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914 y›l›nda Almanya’n›n yan›nda I. Dünya Sava-
fl›’na kat›lan Osmanl› Devleti, dört y›l çeflitli cephe-
lerde zor flartlar alt›nda mücadele etmifl ve kaynak-

lar›n›n büyük bir k›sm›n› kaybederek 30 Ekim 1918 ta-
rihinde Mondros Mütârekesi’ni imzalayarak savafltan ye-
nik ç›km›flt›r. Bu yenilgi sonunda Osmanl› topraklar›n›
paylaflmaya giriflen galip devletler, mütareke ile “güven-
liklerini tehdit edecek bir durum oldu¤unda herhangi
bir stratejik yeri iflgal etme hakk›n›” elde etmifllerdir.

Esasen I. Dünya Savafl› sonunda fiark Meselesi’nin
mutlaka halledilece¤ini, bu yolda Fransa ile mutâbakat
sa¤land›¤›n› belirten ‹ngiliz Baflbakan› Lloyd George,
meselenin çözümünü, Türklerin Avrupa’dan ç›kar›lma-
lar›na ve ancak yararl› oldu¤u ölçüde, Anadolu’da bir
müddet kontrol alt›nda kalabileceklerine ba¤l›yordu.1
Lord Curzon da 1918 y›l› bafllar›nda, yaklafl›k befl yüz y›l
Avrupa politikas›nda entrika ve yolsuzluk kayna¤› olan
Türklerin Avrupa’dan kovulmalar›n›n gerekti¤i görü-
flündedir.2 Taraflar›ndan hiçbir tahrike mâruz kalmadan
harbe giren ve Almanya’n›n samimi ve pek faydal› müt-
tefiki haline gelen Türklere karfl› hiçbir taahhütlerinin
olmad›¤› fikrinde olan ‹ngiltere’nin3 bu düflüncesini
Milli Mücadele boyunca devam ettirdi¤i görülecektir.

18 Ocak 1919’da Paris’te Osmanl› topraklar›n› pay-
laflmak için toplanan Müttefiklerin, Osmanl› miras› üze-
rinde anlaflmakta güçlük çektikleri as›l mesele, daha ön-
ce ‹talya’ya vaad edilen toprak-
lar›n verilip verilmeyece¤i me-
selesi olmufltur. 1917 y›l›nda
imzalad›klar› St. Jean de Ma-
urienne Gizli Anlaflmas› ile
Bat› Anadolu’nun ‹zmir’den
Konya’ya kadar genifl bir böl-
gesi ‹talyan nüfûz bölgesi ola-
rak tespit edilmifl idi. ‹ngiltere
ve Fransa kendi ç›karlar›na za-
rar verece¤i düflüncesiyle bu
anlaflmay› geçersiz saymay› uy-
gun bulmufltur.4

Amerika Cumhurbaflkan› Wilson bile, Bat› Anado-
lu’daki Rumlar›n Türklerin boyunduru¤undan kurtar›l-
d›ktan sonra ‹talya boyunduru¤una terk edilmemesi ve
bu insanlar›n yaflad›¤› Türk topraklar›n›n Yunanistan’a
ba¤lanmas› kanaatinde idi.5

Bu anlay›fl içerisinde ‹zmir bölgesinin Yunanistan’a
verilmesi ‹talyanlar›n fliddetli itirazlar›na ra¤men kabul
edilmifltir.6

Anlafl›lan odur ki, Anadolu’da üstlenecek ve Do¤u
Akdeniz’i kontrol edecek kuvvetli bir ‹talya, ‹ngiltere ve
Fransa için önemli bir tehdit oluflturabilirdi. Bu sebeple
‹ngiltere ile Fransa, ‹talya’n›n Akdeniz’de kendileri için
tehlikeli olabilecek yay›lmas›n› engellemeyi mümkün
k›lacak vas›tay› Yunanistan’›n Anadolu üzerindeki emel-
lerinde bulmufllard›r. Yap›lan gizli anlaflmalar›n hiçbiri-
sinde Yunanistan’›n ad› dahi geçmemesine ra¤men,
Türklere karfl› savafla kat›lma bedeli olarak Yunanistan’a
Ayd›n vilâyeti7 vaad edilmifltir. Bu, Yunan emelleri ve
Megali ‹dea’s›8 için de büyük bir f›rsatt›. Yunan iflgali,
sadece kendilerine vaad edilen bu alanla kalmayacak,
Megali ‹dea’n›n gerçeklefltirilmesi yönünde geniflleye-
cektir.

Gerek iflgallerin bafllamas›ndan önce, gerekse iflgal-
ler bafllad›ktan sonra Türklerin, Anadolu’da yap›lacak ifl-
gallerde, Yunan kuvvetlerinin bulunmamas› veya daha
önceden di¤er devletler taraf›ndan âsâyifl sa¤land›ktan

sonra Yunan kuvvetlerinin gel-
mesi yönündeki istekleri,9 dik-
kate al›nmam›fl ve ustaca yürü-
tülen ‹ngiliz siyâseti ile sonuç-
suz b›rak›lm›flt›r. 13 Kas›m
1918 tarihinde ‹stanbul’un ifl-
galinde10 oldu¤u gibi ‹zmir’in
iflgalinde de Müttefik kuvvet-
ler içinde Yunan askerleri yer
alm›flt›r.

Türkler, ‹zmir’in iflgalinde
de Yunanl›lar›n bulunmalar›n›
istemedikleri gibi en bedbin
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olanlarda bile Yunanl›lar›n ‹zmir’i iflgal etmeleri ihtima-
li düflünülmüyordu.11 Ancak olaylar, bu istek do¤rultu-
sunda geliflmemifltir. Müttefik Filo’nun Baflkomutan›
‹ngiliz Visamirali Calthorpe, 14 May›s 1919 günü 17.
Kolordu Kumandan› Miralay (Albay) Ali Nadir Pafla’ya
verdi¤i nota ile ‹zmir istihkâmlar› ile müdafaa tedbirle-
rini haiz arazinin, mütarekenin 7. maddesine dayanarak
‹tilaf Devletleri’nce iflgal edilece¤ini bildirmifltir.12

14 May›s 1919 günü Amiral Webb taraf›ndan Da-
mat Ferit Pafla’ya bir nota verilerek, Paris Konferans› ka-
rar›na göre ‹zmir istihkâmlar›n›n ‹tilâf kuvvetleri tara-
f›ndan iflgal edilece¤i bildirilmifltir.13 Osmanl› Hükü-
meti, bunun üzerine devlet ve millet haklar›n›n korun-
mas› için sükûn ve vakâr›n muhafazas› lüzûmunun hal-
ka tavsiye edilmesini Dâhiliye Nezâreti’ne tebli¤ etmifl-
tir.14

Amiral Calthorpe da 14 May›s sabah›, ‹zmir Valisi
‹zzet Bey’e bir nota vererek, ‹zmir istihkâmlar›n›n ‹tilâf
devletleri taraf›ndan iflgal edilece¤ini bildirmifltir. Bu
notada da iflgalin Paris Konferans›’n›n karar› ile oldu¤u
belirtilerek önemle gere¤inin yap›lmas› istenmifltir.15

Daha sonra Amiral Calthorpe
taraf›ndan Ali Nadir Pafla’ya
ikinci bir nota16 verilmifl ve
‹zmir’in Müttefikler ad›na
Yunan kuvvetleri taraf›ndan
iflgal edilece¤i, flehirde gere-
ken güvenlik tedbirlerinin
al›nmas›, bu amaçla bütün as-
kerin K›flla’da bulundurulma-
s›, iflgalden sonra da Yunan
kumandan›n›n arzusuna göre
hareket edilece¤i “Düvel-i
muazzama donanmas›n›n na-
zâr-› dikkate al›nmas›” tehdi-
diyle bildirilmifltir.17 Yine durum, Ali Nadir Pafla tara-
f›ndan l5 May›s 1919’da Harbiye Nezâreti’ne bildirilmifl
ve ‹zmir’deki bütün k›talara ve müesseselere, verilen no-
taya uygun bir tebligat yap›lmak suretiyle, sükûn ve
asayiflin muhafazas›na çal›fl›lm›flt›r.18 Bu arada Lloyd Ge-
orge da, Amiral Calthorpe’a, Yunan ç›karmas›n›n güven-
li¤ini sa¤lamak emrini vermifltir.19

Bütün bu bilgilerden anlafl›laca¤› üzere Türk ma-
kamlar›na önce ‹zmir’in ‹tilâf kuvvetleri taraf›ndan iflgal
edilece¤i, sonra da ‹tilâf devletleri ad›na Yunan kuvvet-
leri taraf›ndan iflgal edilece¤i bildirilmek suretiyle mese-
le bir oldu bittiye getirilmifltir. Böylece Türk idarecile-
rinin müdafaa tedbirleri almalar› önlenmifltir.20 Ayr›ca,
14 May›s gecesi, Türklerin ertesi günü yap›lacak iflgale
karfl› direnme hislerini sarsmak amac›yla Türk mahalle-
lerindeki evlere Rumlar taraf›ndan bask›nlar yap›lm›fl,
silah ve malzeme aranm›flt›r.21

‹zmir çevresindeki istihkâmlar, 14 May›s sabah› ‹ti-
lâf kuvvetleri taraf›ndan iflgal edilmifltir. ‹zmir’in iflgali
sadece istihkâmlarla s›n›rl› kalmam›fl, 14 May›s’ta bu ifl
tamamland›ktan sonra Yunanl›lar taraf›ndan flehrin iflga-
line geçilmifltir.

15 May›s 1919 sabah›, ‹zmir’i iflgal etmek üzere
20’yi aflk›n nakliye gemisi ile Yunan I. F›rka askerleri li-
mana ç›kt›lar. Karaya ç›kan Yunan askerlerinin 50.000
kifli kadar olduklar› tahmin edilmekte22 olup, daha son-
ra ‹zmir’e mütemâdiyen Yunan askeri gelmifltir.

Yunan ‹flgal Komutan› Zafiriu, iflgali müteakip, bir
beyanname yay›mlam›flt›r. Ahenk gazetesinde yay›mla-
nan beyannamede23 Zafiriu, Müttefiklerin muvafakat›y-
la ‹zmir ve civar›n›n iflgal edildi¤ini, iflgalden maksad›n
mevcut kanunlar›n korunmas› suretiyle bütün ahâlinin
rahat›n›n temini oldu¤unu, mülkiye ve diniye memurla-
r›n›n vazifelerinin icras› hususunda Yunan askerî kuv-
vetlerinden her an yard›m isteyebileceklerini, askerin
kendilerine hürmetkâr davranaca¤›n›, kumandanl›¤›n
kap›s›n›n her zaman arz olunacak flikâyetlere kemâl-i flef-
katle aç›k olaca¤›n›, herkesin sükûnetle ifliyle gücüyle
meflgul olmas›n› ve vatanlar› hakk›nda mütareke devlet-
lerince verilecek karar› itimatla beklemelerini tavsiye et-
mekteydi.24 Bundan sonra yay›mlanan beyannamelerin
hepsinde, ‹zmir’i iflgalden maksad›n adî bir kontrol gö-
revinden ibaret oldu¤u, hükümetin ve Osmanl› hakimi-
yetinin baki oldu¤u söylenmekte ise de maksad›n böyle
olmad›¤› k›sa sürede anlafl›lacakt›r.

Yunan askerlerini karfl›la-
mak amac›yla, yerli Rumlar
Kordonboyu’na toplanm›fllar-
d›r. Elleri çiçekler ve bayrak-
larla dolu Rum k›zlar›n›n
üzerlerinde mavi-beyaz ku-
mafltan dikilmifl elbiseler var-
d›.25 Rumlar, ellerindeki Yu-
nan bayraklar›n› sall›yor, çi-
çekler, alk›fllar ve “Zito Veni-
zelos” ba¤›r›fllar›yla, Yunan
askerlerini selâml›yorlard›.
R›ht›mdaki bütün binalar,
Yunan bayraklar›yla donat›l-

m›flt›. Vapurlar ve fabrikalar sürekli düdük öttürüyor,
baflta Aya Fotini olmak üzere kiliselerin çanlar› durma-
dan çal›yordu. Bandolar da, Yunan millî marfl›n› çal-
maktayd›lar.26 Metropolit ve rahipler diz çökmüfl, a¤la-
yarak ve ilâhiler söyleyerek Yunan bayraklar›n› öpüyor-
lard›.27

‹zmir Rum Metropoliti Hrisostomos, arkas›nda bir
grup papazla Albay Zafiriu’ya gelerek “Hofl geldiniz”
dedikten sonra, Yunan milletinin 3000 y›ll›k bir ayr›l›k-
tan sonra ve buradaki ›rktafllar›n› Türklerin zulmünden
ve esaretten kurtard›klar›ndan dolay› Tanr›’ya minnet ve
flükran duygular›n› sunmufl ve sevinç gözyafllar› içinde
gelenleri takdis etmifltir.28

Takdis merâsimi bittikten sonra Yunan askerleri yü-
rüyüfl nizam›na geçti. Askerlerin önünde Rum gençle-
rinden bir grup ve bu grubun bafl›nda bir Rum palikar-
yas›, bayrak tafl›yarak Yunan iflgal kuvvetlerine öncülük
etmekte idi. Metropolit Hrisostomos da bu grubun ba-
fl›nda gidenlerdendi.29

‹flgal kuvvetleri, K›flla Meydan›’ndaki saat kulesinin
önünde, K›flla’y› ve Hükümet Kona¤›’n› iflgal etmek
üzere iki kola ayr›ld›. Yunan k›talar› K›flla ile Hükümet

Boflalt›lm›fl Türk karargâh›nda kamp kuran Yunan askerleri
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Kona¤›’n›n önünden geçerken, gerek silâh çat›p bekle-
mekte olan Türk askerleri ve gerek etrafta toplanan
Müslüman halk, yerli Rumlar›n tahrik ve hakaretlerine
ra¤men sükûnetlerini muhafaza etmifllerdir.30

Önde atl› bir tabur komutan› ve onun arkas›nda Yu-
nan bayra¤› tafl›yan küçük rütbeli bir subay› takip ede-
rek r›ht›m boyu yoluyla K›flla önüne gelmekte olan Ev-
zon Taburu, etraf›nda birçok Rum kad›n ve çocu¤u ile
ellerinde tabancalar› bulunan Rum gazetecileri ve Mega-
li ‹dea Cemiyeti azas›ndan baz› kimseler oldu¤u halde
K›flla’ya ulaflm›flt›r.31 Evzon Taburu’nun etraf›n› kuflatan
yerli Rumlar “Zito Venizelos” diye ba¤›rmakta ve Rum-
ca baz› fleyler söylemekte idiler.32

Evzon Bölü¤ü, K›flla önüne ulaflt›¤› s›rada bir el si-
lâh at›lm›flt›r.33 At›lan silâh ile bayra¤› tafl›yan Yunan as-
keri yere serilmifl, Yunan askerleri, panik içinde kaçma-
ya bafllam›fllard›r. K›sa bir süre sonra toparlanan Yunan
askerleri, K›flla’ya atefl açm›fllard›r. ‹lk anda, K›flla’n›n
nizâmiye kap›s›nda nöbet
bekleyen ve görevlerinden ay-
r›lmamalar› emrini alm›fl olan
erlerden birkaç› flehit olmufl-
tur.34

Yunan askerleri, olay ye-
rinde bulunan ve kaçamayan
halk üzerine de atefl açm›fllar-
d›r.35 Olay yerinde bulunan-
lardan pek ço¤u öldürülmüfl36

ve yaralanm›flt›r. Bu esnada
korkudan Ziraat Bankas›
merdivenlerine s›¤›nan, kad›n
ve çocuklar burada fecî bir fle-
kilde öldürülmüfllerdir. Umûm Jandarma Kumandan›
Miralay Ali Kemal S›rr› Bey, raporunda, “Banka merdi-
venlerinden sel gibi kan akt›.” demektedir.37

K›flla içinde 250 kifliden ibâret subay ve efrat silâh-
s›z bir halde ve iflgalin icâp ettirdi¤i muâmelelerle mefl-
gul idiler.38 Bunlar bir taraftan görevlerine göre dairele-
rindeki önemli evrak ve eflyalar›n› toplamakta, bir taraf-
tan da maafl da¤›t›lmakta idi.39

Herhangi bir karfl›l›k verilmedi¤i halde K›flla, yar›m
saatten fazla süren atefle maruz kalm›flt›r. K›flla’dan atefl
edilmedi¤ini anlatmak için de¤ne¤in ucuna beyaz bir
mendil ba¤lanarak d›flar›ya gösterilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Mendil ba¤l› s›r›¤› d›flar›ya göstermek üzere alan Mülâ-
z›m-› Evvel (Üste¤men) Celâl (Dinçer) Bey, orta kat›n
park cephesindeki koridor kap›s›na götürürken sa¤ ko-
lundan yaralanm›flt›r. Yine bu s›rada üst katta bir mülâ-
z›m da flehit olmufltur.40 Ateflin kesilmedi¤ini41 gören
17. Kolordu Kumandan› Ali Nâdir Pafla, s›r›¤a ba¤lanan
beyaz bayra¤› eline alarak, 56. F›rka Kumandan› Yarbay
Hürrem Bey, Erkân-› Harp Reisi (Kurmay Baflkan›) Ab-
dülhamid Bey, Ahz-› Asker fiubesi Reisi (Askerlik Da-
iresi Baflkan›) Albay Süleyman Fethi Bey, di¤er subaylar
ve askerlerle birlikte K›flla’n›n Konak Meydan›’na bakan
kap›dan ç›kt›lar.42 Bunun üzerine atefl kesildi.43

Bu sûretle yap›lan hakarete Osmanl› subaylar›n›n
etraf›n› saran Yunan askerleri, sille-tokat, dipçik ile kü-
fürler ederek, tükürerek sald›rm›fllard›r. Bunlara Rumlar
da kat›lm›flt›r.44 Süngü ve dipçik darbeleri alt›nda, su-
baylar›n üzerleri aranm›fl, Türklük ve Müslümanl›k alâ-
meti say›lan kalpak ve fesler y›rt›larak ayaklar alt›nda
çi¤nenmifltir.45 Subaylar›n üzerlerinde bulunan para, sa-
at, yüzük, sigara tabakas› ve mendil gibi eflyalar› gasp
edilmifltir. Subaylar›n formalar› da Yunan askerleri tara-
f›ndan sökülmüfltür.46

‹zmir K›fllas›’nda ümera, zabitan ve erat›n pek ço¤u
öldürülmüfl, yaralanm›fl ve akla gelmeyen hakaretler ya-
p›lm›flt›r. K›flla’daki subaylar ve askerlerin bir k›sm› kafi-
le halinde Patris Vapuru’na, bir k›sm› da Averof Z›rhl›-
s›’na sevk edildiler. Yunan askerlerinin süngü tehdidi al-
t›nda R›ht›m caddesi istikametine sevk olunan kafile, “Zi-
to Venizelos” diye ba¤›rmaya zorlanm›flt›r. Kafile üzerine,
güzergâhta yolun iki taraf›na toplanm›fl olan Yunan asker-

leri ile silâhl› Rumlar taraf›n-
dan atefl edilmifltir. Yerli Rum
ahali de, subay ve askerler üze-
rine hakaretlerle sald›rm›fllar-
d›r. Bu esnada yerli Rum ahali
ve Yunan askerleri taraf›ndan
at›lan kurflunlarla subay ve as-
kerlerin birço¤u flehit olmufl,
birço¤u da yaralanm›flt›r.47

Bu yürüyüfl s›ras›nda fle-
hit, yaral› ve kay›p subaylar48

ve askerlerle49 ilgili kesin bir
rakam vermek güç olmakla
birlikte 30’dan fazla flehit ve

60’tan fazla yaral› oldu¤u tahmin edilmektedir.50 Ayr›ca
hüviyetleri tespit edilemeyen birçok ölü ve yaral› vard›r.

‹kinci bir kol halinde ilerleyen Yunan iflgal k›tas›,
etraf›n› büyük bir Yunan bayra¤› tafl›yan yerli Rumlar-
dan oluflan bir grup sard›¤› halde, tahrik edici bir teza-
hürat ve tav›r ile Hükümet binas›na ulaflm›fl ve abluka
alt›na al›nm›flt›r.

Yunan ‹flgal Kumandanl›¤›’n›n sabah yay›mlad›¤›
beyannamedeki, “mülkiye ve adliye memurlar›n›n eski-
den oldu¤u gibi vazifelerine devam etmeleri” kayd›na
güvenerek görevleri bafl›nda bulunan hükümet memur-
lar›, daire karfl›s›nda bulunan Askeri Otel’in üst kat›na
ç›kan Yunan askerlerinin Hükümet Kona¤›’na atefl aç-
malar› üzerine mahsur kalm›fllard›r. Valinin etraf›nda
toplanan memurlar ve jandarma subaylar›, beyaz bir bay-
rak çekmek suretiyle ateflin kesilmesine çal›flm›fllard›r.51

Bunu gören Evzonlar, içeri girerek, silâhs›z ve müdafa-
as›z Türk memurlar›n›n üzerlerine at›lm›fllard›r.52 Türk-
çe ve Rumca küfürlerle, elleri yukar› kald›rmak suretiy-
le hepsini d›flar› ç›kard›lar. Bu esnada süngü ve dipçik
darbeleriyle birçok kimse yaralanm›flt›r. Fes ve kalpakla-
r› süngü ucu ile bafllar›ndan al›nm›fl ve bu sebeple bir ço-
¤u bafl›ndan ve yüzünden yaralanm›flt›r. Orada bulunan
Rumlar da odunlarla bu sald›r›lara kat›lm›fllard›r.

Yunan komutanlar›
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Hükümet Kona¤›’nda befl kifli öldürülmüfl, Vali ‹z-
zet Bey de tahkir edilmifltir.53 Vali yaverinin kordonlar›-
n› sökmüfllerdir. Tuttuklar› memurlar› ve Vali’yi elleri
yukar›da, bafl› aç›k bir halde sokaklarda “Zito Venizelos”
diye ba¤›rtarak K›flla’n›n önüne getirmifllerdir.

Burada memurlar›n üzerinde bulunan k›ymetli eflya-
lar gasp edilmifltir. Hükümet daireleri birkaç gün Yunan
iflgali alt›nda kalm›fl ve Hükümet Dairesi’ndeki yaz›-
hanelerin çekmeceleri k›r›larak çeflitli evrak imha edil-
mifltir. Ayr›ca dairede bulunan eflyalar ya soyulmufl, ya-
hut kullan›lamayacak flekilde imha edilmifltir.54

Yolda, Yunan Mümessili, bir otomobille gelerek Va-
li ile o¤lunu55 al›p götürmüfltür.56 Geri kalanlar›n bir
k›sm› Pasaport’a,57 bir k›sm› da Zâhire Borsas›’na götü-
rülmüfllerdir.58

K›flla ve Hükümet Kona¤›’ndan toplanan subaylar
ve memurlar, Pasaport’a gelinceye kadar güzergâhtaki
Rum ahali ile evlerindeki balkonlarda bulunan Rum ka-
d›nlar› taraf›ndan ellerine geçen tafl, toprak ve kiremit
parçalar› üzerlerine at›lmak suretiyle hakarete maruz
kalm›fllard›r.59 Sürülen kafilenin arkas›nda b›rakt›¤› yol,
yüzlerce flehit ve yaral› ile dol-
mufltur.60

Yunan K›taat› taraf›ndan
toplanan efrat ile birlikte,
muhtelif mahallerden topla-
nan 700’den fazla Türk ahâli
de Patris Vapuru’na götürül-
müfltür.61 Patris Vapuru’na
götürülmekte iken kafilenin
üzerine Yunan Mümessili’nin
bulundu¤u Leon Torpido-
su’ndan aç›lan atefl sonucu 21
subay yaralanm›fl,62 pek çok
kifli de ölmüfltür.63

Patris Vapuru’na ç›karken
bir Türk subay›n›n elinde bulunan beyaz bayra¤›n ba¤l›
oldu¤u s›r›¤›n ucu, merdivende duran Yunan nöbetçi
erine de¤mesi üzerine, Yunan nöbetçi eri, öfke ile iki su-
bay› süngü ile yaralam›flt›r. Bu subaylardan birisi daha
sonra flehit olmufltur. 17. Kor. Levâz›m 2. k›sm›ndan
Kâtip Sabri Efendi’nin on iki yafl›ndaki o¤lu yaralanm›fl-
t›r.64 Vapurun ambarlar›na sürüklenirken kendini kay-
bedip denize atlayanlar da olmufltur. Mustafa Enver
Efendi, kendini kaybedip denize atlam›fl, sonra yakalana-
rak tekrar kafileye al›nm›flt›r. Vapura götürülenler, hay-
vanlar›n kondu¤u ambarlara hapsedilmifllerdir.65

Ertesi gün Yunan ‹flgal Komutan› Zafiriu, vapura
gelerek vukua gelen hadiseye bafll›ca sebep olarak mun-
tazam kol nizam›nda ilerlemekte olan Yunan Evzon Ta-
buru üzerine K›flla’dan atefl aç›ld›¤›n› ve hatta, kuman-
das›nda bulunan mangas›ndaki bir neferin derhal öldü-
¤ünü göstermifl ve bu suretle meydana gelen hadiseden
pek ziyade müteessir oldu¤unu söylemifltir.66

Vapura getirilenlerin üzerlerinde bulunan eflya ve
para gibi fleyler, türlü hakaretlerle al›nm›flt›r. Subay ve

efrattan ço¤u hakarete maruz kalmamak için üzerlerinde
bulunanlar› kendiliklerinden vermifllerdir.

‹flgal günü, ‹zmir’de Kolordu ve F›rka Kumandanla-
r› ile Erkân-› Harbiye heyetleri tutuklanm›fllard›r. Va-
purda tutuklananlardan Ali Nadir Pafla, Erkân-› Harbi-
ye Reisi Abdülhamid Bey, 56. F›rka Kumandan› Hür-
rem Bey ve Ali Nadir Pafla’n›n yaveri Mülâz›m Enver
Efendi vapurdan ç›kar›lm›fllar, di¤erleri vapurda kalm›fl-
lard›r. Vapurda kalanlar, yüzbafl› rütbesine kadar olanlar,
ay›rt edilmeksizin birer ikifler saat arayla vapurun ikinci
s›n›f kamaralar›na nakledilmifllerdir. Azami 32 yatakl›
olan kamaraya 150’den fazla subay ve d›flar›da tutuklan-
m›fl olan polis memurlar› ile mülkiye memurlar›ndan ve
halktan baz›lar› da kamaraya dahil edilmifllerdir. Tutuk-
lananlara, 48 saat zarf›nda iafle olarak hiçbir fley verilme-
mifltir. Teneffüs ihtiyac›, 3-4 saatte bir 5-6 dakika güver-
teye ç›kar›lmak suretiyle sa¤lanm›flt›r. Yaral› olanlar›n
tedavilerine de pek sathî bak›lm›flt›r.

Toplanan memur ve subaylar›n bir k›sm› Zahire
Borsas›’na, depolara ve bofl dükkanlara hapsedilmifller-
dir. Bunlar, iki üç gün aç ve susuz b›rak›ld›ktan sonra

serbest b›rak›lm›fllard›r.67

K›flla ve Hükümet bina-
s›ndan al›nan memur ve su-
baylardan baflka, rastgele ya-
kalanan Türkleri çeflitli yerlere
hapsetmifllerdir.68 Hükümet
binas›n›n bitifli¤indeki Mek-
teb-i Sultânî talebeleri, Yu-
nanl›lar taraf›ndan Bozmeri
Hapishanesi’ne kapat›larak
dövülmüfller ve iflkence edil-
mifllerdir.69

Yunan askerleri taraf›ndan
Askerî Otel, yayl›m atefline tu-
tularak iflgal edilmifl ve otelde

bulunan subaylar ve siviller K›flla’ya götürülmüfllerdir.
Siviller, daha sonra serbest b›rak›lm›fllar, subaylar ise tu-
tuklanm›fllard›r. K›flla’da dört gün tutuklu kalan subay-
lara bu müddet zarf›nda iki defa yiyecek verilmifltir.70

Yunanl›lar, ‹zmir Rüsûmat Baflmüdürlü¤ü’nü (Ver-
gi Dairesi) iflgal etmifller ve arama yapm›fllard›r. Baflmü-
dür Agâh Bey ile dairedeki memurlar, Rumlar›n haka-
retleri aras›nda II. Kordon’a getirilmifllerdir. Burada Yu-
nan askerleri, bu kiflileri arayarak, üzerlerinde bulunan-
lar› alm›fllard›r. Elleri yukar›da, dipçik ve dayak alt›nda
“Zito Venizelos” diye ba¤›rtarak Punta ‹skelesi’ne getir-
mifllerdir. Bu yürüyüfl s›ras›nda, Veznedar Nâz›m Efendi
süngülenerek öldürülmüfl, pek çok Türk de yaralanm›fl-
t›r. Agâh Bey ile maiyyetindeki memurlar, Punta ‹skele-
si’ndeki vapurun hayvan pisli¤i dolu ambarlar›na hap-
setmifllerdir. Agâh Bey, resmî ifller vesilesiyle tan›flt›¤›
bir Yunan subay›n›n yard›m› ile kurtulmufltur.71 Di¤er-
leri pek çok dayaktan sonra vapurda ›slat›lm›fllar ve rüz-
gârda bekletilmifllerdir. Daha sonra serbest b›rak›lm›fl-
lard›r.72

‹zmir, Sar› K›flla'dan görünüm
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Vapurlara hapsedilen Türk subay ve erleri, 18 May›s
1919 günü K›flla’ya nakledilmifller, bir müddet sonra da
Yunan vesikalar› verilerek serbest b›rak›lm›fllard›r. B›ra-
k›lan subaylar, say›m yap›lmak suretiyle K›flla’ya gelme-
ye mecbur edilmifllerdir. Serbest b›rak›lmalar›ndan üç
gün sonra K›flla’ya gelen subaylar d›flar› b›rak›lmam›fl-
lard›r. Di¤er subaylar, K›flla’ya gelmedikleri için evlerin-
den toplatt›r›lm›fl ve hakarete maruz kalm›fllard›r. Baz›
subaylar K›flla’da al›konulmufl,73 bunlar›n yanlar›na Ur-
la’dan getirilenler de konulmufltur.74

Tutuklanan subaylar, daha sonra peyderpey serbest
b›rak›lmaya bafllanm›flt›r. Subaylar›n bir k›sm› A¤ustos
ay›na kadar tutuklu kalm›flt›r.75 ‹ki ordunun ‹zmir’de te-
masta bulunmas›n›n vaziyeti fevkalade nazik bir hale so-
kaca¤› sebebiyle efrat ve subaylar ile ailelerinin ilk vas›-
tayla ‹zmir’i terk etmeleri lüzumu, iflgal kuvvetleri ko-
mutan› taraf›ndan Ali Nadir Pafla’ya bildirilmifltir.76 Ali
Nadir Pafla, durumu 21 May›s 1919 tarihinde Harbiye
Nezâreti’ne bildirmifl, Kor. k›taat›n›n ‹zmir’i terk etme-
den önce kesin ve seri teflebbüste bulunularak ikinci bir
hakarete maruz kalmadan neticenin hemen bildirilmesi-
ni istemifltir.77 Harbiye Nezâreti, istenenin yap›lmas›n›,
dileyen subaylar›n ve aileleri-
nin ‹stanbul’a gelebilece¤ini
cevaben bildirmifltir.78

Tutuklananlardan esir
olarak 230 kifli üç kafile ha-
linde denizden ‹stanbul ve
Mudanya’ya sevk edilmifltir.79

17. Kor.’un mevcudunu olufl-
turan 88 subay ve 950 erden
ibaret ilk kafile Mudanya’ya
sevk edilmifltir.80 K›flla’da tu-
tuklanan baz› subaylar da
‹talyan band›ral› Oterya Vapuru ile ‹stanbul’a götürül-
müfllerdir.81

Baz› kimseler öldürülerek denize at›lm›fllard›r. ‹fl-
galden befl gün sonras›na kadar bir çok ceset ç›kar›lm›fl-
t›r. Bunlar aras›nda bo¤azlar›ndan birbirine zincirle ba¤-
l› üç polis cesedi, Hükümet Kona¤›’n›n önündeki sahil-
de görülmüfltür.82 16 May›s akflam› Kordonboyu’nda ba-
z› cesetler sahile vurmufltur. ‹flgalin ilk günü, Yunan as-
kerleriyle Rum çetelerinden baz› gruplar, limandaki yel-
kenlilerde ve sandallarda bulunan baz› Türk bal›kç›lar›
ile gemicilerini yakalayarak zincire ba¤lam›fllar ve deni-
ze atm›fllard›r. Sahile vuran cesetlerin bunlara ait oldu¤u
anlafl›lm›flt›r.83

‹flgal günü öldürülen ve yaralanan subaylar›n say›s›
57 olarak tespit edilmifltir. ‹zmir ve banliyölerinde -Ur-
la Yar›madas› ve köyleri dahil- öldürülen subaylar›n sa-
y›s› ise 2000’in çok üzerindedir.84

Bir kayda göre iflgal günü 10 subay ve 131 asker fle-
hit, 23 subay ve 22 asker yaral›, 29 subay ve 329 asker
kay›pt›r.85

Venizelos’un Clemenceau’ya gönderdi¤i mektupta,
“163 kay›p vard›r. Bunlardan 62’si Yunanl› sivil ve as-

kerdir. 78’i de Türktür. 1 Yahudi ve di¤er milletlerden
de 22 kifli kay›pt›r.” denilmektedir.86

‹ngiliz bas›n›nda Yunanl›lar›n yapt›klar› kötülükler
yay›mlanmaya bafllay›nca Venizelos, meseleyi incelemek
üzere Albay Mazarakis’i ‹zmir’e gönderdi. Mazarakis’in
verdi¤i rapora göre, ilk günde öldürülenlerin say›s› 100
kadard›r. Bunlardan 15-20’si Yunanl›lar taraf›ndan elle-
ri ba¤lanarak r›ht›mda sürüklenen Türklerdir.87

Amerikal› Miralay House, iflgal günü ve ertesi günü
öldürülen Türklerin say›s›n› 800 olarak belirtmifltir.88

M. L. Smith, ilk gün, Türklerin 300-400, Yunanl›lar›n
ve Rumlar›n 100 kadar ölü ve yaral› verdiklerini kaydet-
mektedir.89

‹flgalin ilk gününde Yunanl›larla yerli Rumlar tara-
f›ndan bas›lan birçok Türk evinde k›zlar›n, kad›nlar›n
›rzlar›na tecâvüz edilmifltir. Bunlar aras›nda teessürün-
den intihar edenlere rastlanm›flt›r. Pek çok subay›n para-
s› ve k›ymetli eflyalar› gasp edilmifl, sivil ve askerî bütün
daire ve müesseselerin kasalar› k›r›lm›fl ve içlerinde bu-
lunan paralara el konulmufltur.

‹zmir’in iflgaliyle birlikte s›k›yönetim rejimi uygu-
lanmaya bafllanm›flt›r. ‹flgal
Kuvvetleri Komutan› Albay
Zafiriu, 16 May›s 1919 tari-
hinde yay›mlad›¤› beyanname
ile iflgal münasebetiyle mey-
dana gelen olaylardan sonra
asayiflin sa¤land›¤›n›, halk›n
ve memurlar›n iflleri bafl›na
dönmelerini, iflgalden itibaren
ilan edilmifl olan Örfî ‹dare
hükümlerine uygun hareket
etmelerini istemekte ve her-

hangi bir cebre maruz kalacak olanlar›n her zaman mü-
racaat edebilece¤ini ve kusuru görülenlerin adalet daire-
sinde cezaland›r›lacaklar›n› duyurmaktayd›.90

‹zmir ve civar›nda Yunan askerleriyle silâhl› Rumla-
r›n, birçok Türk evlerini, silâh aramak bahanesiyle basma-
lar› baz› olaylara yol açt›¤›ndan, Yunan Siyasî Komiserli-
¤i, silâhlar konusunda ald›¤› kararlar› ilan etmifltir. Buna
göre, bütün halk›n evlerinde bulunan harp tüfeklerini tes-
lim etmesi zorunlu tutulmufl, teslim edenlerin evlerine
arama yap›lmayaca¤› aç›klanm›flt›r. Özel durumlarda
Türk evlerinde yine arama yap›labilece¤i ve aramaya bir
Osmanl› polisinin de kat›laca¤› ifade edilmifltir.91

‹zmir’de Yunan iflgalinin bafllad›¤› andan itibaren
‹zmir’le haberleflme kesilmifl, Postahane iflgal edilmifl ve
sansür konulmufltur.92 15 May›s’taki olaylardan sonra ‹z-
mir’den çekilecek telgraflara Yunan makamlar› sansür
koymufllard›r. ‹zmir Postahanesi’nde sansür, Haziran or-
talar›nda kald›r›lm›flsa da Menemen olaylar›ndan sonra
çekilecek telgraflara yeniden sansür konulmufltur.93

Yunan iflgal bölgesinde s›k›yönetimin yan› s›ra bü-
tün Türk kanunlar› ve mahkemeleri kald›r›lm›fl ve yer-
lerine Yunan Askerî Mahkemeleri faaliyete geçmifltir.94

‹zmir Körfezi
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Yunan yönetimi taraf›ndan kurulan Yunan Divân-›
Harpleri, bütün halk›, hatta Osmanl› subaylar›n› muhâ-
keme, idam ve mahkum edebiliyorlard›.95

‹zmir ve çevresinde Osmanl› hakimiyetinin kulla-
n›lmas› Yunanistan’a b›rak›ld›¤› için ‹zmir’de, hakimi-
yetin bir parças› olan yarg› yetkisini kullanacak olan Yu-
nan mahkemeleri kurulmufltur.96 Bundan sonra Yunan
‹flgal ‹daresi, ‹zmir bölgesinde görev yapan kad› ve müf-
tülerin tayin, azil ve de¤ifltirilmeleri ifllerine de müdaha-
le etmeye bafllam›flt›r. Vak›f muamelelerine ait fler’i iflle-
rin ‹zmir’deki Yunan Yük-
sek Komiserli¤i taraf›ndan
Evkaf Komisyonu’na veril-
mesine teflebbüs edilmifltir.
Ayr›ca Yunan Yüksek Ko-
miserli¤i unvan› Umûmi
Valili¤e çevirilerek, iflgal
edilen yerlerde Yunan ka-
nun ve nizamlar›n›n uygu-
lanaca¤› duyurulmufltur.97

‹zmir’in iflgali günü yaflanan feci olaylar sebebiyle,
belgelerde ve hat›ralarda ‹zmir’in iflgali Yunan mezalimi
ile birlikte an›lm›flt›r. Tabii ki iflgal günü yaflanan meza-
lim, sadece öldürme ve yaralamalardan ibaret de¤ildir. ‹z-
mir’in Yunanl›lar taraf›ndan iflgali denildi¤i zaman, ka-
d›n ve k›zlara tecavüz, ya¤ma, yakma, tahrip, gasp, haka-
ret vb. korkunç zulümler akla gelmektedir. Bu olaylardan
tespit edilebilenler bile98 Yunan iflgalinin insanl›k d›fl›
bir uygulama ile gerçeklefltirildi¤ini göstermektedir.

‹zmir’in Yunanl›lar taraf›ndan iflgal edilmesinin
Milli Mücadele’nin bafllamas› noktas›nda önemli bir ye-
ri vard›r. Anadolu’da Yunan iflgalinin bafllamas› ve iflgal
s›ras›nda yaflanan feci olaylar göstermektedir ki Mütare-
ke, son derece ac›mas›z bir flekilde uygulanacakt›r. ‹flgal
görevinin Yunanl›lara tevdi edilmesi, Türk milletinin
harim-i ismetine tecavüz anlam›n› tafl›makta idi. Yunan-
l›lar›n iflgalleri s›ras›ndaki icraatlar› ‹tilaf devletleri tem-
silcilerine iletilmifl ise de bu konuda ‹tilaf devletlerinin
kay›ts›z kald›klar›, hatta Türkleri itham eder bir siyasi

tav›r tak›nd›klar›99 görüle-
cektir.

Bu kay›ts›zl›k, Türk
milletinin kendi hukuku-
nu, silahl› bir mücadele ile
bizatihi kendisinin gerçek-
lefltirebilece¤i kanaatinin
oluflmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu
gerçe¤i çok iyi bilen Mus-
tafa Kemal Pafla’n›n Hav-

za’dan yay›mlad›¤› bildiride, Yunan iflgalinin protesto
edilmesi yönündeki istekleri de bu kanaatin bir an önce
oluflmas› amac›na matuftur.

Yunan iflgali, ‹zmir’le s›n›rl› kalmam›fl ve k›sa sü-
rede genifl bir alana yay›lm›flt›r. Yunanl›lar iflgal ettik-
leri hemen her yerde, iflgalleri süresince mürettep bir
plan dahilinde iflgal siyasetlerinin bir gere¤i olarak ‹z-
mir’in iflgali günü yapt›klar› vahfleti hep tekrar etmifl-
lerdir.
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9 Mondros Mütarekenamesi’nin imzalanmas› s›ras›nda bu husustaki te-
flebbüsler için bkz. Rauf Orbay, Cehennem De¤irmeni, Siyasi Hat›-
ralar›m, C. I, ‹stanbul 1993, s. 89 vd. ; ‹zmir Valisi ‹zzet Bey, Calt-
horpe’dan, “flehrin Yunan askerleri taraf›ndan de¤il, tercihen Müttefik
müfrezeler taraf›ndan iflgal edilmesini” istemifltir. Bkz. Jaeschke,
a.g.e.,, s. 78; Lord Curzon’un 18 Nisan 1919 tarihli memarondumun-
da da “Türkler, asayifli korumak için Britanya subaylar›n›n ba¤l› bu-
lunduklar› bir f›rkan›n gönderilmesine müsaade istiyorlar.” denilmek-
tedir. Bkz. Jaeschke, a.g.e.,, s. 63; Harbiye Nezareti’nden 14. Kor.
Kumandanl›¤›’na gönderilen 25 May›s 1919 tarihli flifrede, ‹zmir’de
meydana gelen olaylar›n Yunan k›taat›n›n medenî bir flekilde askerî
harekata müstenit olmad›¤›n› ispat etti¤ini, Yunan k›taat›n›n Rumla-
r›n meskûn oldu¤u 14. Kor. m›nt›kas›na gönderilmemesinin siyaseten
temini veya bu mümkün olmazsa, ihraçtan birkaç gün önce ‹ngiliz ve-
ya ‹talyan kuvvetlerinin ihrac›yla asayiflin temini ve Yunan kuvvetinin
ihrac›ndan sonra da bu kuvvetlerin görevlerine devam etmelerinin ge-
rekli oldu¤u belirtilmektedir. Bkz. ATASE Arfl. (=Askeri Tarih
Stratijek Etüd Arflivi) Kl. 272 Ds. 71-56 F. 3.

10 ‹ngilizler, flehrin asayiflini daha çok Yunanl›lara b›rakmak amac›yla ‹s-
tanbul Bo¤az›’nda, Anadolu sahilinin yukar› k›sm›n› Yunanl›lara iflgal
ettirmifllerdir. Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam, (Haz. Cemal Ku-
tay), ‹stanbul 1980, s. 264.

11 Kaz›m Özalp, Milli Mücadele, 1919-1922, C. I, Ankara 1988, s. 3.
12 Nota için bkz. Mustafa Turan, Yunan Mezalimi (‹zmir, Ayd›n, Ma-

nisa, Denizli, 1919-1923), Atatürk Araflt›rma Merkezi Yay›n›, Anka-
ra, 1999, s. 530 vd. EK. 7.

13 Tayyib Gökbilgin, Milli Mücadele Bafllarken, C. I, Ankara 1959, s.
86; Jaeschke, a.g.e.,, s. 75; Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türk Dev-
rimi Kronolojisi, 1918-1938, Ankara 1973, s. 27.

Dipnotlar

Yunanl› birliklerin geride b›rakt›¤› cephaneler 
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14 Matbuat Umûm Müdürlü¤ü’nün resmî tebli¤i 16 May›s 1919’da ‹s-
tanbul gazetelerinde yay›mlanm›flt›r. Bu tebli¤i yay›mlayan gazeteler,
baz› mülahazalar›n› bu habere eklemifllerse de sansür bu k›s›mlar› ç›-
karm›fl ve böylece emr-i vaki kabul ettirilmek istenmifltir. Bkz. Gök-
bilgin, a.g.e., C. I, s. 86-87.

15 Celal Bayar, Ben de Yazd›m, C. VI., ‹stanbul 1968, s. 2019 (‹zzet
Bey’in 14 May›s 1919 tarihli demeci).

16 Notan›n as›l metni için Bkz. Jaeschke, a.g.e., s. 265-266.
17 Turan, a.g.e., s. 6.
18 Bayar, a.g.e., C. VI., s. 2004.
19 Cihat Akçakayal›o¤lu, Atatürk, Komutan, ‹nk›lapç› ve Devlet

Adam› Yönleriyle, Ankara 1988, s. 137.
20 7 May›s 1919’da Paris Bar›fl Konferans›’nda Venizelos, Türklere key-

fiyetin ancak, karaya asker ç›karmadan az önce bildirilmesini teklif et-
mifltir. Bkz. Jaeschke, a.g.e., s. 71.

21 Mehmet Okurer, ‹zmir, Kurulufltan Kurtulufla, ‹zmir 1970, s. 170.
22 ATASE Arfl. Kl. 12 Ds. 74-49 F. 6, 8, 13.
23 Ayn› beyanname 26 May›s 1919 tarihli Sabah gazetesinde yay›mlan-

m›flt›r.
24 ATASE Arfl. Kl. 12 Ds. 74-49 F. 9; Kl. 14 Ds. 72-55 F. 15, 32, 42;

Kl. 401 Ds. (16-5) 3 F. 10; ‹YMA (=‹zmir’in Yunanl›lar Taraf›n-
dan ‹flgaline Müteallik Makamat-› Askeriyeden Mevrûd Rapor-
lar, Matbaa-i Askeriye, Dersaadet 1335), s. 17; Asaf Gökbel, Millî
Mücadelede Ayd›n, Ayd›n 1964, s. 83.

25 Ömer Sami Coflar, ‹stiklal Harbi Gazetesi, 16 May›s 1919.
26 ATASE Arfl. Kl. 12 Ds. 74-49 F. 15; ‹AA (=‹zmir, Ayval›k ve Ay-

d›n Havalisinin Yunanl›lar Taraf›ndan ‹flgali ve Yunan Mezalimi
Hakk›nda Makamat-› Askeriye’den Mevrûd Raporlar›·Havi
‹kinci Kitap, Dersaadet, 1335), s. 10; Nurdo¤an Taçalan, Ege’de
Kurtulufl Savafl› Bafllarken, ‹stanbul 1970, s. 245; Gökbilgin,
a.g.e., C. I, Ankara 1959, s. 76; Muzaffer Tansu, Konuflan Hat›ralar,
Ankara 1974, s. 10; Atina Habercisi adl› Yunan gazetesi, 15 Ma-
y›s’ta, ‹zmir muhabirinden ald›¤› flu haberi yay›ml›yordu: “R›ht›mlar
adamdan tafl›yor; t›kl›m t›kl›m dolu. Hepsinin de ellerinde Yunan
bayraklar› ve çiçeklerle dolu sepetler var. Sevinçten a¤l›yorlar. ‹z-
mir’de flimdiye kadar böyle bir manzara görülmüfl de¤ildir. Bütün ev-
lerin balkonlara bayraklar ve çiçeklerle süslenmifl, sokaklara da hal›lar
serilmifl; halk sevinçten sarmafl dolafl sokaklarda dans ediyorlar.” Bkz.
Coflar, ‹stiklal Harbi Gazetesi, 16 May›s 1919.

27 Bayar, a.g.e., C. VI, s. 1793.
28 Okurer, a.g.e., s. 172; Bilge Umar, ‹zmir’de Yunanl›lar›n Son gün-

leri, Ankara 1974, s. 111; Baykal, a.g.m., s. 522; M. Tansu, a.g.e., s.
10; Coflar, ‹stiklal Harbi Gazetesi, 16 May›s 1919; Metropolit Hri-
sostomos’un askerleri takdis etmesi, Türk halk› üzerinde çok elîm bir
tesir yapm›flt›r. Bkz. Jaeschke, a.g.e., s. 80.

29 ATASE Arfl. Kl. 14 Ds. 72-55 F. 15/1-3; Gökbel, a.g.e., s. 77.
30 Okurer, a.g.e., s. 174.
31 ATASE Arfl. Kl. 14 Ds. 72-55 F. 78/1-14; Kl. 85 Ds. 103-316 F. 22-

10.
32 ‹AA, s. 11.
33 Millî Mücadele tarihinde bir dizi olay›n ilk muharriki olarak kabul

edilen ilk kurflun olay› konusunda genifl bilgi için bkz. Turan, a.g.e.,
s. 251-253.

34 Gökbel, a.g.e., s. 79.
35 ATASE Arfl. Kl. 81 Ds. 139-299 F. 3; Bayar, a.g.e., C. VI, s. 1798-

1799.
36 Bir belgede olay yerinde bulunan halktan 100’den fazla kiflinin öldü-

rüldü¤ü belirtilmektedir. Bkz. ATASE Arfl. 12 Ds. 74-49 F. 15.
37 ATASE Arfl. Kl. 14 Ds. 72-55 F. 78/1-14; Kl. 85 Ds. 103-316 F. 22-

10; Nurdo¤an Taçalan, bunlar›n 50 kifli kadar oldu¤unu söylemekte-
dir. Bkz. Taçalan, a.g.e., s. 249; Celal Bayar da en çok yaral› ve flehi-
din Ziraat Bankas› merdivenlerine s›¤›nan halk aras›nda oldu¤unu
söylemektedir. Bkz. Bayar, a.g.e., C. VI, s. 1799.

38 Turan, a.g.e., s. 76.
39 ‹AA, s. 10-11; Baykal, a.g.m., s. 567.
40 ‹AA, s. 11; Taçalan, a.g.e., s. 250; Gökbel, a.g.e., s. 79; Baykal,

a.g.m., s. 569.
41 Kaymakam (Yarbay) Arif Bey raporunda, pencereden sark›t›lan beyaz

bayraktan sonra ateflin kesildi¤ini söylemektedir. Bkz. ATASE Arfl.
Kl. 14 Ds. 72-55 F. 3-4; Kl. 27 Ds. 75-107 F. 6/1-3; Celal Bayar, bir-

kaç defa beyaz teslim bayra¤› çekilmesi üzerine yar›m saat kadar de-
vam eden ateflin kesildi¤ini belirtmektedir. Bkz. Bayar, a.g.e., C. VI,
s. 1799; Maliye Müfettifli Muvaffak Bey de raporunda, Yunanl›lar›n
beyaz bayra¤› gördükleri halde atefli kesmediklerini bir müddet sonra
silah atmaktan vazgeçtiklerini söylemektedir. Bkz. Okurer, a.g.e., s.
174; Ali Nadir Pafla raporunda, bayra¤› alarak K›flla kap›s›ndan ç›k-
t›ktan sonra mukabele edilmedi¤inin anlafl›lmas› üzerine ateflin kesil-
di¤ini yazmaktad›r. Bkz. ATASE Arfl. Kl. 81 Ds. 128-301 F. 1-2.

42 Kaymakam Arif Bey, Yunan subaylar›n›n fleref sözü vermeleri üzerine
K›flla’dan ç›k›lmas›n›n kararlaflt›r›ld›¤›n› söylemektedir. Bkz. ATASE
Arfl. Kl. 14 Ds. 72-55 F. 81-1; ‹AA, s. 11-12; Bu ifade biraz mu¤lak
görünmekte olup, baflka bir yerde de Yunan subaylar›yla görüflüldü-
¤üne dair bir kayda rastlamad›k.

43 ATASE Arfl. Kl. 14 Ds. 72-55 F. 3/1-4; Kl. 81 Ds. 128-301 F. 1-2;
Kl. 85 Ds. 103-316 F. 33; ‹AA, s. 12; Erdeha, a.g.e., s. 400; Baykal,
a.g.m., s. 569.

44 ‹AA, s. 12; Bayar, a.g.e., C. VI, s. 1799; Taçalan, a.g.e., s. 251; Gök-
bel, a.g.e., s. 79-80; Baykal a.g.m., s. 570.

45 ATASE Arfl. Kl. 85 Ds. 103-316 F. 33; Yunan Evzon askerleri rast
geldikleri Türklerin de feslerini y›rt›p atmakta idiler. Bkz. ATASE
Arfl. Kl. 14 Ds. 72-55 F. 65.

46 Turan, a.g.e., s. 77.
47 Ayn› eser, s. 78.
48 17. Kor. Kumandanl›¤›’n›n 22 May›s 1919 tarihli flifresinde de 20

ümera ve subay›n flehid edildi¤i belirtilmektedir. Bkz. ATASE Arfl.
Kl. 12 Ds. 74-49 F. 46-6; Harp Tarihi Vesikalar› Dergisi, S. 37, Ve-
sika no: 898; Baflka bir kaynakta 9 subay›n flehit, 21 subay›n yaral›, 27
subay›n da kayboldu¤u belirtilmektedir. Bkz. Coflar, ‹stiklal Harbi
Gazetesi, 16 May›s 1919; 17. Kor.’a mensup Matbuat Sansür Müdü-
rü Yüzbafl› Faik ve Mülaz›m-i Evvel Zekai Efendiler ifadelerinde, bu
yürüyüflte 15 ümera ve zabitan›n flehit oldu¤unu, 40 kadar›n›n da ya-
raland›¤›n› söylemektedirler. Bkz. ATASE Arfl. Kl. 27 Ds. 75-107 F.
6/4-8; Kl. 14 Ds. 72-55 F. 3-4; ‹YMA, s. 20-21.

49 11. F›rka Kalem Reisi Miralay Tevfik Bey’in 16 May›s 1919 tarihli
flifresinde, Yunan askerlerinin K›flla’da bulunan askerlerden 300 kada-
r›n› flehit ettikleri belirtilmektedir. Bkz. ATASE Arfl. Kl. 14 Ds. 72-
55 F. 18; ‹YMA, s. 6; HTVD, S. 37, Vesika no: 896; Bu say› abart›l-
m›fl olmal›d›r. Çünkü baflka bir raporda K›flla’da 250 subay ve efrad›n
bulundu¤u belirtilmektedir. Bkz. ATASE Arfl. Kl. 14 Ds. 72-55 F.
78-11; Kl. 85 Ds. 103-316 F. 22-1; Baflka bir raporda da “‹zmir’in ifl-
gal edilece¤ini duyan erler ve özellikle silahl› birlikler geceleyin K›fl-
la’dan savufltular. K›flla’da yaz›c›, hizmetçi, mekkareci erlerden ve ka-
p›lardaki birkaç nöbetçiden baflka kimse kalmam›flt›.” denilmektedir.
Bkz. ATASE Arfl. Kl. 14 Ds. 72-55 F. 81; ‹AA, s. 10.

50 Turan, a.g.e., s. 394 (17. Kor.’nun 20 May›s 1919 tarihli Harbiye Ne-
zareti’ne ayr›ca gerçek zayiat mikdar›n›n tespit edilemedi¤i belirtil-
mektedir. ).

51 Turan, a.g.e., s. 79-80.
52 Okurer, a.g.e., s. 177-178.
53 Sabah gazetesinin ‹zmir muhabiri, “…Valiyi tahkîr ederek dövdüler;

yüzüne tükürdüler; fesini parçalad›lar.” demektedir. Bkz. Tahsin Ünal,
“‹zmir’in ‹flgali Facias›”, Hayat Tarihi Mecmuas›, S. 9 Ekim, 1968,
s. 4.

54 Vali ‹zzet Bey, Müttefikleraras› Tahkik Heyeti’ne verdi¤i ifadesinde,
Hükümet binas›n›n ne surette ya¤ma edildi¤inden, bizzat kendi ma-
sas›n›n kilitlerinin k›r›l›p, evrak›n›n kar›flt›r›ld›¤›ndan, evi ve ailesi-
nin kurflun ya¤muruna tutuldu¤undan bahsetmifl ve baz› evrak› heye-
te göstermifltir. Turan, a.g.e., s. 80 dn.

55 Vali ‹zzet Bey o¤luna, “Seyfi o¤lum Zito ba¤›r, Zito ba¤›r” diye ihtar-
da bulunuyordu. Bkz. Bayar, a.g.e., C. VI, s. 1801.

56 Yunan bas›n›nda yap›lan resmî aç›klamada valinin yanl›fll›kla tutuk-
lanm›fl oldu¤u, sonradan serbest b›rak›ld›¤›, Türk esirleri aras›nda va-
linin o¤lunun da bulundu¤u ve tabancas› ile atefl ederken görüldü¤ü
ifade edilmekteydi. Bkz. Coflar, ‹stiklal Harbi Gazetesi, 17 May›s
1919.

57 ATASE Arfl. Kl. 14 Ds. 72-55 F. 78/1-14; Kl. 85 Ds. 103-316 F. 22-
10; Bayar, a.g.e., C. VI, s. 1801; Okurer, a.g.e., s. 178.

58 Okurer, a.g.e., s. 178.
59 Turan, a.g.e., s. 81.
60 Baykal, a.g.m., s. 523.
61 ATASE Arfl. Kl. 14 Ds. 72-55 F. 81-1; ‹AA, s. 15; Smith, a.g.e., s.

102.
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62 ATASE Arfl. Kl. 14 Ds. 72-55 F. 65; Kl. 14 Ds. 72-55 F. 81-1, Oku-
rer, a.g.e., s. 177; ‹AA, s. 14; Mehmet Hocao¤lu, Belgelerle Yunan
Barbarl›¤›, ‹stanbul 1985, s. 159.

63 ATASE Arfl. Kl. 14 Ds. 72-55 F. 65; Nurdo¤an Taçalan, Anadolu
Bankas›’n›n önünden ve Leon Torpidosu’ndan aç›lan atefl ile 30-40 ki-
flinin öldü¤ünü ve bir o kadar kiflinin de yaraland›¤›n› söylemektedir.
Bkz. Taçalan, a.g.e., s. 254.

64 ATASE Arfl. Kl. 14 Ds. 72-55 F. 81-1; ‹AA, s. 14 vd. ; Hocao¤lu,
a.g.e., s. 160.

65 Turan, a.g.e., s. 82.
66 Zafiriu, Osmanl› ordusunun kahramanl›¤›ndan himmet ve kudretin-

den bahisle övgüde bulunmufl, ‹slam ahali ile Rumlar›n öteden beri
kardefl gibi yaflad›klar›n› ve yaflamak mecburiyetinde olduklar›n› söy-
lemifltir. Bkz. ATASE Arfl. Kl. 14 Ds. 72-55 F. 78-11; Kl. 85 Ds.
103-316 F. 22-1.

67 Turan, a.g.e., s. 82-83.
68 Gümrük Müfettifli Eflref Bey, “Bizi Borsa Dairesi’ne götürdüler. Borsa

binas›nda ve yandaki Anadolu Bankas›’n›n genifl antreposuna ve Rumla-
ra ait di¤er depolara, sokakta ifl bafl›nda bulduklar› Türkleri doldurmufl
olduklar›ndan bizi binan›n önünde çember içinde b›rakt›lar.” demekte-
dir. Bkz. Coflar, ‹stiklal Harbi Gazetesi, 16 May›s 1919; ‹zmir Jandar-
ma Alay Kumandan› S›rr› Bey raporunda, Anadolu Bankas› deposunda
tutuklananlar›n akflama K›flla’ya sevk edildiklerini orada üç gün kald›k-
tan sonra Frans›z ve ‹talyan subaylar›n›n tavassutuyla serbest b›rak›ld›k-
lar›n› söylemektedir. Bkz. ATASE Arfl. Kl. 89 Ds. 129-326 F. 1.

69 ATASE Arfl. Kl. 14 Ds. 72-55 F. 78/1-14; Kl. 85 Ds. 103-316 F. 22-
10; Bir raporda, 200’e yak›n Mekteb-i Sultani talebesinin izci oldukla-
r› bahanesiyle, mektepten ç›kar›larak hakaretlerle Patris Vapuru’na gö-
türüldükleri belirtilmektedir. Bkz. ‹AA, s. 15; Celal Bayar da bu çocuk-
lar›n Patris Vapuru’na götürüldüklerini, baz›lar›n›n yaralanm›fl oldu¤u-
nu ve baz›lar›n›n da flehit edildi¤inin iflitildi¤ini söylemektedir. Bkz.
Bayar, a.g.e., C. VI, s. 1803; O gün Mekteb-i Sultanî ö¤rencisi olan Ha-
mit E¤dirik, parmakl› bir yere kapat›ld›klar›n›, daha sonra Patris Vapu-
ru’na götürüldüklerini söylemektedir. Bkz. Taçalan, a.g.e., s. 259; Ha-
mit E¤dirik’in bahsetti¤i bu yer Bozmeri Hapishanesi olmal›d›r.

70 Turan, a.g.e., s. 83.
71 Agah Bey, Yunan subay› Argiropulos’un yard›m›yla önce bir sandalla

Averof Z›rhl›s›’na, oradan da Leon Torpidosu’na naklolunmufl ve bir Yu-
nan subay› eflli¤inde evine götürülmüfltür. Bkz. Taçalan, a.g.e., s. 264.

72 ‹AA, s. 5 vd. ; Bayar, a.g.e., C. VI, s. 1802-1803; Baykal, a.g.m., s.
561; Hocao¤lu, a.g.e., s. 163 vd.

73 Turan, a.g.e., s. 84.
74 Türk ‹stiklal Harbi, Gn. Kur. Harp Tarihi Dairesi, C. II, Ks. 1, An-

kara 1963, s. 62.
75 Turan, a.g.e., s. 84.
76 ‹YMA, s. 17; Süvari Yüzbafl›s› Ahmed, Türk ‹stiklal Harbi Bafl›n-

da Milli Mücadele, (Yay. ‹smail Aka, Vehbi Günay, Cahit Telci), ‹z-
mir, 1993, s. 21-22.

77 ATASE Arfl. Kl. 14 Ds. 72-55 F. 41; ‹YMA, s. 16-17; Esasen Ali Na-
dir Pafla 20 May›s 1919 günü Harbiye Nezareti’nden tahliye edilen
subaylar›n ‹zmir d›fl›na ç›kar›laca¤› teklif edilir ise nas›l hareket edi-
lece¤inin bildirilmesini istemiflti. Bkz. ‹YMA, s. 16; Süvari Yüzbafl›-
s› Ahmed, a.g.e., s. 21.

78 Umar, a.g.e., s. 183.
79 Türk ‹stiklal Harbi, C. II, Ks. 1, s. 63.
80 HTVD, S. 44, Vesika no: 1047; Yaln›z, ‹zmir’de orduya ait beylik efl-

yalar›n toplanmas› için Türk subaylar›ndan ve üç kifliden oluflan bir
komisyon ‹flgal kuvvetlerinin muvafakat›yla ‹zmir’de kalm›flt›r. Bkz.
Süvari Yüzbafl›s› Ahmed, a.g.e., s. 22.

81 ATASE Arfl. Kl. 26 Ds. 38-105 F. 65.
82 Turan, a.g.e., s. 85.
83 Coflar, ‹stiklal Harbi Gazetesi, 17 May›s 1919.

84 Coflar, ‹stiklal Harbi Gazetesi, 17 May›s 1919; Bekir Sami Bey, 22
May›s 1919 tarihli raporunda, ‹zmir’in iflgali esnas›nda 20 subay ve
ümeran›n flehit oldu¤unu söylemektedir. Bkz. ATASE Arfl. Kl. 12
Ds. 74-49 F. 46-6; ‹YMA, s. 19-20; Baflka bir raporda iflgal günü 200
kadar Türk cenazesinin Gureba Hastahanesi’ne götürüldü¤ü, yüzlerce
cenazenin de bir kireç kuyusunda bulundu¤u ifade edilmektedir, Bkz.
ATASE Arfl. Kl. 14 Ds. 72-55 F. 65; Bekir S›tk› Baykal, iflgal günü-
nün bilançosunun bir kayda göre 5000’i aflk›n ölü ve yaral› oldu¤unu
söylemekte, ancak bu kayd› belirtmemektedir. Bkz. Baykal, a.g.m., s.
523; Ayd›n Mutasarr›f›, bölgede incelemeler yapan Labon’a iflgal gü-
nü 5284 Türkün öldürüldü¤ünü ifade etmifltir. Bkz. ‹AA, s. 2; Bekir
S›tk› Baykal’›n verdi¤i rakam buna çok yak›nd›r.

85 Turan, a.g.e., s. 470; Baflka bir zayiat çizelgesine göre, ümerave zabi-
tandan 14 kifli flehit, 14 kifli yaral›, 3 kiflinin de hayat› meçhuldür.
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