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GIRI ~~
Bu an~lar, 1919 y~l~nda Bal~kesir Mutasarr~f~~olan babam Ahmet
Hilmi (Ergeneli) taraf~ndan yaz~lm~~~olup 15 May~s ~~ ~~g'da Izmir'in
Yunanl~lar tarafindan i~galinden sonra Bal~kesir Müstakil Mutasarnfl~~~na ba~l~~bir kaymakaml~k olan Ayval~k'~n da i~gal edilmek istenmesi üzerine yap~lan savunma ve kurulan Kuvvay~~Milliye te~kilat~~ile ilgilidir. Istilac~~Yunan ordusuna kar~~~küçük bir muntazam
Türk askeri kuvveti ve hemen kurulan Kuvvay~~Milliye örgütünün
i~birli~iyle yap~lan ilk direni~~ve o zamanki ~stanbul hükümetinin politik
giri~imler ve protestolarla yetinilerek sald~r~n~n önlenece~i ve silahl~~
kar~~~koyma ile büyük ~tilaf Devletlerini k~zd~rman~n do~ru olmayaca~~~yolundaki inanç ve iddialanna kar~~~bir yandan silahl~~savunmay~~
ve Kuvvay~~Milliyenin kurulu~unu gerçekle~tirmek ve öte yandan da
~stanbul Hükümetini oyalayarak bu savunma hareketlerini k~r~c~~giri~imlerini bo~a ç~karmak için yap~lan u~ra~~ve çabalar, belgelere dayan~larak anlat~lmaktad~r. Bu an~lar, Hilmi Ergeneli'nin Bal~kesir'deki
faaliyeti hakk~nda kendisinden hesap sorulmak üzere Dahiliye Naz~ r~~
Ali Kemal tarafindan Istanbul'a ça~~nlmas~~ve Izmit Mutasarr~fl~~~na nakledilmesi kararla~t~r~lm~~ken Ali Kemal'in istifas~~üzerine ona
vekalet eden ~uray~~Devlet Reisi Etem Bey'in anlay~~~göstermesiyle
tekrar daha büyük bir hevesle çal~~mak üzere Bal~kesir'e dönmesine
kadar geçen olaylar~~kapsamaktad~r. Halbuki bundan sonra, Birinci
Bal~kesir Kongresi'nin toplanmas~, Kuvvay~~Milliye'nin ve savunma
te~kilat~n~n daha geni~~ölçüde yay~lmas~, eski Edremit Kaymakam~~
olan Burhaniye Kuvvay~~Milliye Kumandan~~ve Çanakkale'de Akba~'taki Frans~z cephaneli~ini basarak silahlar~~kaç~ran Hamdi Bey'in
Anzavur çeteleri tarafindan öldürülü~ü, Hilmi Bey'in Ferit Pa~a
hükümeti taraf~ndan azledilerek muhafaza alt~nda Istanbul'a götürülmesi emri verildikten sonra kabine de~i~mesiyle kendisinin K~rkkilise
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(yani ~imdiki K~rklareli) Mutasarr~fl~~~na tayini gibi olaylara ait
an~lar~n~, ne yaz~k ki, toparlay~p yazmaya olanak bulamadan rahats~zlanm~~~ve 1955 y~l~~ba~~nda vefat etmi~tir.
Vefat~ndan sonra elime geçen bu an~lar~~ve bunlar~n ekleri olan
her türlü evrak ile telgraflar~, baz~~gazete kupürlerini ve foto~raflar~,
Kurtulu~~Sava~~m~z~n ba~lang~c~~ile ilgili ve belki de karanl~kta kalm~~~olabilen baz~~noktalar~~ayd~nl~~a kavu~turur ümidiyle Türk Tarih
Kurumu'na sunmay~~ dü~ündüm. An~larla birlikte Hilmi Ergeneli'nin bir de k~sa biyografisini sundum. Gerek an~ lar, gerekse
dayand~~~~belgeler, o zaman kullan~lan Osmanl~ca terimlerle dolu
olduklar~~için, belki de bunlar~~bugünkü dilimize çevirerek yay~nlamak dü~ünülebilirdi. Fakat bunu yaparken, özellikle o zaman yaz~lm~~~olan orijinal telgraflardaki baz~~cümlelerin anlam~n~~tam olarak
yans~tamamak kayg~s~~ile ana metine hiç dokunmad~m; fakat bu metinde geçen ve bugün art~k hiç kullan~lmayan arap ve fars as~ll~~
birtak~m sözcük ve deyimlerin anlam~n~~aç~klayan ve alfabe s~ras~~ile
düzenledi~-im çok ufak bir sözlü~ü yaz~n~n sonuna ekledim. Böylece
metinde geçen birtak~m ifadelerin daha kolay anla~~lmas~~ sa~lanm~~~
olacakt~r.
Bu an~lar~n Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TÜRK
TARIH KURUMU taraf~ndan yay~nlanmas~~hususunda yard~mlar~n~~
esirgemeyen eski Ba~ kan merhum Ord. Prof. Enver Ziya KARAL'~n
aziz hât~rasuu sayg~~ile anarken, an~lar~n yarm~n~n daha fazla gecikmemesini sa~layan say~n Ba~kan Prof. Dr. Ya~ar YOCEL'e sonsuz
~ükranlar~m~~sunar~m.
Ni~anta~~, Aral~k 1984
Adnan ERGENEL~~
Hilmi ERGENELI'nin k~sa biyografisi
Ahmet Hilmi Ergeneli 1305 (miladi 1889) y~l~nda Edirnenin halen s~mrlar~m~z d~~~nda kalan Ortaköy kasabas~nda do~mu~tur. Uzunköprü nüfusuna kay~thd~r. 1322 y~l~nda Edirne idadisinden mezun
olduktan sonra mülkiyeye girmek üzere müracaat etmi~se de, ya~~~
küçük görüldü~ünden bir y~l beklemesi gerekmi~~ve bu bir y~l içinde
Darülfünun R~ yaziye Bölümüne devam etmi~, sonra da 1323 y~l~nda
Mülkiyeye girmi~ tir. Mülkiyeden mezun olunca, o y~l ilk defa kurulmu~~bulunan ve yüksek ö~renim görmü~~kimseler için mecburi
olmayan Beylerbeyindeki (ihtiyat Zabit Mektebi)'ne kendi iste~iyle
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kaydolmu~~ve 1327 y~l~~temmuz ay~nda ihtiyat mülâzim-i sanisi (te~men) rütbesiyle mezun olmu~tur.
1327 y~l~~ ba~~nda evlenmi~~ve ayn~~ y~l, yani 1911 y~l~~ a~ustos
ay~ nda (Cezair-i Bahri Sefit) Vilayeti maiyyet memurlu~u görevi
ile vilayet merkezi olan Rodos'a gönderilmi~, eylül ay~nda Italyanlar~ n harp ilan etmesi ve daha sonra Adalar bölgesine taarruz hareketlerinin ba~lamas~~üzerine Rodosta yedek subay olarak askeri göreve nakledilmi~~ve hamile olan e~ini ~stanbula gönderip kendisi
Rodos savunmas~na kat~lm~~fir. Rodosun Italyanlar taraf~ndan i~gali sonunda, ba~l~~bulundu~u taburla birlikte 1328 (1912) may~s ay~nda
esir al~n~p ~talyada Palermo'ya gönderilmi~~ve sekiz ayl~k bir esaretten sonra, 1912 y~l~~sonlar~na do~ru memlekete dönmü~, fakat bu kez,
Balkan sava~~~sürdü~ünden dolay~, Edirnenin geri al~nmas~na kadar
askeri görevde kalm~~t~r. 1913 y~l~~ba~~nda terhis edilerek Edirne Nüfus Müdürlü~üne atanm~~t~r. 1914 y~l~~~ubat ay~nda Enez Kaymakaml~~~na ve k~sa bir süre sonra Foça ve ayn~~y~l içinde Gemlik Kaymakaml~~~na atanm~~, 1915 te Kartal Kaymakaml~~~na nakledilmi~tir.
Daha sonra Mülkiye Müfetti~i olarak 1919 y~l~na kadar çe~itli yerlerde
dola~m~~~ve 1919 y~l~~nisan ay~nda Karesi Sanca~~~(yani Bal~kesir)
müstakil mutasarr~fl~~~na atanm~~t~r.
Balikesire ba~l~~bir Kaymakaml~k olan Ayval~k Yunanl~lar taraf~ndan i~gal edilince Bal~kesirde Kuvvay~~Milliye te~kilât~~kurmak,
Ayval~k savunmas~na yard~m etmek, milli hareket taraf~ndan 26 Temmuz 1335 (1919) tarihinde toplanan Birinci Bal~kesir Kongresi'ne
kat~lmak gibi vesilelerle Damat Ferit Pa~a hükümeti tarafindan azledilerek tahtelh~fz ~stanbula gönderilmesi emredilmi~se de bu emri
yerine getirmekle gene kendisi görevli olaca~~~için böyle bir emir yerine getirilmemi~, fakat daha sonra Ali R~za Pa~a Kabinesinin kurulmas~nda, 1920 y~l~~ ba~lar~nda K~rkkilise (yani ~imdiki K~rklareli)
mutasarr~fl~~~na atanm~~t~r. Damat Ferit Pa~an~n tekrar Sad~râzam
olmas~~üzerine K~rklareli mutasarr~fl~~~ndan da azledilmi~se de,
Trakya savunmas~n~~ sa~lamaya çal~~an Trakya-Pa~aeli Cemiyetinin
giri~imiyle yerinde b~rak~lm~~t~r. (Bu münasebetle, Refi Cevat (Ulunay)'~n sorumlu Müdürü bulundu~u (Alemdar) gazetesinin 23 nisan
1920 cuma günlü say~s~nda "K~rkkilise Mutasarr~fl~~~" ba~l~~~~ile
yay~nlanan ve Hilmi Beyin bu görevden al~nmas~n~~öneren imzam
bir yaz~~sureti, an~lar~n sonuna EK 1 olarak eklenmi~tir).
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Trakyan~n Yunanl~lar taraf~ndan i~gali üzerine K~rklarelinden
ayr~larak ~ stanbula dönen Hilmi Ergeneli, bir süre sonra Anadoluya
geçmeyi ba~arm~~~ve Eski~ehir Mutasarr~fl~~~na atanm~~t~r. (Bu s~rada
Ankarada yay~ nlanmakta olan "Yeni Gün" gazetesinin ~~Nisan 1921
cuma günlü say~s~ nda Hilmi Beyin bir foto~raf~~ile birlikte ç~kan "Eski~ehir 1\~futasarr~f~" ba~l~kl~~ve kendisini öven bir yaz~ n~n sureti de
EK II olarak eklenmi~ tir).
Ikinci Inönü muharebeleri ve onu izleyen Eski~ ehirin bo~alt~lmas~~ve Sakarya muharebeleri s~ras~ nda ve Yunanl~lar~n Sakaryadan
geriye çekilmelerine kadar Eski~ehir Mutasarr~fl~~~~üzerinde kald~~~~
halde çe~itli yerlerde çal~~m~~~ve 1921 eylül ay~nda Yozgat Mutasarr~fl~~~na atanm~~~ ve o s~rada an~lar~n sonuna koydu~umuz EK III
te görülece~i gibi Bal~kesir'deki çal~~malar hakk~nda Milli Savunma
Bakanl~~~ndan bilgi üstlenmi~se de bunlar~~düzenlemeye vakit bulamadan 26 A~ustos 1922 de Büyük Taarruzun ba~lamas~~ ile
~~ Eylül 1922 de Yunan i~galinden kurtar~ lan Kütahya Mutasarr~fl~~~na ve 1923 mart ay~ nda terfian Bursa Valili~ine, 1924 te de
Amasya Valili~ine atanm~~, ~uray~~Devletin (yani Dan~~tay~n) kurulmas~~üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 haziran 1927 günlü
toplant~s~nda Dan~~tay Üyeli~ine seçilmi~tir. Gene ayn~~ y~l sonlar~na
do~ru ~ç ~~leri Bakanl~~~~Müste~arl~~ma tayin edilmi~~ve be~~y~l bu
görevde çal~~m~~t~ r. 1933 te terfian, merkezi Diyarbak~ rda bulunan
Birinci Umumi Müfetti~li~e atanm~~, iki y~l sonra Büyük Millet Meclisinin be~inci seçim döneminde Çanakkale Milletvekilli~ine seçilmi~ tir. Üç seçim devresinde Çanakkale Milletvekili olarak kalm~~,
yedinci devrede otuz y~ll~ k hizmet sütesini bitirmi~~oldu~undan emeklili~ini
ve sekizinci seçim devresinde de Milletvekili seçilmemi~tir.
Bal~ kesir Mutasarr~fl~~~~ s~ras~nda Ayval~k savunmas~, Kuvvay~~
Milliye te~kilat~n~n kurulmas~~ve Birinci Bal~kesir Kongresi ile ilgili
an~lar~n~~yazmaya ba~lam~~, fakat bu an~lar~n ancak birinci k~sm~n~~
bitirebilmi~, 1950 y~l~ nda hastaland~~~~için ikinci k~sm~n~~tamamlayamadan 1955 y~l~~ ba~~nda vefat etmi~tir.
Yapt~~~~hizmetlere mukabil önce beyaz ~eritli Istiklal Madalyas~~
ile taltif edilmi~se de daha sonra, birlikte Ayval~k savunmas~nda çal~~t~klar~~ Ali Çetinkaya= ve Kâz~m Ozalp Pa~an~n giri~imleriyle,
kendisine k~rm~ z~~ ~eridi ~stiklal Madalyas~~verilmi~tir (EK IV).
A. ERGENEL~~

ANILAR
Üçyüz otuz be~~senesi (Milâdi 1919) may~s~n~n onbe~inci per~embe günü izmirin Yunanl~ lar taraf~ndan i~gal edilmekte oldu~u ve bu
esnada cana, mala ve ~rza tecavüz gibi fecayiin de cereyan etmekte
bulundu~u haber al~nd~. Bâb~âli telgrafhanesinden ö~leden sonra saat
birde çekilen Dahiliye Naz~r~~Mehmet Ali imzal~~telgrafta i~gal keyfiyeti ~öyle izah ediliyor:
"Ingiliz kuvay~~askeriye kumandan~~Amiral Galtrop tarafindan
Ayd~ n Vilâyetine dün tebli~~olunan notada mütarekenamenin yedinci
maddesine istinaden Izmir istihkâmlann~n i~gal edilece~i bildirilmi~~
ve Hükümet-i Seniyyece de bu zaruret kabul edilmi~ti. Bu kerre izmire itilaf ve Yunan askerlerinin ç~kmakta olduklar~~Ayd~n Vilayetinin i~'anndan anla~~lm~~~oldu~undan, Hükümet bu babta hukukunun
muhafazas~~için uhdesine terettübeden vezaifi ifaya te~ebbüs etmi~tir. Matbuata bir tebli~name dahi verecektir. Keyfiyetin lisan-~~münasiple icabedenlere tebli~ini ve süldin ve vekardan inhiraf edilmemesini rica ederim. 15 May~s 335."
Gene 15 May~s 335 tarihli ve Dah~liye Naz~r~~Mehmet Ali imzal~,
fakat bu defa Bâb~âli telgrafhanesinden de~il, umumi telgrafhaneden
verildi~i Der'aliyye mahreçli olmas~ndan anla~~ lan ve 16 May~s 335
günü ö~leden evvel dokuz ellide çekildi~i telgrafnamede mukayyet
di~er bir telgrafta da ~öyle deniyordu:
"Ingiliz kuvay~~umumiyesi kumandan~~Amiral Galtrop Cenaplar~~
taraf~ndan Ayd~ n Vilayetine dün sabah tebli~~olunan notada Paris
Sulh Konferans~n~n mukarrerat~ na ve Mütarekenamenin yedinci maddesine istinaden Izmir istihkâmlanmn i~gal edilece~i ve ö~leden sonra
verilen ikinci notada dahi Mütarekename ahkâm~na müsteniden Izmir ~ ehrinin Yunan asâkiri taraf~ndan i~galine Düvel-i Mü'telifece
karar verilmi~~oldu~u bildirilmi~ tir. Hükümet bu babda hukuk-u
millet ve devletin muhafazas~~için uhdesine terettüp eden vezaifi
ifaya te~ ebbüs etmi~tir. 15 May~s 1335."
Bu telgrafta Yunan askerlerinin Izmire ç~kmakta olmalar~ ndan
bahsedilmemesine nazaran bu ikinci telgraf~n daha evvel yaz~ld~~~,
fakat Istanbul telgrafhanesinden ertesi günü çekildi~i anla~~l~yor.
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Nitekim, mahreç numaralar~~da, birincisinin 669 ve ikincisinin 679
dur.
~zmirin i~ galine takaddüm eden günlerde dahi Ayval~k kasabas~,
Livamn en çok üzerinde durdu~u bir yerdir. Her tarafta oldu~u gibi
bilhassa mühim bir kesafet arzeden Ayval~k rumlar~~günden güne
~~mar~kl~ klar~n~~art~rmaktad~ rlar. Yunan Salib-i Ahmeri yard~m heyeti
s~fat~n~~takmarak Ayval~~a gelmi~~ve yerle~mi~~bulunan Yunan zabitleri, hakikatte Yunan ordusunun pi~darlar~d~r. Muavenet-i s~ hhiyye
için muktazi ecza ve edevat-~~t~ bbiyye yerine silah ve teçhizat-~~askeriyye
ithaliyle me~ gul olan ve müteaddit deralar Bab-~~Alinin nazar~~dikkatini celbetti~im bu heyet, ~zmirin i~galinden sonra faaliyetini büsbütün art~rm~~t~r. Art~ k silah kaçakç~l~~~ n' alenen himayeye ve hatta
zab~tam~ za müsellahan mukavemet ve mukabeleye kadar cür'et göstermektedirler.
Bunlar~ n direktifleriyle hareket eden Ayval~k rumlar~~da bilhassa an'as~ l Izmirli olup Livaca müfrit rum ve Yunan tarafdarl~~~yle
~öhret alan Ingiltere hükümetinin Ayval~ k mümessili Hadkinson'dan
kuvvet ve cesaret almaktad~ rlar. Esasen iradesi zay~f olan kaza kaymakam~~(yüzelliliklerden Osman Nuri) günden güne fenala~an vaziyet kar~~s~ nda ~a~~ rm~~t~r. ~zmir i~galinin ertesi günü, yani 16 May~s
335 te Livaya yazd~~~~bir telgrafta "Asker olmalar~~dolay~siyle alacaklar~~emre tevfikan kuvve-i askeriyye dahile çekilecek olursa fikdan-~~
vesaitten dolay~~temin-i asayi~ e cihet-i mülkiyece imkan olam~yaca~~ ndan" memurin-i mülkiyenin ne yolda hareket edece~ini soruyor.
Ayval~ kta hazeri kadrodan pek çok zay~ f, hatta bir tabur mevcudundan daha az kuvvette bir alay vard~r. Alay Kumandan~= unvan~~
da "Ayval~ k m~ ntaka kumandan~"d~r ve ~ zmirdeki firkaya merbuttur.
Kaza Kaymakam~ , ~zmirin i~gali üzerine Ayval~ktaki bir avuç
askerin de her ihtimale kar~~~geri al~naca~~n~~zan ve tahmin ediyor
ve Kazan~n k~ rk iki kadro mevcutlu jandarmas~~ile dört polis ve bir
komiserden ibaret zab~ ta kuvvetiyle Ayval~ kta temin-i inzibat~ n bilhassa bugünkü ~erait alt~ nda mümkün olamayaca~~ndan bihakk~n endi~e ediyor.
M~nt~kas~~geni~~olan Livan~ n zab~ ta kadrosu esasen ihtiyac~n
çok dünundad~ r. Hiç bir yerden yard~m imkan~~da mevcut de~ildir.
Maddi kuvvetten ziyade Devlet otoritesinin elden ç~ kar~lmamas~~
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suretiyle vaziyete hâkim olmak icabediyor. Kaymakam~n maneviyat~n~~takviye için, askerin geri çekilmesi mevzubahis olmad~~~ n~~ ve
elbirli~iyle asayi~in hüsn-ü muhafazas~na itina edilmesi icabetti~ini
bildiriyorum.
Dahiliye Nezareti, Izmirin i~gali ve müstevliler tarafindan ika'
edilen fecayi üzerine yer yer duyulmakta olan heyecan ve galeyan~n
önüne geçmek maksad~~ile 17 May~s 335 günü ~u ~ifreli telgraf~~yaz~yor:
"Izmirin Yunan askeri taraf~ndan i~galini hükümet, düvel-i
Mütelife mümessilleri nezdinde ~iddetle protesto etmi~tir. Bu protestonun Paris ve Londraya tebli~~edilmi~~oldu~una ~üphe yoktur. Kuvve-i galibeye mukavemet-i maddiyye mümkün de~ildir. Fakat bu
kuvvete serfüru etmek hiçbir vakit hakk~ndan fâri~~olmak manas~n~~
tazammun etmez. Maamafih böyle mühlik anlarda ak~betin tavazzuhuna intizaren vekar ve sekineti muhafaza etmek de bir vazife-i
vatanperveri ve bir mükellefiyyettir. Ahalinin her tarafta görülen
tezahürat-~~vatanpeverranesi ~ayan-~~takdirdir. Ancak, hükümet bunun
~u ânda sükûnetle ifas~n~~ve mesela Dersaadet Itilaf mümessillerine
ve Amerika mümessiline telgrafnameler ke~idesi suretiyle ifas~m daha
muvaf~k görüyor. Di~er cihetten, Izmirden bu gece al~nan haberlere
nazaran yedi saat devam eden i~gal ameliyesinden sonra muhabere-i
telgrafiyyenin teessüs etti~i, hükümet-i mülkiyemizin tekrar ifay~~vazifeye ba~lad~~~~ve en bariz alim-i hakimiyyet olan polis ve jandarmam~z~n dahi vazifesini ifaya devam eyledi~i anla~~lm~~~oldu~undan
bu cihetlerin dahi oradaki hamiyyetmendana beyan~~suretiyle teskin-i heyecanlar~na himmet buyurulmas~"
Di~er taraftan Izmirde cereyan eden hadisat~~merakla takibediyoruz. Etraftan haberler soruyoruz. Livan~n Izmir vilayetiyle yak~ndan anlam bulunan Ayval~k kaymakam~ndan 17 May~s cumartesi
günü makina ba~~nda malümat istiyorum:
Nas~ls~n~z? Ne haberleriniz var? Izmire dair ne makimat
alabildiniz?
Izmir hakk~nda i~'arat-~~alilerinden ba~ka mevsuk mâlümat~m~z yoktur. Ancak bu sabah Izmirden gelip Dersaadete gitmek üzere
liman~m~za u~ram~~~olan Jan nam~ndaki Italyan vapuruna kadar
gittim, Vapur Izmirden yolcu almam~~, bir tek kad~n bir suretle
gelebilmi~. Onunla görü~en bir Ayval~kl~dan ald~~~m mâlümata göre
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Yunan askerinin hin-i hurucunda ba~ta bir hoca, elinde siyah bir
Hilâliahmer bayra~~~oldu~u halde Redd-i ilhak cem'iyyeti nam~na
ahaliyi silaha davet ederek asker üzerine ate~~açm~~lar ve bir hayli
müddet mukabele devam etmi~~ise de daha o ak~am süld~ n teessüs
etmi~~ve bu hareket merkezinin KÖYLÜ Gazetesi idarehanesi oldu~u
anla~~lm~~~ve mü~evvikler derdest olunmu~tur. ~ki beyinsiz adam~n
yüzünden masum ahaliden de bir hayli maktul ve mecruh vukua gelmi~tir. Bir müddet inkitaa u~ram~~~olan telgraf muhaberat~~ dün
Izmirle Istanbul aras~nda do~ru hat üzerinden tekrar cereyana ba~lam~~, ta gece yar~s~na yak~n bir zamanda hat serbest kalarak muhabere
memurlar~ndan havadis almaya çal~~~lm~~~ise de mezun olmad~klar~~
cevab~~al~nm~~t~r. Bergamaya gelmi~~olan ZEYBEK gazetesi müdürüne
gece servis tarikiyle vaziyet sordurulmu~, yaln~z buhran~n zail ve ~zmirin bizim oldu~u yolunda muhtasar bir cevap al~nabilmi~tir. Hükûmet-i mülkiyenin Izmir'de elyevm mevcut olup olmad~~~~as~l calib-i merak nokta ise de, buna dair bir mâlumat alamad~k. Yaln~z
Bergama ve Ayval~k'~n resmi telgraflar~n~n dün ak~am üzeri çekildi~i,
fakat mukabeleten devair-i resmiyye nam~na telgraf al~nmad~~~~vaki
sual üzerine Bergamadan anla~~lm~~t~r. Bergaman~n heyecan~~dahi
ziyade oldu~u ve oraca da mukavemet vukuu hissolunuyor. Edremit'i
dahi iyi görmüyorum. Bugün Zeytinlik kariyesinden pomak muhac~rlar~~hem~ehrilik dolay~siyle bana adam göndermi~ ler, ne yapacaklar~n~~
soruyorlar. Bittabi selâmetin süld~ n ve itaatte oldu~u nasayihinde bulundum. Lâkin Edremit'te ve belki Burhaniye'de de baz~~tahrikât
Oldu~u anla~~l~yor. ~u s~rada bu iki mühim Kazan~n iyi idare memurlar~ ndan mahrumiyeti cidden dâi-i mehaliktir. Bizim rumlarda ~imdilik her vakitten ziyade bir sükûn görülüyor. Hükümete riayet ve
itaatte kusur etmiyorlar. Kazam~zda yaln~z yüz elli hane kadar Kola~~n'll bo~nak muhac~rlar~n~~havi olan Küçükköy ahvalinden korkulur.
Ak~am o civardaki k~~ ladan gelmekte olan askeri mekkâri efrad~n~n
hayvanlar~~bo~anarak mezkür kariyeye kaçm~~~ve askerler taraf~ndan
takibedilmi~~olduklar~~esnada jandarma devriyemiz taraf~ndan hatâen
asker üzerine ate~~edilmi~se de yanl~~l~k derhal anla~~larak lehülhamd
bir kaza olmam~~t~ r. Geçen gün bu köye ~ngiliz kumandan~~ile beraber gittik ve her iki tarafa da bir hayli nasayihte bulunduk ise de rumlar gene bo~naklardan ~ikayette bulunduklar~ndan yar~n da gidece~im. Evvelki gün Kazam~za hemcivar olan Ayazment köylerini de
dola~m~~t~k. Bunlar taraf~ ndan bir tehlike melhuz de~ildir. Gömeç
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köylerinde bir hayli bo~nak ve adal~~müslümanlar bulundu~undan,
o taraftan bir parça korku vard~r. Lakin mahalli hükümet, tedabir-i
ciddiye ile teskin-i ezhana kudretyab olabilir. Çünki yerli ahaliyi
bu gibi tahrikâta müsteit görmedim.
— ~zahat~n~za te~ekkür ederim. Memleket pek nazik dakikalar
geçiriyor. Kabine istifa etti. Resmen de tebli~~edece~im. Vekâleten
idare-i umur ediyorlar. Her vesile ile sükün ve vezaif-i mevduaya
fart-~~merbutiyyet ve gayret tavsiye olunuyor. Müslümanlar~n korku
hasebiyle hicretlerine, yerlerinden oynamalar~na mani tedabir ittihaz~~laz~md~r. Rumlar sükün ile hareket ederlerse müslümanlar için
de korku kalmaz. Müslüman ekseriyyetini, memlekette küçük bir
hadisenin pek büyük zararlar tevlit edece~inden bahisle sükün ve
itidale davet ve vaziyetin inki~af~na, hükümetin tebligat~na intizar
eylemelerini tavsiye muvaf~k olur. Civarda muhill-i asayi~~hiçbir
vak'am~z yoktur. Hadkinsonun Izmir mukadderat~~hakk~nda mâlûmat~~yok mudur? ~stanbuldan ne haberler al~yor?
— ~~gal meselesini telgrafname-i devletleri üzerine bendeniz
kendisine söyledim. Hayretler ile telakki etti, hattâ inanmak istemedi
ve bizim hanedeydi, hemen Dersaadete bir ~ifre yazd~. Cevab~n~~alamad~~~~için ak~am da bir ~ifre yazd~. ~zahat istedi. Bugün ayak üzeri
yolda tesadüf ettim. Cevap geldi~ini ve görü~mekli~'imizi söyledi.
~imdi gidip kendisini görece~im. Maiyyetindeki emirber çavu~un
Sadettin efendi zimmetindeki paras~na büyük ehemmiyet veriyor.
Çünki vaktiyle cebren ve kerhen al~nd~~~na kaani olmu~tur. Bunun
için bu paran~n bir an evvel gönderilmesine delâlet buyurulursa pek
ziyade memnun kalacakt~r. Her vakit mutedil, adaletperver ve Osmanl~~hükümeti ile müslümanlara kar~~~hüsn-ü nazar sahibi bir zatt~r.
Burada müslüman olarak kasabadaki memurlardan ba~ka kimse
yoktur. Onlar da ailelerini c~var müslüman kazalar~na gönderdikleri
için müsterihtirler. Ancak, burada yar~nki pazar günü bir i~gal veya
ilhak vukuu rumlar aras~nda söyleniyormu~. Bunun bittabi ne derecelere kadar ciddi oldu~u bilinemezse de zaman mümtenii mümkün
k~lacak bir kabiliyetle ilerliyor."
Kaymakama sükün, itidal ve metanet tavsiye ederek Hadkinson'la görü~mesi neticesi hakk~nda verece~i mâlûmata intizar etti~imi
bildirdim.
Hadkinson rolünü iyi oynuyor. Izmirin i~galini haber alamam~~~
da kaymakam haber verince hayretle telâkki etmi~. Sonra Istanbul-
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dan ~ifreyle malümat istemi~, cevap alamam~~, tekrar bir ~ifre daha
yazm~~ ! (Kaymakam, Hadkinsonun bu ~ifrelerinin ~zmir i~gali hakk~nda maliimat istemekten ziyade Ayval~k vaziyetine dair raporlar
Oldu~unu ya bilerek sakl~yor, yahut da bilmiyor, fakat bilmi~~olmas~~
daha kuvvetli. Çünki Hadkinson'dan ~üphelenmiyeyim, diye bana
onu methediyor. Bir sürü laf ve güzaftan sonra da ehemmiyetsiz bir~eymi~~gibi, yolda ayak üzeri kendisine tesadüf etti~ini ve Hadkinson'un cevap ald~~~n~~bildirerek görü~meye ça~~rd~~~n~~söylüyor ve
bütün bunlar aras~nda da Ayval~~~n i~gal ve ilhak ~ayialar~ndan bahsediyor.
Nihayet gece, 17/18 May~s 335: Kaymakam, Hadkinsonla mülakat~~neticesini bildiriyor:
"Bugün Hadkinson beyle görü~ üldü. Izmirde vaki oldu~u gibi
Ayval~~~n da ayn~~alubete mâruz kalmas~~ihtimal dahilinde gösterildi.
Daha do~rusu Midilli'de vukua gelen haz~rl~klar~ n böyle bir ak~beti teyit etmekte oldu~u anla~~ld~ . Verilen karar, öyle bir hal vukuunda kuvvei i~galiyenin tesis-i sükün etmesine de~in kuvvay~~Osmaniye taraf~ndan her türlü fedakarl~ k mukabilinde muhafaza-i âsayi~e itina olunacak. Bu müddet zarfinda dahilden harice ve hariçten dahile hiçbir
~üpheli ve müsellah ~ah~s b~rak~lmamak için ~ehrin harici âdeta kordon halinde askeri devriyeleri tarafindan muhafaza edilecek. As~l
vukuat zuhuru muhtemel bulunan Küçükköy karakol efrad~~takviye
olunarak orada Jandarma Kumandan Muavini Mülazim At~f efendi
bulundurulacakt~r. Keyfiyet M~ntaka Kumandan~na söylenildi ve suret-i resmiyede yaz~ld~ . Fakat jandarma kumandan~ , burada kuvvet olmad~~~ ndan bahisle Küçükköy karakolunun takviyesini ve kumandan
vekilinin merkezden ayr~lmas~n~~ terviç etmiyor. Bahusus bu ak~am
hapishanede mevkuf bulunan iki rumun güya ahali taraf~ndan hücum ile kaç~r~lm~~~olduklar~~haber veriliyor ise de jandarmalar~n böyle
bir hal vukuundan korktuklar~~için bunu kendilerinin yapt~~~n~~hissediyorum. Ancak ~imdilik hüsn-ü muamele ile istihdamlar~na çal~~~lmaktan ba~ ka çare yoktur. Zira bu gece yedi jandarman~n silahlar~n~~alarak firar eyledikleri bildirildi. Bu halin di~erlerine de sirayet
etmesinden korkuluyor. M~ ntaka kumandanl~~~nca mümkün mertebe
hükümet-i mülkiyenin emrine fazlaca efrad-~~askeriye verilmesi suretiyle inzibat~ n temini, merciinden tebli~~edilse fena olmaz zannederim. Bu gece dahi sükün içindedir. ~imdi devre ç~kaca~~m. in~allah
bir fenal~k vuku bulmayacakt~r. Yaln~z, Küçükköye bir bölük ikamesi

AYVALIK SAVUNMASI ~LE ILGILI ANILAR

177

hususunun f~rkaca M~ntaka kumandanl~'~ma emir verilmesi tehlikeyi
bertaraf edecektir. Oraya kuvvay~~ i~galiyye pi~darlar~n~n geldi~i
söyleniyor. Do~ru olamamakla beraber endi~emizi mucip oldu. Bir
de Izmirde hükûmet-i mülkiyenin mevcudiyyetini teyit eder bir~ey
yoktur."
**
Iki gündür Ayval~ k Kaymakam~~ile muhabereden edindi~im intiba: Ayval~ kta tertip edilmi~~muntazam bir plan~ n tatbikatma
geçilmi~ tir. Ingiliz mümessili Hadkinson, bu plan~n tatbikinde Yunan
Salibiahmer heyetiyle kaymakam aras~ nda fikir ve hareket mutabakat~m tesis ve temine çal~~maktad~ r. Bir taraftan da i~gale dair ~ayialar~~tahkika lüzum bile hissetmiyor, Livan~n anlamak istedi~i ~eylere
fazla ehemmiyet vermiyerek Livan~ n da vaziyeti sükûnet ve atâletle
telâkkisini temine ve Ayval~~~n kendilerince bozulmas~~matlup olan
asayi~~ve inzibat~n~~korumaya matuf tedbirlerini önlemeye gayret
ediyor hissini uyand~r~ yor. Henüz ihanetine kaani olmuyorum, fakat
jandarmalar~n kaçmas~, mahpuslardan birkaç~n~~ kaç~rmalar~~gibi
söküntüye ve y~k~nt~ya müntehi olacak hadiseleri bile ehemmiyetsiz
ve adi vak'alar gibi hikâye ediyor. I~gal vukuu takdirinde tarz-~~hareketi bile kararla~t~r~ yor. "Karar~m~ z," yahut "verilen karar" dedi~ine göre, bu karar~~kiminle müzakere edip veriyor? Hadkinsonla oldu~u anla~~l~yor. Karar muhteviyat~~da bizim askerimizin i~gal kuvvetlerinin tesis-i sükûn etmesine muavenetten ve her türlü müdahaleye
mani olmas~ ndan ibaret. Askeri M~ntaka kumandan~n~n elindeki
kuvveti de parçalayarak elden kaç~r~lmas~na çal~~~ld~~~ , fakat M~ntaka
Kumandan~~Kaymakam Ali R~za beyin Kazâ Kaymakam~~ile te~rik-i
mesai etmedi~i anla~~l~yor. Bilhassa bu kadar ~ayialar ç~kar, hattâ
Yunan pi~darlar~n~n karaya ç~kt~~~~~ayi olur da M~ ntaka Kumandan~~
at~l ve hareketsiz kal~r m~ ? Bir mana veremiyorum. Kaymakam~n heyecan ve korku saikas~~ile can kayg~s~ na dü~tü~üne ve vukuunu muhakkak addetti~i i~gal esnas~ nda Hadkinsonun himayesinden istifadeyi
temin fikriyle idarenin dizginlerini Hadkinsonun ve bilvas~ta Yunan
Salibiahmer heyetinin eline teslim etti~ine zahip oluyorum.
Telgraf~~tekrar tekrar okuyorum. Bütün gece bâzan müspet,
bâzan menfi mülâhazalarla kaymakam~n i~gal vukuunu haber verdi~i
sabah~, 18 May~s pazar sabah~n~~bekliyorum.
Bellet~n C. XLVIII,
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18 May~ s 335 pazar. Ayval~ k kaymakam~n~ n müstacel telgrafin~~
al~yorum:
"Ahval kesb-i vahamet etmi~tir. Ayval~~~n i~gal edilece~i anla~~l~ yor. Her ne kadar resmi bir tebli~~yoksa da ak~amdanberi ~~o
jandarma firar etti. Hükümet her türlü vas~ta-i icraiyye ve inzibatiyyeden mahrumdur. Bu sabah cami imam~~ile di~er üç müslüman hanesi
birtak~m rumlar taraf~ndan ya~ma edilmi~ tir. Bir polis ile gönderilen
dört asker de, biz bu i~le ba~a ç~kamay~z, diye polisi terk ve M~ ntaka
dairesine savu~mu~lard~ r. Bugün kasaba dahilinde temin-i sükün
için mes'uliyyetim taht~ nda istihdam edilmek üzere asker istedim.
Kaabil-i istimal mevcudun ancak yüz ki~iden ibaret oldu~u ve bunlar~n da M~ntakadan ayr~lmalar~mn mümkün olmad~~~~gibi askerin
i~ e müdahale ettirilmesinde birtak~m hezele taraf~ndan üzerlerine
ate~~edilerek mukabeleten büyük bir yang~n~ n zuhuruna sebebiyet
verilmi~~olaca~~~bildirildi. ~ngiliz kumandan~~Hadkinson bey de bu
mütalâadad~r. Kan ç~ kacak olursa pek fena olacakt~r. Bendeniz de
gerek M~ ntaka, gerekse ~ngiliz kumandanlar~n~n mütalâas~n~~vârit
görüyorum. Esasen i~gal edilece~i anla~~ lan bir memlekette anar~i
ihdas~~ile katl-i nüfusa sebebiyet vermek muvafik-~~akl-u basiret olmasa
gerektir. Son karar, bugün islâm ailelerinin bir k~sm~~asker muhafazas~~
alt~ nda Gömec'e naklettirilecektir. Kalan aileler de ~ngiliz kumandan~n~n hanesi kar~~s~ nda bir haneye nakolunanarak Salibiahmer efrad~~
tarafindan muhafaza ettirilecek ve onlar da yar~n naklolunacakt~r.
Memurin geceleri M~ ntakada kalmak suretiyle vazifelerine devam
ettirilecek ve nihayet ~ehri i~ gal ve askerin ihraç emri verilecek olursa,
cümlemiz birlikte askerle beraber dahile çekilece~iz. Bu suret tensip
olundu~u takdirde hemen icras~na te~ ebbüs edilmek üzere emirlerinize
muntaz~r~m."
"Ahval kesb-i vahamet etmi~tir, Ayval~~~n i~gal edilece~i anla~~lm~~t~r." diye ba~layan Kaymakam~ n bu telgraf~n~~okurken "Yunan
harp ve nakliye gemileri Ayval~k önündedir" diye bir f~kra beklerken, Ayval~ k bozguncular~n~ n tertipleriyle kar~~la~t~~~m' görüyorum.
Tertip ve plan tatbikat~~benim de tensibime arzolunuyor. Birkaç
jandarman~n kaçmas~ , birkaç eve taarruz, i~gal vukuuna delalet ediyormu~~demek. ~ehrin i~gal ve askerin ihraç emri verilecek olursa
hep beraber çekileceklermi~. Bu emirleri kim verecek? ihraç edilece~i
bahsedilen askerden meydanda eser yok. Makam-~~Livaya ak~l ve
basiret de tavsiye olunuyor; esasen i~gal edilece~i anla~~lan bir mem-

AYVALIK SAVUNMASI ILE ILGILI ANILAR

179

lekette anar~i ihdas~~ile katl-i nüfusa sebebiyyet vermek ak~l ve basirete
muvaf~k de~ilmi~~ve bilhassa Hadkinson bey de bu mutalaadaym~~.
Kaymakam~ n anar~i hakk~ ndaki telâkkisi de çok garip. Zab~ta cerai.
mine kar~~~hükümet zab~tas~n~ n hareketi me~er anar~i tevlit edermi~
Öyle ya, anar~i ihdas etmemek için Kaymakam, Yunan Salibiahmer
efrad~n~~hükümet zab~tas~~yerine ikame etmek istiyor!
Telgrafhaneye giderek Kaymakam' derhal makina ba~~na ça~~rd~ m:
"Ayvah~m i~ gal edilece~ine dair ne gibi delâil ve emarat
mevcuttur ki bugün yahut yar~n i~ gal edilece~ine kanaat has~l ettiniz?
Hadkinsonun beyanat~~ile mi buna karar verdiniz?"
"Mumaileyhten Midilli'de vapurlar~n haz~rl~ klar~n~~ anlad~ m. Gerçi kendisine bir emr-i resmi gelmemi~~ise de bu istihbar mevsuk, Salibiahmer ile buradaki rumlar~n haz~rl~ klariyle müeyyettir.
Ailelerin tecavüzden vikayeleri için de buradan bu suretle nakledilmelerinden ba~ ka bir çare göremiyorum. Her ihtimale kar~~~memurIn
vazifeleri ba~~nda ve taht~~muhafazada olarak son dakikaya kadar
çal~~t~r~lacakt~ r. Mesele lehimize neticelenecek olursa bu tedbir-i
muvakkatte bir mahzur görmüyorum. Bendeleri bütün memurlar~n
~imdiye kadar tela~~ve heyecan~ na asla ehemmiyyet vermi~~olmay~ p...
(Muhabere burada kesildi. Telgraf muhabere memuru kaymakam~n
Hükümete gitti~ini, rumlar~ n Hükümete hücum ettiklerini ve müsademe oldu~unu haber veriyor).
M~ ntaka ve jandarma kumandanlar~ m da makina ba~~na davet
etmi~~bulundu~um için muhaberenin M~ntaka kumandan~~taraf~ ndan
yap~lmas~n~~bildiriyorum. M~ ntaka kumandan~ :
"Kaymakam bey Hükümete gitmi~tir. Ne emirleri varsa buyursunlar." diyor.
"Ne gibi vukuat cereyan ediyor? Asker ne yap~yor?
"Bu hususta Kaymakam beyin kâfi derecede arz-~~malûmat
etti~ini okudum. Binaen aleyh ahval saatten saate kesb-i vahamet
ediyor. Eldeki kuvvetle bir dereceye kadar vaziyeti idame edebilmek
ve neticeye intizar eylemek istiyorum. Vaz'iyyetin idamesi için dahi
en ziyade tasmim etti~im maksat, tarafeyn için kan dökülmesine ve
~kil
i~in büsbütün ç~~r~ndan ç~kmas~ na meydan vermemek ve sebep te
~nda
etmemektir. Bununla beraber hükümetin maksat ve siyaseti hakk
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sarih bir mâlûmat~m~z olmamas~~ve merciinizin sak~ t olmas~~ hatt~hareketimizde bizi biraz tereddüde sevk ediyor efendim."
Bu ifadeye çok can~m s~k~l~yor. M~ntaka kumandan~~bana merciimin sâk~t oldu~unu söylüyor. Acaba Kabinenin istifa etmi~~olmas~ndan Livamn re's-i idaresinde mes'ul bir adam~n bulunam~yaca~~n~~
m~~zannediyor? Kaymakam rütbesinde bir kumandamn hükümet
te~kilât~ ndan bu derece bibehre olmas~na imkân ve ihtimal veremiyorum. Her halde maksad~~ bu de~ildir, diyorum. Fakat hükümetin
maksat ve siyasetini bilmedi~i için tereddüde dü~tü~ünü de söylüyor. Kaza Kaymakam~~ ile aralar~n~n iyi olmad~~~n~~ ve bunda pek
hakl~~oldu~unu biliyorum. Kaymakamdan esasen ben de ~üpheleniyorum. Hadkinson ile münasebetleri lüzumundan fazlad~r. Fakat
Kumandan, Livan~n Mutasarr~fina kar~~~ da ~üphelerini ~zhardan
çekinmiyor. Bir bak~ma hakl~~oldu~unu dü~ünüyorum. Çünki ~tilâf
ve Hürriyet dev~indeyiz. Kabinenin takip etti~i siyaseti bu zat da
her halde benim gibi görüyor. Bununla beraber, m~ntakas~nda askerin
müdahalesini icabettiren bir hadise vard~r. Rumlar hükümete
hücum etmi~ ler. Hattâ silah sesleri bile i~itilmi~. Kaza Kaymakam~~kendisiyle birlikte makina ba~~nda Mutasarr~fla muhaberedeyken muhabereyi habersizce keserek Hükümete gitmi~tir. Öyle ya,
itilâf ve Hürriyet devrinde Karesi Müstakil Mutasarr~fl~~~n~n ba~~ndaki adam~n da her halde bir ~~tilafç~~olmas~~ lâz~md~r. Belki de böyle
dü~ünerek çekingen davran~yor. Beni mü~ kil mevkie koymak istiyor.
Yahut da benden bir~ eyler anlamak emelindedir
M~ ntaka Kumandamna Hükümetin sâk~t olmay~p vekâleten
idare-i umur etti~ini, memleketin hükümetsiz idare edilemiyece~ini ve
bunu neden böyle dü~ündü~ünü izah ettikten ve sorduktan sonra,
rumlar~ n cemmi gafir halinde Hükümete geldiklerini ö~rendi~im
için kendisinden malumat istedi~imi, halbuki bana vaziyetin idamesinden bahsolundu~unu, hükümetin her türlü hareketleri bast~ rmaya
kâfi kuvveti mevcut oldu~unu ve sordu~um vukuat hakk~nda sarih
ve kat'i malumat vermesi icabetti~ini ve ancak bu suretle kendisine
de kat'i emirler ve talimat verilebilece~ini yazd~ ktan sonra, "Hamiyyet-i vataniyenizi gözönüne getirin. Ortada bir~ey yokken i~galden
bahsetmek ve olacak diye korkmak muvafik m~d~ r?" kaydiyle Kumandan~ n hamiyyetini ve cesaretini tahrik ettim ve "Kuvvei i~galiye
meydanda yokken hükümeti acz içinde terk edip çekilmek hamiyyet-i
diniye ve vazife-i vataniyye ile kaabil-i telif midir?" diye müessir
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bir cümle de ilave ettim. Bu ifadem laz~m gelen tesiri yapm~~t~. M~ntaka Kumandan~~Kaymakam Ali R~za bey derhal cevap yaz~yor
ve
Beyefendi, merciimizin, yani ~zmirin bizimle muhaberesinin
münkat~~olmas~n~~size arzediyorum. ~fademi not eden muhabere memuru "merciimizi", "merciiniz" yazm~~t~r. Vaziyetin idamesinden maksad~m dahi hükümetin tamamen ifay~~
vazife etmeye devam~n~~temin etmek demektir. Maksat yanl~~~telakki buyurulmas~n."
dedikten sonra,
"Bendeniz harniyyet-i vataniye ve diniyemi birçok fevkalade
hizmetlerle ~imdiye kadar isbat ettim, Allah gene utand~rmayacakt~r."
diyor. Cevaben, merci olarak Band~rmada Nizamiyye F~rkas~na (61
inci F~rka. Kumandan~~Miralay Kaz~m Bey. "General Kaz~m Ozalp")
merbutiyetinin temin edildi~ini ve oras~~ile muhabere etmesini bildirdikten sonra,
"Hükümet önünde neler oluyor? Buna dair cevap vermiyorsunuz." dedim. Cevap veriyor:
"Hükümet önünde bir~ey olmam~~t~r. Ba~ka bir mahalde
oldu~u anla~~ld~."
Hayret ve taaccübüm art~yor. Vak'a izah olunuyor:
"Kasaba dahilinde geçmekte olan dört mekkâri efrad~ndan
birisi taraf~ndan bir rum üzerine ate~~edilmi~~ve cerh edilmi~,
vak'a tahkik ediliyor. Asker tevkif ve ~iddetle muamele-i
kanuniyesi yap~laca~~~tabiidir." diyor. Hükümete hücum
ve müsademe haberlerinin mahiyeti anla~~l~yor. Muhabere memurunun kula~~ na müsademe sesleri nereden gelmi~~diye taaccüp ediyorum. Kaymakam beyin tekrar makina ba~~na geldi~ini muhabere
memuru bildiriyor. Bunun üzerine muhaberenin Kaymakam tarafindan yap~lmas~n~~söyleyerek,
"Demin yazmakta oldu~unuz ~eyleri ikmal etmediniz ve Hükümete gittiniz. Devam ediniz." diyorum. Cevap veriyor:
"Bendeniz rumlardan bir cemmi gafirin Hükümet önüne
topland~~~n~~haber alarak gittim. 0 c~varda iki müsellah suvari
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mitralyoz askeri taraf~ ndan bir rum vurulmu~~oldu~u için
zaten mevcut olan galeyan kesb-i ~iddet etmi~tir. Askerin
mavzerle müsellah olmas~ na ve tabip taraf~ ndan verilen henüz ~ifahi raporda maktulün sol gözünün üzerindeki fethan~n oldukça büyük olmas~ na nazaran bunun, askerin müruru
esnas~ nda mürettep bir katil olmas~~da varittir. Arzetti~im
vaziyette iki yol vard~r. Ya burada kan dökülmesine sebebiyyet verildikten sonra i~gal karar~~henüz verilmediyse intaç
ettirmek, yahut ~imdiden hakikati derpi~~ederek kan dökülmeksizin Salibiahmer heyetinin muavenetine ihtiyaç göstermektir, ki bu da neticeten hükümetin takrir-i emn-ü asayi~e
gayr-~~muktedir bir vaziyette bulundu~unu itiraf demektir
ki gene neticesi i~galdir. Birinci ~~k kabul edildi~i takdirde
burada kalm~~~olan birkaç memur ailesi ile memurlar~n ve
belki de o esnada mürettep olarak rumlardan da birçok ma'sumlar~n kanlar~m feda etmek laz~ m gelecektir, ki bunun neticesinde gene mevcut kuvvetle temin-i asayi~in kaabil olam~yaca~~~M~ntaka Kumandan~n~n zat~alilerine vermi~~oldu~u
izahattan anla~~lmaktad~r. Bendeniz bunun mesuliyetini
kabul edemem. ~kinci ~~ kka gelince, bu da bir memleketin
i~galine sebebiyyet vermek demektir ki bu dahi ihanet-i vatand~ r. Binaenaleyh hamiyyetli bir Türk evlad~~gibi son dakikaya kadar taraf-~~Devletlerinden alaca~~ m emri hafriyyen
icra edece~im. Arz ve seri' bir emre intizar etmekteyim, efendimiz." diyor.
Art~k mesele sarahaten anla~~ lmaktad~r. Ayval~k rumlar~~gürültü
ve pat~rd~~ile Ayval~ ktaki hükümet kudret ve kuvvetini kaç~rtmak ve
i~gali emrivaki yapmak istiyorlar. Kaymakama art~k aç~k ve kat'i
söylemek icabetrni~tir:
— "Izahat~n~zdan ~unu anl~ yorum: Demek istiyorsunuz ki,"
diyorum, "Asayi~i temine kuvvetim kafi de~il. Ya kan dökerek ölmek, yahut hükümeti mahalli ahalisine terketmek laz~m. Hükümet orada böyle bir~ ey kabul edemez. Ahali kan
dökmesini istiyor mu? Hükümeti cebren almak istiyorlarsa
hükümet de laz~ m gelen mukabelede bulunur."
dedikten sonra i~ gal meselelerinin mevzubahis edilmesine hayret etti~imi, idare-i umurda kemal-i metanetle ibraz-~~gayret ve feda-
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kari edilmesini ve asayi~i ihlale te~ebbüs edenlerin tecziyesi hususunda
da ihmal olunmamas~~lüzumunu tebli~~ettim.
Kaymakam bey tekrar cesarete gelmi~tir. "Bendelerinin vazifem emr-i alilerine son damla kan~ma kadar sad~k kalmak oldu~unu
müdrikim" demekle beraber, "kuvvay~~askeriyenin bütün mevcudunu bu u~urda istimal etmek üzere henüz makina ba~~nda bulunan
M~ntaka Kumandan~~beye de tebli~~edilmesini istirham ederim."
demekten sarf~nazar edemiyor. Derhal cevap veriyorum:
Memleketin süldin ve asayi~ini temin hususunda size verilen
emirlerin M~ntaka Kumandanl~~~na da ~ümulü tabiidir.
M~ntakan~n vazifesi temin-i asayi~~de~il midir? Kendisine
merci dahi gösterilmi~tir. Babd~rmada Nizamiye F~rkas~~ile
bilmuhabere oradan telakki edecekleri evamirin dahi infaz~~
zaruridir. Size yazd~~~m ~eylerin bir suretini ve yahut hulâsasm~~Mevki Kumandanl~~~na tebli~~edebilirsiniz."
Bu defa M~ntaka Kumandan~~Kaymakam Ali R~za bey tekrar
yaz~yor:
"Evvelki maruzat~m~n vehlei ûlâda yanl~~~anla~~lm~~~olmas~~
bendeniz için mucib-i teessürdür. Bunun için cereyan-~~ahvali
~imdilik biraz arzediyorum; Bu ak~am mahpuslar hükümet
binas~ndan pek kolayl~kla b~rak~lm~~~ve muhafazalar~na jandarmaca larklyle himmet edilmemi~tir. Akabinde jandarmalardan birçoklar~n~n firar etti~i haberi verilmi~tir. Elhaletükazihi 6 jandarma kald~~~~hakk~nda bana rapor verilmi~tir. Bununla beraber, her türlü zahmet ve fedakarl~~a katlanarak askeri, her an ve her suretle asayi~e hasrettim ve ~unu
kat'i olarak arz ederim ki, zelilane bir surette emrivakiler
hudû' süne tahammül edemem. Bu cihetten suret-i kat'iyyede
zat~alilerini gerek ~ahsen ve gerekse resmen temin edebilirim
efendim." diyor. Bu güzel ve ümitbah~~teminata mukabil
ben de:
"Vazifenizi hüsn-ü ifaya gayret edece~inize emniyyetim berkemaldir. Te~ekkür ederim. Bütün ümitlerim sizlerdedir.
Ak~ama gene ayr~ca görü~ürüz." diyorum. Muhabere nihayetlendi~i halde bir müddet sonra Kaymakam ilave ediyor:
"Tebligat-~~alileri üzerine hamiyyet ve dirayeti müsellem olan
M~ntaka Kumandan~~bey ile son neferimizin istimali ve son
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damla kamm~z~n fedas~~için aram~zda muvafakat hâs~l olmu~tur. Son dereceye kadar silah istimalinden tevakki olunarak
nasayih-i lâzime ile teskin-i galeyana çal~~~lacak ve bir taraftan
da elli, altm~~~nüfustan ibaret olan müslüman aileleri taht-~~
muhafazada emin yerlere gönderilecektir. ~ayet galeyan~n
iyilikle önü al~nmazsa ve istimal-i silaha onlar taraf~ndan ibtidar olunursa mukabeleten bütün kuvvetimizi sarfedece~iz.
~imdi Metrepolit vekili ile rum muteberan~n~~beray~~nasayih
dairei hükümete celbediyorum. Idarei örfiyyenin te~didi ilan
olunacakt~r. Ak~am üzeri tesirat-~~ vâk~adan ve vaziyetten
arz-~~malumat ederim efendim."
Bu makina ba~~~muhaberesi neticesinden seviniyorum. Kaza
Kaymakam~n~n mâneviyat~~kuvvetlendirilmi~~ve bilhassa M~ntaka
Kumandan~~ ile aralar~nda i~birli~i temin olunmu~tur.
Telgrafhanede beraberimde Liva Jandarma Kumandan~~ Hur~it Bey de vard~r. (Sonradan Ankarada Jandarma Umum Kumandan~~
olan Miralay Hur~it Bey). M~ntaka Kumandan~~Kaymakam Ali R~za
Beye hitaben yazd~~~m kelimeleri biraz a~~r buldu~unu, çünki Ali
R~za Beyi ~ahsen tan~d~~~n~, kendisinin hakikaten k~ymetli ve fedakâr
bir asker oldu~unu, Osmanl~~ordusunda arkada~lar~~ aras~nda ~öhreti
bulundu~unu söylüyor. O dakikaya kadar bilmedi~im M~ntaka Kumandan~~Kaymakam Ali R~za Bey, me~er Istanbuldan tan~d~~~m
Ali Beymi~.* Bunun bu hüsn-ü tesadüfle anla~~lmas~ndan çok memnun
oluyorum ve ben de kendimi Ali Beye tan~t~yorum. Me~er o da Bal~kesire henüz bir ay gibi k~sa bir müddet evvel gelmi~~olan Mutasarr~fin, herhangi bir Hilmi Bey olmas~~ihtimaliyle me~reb ve mesle~ini
bilememesinden mütereddit ve çekingen bir vaziyet alm~~~imi~. O da
bu tan~~madan çok memnundur. Bana, benim ifadelerimden kuvvet
ve cesaret ald~~~n~~ yaz~yor. Benim de istikbaldeki hadiselere daha
kuvvet ve metanetle kar~~ koyabilmek cesaretim ve itimad~m artm~~t~r. Benim için Ali Bey Ayval~kta ba~l~~ ba~~na bir kuvvettir, diyorum.
Yunan Salibiahmerinin, Ingiliz mümessili Hadki~son ile birlikte haz~rlam~~~olduklar~na tamamen kani oldu~um bu pazar günkü
faaliyet ve hareketin önüne geçildi~inden dolay~~da mün~erih ve müs* Ali ÇETINKAYA
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terihim. Ak~am üzeri Ayval~k Kaymakam~n~ n raporunu al~yorum.
Telgraf~nda ~öyle diyor:
— "Avn-i hak ile süld~ net-i tamme iade edilmi~tir. Herkes i~~ve
gücü ile me~ gul oluyor, türkçe ve rumca lisanlar~~üzerine
ne~ rolunan beyannamelerle hükümetin en son ~iddetle hareket edece~i ilan olunmu~, bütün kuvay~~askeriyenin istimaline M~ntaka Kumandanl~~~~ile itilaf-~~tam has~l olarak i~e
ba~lanm~~t~ r. Müslüman ahali ve memurin dahi hükümetimizin emriyle ölünceye kadar muhafaza-i mevki etmeye karar
vermi~ tir. Bugün askerin taht-~~muhafazas~ nda Gömeç'e kadar
gönderilen sekiz, on muhacir kad~n ve çoluk, çocuk müstesna olmak üzere kimsenin yerinden oynat~lmas~na ~imdilik
lüzum görülmüyor. Son bir fert kal~ncaya kadar bütün müslümanlarla memurinin ölmeye karar vermi~~oldu~u ve fakat
bunun da hak davas~ nda bulunanlar~ n gayelerine muvaf~k
dü~meyece~i hakk~ndaki te~ rihat ve tebligat icabedenlere
fevkalade surette tesir etmi~~ve sükünetin iadesinde Metrepolit Vekili Efendinin pek ziyade gayreti görülmü~tür. Bugün
te~did-i heyecan~~mucip olan rumun katli meselesine gelince,
caddeden hayvan üzerinde geçmekte olan dört müsellah mitralyoz neferinin deniz taraf~ ndan üzerine ans~z~n ç~km~~~olan
biri gra ve di~eri revolver ile müsellah iki rumun ate~~etmeleri
üzerine efrattan birinin elindeki maNzeri ate~~etmi~~oldu~u
sabit oluyorsa da bunun müdafaaten vukuu anla~~lmakla
beraber, yaran~ n suret-i vukuuna ve fethan~ n büyüklü~üle
nazaran bunun di~eri taraf~ndan at~ lan gra veya Karada~~
tabancas~~ kur~unu ile vurulmu~~oldu~u istidlal edilmektedir.
Bu noktai nazar Kumandan Hadkinson Bey taraf~ndan dahi
kabul edilmekte ve asker taraf~ndan vurulmu~~olsa bile mukabeleten at~lan kur~ undan kazara vuruldu~u teslim olunmaktad~ r. Bugünkü vukuatta be~~islam hanesine duhul edilerek e~yalar~~ya~ma edilmi~~ve di~er iki haneye tecavüz vakiolmu~~ise de men'edilip duhule muvaffak olunamam~~t~r.
Dünki gün Malmüdürü Nail Efendinin bo~~kalan hanesinin
kapusu k~r~ lmak suretiyle gasp olunan e~yan~n bir k~sm~~bulunmu~~ve faili derdest olunmu~ tur. Bugün Rüsumat memurlar~ndan baz~lar~n~ n korkudan terk-i memuriyet etti~i istihbar
k~l~nmas~~ile bütün memurinin vazifeleri ba~~nda bulunarak
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her türlü mehalik ve muhatarata kar~~~muhafaza-i mevki etmeleri hükm-ü kanun, menafii Devlet ve evamir-i hükümetten
bulundu~u hakk~nda bilumum rüesa-y~~memurin-i mülkiyeye
tamimen tebligat icra edilmi~ tir. Jandarmalardan firar eden
iki ki~i Gömeç'te yakalanm~~~ve orada birtak~m heyecan-amiz
i~aat-~~kâzibede bulunduklar~~ haber al~nmas~~ile teskin-i
heyecan için Bergama, Edremit, Burhaniye kazalar~~ile Ayazment ve Gömeç Müdiriyetlerine telgraflar ke~ide edilmi~~
bulundu~u mâruzdur Efendimiz."
Makina ba~~ nda cevap yazd~r~yorum:
— "Gayretinize te~ ekkür ederim. Jandarma kuvvetiniz tezyit
olundu. Ora asayi~inin muhafazas~ nda bütün Liva alâkadard~ r. Ona göre mevkiinizden emin olarak ifa-y~~vazifede
ciddiyet ve metanet ibraz etmenizi tekrar ederim. Firari
jandarmalar~~Jandarma Kumandan~~ vas~tasiyle celp ve evrak-~~tahkikiye tanzim ve bittevkif mahfuzen sevkediniz. Di~erleri de her halde o c~ var halk~ndand~r, onlar~n dahi derdestine ve sevkine himmet ediniz. Buradan da laz~m gelen
mahallere yaz~lm~~t~ r. E~ya gasp edenlerin, hanelere duhul
edenlerin dahi tecziyesini talep ederim.
E~ya bilistirdat eshab~ na iade olunmal~d~ r."
"Emr-i alileri ba~~ m ile beraberdir. Bugece fevkalade devriyeler dahi tertip olunarak kasaban~ n dahil ve harici taht-1 emniyete al~nacakt~r. Yine bizzat vazifeyi tefti~iyye ifa edece~imi arzederim. Ba~ ka bir emr-i alileri var m~ d~r Efendim?"
— "Hay~ r, yoktur."
Beklenilen 18 May~ s pazar günü hadisesi bu suretle kapanm~~~
oluyor.
* *

Art~ k Ayval~ kta hükümet kuvvet ve nüfuzu kendini hissettirmektedir. Kaymakam harekete geçerek evlere giren ve ya~ma yapan rumlar yakalanm~~~ve tevkif olunmu~ tur. Aradan henüz bir gece geçti~i
halde bu rumlar~ n hükümet taraf~ ndan tevkif edildi~i, icabedenler
tarafindan yine icabeden makamlara bildirilmi~~olacak ki, 19 May~s
pazartesi günü Kaza Kaymakam~~yine makina ba~~ nda Ayval~k li-
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man~ na bir Yunan torpidosunun girdi~ini ve suvarisinin Kaymakama
tebligatta bulunarak, Izmirde bulunan Amiral Galtrop tarafindan
memuren geldi~ini ve mevkuf faillerin Izmirde müte~ekkil Yunan
divan~ harbine sevkleri z~ mmnda almak istedi~ini bildirmi~tir. Kaymakama derhal Yunan torpidosuna menfi cevap vermesini ve faillerin
Osmanl~~kanunlar~ na tabi bulunmalar~~hasebiyle Osmanl~~makamlar~~
tarafindan haklar~ nda muamele yap~laca~~n~ n tefhimini ve bunlar~n
mahfuzen Liva merkezine sevklerini bildirdim. Bu tecrübeden de eli
bo~~ç~kanlar art~k sinmi~~görünüyorlar. Yunan torpidosu Ayval~kta
kalm~ yor. Menfi cevap al~ nca çekilip gidiyor. Ingiliz mümessili Hadkinson da bu defa aç~k olarak te~ ebbüste veya delâlette bulunmuyor.
Fakat Izmir i~ galindenberi Ayval~ k liman~ na ilk defa gelmi~~bulunan
bu Yunan torpidosu ile faaliyet, bu defa karadan denize intikal etmi~~
oluyor. Ayval~ kla Midilli aras~ nda torpidolar, harp gemileri, nakliye
gemileri zaman zaman görülüyor.
Bir hafta Ayval~ kta sükünetle geçiyor. 26 May~s 335 pazartesi
günü Kaymakam, i~gal ~ayialar~n~ n tekrar kuvvetlendi~ini bildirdikten sonra Ayval~ k liman~ na bir Ingiliz torpidosunun geldi~ini ve
suvarisi miralayla muhabere etti~ini, miralay~ n âsayi~i sordu~unu,
aç~kta bir Yunan z~rhl~s~~ile nakliye gemisi bulundu~unu ve asker
ç~karaca~~~zannolundu~unu haber veriyor. Kaymakama evvelki i~'ar
ve kararlardan bahsederek kuvvetli bulunmalar~n~~tavsiye ediyorum.
Ingiliz miralarmn asayi~ten bahis açmas~n~n i~gale delâlet etmedi~ini
ve bu vaziyetten istifade ederek Kaza dahilinde emniyet ve asayi~in
her zamandan ziyade müemmen oldu~unun miralaya telkin ve temini lüzumunu bildiriyorum.
26/27 May~s gece yar~s~~Kaymakam beni gene makina ba~~na
ça~~r~ yor. Telgrafhaneye gidiyorum. Muhabere ediyoruz. ~unlar~~
söylüyor:
— "Ak~am saat yedi buçukta bir Yunan torpidusunun delâletiyle içi dolu bir Yunan nakliye sefinesi liman~m~za girmi~tir.
Ingiliz miralay~~kendisine karaya asker ihrac~~için Sulh Konferans~n~ n henüz bir karar~~tebli~~edilmi~~olmad~~~ ndan asker
ihrac~ na mümanaat edilmi~~ve bugece limanda kalmak üzere
vaki olan talebe de rü'yi muvafakat gösterilmedi~inden sefine
hemen limandan ihraç edilmi~~ve keyfiyet mumaileyh miralay
taraf~ ndan Izmire bildirilip yaln~z muhtasarca "Iyi ettiniz"
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cevab~n~~alm~~t~r. Asayi~~bahsine gelince, bunun son dereceye
kadar muhafazas~~ menfaat-i vatan iktizas~ ndan oldu~unu
tamamile müdrik bir vicdan ile çal~~~ yorum. Mâhâza bu ak~am, bilmem neden, M~ ntaka Kumandan~~Bey efrad-~~askeriyeyi toplad~~~ ndan kasaba devriyesiz kald~. Jandarma Kumandan~~ile muavininin ve benim emirberlerimiz dahi dahil olmak ~artiyle, elde sekiz jandarma ve dört polisimiz vard~r.
Bunlar~ n hepsini devriyeye ç~ kard~m. Bendeniz de Jandarma Kumandan~~ve polis komseriyle devriyedeyiz. Ancak bu
sekiz jandarman~ n gece gündüz bila-istirahat çal~~malar~~
mümkün olam~yaca~~~gibi memleket inzibats~z kalm~~t~r.
Emniyet-i mal ve can ve namus yoktur. Binaenaleyh, i~gal
edilsin, diye Ingiliz Kumandamna ahaliden bir heyet gidip
i~gal teklifinde bulunaca~~ndan bihakk~n korkuldu~u cihetle
yar~n mus~ rren Kumandandan kuvve-i askeriye istiyece~im.
Kendisi her halde bildi~inden ayr~l~ r bir zat olmad~~~ ndan bu
hareketin vehameti hakk~nda taraf-~~devletlerinden kendisine
tenbihat-~~kat'iyede bulunulmas~n~~istirham eylerim."
K~ rk iki mevcutlu jandarmadan elde sekiz nefer kald~~~~hakk~ndaki bu ifadeden korkuyorum. Jandarmalara ne oldu? Demek mâneviyat gene bozulmu~. M~ ntaka Kumandan~~da vaziyeti ciddi gördü~ü için askerini elden kaç~rmamak ve icab~nda müdafaa yapabilmeyi temin için askerini toplu bulunduruyor. Kaymakam~n yan~nda
makina ba~~ nda oldu~unu ö~rendi~im Kaza Jandarma Kumandan~n~~
isticvap ediyorum. Liva Jandarma Kumandan~~Kaymakam Hur~it
Bey bir, iki gün evvel muhabere ederek Ayval~~~ n jandarma vaziyetini tetkik etmi~ ti. Kaza Kumandan~~ ~imdi bana vetdi~i mevcut
listesinde muhtelif vazifelerde hizmette bulunanlarla beraber elde
bulunan sekiz nefer ve bir ba~çavu~ la cem'an yirmi yedi neferin hesab~n~~veriyor. K~ rk ikiden on be~~noksan. Bunlar~~soruyorum. Firard~r
diyor ve i~in içinden s~yr~lmak endi~esiyle bunlar~ n firar jurnalinin
Tabura bildirildi~ini söylüyor. Alay Kumandan~~Hur~it Bey bana
bundan hiç bahsetmemi~tir. Çok s~k~l~yorum. Kaymakam~n tahmin
etti~ini söyledi~i gibi asayi~sizlikten Ayval~k rumlarm~ n heyet halinde
i~gal talebinde bulunmalar~~tehlikesini dü~ ünüyorum. Zemin haz~rlamak için kasaban~n inzibats~z b~rak~ld~~~~~üphesi gene içime geliyor.
Her halde jandarmalar~~firara te~vik eden propagandalar var. Kaymakama talimat veriyorum:
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"M~ntaka Kumandamna evelce laz~m gelen talimat verilmi~tir. Inzibat ve asayi~le kendisi alakadard~r ve bundan mes'uldür. Suret-i münasebede kendisiyle anla~~hrsa bildi~inden ayr~lmaz bir zat olmad~~~~anla~~l~r. Her halde vaziyeti kendisiyle
görü~üp ve müzakere edip icabeden tedbirleri ittihaz edersiniz. Ingiliz Miralay~n~n bu s~rada orada bulunmas~n~n
büyük bir hüsn-ü tesadüf oldu~u anla~~l~yor. Vaziyetin bu
~eklinden istifade edilmeli, asayi~i ihlal için sa'yedenlerin
bütün ef'ali kendisine izah edilmelidir. Yar~n jandarma meselesini burada halledece~im. Yar~n sabaha kadar devriyenizle mevkii ve vaziyeti muhafazaya çal~~~n~z. Alessabah
M~ntakadan asker al~m. Devriyeleri kuvvetlendiriniz. Jandarma kadronuzun ikmaline yar~n çal~~~lacakt~r."
diyorum. Kaymakam cevap veriyor ve
"~imdi gene M~ntaka Kumandan~~ile görü~tüm. Yar~n vaziyet tavazuh edince kemafissab~k devriye için kuvvet verebilece~ini vaadediyor. Vaziyet tavazzuh etmezse de gene biz
kendi vesaitimizle çal~~aca~~z."
diyor. Ertesi gün 27 May~s 335. Kaza Kaymakam~~Ayval~k k~~las~ndan ~u müstacel telefonu yazd~r~yor:
"Bugün saat bir buçukta limanda bulunan Ingiliz torpidosu
Kumandan~, hükümet-i metbuas~ndan ald~~~~emir üzerine
liman~~terk ile Ayval~~~n i~gal mesailine Ingilterenin müdahale etmedi~ini Yunan kuvve-i i~galiyesi kumandan~na bildirmi~tir. Bunu müteakip liman~n haricinde beklemekte olan
Yunan z~rhl~~ve nakliye vapuru da görünmez olmu~tur. Bir
saat zarfinda kasaban~n i~galine intizaren memurlar~n kasabada kalanlar~~da Gömeç'e hareket etmi~tir. Jandarma, kasabada askeri k~~lada kalm~~~ve evamir-i askeriyeye intizar
etmi~tir. Ben bizzat kasaban~n üzerindeki tepede polislerle
birlikte tarassutta bulundumsa da Yunan vapurlar~~bir daha
görülmemi~tir. ~ehir ve kasabaya girerek devriye vazifesi
temin edilmi~, jandarmalar dairelerine yerle~tirilmi~tir. Ondan sonra Ingiliz mümessiliyle temasta bulundum. Kendisi
Yunanl~lar~n i~gal te~ebbüsüne nezaret edemiyece~i gibi göründü~ü ve Izmirde vaki olan hareket üzerine Ingilterenin
bu i~e kar~~m~yaca~~~ve Sulh Konferans~nca da böyle bir karar
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verilmemi~~oldu~unu söyledi. Ayn~~zamanda millet-i Osmaniye
Ayval~kta mal ve can ve ~rza tecavüz etmedikçe hak olan davalar~n~~me~ru bir surette müdafaada kazanacaklar~ m kendisinden anlad~m. ~imdi Kumandan Beyle k~~laday~ m. Tertibat-~~harbiye al~nm~~~olmakla beraber imkân dahilinde devriyelerimizi askerle takviye ederek mevkiimizi muhafaza etmeye son derece çal~~aca~~z. ~ayet i~gal te~ebbüsünde bulunurlarsa bunu harp sebebi telakki ederek harbe tutu~aca~~z.
Asker, zabit, bütün kuvvetlerimizi me~ ru mübareze-i vatan
için haz~rlanmas~n~~hükümet-i merkeziye ve kazalara ibzal
buyurulmas~~(burada bir, iki kelime hatas~~veya noksan~~olacak). ~imdi limanda kalm~~~olan Yunan torpidosunun dahi
savu~tu~unu haber ald~k. Keyfiyyet mâruzdur."
Kaymakam~n, bu telefonunu, yazd~~~~telgraflardan farkl~~ buluyorum. Bunda, telefonun Ayval~k k~~las~ndan ve Ali Beyin yan~nda
yaz~lm~~~olmas~n~n büyük tesiri var. Kelimeler ve cümleler aras~nda
Ali Beyin kontrolunu sezer gibi oluyorum. I~gal te~ebbüsünde bulunulursa bunun harbe ve müdafaaya sebep olaca~~~ve bütün kuvvetle
vatan mübarezesine at~lacaklar~~sarahaten ifade olunuyor. Ayval~ktakiler de art~k bu kat'i karar~~anlam~~~veya hissetmi~~olacaklar.
Ingilizler i~e müdahale etmiyeceklermi~. Torpidolar~~ve kumandanlar~~Ayval~ktan ayr~lm~~lar. E~er do~ru ise bizim Hadkinson Beyin
dahi lisan~~de~i~mi~, bilhassa Yunan torpidosu da limandan savu~mu~,
liman aç~klar~nda da hiçbir gemi görünmüyormu~.
Bu vaziyet bizim için emniyet verici olmakla beraber bir bak~mdan aksi mütalaaya da imkân verecek mahiyettedir. Yunanl~lar i~gal
haz~rl~~~ndad~rlar. Ingilizler de kendilerini bu i~le alakas~z göstermeye
çal~~~yorlar, yahut, Yunanl~lar i~gal te~ebbüsünde bulunacaklar, biz
kar~~may~z, demek istiyorlar. Maamafih ne de olsa bizi Yunanl~larla
ba~ba~a b~rakmalar~~da gene bir faydad~r.
Kaza Kaymakam~, Mutasarr~fl~~~n ve M~ntaka Kumandanl~~~n~n
esasl~~ve kat'i tedbir ve kararlar~na ayak uydurmu~~görünmekle beraber hükümet-i merkeziyenin buna tarafdar olm~yaca~~~kanaatindedir. i~'arlar~nda bir taraftan vatan müdafaas~n~n lüzum ve me~ruiyetinden bahsederken biraz sonra lüzumsuz masum kan~~dökülece~inden dem vurur, hattâ bu rikkat ve merhametini Ayval~k rumlarma bile te~mil eder. Hadkinson vas~tasiyle Yunan salibiahmer heyeti

AYVALIK SAVUNMASI ~LE ILGILI ANILAR

~ gr

ile s~k~~temastad~r. Ali Beyin bana yazd~~~~ ~ifreli bir telgrafla bildirdi~ine göre Kaymakam~n bir telefon muhaveresini tellerin kar~~~ k
olmas~ndan dolay~~tesadüfen dinlemi~tir. Kaymakam, Hadkinsona,
Yunan askerlerinin Ayval~~a ihrac~n~n tehlikeli oldu~unu, çünkü
Ayval~ ktaki kuvvetin mukabele ve müdafaa edece~ini, bunun için
Ayval~~~n arkas~ndan, mesela Burhaniye iskelesi taraflar~ndan ihraç
yap~lman~n daha muvafik olaca~~n~~söyleyerek âdetâ Yunan askerinin erkamharpli~ini deruhte etmi~tir. Kaymakam hakk~nda herhangi
bir muameleye zaman ve ahval müsait de~ildir. Te~ebbüsat~m~zdan
suret-i hususiyede Nezareti veya Istanbuldaki Itilaf ve Hürriyet makamlar~n~~haberdar ederek i~imizi i~kal edebilecek bir vaziyettedir.
Mâmafih, M~ntaka Kumandan~~Ali Bey vaziyete hâkimdir. Alay~na
yard~mc~~olacak gönüllü tedariki için de faaliyet göstermektedir.
Bize canla, ba~la müzahir olacak kuvvetli ve vatanperver elemanlar~m~z da vard~r. Çok sevi~ti~imiz mektep ve s~n~f arkada~~m Hamdi,
mütarekenin akabinde Edremit Kaymakaml~~~ ndan azledilmi~~(Anzavur müsademesinde Gâvur ~mam taraf~ndan ~ehid edilen, Bigada
medfun Akba~~kahraman~~Hamdi Bey merhum), Burhaniyede ora
e~rafin~n himayesi ile ufak tefek zeytinya~~~ticareti yaparak hayat~n~~
ve mai~etini temin ediyor, ~stanbulun, derdesti ile mahfuzen sevki
hakk~ndaki emirlerini infaz etmiyerek himaye ediyorum. Tehcir
mesailinden dolay~~ hakk~nda takibat yap~lmak isteniyor. Uzunca bir rahats~zl~k geçirmi~tir ve bu esnada t~ra~~~uzam~~t~r. Izmir i~gali münasebetiyle vatan~n istihlas~na kadar sakal~n~~ t~ra~~etmemeye karar vermi~tir. Bu bile, "Hamdi Bey sakal b~rakm~~,
da~a ç~kacakm~~" tarz~nda Itilafç~lar~n dedikodular~na ve ~stanbula
ihbarlara sebep olmu~tu. Burhaniyede oldu~u gibi bilhassa Edremit
Kazas~nda kendisini sevenler çoktur. M~ntakam dahilindeki halka
itimad~m var. ~tilaf ve Hürriyet klüplerinin Liva dahilinde hiçbir
nüfuzu yoktur. Esasen mensuplar~~da pek mahdut bir zümreye inhisar etmektedir. Bal~kesir merkezinin benden ~ikayet için merkez-i umumilerine gönderdikleri murahhaslar, maksatlar~na muvaffak olamadan
avdet ettikten ve bilhassa bu te~ebbüs üzerine Dahiliye Naz~r~~Mehmet
Ali Beye bu adamlar~n sözü ile hakk~mda bir muamele yap~lacaksa
~erefimle çekilmeyi tercih etti~im yolunda yazd~~~m telgrafa, kemal-i
metanetle vazifeme devam~m~~tavsiye eden cevaptan sonra her vesile
ile üzerlerindeki tazyiki art~rarak halk nazar~nda büsbütün sukut
etmelerini temine muvaffak olmu~tum.
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Bütün bu mülâhazalar, yak~n bir atide kar~~la~aca~~m~~tahmin
etti~im mühim ve nazik vaziyetlerle ba~a ç~ kabilece~im yolundaki
itminan~~kuvvetlendiriyor. Izmirde vukua getirilen fecayi, halk üzerinde deh~et ve korkudan ziyade vatan müdafaas~na mâtuf bir galeyan ve heyecan tevlit etmi~tir. Izmirden kaç~p gelenlerin hikayeleri,
Redd-i ilhak te~kilat~n~n hergün ad~m ad~m artan propagandalar~~
maksat ve gayemizi kolayla~t~r~c~~âmillerdendir. Fakat Izmir i~gali
üzerine istifa eden kabinede Dahiliye Naz~n Mehmet Ali Beyin yeri,
yeniden te~kil edilen kabinede Ali Kemale verilmi~tir. Ali Kemalin
malum olan siyasi kanaatini dü~ünerek i~lerimize ~iddetli surette mani
olaca~~n~~zan ve tahmin ediyorum. Bütün endi~em hükümetin müzaheretini, hiç olmazsa hüsn-ü telakkisini elde etmektir. Ayval~k Kaymakam~n~n telefonunda da hükümet-i merkeziye diye bir fikra var.
Yaln~z benim de~il, hükümet-i merkeziyenin de ümit ve cesaret verici
i~'arlarma intizar ediyorlar. Haklar~~da var. Vatan~n bütün bir husumet dünyas~na aç~ k bir sahilinde giri~ilecek mübarezenin idamesi
için etrafta ve arkada henüz kuvvetli mesnetler yok. Bunu temin edinceye kadar hükümetin hiç olmazsa menfi bir vaziyet almamas~~bir
kazanç telâkki olunuyor.
Izmirin i~galinden evvel Ayval~k rumlar~n~n ta~k~nl~klar~~ve bilhassa Yunan Salibahmer heyetinin mahiyet ve faaliyetleri günü gününe
Dahiliye Nezaretine bildirildi~i gibi, i~galden sonraki vaziyetler ve
hadiseler dahi günü gününe yaz~lm~~t~. 26/27 May~s gece yar~s~~Kaymakamla makina ba~~nda geçen muhaberenin sonunda da hemen
bu muhabere hulasas~m Nezarete bildirmi~, Kaymakam~n verdi~i
malumat~~ve buna mukabil tarafimdan verilen talimat~~ yazd~ktan
sonra ~u fikralar~~bilhassa ilave etmi~tim: "Yunanhlar~n emrivaki
ihdas~~arzular~~art~k taayyün etmi~~demektir. Karib bir âtide âni
bir emrivaki kar~~s~nda kal~nmamas~~için son derece müteyakk~z bulunulmakta ise de Nezaret-i celilece de muktezaya müsaade buyurulmas~.". Nezaret, mütemadi i~'arlar~n has~l etti~i tesir ile Ayval~kta
bir emrivaki hudusüne kaani olmu~~olacak ki, Ayval~k Kaymakam~n~n telefonundan sonra gene o gün, 27 May~s sal~~günü gayet müstacel kayd~~ile ~u aç~k telgrafi al~yorum:
Gayet müstaceldir.
Karesi Mutasarr~fl~~~na
Bab~ali ~~257
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Merkezden bir emr-i sarih ve ~ngilizlerden Konferans~n mukarrerat~na dair tebli~-i kat'i olmad~kça asla Yunanl~lar tarafindan asker
ihrac~na ve i~gale müsaade edilmemesi ve iktiza ederse her türlü kuvvetlerle mukavemet olunmas~~ lâz~md~r. Gerek Ayval~k Kaymakaml~~~na ve gerek di~er sevahile bu hususun tebli~i. 27 May~s 335
Dahiliye Naz~n Ali Kemal
* *

Nezaretin bu emrini derhal Ayval~ k, Edremit, Burhaniye, Erdek ve Band~rma Kaymakaml~klar~ na tebli~~ediyorum. Nezareti de
temin ve takviye için "tekrar mülhakata o yolda tebligat ifa k~l~nd~~~n~,
Ayval~ktaki k~t'a-y~~askeriyenin her türlü mukavemete müheyya bir
halde bulundu~unu ve emrivâki ihdas ettirilmeyece~ine emin bulunulmas~m" yaz~yorum.
28 May~s çar~amba günü sükû' netle geçmi~ tir. 29 May~s sabah~~
Ayval~k Kaymakam~n~ n Gömeç'ten yazd~~~~"Dakika tehiri caiz de~ildir." kay~tl~~ telgraf~n~~ al~yorum:
— "Evelisi gün liman aç~ klar~nda uzakla~m~~~olan Yunan nakliye
gemisi dün ak~am saat be~te yine görünmü~ tür. Mezkûr sefineyi himaye eden torpido derhal limana girerek Ingiliz
kumandan~~Hadkinson'u görmü~, Hadkinson da tekrar bizim
haneye gelerek Ayval~~~n ~ tilaf devletlerinin muvafakatiyle
i~gal edilece~ini ve fakat memurin-i mülkiyenin vazifelerine
halel gelmiyece~ini tebli~~etmi~ tir. Kendisinden bir teblig-i
tahriri talebinde bulunulmu~~ise de vermekten imtina etmektedir. Tabii bu tebli~e kar~~~protestoda bulundum. Ayn~~zamanda M~ ntaka Kumandan~ na da malûmat verdim. Mir-i
mumaileyh ald~~~~emir üzerine ate~~edece~ini suret-i kat'iyede
beyan etti. Kasaba rumlar~ na gizlice icra ettirilen tenbihat
mucibince bugün müsademe olmas~~ihtimalinden nâ~i kilise
çan çalmad~ kça kimsenin hanesinden d~~ ar~ya ç~kmamas~~
tenbih edilmesine nazaran, i~galin bugün vukuu muhakkakt~r. ~imdi ald~~~ m malûmattan Ayval~ k önünde iki nakliye
sefinesinin bulundu~u ve top ve tüfek seslerinin de geldi~i
anla~~ld~ . Hükümet-i Osmaniye bu i~gali Konferans karar~na
müstenit olmad~~~~için bittabi kabul edemez ve kuvve-i harbiyesi ile mümanaat etmekte olmas~ na ra~men hükümet-i
Benden C. XLVII~.
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mülkiyenin vazifesi ba~~nda kalmas~, bir taraftan mümanaatte
bulundu~u ve binaenaleyh muharip vaziyeti ald~~~~bir meseleyi di~er cihetten z~mnen kabul ve tasdik demek ç~kaca~~~gibi,
bilumum memurinin esir-i harp vaziyetine duçar olmalar~n~~
da intaç eder. Üçüncü nokta da, bendeniz elde edilsem di~er
kazalar ahali-i müslimesini de bu tarz i~gal, daha do~rusu
iltihaka ikna ve irza için bir alet olarak da istimal edilmekli~im kaviyyen melhuzdur. M~ntaka Kumandan~~Bey çekilmeyi
muvaf~k buluyorlar. Bu gece, sabaha kadar avdet etmek üzere
buraya gelmeye mecbur oldum. Ayval~k ile Gömeç aras~ndaki
teller saikal~d~r. ~imdi maruz mehazire nazaran hatt-~~hareketimin tayinine makina ba~~nda muntaz~r~m. ~imdi gelen
sahil devriyelerinin ifadelerine nazaran Gömeçle Ayval~k
aras~nda Gümü~lü mevkiinden dü~mamn askerini de ç~karm~~~oldu~unun anla~~ld~~~~mâruzdur."
Birtak~m lüzumsuz mütalaalardan sarf~nazarla anlad~~~m ~ey,
Ayval~kta mücadelenin ba~lam~~~oldu~udur. Kaymakam, hatt~~hareketinin tayinini de istiyor. Hatt-~~hareketini kendisi tayin ve tatbik
etmi~tir ve daha geceden Ayvaliktan ç~k~p Gömece gelmi~tir. Hemen
telgrafhaneye ko~uyorum ve Gömeçte Kaymakam~~makina ba~~na
ça~~r~p izahat istiyorum. M~ntaka Kumandan~ndan henüz bir haber
yoktur, esasen de olamaz. Çünkü her halde Ayval~kta kasaba haricinde muharebe ediyordur. Kaymakama soruyorum:
"Asker nerede? Ne yap~yor? Ayval~kta kimler kald~? Memurin
ve müslüman ahali ne oldu?" Cevap veriyor:
"Ayval~kta bir iki aile kald~. Onlar da Ingiltere Konsoloshanesine ve Ingiliz devletinin namusuna tevdi olundu. Hadkinsondan kendisi ölmedikçe bu ailelere bir~ey olmayaca~~na
dair kat'i teminat al~nd~ . Memurinden Tahrirat Kâtibi, Düyun-u umumiye Müdürü ve birkaç Rüsumat kolcusu kalm~~,
di~erleri daha evvelden civar Kazalara çekilmi~ tir. Askerimiz kasabaya hakim olan s~rtlardad~r, karargâh s~rtlar~n arkas~nda ve Ayval~~a yirmibe~~dakika mesafede kin Yeni
K~~ladad~ r. Birinci müsademe ihraç hareketinin iptidas~nda
yap~ld~ktan sonra orada tutunmak mümkün olmazsa alt~~
saat mesafede ve da~lar~n yamac~nda bulunan Kozak kariyesidir ki mevkiin hakimiyet ve menaat-i fevkaladesi ile beraber
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civardaki köyler kâmilen müslüman köyleridir ve ahalisinin
~ecaati me~ hurdur. Askerin alessabah ba~lanacak olan ihraç
harekât~na kar~~~tüfek, bomba ve mitralyoz ile ate~~açmas~~
mukarrer idi. Gece yar~s~ ndan sonra Ayval~ktan ç~km~~~olan
telgraf memurlar~~ile di~er kimselerin ifadelerine nazaran müsademe alesseher ba~lam~~t~ r. Birinci noktada dahi arzolundu~u üzere ahali-i müslime bir, iki müslüman ailesi ile üç,
dört memurdan ibaret olup bunlar~ n da ~ ngiliz Devleti Konsoloshanesine tevdi edildikleri arzolunmu~tur. Ayval~~a bir
buçuk saat mesafede Muradeli nam~ndaki küçük müslüman
köyü ahalisinden bir hayli kimseler müsademeye i~tirak etmi~~olduklar~~gibi, ~imdi Gömece tabi ve ~ecaatleriyle maruf
Karaa~aç ahalisi müracaat edip müsademeye i~tirak için nereye gitmelerini sordular. Ben de ikinci hatt-~~ müdafaa=
Kozak oldu~unu bildi~im için askerimizin Koza~a ric'atini
temin etmek üzere Ayval~ kla Kozak aras~ndaki yolun hakim
noktalar~n~~tutmalar~n~~söyledim. K~ rk, elli ve belki de daha
fazla dilâver hemen hareket etmek üzere haz~rlanmakta olduklar~~ mâruzdur."
Ayval~kta asker harbederken Kaymakam~n, müracaat edenleri
ba~ka tarafa sevketmesi do~ru de~ildir. Derhal cevap veriyorum:
— "Köylülerin, bütün müslümanlar~ n hamiyyetlerine müracaat
ediyorum. Eli silah tutanlar~n vatan~n tahlisine, namus-u
milliyi muhafazaya ko~malar~n~~rica ederim. Kahraman askerlerimizi takviye edelim ve hain dü~mamn bir ad~m bile ilerlemesine, namusumuzun, ~rz~m~z~ n payimal edilmesine mani
olal~ m. Gönüllü ahali, askerin ric'atini teminden ziyade takviyeye sevk olunmal~d~ r. Peyderpey i~'arat~ mza intizarday~ m. Nezarete de malûmat verdim. Alaca~~m emirleri ve
cevaplar~~bittabi size de tebli~~edece~im."
Telgrafhaneden ayr~lmadan makina ba~~ nda Dahiliye Nezaretine
de "Dakika tehiri caiz de~ildir" kaydiyle ~u telgraf~~yaz~yorum:
"Ayval~k i~ gal ediliyor. Evelisi gün liman aç~klar~nda uzakla~m~~~olan Yunan nakliyesi dün ak~am saat be~te yine görünmü~,
sefineyi himaye eden torpido derhal limana girerek ~ ngiliz
mümessili Hadkinson'la görü~mü~, Hadkinson Kaymakama
gelerek ~tilaf devletlerinin muvafakat~~ ile Ayval~~~n i~gal
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edilece~ini, fakat memurin-i mülkiyenin vazifelerine halel
gelmiyece~ini tebli~~etmi~tir. Kendisinden bir teblig-i tahriri
istenmi~se de imtina etmi~tir. Bu teblig-i ~ifahiye kar~~~protestoda bulunularak M~ntaka Kumandan~na malûmat verilmi~,
M~ntaka Kumandan~~ate~~ile mukabele edece~ini suret-i kat'iyede beyan etmi~tir. Kaymakam ve memurin Ayval~~~n gerisinde Gömeç kariyesine gelmi~lerdir. Bu malumat Gömeç'ten ita edilmektedir. Nakliye sefinesinin iki tane oldu~u bilahara anla~~lm~~t~r. Kuvve-i askeriyemiz vaziyet-i harbiye
alm~~, kasabaya hâkim tepeleri tutmu~~ve bugün alesseher
ihraçla beraber müsademe ba~lam~~t~r. Ayval~~~n arkas~ndaki köyler dilaverleri peyderpey müdafaaya ko~uyorlar,
vatanlarm~n bu mübarek parças~n~~ dü~mana çi~netmemek
için feda-y~~hayata te~ne bulunuyorlar. Memurinden Tahrirat Kâtibi, Düyun-u umumiye Müdürü ve birkaç Rüsumat
kolcusu Ayval~kta kalm~~lar, birkaç müslüman ailesi de ~ngiltere Konsoloshanesinin himayesinde hayatlar~~taht-~~temine
al~nm~~t~r. ~rade-i Nezaretpenahilerine makina ba~~nda muntaz~r~m."
Bunu yazd~ktan sonra Ali Beyden de ~u telgraf~~ al~yorum. Gömeçten çekiliyor. Anla~~ld~~~na göre telgrafnamesini suvari ile göndermi~:
— "Dün yine Yunan hükümetinin iki torpidosu ve iki nakliye
gemisinin hamil olduklar~~kuvve-i askeriyesi Ayval~k liman~~
haricine geldi. Demir att~~ve Ingiliz mümessili ile bu kuvvetin
kumandan~~görü~erek mumaileyh mümessil vas~tasiyle Ayval~k"' i~gale memuren geldi~ini ve memurin-i mülkiyenin yerlerinde ibkas~~ile yaln~z kuvve-i askeriyenin kan dökülmeye
mahal kalmadan çekilmelerini hükümet-i mülkiyeye ve bilvas~ta bize tebli~~etti. Bu defa ihraç ve i~gal hareketinin kat'i
olaca~~n~~anlad~m. Dü~man kuvvetinin fazla olmas~yle beraber ~ehrin vaziyetini nazar-~~dikkate alarak i~gali men' ve
mukabele etmek üzere tertibat ald~m ve bunda indel'iktiza
Kozak nahiyesine do~ru çekilmeyi esas ittihaz ettim. Sabah
oldu. ~afakla ~ehirde müte~ekkil salibahmer efrat ve zabitan~~
ile ~ehire ç~kar~lm~~~olan Yunan askeriyle takviye edilmi~~
olan kuvvetle müsademe ba~lad~. Dü~man~n as~l büyük ihrac~~
kasaban~n ~imalinde yapmakta oldu~u görülüyordu. Bu ihra-
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cin hitam~~ile beraber yandan sa~~cenah~m~za bir tesir icras~~
suretiyle kuvvetimizi geri atmak ve müsademeyi ~ehrin haricine
sevk ve ikame etmek isteyecekleri görülüyordu. Bu hal kar~~s~nda zevale kadar baz~~hafif ve bâzan ~edit ate~~devam etti
ve Alayl~= efrat ve zabitan~~tamamen vazifesini yapt~. Mâruz istikamette zeytinliklere tedricen çekilmek zaman~~geldi ve
o suretle çekildik. Zeytinlikler kenar~nda ahz-~~mevki olundu
ve ~u suretle Ayval~k sukut etmi~~oldu. Bundan sonra dü~man
üzerimize gelmedi ve ~ehrin üzerindeki s~rtlar~~i~gal ile iktifa etti. Taraf~m~zdan k~ymettar bir zabitimiz ~ehit ve birkaç mecruh
vard~r. Di~er tarafin dahi her halde fazlaca zayiatlar~~oldu~u
muhakkakt~r. ~ehir dahilinde ancak birkaç Osmanl~~memuru
ve müslüman kalm~~t~r, di~erleri kâmilen çekilmi~tir. Berveçh-i maruz temas muhafaza edilmektedir. Karargâh Murateli kariyesine nakledilmi~tir. Maalesef ~imdiye kadar
m~ntakam dahilinde bulunan Edremit, Burhaniye ve Bergama
Kazalar~ndan hiçbir ~ekil ve surette olarak kuvvetle muavenet icras~~için te~ebbüslerime kar~~~daima ihmal ve taallül
ile mukabele gördüm, ~imdilik kuvvetimin fazla sars~lmas~na
meydan vermiyerek gerek kuvve-i askeriye ve gerekse biraz
tedarik edilmeye ba~layan gönüllü kuvve-i milliye ile vaziyeti
muhafaza ve i~galin tevessüünü men' ve Ayval~~~~tazyik alt~nda
tutmak esas~n~~takip ettim ve edilecektir. Mevadd-~~askeriyeden bir miktar erzaktan ba~ka Yunanl~lar~n eline hiçbir
~ey terkedilmemi~tir. Muhaberenin ~imdilik Burhaniye Kazas~~
vas~tasiyle yapabilece~i mâruzdur."
29 May~s 335
Ayval~k M~ntaka Kumandan~~Kaymakam Ali
Dahiliye Nezaretinden henüz hiç ses, seda yok. Fena bir haber
ve tebli~~ç~kmas~ndan korkuyorum. Birinci telgraf~ma lâhika kayd~~
ile Nezarete ~unu yaz~yorum:
— "Harp bütün ~iddetiyle berdevamd~r. Cephemiz geri ile irtibat tesis etmi~tir. Kuvva-y~~muayene peyderpey gidiyor.
Te~ci' buyurman~za makina ba~~nda intizarday~z."
29 May~s 335
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Çetin ve mü~kil bir i~e giri~mi~~oldu~umuzu dü~ünerek uçan
ku~tan yard~m ümidindeyim. Nikbin olmak için hep iyi vaziyetleri
hat~rl~yorum. Müdafaa ve mücadeleye giri~memiz hususunda nihayet
hükümetin de emir ve tebli~ini alm~~~bulunuyoruz, her halde bunun
icab~n~~ve idame için muktazi tedbirleri de hükümetin esirgemiyece~ini
ümit etmek istiyorum. Çünkü Alay nam~~verilen bir avuç askerin
malzeme-i harbiyesi nihayet tükenecektir. Gönüllülerimizin kendi
silah ve cephaneleri de ne kadar bir zaman için müessir olabilecek.
Memlekette henüz mücadele te~kilat~~ ~ümullenmi~~de~il, hiçbir taraftan kuvvet ve cesaret verici bir ümit ~ulesi bile sezilmiyor. Ayval~k gibi memleketin bir kenar~nda, sahilde, dü~manla en yak~n ve
en kolay münasebeti olan aç~k bir kapuda bo~u~mak zorunday~z.
Bu ~erait ve bu vaziyet kar~~s~nda her halde dü~ünülece~irnizi ümit
etmek istiyorum. ~~te bunun için hükümeti, kuvvet ve cesaret verici
haberlerle harekete getirmeye çal~~~yorum, fakat hiçbir cevap alam~yorum. Naz~n Bab~ali telgraf hanesinde makina ba~~na ça~~rarak muhabere etmek zarureti has~l oluyor. Çünkü Ayval~k müdafaas~n~n ba~lad~~~~art~k ~ehirde ~ayi olmu~tur ve halk içtima halinde hükümetin nokta-i nazar~n~~merakla anlamak istiyor. Maneviyat~~yükseltecek bir~eyler
söylemek laz~m. Bab~ali telgrafhanesinde muhabere memuru, Naz~r
Bey nam~na Kalem-i Mahsus Müdürü Beyin haz~r oldu~unu ve "Bir
emirleri varsa yazs~nlar" dedi~ini bildiriyor. Bu sabah Ayval~~~n vaziyeti hakk~nda bir telgraf yazd~~~m', onu müteakip yazd~~~m lahikada
dahi vaziyeti tekrar izah etti~imi, Naz~r Beyefendi Hazretlerinin evelce
tebli~~buyurduklar~~emir mucibince Yunanl~lar Sulh Konferans~n~n
mukarrereatma tebaan olmay~p hodbehod Ayval~~~n i~galine te~ebbüs ettikleri için Ayval~k M~ntaka Kumandan~n~n kendi merciinden
dahi telâkki etti~i emir ve talimat veçhile müdafaay~~kabul etti~ini,
c~var ahalinin dahi muavenet için hamiyyet ve vatanperverlik saikas~~
ile cepheye ~itap eylemekte olup müdafaaya i~tirak ettiklerini yaz~yor ve hükümetin müzaheretini istiyorum.
Kalem-i Mahsus Müdürü Naz~m cevab~n~~bildiriyor ve,
— "Mümessiller nezdinde ~iddetli te~ebbüsat-~~kat'iyyede bulunduk, onlar da taaccüp içindedirler. Neticeden sizi bir,
iki saate kadar haberdar ederiz. Revi~-i ahvale dair malumat veriniz. Bu saatte asker ve ahali müdafaa ediyor mu?
~~gal kuvvetinin mikdan hakk~ndaki mâlümat~ruz nedir?
Ayval~ktan ne vas~talarla haber alabiliyrsunuz ? Kaymakam
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memlekette mi, yoksa askerle beraber müdafaa hatt~nda
m~d~r?"
diyor. Bu kadar i~'ara ra~men hâlâ askerle ahalinin müdafaa edip
etmedi~ini, Kaymakam~ n nerede bulundu~unu soruyorlar. Can~m
s~k~l~yor. Biraz aksi cevap veriyorum:
— "Mümessillerin taacübüne biz de taaccüp ediyoruz. Revi~-i
ahvalden malûmat verece~im. Bu saatte asker ve ahali müdafaa ediyor. ~~gal kuvvetinin mikdar-~~hakikisi muayyen
Sabahki telgraf~mda da yazd~~~ m veçhile iki vapur
gelmi~tir. Ayval~k kasabas~~rumlanndan da yard~m görebilirler. Ayval~kta kimse yoktur. Memurlar kâmilen geri çekilmi~tir. Kaymakam Gömeçte bulunuyordu. Gömeç, Ayval~~~ n gerisinde nahiye merkezidir. ~imdi c~var köylere gitti~ini
haber ald~m. Cephede bulunmuyor. Cephe ile Gömeç aras~nda
irtibat tesis ettik. Gömece suvari ile haber geliyor. Gömeçten
buraya telgrafla muhabere ediyoruz."
diyorum.
— "~ ki saat sonra kat'i malumat verece~iz. ~imdilik hüsn-ü idare
ediniz."
diyorlar.
Bir taraftan da Bal~kesir Redd-i ilhak heyet-i milliyesi telgrafhaneye gelmi~lerdir. Ba~lar~nda Vehbi Bey vard~r. Ya Ali Kemal
Beyle, yahut da Adliye Naz~r' Vasfi Efendi ile görü~mek istiyorlar.
Kalem-i Mahsus Müdüründen soruyorlar. Ahali müdafaada devam
etsin mi, yoksa askerden tecrit etmek mi lâz~md~r? Ahali askerden
ayr~ld~~~~takdirde esasen gayr-~~kâfi olan kuvve-i askeriye kâmilen
sukut edecektir, diyorlar. Kalem-i Mahsus Müdürü sab~r tavsiye ediyor ve "Naz~r Beyefendi ~imdi Meclisi Vükelâya girdi. Bir, iki saate
kadar karar~~tebli~~edeceklerini emir buyurdular, ~imdi Meclis-i Vükelâ topland~. ~lk karar~~malûmat verece~iz. Asker ve ahali cepheyi
bozmas~nlar, müdafaa etsinler, heyet de telgrafhanede beldesinler"
diyor.
Merkezin, asker ve ahalinin cepheyi bozmamasnu ve müdafaada
devam~m iltizam etti~ini hemen mülhakata tan~m n ediyorum. Biraz
sonra Nafia Naz~n Ferit Bey makina ba~~na geliyor. Meclis-i
Vükelâdan gönderildi~i anla~~l~yor. Vehbi Beyle muhabere ediyor:
Ayval~~~ n bu sabahtan itibaren i~gal edildi~ini ve askerle bir k~s~m
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ahalinin müdafaada bulunduklar~n~ , fakat bu vesaitle Yunan hükümetinin muntazam ve her an takviyeye müsait ordusu ile ba~a ç~ kmas~ na imkân bulunam~yaca~~m yaz~ yorlar. Ferit Bey; hükümetin
Itilaf Devletleri mümessilleri nezdinde protestoda bulunmak suretiyle siyasi te~ebbüsatta bulunuldu~undan bahsediyor. Gene soruyorlar: Acaba i~gal sahas~~ yaln~z Ayval~~a m~~ münhas~rd~r? Ferit
Bey i~gal sahas~n~~nereden bilsin. Bittabi adem-i malûmat cevab~~
veriyor. Elhas~ l Heyet de sadra ~ ifa verecek bir malûmat elde edemiyor.
Gece Meclis-i Vükelâ karar~~tebli~~olunuyor:
"Hükümet Yunanistanla hal-i harpte olmad~~~~için i~gal-i
valua kar~~~mademki fiilen de protesto edildi, art~k müsademeden tevakki olunmas~~ve nezdinizdeki Itilaf Mümessilleri
vas~tas~~ile asayi~in ve hukuk-u ahalinin temin edilmesi ve
askerin Harbiye Nezaretinden gönderilmek üzere bulunan
emre imtisalen geri çekilmesi Meclis-i Vükelâ karar~~ile tebli~~olunur.
29 May~s 335
Naz~r Ali Kemal."
Telgraf~~tekrar tekrar okuyorum. Nezdimizdeki Itilâf Mümessilleri kimler? Yaln~z i~gal edilmi~~olan Ayval~ kta Ingiliz mümessili
Hadkinson var. Bunun vasitaslyle mi asayi~i ve hukuk-u ahaliyi temin edece~iz. Hadkinsonun bulundu~u Ayval~ktaki ahali rumlard~r
ve bunlar~n hukuku de~il, arzular~~ve emelleri tatmin edilmi~tir. Onlar bizden hangi haklar~n~ n teminini isteyecekler? Nezarete tekrar
yaz~yorum:
"Meclis-i Vükelân~ n emri mülhakata tebli~~olunacakt~r.
Ancak burada Itilaf Mümessilleri yoktur. Binaenaleyh bunlar
vas~tas~yle asayi~in ve hukuk-u ahalinin temini hakk~ ndaki
fikran~ n tavzih buyurulmas~n~~istirham eylerim."
Gece saat dokuzda yazd~~~ m bu telgraf üzerine Naz~r Beyi arad~lar. Nihayet Beyo~lunda Serkldoryanda bulmu~lar. Telefonla kendisine malumat verildi~ini Bâb~ âli tegrafhanesi haber veriyor. Gece
yar~s~~Naz~r~n cevab~~geliyor:
"Burada Itilaf Mümessillerine müracaat edilmi~tir. Ümit
ederiz ki Yunan kuvve-i i~galiyesiyle beraber onlardan da
mürahhaslar gelirler. Onlarla müzakerede bulunulmas~~mü-
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nasiptir. Her halde tedabir-i siyasiyeye tevessül ederek art~k
resmen protesto ile iktifa edilmesi ve sefk-i demaya mahal
verilmemesi mülhakata da ekiden tebli~~olunsun. Merkezce
hukuk-u devlet ve milletin muhafazas~~için ne laz~msa yap~ld~~
ve yap~lmaktad~r. Ayval~k Kaymakaml~~~na da bu cihetleri
bildiriniz, i~ galin nerelere kadar ilerledi~ini de peyderpey
yaz~n~z.
Naz~r Ali Kemal"
Meclis-i Vükelâ karar~n~~ ve Nezaretin bu telgraf~n~~ Kazalara
tebli~~ederek sabahtanberi kald~~~ m telgrafhaneyi terk ediyorum.
Art~ k hükümetten hiçbir ümit yok. Mâmafih askerler her halde
hükümetin bu tebli~ine ehemmiyet vermiyeceklerdir. Ayval~ k M~ntaka
Kumandan~~Ali Bey olsun, Band~rmadaki F~rka Kumandan~~Miralay
Kaz~m Bey olsun eski azim ve kararlar~nda sebat edeceklerdir. Ba~lanm~~~bir i~ ten geri dönmek ve memleketin içerlerine do~ru nereye
kadar gidece~i belli olmayan Yunan ak~n~ na müsaade etmek hat~ra
bile getirilemiyecek bir ihanet olur. Tebli~de Harbiye Nezaretinden
verilecek emirden bahsolunuyor. Hükümet bu emri de derhal tebli~~
etmedi~ine nazaran Harbiye Nezaretinin de bu mukaddes cidale
tamamen taraftar bulundu~una kaani olmak istiyorum. Askerin mukavemeti kar~~s~nda halk~ n da müdafaa hislerinin kuvvetlendirilmesi
kolay olacakt~r. Bab~ aliyi, ipi koparmadan oyalamak ve idare etmek
güç olsa da yapacak ba~ ka çaremiz yoktur. Bab~ali için art~k Ayval~~~n i~gali de~il, daha ba~ka nerelerinin i~gal edilece~inin beklenmekte
oldu~u anla~~l~yor. Çünkü i~ galin nerelere kadar ilerledi~ini peyderpey bildiriniz, diyorlar.
Meclis-i Vükelâ karar~~müdafaa m~ntakas~ na civar Kazalarda
menfi tesir yapacakt~ r. Bunu izale laz~md~r. Nezaretin tebli~inde
mevzubahs etti~i temas ve müzakereyi vesile ederek Edremit ve Burhaniye yolu ile cepheye gitmem laz~ m geliyor; oralarda suret-i hususiyede icabedenlerle temas ederek cepheyi takviye etmek, te~kilat~~
kuvvetlendirmek ve bilhassa Ali Beyle görü~ mek istiyorum. Ertesi
günü 30 May~s Cuma. Ayval~k Kaymakam~n~ n Gömeçten yazd~~~~
bir telgraf~~eve getiriyorlar. Kaymakam, Meclis-i Vükelâ karar~n~~
ö~rendikten sonra, tahmin etti~im veçhile ilk i~~olarak askerin müdafaadan çekilmesini temin etmek tela~~ndad~ r. ~öyle yaz~yor:
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— "Vaziyet pek mühimdir. Dü~man~n kuva-y~~muntazamas~n~~
bu müsademede pek istimal etmedi~i anla~~l~yor. ~ayet müsademenin devam~n~~Ayval~ k rumlarma kar~~~bir tecavüz
addederek kuva-y~~mühimme ile Burhaniye, Edremit Kazalar~n~n harben i~galine f~ rsatyab olursa mukadderat pek elim
bir ak~bete duçar olmu~~olacakt~ r. Bunun için, mademki merkez-i hükümet müsademenin tatilini iltizam ediyor, vaziyete
hâkim olan M~ ntaka Kumandanl~~~ na Harbiye Nezaretince
evamir-i laz~ menin sür'at-i mümkine ile tebli~i lüzumu ehemmiyetle mâruzdur."
Bu telgraf~~müteakip di~er bir telgrafin~~daha al~yorum. Nezaretin i~'ar~ ndaki Mümessillerle temas kayd~ndan istifadeyi de dü~ünerek Ayval~~a gitmek ve Hadkinson ile görü~ mek istemi~. Ali Beyin
karargah~na gitmi~, fakat Ali Bey, pek hakl~~olarak kendisini ileriye
b~rakmam~~ , güya kendisine müzakere ve müdahale için emir vermi~im gibi buna imkan-1 maddi olmad~~~n~~yaz~yor. Do~rudan do~ruya
Nezarete de yazd~~~n~~bildiriyor. Nezarete neler yazd~~~n~~bilmiyorum, fakat satvet-i milliyeden, her taraftan gönüllü efrad geldi~inden
bahsederken yine M~ ntaka Kumandan~ = Harbiye Nezaretinden
emir almad~~~n~~hat~ ra getirmeyi unutmuyor. Telgrafinda aynen ~öyle
diyor:
— "Liva vas~ tasiyle bugün tebellü~~etti~im emr-i âli-i Nezaretpenahi üzerine (dün geceki telgrafi bugün ald~~~~anla~~lmaktad~r) M~ntaka Kumandan~~ile görü~erek kuvve-i i~galiye
kumandan~~ve ~ ngiltere Devleti Mümessili ile temasta bulunmak için karargâha gittim. Müsademe elyevm Ayval~~~n üzerindeki tepelerin sath-~~maili üzerinde devam ediyor. Her
taraftan gönüllü efrat geliyor, satvet-i milliyemiz önünde dü~man Ayval~ktan ilerleyememi~tir. M~ntaka Kumandan~~henüz Harbiye Nezaretinden müsademenin tatili için bir emir
almam~~~oldu~undan, bir asker gibi bittabi ilk emir mucibince
hareket etmekte mâzurdur ve vaziyete hakim oldu~undan bendelerinin emr-i âliniz mucibince müzakere ve müdahalede
bulunmakl~~~ma imkan-~~maddi olmad~~~~ve keyfiyetin do~rudan do~ruya Nezarete de arzeldildi~i maruzdur. 30 May~s
335 Ayval~k Kaymakam~~Osman Nuri."
Burhaniye ve Edremitten de halk~n heyecan~n~~bildiren telgraflar geliyor. Bilhassa kad~ n, çoluk ve çocu~un daha gerilere muhacerete
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haz~rland~klar~~bildiriliyor. Bu vaziyet, müdafaa kudret ve kuvvetimizi zaafa u~ratabilir. Eli silah tutanlar dahi, nihayet, ailelerinin
yan~ na gitmek isteyebilirler. Bu muhaceret daha gerilerde de endi~e
ve heyecan~~tevlit edebilir. Bunu tanzim etmek lâz~m. Esasen, Ayval~k
Kaymakam~n~n telgraf~nda da bildirdi~i üzere, Yunanl~lar Ayval~ktan daha ileriye gelemiyorlar. Belediye Dairesinde Bal~kesir ileri
gelenleriyle müzakere ediyoruz; muhaceretin men'i hakk~nda tedbirler dü~ ünüyoruz. Nihayet, benim m~ntakaya gitmem muvaf~ k görülüyor. Makina ba~~ nda Gömeçte muhaceret hareketlerinin ba~lad~~~n~~
bildiren Ayval~ k Kaymakam~ na, bizzat oralara gelece~imi, muhacerete son gayretle mani olmaya çal~~mas~n~~ yaz~yorum. Cevap
olarak,
— "Gömeçte kimse kalmam~~t~ r. Fikr-i muhaceret Burhaniye'ye
de sirayet etmi~~oldu~u haber al~n~ yor. Dünkü gün gerek ben,
gerek Nahiye Müdürü ahalinin hicretini men' etmeye çal~~m~~~
isek de, hükümetin bu gibi teminat~~ ~imdiye kadar pek çok
müessif esaret ve felâketlere müncer oldu~unun ahalice ac~~
tecrübeler neticesinde anla~~lm~~~bir hal oldu~undan, bilhassa
burada kimsenin önüne geçmek kaabil de~ildir."
diyor.
Dahiliye Nezaretine bu muhaceret cereyanlar~ndan bahsederek
vaziyetin nezaketi hasebiyle yar~ n sabah Liva Jandarma Kumandan~~
Kaymakam Hur~it Beyi tevkil ederek hareket edece~imi bildiriyorum.
31 May~s cumartesi. Bal~kesirden hareketim an~ nda Ayval~k Kaymakam~n~ n yine Gömeçten yazd~~~~telgraf~~ ald~m:
— "Bugün alessabah ba~lam~~~olan müsademe tevessü ederek
~iddetli bir muharebe ~eklini alm~~t~r. Dü~man~ n resmi ve
milli kuvvetleri, büyük çapta z~ rhl~~ toplar~, Nordenfield ve
mitralyözleri ile de himaye edilmi~~ve fas~las~z top ate~i devam
etmi~se de piyade kuvveti yine Ayval~ktan ilerleyememi~tir.
Mukaddes topraklar~n müdafaas~~için gayr-~~müsavi kuvvetlere kar~~~çarp~~arak ölmeye karar vermi~~olan bu masum milletin kan~ na Avrupa medeniyeti ac~mayacak m~ ? insaniyet
ve milliyet prensipleri egerçi müslümanlar hakk~nda ca-y~~
tatbik görmiyecek ise de elinde tüfe~inden ba~ka vas~ta-i
müdafaas~~olmayan bir ahaliye kar~~~müteaddit z~rhhlar~~
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ile top yayl~m ate~i etmekten utanmayan ve buna ra~men
üç gündenberi Ayval~ktan d~~ar~ya ç~ kmaya kudret gösteremiyen Yunanl~lar~ n bu memleketlerde tesis-i hakimiyet edemiyece~ini, hiç olmazsa kuvvet prensiplerine tevfikan medeni
Avrupa hâlâ takdir edemiyor mu? Bugün galeyan-~~millinin
önüne güçlükle hükümet geçebiliyor. Buraya ak~n ak~n gelen
gönüllüleri zorlukla çevirebiliyorum. Bu i~e nihayet verilmezse milli kuvvetlerin önüne geçemiyece~imden dolay~~
deruhde-i mesuliyet edemiyece~im ehemmiyetle mâruzdur."
Bu i~ 'ar biraz edebi olmakla beraber ho~uma gidiyor. Bunun
bir suretini e~er Kaymakam son günlerde edindi~i bir huy ile do~rudan do~ruya Nezarete de yazm~~~olsa bile benim taraf~ mdan da art~k
yolda Edremitten ve yahut Burhaniyeden yaz~lmas~= iyi olaca~~n~~
dü~ünerek yola ç~ k~ yorum. Havran'da jandarma dairesi önünde halk
ile konu~uyorum. ~imdi bilhassa buralarda aç~ k konu~mak lâz~md~r.
~zmir facias~ndan bahsederek dü~man~n ve Ayval~k rumlarm~n feci
ve müthi~~niyetlerini tasvir ediyorum. Hükümetten hiçbir fayda
beklenilmemesini, i~in ba~a dü~tü~ünü, her türkün ve müslüman~n
silah~n~~kap~p vatan müdafaas~na ko~mas~~lüz~m geldi~ini aç~ kça tavsiye ediyorum ve 'Hükümet infisah etmi~tir," diyorum. Edremitte
de bu vadide beyanatta bulunuyorum. Burhaniyeye muvasalat~mda
Ayval~ k Kaymakam~n~ n telgrafim Nezarete bildiriyorum. Gece di~er
bir telgrafla da yar~n Ayval~ k Kazas~ na merkez ittihaz edilen Gömeç'e
gidece~imi yazd~ ktan sonra ilave ediyorum:
— "Ayval~ k Kaymakm~ mn telgrafnamesinden de anla~~ laca~~~
veçhile kuva-y~~milliye müsademede berdevamd~r. Yunan
kuvvetlerinin taarruzlar~ na kar~~~Hükümetin terk-i muhasamat hakk~ ndaki evamirine inkiyad etmemekte olduklar~~ anla~~l~yor. Bu vaziyetin devam~~Hükümetin nokta-i nazar~na
tevafuk edemiyece~i tabii ise de adem-i inkiyaddan dolay~~
istimal-i cebr-ü ~iddet dahi mümkün de~ildir. Yar~n nasayih-i
lâz~ me icra edilecek ve mukabil tarafta dahi te~ebbüsatta
bulunulacakt~ r. Nezaret-i celilece de Mümessiller nezdinde
galeyan-~~millinin derecesi izah edilerek keyfiyetin hüsn-ü
neticeye iktiramna müsaade buyurulmas~~ehemmiyetle mâruzdur.".
Geceyi Burhaniyede geçiriyorum ve arkada~larla müdafaa i~leri
üzerinde konu~ uyorum. Hamdi Bey cephede gönüllülerin kumandas~n~~
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deruhte etmi~tir. Çal~~ malar yolunda gidiyor. I~galin vuku buldu~u
günün tela~~ve heyecan~~zail olmaya ba~lam~~t~r.
Ertesi günü Burhaniyeden hareketle Gömeç'e geliyorum.
Haziran 335 Pazar. Gömece gelir gelmez, telgraf memuru,
~stanbuldan makina ba~~na ça~~r~ld~~~ = haber veriyor. Telgraf haneye
gidiyorum. Posta ve Telgraf Müdir-i Umumisi Refik Halit Bey *
benimle görü~ mek istiyormu~ . Kendisiyle daha evelden, Istanbuldan
muarefemiz var. Ailelerimiz kom~ uluk münasebetiyle tan~~~yorlar.
Refik Halit Bey ~unlar~~yaz~yor:
— "Ö~le üzeri Dahiliye Naz~r~~ile görü~ tük, sizi tan~d~~~m~~söyledim. (Her halde Ayval~k müdafaas~ ndan bahis aç~lm~~~
olacak,) Bana dedi ki: Gerek Mutasarr~f Bey, gerek Kaymakam, taraf~ mdan verilen evamir haricinde hareket ediyorlar.
Hükümetin çizdi~i hat dahilinde kendilerine pek büyük
mes'uliyet teveccüh eder. Bâdema Merkezin verdi~i evamir
dairesinde çal~~mal~d~rlar. Ben Naz~r~n söyledi~ini i~te size
söylüyorum. Bu salâhiyeti de bana o verdi. Bu ciheti size ayr~ ca resmen de bildirecektir. Bir mütalâan~z varsa bildiriniz.
~stanbulun bu haberi iyi bir~ey de~il. Vaziyet ve hareketlerim
tâkibolunuyor ve ~ üpheler tevlit ediyor demek. Nezarete yazd~klar~mda ku~kuland~ racak bir~ey oldu~unu tahmin etmiyorum. Hayran
ve Edremitten henüz yeni geçti~im için oralardaki a~~ r beyanat~m
henüz ~stanbula yeti~tirilememi~ tir. Bu ilk ihtar ve tehdidi, biraz sert
ve mukabil hücumla kar~~lamak icabediyor. ~öyle bir cevap yaz~yorum:
"~imdiye kadar hakikatten inhiraf etmedim. Bidayette Ayval~ kta cereyan eden hadisat~~dakikas~ nda Nezarete bildirdim. Talimat istedim. Sulh Konferans~n~n karar-~~kat'isi ve
Hükümet-i Merkeziyenin emr-i sarihi olmad~kça Yunan i~galine kar~~~her türlü kuvvetlerle mümanaat ediniz, emrini ald~m. Bu cevab~~koynumda ta~~yorum. Bilahara asker ve ahali
müsademeye ba~lad~ . Çünki i~ gal, Nezaretin târif etti~i ~ekilde
de~ildi. Yine yazd~ m. Meclis-i Vükelâ akt olundu, makina
ba~~ nda muhabere edildi. Asker ve ahali müdafaa etsin, cep35

* Refik Halit Karay
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heyi bozmas~ n, denildi. Bu da koynumda mahfuzdur. Bal~kesir Heyet-i Milliyesi de makina ba~~ nda muhabere ettiler.
Bilahara Meclis-i Vükelâ terk-i muhasama karar~~verince
derhal mülhakata tebli~~ettim. Harbiye Nezaretinden askere
emir geç geldi~inden o dahi bir müddet sonra ate~i kesti.
~imdi asker ate~~etmiyor, fakat ahali, her milletten gönüllüler, arnavutlar, çerkesler, bo~ naklar muharebe ediyor. Ben
buna mani olam~ yorum. Mâni olurum ümidiyle de, i~te buralara geldim. Biraz sonra mahall-i müsademeye de gidece~im.
Ben de can~m~~süprüntülükte bulmad~ m. Ben de bu vatan~n
evlâd~y~ m. Buralara kadar ate~~alt~na girmekli~im münhas~ran
hükümetin bana tevdi etti~i vazifeyi ifa içindir. Buraya niçin
gelmek istedi~imi Naz~ r Beyefendiye de Bal~kesirden arzetmi~ tim. Kaymakam Bey de gayret ediyor. Dün kuvvay~~milliye Ayval~ k kasabas~ na hücum edeceklermi~. Güç hal ile mâni
olabilmi~. Fakat bunlar~~da~~ tmak kaabil olmuyor. Hükümetin
ordusu varsa gelsin, bu muharipleri tenkil etsin. Mademki
mesuliyet varm~~ , ben yine hatt-~~harbe gidiyorum, nasayih-i
lâz~ mede bulunaca~~ m, yine emrettikleri veçhile Düvel-i
Mütelife mümessilleriyle müzakere edece~im ve avdetimde
istifam~~takdim edece~im. Bu vatan~ n elbette benden daha
ziyade hizmet edebilir pek çok evlad~~vard~r. ~imdiye kadar
cephe-i pkim lekelenmedi, ~imdiden sonra da lekelenmesine
hiçbir suretle muvafakat edemem. Bunu Naz~r Beyefendiye
lütfen söyleyiniz. Istifa= kabulünde iltizam-~~sür'at buyurulursa size kar~~~da cidden minnettar kalaca~~m."
Refik Halit Bey cevap veriyor:
— "Beyanat~n~zdan Naz~ r Beyi derhal haberdar edece~im. Istifa mevzubahs olamaz. Bunu hiç ileri sürmeyiniz. Arada
bir su-i tefehhüm var, çabuk hallolur. Icab~nda mü~ kilat
ç~ karsa bana bildiriniz, elimden geleni yapar~m. ~imdi Bâb~ âliye gidiyorum. Ellerinizi s~kanm."
Yan~ mda bulunan Kaymakam, kendisi hakk~ ndaki fikralanmdan
memnun olmu~ tu. Onun muhtemel fena te~ ebbüslerine bu suretle
mani olmak istemi~ tim. Naz~ r Bey de her halde elimde mevcut vesikalardan dolay~~biraz dü~ ünecekti. Biraz da naz ve isti~na göstermi~tim. M~ ntaka Kumandanl~~~ na Harbiye Nezaretinden Meclis-i
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Vükelâ karar~ nda mevzubahs olan emrin geldi~inden ise hiç malumat~ m yoktur. Dahiliye Naz~r~mn, emrin verildi~ini bilmesi faydal~~
olacakt~ . Askerin dahi ate~ i kesti~i filan vaki de~ildi.
Gömeçte çok kalmayarak Murateli'ye gittim ve Ali Beye misafir
ve mülâki oldum. Gece orada kald~ m, rahat rahat görü~ tük ve ertesi
sabah, i~ gali protesto ve ~ ngiliz mümessiliyle temas vesilesiyle Ayval~~a
giderek hem Nezaretin emrini yerine getirmeyi, hem de Yunanl~r~ n kuvveti ve vaziyeti hakk~ nda malümat elde etmeyi kararla~t~rd~k.
2 Haziran pazartesi sabah~~Hadkinson'a hitaben bir mektup
yazarak Ayval~~ a gelip kendisiyle görü~mek istedi~imi ve beni ~ehire
isal edecek bir memur-u mahsusun Çak~ll~~Bahçe mevkiine izam~n~~
bildirdim. Mektubumu, beraberinde bir de nefer oldu~u halde bir
zabitimize vererek gönderdik. Zabitimiz Hadkinsonun ~u cevab~n~~
getirdi:
"Mektubunuzu ald~ m ve tebli~~ederim ki Yunan Kumandan~~
Beyle konu~ tuk ve müsaade veriyor. Buyuras~n~z ayn~~suretle
nas~ l ki mükâleme memurunuz geldiler. Çünkü ba~~bozuklar~ n mukabelesinden dolay~~Yunan Kumandan~~Bey, memur
gönderemiyece~ini ifade eyledi~i cihetle her suretle emin olarak mükâleme memur~~nuzun geldi~i veçhile gelebilece~inizi
beyan eylerim efendim."
"2 Haziran 335, Ayval~kta ~ngiltere Devleti
mümessil-i siyasisi
Hadkinsonun ~ngilizce imzas~"
Mükâleme memuru zabit arkada~~m~ z ve neferimiz, Yunan hatt~ ndan kasabaya kadar gözleri ba~l~~olarak götürülmü~ler. Cevapta
"mükaleme memuru gibi" cümlesinin tekrar tekrar ifadesi, bana da
ayn~~muamelenin yap~lmas~~ihtimalini hat~rlatt~~~~için bir müddet tereddüt ettik. S~fat-~~memuriyet hasebiyle gözlerimin ba~lanmas~na raz~~
olamazd~m ve hiçbir ~ey göremiyece~im için as~ l maksat da has~ l olam~yacakt~ . Böyle bir vaziyet husulünde avdet etmek karar~~ile yine ayn~~
zabit ve neferimizle birlikte hareket ettik. Yunan hatlar~n~~geçtikten
sonra bizi kar~~ lad~ lar, getirdikleri bir faytona bindik ve piyade ve
efzun askerlerinin taht-~~muhafaza ve nezaretinde kasabaya götürüldük. Ayval~ k, ne bir dükkân, ne de bir ev istisna edilmemek ~ar-
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t~ yle kâmilen Yunan bayraklanyle donat~lm~~t~ . Her halde bizim gelece~imiz haberi üzerine bu tertibat al~nm~~~olacak. Çünkü ahali fevç
fevç sokaklara toplanm~~~bizi seyrediyorlar. Nihayet arabam~z Belediye Dairesi önünde durdu. Fakat yanl~~~getirilmi~~olaca~~ z ki tekrar
hareketle Metropolithaneye gittik. Metropolit, merdivenin üst ba~~nda
istikbal etti, yol gösterdi ve "buyurunuz" diyerek bizi bir odaya ald~.
Odada Yunan i~gal Kumandan~~Miralay Dimitri Toma ile tan~~t~r~ld~ k. Ayakta kar~~lad~, yer gösterdi. Sigara ve kahve ikram etti.
Akabinde Hadkinson da geldi. Metropolit ile iki arkada~~m d~~ar~ya
ç~kar~ld~ lar. Odaya Yunan torpido kumandan~~ile Ayval~k e~rafindan ismini bilemedi~im sivil bir zat geldiler. Yunan kumandan~~ilk
lâz~ me-i nezaketi ifadan sonra nâdim olmu~~gibi bir vaziyetle bacak
bacak üzerine atm~~~ve pek ma~rur bir eda tak~nm~~t~ r. Rumca söylüyor. Biraz rumca anlar~ m, fakat hiç belli etmiyorum. Hadkinsona
hitap ederek soruyor:
Mutasarnf Efendi ne istiyor?
Hadkinson, "Kumandan Bey esbab-~~ziyaretinizi soruyorlar,"
diye tercüme ediyor. Hadkinsona cevap veriyorum:
Kendisinden bir~ ey istemiyorum. Münhas~ran sizinle görü~meye geldim, diye ba~layarak Ayval~~~n kuyud ve e~ kal-i mevzuaya
riayet edilmeksizin i~galine te~ ebbüs edildi~i için kuvve-i askeriyemiz tarafindan müdafaaya mecburiyet hâs~l oldu~unu ve binaenaleyh keyfiyeti hükümetim nam~ na resmen protesto etti~imi söylüyorum. Yunan Kumandan~~kuvvetli bir koz zannetti~i ~u suali soruyor:
Osmanl~~hükümeti Yunanistanla hal-i harpte midir?
Cevap veriyorum ve hal-i harpte olmad~~~~için resmi kuvvetlerin müdafaas~~suretiyle fiilen de protesto ile iktifa edilmi~~oldu~unu,
halen askerin silah kullanmad~~~n~ , harbedenlerin halk oldu~unu,
çünkü i~gal kuvvetlerinin gerek ~zmir ve civar~ nda, gerek Manisa
havalisinde ika ettikleri müessif hadiselerin c~varda ve ezcümle Bal~kesir Livas~ nda da ö~renilmesi yüzünden bütün Liva halk~n~n heyecan ve teessüre dü~ tü~ünü ve aileleriyle çocuklar~n~~uzak yerlere göndererek silaha sar~ld~klann~~söylüyorum.
Mademki asker harbetmiyor, hükümet ahaliyi niçin müsademeden men' etmiyor?" diye soruyorlar. Hükümetçe bu halin men'i
takarrür etmi~se de halk~ n heyecan ve galeyarun~n ve mikdarlar~n~n
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fazlal~~~ndan dolay~~men'e muktedir olamad~~~m~z~, kavaid-i düveliyye ve hukukiyyeye münafi bir ~ ekil ve surette vaki olan i~galin
tevlit etti~i galeyan~n ~iddeti yüzünden has~ l olan bu vaziyetin her
halde düvel-i muazzama-i Mütelifenin arzusuna da mutab~k olamayaca~ma kuvvetle kaani bulundu~umuzu söyleyince Hadkinson, Yunan
Kumandammn söylemedi~i baz~~cümleleri de ilave ederek, Yunanl~lar~n asayi~~ve adaleti temin için geldiklerini ve Yunan hükümetinin emri
mucibince i~galin Ayval~~~ n on iki kilometre dahiline kadar tevsi
edilece~ini ve bunun için de askerin kendilerine teslimini ve haklar~nda esir muamelesi yap~lmay~ p vapurla Bursaya sevk olunacaklar~n~~söyledikten sonra, ~ayi olan hadiseler hakk~ nda da Yunanl~lar~n
böyle bir hareketleri vaki olmay~p bu dedikodular~ n bililtizam baz~~
ecnebi devletleri ajanlar~~taraf~ndan tertip ve i~aa olundu~unu ilave
ediyor.
Askerin vazifesine, harekat~ na müdahaleye salâhiyetim olmay~p,
Harbiye Nezaretinden telâkki edecekleri emre göre harekete mecbur
bulunduklar~~ve binaenaleyh teslim hakk~ ndaki tekliflerini tebli~~edemiyece~im hakk~ ndaki ifadem üzerine,
— O halde on iki kilometre geriye çekilsinler. ~imdilik ald~~~m~ z emir budur. Ileride daha ziyade ilerlememiz hakk~nda emir al~rsak o vakit ayr~ ca tebligat yapar~z, diyorlar ve her halde müdafaa
kuvvetlerinin Ayval~~~ n hemen arkas~ ndaki zeytinliklerden ç~kmalar~n~~istiyorlar ve hattâ müdafaada bulunan ahalinin kendilerince
geri at~lmas~~ve tenkili kaabil oldu~unu, ancak askerin orada bulunmas~~bu ahalinin kuvvetini ve mâneviyat~n~~art~rd~~~~cihetle her halde
evvelemirde askerin geri çekilmesinde ~srar ettiklerini söylüyorlar.
Yava~~yava~~Yunanl~~miralay azametli vaziyetini de~i~tiriyor, yüzüne
ve sözlerine daha mülayim bir ~ekil vermeye çal~~~ yor, bizim taraftan
taaruz edilmedikçe Yunan askerlerinin silah atmayacaklar~n~, fakat
bizim askerimizin geri çekilmesi hakk~nda emir geldi~i takdirde kendilerinin haberdar edilmelerini rica ediyor. Bu meyanda Hadkinson,
güya suret-i hususiyede gizli olarak söyledi~ini ifham eder bir tarzda
e~ilerek Konferansça oralar~n~n Yunanistana verildi~ini, kendisi
bu bapta telgrafla haber alm~~sa da henüz resmen ilan olunmad~~~n~~
söylüyor ve ilave ediyor:
— Rumeli muhac~rlar~n~ n yerlerini terketmeleri muvaf~k olacakt~r. Çünkü bu muharebe, haks~zl~ klar~n tamiri için yap~lm~~t~r ve
rumlar~ n eski yerlerine iadeleri mukarrerdir.
Belleten C. XLVIII, 14
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Mukabeleten Rumeli muhac~rlar~n~ n da bilahara yerlerine gönderilece~ini ümit etmektedir."
Yunan i~gal kumandan~, c~ var köylere hitaben yaz~p bir türlü
gönderemedi~ii ve tevzi edemedi~i beyannameleri ç~ kar~yor. 'Bunlar
köylere da~~t~l~ rsa çok faydas~~olur," diyor; be~, on tane bana uzat~yor. Avdetimde bunlar~n köylere da~~t~lmasm~~rica ediyor. Al~ yorum.
Gider ayak Hadkinson Ayval~ kta kalan aileler hakk~ nda da teminat
veriyor. Bunlar kendi evlerine yerle~tirilmi~ ler, fakat muhtemel herhangi bir taarruzda vikaye maksad~~ile her haneye iki~ er asker dahi
ikame olunmu~~imi~, kalan memurlar ise tamamen serbestmi~ler.
Art~k aya~a kalkt~m, ç~k~ yoruz. Yunan miralay~~tekrar tekrar
kuvvetin zeytin ormanlar~ ndan çekilmesini rica ediyor. Anl~yorum
ki Ayval~k halk~~mü~ kil vaziyettedir. Ne kendileri, ne de hayvanat~~
kasabadan harice ç~kam~ yorlar ve kumandan~~tazyik ediyorlar. Geldi~imiz gibi avdet ediyoruz. Kasaban~n içinden geçerken, Ayval~kta kalan birkaç memurumuzun bir binan~n üst kat pencerelerinden
bakt~klar~n~~ gördüm. Binan~ n kapusunda süngülü nöbetçiler var.
I~gal kuvvetini iki binden fazla tahmin etmiyorum. I~gal sahas~~ da
kasabadan dahile do~ru bir kilometreyi tecavüz etmiyor, iki kilometreye yak~n bir saha bo~~duruyor. bundan sonra zeytinlikler bizim
kuvvetlerimiz tarafindan tutulmu~tur.
Ali beyle tekrar bulu~uyoruz ve konu~uyoruz. Ayval~ kta gördüklerimi ve görü~tüklerimi anlat~ yorum. Bilhassa tevzi edilmek üzere
bana verilen beyannameleri Ali beye hediye ediyorum.
Karargâhta daha bir gün kalarak 4 Haziran çar~amba günü
Bal~ kesire döndüm. Ilk i~im Ayval~k mülakat~~ hakk~nda Nezarete
rapor yazmak oldu. ~ifreli telgrafla yazd~~~ m bu raporda, karargâhtan Ayval~ kta Ingiliz mümessili Hadkinson'a mektupla haber gönderip cevap ald~~~m~~izahtan sonra, hayvanlara binip ayn~~
zabit ve neferimizi müstashiben "hareketim esnas~nda Kuvay~~Milliye
tarafindan itiraz vuku buldu~unu, Mutasarr~f Ayval~~~~Yunanl~lara
teslim etmeye gidiyor, diyerek ve müsellahan mümanaata karar vererek ate~~edeceklerini bildirdiklerini ve vaziyet kendilerine izah edilerek bin mü~ kilâtla muhalefetleri ref' olundu~unu" ilave etmeyi
de ihmal etmedim. Bundan ötesini tasvir etti~im tarzda yazd~m.
Art~ k Nezaretin emri ifa edilmi~ti. Düvel-i itilafiyye mümessillerinden
Ayval~kta Hadkinsondan ba~kas~~yoktu ve bununla da temas yap~ ld~.
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Yaln~ z Meclis-i Vükelâ karar~ nda zikredilen bunlar vas~tasiyle asayi~in ve hukuk-u ahalinin muhafazas~~kayd~mn icaplar~~Hükümetin
mâlûm olmayan nokta-y~~ nazar~ na göre yerine getirilemedi, buna
mukabil Yunanl~ lar~n maksatlar~~anla~~lm~~~oldu.
Gene bugün Bal~ kesire muvasalat~ m akabinde Burhaniye Kaymakam Vekilinden ~u telgraf~~ al~yorum:
Gömeçte Karesi Mutasarr~fl~~~na, bulunmad~~~~takdirde Vekiline
— "Mesele-i askeriyye hakk~nda muahharan al~nan emir mucibince bera-y~~isti~ are Yunan zabiti ile beraber vapurla
gelindi~inden beyaz sancak ke~ idesiyle beraber vapura te~rifiniz mercudur. 4 Haziran 335"
Ayval~k ~ngiliz Kumandan~~
Binba~~~ ~ar Hadkinson
Karesi Mutasarr~fh~~na
"~imdi Gömeç iskelesine bir torpido ile gelen Ingiliz Kumandan~~Binba~~~Mösyü ~ar Hadkinson taraf~ndan Emrudâbad
Müdiriyetine yaveriyle gönderilen tahrirat sureti bâlâya nakledilmi~~ve Mutasarr~ f Beyefendi livaya müteveccihen hareket
etmi~~bulunduklar~ ndan Nahiye Müdürü Efendinin berâ-y~~
isti~ are vapura azimetine müsaade edilip edilmiyece~inin
acilen inbas~~ve bu babta olunacak muamelenin emrü i~'ar~na
makina ba~~ nda muntaz~r bulundu~um mâruzdur. 4 Haziran 335

Kaymakam Vekili Sabri"

Nezaretten talimat alabilmek kolay de~il. Esasen ne talimat
verecek. Nahiye Müdürünün vapura gidip ne istediklerini sorup
ö~renmesini ve neticenin makam-~~livaya bildirilmesini tebli~~ettim.
Burhaniye Kaymakam Vekili "Gayet müstacel" kaydiyle ~u cevab~~
veriyor:
— "Emr-i âlilerine imtisalen Gömeç iskelesine gelen Yunan
torpidosuna gidip Ingiltere devlet-i fahirnesinin Ayval~~a
memur mümessil-i siyasisi Hadkinson Bey ve bir Yunan
zabiti ile görü~ tüm. Hadkinson Bey tercümanl~k etti. Yunan
zabiti Ayval~ kta zât-~~samileriyle vuku bulan müzakerat üzerine intizar ettikleri cevab~~henüz alamad~ klar~ ndan ve bugün
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cepheye beyaz bayrakla mükâleme memuru ç~ kard~klar~~halde
kimseye tesadüf edemediklerinden Gömeç iskelesine kadar
gelmeye mecbur kald~ klar~n~~ve i~gal-i vâkiin tekrar hükümet-i
metbualar~ ndan verilen emir mucibince ~imdilik Ayval~k
Kazas~na ~ amil olup mâmafih ileride di~er emir al~n~rsa derhal
Hükümet-i Osmaniyeye tebli~~edeceklerini ve i~bu i~galin
mücerret Ayval~ k rum ahalisinin zeytinliklerinde ve tarlalarda
serbesti ile çal~~malar~n~~teminden ibaret olup Ayval~ k memurlar~n~ n memuriyetleri ba~~ na avdetle ifa-y~~vazifeye ba~lamalar~m ve ~u halde cepheyi te~ kileden Ayval~k 1..Vf~ntaka Kumandan~~Ali Bey tarafindan asker ile müsellah ahalinin Ayval~k
Kazas~~hududu haricine çektirilmesini ve hattâ Ali Bey isterse askerini Bursaya kadar da çekebilece~ini ve maksatlar~~
harp olmay~ p hiçbir suretle kan dökülmesi arzu ve kararlar~~haricinde olup h~ ristiyan ve islam bilumum ahalinin mal
ve can ve ~rzlar~n~n taht-~~temine al~naca~~n~~ve yar~n vakt-i
zuhura kadar Ayval~ kta taraf~mdan cevap itas~ na intizar
edeceklerini ve aksi takdirde fena olaca~~n~~tebli~~etti. Hadkinson Bey de hükümeti nam~ na, ~zmir vak'a-y~~fecias~n~n tekerrürüne suret-i kat'iyyede meydan ve imkan b~rak~lmayaca~~m
ve i~bu i~galin Sulh Konferans~~mukarrerat~na mâtuf bulundu~unun Yunan hükümeti tarafindan tebli~~edilegelmekte
bulundu~u ve imkan~ n müsaadesi nisbetinde yar~ n vakt-i
zuhura kadar mükaleme ve mü~averenin her ne suretle olursa
olsun her halde temin edilmesi lüzumu dermeyan edildi~i
beray~~malûmat mâruzdur. Ferman.
Gömeç Müdürü Eyüp Sabri."
Karesi Mutasarr~fl~~~na
— "Emr-i alilerine imtisalen Gömeç Müdürü Bey, Emrudâbad
iskelesine üç bacal~~bir torpido ile gelen Ingiltere Devlet-i
fahimesinin kumandan~~Mösyü Hadkinson ve refiki Yunan
Devleti zabiti ile görü~ mek üzere torpidoya gönderilmi~ti.
Beyinlerinde cereyan eden müzakere ve mükâlemeyi nat~ k
olarak Müdiriyetten al~ nan telgrafname sureti aynen derc
edilmi~~ve itas~~muktazi cevap müddeti yar~n vakt-i zuhra
kadar bulunmu~~olmaktan na~i bu babta olunacak muamele-
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nin ve hükümet nam~ na verilecek cevap mahiyetinin tesri-i
emrü i~'ar~.
4 Haziran 335 Burhaniye Kaymakam Vekili Sabri."
Geceyar~s~~"Dakika tehiri caiz de~ildir" kaydiyle Nezarete yaz~yorum:
— "Bugün arzetti~im rapordan sonra Burhaniyeden ald~~~m
telgrafta Gömeç iskelesine gelen bir torpidodan, çakerlerinin
beray~~mükâleme talebedildi~i ve elyevm Gömeçte bulundu~um zehabiyle vuku bulan taleb-i mezkûrun, Bal~ kesire
avdet edilmi~~olmas~na mebni is'af~~kabil olamad~~~ndan Nahiye Müdürünün torpidoya azimetle avdetimin beyan edilmesini ve müracaatlar~~esbab~n~n istilam~~ile al~nacak cevab~n
bildirilmesini cevaben i~'ar etmi~tim. ~imdi varit olan telgrafname ehemmiyet-i mahsusay~~ haiz ve i~nrar-~~vakte gayr-i
müsait bulunmakla aynen zire nakl ve irade-i Nezaretpenahilerine makina ba~~nda intizar olunur.
4/5 Haziran 335."
~ki saat sonra cevap al~yorum:
"C. Size geçenlerde tebli~~etti~imiz Meclis-i Vükelâ karar~na
tevfik hareket ediniz. Bu kararda denilmi~ti ki, itilaf mümessilleri vas~ tasiyle hukuk-u Osmaniyeyi ve asayi~-i mahalliyi temin ettirerek i~gale kar~~~ ~imdiye kadarki fiili
protestolarla iktifa ediniz. Resmen de protestoda devam ederek sefk-i demadan ve müsademeden hazer ediniz. Mademki
~ngiliz mümessili vesatet ediyor. Ayval~ kta ona göre hareket
ediniz ve ~ngiliz mümessili ile Yunan kuvve-i i~galiyesi kumandan~n~n beyanat~n~~senet olarak al~n~z. Bizim M~ntaka
Kumandan~n~n tarz-~~hareketi için de Harbiye Nezaretinin
verece~i emre imtisal cyleyiniz."
4/5 Haziran 335 Dahiliye Naz~r~~Ali Kemal."
Direktif olarak gene Meclis-i Vükelâ karar~. Gene ayn~~terane.
Hukuk-u Osmaniyenin temini tâbiri mutlak ve umumi olmas~na nazaran nokta-i hareket bu olmak laz~m. M~ntaka Kumandan~~Ali Bey bu
müzakereyi idare eder. Binaenaleyh bir mülakat kararla~t~ rmak icabediyor. Burhaniye Kaymakam Vekiline bu noktai nazara göre tali-
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mat vererek Nahiye Müdürünün müddet sona ermeden Ayval~kta
Hadkinsonla görü~mesini ve mülâkat temin etmesini bildirdim.
5 Haziran per~embe günü ak~ama kadar mükâlemeden haber
bekledim, Burhaniyeden sordum. Emrudâbad Müdürünün Ayval~ktan
henüz avdet etmedi~ini ve bu gece alaturka saat bire kadar malümat
verebilece~ini ümit etti~ini bildirdi. Nihayet gece "gayet müstacel
ve mahremdir" kaydiyle Burhaniyeden ~u telgraf~~ald~m:
SURET
"C. Bugün M~ntaka Kumandan~~Beyin tasvibi üzerine beyaz
bayrak ke~idesiyle Ayval~k jandarma mülâzimlerinden At~f
Efendiyi beraberime alarak Ayval~~ a gittim. Ayval~k Belediye
Dairesinde Ingiltere devlet-i fahimesi mümessil-i siyasisi
Hadkinson Bey haz~r oldu~u halde Yunan kuvve-i i~galiye
kumandan~~ ile görü~ tüm. Dünkü telgrafname-i âcizide arz
olunan esasat üzerine lâz~ m gelen müzakerat~n icras~na izhar-~~
muvafakat olunarak yar~ n sabahleyin alafranga saat onda
Ayval~ k — Gömeç caddesi üzerinde kin Belediye Çe~mesine
Ayval~ ktan Hadkinson beyle kaymakam rütbesinde bir yunan
zabiti gelecek ve bendeniz de haz~ r oldu~um halde M~ntaka
Kumandan~~Beyle görü~eceklerdir. Bu bâbta taraf-~~âciziden
de idare-i kelâm edilmesi icabetti~i takdirde bir talimatnamenin suvari-i mahsusla yeti~ tirilmesi muktazidir. Suret-i hareketimin emr-ü iradesine muntaz~r~m.
5/6 Haziran 335 Gömeç Müdürü Sabri"
Karesi Mutasarr~fl~~~na
— "Burhaniye saat 24/50. Ayvahkta Ingiltere devlet-i fahimesi
mümessil-i siyasisi Hadkinson ve Yunan zabiti beylerle bera-y~~
müzakere Ayval~~a izam olunan Emrudâbad müdürü beyden
varit olan telgrafname sureti bâlâya nakledilmi~~oldu~undan
müdür beyin hükümet-i seniyye nam~na ne yolda idare-i
kelâm edece~inin serian inbas~ na makina ba~~ nda muntaz~r
bulundu~um mâruzdur. 5/6 Haziran 335
Burhaniye Kaymakam Vekili
Sabri
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Gece yar~s~ ndan sonra bir buçukta gelen bu telgraf üzerine tekrar talimat vermeye lüzum görmedim. Esasen müzakereyi Ali Bey
yapacakt~ r ve Nahiye Müdürünün beyanatta bulunmas~na lüzum
ve ihtiyaç da yoktur. Sabah saat onda da mülakat ba~hyacakt~r.
Ertesi gün 6 Haziran ak~am~~Ali Beyin bana ve bir sureti Band~rmada 61 inci F~ rkaya "Dakika tehiri mucibi mesuliyettir, gayet müstaceldir" kayd~~ile Murateli karargah~~mahreçli ~u telgraf~~geldi:
"Bundan dört gün evvel Karesi Mutasarr~f~~Hilmi Bey, ald~~~~
emre imtisalen Ayval~~ a giderek kuvvei i~galiye kumandan~~ ile görü~ tü ve hukuk-u osmaniyenin muhafazas~~ z~mn~nda anla~mak istediyse de Yunan kuvvei i~galiye kumandan~~itilafa yana~mad~~~ndan
dolay~~ i~bu mülakat neticesiz kalm~~t~ . Her nedense iki gün sonra
~ ngiliz mümessili Hadkinson Efendi ile bir Yunan zabiti torpido ile
Gömeç iskelesine yana~arak Mutasarr~f Beyle mevzubahsolan itilaf
esasat~n~~yeniden tetkik etmek istediklerini teklif ettiler. Mutasarr~f
Bey Bal~ kesire hareket etmi~~oldu~undan, Nahiye Müdürü kendileriyle görü~ tü ve keyfiyet Mutasarrifl~~a bildirildi. Bana da haber
verdi. Mutasarr~ f Bey Meclis-i Vükelân~n karar~n~~ihtiva eden ve evelce Müdür Beye tebli~~edilmi~~olan emir dairesinde hareket etmesi
emrini verdi. Bu emir de hukuk-u osmaniyenin temini esas~n~~muhtevi
idi. Bunun üzerine, dün i~gal kumandan~~ ile haberle~erek bugün
Nahiye Müdürü ile birlikte i~gal Kumandan~~Miralay Toma ve muavini Kaymakam Nikola ve ~ngiliz kumandan~~Hadkinson Efendi de
beraber oldu~u halde Ayval~ k — Gömeç caddesi üzerinde Belediye
Çe~ mesinde mülâkat ettik ve berveçhi âti hususat~~ ~ifahi olarak taht-~~
karara ald~k:
— Ayval~ kta kemakân hükümet-i osmaniye memurlar~~ve kayanin icray~~hüküm ve hükümet edecektir. Osmanl~~bayra~~~rekzolunacakt~ r. Ahalinin rekzettikleri Yunan bayraklar~n~n kald~r~lmas~na
Yunan kumandan~~çal~~acakt~r.
2 - Yunan i~gal kuvveti, iddialar~~veçhile Sulh Konferans~n~n
karar~~ ile ve i~gal-i askeri vazifesiyle gelmi~~olduklar~na göre Yunda
Adas~nda, yahut ~ ehrin haricinde Aya Nikola veya Sefa'da ikamet
edecek ve ~ehrin haricinde bulunmayacakt~ r. ~ehrin inzibat~~için
Osmanl~~polis ve jandarmalar~na kuvvei i~galiye indeliktiza muavenet
edecektir.
3 — Ayval~k Kazas~na ~amil olan arazi dahilinde Kaza ahalisi
i~~ve güçleriyle me~ gul olacaklar ve Ayval~k Kazas~~haricine silahl~~
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olarak kimse ç~ kamayaca~~~gibi hariçten de kimse giremiyecektir.
Silahla giri~~ve ç~ k~~~emniyeti ihlal mahiyetinde telâkki edilecektir.
4 — Ayval~k Kazas~~haricine ç~ kacak ve hariçten girecek olan
eshab~~mesalih, tarafeyn kumandanlar~~vesika vermek suretiyle mümkün olacakt~ r.
5 — Ayval~k Kazas~n~ n hududu birer zabit ve iki~ er sivilden mürekkep bir komisyon tarafindan, malüm oldu~u halde bir defa daha
tespit olunacakt~r.
Berveçhi bâlâ mevad üzerine karar hâs~l olduktan sonra i~gal
kumandan~~ve beraberindekiler Ayval~~a avdet etmi~lerdir. Yar~n
Kazan~ n hududu tespit edilecektir ve bâdehu itilfin mevadd~~ tatbikatma ba~lanacakt~ r.
Ayval~ k Kazas~~ Yunda Adas~~ile Küçükköy'den ve Ayval~k
~ehrinden mürekkeptir. Kazan~n hududu dahi ( /2oo.000) m~ kyas~ ndaki haritada "Küçükköy" yaz~s~ndan ve "Ayval~ k" yaz~s~n~n
elifinden geçen ve "Büyükdere" nam~n~~alan Burhaniye ve Bergama Kazalar~n~n hatt-~~fâs~l~~olup "Eski yol" yaz~s~n~ n elifinden ba~layan dere ile denize mülâki olup Ayval~ktan itibaren ~arken ve ~imalen
tahminen bir buçuk ilâ iki kilometre n~s~f kutrunda araziyi ~âmildir.
Binaenaleyh bu kadar bir arazi ~imdilik Yunan kuvvay~~ i~galiyesi
alt~ nda bulunacak demektir. Ayval~~~ n i~ galinden bugüne kadar geçen
yedi gün zarfinda milletin gösterdi~i galeyan-~~hamiyyet ve gayret ve
kuvvei askeriyenin mecbur ve mükellef bulundu~u sebat ve metanet,
gerideki bilcümle ahali-i islâmiyyenin heyecan~n~~teskine ve selâmetini
temine medar oldu~u gibi kuvvei i~galiyyenin h~rs-~~istilâ ve tevsi-i
i~galini k~rm~~~ve hamdolsun ~ u suretle mahdut ve mahsur bir vaziyette
kalma~a mecbur etmi~ tir. Berveçhi bâlâ mevadd~~itilafiyyenin maksat
ve menfaat ve hukuk-u Osmaniyenin beka ve muhafazas~na kâfi gelip gelmiyece~inin âcilen emr-ü i~'ar~~mâruzdur.
6 Haziran 335, Ayval~k M~ntaka Kumandan~~Kaymakam Ali."
Burhaniye Kaymakam Vekili de ayr~ca Emrutâbat Nahiye Müdiriyetinden ald~~~~beyaniyle M~ntaka Kumandamn~ n telgrafinda
zikrolunan maddeleri yazarak bu ~eraitin muvafik olup olm~yaca~~~
hakk~ nda emir istiyor.
~ifahi surette kararla~t~r~lm~~~olan ve tasdik ve kabule muallak
bulunan bu maddeleri Nezarete bildirmekle beraber bâz~~maddelerin
Ayval~ k Kazas~nda Yunan i~gal ve hakimiyyetini tasdik mahiyetinde
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bulunmas~~hasebiyle tâdili z~mn~nda teklifat-~~mütekabilede bulunulaca~~~ve bizim mukabil tekliflerimizin adem-i kabulu takdirinde
maruz teklifat~n kabul edilip edilmiyece~inin emr-ü iradesi, diye bir
f~kra ilave ettim. Bu i~'ar~ma Nezaret hiçbir cevap vermemi~tir. Çok
sonradan suret-i hususiyede haber ald~~~ma göre, Dahiliye Naz~r~~
bu meseleyi Meclis-i Vükelâya arzetmi~~ve oradan a~a~~~yukar~~ ~öyle
bir karar ç~km~~ :
"Yunan askeri Yunda Adas~na çekilsin, fakat bu takdirde dahi
Yunanhlar~n eline Sulh Konferans~nda senet olarak kullanacaklar~~
hiçbir tahriri vesika verilmesin, Mutasarr~f ~ifah~~olarak itilâfin kabul
edildi~ini söylesin."
Dahiliye Naz~r~, her ne sebebe mebni ise, bu karar~~tebli~~etmemi~~
imi~. Suret-i resmiyede tahkikine imkan bulamad~g~m için bu malümat~~
yaln~z kaydetmekle iktifa ediyorum.
Di~er taraftan, M~ntaka Kumandanl~~~mn 61 inci F~rka kumandanli~~na vaki' i~'ar~na 14 ü~cü Kolordu Kumandanl~~~~cevap vermektedir. Ondördüncü Kolordu Kumandan~~Yusuf Izzet Pa~a Bugünlerde karargah= Tekirda~~ndan Bal~kesire nakletmi~~bulunuyor.
Ayval~k M~ntakas~~Kumandanl~g~na
Bal~kesir 7 Haziran 335
"61 inci F~rka Kumandanl~~~na ke~ide etti~iniz, 6/6/335 tarih
ve 626 numaral~~ ~ifrenize cevapt~r :
— Ingiliz mümessili ile birlikte Yunan Kumandanl~~~~ile görü~ülerek m~ntakan~zda Yunan harekat~n' tevkife muvaffakiyetiniz
en büyük te~ekkürlere lay~kt~r. Bu, müfrezenizin ve beraberinizdeki
kuvvei milliye kumandan~n~n tarihin kaydedece~i birer muvaffakiyenir.
— ~ngiliz mümessili de beraber oldu~u halde cereyan eden ~ifahi
müzakereta ~u yolda cevap veriniz:
Hükümet-i Osmaniye yaln~z ~zmir ~ehrinin ve istihkamat~mn i~gal-i askeri alt~na al~naca~~~hakk~nda itilaf hükümat-~~muazzamas~n~n
mü~terek notas~n~~ alm~~t~r. Binacnaleyh bu nota muhteviyann~n haricindeki Yunan askeri i~ gallerini, hükümet-i metbuam ve Ayval~k
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Müfreze Kumandanl~~~~ve Müfrezenin merbut oldu~u on dördüncü
Kolordu Kumandanl~~~~katiyen kabul edemezler ve protesto ederler.
Binaenaleyh Ayval~ ktaki Yunan kuvvetinin Anadolu sahilini tahliye etmesini talep ederim. Yunan kuvvetinin Yunda Adas~na nakline de ancak
di~er ~tilâf hüki~mat-~~muazzamas~n~ n hükümet-i metbuam ile bir itilâf
akdetmelerini müteakip resmen muvafakat edebilirim. Ayval~k ~ehrinde inzibat~n tesisine Osmanl~~kuvveti halen kâfidir. Ayval~ k Kazas~~
dahilinde hariçten Osmanl~~kuvvei askeriyesinden ba~ ka bir ferdin
müsellahan girmesine mümanaat olunacakt~r ve Ayval~k rum ahalisinin Yunan i~ gali münasebetiyle yapm~~~olduklar~~co~kunluklar birdaha tekerrür etmemek ~artiyle taraf~m~zdan affolunacakt~r ve bu
co~ kunluklar yüzünden ahali-i mezkûreye kar~~~hiçbir tecavüzün vukua
gelmemesi temin olunacakt~ r. Ayval~k Kazas~na girip ç~kacak eshab~~
mesalih hakk~nda mü~ terek vesika has' hakimiyet-i Osmaniye ile
kabil-i telif de~ildir.
~~ bu tebligat ve metalibimin gerek mümessil ve gerek Yunan
Kumandanl~~~nca is'af edilece~ini temenni etmekle beraber bir cevab-~~
muvafik ahz~ na intizaren müfrezenin dünkü 6/6/35 günkü vaziyetini
muhafaza edece~ini ve sebebiyyet verilmemi~~bir ate~~muharebesi
yapmayaca~~m tebli~~ederim."
Babffilinin sükûtu ve Kolordu Kumandanl~~~n~n dahi bu kat'i
talimat~~neticesinde Ayval~ k cephesindeki nisbi ve muvakkat sükûn
nihayete ermi~~ve muharebe tekrar ba~lam~~t~r.
* *

Günler geçiyor ve her geçen gün vaziyetimizi biraz daha kuvvetlendiriyor. Ayval~ k müdafaas~~bütün memlekette bir ümit ~ûlesi
gibi parl~yor. Bal~ kesir, mütarekenin karanl~k günleri içinde Türk
haysiyet ve ~ erefini muhafaza ve müdafaa eden bir mihrak olmu~tur.
Bal~ kesir, hükümetin tâkibine maruz hamiyyetli ve vatanperver Türk
evlâd~na darül'aman olmu~tur. C~vardan, hatt ~~ ~stanbuldan zabit,
sivil vatanperverler ak~ n etmeye ba~lam~~t~r. Kolordunun müdafaay~~
benimsemesi, Harbiye Nezaretinin de hükümet-i merkeziyenin uyu~turucu ve boyun e~ici siyasetinin aleyhinde bulundu~unu ifham ediyor. Ordunun ve ordu mensuplar~n~n vatan müdafaa ve mücahedesinde aç~ k ve sarih bir vaziyet almalar~ndan cesaret buluyoruz. Fikirlerde ve kalplerde daha müsbet ve azimkâr hisler belirmeye ba~l~-
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yor. Menfi ruhlu ve dü~ünceli bozguncular hislerini gizlemek mecburiyetini duyuyorlar. Ayval~ k Kaymakam~, baz~~tezahürattan hayat~n~~
tehlikede görerek Ayval~ k muhitinden Edremite iltica etmi~~ve orada
da duram~yarak ~stanbula kaçm~~t~r. Burhaniye Kad~s~~da hayat~n~n
tehlikede oldu~unu, tehdit edildi~ini makam-~~Livaya bildirmi~~ve
Bal~kesire celp olunarak ~stanbula gönderilmi~tir. Ayval~k Kaymakaml~~~~vekâletine ate~li ve cevherli Kuvvay~~Milliyeci arkada~lardan
Burhaniye Kaymakam-~~sab~k~~Ozdemiro~lu Salim Bey inha edilmi~~
ve Nezaretçe kabul olunmu~ tur. Edremit ve Burhaniye Kazalar~ nda
Hareket-i Milliye te~kilat~~inki~af etmektedir. Bal~kesirde de Hareket-i
Milliye heyet-i merkeziyesi kurulmu~tur. Izmirin i~gali üzerine Bal~kesire gelen Vas~f Bey, Bal~kesirde halk aras~ nda mâneviyat~~takviye
için gece, gündüz faaliyet sarfetmektedir. Cebine doldurdu~u eski
ecnebi gazetelerden güya makaleler ve fikralar uydurarak ecnebi
devletlerden bir k~sm~n~n Yunan i~gali aleyhinde bulunduklar~n~~ve
müdafaay~~hüsnü telakki ettiklerini mesçitlerde, halk~n topland~~~~
yerlerde izaha çal~~~ yor. Memleketin ileri gelenleri de, pek az~~müstesna olmak üzere, bizimle beraberdir. Bilhassa Vehbi Beyle Gönenli
Osman Bey Heyeti Merkeziyededirler. Bir taraftan da menfi propagandalara kar~~~çok dikkatli bulunuyoruz. Istanbuldan gelenler bir
müddet kontrol ediliyor, harekat ve temaslar~~tarassut olunuyor.
Hattâ o derecede ki, Izmirden Vas~ f Beyle beraber ç~kt~klar~~halde
Bal~kesire, ~stanbula u~rayarak biraz sonra gelen Necati Bey hakk~nda
bile bu teyakkuz ve tekayyüdü tatbik ediyoruz. Vas~f ve Necati Beyler Hareketi Milliyenin genç ve fedakâr unsurlar~~olarak Merkez Heyetinde F~rka Kumandan~~ Kaz~m Beyle birlikte çal~~~ yorlar, tesis
ettikleri "Izmire Do~ru" gazetesiyle de Hareketi Milliye fikrini ne~r
ve tamime gayret ediyorlar.
Yunanl~lar, Izmirden sonra i~gal sahalar~n~~Manisa, Ayd~n ve
c~var~ na kadar tevsi etmi~lerdi. Ayval~ kta gördükleri mukabele ve
müdafaaya mukabil Manisadan Bal~ kesir Livas~~istikametinde ilerlemeye te~ebbüs etmi~lerdir. Akhisar~ n 5 Haziran 335'te i~gali üzerine
Livan~ n vaziyeti bir de bu taraftan tehdit edilmeye ba~lanm~~~bulunuyor. Ayval~ ktan sonra Bergama ve Akhisar~ n da Yunanl~lar~n eline
geçmesi, müdafaa te~ kilat ve tertibat~ mn bu istikametlerde de tesis
ve inki~af~n~~icabettirmi~tir.
Milli te~kilat~ n taazzuv ederek Livan~ n hemen büyük bir k~sm~nda
faaliyete geçmesi hasebiyle art~k en belli ba~l~~ me~guliyetim bu te~-
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kilât ve faaliyeti merkeze kar~~~korumak ve bilhassa Dahiliye Naz~n
Ali Kemalin muhtemel fena te~ ebbüslerini önlemekten ibaret kal~yor.
Kolordu, zabitlerini ve askerlerini Yunan i~galine kar~~~müdafaaya ve muharebeye sokarken di~er taraftan siyasi faaliyetlerde de
bulunuyor. Yusuf Izzet Pa~a, Ingiliz mümessilleri vas~ tasiyle Izmir
ve havalisi Yunan kuvvei i~galiyesi Kumandanli~~ na t° Haziran 335
tarihli bir nota vererek Izmir ~ ehri haricindeki Yunan askeri i~gallerini protesto ve Kolordu =takas' dahilindeki mevkilerin tahliyesini
talep ediyor. Bir nüshas~n~~makam-~~Livaya tevdi etti~i bu notan~n
sureti ~udur:
— "Itilaf hüldunat-~~muazzamas~~nam~na asaletlû Amiral Galtrop ve asaletlû Amiral Vep Cenaplar~~tarafindan gerek Izmirde ve gerekse Dersaadette hükümeti Osmaniyeye tevdi
edilmi~~olan 14 May~s 1919 tarihli notalar~ nda yaln~z Izmir
~ehrinin ve askeri istihkâmann~n itilaf kuvvay~~askeriyesi
tarafindan i~gal edilece~i bildirilmi~~ve bu notay~~müteakip
ba~ ka mahiyet ve vüs'atte di~er i~gallerin icra edilece~i hakk~ nda bir tebligat vaki olmam~~~oldu~u halde Izmir ~ehrine
ç~kan Yunan kuvay~~askeriyesi mezkûr notamn tarih-i itasmdan bu ana de~in geçen yirmi alt~~gün zarfinda Izmir ~ehrinden ba~ka i~bu ~ ehirden itibaren doksan kilometre n~s~f kutrunda pek vasi bir sahay~~ve birçok ~ehir ve kariyeleri ve iilimanlar~, nota metni hilâfinda olarak kendiliklerinden i~gal
ve i~gal sahas~ ndaki idarei askeriyemizi tatil ve ihraç ve ayr~ca
mütareke ~ eraiti umumiyesi hilafinda olarak birçok askeri
esliha ve mühimmat ve teçhizat anbarlar~m~za vaz'~yed eylemi~ ler ve bunlardan ba~ ka Osmanl~~tebas~~olan anas~r-~~hristiyaniyeyi her türlü hukuk-u düvel hilâfinda olarak kendi
te~kilât-~~askeriyelerine ithal eylemi~ler ve islam anas~r~na kar~~~
da birçok mezalim ika etmekte bulunmu~lard~r.
Fransa hükümet-i fahimesinin Dersaadetteki mümessil-i siyasisi Mösyü Dö Frans cenaplar~~tarafindan hükümeti Osmaniyenin sulh konferans~na davet edildi~inin 2 Haziran günü
Ba~vekilimize tebli~~edilmi~~olmas~, ahval-i umumiye-i siyasiyede hükümeti Osmaniye lehinde bir tahavvül-ü mühimmi
gösterdi~i gibi i~ bu davet s~ralar~nda Fransa hükümet-i fahi-
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mesinin Reisi Cumhur-u âlisi Asaletlû Mösyü Puankare (Poincar) cenaplariyle Osmanl~~Veliahd-~~saltanat~~aras~nda teati
edilen samimi telgraflar dahi hükûmetimizle Fransa ve Büyük
Britanya hüktimat-~~muazzamas~~aras~nda an'anât-~~kadimeye
muvafik bir münasebet-i samimenin yeniden teessüsü hakk~nda büyük bir be~aret ve teminat bulunmu~~iken ve hiç olmazsa
bu ilk samimi temas ve münasebetlerin bed'inden itibaren
Yunan kuvvay~~askeriyesi taraf~ndan keyfi i~gallerden sarf~nazar edilmesi nezaket-i düveliye icabat~ndan bulunurken gerek
bu nezaket, gerekse hukuk-u harp hilâfinda olarak Akhisar
mevkii 5 Haziran 335 günü bir Yunan müfrezesi tarafindan
i~gal edilmi~tir. Akhisar mevkii, memur oldu~um m~ntakai
askeriyenin dahilinde bulunmas~na binaen i~bu i~gali Büyük
Britanya hükümet-i fahimesinin elyevm Band~rmada bulunmakta olan mümessil-i muhteremi yüzba~~~Mösyü Hadkinson ve Ayval~k m~ntakas~nda bulunan di~er mümessil-i muhteremi kezalik yüzba~~~Mösyü Hadkinson nezdinde protesto
eder ve gerek i~bu protestomun, gerekse âtideki di~er beyanat ve tekâlifimin sür'ati mümkine ile Izmir havalisi Yunan
kuvvei i~galiyesi kumandanl~~~na tebli~ine ve al~nacak cevab~n da taraf-~~âciziye iblâ~~na vesatat ve pek muhik ve me~ru
olan metalibimin is'afi hususunda da lütfen müzaheret buyurulmas~n~~da her iki mümessil-i muhteremden rica ederim.
— Izmir ~ehrinden gayri Anadolu mevakiinin Yunan k~taat-~~
askeriyesi taraf~ndan yap~lan i~gali, Yunan~n gayri itilâf ve
Amerika hülffimat-~~muazzamas~n~n muvafakat ve malt~matlar~~haricinde vuku bulmu~~bir hareket-i münferide ve ahd~ikenane diye telâkki ediyorum ve bu tarz-~~telâkkime hak
verdirecek vesaik-i resmiye ve mutebereye malikim ve bu i~gal sahas~nda ekseriyet-i mutlakay~~haiz olan anâs~r-~~müslimenin birçok milli mukavemetler ve protestolarla tezahür
eden arzu-yu millisine de ~iddetle muhalif olan i~bu i~galden
tevellüt eden ve edecek olan bilcümle netayiçten ve hadisat-~~
müessifeden bizzat ve yaln~z Izmir Yunan kuvva-y~~ i~galiye
kumandammn ~ahsen ~iddetle mes'ul olmas~~lâz~m gelece~i
kanaatindeyim.
2 — Hükümet-i metbuam~n konferansa davet edildi~i günden
evvelki di~er bilumum keyfi Yunan askeri i~gallerine kar~~~
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protesto hakk~~tamamen mahfuz kalmakla beraber i~bu davetin Pariste takarrür etti~i günden — ki bu günü tebligat~n
Dersaadette vukubuldu~u ~~Haziran 1919 dan dört, be~~gün
evvel olarak kabul ediyorum — sonra Ayval~k müfrezesini de
ihtiva eden on dördüncü Kolordunun cenuben ~zmir — Afyonkarahisar ~ömendöfer hatt~~ da dahil oldu~u halde ~imalindeki Türkiye arazisini ihtiva eden m~ntakai askeriyesinde
Yunan k~taat~~ taraf~ndan i~gal edilmi~~olan Akhisar vesair
mevaki ve menat~k~n ondördüncü Kolordu k~taat~~tarafindan
i~gal edilmek üzere, Yunan k~taat~~tarafindan serian tahliyesini
talep ederim.
3 — Yunan k~taat~mn yapt~~~~askeri i~galler, Harbiumumiye
fas~ la veren mütarekei umumiyedeki tarafeyn mütareke hududunu hukuken asla tebdil ve tadil edemez. Binaenaleyh hudud-u mezkûre el'an bir mütareke hududu olmak üzere baki
kalmakla beraber hükümet-i metbuam~n Paris Sulh Konferans~na davetinin Pariste takarrür etti~i gün elyevm ondördüncü Kolorduya ait olan m~ntakai askeriyede Osmanl~~ve
Yunan ileri k~taat~n~n bulunmu~~olduklar~~nukattan geçen hatt~~
tarafeyn k~taat-~~askeriyesi için muvakkat bir intizar ve tevakkuf hatt~~olmak üzere kabul ediyorum. Binaenaleyh bu
muvakkat intizar ve tevakkuf hatt~n~n ~tilaf hükûmat-~~muazzamas~~mümessillerinin de i~tirakiyle tarafeyn (Osmanl~~ve Yunan) kumandanl~klar~~tarafindan te~kil edilecek bir muhtelit komisyon taraf~ ndan serian arazi üzerinde tayin ve tesbiti ve bu hududun kat'iyyen tecavüz edilmemesinin Yunan
k~taat~ na serian emredilmesini talep ve rica ederim.
4 — Hükümet-i metbuam~n konferansa daveti tarihinden sonra
Yunan k~taat~~ di~er itilaf hükûmetlerinin ve hükümet-i metbuam~n muvafakat~n~~tazammun eden resmi bir tebli~~olmadan memur oldu~um m~ntakai askeriye dahiline tecavüz eyledikleri takdirde mahza mütareke ~eraitini muhafaza ve
hükûmetimle di~er itilaf hükûmat-~~muazzamas~~ aras~nda
bu defa teessüse ba~layan temas~n ve an'anat-~~kadimeye muvaf~k münasebat-~~samimenin inki~af-~~mesudunu müdafaa
etmek ve ayn~~zamanda Yunan harekat~~ ile pek büyük ve
daima mütezayit bir heyecan ve ~zt~raba maruz olan masum
ahalinin hayat~n~~vikaye etmek makas~d-~~ulviye ve insani-
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yesiyle ve her halde mütareke ~eraitine ve hukuk-u harbe riayet etmek hususundaki arzu-yu kat'imin tamamen hilafi olarak i~bu Yunan k~taat~na kar~~~Kolordumun mukavemet-i
askeriyede bulunmaya mecbur olaca~~n~~pek büyük bir teessüfle tebli~~eder ve bu mukavemetle ayn~~zamanda Fransa ve
Britanya hükûmat-~~muazzamas~n~n hükümet-i metbuam
lehindeki tezahürat ve temayülat-~~ahire-i samimiyesini de müdafaa edece~im kanaat-i kat'iyyesinde bulundu~umdan hiçbir Itilaf hükümetine ve hattâ Yunan hükümetine kar~~~asla
hasmane bir mahiyeti haiz olmayacak olan i~bu mukavemetimle pek mukaddes olan marüzzikr makas~d~~elde etmek için
hukuk-u harbin dahi me~ru k~ld~~~~tedafiii mukabele ve mukavemetin bilcümle icabat~na serbesti-i tam ile tevessül etmek
~zt~rar~nda bulunaca~~m~~ve bu harekâttan mütevellit bilcümle mesuliyetin i~bu harekata sebep olacak olan Yunan Kumandanli~~na ait olaca~~n~~beyan eyler ve her halde Paris Sulh
Konferans~~ taraf~ndan ittihaz olunacak mukarrerata intizaren masum ahalinin huzur ve istirahatini ve emniyet-i can ve
mal~n~~ihlal edecek ve ~zmir facias~~gibi di~er facialara sebebiyet verecek bulunan ve belki de sulh konferans~run mesaisini
sektedar edecek olan bu gibi keyfi harekâttan içtinap edilmesini de ayr~ca insaniyet nam~na rica ederim."
On Dördüncü Kolordu Kumandan~~
Mirliva Yusuf ~zzet
Bu notan~n tevdiinden bir müddet sonra da Kolordu bir ültimatom vermi~~ve Kolordunun müsademe ve muharebeye iptidar etti~ini bildirmi~tir.
Gene bu s~ralarda Ingiltere sefarethanesi ile hükümet-i merkeziye mümessillerinden mürekkep ve emvali metruke i~lerini ~slah ve
h~ristiyan anas~r~n ~ikayetlerini dinleyerek haklar~n~~iade ve ihkak
ve hattâ mahküm ve mevkuf h~ristiyanlar~~hapishane ve tevkifhanelerden ihraç ve tahliye gibi icra salâhiyetini de haiz bir heyet ~stanbuldan Band~rmaya gelmi~tir. Bu muhtelit heyet Band~ rmadan Bal~kesire muvasalat ettikleri zaman gerek Ayval~ k cephesinde, gerek di~er cephelerde harekât devam etmekte bulunuyordu. Mülkiye Müfetti~lerinden Nedim Bey ~stanbuldan bu heyete bilhassa iltihak et-
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tirilmi~tir. Vatanperverli~ini bildi~im Nedim Bey ile Müfetti~likte
Mülkiye Heyet-i Tefti~iyesinde beraber çal~~t~k. Harbi Umumi iptidalar~ndan beri arkada~~bulunuyoruz. ~stanbuldan memuren gelmesi
ve s~fat-~~resmiyeyi haiz bulunmas~, müdafaa lehindeki propagandalar~na hususi bir k~ymet ve ehemmiyet kazand~r~yor. Hükümet-i
merkeziyenin ve Dahiliye Nezaretinin müdafaaya tarafdar oldu~unu
ve hattâ bu ciheti makam-~~Livaya sureti mahsusada iblâ~~salâhiyetini de haiz bulundu~unu, suret-i resmiyede müdafi kuvvetlerin da~~t~lmas~~hakk~ nda emirler verilmekte ise de gayenin her halde müdafaada devam ile istihsal edilece~inin suret-i hususiyede bilinmesi
laz~m gelece~ini, Nezaret Makam~n~ n ifadesine atfen i~aa etmesi,
halk~n mâneviyat~~üzerinde müsbet tesirler yap~yor. Bilhassa Naz~r
Ali Kemal imzasiyle Bab~âliden Mutasarr~fl~~a çekilen ~~~~Haziran
335 tarihli aç~k telgrafta "~~gal hususunda Mülkiye Müfetti~i Nedim
Beyle isti~ are ediniz." denilmesi, Nedim Beyin ifadat~na ve beyanat~na
daha vazih ve mukni bir kuvvet ve k~ ymet vermektedir.
Heyet âzas~ndan Wilson ismindeki ~ngiliz, arkada~~~Hadkinson'un aksine olarak Hareket-i Milliyeye kar~~~daha sempatik görünmektedir. Gayr~müslim anas~r~ n kendisine vâki müracaat ve ~ikâyetlerine daima ho~nutsuzlu~unu ihsas eder tarzda mukabelede
bulunmakta ve haks~ z ve lüzumsuz yere kendisini bizar ettiklerinden
~ikayet etmektedir. Misafir bulunduklar~~Belediye Dairesindeki odas~nda karyolaya uzanm~~~bir halde istirahat etmekteyken kapusunu
haber vermeden aç~ p içeri giren ve "~ikâyetim var," diye söze ba~layan bir rumu, karyoladan firlayarak ve tekmeleyerek ko~mu~tur.
Evvelce K~br~sta bulundu~u için daha oradan rumlar~n ~~mar~kl~klarma kar~~~nefretini izhardan çekinmiyor, Türklere muhabbetli
görünüyor.
Mister Wilsonun bu sempatik vaz'iyetinden cesaret alarak kendisine hareket-i milliyenin esbab-~~hudüsü, Yunanhlar~n ~zmir i~galinden ba~layarak ika ettikleri mezalim ve fecayi, milli galeyan ve
heyecan hakk~ nda malümat veriyorum. Heyetin mülhakatta da tetkikat ve tahkikat~n~~takip maksad~yle Band~rma, Erdek ve Gönen
seyahatlerine i~ tirak ediyorum. Nezarete de heyetle birlikte hareket
etti~imi bildiriyorum. Gönende Hacim Beye tesadüf ediyorum. Kapl~calara geldi~ini söylüyor. Hacim Bey evvelce Bal~kesir Mutasarr~fl~~~nda bulunmu~~ve kendisini çok sevdirmi~ tir. Livan~n, halk~~ ~ecaatiyle ~öhret alm~~~m~ntakalar~ ndaki at~lgan, gözünü budaktan sa-
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k~nmaz k~s~m, senelerce da~da, bay~rda gezip dola~t~ktan sonra istiman edenler Hacim Beyin ~ahs~na çok merbutturlar. Bal~kesirde bilhassa Heyet-i Merkeziyede nüfuzundan, faaliyetinden büyük istifadeler temin olunacakt~r. Kendisini Bal~ kesire davet ediyorum. Esasen
kendisi de çal~~ mak emel ve azmindedir. Bal~ kesire geliyor ve Hareket-i
Milliye Heyet-i Merkeziyesi Riyasetini deruhde ediyor.
Erdekte bulundu~umuz esnada ~stanbul matbuat~nda Izmitle
becayi~imin derdest-i icra bulundu~unu okuyorum. ~zmitte Anzavur
Mutasarr~ft~r. Demek ki Anzavuru Bal~ kesire göndereceklerdir. Benim Bal~kesirden al~nmakl~~~ mdan ziyade Ahmet Anzavur Pa~an~n
Bal~kesir Mutasarr~fl~~~ na tayin edilmesi mühimdir.
Muhtelit heyetle Band~ rmaya avdetimde Hadkinsonla Ayval~k
müdafaas~~mevzuunda konu~ uyoruz. Hadkinson benim bu mevzudaki
hatt~~hareketimi tenkit ediyor. Yunanistanla Osmanl~~hükümetinin
hali harpte bulunmamas~na ra~men benim hükümetin siyasetine muhalif bir tarzda hareketimin mes'uliyeti mucip oldu~unu ihtar ediyor
ve adeta tehdit eder gibi konu~uyor. Akl~mda hep Anzavur i~i. Anzavurun Bal~kesir Mutasarnfl~~~na getirilmesi i~leri altüst edebilir. Anzavurun Manyas ve havalisinde nüfuzu vard~r. Bu c~var halk~n~n müdafi kuvvetlere gönüllü olarak i~ tirâklerine mümanaat etmekle kalmayacak, Umum Jandarma Kumandanl~~~ nca icab~nda Kuvvay~~
Milliye aleyhinde kullan~ lmak maksadiyle serbest b~rak~l~p hattâ
silahla gezmelerine müsaade edilen ve kuvvei zab~taya muavenet
namiyle ayl~~a ba~lanan ve Band~ rmada kendilerine para da~~t~lan
e~kiya-y~~müste'meneyi de müdafaa te~kilat~n~n bozulmas~nda kullanacakt~ r. Bu mülâhazalarla Hadkinsona mühim bir s~r if~a eder gibi,
Dahiliye Naz~r~n~ n bu müdafaaya tarafdar oldu~unu, hattâ bu hususta Mutasarr~fl~~a suret-i hususiyede haber göndermi~~oldu~unu ve
evelce resmen de emir vermi~~bulundu~unu söylüyorum ve Ali Kemalin her türlü kuvvetlerle müdafaa hakk~ nda yazd~~~~telgraftan bahsediyorum. Hadkinson çok hayret ediyor ve Ingiliz sefarethanesinin
bundan malumat~~olmad~~~n~~söylüyor.
Heyet Band~rmadan ~stanbula avdet ediyor. Art~ k Ali Kemalin
benden de~il, benim Ali Kemalden kurtulaca~~ m~~tahmin ediyorum,
ben de Bal~kesire dönüyorum.
Bal~ kesire avdetimde Ali Kemalin beni ~stanbula ça~~ran telgraflar~n~~buluyorum. Bunlardan 16 Haziran tarihli olan~~aç~k bir telgraft~r :
Benden C. XLVIII, 15
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"Müfetti~~Nedim Beye tevdi-i vekalet ederek hemen ~stanbula
geliniz." diyor. Di~eri 18 Haziran 335 tarihli ve ~ifrelidir. Naz~ r
nam~ na Müste~ar Ke~fi imzal~d~ r. Bunda da "Zeyl 16 Haziran 335
~ifre mucibince hemen ~stanbula geliniz" deniliyor. Demek ki i~ler
gene sarpa sar~ yor. ~stanbula niçin davet ediliyorum? Nedim Beyin
~stanbula avdet etmi~~olmas~~bana vakit kazand~ racak. Nezarete bu
telgraflara cevap olarak "Mutasarr~fl~ k vekâletini tevdi edece~im Nedim Bey ~stanbula avdet etmi~~bulundu~undan vekaleti kime tevdi
etmek icabetti~inin emr-ü i~'ar~ " diye bir telgraf yaz~yorum.
Bal~ kesire avdetim bu suretle Nezaretçe anla~~lm~~~olacak ki makina ba~~ na ça~~r~ llyorum. Naz~r Bey soruyor:
"— Edrernitte cereyan eden vekayi ve yap~lan te~ kilat nedir?"
Cevap veriyorum:
— "Edremitte cereyan eden vekayiden haberdar de~ilim. Yaln~z te~ kilat hususunda faaliyet oldu~u anla~~l~yor. Te~ kilat
dahi Ayval~~a kar~~~müdafaa ve Bergama cihetine de kuvvei
muayene sevkinden ibarettir. Henüz ~imdi Erdek, Gönen,
Band~ rma devrinden geldim. Nezaret-i celilece mali:1m oldu~u
üzere ~ ngiliz heyetiyle birlikte oralara gitmi~ tim. Bergamadan Yunanhlar~n çekildi~ini ve çekilen Yunanhlann Menemende ahali-i islamiyeyi katlettiklerini burada haber ald~m."
Filhakika kuvvetlerimiz Bergamay~~Yunanl~ lardan istirdat etmi~ler ve münhezim bir halde firar eden Yunanl~ lara ehemmiyetli
telefat verdirmi~ler. Fakat Yunanl~ lar da buna mukabil Menemen
ahalisinden bu hezimetlerinin intikam~n~~ alm~~lar.
Naz~ r tekrar soruyor:
"Burhaniye Kaymakam-1 sab~k~~Ozderniro~lu Salim ve Edre~ nit Kaymakam-1 sab~k~~Hamdi ve Edremitten Dramal~~Cemal Efendilerin müdafaa kuvvetleri tertip ve te~kili bahanesiyle ~undan, bundan
para ve silah toplamakta olduklar~ ndan Mümessiller ac~~bir lisanla
~ikayet ediyorlar. Bu tarz-~~mesainin husule getirdi~i fecayi i~te meydanda. Dünkü tebli~e ra~men te~ kilat-1 mebhusenin devam-~~faaliyeti,
müsebbipleri için avak~ b-i elimeyi ihzar etmektedir."
diyor. Cevap veriyorum ve
"Zat~alilerine Bal~kesire henüz ~imdi geldi~imi arzettim. Dünkü tamim veya tebli~den daha mali~ mat almad~ m. Bittabi ahkamma
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fart~~riayet vecibei zimmettir. Mebhus zevat~ n silah derc ettiklerini
bilmiyorum. Memleketin sair mahallerinde oldu~u gibi oralarda da
"Reddi i~ gal" veya "Reddi ilhak" namiyle birtak~ m milli heyetler
te~ekkül etti~i daima yekdi~eriyle, yani vilayat-~~saire ile dahi cereyan eden muhabereleriyle cümlenin malûmudur." dedikten sonra,
"Tamim-i Nezaretpenahilerinde bu heyetlerin ve müdafi kuvvetlerin da~~t~lmas~~emir buyuruluyorsa bittabi kendilerine surct-i
resmiyede tebligat-~~müessire ifa edilece~ini, hükümetin hiçbir zaman
kendilerine, yani bu heyetlere bir mahiyet-i resmiye atfetmemi~~ve
bunlar~ n tarz-~~mesaisini tanzim etmemi~~oldu~unu, tamim-i Nezaretpenahinin tamami-i tatbiki için elimde ne gibi bir kuvvc-i teyidiye
bulundu~unun Makam-1 Nezaretçe lütfen bendenize emir buyurulmas~n~ , jandarma kuvvetimin halilaz~ rda bu kuvvetleri da~~tmaya
kafi olmad~~~n~" ilave ettim. Bu ifadem üzerine, Nezaret Kalem-i
mahsus Müdürü oldu~unu tahmin etti~im Ihsan imzas~yle ~u ifade
yaz~ld~ :
— "Bir münasibini tevkil ederek bu bapta görü~ülmek üzere
r."
hemen ~ stanbula hareketiniz emri Nezaretpenahi iktizas~ndand~
Bu ifadeye de, laf olsun diye:
— "Evet, bendeniz de gelir gelmez bu daveti mutazamm~n telgzaraflar~~görmü~~ve keyfiyeti telgrafla sormu~ tum. Tren istenildi~i
man yok. Ilk geçecek tren ve hareket edecek vapurla derhal azimet
edece~im tabiidir," diye bir cevap yazd~m.
Telgrafhaneden hükümet dairesine avdet edince bu muhaberede
mevzubahs olan Nezaretin 18 Haziran 335 tarihli ~ifreli telgrafnamesini okudum. Baz~~noktalar~~iyi aç~lamam~~~olmakla beraber bu ~ifre
aynen ~öyleydi:
"Nümero 2. Hak~ikenane, gas~ bane, gaddarane i~gallerden ne
derece müteessir olursa olsun hükümet-i Osmaniye ne Yunanistan
ile, hattâ ne de Italya ile bu esnada harp ve darbe tutu~amaz. Çünki
bugün varl~~~ n~~ancak siyaseten müdafaa edebilir bir vaziyettedir.
Bu siyaset de lehülhamd bir müddettir lehimizdedir. Parise Sulh
Konferans~ na giden murahhaslar~m~z~ n ecza-y~~asliye-i vatan~~olsun
yi
kurtaracaklar~ na ümidimiz günden güne artmaktad~r. Bu
i~ kal edecek ve hatta muhal k~ lacak bir felaket için bilhassa nazar'
dikkat ve hamiyyetinizi celbederim. 0 felaket de milli ordu te~kil
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etmek, ilhaka fiilen mâni olmak, müdafaay~~milliyeyi haz~ rlamak gibi
endi~elerle ~u s~ ralarda son derece muhtac~~oldu~umuz asayi~-i memleketi ihlal eylemek, müslümanlarda hristiyanlara adavet ve husumeti
yeniden fiilen uyand~ rarak memleketimizdeki ~ tilaf mümessillerinin
ho~nutsuzlu~unu celbetmek, kanunsuzluk, ~akavet, ya~ma devirlerini
büsbütün kapamak zaruretindeyken açmak, has~l~~maazallah Sulh
Konferans~ nda bizi haks~z dü~ ürecek bu çirkin ahvale be~~senelik
bir sui itiyad saikasiyle gene iptilâ göstermektir. Bu devletin selâmetine
son bir darbe mesabesinde bulunan bu musibetlerin önünü almak
için ne laz~ msa yapmaktan çekinmeyin. Bu gaflete safdilane bir vatanperverlik saikasiyle dü~ enleri nasihatlarla ikaz ediniz, olmazsa
cebren yola getiriniz. Eskidenberi melûf olduklar~~için saikai menfaatle bu yolu tutanlara kar~~~insafs~zcas~ na davramn~z. Hükm-ü
kanunu var kuvvetiyle kullan~n~z. Hatta icabederse ~darei ()diyenin ahkam~n~~tatbik ederek böyleleri tahtelh~fz pay~ tahta gönderiniz.
Harici dü~manlanm~z~n ~u s~ rada bozulma& yüztutan i~lerinin yeniden düzelmesine meydan vermemek için dahilde muhafaza-y~~asayi~ e ve binaenaleyh beyneranas~r mümkün oldu~u derecede temini
vifaka ,art~ k metin ve müdebbir bir hükümete malik ve ekseriyetle
sükûn ve vekar sahibi bir halk olmaya ba~lad~~~n~z~~yar-ü a~yar nazar~ nda teslim ettirmeye çal~~~n~ z. Bugün küçük ve büyük her Türk
memuruna terettüp eden en mukaddes vazifei hamiyyet ve milliyet
budur. Etrafiyle anlad~~~mza asla ~üphe etmedi~im bu vazifeyi maiyyetinizdekilere de öyle anlatman~z~~ samimi ihtar eyler ve bu aç~k
talimat dairesinde hareket etmiyenlere kar~~~her kim olursa olsun
menfaat-i ülya-y~~vatan nam~na pek ~iddet gösterece~imi bildiririm.
Naz~r
Ali Kemal."
Bunu okurken Yunan zulüm ve ~tisafina kar~~~milleti ayakland~rman~ n esbab-~~mucibesini sat~ rlar aras~ nda görüyor gibi oluyorum.
Bu devletin selâmetine son bir darbe mesabesinde olan musibetlerin
önünü almak için i~ te ne laz~msa yap~ yoruz. Naz~r~ n görü~ü ile aradaki
fark i~ te bu musibetler de~il mi? Naz~ r, musibet ve felaket olarak
Yunan istilas~ na mukabele maksadiyle milli ordu te~kilini, i~gal ve
ilhaka fiilen mâni olmay~~kast ve tarif ediyor. ~stila, ilhak, ak~ l ve
hayale gelmiyen Yunan zulüm ve ~ tisafi bu millet ve memleket için
musibet ve felaket de~il de nimet addolunacak ~eylermi~~demek!
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Hattâ bu i~galler ne kadar gaddarane ve zalimane dahi olsa, yine
ho~~görülmek icabediyormu~. Büyük, küçük her Türk memuruna
terettüp eden vazife-yi hamiyyet ve milliyet, menfaat-i ülya-y~~vatan
gibi en mukaddes kelimeler, Ali Kemalin lisan~nda ne kadar menfur
ve hainane maksatlar için kullan~l~yor.
Bu mülâhazalarla kinim ve nefretim art~yor. Bir taraftan da Naz~r~n davetine icabet veya ademi icabette varit olabilecek ihtimalleri
muhakeme ediyorum. Nihayet bir, iki gün daha etraf~~dinlemeye
karar veriyorum. Istanbuldan ald~~~m haberlere nazaran Nezaret
muhitinde hakk~mda birtak~m ~ayialar deveran etmektedir:
"Bal~kesir Mutasarnf~~hükümete isyan etmi~tir. Nezaretin emirlerini dinlemiyor. Hükümetin aczini, tefessühünü her gezdi~i, dola~t~~~~yerde halk kitlelerine aç~ktan söylemekten çekinmiyor, Hükümetin arad~~~~ve takip etti~i erbab-~~ceraimi muhafaza ve himaye
ediyor, Istanbula ça~~r~ld~~~~halde taallül ediyor, gelmiyor."
Bu ~ayialar baz~~vatanperver mehafilde takdirle hikâye ediliyor
ve hakk~mda teveccühkâr ve muhabbetkâr sözler söyleniyormu~.
Edremitte cereyan eden vekayi ve yap~lan te~kilat~~Nezaret nereden ö~renmi~~ki soruyor? Mümessillerin ac~~bir lisanla ~ikayetleri
her halde Naz~nn uydurmas~~olacak. Belki de etrafim~zdaki muhbirlerini korumak maksadiyle ihbarlar~~mümessillere atfediyor. Edremit Kaymakam-~~sab~k~~Hamdi, Burhaniye Kaymakam-~~sab~k~~Ozdemiro~lu Salim ve Dramah Cemal Beyler diye isim tasrih ediyor.
~stanbula kaçan Ayval~k Kaymakam~~Osman Nuri bütün faaliyetleri
anlatm~~, Burhaniye Kad~s~~da ölümle tehdit olundu~undan ~stanbula
iltica etti~ini Itilaf ve Hürriyet hocalar~na hikâye etmi~~olacak. Bunlar
olmasa bile muhitimizdeki menfi ruhlu itilaf ve Hürriyetçiler kim
bilir neler yazm~~lard~r? Zaten art~k i~in gizli, kapakl~~taraf~~kald~~m~ ?
Kolordu bütün vesaitiyle mücadelededir. Hattâ ~stanbuldaki Itilaf
Mümessilleri bile her halde Kolordunun notas~ndan ve ültimatomundan ve muharebeye girdi~inden haberdard~r. Dahiliye Naz~r~~
neden mesela Harbiye Nezareti gibi vaz'iyeti hüsn-ü telâkki etmiyor.
Bütün kabahat, milletin orduya yard~m etmesi için te~kilat yapmas~nda
m~ ? Filvaki Ayval~k müdafaas~nda ilk gündenberi çal~~t~m, etraftan
yard~m temini için çalmad~~~= kapu mu kald~? Bursa Valisi Gömülcineli ~smailin "Yard~ m istiyor musunuz? Paraya, gönüllüye, silah ve
cephaneye ihtiyac~n~z var m~ ?" diye Bursada evinden telefonla telg-
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rafhaneye dikte ettirerek yazd~rd~~~~servise, "Her~eye ihtiyac~m~z
var. Ne gönderirseniz makbule geçecektir," diye aç~k telgrafla cevap
vermedim mi? Kim bilir, belki de bu bir nevi yoklamayd~. Fakat bu
fena bir~ey mi sanki? ~unun bunun ~ikayet etmesi, ihbarda bulunmas~~ne fayda temin edecek? Hareket-i Milliye art~k milletin mal~d~r.
Bu mülahazalar maneviyat~m~~kuvvetlendiriyor. Arkada~lar
~stanbula gitmeme raz~~olmuyorlar, "Hükümetin sorup anlayaca~~~
bir~ey varsa bunun muhabereyle temini kaabildir," diyorlar. Fakat
ben her türlü ihtimalleri göze alarak gitmeye karar veriyorum. Ali
Kemalin fena bir maksad~~yoksa davetine ademi icabet, lüzumsuz
yere ipi koparacak. Halbuki her mü~kili iktiham ederek vaziyeti
hüsnü idare etmek lüzumuna kaani bulunuyorum. Meselede biraz
da maneviyat i~i var. ~ahsi endi~e ~zhar~ndan çekiniyorum.
~ki, üç gün sonra harekete haz~rlan~yorum. Gece istasyona gidece~im s~rada hareketimi haber alan bir k~s~m halk yolumu kesiyor.
~stanbula gitmekten sarf~nazar etmem için rica ediyorlar. Heyeti
merkeziyede fa'al vazife alan Vehbi Bey halk~n heyecan~n~~teskine
çal~~arak Nezaretle muhabere için telgrafhaneye gidiyorlar. Beni
b~rakm~yacaklar~n~~Nezarete bildirecekler. Bu hareketin kendi arzulanna mugayir olarak aleyhime netice verece~ini, bu müracaatm
tarafimdan yapt~nlm~~~oldu~u hakk~nda Nezaretçe menfi bir zehap
husulüne bais olmas~~ihtimalini öne sürerek sarf~nazar ettiriyorum.
~stanbula muvasalat~m~n ertesi günü Nezarete gidiyorum. Naz~n
görmeden evvel Heyeti Tefti~iyeye u~rayarak Bal~kesire tayin edilmezden evvel arkada~l~k etti~im Mülkiye Müfetti~leriyle görü~üyorum. Aralar~ndan ayr~lal~~henüz iki buçuk ay kadar k~sa bir zaman
geçmi~~olan arkada~lar~m Bal~kesirdeki faaliyetimle yak~ndan alakadar olmu~lar. Beni muhabbetle kar~~llyorlar. Nezarette deveran eden
~ayialar hakk~nda da malûmat veriyirlar. Nihayet, makam~na geldi~ini ö~renerek Naz~r~n yan~na ç~k~yorum. Ali Kemal beni Nezaret
odas~nda ayakta kar~~l~yor. "Bal~kesir Mutasarnfipm, emriniz üzerine geldim," diyorum. Meclis-i Vükela içtima~na gidecekmi~, Kalemi
Mahsus Müdürü de yan~nda ayakta duruyor. Naz~r Bey çok asabldir. "Ho~~geldiniz" filan gibi nezaket icaplar~na dahi lüzum görmeden dürü~t bir lisanla, "Bu yapt~klar~= nedir? ~~leri berbad ettiniz."
diyor.
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"Emirlerinizi yerine getirmekten ba~ka bir~ey yapmad~m"
diye cevap veriyorum. Naz~r benimle konu~mak istemez gibi davran~yor ve
"~imdi Meclis-i Vükelâya gidiyorum. Bu i~lerden b~ kt~m,
usand~m" diyor ve oda kapusuna do~ru ilerlerken,
"Bal~kesirdeki milli hareketin ne suretle te~ekkül etti~i ve bu
galeyan~n izalesi için ne gibi tedbirler dü~ünülebilece~i hakk~nda bana
bir rapor yaz~n~z," diye emrediyor ve Kalemi Mahsus Müdürüne
dönerek,
"Beyefendiye Mustafa Kemal Pa~a ile olan muhaberat~~gösteriniz," diyor ve ç~ k~p gidiyor. Hayret ve taaccübümü gören Kalemi
Mahsus Müdürü bana,
"Kusura bakmay~n, bugünlerde çok s~k~ nt~da, âdeta ~a~~rm~~~
bir vaziyettedir, ne söyledi~ini bilmiyor," diyor. Mustafa Kemal
Pa~a hakk~nda hiçbir mâlümat~m olmad~~~~için muhabereyi görmeye
lüzum hissetmiyorum. Bu muhabereyi görüp ne olacak, diyorum.
Kalemi Mahsus Müdürü de,
"Sizi alakadar edecek bir~ey de~il," diyor.
Koridorda Bursa Valisi Gömülcineli ~smaile tesadüf ediyorum.
Benim Naz~r~n yan~na girdi~imi haber alm~~~olacak ki, Naz~rla neler
konu~tu~umu soruyor. Ayakta çok k~ sa süren muhavereyi hikaye
ediyorum. O da Naz~r~n tela~~ndan ve Harbiye Naz~r~~ile aralar~n~n
aç~ld~~~ ndan bahsediyor, çok memnun görünüyor. O da benim gibi
Ali Kemalden kurtulmak m~~istiyor? Yoksa Ali Kemalin yerine göz
mü koymu~, anlamad~m. Ayr~l~yoruz.
Ertesi günü Ali Kemalin istifa etti~ini ö~reniyorum. ~uray~~Devlet Reisi Ethem Bey Dahiliye Nezareti Vekâletini deruhde etmi~tir.
Art~ k Ali Kemalin istedi~i raporu Ethem Beye vermek laz~ m geliyor.
Araya Bayram giriyor, birkaç gün sonra Heyeti Tefti~iye odas~nda
tebyiz etti~im raporu Naz~ r Vekili Ethem Beye götürüyorum. Kendimi takdim edince nezaketle kabul ediyor, yer gösteriyor. Selefinin
emirleri üzerine ~stanbula geldi~imi ve istedikleri raporu yazd~~~ m',
müsaade buyururlarsa takdim edece~imi söylüyorum. Raporu, muhteviyat~~hakk~nda ~ifahi malümat dahi ald~ ktan sonra masan~n çekmesini açarak bir ka~~t ç~kar~yor ve,
"Zat~alilerinin Izmit Mutasarr~fli~~ na tayininiz hakk~nda iradei
Seniyye istihsal edilmi~ , burada buldum." diyor. Mâlümatim olma-

232

A. H~LM~~ERGENEL~~- ADNAN ERGENEL~~

d~~~n~~ve itiraz ederek ~zmite gidemiyece~imi söylüyorum, Bal~ kesire
tayinimden henüz çok k~sa bir zaman geçmi~~olmas~na ra~men orada
muvaffakiyetle çal~~t~~~ m! ve halk~ n memnuniyet ve muhabbetini
celbe muvaffak oldu~umu, Bal~kesirde devam-~~memuriyetim Nezaret-i
Celilece matlup de~ilse memuriyetten istifa ederek tekrar Bal~kesire
gidece~imi ilave ediyorum. ~ yi kalpli bir zat olan Ethem Bey, benim
bu lüzumsuz ve manas~ z cüretimi ho~~görüyor ve "Evet," diyor,
"Bal~ kesirliler sizi çok seviyorlar, burada çok al~konulmayarak Bal~kesire iade olunman~ z hakk~nda Bal~ kesirlilerden telgraflar al~ yoruz.
~radei Seniyeyi tebli~~etmeyiz, iade ederiz," diyor ve bu suretle ~stanbuldan Bal~ kesire daha kuvvetli ve cesaretli olarak avdet ediyorum.
**
EK I
491-2791 say~~ve 23 Nisan 1336 (1920) Cuma günlü (ALEMDAR)
gazetesinde ç~kan bir yaz~n~n suretidir:
KIRKKILISE MUTASARRIFLIGI
Dün matbaam~za varit olan aticleki varakay~~aynen dercediyoTUZ :

"Elyevm K~rkkilise Mutasarr~fl~~~~makam~n~~ i~gal eden Hilmi
Bey Karesi Sanca~~~ Mutasarr~fl~~~nda bulundu~u esnada ve Ferit
Pa~a Hazretlerinin devrei sadaretinde bütün kuvvet ve kudretiyle
kuvvay~~gayr~~milliye çetelerinin tevsi-i nüfuz ve mel'anet eylemesine
hizmet eylemi§ ve ayn~~vazifeyi daha büyük bir ~iddetle K~rkkilisede
tatbik etmi~tir.
Bu zat, Biga hadisesinde katledilen ve S~~~rköy tehcirinde alâkadar
Oldu~u birçok zevat~n ~ehadetiyle mertebe-i tahakkuka vard~~~~için
aleyhinde Divan~~Harb-i Office ahz ve girift müzekkeresi sad~r olan
Edremit kaymakam-~~sab~k~~Hamdiyi kurtarmak için ne mümkünse
yapm~~~ve merkumun hakk~ nda hükm-ü adaleti tatbik ettirmemi~ti.
Bu pek mühim günlerde s~rf Kuvvay~~Milliyeye istinat sayesinde temin-i mevki eyleyen ve ~akiler taraf~ndan yap~lan her harekete i~maz~~ayn eden böyle bir zat~n hala K~ rkkilise gibi mühim bir mutasarr~f-
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l~kta ipkas~~hiç ~üphesiz âtide mehâzir-i adidedyi dai olacakt~r. Hükümetin nazar-~~dikkatini celbetmenizi rica ederim."

EK II
Ankarada yay~nlanan (YENI GÜN) gazetesinin 192-571 say~l~~
ve ~~ Nisan 1337 (1921) cuma günlü nüshas~ndaki yaz~n~n suretidir :
K~ymetli memurlar~ miz:
ESKI~EHIR MUTASARRIFI
Eski~ehir Mutasarnfi Hilmi Beyin gayret ve faaliyetinden bâhis
ald~~~m~z haberler dolay~siyle pek sevdi~imiz numaileyh hakk~nda
birkaç kelime de biz ilave etmek isteriz. Hilmi Beyin idare i~ lerinde
faaliyeti ve dürendi~li~i bizce ötedenberi mâlüm oldu~u cihetle ondan
bahsetmeye lüzum görmüyoruz. Hilmi Beyin yüksek ~ahsiyeti Bal~kesir Mutasarr~fl~~~nda bulundu~u zamana tesadüf eder. Milli heyecan~~ do~uran avâmil aras~nda mühim bir mevkii olan Hilmi Bey,
~imdi Maltadaki kafilei mazlumin meyan~ nda bulunan Kel Ali Bey
denmekle mârufkahramanla bilmü~avere Ayval~~a ç~kan Yunan alay~n~n tard~na karar veren, medeni cesaretlerin bilcümle evsaf ve ~eraitini
haiz, milliyetperver bir arkada~t~r. Bu münasebetle Eski~ehirlilerin
hakk~nda sitayi~kârane lisan kulland~klar~~ Mutasarr~flar~~ Hilmi
Beyin bir resmini dercediyor ve kendisine muvaffakiyetle tedvir eyledi~i i~lerinde daima iyi neticeler elde etmesini temenni eyliyoruz.

EK III
TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI
MÜDAFAYI MILLIYE VEKALETI
Kalemi Mahsus
Ankara 16/7/38
adet 936
Yozgat Mutasarr~fi Hilmi Beyefendiye
Karesi Mutasarr~fi olarak Bal~ kesiride bulundu~unuz esnada
~zmirin Yunanl~lar taraf~ndan i~gali üzerine Bal~kesiride zuhur eden
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milli hareketin geçirdi~i safahata ve bu hareketi tevlit eden esbap
ve avamile ve resmi ve gayri resmi ~ahsiyetlerle hususi ve resmi tesirata ve ~ahsi himmetlerinize dair dosya ve notlar~n~zda mevcut mak~ mat~n, Erkan-~~Harbiye-i Umumiyece derdest-i tanzim bulunan
milli tarih-i harbimize esas olmak üzere lütfen ve mümkün oldu~u
kadar az zamanda i~'ar~n~~rica ve takdim-i ihtiramat eylerim muhterem
Beyefendi.
Müdafaay~~Milliye Vekaleti
Kalem-i Mahsus Müdürü
Seryaver
Imza

EK IV
Nazagah-~~daverilerine
K~l~ç Ali Bey de
hassaten gözlerinizden
öper.
Muhterem karde~im Hilmi Bey,
Gazi Pa~an~ n 335 tenberi cereyan eden ink~lap hareketlerini
tesbit eden ve Ink~ lap Tarihine esas olunacak olan bir hulasa-i tarihiye ve beyanat haz~rlayarak Halk F~rkas~~kongresinde okuyaca~~m
belki i~itrni~sinizdir. Mü~arünileyh bu mesele üzerinde hayli haz~rland~~ ve tabiatiyle ilk milli k~yam~ n tamikine de lüzum has~l oldu.
Kaz~m Pa~a ve benden birer hulâsa istedi ve beni ~ifahen uzunca dinledi ve bir fikr-i mahsus hâs~ l oldu. Kongre hasbelzarure, daha iyice
haz~rlanmak için tehir olundu. Bu hadise dolay~siyle siz karde~imizi ve
maziyi bir daha yeniden hat~rlad~ k ve müddet-i kanuniyesi geçmi~~
olmakla beraber muamelede kalm~~~gibi bir inha ile zat~alilerinin
k~rm~z~~madalya ile taltifini temin ettik. Kaz~m Pa~a inha ettiler. Biz
de Müdafaay~~Milliye Encümeninden ve Meclisten geçirilmesini ikmal ettik. ~erefli bir hakk~n~z olan ~u madalya keyfiyeti biraz teahhur
etmi~~oldu~undan dolay~~mahcubuz. Fakat hat~rlarsm~z ki Mahkeme
dolay~siyle ben bir zamanlar s~hhatime bakacak halde bile de~ildim.
Bu ciheti ve siz karde~imizin muhabbetlerinin samim-i vicdan~m~zda
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mahfuz kalaca~~ na emin olabilirsiniz. Burada haz~ r madalya olsayd~~
bu mektubu beraber gönderecektim. ~stanbula ~smarlad~k. Gelir
gelmez takdim edece~im. Gözlerinden öperim.
Afyon Mebusu
Ali

METINDE GEÇEN BAZI ESKI SOZCÜKLERIN
KAR~ILIKLARI
Ahkâm
Akabinde
An'as~l
Asâkir
At I'
Bab-~~ Ali
Bibehre
Bilistirdat
Bittabi
Bittevkif
Bu babda
Câlib
Ca-y~~ tatbik
Cemmi gafir
Ceraim
Cezair-i Bahrisefit Vilayeti
Cihet-i mülkiye
Dai
Darül'aman
Derdest
Deraliye
Dersaadet
Düvel-i mütelife
EU:len
Elhâletühazihi
Elyevm
Emarat
Emri vaki'
Evamir
Ezhan
Fari~~
olmak
Fart
Fecayi
Fetha
Fikdan
Gra
G üzaf

Hükümler
Hemen ard~ndan
Asl~nda, esas~nda
Askerler
Gelecek
Babali. Osmanl~~Devletinin yönetildi~i yer. Hükümete
verilen ad.
Bilgisiz, nasipsiz
Geri al~narak
Elbette
Tutuklanarak
Bu konuda, bu hususta
Çekici
Uygulama yeri
Büyük kalabal~k
Suçlar
Akdeniz Adalar~~Valili~i
Sivil yönetim
Davet edici, çekici
S~~~nma evi, s~~~nak
Yakalama
~stanbula verilen ad
~stanbula verilen ad
Birinci Dünya Sava~~nda ~tilaf devletleri (~ngiltere,
Fransa, ~ talya v.b.)
Tekrar olarak
~imdiki halde, henüz
Bugün, halen
Belirtiler
Oldu bitti
Emirler
Zihinler, dü~ünceler
Vazgeçmek
Fazla, a~~r~~
Facialar
Yar~k, aç~kl~k
Yokluk
Bir cins eski model tüfek
Bo~~söz
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Hilâliahmer
Hin-i huruçta
Hükûmet-i metbua
Hüsn-ü telakki
Ibraz
~~btidar
Ibzal
~~dame
~~hdas
Ika'
~ndel'iktiza
~nk~ ta'
~rza
Istihlas
I~'arat
~~kal
I tisaf
~~tminan
~zhar
Karesi Sanca~~~
Karib
Kaza
Kemafissab~ k
Kesb
Ke~ide etmek
Kudretyab
Lâhika
Liva
Mâhâza
Mecruh
Mehalik
Mehazir
Mekkari
Menaat
Merci
Mesail
Muhil
Muktazi
Mus~rren

K~z~lay
Ç~k~~~s~ras~nda
Ba~l~~olunan hükümet
~yi kar~~lama
gösterme
Ba~lama
Bol bol da~~tma
Sürdürme
Meydana getirme, yaratma
Meydana getirme, yapma
Gerekti~inde
Kesinti
Raz~~etme
Kurtarma
Bildiriler
Zorla~t~rma
Zorlama, cebir
~nanç
Aç~~a vurma
Bal~kesir Valili~inin eski ad~~
Yak~n
Kaymakaml~ k
Eskisi gibi
Kazanma
Çekmek
Enerji kazanan
Ek
Mutasarr~fl~k
Bununla beraber
Yaral~~
Tehlikeler
Sak~ncalar
Orduda malzeme ta~~yan atl~~veya kat~ rl~~birlik
Sarpl~k, çetinlik
Ba~vurulacak yer
Problemler
Bozucu
Gerekli
Israrla

Mutasarr~f

Eski yönetimde Vali ve Kaymakam aras~ ndaki Yö.
netici, Livan~n ba~~.
Dö~ü~, çat~~ma
Sa~lanm~~, garanti edilmi~~
Abart~c~, normal üstünde
Kar~~~korna

Mübareze
Müemmen
Müfrit
Mümanaat
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Mümteni
Münkat~~
Mün~erih
Müntehi
Müstevli
Mü~evvik
Müzahir
Nasayih
Nâ~i
Pi~dar
Redd-i ilhak
Revi~-i ahval
Rikkat
R~yaziye
Rü-yi muvafakat
Sâika
Sâk~ t
Salibiahmer
Sarih
Sefine
Sefk-i demâ
Sekinet
Serfüru
Sukut
Suret-i münasebe
~âyi olma
~itab etmek
~ule
~uyu bulmak
Taaccüp
Taallül
Taht
Takaddüm
Tarafeyn
Tarassut
Tasmim
Tefhim
Tehcir
Teyakkuz
Terviç
Te~rik-i mesai
Teskin-i ezhan
Tevakki
Tevfikan

Kabul edilmeyen
Kesilmi~~
Ferahl~ k duyan, sevinçli
Son bulan
Istilac~, i~galci
Te~vik eden, k~~k~rt~c~~
Yard~mc~~
Nasihatlar, ö'gütler
Dolay~~
öncü
Katmay~~reddetme
I~lerin gidi~i
Incelik, ~efkat
Matematik
Kabul ederlik gösterme
Iten, sebep, dürtü
Dü~mü~~
K~z~lhaç
Aç~k seçik
Gemi
Kan dökülmesi
Sakinlik, sük.ânet
Ba~~e~me
Dü~ü~~
Uygun biçim
Yay~lma
Ko~mak, at~lmak
Alev
Etrafa yay~lmak
~a~ma, hayret
Bahane uydurma
Alt
Önüne geçme
Iki taraf
Gözetleme
Tasarlama
Anlatma, bildirme
Hicret ettirme (1915 te Ermenilerin do~u s~n~r~m~zdan sürülmeleri olay~)
Uyan~kl~ k
Uygun bulmak
I~birli~i
Zihinlerin rahatlat~lmas~~
Çekinme, sak~nma
Uygun olarak, uyar~nca
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Vehle-i ülâ
Vezaif-i mevdua
Vikaye
Zail olma
Zelilâne
Zeval
Zuhur

i~ler
ilk ân
Verilen görevler
Koruma
Ortadan kalkma, kaybolma
Haysiyetsizce, alçakça
ö~le vakti
ö~le vakti
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Edirne, Ocak 1914
~~ -Ahmet Hilmi Bey, 1914 y~l~~ ba~~ nda Edirne Nüfus Müdürü iken,
2 - H amd i Bey, Daha sonra Edremit kaymakam],
Burhaniye Kuvvay~~ Milliye kumandan~~ ve Akba~~kahraman~~
Anzavur çetelerince Biga'da öldürülmü~tür
(Ortadaki çocuk Hilmi bey'in o~ludur)

A. Hilmi Ergeneli-Adnan Ergeneli

.

7

_

'

•••

j.

~~J ^) 1

•
--kre,C-1,., r.
,
.

^

_

•

•

•

'4..1.

~
(.14 ,;

7

,

..,

) ‘

'''"4: -

— ,..i , f:ek....
—)k.t . _
"i
.
9,•
k"

,, . .

o.r

7‘ (3

-

j

</.

'.

"›,

c'

~"... ~4e--7
.

..

~r

>4 I
,•

9)...._,..
_ , ......,,,.,- ,L.
. ..
,.
o7

~~
‘
tv. j i
,
•••••• 9 ...... I
i

.
......„e„,

'••' • ." ..?

.

.r.6..i>
' ..

.44...0.

,,,?.....

.
..-„,

'

.1

,

•

n~r 3,,It
•

•.

~~

.

•

1.)
3

~~
ta~~

I -

•
° -44-- 1..."1

—-

,!.

),

-

S

0

--

.

- --44

‘rjJ>
ili)

•

<M4.4,••

•

-

.i
iiP

(r‘..,
• .
..
• 1.4,

"J-P -, .s..1.
~~ •

••

-,... ,..e.?

-P

.."j./....›...,

_

r•:„.jb ....h,

1 ••
---...
' . .> ‘...
.3

~~

• . _
. . '-o......1
) - •
'-k,)
.
.., , ilf
J .....j
.5 4,(.." ._ . -.. 77.

•

..

I
.- -..~~4 (..

•

••

«S .1‘,/^4..
-

i .
--I ...-

'
...I .0 ....

c ) .,..7

IS &L...

J1
.., , ..-J,, k.I
•
.. . Z te..., I

rk-,_ ....4
‘'

, ,... ,,
.."

ii,
•-• _

•
:-.‘'''' • .A, 1,...

t .
.1.,• ....S

-....4'

...

.r.,, ....

e„.44

/ . .....,

3 , f•
...-___... ...,
t

..4..ç-'

j et

.

.2...4.

~~

:. •
-- ..1 A42

".
.."
.. c' .....t- Ar~~_ c? ••---- •

.0...0 tp
.
~~..-5
I '--..
..., .0.4 •

.1

-

•

'.

° ) -1
444.1

.. ,t. ..
1,j‘e.....
-..

>

.?) k 211:1kw, . ,....

.5-

. it

.3 ., 1.• ,f ,~,
•

, - P-*"1Ge.,<.'-, t., p.,., ~~ •
• 1 1 ..

...~.j.1.4? -

—..-~i u.,
'_J.s.'
'

,

.,

".
-7 2,4 d...C:
v
--...
.

•

.......-4„4....5.
. -

...•

.." e, J.A,1

-r Al

414~1 I..- ._1
•5 ik.; .

fl‘O t

.„''

.._

<,.,,.

.• •

.. ,.. ."- y..(4, .31
.. sc' ., ,-1..~~ j~.ejt
•44.—~r 1 "
-

1.,..

0

,.44
kf

:1. ,„..

. ..

.

- .

.

ri

-_-

k _

dll ~~I II Elgelleil

Ilt ' ~l -

~~„-J ---44 e- ot—S. e.")

,C,

A'

. ..„-1 . -i
cf‘'
-J
k
, ..,- ->"--,

-.<" -54,4->.
.) .." .: 1 ...4/
e‘ -....e.'
.
_.!-_,,,.; „rk;LS
,
'/
Ap~~ .
~
~~
-_ - ---- -7 ,.., ,44,
/,.
.
--' )4.0 ‘4..,
/
dv". N .9
) ,?.1/4---).;,,~>
L.„.., _
_rj .,--Pt 1

•
. ,..,

dko--I

.1,) ,.(...41\ ,

<Y.; P

A41 ',., 1 ‘")
, d5teee ,

~'~ho.- ‘ r',4
"19/10ftzi
_
~~.:1
..

..

,

8.,A,,j
,up
_

f

4, ks

,c,L)4_,

"$~17 .4--: ..
_LC2...; -,- .4,...1

s

.
- l~p

,
,-, _,r.N
...:,.,

Lik,k;
d<
„ ...- .., ~~ .51
.. -- 1 ,,J Ls % An -..".
i
-- .
— -~t....4.) t~r•
__(....m<> >,
.24..,... jp.4 ,i.....'.....
' , .....J....A
. .1;x. od
. -. ..
v.. •
..ka Jee,

..", .44,JA,a•J
„
'... •-'..re-P Y

I

ej )

.

Cr.> ~~
; I %••:r
.. .5

1 ..„s

." - 2
...k...P

"4 !!‘"> .52
) h<t> CO,..,:~~
„...)_
^

—
."~"- , -..... . r 41- ...

• ----

e ) j°., l'
J

C.;'; s. aj
..
.4.4.e.~i
. ,
,
cr .,i,

, ~~~

ju_._ I 'fon
,"...

13 .44
~<7

• I ( t., ;AL,
t, ..;
'44_,
•
r• 3,..... I ...

-

o....1.4,..p o

t,
..<.7 ..,-;.ef...&_, ui,-, t
..
-t., ~~s .....A.,
'
~~
4I;Lb

o

-ideaL at

f
.. ‘ j

,̀ 1 ^) 1
-‘. • c'.4 ..'7<
',0 ,,~
. - ‘?
ts
...,-o . 1 ....-- o —... . 1
—:-.1
' ,:.' 1e; .1- ""
r,",..) i
t
.
--Ii
..r
.<
.4
,
ot
,o
~ol_ •(''
i
A
, ' J'• .; s
i
~s

5--- .3

—Liii_ t: _
<4 ----..e.; ...,11
t, •—
, r ._;-e, cs-_, I .24:_tAc. ‘ -,-,.>J (r'I.),
.. • _..... , 4;::)(40,

.1.

„ki{,!,

yk,C •:4-£! ^
~~
-

~e,

k: 1 r <

r~~

e,Pe

---'

..A.1 .... ,

), .

-J

/

1

'

~'.

-,2-s"
..

.

tp i çk..
.. _ I
j"'
.,

* "
'

..5 ..>

. 2„-b .~ ,e:: cf.....„: - - -'

•

I'

Hilmi Ergentli-Ad~um Ergen&

'''
••• i

_....."'
O ,.:,)
I
j
,
.4:

,

-,

~~1
C r) .r. j

-,ffi~

~~

„-~~
1, ,‹)
.
.- ,-• Is.
,..

tj4.- (rIP

• ,

,rt.o...• I

r 4 J ,--L
... -1--

.

-(
.
, ,
, .......- „, ___Ji~, ..., ,
„/--•
„.

-•1
...e.. _,),„ . -...,
-•-

..5' .4...P I

,;.! J,...1,0,1
P

•
. 1.9
«s,J1,
_

•
kA4--

S

,

~.

P:4".."

'n

•

(41;
'•

44-e?
-

I

.

D.J.,4L1

•

.>"
4". 0"-"'

_

-,e. .„
•

,r,J,

1*•-•

L..
•

-

'_

'

PC-P
,

dv_.

r
efr„ tikft4/0„,

~•I~~

.4.

s
~~

g4*.j

1. ili/m~~ Ergeneli-:ldnan Ergendi

/

9,4_, ) - '~~
1••142
"1-"? t• •---'~~~_:_f J A, •
-7,"

A.~~
v

•

I

- (.0"

<ro

.

4.4

/

<fii

t7

«m~dlorg

~~

-—

•
A'

,.>k,/ ~~I

~•J

dl~,,

(

-

i i
ii,..40 ...,

- e '

rk

~~

... '

d,

f

o .4.•- (A.-~ ," .

° .1.4J 3

C

cr.ap

.
.4.0
•

et,

'~,

„s~~

••

•

•

••

"

•

...

4 ,4 • - ; t
,„.,

I 41;.1

.

•

:

7e
;,R,.

p

,J~...3

« ~ti
li• .)

d

I

,P J

~•e,
• .. •
. • , Li
...5

~~

O 4:

•
/
1.5
. •

~~

d~4...) Ir, j,
..,

- .

-i• •
_ —
4,

•1

•

p

....''

~~

DAt.5 ....)

4.5
0.4.‘lko

Ergene/I-Adnan Ergeneli

.1. I

~~

s

-..

• .•
..•
d-}ap oL.
.. .
.

„iv

4.I P,a_J
--

• ....

,' .) .9 9,14A.) >
4 2 )1

. --

-.,..Z9/ 3 2,
C‘,

,.; U); &- ~:.0

../
',/
D .1.•e;e9 .‘"••",‘" 1(//
.. .•''..>"-''krti' PA't*.s'
.

, • '
i4--J‘,

. e_)
_ ,,' ,--- ~~ • • -

I

- /

PJ

00>ks I Ç.'0.--

, je:.:LI _
~~ ,., • ' jj? ti' ;s_l
_
i,fr 4 ~~ ,
I ...J
,.. , ...:cs)44/_?..j.e";

(1
.5
.1
145' 8 ar ' 1
Cr' ‘

cr..4..ki,

3•

- /.
P )>A3 ...4,--•?`(.9
</f>
.. ;ej

--y«1«.,...,

.. -

Ii. ,.

o

J ‘111 ...

_- ../- ~~
,...,, ,;', -

~'

I

j&Y,

~-c).
fcr

I

„I

•

o 4J

L'• '
.•••°,e7 c• J

....1.49) (46
O

_ .',o (:31«.1 • « - . -

•;,
- . d1J

•

j_JA,

.
9

~.

~~

_
k•

3N~t__

•••

P

•

rf,),

~~t,_••'
,

00-ge,
'

L_

•

A.

Ergeneli-Adnan Ergeneli

• • ~~
;--- k; &,._ ..~.44,-_k;%.c>

-

~~

, .--,-) 1 i -- .--

—..--

,•

D .) ‘.1 1 :-.1; .

(1,u' oe ) K5

I

"../0 J

„ ----

•-• I«? {.~...r.

~~

'•-•-4--R.,- .--.
"_), ,., ::, 1 ~~ ~~
.__ .
•
o _> r-JF,A,
cr. ----j --/-"--" la '...
-%/1;
X, -~;-- .3 ~~ /
.§...e...4.0
••......., ....* L
2 x.,
-44— t:
~~

...
...
-e_, g• -.. ~~...A

~~ ,
•••••--.L., __:_-_I-4, t.• ,
.

../

.-....~4F

D J ffilif j.,

-.'"

~. . •
‘sj -.' . j
...,- ‘,<;:,
_ 1 .3••• •0'i ', .

.../
.... do i...._~~ ..4.).. ~~
.... Q~.

<4!-I ~,,L
. ,,

cov~tc, "A,

_

.4....D ...›

.,

4-19~

-

,„./1
'4"

„../: c j „,...

...k, . ...
- •---- ..."

,,,4 ..".... .,,..,..s;

,9 1..

,.
-'k,--,. <S"•...ur"'

• cf .> ,...t. . -•"'..
•
.. .• •
d1r>
I
/
"*".
D --- .."..-1„,p.
,,,A.A.s> .1 •• -, , o

t* f .'& .i4 ~11 ,..„..;

J

I .1
...» .

~...

'2")

_ I riM6`-

__....
i......~~ ._::_f Ji

I

.......--

'' --:-£:e_, r?...,
...
' :r•-••- ..r.,,ti

b--

.

OCP
€49%.
•

