IZMIR'IN YUNANLILAR TARAFINDAN I~GALI VE
BU OLAYIN DO~U ANADOLU'DAKI TEPKILERI
BEKIR SITKI BAYKAL
Türkiye Cumhuriyetinin do~mas~~ile sonuçlanan Milli Mücadelemizin te~kilâtlanmas~~ve ba~lamas~ nda Izmir'in Yunanl~ lar taraf~ndan
i~gali olay~n~ n son derece önemli bir yeri vard~r. Türk Ba~~ms~zl~k
Sava~~~ba~lang~c~n~ n ellinci y~ldönümünü ya~ad~~~m~z bugünlerde ayn~~
konu üzerinde epeyce yay~n yap~lm~~~ve bunlarda Izmir'in i~gali kar~~s~nda Anadolu'nun ve Osmanl~~hükümetinin tutumlar~~üzerinde oldukça durulmu~tur 2. Ancak bunlar aras~ nda özellikle do~u illerimizin
tutumlar~n~~belirtecek yaz~ lara pek rastlanmamaktad~ r. Halbuki Türk
ink~lâp Tarihi Enstitüsü ar~ ivinde bu konuyu birçok bak~mlardan
ayd~nlatacak pek de~erli birtak~ m belgeler mevcut bulunmaktad~r 3.
~~te bu yaz~m~zda, Izmir i~galinin nas~l haz~ rland~~~n~~ve nas~l gerçekle~tirildi~ini k~saca anlatt~ ktan sonra, sözü geçen vesikalar~n ~~~~~~alt~nda
Do~u Anadolu'nun bu olay kar~~s~ndaki davran~~~n~~ aç~klama~a
çal~~aca~~z.
Bilindi~i gibi Osmanl~~Devleti, 30 Ekim 1918 tarihinde Itilâf
Devletleri ile imzalad~~~~Mondros Mütarekesi ile Birinci Dünya Sava~~ndan yenilmi~~olarak ç~km~~t~r. Bat~~Anadolu'nun dü~ man taraf~ndan
istilâsma ise, galip ba~la~~ klarm sava~~gemileri himayesinde ta~~ nan
Yunan askerinin 15 May~s ~~9 g sabah~~~zmir liman~na ç~kar~lmas~~ile
giri~ilmi~ tir. Böylece Izmir ~ehrinin i~galinde ilk ad~m~n~~gördü~ümüz
bu istilâ hareketi, sadece Türkiye ile de~il, fakat ayn~~zamanda, büyük
dünya siyasetinin bir parças~~olarak, Akdeniz üzerinde egemenlik
problemi ile de yak~ndan ilgilidir ; dolay~siyle Akdeniz bölgesinde
kuvvetler dengesini sa~lamak çabalar~~ve pazarl~klar~n~ n bir sonucu
olmu~tur.
~~ Bu yaz~n~n esas~n~ , 6 Haziran '969'da Türk Tarih Kurumu Atatürk Konferanslar' aras~nda yap~lan bir konu~ma te~kil etmektedir.
2 Yeni ~stanbul gazetesinin May~s '969 tarihli nushalar ~~ ilâvelerinde Ömer
Sami Co~ar taraf~ndan yap~lan yay~ nlara özellikle i~ aret etmek isterim.
3 Bak : Bu yaz~m~z~ n sonundaki belgeler.
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Birinci Dünya Sava~~'n~ n galipleri, cephelerde silahlar sustuktan
sonra, Paris'te toplanarak dünyaya yeni bir düzen vermek için görü~melere ba~lam~~ lard~. Birinci derecede onlar~~u~ra~t~ran problemler,
sava~~sonunda tasfiye edilen imparatorluklar~n miraslar~, bunlar~n yan~s~ra yeni do~an ve bu f~ rsattan faydalanarak geni~leme~e kalk~~an
baz~~devletlerin türlü istekleri ile ilgili bulunmaktayd~. En önemli sayd~klar~~i~~ise, Almanya'y~~bir daha kendilerine tehlikeli olmayacak bir
hale getirmek tedbirleri aramakt~ . Bütün bu problemler aras~nda, Osmanl~~Imparatorlu~unun da~~lmas~~ile ortaya ç~kan sorunlar~n çözümü
hususunda fazla acele davranmak gere~ini duymamakta idiler. Çünkü
galipler, bir defa teslim ald~klar~~Türk'lerin her~ eye tevekkülle boyun
e~eceklerine inanm~~~görünmektedirler. Bu nedenle onlar, Osmanl~~
Imparatorlu~unun miras~~üzerinde önce kendi aralar~nda bir uzla~maya varmak yolunu tutmu~ lard~r.
Ancak böyle bir uzla~ ma, çe~ itli yönlerden gelen istekler, ayr~~ayr~~
dilekler, ihtiras ve emeller kar~~s~ nda, kolay kolay mümkün görünmemekte idi. Gerçi Ingiltere Osmanl~~miras~ ndan umdu~u derecede zengin pay~n~~alm~~t~ ; ba~l~ ca Filistin ve Arabistan'a elkoymakla, kendisi
için hayati önemdeki Hindistan yolunun güvenli~ini sa~lam~~t~. Ayr~ ca da, Istanbul ile Karadeniz ve Kafkasya-Iran üzerinden, o servet
kayna~~~ülkeye ula~acak ikinci bir yol vücuda getirmek plan~n~~gerçekle~ tirecek tedbirler almakla me~guldü. Buna kar~~l~ k, Fransa'y~~
tatmin etmek pek kolay görünmüyordu. Bu memleketin as~l davas~~
Almanya ile idi. Yeralt~~kaynaklar~~bak~m~ ndan zengin ve çok geli~mi~~
bir endüstriye sahip olan Rhein bölgesini Almanya'dan koparmay~~
kendisi için en önemli kazanç, büyük sava~taki fedakarl~klarm~ n ba~l~ca
mükafat~~saymakta idi. Osmanl~~miras~ ndan ise, üzerinde bir tak~m
tarihi haklar iddia etti~i Suriye'yi almak istiyor, fakat Rhein bölgesinde
kendisine verilecek bir taviz kar~~l~~~nda yaln~ z Kilikya (Adana, Antep
ve Hatay bölgesi) ile de yetinece~e benziyordu.
Fakat, Osmanl~~miras~~üzerinde bir uzla~ maya varmakta as~l
güçlük Itilaf Devletleri ba~la~mas~n~ n son üyesi olan Italya'dan
geliyordu. Çünkü bu devlet, daha önce ba~la~~klar~~ile imzalad~~~~
baz~~ antla~malarla Osmanl~~miras~n~ n önemli parçalar~n~~kendine
sa~lad~~~~kan~s~ nda idi. Gerçekten de Itilaf Devletleri, yani Ingiltere ile Fransa ve Rusya, Birinci Dünya Sava~~~ç~kt~~~~zaman,
"Üçlü Ba~la~ ma" (Almanya, Avusturya-Macaristan ve Italya ba~-
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la~mas~) dan ay~r~ p kendi yanlar~ na çekebilmek için Italya'ya
çok a~~r~~derecede vaatlerde bulunmu~lard~, okadar ki ~imdi bu
vaatlerini yerine getirebilecek durumda de~illerdi.Fakat öte yandan, vaktiyla bir defa imzalam~~~bulunduklar~~anla~malar da ortada
duruyordu. Bunlardan biri 26 Nisan 1915 tarihinde Londra'da
imzalanan gizli bir antla~ ma olup bununla Türkiye'nin Antalya
bölgesi Italya'ya b~rak~lm~~t~. Ayr~ca, Ingiltere ile Fransa ve Rusya,
bir y~l kadar sonra ba~la~~klar~~Italya'ya haber vermeden yapt~klar~~
Sykes-Picot anla~mas~~ile Osmanl~~miras~n~n ne ~ekilde bölü~ülece~ini
kendi aralar~ nda tesbit etmi~lerdi ki bu, sonradan Osmanl~~hükümetine
kabul ettirdikleri Sevres bar~~~tasar~s~n~n esas~n~~te~kil etmi~tir. Ba~la~~klar~~aras~ndaki bu gizli anla~may~~bir süre sonra duyunca Italya,
derhal harekete geçerek, sava~tan sonra Osmanl~~topraklar~ndan
kendisine verilecek k~s~mlar~n kesin olarak saptanmas~n~~istedi. Böylece ~~7 Nisan 1917 tarihinde dört ba~la~~k aras~ nda St. Jean de Maurienne antla~mas~~imza edildi. Bununla da, Bat~~Anadolu'muzun Izmir'den
Konya'ya kadar uzanan geni~~bir bölgesi, manda veya nüfuz alan~~
olarak Italya'ya b~rak~hyordu.
I~te ~imdi, Paris Bar~~~Konferans~nda ~ talya, özellikle bu son antla~ maya dayanarak, Osmanl~~miras~ ndan kendi pay~n~~istiyordu. Ingiltere ile Fransa ise, kendi bak~m~ ndan ne derece hakl~~olursa olsun
Italya'n~n Do~u Akdeniz'de bu derece yay~lmas~na kar~~~ ç~k~yorlard~.
Çünkü bu takdirde, Akdeniz'de kuvvet dengesinin kendi aleyhlerinde
bozulaca~~ ndan ve mevkilerinin tehlikeye dü~ece~inden endi~e duyuyorlard~. Bu yüzdendir ki Italya'n~n Do~u Akdeniz'de yay~lmas~n~~
s~n~ rlamak yollar~n~~arad~lar ve bunlar~~bulmakta da fazla bir güçlükle kar~~la~mad~lar.
Her~eyden önce, St. Jean de Maurienne antla~mas~n~~geçersiz
saymak için ellerinde yeter derecede kuvvetli bir dayanak noktas~~
vard~ : Söz konusu antla~may~~tasdik etme~e vakit kalmadan Rusya'da
Bol~evik ihtilali kopmu~~ve çarl~k rejimi devrilmi~ ti. Bunun üzerine yeni
Rus hükümeti, ba~la~~ klar~ndan ayr~larak sava~~~b~rakm~~ , üstelik de
her türlü toprak ilhak~ na ve tazminata kar~~~oldu~unu resmen ilan
etmi~ti. ~u halde ~imdi, Rus imzas~n~ n noksan bulundu~unu ileri
sürerek kendini antla~maya ba~l~~saymamak, hukuk aç~s~ndan pek 'Ma
mümkün görünüyordu. Nitekim Ingiltere ile Fransa bu yolu tuttular.
Nisan 1916 da Italya'n~ n Türkiye'de Antalya ve ardülkesini i~gal et-
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mesine gerçi ses ç~karmad~ lar, fakat Izmir üzerindeki isteklerini kabule bir türlü yana~mad~lar.
Öte yandan ~talya, eski Roma ~mparatorlu~unu ihya etmek emeli
pe~inde ko~makta idi. Paris Bar~~~Konferans~~taraf~ndan Yugoslavya'ya
b~rak~ lan Fiume'de yapt~~~~gibi, bir olupbittiye getirerek Izmir'de de
yerle~mek haz~rl~klar~ nda bulundu~u görülüyordu. Bu nedenle Itilâf
Devletleri, bu meseleye bir an önce bir çözüm bulmak ihtiyac~n~~duymakta idiler.
~ngiltere ile Fransa, Italya'n~ n Akdenizde kendileri için tehlikeli olabilecek bir ölçüde yay~lmas~na sedçekme~i mümkün k~lacak
ikinci bir vas~tay~~da, Yunanistan'~ n Anadolu üzerinde besledi~i emellerde buldular. Gerçi Yunanistan, Birinci Dünya Sava~~~kar~~s~nda ilkin
tarafs~z kalm~~t~ . Fakat bir süre sonra sava~~tarafl~s~~muhalefet, Venizelos'un liderli~i alt~nda üstünlü~ü elde ederek bir hükümet darbesi
ile K~ral ve taraftarlar~n~~devirmi~~ve hemen arkas~ ndan memleketi
~ tilâf devletleri yan~nda sava~a sokmu~tu. Böylece, Osmanl~~Devletinin
de beraber bulundu~u "Üçlü Ba~la~ ma" devletlerine kar~~~Makedonya
cephesinin aç~lmas~ nda Yunan topraklar~ ndan ve askeri kuvvetlerinden
kolayl~kla yararlan~lm~~t~. Kazan~ lan zaferde kendisinin de pay~~bulundu~u kan~s~n~~besleyen Yunanistan, sava~~bittikten sonra, gördü~ü
hizmetler ve katland~~~~fedakârl~klar~ n mükâfat~~olarak, Trakya ile
birlikte Istanbul ve Marmara bölgesinin kendisine verilmesini ba~la~~klar~ ndan istemekte idi. Ancak Paris'deki Bar~~~Konseyi, bu yerlerde milletleraras~~ yönetim alt~ nda bir rejim kurmak niyetini ta~~yor ve bu
sebeple buralar~n Yunanl~ lara verilmesine taraftar görünmüyordu.
Bununla beraber zaman~ n Yunan Ba~bakan~~Venizelos, Bar~~~müzakerelerini yak~ ndan izleyebilmek amac~~ile Paris'te bekliyor ve memleketinin isteklerini kabul ettirebilmek için var gücü ile çal~~~yordu.
Gerçekten de çok geçmeden gayet elveri~li bir f~rsat eline geçti :
Bar~~~Konseyince Yugoslavya'ya b~rak~lm~~~olan Fiume'nin,
o vakitler yedek subayl~ k yapmakta olan tan~nm~~~Italyan ~airi
Gabriele D'Annunzio'nun komutas~~alt~ndaki ufak bir askeri birlik
taraf~ndan i~gal ve ~talya K~rall~~ ma ilhak edilmesi olay~, Paris Bar~~~Konferans~nda sert tart~~ malara yol açm~~~ve bu yüzden Italyan
temsilcisi Orlando toplant~y~~terketmek zorunda kalm~~t~. Orlando'nun bulunmay~~~ m tam bir f~ rsat sayan Venizelos ise hemen harekete
geçti. Bu arada Oniki Ada'da baz~~askeri haz~rl~klara giri~mi~~olan
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Italya'n~ n Akdenizde ne kadar korkunç bir tehlike te~kil etti~ini,
Fiume örne~inin Izmir'de de tekrarlanaca~~na ~üphe edilmemesi
gerekti~ini, zaman~n üç Büyü~ü diye an~lan Lloyd George, Clemenceau ve Wilson'a, kendine mahsus mübalâ~al~~ve etkili bir dille an
latt~ . Elindeki istatistiklere dayanarak iddia etti~ine göre Izmir bölgesinde nüfusun ço~unlu~unu Rumlar te~kil ediyordu. Çantas~ndan ç~kard~~~~deste deste telgraflar~~göstererek Izmir'de Türklerin
H~ ristiyanlara korkunç zulümler yapmakta olduklar~n~, H~ristiyanlar~ n büsbütün imha edilmek üzere bulunduklar~n~~ileri sürdü. Böyle bir durum kar~~s~ nda, Anadolu'da H~ristiyanlar~~kurtarmamn tek
çaresi olarak, Izmir'in i~ gali için Yunanistan'a yetki tan~nmas~n~~
~srarla istedi.
Burada i~aret etme~e bile lüzum yok ki Venizelos'un ortaya koydu~u istatistikler gibi demet demet telgraflar da, gerçekle hiç bir ilgisi bulunmayan, tamamiyle uydurma, sahte bir tak~m belgelerden ibaretti. Nitekim Izmir'de gerçek durumu incelemeye Ingiliz Parlamentosu taraf~ ndan memur edilen bir tahkik komisyonunun o zamanlar haz~rlam~~~oldu~u rapor, Avam Kamaras~ nda yap~lan bütün ~srarlara
ra~men, kamuoyuna duyurulmas~~için yay~nlanmaktan kaç~mlm~~ t~r.
Fakat gerçek ne olursa olsun, elindeki belgeleri Venizelos, amac~na
eri~mek için etkili vas~ talar olarak maharetle kullanmas~n~~bildi. Bunlar~~ortaya sererek o zamanki dünya büyüklerine döktü~' ü diller, özellikle onlar~n din duygular~na hitab~, en ba~ta romantik yarad~l~~l~~Amerika Birle~ik Devletleri Ba~kan~~Wilson'u rikkate getirme~e kâfi geldi.
Ötekilerine gelince: asl~ nda Izmir'in Yunanl~ lara verilmesi fikrinin
en ate~ li savunucusu, Ingiliz Ba~bakan~~Lloyd George idi. Frans~z
devlet adam~~Clemeceau da, Yunan isteklerinin kabulünü faydal~~
görmekte Lloyd George'den geri kalm~yordu. Onlar~n dü~üncesine göre
Izmir'in Yunanl~ lara verilmesi ile hem fedakâr bir ba~la~~k, bir
dereceye kadar olsa da, tatmin edilmi~, hem de Italya'n~n Akdeniz'de tehlikeli bir ölçüde kuvvetlenmesi önlenmi~~olacakt~ ; deyim
yerinde ise, bir ta~la iki ku~~birden vurulmu~~olacakt~. I~te bu
duygu ve dü~üncelerledir ki Yüksek Konsey, Izmir'i i~gal etmek
yetkisini Yunanistan'a tan~d~.
I~galin hukuki dayana~~, Mondros Mütarekesinin yedinci maddesi oluyordu. Bu maddeye göre ba~la~~ klar, emniyetlerini tehlikede gördükleri her yeri i~gal etmek hakk~n~~ sakl~~tutuyorlard~.
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Böylece, Akdeniz'de bir kuvvetler dengesi meselesi haline sokulan,
Bat~~Anadolu'nun mukadderat~~ hakk~ndaki pazarl~k bitmi~~ve son
söz söylenmi~~oluyordu.
Verilen karar üzerine ba~la~~klar, ~zmir'i fiilen i~gal etmek için
gerekli askeri hareketleri yönetmekle, Akdeniz'deki ~tilaf Devletleri
donanmas~n~n Ba~komutan~~Ingiliz Amirali Calthorpe'i görevlendirdiler. Amiral, donanmas~n~n ba~~nda 14 May~s 1919 sabah~~Izmir liman~na gelerek hükümetinden ald~~~~talimat gere~ince durumu Osmanl~~
hükümetine ve Izmir valisine bildirdi. Sadrâzam, üzücü olaylara meydan verilmemesi için, asker ve sivil halk tarafindan her türlü direnme
ve gösteriden kaç~n~lmas~ m valiye emretti. Ancak, ~ehrin sadece Itilaf
Devletleri askerleri taraf~ndan i~gal edilece~i san~l~yor, fakat Yunanl~lar~n bu harekete kat~lacaklar~ na pek ihtimal verilmiyordu. Gerçekten
de 14 May~s sabah~~kararla~t~r~ld~~~~anla~~lan bir plana göre, ö~leden
sonra önce silâhendazlar karaya ç~karak ~ehrin mukavemet noktalar~n~~
i~gal ettiler. Bunlardan ~ngiliz birlikleri Karaburun ve Uzunada'r,
Frans~z birlikleri Urla ve Foça'lar~, hesapta olmad~~~~san~lan Yunan
müfrezeleri de Yenikale'yi kontrollar~~alt~na ald~lar. I~galin bu kadarla
kalaca~~~ve istihkâmlar d~~~na ta~mayaca~~~san~l~yordu. Fakat Amiral
Calthorpe gece geç vakit verdi~i ikinci bir nota ile, ertesi sabah ~zmir
~ehrinin da i~gal edilece~ini ve bu hareketin Itilâf devletleri ad~na
Yunan birlikleri taraf~ndan icra edilece~ini bildirdi.
Bu durum kar~~s~nda ~zmir valisi, üzücü olaylar~n ç~kmas~na engel
olamayaca~~n~~ileri sürerek, Yunan askerinin i~ gal hareketine kar~~t~r~lmamas~~için birtak~m te~ebbüslere giri~ti ise de hiçbirinden olumlu bir sonuç alamad~. Ald~~~~cevaplara göre karar kesindi ve ayniyle
uygulanacakt~. Böylece ~~5 May~s 1919
sabah~~Yunan k~talar~~Izmir r~ht~m~na ç~kma~a ba~lad~lar. ~ehrin yerli Rum ahalisi Efzun taburlar~n~~
co~kun gösterilerle kar~~lad~ ; ~zmir Metropoliti, sevinç göz ya~lar~~
aras~nda, gelenleri takdis etti. Bu gelenler, as~rlar~n rüyas~n~~ gerçekle~ tiren son hamlenin müjdecisi olarak selamlamyorlard~. Bütün
davran~~lar, i~galin geçici bir süre için de~il, fakat daimi oldu~unu,
bir ilhak niteli~i ta~~d~~~n~~gösteriyordu.
Bu suretle ba~layan Izmir'in i~gali, ba~~ndan sonuna kadar, sözün
tam anlam~~ile, tüyler ürpertici facia sahneleri ile doludur. O günleri ya~ayan baz~~görgü tan~ klar~n~n raporlar~~elimizdedir 4. Bunlarda
4

Bak : Belge No. XXXIV ve XXXV.
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facialar bütün ayr~nt~lar~~ ile tasvir olunmaktad~r : Osman Nevres
ad~nda genç, ate~li bir yurtsever, kalabal~~~~yar~p öne f~rlayarak,
Yunan alay~~sanca~~n~~ ta~~yan Efzun askeri üzerine tabanca kur~unlar~m bo~alt~yor. Hemen söyleyelim ki bu, Türk milletinin ~uurlu
bir ferdi taraf~ndan müstevliye kar~~~patlat~lan ilk silah~n sesidir.
Ayn~~ kur~unlardan iki Yunan eri cans~z yere y~~~llyor. Neye u~rad~~~n~~ ~a~~ran Efzunlar geri kaç~~ma~a ba~l~yorlar. Fakat direnmenin ciddi olmad~~~n~~ve sadece münferit bir olay olarak kald~~~n~~
anlay~nca hemen mevzilenerek dört yan~~ate~e tutuyorlar. ~ehirdeki Türk Kolordusu, yukar~dan gelen bir emirle k~~las~na kapat~lm~~~
bulunmaktad~r. Yunanl~lar onlar~n üzerine mermi ya~d~rmaktad~rlar.
Teslim al~nd~ktan sonra bütün subay, er ve sivil memurlar toparlanarak, a~za al~nmayacak derecede a~~r küfür ve hakaretlerle, dipçik ve
süngülerle itile kak~la, etraftan sivil Rum halk~~ taraf~ndan ya~d~r~lan, mermi, ta~~ve sopa ya~muru alt~nda sürülerek, hayvan pisli~i
içindeki bir Yunan askeri ta~~t gemisinin ambar~na t~k~lm~~lard~r. Üzerlerinde ne varsa soyulmu~, Türklük ve Müslümanl~k alâmetleri say~lan
kalpak ve fesler y~rt~larak ayaklar alt~nda çi~nenmi~tir. Efzunlar
tasavvur edilemiyecek kadar küstah ve vah~idirler. De~il ~övalyelik
ruhundan, askeri üniforman~n gerektirdi~i kurallardan bile zerre kadar nasiplerini alm~~~ de~illerdir. Bir Yunan te~meni, esir Türk Kolordusunun komutan~~Ali Nadir Pa~aya bir tokat patlatacak derecede
azg~nl~k göstermi~tir. Sürülen kafilenin arkas~nda b~rakt~~~~yol, birkaç dakika içinde yüzlerce ~ehit ve yaral~~ ile dolmu~tur. Bereket
versin ki bu s~rada gökten bo~an~rcas~na ya~ma~a ba~layan ~iddetli
bir ya~mur, sanki bu hale yas tutan vefal~~vatan ~ehitlerinin göz ya~lar~~
imi~~gibi Tanr~y~~merhamete getirerek kurbanlar~n daha da ço~almas~n~~önlemi~tir. Azg~n sald~rganlar hala h~zlar~n~~alm~~~de~ildir: Resmi
dairelerdeki bütün kasa ve dolaplar~~ k~rm~~, ne buldularsa hepsini
ya~ma etmi~lerdir. Sonra ~slam mahallelerine dalm~~, cami ve mescitlere var~ncaya kadar her yeri soymu~, talanla birlikte vah~ice ~rz ve namuslar çi~nenmi~tir. Zalim dü~man bu kadarla da kalmam~~, daha önce
te~kilâtland~rd~~~~yerli Rumlar~n da yard~mlariyle, geni~~ölçüde bir katliam hareketine giri~mi~tir. Bu inan~lmayacak vah~et günlerce devam
etmi~, masum insanlar~n cesetleri, birbirlerine ba~l~~bir halde, deniz sular~nda sürüklenmi~~durmu~tur. ~~gal gününün bilançosu, bir kayda
göre, be~~bini a~k~n ölü ve yaral~d~r. ~~in en ac~kl~~tarafi, bütün bu
korkunç olaylar~n, limandaki itilaf Devletleri gemilerinin gözleri önün-
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de cereyan etmesi ve medeni dünyan~n temsilcileri olmak iddias~ndaki
bu Bat~l~lar~n, Yunan vah~etine seyirci kalmalar~~olmu~tur. öyle görünüyor ki bunlar, bir ~airimizin dedi~i gibi: "Zafer katil bir alet,
zulmeder elbet muzafferler" görü~ünü benimsemi~~bulunmaktad~rlar.
Gelelim ~zmir halk~n~n bu olay kar~~s~ndaki davran~~~na: ~zmir
halk~, bir Yunan i~galinin haz~rlanmakta oldu~u söylentisini günlerden
beri dinliyordu. Böyle bir ~eyin tam bir felaket olaca~~n~~bilen ve
u~ursuzlu~un yakla~makta bulundu~unu sezen baz~~gençler, 14 May~s
günü, önce Türkoca~~nda topland~lar ve heyecanl~~konu~malardan sonra, gerçek durumu en yetkili a~~zdan ö~renmek üzere valiye bir heyet
gönderdiler. Ancak bu heyet üyeleri, vali tarafindan ba~tan sav~larak Türkoca~~na döndüler. Burada yeniden aç~lan görü~melerde çe~itli
fikirler ileri sürüldü. Hükümeti destekleyen bir gurup, Yunan i~galinin
protesto edilmesini ve Amerikan temsilcisine ba~vurularak ~ehrin
Amerikal~lar veya Frans~zlar taraf~ndan i~gal olunmas~n~n sa~lanmas~n~~istediler. Bu teklife kar~~~ç~kan gençler ise, bu gibi te~ebbüslerden
olumlu bir sonuç beklemenin bo~~oldu~unu, silahla kar~~~koymaktan
ba~ka ç~kar yol bulunmad~~~n~~ifade ettiler. Böylece Türkoca~~..da
herhangi bir karar al~namad~. Daha sonra Lise binas~nda yap~lan
ikinci bir toplant~dan da bir sonuç ç~kmad~. Bu s~rada baz~~eski yedek
subaylar Kolordu Komutan~~Ali Nadir Pa~aya giderek, Yunanl~lara
kar~~~koyabilmek için kendilerine silah verilmesini istediler. Fakat Pa~a,
onlar~~tersleyerek geri çevirdi. Nihayet "Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti" kurucular~~ba~ba~a vererek hiç olmazsa bir miting tertipleme~e ve bu suretle Yunan i~galinin protesto edilmesine karar verdiler. O s~rada vakit ilerlemi~, saat ak~am~n dokuzunu bulmu~tu. Hemen
bir ça~r~~bast~r~ld~~ve bunlar Türk mahallelerine götürülerek davul ve
zurna sesleri aras~nda halka da~~t~ld~. "Redd-i ilhak Heyet-i Milliyesi"
imzasiyle da~~t~lan bu beyanname, "ey badbaht Türk" diye ba~lar.
"Wilson prensipleri unvan-~~insaniyetkârânesi alt~nda senin hakk~n
gasp ve namusun hetkediliyor; burada Rum'un çok oldu~u ve Türklerin Yunan'a iltihak~~memnuniyetle kabul edece~i söylendi; bunun
neticesi olarak güzel memleket Yunan'a verildi; ~imdi sana soruyoruz:
Rum senden daha m~~çoktur? Yunan hâkimiyetini kabule taraftar m~s~n? Art~k kendini göster" diye devam eder; sonra zengin fakir, alim
cahil ayr~lmaks~z~n bütün karde~leri, bu memlekette ço~unlukta olduklar~n~~ve Yunan hâkimiyetini reddettiklerini göstermek üzere Ma~atl~k
denen Musevi mezarl~~~nda toplanmaya bir ça~r~~ile nihayet bulur.
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I~ te böyle bir hava içinde ve alelacele me~hur Ma~atl~k mitingi
yap~ld~. Halk ak~n ak~ n oraya giderek yak~lan ate~ler etraf~nda topland~. Limandaki dü~ man donanmas~, kuvvetli projektörleri ile durmadan onlar~~gözetliyordu. Heyecanl~, vatanperverâne konu~malar yap~ld~. Konu~mac~ lardan ço~u, Yunan i~galine silahla kar~~~koymaktan
ba~ka çare kalmad~~~n~~belirttiler. Fakat bunun için ne bir haz~rl~k
vard~~ne de herhangi bir imkan. Neticede ~ ehrin Belediye Reisi ile ileri
gelenlerinden olu~an bir "Redd-i Ilhak Heyeti" kuruldu. Izmir halk~~
ad~ na bu Heyetin Itilaf devletleri temsilcileri nezdinde Yunan i~galini
~iddetle protesto etmesine ve ilhak~ n asla kabul edilmiyece~ini kesin
bir dille onlara bildirmesine ; ayr~ca da memleketin dört yan~ na telgraflar çekerek her yerden yard~ m istenmesine karar verildi. Karardan
sonra "Redd-i Ilhak Heyeti", Yunan i~galini protesto etmek ve e~er
~ehir mutlaka i~gal edilecekse bu i~galin hiç olmazsa Ingilizlerle Frans~z ve Italyan k~talar~~taraf~ndan yap~lmas~n~~sa~lamak için gerekli
makamlara ba~ vurmak üzere yola dü~ tü. Fakat Heyet geç saatlere kadar dönmedi~i için halk yava~~yava~~da~~ld~ . Ertesi sabah da, biraz
önce ana çizgileriyle verme~e çal~~t~~~ m facia sahneleri ile kar~~la~t~~
ve olup bitenleri içi kan a~layarak, fakat vakarh bir sükünetle seyretti.
Izmir'in i~gal edildi~i, Istanbul'da hükümetin k~sa bir bildirisi
ile halka duyuruldu. Bildiride ahaliye sükûnet tavsiye olunuyor; "hükümet, millet ve devlet haklar~n~n korunmas~~için kendine dü~ en vazifeleri
yapma~a te~ebbüs etmi~tir" deniliyordu. Bas~ na ise gayet s~k~~ bir
sansür konularak facian~n ayr~nt~lar~~kamu oyundan gizlenmek yolu
tutuldu. Baz~~gazetelerin olaydan bahseden yaz~lar~~tamamiyle ç~kar~ld~~ve bu gazetelerin ilgili sütunlar~~beyaz ç~kt~. Buna kar~~l~k Anadolu'da durum büsbütün ba~ka oldu. Ma~athk mitinginde al~nan kararlara uyularak "Redd-i Ilhak Milli Komitesi" tarafindan memleketin
bütün ~ehir ve kasabalar~ na çekilen telgraflar, istisnas~z her yerde bir
bomba tesiri yapt~ ; derhal etkileri görülerek büyük bir galeyan yaratt~. Izmir'den gelen bu feryatnamelerde, toplant~lar tertiplenmesi ve
her tarafa telgraf lar çekmek suretiyle i~galin protesto edilmesi isteniyor
"vatan ordusuna girme~e haz~rlan~ n" deniliyordu. Haberin bu suretle
de her yana yay~lmas~ndan sonra gerçekten de bütün yurt sath~nda
görülmemi~~derecede büyük ve canl~~bir hareket ba~lad~. Padi~aha,
hükümete, i~gali idare eden Ingiliz Amiral~na, Itilâf Devletlerinin
siyasi temsilcilerine yüzlerce protesto telgraf~~ya~d~r~lm~~, tertiplenen
mitinglerde ate~li nutuklarla topyekûn milletin yurtseverlik duygusu

526

BEKIR SITKI BAYKAL

kamç~lanm~~t~ r. Protesto yaz~lar~ nda Izmir'in bir Türk ~ehri oldu~u ve
Türk olarak kalaca~~, müstevlilere kar~~~sonuna kadar sava~~laca~~, bu
i~ gal ile Amerikan Devlet Ba~kan~~Wilson'un kendi prensiplerine ihanet
etmi~~oldu~u hususlar~~ belirtiliyordu.
Bugünlerde o kara günlerin ellinci y~ldönümünü ya~amaktay~z. Bu
münasebetle kaleme ald~~~m~z bu yaz~ da, bütün memleket sath~ nda
kendini gösteren bu galeyan~n bir parças~n~, Do~u Anadolu'dakini,
özellikle Erzurum ve dolaylar~ ndakini, elimizdeki belgeleri dile getirmek suretiyle canland~rma~a çal~~~lacakt~r.
Bilindi~i gibi, Ba~~ms~zl~ k Sava~~m~z tarihinde Erzurum'un
müstesna bir mevkii vard~ r. Milli mukavemet hareketi ilk önce burada
fiili bir te~ kilat haline sokulmu~~ve sonra buradan yurdun bütününü
içine alan bir kaplama kavu~mu~ tur. Mondros Mütarekesinden sonra
kurulup merkezleri Istanbul'da bulunan çe~itli direnme cemiyetlerinden biri, "Vilayat-~~ ~arkwye Müdafaa-i Hukuk-~~Milliye Cemiyeti"
idi. Bu Cemiyet Erzurum'da bir ~ube açma~a karar vermi~~ve bu i~in
gerçekle~tirilmesi ile Say~ n Cevat Dursuno~lu'nu görevlendirmi~ti.
O zamanlar yedeksubayl~ ktan taze terhis edilmi~~dinamik, içi vatan a~k~~
ve yüce ülkülerle dolu bir genç olarak Erzurum'un bu de~erli evlad~,
~~918 y~l~n~ n son günlerinde yeni görevi ba~~na gitmek üzere Istanbul'dan hareket etmi~ tir. Trabzon'a geldi~inde, bu bölgeye gözdikmi~~olan
Pontosc~lara kar~~~halk~n Türk camias~ ndan ayr~lmamak gayesiyle
"Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti" ad~~alt~nda te~kilâtland~~~n~~
gördükten ve yollarda Rus i~galinin geride b~rakt~~~~peri~anl~k içinden
geçtikten sonra k~~~ortas~ nda Erzurum'a varm~~t~ r. Büyük sava~~n
istilâ ve göçlerinden sonra, Erzurum'da halk~n durumu çok peri~an,
ya~ama ve çal~~ma ko~ullar~~son derece a~~rd~ r. Buna ra~men Dursuno~lu, y~lmak bilmeyen bir çal~~ ma ile binbir güçlü~ü yenerek nihayet
~~o Mart 1919 da "Vilayat-~~ ~arkwye Müdafaa-i Hukuk-~~Milliye
Cemiyeti"nin Erzurum ~ubasini açma~a muvaffak olmu~tur. Sava~~n
musibetlerinden say~s~~pek azalm~~~olan Erzurum halk~, y~llarca Rus
i~galinin ~zd~raplarma katland~ ktan sonra, ~imdi de yurtlar~n~n Ermenilere verilece~i söylentilerinin üzüntüsü içinde nerdeyse ümitsizli~e
kap~lm~~~bulunmaktad~ r. Böyle bir ruh haleti içindeki insanlara,
yeni kurulan Cemiyet ~ubasi, bir umut kayna~~, birle~tirici bir kuvvet
olmu~tur. K~sacas~~felaketler, Erzurum ba~ ta olmak üzere bütün bu
bölge halk~ nda gayet kuvvetli bir dayan~~ ma ve direnme bilinci meyda-
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na getirmi~~bulunmaktayd~. Böyle bir ortam içinde faaliyete giri~en
Cemiyet, bir yandan bütün Do~u illerimiz merkez ve kazalar~nda
~ubeler kurarak te~kilât~n~~ tamamlamak ve kuvvetlenmek çabas~nda iken, bir yandan da muhtemel bir Ermeni sald~r~s~na kar~~~ne
~ekilde davran~laca~~m ve Cemiyetin sevk ve idaresinin esaslar~n~~
tesbit etmek üzere bütün do~u illerini içine alan bir bölge kongresi
haz~rl~klar~~ ile me~guldü. Ayn~~zamanda kendine, geni~~kitleleri
arkas~ndan sürükleyebilecek kudrette ~ahsiyet sahibi bir ba~~ar~yordu.
O günlerde Dokuzuncu Ordu K~talar~~Müfetti~li~ine atanan ünlü
Anafartalar kahraman~~Mustafa Kemal Pa~an~n, görevi ba~~na gelmek üzere yola ç~kt~~~~ ö~renilince, bir ümit ~~~~~n~n daha ufukta
belirdi~i görülmü~, gönüllere bir dereceye kadar ferahl~k serpilmi~ti.
I~te tam bu s~ralarda idi ki Izmir'in ans~z~n Yunanl~lar tarafindan
i~gal edildi~i haberi Erzurum'da bir bomba gibi patlad~.
Ayn~~felaketin, hem de çok daha korkunç ~ekliyle, Ermeniler taraf~ndan kendi üzerinde tekrarlanaca~~na, Do~u illeri halk~n~n art~k ~üphesi kalmam~~t~. ~imdi s~ran~n kendisine geldi~ini görüyordu. Bu sebepledir ki bura ahalisinin Izmir i~galine kar~~~gösterdi~i tepki son derece
~iddetli olmu~tur. Vatan~n her yan~ndan oldu~u gibi buralardan da
protesto sesleri yükselmi~tir. Padi~aha, hükümete, Amiral Calthorpe'e
ve galip devletler temsilcilerine protestolar ya~d~r~lm~~t~r. Medeni
dünyan~n insanl~k, adalet ve hakkaniyet duygular~na hitaplarda bulunulmu~tur. Bütün halk tam bir kayna~ma ve ayaklanma haline girmi~tir; bu galeyan, Yunan i~galinin Izmir'den sonra Ayd~n ile Manisa ve
Karesi bölgelerine do~ru yay~lmas~~ile daha da ~iddetlenerek, haftalarca devam etmi~~durmu~tur. A~a~~da sözünü edece~imiz olaylar, bu halk
ayaklanmas~n~n nas~l cereyan etti~ini gösterecek baz~~tipik örneklerdir:
Izmir'in Yunanl~lar taraf~ndan i~gal edildi~i, Erzurum'da ilk defa
15 May~s 1919 günü ajans haberlerinden ve Dahiliye Naz~r~~Mehmet
Ali imzasiyle gelen bir telgraftan 5 ö~renildi. Haber, derhal mülhakata
duyuruldu. Ayr~ca, "Izmir Redd-i Ilhak Heyet-i Milliyesi"nin yard~m
feryatlar~n~~ileten telgraflar da ac~~haberi teyit ediyordu. Erzurum
merkezinde "Müdafaa-i Hukuk-~~Milliye Cemiyeti" üyeleri hemen bir
miting heyeti kurdular. Bu heyet 16 May~sta Valili~e müracaat ederek,
Izmir'in i~galini protesto etmek gayesiyle, 18 May~s günü tertiplemek
istedi~i bir miting için müsaade ald~~ e. Dava vekili Hüseyin Avni,
5

Bak: Belge No. I, II.
Bak: Belge No. III. IV,
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Albayrak Gazetesi Müdürü Süleyman Necati ve Dursunbey Zâde
Cevat imzalar~~ile Vilâyete verilen dilekçede: "Izmir ve havalisinin
Yunanistan'a ilhak~na Itilaf devletlerince karar verildi~i ve 14 May~s
335 tarihinden itibaren Yunan askeri taraf~ndan i~galine ba~land~~~~
ajanslardan ö~renildi; hak ve adalete ayk~r~~bu karar~~uygulaman~n
imkans~z oldu~unu ve bunu bütün Türklü~ün protesto eyledi~ini
Erzurum ahalisi ad~na Itilaf devletlerinin Istanbul ve Erzurum'daki
temsilcilerine bildirilmesi için 18 May~s günü hükümet kona~~~önünde
bir miting yap~lacakt~r" deniliyordu.
Vilayet merkezinin protesto karar~, kazalar ahalisi taraf~ndan
da can ve gönülden desteklenmekte idi. "Bayburt Müdafaa-i Hukuk-1
Milliye" Reisi Fahreddin imzasiyle 16 May~s tarihli telgrafta ~u sözleri okuyoruz: "Türklük ve bilhassa Izmir Müslümanlar~~ kan a~l~yor.
S•ra memleketimize geliyor demektir. Uyumayal~m. Allah a~k~na Izmir
Redd-i Ilhak Hey'et-i Milliyesi'nin telgrafin~~kemal-i hararetle nazar-~~
itibara al~n~z. Yan~n~zda Ingiliz mümessili oturuyor. Erzurum tezahuratm~n büyük bir tesir yapaca~~na kani' olunuz" 7.
Ertesi gün ayn~~imza ile gelen ba~ka bir telgrafta da: "Vatan~m~z~n mühim bir uzvunu te~kil eden Izmir'in i~gali haberini millet
nefretle kar~~lam~~, gereken medeni te~ebbüslere giri~mi~tir. Ya~ad~~~m~z dakikalar~n her an~, bizim için ne kadar tehlikeli ve feci' ak~betler do~urdu~unu görüyoruz. E~er arzumuz ya~amak, emelimiz vatan ve mukaddesat~m~z~~muhafaza etmek ise durmayahm, itidal ve
vekarla çal~~al~m, Çal~~al~m ki Allah'tan muvaffak~yet dileme~e hakk~m~z olsun" denilmektedir 8.
Ayn~~17 May~s günü H~n~s'tan ve Pasin'lerden yükselen sesler de
~öyle hayk~r~yordu: Izmir'in Yunan k~talar~~tarafindan i~gal edildi~ini ve bu i~galin ilhak mahiyetinde oldu~unu haber ald~k. Bu gibi
beklenmiyen ve lay~k olmayan muameleyi asla kabul etmiyoruz. O
toprak Türk ve Yunanl~lardan birinin mezar~~olmad~kça di~erine verilmiyecektir. Ma~lü. p oldu~umuzu biliyoruz. Fakat bu ma~lübiyet
bütün kutsal milli haklar~m~z~n ayak alt~na al~nmas~~amac~n~~güdüyorsa, bu aç~k haks~zl~~a kar~~~hakk~m~z~~savunma~a tabii mecburuz.
Son ümidimiz Wilson'un adil prensiplerine kalm~~t~r. Felaket an~nda
bize uzanan dost eline müte~ekkiriz. Öteden beri fesatç~l~~~~huy edinBak: Belge No. V.
Bak : Belge No. VIII.
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mi~~Yunanhlarla küçük bir az~nl~ ktan ibaret bulunan Ermenilerin
entrikalan son haddini bulmu~tur. Rumlarla Ermenilerin birlikte
hareket ederek ba~ar~lar ilan ettiklerini ve birbirlerini kutlad~klanm
anlad~k. Me~ru olmayan bütün bu davran~~lar~, Islaml~~~n mahvine
do~ru önemli bir ad~m olmaktad~r... Bu muhterislerin çizmeleri
alt~nda ezilecek kadar âciz de~iliz. Bir olupbittiye getirmek te~ebbüslerini ~ imdiden bütün mevcudiyetimizle reddederiz ve Izmirimizden
acilen ç~kmalar~m bekleriz. Hiçbir tarihi ve me~ru hakka dayanmayan
bu i~gali ve memleketimiz üzerindeki ihtiraslanm protesto eyleriz
ve bu ihtiraslann tatmini için giri~ilecek te~ebbüslerden eninde sonunda
do~aca~~~muhakkak olan büyük bo~azla~man~ n (mukatele-i azime)
sorumlulu~unu kat'iyyen kabul etmeyiz 9.
Görülüyor ki Do~u Anadolu halk~, Izmir'in i~galinden dolay~~tam
bir galeyan halindedir. Kazalardan vilâyete gelen telgraflarda ahalide
teessür ve nefretin günden güne artt~~~~belirtilmekte ve halk~~yat~~t~rmak için, ~imdiye kadar çe~itli makamlar nezdinde yap~lan te~ebbüslerden ne gibi sonuçlar al~nd~~~n~ n hemen bildirilmesi istenmektedir.
Öte yandan Erzurum merkezinde 18 May~s günü Cemiyetin
"delâlet ve rehberli~i" ile tertiplenen mitinge Erzurumlular kitle halinde kat~lm~~lar, konu~mac~lar Izmir'in ba~~na gelenler ve kendilerini
bekleyen akibet üzerinde durmu~lard~r. Kalabal~k önünde söz alanlardan Dursunbey Iade Mehmet Cevat Bey (Cevat Dursuno~lu), hem~ehrilerine heyecanl~~hitabesinde ~unlar~~söylemi~tir: I~te gördünüz;
Izmir facias~, dü~man~n as~l niyeti hakk~nda öteden beri size anlatmak
istediklerimizin gerçek oldu~unu isbat etti. Nas~l ki Izmirliler sabah~n
birinde ans~z~n vah~i Rumlar~n bask~n~na u~ram~~larsa, onlardan daha
vah~i olan Ermenilerin de yak~nda üzerimize sald~racaklanna art~k
~üphe mi kalm~~t~r? Itilaf devletlerinin Do~u Anadolu'muzu Ermenilere vermek karar~nda olduklar~n~~duymayan kalmam~~t~r. Rus i~gali
s~ras~nda Ermenilerin Erzurum'da yapt~klar~n~~gözlerinizle gördünüz.
Yaln~z Erzurum ~ehrinde on binden fazla Türkü nas~l bo~azlad~klarma
~ahit oldunuz. E~er Ermeniler bir daha bu topraklara ayak basacak
olurlarsa, tek Türkü sa~~b~rakmayacaklard~ r. Buna meydan vermemenin tek çaresi, te~kilatlamp sald~rgana kar~~~koymakt~r. Bilesiniz ki
bunun d~~~nda herhangi bir kurtulu~~yolu yoktur. Hep birlik olup ta
9

Bak: Belge No. IX, X, XI, XII.
Belirten C. XXXIII, 34

530

BEKIR SITKI BAYKAL

çal~~~rsak kurtulu~~ümidi vard~r. Aksi halde hepimizin k~l~çtan geçmesi
muhakkakt~r. Tanr~n~n yard~m~~ile ba~ar~ya eri~ece~iz ".
Miting sonunda Amerika Devlet Ba~kan~~ Wilson'a ve ~'tilaf
Devletleri temsilcilerine, yap~lan bu hukuk d~~~~hareketin protesto
edilmesine ve i~lenen hatamn tashihi rica olunmas~na karar verilmi~~ve
bu anlamdaki telgraflar gerekli makamlara gönderilmi~tir. Ard arda
ya~d~r~lan protestonamelerden Sadâret makam~na gönderilmi~~olan
telgrafta ~unlar~~okuyoruz:
Izmir'in Yunan i~galinden do~an genel heyecan, Türkler hakk~nda
irtikâp olunan ~rza tasallut, katil ve ya~malarm kaza halklar~nca duyulmas~~ile bir kat daha artm~~~ve ~tilaf Devletleri Temsilcilerine
tekrar protestolar yollanarak onlar~n adalet ve insanl~k fikirlerine
kar~~~besledi~imiz kanaatlar~n sars~ld~~~~bildirilmi~~ve bu hareketin
derhal tashihi rica olunmu~tur. Girit ve Balkan facialar~na kar~~~bile
ses ç~kartmaks~z~n ilahi adaletin tecellisini sükünetle bekleyen Türklük,
bu defa akan ma>sum kanlar~n, y~rt~lan ismetlerin, tahkire u~rayan
milli izzetinefsin, Yunan i~galinin kald~r~lmas~~ile mukabele edilmesi
tarziyesini heyecanla bekliyoruz. E~er Müslüman olmaktan ba~ka bir
kusuru olmayan Türkün imhas~, ~imdiye kadar hak ve adalet vaadeden
~tilaf Devletlerince isteniyorsa, ötesinde ba~ka bir hayat olan di~er
bir ölümün intihab~~gerekecektir n.
Yine Sadârete çekilen ba~ka bir telgrafta da: Vatan~n bir parças~~
olup tarihi ve mevcut eserleriyle bir Türk memleketi bulunan Izmir'in
Yunanl~lar tarafindan i~gali haberleri halk~~dilhun etmi~tir. Bu vilayetin gerçek sahibi bir milyondan fazla Türk iken, iki yüz bin kadar
Ruma feda edilmesi, Wilson presiplerine oldu~u kadar milletlere saadet getirecek bir bar~~~yap~lmas~~hakk~nda ilan olunan vaadlara da
tamamiyle ayk~r~d~r. Bu sebeple Izmir'in Yunanistan'a ilhak~~karar~~
iptal edilmedi~i takdirde, ilhak~~red için insan soyunca yap~lmas~~kabil
olan her türlü fedakarl~~~~ihtiyar edece~imizin Itilaf Devletleri Temsilcilerine tebli~ine arac~~olman~z rica olunur; denilmektedir n.
Erzurum merkezindeki bu çe~it faaliyetler hemen kazalar~na da
s~çram~~~ ve buralarda da ayn~~mahiyette gösterilere giri~ilmi~tir.
10 Bu konu~man~n metni elimizde yoktur. Yukarda yaz~lan sözler, sonradan
Say~n Cevat Dursuno~lu'nun kendisinden dinlediklerimdir. Bu miting hakk~nda
Bak Belge N.: XIII.
11 Bak: Belge No. XVII.
12 Bak: Belge No. XXX.
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Gerçekten de her fert bu mesele ile çok yak~ndan ilgilenmekte, bütün
heyecan ve co~kunlu~a ra~men vakar ve süküneti muhafaza ederek,
fakat sab~rs~zl~kla durumun geli~mesini ve çe~itli te~ebbüslerden al~nacak sonucu beklemektedir. Ayn~~günlerde Samsun'a ç~kan Dokuzuncu Ordu Müfetti~i Mustafa Kemal Pa~a'n~n Samsun'dan Sadârete
çekti~i telgrafin da bir örne~i 20 May~sta Erzurum'a gelmi~tir. Bu
telgraf, "Izmir'in Yunan tarafindan i~gali hâdisesi, yak~ndan temasta
bulundu~um orduyu gayr-~~kabil-i tasavvur derecede dilhün etmi~tir"
diye ba~lar ve "ne millet, ne de ordu, mevcudiyetine kar~~~yap~lm~~~
bu haks~z tecavüzü hazm ve kabul etmeyecektir" diye devam eder;
hükümetin, en müessir te~ebbüs ve icraat~~ile milletin haklar~n~~koruyaca~ma inan~ld~~~ndan sükünetin muhafaza edilmekte oldu~u ihtar~~
ile de biter 13.
Izmir i~galinin yaratt~~~~siyasi bunal~m ve yurdun her kö~esinden
yükselen protesto sadalar~~kar~~s~nda Istanbul'da Ferit Pa~a hükümeti
istifa etti, fakat hemen arkas~ndan yine ayni Ferit Pa~a ba~kanl~~~nda
yeni bir kabine kuruldu. Yeni hükümet de, Izmir'in i~galden kurtar~lmas~~için gerekli bütün te~ebbüslere giri~ti~ini bildirerek, böyle
güç zamanlarda halk~n sükünetle neticeyi beklemesini ve kendisini
desteklemesini tavsiye ediyordu. Beklendi~i gibi, te~ebbüslerinden
hiçbir olumlu sonuç alamad~. Tam tersine, Yunanl~lar i~gal bölgesini
geni~letme~e koyuldular; ilk hamlede Manisa ve Ayd~n'~~ i~gal ile
Bal~kesir'e kadar yay~ld~lar. I~te Yunanl~lar~n Bat~~Anadolu'da böylece yay~lma hareketleri ve durum kar~~s~nda Osmanl~~hükümetinin
acz~~üzerinedir ki Do~u'da heyecan ve galeyan büsbütün alevlendi
ve genel bir halk ayaklanmas~~manzaras~na büründü.
Erzurum merkezinde, Yunanl~lar~n son hareketlerini Itilâf
Devletleri Temsilcilerine ve ilgili di~er makamlara protesto etmek
amac~~ile, Haziramn ikinci günü yine muazzam bir miting tertiplendi. Heyecanl~~söylevleri ile konu~mac~lar, halk~n kendi ba~~n~n
çaresine bakmaktan ba~ka ç~kar yol görünmedi~ini, ancak kendi
kuvvetine dayanarak selâmete ç~kman~n mümkün olabilece~ini belirttiler 14 .
Merkezin heyecan ve faaliyetine kazalar da bütün varl~klar' ile
kat~llyorlard~, öyle ki tümüyle Erzurum yaylas~~nefret ve gazeb fer13
14

Bak: Belge No. XIV.
Bak: Belge No. XIX.
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yatlar~~ile çmlamakta idi. Pasinler kazas~~merkez ve mülhakat~~ahalisi,
Izmir i~galinin devam~~ve geni~letilmesinden müteessir olarak, 2, 3,
ve 4 Haziran günlerinde gösteriler düzenledi. Bunlardan ilkine be~~bin
kadar insan kat~lm~~t~r. Galeyan o dereceyi bulmu~tur ki asayi~in
muhafazas~~güçlükle mümkün olmu~tur. Alt~~bin insan~n i~tirak etti~i
ikinci günkü mitingde ise, Izmir ve havalisinin bo~alt~lmas~n~~istemek
için kararlar al~nm~~, Istanbul'da Itilâf Devletleri Temsilcilerine,
Sadârete ve Dokuzuncu Ordu Müfetti~li~ine, yani Mustafa Kemal Pa~a'ya müracaatlarda bulunulmu~tur. Milli teessür ve heyecan hergün biraz daha kabarm~~~ve 4 Haziran günkü son gösteride son haddini
bulmu~tur, o derecede ki inz~bat ve asayi~in muhafazas~nda rastlanan
güçlükler tasavvurun üstünde olmu~ tur. Hele Dokuzuncu Ordu Müfetti~i Mustafa Kemal Pa~a'n~ n, miting heyetinin bir gün önceki
müracaat~na cevap olarak gönderdi~i telgraftaki ümit verici sözler
üzerine halk, emsali görülmemi~~bir heyecanla co~mu~tur ".
Öte yandan Bayburt da ayn~~galeyan içindedir. 2 Haziran günü
burada büyük bir toplant~~yap~lm~~~ve Istanbul'daki Ingiltere, Amerika, Fransa ve Italya temsilcileri ile Bâblâllye ve Dokuzuncu Ordu
Müfetti~ine müracaatta bulunularak i~gal olaylar~~protesto edilmi~tir.
Halk sükün ve vakar içinde postahane kap~s~ nda beklemekte, müracaatlar~na cevap gelmeden da~~t~lmas~~mümkün olmamaktad~r ".
H~ ms'ta bir araya gelerek arka arkaya üç gün gösteriler yapan
on bini a~k~n halk da ayn~~ruh haleti içindedir. Önceki müracaatlar~na
cevap olarak, Ittilâf Devletlerinin Yunanl~lar~~Izmir'den uzakla~t~racaklar~n~~beklerken, i~galin geni~letildi~i, hak ve adalete ayk~r~~tecavüz
ve zulümlerin daha da ~iddetlendi~i son haberlerden anla~~ld~~~ndan,
derin bir üzüntü içinde sab~rs~zlanarak postahane önünde sadre ~ifa
verici bir haber beklemektedir ".
Ayn~~kayna~ma içinde Ki~~~halk~ndan da ayn~~anlamda feryatlar
yükselmektedir : Tarihi, eserleri ve ahalisinin ezici ço~unlu~u ile
Türk vatan~n~n tart~~ma götürmez bir parças~n~~te~kil eden Izmir'in
Yunanl~lara verilmesinden, Ki~~'lllar~n yüre~i kan a~lamaktad~r.
Wilson prensiplerine ve Itilâf Devletlerinin vaadlar~na tamamiyle
ayk~r~~dü~en bu karar~ n iptal edilmemesi halinde, ilhak~~ red için
Bak : Belge No. XX, XXI, XXIII.
Bak: Belge No. XXIV, XXV.
17 Bak: Belge No. XXVII.
15
15

IZMIR'IN YUNANLILAR TARAFINDAN I~GALI

533

insan o~lunun gösterebilece~i her türlü fedakarl~~~~göze almaya haz~rd~ rlar. Bunu tereddüt etmeden dünyaya ilan eden o Ki~~'lllard~r ki
vatan~ n en ücra bir kö~esinde ve son derece ilkel ko~ullar alt~nda
ac~nacak bir varl~k sürmekten ba~ ka medeniyetten nasiplerini alamam~~ larchr; kaza merkezlerinde henüz bir telgrafhane bile yoktur ve
bu sebeple dileklerini ancak Erzurum merkezinden postalamak zorundad~rlar". Aç~kça görülüyor ki Ki~-~'lllar da, ~artlar nekadar a~~r
olursa olsun, vatan u~runda fedakarl~~~ n son haddini, ölümü göze
alamayan bir millet için ya~amak hakk~~olmad~~~~bilinci içindedirler.
*

* *

Yukar~dan beri anlat~ lanlarla, Izmir facias~run Do~u illerimiz
halk~nda uyand~rd~~~~tepkiler eldeki belgelerin imkân verdi~i ölçüde
yans~t~lma~a çal~~~lm~~t~ r. Gördük ki yurdun her kö~esinde kalpler,
Izmir üzerine çöken felaket kar~~s~nda ayn~~duygularla çarpmaktad~r.
Nefrette, gazepte, protestoda, kurtarma azminde ve fedakarl~kta
herkes birbiriyle sanki bir yar~~ ma içindedir. Vatan~n her kö~esinden
kopup gelen bu ahenkli koroda Do~u illerimizin sesi, sanki ötekilerini
bast~rmak istiyormu~cas~ na gayet gür olarak ç~kmaktad~ r. Bu hal,
ancak ayn~~felaketi kendine en yak~ n görmek duygusu ile izah edilebilir. "Vilayat-~~ ~arkwye Müdafaa-i Hukuk-' Milliyye Cemiyeti" nin
Erzurum ~ubesi burada en etkili dürtücü ve sürükleyici kuvvet olarak
görünmektedir. Elbette ki Do~u vilâyetlerimiz halk~n~n yurtseverli~i
ve anlar~hl~~~ run bundaki büyük pay~n~~da unutmamak gerekir.
Her~eye ra~men belirtmeliyiz ki bütün bu ç~rp~ nmalar ve çabalardan olumlu bir sonuç elde etmek mümkün olmam~~t~r. Dü~man,
galibiyetin verdi~i sarho~luk ve ~~mar~kl~ k içinde merhametsiz, insafs~z
ve gaddard~ r. Izmir'i Yunanhlara vermek karar~n~~de~i~tirmek ~öyle
dursun, i~galcilere daha da yay~lmak ve kesin surette yerle~mek için
te~vikçi ve yard~mc~~olmaktad~ r. Netice böyle olunca, ister istemez
~öyle bir soru ile kar~~~kar~~ya kalmaktarz : O halde bütün bu gösterilerin, protestolar~n anlam~~nedir ve de~eri ne olmu~tur?
Evet bütün yap~lanlar~ n Izmir hakk~ ndaki karar~~de~i~ tiremedi~i
bir gerçektir. ~lyledir amma gösterilen çabalar, kurtulu~~sava~~m~z~n
ba~lat~lmas~~için son derece etkili olmu~tur. Her~ eyden önce, vatan~~
elinden al~ nmak ve kendisi tarih sahnesinden silinme~e kalk~~~lan bir
18

Bak: Belge No. XXX, XXXI, XXXII.
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milletin gerçek iste~i, bu feryatlarla ortaya konmu~, âleme duyurulmu~tur. Bu bir ~ahlan~~, bir kükreyi~ tir ve bu kükreyi~te Türk milletinin "ben büyük bir milletim, gürültüye pabuç kapt~rmam" diye
hayk~rmakta oldu~unu bütün ha~ metiyle duymaktay~z. Erzurum
yaylas~nda ç~ nlayan, Mustafa Kemal'in sesinin ta kendisi idi. Mustafa
Kemaller hayk~ nyorlard~~burdan. Sadece bir timsal olan bedeninden
önce Mustafa Kemal'in ruhu ko~up gelmi~~ve herbirine sinmi~ti sanki.
Bukadar haks~z, bukadar gaddarca muamele, milletin gözünü açm~~,
direnme gücünü kamç~lam~~, azim ve iradesini çelikle~tirmi~, fertlerini
birbi~ ine kenetlemi~ tir. Ayn~~zamanda Izmir facias~, birtak~m vaatlarla oyalayarak bir milleti teslim alan iki yüzlü bir dü~ma~un as~l
niyetini if~a etmi~ tir. Böylece de, kurtulu~u dü~ mana boyun e~mekte ve
Istanbul hükümetinin pe~ inden gitmekte gören zihniyete sahip
kimseleri uyand~ rm~~, tek kurtulu~~çaresinin ancak milletçe direnmede
bulundu~u ~uuruna eri~tirmi~tir.
Bütün ac~~taraflanna ra~men Izmir facias~n~ n bizim için olumlu
bir taraf~~da vard~ r demek yanl~~~olmaz: böyle bir felaket kar~~s~nda
kal~ nca millet, toparlanarak do~ru yolu bulmu~ tur. Bu yol, daha o
zaman, bundan tam yar~m yüzy~ l evvel bugünlerde Samsun k~y~lar~ ndan Iç Anadolu'ya do~ru ilerlerken, Mustafa Kemal'in çizdi~i
yoldur. Ogünün gerçe~i bugünün de gerçe~i olarak kalmaktad~r.
Bugün de do~runun ayn~~ me~ale tarafindan gösterilmekte oldu~una
~ üphe edilmemelidir. Bu me~alenin ~~~~~nda, her ba~ar~n~n ilk ~art~~
olarak "millete güvenme" iman~~par~ldamaktad~ r. Bilinçalunda gerçek iradesini temsil etti~i bu milletin o ölümsüz evlad~, daha ogünlerde bir vesileyle, milletine olan güvenini nekadar veciz bir ~ekilde
ifade eder :
3 Temmuz 1919 günü Anafartalar kahraman~~Mustafa Kemal
Pa~a, Dokuzuncu Ordu Müfetti~i olarak Erzurum ~ehri kap~lar~ na
kadar gelmi~ tir. ~l~ca'da kendisini kar~~ layan Erzurumlularla görü~ ürken ufukta bir kafilenin yava~~yava~~kendilerine yakla~t~~~n~~görür.
Bu insanlar Rus istilas~~s~ras~nda göç etmi~~ve ~imdi baba oca~~na dönmekte olan Erzurum'Iulard~r. Kafilenin ba~~ nda heybetli bir ihtiyar
yürümektedir. Irk~n~ n bütün karakteristik vas~flann~~viicudunda toplam~~, mitolojik bir heykeli and~ ran bu ak sakall~~ihtiyar, Erzurum'un
Mezararkas~~semtinden Mevlüt A~a'd~ r. Bu canl~~heykel, Pa~an~n
hizas~ na gelince durur ve aralar~nda bir konu~ma ba~lar. Ho~be~ten
sonra, Pa~an~n sorular~~üzerine, Çukurova'dan gelmekte olduklar~n~,
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orada geçiminin çok iyi oldu~unu anlat~ r. Öyle ise bu harap, yoksulluk
içindeki ~ ehre niçin geliyorsun diye sorulunca da ~u cevab~~ verir :
"Çok rahatt~m. Yaln~z ~u günlerde i~ ittim ki Istanbul'daki ~rz~~
klar
bizim Erzurum'u Ermenilere vereceklermi~. Geldim ki görek~r~
yim, o namertler kimin mal~n~~kime veriyorlar".
Ihtiyar~n bu sözleri üzerine Pa~an~n gözleri ya~ar~ r ve arkada~lar~ na dönerek : "Bu milletle neler yap~lmaz" der.
Evet, Anafartalar kahraman~, en ba~ ta milletine besledi~i bu
güvene dayanarak Milli Mücadele'ye ba~l~yordu ve ~ahland~ rd~~~~
milletinin gücü ile üç y~ l kadar sonra dü~man~~ayn~~Izmir'de denize
dökerek bir vatan kurtaracakt~~ *.
Ankara, Haziran 1969.

* Dinleyiciler aras~ nda haz~r bulunan say~n Cevat Dursuno~lu, Koferanstan
sonra konu~mac~ n~ n daveti üzerine kürsüye gelerek Erzurum Kongresi günlerine
ait an~lar~n~~ anlatm~~, konu etraf~ nda de~erli aç~ klamalar~~ ile toplant~ya renk
katm~~t~ r.

BELGELER

Vesika No.: 24./2187
Nevi: Telgrafname
Mahreci: Bab~ali
Tarihi: 15 May~s 1335.

Ingiliz amiral' Calthorpe'un Izmir'in i~gal
edilece~ini bildiren notalar~~ hakk~nda.

Erzurum Vilâyetine
Gayet müstaceldir.
~ngiliz kuvay-1 askeriyyesi kumandan~~Amiral Calthorpe cenaplar~~
taraf~ndan Ayd~ n vilayetine dün sabah tebli~~olunan notada Paris
Sulh Konferans~n~n mukarrerat~ na ve mütarekenamenin yedinci
maddesine istinaden ~zmir istihkamlarm~n i~gal edilece~i ve ö~leden
sonra verilen ikinci notada dahi mütarekename ahkam~na istinâden
~zmir ~ ehrinin Yunan askeri tarafindan i~ galine Düvel-i Mü'telifece
karar verilmi~~oldu~u bildirilmi~tir.
Hükümet bu babda hukuk-~~devlet ve milletin muhafazas~~için
uhdesine terettüb eden vazaifi ifaya te~ebbüs etmi~tir.
~~5 /May~s /335
Dahiliye Naz~ r'
Mehmet Ali

~~~
Vesika No.: 2 188
Nevi: Telgraf müsveddesi
Mahreci: Erzurum vilayeti

Izmir'in i~gali hakk~nda Dahiliye Nezaretinden gelen telgraf~ n mülhakata tâmimi.

Mülhakata, Jandarma ve Polis ve Belediyeye.
Pek mühim ve müstaceldir.
Dahiliye Nezaret-i celllesinden ~eref-varid olan 15/5 /35 tarih
ve 260 numaral~~ telgrafname aynen balaya naklolundu. Bu babda
hükümetin te~ebbüsât~ na itimad edilmekle beraber muhill-i asayi~~
ahval vukuuna meydan verilmemesini kemal-i ehemmiyyetle tavsiye
ederim.
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Vesika No.: 24/2183
Nevi: Mürekkeple el yaz~s~~
pullu dilekçe
Mahreci: Erzurum valili~i
Tarihi: 16 May~s 1335
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Kurulan miting heyetinin Erzurum merkezinde bir toplant~~tertipledi~ine dair
Valili~e müracaat~.

Erzurum Vilâyet-i Celilesi Huzur-~~Alisine
Izmir ve havalisinin Yunanistan'a ilhak~na Düvel-i Mü'telife
taraf~ndan karar verildi~i ve 14 May~s 335 tarihinden itibaren Yunan
askeri taraf~ndan i~galine ba~land~~~~ajans tebligat~ndan anla~~ld~.
Bu mugayir-i hak ve adi karar~ n gayr-i mümkinül-icra bulundu~unu
ve bu hususu bütün Türklü~ün müttehiden protesto eyledi~ini Erzurum ve ahalisi nam~ na Düvel-i Mü'telifenin Istanbul'da ve Erzurum'da bulunan mümessillerine tebli~~için 18 May~s 335 tarihinde alaturka
saat üçte eski hükümet kona~~~önündeki meydanl~ kta bir miting akdedilece~i ve miting heyetinin Belediye azas~ndan ~eyh E~ref Efendi
ile Davavekili Hüseyin Avni, Albayrak Müdürü Süleyman Necati ve
Dursun Bey zade Cevat Beylerden mürekkep bulundu~unu arz eyleriz. Ol babda emr ü ferman hazret-i men lehü'l-emrindir.
ii 16 May~s 1335
Pul üzerinde imzalar :
M. Cevat, Hüseyin Avni, Süleyman
Necati.
I~lem :
Kaleme : Asayi~~ve inzibat~n
Kema hiye hakkeha hüsn-i muhafazas~~esbab~~istikmâl olunmak üzere
Jandarma Alay Kumandanl~~~na,
16/5/35.
Polis Müdüriyetine
IV
Vesika No.: 24/2186
Nevi: Tahrirat müsveddesi
Mahreci: Erzurum Valili~i
Tarihi: 16 May~s 1335.

Valili~in miting yap~lmas~ na dair müsaade
yaz~s~.

Izmir ve havalisinin Yunanistan'a ilhak~ na Düvel-i Mü'telife
tarafindan karar verildi~i ve 14 May~s 35 tarihinden itibâren Yunan
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askeri taraf~ndan i~galine ba~land~~~~ajans tebligat~ndan anla~~lmas~na
mebni mugayir-i adi ve hak olan i~bu karara kar~~~Erzurum ahalisinin
protesto eylediklerini Düvel-i Mü'telife mümessillerine tebli~~için
18 May~ s 35 tarihinde alaturka saat üçte eski hükümet kona~~~önündeki meydanl~ kta Belediye âzas~ndan ~eyh E~ ref Efendi ile Dâvavekili
Hüseyin Avni, Albayrak Müdürü Süleyman Necati ve Dursun Bey
zâde Cevat Beylerden mürekkep olarak bir miting akdine mumâileyhimin vâki' olan müracaatlar~~üzerine ruhsat verildi~ini mübeyyin
i~bu ilmühaber makam-~~Vilâyetden tastir ve i'tâ k~l~nd~.
~~6 /May~s /335
V
Vesika No.: 38/45 9
Nevi: Telgrafname
Mahreci: Bayburt
Tarihi: 16 May~s 1335

Bayburt Müdafaa-i Hukuk-1 Milliye Reisinin Erzurum M. H. M. Reisli~ine Erzurum'da yap~lacak gösterilerin çok etkili
olaca~~na dair telgraf~.

Erzurum Müdafaa-i Hukuk-~~Milliye Riyasctine
Türklük ve bilhassa Izmir müslümanlar~~kan a~l~yor. S~ra memleketimize geliyor demektir. Uyumayal~m. Allah a~k~na Izmir Redd-i
Ilhak Heyet-i Milliyesinin telgraf~ n~~kemâl-i hararetle nazar-~~itibara
al~n~z. Yan~n~ zda Ingiliz mümessili oturuyor. Erzurum tezâhürât~n~n
büyük bir tesir yapaca~~ na kani' olunuz.
Bayburt Müdafaa-i Hukuk-~~Milliye Reisi
Fahreddin
Vi
Vesika No.: 24/2188 ~~
XV. Kolordu Kumandanl~g~n~ n Izmir'in
Nevi: Tahrirat
i~gali hakk~ nda Erzurum Valili~inden bilgi
Mahreci: On be~inci Kolordu Kumandanli~~~Erkân-~~ Harbiyesi, S. 1.
Tarihi: 16 May~s 1335

Erzurum Vilâyet-i Celilesine
Atufetlû Efendim Hazretleri,
Izmir'in Yunan k~taât~~ taraf~ndan i~gal edildi~ine ve her taraf
al~ alisinin vatan ordusuna iltihaka haz~ r olmas~na dair Iltihak~~ Red
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Heyet-i Milliyesi nâmiyle umum belediye reislerine gelen telgraf
manzûr-~~devletleri buyurulmu~tur. Buna dair Harbiye Nezâretinden
Kolorduya henüz bir i~'ar vaki' olmad~. Vakan~n neden ibaret oldu~unu ve derece-i s~hhat~m Harbiye Nezâretinden sordum. Bu babda
zat-~~devletlerine gelecek malûmat~n derhal bendenize de bildirilmesini istirham ederim. Mezkûr telgraf üzerine k~taâta tamimen
yazd~~~m telgraf ve tezkere suretini beray-~~malü' mat atlye derc
eyledi~imi arz ederim. 01 babda emr ü ferman hazret-i men lehü'lemrindir.
On be~inci Kolordu Kumandan~~
Mirliva
Kaz~m Karabekir
(imza)
VI A
XV. Kolordu Kumandanl~~~~yaz~s~na ek.

Suret
Izmir'in Yunan k~taât~~taraf~ndan i~gal edildi~ine ve bunun bir
ilhak mahiyeti tazammun etti~ine ve vatan ordusuna iltihaka haz~rlanmas~na dair Iltihak~~Red Heyet-i Milliyesi namiyle umum belediye
reislerine telgraf geldi~ini gördüm. Nezâretden henüz bir i~'ar vaki'
olmad~. Bu vakamn neden ibaret oldu~unun i~'ar buyurulmas~m
Harbiye Nezâretinden istirham ettim. Bu rivayet üzerine mevki-i
muhtelifede ahalinin mitingler akdiyle bu hali protesto etmek üzere
tezahüratda bulunmalar~~muhtemeldir. Zabitân ve efradm bunlara
katiyen i~tirak etmemesi, inzibat ve ink~yada zerre kadar halel getirilmemesi, zabitân ve efrad~m~z~n tamamen sükünet ve i'tidali muhafaza eylemeleri, memleketin mukadderat~m ve vaz'iyyet-i askeriyyemizi tehlikeye ilka edecek halden ictinab olunmas~~hususât~n~n temini
ve emr-i inzibata bir kat daha i'tina olunmas~~ve bu babda icap eden
tedâbirin ittihaz~~ve hükümet taraf~ndan müracaat vukuunda nizâm
ve usulü dairesinde polis ve jandarmaya muâvenet edilmesi laz~md~r.
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VII
Vesika No.: 24/2 ~~8g
Nevi: Telgrafname
Mahreci: Bb~ li
Tarihi: 17 May~s 1335.

Istanbul'da kabinenin istifa etti~ine dair.

Erzurum Vilâyetine
Fevkalade müstaceldir.
Izmir'in i~galinden mütevellid vaz'iyyet-i siyasiyyeden dolay~~
kabine zat-~~hazret-i Padi~ahlye istifanâmesini takdim eyledi. Yeni
hükümetin te~ekkülüne kadar vükelay-~~sab~kan~n vekâleten ifay-~~
vazife etmesi emr ü ferman-~~hümâyün-~~Hilafetpenahi iktizay-~~âlisinden bulunmu~tur. Böyle mü~kül zamanlarda bilcümle memurinin
uhdesine terettüb eden vazâif-i hücceti geceyi gündüze katarak ifa
edece~inden ve zinhâr mugayir-i r~zay-~~alt ve mugayir-i menfaat-~~
mülk ü millet ve hususiyle muhill-i asayi~~ahvâle meydan verilmeyece~inden eminim.
7/May~s/35
Dahiliye Naz~r' Vekili
Mehmed Ali
(Bu telgraf "gayet müstaceldir" kaydiyle XV. Kolordu Kumandanl~~~na, Jandarma Alay Kumandanl~~~na, Polis Müdüriyetine,
Belediye Reisine bildirilmi~tir).
VIII
Vesika No.: 38/4520
Nevi : Telgrafname
Mahreci : Bayburt
Tarihi: 17 May~s 1335.

Bayburt'ta Izmir'in i~gali haberinin nefretle kar~~land~~ma ve buna kar~~~gerekli
te~ebbüslere giri~ildi~ine dair.

Erzurum Müdafaa-i Hukuk-~~Milliye Cemiyetine
Vatan~m~z~n mühim bir uzvunu te~kil eden Izmir'in ilhak~~
haberini millet nefretle kar~~lam~~~ve icap eden te~ebbüsât-~~medeniyeye tevessül etmi~tir. Ya~ad~~~m~z dakikalar~n her an~~bizim için nekadar mühlik ve feci' akibetler tevlid etti~ini görüyoruz. E~er arzu-
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muz ya~ amak, âmâlimiz vatan ve mukaddesat~m~z~~muhafaza etmek
ise, durmayal~ m, itidal ve vakarla çal~~al~ m ki Allahdan muvaffak~yet
talebe hakk~m~z olsun.
Bayburt Müdafaa-i Hukuk-~~Milliye Reisi
Fahreddin
IX
Vesika Na.: 24/2 ~~91
Nevi: Telgrafname
Mahreci : H~n~s
Tarihi: 17 May~s ~~335.

H~n~s ahalisi aras~ndaki ye's ve cereyanlara dair.

Erzurum Vilâyetine
Izmir'in Yunan k~taât~~taraf~ndan i~gal edildi~ini ve bu i~galin
ilhak mahiyetinde oldu~unu ~imdi haber ald~ k. Bu gibi muamele-i
gayr-~~muntaz~ra ve nâ-lây~ kay~~hiçbir veçhile kabul etmiyoruz.
Eczây-~~memâlik-i Osmaniyyemizden ma'df~d o toprak Türk ve Yunanl~ lardan birinin mezar~~olmad~kça di~erine verilmiyecektir. Ma~lüp oldu~umuzu itiraf ediyoruz. Fakat bu ma~lübiyet bütün hukuk-~~
mukaddese-i milliyemizin ayak alt~na al~nmas~ na ma'tüf ise bu sarih
haks~zl~~a kar~~~müdafaa-i hukuka bittabi' mecburuz. Yaln~z son
ümmidimiz Wilson cenaplar~n~ n öteden beri iddia edilmekte olan
Mil prensiplerine kalm~~t~r. Felâket zaman~m~zda bize dest-i adi ve
muaveneti uzatan milletlere kar~~~ ~âkir-i ni'met ve minnettdarl~~~m~z
ebedidir. Ötedenberi ifsadâtla me'lüf bulunan kitle-i yunaniyye ve bir
cüz-i kalil te~ kil eden Ermeni entrikalar~~ hadd-i kemale ermi~tir.
Hilâl-i Ahmeri üssülharekesi yapmak vesilesiyle devam eden Yunan
i~gali alt~nda mutad~~veçhile Karadeniz ve Marmara havzalar~nda
ate~-i ihtilâl kundaklar~~vazetmedi~i ne malûm. Rumlarla Ermenilerin müttehiden propagandalarla ihrâz-~~muvaffak~yet etme~e yeltendiklerini ve bu suretle teati-i teb~irât eylediklerini anlad~k. Bütün
bu a'mâl-i gayr-~~ me~ rüa Islâmiyetin mahvine do~ru bir hatve-i
mühimme te~ kil ediyor. Hukuk-~~be~ eriyyete riâyetle bizi dahi dinleyecek olur iseniz insaniyete terettüb eden bir vazife-i mühimme ifâ
etmi~~olursunuz. Bu muhterislerin çizmeleri alt~nda ezilecek kadar
âciz de~ildir. Emr-i vâkia getirmekteki te~ebbüsâtlann~~ ~imdiden
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bütün mevcudiyetimizle reddederiz ve Izmir'in acilen terkinc emir
vermenizi bekler ve hiçbir hakk-~~tarihe ve me~ rüaya müstenid olmayan i~bu i~ gali ve memleketlerimiz hakk~ ndaki ihtiraslarm~~protesto
eyleriz ve bu ihtirasât~ n tatmini için vukubulacak te~ebbüsâtdan
binnetice zuhuru muhakkak olan mukatele-i azimeden .mütevellid
mesuliyeti kat'iyyen kabul etmeyiz. Makine ba~~ nda adalet ve cevap
bekleriz.
H~n~s Kazas~~ahalisi
nam~ na Belediye Reisi
Isa

Müfti
Bahaeddin

Umum A~âir nam~na
Zarifi Reis

E~rafdan
Fehim

Çarek A~ iretinden
Halfanl~~Hüseyin

Hulefâ-i Nak~ibendiden
Hac~~ ~eyh Said Efendi

E~rafdan
E~rafdan
Abdurrahman
Celal
Çarek A~iretinden
Çarek A~iretinden
Ba~köylü Hasan
Mir Seydi Ha ,an
X

Vesika No.: 24/2192
Nevi: Tezkere
Mahreci: Erzurum Jandarma Alay
Kumandanl~g~~
Tarihi:

H~n~s ahalisi aras~ ndaki faaliyet ve duygular hakk~nda.

Huzur-~~Sami-i Cenab-~~Vilayetpenahlye
Izmir'in [Redd-i] Ilhak Heyeti tarafindan H~n~s'a gönderilen
beyannamenin efkar-~~umumiyedeki ye's ve teessürü tezyld eyledi~inden na~i H~n~s ahalisinin, zat-~~hazret-i Padi~ahlye ve makam-~~celflelerine ve Düvel-i Itilafiye Reislerine telgraf ke~ ide ederek asar-~~
fi'liyesini makine ba~~nda intizar etmekte olduklar~~ve asâyi~-i kazan~n
mükemmel oldu~u H~n~s Jandarma Bölük Kumandanl~~~n~n ~~7 May~s
335 tarihli telgrafnamesine atfen Erzurum Tabur Kumandanl~~~n~n
3/5793 numaral~~raporunda ifade k~l~ nd~~~~marüzdur, ferman.
Erzurum Jandarma Alay Kumandan~~
Ferid
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XI
Vesika No.: 24/2193
Nevi: Telgrafname
Mahreci: Hasankale
Tarihi: 17 May~s 1335.

Pasinler kazas~~ ahalisinin Izmir i~galine
kar~~~tepkisi.

Erzurum Vilayet-i Celilesine
Izmir'in Yunan k~taât~~taraf~ndan i~gal edildi~i ve bu i~galin
ilhak mahiyetinde oldu~unu haber ald~k. Buna hiçbir veçhile dahil
olmayaca'~~z. O toprak Türk ve Yunan ~rk~ndan birini defnetmedikçe
di~erine mal olmayacakt~r. Ma~lubuz biliyoruz. Yaln~z bir ümmidimiz senin prensibinde kalm~~t~ r, tahlis edilirsek tahkir kabul etmez
~âkir-i ni'met bir kitleyiz. Yunan ifsadât~~semere verme~e ba~l~yor.
Hilâl-i Ahmer üssülharekesi yap~yor gibi gösterdi~i i~lerin Marmara
ve Karadeniz havzalar~ nda dahi ihtilâl ate~i kundaklar~~olmad~~~~
neden belli. Rumlar~ n Ermenilerle birlikte propagandalar yapt~~~~ve
muvaffak~ yetlerini birbirine müjde etmekte olduklar~~ anla~~l~yor.
Bizi dahi dinleyiniz. Tetkikat~n~za devam ediniz. Bu muhterislerin
üzerimize bina kuracaklar~~kadar enkaz halinde de~iliz. Emr-i vâki'
haline getirme~e yeltendikleri i~leri ~imdiden protesto ederiz ve
Izmir'in derhal terkine emir vermenizi bekler ve i~gali protesto ederiz
ve zuhuru muhakkak olan mukatelâtdan mes'uliyet kabul etmeyiz.
Makine ba~~nda adalet ve cevap bekliyoruz.
Müfti
Kâmil

Ulemâdan
Ali

E~rafdan
Hamdi

E~rafdan
Hac~~Ahmet

E~rafdan
Hac~~Mevlii d

Tüccardan
Bekir

Tüccardan
Ha~im

Tüccardan
Mustafa

Tüccardan
Battal

Hertev karyesi
Muhtar~~
Ali

Ketvan
Muhtar~~
~brahim

Pasinler Kazas~~nam~na
Belediye Reisi
Dervi~~
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XII
Vesika No.: 24/2 ~~95
Nevi: Telgraf müsveddesi
Mahreci: Erzurum Valili~i
Tarihi: 18 May~s 1335.

Erzurum Valili~i, Pasinler halk~ na sükûnet ve birlik tavsiye ediyor.

Pasinler Kaymakaml~k.' Vekâletine
Hasankale Belediye Reisi ile rüfekas~~ taraflar~ ndan çekilen 17
May~s 335 tarihli telgrafname kopyas~n~~al~n~z. Vatan~n ma'ruz kald~~~~bu haks~zl~~~~kabine de istifa etmek suretiyle protesto eylemi~tir. Böyle tarihi anlarda milletin uhdesine dü~en vazife lâ-yenfek
bir kitle halinde kemâl-i vakar ve sekinetle millet ser-âmedân~n~n
icraat~ na intizar eylemektir. Umum vilayet halk~~ gibi Pasinler
ahali-i muhteremesinin de asayi~ i ihlal edecek en ufak harekatdan
tevakki eylemelerini ve harice vatan~m~z ve milletimiz hakk~ nda
söz söyliyecek vesileler vermemelerini rica eyledi~imizi kendilerine
tebli~~ediniz.
XII
Vesika No.: 24 / 2184
Nevi: ~ifre çözümü
Mahreci: H~n~s Kaymakaml~~~~
Tarihi: 18 May~s 1335.

Izmir'in i~gali haberi üzerine H~n~s halk~~
aras~ nda teessürün günden güne artt~~~na
dair.

Hulâsa : H~n~s Kaymakaml~~~ n~ n 18/5/35 tarihli ve
1391 /255 numaral~~ ~ifre hallidir.
Izmir'in Yunan'a ilhak~ ndan efkar-1 umumiyede mütevellid
~ iddet-i teessür ân ben tezayüd etmektedir. Teessürât ve ~zt~rabat-~~
umumiyenin teskini için hakikat-~~ halin emr ve i~ 'ar~na müsaade
buyurulmas~~müsterl~amd~ r.
XIII
Vesika: No.: 24/385
Nevi: Telgraf müsveddesi
Mahreci Erzurum Valili~i
Tarihi: 18 May~s 1335.

Erzurum merkezinde büyük bir miting
yap~ld~~~na ve burada al~ nan kararlara dair.

Dahiliye Nezâretine
Izmir'in Yunan askeri taraf~ndan i~galine Düvel-i Mü'telife
taraf~ ndan karar verilmesinden dolay~~mugayir-~~adl ve hak olan
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i~bu karara kar~~~protesto etmek üzere bugün Erzurum belediye
heyetinin ve merkez-i vilâyetde müte~ ekkil cemiyetlerin i~tirakiyle
bilümum sunûf-i ahaliden mürekkep büyük bir miting akd ve miting
heyeti taraf~ndan icap eden makamât ile Düvel-i Mü'telife mümessillerine ba-telgraf müracaat edilmi~ tir. Bu haber merkez-i vilâyetden
mülhakat ahalisine de fevkalade sü-i tesir icra eyledi~i cihetle her
tarafta mitingler akdolunarak müracaatta bulunduklar~~muhaberat-~~
câriyeden anla~~l~ yor. Milletin bu hususta ibraz eyledi~i hissiyyat-~~
vatanperverâne ve gösterdi~i asar-~~vakar ve sekinet ~ayan-~~takdir
bir halde ve bu mesele-i mühimmede kendisini fevkalade alâkadar
gören halk ahvâlden haberdar olabilmek için mütevaliyen müracaat
tevali eylemekte bulunmu~~oldu~undan merkez ve mülhakatça son
derece galeyan ve heyecanda bulunan efkar ve hissiyyat-~~umumiyyenin ta'dili ve ezhan~n tanzimi için netice-i katiyye hakk~nda malümat
i'tas~na müsaade buyurulmas~~ve lehülamd asayi~i muhil en ufak bir
yaka bile tehaddüs eylemedi~i maruzdur.
XIV
Vesika No.: 24/21 8o
Nevi: Telgrafname
Mahreci : Samsun
Tarihi: 20 May~s 1335.

Izmir'in i~gali üzerine Mustafa Kemal
Pa~a'n~n Sadarete telgraf~.

Erzurum Vilâyetine
Makam-~~celile-i Sadaret-~~Uzmâya arz olunan telgrafname
sureti âtide mündericdir.
20/5/35
Dokuzuncu Ordu K~taât~~Müfetti~i
Yaver-i Fahri-i Hazret-i Sehriyari
Mustafa Kemal
Suret
Izmir'in Yunan askeri tarafindan i~gali hadisesi yak~ndan temasta bulundu~um orduyu gayr-~~kabil-i tasvir ve tasavvur derecede
Sadaretpenahirencide etmi~tir. ~~g May~s 35 tarihli telgrafname-i
lerinde bütün milletin ve ordunun tahassüsat~n~~icmâl eden tahassüBelleten C. XXXIII, 35
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sat-~~âsafâneleri emniyyet ve tesliyyet-bah~~olmu~tur. Ne millet ve
ne de ordu mevcudiyetine kar~~~yap~lm~~~bu haks~z tecavüzü hazm
ve kabul etmiyecektir. Ancak devlet ve milletin tahlisi ve selâmetine
hasr-~~âmâl buyuran zât-~~akdes-i hazret-i Padi~ ahlye olan sadakatname ve yeniden riyasetini deruhde buyurdu~unuz hükümet-i seniyyenin en kat'i te~ ebbüsât ve icrâatda bulunarak hukuk-~~milleti s~yânet
edece~ine itmi'nân-~~kâmil hasebiyle muhafaza-i sükünet edilecektir.
Arz ederim.
XV
Vesika No.: 24/2 I 94
Nevi: Telgrafname
Mahreci: Hasankale
Tarihi: 20 May~s 1335.

Sadarete yap~lan muracaat sonucunun
bildirilmesi hakk~nda Hasankale Belediye
Reisinin iste~i.

Erzurum Vilâyet-i Celilesine
~zmir hakk~ nda icap eden makamâta takdim k~l~nan telgrafnamenin bir sureti zât-~~samilerine takdim k~l~nm~~t~ r. Lütfen neticeden Pasinler'de bulunan evlâdlar~n~z~~da haberdar buyurman~z~~
rica ederiz.
Hasankale ahalisi nam~na
Belediye Reisi
Dervi~~
XVI
Vesika No.: 38/4370
Nevi: Mürekkeple telgraf musveddesi,
(Cevat Dursuno~lunun el yaz~s~)
Mahreci: Erzurum
Tarihi: 2 I May~s 1335.

Vilâyât-1 ~arkwye Müdafaa-i Hukuk-~~
Milliye Cemiyeti Erzurum ~ubesi, No. 80.
Erzurum Müd. H. C. ~ubesinin Bayburt
~ubesine, maksada do~ru faaliyetin geni~leletilmesi temennisi.

Bayburt Müdafaa-i Hukuk-~~Milliyye Cemiyeti
Riyaset-i aliyyesine
Izmir meselesi üzerine ~ubenizin gösterdi~i faaliyet ~ayan-~~takdir
ve ~ükrand~r. May~s~n on sekizinde Cemiyetin delâlet ve rehberli~i
ile bütün Erzurum ahalisinden mürekkep olarak akdedilmi~~olan
içtima'da Amerika hükümeti Reisi Mister Wilson'a ve Düvel-i Mü'te-
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life mümessillerine kar~~~yap~lan bu gayr-~~hukuki hareketin protesto
edilmesine ve bu hareketin tashihi ricas~na karar verilmi~~ve bunu
mutazamm~n olan telgraflar mahallerine ke~ide edilmi~tir. Hukukumuzun her halde pâymal edilmeyece~ine ümidvar oldu~umuzu
beyan ve fakat bu halin bizim için pek büyük intibah~~mücip olmas~n~~
temenni eyler ve mümkün mertebe maksada do~ru tezyid-i faaliyete
himmet buyurulmas~m rica eyleriz Efendim.

Vesika No.: 38451 o
Nevi: Kur~un kalemle telgraf müsveddesi (Cevat Dursunoglu'nun
el yaz~s~)
Mahreci: Erzurum
Tarihi: 22 May~s 1335

Izmir'in i~galini protesto eden telgraflar~n
çe~itli makamlara bildirildigine ve hareketin tashihi istendigine dair Sadârete.

Makam-~~Sadâret-i Uzmâya
Izmir'in Yunan i~galinden mütevellid heyecan-~~umumi Türkler
hakk~nda irtikâb olunan ~rza tasallut, katil ve ya~may~~kaza halklar~n~n
haber almasiyle bir kat daha tezayüd etmi~~ve Düvel-i Mü'telifenin
mümessillerine tekrar protestolar ke~ide edilerek düvel-i mü~arünileyhân~n efkâr-~~âdilâne ve insaniyyetperverânelerine kar~~~besledi~imiz
kanaatlar~m~z~n tezelzüle u~rad~~~~bildirilmi~~ve bu hareketin derhal
tashihi rica edilmi~tir. Girit ve Balkan fecâyiine kar~~~bile ses ç~kartmaks~z~n adalet-i ilâhiyyenin tecellisine kemâl-i sükün ve sekinetle
intizar eden Türklük bu defa akan ma'sum kanlarm, hetkedilen
ismetlerin, tahkir edilen milli izzet-i nefsin Yunan i~galinin ref'i ile
mukabele edilmesi tarziyesini kemal-i heyecanla bekliyor. E~er
Müslüman olmaktan ba~ka bir kusuru olmayan Türk'ün imhas~~~imdiye kadar hak ve adalet va'deden Düvel-i Mü'telifece matlüb ve
mültezem ise mâveras~nda ba~ka bir hayat olan di~er bir ölümün
intihab~~icap edecektir. Ayd~n vilâyetimizde ilerleyen ate~~ve kan
tufammn önüne geçmeleri ve bu gayr-~~insani, gayr-~~hukuki i~galin
ref'i için hükümetimizin vazife-i vataniyyesini ifa edece~ine emin
oldu~umuzu ve milletin her türlü fedakârhkla müzaherete haz~r
bulundu~unu arz eyleriz.
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Vesika No.: 38/4602
Nevi: ~apirografla tamim
Mahreci: Istanbul
Tarihi: 25 May~s 1335

Vilayât-~~ ~ark~yye Müdafaa-i Hukuk-~~Milliye
Cemiyeti (Damga)
Do~udan ya~d~r~lan protestolar~n tesiri hakk~nda
V. ~. M. H. M. Cemiyeti merkezinin yaz~s~~

Erzurum Müdafaa-i Hukuk-~~Milliye Cemiyeti Riyasetine
Tam manasiyle ~slam ve Türk memleketi olan ~zmir vilâyetimizin dü~man-~~kadimimiz Yunan tarafindan ba~teten i~gali umum
~slâmlar~~ nas~l mevki'-i ye's-âvere ilka etti~i izahdan varestedir. Bu
i~galin adl ve hakka ve bizi mütarekeye mecbur eden prensiplere
keyfiyet-i muhalefeti de meydandad~ r. Hukukumuzu muhafazaya
milletin azmi paytahtta ve bütün memâlik-i islâmiye dahilinde yükselen sesler ve bu meyanda vilâyât-~~~arkiyyemizden ya~d~r~lan protestonamelerle sabittir. ~ zmir vak'a-i elimesi memleketlerimiz hakk~nda
mütebass~râne ve müteyakk~zâne hareket için bizi de teyakkuz ve
intibaha sevkediyor. Bu nokta-i mühimmeyi bütün dinda~lar~m~z
lây~k oldu~u ehemmiyet derecesinde takdir etmi~ lerdir. Sadrâzam
Pa~ a hazretlerinin umum vilâyâta tastir buyurduklar~~telgrafnamede
izah buyuruldu~u veçhile necât ve saadet hürriyetle ve hürriyet ise
cesaretle istihsal edilece~inden ~u hengâme-i felâket içinde vakur ve
ulvi tezahürat~n ve evvel ve âhir rica olundu~u üzere asayi~in muhafazas~~emr-i ehemmine aid tedâbirin idâmesiyle âni felâkete kar~~~
ittihadkârâne harekâta tevessül esbâbm~n ehemmiyetle nazar-~~dikkattan dür tutulmamas~~esbâbln~n istikmali tekrar arz ve ihtara ibtidar
k~l~n~r efendim.
25 May~s 335
Vilayât-~~~arkiyye Müdafaa-i Hukuk-~~
Milliye Reisi
Hicaz Vali-i esbâk~~
Ahmet Nedim
(mühür)
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XIX
Bat~~Anadolu'da Yunan i~galinin geni~leVesika No.: 38 /442 ~~
mesini protesto etmek üzere 2 Haziranda
Nevi: ilmühaber, mürekkeple el
Erzurum'da yap~ lacak miting hakk~nda.
yaz~s~~
Mahreci: Erzurum Vilayeti Mektubi
kalemi
Tarihi: 30 May~s 1335.

~zmir vilâyetinin tahliye olunmamas~~ile beraber ahlren de Ma~nisa ve Ayd~n'~ n Yunanl~lar taraf~ndan i~ gâl edilmesi ve mugayir-i adl
ve hak olan i~ bu muamelenin tevlid eyledi~i heyecan-~~umumi üzerine
gerek Düvel-i Mü'telife mümessillerine ve gerek icap eden makamâta
protesto eylemek üzere Haziran~ n ikinci gününe müsadif olan Pazartesi
günü eski hükümet kona~~~önündeki meydanl~ kta bir miting akdedilece~inden bahisle icrây-~~icab~~mezkûr miting heyetinden Davavekili
Hüseyin Avni Efendi taraf~ ndan verilen arz~ halde ifade k~l~nm~~~ve
suret-i müracaat kanun-~~mahsusuna muvaf~k bulunmu~~olma~la i~bu
ilmuhaber makam-~~vilâyetde tastir ve i'tâ k~l~nd~.
(mühür)
Vali-i Vilâyet
(mühür üzerinde Valinin imzas~)

XIX
Vesika No.: 24/2 I 75
Nevi: Telgrafname
Mahreci: Der-i aliyye
Tarihi: 2 Haziran 1335

Dahiliye Naz~r~~Ali Kemal'in, Yunan i~galinin kald~r~lmas~~ hakk~ nda hüldunet taraf~ndan gerekli te~ebbüslere giri~ildi~i ve
Sadrazam~n Paris bar~~~konferans~nda haklar~m~z~~müdafaaya davet olundu~u ve halk~n vakar ve süküneti muhafaza etmesi
gerekti~i hakk~nda telgraf~.

Erzurum Vilâyetine
Vatan-~~muazzezimizin bir ekseriyet-i azime ile Türklerle meskûn
as~ rlardan beri Türk ve Türkün yurdu oldu~u için alelhusus devr-i
ahire medeniyetinin kavâid-i adi ve hukukuna göre Türk kalmas~~
iktiza eden eczây-~~asliyesinden Ayd~ n vilâyetinin ve hattâ Karesi
Mutasarr~fl~~~n~ n keyfe-mâ-ye~â' Yunanl~lar taraf~ ndan mahamm-~~

sso
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hükümet ve hakimiyet bir tarafa dursun en basit vazâif-i insaniyeti
bile rencide eden bir tarz-~~ma'lümda i~gal edilmesi ahalimizde hakiki
ve samimi heyecanlara badi oldu. Milletimizin bu ac~~teheyyüclerini
hükümct-i haz~ ra pek tabii görür. Çünkü ayn~~hissiyât ile derin bir
surette mütehassisdir. Böyle oldu~u için gece ve gündüz gerek ~tilaf
mümessilleri nezdindeki te~ ebbüsleriyle ve gerek muvafik gördü~ü
di~er vas~ talarla henüz esasen muvakkat ve fer'an fuzuli oldu~u
baz~~vesikalara nazaran pek kavi ümit eyledi~i bu haks~z i~galleri
Paris Konferans~n~ n mukarrerat-~~kat'iyyesinden ref' ettirme~e var
azm ve faaliyetle çal~~ maktad~ r. Hükümet-i seniyye'ye daima müzâheretden geri kalmamakla beraber varl~~~~her endi~ enin ve her ihtiras~n fevk~ nda tutan ve tarih ve mazi sahibi bir kavme yara~~r bir
tarzda felaket demlerinde temkin ve yakan elden b~ rakmamak ve
sükü' net ve metanetle me~ rü' ve müessir suretde müdafaa-i hukuk
eylemek bir yandan ahvâlin nezaket ve vahametini, bir yandan
menafi-i devlet ve memleketin kudsiyet ve ehemmiyetini ciddiyetle
dü~ünen halk~m~z~ n uhdesine terettüb eder bir vazife-i hamiyetdir.
Hükümet-i haz~ ra gerek resmi ve gerek gayr-~~resmi vas~ talarla milleti
pey-der-pey cereyan-~~vukuatdan haberdar eyleme~i de vazâifin en
mübremi addeyler. Fransa Cumhuriyet-i mufahhamas~n~ n mümessil-i
alisi M. de France cenaplar~~ nezd-i sadaretpenahlye gelerek vaki'
taleb-i fahimânelerinin kabul edildi~ini beyan ile hukuk-~~Osmaniyeyi
Konferans huzurunda müdafaa için Paris'e azimet edebileceklerini
teb~ ir ettiler. Sadr-~~mü~arünileyh hazretlerinin maiyet-i mahsusalar~~
ile birlikte bu büyük vazifeyi ifa için müttehi-i hareket olduklan
tebli~~olunur.
1/6/35
Dahiliye Naz~r~~
Ali Kemal
XX
Vesika No.: 24/2176
Nevi: Telgrafname
Mahreci: 2 Haziran 1335
Tarihi: Hasankale

Pasinler kazas~~ ahalisi taraf~ ndan büyük
bir miting yap~ld~~~ na dair.

Erzurum Vilâyetine
~zmir i~galinin devam ve terakkisinden müteessir olan Pasinler
kazas~~merkez ve mülhakat~~ahalisinden be~~bin kadar e~ has~n i~tira-
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kiyle bugün merkez-i kazada usulü dairesinde ruhsat istihsaliyle azim
ve heyecan-engiz bir miting akdedilmi~~ve asayi~in muhafazas~~mü~külâtla mümkün olabilmi~ tir. Galeyan-~~umumi devam etmekte
bulundu~undan muhafaza-i asayi~~için icap eden tedâbir-i inzibatiye
ittihaz k~l~nm~~~oldu~u beray-~~ma'lümât arzolunur.
2 Haziran 35
Kaymakam Vekili
Nesimi
XXI
Vesika No.: 24/2177
Nevi: Telgrafname
Mahreci: Pasinler
Tarihi: 3/4 Haziran 1335.

Pasinler ahalisinin ikinci defa büyük bir
miting yapt~~~~ve gerekli makamlara protesto telgraflar~~çekildi~i hakk~nda.

Erzurum Vilâyetine
Kaza ahalisi bugün de içtima' ederek miting akdetmi~lerdir.
Mitinge i~ tirak eden ahali mikdar~~alt~~bini tecavüz etmi~tir. ~zmir ve
havalisinin tahliyesi z~mn~nda kararlar ittihaz etmi~lerdir. Dersaadet'te Düvel-i Mü'telife mümessil-i siyasilerine, Sadâret-~~uzmâya,
Dokuzuncu Ordu K~taat~~Müfetti~li~ine müracaat etmi~lerdir. Galeyan-~~milli günden güne tezayüd etmektedir. Muhafaza-i asayi~~
pek güçlükle te'min edilebilmi~ tir. Galeyan ve teessürât tevessü'
etmekte oldu~u maruzdur.
3/4, 6, 35
Kaymakam
Nesim?
XXII
Vesika No.: 24/2178
Nevi: Telgrafname
Mahreci: Ispir
Tarihi: 4/6/1335

Izmir i~galinin devam~~ kar~~s~nda ispir'de
yirmi bin ki~inin miting yapt~~~~ve Itilff
Devletlerinin vaadetmi~~olduklar~~adaletin
tecellisini halk~n sab~rs~zl~kla bekledi~i
hakk~nda

Erzurum Vilâyet-i Celilesine
~ ngiltere, Cemâhir-i Müttehide-i Amerika, Fransa, ~talya gibi
düvel-i muazzama zimamdârâmn~ n deruhde ettikleri vazife-i aliyyeleri
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adi ve hakka müsteniden cihana müstemir bir sulh ve müsaid bir
istikbal temini suretiyle ifa edeceklerine emin ve kani' bulundu~umuz
halde Izmir gibi mamûr ve öz topraklar~m~z~n Yunanl~lar taraf~ndan tevali-i i~gali sulhun bizi hukuk-~~sariba-i milliyemizden
mahrum edecek ve hattâ hayat~m~ za kasdedecek bir mahiyeti tecelli
etmesinden nâ~i yirmi bin ki~ iden mürekkep akdedilen miting neticesinde muhterem Wilson cenaplarm~n ilan buyurmu~~oldu~u esasât ile
kat'iyyen kabil-i te'lif olmayan ve s~rf Yunanl~lar~ n doymak bilmeyen
h~rs ve i~tihalar~ mn münbais olaca~~~~üphesiz bulunan ~u hal kar~~s~ nda Düvel-i Mü'telifenin adaletine memleket halk~n~n sab~rs~zl~kla
intizâr eyledikleri en canl~~tezahürât ile izhar ettikleri ve sabr u
süld~netin idaresi pek mü~ kül bulundu~u marûzdur, ferman.
Ispir Müdafaa-i Hukuk-~~Milliye
Reisi
Cemal

Vesika No.: 24:2 I 96
Nevi: Telgrafname
Mahreci : Hasankale
Tarihi: /6,' ~~333

Izmir i~galinin devam ve geni~lemesinden
galeyana gelen yedi bin Pasin'linin bir
miting yapt~~~~hakk~nda.

Izmir'in temadi ve tevessü eden i~gali kaza ahalisini fevkalade
tehyic etti~inden bugünkü tezahürât di~er günkü tezahüratdan daha
ziyade galeyan~~badi olmu~, takriben yedi bin ki~ ilik bir miting de
bugün akdedilmi~ tir. Mitingin akdi esnas~ nda Dokuzuncu Ordu
K~taat~~Müfetti~i Mustafa Kemal Pa~a hazretlerinin Miting heyetine
cevaben ke~ide buyurduklar~~telgrafname-i Sami k~ raat edilmi~~ve
halk üzerinde ümmid-bah~~bir te'sir has~l etmi~tir. Asayi~~ve intizam~n muhafazas~ nda tasadüf edilen mü~ külât tasavvurun fevkinde
olmu~tur. Lehü'l-hamd birgünâ hadiseye meydan verilmedi~i marûzdu r.
Kaymakam Vekili
Nesimi
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Izmir'in i~galini protesto etmek için Bayburt ahalisinin yapt~~~~mi ting hakk~nda.

Erzurum Vilâyetine
Izmir'in i~gal edilmesinden dolay~~Bayburt ahalisinde fevkalâde
bir te'sir hâs~l olarak dünkü Pazartesi günü büyük bir miting akd ve
i~gal keyfiyeti Dersaadet'te ~ngiltere, Amerika, Fransa, ~talya mümessillerine ve Bab~aliye ve Dokuzuncu Ordu K~taat~~Müfetti~li~ine
protesto edilmi~~ve tezahürat elyevm devam etmekte olup cevap
vürüd etmedikçe halk~~ da~~tmak mümkün olamayaca~~~
sükün ve vakarla telgrafhanede cevap intizar~nda bulunduklar~~
marüzdur.
Kaymakam Vekili
Salih

XXV
Vesika No.: 24/2173
Nevi: Telgrafname
Mahreci : Bayburt
Tarihi: 5/6/1335.

Bayburt'ta durum ayd~nlanmad~~~ndan
ahalinin da~~lmad~~~~hakk~nda

Erzurum Vilâyetine
Vaziyet tavazzuh etmedi~inden ahali heyecanda. Telgrafla
Düvel-i itilâfiye mümessillerine müracaat etmektedirler. Ahalinin
heyecan~n~~ teskin etmek üzere vaziyetin inki~af~n~n emr ve i~'ar
buyurulmas~.
Kaymakam Vekili
Mehmet Salih
4895/264 8 Haziranda cevap yaz~ld~.
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Vesika No.: 24 2 174
Nevi: Telgraf müsveddesi
Mahreci : Erzurum Valili~i
Tarihi: 8 Haziran 1335.

Hükümetin gerekli te~ebbüslerde bulundu~una dair.

Bayburt Kaymakaml~~~~Vekâletine
C. 5 Haziran 335 ve 4683/382 numaral~~tele : Hükümetimiz
te~ebbüsât-~~siyasiyede bulunmaktad~r. Neticeye sab~r ve sükünla
intizar ediniz.

Vesika No.: 24/2181
Nevi: Telgrafname
Mahreci: H~n~s
Tarihi: 5 6/1335

Yunan i~galine son verilmesi için Lloyd
George'~n harekete geçmesini telgraf ba~~nda
beklediklerine dair H~n~s ahalisinin dile~i.

Erzurum Vilâyetine
Izmir'in Yunan k~taât~~taraf~ndan i~gal ve bu i~galin bir ilhak
mahiyetinde oldu~unu i~itti~imizde Lloyd George cenaplann~n
enzar-~~âmmeye kar~~~gazetelerle ne~rettirdi~i ve adaletin tatbikinde
teferrüden ihraz-~~ma'delet edece~i vaadini küçük milletlerin kudretlerinin fevk~nde bir tasavvur gibi o havalideki ekseriyetimize kar~~~
büyük bir sahamn kendilerine terkedilmekteki hayalleri bittabi muhik
görülemez diye emretti~i halde Harb-~~umumide katiyyen küçülmü~~
ve memleketin dörtte biri kalm~~~olan biz Islam hükümetinin eldeki
Izmir'inin de Yunan tarafindan i~gal edilmesi Ingiltere mümessilinin
bu babdaki vaadini bir tarz-~~hakaretle çi~nemek de~ildir de nedir?
Hal böyle iken ahali-i umumiyenin akdetti~i üç günlük miting neticesinde müteaddit ve mütekaddim telgraflanna cevap intizar edilirken bugün ald~~~m~z habere göre i~galin maalesef tevessü' ve terakki
etti~i ve yapt~klar~~hak ve adalete mugay~r tecavüz ve mezâlim te~eddüd etmekte oldu~unu and~nyor. Necat ve mukadderat~m~z~~yed-i
adi ve siyasetlerine tevdian teslim oldu~umuz mümessil cenaplan
Yunan muhterislerini bi-vech bu tecavüzden men' ile mevcudumuza
göre dün bir nisbette kalan memleketlerimize uzanan muhteris elleri
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kasr ile beraber ba~l~ca Izmir'in Yunan i~ galinden tahlisiyle vaid-i
kerimânelerini ikmâlen alem-i medeniyete kar~~~kuyûd-~~tarihiyyede
bir nam-~~fahamet ihrâz etmelerini son sab~ rs~zl~kla intizâren huzurlarma takdim ve mün'akit miting mevcudu bulunan on bin ki~iyle
cevab~n~~makine ba~~nda bekleriz.
Vilâyât-~~ ~arkwye Müdafaa-i Hukuk-~~
Milliyye Cemiyeti H~n~s ~ubesi

Vesika No.: 38/4603 e ek
Nevi: Telgrafname
Mahreci: ~stanbul
Tarihi: 29 May~s 1335

Sadrâzarn~ n beyanat~~ üzerine Bâblâllye özel
bir heyet gönderildigine ve Saltanat ~uras~na bir mt~ht~ ra verildi~ine dair.

Erzurum Vilâyât-~~ ~ark~yye Müdafaa-i Hukuk-~~
Milliyye Cemiyeti ~ubesine
Beyanat-~~Sadaretpenahi Cemiyetimizin nazar-~~dikkatini celb
ederek derhal Bâblâliye bir hey'et-i mahsusa gönderildi~i gibi müteakiben te~ekkül eden ~uray-~~Saltanatda hukukumuz müdafaa edilmi~~
ve bu babda bir muht~ ra verilmi~tir. ~zahat postadad~r.
Vilâyât-~~ ~arkwye Müdafaa-i Hukuk-~~
Milliyye Cemiyeti Reisi
Ahmet Nedim

Vesika No.: 38/4603
Nevi: Tahrirat, asl~.
Mahreci: Istanbul
Tarihi: 6 Haziran 1335

Bir önceki belgede sözü edilen mesele hakk~nda etrafl~~bilgi kapsayan tahrirat.

Erzurum Müdafaa-~~Hukuk-~~Milliyye
Cemiyeti Riyâsetine
Efendim!
~zmir vilayetinin ahiren duçar oldu~u fecâyi-i elime üzerine
Sadrazam Pa~a hazretlerinin gerek Paris Sulh Konferans~na tevdr
buyurduklar~~notada gerek baz~~cerâid muhabirine vuku'bulan beya-
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natlar~ nda münderic "Ermenistan için vâsi' muhtariyetlerini kabul
edece~imiz vilâyetlerden bahsetmiyorum" f~kras~~Cemiyetimizi fevte'sirât~~
kalade endi~enâk ve müteessir etti~i gibi vilayatda da
mucib oldu~u al~nan telgraflardan anla~~larak keyfiyyet ~uray-~~
Saltanat murahhaslar~m~z taraf~ndan istizah ve bu babda Sadârete
bir de muht~ra tevdr edilmekle münderecat~na kesb-i vukuf edilmek
üzere mezkür muhtar~n~n aynen münderic bulundu~u Hadisât Gazetesi'nin 55 numaral~, 5 Ramazan 337 tarihli nüshas~ndan üç adedi
matviyyen irsal-i savb-i Mileri k~l~nm~~~oldu~u gibi Elviyeye de ba~kaca gönderilmi~ tir. Buraca imkân dairesinde hukukumuzun müdafaas~ndan geri durulmamakta olup evvel ve âhir rica edildi~i vehçile
oraca da muhafaza-i hukuk yolunda mütebass~râne ve müteyakk~zane
davramlmas~~tekrar temenni olunur efendim.
6 Haziran 335
Vilayat-~~ ~arkwye Müdafaa-i Hukuk-~~
Milliyye Cemiyeti Reisi Esbak
Hicaz Valisi
Ahmet Nedim

XXX
Vesika No.: 38/4375
Nevi: Telgrafla dilekçe metni, asl~.
Mahreci: Kigi
Tarihi: 16 Haziran 1335

~tilâf devletlerince Izmir'in Yunanistan'a
ilhak karar~~iptal edilmezse her türlü fedakârl~g~~göze alacaklar~na dair Kignilerin
Sadârete müraacaat~.

Dersaadet'te Sadaret-i uzmâya
Vatan~m~z~n eczas~ndan bulunan ve tarihen ve asar-~~mevcudesiyle bir Türk memleketi oldu~u müsbet olan ~zmir vilâyetine Yunanl~lar taraf~ndan asker ç~kar~larak zaptedildi~ine dair al~nan haberler
kazam~z halk~n~~dill~t~n etmi~tir. Bu vilayetin sahib-i hakikisi bir
milyonu mütecâviz ahali-i islâmiyye iken iki yüz bin nüfüsdan ibaret
bulunan ekall-~~kalll Rumlara feda edilmek suretiyle Yunanhlar~n
zabta k~yam eylemeleri âleme ilan olunan Wilson prensiplerine ve
akvam~n te'min-i saadetini kafil sulhün akdedilece~ine dair düvel-i
muazzama-i Mü'telifenin mevaid-i âliyesine külliyyen mugay~r ve
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muhalif oldu~una binen Izmir'in Yunanistan'a ilhak karar~~iptal
edilmedi~i halde redd-i ilhak için nev-i be~erce icras~~kabil olan her
türlü fedakarl~~~~ihtiyar edece~imizin Düvel-i muazzama-i Mü'telife
mümessillerine ibla~~na vesâtat-~~sâmiye-i Sadaretpenahilerinin ~ayan
buyurulmas~n~~istirham eyleriz.
16 Haziran 335
Vilayat-~~ ~arkwye Müdafaa-i
Hukuk-~~Milliye Cemiyeti Ki~~~
~ubesi Reisi Mehmet Hayri?
(mühür).
Cemiyet azas~~Hüseyin Hüsnü
(mühür).
Aza Kahraman Sabri
(mühür).
E~rafdan [isim okunamad~].
(mühür).
E~rafdan Mehmet Necati
(mühür).

Belediye Reisi Hüseyin Hüsnü
(mühür).
Cemiyet azas~~Mustafa Fehmi
(mühür).
Aza Mehmet ~akir
(mühür).
E~rafdan [isim okunamad~]
(mühür).
E~rafdan Mehmet
(mühür).
E~rafdan Mehmet Murad?
(mühür).

E~rafdan [isim okunamad~]
E~rafdan Mehmet Emin
(mühür).
(mühür).
Osman
Faik
E~rafdan
(mühür).

Vesika No.: 38/4377
Nevi: Telgrafla dilekçe metni, asl~~
Mahreci: Ki~i
Tarihi: 16 Haziran 1335

Ki~i'lilerin ayn~~mealde Mustafa Kemal
Pa~aya müracaatlar~~

Dokuzuncu Ordu K~taât~~Müfetti~li~i Cânib-i Alisine
Vatan~m~z~n eczas~ ndan bulunan ve tarihen ve asar-~~mevcudesiyle bir Türk memleketi oldu~u müsbet olan Izmir vilâyetine Yunan~ler taraf~ndan asker ç~kar~ larak zabt edildi~ine dair al~nan haberler
kazam~z halk~n~~dilhûn etmi~ tir. Bu vilayetin sahib-i hakikisi bir
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milyonu mütecâviz ahali-i islâmiyyesi iken iki yüz bin nüfusdan
ibaret bulunan ekall-~~kali' Rumlara feda edilmek suretiyle Yunanilerin zapta k~ yam eylemeleri âleme ilan olunan Wilson prensiplerine
ve akvam~ n te'min-i saadetini kâfil sulhün akdedilece~ine dair Düvel-i
muazzama-i Mü'telifenin mevald-i âliyesine külliyyen mugay~r ve
muhalif oldu~una binâen Izmir'in Yunanistan'a ilhak karar~~ iptal
edilmedi~i halde redd-i ilhak için nev'-i be~erce icras~~kabil olan her
türlü fedakarl~~~~ihtiyâr edece~imizin Düvel-i muazzama-i Mü'telife
mümessillerine ibla~~ na vesatet buyurulmas~~istirham~ na dair Sadaret-i
uzmâya bir k~ t'a telgrafname ke~ide k~l~nm~~~ oldu~unun arziyle
makam-~~sâmi-i Müfetti~-i alilerince de ma'ruzat~m~z~n icap eden
makamat-~~âliyeye ibla~~ na ve icray-~~icab~ na müsaade-i aliyyelerinin
~ayan buyurulmas~~müsterhamd~ r ol babda.
Vilayat-~~ ~arkwye Müdafaa-i Hukuk-~~
Milliyye Cemiyeti Ki~~~~ubesi Reisi
Mehmet Hayri?
( mühür )
Cemiyet azas~~
Aza
Mustafa
Hüseyin Hüsnü
(mühür)
( mühür )
E~rafdan
E~rafdan
Mehmed Sâfi Mehmed Behcet
( mühür )

Belediye Reisi
Hüseyin Hüsnü

Aza
Kahraman Sabri
( mühür )

E~rafdan
Hüseyin Hüsnü
( mühür )

E~rafdan
Mehmet Behcet
( mühür )

E~rafdan
Mehmet Kamil
( mühür)

E~rafdan
Esseyyid Mehmet Dursun
( mühür )

E~rafdan
Mehmet ~akir
( mühür )

E~rafdan
Mehmet Emin bin Dursun
( mühür )

E~rafdan
Osman Faik bin Behcet
( mühür )
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XXXII
Vesika No.: 38/3478
Nevi: Tezkere, asl~~
Mahreci: Ki~~~
Tarihi: 17 Haziran 1335

Yukar~daki iki dilekçenin ait olduklar~~ makamlara telgraf la gönderilmesi için Ki~i'lilerin ricanameleri.

Vilâyât-~~ ~arkwye Müdafaa-i Hukuk-~~Milliyye Cemiyeti Erzurum
~ubesi Riyâset-i aliyyesine
Akdedilen miting neticesinde umum ~slâm~~mükedder ve me'yus
eden ~zmir istilâs~~ve Yunan'a ilhak~~hakk~ndaki karar~n iptaline
dair makam-~~Sadârete ve Vilâyât-~~ ~arkwyenin Ermenistan te~kili
hakk~ ndaki Sulh konferans~n~n karar~ na mütedair kezâlik Sadâret-i
uzmâya hitâben yaz~lan iki k~ t'a telgrafnâme burada telgraf hatt~~
olmad~~~ ndan Cemiyet-i aliyyeleri vesâtatiyle ke~ide ettirilmek ve
Dokuzuncu Ordu K~taat~~ Müfetti~li~ine hitâben yaz~lan tahrirat
mahalline verilmek üzere leffen takdim k~l~nd~. Mezkör telgraflarm
ücreti oldu~u bil-hesab anla~~lan yediyüz kuru~~da mazrf~fen gönderilmi~~oldu~unun arziyle keyfiyet-i vüsülü ve ke~idesinin i~'ar~~ve
ilmuhaberinin tisyâr~~mütemennâd~r efendim.
Vilâyât-~~ ~ark~yye Müdafaa-i
Hukuk-~~Milliyye Ki~~~ ~ubesi
Reisi
Mehmet Hayri?
(imza)

Vesika No.: 38/4322
Nevi: Telgrafname
Mahreci: Sivas
Tarihi: 15/11/1335

Izmir i~gali dolay~s~yle Giresun kay~kç~lar~n~n tutumu hakk~nda.

Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i
Merkeziyyesine
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Giresun Heyetinin i~'ar~na nazaran ~zmir vilâyetine haks~z yere ayak bast~r~lm~~~
Yunanl~lar~n oradaki dinda~lar~m~za kar~~~irtikâb eylemekte olduklar~~
vah~et ve ~ enâatdan dilhön ve müteneffir olan hamiyetli Giresun
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kay~kç~lar~~limanlarma u~rayan Yunan vapurlar~na yük ve yolcu
götürmeme~e karar vermi~ lerdir. Ta'mlm edilecektir.
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Hey'et-i Temsiliyyesi
nâm~na
Mustafa Kemal

Vesika No.: 24/3286
Nevi: Arap harfleri ile bas~lm~~~
rapor
Men~ei: Izmir
Tarihi: 1335

Izmir'de i~lenen facialar hakk~nda rapor.

IZMIR FECAYII
~zmir Rusümat Ba~ müdürünün Raporu
~zmir ahali-i islâmiyesi ile bilcümle memurinin gördü~ü ân-~~
tarihinin tafsilâta~~ber veçh-i zirdir. May~s~n ondördüncü çar~ amba
günü bir gün sonra Izmir'in Yunan askeri tarafindan i~gal edilece~i
~urada burada söylenmekte idi. Di~er taraftan bunun asl~~olmad~~~~
ve olsa bile ya kuvve-i Itilâfiye tarafindan i~gal edilece~i veyahut
i~galin yaln~z mevki-i mütahkeme ~âmil bulunaca~~~iddia ediliyordu.
Hükiimet tarafindan ne ahaliye ne de devâir rüesâs~na bu babda hiçbir
tebligat icra edilmemi~~ve bilakis ak~am ç~kan Islâhat Gazetesinde
valinin ifadesine atfen bunun mevâki-i müstahkemeye ait pek ehemmiyetsiz bir i~gal mahiyetinde oldu~una dair bir makale inti~ar etmi~~
oldu~undan birgünâ tedbir ittihaz~ na hacet görmeden ertesi yani
on be~~May~s Per~ embe günü ber mu'tad vazifemizin ba~~nda isbat-i
vücud ettik. Kable-z-zevâl saat dokuzda on kadar Yunan nakliye
sefâini, K~lk~~~z~rhl~s~~ve bir iki Yunan torpidosunun himayesinde
limana muvasalat ve askerleri r~ht~m üzerine ç~karma~a müba~eret
ettiler. Sivil ahalinin zito nidâlar~~âfak~~sars~ yor ve dairemize kadar
geliyordu. Bir müddet sonra önde ve tarafeynde sivil ahali oldu~u
halde Yunan asâkiri trampete çalarak k~~laya do~ru yürüme~e ba~lad~lar. Tarifi nâkabil büyük bir elem, fakat yine so~uk kanla ~u manzaray~~uzaktan görüyor idik. Asâkir bir hayli miktar~~geçtikten sonra

IZMIR'IN YUNANLILAR TARAFINDAN I~GAL/

561

uzaktan i~ itilen bir el silah sesini müteakip nekadar sivil ahali ve asker
geçmi~~ise bunlar~n gayr-~~muntazam bir surette ve kemal-i tahâlükle
kaç~~t~klar~~görüldü~ü gibi silah sesleri de tezayüt etti~inden kapu ve
pencereleri mükemmelen kapayarak hâdisata muntaz~r olduk. Makineli tüfenk sesleri gittikçe art~ yor ve cüz'i müddet tevakkuf ederek
yine ba~l~yordu. ~u suretle yar~ m saat kadar bir müddet geçtikten
sonra dairenin kapusu ~iddetle vurulma~a ve (aç~mz) sesleri i~itilme~e
ba~lad~. Bittabi açt~k. Elinde bir rovelver ile yan~ nda bir sivil tercüman
ve arkas~nda üç, dört nefer oldu~u halde bir Yunan zabiti yukar~ya
ç~kt~. Tercüman evvel emirde mucib-i endi~ e bir~ey olmad~~~na dair
teminat verdikten sonra hariçte birçok telefat vukubuldu~u cihetle
memurin-i hükümetin tevkif edilece~i ve varsa silahlar~mala beraber
teslim olmam~z lüzumunu söyledi. Bittabi mütâvaat gösterdik ve
mevcut yirmi, yirmi be~~memurinden birkaç~n~n ufak lutada rovelyerlerini toplayarak zabite teslim ve her tarafta taharriyat icras~n~~
teklif ettik. Taharriyat-~~lazime icra olundu ve bir ~ey bulunamad~.
Bu aral~k kendi odamda da taharriyat icra ettikleri s~rada zat~ma aid
ufak bir kasan~ n içinde ve bir zarf derununda bulunan iki yüz liradan
bir miktar~n~~taharriye memur olan iki nefer beynlerinde taksim ve
bana sükût etmemi ihtar ettiler. Her~ey hitam bulmu~tu. Art~k d~~ar~ya
ç~kmak laz~md~ r denildi. Halbuki d~~arda ~iddetli bir ya~mur ya~d~~~~gibi silah sesleri de devam etmekte bulundu~undan bizi muhakkak
bir tehlikeye maruz b~ rakmaktan ise orada yine kendi nezaretleri
taht~ nda muhafaza etmelerini rica ettik. Cevaben (sizin dâi-i ~üphe
bir ~ eyiniz görülmedi, bir saat sonra serbest olacaks~n~z, burada ~u
iki neferi —paray~~alanlar~— b~rakaca~~z. Hayat~ mza gelince o bizim
namus-~~askerimize mevdu'dur. Bu sözleri söyleyen bir Bulgar zabiti
de~il Yunan zabitidir) denildi. Tabii muvafakat ettik. Fakat nöbetçi
kalacak neferler kasada daha ziyade para oldu~unu gördükleri için
gece k~ rarak alacaklarma emin oldu~umdan ~ahs~ma ait olan bir
mikdar paray~~beraber al~p alamayaca~~m~~zâbitine sordum. (Alma,
benim mesuliyetim taht~ndad~ r) dedi. Bu suretle paray~~baz~~ufak
tefek ~ eyleri üzerime alarak rüfekamla beraber soka~a ç~kt~k.
Soka~a ç~k~nca hal ve etvar tebeddül etti. Orada bulunan di~er
bir tak~m Yunan neferat~~üzerimize hücum ederek hemen feslerimizi
al~p y~rtt~ lar. Ellerimizi havaya kald~ rarak (zito Venizelos) diye
ba~~rmam~z~~emrettiler. Bu suretle ba~~ra ba~~ra r~ht~m üzerine ç~kt~k
ve orada hükümet dairesi tarafindan getirilen di~er memurinin de
Bellek?? C. XXXIII, 36
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ayn~~halde (zito) diye ba~~rarak ba~lar~~ aç~k olarak ya~mur alt~nda
vapur iskelesi cihetine do~ru sevkolunduklar~ m gördük. Zahire Borsas~~önüne geldi~imiz zaman ya~mur durmu~ tu. Orada Borsa dahiline
sokulan memurin yolu kapad~ klar~~ için bir saat kadar tevakkufa
mecbur olduk. Bu müddet zarf~ nda kafile kafile Osmanl~~zâbitlerinin
zito diye ba~~rt~ larak elleri kezâlik yukar~da oldu~u halde geçtiklerini
gördük. Bunlara mütemadiyen tüfenk dipci~i vuruyorlar ve ~uralar~na
buralar~na süngü sapl~yorlard~ . Hattâ ~ark Kumpanyas~'n~n önüne
geldikleri zman Yunan askeri taraf~ndan edilen ate~~üzerine alt~~
nefer ve zabitin ~ ehit edildiklerini sonra haber ald~k. Ya~murlar~ n
tekrar ba~lad~~~~bir zamanda bize tekrar hareket emri verildi.. Yürümüyor, ko~ uyorduk. Benim gibi mülâhham olan veyahut takat~~
bulunmayanlar mütemadiyen dipcik yiyordu. Böylece kahvelerin
önünden ve sivillerin pek çok elfaz-~~ ~ etüme ve galizelerine marüz
olarak geçirildik ve Italyan Mektebinin önünden saparak ikinci Kordon üzerine, ömrümde görmedi~im derecede ~iddetli bir ya~murun
alt~ nda bizi sevkeden neferât dar bir sokakta birer birer nemiz var
nemiz yok hepsini ald~ lar. Hattâ maden tütün tabakalar~na, benzin
çakmaklar~na var~ ncaya tenezzül ettiler. Üzerimizde bir~ey getirmi~~
isek bulmak için elbisemizi kâmilen y~rtt~lar. Biraz sonra yine r~ht~m
üzerine ç~kt~k ve ayn~~tarzda, yâni eller yukar~da (zito Venizelos)
diye avaz~m~z ç~kt~~~~kadar ba~~rarak ko~a ko~ a dipçik ve tokatlarla
Ayd~n ~imendifer Kumpanyas~ mn — Punta Iskelesi dedikleri — iskeleye vard~k. Art~ k bizde de tâb u takat kalmam~~t~. Yolda gelirken
önümde yürüyen Veznedar Naz~m Efendi, kula~~ na isabet eden bir
darbe ile sersemleyerek yere dü~ mü~tü. Süngülemi~ ler, bir daha avdet
etmedi, ~ehit oldu. Di~er rüfekamdan ço~u yaral~~idiler.
Punta Iskelesinde bizi getiren neferât, hepimizi Yunan bahriye
zabitlerine teslim ederek avdet ettiler. Biz evvelce gelen memurin-i
hükümete orada mülâki olduk.
Hakk~m~ zda icra edilen ~enayiin en ~edidi burada oldu. Asakir-i
bahriyye kemerlerini ç~kararak tokalar~~ile zabitlerinin huzurunda
hepimizi darbettiler. Ba~~m~za at~lan ta~, kömür ve kiremitlerle cerihadar olmayan kimse kalmad~. Bir aral~k ~ahs~m~~ tan~tmak istedim,
kart~m~~ ç~kard~ m (hakk~ mda malümat al~n~ z, ben bu muameleye
müstahak bir adam de~ilim) dedim. Zabitlerden pek ~iddetli (sus
kerata) cevab~n~~ ald~ m. Hattâ bunlardan baz~lar~~Türkçe olarak
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(kerata, Rumlar~~kestiniz, Ermenileri katlettiniz de~il mi? ~~ te biz
de bu gece hepinizi köpek gibi bo~azlayaca~~z. Haydi mezar~mza)
diyerek bizi iskele üzerine yana~m~~~olan bir vapura sevketme~e ba~lad~lar. Bu aral~k evvelce tan~d~~~m bir Yunan bahriye zabitine
tesadüf ettim ki mesâil-i resmiyye vesilesiyle münasebet peyda etmi~~
idik. Beni bu halde görünce taaccüp etti, sebebini sordu. Arkada~lar~n~za sorunuz dedim. Iskeleye yana~ an vapura geldik. Girerken
sopalarla dövüldük ve ~slak f~~k~~ile dolu anbar~n~n içerisine at~ld~k.
Zikretti~im zâbit te~ebbüste bulunmu~, on dakika sonra anbardan
beni ç~kartt~. Ç~k~nca hakk~m~zda reva görülen ~u muamele-i hünrizâneden dolay~~protesto ettim ve benim kadar masum olan arkada~lar~m da ç~kmad~kça bir yere gitmiyece~imi söyledim. Ne onlar~n ve
ne benim tahliyem yed-i iktidar~nda olmad~~~n~~ve kumandan Mösyö
Mavridis'e söylemek laz~m oldu~unu ve ancak hepsinin derakap bu
anbardan ç~kar~lacaklar~n~~söyledi. Oradan bir araba ile Avc~lar Kulübü önüne geldik, bir sandal ile evvela Averof z~rhl~s~na gittik.
Badehu Mösyö Mavridis'in bulundu~u Lyon torpidosuna ç~kt~k.
Pek me~gul olan Mavridis son derecede beyan-~~teessüf etmi~. Iki
kadeh konyak ikram olundu~u gibi kal~n bir de palto verdiler. Vapurda
kalan arkada~lar~m~n isimlerini birer ka~~da yazd~m.
Derhal ç~kartacaklar~ na dair vaad ettiler ve bizi Yunan zabitine
terfik ederek sandal ile eve kadar gönderdiler. Her tarafim bere içinde
idi. Halimi görenler gayr-~~ihtiyari olarak a~lad~lar. Uç gün yataktan
kalkmak mümkün olamad~. Ertesi günü ald~~~m malâmata göre
filhakika arkada~lar~~hemen ambardan ç~karm~~lar. Ç~karken yine
dövmü~ler. Ba~~m~za ta~, kiremit att~klar~~yere götürüp yine darp
etmi~ler, bir müddet vagonlara koymu~lar, koyarken yine dayak
atm~~lar. Gece saat onda vagondan ç~kararak döve döve Patris vapuruna götürmü~lerdir. Vapur y~kan~yor imi~, hortumlar~~zavall~lar~n
üzerine tutarak tekrar ~slatt~ktan ve bir saat da ~iddetli bir poyraz
rüzgar~na mâruz b~rakt~ktan sonra ambara atm~~lar. Sabaha kadar
bir lokma ekmek, bir yudum sudan mahrum b~rak~lan biçarelere
ancak sabahleyin serbesti verilmi~.
* *

Fecâyiin buraya kadar zikrolunan k~sm~na bizzat hedef olduk.
Ba'dehu ald~~~m~z mak~mata ve Düvel-i Itilafiye Heyet-i Tahkiki-
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yesinin raporu ile de sabit oldu~una vak~f oldu~umuz istihbarata
nazaran : yevm-i i~galde Izmir'in Kokaryal~, Göztepe, Ispartal~,
Karantine . . . cihetlerinde meske~n olan Müslüman evlerine Yunan
asâkiri taraf~ndan gündüz vukubulan tecavüzât neticesinde, tecavüze
duçar olan evlerden bulabildikleri nekadar zi-k~ymet e~ya ve nukûd
vesaire var ise hepsi müsellâhan zapt, daha do~rusu sirkat olundu~u
gibi o esnada muhadderat-~~islâmiyenin ~rz~na taarruz ve bâkire k~zlar~n pâk ismetleri hetkolunmu~tur. Hattâ bunlardan birine dört
Yunan askeri fiil-i ~enii icradan sonra mahall-i tenasüle Yunan band~ras~~sokarak terkettikleri, Düvel-i Itilafiye Tahkik Heyetlerinin
icra eyledikleri tahkikat-~~amika neticesinde sabit olmu~tur. Sokaklarda
tesadüf edilen Müslimler katl ve hele Ziraat Bankas~n~n merdivenlerine iltica eden alt~~masum yavrucak bi-aman bir surette ve yayl~m
ate~i edilerek itlaf edilmi~lerdir.
Bu tecavüzat-~~melunâneden havf ile öteye beriye iltica eden
müslüman ailelerinin terkettikleri haneleri, önce ya~maya duçar
edilmi~~ve muntazaman nakl-i hane edercesine evlerinde nekadar
e~ya varsa, aynal~~dolaplar~na var~ncaya kadar sirkat olunmu~tur.
* *
I~galden sonra Izmir'in ald~~~~yaz' ve ~ekl-i siyasi ise bil-vücûh
câlib-i nazard~r :
S~rf muhtel oldu~unu iddia ettikleri emniyet ve asayi~in temin ve
idâmesi maksad~~ile muvakkat bir i~gal-i askeri alt~na al~nan memlekette asayi~e müteallik olmayan kâffe-i hususâtda kavanin ve nizamat-~~
mülkiye ve usul-i kadime men i ve carl olmak laz~md~r. Izmir'de ise
~u i~gal-i nagihanlye ra~men hiçbir nümayi~~ve ihtilal asari görülmedi~i halde idare-i örfiye ilan olundu. Derakab bir divan-~~harb-i
örfi te~ekkül etti. Bunun mugarr-~~kanuniyesinden sarf-~~nazar,
ilcaat-~~zaruretle yap~lm~~~bir muamele nazariyle baksak bile bir
divan-~~örfiye s~rf muhill-i asayi~~harekat eshab~mn tevdii muktaz I
olmak lazimeden iken cerâim-i .diye eshab~~bile hatta. kelepçelerle
tevkif ve hapishane-i umumiye sevkolunarak muhakemeleri divan-~~
harpce icra olunuyor. Hapishane-i umumi h~ncah~nc memlûdur.
Buras~n~n mutlaka memur-~~mülkiye ve adliyenin taht-~~idare ve
tefti~inde bulunmas~~ahkam-~~kavaninden iken kat'iyyen Yunan
kuvay-~~i~galiyesi taraf~ndan vaz'-~~yed edilmi~tir. Binâberin nekadar
mevkufin var, esbab-~~tevk~fiyeleri nedir, bizce meçhul.

IZMIR'IN YUNANLILAR TARAFINDAN I~GALI

565

Kuvay-1 i~ galiyenin Osmanl~~jandarma ve polis kuvvetleri ile
te~ rik-i mesai etmeleri lazimeden iken meydanda ne bir Osmanl~~
polisi ve ne de jandarmas~~vard~ r. Tekmil polis merkezleri üzerinde
Yunan band~ras~~temevvüc ediyor. Ahiren Düvel-i Itilafiye mümessillerinin gayretleri ile emakin-i resmiye üzerine Osmanl~~band~ras~~
ke~idesi tekarrür etmi~~ve polis merkezindeki Yunan band~ralar~~indirilmi~~ise de bu s~ rada baz~~Osmanl~~esnaf~n~ n dükkanlar~~üzerine
Osmanl~~band~ras~~ke~ ide etmeleri Yunanl~lar~n urük-~~hamiyyetini
galeyana getirerek tecavüzlerine meydan vermi~~ve hükümet-i mülkiyece buna mümânaat ve muhalefet olunmas~~lazimeden iken bilâkis
ke~ ide edenler takip edilegelmekte bulunmu~lard~ r ki bu suretle
elyevm Izmir'de bir tek Osmanl~~bayra~~~görülmedi~ine ra~men
simitçilerin tablalar~ na var~ ncaya kadar her taraf Yunan band~rasiyle
tezyin edilmekte bulunmu~tur.
Ahiren ~urada, burada Osmanl~~polislerini gördük. Fakat hiçbirinde hattâ toplu i~ne bile mevcut de~ildir. Divan-~~harb-i örfinin ilan~~
üzerine herkes yirmi dört saat zarf~nda silah~n~~muayyen mevakie
teslim etti. Fakat Rumlar bundan gayr-~~resmi olarak istisna edildi.
Binâberin bugün Izmir'de bulunan yüz elli bin Müslüman gayr-~~
müsellaht~ r. Rumlarla Ermeniler ise rivayata nazaran hattâ esliha-i
harbiyye ile müsellâhd~rlar. ~u hale nazaran Izmir ~ehrinde bulunan
tekmil Müslümanlar~n hayat~~tehlikededir. Zira evvela silah~m~z
yoktur.
Sâniyen kö~e ba~lar~ nda, sokaklarda dola~an Yunan polis ve
jandarmalar~~yekdigeri ile görü~ tükleri esnada Izmir Yunanistan'a
kat'iyyen ilhak olunacak veyahut dahilde birtak~m müdafaâta
mart~z kal~nacak olursa intikamlar~n~~Izmir Müslümanlar~ndan
alacaklar~n~~alenen söylüyorlar. Izmir'de herkes hattâ muhadderat-~~
islâmiyye bile Rumca anlad~~~~cihetle bunlar~~cümlemiz i~itiyor ve
anl~yoruz. Ve fazla olarak diyorlar ki : bizi Izmir'e sevkettikleri
zaman oradaki Müslümanlar~ n nekadar emlak ve emvali, mücevherat
ve nukudu ve hattâ kar~lar~, k~zlar~~varsa hepsi sizindir dediler. Binâberin biz bunlar~~almad~ kça bir yere gitmeyiz. Su kavillerini mertebe-i
fiile getirecekleri, 15 May~sta Izmir'e ilk ad~m att~klar~~günde vukua
getirdikleri sirkat ve fecâyi'le sabit oldu~u gibi esbab~ na tevessül
ettikleri de mahallâtda kâffe-i Müslüman evlerine birtak~m i~arat-~~
mahsusa koymalar~~ile, anla~~l~ yor. Gerçi buna kar~~~bu i~arât~ n izci
i~areti oldu~u iddia edilmekte ise de ~u i~ aretlerin hepsinin de Müslü-
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man evlerine tesadüf etmi~~bulunmas~~her halde müddeiyyat-~~vâkiân~n
butlan~n~~isbata delil-i kâfidir. Bu sebeplere binâen Izmir'de ahali-i
Islâmiyye son derecede bir heyecan içindedir. Serveti olanlar evlerine
ecnebileri ikame ederek ~ ehri terkettiler. Halbuki hükümetçe ~u heyecan~~ teskin edecek hiçbir hareket ve te~ ebbüsatda bulunulmuyor.
Bergama'da vuku' bulan mukavemet üzerine Menemen'de icra edilen
k~ tâle dair hükümet kimseye maltimat vermedi. Dört be~~yüz ki~inin
katlini ecnebilerden haber ald~ k. Bu dahi tehdidât-~~vâkian~ n mevki'-i
fiile konulaca~ma bir delil te~ kil eyledi~i cihetle heyecan büsbütün
mümted oldu. Velhas~ l elyevm Izmir'de bulunan ahali-i Islâmiyye
muhakkak bir ölüm tehlikesine marüzdur. Ve bunun ref' ve izâlesi
ise hükümet-i merkeziyyemizin ittihaz edece~i tedâbir-i sâibeye mütevakk~fd~r.
Izmir Rüsumat Ba~müdürü
AGAH

Vesika No.: 24/3286
Nevi : Arap harfleri ile bas~lm~~~
rapor
Men~ei : ~zmir
Tarih: 1335

~zmir i~galinde i~lenen facialar hakk ~ nda
rapor.

IZMIR FECAYII
Izmir Hey'et-i Tahkikiyye Azas~ndan
Kaymakam Arif Bey'in Raporu
Izmir'in 15 May~sta Yunan askeri tarafindan vâki olan i~galinde
gerek Yunan askeri ve gerekse yerli Rum ahalisi tarafindan Islâmlara
yap~lan mezâlim ve fecâyi hiçbir memleketin dü~ man tarafindan
cebren i~galinde bile görülmü~~ve i~itilmi~~de~ildir. Içimizdeki yirmi
seneyi mütecaviz hayat-~~askeriyyesini büyük ve küçük hükümetler
ve vah~ i kabâil muharebelerinde imrâr etmi~~so~uk kanl~, metin kalbli
ümerâ ve zabitân bile Izmir'in i~galinde gördükleri fecâyiin tahattur
ve tezkâr~ ndan deh~ etle ürperiyor. Izmir'in me~hur r~ht~m~~ üzerinde
ve Itilâf donanmas~ run ve yüzlerce Avrupal~~medeni ecânibinin
gözleri önünde Kolordu Ahz-~~Asker Reisi Erkân-~~Harbiyye Miralay~~
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Fethi Bey ve Onbirinci Kolordu Sertabibi Kaymakam ~ükrü Bey gibi
de~erli ve hâdim-i insaniyet zevât keyif için cerh ve katledilirsc hücrâ
mahallerde Yunanl~lar~n yapt~klar~n~~tasavvur ediniz. Esnay-~~vukuâtda ~ ehit olmayan ümerâ ve zabitândan kur~un, dipçik, süngü, kama,
sopa ve ta~~ile yaralanmam~~~pek az kimse kalm~~ t~r. Hele dini ve
milli suret-i taarruz umumi ve daha elem-nâkdir.
Kolordumuzdan dört zabit delâletiyle ~zmir k~lâ'-~~müdafaas~~
dört Itilaf Devleti taraf~ndan i~gal ve seferethanelerde mensup olduklar~~hükümetin askerinden birer mikdar ikame edildi. 14 ve 15 May~s 35
gecesi Amiral Calthorpe'den Kolordu Kumandan~~Nadir Pa~a'ya
verilen emirde ertesi (15 May~s 35) günü Izmir'in Yunan askeri
taraf~ndan i~gal olunaca~~~ve i~gal k~taât~ mn saat sekiz evvelde Izmir
liman~ na muvasalat~ na intizar olundu~u ve ~ ehirde icap eden tedâbir-i
inz~ batiyyenin ittihaziyle bilcümle akserin k~~lada bulundurulmas~~ve
i~ gali müteakip Yunan Kumandan~n~n gösterece~i arzuya göre hareket edilece~i ve bu hususta düvel-i muazzama donanmas~n~n nazar-~~
dikkate al~nmas~~tehdidi ile bildirildi. Bu emrin k~~lada bulunan ümerâ
ve zabitâna ancak n~sf~ l-leylden iki saat sonra ve baz~~zabitâna da
i~gal sabah~~tefhim edildi~i anla~~lm~~t~ r. Bu emirden haberdar olan
ahalinin k~~lan~ n cenubundaki Yahudi ma~atl~~~n~n ~ark~ndaki s~rtlarda ictima ederek ate~~yakmakta ve aras~ ra tekbir getirmekte olduklar~~ görülüp i~ itiliyor ve Itilâf donanmas~~ taraf~ ndan bu ictima
mahalli projektörlerle tenvir ve tarassud ediliyordu. Bu haber-i
felaketi i~ itip mahall-i ictimaa gelebilen halk~n miktar~~fecir tulû'
ederken ancak üç dört bin ki~ i kadar idi. Izmir'in i~gal edilece~ini
duyan efrâd bilhassa müsellâh k~taat efrad~~gece k~~ladan savu~uyor
ve k~~lada yaz~c~, hizmetçi ve mekkareci efrad~ndan ve kap~larda
müsellâh birkaç nöbctçiden ba~ ka Nizamiye taburu efrad~~görünmiyordu. Sabah saat yedi s~ralar~ nda Izmir'deki zabitân~n k~sm-~~
azam~~ k~~ lada toplanm~~~ve bunlar bir taraftan vazifelerine göre
dairelerindeki mühim evrak ve e~yalar~n~~toplamakta ve bir taraftan
sand~klar~ nda mevcut nukuddan maa~~tevzi etmekte ve baz~~zabitân
da gurup gurup toplanarak muntaz~r olduklar~~bu felaketler hakk~nda
dü~ ünmekte bulunmu~ lar idi. Sabah saat sekizde Yunan k~ta:at~m
getirmekte olan nakliye vapurlar~n~ n harp gemileri himayesinde
yekdi~erini takiben Izmir liman~na duhûle ba~lad~klar~~görüldü.
Yunan k~ta:k~ ran karaya ç~kmas~ ndan evvel Itilâf asakirinden birer
müfreze mensup olduklar~~konsoloshancleri muhafaza için gemilerden

568

BEKIR SITKI BAYKAL

ç~kar~lm~~ t~ . Bu tahaffuz tedabirinin ittihaz~~ ~slam ahaliye mi yoksa
Rumlarla Yunan askerine mi kar~~~yap~ld~~~~kestirilememekle beraber
bundan i~ gal keyfiyyetinin vukuat-~~mühimme vukuuna meydan
verecek mahiyette cereyan edece~i istidlal olunabilirdi. ~stihbarata
nazaran keyfiyyet-i i~ galin do~rudan do~ruya Yunan k~taât~~tarafindan icras~~mahzurdan sâlim olmayaca~~ ndan Düvel-i muazzama k~taat~~taraf~ ndan bu hususta muavenet ve delâlet-i lazimede bulunulmas~~
hükümet taraf~ndan ~tilaf Kumandanl~~~ na evvelce teklif edilmi~~
ise de kabul olunmam~~t~ r. Saat on evvele do~ru k~~lan~ n önündeki
park ve mahfil-i askeri civar~ndaki halk~n intizar~~ r~ht~m taraf~na
teveccüh etti. Yunan Efzun alay~~kolba~~ nda üç metre tulünde bir
Yunan bayra~~~aç~lm~~~oldu~u halde yürüyü~~nizam~nda mahfil-i
askeri önünden geçerek k~~lan~ n kapusu önünde durdu ve bir iki
dakika sonra da yine Kemeralt~~cihetine yürüyü~ üne devamla k~~lan~ n ~ark~ nda ve ittisalindeki k~ raathane önünden Karantina caddesine do~ru ilerleyerek tevakkuf etti. Yerli Rum ahalisi bu Efzun
alay~n~n her taraf~n~~ ku~atarak (zito) sadalar~~ile ve Rumca birçok
elfâz ile mezkür alay efrad~n~~tehyic etmekte idiler. Bu s~rada bir
rovelver sesi i~ itildi. Fakat kimin taraf~ ndan, kimin üzerine ve ne için
at~ld~~~~anla~~lamad~. Anla~~ lan cihet bu silah~ n ne sebeb-i endaht ve
ne de hedef-i isabeti tahkike lüzum görülmeksizin Efzun alay~n~n
k~~ la ve hükümete kar~~~ate~~etme~e imkân gören k~ ta:at~l-un hemen
münasip surette mevzi alarak ~iddetli bir ate~~etmesi ve bizim taraftan
katiyyen mukabele görmeyen bu ate~ in bir çeyrek saattan ziyade
imtidat etmesi ve ate~ e birkaç Yunan makineli tüfenginin dahi i~tirak
etmesi ve bir Yunan sefinesinin de k~~lay~~topa tutmak üzere k~~laya
tekarrub eylemesi idi. Ate~~aç~ld~~~~zaman k~~ lada bulunan Kolordu
ve F~ rka kumandanlar~ , Erkan-1 harbiye, S~ hhiye ve Levaz~ m heyetine mensup ümerâ ve zabitân kendi odalar~ nda keyfiyyet-i i~galin
icap ettirdi~i muamelât ile me~ gul bulunmakta idi.
Yunanl~lar~n ate~i devam ve k~~ lan~ n her iki cephesine pencerelerden icray-~~ tesir ettikçe k~~lan~n her üç kat~ nda da müteferrik
bulunan zabitân bulunduklar~~ katlarda yerle~ iyor ve ikinci kat~n
koridorlar~ nda en kesif bir halde bulunan zabitân kâh koridorun
~ark ve kâh garp taraf~na geçerek hem ate~ten sak~n~ yor ve hem de
duçar olduklar~~ ~u taarruz-~~nagihani ve namerdâneye bir nihayet
verilmesi arzusunu izhar eyliyorlard~. Bunun için k~~ ladan ate~~edilmedi~ini anlatmak üzere bir de~ene~in ucuna raptedilen beyaz bir
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mendil telgraf zabiti Mülâz~m-~~evvel Celâl Efendi nam~nda bir genç
zabit taraf~ndan i~aret verilmek için orta kat~ n Park cephesindeki
koridor kapusuna götürülürken mumaileyh Celâl Efendi sa~~kula~~ndan yaraland~. Ve yine bu s~rada üst katta bulunan bir Mülâz~m
Efendi de ~ehit dü~tü. Fakat yine ate~~kesilmedikten ba~ka ~iddetlendi. Ve k~~ laya takarrüb eden Yunan harp gemisinin ate~~açmak
için seren dire~ine i~aret çekti~i de baz~~zabitân Efendiler tarafindan
görülüp haber veriliyordu.
Binâenaleyh cephelerde pencerelerin tamamen kapal~~ ve k~~la
kapular~mn aç~k oldu~u ve bizim taraf~m~zdan hiçbir ate~~edilmedi~i
ve Yunan k~taât~ ndan hiçbir ferdin mecruh olmad~~~~gibi kendilerini
ate~~açma~a ve ate~ e devam etmekte ma'zur gösterecek pek âdi bir
sebep dahi bulunmad~~~~halde yine k~~ laya girmeyerek mütemadiyen
ate~i tezyld eylemeleri pek garip görünmü~~ve Avrupa düvel-i muazzamas~~donanmas~n~n enzâr~~önünde bu suretle tecavüz-ü zalimâne ve
ba~~yânede devama cür'et gösteren ~u vah~et ordusunun k~~laya
vüsulü halinde ve enzârdan dür bir mahalde yapaca~~~fecâyia haddü
pâyân olmayaca~~, ve taraf~m~zdan feda edilecek kurbanlar~n kendimizden bile bir nâk~li ve bir ~ahidi b~rak~ lmamak derecelerine isâ1
edilece~i mülâhazas~ndan sarf-~~nazar neticede yine blçare Islâmlar~~
kabahatl~~ ve zalimleri hakl~~gösterebilecekleri baz~~arkada~lar~m~z
taraf~ndan dü~ünüldü. Ve ba~~m~za gelecek felâketlerin hiç olmazsa
enzâr-~~cihandan mestûr ve hat~ ra-i medeniyetde mechul kalmamas~~
için müstahlis-i adâlet ve hürriyet ve nâ~ir-i nûru marifet ve medeniyet olduklar~n~~ iddia eden Avrupa düvel-i âliyesinin Izmir'de
15 May~s 335 (saat 8) evvelden itibaren hakk~m~zda izhar-~~heybet
ve azamete ba~layan ma~rur donanmas~mn yüzlerce dürbününe
saha-i tema~a ittihaz etti~i Izmir k~~las~~önündeki park meydan~na
ç~k~lma~a karar verildi. Muharebe zamanlar~ nda bile tarafeyn-i
muhasameynin ate~~kesebilmelerine anla~malar~ na beyne'l-milel bir
vas~ta ittihaz olunan ve k~~ la odalar~n~n büyük beyaz perdelerinden
birinin bir a~aca gerilmesi ile yap~ lan bir beyaz bayrak, zabitân arkada~lar~m~zdan biri taraf~ ndan bir pencereden ihraç ve birkaç defa
sallanarak ate~~ancak kesilebildi. Ve zabitâmm~z ile hariçteki Yunan
k~tas~na tercümanl~ k yapan yerli bir Rum aras~nda cümlemizin k~~la
haricine ç~kmam~ z (parol dönör) üzerine kararla~t~r~ld~. Ve Kolordu
Kumandan~~ile di~er iki zabit mezkûr beyaz bayrak ile k~~la haricine
ç~kt~~ve bilâhara di~er zabitân dahi bunlara iltihak eylediler. Fakat
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Yunan zâbitleri (parol dönör) de sebat etmediler. Evvela bir Efzun
Mülâzimi din ve imana sebbcderek Kumandan Ali Nadir Pa~a'n~n
ba~~na bir tabanca dayad~ . Merkumun bu hareketi güya oradaki
Yüzba~~s~~ taraf~ndan menedildi ise de yine o Mülâzim Pa~an~ n kalpa~~m yere çarpt~~ve kendisine birkaç tokat vurdu. Bu suretle yap~lan
hakarete Osmanl~~ zabitân~n~n etraf~m saran ve herbiri kudurmu~~
kelp gibi ümerâ ve zabitân~m~ za sille, toka t, dipcik vuran, tükürerek
elfaz-~~galize istimal eden Yunan askerlerine Rum ahalisi tarafindan
imtisal olundu. Üzerimizde silah taharrisi bahanesiyle bulunabilen
para, cüzdan, defter gibi e~ya kendilerine güya muz~r telakki ol~~narak gasbolundu ve anahtar zencirine var~ ncaya kadar soyulduk.
Kalpaklar, fesler ayaklar alt~nda çi~nendi. K~ymetli kalpaklar
k~smen Yunan neferlerinin çantalar~na sokuldu. Cümleten ba~lar~m~z
aç~ld~. ~ki kollar havaya kald~r~ld~. Yine Allah~m~za, Peygamberimize,
Kur'an~m~za, ~rz ve namusumuza ve milliyetimize velhas~l daha hat~ra
ve hayale gelmeyen her türlü mukaddesat~m~za i~itilmemi~~elfaz-~~
galize ve müstehcene ile sövüldü say~ld~. ~u suretle etraf~m~z gerek
Efzun askeri ve gerekse yerli Rum çeteleri ile ku~at~l~p kafilemiz yürüyü~e ihzâr olund~~.
Parktan dörder ile r~ht~ m üzerine, düvel-i muazzama donanmas~n~n önündeki r~ht~m~n k~~ladan üç kilometre kadar bir mahallinde r~ht~ma yana~t~r~lm~~~Patris ismindeki Yunan vapuruna sevk
edildik. Parktan hareketimizde kumandan~m~ z da dahil oldu~u halde
ellerimizi yukar~~kald~rmak suretiyle daima ya~as~ n Venizelos, zito
Venizelos ba~~rt~lmak ve r~ht~ m üzerindeki seyirci Rumlardan ayn~~
neferât tecavüzâta maruz b~rak~ lmak suretiyle ~iddetli bir rahmet
alt~nda yürüyü~ümüze devam ettik. Bunlar~~az gören Yunan askeri
ve Rum ahalisi taraf~ndan kur~un ve süngü, dipçik, rovelver, kama,
b~ çak gibi her nevi Mat ile cerh ve katledilmekte idik. Gümrük
önüne muvasalat~m~zda bir Rum gümrük hammal~~ elindeki çuvallar~~
çekme~e mahsus demir kanca ile Kolordu Veznedar-~~sab~k~~Ahmet
Efendi'nin aç~k ba~~na ~iddetli bir darbe indirerek mumaileyhi hemen
orada ~ehit etti. Harbiye Nezareti ~imendifer ~ubesi Müdürü
olup muvakkaten Izmir'e gelmi~~olan istihkam Kaymakam~~Cemil
Bey dipçik ile ba~~n~n iki mahallinden ve kur~un ile baca~~ndan,
Düvel-i Mü'telifenin r~ht~ma yana~m~~~torpidolar~~önünde a~~r bir
surette cerhedilerek yere serildi. Mumaileyhin art~k yürüme~e mecali
kalmad~~~ ndan hastahaneye naklini veyahut büsbütün öldürülerek
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~u i~kenceye olsun bir nihayet verilmesini Türkçe bilir bir Yunan
zâbitinden istirham etti~i halde (Türk için hastahane yok) cevabiyle
yine aya~a kald~rt~lm~~~ve iki süngü daha vurulup yere serilmi~~idi.
Yan~ndaki Italyan torpido efrad~ndan biri mumaileyhi insaniyeten
kucaklayarak torpidoya nakletti. Bilahare Italyan Grenadiya z~rhl~s~na götürülüp z~rhl~~Kumandan~~Mösyö Artort tarafindan yeniden
yaras~~de~i~tirilip sard~r~lm~~~ve oradan Italyan hastahanesine sevk
olunmu~~iken sehven mezkû' r hastahane yan~ndaki Yunan hastahanesine yat~r~lm~~, orada Cemil Bey'in yaras~n~~tedavi de~il bilâkis daha
ziyade tevsi ve tahri~~suretiyle ifnay-~~hayata gidilmek istenildi~i
tebeyyün etmi~tir. Fakat Mösyö Arturt tabibini göndererek mumaileyhi ertesi günü St. Antoin hastahanesine naklettirmek suretiyle
Cemil Bey'in hayat~n~~kurtarm~~t~r. Kolordu Ahz-~~asker Reisi Erkan-1
Harbiyye Miralaylanndan Süleyman Fethi ve Kolordu S~hh~ye Reisi
Kaymakam ~ükrü Beyler r~ht~m üzerinde ve yine Düvel-i muazzama-i
Mü'telife mümessillerinin gözü önünde Cemil Bey'den daha hafif
bir surette yaraland~~~, Izmir Yunan hastahanesine naklolunduklanndan neticede yaln~z haber-i ~ehadetleri resmen bildirilmi~tir.
Bu iki ~ehid-i ma~fur gibi suret-i ~ehadetleri mechul kalacak daha
otuz kadar zabit, yüzlerce efrâd ve binlerce ahali vard~r. Di~er kafilelerdeki baz~~arkada~lar~m~z taraf~ndan r~ht~m üzerindeki ~ehitlerimizin iki~er iki~er r~ht~m~n bir kenar~na çekildikleri ve bunlardan
baz~larnun bo~azlar~ndan kulaklar~na kadar kesilmek suretiyle
izhar-~~vah~et ve deh~et edildi~i görülmü~tür. Yine bu kafilelerden
birisinin r~ht~m civar~ndaki di~er bir Yunan gemisine kadar götürülerek iki ki~inin gözleri diri diri ç~kar~lm~~, di~erleri de dizlerine kadar
hayvan pisli~i içerisinde bulundurularak zaten o günkü vukuatda
ya~mur ve dolu içerisinde s~rs~klam ~slanm~~~olan vücutlar~n~n vapurun
su tulumbasiyle ve deniz suyu ile yeniden ~slat~ld~~~~ve buna da Rumlar
aras~nda banyo nam~~verildi~i mütekait Necip Bey tarafindan görülmü~tür. Zabitân~n k~~ladan Kordon'a sevkedildi~i s~rada ba~layan
ya~mur fes, kalpak, kaput ve pelerinleri al~nm~~~ve birço~u yaralanm~~~ve kanlara boyanm~~~olan zabitân~n iliklerine kadar i~lemek ve
Kordonboyu'nda topuklara kadar su içinde yürümek suretiyle hal
ve manzara-i peri~an~m~z en kat~~kalpleri bile müteessir edecek derecede ~iddetli idi. Fakat ya~murun bu ~iddeti Rum ahalinin de k~sm-~~
azam~n~n r~ht~m boyundaki dükkân, gazino, meyhane ve otellerden
ç~kam~yarak seyirci ve allo~ç~~kalmalar~n~~ve bu sebeple yak~ndan
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taarruz edenlerin miktar~n~~taklIle yard~m etmi~tir. Ikinci Kordon
sakinelerinden baz~lar~n~n da üzerimize silah att~klar~~me~hüd oldu~undan e~er ya~mur ~edid olmasayd~~bu kudurmu~~kavmin taarruz-u
nâmerdanesinden kafilelerdeki hiçbir ~slâm~n sa~~kalmayaca~~~ ~üphesiz idi. Patris vapuruna ç~karken merdivenin a~a~~~k~sm~nda duran
bir Yunan nöbetçi neferine buraya kadar bir zabitimiz tarafindan
getirilmi~~olan beyaz flâmarun ucu biraz dokunmu~~oldu~undan
nöbetçi neferi bi't-tehevvür birçok küfürlerle beraber mumaileyh
zabiti bir iki yerinden süngüledi. Bu süngü yaras~ndan merdivenin
alt kademesine dü~en ve bilâhare vapurda balulmayarak müteaffin
ve kanlar içinde ~ehit olan bu zabiti di~er bir zabit arkada~~m~z arkas~na al~p vapura ç~kard~~~~gibi ~n~aat-~~~stihkâmiye Komisyonu Yaveri
Mülâz~m-~~Sard Ne~et Efendi de Yunan mümessilinin bulundu~u
Lyon torpidosundan at~lan bir kur~un ile baca~~ndan a~~rca mecruh
olup yürüyemedi~inden mumâileyhi de yine zabitân arkada~lar~m~zdan
biri arkas~na al~p vapura ç~kard~. Onyedinci Kolordu Levaz~m ~kinci
K~sm~nda Kâtip Sabri Efendi'ye refakat eden on iki ya~lar~ndaki
mahdumu da Yunan Bankas~~civar~nda sa~~kalças~ndan a~~r mecruh
dü~tü~ü için bu çocu~u da pederi kucaklapp vapura ç~karm~~t~r.
Yaralar~~a~~r ve yürümelerine mani' olan ve vapurun ba~~tarafi güvertesine uzat~lan bu üç yaral~dan maada daha yüz kadar yaral~~zabit
bulundu~u vapura ç~karken görülmü~tür. Uç yüze karlb zabit ol
miktar nefer vapurun yukansmda güvertenin darac~k bir mahalline
s~k~~t~r~ld~. Burada Patris vapuru Kaptan~~tarafindan güya üzerlerimizdeki silah ve bomba gibi muz~r bir ~ey bulunmamak ve hakikatte
ise karada soyulan ~slâmlann üzerlerinde para ve zIklymet e~yalardan
herne kalm~~~ise bunlar da bulunup a~~nlmak suretiyle tepeden t~rna~a kadar taharrI olunduk. Bu taharrl s~ras~nda pek çok tehdit ve
tahkir edildik. Tahkire en ziyade ma'ruz kalanlar~= üzerlerinde i~e
yarar de~erli bir ~ey bulunmayanlar veyahut ayaklarmdaki yeni
çizme, getr, ayakkaplaruu, kol ve cep saatlann~, pelerin, kaput vesaire
gibi lüzumlu e~yalar~m bu vapurdaki Yunan korsanlanna teslimde
taallül ve te'hir gösterenler idi. Topçu Yüzba~~s~~Ahmet Bey'in ve
di~er üç zabitin ayaklarmdan zorla ç~kar~lan yeni çizmeleri yüzünden
duçar olduklar~~tahkirât cümlemizin üzerinde her ne kalm~~~ise Patris
korsanlar~n~n muhill-i haysiyet taharrIlerine meydan vermemek ve
def-i bela için kendili~imizden ç~kar~l~p verilmi~tir.
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Vapura gelebilen mecruhin meyamndaki Bosnal~~Erkan-1 Harbiyye Miralaylar~ndan Ali Bey dahi karadaki taharriyatta bulunamay~p üzerinde kalan yüz elli liras~n~~belki bilâhare iade edilir fikri
ile efrâd eline dü~ mezden evvel mezkûr vapur zabitân~ndan birine
vermi~~ise de mezkûr emanet bilâhare merkum zabit taraf~ndan inkâr
edilmek suretiyle gasbedilmi~ tir. Vapurda yap~lan bu taharriyat
yaln~z bir mahalde yap~lmay~ p vapurun müteaddit taraf~ndaki postalar taraf~ndan tekrar edilmi~~ve bu suretle evvelki taharriyatta
al~nmayan mendil, tesbih, tabaka, sigara a~~zl~~~~gibi de~ersiz ~eyler
de en sonuncu taharri kademelerinde al~nm~~~ve Kolordu Kumandan~ndan itibaren k~~lan~ n dümen neferine kadar dahi k~~la civar~nda
görülen islam arabac~~ve hamallara kadar cümlemiz ayak üzerinde
bile duram~ yacak bir izdiham ile orta katta ve murdar ve karanl~ k
ve çirkâb içerisinde bulunan, içinde Yunan mekkâri hayvanat' konulup getirilen anbarlara idhâl edildikten sonra yan~m~za b~rak~lan
Yunan muhafaza efrad~~taraf~ndan kol dü~meleri, çizme mahmuzlar~~
ve âdi gözlükler gibi levaz~mat~m~z~n cebren ahz~~suretiyle de âdilikler
gösterilmi~tir. Bulundu~umuz anbar~n izdiham~~zaten hayvanat pisli~i
ile mülevves olan havas~n~~büsbütün ihlal etmi~tir.
Yedi sekiz ya~~ na kadar olanlar dahi dahil oldu~u halde iki yüze
kar~]) mekteb-i Sultan'~' talebesinin de izci olduklar~~bahanesiyle
mektepden ç~kar~l~p hakaret ve i~kence ve taarruz ile bulundu~umuz
gemiye getirilerek bir anbara ve sivil mevkufin içerisine ko~malar~~ve
bu ma'sumlar içinde ba~lar~ndan, kollar~ndan, bacaklar~ndan kur~un
ile vurulmu~~pek çok mecruh görülmesi ve ~ehit olanlar~n dahi
i~itilmesi bize kendi halimizi dü~ünmeyi unutturmu~tur. Birkaç saat
Patris cehenneminde duçar oldu~umuz ~u gazebe bilâhare vak~f olan
~ngiliz ve Frans~ z ecnebi mümessillerinin ümera ve zabitân efrâddan
tefrik ve mekteb-i Sultan'~~talebesinden en ufak ya~takileri terhis
suretiyle tahfif edilmek istenilmi~~ise de gemiye sonradan gelenlerden
vuku'bulan istihbarât~m~za nazaran alelumum ~slam ve bilhassa
zabitân ve memurin ailelerinin duçar olduklar~~tecavüzât ~imdiye
kadar gördü~ümüz mezâlime rahmet okutmak derecelerine gelmi~~
ve kalplerimizde ebediyyen tedavi olunam~ yacak ve hiçbir defa hat~r~m~zdan ç~kmayacak yaralar b~rakm~~t~ r.
Mezkûr tecavüzat-~~mel'ûnâne ve elimâneye ~u suretle muttali'
olduk ve cümlemiz kan a~lad~k :
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I~gal günü k~~ laya gelmek üzere hanelerinden ç~ kan ve ailelerine
vedâ eden zabitân Yunanl~lar~ n evvelce Makedonya Islâmlarma
yapt~klar~~mezâlimi bildiklerinden bu defa da büyük felaketler kar~~s~nda bulunacaklar~n~~hissetmi~~ve bu his ile aileleri Izmir'de olmayan
zabitândan daha ziyade merak ve endi~eye dü~mü~~bulunuyorlard~.
Bu endi~e ise mal veyahut hayat z~ya~ n~~ dü~ünmekten de~il, iffet ve
namus hususuna hürmet ve riayetkâr olmayan Yunanl~lar~n ~rz ve
namus-~~ aileye taarruzlar~~ korkusundan ne~et etmekte idi. I~gal
esnas~nda ümerâ ve zabitâna yap~ lan mezâlimi ve vaki' olan k~tali
herkes gibi Patris gemilerindeki mahbusinin aileleri de istihbar
etmi~~ve ailelerinden baz~lar~~ da hanelerinde hiçbir e~yas~~ b~rak~lmamak üzere soyulup so~ana döndürülmü~~ve birçok tahkirât ve
tecavüzâta maruz kalm~~~olmakla beraber zevclerinin afiyetlerini
anlamak üzere Düvel-i Mü'telife mümessillerinden müsaade istihsal
ederek 16 May~s 35 sabah~~birer iki~er Patris vapuruna gelme~e ve
felaketlerini anlama~a ba~lad~lar. As~l ol vakt Izmir i~galinin badi
Oldu~u fecâyi ve felaket-i azime bütün deh~et ve vah~eti ile ve cehennem-âsâ ate~iyle vapurdaki Islam kalplerini yak~ p kavurdu. Ma'sum
ve mazlum simalar~m~z~~ k~zartt~, cümlemize ölümlerin en ac~s~n~~
aratt~. Fakat sâlik oldu~umuz din-i Muhammedi bize intihar te~ ebbüsat~ ndan men'etti. (Innellahe maassabirin, la havle velâ kuvvete illa
billâhil aliyyil azim, ve hüve alt~~külli ~ey'in kadir) âyet-i kerimesinden istiâne ettik ve binaenaleyh baz~~arkada~larla sene-i vâfireden
beri vatan ve millet yolunda enva-~~mihen ve mezahim ile geçirdi~imiz, bir gün Main ve mezâlim-i dünyeviyyeden rehayâb oldu~unu
görmedi~imiz ve kendisinden çoktan vazgeçti~imiz ~u hayat-~~dünyeviyeyi ve kamm~z~n bak~ yyesini de seb ve tahkir edilen Allah~m~za ve
gurur-~~azamet-furt~~luklanna ra~men yine siyaset nam~~ alt~nda
i~ gal edilen Izmir'imizin tahlisi yolunda faydaya ahdü peyman ettik.
Bu suretle o günkü ye's ve elem ve kederlerimizi de tahfife muvaffak
olduksa da Yüzba~~~rütbesindeki zevci r~ht~m boyunda ~ehit olan bir
genç gelin han~m ile yegâne medar-~~istinad~~olan Mülaz~m-~~Evvel
rütbesindeki bir biraderi yine r~ht~ m boyunda ~ehit olup birkaç gün
sonra na'~~~denizden ç~kar~ lan genç bir bâkire k~z, zevc ve biraderini
arama~a geldiler. Bunlar~n hal ve simalar~nda mü~ahede edilen ve
Efzun alay~~hunhar vah~ilerinin cebr ve i~kencelerinden tahassül eden
asar-~~cebr ve tazyik bu iki biçareyi ölülerden daha sar~, mermerlerden daha so~uk ve tarif kabul etmez bir hal-i tedehhü~~ve teellüme
koymu~tur.
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Bu teessürle a~lamaktan gözleri kan içinde kalm~~~ ve saçlar~~
yolunmaktan ba~lar~~k~smen ç~plak kalm~~~velhas~l gördükleri zulüm
ve duçar olduklar~~teessür bizce ~imdiye kadar en deh~etli muharebeler netayicinde görülen manâz~r-~~feciadan daha müthi~~bulunmu~~
olan mumâileyhân~n o gece dü~men-i iffet-~iken taraf~ndan u~rad~klar~~tecavüzât-~~vah~iyaneyi ve bu ahvâlin hudûsu hakk~nda yap~lan
müsamahay~~dü~ündükçe biçare ~slâmlarm çoktan beri g~pta ettikleri
Avrupa medeniyyet-i haz~ras~mn da içyüzü gözümüzün önünde
nefretle tecelli etti. ~zmir e~raf ve ekâbirinden sâb~k ricâl-i hükümetden Karantina'da ikamet eden bir zat~n gözü önünde zevcesine di~er
aileler yan~nda yap~lan taarruz-~~ ~enaatkârane, so~ukkanl~~ ~ngiliz
Tahkik memurunu bile ~~zâb edecek dereceyi a~t~~ve ~âyi' oldu.
Balçova karyesinden gelen genç köylü kad~nlar~ndan Yunan
askerine tesadüf edenlerin cümlesinin hemen yol üzerinde ~rz ve namuslar~~hetkedildi.
~zmir ve civar köyleri ba~~ve ba~çelerinde tesadüf edilen kad~n,
erkek, k~z cümlesi katlolundu. Bunlar~n deniz kenar~ndan uzak olan
cesetleri gömülme~e bile tenezzül edilmeyerek gayr-~~medeni mahallerdeki hayvan lâ~eleri gibi k~rlarda, tarlalarda tefessüh etti. ~çinde
genç kad~n veya bâkire k~z oldu~u hissedilen veya haber al~nan her
~slam hanesinden cebren birer oda, Yunan zabit ve küçük zabitlerinin
o gece apart~man gibi beytûtet ve daha do~rusu sefahethane gibi
mahall-i i~ret ve ~enaat ittihaz edildi. Bu tecavüzâtdan korkan ehl-i
islam~n ço~u tahlis-i nefs ve vikaye-i ~rz için tebdil-i tâbiiyyet etmek
üzere muhtelif konsoloshanelere hücum ve tâbiiyyet vesikas~~almak
için günlerce beklediler. Nekadar yaz~lsa lây~k~yle tasviri mümkün
olam~yacak olan ~zmir i~galindeki Yunan mezâliminin vah~eti i~gal
gününde r~ht~ma yak~n demirlemi~~olan bir ~ngiliz z~rhl~s~~mürettebat~n~~bile Yunanl~lar aleyhinde karaya inmek için isyan ettirmi~~ve
Frans~zlar~n Pars dritnavutu da bu gibi bir sebeple ~zmir liman~n~~
terke mecbur olmu~tur.
Vekayi-i sâire, malûmat~-i mütemmime arzolunacakt~r.
Kaymakam Arif

