INGILIZ BELGELERININ ~~~~~~ ALTINDA
YUNANLILARIN IZMIR ÇIKARTMASI
Prof. Dr. G. JAESCHKE
A~a~~daki makale "Mitteilungen der Deutsch - Türkischen
Gesellschaft in Bonn, Heft 73, Marz 1968" de yay~nlanm~~t~.
Tamamiyle yazar~n Londra'da tetkik etti~i Foreign Office
belgelerine dayanmaktad~ r. Bu arada Celal Bayar hat~rat~n~n
6. cildini "Ben de yazd~ m, Milli Mücadeleye Giri~~(Istanbul
1968)" yay~nlad~ . Zeylinde bulunan belge ve fotokopiler Prof.
G. Jaschke'nin makalesini k~smen tamamlamaktad~r.

Izmir ~ehrinin Yunan kuvvetleri taraf~ ndan i~galini mümkün
k~lan "Üç Büyükler" (Lloyd George, Ba~kan Wilson, Clemenceau) in
6 May~s 1919 tarihli u~ursuz karar~~çoktan bilinmektedir Fakat ancak Ba~bakan Harold Wilson'un ~~o ~ubat 1966 tarihli Foreign Office'in 1922 y~l~n~ n sonuna kadar olan belgelerin serbest b~rak~lmas~~
hakk~ndaki karar~, 30 Ekim 1918 de Mondros mütarekesini yapan
Yüksek Komiser Sir Somerset Arthur Gough Calthorpe'~n eline
verilen karar~n tatbikat~n~~ ve arka planlar~n~~ ke~fetmek imkan~n~~
sa~lamaktad~r 2.
Cihan harbi esnas~ nda müttefikler Izmir'i arka arkaya Yunanistan'a (12 Nisan 1915) ve Italya'ya (19 Nisan 1917) söz verdiler. Mr.
Balfour Ruslar~n r~zas~~olmad~~~~için sonunda anla~may~~hükümsüz
k~l~nca Veniselos 3, kendi kurdu~u iskân mübadelesi plan~~gere~ince
Yunanl~lar~ n "birkaç sene sonra kahir ekseriyet" elde edecekleri bütün Bat~~Anadolu'yu istiyordu. Bu ~ekildeki çözüm yoluna kar~~~derhal mülahazalar ileri sürüldü ve bu arada Calthorpe (3 Nisan 1919):
"Helen Imparatorlu~unun Ege Denizinin do~u sahiline kadar uzam~yaca~~n~~ ciddi bir ~ekilde ümit ediyorum, zira böyle bir hareket
Ray Stannard Baker, Woodrow Wilson and World, Truth about the Peace
Treaties (London 1938), cilt II; The Peace Conference, 1919 (Washington 1946),
cilt V. Settlement (New York 1923), cilt II; Lloyd George, The Papers Relating to
the Foreign Relations of the USA.
2 G. Jaeschke, Der Weg nach Mudros... Belleten No. 121 (Ankara 1967).
3 Latin harfleri ile kendisi ismini bu ~ekilde yazard~.
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taraftarlar~na saadet ve refah de~il, tam tersini" sa~l~yaca~~n~~söyledi.
K~sa bir müddet sonra (18 Nisan) Lord Curzon me~hur muht~ras~nda
~öyle yazd~ : "Selanik kap~lar~n~n be~~mil uza~~nda nizam temin edemiyen Yunanl~lara Izmir gibi büyük bir ~ehir ve Ayd~n gibi bir eyaleti i~gal ve idare etmelerine müsaade edilebilir mi?" Zeylinde ~öyle
denmektedir : "Izmir'in Yunanl~lara verilece~i dü~üncesi Avrupa
kolonisinin protesto hücumuna sebebiyet verdi". Lloyd George bu
çe~it ikazlar~~nas~l hiçe sayabildi?
Harbin nihayetindenberi Veniselos taraftarlar~n~n Izmir'de yapt~klar~~"ilhak" (Enosis) propagandas~~kayde de~er bir muvaffak~yet
elde edemedi. ~lk ~ngiliz harb gemisi ile limana gelen kumandan
A. Dixon, onlar~, 6 Kas~m 1918 tarihinde, Türkleri harbe te~vik etmemeleri hususunda ikaz etti. Buna ra~men Yunanl~lar, daima onlar~~tahrik eden yeni ad~mlar att~lar. Böylece Calthorpe'dan bir Yunan muhribinin (Kapt. Mavroudis) gönderilmesini temin ettiler. 24 Aral~k
1918'de onun Izmir'e geli~i nümayi~lere sebebiyet verdi. Yunan K~z~lhaç'~n~n siyasi propaganda hareketleri de ba~ka olaylar yaratt~.
Böylece Istanbul'da bulunan Ingiliz Ba~komutan~~Sir George Milne
20 ~ubat 1919 da War Office'e, Izmir Yunanl~lar taraf~ndan i~gal
edildi~i takdirde Türklerin ayaklanmas~n~~bekledi~ini bildirmeye
mecbur oldu. Mavroudis Izmir'in içinde ve civar~nda yeni "K~z~lhaç
merkezleri" nin kurulmas~n~~teklif etti~i zaman, Yüksek Komiser
vekili Sir Richard Webb ~ . Nisan'da, propaganda olarak tefsir edilebilecek her~eyden vaz geçmesini israrla rica etti.
Italyanlar Antalya'da karaya ç~k~nca (28 Mart) Yunan kruvazörü "Averoff" Izmir'de demir att~~(12 Nisan) ve büyük endi~e yaratan bir devriyeyi karaya ç~kartt~. Veniselos ayn~~gün Clemenceau'ya
Ayd~n vilayetinde bulunan Yunan halk~na Türklerin sözde yapt~klar~~
zorbal~klar~~protesto etti. ~imdiye kadar çaresizlik içinde kalarak
körükörüne itimat etti~i Ingilizlerin, Yunanl~lar~~hizaya getirebilece~i
hususunda onlara ümit ba~layan Sadrazam Damat Ferit Pa~a da ~imdi
sinirlenmeye ba~lad~. 23 Nisan tarihinde üç yüksek Komiser'e bir
nota vererek, Yunanl~lar~n "Izmir sahiline" yapacaklar~~ ç~kartma
için 25.000 ki~iyi haz~r bulundurduklar~~ ~ayias~n~~bildirdi. Ayn~~
zamanda ~ehzade Abdürrahim'in idaresi alt~nda, 26 Nisan'dan 2 May~s'a kadar Izmir'de kalan ve ahenk ve intizama davet eden, yat~~t~r~c~~bir komisyon gönderdi, fakat bu Yunanl~lar üzerinde fazla bir
tesir b~rakmad~.
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Veniselos'a "kendi vatanda~lar~n~~koruyabilmesi" için Izmir'de
2-3 tümen bulundurma müsaadesi hususundaki 6 May~s tarihli karar~n~~Lloyd Georg, ancak bu ~ekilde Italyanlar~n karaya ç~kmas~mn
önlenebilece~i gerekçesiyle, hakl~~ç~kartmaya çal~~t~. Fakat bu maksad~n güdüldü~ü bugüne kadar ispat edilemedi. Italya'n~n Antalya'dan
Ku~adas~'na (Scalanova) kadar olan bölge ile yetinmek istedi~i çok
daha muhtemeldir.
Uç Büyüklerin ald~klar~~karar~n tatbiki hususunda ayn~~gün ö~leden sonra görü~en müttefik generaller, bu hareketin sulh mütarekesi
hükümleriyle tesbit edilip edilmedi~i hususunda ~üphede olduklar~n~~
Türk hükümetine bildirmek lüzumunu hissettiler. Veniselos bunun,
ç~kartma hareketinden az evvel yap~lmas~n~~rica etti. O Türkleri çok
yak~ndan tan~d~~~n~~(Girit'ten!), bu takdirde mukavemet et~niyeceklerini, tabii biraz riskin hesaba kat~lmas~n~n icab etti~ini ( !) söyliyordu.
~~o May~s'ta isteklerini daha esasl~~belirtti: Karaya ç~kmadan 12 saat
evvel Türkler haberdar edilecek ve bu hareket Admiral Calthorpe
tarafindan idare edilecek. Tabyalar~n müttefik kuvvetlere devredilmesi 36 saat önce istenecek. Yüksek Kurul buna göre karar verdi.
Denizcilik tekni~i bak~m~ndan hususiyet arzeden harekat~n (!) direktiflerini Ingiliz Amirallik erkan~= i~leyip Calthorpe'a göndermesi
istendi. Bunun bir kopyesinin ne Yüksek Kurul'a, ne de karaya yap~lan ç~kartmadan sonra, teferruat~~ve bilhassa i~gal edilecek bölgenin
büyüklü~ü hakk~nda müphemiyet içinde kalan Foreign Office'e
gönderilmemesi hayret edilecek bir husustur.
Calthorpe, 12 May~s'ta meslekta~lar~~Defrance ve Sforza ile haberle~erek ayn~~günün ak~am~~kendi amirallik gemisi "Iron Duke" ile
Izmir'e hareket etti. Frans~z filo kumandam Amiral Amet ile denizde
kar~~la~t~ktan sonra Izmir'e ay~n 13 ünde ö~leden sonra vard~~ve hemen Komodor Fitzmaurice, Tümamiral Duvauroux ve Kaptan Magliano, Dayton ve Mavroudis ile müzakereye ba~lad~. Frans~zlar~n
Foça'daki bataryalan, Italyanlarm Karaburun, Ingilizlerin Kösten
adas~~(Cihan harbindenberi ellerinde tuttuklar~~Long Island) ve Yunanhlann ~ehrin yak~n~nda bulunan Sancak Kalesi Tabyas~m e~it
kuvvetlerle (tahminen 120 insan) i~gal etmelerine karar verildi.
Calthorpe 15 May~s'ta "Izmir'in askeri kontrolünü üzerine almak
için" bir Yunan tümeninin karaya ç~k~~~ndan bahsedince Dayton (U. S.
Arizona gemisi), Amerikan, Ingiliz, Frans~z ve Italyan k~talar~n~n
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~ehri ay~n 14. de almalar~n~~ve Yunan birliklerine ay~n 15. de teslim
edilmesini teklif etti. Bu reddedildi.
May~s ba~~ndanberi, hemen hemen her gün yeni gelen yabanc~~
harb gemileri dolay~siyle Izmir'de huzursuzluk günden güne artt~.
Hattâ boyun e~me siyasetinin inanm~~~taraftar~~olan Vali Izzet bile
tayinini bildiren ferman~n okunmas~ndan sonra, 8 May~s'ta, Calthorpe'un siyasi temsilcisi olan James Morgan'a umumi emniyeti ve adil
bir idareyi sa~lama~a çal~~aca~~n~, fakat Türkiyenin baz~~ k~s~mlar~=
Yunanistan'a verilece~inden korktu~unu, böyle oldu~u takdirde devaml~~kar~~~kl~klar~n ç~kaca~~n~~önceden haber verdi~ini söyledi.
Ayn~~hususu Morgan ~~o May~s tarihli bir raporunda tekrar etti:
"U. S. Arnirali Bristol bugün buraya geldi. (Ay~n ~~2 sine kadar kald~).
Yunan halk~~sakin davran~yor, fakat Yunan birliklerinin karaya ç~kmas~ndan bahsediyor". Demek ki bu haber havada dola~~yordu. "Izmir'deki Osmanl~~Müdafaayi Hukuk Cemiyeti" nin Istanbul ~ubesinin
yöneticisi Cami ~~ 3 tarihli telegrafinda, Bat~~Anadolu'nun birçok küçük
limanlar~na yap~lan Italyan ç~kartmalar~n~~protesto ediyor ve ilaveten "Ayd~n vilâyetinin kuzey k~sm~nda bir ba~ka devlet taraf~ndan
buna benzer bir harekat~n yap~laca~~~endi~esi içindeyiz. Türk halk~~
burada % 8o gibi üstün bir ekseriyet te~kil etmekte ve Wilson prensiplerine dayanarak her çe~it yabanc~~hâkimiyeti reddetme~e kat!
kararl~d~r" diyordu.
14 May~s'ta Calthorpe nam~na Mr. Morgan valiye ve yarbay Ian
Smith XVII Kolordu Kumandan~~Ali Nadir Pa~a'ya sabah saat 9 da
ilk notay~~verdikleri vakit durum bu ~ekilde idi. Ayn~~nota Istanbul'da
Sir Richard Webb taraf~ndan Sadr~azama saat ~~~~de verildi. Bunun
hakk~nda ~öyle demektedir : "Notay~~yaln~z ba~~ma vermem gerekti,
zira meslekta~~m Defrance'a talimat verilmemi~ti. Bundan dolay~~bunun yüksek heyetin karar~~oldu~unu bilhassa belirttim. Yunan hareketinin yaratt~~~~nefret ve bunun neticelerinin bize zarar~~dokunaca~~n~~ ~imdiden görmekteyim".
Foreign Office evraklar~nda ~~o May~s tarihli üçlü Konseyin verdi~i kararlardan bir ba~ka zikre de~er ayr~l~k görülmektedir. Ay~n
14 ünde Damad Ferit Pa~a'ya yaln~z tabyalar~n i~gal edilece~i bildirildi, Izmir'e yap~lacak ç~kartma bildirilmedi. Gece yar~s~ndan hemen
sonra Webb ~öyle bir telgraf çekti: "Sadrazam bana bugün ö~leden
sonra, Izmir harekâtuu daha ba~ka âfetlerin ve Osmanl~~Imparator-
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lu~unun kesin da~~lmas~n~n bir ba~lang~c~~gibi gördü~ünü söyledi...
Yunan i~galini duyar duymaz çekilmesi bence muhtemeldir. Yunan
Yüksek Komiserinden nümayi~leri önlemesini israrla istedim". Atina'da ay~n 14 ünde Veniselos'un Dörtlü Kurul'un oybirli~i ile verilmi~~karar~n~~ bildiren telgraf~~gelir gelmez, bu çe~it nümayi~ler büyük
ölçüde oldu. Ayn~~anda "Iron Duke" 'da Izmir'in mukadderat~~tayin
edildi. Calthorpe buna dair ~unlar~~bildirmektedir :
"Vali benimle görü~mek istedi. Ö~leden sonra onu gemide kabul
ettim. Son derece heyecanl~~idi, zira, olaca~~n~~önceden tahmin etti~i
Izmir'in i~galinin Yunanl~lar taraf~ndan yap~laca~~n~~zannediyordu.
Böyle bir hareketin Türk halk~~ üzerinde en kötü ~ekilde tesir edece~inden korkuyordu. Ona gayri resmi olarak ancak, müttefikler ne
karar al~rlarsa als~nlar, halk~~sakinle~tirmek için elinden geleni yapmas~n~~tavsiye edebildim. Bunu bana söz verdi". (Izzet hakikaten 15
tarihli sabah gazeteleriyle sükûnet verici haberler yayd~rd~ !) "Ak~am
saat 7 de ikinci bir toplant~~ yaparak Yunan ç~kartmas~ndan Türk
makamlar~n~~gece haberdar etmeye karar verdik. Ayn~~mahiyette
notalar valiye ve kolordu kumandan~na saat I o'a do~ru verildi. Çok
heyecanl~~ve üzüntülü idiler".
"Barut f~ç~s~na at~lan k~v~lc~m" manas~na gelen bu nota ~öyle idi :
"14 May~s 1919. Ekselâns! Sulh anla~mas~n~n 7. maddesi gere~ince müttefik hükümetler Izmir'in Yunan kuvvetleri tarafindan i~gal
edilmesine karar verdiklerini size haber vermek mecburiyetindeyim.
2 - Yukar~daki karar Osmanl~~ Hükümetine bildirildi (?)
3 — Nakledilen askerlerin Izmir'e yar~~~~yar~n, 15 May~s'ta mahalli saatle sabah 8 de bekleniyor. Gemiden bo~altma derhal ba~hyacakt~r. Yunan deniz birlikleri, ç~kartma hareketine haz~rl~k yapmak
ve sahil tesislerini ve giri~lerini i~gal etmek üzere, saat 7 de karaya
ç~kacaklard~r.
4 — Muhtemel üzücü olaylar~~önlemek için, Yunan askeri makamlar~~ilgili isteklerini ilan edinceye kadar, yar~n sabah Türk kuvvetlerinin k~~lalar~ndan ç~kmamalar~n~ n temin edilmesi isteniyor. Gümrükteki ve Punta liman~ndaki Türk birlikleri sabah 7 den evvel geri
çekilip büyük k~~lalarda toplanacakt~r.
5 — Ekselans'~n~z~n da ~üphesiz bildi~i gibi, herhangi bir hâdise
Izmir ve civar~nda heyecan ve kar~~~kl~k yaratacakt~r. Bundan dolay~,
elinizdeki bütün imkanlar~~kullanarak süküneti muhafaza etmenizin
lüzumuna ciddi bir ~ekilde i~aret ediyorum. Hiç kimsenin iç bölgelere
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alarm haberleri göndermemesi için telgrafhane yar~n sabah erkenden
bir Ingiliz denizbirli~i taraf~ndan i~gal edilecek. Bu hareket, sansüre
göstermek ~artiyle Türk resmi telgraflar~n~n gönderilmesine mani
olm~yacakt~r.
6 — Limanda kuvvetli müttefik donanmas~n~n bulunmas~n~n teskin edici bir tesir icra edece~ine inan~yorum".
Ilk nota üzerine, kendi kuvvetlerinden müttefik kuvvetlerine kar~~~
nezaket göstermelerini istiyen Ali Nadir Pa~a, muhtemel Yunan ç~kartmas~na dair ~ayialar~~Harbiye Naz~r~~ ~akir Pa~a'ya bildirdi ve ~u cevab~~ald~ : "O çe~it ~ayialara kulak asmay~mz !" Gece saat birde ikinci
notan~n muhteviyat~n~~Istanbul'a bildirince, cevap alamad~. Vali
Izzet ayn~~durumla kar~~la~t~~ve kendisine Damad Ferit, Meclis-i Vükelâ'dan bir karar almad~kça bir tavsiyede bulunam~yaca~~~cevab~n~~
verdi. Bu arada Izzet kendili~inden Calthorpe'dan müttefik kuvvetlerin ~ehri i~gal etmelerinin daha iyi olaca~~n~~bildirerek, bunu temin
etmesini rica etti ve i~galin ilhak manas~na gelip gelmedi~i hususunda
yeniden cevap alma~a çal~~t~. Yunan i~gali Türkler için hakaret olur
dedi. Sabah saat 5.30 da Izzet Calthorpe'a ~u mektubu gönderdi:
"Dün gece saat 9.30 civar~nda Mr. Morgan ve Albay Smith bana
ikinci mektubunuzu getirdiler . . ~u ana kadar Bab~ali'den herhangi
bir emir almad~m. Bundan dolay~~ikinci mektubunuzun ihtiva etti~i
istekleri maalesef protesto etmek mecburiyetindeyim. Ekselans, bunlar~~mütareke ~artlar~n~n 7. maddesine dayand~rd~~~~için, bu maddenin ~imdilik askeri bir mahiyet ta~~d~~~~kan~s~nday~m
Ahmet
Izzet, Ayd~n valisi
Morgan ve Smith vilayet kona~~n~~terkettikleri vakit, d~~arda
bekleyen büyük bir kalabal~k etraflann~~ sard~. Onlara ba~vurmak
istediklerini duydular. Bunun üzerine genç bir yedek subay öne ç~kt~~
ve Ingilizce olarak ~unu söyledi: "Büyük bir millet oldu~umuzu ve
henüz ölmedi~imizi lütfen biliniz. Biz belki uyur görünüyoruz fakat
uyanaca~~z. Ingiltere bir müslüman devletidir ve büyük devlet olarak
Izmir'in Yunanl~ lara verilmesine mani olabilirdi. ... Biz ölmedik.
Kar~~~kl~klar olacak. Belki biz de, ba~kalar~~gibi ölece~iz". Ayn~~fikirleri General Kaz~m, genç subaylara yapt~~~~konu~mada daha sarih
olarak ifade etmektedir: "Mukavemet göstermek laz~m. Silah~~olan,
asker, jandarma ve di~erleri, da~lara ç~k~p çarp~~sm! Ben de orada
olaca~~m". Bu suretle Türk Istiklal sava~~~do~mu~tu.
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Izmir'deki Osmanl~~Müdafaayi Hukuk Cemiyeti derhal bir redd-i
ilhak komitesi kurdu. El ilanlar~~ile Yahudi mezarl~~~nda büyük bir
mitinge davet ediyordu. Orada al~nan kararlar ç~kartmay~~önliyemediyse de ertesi ö~leyin olacak hadiselere zemin haz~rlad~. Bütün vilayet, sancak, kaza ve nahiyelere gönderilen telgraflar daha önemli
idi: "~zmir ve civar~~Yunanl~lar tarafindan ilhak edilecek. I~gal ba~lad~. Izmir'de büyük heyecan mevcut; bugün son tarihi gününü ya~~yor. Sizden gelecek destek yegane yard~m~m~zd~r. Toplant~lar tertip
edin, her yerlere telgraflar gönderin ve vatan ordusuna girmek için
haz~rlan~n! Sükünet ve vakar~mz~~muhafaza edin ve hiçbir kimseyi
(H~ristiyan) incitmeyin! 14 May~s, Redd-i Ilhak Milli Komitesi."
Bu telgrafin muazzam tesiri oldu. Bütün Anadolu'daki Türk halk~n~~
elektriklendirdi 4. Calthorpe ~ahsen bir iki günde 675 yerden protesto telgraflar~~ald~.
14 May~s ak~am~~Calthorpe, henüz gelen ve ç~kartma hareketini
idare edecek olan albay Zafiriou'yu ve "Greek Senior Naval Officer"
Mavroudis'i beraber kabul etti. Bu çok nazik durum kar~~s~nda son
derece ölçülü ve itidalli olmalar~n~~bilhassa rica etti. Maalesef tavsiyesine uymad~lar. Gerçi Zafiriou ç~kartma hareketinden sonra ay~n
13. nde "Askerler! (H~ristiyan olmayanlar~n) Dini inanç ve telâkkilere, örf ve adetlere hürmet edin!" ~eklinde haz~rlad~~~~beyannameyi
okutturdu. Fakat di~er taraftan Ba~piskopos Chrysostomos silahlar~~
bir araya toplay~p sevinç danslar~~yapan birlikleri takdis ediyordu.
~ehrin içinden yürüyü~~yapt~klar~~zaman azg~n bir kalabal~k etraflar~n~~ sar~yordu. Onlar~n delice sevinçleri Türkleri son derece tahrik
ediyordu. Böylece felaket mukadderdi. Muazzam hiddetin bo~almas~~
için gereken sinyali Hukuk-u Be~er adl~~gazetenin yaz~~ i~leri müdürü
Osman Nevres (Müstear ad~ : Hasan Tahsin Recep) bayraktar~~öldürmekle vermi~~oldu. Korkunç mezalim ve katliam ba~lad~. Yegane
"suçlar~" fesi ç~karmamak ve "Zito Veniselos!" (Ya~as~n Venizelos!)
diye ba~~rmamak olan say~s~z Türk ~ehit oldu. Ertesi gün de katliam ve ya~ma devam etti. Calthorpe bunu duyar duymaz derhal
mesul subaylara ~iddetli serzeni~lerde bulundu. Bunun üzerine
Zafiriou iki defa yerli Yunanl~lardan kin ve intikamdan kaç~nmalar~n~~talep etti. Bir harb divan~~pek çok ölüm cezas~~verdi ve infaz
etti. Fakat felaket bir kere gelmi~ti.
4 H. W. V. Temperley, A History of the Peace Conference (London 1924)
cilt VI, S. 46.
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Damad Ferid'in koymu~~oldu~u sansür sayesinde haber Istanbul'da
halk taraf~ndan 15 ve 16 May~s günleri duyuldu. Halk sakin fakat kendisi tabii çok ~a~k~n durumda idi. Ay~n 15 inde Webb'e vermi~~oldu~u
notada ~öyle deniliyordu: "Izmir valisinin birçok telgraflar~ndan
sonra Yunan birlikleri ~ehre girmi~ler. Osmanl~~hükümeti Paris konferans~nda Itilâf kuvvetlerinin i~gal hususunda ald~klar~~karara itiraz
etmiyor, fakat Yunan i~galini hiçbir zaman kabul etmiyecekler. Osmanl~~ halk~~ ümitsizli~e dü~ürülüyor.. ..." Ay~n 16 s~nda Webb'e,
memleketin muhtelif yerlerinden say~s~z protesto telgraflar~~ald~~~n~~
bildiriyordu. Umumi efkâr son derece heyecanl~. Gazetelere, ç~kartma s~ras~ndaki olaylar~~ bildirmeye nihayet müsaade edilince, Istanbul'da da firt~na koptu. 19 May~s'ta Webb ~öyle bildiriyor: "Izmir'in
Yunan i~galine kar~~~müslüman hisler çok çabuk vuzuh kazan~yor.
.. Sulhçu beyanlar örtbas edilmeye çal~~~l~yor." Türk Oca~~na umumi
nümayi~ler tertip etmeye müsaade edildi. En muazzam~~ ay~n 23 ünde
Sultan Ahmet'te Atmeydan~nda oldu. Ay~n 31. inde ancak Calthorpe
hükümetten daha fazla toplant~lar yap~lmas~na izin verilmemesini rica
etti. Heyecan Sultan saray~n~n içine kadar girdi. Ay~n 1 g unda "Milli
Birlik" kabinesini kuran Damad Ferit, halka yapt~~~~bir hitabede
"Padi~ah~n kalbi ac~dan s~zl~yor". E~er icap ederse, kendisi de basit
bir asker olarak bile vazifesini yapmaya haz~r." Ay~n 26 s~nda saltanat
~ûraunda Galib Keman hiç çekinmeden ~öyle söyliyebiliyordu:
"(Sulh konferans~n~n) Kararlar~~insafs~zca bize tatbik etmek istiyorlarsa Avrupa, bu memleketin müttefikan ~ahlanaca~~n~~bilsin".
12 May~s'ta "Uç Büyükler" Orlando'ya ç~kartma= Izmir üzerinde nihai hüküm manas~z-la gelmedi~ine teminat verdiler, ama ertesi
gün Wilson, Izmir ve ona dahil olan bölgenin Yunanistan~n tam hakimiyetine ve Veniselos taraf~ndan istenilen di~er bölgelerin Manda
olarak verilmesini memnuniyetle kar~~l~yaca~~n~~söyledi. Ay~n 14. ünde
X.)ç Büyükler, Lloyd George'un, Yunanl~lar~n çok gururlu müslüman
ahalisi ile ba~a ç~kabilmeleri hususundaki baz~~ tereddütüne ra~men,
Izmir ve Ayval~k ve ona dahil olan bölgelerin Yunan hâkimiyetine
girmelerine karar veriyorlar. Lord Curzon bunlar~~duyunca ve Izmir'deki hadiseler hakk~nda ilk raporlar~~al~nca, ba~ka kabine üyeleri ile birlikte ay~n 18 inde "endi~eli ve isteksiz" bir ~ekilde Paris'e
gitti. Ertesi gün, Yunanl~lar~n Küçük Asya'da bir bölge ihdas etmelerini kesin ~ekilde tasvip etmedi. Churchill ~öyle yaz~yor: "Paris'te
güzel bir ö~leden sonra bu u~ursuz hâdiseyi ö~rendi~im vakitki ~a~k~n-
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l~~~~çok iyi hat~rl~yorum. ~üphesiz, ben Ingiliz Genelkurmay~nda hüküm süren ~a~k~nl~~~n tesiri alt~nda kald~m 5. Bizim kuvvet vas~talar~m~z~n erimeye ba~lad~~~~bir zamanda (silâhs~zlanma dolay~siyle) bu
kadar çok ve yeni tehlikeler ta~~yan bu cebri hareketin ak~ls~zl~~~n~~
affetmek imkâns~zd~". Robert Vansittart ~zmir'den yazd~~~~bir rapora
derkenar olarak ~u ibareyi yaz~yor: "Mübalâ~alar~~bir tarafa b~raksak dahi Izmir'de olup bitenler müthi~~~eylerdir. Bu istikbal için kötü
bir alâmettir. Ayd~n vilâyetindeki Türk ekseriyeti hiçbir zaman hor
gördü~ü bir az~nl~~~n hükmü alt~na girmez... Yunanl~lar sonuna
kadar götüremiyecekleri bir vazifeyi üzerlerine ald~lar. Onlara cesaret
vermekle s~rtlar~n~~ k~rm~~~oluyoruz". Otobiyografyas~nda diyor ki:
"Lloyd George, kurnaz bir tilki olan Veniselos tarafindan aldat~ld~.
Ingilizlerin ticari menfaatlerinin oldu~u ~arktaki merkezine Yunanl~lar~~b~rakmak hakikaten delilikti. 1897 deki Yunan ma~lübiyetindenberi mevcut olan Türklerin hor görü~lerini yeniden canland~rmakla
muhakkak ki yanl~~~hareket ettik".
Harold Nicolson, Lloyd George'~n, yaln~z ba~~na Yunanl~lar~~
Izmir'e gönderdi~ine dair olan efsaneyi yalanlad~. Onun tarafinda
Mr. Balfour, Eyre Crowe, Robert Borden ve Filhellenik sempatileri
olan ~ngiliz sulh delegasyonun birkaç genç üyesi vard~. Lord Curzon
22. Ekim 1919 tarihinde Yunanl~lar~n Izmir'e davetini Paris'te yap~lan "en büyük hata" olarak vas~fland~rd~~.... Bundan sonraki günlerde, 4 Büyük Devletin Manda temsilcisi gibi davrand~~~n~~söyliyen
Veniselos Izmir'e, bir ördek yüzme~e nas~l severek giderse, öyle severek gitti~ini söyledi. Richard Webb onun hakk~nda ~u hükmü verdi:
"~u muhakkakt~r ki sulh yaratmak sebebiyle Yunan birliklerinin Izmir'e girmesi için Yüksek Konsey'i ikna etmesi Veniselos'un kendi
vatan~~için yapt~~~~en kötü i~~oldu". Amiral de Robeck Izmir'in Yunanl~lara verilmesini, milli hâkimiyetin büyük hakareti olarak vas~fland~r~yor. Lloyd George'un biyografi Frank Owen ~öyle yaz~yor:
"Antitürk pe~in hükümler ona eski liberal lideri Mr. Gladstone'dan
miras kald~". Sir Harry Luke bunun için ~öyle diyor: "Mr. Lloyd
George'~n Gladstone'~n Filhelenizm hakk~nda ancak müphem bir
fikri vard~, fakat onun devlet adam~~basireti hakk~nda ~üphesiz hiç
fikri yoktu. Ba~kan Wilson gibi, Yak~n ~ark hakk~ndaki bilgisizli~i
5 Genelkurmay Ba~kan~~Henry Wilson 5 May~s tarihinde kendi hat~ra defterine ~öyle yazd~ : "Bütün durum ç~lg~n ve münasebetsizdir (mad and bad)".
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yüzünden Yunan propagandac~lar~n kolayca kurban~~olmu~tur". De
Robeck 18 Kas~m 1919 tarihli raporunda ~öyle demektedir: "Izmir'in
i~gali, Türkiyenin tamamen ilgisiz dostu olan çevrelerde de iyi olan
itibar~m~z~~a~~r bir ~ekilde sarst~". Churchill bunu ~öyle teyi t etmektedir: "15 May~s 1919 tanberi hak taraf de~i~tirdi. Ekseriya galip konseylerden kaçan hak kar~~~tarafa geçmi~ti".
5 A~ustos 1919 tarihindeki geri ça~r~lmas~ndan sonra, Istanbul'da,
yanl~~~olarak Izmir'in i~galinin mesul ~ahsi zannedilen tümamiral
Calthorpe, kendisi için a~ikâr bir ~ekilde s~k~c~~ olan bir durumu
"büyük incelik ve sabr ile hakk~ndan geldi~i için" Amiralli~e
terfi ile taltif edildi.
Çev. Mihin Eren

