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F. ALTAY
Emekli Orgeneral

Izmir'deki ~ ngiliz visamirali Calthorpe taraf~ndan 14. 5. 1919
günü 17 inci kolordu kumandan~ na Izmir istihkâmlariyle müdafaa
tedbirlerini haiz arazinin mütareke ~artlar~n~ n yedinci maddesine tevfikan Itiraf devletleri kuvvetleri taraf~ndan bugün ö~leden sonra i~gal
edilece~ine ve keyfiyetin Istanbul hükümetine de bildirildi~ine dair
bir nota veriliyor. Hükümet muvaf~kat edilmesini bildiriyor ve istihkâmlar i~gal ediliyor. Gece saat onbirde amiralin verdi~i ikinci bir
notada ertesi 15. 5. 1919 sabah~~saat sekizden itibaren Izmir'in Yunan
askerleri taraf~ ndan i~gal olunaca~~~ve lutaat ile müessesat~n bulunduklar~~garnizonlarda müctemi bir halde bulunarak Yunan i~gal
kuvvetleri kumandanl~~~n~n verece~i emre intizar etmeleri ve telgrafhanenin i~gal alt~na al~nd~~~~bildiriliyor. Kumandan hali, Istanbul'a
bildiriyorsa da bir cevap alam~ yor. Havadis memlekete yay~l~yor.
Herkes meyus ve müteheyyiç oluyor, baz~lar~~etrafa savu~ uyor, geceleyin baz~~gençler (maattessüf isimleri ö~renilememi~tir) Bahribaba
park~~denilen eski Ma~atl~ kta toplanarak müzakere ettikleri esnada
Kolordu kumandan~~Ali Nadir Pa~a ve maiyeti erkan~~ da toplan~p
müzakere ediyordular. I~ gali fiilen protesto arzusunda olan gençler
bir beyanname kaleme alarak el yaz~siyle bunu mümkün olabildi~i
kadar ço~altarak velospidlilerle mahallelere da~~t~ yorlar. Bu beyannamenin sureti ~udur :
EY BEDBAHT TÜRK
Vilson prensipleri unvan-~~insaniyetkf~ ranesi alt~nda senin hakk~n gasb ve
namusun hetk ediliyor. Buralarda rumun fok oldu~unu ve Türklerin Yunan
ilhak~n~~memnuniyetle kabul edece~i söylendi. Bunun neticesi olarak güzel
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memleketin runana verildi. ~imdi sana soruyoruz. Rum senden çok mudur?
Yunan hâkimiyetini kabule taraftar m~s~n? Art~ k kendini göster. Tekmil karde~lerin Ma~atl~ktad~ r. Oraya yüzbinlerle toplan ve kahir ekseriyetini orada
bütün dünyaya göster. Burada zengin, fakir, (ilim. cahil yok, fakat Yunan hâkimiyetini istemiyen bir kitle-i kahire vard~r. ilân ve isfiat et. Bu sana dü~en
en büyük vazifedir. Geri kalma! husran ve nekbet faide vermez. Binlerle, yüzbinlerle Ma~atl~~a ko~~ve Hey' eti Milliyenin emrine itaat et.
15 May~s 335 (1919)
~lhak~~Red Hey'eti Milliyesi
Cumhuriyetimizin temel ta~lar~ndan birisi olarak say~ lmas~~yerinde olan bu mühim beyannamenin bir suretinin de kumandanl~~a
gönderilmi~~olmas~~mant~ kan tabiidir. Kumandanhkta yap~lan müzakerede zabitlerle askerlerin k~~lada toplanarak i~ gale intizar edilmesine
karar veriliyor ve ertesi sabah i~gal vaki oluyor ve bir tak~m fecayi
yap~l~yor. I~galin ve facialar~n nas~l oldu~u mahkemede verilip a~a~~da
yaz~ lan ifadelerden anla~~ lacakt~r. I~galden be~~gün sonra Kolordu
kumandan~~Harbiye Nezaretine bir rapor gönderiyor. O vakit Istanbul'da Genelkurmay Ba~kan~~bulunan Cevat Pa~a Harbiye Nezaretine
yazd~~~~ ~u tezkere ile kumandan~ n muhakeme edilmesini istiyor :
Harbiye Naz~r~~Pa~a Hazretlerine
~zmir fecayiinin malûm olan deh~et ve ~iddeti ile cereyanda onyedinci
kolordu kumandan~n~ n idaresizli~inin dahl-i küllisi oldu~u kanaatindeyim; bu
hususun divan~~harp heyeti tahkikbesince gerek mevrud raporlar ve gerekse ~zmir
vukuat~ nda orada bulunan zabitandan bittahkik zahire ç~kar~lmas~n~~ arz ve
teklif eylerim olbabda.
2 9.

5. 335

Erkân~~Harbiyei Umumiye Reisi Ferik
CEVAT

Aradan bir ay kadar zaman geçtikten sonra Cevat Pa~a sureti
a~a~~da yaz~l~~ithamnameyi merkez dairesine bildiriyor :
— Sab~ k onyedinci kolordu kumandan~~Mirliva Ali Nadir Pa~a'n~n
teglraf ba~~nda verdi~i birinci raporiyle Harbiye Naz~n sab~k~~merhum Mü~ir
~akir Pa~a'n~n cevab~~ve Ali Nadir Pa~a'n~n ikinci raporu ve ~zmir facias~~
hakk~ndaki mufassal ~ifresi ve elli yedinci firka kumandanl~~~ndan mevrud ~ifre,
Miralay Bekir Sami Bey'in rapor ve melfûfu suretleri lejfedildi
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2 — Izmir hâdisesinde hey' eti askeriyenin u~rad~~~~hakaret ne kadar
elim ise, runanl~lann bu barbarcas~ na harekat~na kar~~~oradaki kumanda heyetimizin ~erefi mill'i ve askeriyi kurtaracak bir tarz~~hareket intihap edememeleri
de o kadar ~ayan~~eseftir.
3 — Amiral Calthorpe'un notas~ndan sonra, i~gal esnas~nda yerli rumlar~n
tavr~~harekât~~evvelden malûm oldu~u cihetle bir yaka zuhur etmemesi ve i~gal
bitinceye kadar inzibat ve asayi~in sureti muhafazas~~için Itilâf mümessilleriyle
bilmüzakere mü~tereken tedabiri ldzime ittihaz olunmam~~t~r.
4 — Rum ahal~ nin Yunan askeriyle birlikte k~~laya tecavüzü vuku bulduktan sonra da enva~~hakaret alt~ nda ve zito Venizelos ba~~rarak mezbakaya giren sürüler gibi hareket etmektense ~eref ve namusu askerinin iktiza
ettirdi~i tarz~~hareketi tercih etmemi~tir.
5 — Seydiköyünde bulunan k~taata evvelden esasl~~bir emir ve talimat verilmemi~, bu suretle oradaki k~ taat~n da~~lmas~~gibi fenal~klar meydana ç~km~~t~r.
I~bu esasat dahilinde takibat~~kanuniyede bulunulmakla beraber sureti
leffedilen ve Izmir hâdisesi felâketzedegân~ ndan Abdullah imzasiyle verilen
raporda mezk~ir zabitan ve bu tahkikat esnas~ nda vazfenâ~inasl~klar~~anla~~lacak di~er zabitan hakk~ nda takibatta bulunularak bu meselenin süratle neticeye
irsali mercudur. Bundan ba~ka Izmir vak' as~ nda bulunan zabitandan da
tenviri hakikat z~mn~ nda istifade olunabilir. Bu zabitan~n ekserisi ~imdilik
ondördüncü kolordu emrinde Bursa' dad~rlar.
2 4/6 /335
Erkan~~ Harbiyei Umumiye Reisi Ferik
CEVAT

Bunun üzerine Mü~ir Kaz~m Pa~a riyasetinde'azalan Ferik Osman Rifat, Ferik ~akir, Ferik Mehmet Ali ve Ferik Sait S~rr~~Pa~alardan mürekkep erkan divan~~harbi i~i tetkike ve 1920 senesi Ekim ay~nda isticvaba ba~l~yor. San~klar~ n ifadelerini divan~~harbin mazbatai
hükmiyesinden aynen alarak a~a~~da yaz~yorum:
"Beylerbeyinde Araba Meydan~nda 3 numaral~~ hanede sakin
Erkan~~Harp binba~~lar~ ndan (15-321) Ba~datl~~ otuz be~~ya~~nda
Mahmud o~lu Abdülhamit efendinin zabtolunan ifadesinde: Mütarekeye yak~n bir zamanda 21 inci kolordu Erkan~~Harbiye riyasetinde
bulundu~u zaman Nurettin Pa~a'n~ n mezktir kolordu kumandanl~~~nda bulundu~unu ve bilâhere pa~ay~~mü~arunileyhin memleketin siyaseti
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dahiliye ve hariciyesi dolay~siyle Izmir'de 17 inci kolordu kumandanlig-ma tahvili memuriyet edip kendisinin Ayd~n'da kald~~~~ve bu s~rada
mütarekenin tarafeynce imza edildi~ini ve badelmütareke 21 ve 17
inci kolordular birle~tirilerek ~~7 inci kolordu nam~~alt~nda bir kolorduya indirilip kumandas~~da Nurettin Pa~a'ya tevdi edildi~ini ve erkan~~
harbiye riyasetine de binba~~~~emsettin Bey tayin edilmi~se de o zat~n
kifayetsizli~i görüldü~ünden ve kendisinin de bir kaç lisana vukufu
itibariyle mumaileyhi istihlaf ile Izmir'e geldi~ini ve o zamana ait hat~ ra defterinde bilcümle vekayi muharrer idiyse de hanesi yand~~~~
zaman mezkiir defterin de muhterik oldu~unu ve bu s~ ralarda Nurettin
Pa~a'ya valilik de tevcih olundu~unu ve pa~ay-~~mü~arunileyhin zamanlar~nda askerin terhis ve fazla eslehamn cem ve idhariyle bütün
mevcudiyetleriyle Rumlar~n memlekette yaymak istedikleri fitne ve
fesad~~bast~ rmak için laz~ mgelen tertibat ittihaziyle me~gul olduklar~n~~
ve her nedense bu s~ ralarda Kolordu kumandanl~~ma Miralay Selahattin Adil Bey tayin olundu~unu ve Nurettin Pa~a'n~n uhdesinde
yaln~z valilik ibka edildi~ini ve kendisinin de her iki zatla görü~mü~~
oldu~u için Selahattin Bey'in mülayim, Nurettin Pa~a'n~ n hadid olmas~~
dolay~siyle telif-i beyn için fevkalade s~k~nt~~gördü~ünü fakat her ikisi
de memleketin saadetine çal~~t~klanndan Izmir'in vaziyet-i co~rafi ve
siyasisi nokta-i nazar~ndan az kuvvetle müdafaas~~imkan~~olmad~~~ndan ve ~ehr-i mezkürun hariçten de her halde bir tecavüze maruz
kalaca~~n~~bildi~i için gerek Nurettin Pa~ a ve gerekse Selahattin Bey
nezdinde Konya'da bulunan kolordunun veya bir f~rkan~n Izmir'e
celb ve nakli ve ayn~~zamanda Ayval~k m~ntakas~~kolordudan pek ayr~~
bulunmakta oldu~u cihetle oradaki alay~n Izmir'e celbi ve Ayval~~a
da Band~ rma'da bulunan 61 inci firkadan bir alay~n tah~idi için rica
ve te~ebbüste bulundu~unu ve Konya meselesi Harbiye Nezaretince
de hüsnü telakki edildi~i cihetle derhal be~~alt~~saat zarf~nda firkan~n
celbi için icap edenlere bildirildi~ini ve kendileri de kolorduca bu
firkamn tah~idi için tertibat ittihaz ettiklerini ve ilk taburun Manisa'ya
muvasalat~ndan sonra derhal kuvay-1 itilafiye mümessilleri müdahele
ederek f~rkan~n aksam-~~sairesinin nakline mümanaat edildi~ini ve
Ayval~k'taki alay~n nakline Harbiye Nezaretince ikinci derecede haiz-i
ehemmiyet baz~~esbab mütaleasiyle muvafakat edilmedi~ini ve bundan
ba~ka kolordunun saha-i i~gali olan Antalya ile Mersin aras~ndan
Edremit körfezine kadar mümted olan vasi bir m~ntakadan hmir'e
asker celbi ve esasen firar, terhis dolay~siyle kuvvetleri hiçe inmi~~
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~ eraiti mucibince
k~ taattan tasarruf imkan~~olmad~~~~gibi mütareke
askerin bir yerden di~er bir yere nakli mutlaka hükümet-i itilâfiye
mümessillerinin inzimam-~~reyile kabil olabilece~ine binaen müteassir
~~~kendisini
oldu~undan Izmir'e vukubulacak her türlü istilâya kar
mesturenin
~~
ü
gibi,
tahsisatmüdafaadan âciz bir vaziyete dü~tü~
~~ancak
yoklu~undan ve vesait-i istihbariyenin mefkudiyetinden dolay
~~
ndaki
malûmat
muhtelif vesaite müracaatla yâni Yunanl~lar hakk~
talyanlardan, Italyanlar hakk~ndaki mali~ mat~~Yunan ve Ingilizlerden
ö~renme~e gerek Nurettin Pa~a'n~ n ve gerek kendisinin cehd ve gayretiyle Italyan mümessili (Mankredi'den) den sulh konferans~nca
Izmir'in Yunanistan'a terkine karar verildi~ini ve buna mani olabilmek için ahali vas~ tasiyle Italyan mandas~n~~ kabul etmek hususunun
ndan reis-i hüküteklifine kar~~~gerek vali ve gerek kumandan taraf~
ini ve Izmir'in
met s~ fatiyle buna hiç bir zaman te~ ebbüs edemiyece~
unu
cevaben
bildirmekle
beraber icap
ancak Türklere ait bulundu~
ini
ve
bu
esnada
her iki zat~n
eden makamata da malûmat verildi~
infisali vuku bulup Nurettin Pa~a yerine Edhem Bey nam~ nda bir zat
tayin olunup mumaileyh de, umur ve idare-i mülkiyeyi —Nurettin
i— vilayet umurPa~a'n~ n zaman~ nda atmak için pek çok te~ebbüs etti~
u ecnebiye müdürü Dimitraki ismindeki zata teslim-i umur etti~ini
ve bundan sonra da Rumlar~n asayi~-i mahalliyi her yerde muhtel
göstermek maksadiyle enva~~vekayi-i cinayetkârane ihdas etme~e
olup bast~ rmak
ba~lad~klar~n~~ve vakalardan en mühimi Urla vakas~~
ise
de
neticede
yine Türkiçin bir miktar kuvve-i askeriye sevkedilmi~~
~n~~müteini
ve
Urla
yakas
ler vakan~ n müsebbibi olarak gösterildi~
akip Nurettin Pa~a'n~ n tekrar vilayete memur edilip kolorduda da
Selahattin Bey'in bulundu~unu ve Nurettin Pa~a'n~ n derhal tedbir-i
musibkâranesine devam ile beraber uhdesine valilikle beraber kumandanl~~~ n da tevcihiyle umur-u mülkiye ve askeriyenin yedi vahidde
tem~ iyeti için Harbiye nezaretiyle icap eden makamata müracaatla
arzusunu is'af ettirdi~i ve bir müddet sonra da vilayete Izzet Bey
getirilip kolordu kumandanli~~~vekaletine de Miralay Süleyman
Fethi Bey'in tayin olundu~unu ve bu zatlar zaman~ nda da Antalya
~ talyanlar taraf~ndan i~ galle beraber Izmir'in de keza Italyanlar
bir kuvveti
taraf~ndan i~ gal olunmak üzere Rodos adas~nda zo bin ki~ilik
üzerine
Harbiye
Nezaretine
malûmat
verilüp
oldu~u istihbar k~lmmas~~
ndan
(bir
yaka
ihdas
etmeyiniz
askerle
Nezaret mü~ arunileyha taraf~
beraber otursunlar) cevab~~verilmekle i~~leytelealle ile geçi~tirildi~ini
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ve kolordu kumandanl~~~ na tayin edilen Ali Nadir Pa~a geldi~i esnada
Izmir'e hariçten bir tek nefer bile getirmek imkân haricinde bulundu~unu ve hattâ derdest ettirilen firari efrad~~dahi isimlerini vermek
suretiyle düvel-i itilâfiye mümessilleri taraf~ndan bir çok notalar
verildi~ini ve bundan ba~ka düvel-i mü~arunileyha yüzü mütecaviz
zabitan künyesini havi bir liste vererek bunlar bol~eviklikle alâkadar
gösterilip Izmir haricine teb'idleri iltimas olundu~unu ve Ali Nadir
Pa~a taraf~ndan bol~evikli~e inhimaki olanlar~n nezaret alt~nda bulunmalar~~teb'idden daha musib olaca~~~mütaleasiyle mani olundu~unu
fakat valinin buna raz~~olmad~~~n~~ve Rumlar~ n ise Edhem Bey zaman~ ndaki faaliyetlerine hükümetten gördükleri müma~atkar muamelattan dolay~~daha ziyade germi vererek vak'a ihdas ettiklerini ve
kuvvei askeriyenin adem-i kifayesi sebebiyle hiç bir ~ eye muvaffak
olamad~klar~n~~bildirmi~ tir. Ifadesine devamla Izmir'in i~galine gelince: May~s~ n on üçüncü gü-~ ü saat ikide kumandanla Erkan~~harp
reisinin valinin nezdine gelmesi telefonla bildirilmesi üzerine vakt-i
muayyende valinin huzuruna gittikleri vakit Ingiliz konsolosiyle Ingiliz mümessil-i askerisinin ellerinde mevcut olan bir ka~~d~~tercüme
etmekle me~gul olduklar~n~~gördüklerini ve Ingiliz mümessili askerisi
taraf~ ndan kolordu kumandan~na (Izmir kla~n~ n mütarekenamenin
dokuzuncu maddesine istinaden i~gal-i askeri alt~ na al~nacaklar~n~~
ve bir hâdiseye meydan vermemek üzere dört muhtelif istikamete
gidecek gemiler için lisan a~ina dört zabitin tayin ve gönderilmesi)
emrolundu~unu ve notadan Bab~ ali'nin haberdar edildi~ini ilaveten
bildirdi~ini ve kumandan pa~a taraf~ ndan bu hareket protesto edilmekle beraber Harbiye Nezaretinin emri olmad~ kça buna muvaffakat
edemiyece~ini bildirerek derhal makine ba~~ na gidip bizzat naz~r
pa~ay~~ça~~rarak notan~ n münderecat~n~ , Izmir'in herhalde yak~n bir
istikbalde Yunanl~ lar tarafindan i~gal edilece~ini mevsuken haber
ald~~~n~~söyliyerek takip edilecek hatt~~hareket hakk~nda evamir talep
etti~ini ve Harbiye nezaretinden de cevaben mütarekenamenin dokuzuncu maddesi mucibince i~gale muvafakatin zaruri olup Yunanl~lar taraf~ ndan i~galin eraciften ibaret oldu~unun bildirildi~ini ve buna
binaen zabitler tayin olunup istihkâmat Italyan, Frans~z, Ingiliz ve
Yunanl~ lar taraf~ndan i~gal olundu~unu ve 14-15 gecesi saat ondan
sonra da kezâ hükümet kona~~nda bulunulmas~~hakk~ nda emir telâkki
edildi~ini, saat on birde kumandan ile birlikte hükümet kona~~na
gittiklerini ve orada yine Ingiliz konsolosiyle Ingiliz mümessil-i askeri-
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sini haz~ r bulduklar~n~~ve ald~klar~~notada "Düvel-i itilâfiye mütarekenamenin dokuzuncu maddesi mucibince Izmir'i nefs-i kasabay~~
i~gal edeceklerini ve bu i~galin Yunan k~taat~na tevdi edildi~ini ve
kuvve-i i~galiyenin yolda bulunarak 15 sabah~~saat yedi buçuktan
itibaren karaya ç~kaca~~n~~ve binaenaleyh bir sui tefehhüme meydan
verilmemesi için herkesin garnizonunda bulunmas~~ve efrad ve zabitan~n yollarda bulundurulmamas~~ve en iyisi zabitan~n k~~~la dahilinde
müctemi olarak bulunmas~n~n daha musib olaca~~~ve ~ayet buna
tebaiyed etmeyip de ufak bir muhalefet vukua gelecek olursa, Izmir
liman~nda lengerendaz olan Itilâf donanmas~= i~tirak edece~i ve
Bab~ali'nin bundan haberdar oldu~u" bildirilmesi üzerine kumandan
pa~a da notay~~ al~nca ~iddetli protestoda bulundu~unu müteakip
Harbiye nezaretinden emir almak için te~ebbüs edece~ini ve beklemeden karaya asker ihrac olundu~u takdirde hiç olmazsa her devriye
kolunun ba~~nda bir Ingiliz askeri bulunmas~n~~teklif etmi~~ise de
mümessil ile konsolos Amiral Calthrope'a arz ile neticeyi bildireceklerini söylediler. Derhal makine ba~~ nda Istanbul ve Harbiye naz~r~~
arand~ysa da bulunamad~. Validen ~u mealde bir ka~~t al~nd~~"Ben
reis-i hükûmetim siyaset-i memleket benden mes'uldür mukabele edilmemesi". Badehu kumandanla üç cihet dü~ünüldü: birincisi memleketi b~rak~p askeri çekmek. Bu takdirde ise hilaf-~~emir memleketi
terk etmek ki mucib-i mesuliyet oldu~u. Ikincisi, askeri toplay~p mukabele etmek ki, zaten mevcut askerin heyeti mecmuas~~(650) ki~iden
ibaret oldu~undan Yunanl~lann kesret-i kuvvetine kar~~~gelemeyip
memleketi kathiame sebebiyet vermi~~olaca~~~mülâhazasiyle her ikisi
red edilerek üçüncüsü memlekette kalarak mukabele etmemek netice-i
hale intizar etmek ~ekli kabul edildi. Yunanl~lar 15 sabah~~geleceklerine
nazaran zabitan ve ahaliye bir zararlar~~olmamak için kolorduca ne
gibi bir tedbir ittihaz edildi~i sualine cevaben kolordu karargah~na
mensup zabitanla ahz-~~asker zabitamn~n k~~lalarda, di~er müessesatta
bulunan zabitan ve efrad kendi müesseselerinde bulunsun ve hariçte
hiç bir nefer ve zabit bulunmas~n ve merkez kumandanl~~~~vas~tasiyle
de aileler nezdinde bulunan hademelere keza o gün hanelerinde oturmalar~~hakk~nda tebli~at ifa ettiklerini bununla beraber hariçteki
k~taata da vaziyet hakk~nda malûmat verildi~ini, muahharen hükümet kona~~nda amiral Calthorpe'dan kumandan pa~aya verilen cevapta bu emrin layetegayyer oldu~unu ve Ingilizlerin buna kar~~m~yacaklar~n~~bildirdiklerini söyledi. Esnay-~~ i~galde bir Osmanl~~zabitinin

44

1

F. ALTAY

terfiki teklif edilip edilmedi~i ledelistifsar cevaben k~la~n i~galinde oldu~u gibi kuvve-i i~galiyeye bir Osmanl~~zabiti terfiki teklif edilmi~~
ise de kabul etmediklerini ne ~ngiliz ve ne sair düv'el-i itilâfiyenin
hiç bir i~e kar~~mad~klar~n~~ve yevm-i mezkûrda zabitan emri tamamiyle anlad~klar~ndan umumun k~~lada içtima etti~ini ve ertesi sabah
saat 7.30 da ihrac ameliyesi ba~lay~p hiç bir kimse taraf~ndan muhalefet edilmedi~ini yaln~z k~~la önüne toplanan Rumlar~~da~~tmak üzere
giden bir zabitin dört ay mahld~' m oldu~unu ve ~zmir Müdafaai Hukuk
Cemiyeti tarafandan edilen davet üzerine çoluk çocuk tan ibaret bir k~s~ m halk~n da orada bulunup bunlar~n içinden baz~~gençler kendilerine sildl~~
da~~tmak üzere kumandan pa~ay~~s~k~~t~rd~lar ise de kumandan pa~aca
ruy-~~muvafakat gösterilmedi~ini ve yunan askerleri önlerinde müsellah
yerli rumlardan bir komite oldu~u halde k~~lan~n cephesinden geçtikleri s~rada herhalde içlerinden biri taraf~ndan at~lan bir silah sesini
müteakip derhal lu~laya kar~~~cephe alarak hassaten kumandan ile
erkan~~harbiye reisi odalar~na bir buçuk saat kadar medit bir ate~~
icra ettiklerini ve pencerelerden baz~~zabitan mukabele görmedik'erini beyanla bir zabite emir vererek beyaz bayrak ke~ide ettirmi~ler
ise de, zabit-i mumaileyhin elinden yaraland~~~n~~ve badehu bayra~~~
gösterme~e kimse cesaret edemedi~inden kendisiyle kumandan pa~a
ve merkez kumandan~~üçü birden a~a~~~inip Yunanl~lar~n eline dü~ünce, üçünün de elbise ve kalpaklar~n~~ y~rtarak enva~~hakaret alt~nda
kollar~~yukar~da oldu~u halde yürüttüklerini ve badehu k~~ladaki tekmil zabitan~~da ayn~~minval üzere a~a~~ya alarak pencerelerden ve
balkonlardan edilen ate~~ya~muru alt~nda yürüttüklerini, bu ate~e
baz~~madamlarm dahi i~tirak ettiklerini ve her ileriledikçe üzerleri
birer defa taharri olunarak para, saat, kordon vesaireden k~ymetli
e~yalar~n~n a~~ r~ld~~~n~~ve vapura gelince kendisinde para bulamad~klar~~için süngülediklerini ve en nihayet vapurda ah~ r ittihaz edilen
anbara indirildiklerini, bir saat sonra da yaral~lar~n yaralar~n~~sarmak
üzere d~~ar~~ ç~kart~ld~~~m ve bu meyanda kolordu ve f~rka kumandanlariyle Erkan~~haribiye reislerini de yukar~~ ç~kard~klar~n~~ ve
bilahare Yunan kumandan~ndan al~nan bir ka~~da, cephaneleri göstermek üzere kumandanla üç zat~n beraber ç~kabilecekleri bildirilmesi üzerine kumandan pa~a ile Hürrem Bey ve kendisinin k~~lan~n
önüne getirilerek orada kendilerine zabitan ve efrad~~toplamak vazifesi
de teklif olundu~unu ve o ak~ am Hürrem Bey'le kendisi Edirneli bir
rum vesatetiyle Türkçe bilir bir rum zabitinin refakatiyle bir motorla
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hanelerine gittiklerini, kumandan k~~lada kald~~~n~~ve o gece zabitan
evleri ya~ma edilmi~~ise de, kendisinin bir rum hizmetçisi olup onun
himayesiyle bu ya~madan kurtuldu~unu ve ertesi gün Hürrem Bey'le
beraber lu~laya geldiklerinde lu~la önünde Yunan efzunu alay kumandan~~kendisine hitaben siz bomba atm~~s~mz hitab~nda bulundu~unu
ve bunun üzerine aralar~nda muhavere cereyan etmekte iken yanlanndan geçmekte olan Ingiliz mümessil muavini kendisini ba~~~gözü sar~l~~
görmesi üzerine yan~na gelerek istifsar-~~hât~rda bulundu~u zaman
vakay~~kendisine müteessirane ve gözya~lariyle hikâye etti~ini ve
kendisini otomobiline alarak tahkikat bizzat yapaca~~n~~vaid ile
keyfiyeti efzun alay kumandamna bildirdi~ini ve bu hakarete sebeb-i
yegâne hüldunat-~~itilâfiyenin teklifat~m~z~~kabul etmemesi oldu~unu
bildirdi~ini ve vapurda ah~rda bulunan zabitan~~göstererek mümessilin
te~ebbüsü üzerine Yunan'a yap~lan nasihat dolay~siyle ortahk bir az
süld~nete gelince bütün zabitan~n serbest b~rak~ld~~~n~~ve mevakiin
ne oldu~u hakk~ndaki istifsara cevaben dahi hutut-u telgrafiye i~gal edildi~inden muhabere mümkün olmad~~~ndan kendi
kendine kald~klar~n~, ~ayet mümessil muavini yüzbe~~~Joston'a otomobil
de tesadüf etmemi~~olsayd~, bütün zabitan~n telef olaca~~n~~ve muahharen zabitan ve efrad~n cem ve sevki z~mn~nda te~ebbüste bulunduklar~~s~rada da Ingilizlerin muavenet ettiklerini" beyan etmi~tir.
Evvelce 17 inci kolordu kumandan~~olup Bostanc~'da ikamet etmekte ve 54 ya~~nda olan Kafkasyal~~Hamza Fettah o~lu müteakaid
Mirliva Ali Nadir Pa~a'n~n 25 Ekim 336 da zabtolunan ifadesinden:
"I~gal vukuundan evvel kumandanl~~a, ne makam-~~seraskeri
ve ne de hükümetten hiç bir malümat verilmemi~~olup, yaln~z gününü
derhat~r edemedi~i bir günde saat yedide umum kumandan amiral
Calthorpe'dan Izmir istihkâmat~n~n i~gal olunaca~~n~~ve bunlar~n hükümeti merkeziyece de malûm olundu~unu ve keyfiyet-i i~gale saat
onikide ibtidar edeceklerinden bir fenal~~a meydan kalmamak için
müfrezelerin refakatinde birer Osmanl~~zabiti bulunmas~n~~tensip
ettiklerine dair bir nota ald~~~n~~ve derhal telgraf ba~~nda meseleyi
Harbiye Nezaretine birdirerek "mütareke ahkâm~na riayet ediniz"
ve bundan ba~ka beynelhalk mus~rrane bir surette deveran eden Yunan
i~galinin muhakkak oldu~u hakk~ndaki istimzac~na "tevatüre kulak
asmay~mz" cevab~n~~almas~~üzerine Calthorpe'un notas~~mucibince
dört zabit haz~rlay~p saat on ikide amiral gemisine gönderdi~ini ve
k~la ile müdafaaya salih mahallerdeki k~taata da mümanaat etmemeleri
Beilden C. XXIII, F. 10
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hakk~nda evamir-i lazime ita ve bu suretle birinci saf han~n bilâ vukuat
cereyan etti~ini ve ak~am saat dokuzda da ertesi gün saat 6 da ~ehrin
Yunanl~lar taraf~ndan i~gal edilece~i ve bunun için de evvela telgrafhanenin, muhaberenin ve r~ht~ mda asker ihrac~na müsait mahallerin
gece saat yedide Ingilizler taraf~ ndan i~gal edilece~ini ve nihayet
gece saat onikiden sonra hiç bir Osmanl~~neferinin bulundu~u yerden
ayr~lmamas~~laz~m gelece~ini ve ahalinin teheyyücatma gelince mevcut kuvvetle filonun bunlar~~teskine kifayet edece~ini ve ~ayet hükümet veya askerin tesir ve nüfuziyle bir hâdise vukuu halinde vatan~m~z
için son derece vahim olaca~~n~~mübeyyin Amiralden ikinci bir nota
tebellf~~~etti~ini ve kendisi de mezktir notadaki emre tevfikan ne yap~lmak laz~m gelirse onu yapt~~~n~~ve i~gale intizaren herkesin oldu~u
yerde kald~~~n~~ve her ne bahaya olursa olsun taraf~m~zdan her hangi
bir hâdisenin vukuuna sebebiyet verilmemesi için ~ediden emirverdi~ini ve ertesi gün saat on bire kadar hiç bir hadise zuhur etmeder
i~galin sükûnetle vaki oldu~u s~ralarda lu~lamn önünden etraf~, uzun
bir s~n~a tak~l~~Yunan bayra~~n~~hâmil yerli Rum çeteleriyle muhat
bir yunan alay~~bizim k~~lamn kap~s~ndaki nöbetçi önünden geçerek
cepheyi dola~~p di~er tramvay cephesinin sülüsan~n~~katettikten sonra
ani bir silah sadas~~üzerine Yunan askerlerinin ürkerek geri gerisine
birbirlerini çi~neyerek lu~la önüne kadar gelip ~iddetli ate~e ba~lad~klar~n~, ate~~kestirmek için te~ebbüs etti~i her bir çareden hiç biri
müsmir olmay~ nca ordunun her emre muti olup kendi kendine hiç bir
vakit hiç bir fenal~~a cüret etmedi~ini ve Yunanhlarca mukabele ile
bir hakk-~~fetih görülmemesi için taraf~m~zdan ate~~edilmedi~ini bütün
nazarlarda isbat maksadiyle kendisini feda ederek lu~lanm kap~s~~
önüne bizzat ç~k~p durdu~unu ve filhakika bir iki dakika sonra ate~~
kesilip ~ahsen tan~mad~~~~kasketli bir yunanh gelip kollar~ndan tuttu~unu ve merkuma muavenet eden bir ~ahs-~~sani yard~miyle ortaya
ald~klar~n~~ve mahvetmek üzere gelenlere kar~~~güya muhafaza ediyorlarm~~~gibi, aman pa~a tela§ etme dediklerini ve bir az sonra da lu~ladan zabitan, yan~ na geldiklerinde cümlesini r~ht~ma dogru bir ~aki
sevk eder gibi enva~~mezalim ve i~ kence ile bütün düvel-i mü'telife
asker ve mürettebat~~gözü önünde bir gemiye götürdüklerini ve ledelistifsar notan~n vali huzurunda hükümet kona~~ nda bir heyet vas~tasiyle tebli~~edildi~ini ve istihkamat~n i~galinde düvel-i itilafiye taraf~ ndan bizden de birer zabit terfiki teklif edildi~i ve bu suretle i~galin
bila vukuat yap~ld~~~~taraflar~ndan bildirildi~i halde, Yunan i~gali
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s~ras~nda da kumandanl~kça bir ~eyler dü~ünülüp dü~ünülmedi~i
sualine kar~~ ; Birinci notada bizden zabit bulundurulmas~~suretiyle
vukuat olmad~~~, ikinci notay~~ald~~~m~z zaman mümessillere söylemi~~
ve yine bu suretle hareket edilmesi hiç olmazsa kuvay-~~ i~galiyenin
ba~~ na birer Ingiliz müfrezesiyle birer de zabitin terf iki mus~rren talep
edilmi~~ise de kabul edilmedi~ini ve gece saat on birden sonra kuvayi
i~galiye kumandan~n~ n emrine tabi bulunduklar~~bildirildi~ini ve
biz kar~~may~z dediklerini ve ledelistifsar müteferrik ve hariçte bulunan
k~taata yaln~z istihkâmat~n i~gal olundu~u ihbar olunup ba~ka bir emir
verilmedi~ini ve bu emrin de icap edenlere tahriren icap edenlere de
telefonla haber verildi~ini, kolorduya mensup Nefs-i Izmir'de firka
olup olmad~~~~ve kumandan~n f~rkaya tebli~at icra edip etmedi~i
sualine cevaben de merkezde elli alt~nc~~f~rka olup, kumandan~~kaymakam Hürrem Bey oldu~unu ve kendisine tebli~at icra edildi~ini ve muahharen Seydiköyünde bulunan k~taata ve sair hariçteki
kolordu mensubinine Izmir'in i~galine dair tebli~at vakt-i zamaniyle
yap~lm~~~m~~idi? tarz~ndaki suale hepsi haberdar edilmi~ tir yollu cevap
verdi~i ve lu~ la önünde geçen Yunan askeri ate~~açmalar~~üzerine
~eref-i askeriyi kurtarmak mümkün olup olmad~~~~sorulmu~, cevaben
~eref-i askeriyi de~il, vatan-~~Osmaniyi kurtarmak için yukar~da söyledi~i
tedabiri ittihazdan ba~ ka bir tedbir kullanmad~~~n~~ve kendisinden
tekrar Amiral Calthorpe'un notas~ ndan sonra i~gal esnas~nda tavr~~
harekât~~evvelden malûm oldu~u cihetle bir yaka zuhur etmemesi ve
i~gal bitinceye kadar inzibat ve asayi~in sureti muhafazas~~için itilâf
mümessilleriyle bilmüzakere mü~tereken tedabir-i lâzime ittihaz~~
kabil olup olmamas~~hakk~ndaki suale kar~~~evvelki beyanat~m aynen
tekrar etmi~~ve ledelistifsar: Izmir'den ihraç ve teb'idi hakk~nda düvel-i
mü'telifenin vas~ta-i vilâyetle talep etti~i zabitan~n sicillat~n~n bihakkin
tahkikata mütevakluf oldu~u için bir muamele yap~lmad~~~n~~beyanla
ba~ka diyece~' i olmad~~~ndan ifadesini imzalam~~t~n
Erkân-~~Harbiye Reisi Abdülhamit Bey ikinci ifadesinde Kolordu
emrinin tebli~~olundu~u kumandanlar~n isimlerini bildirdikten sonra
i~gale ait evamirin tahriren ve ~ifahen icraas~na memur Erkân-~~Harbiye Yüzba~~lar~ ndan Nazmi Bey olup vesaikin kâmilen o zaman
mumaileyh nezdinde kald~~~n~~ve mumaileyhin de elyevm Anadolu'da
bulundu~unu istihbar etti~ini söylemi~tin Keza Levaz~m kasas~ndaki
para hakk~nda i~gal günü yap~lan muamele ledelistifsar: Yunanl~lar~n k~~laya muvasalat~ndan evvel Kolordu Levaz~m Reisine zâbitana
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maa~~tevzii hakk~nda emir verildi~ini ve bu emir mucibince her kese
elden maa~~tevzi edilmiye ba~land~~~n~~fakat kalabahktan kendisinin
alamad~~~n' bildirmi~tir. Di~er bir suale cevaben de Umur-u Ecnebiye
~ubesine kendisinin, üç dört lisana a~ina yerli ~erif Pa~azade Remzi
Beyi inha etti~ini söylemi~tir.
Mahkeme elli alt~nc~~Tümen Kumandan~~Kaymakam Hürrem
Beyi (3-319) ~ahit olarak 8 Kas~ m 336 tarihinde isticvap ediyor:
Istanbul'da Tav~anta~~'nda Mabeyinci Çe~me soka~~nda mukim
ve ~imdi Erkan-1 Harbiye-i Umumiye Birinci ~ube Müdürü olup
otuz yedi ya~lar~nda bulundu~unu bildirdikten ve yemin ettikten sonra
zaptolunan ifadesinde: 14 May~s 335 tarihinde düvel-i itilâfiye nam~na
amiral Calthorpe taraf~ ndan vilayet-i celileye verilen bir notada Izmir
kalelerinin düvel-i itilâfiye nam~ na mütareke ahkamma tevfikan
i~gal k~lmaca~~~bildirilmi~~oldu~unu ve bunun için de itilâf müfrezelerine refakat etmek ve girecekleri yerdeki Osmanl~~kitaat ve kumandanl~ldarma Kolordunun verece~i evamiri tebli~~etmek üzere dört
zâbit talep edilmi~~oldu~unu ve Kolordunun i~bu mealdeki notay~~balaya alarak zeylen nota ahkamm~n icras~m firkaya tebli~~etmi~~bulundu~unu ve elli alt~nc~~ f~rka kumandanl~~~~dahi ayn~~emri maiyet
kumandan ve makamata tebli~~etti~i gibi, matlup dört zâbitten birisinin f~ rkadan tayin edilmekle talimat almak üzere Kolorduya izam
edilmi~~bulundu~unu, 14 May~s ak~arrunda mezkûr zâbitamn her
biri bir devletin müfrezesine refakat ederek Kösten, Uzunada, Mordo~an, Foçalar, Yeni Kale batarya ve mevaki-i müstahkemsine
gitmi~~olduklar~n~~ve bu müfrezelerden Yunan k~tas~n~n ~ehre en yak~n
bulunan Yeni Kaleye gitti~ini, gerek evvelce pek mütevatir söylenen
sözler ve ahval-i cariye, gerekse Yeni Kale'nin Yunan müfrezesiyle
i~gali ve saire Izmir'in behemahal Yunanl~lar tarafindan i~gal edilece~ine alâmet-i farika oldu~unu ve bu tehlikenin men'i esbab~na tevessül çarelerinin gerek Kolordu Kumandan~~Pa~a ve gerek Erkan~~
Harbiyesiyle mevzuu bahis olup gerek nezaret-i celile ve vilayetin,
gerekse düvel-i itilâfiye nam~ na Amiral Calthorpe'un nazar~~dikkat'erinin celp ve icab~mn icras~na iptidar k~l~nd~~~n~~ve ancak kendisi de
vaziyetin ehemmiyet ve ciddiyetini nazar~~dikkate alarak merkezde
ve k~~ lada bulunan maiyeti cüz'ü tam kumandanlariyle e~ has-~~lazimeye kendisi k~~ladan ayr~lmadan onlar~n da ayr~lmamalar~m emretti~ini ve takriben saat sekiz, dokuza do~ru vilâyetten telefonla Kolorduya verilen malûmata nazaran saat ona do~ru Amiral Calthorpe'un
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veya onun mümessili olabilecek di~er birisinin vilâyete gelerek yeni
tebligatta bulunacaklar~~bildirilmi~~oldu~u mütalâas~m serd ile
Kolordu Erkân-~~Harbiye Reisinin kendisine ~ifahen bu yolda söylemi~~
oldu~unu kendileri de intizaren saat on buçuk on bire do~ru iki ~ngiliz
mümessili gelerek 15 May~s 335 kablelzeval saat sekizden itibaren
Yunan lutaat~n~n ~zmir liman~na ihraç olunaca~~~ve Türk efrad ve
zâbitamn~n k~~lalar~nda müçtemi bulunmas~~ve hariçte görülenler
hakk~nda örfi muamele ifa k~l~naca~~~mealinde bir tebligatm yap~ld~~m~~ve Kolordu da notay~, aynen balâ ederek zirine "Amiral Calthorpe'dan al~nan nota balâya ç~kar~lm~~t~r ona göre muktezasm~n ifas~"
mealinde bir zeyil ile tebli~~edildi~ini ve f~rkaca da derhal tamimi icra
k~l~nd~~~n~~ve ledelistifsar : Yunanl~lar~n karaya ç~kacaklar~n~~havi
notan~n tebli~inden sonra esnay-~~i~galde ahval-i nalâyika vukua gelmemek için Kolorduca lutaata ittihaz~~icabeden tedabir ve vesayay~~
havi hiç bir emir tebli~~ve tebellü~~edilmemi~~olup yaln~z ~ifahen
vaki olan istizahta zâbitan ve efrad~n yevmi i~galde kablelzeval saat
sekizde notada bildirilen k~~lalarda ve karakollarda toplanmalar~~ve
hariçte bulunmamalar~~teyit k~l~nd~~~n~~beyan etmi~tir.
Kurmay Yüzba~~~Gönenli Nazmi'nin ifadesi :
"~ahadet etmek için edilen davet üzerine 2 2 Kas~m 1336 da
mahkemeye gelen ve Ali Nadir Pa~a ile Abdülhamit Beyi tan~y~p kendileriyle karabet ve adaveti olmad~~~n~~beyan eden 304 tevellütlü
Gedikpa~a'da Gülizar apartman~nda sakin Erkân-~~Harp Yüzba~~lar~ndan Gönenli Nazmi Efendinin muhallefen zaptolunan ifadesinde:
Amiral Calthorpe'un notas~n~~hâmilen otomobil ile bir veya iki memurun alafranga saat on bire yak~n hükümet kona~ma geldi~ini bizzat
gördü~ünü ve amiral Calthorpe'un bir nüshas~n~~vilâyete ve di~er
nüshas~n~~Kolorduya verdi~ini ve Kolorduya ait k~sm~n~n taraf~ndan
tercüme edilmi~~olup mealinin "Bab~dli'nin de muvafakati ile yar~n
kablelzeval saat sekizde ~zmir Yunan lutaat~~taraf~ndan i~gal edilecektir. Her türlü suitefehhüme mahal kalmamak üzere ihraç noktalar~na
yak~n olan lutaat ve müfrezelerin hemen ~imdiden geri çekilmesi ve
k~~la ve müessesati saire zâbitan ve efrad~n~n mevkilerinde Yunan
i~gal kumandan~n~n emir ve arzulanna intizar etmesi lüzumu ve muazzam
ve kuvvetli donanman~n nota muhteviyat~n~n hüsn-ü tatbikinde âmil-i
müessir olaca~~" tarz~nda oldu~u, bunun üzerine Kolordu Kumandan~~
ve Erkân-~~Harbiye Reisi ve Kolorduya mensup büyük rütbeli zâbi-
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tan~n k~~lada toplan~p mü~avere ve münaka~a ve müzakerelerinde bilhassa ziibitan ailelerinin sefalet ve peri~anisine mahal kalmamak üzere
nota muhteviyat~n~n kabulü ve Kolordunun bilâ mukavemet teslim-i
silah etmesi takarrür etmi~~ve buna dair bir Kolordu emri yevmisi
tahrir ve telefon ve süvariler vas~ tasiyle icabeden makamat ve müessesata tebli~-i keyfiyet edilmi~~ve Punta, Pasaport gibi deniz sahilindeki
müfrezeler geriye celp ve müessese ve k~ taya mensup olm~yan zâbitan
ve efrat k~~laya celp ve davet edilmi~~idü~ünü ve mahaza bu i~gal
keyfiyetinden Kolordunun üç dört gün evvel Italya müemessil-i askerisi
vas~tasiyle malt~mat al~p o zaman Harbiye Naz~r~~bulunan ~akir Pa~aya taraf-~~kumandaniden arz-~~malûmat edilmi~~ise de ~ayiaya ehemmiyet verilmemesi suretinde bir cevap al~nd~~~n~, ve ledelistifsar:
Kolordu emrinin nefs-i Izmir'de bulunan 56 inci f~rkaya, nakliye
taburu kumandanl~~~na, ambar memurlar~na, hat komiserli~ine ve
Kolorduya mensup olup Seydiköyünde bulunan Kolordu topçu alay~~
kumandanl~~~na, Izmir müstahkem mevki ve a~~ r topçu liva kumandanl~~~ na ve saire Kolorduya mensup bilumum lutaat ve müessesata
tebli~~edildi~ini ve hin-i i~galde de fecay~~vuku bulmamak için Elli
Alt~nc~~F~rkan~n lu~lada bulunan ve ~ehit Kaymakam Rahmi Bey'in
taht-~~kumandas~nda bulunan 174 üncü alay ile lu~la etraf~nda tedabir
ittihaz~~ve ~ehir dahilinde asayi~in muhafazas~~için mitralyöz mülaz~m~~
ve Kolordu süvari alay~~zabitan~ndan mülaz~m Kaz~m Efendi kumandas~nda yirmi be~~otuz athdan ibaret bir süvari müfrezesinin fecayiin
vukuundan bir kaç dakika evvel lu~ladan tahrik edilmi~~bulundu~unu,
keza kasadaki paralar~n ne oldu~u istifsar olundukta : Yunanl~lar~n
i~gal günü k~~laya ate~e ba~lamalar~ndan evvel umum zâbitana vezneden münasip miktar avans suretiyle para verilmesi ve ~u suretle kasa
muhteviyat~n~ n hiç olmazsa senet mukabilinde zâbitana tevzii dü~ünülmü~~ve fakat bu karar ancak icra edilemeden ate~in ba~lam~~~olmas~~
dolay~siyle kasalar~ n vezne müdürü Ekrem Bey tarafindan temhir
edildi~ini ve kasa dahilinde bulunan para ile tevzi edilebilen akçe
hakk~nda malûmat~~olmad~~~n~~ve mahaza tevzi olunan paralar~n da
zâbitan üzerinden Yunanl~lar tarafindan tamamiyle gasbolundu~unu,
üç gün kadar Patris vapurunda esir edildikten sonra k~~ laya tekrar
getirildikleri vakit kasalar~n k~r~l~p muhteviyat~n~n tamamen al~nd~~~n~~
vezne memuru Ekrem Efendiden i~itti~ini ve mumaileyhin bilâhare
bu mesele hakk~nda Bursa'da taht-~~isticvaba al~nd~~~n~n mesmuu
oldu~unu bildirmi~tir. Ate~in devam~~müddetince cephe gerisinde
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k~~ladan girip ç~kmak ve savu~mak imkan~~hakk~ndaki mütalaas~~
ledelisiifsar: ate~~takriben üç bölük kadar bir kuvvet tarafindan idare
edildi~i ve bu bölüklerin ate~~ba~lad~~~~zamandaki vaziyeti icab~~k~~la= kap~s~n~~geçmi~~bulunduklarmdan Kokaryah istikametinde al~z-~~
mevki edip k~~lan~n ~imal cephesini nevama muhasaraya ald~klar~n~~
ve deniz cihetinden de kay~klar dahilinde yerli Rumlardan mürekkep
ahalinin k~~laya ate~~açm~~~olduklar~n~~ve o cihetten de firar tehlikeli
bulundu~unu, buna ra~men baz~~zabitamn bu cihetten firara muvaffak
olduklar~n~, kasa memurlar~n~n kendi te~ebbüs-ü ~ahsileriyle kasa
muhteviyat~~ile birlikte veya bir emr-i mahsusla firar ettiklerine dair
maliamat~~olmad~~~n~ , vapura götürürlerken vezne memuru Ekrem
Efendinin kendileriyle beraber bulundu~unu fakat Levaz~m Reisi
Süleyman Bey'in kendileriyle vapurda bulundu~unu derhat~r etmedi~ini söylemi~~ve ~imdi bulunduklar~~yerler hakk~nda bilgisini ilave
etmi~tir.
Ali Nadir Pa~a'n~n tekrar ifadesi:
I~gal edilecek mahalleri göstermek üzere birer Osmanl~~zabiti
terfiki teklifine kar~~~cevaben i~gal kumandaniyle görü~ünüz biz kar~~may~z demi~~olduklar~n~~evvelki ifadesinde bildirmi~~olmas~na ra~men,
sabahleyin erken i~gal kumandamna müracaat icabetti~i halde müracaat etmedi~i anla~~ld~~~ndan esbab~~sorulunca: Calthrope'dan ald~~~~
emirde "ben i~gali Yunan kumandamna tevdi ettim siz de oradan
alaca~~n~z emre göre hareket ediniz" dedi~inden ve kendisi dahi
verilecek emre muntaz~ran vazifesi ba~mda beklemi~~ise de, hiç bir
müracaat eden olmad~~~~ve keza Yunanhlar~n Izmir'i i~gal edece~i
malfim iken ve veznede de ziyade miktar para bulunmas~~mezkür
paran~n ziyamna sebebiyet vermek demek oldu~undan ve Bankaya
vaktiyle tevdü kabil iken icra edilmiyecerek kasada tutulmas~~ve bu
paran~n ne oldu~unun aramlmamas~~~ayam teemmül oldu~undan bu
babta izahat itas~~talep edilmesi üzerine cevaben: Yunanhlarm i~galinin mütarekede yap~lan i~galler misüllü, mevakii. müstahkemenin
i~gali misillü olaca~~n~~zannedip vuku bulan tarzda k~~lay~, odalar~~
i~gal etmek gibi bir ~ekilde olmad~~~n~~ve binaenaleyh paran~n da
kasada durdu~unu ve zaten paray~~ba~ka bir mahalle nakline vakit
de olmad~~~m beyan etmi~tir.
Hürrem Bey'in tekrar ifadesi:
31 Ocak 1337 tarihinde mahkeme ~ahadet maksadiyle Hürrem
Beyi tekrar isticvap ederek: i~gal s~ralar~nda fecayi vukua gelmemek
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için ne gibi tedbirler ittihaz~~kabil olaca~~ na dair fikir ve mütalâat-~~
mahsusas~~istifsar olundukta : 1 - derhal mukabil bir cevap ile
Yunanhlann kendi ba~lar~na her taraf~~i~galine meydan b~rak~lm~yarak
hiç olmazsa limanda bulunan her devletin kuvvetli donanmalar~ndan
birer miktar efrada birer zâbit terfikiyle i~gali bir tarz-~~selimde icraya
tavassutlar~n~~rica ve temin etmek, aksi takdirde behemahal ahali-i
müslümenin gerek Yunan askerleri ve gerekse yerli Rumlar~n taarruzat~ na maruz kalarak sefk-i dimaya meydan verilece~inin ve bundan ictinab~ n gayri mümkün oldu~unu suret-i katiyede anlatmak, 2 - Amiral
Calthorpe ve düvel-i muazzamadan di~erlerinin mümessilleri birinci
maddeye ikna ve imale edilmesi mümkün olmad~~~~cevaben bildirildi~i
ve hattâ ihsas olundu~u takdirde hiç olmazsa cihet-i askeriyece Yunan
i~gal kumandanl~~lyle temas teminine u~ra~~ larak ve karaya ayak basacak Yunan k~taat~n~ n mafevkiyle görü~ ülerek suret-i i~gali tanzim
etmek ve cihet-i mülkiyece de zaten Izmir'de bulunan ve hükûmetle
temas-~~resmiyi ifa eyliyen bahriye mensubiniyle bu hususu temin
etmek ve hattâ vaziyeti, selâhiyet ve mevkii art~ k taayyün ve tezahür
etmi~~bulunan Izmir metropolithanesi veya Salib-i Ahmeri vas~tasiyle
temine sarf-~~gayret etmek ve hükümet-i mahalliyeye bu ciheti, cihet-i
askeriye derhat~ r ettirerek gayeyi temin eylemek, 3 - K~taat~m~z
kâmilen k~~labent olacaklar~~(kablelzeval saat 8 den itibaren) emir ve
talep olundu~u sarahati mevcut iken art~ k bu saatten sonra Izmir
asayi~inin idamesine hükümran olunam~yaca~~~esas~~dü~ünülerek yine
hiç olmazsa i~bu saatten itibaren ~ehirdeki emr-i asayi~in idamesi
gayesini temin eylemek üzere ~ehrin mühim noktalar~na düvel-i miiitefika adamlar~~ikame'sini temin eylemekden ibaret oldu~unu beyan
eylemi~t ir.
Di~er baz~~zâbitlerin de ifadeleri al~nm~~~ise de mühim görülmedi~inden buraya nakledilmemi~tir. Neticede Divan-~~Harp yukar~daki ifadeleri hulâsa ederek Mirliva Ali Nadir Pa~a ile Erkân-~~
Harbiye Reisi Abdülhamit Bey'in müstelzim-i ceza bir cürm-i kanunileri görülmedi~inden adem-i mesuliyetlerine üç yüz otuz yedi senesi
~ehr-i nisan~n~n dördüncü Pazartesi günü vecahen ve müttefiken karar
verilerek mumaileyhimaya tebli~~eylemi~tir.
Vak'amn ve bu hükmün k~saca münaka~as~~ :
Genel Kurmay Ba~kan~ n~n ithamnemesinde : Izmir'in i~gal facias~nda Kolordu Kumandan~n~ n idaresizli~inin dahl-i küllisi bulun-

~ZM~R FAC~ASININ MUHAKEMESI

53

1

du~u, kumanda heyetimizin ~eref-i milli ve askeriyi kurtaracak bir
hareket tarz~n~~intihap edememelerinin ~ayan~~teessüf oldu~u hakaret alt~nda mezhbahaya giren sürüler gibi hareket etmekten ise ~eref
ve namus-u askerinin iktiza ettirdi~i tarz-~~hareketi tercih etmedilderi
ve Seydiköy'deki k~taya esasl~~bir talimat verilmedi~i bildirilmektedir.
Divan-~~Harbin sorular~nda ve yukar~da ayniyle yaz~lan cevabi ifadelerden bu mühim noktalar~n lay~kiyle incelenmedi~i anla~~lmaktad~r.
Yaln~z bir kere Ali Nadir Pa~a'ya ~eref-i askeriyi kurtarmamak sebebi
sorulmu~~o da ~eref-i askeriyi de~il, vatan-~~Osmaniyi kurtarmak dü~üncesiyle tedabir ald~~~n~~bildirmi~tir. Divan-~~Harp bu cevab~~kafi
görüyor. Hayrete ~ayand~r ki, bu eski Mare~al ve Generaller ~eref-i
askerisi kalm~yan bir Osmanl~~vatan~mn ne loymeti olaca~m~~dü~ünemiyorlar, bunu ~ahsi bir ~eref telakki ediyorlar. Kasadaki paran~n
sorumlulu~unu askeri ve milli namus ve vazife ~erefinden üstün görüyorlar ki, onu daha çok soru~turuyorlar. Kumandamn idaresizli~i
ifadelerde aç~kt~r, böyle olmakla beraber Divan-~~Harbin ya Istanbul
hükümetinin veya ~ahsi merhametlerinin tesiri alt~nda bu beraat
karar~m verdikleri anla~~l~yor.
Kumandan Ali Nadir Pa~a ifadesinde, mümessillerin "art~k biz
kar~~may~z, i~gal kumandan~ndan emir al~rs~n~z" dediklerini söylüyor.
Mütarekenin manas~~i~gal kumandan~= emri alt~na girmek olmad~~~n~~cevaben bildirmesi laz~m gelirdi. Mütareke müsaleha olmad~~~ndan, iki dü~man askerin mütarekede bir arada bulunam~yaca~~ndan
araya bir mütareke hatt~~çekerek ayr~lmalar~~lüzumunu belirtmesi
iktiza ederdi. Kabul etmezlerse, henüz sulh aktedilmedi~ine göre,
Türk askeri Yunan askeriyle ne bir arada bulunabilir ve ne de onlar~n
emri alt~na girer, siz yapmazsan~z ben bu ara hatt~n~~tayin edebilirim
diye kesin bir cevapla celaldet göstermesi icabederdi. Kumandanhk
dairesi olan eski k~~la binas~~ (~imdi y~k~lm~~t~r) deniz kenar~nda ve
donanma ate~ine maruz bulundu~undan burada kalmak dogru olamaz. Ingilizlerin bunu teklif etmesi kendi i~lerine geldi~i içindir.
K~~lan~n arkas~ndaki Bahri Baba park~n~n (o vakit ma~athk idi) üst
taraf~nda E~ref Pa~a mahallesinin bulundu~u hâkim s~rtlara, ~ehrin
kenar~na bütün maiyeti zabitler ve askerlerle beraber ç~kar, karargahm~~orada münasip bir yerde kurar ve telefon irtibat yapar. Yaln~z
~ehrin i~gal edilece~i bildirilmi~~olmas~na nazaran ~ehir ile kendi
aras~nda nöbetciler vas~tasiyle bir mütareke ara hatt~~kurar ve i~gal kumandaniyle irtibat için lisan bilen bir zabiti hükümetten de istiyece~i
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bir memurla beraber karaya ç~ kacaklar~~yerde bulundurur ve ~ehir
asayi~inin polis ve jandarma ile teminini vilâyete bildirir, durumun
inki~af~ na hâkim bir halde intizar ederdi. Yunan i~gal kumandan~~
daha geri çekilmelerini isterse Seydiköy'deki topcu alay~~garnizonuna
kadar çekilebilir ve Ayd~ n'daki tümeniyle de irtibat yapard~ . Abdülhamit Bey ifadesinde kumandanla üç cihet dü~ünüldü~ünü ve çekilmenin hilaf-~~emir memleketi terk demek olup mesuliyeti mucip olaca~~ndan terviç edilmedi~ini bildiriyor. Halbuki en do~ru karar
çekilme idi; memleket i~ gal edilece~ine göre çekilmek memleketi terk
mahiyetinde olamaz, memleket ister istemez terkediliyor. Hilaf-~~emir
keyfiyetini dü~ünmek de sakatt~ r. Kurmay Yüzba~~~Nazmi Gönenli
ifadesinde i~ galden üç dört gün evvel Italyan askeri mümessillinden
Yunanl~lar~n yak~nda Izmir'i i~ gal edeceklerine dair malûmat al~ nd~~~n~~bildirmesi dikkate ~ayand~ r. Harbiye Naz~r~~her ne kadar ~ayialasa kulak vermeyiniz, araciften ibaret demi~~ise de, kumandan böyle
bir hal olunca nas~ l hareket edilmesi laz~m gelece~ine dair emir istemekte ~srar etmesi laz~ m gelirdi. Harbiye Naz~r~~teslim olmalar~ na
emir yerse bile, vatanperver bir kumandan için bu emir muta olamazd~.
Çekilmeyip k~~lada kald~klar~ na nazaran mademki ate~e maruz kald~lar, ate~ le mukabele etmeleri icabederdi. K~~lada zay~f mevcutlu
bir alay piyade vard~ r. Ate~le mukabele kahramanl~~~n~~gösteremediklerine göre, beyaz bayrak çekerek zelilâne teslim olacaklar~na, k~~lan~n arka kap~s~ndan (~imdi yeni Orduevinin bulundu~u yerden)
çekilebilir ve geri geri Seydiköy'e kadar gidebilirlerdi. Netekim bir
kaç vatanperver genç zâbit bu yolda çekilerek Ayd~n'daki milli mukavemet cephesine iltihak etmi~ lerdir. Bu çekilmiye dü~man mâni
olmak isterse, ate~le mukabele ederek çekilmek mümkündü..Denizden
kay~ klardan edilen ate~ e mukabil bir iki el ate~~onlar~~kaç~rm~ya kâfi
gelirdi. Çekilmede belki biraz zayiat verirlerdi, fakat bu zayiat sonradan
zelilâne verdikleri zayiattan fazla olmazd~. Ne çare ki, ate~~etmeyi,
ate~e ate~le mukabeleyi göze alm~yorlar, bununla vatan~~kurtaracaklar~n~~san~ yorlar. Elindeki kuvvet ne kadar az olursa olsun onu korumak,
ondan istifade etmek kumandanli~~ n esas vazifesidir. Kudreti elinden
kaç~rmak, i~~göremez duruma dü~ mek en fena bir hareket tarz~d~r.
Zâbitan ailelerinin selâmetini dü~ündü~ünü söylemesi de askeri icaba
uygun de~ildir Onlardan isteyenler bu gece etrafa nakledilebilirdi.
Ingiliz a miralinin daha bidayette i~i kendi hesaplar~ na nas~l haz~rlad~~~~
anla~~ l~ yor. Hakiki vatanperver, enerjik kumandan ve valilerin sönük
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kimselerle de~i~tirilmesini temin ediyor, genç zabitlerin memleketten
ç~kar~lmas~na çal~~~yor : zavall~~kumandan, Ingiliz mümessili sanki
kendi amiri imi~~gibi onun ultimatomunun suretini yukar~~ alarak
alt~na "icab~n~n icras~" yaz~siyle maiyetine bildiriyor. Eline ald~~~~
beyaz perde bezinden bahsetmeksizin ate~e kar~~~kap~~ önüne bizzat
ç~kmas~n~~bir fedakarl~k say~yor. Yunanl~lar~n bir fetih hakk~~kazanrr amalar~~için ate~~ettirmedi~ini söylemesinin ne kadar mant~ks~z
oldu~unu daha sonralar~~anlam~~~ve vicdan azab~na dü~mü~~oldu~una ~üphe edilemez.
I~galden evvel Izmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti taraf~ndan edilen davet üzerine çoluk çocuktan ibaret bir k~s~m halk~n toplanmas~ndan bahseden Kurmay Ba~kan~~Ba~datl~~Binba~~~Abdülhamit, baz~~
gençlerin kendilerine silah da~~tmak üzere kumandan pa~ay~~ s~k~~t~rd~klar~n~~söylemekle bunlar~n çoluk çocuktan ibaret olmad~klar~n~~
itiraf etmi~~ve ifadesinde tezada dü~mü~~olmas~n~~mahkeme incelemiyor. Bu vatanperverlerin da~~tt~klar~~sureti yukar~da yaz~l~~beyannameyi alm~~~olduklar~~bu ifadeden de anla~~ld~~~~halde, bundan hiç
bahis yoktur. Tümen Kumandan~~Kurmay Yarbay Hürrem ve Kurmay Yüzba~~~Nazmi Gönen'li birinci cihan harbinde gayretleri görülmü~~vatanperver ve muktedir gençler oldu~u halde, bu i~te nas~l olup
da menfi bir durumda kald~klar~ na hayret olunur ; demek tab'an enerjileri az ki~ ilerdir. Bilhassa Hürrem Bey'e maiyetini al~p ~ehir haricine
çekilmek dü~erdi. Kolordu Kumandamn~ n bu teklife r~za göstermeyip
de Yunan kumandan~n~n emri alt~na girmeyi kabul etmesi kendi
kendisini âmirlikten iskat demektir. Ordu mensuplar~~dü~man kumandan~n~n emri alt~nda vazife görmiye yemin etmi~~de~illerdir, aksine
yemin etmi~lerdir. Dinimizin kitab~nda haks~z isyan~n menedilmi~~
olmas~~hakl~~isyana mesa~~demektir. Burada has~ l olan durum hakl~~
isyana güzel bir misaldir. Tümen Kumandan~mn Kolordu Kumandan~na art~ k ben sana itaat edemem diyerek maiyetini toparlay~p
~ehrin üst kenar~ na çekilmek emrini vermesi ve kendisine ba~l~~olm~yan zâbitleri de kendisiyle beraber gelmiye te~vik etmesi laz~m gelirdi.
Bugün hepsi hakk~ n rahmetine s~~~nm~~lard~ r. Ruhlar~n~~fazla tâzip
etmek istemem. Sonralar~~Hürrem Bey'i büyük bir vicdan azab~~ve
pi~manl~k içinde üzüntülü görmü~ tüm; onun bu pi~manl~ k içinde
can~n~~yaradan~na vermesi Allah~ n merhametine nailiyetine belki sebep
olmu~tur, biz de milli hakk~m~z~~helal edelim. Hükümet erkan~ndan
ve polisle jandarman~ n faaliyetinden fezlekede hiç bahis yok. Yunanl~-
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lar~n yapt~ klar~~tüyler ürpertici ~ eni fecayiden Rum kad~nlar~n~ n bile
esir kafileye ate~~etmelerinden bahsi zait görür, kafile içinde zito Venizelos diye ba~~ rmak tenezzülünde bulunmad~klar~ ndan dolay~~ ~ehit
edilen Albay Süleyman Fethi Beyle arkada~lar~n~~rahmet ve hürmetle
yadederim.
~ unu da ilâveden kendimi alam~ yorum: izmir'i Yunanl~lardan
geri ald~~~m~ z 9 Elylül 1922 gecesi üç tümenle süvari Kolordumuz
~ehirde konaklad~~~~esnada, elimizde bir kaç bin Yunan askeri ve
zâbitleri esir bulunuyordu. Ne bunlara, ne de Rum ahaliye hiç bir
fenal~k yap~lmam~~ , intikam güdülmemi~, bütün halk~ n geceyi rahat
ve ne~ e içinde geçirmesi temin olunmu~ tu. Bu halin sava~ ta taaddiyi
meneden dinimize ba~l~li~~ madan ve zebunke~li~i hor gören yüksek
Türk seciyesinden ileri geldi~ini gö~sümüzü gererek bütün dünyaya
bildirmek hakk~m~zd~r.

