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“Başarı benim değil, 
sizin,
milletindir.”
Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, 

10 Eylül 1922
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Ülkelerin tarihinde öyle önemli gün ve yerler vardır ki; o ülkelerin nasıl kurulduğunu, kaderini ve geleceğini 
tayin eder. İzmir’in işgalden kurtuluşundan bu yana tam 98 yıl geçti. “Üzerinden asır geçti” dememize, 
şunun şurasında iki yıl kaldı. 

9 Eylül; emperyalizme, dünya halklarına örnek bir direnişle karşı koymuş ve özgürlüğünü kazanmış bir milletin 
Cumhuriyet ile tanışacağı günün başlangıcıdır.  9 Eylül 1922 günü yaşanan o sevinç, tüm coşkusuyla hepimizin yü-
reğinde canlılığını korumaya devam ediyor.

Yüzbaşı Şerafettin Bey, Hükümet Konağı’na Türk Bayrağı’nı yeniden çektiğinde, Bornova Kurtarıcısı Yüzbaşı İb-
rahim Hakkı Bey, süvarileriyle Bornova’da göründüğünde ve elbette Gazi Mustafa Kemal Paşa İzmir’e giriş yap-
tığında halkımız ne hissetmişse, biz de her 9 Eylül’de öyle hissetmeye devam ediyoruz. Biz de onlar gibi seviniyor, 
gururlanıyor; meydanlarda, sokaklarda, evlerimizin balkonlarında bayraklarımızı coşkuyla sallıyoruz. “Yaşa Mustafa 
Kemal Paşa!” tezahüratlarında bulunuyor, onların anılarıyla dolu tarihi mekânlarda yürürken gözyaşlarımıza engel 
olamıyoruz.

Ve bir kez daha; bize bu coşkuyu, sevinci, İzmir’i, Türkiye Cumhuriyeti’ni miras bırakan, başta Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Kurtuluştan bugüne 
gerçekleştirdiğimiz her 9 Eylül kutlamasında, onlara şükranlarımızı sunmaya devam ediyoruz.

İzmir’in Kurtuluş Bayramı kutlamaları, kurtuluş anıları daha taptaze iken, o coşkuyla işgalin sona ermesinin hemen 
ertesi yılında başlamış. İzmir’de evler, araçlar, sokaklar deniz ve kara araçlarının tamamı al bayrağımızla, rengârenk 
çiçeklerle süslenmiş. Özgürlük hikâyesinin yazıldığı günün birinci yıldönümü tam bir bayram havasıyla kutlanmış. 

Özellikle ilk yıllarda gerçekleştirilen kutlamalar, sadece İzmir’den değil, tüm ilçe ve çevre illerden insanların akın 
akın geldiği kutlamalara dönüşmüş. Çünkü İzmir, işgal edildiği gün Kurtuluş Savaşı’nı başlatan; işgalin bittiği gün 
Kurtuluş Savaşı’nı bitiren dünyadaki tek şehirdir. 

Bugün de aynı heves, sevinç ve coşkuyla kutlamaları gerçekleştiriyor olmaktan kıvanç duyuyoruz. Dünya durdukça 
bu özel günü kutlamaya, özgürlüğü için mücadele eden her bir kahramanı anmaya devam edeceğiz.

İzmir’in işgalden kurtuluşunun 98’inci yılına atfen hazırladığımız yayınımıza, ülkemizin güzide üniversitelerinden 
çok kıymetli akademisyenler yazılarıyla katkıda bulundu. İşgal yıllarından kurtuluş sürecine kadar tarihimizdeki bu 
dönüm noktasına dair yaşananları, verilen bu onurlu mücadeleyi anlattılar. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. 

İlgiyle okuyacağınıza yürekten inandığım bu yayın vesilesiyle, İzmirli hemşerilerimin ve her bir Türkiye Cumhuriyeti 
yurttaşının Kurtuluş Bayramı’nı kutluyorum.

Ve son olarak, “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” diyorum. Suyun iki yakasında ikamet eden kardeş halkların bir daha 
hiçbir savaşta karşı karşıya gelmemesini, Türkiye ile Yunanistan arasındaki barışın ilelebet devam etmesini temenni 
ediyorum.

Tunç SOYER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

9 Eylül Kurtuluş Bayramı 
Kutlu Olsun…
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Atatürk, 13 Kasım 1918 günü Dolma-
bahçe Sarayı’nın karşısında demir atan 
İtilaf  Devletleri donanmasına bakarak 

“Geldikleri gibi giderler” sözünü, yapacağı savaşı 
kazanacağına emin olarak söylüyordu. Kendisi-
nin Anafartalar Zaferi’nden sonra, Dünya Sava-
şı’na dönüşen ve 4 yıl süren savaşta, 20 milyonu 
aşkın insan hayatını kaybetmiş, savaşın getirdiği 
sefaletle birlikte İspanyol gribi salgını sebebiy-
le 50 milyondan fazla insan ölmüştü. Rusya’da 
Bolşevik İhtilali ile yeni bir düzen (komünizm) 
kuruluyordu. İngiltere’yi Çanakkale’de büyük ka-
yıplara uğratmış bir komutandı. 16 Mayıs 1919 
günü Bandırma Vapur’u ile İstanbul’dan ayrıldı, 
Yunan ordusunun İzmir’i işgalini protesto mitin-
gine giden gençliğin “Dağ başını duman almış” 
marşının heyecanı ve gençliğe duyduğu güvenle 
19 Mayıs günü Samsun’a vardı.

İstiklal Savaşı’nın odağı: İzmir

İzmir’in işgali, yapılacak savaşın odak noktası 
oldu. İstiklal Savaşı’nın sonucunun alınacağı yer 
İzmir olacaktı. Atatürk, “Hürriyet ve İstiklal be-

nim karakterimdir” sözüyle, Abdülhamid’in istib-
datına karşı hürriyet; emperyalist işgallere karşı 
İstiklal mücadelesini vurguluyordu. Amasya Ge-
nelgesi, (İhtilal Bildirisi) bu iki ülküyü gerçekleşti-
recek savaşın stratejisi oldu. Bu stratejinin ilk adı-
mı Erzurum Kongresi idi. Yerel bir kongre olarak 
planlanmış olan Erzurum Kongresi, Atatürk’ün 
aldırdığı kararlarla ulusal bir mahiyet kazandı. 
Askerlikten ayrılmış olmasına ve hakkındaki tu-
tuklama kararına rağmen, Kâzım Karabekir Paşa 
“Ben ve Kolordum emrinizdeyiz” diyerek, mille-
tin meşru iradesini temsil eden Heyet-i Temsiliye 
Başkanı Mustafa Kemal’e tam destek verdi. 

Yunan ordusu denize dökülecektir

Özel bir toplantıda Atatürk, büyük bir kararlılıkla 
şu ifadeleri kullanmıştı: “İtilaf  Devletleri’nin bize 
karşı savaşa girişecek durumları yok, onlar da en 
az bizim kadar kötü durumdalar, bu sebeple Yu-
nan ordusunu kullanıyorlar. Bizimle savaşacak 
ordu, Yunan ordusudur. Doğu cephemizde Er-
meni sorununu Kâzım Karabekir Paşa çözecektir. 
Güney cephesinde Fransızlara karşı halk direnişi 

9 EYLÜL 1922
Emperyalizmin Türkiye’yi 
Yok Etme Politikasının Yıkıldığı 
Türkiye’nin Doğduğu Gün         

Türk ordusunun İzmir’i Yunan işgalinden kurtardığı 9 Eylül 1922 günü, 
emperyalist İtilaf Devletleri’nin Türkiye’yi yok etme planları yerle bir oldu. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsü yine gerçek olmuştu: “3 yıl sonra Yunan 
ordusu büyük bir taarruzla denize dökülecektir. Bana güvenin. Ancak bu 
savaş, yalnız bizim savaşımız değil, bütün mazlum ulusların emperyalizme 
karşı savaşı olduğu için uzun sürecek...”

Prof. Dr. ERGÜN AYBARS
9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Kurucu Müdürü 
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ile savaşılacak. Batı cephesinde Kuvayı Milliye 
Yunan ordusuna karşı oyalama mücadelesi ya-
pacak, düzenli ordu savunma yaparak düşmanı 
durduracak. 3 yıl sonra Yunan ordusu büyük bir 
taarruzla denize dökülecektir. Bana güvenin, 3 yıl 
içinde bunları başaracağız. Ancak bu savaş, yal-
nız bizim savaşımız değil, bütün mazlum ulusla-
rın emperyalizme karşı savaşı olduğu için uzun 
sürecek. Büyük ihanetlere uğrayacağız. Ayrılmak 
isteyenler varsa şimdiden ayrılabilirler.” 

Atatürk savaşın asıl hedefine; Yunan ordusunun 
karaya çıktığı ve işgal ettiği İzmir’den denize dö-
külmesi suretiyle ulaşılacağını çok kesin bir karar-
lılıkla açıkladı. Hatta bu inancını Mazhar Müfit 
Bey’e şu sözleriyle not ettirdi: “Zaferden sonra 
devletin şekli Cumhuriyet olacak, harfler değişe-
cek, şapka giyilecek, tesettür kalkacak… vb.”  

Hiçbir manda kabul edilemez

İkinci adım, Sivas Kongresi oldu. Amerikan man-
dacılarının emperyalist Amerikan Mandası altına 
girmeyi ısrarla teklif  etmeleri, Kongrede Mustafa 
Kemal’e çok büyük sıkıntılar yaşattı. Mandacılar 
içinde bulundukları korkunç tabloyu ileri sürerek 
“ehven-i şer” mazeretine sığındılar. Mustafa Ke-
mal “Şerlerin en kötüsü ehven-i şerdir” yanıtını 
verdi. Atatürk böylelikle Sivas’ta, Türkiye Cum-
huriyeti’nin temellerini attı. Anadolu’nun işgal 
edilmemiş bölgelerinde yönetime el koydu. İdari 
ve askeri yöneticileri atadı. Batı ve güney cephele-
rinin kuruluşunu hazırladı. Damat Ferit Hüküme-
ti’ni düşürdü. 21 Ekim’de İstanbul Hükümeti’nin 
temsilcisi Salih Paşa’ya Amasya görüşmesinde, 
Amasya Genelgesi’yle alınmış olan kararları ve 
Meclis’in Anadolu’da toplanmasını kabul ettir-
di. Savaşın sonucunun batıda alınabilmesi için, 
Ankara’yı merkez olarak seçti ve 27 Aralık 1919 
günü Ankara’da büyük bir coşkuyla karşılandı.

2 Eylül’den itibaren İngiliz basını, Yunan ordusunun bütünüyle bozguna 
uğramış olduğunu ve Türk ordusunun hızla İzmir’e doğru ilerlediğini 
duyurdu. Bu tarihten sonraki yazılarda ise “felaket”, “yıkım” kelimeleri 
dikkat çekiyor, Mustafa Kemal’in ordusunun Çanakkale ve İstanbul’a doğru 
ilerlediği duyuruluyordu.

Türk ordusunun İzmir’e Girişi
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Bağımsızlığımızdan asla ödün 
vermeyiz

Ankara, kara ve demiryollarının, ayrıca telefon 
ve telgraf  haberleşmelerinin de merkezi olan çok 
stratejik bir konumdaydı. Ocak 1920’de toplanan 
Mebuslar Meclisi’nde Misak-ı Milli kararının 
çıkması ve İngiliz işgal kuvvetlerinin İstanbul’u 
katliam yaparak işgal etmesi, Mustafa Kemal’e 
Büyük Millet Meclisi’ni (BMM) toplama olana-
ğını yarattı. 23 Nisan 1920 günü milli irade Bü-
yük Millet Meclisi’nde oluştu. Ne kurulu hazır bir 
ordu ne de para vardı, Dürrizade’nin fetvası ile 
çıkarılan iç isyanlar sebebiyle Ankara adeta çem-
bere alınmıştı, Atatürk ve arkadaşları için Padişah 
tarafından imzalanmış (26, 27 Mayıs) idam fer-
manları bulunmaktaydı. Tüm bu tehlikelerle rağ-
men Atatürk, 2 Mayıs günü Meclis’te Hükümet 
Programı’nı okurken şöyle diyordu: “Biz dışardan 
gelecek maddi ve manevi yardımları alırız. Ancak 
bunların karşılığında milli bağımsızlığımızdan ve 
milli ananelerimizden asla ödün vermeyiz. Her 
an yardım gelmeyecekmiş gibi kendi imkânları-
mızla hazırlanmalıyız” 

Bu konuşma, Lenin’le yapılacak anlaşmaların 
ilkeleri olarak belirtiliyordu. Mustafa Kemal, 
BMM Başkanı olarak imzaladığı belgeleri “Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı” şeklinde imza-
laması tepkilere yol açtı. Türkiye kelimesine olan 
tepkilere rağmen, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na 
(Anayasa) Türkiye Büyük Millet Meclisi maddesi-
ni koydurmayı başardı. 1920 yılı kuruluş ve topar-
lanma yılı olarak geçti.

6 ay ya da 6 gün değil 36 saat…

1921 yılı; Birinci İnönü Zaferi ve Moskova An-
laşması, İkinci İnönü ve Sakarya zaferleri ve An-
kara Anlaşması’yla sonuçlandı. Atatürk stratejisi-
ni adım adım uyguluyordu. Artık Yunan ordusu 
savunmaya geçmişti. İngiliz yetkili subayları, em-
peryalizmin jandarma kuvveti olup asayişi sağla-
mak resmi göreviyle Anadolu’da bulunan Yunan 
ordusu için: “Türk ordusu Yunan cephesini 6 
ayda yarabilirlerse, 6 günde başardık diyebilirler.” 
diyerek Yunan ordusuna moral veriyorlardı. 26 
Ağustos 1922 sabahı erken saatte, Boz Dağlar’ın 
güneyinden başlayan Türk topçu ateşiyle baş-
layan Türk taarruzu, Yunan cephesini 36 saatte 
yardı ve süvariler Sincanlı Ovası’na aktılar. 

Ve Zafer…

Yunan ordusu hızla çekilip yeni bir cephe kur-
mak istedi, Atatürk bunu önceden gördüğü için 
aman vermeksizin takip kararını zaten vermişti. 
30 Ağustos günü Yunan ordusunun asıl savaş gu-
rubu çembere alınarak yok edildi. Atatürk, zafer 
haberlerinin gizli tutulmasını istedi ve böylelikle 
karşı tarafın tedbir alması geciktirilmiş oldu. Boz-
guna uğrayan Yunan askerleri şehir ve kasabala-
rı yakıyor, katliam ve tecavüzde bulunuyorlardı. 
2 Eylül’den itibaren İngiliz basını, Yunan ordu-
sunun bütünüyle bozguna uğramış olduğunu ve 
Türk ordusunun hızla İzmir’e doğru ilerlediğini 
duyurdu. Bu tarihten sonraki yazılarda ise “fela-

İngiliz yetkili subayları, “Türk 
ordusu Yunan cephesini 6 
ayda yarabilirlerse, 6 günde 
başardık diyebilirler.” diyerek 
Yunan ordusuna moral 
veriyorlardı. 26 Ağustos 1922 
sabahı erken saatte başlayan 
Türk taarruzu, Yunan cephesini 
36 saatte yardı ve süvariler 
Sincanlı Ovası’na aktılar. 
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ket”, “yıkım” kelimeleri dikkat çekiyor, Mustafa 
Kemal’in ordusunun Çanakkale ve İstanbul’a 
doğru ilerlediği duyuruluyordu. Süvari ve piyade 
yarışırcasına İzmir’e ilk giren olmak istiyordu. 9 
Eylül günü Türk ordusu İzmir’e coşkun bir sev-
giyle karşılanarak girdi. İşgalciler ve onları İzmir’e 
çıkaranlar için kâbus ve kargaşa yaşandı. İngiliz 
gemilerine sığınmak için gemilere tırmanan sivil 
ve asker Yunanlılar denize atıldılar.

İzmir, Türkiye’nin 
bağımsızlık sembolüdür

9 Eylül 1922 günü emperyalist İtilaf  Devletle-
ri’nin ihtirasları, Yunan Büyük İdeali, Ermenistan 
hayalleri yıkıldı. Haç yenilirken Hilal yükseldi. 
Atatürk, bayrağı Türkiye Cumhuriyeti’nin bayra-
ğı olarak Anayasa’nın değiştirilemez maddesinin 
güvenliği altına aldı. İzmir, Türkiye’nin bağım-
sızlık sembolü oldu. Bu zafer; bütün geri kalmış, 
sömürge olan toplumların umudu, Atatürk bütün 
dünyanın lideri oldu. Latin Amerika bağımsızlık 
savaşçılarının örneği oldu. Fidel Castro Küba’da 
kendi heykeli dâhil hiç kimsenin heykelinin dikil-
mesine izin vermedi; Atatürk hariç. Castro Ata-
türk için; “Benim emperyalizmle yaptığım ba-

ğımsızlık savaşının önderidir” demiştir. Küba’daki 
Atatürk heykelinin altında “Yurtta barış, Dün-
yada barış” yazmaktadır. Hindistan’da Gandi ve 
Nehru (ilk cumhurbaşkanı) Atatürk hayranıdır-
lar. Pakistan İslam Devleti’ni kuran Muhammet 
Cinnah “İslam’a hizmet eden iki Mustafa vardır. 
Muhammet Mustafa ve Mustafa Kemal” diyecek 
kadar Atatürk hayranıdır. Çin Halk Cumhuriye-
ti’nde lise öğrencilerine dört önemli isim övgüyle 
okutulur. Kurucu Liderleri Mao, Lenin, Gandi 
ve Atatürk. Atatürk emperyalizmi ve monarşiyi 
yıkan bağımsızlık savaşçısı olarak değerlendirilir. 
Kuzey Afrika bağımsızlık savaşçılarının da önderi 
Atatürk’tür. 

10 Eylül 1922, Mustafa Kemal Atatürk İzmir’e girerken

Türk ordusunun İzmir’e girişi
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İzmir 18. yüzyılın başlarına kadar küçük bir sa-
hil kasabası durumundayken 19. yüzyıla Osman-
lı İmparatorluğu’nun İstanbul’dan sonraki en 
önemli liman kenti olarak girmişti. İzmir ve Batı 
Anadolu’nun gelişmesine zemin hazırlayan bir-
kaç neden vardı. 16. yüzyılın sonlarında Kıbrıs ve 
Sakız adalarının Osmanlı Devleti’nin kontrolüne 
girmesi ile Akdeniz ve Ege’de ticaret dengeleri de-
ğişti. Bu döneme kadar Akdeniz ticaretini büyük 
ölçüde kontrol altında tutan Venedik, etkinliğini 
yitirmeye başladı. İzmir’in bir ticaret kenti olarak 
önem kazanmasını sağlayan ikinci gelişme, ulusla-
rarası ticari dönüşümle ilgilidir. Doğu ticaretinin 
temel ayaklarından biri olan Halep kenti Osman-
lı-İran savaşlarının da yarattığı güvensizlik orta-
mının etkisiyle eski önemini kaybetti. Doğudan 
gelen tüccarlar bu güvensiz yolu takip etmek yeri-
ne kuzeye yönelmiş ve Kuzey Anadolu üzerinden 
geçerek İzmir Limanı’nı kullanmaya başlamışlar-
dı. İzmir’e uluslararası ticarette önem kazandıran 
üçüncü neden ise dünyada yaşanan gelişmelerle 
ilgilidir. Coğrafi keşifler sonrasında İngiltere, 
Fransa, Hollanda gibi kolonyalist devletlerin dün-
yanın her yerine yayılarak sömürge imparatorluk-
ları kurmaları İzmir’i de etkileyecektir. Bu devlet-
lerin tüccarları, Osmanlı Devleti’nden aldıkları 
ayrıcalıklarla İzmir ve çevresine yerleşerek kentin 
etkin kimseleri olarak sivrileceklerdir. Bütün bu 
gelişmelerin kentteki etkisi hızla gözlenmeye baş-
lamıştı. 16. yüzyılın sonlarına kadar Batı Anado-
lu’dan yüklenen ticari ürünlerin sevk edildiği en 

önemli yer Sakız Adası’ydı.1 Osmanlılar, bölge-
den gelen ticari malları Çeşme Limanı’na yönlen-
dirir, bu ürünler önce Sakız Adası’na, oradan da 
Avrupa’ya aktarılırdı. Ada Osmanlı hâkimiyetine 
geçtikten sonra tüccarlar kendileri için masraflı ve 
meşakkatli olan bu yolu kullanmaktan vazgeçerek 
İzmir Limanı’na yöneldiler. 

Avrupalı tüccarlarla gelen değişim

17. yüzyılın ilk yarısı geçilirken İzmir kenti bir ön-
ceki yüzyıldan farklı bir görünüme sahipti; özel-
likle liman bölgesi hareketlenmiş, canlı bir ticaret 
ve eğlence yaşamı ortaya çıkmaya başlamıştı. Ti-
caretteki gelişmeler, İzmir’in kentsel yerleşim ve 
nüfus açısından dönüşüm yaşamasına da zemin 
hazırladı. Kentin sahil hattı boyunca yerleşme-
ye başlayan Avrupalı tüccarlar, hızlı bir şekilde 
konsoloshaneler, ticarethaneler inşa ederek liman 
çevresini fiziksel yönden de değiştirdiler. Keme-
raltı bölgesinde İç Liman’ın sınırlarını belirleyen 
yay üzerinde bulunan camiler yine bu dönemde 

20. Yüzyılın Başlarında  
İzmir         

17. yüzyıldan başlayarak Osmanlı kentleri arasında farklı bir konuma erişen 
İzmir’de 20. yüzyılın başlarına kadar çok kültürlü, çok dilli, çok milliyetli 
bir sosyal yaşam vardı. Türk, Rum, Ermeni, Yahudi, Levanten, Frenk nüfus 
görece barış içinde yaşarken, gelişen ticaret kenti cazip bir çekim noktasına 
dönüştürüyordu. 

GÜLTEKİN GENÇ
Uzman

Coğrafi keşifler sonrasında 
İngiltere, Fransa, Hollanda 
gibi kolonyalist devletlerin 
dünyanın her yerine yayılarak 
sömürge imparatorlukları 
kurmaları İzmir’i de etkilemiştir. 
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inşa edilerek kentin mekânsal dönüşümüne kat-
kıda bulunmuşlardır. Kentin fiziksel mekânını 
farklılaştıran bir diğer alan ise, XVII. yüzyıl için-
de gelişen hanlar bölgesidir. Yüzyılın başından 
itibaren ticaretin canlanmasına bağlı olarak han-
ların birbiri ardından yükseldiği izlenmektedir. 
İzmir’de ülkeler arası çalışan tüccarlara hizmet 
veren hanların sayısı XVII. yüzyılın başında 25 
iken, 1670’te bu sayı 82’ye ulaşmıştı. Buna ek 
olarak, tuz işleme atölyeleri, kahvehaneler, mey-
haneler, sabun üretim atölyeleri, yağhaneler vb. 
işletmeler liman bölgesinin değişiminin tanıkları 
olarak ortaya çıkmışlardı.2 19. yüzyılda ise daha 
önce de belirttiğimiz gibi İzmir artık Osmanlı 
İmparatorluğu’nun İstanbul’dan sonra en önem-
li liman kenti durumundadır. Nüfusu bir anda 
artmış, kent hızla büyümeye başlamıştır. 1800’lü 
yıllara gelinceye kadar nüfusu 100 bin civarın-
dayken; 1880’lerde 225 binlere ulaşmış, böylece 
İmparatorluğun İstanbul’dan sonra en kalabalık 
kenti olarak da sivrilmiştir. 

Türk, Rum, Ermeni, Yahudi, 
Levanten… 

Kentte Türkler dışında Osmanlı tebaası olan 
Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler yaşıyordu. Yuna-
nistan’ın bağımsızlık kazanmasından sonra Rum-
lar arasında Osmanlı ve Yunan uyruklu şeklinde 
bir ayırım olduğu görülürken hem Rum hem de 
diğer gayr-ı Müslim unsurlardan bazılarının batılı 
devletlerin uyruğuna geçtikleri de bilinmektedir. 
Ticaret yapmak amacıyla İzmir’e yerleşmiş olan 
Levantenler ise geldikleri ülkelerin uyruğunda 
bulunuyorlardı. 19. yüzyılda ticaret, sanayi, ta-
rım, madencilik ve ulaşım gibi alanlarda önemli 
gelişmeler gösteren İzmir’de ticaret, büyük ölçü-
de yabancılar ve Levantenler ile Ermeni, Rum ve 
Yahudi tüccarların elindeydi. Batılı seyyahların 
verdikleri bilgilere bakılırsa İzmir’in nüfusu 19. 
yüzyıla kadar, yaşanan ekonomik hareketliliğe 
rağmen çok fazla artmamıştır. 1700’lerin orta-
larında 76.000 kadar olan nüfus 19. yüzyılın ilk 
çeyreğinde 100.000 civarındadır. Ekonomik bü-
yümeye karşın nüfusun durağan seyretmesinde 
kentte yaşanan doğal afetlerin etkisi olduğu düşü-

nülmektedir. Gezginlerin anlatımları ve Osman-
lı kentleri hakkında ayrıntılı bilgiler barındıran 
salnamelerde yer alan kayıtlara göre; özellikle 19. 
yüzyılın ikinci yarısında kent nüfusunda ciddi bir 
artış gözlenmektedir. Bu yüzyılın ilk yarısında 100 
- 150 bin civarında olan nüfus, ikinci yarısında 
250 bine doğru hızla artmıştır. 

Her mahalle farklı bir kültür

Osmanlı’da 19.yüzyılda yaşanan yenileşme ha-
reketleri Anadolu’nun batılılaşması açısından 
tetikleyici bir rol oynamıştı. İzmir çok kültürlü 
toplum yapısı ve Batıya açık konumu nedeniyle 
bu süreçten en çok etkilenen yerlerden biriydi. 
Doğu ile Batı arasında adeta bir köprü vazifesi 
gören kent, özellikle Osmanlı Hükümeti’nden 
ayrıcalık elde eden Levantenlerin yatırımlarını 
artırmasıyla yüzünü tamamen Batıya çevirmişti. 
Henüz 17. yüzyılın ilk dönemlerinde İzmir ticari 
yönden gelişmeye başlayınca durumdan fayda-
lanmak isteyen Osmanlı tebaası olan gayr-ı Müs-
limler buraya doğru göç etmeye başlamıştı. Kısa 
süre içinde farklı etnik gruplara mensup meslek 
erbabı gruplar da geldi. Böylelikle kentte ticari ve 

17. yüzyılın ilk yarısı geçilirken İzmir 
kenti bir önceki yüzyıldan farklı bir 
görünüme sahipti; özellikle liman 
bölgesi hareketlenmiş, canlı bir ticaret 
ve eğlence yaşamı ortaya çıkmaya 
başlamıştı. 

Kordon İtalyan Postanesi ve çevresi 
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ekonomik etkinlik artarken, kentsel yapıda da dö-
nüşümler yaşanmaya devam etti. Ticari faaliyet 
gösterdikleri mevkilerde kümelenen etnik gruplar 
kendi millet isimleriyle adlandırılan mahallelerde 
oturuyorlardı. Türk, Ermeni, Yahudi ve Rum ma-
hallelerine aynı süreçte Levantenler ve Avrupalı 
tüccarların yerleştiği Frenk Mahallesi de eklendi. 
Türkler kentin en güneyinde Kadifekale sırtları 
ve eteklerinde yer alırken, azınlıklar arasında en 
kalabalık nüfusa sahip olan Rumlar kuzeyde kü-
melenmişti. Ermeniler Basmane civarında, Ya-
hudiler ise Ermeni ve Türk mahalleleri arasında 
kalan bölgeye yerleşmişti. Fransız, İngiliz, İtalyan, 
Felemenk gibi Avrupa’dan gelen Levanten top-
luluk ise; şehrin en gözde yerleri olan Punta (Al-
sancak)’da ve sayfiye yerleri olarak bilinen Buca, 
Bornova, Seydiköy (Gaziemir) ve Karşıyaka gibi 
yerlerde yaşıyorlardı. Bu topluluklar yaşadıkları 
yerleri kendi sosyokültürel ve ekonomik ihtiyaçla-

rına göre şekillendirdiler. Örneğin; Levantenlerin 
yaşadıkları bölgelere tren rayları döşenmiş bura-
larda istasyonlar kurulmuştu.

Çok kültürlü, çok dinli bir yapı arz eden kentte 
farklı dinlere ait ibadethaneler yer alıyordu. Ke-
meraltı ve Türk mahallesinde camiler, Rum ma-
hallesinde Ortodoks Rumların ikonik kilisesi Aya 
Fotini ve Aya Yorgi kiliseleri, Ermeni mahallesin-
de ise Saint Etienne Kilisesi önemli dini yapılar 
olarak yükselirken, ayrıca çok sayıda Katolik kili-
sesi ve Sinagoglar da kentte bulunuyordu. 

Her cemaatin kendi hastanesi vardı

İbadethaneler dışında önemli yapı ve kurumlar 
olarak hastanelerden ve okullardan söz etmek 
mümkündür. Özellikle 19. yüzyılda İzmir’de he-
men her cemaatin, kendi toplumunun sağlık so-
runlarını çözmek amacıyla hastaneler kurduğu 
görülmektedir. Bazıları günümüzde de hastane 
olarak kullanılmaya devam eden bu yapılar, o 
dönemde sıklıkla rastlanan salgın hastalıkların 
önlenmesi konusunda önemli faaliyetlerde bulun-
muşlardı. Rum Aya Haralambos Hastanesi, Ka-
rataş Musevi Hastanesi, Ermeni Hastanesi, Türk-

İzmir Levantenlerinden Guiffray Ailesi

19. Yüzyılda İzmir artık Osmanlı 
İmparatorluğu’nun İstanbul’dan sonra 
en önemli liman kenti durumundadır. 
Nüfusu bir anda artmış kent hızla 
büyümeye başlamıştır.
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lere ait Guraba-i Müslimin (Memleket Hastanesi) 
gibi cemaatlerin sağlık problemlerini çözmeye 
yönelik hastaneler yanında; Fransa, Hollanda, İn-
giltere, İtalya, Belçika, Avusturya gibi devletlerin 
vatandaşları tarafından, özellikle denizciler, tüc-
carlar ve kentte yerleşik Levantenler için hastane-
ler kurulmuştu.3

20. yüzyılın başlarına gelindiğinde İzmir’de 16 
adet hastane bulunuyordu. Kuruluş tarihlerine 
göre hastaneler şunlardı:

•  Hollanda Hastanesi (Felemenk Hastanesi)-1675

• St. Antoine Katolik Hastanesi-1710

• Rum Hastanesi (Saint Haralambo, Aya Hara-
lambos ya da Ortodoks Hastanesi)-1723 

• İngiliz Hastanesi (British Sea Man’s Hospi-
tal)-1730’lar 

• Fransız Hastanesi (günümüzde Alsancak Devlet 
Hastanesi)-1749 

• Mihail İsais Hastanesi-17. yüzyıl

• Ermeni Gureba Hastanesi-1801 

• St.Roche Veba Hastanesi (İngiliz kaynaklarda 
Saint Rock, İtalyan kaynaklarda San Rocco ola-
rak da geçmektedir, günümüzde Etnografya Mü-
zesi olarak hizmet vermektedir)-1814 

• Musevi Hastanesi (Yahudi Hastanesi, Hospital 
İsrailit de Smyrne, Karataş Hastanesi gibi farklı 
adlarla da bilinmektedir)-1827 

• Askeri Hastane (Hamidiye Askeri Hastane-
si)-1829 

• Karantina Hastanesi-1840 

• Urla-Kilizman Karantina Adası ve Hastane-
si-1865

• İskoç Hastanesi-1882 

• Gureba-i Müslimin Hastanesi (Günümüzde Ko-
nak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi ile 
Diş Hastanesi olarak hizmet verir)-1851

• Eşrefpaşa Zührevi Hastalıklar Hastanesi (Em-
raz-ı Zühreviye Hastanesi ya da Frengi Hastane-
si)-1908 

• Emraz-ı Sariye ve İstilaiye Hastanesi (günümüz-
de Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi)-1910

Çoğu kent merkezinde yer alan bu hastanelerin 
büyük kısmı 1922 İzmir yangınında yok olmuş-
tur.4

Eğitime talep arttı

Hastaneler gibi okullar da oldukça çeşitliydi. 19. 
yüzyıl boyunca giderek artan ticari etkinlik, kent 
sakinlerinin yaşam koşullarının değişimini de be-
raberinde getirdi. İzmirliler Tanzimat döneminde 
yapılan kentsel reformlar sayesinde İmparator-
luk sınırları içerisindeki diğer pek çok kente göre 
daha iyi koşullara kavuşmuş, iktisadi gelişmeler 
yeni iş fırsatları doğurmuştu. Ekonomik refah at-
tıkça Müslim veya gayr-ı Müslim aileler çocukla-
rını daha iyi eğitim almaya teşvik ettiler. Ayrıca 
kapitalist ilişkilerin gerektirdiği bilgi ve deneyime 
sahip olmak, bireylerin toplumsal açıdan yükseli-
şinde önemli bir avantaj yaratıyordu. Bu nedenle 
iyi eğitim almak gelecek için önemliydi. Böylece 
eğitim bireylere mesleki bilgi ve beceri kazandır-
dığı gibi Batı dünyasının maddi ve manevi de-

19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında 
kentin her köşesinde farklı bir yaşam 
tarzı ve etkinlik gözlenmekteydi. 
Geçmişten gelen alışkanlıklar ve dinsel 
farklılıkların şekillendirdiği bu durum 
kentlilerin kılık kıyafetlerinden, mimari 
yapılara kadar yansımaktaydı.

19. yy. sonunda Pasaporttan Gümrüğe Rıhtım
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ğerlerinin İzmirlilere aktarılmasını da sağlıyordu. 
19. yüzyılda İzmir, İstanbul’dan sonra Osmanlı 
İmparatorluğu’nun en fazla okula sahip kentiydi. 
İbadethaneler gibi okullar da çok fazla çeşitlilik 
arz etmekteydi. Müslüman okulları dışında Rum, 
Ermeni, Yahudi cemaat okulları ile Levantenler 
ve çeşitli gruplara ait okullar bulunuyordu. Öte 
yandan iktisadi alanda artan Batı nüfuzu, etkisini 
eğitimde de göstermiş ve kentteki yabancı okul sa-
yısı hızla artmıştır.

Eğitimle gelen basın yayın faaliyeti

Eğitim alanında yaşanan gelişmelere paralel 
olarak kentte kültürel ilerleme yaşanması kaçı-
nılmazdı. Okuryazar sayısı arttıkça kültürel ko-
nulardaki toplumsal talep de artmıştı ve bu du-
rum özellikle 19. yüzyıl boyunca basın ve yayın 
faaliyetlerinin başlayıp hareketlenmesini de sağ-
lamıştı. Müslümanlardan önce kentte matbaayı 
kullanan gayrimüslimler basın yayın alanında 
ilerlediler. 1800’lerin ikinci çeyreğinden başlaya-
rak çeşitli dillerde pek çok kitap ve dergi basılıp, 
gazeteler yayınlanmaya başladı. Amerikalı misyo-
nerlerin Rumca bastıkları “Gençlerin Dostu” adlı 
gazeteden sonra; 1832’de Mnimosini, 1838’de 
Amalthia isimli Rumca gazeteler yayınlandı. İler-
leyen zamanda bunları Armonia, La Reforme, 
İmerisia ve Nea Smyrni gazeteleri takip etti. İz-
mir’de 17. yüzyılın ikinci yarısından beri matbaa 
sahibi oldukları bilinen Ermeniler ise 1922 yılına 
kadar otuz civarında süreli yayın çıkardılar. Yahu-

diler de La Buena Esperanza isimli İbrani harfli 
İspanyolca bir gazete basıyorlardı. İzmirli Türk ve 
Müslümanlar ise 19. yüzyılda basın yayın alanın-
da varlık göstermeye başladılar.5 İlk Türkçe kitap 
1848’de basılmış, 1869’da Aydın Vilayeti’nin ilk 
resmi gazetesi olan Aydın yayına başlamıştı. Bu 
gazeteyi Devir ve İntibah gibi gazeteler izlediyse 
de bunlar pek uzun ömürlü olmadı. Türkçe ya-
yınlanan en önemli gazeteler Halit Ziya ve Tevfik 
Nevzat’ın çıkardığı Hizmet, yine Tevfik Ziya yö-
netimindeki Ahenk ve Köylü idi.6

Sosyokültürel dönüşüm

Etnik çeşitlilik aynı zamanda kentin sosyokültü-
rel yaşantısını ve mimari yapısını da dönüştüre-
cekti. Örneğin Levantenler kendi vatanlarından 
edindikleri alışkanlıkları, eğlence hayatı ve sosyal 
aktivitelerini İzmir’e taşımışlardı. Sosyal kulüpler, 
spor kulüpleri, sinema ve tiyatro gibi o dönem-
de örneklerine İstanbul’da rastlanabilen etkinlik-
ler İzmir’de de görülmeye başladı. 19. yüzyılda 
İzmir’e gelen gezginlerden Xavier Marmier İz-
mir’le ilgili şu tespitleri yapıyordu: “İzmir’de Av-
rupa’ya ve onun adetlerine ve eğilimlerine daha 
yakın bir hayat yaşanır. İzmir’de Avrupa, Doğu ile 
birlikte yaşamanın ötesine geçmektedir”. 19. yüz-
yılın ikinci yarısında İzmir’i ziyaret eden Fransız 
gezginlerin izini süren Olaf  Yaranga, gezginlerin 
anlatımlarına dayanarak; İzmir’in ekonomik, top-
lumsal ve kültürel yaşantı bakımından Paris veya 
Londra gibi olmasa da, bir doğu kentinden çok 

1878,  Rıhtımda mavnalar

İzmir Rıhtımı, kentin mimari 
ve sosyo-kültürel gelişiminde 
etkilidir. Napoli taşları ile döşeli 
Kordon üzerinde yer alan otel, 
kahvehane, kulüp, sinema, 
tiyatro ve konsolosluk binaları 
ile birlikte buradan geçen atlı 
tramvay kentin bu bölümüne 
Avrupai bir görünüm 
kazandırmaktaydı.
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bir Fransız kasabasına yakın Avrupai bir görünüm 
sergilediğini belirtmektedir.7 Levantenler dışında 
diğer etnik grupların da kendilerine ait kültürel ve 
sosyal yaşamları vardı. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın 
başlarında kentin her köşesinde farklı bir yaşam 
tarzı ve etkinlik gözlenmekteydi. Geçmişten gelen 
alışkanlıklar ve dinsel farklılıkların şekillendirdiği 
bu durum kentlilerin kılık kıyafetlerinden, mimari 
yapılara kadar yansımaktaydı. Örneğin Levan-
tenler kente sosyal hareketlilik kazandırman dı-
şında kendi mimari tarzlarını da yaratmışlardı. 
Özellikle varlıklı ailelerin yerleştikleri bölgelerde 

inşa ettirdikleri köşkler, İzmir’in tarihsel mimari 
dokusuna çeşitlilik katan ve pek çoğu günümüzde 
de varlığını sürdüren önemli yapılardır. 

İzmir-Aydın demiryolu

İzmir’in bir ticaret merkezi durumuna gelmesi, 
kentsel olarak gelişmesini de sağlamıştı. Tica-
ri etkinliklerin kolaylaştırılması, iç bölgelerdeki 
hammaddelerin limana, mamul ürünlerin de iç 
bölgelere kolaylıkla taşınabilmesi amacıyla Tür-
kiye’deki ilk demiryolu hattının İzmir-Aydın ara-
sında yapıldığı bilinmektedir. Yapımına 1857 yı-
lında başlanan İzmir-Aydın Demiryolu hattı 1866 
yılında tamamlanırken; yine inşasına 1863 yılında 
başlanan İzmir-Kasaba Demiryolu Hattı 1897’de 
tamamlandı. Bu gelişmeyle birlikte kentin sınırları 
genişlemiş, İzmir’in Batı Anadolu ile bütünleşme-
si sağlanmıştı. Bu sıralarda kent içi ulaşımla ilgili 
gelişmeler de yaşanmaktadır. Örneğin; Osmanlı 
İmparatorluğu sınırları içinde İstanbul’dan son-
ra tramvay ilk kez İzmir’de kullanılmıştı. 1880’li 
yıllarda Konak-Güzelyalı arasında işlemeye baş-
layan atlı tramvay, bir süre sonra Karşıyaka’da da 
kent içi ulaşımın önemli figürlerinden biri oldu. 
Aynı dönemlerde kullanılmaya başlayan diğer bir 
toplu ulaşım aracı ise vapurlardı. 1883 yılından 
önce hiçbir imtiyaz ya da izne bağlı olmadan İn-
giliz, Rus ve Yunan bandralı vapurlarla yapılan 
vapur işletmeciliği 1884 yılında Hamidiye Vapur 
Şirketi’nin körfezde, vapur işletme imtiyazını al-
masıyla belli bir düzene kavuşmuştu.8 

İncir paketleyen işçiler19. yy. sonlarından İzmir Rıhtımı ve gemilere mal 
taşıyan yük treni

17. yüzyılın ilk dönemlerinde 
İzmir ticari yönden 
gelişmeye başlayınca 
durumdan faydalanmak 
isteyen Osmanlı tebaası 
olan gayrimüslimler 
buraya doğru göç etmeye 
başlamıştı. Kısa süre içinde 
farklı etnik gruplara mensup 
meslek erbabı gruplar da 
geldi. Böylelikle kentte 
ticari ve ekonomik etkinlik 
artarken, kentsel yapıda 
da dönüşümler yaşanmaya 
devam etti. 
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İzmir Rıhtımı

Yine ticari etkinliğe paralel olarak 1868’de inşası-
na başlanıp 1876’da tamamlanan İzmir Rıhtımı, 
kentin mimari ve sosyokültürel gelişiminde etki-
lidir. Konak Meydanı’ndan başlayarak Kordon 
olarak bilinen hat boyunca uzanan rıhtımın in-
şasından sonra bölgede kültürel ve ticari etkinlik 
artmıştır. Napoli taşları ile döşeli Kordon üzerin-
de yer alan otel, kahvehane, kulüp, sinema, tiyatro 
ve konsolosluk binaları ile birlikte buradan geçen 
atlı tramvay kentin bu bölümüne Avrupai bir gö-
rünüm kazandırmaktaydı. Aynı dönemde güneye 
doğru genişleyen kentte 1860’lardan sonra Kara-
taş, Karantina, Reşadiye gibi yeni yerleşim böl-
geleri açılmış ve ilerleyen zamanda güneye doğru 
gelişim hızlanmıştır. 

Havagazı Fabrikası ve elektrik

Kentin görünümündeki bir başka önemli değişim 
sokakların aydınlatılması ile ilgilidir. 1860 yılın-
da temelleri atılan Havagazı Fabrikası sayesinde 
1864’ten itibaren sokaklar havagazı ile aydınlatıl-
maya başlanmıştı. Elektrikle aydınlatma ise 1905 
yılını bulmuştu. 

17. yüzyıldan başlayarak Osmanlı kentleri arasın-
da farklı bir konuma erişen İzmir’de 20. yüzyılın 
başlarına kadar çok kültürlü, çok dilli, çok milli-
yetli bir sosyal yaşam vardı. Görece barış içinde 
yaşayan kent 19. yüzyılda yaşanan milliyetçilik 
hareketlerinin etkisiyle İmparatorluğun pek çok 
kentinde de görüldüğü gibi çalkantılı bir sürece 
girmiştir. Birinci Dünya Savaşı’ndan İzmir’in 
Yunan orduları tarafından işgal edilmesine uza-
nan süreçte yaşanan gerilimler kentteki kültürel 

diyalogları ortadan kaldırırken, Kurtuluş Savaşı 
sonrasında yaşanan Büyük Yangın ile birlikte de 
kentteki çok kültürlü yaşamın maddi kanıtları da 
büyük ölçüde yok olmuştur.

Frenk Caddesi 

İzmir’de ticari faaliyet 
gösterdikleri mevkilerde 
kümelenen etnik gruplar kendi 
millet isimleriyle adlandırılan 
mahallelerde oturuyorlardı. 
Türk, Ermeni, Yahudi ve Rum 
mahallelerine daha sonra 
Levantenler ve Avrupalı 
tüccarların yerleştiği Frenk 
Mahallesi de eklendi. 
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İnsanlık tarihinde 19. yüzyılın sonu ve 20. yüz-
yılın başları, çok uluslu imparatorlukların yı-
kılarak ulus-devletlerin kurulduğu bir tarihsel 

süreci oluşturur. İmparatorluklar, savaşlarla veya 
bağımsızlık amaçlı isyanlarla parçalanırken, im-
paratorluk şemsiyesi altında bulunan halk grupla-
rının “dünkü komşularıyla” düşman olduklarına 
tanık olunmuştur. “Öteki”ne olan düşmanlıktan 
beslenen milliyetçilikler, hayali bir “vatan” tanımı 
yaparak bu ideale ulaşmayı hedef  olarak belirle-
miştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma süre-
cinde yaşananlar da bu genel tanıma uygun düş-
mektedir. Müslüman olmayan Osmanlı unsurları 
içerisinde en büyük nüfus grubuna sahip olan Yu-
nanlar, bağımsız bir devlet kurmalarından sonra 
“megali idea” peşinde koşarken Osmanlı’daki 
egemen grubu oluşturan Türk ve Müslümanlarla 
karşı karşıya geldiler. Bağımsız bir Yunan devleti-
nin kuruluşundan Birinci Dünya Savaşı’na kadar 
geçen süreçte iki ülke arasında yaşananlar, Türk 
ve Yunan milliyetçiliklerini beslerken iki halk gru-
bunu düşmanlaştırmıştır. Bu nedenle Yunan or-
dusunun 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgaline karşı 
Türk halkının gösterdiği tepkiyi, ancak tarihsel 
bir perspektiften değerlendirerek anlayabiliriz.     

Başlangıcından Kurtuluş Savaşı’na Değin 
Osmanlı - Yunan İlişkileri 
1830-1919       

İzmir’in 15 Mayıs’ta Yunan kuvvetlerinin öncülüğünde işgaline karşı Osmanlı 
ülkesinde başlayıp hızla ülke çapına yayılan tepkiler, aslında bir birikimin 
eseriydi. Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasındaki ilişkiler uzun yıllardan beri 
gergin bir seyir takip ediyordu ve Osmanlı ülkesinde Yunan yayılmacılığına 
karşı bir hassasiyet oluşmuştu. 

Doç. Dr. HASAN TANER KERİMOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Balkan Devletleri’nin Osmanlı topraklarını paylaşma planları
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Yunanistan’ın bağımsızlığını 
kazanması ve Megali İdea

Modern öncesi bir imparatorluk olan Osmanlı 
Devleti, 19. yüzyıldan itibaren Batı dünyasının 
ekonomik ve siyasal gücünü yoğun biçimde his-
setmeye başlamıştı. Avrupa ülkeleri ile her geçen 
gün artan ticari ilişkiler, bir yandan Osmanlıların 
yabancısı olduğu bir ekonomik sistem olan “ka-
pitalizm”in Osmanlı topraklarına girmesini sağ-
larken diğer yandan ise yeni siyasal düşünce ve 
hareketlerin yeşermesi için uygun zemin oluştur-
muştu. Bu süreçte Osmanlı vatandaşlarını en çok 
etkisi altına alan ve imparatorluğun kaderine etki 
eden siyasal düşünce ise kuşkusuz milliyetçilikti. 
Fransız Devrim süreci boyunca, Avrupa’ya dalga 
dalga yayılan “her ulusun kendi kaderini belirle-
meye hakkı olduğu” inancı, Osmanlı ülkesinde 
öncelikle Müslüman olmayan toplumları cezbet-
meye başladı. İlk önce Sırp ve Rumlar arasında 
taraftar bulmaya başlayan milli bir devlet kurma 
düşüncesi, başta Rusya olmak üzere büyük devlet-
lerden de destek görüyordu. 

1829 Edirne Antlaşması

Bağımsız bir Yunan devleti kurmak isteyen Rum-
lar, 1814’te Odesa’da Filiki Eterya’yı kurarak ör-
gütlenme sürecini başlattılar. 1821’de önce Boğ-
dan’da, daha sonra ise Mora’da başlayan isyanlar, 
Rumların bağımsızlık isteklerini ortaya koyuyor-
du. Osmanlı kuvvetleri bu kalkışmaları bastırsa 
da İngiltere, Fransa ve Rusya, Osmanlı Devle-

ti’nden Yunanistan’ın bağımsızlığını tanımasını 
istediler. Osmanlı Devleti’nin bu öneriyi geri çe-
virmesi üzerine de 1827’de Navarin’de Osmanlı 
donanmasını yaktılar. Hatta Rusya, ertesi yıl Os-
manlı Devleti’ne savaş açarak isteklerini Osman-
lılara zorla kabul ettirmeye çalıştı. Rusya karşısın-
da büyük bir yenilgiye uğrayan Osmanlı Devleti, 
1829 Eylül’ünde imzalanan Edirne Antlaşması ile 
bağımsız bir Yunan devletinin kurulmasını kabul-
lenmek zorunda kaldı. Büyük devletlerin kendi 
aralarındaki görüşmeleri sonucunda da 1830’da 
Yunanistan bir krallık olarak sahnedeki yerini 
aldı1. 

Tanzimat reformları…

Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanması, Os-
manlılar açısından önemli bir dönüm noktasıydı. 
Müslüman olmayan bir toplumun milli bir devlet 
kurması ve bu gelişmenin imparatorluk şemsiyesi 
altında yaşayan diğer gayrimüslimleri de etkiye-
bilme potansiyeli taşıması, Osmanlı yöneticilerini 
“Tanzimat reformları” olarak bilinen ıslahatları 
uygulamaya geçirmek zorunda bıraktı. Ayrıca, 
büyük oranda bir Rum ve Ortodoks nüfusa sahip 
olan Osmanlı Devleti, yeni kurulan Yunan dev-
letinin Osmanlı vatandaşı Rumları kendi siyasal 
hedefleri doğrultusunda yönlendirmesinden kaygı 
duyuyordu. Ancak Babıâli o tarihlerde, Yunanis-
tan’ın Rumlar üzerindeki etkisini sınırlandırabile-
cek veya etkisiz kılabilecek araç ve örgütlenmeden 
yoksundu. 

Kolettis’in “Büyük Ülkü”sü

1830’da Mora’da krallık olarak kurulan Yunanis-
tan, ekonomik ve siyasal bakımdan son derece 
zayıftı. Avrupa devletlerinin desteği olmaksızın 
hayatta kalabilmesi olası değildi. Ancak Yunanis-
tan’ın başına 1832 yılında Otto’nun geçmesiyle 
birlikte, ülke yönetiminde bir istikrar sağlandı. 
Ayrıca küçük Yunan devletinin sınırlarını geniş-
letmeyi öngören yayılmacı düşünceler de aydınlar 
ve devlet adamları arasında ilgi görmeye başladı. 
Krallığın sınırları içerisindeki nüfusun Osmanlı 
İmparatorluğu topraklarındaki Rum nüfusunun 

Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanması, 
Osmanlılar açısından önemli bir dönüm 
noktasıydı. Müslüman olmayan bir 
toplumun milli bir devlet kurması ve 
bu gelişmenin imparatorluk şemsiyesi 
altında yaşayan diğer gayrimüslimleri 
de etkiyebilme potansiyeli taşıması, 
Osmanlı yöneticilerini “Tanzimat 
reformları” olarak bilinen ıslahatları 
uygulamaya geçirmek zorunda bıraktı.
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üçte birinden daha az olmasını dikkate alan Yu-
nanlar arasında “megali idea” olarak bilinen bir 
hedef  ortaya çıktı. “Büyük Ülkü”yü ilk kez dile 
getiren Ioannis Kolettis, 1844’te Yunan Meclisi’n-
de yaptığı konuşmada megali ideayı şöyle açıklı-
yordu: 

“Yunan Krallığı tüm Yunanistan değil, yalnızca onun en 
küçük ve en eksik parçasıdır. Doğma büyüme Yunanlı olan 
kimse yalnızca bu Krallık içerisinde yaşayan değil, aynı 
zamanda İyonya’da, Teselya’da, Serez’de, Adrianopolis’de 
(Edirne), Konstantinopolis’de (İstanbul), Trabzon’da, 
Girit’te, Samos’ta (Sisam) ve Yunan tarihi ya da Yunan 
ırkıyla ilişkili herhangi bir toprakta yaşayandır”2. 

Yunan Krallığı’nın topraklarını Rumların yaşa-
dığı diğer ülkeleri de içine alacak şekilde geniş-
letmeyi öngören bu yayılmacı düşünce, Yunanis-
tan’ın Osmanlı Devleti aleyhinde genişlemesini 
gerektiriyordu. Çünkü Yunanlarla ortak din, dil 
ve kültürel değerleri taşıyan Rumların büyük bir 
kısmı Osmanlı ülkesinde yaşıyor ve Ege’den Doğu 

Karadeniz’e değin geniş bir coğrafyada ikamet 
ediyorlardı3. Ayrıca Yunanlar, atalarının yurdu ol-
duğuna inandıkları Ege adaları ile “Küçük Asya” 
ile özdeşlik kurarak tarihsel bakımdan hak iddia 
ediyorlardı. 

Girit’te “isyan ateşi”

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Yunan 
Krallığı ile Osmanlı ülkesindeki Rumlar arasın-
da ticari ve kültürel ilişkilerin gelişmesi, Osmanlı 
vatandaşı Rumlar için Atina’nın bir siyasal çekim 
merkezi haline gelmesine neden oldu. Böylece 
1830’lu yıllardan itibaren, Girit başta olmak üze-
re, Osmanlı ülkesinde Yunanistan ile birleşmeyi 
amaçlayan siyasal eylem ve hareketler ortaya çık-
tı. Öyle ki Girit’teki “isyan ateşi”, adanın 1913’te 
Yunan topraklarına katılışına değin hiçbir zaman 
sönmedi. Osmanlı Devleti, 19. yüzyıl boyunca 
Girit’te yaşanan isyanları askeri güç kullanarak 
veya reformlar yoluyla etkisiz hale getirmeyi ba-

Girit için Osmanlı-Yunan donanma rekabeti
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şarırken Yunanistan ise topraklarını genişletme 
politikasını sürdürdü. Nitekim Yunanistan bu çer-
çevede, 1864’te “Yedi Ada Cumhuriyeti” olarak 
bilinen toprakları sınırlarına dahil etti. 

Osmanlı Devleti ile Yunanistan’ı karşı karşıya ge-
tiren bir diğer gelişme ise “93 Harbi” sonrasında 
yaşandı. Rusya ile gerçekleşen 1877-1878 sava-
şını kaybetmesinden sonra Osmanlı Devleti’nin 
siyasal sınırları Berlin Kongresi’nde yeniden be-
lirlenirken Osmanlıların Yunan sınırında bazı 
düzenlemeler yapması kararlaştırılmıştı. Osmanlı 
Devleti savaşa katılmamasına rağmen toprak ta-
lebinde bulunan Yunanistan lehinde düzenleme-
ler yapılmasına karşı çıksa da büyük devletlerden 
gelen baskılar sonucunda Narda kazasının Yuna-
nistan’a verilmesine razı olmuştur (1881). Böylece 
Yunanistan savaşa katılmaksızın Osmanlı Devle-
ti’nden toprak kazanmıştır. 

1897 savaşı 

19. yüzyılın sonlarına doğru gelindiğinde Yuna-
nistan büyük devletlerin de yardımıyla sınırla-
rını genişletirken Osmanlı Devleti ise II. Abdül-
hamit’in yönetimi altında siyasal ve ekonomik 
bağımsızlığından ödünler vermeye başlamıştı. 
Nitekim Osmanlı Devleti’nin bu durumunun far-
kında olan Yunanistan’daki aşırı milliyetçi çevre-
ler, uzun yıllardır iki ülke arasında sorunlara yol 
açan Girit adasını ilhak ederek bir “oldu bitti” 
gerçekleştirmeye çalıştılar (1897). Fakat büyük 
devletler, Yunanistan’ın Girit adasını tek başına 
işgal ve ilhak etme girişimine karşı çıkarak Yunan 
kuvvetlerinin adadan çekilmesini istediler. Büyük 
devletlerin müdahalesi sonrasında adayı ilhak 
edemeyeceğini anlayan Yunan hükümeti, başta 
Etniki Eterya cemiyeti olmak üzere, Yunan kamu-
oyundaki savaş yanlılarının etkisi altına girdi ve 
bu kez Makedonya’da Osmanlı sınırlarına yönelik 
taarruzlarda bulunmaya başladı. Bu gelişme kar-
şısında haklarının ihlal edildiğini gerekçe gösteren 
Osmanlı Devleti, 18 Nisan 1897’de Yunanistan’a 
savaş ilan etti. Kısa süre içerisinde Yunan kuvvet-
lerini yenilgiye uğratarak geri çekilmek zorunda 
bırakan Osmanlı ordusu, Atina’ya doğru ilerleme 
olanağına sahipken gelen ateşkes talebi üzerine 
ilerlemesini sonlandırdı. Ancak, savaş alanında 
büyük bir başarı kazanan ve bir aylık bir süre için-
de Yunan kuvvetlerini yenilgiye uğratan Osmanlı-
lar, barış masasında aynı başarıyı gösteremediler. 
Küçük bir savaş tazminatı ile yetinmek zorunda 
kalan Osmanlılar ayrıca, 1897 savaşının temel ne-
denini oluşturan Girit adasının yönetimine Yunan 
prensi Georges’un atanmasına ve adaya özerklik 
verilmesine razı oldular4. 

II. Meşrutiyet’in ilanı ile 
Osmanlı ülkesinde anayasal 
ve parlamenter bir düzenin 
kurulması, tüm Osmanlı 
unsurları gibi yaklaşık 3 
milyona yakın nüfusa sahip 
olan Rumlar için de önemli bir 
gelişmeydi.

Türk ve Yunan bayraklı meşrutiyet kartpostalı
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Makedonya sorunu

Girit meselesi yalnızca Osmanlı ve Yunan devlet-
lerini karşı karşıya getirmekle kalmıyor, aynı za-
manda adadaki veya Osmanlı ülkesindeki Rum-
larla Müslümanlar arasındaki ilişkilere de zarar 
veriyordu. Özellikle Girit’teki Müslümanlarla 
Rumlar arasında yaşanan silahlı çatışmalar ve 
adada ortaya çıkan güvenlik zafiyeti, Müslüman-
ların Anadolu’ya doğru göç etmeye başlamala-
rına yol açtı. Girit’ten çeşitli tarihlerde göç eden 
Müslümanlar, başta İzmir olmak üzere, Ege veya 
Akdeniz’in sahil kentlerinde kendilerine yeni bir 
yaşam kurmaya çalışırken kötü anılarının etkisi 
altında Rum komşularıyla yeni sorunlar yaşamış-
lardır. 

Osmanlı Devleti ile Yunanistan’ın sorunlar yaşa-
dığı bir diğer bölge ise Makedonya idi. Selanik, 
Kosova ve Manastır vilayetlerinin bulunduğu, 
Osmanlı Devleti’nin en zengin ve ekonomik po-
tansiyeli yüksek olan Makedonya’ya ilişkin Bul-
gar ve Sırpların yanı sıra Yunanların da emelleri 
mevcuttu. Osmanlıların Balkanlardan çekilmesi 
halinde bu bölgenin paylaşılacağını dikkate alan 
Yunanlar, Makedonya’ya gönderdikleri çeteler, 
bölgedeki okullar ve konsolosluklar aracılığıyla 
kendi iddialarını haklı ve görünür kılmaya çalış-
tılar. Ancak Makedonya’daki Yunan kurumları 
ve çetelerinin Osmanlı vatandaşı Rumları mani-
püle etmeye çalışması ve Osmanlı egemenliğini 
zedeleyen davranışlar sergilemesi, iki ülkeyi sık 
sık karşı karşıya getirmiş, Osmanlı yöneticilerinin 
Yunanların faaliyetlerine şüpheyle yaklaşmalarına 
neden olmuştur. 

1908 Jön Türk Devrimi’nin 

Osmanlı-Yunan ilişkilerine etkisi  

Makedonya’daki İttihatçıların eylemleri sonu-
cunda II. Abdülhamit’in 23-24 Temmuz 1908’de 
meşrutiyeti yeniden ilan etmek zorunda kalması, 
Osmanlı tarihinde II. Meşrutiyet dönemi (1908-
1918) olarak bilinen yeni bir sürecin başlamasını 
sağladı. Jön Türk Devrimi ile büyük çoğunluğu 
sivil veya asker bürokratlardan oluşan İttihatçılar 
iktidara geldiler ve Türkiye tarihinde ilk defa çok 
partili bir siyasal düzene geçilmiş oldu. İttihatçı-
ların iktidara gelmesi, birçok konuda olduğu gibi, 
Osmanlı-Yunan ilişkilerinde de yeni bir sürecin 
başlamasına vesile oldu. Osmanlı Devleti’nin ba-
ğımsızlığı ve saygınlığının zedelendiği inancında 
olan İttihatçılar, Girit veya Makedonya sorunla-
rında olduğu gibi, direnç göstermeye çalıştılar. 

II. Meşrutiyet’in ilanı ile Osmanlı ülkesinde ana-
yasal ve parlamenter bir düzenin kurulması, tüm 
Osmanlı unsurları gibi yaklaşık 3 milyona yakın 
nüfusa sahip olan Rumlar için de önemli bir geliş-
meydi. Yunanistan’ın Osmanlı vatandaşı Rumları 
kendi siyasal hedefleri doğrultusunda yönlendir-
me çabalarına rağmen, 20. yüzyılın başında Rum-
lar arasında “Osmanlı” kalmanın daha yararlı 
olacağına inananlar da bulunuyordu. Örneğin 
İzmir’de Rumca yayınlan O Ergatis (işçi) gazetesi, 
Bulgar tehlikesine karşı Türk ve Rumların iş bir-
liği yapması doğrultusunda yayınlar yapıyordu5. 
Ancak süreç içinde Osmanlı-Yunan ilişkilerinde 
yaşanan gerginlikler, ardı arkasına yaşanan savaş-
lar, iki ülkedeki radikallerin iktidara gelmesine ve 
bir arada yaşamaktan yana olan toplum kesim-
lerinin seslerinin cılız kalmasına neden olmuştur. 

Yunan mallarına boykot kararı

II. Meşrutiyet’in ilanı ile Osmanlı Devleti’nin top-
rak kayıplarının sona ereceğine inanan İttihatçıla-
rın beklentileri, 1908 Ekim’inde Girit adasındaki 
Rumların Yunanistan ile birleştiklerini ilan etme-
leri (enosis) ile suya düşmüş oldu. Gerçi büyük 
devletler bu birleşme isteğini kabul etmese ve ilhak 
gerçekleşmese de Girit’teki Rumların davranışla-
rı, Osmanlı kamuoyunda ve İttihatçılar arasında 
Yunanistan’a yönelik şüphelerin uyanmasına yol 

Osmanlı ülkesinde Yunan 
mallarına karşı boykotun 
uygulandığı ve İttihatçıların 
iktidarda sorunlar yaşadıkları 
bir dönemde, Giritli bir 
politikacı olan Venizelos’un 
1910 Ekiminde
Yunanistan’da iktidara gelmesi, 
iki ülke ilişkileri açısından 
önemli bir dönüm noktasıydı.
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açtı. Nitekim hem Girit’te devam eden sorunlar 
hem de Osmanlı topraklarında yürütülen Yunan 
propaganda faaliyetleri nedeniyle 1909 yazında 
Osmanlı ülkesinde Yunan mallarına karşı boykot 
uygulanmaya başlandı. Yunanlara karşı uygu-
lanan boykot kısa süre sonra son bulsa da 1910 
yazında daha şiddetli ve geniş çaplı olmak üzere 
yeniden başlatıldı. Yunan mallarına karşı uygula-
nan boykot, İzmir, İstanbul ve Selanik gibi büyük-
şehirlerde İttihatçıların organizasyonu ile büyük 
bir başarı ile yürütüldü. Boykot süresince özel-
likle İzmir’de yayımlanmakta olan Köylü, Ahenk 
ve İttihat gibi gazetelerde Yunanlar aleyhinde sert 
sözlerin sarf  edildiği ve zaman zaman Osmanlı 
vatandaşı Rumları rencide edebilecek ifadelerin 
de kullanıldığı görülüyordu. Neredeyse tüm Os-
manlı kentlerinde uygulanan bu boykot boyunca 
Osmanlı vatandaşlarında “Yunan karşıtlığının” 
arttığı ve Osmanlı-Yunan ilişkileri konusunda da 
bir hassasiyetin oluştuğunu görmek olanaklıdır6. 

Giritli Venizelos iktidara geldi

Osmanlı ülkesinde Yunan mallarına karşı boyko-
tun uygulandığı ve İttihatçıların iktidarda sorun-
lar yaşadıkları bir dönemde, Giritli bir politikacı 
olan Venizelos’un 1910 Ekim’inde Yunanistan’da 

iktidara gelmesi, iki ülke ilişkileri açısından önem-
li bir dönüm noktasıydı. Yunan topraklarını Os-
manlı Devleti aleyhinde genişletmekten yana olan 
ve bu uğurda İngiltere’nin desteğinin alınması ge-
rektiğini düşünen Venizelos, “megali idea”yı ha-
yata geçirmek üzere siyasal arayışlara girdi. Hatta 
bu amaçla, Yunanlar tarafından “can düşmanı” 
olarak görülen Bulgaristan’la uzlaşmaktan da ka-
çınmadı. Nitekim bu iki ülke yanlarına Sırbistan 
ve Karadağ’ı da alarak 1912 Ekim’inde Osmanlı-
ları Balkanlardan çıkarmak üzere savaşa giriştiler. 

Balkan Savaşları…

Balkan Savaşları, Osmanlılar açısından büyük bir 
yıkımla sonuçlanırken Yunanistan ise toprakları-
nı yüzde 70 oranında büyütmüştür. Başta Selanik 
olmak üzere Makedonya’dan önemli bir kazanç 
elde eden Yunanistan ayrıca, 1830’lu yıllardan 
beri iki ülke arasında sorunlara yol açan Girit 
ile diğer Ege adalarını da topraklarına katmıştır. 
Osmanlılar ise savaşın yol açtığı siyasal, sosyal ve 
ekonomik krizin yanı sıra psikolojik sorunlarla baş 
etmek zorunda kaldılar. Savaşın sürdüğü günler-
de bir darbeyle iktidarı ele geçiren İttihatçıların 
Balkan topraklarının kaybına engel olamaması, 
siyasal gerginlikleri derinleştirirken Osmanlı Dev-
leti yitirilen topraklardan Anadolu’ya doğru göç 
eden binlerce Müslüman’ın iaşe ve iskânı ile meş-
gul olmak zorunda kaldı. Ayrıca, kısa süre önce 
yitirilen Trablusgarp’ın yanı sıra Balkanların ve 
Ege adalarının da kaybedilmesi, Osmanlılarda 
beka kaygısını derinleştirmiş ve “sıra”nın Ana-
dolu’ya geldiğine dair bir hissiyatın yerleşmesine 
neden olmuştur. 

Balkan Savaşları sonrasında 14 Kasım 1913’te 
Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imza-
lanan Atina Antlaşması, iki ülke arasındaki tüm 
sorunların çözülmesini sağlamamıştı. 

Rum halkın Yunanistan’a göçü

İttihatçılar Anadolu’ya son derece yakın olan 
Ege adalarının Yunanistan’ın eline geçmesinin 
Osmanlı Devleti’nin güvenliğini tehdit ettiğine 
inanıyorlardı. Batı Anadolu’nun sahil kesiminde 

I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı-Yunan donanma rekabeti
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büyük oranda Rum vatandaşların yaşadığını da 
göz önünde bulunduran İttihatçı hükümet, hem 
büyük devletler hem de Yunanistan nezdinde gi-
rişimlerde bulunarak Doğu Ege adalarının yeni-
den Osmanlı topraklarına katılmasını sağlamaya 
çalıştı. Ancak 1914 Şubat’ında büyük devletlerin 
mevcut durumun korunması kararını almaları, İt-
tihatçıları daha farklı yollara başvurmaya yönelt-
ti. Böylece İttihatçılar, Trakya ve Batı Anadolu’da 
yaşayan Rum halkı göç ettirmeye çalışarak onlar-
dan boşalan yerlere Müslüman muhacirleri yer-
leştirmeye başladılar. Ayrıca bu göç ettirme hare-
keti sayesinde Yunanistan’ın adalar meselesindeki 
direncini kırmayı umuyorlardı7. Dönemin önde 
gelen İttihatçılarından birisi olan Halil Bey (Men-
teşe), İttihatçıların izlediği politikayı anılarında şu 
sözlerle açıklıyordu: 

“Talat Bey, Balkan Harbi’ndeki hıyanetleri tebarüz eden 
anasırdan memleketi temizlemeyi ön safa almıştı… Bu ta-
limat dâhilinde hareket başladı. Balkan Harbi’ndeki hıya-
netlerinin tepkisiyle maneviyatı bozulmuş olan Rum halkı 
gitmek üzere ayaklandı. 100.000’e yakın Rum, kimsenin 
burnu kanamaksızın Yunanistan’a çekilip gittiler. Bundan 
sonra aynı tarzda İzmir civarında teşebbüs ele alındı. Urla 
ve Çeşme’de hicret başladı. Bergama, Dikili ve Menemen 
Rumları da ayaklandılar”8.

Doğu Ege adalarının Yunanistan’ın elinde bulun-
masının Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki bekası 
için tehlike oluşturduğuna inanan İttihatçılar, Yu-
nanistan üzerinde caydırıcı bir etkisi olabileceği 

düşüncesiyle yeni savaş gemileri ve denizaltılar 
satın aldılar. Birinci Dünya Savaşı öncesinde iki 
ülke arasındaki silahlanma yarışı öyle bir nokta-
ya ulaşmıştır ki her iki ülkedeki gazeteler, rakip 
tarafın savaş gemileri ve deniz kuvvetlerini kıyas-
layan haber ve yorumlarla dolup taşıyordu. Os-
manlı Devleti ile Yunanistan arasında gerginlik, 
1914 yaz aylarında doruk noktasına ulaşmış, fa-
kat bir süre sonra iki ülke nüfus mübadelesi ko-
nusunda uzlaşıya varmıştır. Buna göre İzmir ve 
çevresindeki Rumlar ile Yunanistan topraklarına 
katılmış Makedonya’daki Müslümanların değiş 
tokuş edilmesi planlanmıştı. Hatta bu amaçla 
Osmanlı ve Yunan temsilciler, iki ülke arasında 
gerçekleştirilmesi planlanan mübadelenin ko-
şullarını belirlemek üzere İzmir’de görüşmeler 
yapmaya başladılar. Fakat 1914 Haziran’ında 
Avusturya-Macaristan veliahdının öldürülmesi 
ve Avrupa’da ortaya çıkan yeni siyasal atmosfer, 
Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasındaki sorun-
ların ikinci plana atılmasına neden oldu. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında 

Osmanlı-Yunan ilişkileri 

Birinci Dünya Savaşı Avrupa’da patlak verdiğinde 
Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında müba-
dele görüşmeleri yürütülüyor ve Doğu Ege adala-
rının geleceğine ilişkin anlaşmazlık bulunuyordu. 
Osmanlı Devleti’nde iktidarı ellerinde bulundu-
ran İttihatçılar, 2 Ağustos 1914’te Almanya ile 
gizli bir anlaşma imzalayarak genel savaşta İttifak 
Devletleri’nin yanında yer almaya karar verdiler. 
Osmanlı Meclisi’nden ve kamuoyundan saklanan 
bu gizli anlaşma, Kasım 1914’te Osmanlı Devle-
ti’nin savaşa girmesi sonucunu doğurdu. İttihat-
çıların savaşa niçin Almanya’nın yanında girdi-
ğine ilişkin çok şey söylenmiş, yazılmıştır. Ancak 
İttihatçıların bu kararının ardındaki en önemli 
nedenlerden birisinin Doğu Ege adalarını Yuna-
nistan’dan geri almak ve Yunanistan’ın Anadolu 
için oluşturduğu tehdidi bertaraf  etmek olduğu 
unutulmamalıdır. 

23 Ocak 1913’teki Babıâli Baskını’ndan beri ikti-
darı elinde bulunduran İttihatçılar, Osmanlı Dev-
leti’ni Birinci Dünya Savaşı’na sokarken Yunanis-

Balkan Savaşları, Osmanlılar 
açısından büyük bir yıkımla 
sonuçlanırken Yunanistan ise 
topraklarını yüzde 70 oranında 
büyütmüştür. Başta Selanik 
olmak üzere Makedonya’dan 
önemli bir kazanç elde eden 
Yunanistan ayrıca, 1830’lu 
yıllardan beri iki ülke arasında 
sorunlara yol açan Girit 
ile diğer Ege adalarını da 
topraklarına katmıştır.
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tan’daki siyasal atmosfer ise çok daha karmaşıktı. 
Yunanistan’ın Balkan Savaşları’ndan büyük bir 
kazançla ayrılmasını sağlamış olan Başbakan Ve-
nizelos’un popülaritesi her geçen gün artıyordu. 
Venizelos, Dünya Savaşı’nın başlamasından son-
ra da ülkesini İngiltere yanında savaşa dahil et-
mek istiyor ve “megali idea”nın gerçekleşmesi için 
uygun koşulların oluştuğuna inanıyordu. Ancak o 
tarihteki Yunan Kralı Konstantin, Alman İmpa-
ratoru’nun kız kardeşi ile evli olduğu için, ülke-
sinin Almanya’ya karşı savaşa girmesini doğru 
bulmuyor ve tarafsızlık politikasını savunuyordu. 

Yunanistan’da “milli bölünme”

Kral ile Başbakan Venizelos arasındaki bu görüş 
ayrılığı Yunanistan’da “milli bölünme” adı verilen 
bir kamplaşmaya yol açtı. Yunanistan’daki kral 
yanlıları ile Venizelos taraftarı Cumhuriyetçiler 
arasındaki rekabet, hem Birinci Dünya Savaşı bo-
yunca hem de savaş sonrasında devam etmiştir. 
Venizelos özellikle İngiltere ve Fransa’nın Çanak-
kale’den Osmanlı Devleti’ne saldırı düzenledi-
ği günlerde, ülkesini savaşa sokmak için elinden 
gelen her şeyi yapıyor ve “megali idea”nın ger-
çekleştirilmesi konusunda fırsatın kaçırılmaması 
yönünde çağrıda bulunuyordu. Ancak Venizelos 
tüm girişimlerine rağmen Yunanistan’ı ancak, 
Kral Konstantin’in ülkeyi terk etmesinden sonra 
1917 yılında savaşa dâhil edebilmiştir9. 

1918’de Birinci Dünya Savaşı İtilaf  Devletleri’nin 
zaferiyle sonuçlanır ve Osmanlılar yenilgiye uğ-
rarken, Venizelos için “pastadan” pay alma şansı 
doğmuştu. İstanbul’a yönelik taleplerde bulunma-
nın o sırada pek gerçekçi olmadığına inanan Ve-
nizelos, Yunanistan için İzmir ve çevresinin daha 
uygun bir fırsat oluşturduğu fikrindeydi. İzmir ve 
çevresi hakkında tarihi, demografik ve coğrafi ge-
rekçeler ileri sürerek Paris Barış Konferansı’nda 
büyük devletleri ikna etmeyi başaran Venizelos, 
15 Mayıs 1919’dan itibaren ülkesini yeni bir ma-
ceraya doğru sürüklemiştir. 

İzmir’in işgali…

İzmir’in 15 Mayıs’ta Yunan kuvvetlerinin öncülü-
ğünde işgaline karşı Osmanlı ülkesinde başlayıp 
hızla ülke çapına yayılan tepkiler, aslında bir bi-
rikimin eseriydi. Yukarıda da vurgulandığı gibi, 
Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasındaki ilişkiler 
uzun yıllardan beri gergin bir seyir takip ediyordu 
ve Osmanlı ülkesinde Yunan yayılmacılığına karşı 
bir hassasiyet oluşmuştu. Özellikle Girit mesele-
sinde, daha sonra Ege adaları sorununda iki ülke 
sık sık karşı karşıya gelmiş, hatta Birinci Dünya 
Savaşı öncesinde Yunan basınında Osmanlı top-
raklarına yönelik niyetler açığa vurulmuştu. Bu 
nedenle, İzmir’in işgaline karşı Anadolu’da çığ 
gibi büyüyen tepkiler, Türk ve Yunan milliyetçi-
liklerinin birbirlerini besleyen ve “öteki”ne olan 
karşıtlıktan güç kazanan yapısının göstergesiydi.
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Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imza-
lanan Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 
hükümleri bahane edilerek başta İngil-

tere olmak üzere Fransa, İtalya ve Yunanistan 
vakit kaybetmeden kendi aralarında paylaştık-
ları bölgeleri işgale başlamışlardı. Bu işgallerin 
içinde halk arasında en fazla infiale sebep olanı, 
15 Mayıs 1919’da Yunan askerlerinin İzmir’e çık-
masıydı. Zira diğer işgalci güçlerin günün birinde 
Anadolu’yu terk edebilecekleri düşünülse de Yu-
nanlıların “Megali İdea” düşüncesi çerçevesinde 
İzmir ve Batı Anadolu’yu Yunanistan’a bağlama 
istekleri herkes tarafından bilinmekteydi. 

İzmir’e çıkan Yunan kuvvetlerinin öncelikli hede-
fi, kendilerini güvenliğe almak için İzmir çevresi-
nin işgal edilmesi olmuştu. Bornova ve Nif ’de 16 
Mayıs günü işgal edilen yerler arasındaydı. 

İzmir ahalisinin uğradığı eziyet

İşgali takiben Yunan askerleri ile birlikte Rum çe-
telerinin vahşeti had safhaya çıkmıştı. Gasp, soy-
gun, yağma, işkence ve cinayetler ilerleyen süreçte 
İzmir ahalisini bekleyen akıbetin de habercisiydi. 
Hatta Pazar günleri Yunan kumandanının emriy-
le Hıristiyan kiliselerinde ayinler bitinceye kadar 
Müslümanların sokağa çıkmaları bile yasaklan-

mıştı.1 Bununla beraber işgalin ilk günü İzmir’de 
Hükümet Konağı civarında meydana gelen olay-
ların halk tarafından duyulması İzmir’in Buca, 
Karşıyaka ve Bornova gibi kenar semtlerinde 
oturan Türklerin, Rumların hışmından çekinerek 
oturdukları yerleri terk etmelerine ve iç kesimlere 
doğru göç etmelerine sebep olmuştu2. Bornova’da 
Levanten dediğimiz Avrupalı tüccar aileleri bile 
bu şiddetten nasiplerini almışlardı.3

9 Eylül’de 
Türk Askerinin 
Bornova’ya Girişi 

Bornova, işgal edildiği 17 Mayıs 1919’dan, bu istiladan kurtarıldığı 9 Eylül 
1922’ye kadar 3 yıl 6 ay 10 gün esaret hayatı yaşamıştır. 9 Eylül günü 
Bornova’nın üç yerinde çarpışma olmuştur. Manisa yolunda, Büyük Cami’nin 
arkasındaki Meyhane Boğazı denilen sokakta ve Şehitler Anıtı’nın bulunduğu 
tren yolu ve asfalt dolaylarında…

Prof. Dr. HASAN MERT
Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Bornova İstasyonu
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Yoğun sansür, tedirgin 
bekleyiş

Sonraki üç yıl Yunan kuvvetlerinin 
işgalinde kalan Bornova’da ağır bir 
baskı süreci yaşandı. Milli Mücadele 
devam ettiği sürece şehirde sansür 

uygulandığı ve Türk yanlısı ha-
berlerin girişi yasaklandığı için 
cephelerden hiçbir şekilde ha-
ber alınamıyordu. Bu durgun-
luk 1922 Eylül’üne kadar de-
vam etti. Ancak 26 Ağustos’ta 
başlayıp 30 Ağustos’ta Türkle-
rin zaferiyle sonuçlanan Büyük 
Taarruz’un akisleri önce Rum-

lara daha sonra Türklere ulaşmıştır.

Üç yıl boyunca süren işgal yıllarında Rumlar dâ-
hil hiç kimse cephelerle ilgili bir haber alamıyor-
du. Bazen “Vakit” gibi İstanbul gazetelerinden 
öğrenilen haberler gizlice yayılsa bile bunlarda 
da açık bir bilgi yoktu. Elbette Rum gazeteleri de 
bozgunla ilgili bir haber yazmamaktaydı. Böylece 
9 Eylül 1922’ye gelene kadar halktan kimse ge-
lişmelerden haberdar değildi. Bir şeyler hissedil-
mekle beraber Rumlarla beraber Türklerde de 
bir tedirginlik hâkimdir. 

Türk askeri Bornova’da!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin resmi yayınlarına 
göre 8-9 Eylül’de Bornova’nın işgalden kurtarıl-
masını sağlayan olaylar şöyle gelişmişti: I. süvari 
Tümeni, önlerinde 14. Süvari Alayı olduğu hal-
de, 9 Eylül 1922 saat 03:00’te Manisa’dan hareket 
etmiştir. Alay, Sabuncubeli’ne gelince düşmanın 
bulunduğu yerlerin tespiti ve çok yorulan hayvan-
ların dinlendirilmesi amacıyla uzunca bir mola 

verildi. Ortalık ağarırken tekrar Bornova şosesiy-
le yürüyüşe geçilmiştir. 1. Tümen’in öncüsü 14. 
Süvari Alayı, 2. Süvari Tümen kıtaları ve arka-
sından da 1. Süvari Tümeni’nin diğer kıtaları yü-
rümektedir. 2. Süvari Tümeni Komutanı 8 Eylül 
saat 24:00’e kadar keşif  kollarının düşmanla ateş 
temasında bulunduğu 20. Süvari Alayı’ndan saat 
05:00’te gelen rapordan; Yunanlıların çekildiğini 
öğrenince tümenini derhal yürüyüşe geçirmiştir. 
Tümen öncüsü olan 4. Süvari Alayı 1. Süvari Tü-
meni’nin öncüsü 14. Süvari Alayı’nın yol üzerin-
de yürüdüğünü görünce, o da bu alayın peşinden 
yürümeye başladı. Bunun arkasından da 20. Sü-
vari Alayı yürüyüşe katıldı. Bu suretle iki tümen 
birbirine karışmış olarak Bornova istikametinde 
ilerlediler. Öndeki 1. Tümen’in 14. Süvari Alayı, 
Bornova’nın 600 metre doğusundan ve şosenin 
güneyindeki sırtlardan mukavemet etmek isteyen 
zayıf  düşman kuvvetlerinin ateşiyle karşılaştı ve 
muharebeye başladı. Bu durum karşısında bir 
arada bulunan 1. ve 2. Süvari tümen komutanları 
görüşerek 2. Tümen’in şose kuzeyinden, 1. Tü-
men’in şosenin güneyinden taarruz ve takibine 
karar verdiler. Saat 07:45’de 14. Süvari Alayı’nın 
1. Bölüğü şose boyunca yay şeklinde Bornova’ya 
taarruz ederken 3. Bölüğü atlı hücuma kalktı ve 
Yunan artçı birliklerini ortadan kaldırdı. Saat 
09:00’da Bornova’ya girildi4.

İzmir’e doğru akan Türk 
ordusu

O günleri yaşayanlardan 
Cafer Arıcan 9 Eylül sabah 
silah sesleriyle uyandıkla-
rını ve çatışmanın kimlerle 
olduğunu bilmediklerinden 
herkesin evlerine kapandığı-
nı aktarıyor: “Türk birlikleri 
akşamdan Çiçekli köyüne ka-
dar gelmişler ama haberimiz 
yoktu. Saat 9-10 gibi Türk as-
kerleri biri Manisa yönünden 
diğeri Belkahve’den iki yönden 
Bornova’ya girdiler. Hemen 
Büyük Cami’nin minaresine 
bayrak çekildi ve salâ okundu. 

Cafer Arıcan: “Halk, gelen askerlere 
maşrapayla su yetiştiriyor, yetişebilen at 
üstünde suyu içiyor, arkasından koşup 
boş bardağı alıp geriden gelene veriyorlar. 
Asla durmuyorlardı, ordu bu şekilde 
Bornova’dan gelip İzmir’e doğru akıp 
geçmişti.”

Bornova’ya ilk giren 
Süvari Yüzbaşısı 
İbrahim Hakkı Bey

Bornova’ya ilk giren 
Süvari Yüzbaşısı 
İbrahim Hakkı Bey’in 
mezar taşı
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Hadiselerin lehimize cereyan ettiğini o zaman an-
ladık. Bornova ahalisi Türk askerini coşkuyla kar-
şılarken Rumlar evlerine kapanmıştı. Sokağa çık-
tığımızda Türk süvarileri geçiyordu. Üzerleri toz 
toprak içinde yorgun bir vaziyetteydiler. Caminin 
önüne bir su kazanı kondu. Halk, gelen askerlere 
maşrapayla su yetiştiriyor, yetişebilen at üstünde 
suyu içiyor, arkasından koşup boş bardağı alıp ge-
riden gelene veriyorlar. Asla durmuyorlardı, ordu 
bu şekilde Bornova’dan gelip İzmir’e doğru akıp 
geçmişti”5.

Dördüncü Süvari Alayı’nın Komutanı Reşat Bey, 
9 Eylül sabahı Bornova’ya ilk girenlerden biriy-
di. Mensup olduğu alay Sabuncubeli boğazından 
kurtulur kurtulmaz, İzmir görünmüştü. “Ne za-
mandan beri hasreti çekilen İzmir’e kavuşmak ve 
girmek arzusu zabitlerle efrada, hatta altlarımız-
daki hayvanlara bile yorgunluğu unutturmuştu. 
Muavinim olan Yüzbaşı Şerafettin’e, bidayette üç 
bölüğü ile hareket etmesini emretmiştim. Fırka-
dan aldığım emir üzerine Bornova’nın cenubun-
da makineli tüfekle, İzmir’e ricat etmekte olan 
düşman kuvvetlerine ateş edildi. Şerafettin’in 
kumandasındaki bölükler ve onu takiben alay da 
Bornova’ya girdi”6.

Sokak muharebeleri, kaçışan Yunan 
askerleri

Bornova’ya giren müfrezenin Komutanı Yüzbaşı 
Şerafettin Bey de Bornova’ya girdiklerinde yaşa-
nanları anılarında şu şekilde aktarmaktadır: “Seri 
yürüyüşle Bornova’ya dahil olduk. Fakat sokak 
aralarından geçerken, tahmin ettiğimiz gibi bizi, 
evlerden, şuradan buradan müthiş bir ateş karşı-
ladı. Bu esnada atım yaralanarak öldü. Düşmanla 
çarpıştığımızı gören alay kumandanım Reşat Bey, 
derhal Amasyalı Mehmet Bey’in bölüğünü, bizi 
takviyeye gönderdi. Beni de iki bölükten mürek-
keb olan müfrezenin kumandanlığına tayin etti. 
Sokak muharebelerinden sonra, Bornova istasyo-
nunu işgal ettik ve İzmir şosesine dahil olarak, yü-
rüyüşümüze devam ettik. Bu esnada da bağlar ve 
bahçeler arasından üstümüze ateş ediliyordu. Fa-
kat bu ateşlere ehemmiyet vermiyorduk. Mersin-
li’ye geldiğimiz zaman, Karşıyaka istikametinden 

Yüzbaşı Şerafettin Bey: 
“Yürürken aralarından geçtiğimiz 
düşman efradının ellerinde 
silahları olduğu halde, ne 
yapacaklarını şaşırdıklarını ve 
şuraya buraya kaçıştıklarını, 
evlerin, duvarların arkasına 
saklanmaya çalıştıklarını gördük. 
Bunlardan birinin bile silahına 
davranmayışı, düşman kuvve-i 
maneviyesinin ne hale geldiğini 
göstermeye kâfi idi.” 

Ege Üniversitesi Önündeki 9 Eylül Şehitler Abidesi
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gelerek İzmir’e doğru giden bir düşman piyade 
yürüyüş koluna tesadüf  ettik. Bunlara da ehem-
miyet vermeyerek ilerledik. Yürürken aralarından 
geçtiğimiz düşman efradının ellerinde silahları 
olduğu halde, ne yapacaklarını şaşırdıklarını ve 
şuraya buraya kaçıştıklarını, evlerin, duvarların 
arkasına saklanmaya çalıştıklarını gördük. Bun-
lardan birinin bile silahına davranmayışı, düşman 
kuvve-i maneviyesinin ne hale geldiğini gösterme-
ye kâfi idi. Hele, bilahare bu düşman kuvvetinin 
bir alay miktarında olduğunu öğrenince, hayre-
timiz büsbütün arttı. Mersinli’yi geçtikten sonra, 
Tuzakoğlu fabrikasının önüne geldiğimiz zaman, 
bu fabrikadan üzerimize ateş açıldı. Müfrezemi-
zin en önünde yaya olarak koşan sekiz kahraman 
neferimizin dördü şehid oldu. İzmir kapısında 
verdiğimiz bu şehitlerin ruhlarına Fatihalar oku-
yarak yolumuza devam ettik”7.

İşgalin sona erdiği gün Bornova’da bulunanlar-
dan birisi olan Süleyman Bodur, silah seslerini 
duymaya başlayınca dağa doğru çıktıklarını söy-
leyerek, Bornova’nın içinde küçük çapta çatışma-
lar yaşandığını aktarmaktadır. “Bornova’ya Türk 
askeri gelince bir evin içinde Yunan askerlerinin 
saklandığını söylediler. Bir asker ve ardında eli si-
lahlı Bornovalılar hep beraber o evin önüne gel-
dik. İçeride sekiz tane Rum olduğunu söylediler. 
Bizim asker kapıdan içeriye girerken ateş açıldı ve 
askerimiz şehit düştü. Onun adına izafeten bu so-
kağa Şehit Mustafa Sokağı ismi verildi.”8.

Bu sırada kasabada yaşayan Avrupalı Levantenler 
de gerek Yunan gerekse Türk kuvvetlerinin hışmı-
na uğramaktan çekindikleri için evlerine vatanda-
şı oldukları ülkelerin bayraklarını asmışlardı.

“Bu sabah çok mutluyum”

O yıllarda Bornova’da yaşayan Levantenlerden 
İngiliz uyruklu Hortense Wood tuttuğu günlükte, 
Büyük Taarruz’un hemen ertesinde 4 Eylül’den 
itibaren Türkler ve birkaç yabancı aile haricin-
deki gruplarda bir panik havasının başladığını 
ve bunların İzmir’i terk etmeye hazırlandıklarını 
kaydetmektedir. Bayan Wood, 9 Eylül sabahı si-
lah sesleriyle uyandığını naklettikten sonra Bor-
nova’da çarpışmalar olduğunu ve çok insanın 

Belkahve’de kurtuluş kutlamalarından bir görüntü

Hortense Wood: Bu sabah 
çok mutluyum. Köşkümüzün 
verandasından Kemalist süvarilerin 
Bornova’ya girişine şahit oldum. 
Gerçekten yakışıklı adamlar. 
Lekesiz yepyeni üniformalar 
giyinmişler. Başlarında Çerkez 
kalpakları var. Disiplinli, sessiz 
ve sakin. Altlarındaki atları da 
çok iyi durumda. Yorulmuşa hiç 
benzemiyorlar. Sanki cepheden 
gelmiyorlar.” 
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öldüğü yolunda haberler duyduğunu söylerken 9 
Eylül’ü günlüğüne şu satırlarla not etmiştir: “Bu 
sabah çok mutluyum. Köşkümüzün veranda-
sından Kemalist süvarilerin Bornova’ya girişine 
şahit oldum. Gerçekten yakışıklı adamlar. Leke-
siz yepyeni üniformalar giyinmişler. Başlarında 
Çerkez kalpakları var. Disiplinli, sessiz ve sakin. 
Altlarındaki atları da çok iyi durumda. Yorulmuşa 
hiç benzemiyorlar. Sanki cepheden gelmiyorlar.” 
Daha sonra Türk kuvvetleri Bornova’da düzeni 
sağlamak için hemen bir jandarma karakolu ku-
rar ve Avrupalıların evleri önüne ikişer nöbetçi 
dikerler9. 

Karargâh olarak Bornova seçildi

Bu arada Türk askeri birliklerine karargâh olarak 
da Bornova seçilmiştir. Birinci Ordu Komutanı 
Nureddin Paşa buna ilişkin bilgiyi henüz Belkah-
ve’de iken diğer komutanlıklara bildirmiştir10. 1 
Ekim’de Bornova’daki ordu karargâhına gelerek 
Nureddin Paşa’yla yemek yiyen İzzeddin Çalış-
lar’ın, o günkü izlenimlerini şöyle özetliyordu: 
“Bornova’da zengin evleri hepsi birer saray. Türk 
serveti Hıristiyanları senelerce yaşattı”11.

“Bornova Kurtarıcısı 
İbrahim Hakkı Bey”

Bornova, işgal edildiği 17 Mayıs 1919’dan, bu is-
tiladan kurtarıldığı 9 Eylül 1922’ye kadar 3 yıl 6 
ay 10 gün esaret hayatı yaşamıştır. 9 Eylül günü 
Bornova’nın üç yerinde çarpışma olmuştur. Ma-
nisa yolunda, Büyük Cami’nin arkasındaki Mey-
hane Boğazı denilen sokakta ve Şehitler Anıtı’nın 
bulunduğu tren yolu ve asfalt dolaylarında. Bu 
boğuşma esnasında şehit olan 2 erden birisi de 
Bornovalıdır. Bugün Şehitler Anıtı’nın önünden 
geçen caddeye de bu sebeple “Kurtuluş Caddesi” 
adı verilmiştir. Şehir içindeki bir sokağa da “Şe-
hit Mustafa Sokağı” adı verilmiştir12. Bornova’nın 
kurtuluşunda Bornova’ya ilk giren Süvari Yüzba-
şısı İbrahim Hakkı Bey’dir. 1954 yılında Bursa’da 
hayata veda eden İbrahim Hakkı Bey’in bugün 
Emir Sultan Camii haziresinde bulunan mezar 
taşında “Bursa eşrafından Bornova Kurtarıcısı 
Emekli Albay İbrahim Hakkı Ergin Akın” ibaresi 
yer almaktadır13.

Bornova Bulvar
Bornova’ya ilk giren Süvari Yüzbaşısı 
İbrahim Hakkı Bey’dir. İbrahim Hakkı Bey’in 
mezar taşında “Bursa eşrafından Bornova 
Kurtarıcısı Emekli Albay İbrahim Hakkı 
Ergin Akın” ibaresi yer almaktadır.
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Bornova’nın merkezi Türk askerleri tarafından 
güvenliğe alınınca süvariler, İzmir’e doğru hiç 
durmadan yollarına devam ediyorlardı. Süvari 
Alayı şose kuzeyinden emniyet düzeninde ilerli-
yordu. 

İzmir’e girişin son şehitleri…

Birlikler, Halkapınar köprüsünü geçip Darağacı 
mevkiine gelince Tuzakoğlu’nun büyük un fab-
rikasından aniden ateşe maruz kaldılar. En önde 
yürüyen sekiz erden dördü şehit oldu. Bu şehit-
ler İzmir’e girişin son şehitleriydi14. Gerçekten de 
Mersinli’de o kadar çok esir alınmıştı ki, İkinci 
Süvari Fırkası Komutanı Zeki, “fırka kıtalarının 
bunların içinde adeta kaybolduğunu” aktarmak-
tadır15.

Şanlı Türk Bayrağı Hükümet 
Konağı’nda

Pasaport limanında bir Rumun üzerine attığı 
bombayla yaralanan Yüzbaşı Şerafettin buna rağ-
men yürüyüşe dörtnala devam etmiş ve 9 Eylül 

1922 saat 10:30’da İzmir’in dört senedir hasretini 
çektiği şanlı Türk Bayrağı hükümet konağının di-
reğinde dalgalanmaya başlamıştı. Yüzbaşı Şera-
fettin Hükümet Konağı balkonuna çıkarak, şanlı 
sancağımızı öperek direğe çekmiş ve onu selamla-
mıştı. Sancak yükselirken ay yıldızın bir kısmına 
yüzündeki yaranın kanı bulaşmıştı. Bunu gören 
Yüzbaşı bu saadete ermekten taşan heyecanı göz-
lerinden boşaltıyor, hıçkırıklarını tutamıyordu16. 

Ancak Yunan kuvvetleri kaçarlarken bıraktıkla-
rı yerleri küle çevirmişlerdi. Bornova merkezi ve 
köyleri de bundan nasibini almıştı. Bornova na-
hiyesinde; 7 okul, 2 cami ve mescit, 1 fabrika, 7 
mezarlık, 4 hane, 4 çiftlik yakılmış ve tahrip edil-
mişti17. İzmir Valisi’nin 1. Ordu Komutanı’na 
göndermiş olduğu yakılan köyleri bildiren 30 
Ekim 1922 tarihli raporunda ise Bornova’ya bağ-
lı; Hacılar, Palamut, Beşyol, Bayat Köylerinin de 
yakıldığı bildirilmekteydi18. Bunlara rağmen, artık 
bir dönem kapanmış eskiden olduğu gibi Bornova 
tekrar Türk kimliğiyle Cumhuriyet’in ilanını kar-
şılamıştır.

“Yüzbaşı Şerafettin Hükümet 
Konağı balkonuna çıkarak, 
şanlı sancağımızı öperek direğe 
çekmiş ve onu selamlamıştı. 
Sancak yükselirken ay yıldızın bir 
kısmına yüzündeki yaranın kanı 
bulaşmıştı. Bunu gören Yüzbaşı 
bu saadete ermekten taşan 
heyecanı gözlerinden boşaltıyor, 
hıçkırıklarını tutamıyordu.”Bornova’daki Garp Cephesi Kumandanlığı Karargâhı bugünkü 

durumu
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İzmir’in İşgali ve 
Bir Raporun Düşündürdükleri

15 Mayıs 1919 tarihinde yaşananlar, Yunanistan’ın İzmir’de sivil ve askeri itaat 
sağlamak bahanesiyle şiddete dayalı çok sayıda harekette bulunmalarına 
neden olur. Döneme ilişkin hayli önemli detaylar barındıran Agâh Bey’in 
raporu, İzmir’deki mülki amirler ve askerlerin, İstanbul hükümetinin de 
baskısıyla, işgali kolektif bir kabulleniş içine girdiklerine işaret etmektedir.

İBRAHİM HAMALOĞLU
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı Doktora Programı Öğrencisi

Doç. Dr. CİHAN ÖZGÜN
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Sava-
şı’nda aldığı ağır yenilgi sonrasında, 
kendi sonunun başlangıcını ifade eden 

Mondros Mütarekesi’ni 30 Ekim 1918 tarihinde 
imzalamak zorunda kalır. Mütareke, Osmanlı 
Devleti’nin ordu ve silahlarına el konulmasından 
müttefiklerin, emniyetlerini tehdit edecek vaziye-
tin ortaya çıkması durumunda herhangi bir askerî 
sevk ve idare noktasını işgal hakkına sahip olma-
larına kadar can sıkıcı çok sayıda madde içerir. 
Bu maddeler aynı zamanda Osmanlı toprakların-
da azınlık gruplarının ayaklanarak asayişi tehdit 
eden hareketlerde bulunmalarına kapı aralayacak 
türden içeriklere de haizdir. Nitekim Mondros 
Mütarekesi, içerik itibariyle hem Avrupalı devlet-
lerin Osmanlı ülkesinin iştah kabartan bölgeleri-
ni işgal etmek için harekete geçmelerine hem de 
İzmir ile çevresinde Rumların yarattıkları asayiş 
problemlerini bahane ederek, İzmir’in işgal edil-
mesi sürecine adeta aracılık eder1. 

Calthorpe’un notasına Vali tepkisiz 
kaldı
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesinin 
önünü açmak için, Türklerin Rumlara zulüm 
yaptıklarına ilişkin iddialar hemen Avrupa kamu-

oyunda yayılmaya başlar. Ayrıca Batı Anadolu 
ve Trakya’daki Ortodoks papazlar ile yerli Rum-
lar kendi aralarında imza toplayarak Paris Barış 
Konferansı’na dilekçe gönderirler ve İzmir ve 
çevresinin Yunanistan’a bağlanması talebinde bu-
lunurlar2. 14 Mayıs 1919 tarihinde Amiral Calt-
horpe, Mondros Mütarekesi’nin 7. maddesi uya-
rınca İtilaf  Devletleri adına İzmir’in Yunanistan 
tarafından işgal edileceğini Babıali’ye bir notayla 
bildirir. Ancak İzmir Valisi İzzet Bey, yaşanacak 
Yunan işgaline karşı hiçbir tedbir ve teşebbüste 
bulunmaz. 

Redd-i İlhak…
İzmir valisinin bu tarihi hatasına rağmen heyecan 
içindeki İzmirli Müslümanlar yaklaşmakta olan 
ölüm felâketine karşı Yahudi maşatlığında topla-
narak bazı vatanseverlerin de katılımıyla miting 
yapma hazırlıklarına girişirler3. Söz konusu bu 
tepki Maşatlık Mitingi adı altında gittikçe büyür 
ve Türklerin teşkil ettiği İzmir şehrine yönelik bir 
işgalin haksız olduğu ve bu haksızlığın tüm dünya-
ya duyurulması gerektiği kararına varılır4. Redd-i 
İlhak ilkesi kabul edilir ve bu bağlamda şehirdeki 
Türkler, Wilson ilkeleri adı altında Türklerin hak-
kının gasp edildiği ve İzmir’in Yunanistan’a veril-
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The Graphic Newspaper, 21 Haziran 1919 Cumartesi, s. 15
(Yunanlıların İzmir Çıkarması: “Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra Türklerin teslim oluşuyla birlikte Yunanlıların, 
Anadolu üzerindeki baskısı daha önce hiç olmadığı şekilde artmaya başladı. Mayıs ayının ortasında Yunan kuvvetleri İzmir’e 
çıkarma yapmıştı. Yukarıdaki resim çıkarmanın ne derece etkili olduğunu göstermektedir. Muharibimizin belirttiğine göre 
“ilk başlarda çıkarmaya karşı herhangi bir direniş yoktu. Çılgın bir kalabalık, sanki derbi maçlarının olduğu günlerdeki gibi 
heyecanla tezahüratta bulunuyordu. Aniden rıhtımın sonundan silah ve makineli tüfek ateşleri gelmeye başladı. O heyecanlı 
kalabalık panik içinde dağıldı ve askerler neredeyse hareket eden her unsura çılgınca ateş etti, bu nedenle zararsız yirmi Türk 
öldürüldü. Harekât, sonradan başlayan gök gürültülü fırtına ve sağanak yağışların eşliğiyle hızlandı. Yine de aralıklarla pek çoğu 
yaralı Türk mahkûm, ite kaka nakliye araçlarına bindirildi”)
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mesini ya da İzmir’de Yunan hâkimiyetini isteme-
yen ezici bir kitlenin bulunduğunun ilan ve ispat 
edilmesi gerektiğini bildirirler5. 

Kara bir gün
Ancak işgal kaçınılmazdır ve ertesi gün yani 15 
Mayıs 1919’da sabah saatlerinden itibaren Yu-
nan askerleri İzmir rıhtımına çıkmaya başlarlar6. 
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edildiği tarih 
olan 15 Mayıs 1919’da yaşananlar ve sonrasında-
ki gelişmeler şehrin tarihine “kara bir gün” olarak 
geçmiştir. Söz konusu tarihte İzmir’de yaşananla-
rı anlatan gerek hatıra türünde gerekse bilimsel 
araştırma şeklinde çok sayıda eser ve çalışmadan 
söz edilebilir. Bu türden kaynaklar arasında kuş-
kusuz en dikkate değer olanları döneme ilişkin 
resmi belge ve yayınlardır7. 

Agâh Bey’in raporu…
Çalışmamızda incelenecek olan İzmir Rüsumat 
Başmüdürü Agâh Bey’in raporu içerik itibariyle 
hayli ilginç ve can sıkıcı detaylarla doludur. Eser, 
“İzmir Rüsumat Başmüdürü Agâh Bey’in Rapo-
ru, İzmir Aydın ve Ayvalık Havalisinin Yunanlılar 
Tarafından İşgali ve Yunan Mezalimi Hakkında 
Makamat-ı Askeriyeden Mevrud Raporları Havi İkin-
ci Kitap, Dersaadet, Matbaa-i Askeriye, 1335 
(1919)” başlıklı bir künyeye sahiptir. Agâh Bey 
raporuna “İzmir Fecayi’i” başlığıyla başlar ve şu 
satırları paylaşır: 

“Mayıs’ın 14’ü Çarşamba günü, bir gün sonra 
İzmir’in Yunan askeri tarafından işgal edileceği 
şurada burada söylenmekteydi. Diğer taraftan 
bunun aslı olmadığı ve olsa bile ya Kuvve-i İtila-
fiye tarafından işgal edileceği veyahut işgalin yal-
nız mevki-i müstahkemeye şamil bulunacağı iddia 
ediliyordu. Osmanlı hükümetinin de bu konu 
hakkında herhangi bir açıklaması bulunmuyor-
du. Sadece çarşamba günü akşamı çıkan ıslahat 
gazetesinde böyle bir işgalin çok önemsiz bir ma-
hiyette olacağına ilişkin yazı çıkmıştı8. Saat 9’dan 
10’a kadar Yunan nakliye gemisi ve zırhlılar, Yu-
nan torpidosunun himayesinde limana varmışlar 
ve askerleri rıhtıma çıkmaya başlamışlardı9. Sivil 

ahalinin “Zito” nidaları yükseliyordu. Yunan as-
keri ve sivil halk beraber trampet çalarak kışlaya 
doğru yürümeye başladılar. Tarifi imkânsız büyük 
bir elem vardı ancak Türkler soğukkanlılığını ko-
ruyorlardı. Askerlerin büyük bir kısmı geçtikten 
sonra bu esnada bir el silah sesi duyuldu ve gerek 
asker gerekse sivil Yunanlılar panik içinde kaç-
maya başladılar10. Makineli tüfek sesleri gittikçe 
artıyor kısa bir süre sesler kesilse de tekrar silah 
sesleri yükselmeye başlıyordu. Kapı ve pencere-
leri mükemmelen kapattık. Şu suretle yarım saat 
kadar bir müddet geçtikten sonra dairenin kapı-
sı şiddetle vurulmaya ve açınız sesleri işitilmeye 
başladı, bittabi açtık. Elinde bir silah ile yanında 
bir sivil tercüman ve arkasında çok sayıda asker 
olduğu halde bir Yunan zabiti yukarıya çıktı, ter-
cüman endişe edilecek bir şey olmadığını söyledi, 
silahlarımızla beraber teslim olmamızı istedi, bu 
çağrıya uyduk11.  

“Zito Venizelos diye bağırmaya 
zorladılar”
Zatıma ait ufak bir kasanın içinde ve bir zarf  de-
rununda bulunan 200 Lira’dan bir miktarını iki 
asker aralarında bölüşerek ve bana sessiz olmamı 
söyleyerek yanlarına aldılar, her şey son buldu. 
‘Dışarıya çıkmak lazımdır’ denildi, hâlbuki dışa-
rıda şiddetli bir yağmur yağdığı gibi silah sesleri 
de devam etmekte bulunduğundan bizi muhak-
kak bir tehlikeye maruz bırakmaktan ise orada 
yine kendi nezaretleri altında muhafaza etme-
lerini rica ettik. Cevaben ‘bir saat sonra serbest 

İzmirli Müslümanlar yaklaşmakta olan 
ölüm felâketine karşı Yahudi maşatlığında 
toplanarak bazı vatanseverlerin de 
katılımıyla miting yapma hazırlıklarına 
girişirler. Söz konusu bu tepki Maşatlık 
Mitingi adı altında gittikçe büyür ve 
Türklerin teşkil ettiği İzmir şehrine yönelik 
bir işgalin haksız olduğu ve bu haksızlığın 
tüm dünyaya duyurulması gerektiği 
kararına varılır.
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olacaksınız’ dediler, ‘burada şu iki neferi (parayı 
alanlar) bırakacağız’ dediler. Can güvenliğimizi 
teminat altında tuttuklarını ve ‘bunu size söyleyen 
bir Bulgar zabiti değil Yunan zabitidir’ hatırlat-
masını yaptılar, sokağa çıkınca her şeyin değiş-
tiğini gördük. Orada bulunan diğer bir takım 
Yunan askeri üzerimize hücum ederek hemen 
feslerimizi alıp yırttılar. Ellerimizi havaya kaldıra-
rak ‘Zito Venizelos’ diye bağırmamızı emrettiler. 
Bu suretle bağıra bağıra Rıhtım üzerine çıktık ve 
orada hükümet dairesi tarafından getirilen diğer 
memurların da aynı halde ‘Zito’ diye bağırarak 
başları açık olarak yağmur altında vapur iskelesi 
tarafına doğru sevk edildiklerini gördük. Zahire 
Borsası önüne geldiğimiz zaman yağmur durmuş 
idi orada yaklaşık bir saat kadar bekletildik, bu 
müddet zarfında kafile kafile Osmanlı zabitlerin 
‘Zito’ diye bağıra bağıra elleri yukarıda geçtikleri-
ni gördük. Bunlara mütemadiyen tüfek dipçiği ile 
vuruyorlardı. Şark Kumpanyası önüne geldikleri 
zaman Yunan askeri tarafından edilen ateş üzeri-
ne altı nefer ve zabitanın şehit edildiklerini sonra 
haber aldık12.  

Punta İskelesi’nde yaşananlar…
Yağmurun tekrar başladığı bir zamanda bize yine 
hareket emri verildi, yürümüyor koşuyorduk yol-
da, yol üstünde kahvehanelerden galiz küfür ve 

hakaretlere maruz kaldık. İtalyan Mektebi’nin 
önünden saparak İkinci Kordon üzerinde öm-
rümde görmediğim derecede şiddetli bir yağmu-
run altında bizi sevk eden askerler dar bir sokakta 
birer birer neyimiz var neyimiz yok hepsini aldılar 
hatta madeni tütün tabakalarına benzeyen çak-
maklara bile tenezzül ettiler. Üzerimizde bir şey 
getirmemiş isek bulmak için elbisemizi tümüyle 
yırttılar ve biraz sonra yine Rıhtım üzerine çık-
tık ve yine aynı tarzda eller yukarıda ‘Zito Veni-
zelos’ diye avazımız çıktığı kadar bağırarak koşa 
koşa dipçiklerle ve tokatlanarak Aydın Şimendifer 
Kumpanyası’nın Punta İskelesi dedikleri iskeleye 
vardık. Artık bizde de takat kalmamıştı, yolda ge-
lirken önümde yürüyen veznedar Nazım Efendi 
kulağına atılan bir yumrukla sersemleyerek yere 
düşmüştü. Onu süngülemişlerdi, bir daha da geri 
dönmedi, şehit oldu. Diğer arkadaşlarımdan çoğu 
da yaralıydı. Punta İskelesi’ne bizi getiren zabit ve 
askerler hepimizi Yunan bahriye subaylarına tes-
lim ederek geri döndüler. Biz, bizden önce gelen 
diğer memurlarla orada buluştuk ve bize en kötü 
muamele burada oldu. Bahriye askerleri kemerle-
rini çıkararak tokaları ile zabitlerinin huzurunda 
hepimizi darp ettiler, başımıza atılan taş kömür ve 
kiremitlerle yaralanmayan kimse kalmadı”. 

Yunan askerinin zulmü
İzmir Rüsumat Başmüdürü artık yaşadıklarına 
dayanamayarak Yunan askerlerine “hakkımda 
malumat alınız ben bu muameleye müstahak bir 
adam değilim” diyerek çıkışınca Yunan askerleri 
kendisine “sus kerata” cevabını verirler. Bu söz 
hayli tahkir edici bir anlama işaret eder, çünkü 
kerata sözü eşi tarafından aldatılan erkekler için 
kullanılan ağır bir hakaret ifadesidir. Agâh Efendi 
söz konusu raporuna şöyle devam etmektedir: 

“Hatta Yunan’dan bazıları Türkçe olarak ‘Rum-
ları kestiniz, Ermenileri kıydınız değil mi? İşte biz 
de bu gece hepinizi köpek gibi boğazlayacağız, 
hadi mezarınıza dönün’ diyerek bizi İskele üzeri-
ne yanaşmış olan bir vapura sevk etmeye başladı-
lar. Bu arada evvelce tanıdığım bir Yunan bahriye 
zabitanına tesadüf  ettim, beni bu halde görünce 
ta’cib etti (şaşırdı). Arkadaşlarınıza sorunuz de-

Kordonda Yunan işgal güçleri
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dim, iskeleye yanaşan vapura geldik, girerken so-
palarla dövüldük. Tesadüf  ettiğim Yunan askeri 
teşebbüste bulunmuş, beni o vapurdan çıkardı, 
çıkar çıkmaz da reva görülen şu muameleyi pro-
testo ettim ve benim kadar masum olan arkadaş-
larım da çıkmadıkça bir yere gitmeyeceğimi söy-
ledim13.”

Rüsumat Başmüdürü Agâh Efendi’nin bu sözleri 
karşısında, Yunan askeri arkadaşlarını da gemi-
deki ambardan çıkaracaklarını bildirir. Ardından 
bir araba ile Avcılar Kulübü önüne götürülürler. 
Agâh Efendi bu süreci ise şöyle anlatır: 

“Bir sandal ile evvela Averof  zırhlısına gittim. Bu-
radan Liyon torpidosuna çıktık. Her tarafım yara 
içindeydi, 3 gün yataktan kalkmak mümkün ola-
madı. Ertesi günü aldığım malumata göre filha-
kika arkadaşlarımı hemen ambardan çıkarmışlar, 
çıkarırken yine dövmüşler başımıza taş, kiremit 
attıkları yere götürüp yine darp etmişler. Bir müd-
det vagonlara koymuşlar, koyarken yine dayak at-
mışlar, gece saat 10’da vagondan çıkararak döve 
döve Patris vapuruna götürmüşler, vapur yıkanı-
yor imiş, hortumları zavallıların üzerine tutarak 
tekrar ıslattıktan ve bir saat de şiddetli bir poyraz 
rüzgârına maruz bıraktıktan sonra ambara atmış-
lar. Sabaha kadar bir lokma ekmek, bir yudum 
sudan mahrum bırakılan biçarelere ancak sabah-
leyin serbesti verilmiş. 

Aldığımız malumata ve Düvel-i İtilafiye Heyet-i 
Tahkikiyesi’nin raporlarıyla da sabit olduğu istih-
barata nazaran yevm-i işgalde İzmir’in Kokarya-
lı, Göztepe, Karantina cihetlerinde meskûn olan 
Müslüman evlerine Yunan askeri tarafından gün-
düz vuku bulan tecavüzat neticesinde tecavüze 
duçar olan evlerden bulabildikleri ne kadar kıy-
metli eşya varsa hepsini silah zoruyla zapt etmiş-
ler, Yunanlılar Müslümanların terk ettikleri evleri 
de yağma etmeye başlamışlardır. Müslümanların 
terk ettikleri evlerde ne kadar eşya varsa aynalı 
dolaplarına varana kadar sirkat olunmuştur.”

Osmanlı polisi ve jandarmasının 
durumu
Agâh Bey’in raporundan İzmir’in işgal edildiği 
güne ilişkin olarak Osmanlı jandarma ve polisinin 

Agâh Bey’in raporundan İzmir’in işgal 
edildiği güne ilişkin olarak Osmanlı 
jandarma ve polisinin tutumlarına dair 
bazı ipuçlarına da ulaşılabilmektedir. Agâh 
Efendi bu süreçte “Osmanlı jandarma 
ve polis kuvvetleri ile teşrik-i mesai 
etmeleri lazımeden iken meydanda ne bir 
Osmanlı polisi ve ne de Jandarması vardı” 
demektedir.

İşgal yıllarında Kadifekale’de Yunan askerleri
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tutumlarına dair bazı ipuçlarına da ulaşılabilmek-
tedir. Agâh Efendi bu süreçte “Osmanlı jandar-
ma ve polis kuvvetleri ile teşrik-i mesai etmeleri 
lazımeden iken meydanda ne bir Osmanlı polisi 
ve ne de Jandarması vardı” demektedir. Üstelik 
aynı raporda Agâh Bey “İzmir’de bir tek Osmanlı 
bayrağı bile görünmüyordu” ifadesini de payla-
şır14. Agâh Efendi’nin İzmir’in işgal edildiği güne 
ilişkin müşahedeleri şöyle devam eder: 

“Daha sonra şurada burada Osmanlı polislerini 
gördüm fakat hiçbirinde toplu iğne bile mevcut 
değildi, herkes 24 saat içerisinde silahını teslim et-
mişti. Köşe başlarında sokaklarda dolaşan Yunan 
polisi ve jandarmaları birbirleriyle görüştükleri 
esnada İzmir Yunanistan’a katiyen ilhak olunacak 
veyahut içeride birtakım direniş ortaya çıkacak 
olursa intikamlarını İzmir Müslümanlarından 
alacaklarını alenen söylüyorlardı. Müslümanlar 
evlerini hızla terk ediyorlardı. Müslümanların 
terk ettikleri evlere ise yabancılar yerleşmeye çok-
tan başlamıştı. Hâlbuki hükümetçe halkı teskin 
edecek herhangi bir adım dahi atılmıyordu. 400 
- 500 kişinin katlini ecnebilerden haber aldık. 
Velhasıl elyevm İzmir’de bulunan ahal-i İslami-
ye muhakkak bir ölüm tehlikesine maruzdur ve 
bunun izalesi ise hükümet-i merkezimizin ittihaz 
edeceği tedabire bağlıdır15.”

Sonuç olarak, İzmir’in Yunan askerleri tarafın-
dan işgal edildiği gün olan 15 Mayıs 1919 tari-
hinde yaşananlar, Yunanistan’ın İzmir’de sivil ve 
askeri itaat sağlamak bahanesiyle şiddete dayalı 
çok sayıda harekette bulunmalarına neden olur. 
Döneme ilişkin hayli önemli detaylar barındıran 
Agâh Bey’in raporu, İzmir’deki mülki amirler 

ve askerlerin, İstanbul hükümetinin de baskısıy-
la, işgali kolektif  bir kabulleniş içine girdiklerine 
işaret etmektedir. Üstelik Agâh Bey’in yaşadıkları 
İzmir’in işgali sırasında Osmanlı Hükümeti yet-
kililerinin haberleşme, koordinasyon ve lojistik 
açısından herhangi bir önlem almadıklarını da 
ortaya koymaktadır. İzmir’in Yunanlılar tarafın-
dan işgali sırasında, Türklerin sadece fiziksel değil 
aynı zamanda büyük bir psikolojik şiddete de ma-
ruz kaldıklarını ortaya koyar. Yunan askerlerinin 
tahkir edici söz ve eylemleri, Türklerin evlerinin 
yağmalanması, kadınların tecavüze uğraması gibi 
yaşanan çok sayıda gelişme, İzmir’in sadece aske-
ri araçlarla işgal edilmediğine, bu işgalin psikolo-
jik baskıyla da sürdürüldüğüne işaret eder. 

İşgal gününde sağanak yağmur
Yunan askerleri ve İzmir’de yaşayan kimi Rum 
sakinleri, Türklük onurunu kırmak, Türklere kor-
ku, dehşet ve ümitsizlik enjekte etmek, Türklerin 
direniş, moral ve cesaretlerini kırmak için ellerin-
den gelen her şeyi yapmışlardır. Dahası Yunan as-
kerlerinin İzmir’i işgal ederken kullandıkları psi-
kolojik şiddet, Türklerin bu şehri terk etmelerini 
sağlamak, bu sayede şehrin nüfus yapısını değiş-
tirmek istediklerini de apaçık ortaya koymaktadır. 
Agâh Bey’in raporunda yer alan ve en dikkat çe-
ken ayrıntılardan biri de kuşkusuz 15 Mayıs 1919 
tarihinde Yunan işgali sırasında aniden bastıran 
yağmurdur. Söz konusu raporda yağmurun tüm 
şiddetiyle yağması, Yunan askerlerinin Türklere 
eziyetini sürekli kesintiye uğratmıştır. Yağmurun 
gök gürültülü ve sağanak bir şekilde yağması, Yu-
nan askeri ve şehirde yaşayan Rumların Türkle-
re eziyet, baskı ve saldırılarının şiddetini kısmen 
de olsa azaltmış olmalıdır. Çünkü İzmir’in işga-
li, Rumların Türklere karşı biriken öfkesiyle bir 

Agâh Bey’in yaşadıkları İzmir’in 
işgali sırasında Osmanlı Hükümeti 
yetkililerinin haberleşme, 
koordinasyon ve lojistik açısından 
herhangi bir önlem almadıklarını 
da ortaya koymaktadır.

Yunan savaş gemisi
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arada yürütülmüştür ve bu da işgalin sıcaklığı ve 
heyecanıyla Türklere yönelik daha fazla şiddetin 
uygulanmasına yetecek türden bir sebeptir. Bu 
nedenle döneme ilişkin hayli önemli bir resmi ra-
por niteliği taşıyan Agâh Bey’in raporu, İzmir’in 
işgaline sadece askeri değil psikolojik boyutuyla 
da bakmak konusunda fırsat sunmaktadır. 
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İzmir; I. Dünya Savaşı yıllarında birçok dev-
letin gözünün üzerinde olduğu bir Osmanlı 
vilayeti idi. Özellikle İtalyanlar bu konuda 

çok ısrarcıydı ve bunun sonucunu da 1917 Sa-
int-Jean de Maurienne Antlaşması ile almıştı. An-
cak İtilaf  Devletleri ve özellikle de İngiltere savaş 
sonunda bu karar konusunda, kendi çıkarlarına 
daha uygun bir düşünceye kapılmıştı. Bunun ana 
nedenleri arasında da İtalya’nın tarihi emelleri 
açısından daha yayılmacı politikalar içinde ol-
ması gelmekteydi. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen 
Yunan Başbakanı Venizelos’un İtalya aleyhindeki 
korkutmaları ve elinde kendi planları çerçevesin-
de hazırlattığı, Batı Anadolu Bölgesi’nin nüfusu-
nun çoğunluğunun Rum olduğuna dair abartılı 
istatistikleri, kısa sürede etkisini gösterecek ve ikna 
olan İngiliz ve Fransızların onayı ile İzmir’in işgali 
izni, Yunan devletine verilecekti. Bu karar; daha 
sonra İngilizlerin bile pişman olacağı bir karar 
olacağı gibi Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar gide-
cek önemli bir sürecin de başlangıcı sayılacaktı. 
Aslında ilginç olan da şuydu ki; daha bu kararın 
verilmesinden önce İngiliz ve Fransızları uyarıcı 
gelişmeler de yaşanmıştı. 24 Aralık 1918 tari-
hinde bir Yunan muhribinin İngiliz kontrolünde 
İzmir’e gelişi bile taşkınlıklara yol açtığı gibi tep-
kileri de beraberinde getirmişti. Bölgede Yunan 
Kızılhaç’ının siyasi müdahaleleri de Türk idaresi 
tarafından hoş karşılanmayacak ve İtilaf  Devlet-
leri’ne de uyarı yapılacaktı. 

Yunanistan’a işgal izni…

Bunun dışında bir başka ilginç nokta; bazı İngi-
liz delegelerinin de bu konuda karar verilmeden 
önce olumsuz görüşte olmalarıydı. Örneğin, İngi-
liz askeri temsilcisi Milne, War Office’e 20 Şubat 
1919’da gönderdiği yazıda; İzmir’in Yunanlılara 
işgal ettirilmesinin “büyük bir ayaklanma yarata-
cağı” uyarısında bulunuyordu. Bir başka komu-
tan Calthrop da bir süre sonra, 3 Nisan 1919 da 
“Helen İmparatorluğu’nun Ege Denizi’nin doğu 
sahiline kadar uzamayacağını ciddi bir şekilde 
ümit ediyorum, zira böyle bir hareket taraftarları-
na saadet ve refah değil tam tersini sağlayacaktır.” 
cümlelerini kullanmıştı1. Daha da önemlisi; İngi-
liz Dış İşleri Bakanı Lord Curzon da; 18 Nisan’da 
bir muhtıra yayınlamış ve “Selanik kapılarının 5 
mil uzağında nizam temin edemeyen Yunanlılara 
İzmir gibi büyük bir şehir ve Aydın gibi bir eyaleti 
işgal ve idare etmelerine müsaade edilebilir mi?”2 
uyarısını yapmıştı. İşin garibi İzmir’deki Levan-
ten tüccarlar da aynı düşüncedeydi ve onlardan 
biri olan Frank A. Vanderlip de İzmir bölgesinin, 
Makedonya ve Trakya’daki yönetim başarısız-
lıkları bilinen Yunanlara verilmesinin “trajik bir 
politik budalalık”3 olduğunu belirtmişti. Tüm bu 
uyarılara karşılık, İngiliz Başbakan Lloyd George 
son sözü söylemiş ve Paris Konferansı’nda Yunan 
devletine İzmir’in işgali sözü verilmişti. Burada, 
aslında sadece Mustafa Kemal Paşa tarafından 

İzmir Halkının Anlatılarında   
İzmir’in İşgal Günleri

İzmir işgalinin ilk günü ve sonrasında gerçekleşen mezalimin en önemli 
tanıkları elbette İzmir halkıydı. Ahenk gazetesi, 1926 yılının Ocak ayında bir 
ilanla İzmir halkına işgal esnasında yaşadıklarını yazması ve yayımlanmak 
üzere gazeteye göndermesi çağrısında bulundu. 12 Ocak 1926’dan itibaren 
halktan gelen işgal günü anlatıları yayımlanmaya başladı…

Doç. Dr. Mehmet Emin Elmacı 
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
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yapılan bir saptamayı da belirtmemiz gerekli-
dir. 13 Kasım 1918 tarihinde İstanbul’a kafasın-
da kurtuluş fikri ile gelmiş olan Mustafa Kemal 
Paşa; mütareke maddelerinin İtilaf  komutanları 
tarafından uygulanmasının garipliğine değinmiş 
ve artık ateşkes maddelerine uymayan askerlerin 
yerine diplomatların görevde olması gerektiğini 
belirtmişti4. Gerçekten de savaştan yenik çıkan di-
ğer devletlerin başkentleri ve diğer önemli şehir-
leri fiili ya da resmi olarak işgal edilmemişti. İtilaf  
devletlerinin savaş gemileri ve askerlerle Osmanlı 
Devleti’nin başkenti de dâhil birçok bölgesine ge-
linmesi de bu devletlerin aslında “şark meselesini” 
sonuçlandırma amacında olduklarını göstermek-
teydi. 

Maşatlık meydanında miting

İzmir’de 1918 yılının son aylarında başlayan bu 
süreç, 14 Mayıs’ta halkın arasında, Yunan tarafı-
nın işgali gerçekleştireceği duyumuyla en gergin 
gününü yaşayacaktı. Vali İzzet Paşa; durumu sor-
maya gelen İzmirli vatansever gençleri başından 
savmış ve herkesin başının çaresine bakmasını 
istemişti. Nitekim Amiral Caltroph’un 14 Mayıs 
gecesi verdiği İzmir’in işgal edileceği notası, bü-
yük tepki çekmiş ve gece; Maşatlık meydanında 
yapılan miting ile İzmir’in Yunanlılara verileme-
yeceği dile getirilmiş ve tepkiler gösterilmişti. An-
cak bu Maşatlık mitingine karşı İzmir ertesi gün 
sahipsiz ve korunmasız bir şekilde Yunan işgali-
ne hazırdı. Çünkü Kolordu komutanı Ali Nadir 
Paşa da esef  verici olaylar olmaması için askerleri 
Sarı Kışla içinde kalmaları emrini vermişti. Çevre 
bölgelerden destek amaçlı Rumlar İzmir’e gel-
meye başlamış, yine çevredeki askeri yönetimler 
ile haberleşme de kesilmişti. Ve nihayet, Yunan 
işgal tümenine ait birlikleri 15 Mayıs sabah 8.40 
da, Kordon’da toplanmış binlerce Osmanlı Ru-
mu’nun “zito” sesleriyle karaya ayak basmışlardı. 
İşgal resmen başlamıştı. Sahilde bekleyen Rumla-
rın zito çığlıkları arasında Yunanlılar tarafından 
Punta İskelesi’ndeki Avcılar Kulübü önünde ya-
pılmaya başlanan çıkarma, iki saat içinde tamam-
lanacak ve Rum Metropolidi Hrisostomos’un kut-
sadığı üç alay işgale başlayacaktı5. 

İşgal günü ve yağmur…

İşgali anlatan Anadolu Gazetesi başyazarı Hay-
dar Rüştü’ye göre; Kordon ve Hükümet tarafın-
dan silah sesleri işitilmeğe başlanmıştı, Karataş 
yollarında birçok insan öteye beriye kaçışmaktay-
dılar. Aradan yarım saat kadar bir zaman geçtiği 
halde silah sesleri kesilmemiş, hava da kararmış 
şiddetli bir bahar yağmuru İzmir’in üzerine dö-
külmeye başlamıştı. Haydar Rüştü; o şiddetli 
yağmurun pek çok Türk’ün hayatını kurtardığını 
belirtmişti. Zira işgal günü Yunanlılara tepki ve-
rilmiş ve birçok farklı anlatımlarla birlikte, Hasan 
Tahsin, Saatçi Aziz, Arap Rasim, Hüsnü Bey 
gibi; kim olursa olsun hepsi de vatansever kişi-
ler tarafından içlerindeki tepkiyi “ilk kurşunlar” 
ile göstermişlerdi. İşte bu aşamadan sonra, işgal 
günü, birçok Türk’ün hayatını kaybetmesiyle so-
nuçlanacaktı. Sarı Kışla’da direnişin olmadığı bu 
ortamda, Yunan evzon alayı çevreye dağılmış, bir 
kol Kemeraltı Caddesi’ne dalarak Başdurak Ca-
mii’ne diğer bir kol askeri kıraathane ve üzerinde-
ki askeri otele, bir diğeri de Tramvay Caddesi’ne 
doğru ilerlemiş ve yollarda Türkler çoluk çocuk 
demeden öldürülmüştü6. 

İzmir’in işgalinin ilk günü ve sonrasında gerçekle-
şen mezalimin en önemli tanıkları İzmir halkıydı. 
Böyle bir ortamda devam edecek olan işgalde bir-
çok Türk zarar görecekti. Aslında bu işgal günleri 
mülki ve askeri makamlarca çok net şekilde rapor-
lanmış ve devletin hafızasına girmiştir. Olayın he-
men ardından hazırlanan bu önemli raporlar ve 
dönemin tanıklarıyla işgal günü gerçekleştirilen 
mezalim bugüne kadar ortaya konulmuş ve tarihe 
mal olmuştur. 

İzmirliler işgali yazdı

Bizim üzerinde duracağımız anlatılar ise 1926 
yılında bir İzmir gazetesinde bu işgal günü yaşa-
dıklarını İzmirlilerin anlatmasıyla ortaya çıkmıştı. 
Bu anlatılanlar; her ne kadar işgalden 7 yıl sonra 
bile olsa halkın kendi yaşadıklarını anlatması açı-
sından oldukça değerlidir. Bu girişim, İzmir’deki 
Ahenk Gazetesi’nin, 1926 yılının Ocak ayında 
“Vatanın Kendi Öz Evlatlarına” başlığını kul-
lanarak bir ilan vermesiyle başlamıştı. Gazete; 
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“Aziz okuyucularımız, kahraman öz vatan ailele-
ri. Yunan işgali esnasında ne gibi mezalime ma-
ruz kaldınız, neler gördünüz, neler çektiniz, ne-
ler yaptınız, feci olsun, gülünç olsun başınızdan 
geçen vekayii veya başınızdan geçmemiş de fakat 
şahit olduğunuz hadiseleri yazınız. İdarehanenize 
gönderiniz. Biz onları neşredeceğiz.”7 dedikten 
sonra, bu girişim ile bir tarihin ortaya çıkacağını, 
bir gerçeğin tespit edileceğini, bu sayede de hal-
kın; gelecek nesillerin “hissiyatını takviyeye yar-
dım ederek” pek yüksek bir vatan görevi yapacak-
larını belirtmişti. Ahenk Gazetesi yayınladığı ilanı 
8 ve 10 Ocak’ta da tekrarladıktan sonra 12 Ocak 
1926’dan itibaren halktan gelen işgal günü anla-
tılarını yayımlamaya başlamıştı. İlk mektup Ali 
Ulvi’den gelmiş ve Yunanlıların Hindistan cevizi 
satan satıcının tezgâhındakileri bomba sanmaları 
ile ilgiliydi. 

Ali Ulvi: “Hiç hatırımdan çıkmaz. Bir gün Bas-
mahane’ye gitmiştim. Tam istasyona gireceğim 
esnada bir takım Yunan asker ve jandarmalarının 
bulvarda tehlikeli bir noktayı çevirmek için sakına 
sakına ilerlediklerini, yıkık binaların, açılmış çu-
kurların içine girerek, kendilerine siper aradıkları-
nı gördüm. Hakikaten korktum. Ahali de bu man-
zaradan korkmuş öteye beriye savuşuyordu. Emin 
zannettiğim istasyon binasına kendimi dar attım. 

Bekleme salonunun penceresinden bu endişeyi 
hareketi seyre koyuldum. Ta ilerde başında tabla-
sıyla bir satıcı duruyordu. Siperlerdeki jandarma-
lar bu satıcıya silahlarını çevirmişler, ona karşıdan 
bir şeyler söylüyorlardı. Satıcı, jandarmaların kar-
şıdan işaretle verdikleri talimata tevfikan tablasını 
indirdi. Elindeki sehpanın üzerine koydu. Ellerini 
yukarıya kaldırdı. Jandarmaların üzerine doğru 
yürüdü. Siperinden çıkan bir jandarmayı daha 
birkaç jandarma takip etti. Adamcağızın kolları-
nı bağladılar. İstasyona doğru getirdiler. Burada 
kolları bağlı satıcıyı müfrezeye kumanda eden biri 
karşıladı, bu adam satıcıya: — Bre çöpik dedi ve 
bir tokat yapıştırdı. Karakola sevk etti. Şimdi satı-
cının bıraktığı tabla bulvarın ortasında duruyordu, 
müfreze kumandanı sapsarı kesilmişti. Yanındaki 
jandarmalara tablayı alıp getirmelerini söyledi. 
Jandarmalardan biri kumandanın yüzüne baktı, 
tehlikeyi işaret etmek isteyerek dedi ki : — ‘Vire 
ise lulus......’ Kumandanın canı sıkıldı. Bir lahza 
düşündü. Kosti, Nikola falan diye birkaç jandar-
ma çavuşu veya küçük zabiti çağırdı. Beş dakika 
kadar fiskos görüştüler. Nihayet kararlarını verdi-
ler. Satıcının tablasına yanaşmaktan ise berhava 
etmeyi tasavvur etmişler. Tertibat alındı. Tablaya 
doğru silahlar tevcih olundu. Bir, bir daha, bir 
daha silah patladı. Tabla yerinde duruyordu. Yay-
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lım ateş başladı. Heyecandan dükkânını kapatan 
evini boyluyordu. Sokaklarda kimsecikler kalma-
mıştı. Nihayet bir yaylım ateş daha başladı. Tabla 
devrildi. Jandarmalar ilerlediler, tablanın olduğu 
yere geldiler. Öteye beriye yuvarlanan Hindistan 
cevizlerini toplamaya başladılar. Onlar bunları 
bomba sanmışlardı.” 

Bu yöndeki diğer olay ise avukat Hacı İzzet’in 
mektubundaki; boş bir arabaya koşulan beygirin 
ürkmesi ile çıkan gürültüyü, Kuvay-i Milliye sa-
nan Yunanlıların kaçmasıydı. 

Hacı İzzet: “Hiç hatırımdan çıkmaz. Karanti-
na’da ikamet ediyordum. Bir kandil günü kom-
şum Askeri Hastahanesi doktorlarından merhum 
Hüsnü Bey’le İzmir’e geldik. Kemeraltı Cadde-
si’nden gider iken kandil hürmetine Türk olan 
esnaf, dükkânlarını Türk Bayraklarıyla süslemiş-
lerdi. Bitpazarı’na kadar bu hâle memnun olarak 
şahit olduk. Peştemalciler başından, Aya Yorgi 
Caddesi’nden o vakit en tehlikeli olan Meyhane 
Boğazı’na varır varmaz, jandarmalar da dâhil 
olduğu halde, Hıristiyan ahali umumiyetle pür 
heyecan, pür telaş süratle dükkânlarını kapayıp, 
sandık, çuval her ne eline geçerse yüklenip hane-
lerine gitmekte ve yüksek sesle : — ‘Erkete...’ diye 
bağırmakta ve koşarak kaçmaktaydılar. Böyle 
bir mahalde bulunduğumuzdan ve bu halin ne-
den ileri geldiğinden haberimiz olmadığı ve koca 
Meyhane Boğazı’nda bizden başka kimse kalma-
dığı cihetle irkilerek korkuya kapıldık. Arkada-
şım Hüsnü Bey’in çehresinin sararmış olduğunu 
gördüm. Bittabi bizim de öyle idi; ancak, onların 
firari gelenlerden, kendilerini muhafaza için oldu-
ğunu derhal tâyin ettiğim cihetle, Hüsnü Bey’i te-
selli ederek çarşıya dönerek meseleyi tahkik eyle-
diğimizde; arabaya yeni koşulmuş bir beygir, boş 
arabayı koşa koşa sürmüş ve birkaç arabacının da 

tutmak için arkasından koştuğunu gören Yunan 
jandarmaları Kuvay-ı Milliye’nin gelmekte oldu-
ğunu sanarak telaşla firara başlamışlar.” 

Gazete Dikili’den Kozaklı Halil’in ve Kuşadası’n-
da Rüsumiye’den emekli Mehmet Hamdi’nin bu 
bölgede başlarına gelen olayları anlattıkları mek-
tup sonrası, yine Yunanlıların korkuları üzerine 
olayları vermeye devam ediyordu. Mahmut Ne-
jat’ın anlattığı olayda da Yunanlılar Menemen’de-
ki kulakları duymayan bir ihtiyarın duymak için 
yaptığı boruları silah sanarak kaçmalarını anlat-
mıştı. 

Mahmut Nejat: “Menemen’de Kavak pazarının 
meşhur fırıncısı, Muku adlı bir ihtiyardı. Muku 
çok sağır bir adam olduğundan tenekecilere yap-
tırdığı otuz santim uzunluğundaki borunun sivri 
ucunu kulağına koymadan kabil değil görüşemez-
di. Yunan işgalinden biraz evvel servetini kaybet-
tiğinden fırını işletemez hale gelmişti. İhtiyarlıkla 
fakirlik Muku’nun yakasına yapışınca, vaktiyle 
yanında çıraklık edenlerin fırınlarına hizmetkâr 
olmuştu. Yunan işgalinden sonra da böyle biri-
sinin yanında hamurkârlık yapıyordu. Bu ihtiyar 
fırıncı, dehşetli kahve tiryakisi idi. Bir gece sabaha 
karşı işini bitirdikten sonra erkenci kahvehane-
lerden birisine gitmek ve bir kahve içmek üzere 
fırından çıkar. Çarşı içinde sokak sokak kahve-
hane ararken bir jandarma devriyesine rast gelir. 
Devriye kumandanı Muku’yu görünce bir Türk 
zannederek maiyetini hemen köşe başlarına ve 
siperlere dağıtır. Ve Muku’ya: ‘Dur eller yukarı’ 
emrini verir. Muku öyle uzaktan verilen dur em-
rini duyacak sağırlardan olmadığı için devriyenin 
telaşlı vaziyetinden şüphelenir ve Yunan onbaşısı-
nın meramını anlamak için daima yanında taşıdı-
ğı boruyu çıkarır, kulağına götürür; fakat o dakika 
Yunan’ın kahraman müfrezesi jandarma devriyesi 
süratle kaçmaya başlar. Muku arkalarından baka 
kalır ve kahkahalarla gülerek fırına döner. Meğer 
Yunan jandarmaları Muku’nun teneke borusunu 
tabanca zannetmişler ve tabanları yağlamışlar.” 
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Aynı şekilde Ali Ulvi’nin anlattığı bir baş-
ka olay: “Bekârdık. Evimiz Arap fırınında idi. 
Bir gece üç arkadaş oturuyorduk. Yakından bir 
silah patladı. Onu bir iki el silah daha takip etti. 
Aradan biraz süre geçince silahlar birbirini takip 
etti. Biraz daha sonra, ortalık muharebe meydanı-
nı andırır bir hal aldı. Mitralyözler işliyor, piyade 
ateşi devam ediyordu. Gece yarısı idi. Ne olduğu-
nu bilmiyorduk. Tabii hayli korktuk ve kendi ken-
dimize ‘işte, bizi tamamıyla mahvedecekler... İşte, 
Hükümet civarından Beyler Sokağı’ndan başla-
dılar’ dedik. Silah sesleri mütemadiyen çoğalarak 
devam ediyordu. Hep endişede idik. Aradan bir 
müddet geçti. Silah sesleri azaldı ve nihayet dur-
du. Biz de o gece sabaha kadar uyumadık. Şefkat 
ile beraber hadiseyi anlamaya çıktık. Ve çekine 
çekine hapishane önüne kadar gittik. Caddede 
mitralyözle delik deşik olmuş birkaç araba beygi-
ri vardı. Hükümete doğru yürüdük. Öğrendik ki 
hadise şöyle vuku bulmuş: Yunanlılar şimdiki ha-
pishaneler etrafına takriben on kadar nöbetçi ika-
me ederlerdi. Gece yarısına doğru hapishane mu-
hafızı olan zabit nöbetçileri teftişe çıkmış. Elinde 
de bir elektrik feneri varmış. Hapishanenin arka 
tarafındaki nöbetçinin hizasına geldiği zaman 
lambayı nöbetçinin üzerine tutmuş. Zaten korku 
içinde nöbetçi böyle bir feneri görmemiş olduğu 
için fena halde korkmuş ve silahını çevirip zabite 

ateş etmiş. Zabit de yere yuvarlanmış. Diğer nö-
betçiler ateş eden neferden hadiseyi sormuşlar. 
O da ‘Erkete’ demiş. Onlar da korkmuşlar. On 
nöbetçi birden meçhul istikametlere ateş etmeye 
başlamışlar. Telaşa düşen zabitler, askerler kışla-
da ayaklanmışlar. Silahını kapan ateşe başlamış. 
Hep sorulan suallere ‘Erkete’ cevabı veriliyor-
muş. Derken mitralyözleri yerleştirmişler. Ateşe 
başlamışlar. Başkumandanları, vesaire memurları 
telefonla hadiseyi sormuşlar. Bittabi ‘Erkete’ ce-
vabını almışlar. Başkumandanları kışlaya koşmuş. 
— Ne var demiş. — Erkete demişler. — Öyle ise 
ateş emrini vermiş. Zaten ateş işliyormuş. Öteden 
beriden yardımcı kuvvetler çağrılmış. Gelen, ate-
şe başlamış. Bir müddet sonra akılları başlarına 
gelmiş. Birdenbire sormaya başlamışlar. — Vre, 
nereye ateş ediyoruz? Yine birbirlerine ‘bilmem’ 
cevabını vermişler. Onlarda bizim gibi sabahleyin 
hadiseyi hapishanede bir neferin elektrik lamba-
sından ürkmesiyle başladığını anlamışlar.”

Tilkilik’ten yazılan bir başka mektupta da 
Yunanlıların işgalin ikinci yılında bile as-
ker ile belediye memurunu ayırt edemedi-
ğine bir örnek idi. 

“Yunan uğursuz işgalinin ikinci senesi idi. Bir gün 
kasabadan araba ile İzmir’e geliyordum. Arabada 
kasabadan bir belediye memuru efendi ile iki Mu-
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sevi ve bir de Armutlu’dan binen bir Türk bulun-
makta idi. Mevsim Ağustos olduğundan güneşin 
boğucu sıcaklarında öğleden sonra Belkahve’ye 
gelmiştik. Belkahve’de nöbet bekleyen Yunan 
askerleri ellerimizde vesika olup olmadığını sor-
dular. Hâlbuki şimendiferle seyahat edenlerden 
vesika sorulup karadan seyahat edenlerden aranıl-
madığından dolayıdır ki, bizler iki saatte rahatça 
kat edilen mesafeyi, şimendiferle 9 saatte ve bahu-
sus güneşin tahammülsüz sıcaklığı altında gelmeyi 
vesika almak derdinden kurtulabilmek için tercih 
eylemiştik. Garip tesadüf, belediye memuru efen-
dinin resmi elbisesinin apoleti üzerinde tek bir 
yıldız bulunuyordu. Karakol kumandanı olan 
çavuş, bu yıldızlı belediye çavuşunun yıldızından 
kendisinin bir Türk binbaşısı olduğu kanaatini 
hâsıl etmiş ve münhasıran bu zatın geçişine mani 
olmak gayesini takip etmeye başlamıştı. Nezaketle 
kendisine Rumca ifadeyle binbaşı zannettiği zatın 
belediye memuru olduğunu, şayet Türk binbaşısı 
olmuş olsaydı resmi elbiseli olmayıp sivil olacağını 
dafaatle söyledi isek de bir fayda hâsıl olamadı. 
O yalnız ‘binbaşı efendiden başka serbestsiniz 
gidebilirsiniz’ demekle iktifa ediyordu. Bittabi 
biz de 10-12 kadar cani içerisinde bir Türk’ü bı-
rakmanın doğru olamayacağını takdir ettiğimiz-
den, hep birlikte gidişimize müsaade etmesinde 
ısrar ediyorduk. Elinde ve üstünde alet namına 
hiçbir şey bulunmayan Türk’ün, tek yıldızından 
bile korkmaktan hayâ etmeyen bu kahraman, 
kararında inatlaşarak, meseleyi bir defa da mer-
kezden sormayı ve alınacak cevaba göre hareket 
etmeyi muvafık bulduğundan, telefonla Nif ’ten 
keyfiyeti şu suretle soruyordu. (Buradan bir araba 
geçiyor. İçerisinde iki Yahudi, üç de Türk vardır. 
Türklerden biri resmi elbiseli bir binbaşıdır. Ge-
çişlerine müsaade edelim mi?) Sualin soruluşun-
dan biz vaziyeti anlamıştık. Çünkü melun herif  
eziyet etmek maksadıyla memurun ne olduğunu 
anlamak istemiyordu. Verilen cevapta Yahudiler 
serbesttir gidebilirler, Türkleri buraya iade ediniz 
diyordu. Bu emir üzerine karakol kumandanı, 
derhal 9 askerin bizleri götürmek üzere hazırlan-
masını söyledi. 9 asker mavzerlerine süngülerini 
takarak sanki bir katil ve cani kafilesi götürecekler 
gibi hazırlandılar. Hiçbirimizde silah olmadığını, 
üç askerin bizi götürmek için yeteceğini ve şayet 

9 askerle sevk olunacak olursak arabaya sağılma-
yacağını ve hasta olduğumuzdan yaya yürüme-
ye vaktimiz müsait olmadığını, belki merhamete 
gelir diye bu taş yürekli adama anlatmak istedik. 
Ne gezer o bildiğini okuyordu. Eğer onlar da bu 
kadar ufak bir şeyde merhamet hissetmek olmuş 
olsaydı zavallı yedi günahsız masum yavrulardan 
intikam almak alçaklığına girişmezlerdi. Nihayet 
bilemem ne gibi bir düşüncenin saikıyla korkak 
kahraman, iddiamızı kabul edip refakatimize 
verdiği üç askerle bizi Nif ’e iade etti. Yolumuza 
devam ederken askerler ellerindeki mavzer ve ka-
saturalarına rağmen, bizden korktuklarından da-
imi suretle ateşe hazır bir vaziyette duruyorlardı. 
Kemalpaşa’ya muvasalatımızda kazanın haricin-
deki askerler tarafından arabadan düzensiz olarak 
indirilerek süngü tak vaziyetinde hükümete kadar 
götürüldük. Hükümete girdiğimizde şivesinden 
yerli Rum olduğu anlaşılan bir yüzbaşı tarafından 
üzerimiz arandı. Bir çakı bile olmadığı görülünce 
muhafız askerlere mahfuzen getirildiğimizin sebe-
bini sordu. Onlar da belediye memuru efendinin 
yıldızını göstererek sebebinin o olduğunu söyledi-
ler. Zabit elbise ve yıldızın belediye memurlarına 
ait olduğunu bildiğinden bizi serbest bıraktı. Fa-
kat bize olan olmuştu. İşte Asya’yı fetheden kah-
ramanların cesaretleri. Türk’ün bir yıldızından 
bile bu derece korku. Üç silahsız Türk’e dokuz 
silahlı asker.” 

Gelen mektuplardan en önemlileri işgal 
gününü, yani 15 Mayıs sabahını anlatan 
mektuplardı. Bunlardan birisi olan Abdul-
lah ismindeki kişinin mektubuydu: 

“İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edildiği 15 
Mayıs günü Kemeraltı’nda idim. Yunanlılar’ın 
üzerimize ateş açmalarından dolayı, mukabele 
edecek silaha malik olmadığımdan geri çekildim. 
Varıp Froni (Frenk) Caddesi’nde bir mektebe 
gizlendim. Öğleden sonra sokağa çıktım ve silah 
seslerinin devam etmesine rağmen Kemeraltı’na 
kadar indim. Maksadım ne olduğunu görüp an-
lamaktı. Yavaş yavaş ilerledim. Milli Kütüpha-
ne’nin önünden Kemeraltı Caddesi’ne yaklaştım. 
Yavaşça köşeden hükümet tarafına baktım. Cad-
de üzerinde, Hükümet tarafındaki yaya kaldırım-
ları üzerinde bir takım vatandaşlarımızın biruh 
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cesetleri vardı. Karşıdan bir manga Yunan askeri 
göründü. Başımı geri çektim. İkinci defa başımı 
uzatayım derken bir yaylım ateşe maruz kaldım. 
Süratle oradan uzaklaştım. Ertesi sabah tekrar 
Kemeraltı’na indim. Bir de ne bakayım, bütün 
Türk dükkânları baştanbaşa soyulmuş. İçlerinde 
bir iğne bırakılmamış. Oradan Başdurağa doğru 
arka sokaklardan gittim. Ne söyleyeyim efendim, 
bütün dükkânlar dediğim gibi kâmilen soyulmuş.” 
şeklinde olay günü anlatılıyordu. 

Bir başka mektupta ise Mustafa Recep: 
“Yunan uğursuz işgalinin ilk günü nasılsa Keme-
raltı’nda gafil avlanmış, epeyce dayak yedikten 
sonra hükümet avlusuna götürülmüştüm. Bura-
da tutup getirilen vatandaşlarla bizi çift sıra yap-
tılar. Kordon’a doğru götürdüler. Park cesetlerle 
dolu idi. Gümrük önüne varıncaya kadar sağdan 
soldan üzerimize saldırıyorlar, dövüyorlar, ceple-
rimizde ne var, ne yok hepsini aşırıyorlardı. Bir 
aralık ölüm hâlinde Anadolu Bankası civarına 
geldiğimizi fark eder gibi oldum. Orada biraz 
durdurmuşlardı. Otellerin uzun balkonlarından 
bir takım kadınlar toplanmıştı. Birinin elinde ta-
banca vardı. Yukardan ‘Pis Türk’ diye bağıran bu 
kadın tabancasıyla üzerimize ateş etmeye başladı. 
Kafile bu ateşten kaçmak üzere dağılır gibi oldu. 
Etraftan tokat yumruk dipçik yağmuruna tutul-
duk. Tekrar küme olduk. Artık bizi Punta’ya ka-
dar götürdüler. Her tarafımız yara bere içindeydi. 
Hükümet civarından ilerlerken kafilemiz epeyce 

kalabalık idi. Punta’ya geldiğimizde kafilenin 
azaldığını gördüm. Kim bilir zavallı vatandaşları-
mıza ne oldu” diyerek kederli bir şekilde olaylar-
dan söz etmişti.

Yine aynı günü anlatan bir diğer mektupta 
M. Nuri: “İzmir’in işgal edildiği gün sabah, na-
sılsa Frenk mahallesine gitmiştim. Bu kalabalığın 
içinden Kordon’a çıkmak istedim. Ne mümkün, 
kalabalık dehşetti. Bütün herkes ayaklanmıştı. 
Kordon’a Yunan askeri çıkıyormuş, tehlikeyi his-
setim. Fesi cebime yerleştirdim. Dönmek istedim. 
Fakat kalabalıktan mümkün olmadı. Sökdüre-
medim. Daha da çocuktum. Mahalle arasından 
dolaşıp gitmeyi düşündüm. Bu kalabalığın karşı-
sındaki sokağa daldım. Artık herkes kuduruyordu. 
Tam Meyhane Boğazı taraflarına gelmiştim. Her 
tarafta silahlar patlamaya başladı. Geri döndüm. 
Moraiti Eczanesi’nin yanından tekrar Frenk Ma-
hallesi’ne çıktım. Oradan Ayafotini Kilisesi tara-
fına yürüdüm. Beni tabiî Rum çocuğu zannedi-
yorlardı. Tam kilisenin önüne geldim. Meyhane 
Boğazı tarafına giden caddenin ortasında kanlar 
içinde iki vatandaşımız yatıyorlardı. İkisinde de 
köylü elbisesi vardı. Bu şehitleri görünce fena hal-
de korktum. Çakı Bedesteni’ne doğru süratle koş-
maya başladım. Kilisenin bu tarafta kapısının tam 
hizasında cadde üzerinde bir cenaze daha vardı. 
Bu da bir köylü idi. Taşların üzerine kıpkızıl kan 
akmıştı. Çakı Bedesteni’nden Odun Pazarı’na, 
oradan Mezarlıkbaşı’na, oradan da İki Çeşme-
lik’e ve sonra Beyler Sokağı’na geçtim. O gün ak-
şama kadar evden çıkmadım. Silah sesleri devam 
etti” şeklinde o günü anlatmıştı. 



49

Manisa Bağcılar Bankası İzmir şubesinde 
müstahdem olarak çalışan ama 15 Mayıs 
günü İzmir’de Jandarma Karakol mekte-
binde okumakta olan Hafız Galip Bey de 
önemli bilgiler vermekteydi: 

“Bendeniz uğursuz işgalden önce Kâtiboğlu Jan-
darma Karakol Kumandanı Mektebi’nde jandar-
ma onbaşılığıyla tahsili görmekte idim. 14 Mayıs 
1335 (1919) senesi çarşamba akşamı mektepte 
yalnız nöbetçi olarak birkaç jandarma bırakılıp 
bütün mevcudiyetimizle Hükümet civarında dev-
riye gezdirilmek üzere getirildik. O gece vazife-
mizi yerine getirdikten sonra ertesi günü sabah 
Yunan askerinin Kordon’a çıktığı ve Hükümeti 
işgal etmek üzere gelmekte olduklarını söyledi-
ler. Herkes yapacağından âciz, Vali İzzet de ge-
rek gece ve gerek o sabahı Hükümette kukla gibi 
dolaşıyordu. İzmir’in bütün münevver gençlerine 
‘ne yapayım İstanbul’a telgraf  çektim. Cevabını 
alamadım’ cevabını veriyordu. İşgale şahit olan-
ların malumu olduğu vecihle Yunanlılar hükümet 
önündeki bahçeye mitralyöz ve makineli tüfekler 
kurarak masum ve silahsız olan Müslümanları 
katlederek hükümeti işgal ettiler. Önlerinde bir 
jandarma zabit vekili olduğu hâlde bizi de hükü-
mette esir alarak Kordon’a götürdüler. Bilâhare 
etraftan topladıkları masum sivillerle birlikte et-
rafımızda azınlık çocukları ellerinde asker ve polis 
kasaturaları olduğu hâlde ‘eller yukarıya Zito Ve-
nizelos diye bağıracaksınız’ dediler. Bağırmayan 
bir Türk’ü gerek önünden gerekse arkasından 
Yunan askerlerinin de iştirakiyle ‘intikam’ diyerek 
birçok mahallerinden süngüleyerek şehît ettiler. 
Yine zâlimler şehîdin hep beraberce el ve ayak-
larından tutarak denize attılar. ‘Zito Venizelos!’ 
diye bağırta bağırta şimdiki postahane önüne ge-
tirdiler. Orada etrafımızı yine sararak ellerimizde 
bulunan nakitlerimizi yağmaya başladılar. Hiç 
aklımdan çıkmaz. Koca şalvarlı ihtiyarca birine 
denk gelmiştim. Bendenizi alaydan dışarıya çe-
kerek çantamda bulunan 39 banknotu alıp gözü-
mün önünde kendi parası gibi beşer beşer Yunan 
askerlerine sanki dolaba girmiş gibi hem taksim 
ediyor ve hem de arkalarını okşuyordu. Merhâ-
mete gelmiş olacak ki, boş cüzdanımı iade etti. 
Üzerimde bulunan gümüş köstekli Sergisof  saati-

mi dahi alıp askerlere vermeye kıyamadı. Etrafına 
bakınarak kendi beline yerleştirdi. Bu hâl Yunan 
zâbitanı kontrolünde cereyan ediyordu. Yeleğimin 
cebinde bulunan iki gümüş mecidiyeyi de alıp bir 
askere verirken, bir zâbitin üzerimdeki asker elbi-
sesi nazar-ı dikkatini celb etmiş olmalı ki hemen 
yerli Rum’u kovaladı. Askerden iki mecidiyeyi alıp 
kendi cebine yerleştirdi. Ben tekrar alay içerisine 
can ettim. Bu hali gören Yunan askerleri zabit 
gittikten sonra tekrar beni alaydan alıp üzerimi 
aradılar. Ve bir şey bulamayınca homurdanarak 
saldılar. Tabii bu usûl bütün alayımıza tatbik edil-
di. Hulâsa bize o gün çok zahmet çektireceklerdi. 
Fakat Cenâb-ı Hakk müsâade etmedi. Hemen 
yağmur başladı. Mavnalar yanaştı, zannedersem 
Patris Vapuru olacak bizi vapura koyarlarken bir 
Türk hamalını da mavna üzerinde şehit ederek 
denize attılar. Nihayet vapura girdik, boş cüzdan-
larımızı, vapur güvertesine varıncaya kadar yağ-
madan mahrum kalan vapur amelesinden belki 
on kişi yokladı. Bende sonunda cüzdanımı birisi-
nin üzerine atıyordum. Çünkü olacak gibi değil. 
Vapurda topçu kumandanlarımızdan Manastırlı 
Binbaşı İsmail Hakkı Bey’i gördüm. Alnından ha-
fifçe yaralanmış, konuşurken zaten tanışıyorduk. 
‘Bu da geçer yavrum merak etme’ diye bana te-
selli-i hatır ederek dizinin dibine yatırdı. Bilâha-
re zâbitanı ayırdılar. Üç gün vapurda bir parça 
peksimet ile aç bî-ilaç olduğu hâlde dördüncü 
günü İzmir jandarma tensîkat memuru Fransız 
zâbitinin iltimâsıyla arkadaşlarımla birlikte kurta-
rılıp Kışla’ya getirildik. Oradan hapishane-i umû-
miyeye nakledildikten sonra üç gün de orada alı 
konulup bilâhare serbest bırakıldık”

Yine işgal gününü anlatan Ahmet İhsan da 
Rumların Türk dükkânlarına işaret koy-
malarını ve özellikle de Şifa Eczanesi’ne 
girişlerini betimlemekteydi. 

“Yunanlar, Kışla’ya doğru geliyorlardı. Kışla 
önünde ilk silah patlar patlamaz evvelden işaretli 
olan Türk dükkânlarını yağma edilmek üzere sün-
gü, tabanca, bıçak her ne varsa elde asker, ahâ-
li dahi kadın ve papazlar birlikte şimdiki Askeri 
Kıraathanesi’nden başlayan hücûm ile Kemeral-
tı’na doğru geldiler. Beyler Sokağı ağzında bulun-
duğum bir sıradaydı ki bu gözleri kanlı kalabalık, 
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‘işte ta! Şifa Eczahanesi’ diye gösterenlerin yar-
dımıyla eczahaneye dehşetli süngü ve mitralyöz 
hücûmu başladı. Bir iki dakika kadar devam eden 
bu ateş karşısında canlı bir mahlûk kalmadığını 
zanneden asker ve ahâli, eczahaneden içeri gire-
rek o güzelim dolapları süngülerle parçalamaya o 
ferîd kuvvet şurupları, bahar kolonyalarını cadde-
ye atarak yerlerde kırmaya başladılar. İzmir’deki 
yegâne Türk eczahanesi olan Şifa’yı daima bir ge-
lin odası kadar şık ve minyon güzelliklerini, böyle 
hurdahaş manzarasıyla görmek bize mukadder 
imiş. Üç sene sonra Cenâbı Hakk’ın azameti 
bana o Yunanların ‘yaşasın Mustafa Kemâl Paşa’ 
diye bağırarak zelîl geçişlerini Şifa Eczahanesi 
önünden seyrettirdi. Bu acı günlerin üzüntüsünü 
daima mesut geri alışımızla hatırlıyor, daima ne-
cip Türk milletine duâlar ediyorum.” 

İzmir’in Kadife Kalesi İmariye Mahalle-
si’nde ikinci sokağında oturan Bakkal Gi-
ritli Ali de işgal günü şehir dışında nelerin 
yaşandığını şöyle anlatmıştı:

 “O uğursuz işgalin birinci gününde Tepeköy 
pazarındaydım. İzmir’in işgal olunduğu haberi-
nin gelişi üzerine derhal ailemin yanına gelmek 
üzere Torbalı istasyonuna gittim. İstasyondaki 
Toma’nın meyhanesinde Arapçı Köyü imamı, 
zannımca ismi Mustafa Hulusi olacak, zil zurna 
kütük gibi sarhoş olduğu halde yüksek sesle: — 
Ben Yunan’ı severim. Yunan benim özkardaşım-
dır. Diye bağırıyordu. Adı geçen imam bu lakır-
tıyı söylediği zaman gerek hazırun gerekse ben 
tüylerimiz ürperdi. Damarlarımız oynadı. Derhal 
imam efendiyi oradan almak icab ediyordu. Var-
dım kolundan tuttum. — Haydi, Hoca Efendi, 
seni evine götüreyim dedim. Koluna girdim. İs-
tasyondan on dakika ileri götürerek kafasına bir 
tokat vurdum. Bu esnasında Nahiye Müdürü 
Bey Tepeköy’den Torbalı’ya geliyordu. İmamın 
sarhoşluğunu görünce bana hitaben: — Oğlum, 
bu herifi şuradan def  et dedi ve arabasıyla süratle 
geçti. Bunun üzerine İmama: — Haydi, buradan 
cehenneme git dedim, bıraktım. İzmir’e gelmek 
üzere trene bindim. Kıyas İstasyonu’na kadar hiç-
bir vakaya tesadüf  etmeden Develi Köyü’ne gel-
dik. Oranın Rumları umumiyetle silahlı olduğu 
halde civardaki Türk köylerine hücum ediyorlar, 

rast geldiklerini öldürüyorlar, evleri soyuyorlardı. 
Bir kısım Rumlar treni abluka ederek içinde Türk 
olup olmadığını soruyorlardı. Bu sırada tren ha-
reket etti. Cumaovası istasyonuna geldik. Burada 
bir ihtiyar Türk’ün başına üşüşmüş Rumlar dö-
vüyorlardı. Tren buradan da hareket etti. Gazie-
mir istasyonuna geldik. Bütün Rumlar istasyonda 
toplanmış silahlı oldukları halde yüksek sesle üç 
defa “Zito Ellaza, Kato Türkiye” diye bağırdı-
lar. Karşıdaki askeri kışlalarına hücum ve yağma 
edilmesi için hep birden hareket ettiler. Attıkları 
kurşunlardan tren içinde bir kadın ve bir çocuk 
yaralandı. Tren hareket etti. Kızılçullu’ya geldik. 
Eşrefpaşa’ya gitmek için birçok yolcular trenden 
çıktı. Ben de onlara karıştım. O vakit Yunan aske-
rini gördüm. Hepimizi çevirerek yağmaya başla-
dılar. Benden bir gümüş köstek saat ile yetmiş iki 
lira paramı aldılar. Öylece canımı kurtarabildim. 
Beş-altı yerde yoklama ettiler. Güç hal ile evime 
gelebildim. Dibek başı Rumları mahallemize hü-
cum etmiş, evlerimize girerek para ve silah taleb 
ediyorlar. Birçoklarımız civardaki Fransız Katolik 
Kilisesi’ne iltica etmek suretiyle kurtulduk.”

Sakarya Kütüphanesi Sahibi Kemal Bey de 
o gün Kemeraltı’ndaydı ve olayları şu şe-
kilde anlatmıştı. 

“Uğursuz işgalin ilk günü bendeniz Kemeraltı’n-
da Ragıp Paşa Oteli’ndeydim. Yunanlılar silahsız 
Türkleri esir edip götürüyorlardı. Bize de Yunan 
Efzun neferleri geldiler. Yirmi kişi kadar vardık. 
Oradan bizi ikişer olarak Kışla meydanından 
Kordon’a götürüyorlardı. Kışla meydanında Yu-
nan Palikaryalarından birisi eline koca bir kama 
almış, oradan posta ile geçen Türklere daima 
kamanın ters tarafı ile vuruyor, küfrediyordu. 
Dolmaya doğru geldiğimiz zaman ne göreyim? 
Caddenin üzerinde ölü ve yaralılarla dolu, önü-
ne gelen Yunan askeri vuruyor. Benim de boyum 
kısa olduğu için daima ortaya giriyor idim. Bizleri 
Pasaport arkasında büyük bir tütün mağazasına 
koydular. İçeride ne göreyim? Beş-altı bin kişi, İz-
mir’in eşrafından birtakım beyefendiler. İçimizde 
hafif  ve ağır yaralı çoktu. Oradan iki saat sonra 
diğer bir mağazaya naklettiler; fakat bizi götü-
rürlerken ceplerimizden cüzdanları, saatleri, yü-
zükleri, eğer üzerimizdeki elbiselerimiz de iyiyse, 
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onları dahi çıkarıyorlardı. Yunanlılar nasılsa beni 
yoklamadılar. Herkesten on paraya varıncaya ka-
dar aldılar. Benim cebimde kırk lire para vardı. 
Bakıyorum, ekmek yok, su yok. Hiç kimsede para 
da yok. Gerçi ekmek para ile veriyorlarsa da para 
yok. Orada Köylü gazetesi sahibi Refet de var idi. 
Bir iki saat sonra Amerikan Salib-i Ahmerinden 
birkaç kişi geldi. Yaralıları aldılar. Hafif  yaralıla-
rı sardılar. Beni de küçük diye çocukların yanına 
soktular. Bize: — ‘Doğru evinize gideceksiniz’ 
dediler. Bizde fes yok, baş açık. Bereket versin ki 
Kemeraltı’nda Kalpakçı Ali Haydar Bey’in ma-
ğazasına geldim. Dükkânı soymuşlar. Yerden bir 
kalpak buldum, başıma geçirdim. Eve gittim.” 

İzmir Gaziemir’den iaşeci Ali Muharrem 
de işgal günü gördüklerini şu şekilde an-
latmıştı: 

“İşgal esnasında Darülmuallimimde talebe idim. 
İşgal günü arkadaşlarla Ziraat Bankası önüne gel-
dik. On dakika sonra Kordon’a gitmek üzere iken 
birdenbire Yunan ordusu geliyor dediler. Tabiidir 
ki çocukluk öylece bakıyordum. İki dakika sonra 
silahlar patlamaya başladı. Ben şaşırdım. Arkada-
şımı kaybettim. Bir de etrafımda ne göreyim din 
kardeşlerim etrafımda al kanlar içinde yatıyor. 
Hemen aklıma onların yanına yatmak geldi. Bir-
den bire yattım. Sürüklenerek kollarım al kanlar 
içinde şimdiki Katib-i adli dairesine girmek üze-
re iken kapının kanatlarını kapıyorlardı. Az bir 
mesafe kalmak üzere iken başımı soktum. Ayak-
larım dışarıda kaldı. Zorla içeriye girdim. Bayıl-
mışım; fakat silah sesleri o kadar çoğaldı ki aynı 
harp gibi. Benim üzerimde mektep elbisesi vardı. 
Bizleri ikişer yaptılar. Rezilliğin haddi hesabı yok 
dışarıda ne göreyim? Al kanlar içerisinde serilmiş 
din kardeşlerimiz yatıyor. Yüreğim sızladı. Ora-
dan kışla önüne geldik. Yapmadıkları hakaret 
yok. O sıralarda Allah’tan dolu, yağmur da baş-
ladı. Yolda durdurdular. Birçok ölen din kardeşle-
rimizin aralarından geçerek büyük bir mağazaya 
tıktılar. Akşam oluyordu. Aşağıya su dökmeye gi-
denler bir daha avdet etmiyorlardı. Esasen bizleri 
soyup soğana çevirmişlerdi. Meteliğimize varın-
caya kadar almışlardı. O geceyi orada geçirdik. 
Birkaç kişi gelip içimizden seçip alıp gidiyorlardı. 
Sabaha karşı beş on kişi kadar mektepli vardık. 

Bizi zorla saldılar. Eve gelinceye kadar birçok 
hakaretler gördüm. Eve geldim. Beni ölmüş zan-
netmişler. Biraderim de yok. Oradan mektebe git-
tim. Arkadaşlarım beni görünce etrafımı sardılar 
ve vakayı anlattım. Onlar benim öldürüldüğümü 
zannetmişler. Ertesi günü mahallemizdeki bir eve 
iki Yunan askeri taarruz ettiler. Çok şükür başka 
bir şey olmadı. O gün arkadaşımı sordum. Ben-
den ayrıldıktan sonra süngü ile vurmuşlar ölmüş. 
Hemen hastahaneye koştum. Al kanlar içerisinde 
yatıyordu. Ağladım; fakat ne çare şehit olmuş-
tu. Yıkattırdık. Cenaze namazını kıldıktan sonra 
defn ettirdik. Kahrolsun düşmanlar. Her zaman 
intikam almaya hazırım.” 

Yine İzmir Ticaret ve Lisan Mektebi öğren-
cisi olan Muzaffer Hüsnü de olayları ken-
dine göre anlatmıştı:

“İzmir’de Mektupçu Bey evlerinin birinde otu-
ruyorduk. Yunan İzmir’e girdi. Balkondan seyir 
ediyorduk birçok vapurlar sıra sıra olmuşlar geçi-
yorlardı. Tüfekler patlıyordu. Pederim askeri dok-
tor idi. O zaman nereye gideceğini şaşırdı, elbise-
lerini çıkartıp sivil bir elbise giydi, askerimize de 
eski elbiselerini verdi. Caddeden asker geçiyor ve 
mütemadiyen silahlar patlıyordu. Biz caddeden 
amcamın evine gidiyorduk. Arkamızdan Yunan 
askerleri birkaç kişiyi yakalamışlar küfür ede ede 
götürüyorlardı. Biz amcamın evine gittik. Ora-
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da birkaç gece kalmamızı söylediler. Pederimin 
paltosu evde idi. Ben onu almak için eve gittiğim 
vakit Ahmet Bey’in evi yağma ediliyordu. Bura-
ya üç yaşından on iki yaşına kadar çocuklar ile 
yirmi yaşından yetmiş yaşına kadar kadın erkek 
dolmuştu. Ben eve girdiğim vakit evde kurşun-
lar buldum. Bir de camlara baktım parça parça 
idi. Ben korktum. Paltoyu koluma taktığım gibi 
amcama koştum ve vakayı anlattım. Biz burada 
böyle bir müddet kaldıktan sonra vesika çıkartıp 
Bursa’ya gitmek hatırımıza geldi. Pederim vesika 
çıkartmak için gittiği vakit ‘yarın gel, yarın gel’ 
diye vermediler. Nihayet aldık. Buradan hareket 
ederek Bursa’ya gittik…” 

İrfan Selahattin Bey ise işgalin ikinci gü-
nünü anlatmaktaydı:

“İzmir işgalinin ikinci günü sabahı Memleket 
Hastanesi’ne gitmiştim. Hastane civarında elleri 
bıçaklı birtakım Rumlar dolaşıyordu. Tehlikeyi 
anladım. Geriye döneceğim esnada arkamdan 
bir el dokundu, döndüm. Birkaç Rumla Ameri-
kalı olduğu anlaşılan bir adamla karşılaştım. Beni 
hastanenin karşısındaki Cemal Paşa merhumun 

evine götürdüler. Buraya kadar maksatlarını söy-
lemediler. Bittabi hayli korktum. Bu evin içine 
şehitlerin cesetlerini doldurmuşlar. Bunları bana 
bir bir göstererek içlerinde tanıdıklarım var mı, 
yok mu? Bunu anlayacaklarmış. İçeriye girdik. 
Sağ tarafta birçok şehitlerin cesetleri çırçıplak 
üst üste yığılmıştı. Bunların hiçbirisine bakmak 
mümkün olmadı. Çünkü cümlesinin vücudu kur-
şun, süngü yaralarıyla berelerle dolu idi. Birinci 
kata çıktık. Burada hem sofaya hem de odalara 
cesetler sıralanmıştı. Hiçbiri tanınmıyordu. Elbi-
seleri parça parça idi. Yalnız birinin omzunda bir 
apolet kalmıştı. Bu apolet komiser apoleti idi. Bu 
şehidimizin bir komiser olduğu anlaşılıyordu fa-
kat kimdi bilemedim. Cesetlerden şunu anladım 
ki her şehidin başına birçok haydutlar üşüşmüş, 
rastgele yerleri taşla tüfekle ezilmiş, bunların el-
biseleri, pabuçları, çorapları hülasa neleri varsa 
yağma edilmişti. Beni cesetler arasında dolaştı-
rırlarken gözleri çanağından fırlamış birtakım 
haydutlar dişlerini gıcırdatarak gelip şehitleri seyr 
ediyorlar, bazıları cesetleri parmaklarıyla göste-
rerek arkadaşlarına işte bunu ben öldürdüm diye 
izahat veriyorlardı.” 
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İşgal döneminde Yunan subayları

İzmir’de Yunan askerleri



53

Bir asrı bulan milli mücadele tarihimiz için-
de müdafaa-i hukuk cemiyetleri gerek ku-
ruluş amaçları gerek örgütlenme aşama-

ları ve yarattıkları bağımsızlıkçı ruh ile modern 
Türkiye tarihinin oluşum süreci içinde en özgün 
toplumsal örgütlenmeler olarak öne çıkarlar. Bu 
bağlamda müdafaa-i hukuk cemiyetleri milli mü-
cadelenin toplumsal tabanını oluşturmuşlardır. 
Taşıdıkları bu büyük değere rağmen cemiyetler 
üzerinde genel ve spesifik çalışmalar yok dene-
cek kadar azdır. 1919 Türkiye’sinin bağımsızlık 
yolunda çoban ateşleri olan cemiyetler şehirlerin 
milli mücadele tarihi içinde genellikle değerlendi-
rilmişlerdir.1

Wilson İlkeleri’nin etkisi

Cemiyetlerin sosyolojik, iktisadi ve fikirsel oluşum 
süreçleri hakkında Türk tarih yazımında şimdiye 
kadar üretilen olgular benzerlik taşırlar. Bu anolo-
jik yaklaşım doğal olarak müdafaa-i hukuk cemi-
yetlerinin tek bir mercek altında değerlendirilme-
sine neden olmuştur. Cemiyetler hakkında büyük 
oranda Nutuk-Söylev baz alınarak yapılan tarih 
okumaları sonucunda bir bütüncül yaklaşıma ve 
konsolidasyona gidilmiştir. Buna göre cemiyetler, 
bölgesel kurtuluş çareleri peşinde koşan, silahlı 
mücadeleyi benimsemeyen, işgallere karşı dünya 
kamuoyunu demografik verilerle aydınlatmak is-
teyen bir örgütlenme dinamiğine sahiptirler.2 Bu 

konuda ellerinde kullanabilecekleri evrensel veri 
I. Dünya Savaşı sonunda Amerikan Başkanı Wil-
son’un yayınlamış olduğu ilkelerdir. Wilson, ilke-
lerinin on ikincisinde savaş sonucunda işgal plan-
larının demografik ekseriyet göz önüne alınarak 
yapılmasının önünü açmıştı. Bu bağlamda Mond-
ros Müterekenamesi’nden sonra halkının çoğun-
luğunun Türk olduğu yerler işgal edilemezdi. Bu 
self-determination yani kendi kendini yönetme, 
yerinden yönetim ya da başka bir deyişle söyleye-
cek olursak özyönetim ilkesi savaş sonunda Ana-
dolu ve Trakya için tünelin ucundaki umut ışığı 
idi. Bu nedenle cemiyetler, Wilson Prensipleri’ne 
aidiyeti her fırsatta ve konumda yinelediler. Hatta 
bu süreçte, bizatihi “Wilson Prensipleri Cemiyeti” 
adı altında bir cemiyet de kuruldu.3 Ama anılan 
yıllar, Amerika’nın dünya politikasındaki belir-
leyici etkisinin henüz tebarüz etmediği, küresel 
olarak Emperyalist hegemonyanın daha çok İn-
giltere ve Fransa mahreçli sürdürüldüğü yıllardı. 
Bu nedenle Wilson’un ilkeleri her ne kadar Türki-
ye’deki insanlara bir umut ışığı olsa da mütareke 
dönemindeki haksız işgalleri engelleyememişti.

Yükselen ayrılıkçılığa tepki

Cemiyetlerin örgütlenme saikleri sadece Mütare-
kename’nin 7. maddesi ahkâmına uygun olarak 
yapılan işgalleri protesto etmek değildi. Sosyolo-
jik olarak işgallerle birlikte başlayan bir iç parça-

Müdafaa-i Hukuk Ruhu ve    
İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı 
Osmaniye Cemiyeti 

İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti, İzmir ve çevresinde işgallere karşı 
ulusal bilincin uyanmasına önderlik etmiş, Milli Mücadele tarihimizin en özgün 
örgütlenme modellerinden birisi olmuştur. 

Dr. BAHAR ARSLAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi
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lanmayı da durdurma esasına dayanan bir pratik 
amaçlanıyordu. Yüzlerce yıl Osmanlı “millet sis-
temi”nin bir tezahürü olarak bir arada yaşayan 
Rumlar ve Ermeniler işgallerle birlikte azınlık 
ruhu ile hareket edip bağımsızlıkçı taleplerini ge-
len işgal ordularının desteğiyle yükseltmişlerdi. 
Mütareke sürecinde kurulan redd-i işgal, redd-i 
ilhak ve müdafaa-i hukuk adı altındaki cemiyet-
lerin birinci amacı öncelikli olarak bu taleplerin 
karşısında olmaktı. Nitekim Doğu Anadolu’da 
kurulan cemiyetlerin büyük çoğunluğu Ermeni 
ve Kürt ayrılıkçılığına karşı örgütlenmişler, Ege, 
Trakya ve Doğu Karadeniz’de kurulan cemiyetler 
ise Rum ayrılıkçı taleplerine karşı teşkilatlanmış-
lardı.

Cemiyetler hızla çoğaldı

Müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin sosyolojik anali-
zine baktığımızda çözülen imparatorlukta Müs-
lüman-Türk unsurların hemen hepsinin cemiyet-
lerin ana toplumsal direği olduğunu söylememiz 
olasıdır. İşgallerden olumsuz etkilenen eşraf, yerel 
yöneticiler, muvazzaf  ve mütekaid askerler, din 
adamları, köylüler ve kaymakam, mutasarrıf  ve 
nahiye müdürü gibi Osmanlı sivil bürokrasisi bu 
cemiyetlerin sosyolojik tabanını oluşturuyorlardı. 
Sadece askeri ve sivil bürokrasi değil, toplumun 
bütün katmanları, sosyolojik dinamikleri cemi-
yetler içinde temsil ediliyorlardı. Şüphesiz bu 
durumun oluşumunda 23 Temmuz 1908 sonra-
sı imparatorlukta oluşan nisbi hürriyetçi havanın 
yarattığı ortam önemli bir etmendi. Osmanlı va-

tandaşlarına cemiyet kurma hürriyeti verildikten 
sonra 1908 sonrası tüm imparatorluk genelinde 
çığ gibi büyüyen cemiyetler 1919’a gelindiğinde 
toplumsal açıdan cemiyet kurma ve kongre top-
lama konusunda toplumda ciddi bir birikim ya-
ratmıştı. II. Meşrutiyet’in yarattığı bu meşruiyet 
kaygısı savaş sonunda dağılan imparatorlukta sivil 
toplumun ve yerel inisiyatiflerin sorumluluk alma-
sı gibi kamusal alanı sivil örgütlenmelere açan bir 
işlev yaratmıştı. Böylelikle Osmanlı toplum yapı-
sının sosyolojik olarak tebaadan vatandaşa evrilen 
yol haritasında cemiyetler başat teşkilatlanmalar 
olarak yer aldılar. Dahası cemiyet kurmak, kongre 
düzenlemek gibi Osmanlı siyasal yapısında yeni 
tanış olduğumuz örgütlenme modelleri sivil top-
lumun devlet katında bir baskı unsuru olarak siv-
rilmesine yol açan gelişmeleri beraberinde getirdi.

Hâkim olan refleks milliyetçilikti 

Şüphesiz cemiyetlere ideolojik açıdan hakim olan 
refleks milliyetçilikti. 1908’den 1918 mütareke dö-
nemine kadar kurulan bütün cemiyetlerde millilik 
hakim bir ideolojik refleks olarak öne çıkmaktay-
dı. Burada söz konusu olan “millilik” imparator-
lukta 19. yüzyılın sonundan itibaren gelişen bir 
olguydu ve Türklük İslam ümmetini de kapsayan 
daha geniş perspektifli bir etno-kültürel tabana 
dayanıyordu. Bu açıkçası 20. yüzyılın başında 
yeni, yepyeni bir şeydi. Fransız İhtilali’nin yaydı-
ğı milliyetçilik ideolojisi imparatorluktaki Türkler 
tarafından sahipleniliyor ve bu geç milliyetçiliğin 
bütün paradigmaları konjonktür içinde belirleni-

20. yüzyıl başlarından bir İzmir panoraması
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yordu. Bu bağlamda Türk Yurdu4  ve 1912’de ku-
rulan Türk Ocağı5 gibi cemiyetler müdafaa-i hu-
kuk cemiyetlerine giden yolda önemli kilometre 
taşları oldular. Cemiyetlerde yer alan insanların, 
teşkilat yapısı içinde öne çıkan herkesin ideoloji 
ve söylem açısından sahiplendiği her şey, daha 
Harb-i Umumi yani I. Dünya Savaşı yıllarında 
belirginlik kazandı. Ellerinin altında yitip giden, 
parçalanan bir imparatorluk vardı. İşte bu yüz-
den İttihatçılar Trakya ve Anadolu merkezli yeni 
bir teşkilatlanma modelini önceleri illegal, sava-
şın son yılında ise bariz olarak uygulama alanına 
koydular. I. Dünya Savaşı öncesinde İttihatçılar 
tarafından kurulan Müdafaa-i Milliye Cemiye-
ti6 ve mütareke döneminde olgunlaştırılan Milli 
Kongre7 teşkilatlanmaları müdafaa-i hukuk cemi-
yetlerinin bu anlamda referans kaynakları oldu-
lar. Bununla birlikte cemiyetlerde fırkacılık-par-
ticilik yapmama esası belirlenmişti.1918’e kadar 
yaklaşık sekiz yıl süren ittihatçı - itilafçı ayrımı 
mütareke günlerinde toplumsal karşılığı olan bir 
siyasal refleks ve olgu değildi. Dahası, İttihatçılar 
yenilginin, çözülmenin ve dağılmanın ana unsuru 
olarak görülüyorlar ve artık toplum katında nega-
tif  imlemelerle anılıyorlardı. İttihat ve Terakki’nin 
Mondros Mütarekenamesi imzalandıktan üç gün 
sonra son kongresini toplayarak fesih edilmesi ve 
İttihat ve Terakki Merkez-i Umumi’sinin önem-
li bir bölümünün yurt dışına kaçması bu negatif  
imlemeyi arttıran bir özellik arz ediyordu. İttihat 
ve Terakki kendisini feshetmiş ama İttihatçı ruh, 
Teceddüt Fırkası adı altında devam ediyordu.8 İt-
tihat ve Terakki’nin taşra teşkilatları dağılmamıştı 
ve bunlar Teceddüt Fırkası’na dahil olmuşlardı. 

Pek çok yerde müdafaa-i hukuk cemiyetleri İttihat 
ve Terakki’nin taşra örgütlenmeleri içinde faaliyet 
gösterdiler. Örneğin; Trabzon Muhafaza-yı Hu-
kuk-u Milliye Cemiyeti yurt dışına kaçan ittihatçı 
önderlerle ilişkisini devam ettiriyor, İzmir Müda-
faa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti de İzmir’de 
Teceddüt Fırkası ve onun kâtibi mesulü Celal Bey 
(Bayar) ile ilişkilerini gizli bir şekilde sürdürüyor-
du. Bu ilişkiler resmi düzeyde olmasa bile gayrı 
resmi olarak büyük ölçüde devamlılık arz ediyor-
du. Zira cemiyetlerin insan malzemesi - beşeri 
sermayesi ittihatçılıktı ve bu olgu; cemiyetlerin 
sosyolojik yapısına aynen sinmişti.

Yerel kongrelerin olumlu etkisi

Bilindiği gibi müdafaa-i hukuk cemiyetleri bölge-
sel bağımsızlık yolunda örgütlenmeyi hedef  edin-
mişlerdi. Bu çerçevede cemiyetlerin işgaller öncesi 
ve işgaller sonrasındaki faaliyetlerini ayrı bağlam-
lar içinde değerlendirmek gerekir. Zira önce basın 
yoluyla propaganda faaliyeti yapmak, nüfus ista-
tistikleri yayınlamak, İtilaf  Devletleri nezdinde 
işgalleri protesto için mitingler düzenlemek gibi 
barışçıl eylemlerle seslerini dünya kamuoyuna 
duyurma amacını güden cemiyetler, işgaller baş-
ladıktan sonra eylem planlarını değiştirmişler ve 
yerel hükümet organları, icra heyetleri gibi çalış-
maya başlamışlardır. Trakya ve Anadolu’da dev-
let otoritesinin zayıfladığı, merkezi hükümetin iş-
gal ordularının denetimi altına girdiği bir süreçte 
cemiyetler yerel hükümet organları gibi faaliyet 
göstermişler, vergi toplamışlar, silahlı milis birlik-
leri oluşturmuşlar ve bu faaliyetlerini de kongre 
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toplama suretiyle meşrulaştırmak istemişlerdir. 
Redd-i ilhak, redd-i işgal, müdafaa-i hukuk adın-
da kurulan yüzlerce cemiyet bölgesel anlamda bu 
faaliyetlerini yerel kongre iktidarlarıyla somut-
laştırmışlardır. Trakya’da Trakya Paşaeli Cemi-
yeti’nin organizasyonunda toplanan Lüleburgaz 
ve Edirne kongreleri9 yerel birer meclis organı 
gibi faaliyet göstermişlerdi. Keza Doğu Anado-
lu’da Erzurum merkezli kurulan Şarki Anadolu 
Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Erzurum 
Kongresi’ni toplayarak sürece dâhil olmuştu. Ni-
tekim Erzurum Kongresi’ne Mustafa Kemal Paşa 
da katılmıştı. Ayrıca Batı Anadolu bölgesinde 
hem İzmir hem de hinterlandı müdafaa-i hukuk 
cemiyetlerinin organize ettikleri yerel kongreler-
le bölgedeki Yunan işgaline karşı faaliyet göster-
mişlerdi. Bu bağlamda Balıkesir, Alaşehir, Nazilli 
kongreleri Batı Anadolu’da milli mücadelenin ör-

gütlenmesinde önemli işlevleri yerine getirmişler-
di.10 Yine İzmir 15 Mayıs 1919’da işgal edilmeden 
önce İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemi-
yeti’nin düzenlediği Büyük İzmir Kongresi, yakla-
şan işgale karşı oluşacak mukavemetin esaslarının 
belirlenmesi açısından çok önemliydi. Kongreye 
Aydın Vilayeti’ni ve bölgedeki civar şehirleri tem-
silen çok sayıda delege iştirak etmişti.

Sivas Kongresi ve cemiyetlerin birleş-
mesi

Cemiyetler 1918 yılı başından Sivas Kongresi’nin 
toplandığı 4 Eylül 1919’a kadar Anadolu’da em-
peryalist işgallere karşı sivil direnişin öncü yapıları 
oldular. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde ulusal 
Kurtuluş Savaşı’na eklemlendikleri süreç ise Sivas 
Kongresi oldu. Bu kongrede tüm cemiyetler Ana-
dolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını 
aldıkları Sivas Kongresi kararları ile tescillenmiş 
oldu. Böylelikle birbirinden kopuk, her biri kendi 
bölgesinin kurtuluşu için mücadele veren cemi-
yetler tek bir organ adı altında birleştirilerek va-
tan savunmasına hizmet etmeye devam ettiler. Bu 
merkezileşme olgusu, yerel sivil direniş yapıları-
nın yeni verili duruma uyumunda bazı sorunların 

23 Kasım 1918 günü İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı 
Osmaniye Cemiyeti resmen teşekkül 
etmiştir. İzmir’de yayınlanan Anadolu 
Gazetesi’nin 26 Kasım 1918 tarihli haberine 
göre de cemiyetin programı Köylü Gazetesi 
tarafından yayınlanmıştır. 

İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti Üyeleri bir arada - İzmir 12 Mayıs 1919 
(Kaynak: DEÜ Atatürk İlke ve İnkilapları Enstitüsü)
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da ortaya çıkmasına neden oldu. Her biri yerel bir 
hükümet organı kimliğinde mücadele eden bazı 
cemiyetler Sivas Kongresi kararlarına uyum ko-
nusunda tereddüt gösterdiler. Henüz daha Mus-
tafa Kemal Paşa’nın Samsun-Amasya-Erzurum 
ve Sivas rotasında oluşturduğu topyekûn milli 
kurtuluş iradesinin Anadolu’nun her noktasına 
sirayet etmediği zor günlerdi. Mustafa Kemal 
Paşa, Sivas Kongresi’nde büyük bir öngörüyle 
kendisi Anadolu topraklarına çıkmadan önce fa-
aliyet gösteren müdafaa-i hukuk cemiyetlerini bir 
çatı altına alarak onları merkezi otoriteye eklem-
lemişti. Zira ulusal kurtuluş için ihtiyacı olduğu 
toplumsal taban müdafaa-i hukuk cemiyetlerinde 
mevcuttu. Bu güçlü örgütlü yapı; ulusal kurtuluş 
mücadelesinde Mustafa Kemal Paşa’ya dağınık 
da olsa bir toplumsal taban sunuyordu. Ancak, 
yerel iktidar yapıları arasındaki iç iktidar müca-
deleleri ve elde edilen yerel nüfuzlar cemiyetlerin 
Sivas Kongresi’nde bütünleşme-birleşme kararı-
na uyumu konusunda ciddi krizler yaşanmasına 
neden olmuştu. Örneğin Trabzon’daki Trabzon 
Muhafaza-yı Hukuk-u Milliye Cemiyeti11 Sivas 
Kongresi’nin birleşme kararına tereddütlü yaklaş-
mıştı. Cemiyetin Doğu Karadeniz’de güçlü İtti-
hatçı bağlarının olması bu itirazda önemli bir rol 
oynamıştı. Keza Batı Anadolu’da faaliyet gösteren 
cemiyetler12, Sivas Kongresi’nin birleşme kararı-
nı kabul etme iradesini kontrollü ve denetimli 
bir sürece yaymışlardı. Daha öncede belirtildiği 
gibi yerel bir hükümet organı mahiyetinde faali-
yet gösteriyorlardı. Milis kuvvetler oluşturuyorlar, 
kendi bölgelerinde vergi topluyorlar, bir tür yerel 
parlamento gibi çalışan kongreler düzenliyorlar 
ve emperyalist işgale karşı kuva-yı milliyeyi amil 
ve etken kılıyorlardı. Sorun Mustafa Kemal Pa-
şa’nın Heyet-i Temsiliye Reisi sıfatıyla Ankara’ya 
gelmesi ve 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılma-
sıyla çözümlendi. Ulusal Kurtuluş Savaşı önde-
rinin stratejik dehası bir kez daha galip gelmişti. 
Böylelikle müdafaa-i hukuk sadece bir cemiyet, 
toplumsal bir örgütlenme değil bir ruh, bağım-
sızlığı şiar edinmiş bir inanç haline dönüşmüştü. 
İşte bu müdafaa-i hukuk ruhu 1919’dan 1923’e 
kadar bir imparatorluğun bakiyesinden çağdaş 
bir ulus-devlet yarattı. 

Milli Mücadele’nin öncü şehri İzmir

Bu sancılı süreçte İzmir ve şehir içinde örgütlenen 
İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti 
hakkında söyleyeceklerimiz ise şunlardır: İzmir, 
işgali ve istirdadı yani kurtuluşuyla Milli Müca-
dele’nin öncü şehri olmuştur. İmparatorluğun 
Anadolu’da modernleşme dinamiklerine en açık 
liman kenti olan İzmir zengin tarımsal potansiye-
li, Gediz ve Menderes nehirlerinin suladığı verim-
li ve bereketli topraklarıyla 18. yüzyıldan itibaren 
batı kapitalizminin odak noktası haline gelmiştir. 
Anılan süreçte doğrudan yabancı sermaye yatı-
rımlarının çekim merkezi olan İzmir levant tica-
retinin Doğu Akdeniz’deki merkezlerinden birisi 
olarak tanınmaya başlanmıştır. Şehrin sosyoloji-
si, iktisadi birikimi, yaşam kodları 18. yüzyıldan 
itibaren ciddi bir değişime uğramış, levanten 
aile şirketleri İzmir ve hinterlandını batı kapita-
lizmine bağlayan en önemli aracı güçler olmuş-
lardır. Bununla birlikte şehrin altyapı ihtiyaçları 
farklılaşmış, mekânsal ve mimari görünümü bu 
değişime uygun hale gelmiştir. Şehri demiryolla-
rıyla hinterlanda bağlayan süreç, Batı Anadolu’da 
tarımda kapitalist ilişkilerin olağanüstü bir dü-
zeyde hareketlenmesine neden olmuştur. Bütün 
bunların bir yansıması olarak liman, gümrük ve 
demiryolu istasyonları çevresinde yeni bir kentsel 
merkez oluşmuştur İzmir’de... Kordon ve Frenk 

İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti bazı üyeleri - 
İzmir 12 Mayıs 1919 (Kaynak: DEÜ Atatürk İlke ve İnkilapları 
Enstitüsü)
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Sokağı’nda konuşlanmış konsolosluklar ile batı-
lı yaşam kodlarının en yeni örnekleri bu süreçte 
İzmir’de sergilenmeye başlamıştır. Şehrin ban-
liyöleri olarak tanımlayabileceğimiz Karşıyaka, 
Bornova ve Buca’da levanten köşklerinde sür-
dürülen yaşam kodları İzmir’i bu süreçte dünya 
kapitalist sistemine tek yönlü bağlamıştır. Sinema, 
tiyatro, konser salonları, oteller, şık bar ve resto-
ranlar ile tenis, golf  ve futbol gibi batılı yaşam 
pratiklerinin en müstesna örnekleri artık İzmir’de 
oluşmaya başlamıştı. 1868’de şehrin belediye ida-
resine kavuşması13, şehre havagazı ve elektriğin 
girmesi, önce atlı tramvayların sonra da elektrikli 
tramvayların şehir caddelerinde boy göstermesi 
İzmir’i batı metropolleriyle eşitleyen bir durum 
ortaya çıkarmıştı. Bu süreçte İzmir Limanı’ndan 
yapılan ticaretin hacmi genişlemiş, ithalat-ihracat 
dengesinde tarım ürünlerinden oluşan ihracat 
kalemleri önemli bir aşama kaydetmişti. Gediz 
ve Menderes ovalarından demiryolu aracılığıyla 
şehre aktarılan bölgenin zengin tarım ürünleri 
önce gümrük bölgesindeki antrepolara getiriliyor 
ve buradan limandaki ticaret gemileri aracılığı ile 
batı ülkelerine aktarılıyordu. Pamuk, üzüm, incir, 
zeytin, meyan kökü ve diğer ürünler bu ticari ha-
reketliliğin en önemli tarımsal metalarıydı.14

Zengin şehrin fakir halkı…

Şehrin sosyolojisinde Rumlar, Ermeniler, Muse-
viler genellikle bu ticari zenginlikten yararlanan 
gayr-ı Müslim cemaatlerdi. Müslüman Türkler 
ise şehrin, İkiçeşmelik, Namazgah, Dibekbaşı, 
Kireçlikaya, Damlacık gibi genellikle Kadifekale 
sırtlarında konuşlanmış mahallelerinde yaşıyor-
lar ve bu ticari hareketliliğin sadece hamallık, 
yük taşıyıcılığı gibi sektörlerinden pay alıyorlardı. 
Anılan dönem yani 19. yüzyıl, şehrin en zengin 
ve hareketli yüzyılı olmuş, levanten aile şirketleri 
şehirdeki bu ticari hareketliliğin kâh aracısı kâh 
da doğrudan yatırımcısı, müteşebbisi ve girişim-
cisi olmuşlardı. Reesler, Forbesler, Giraudlar, Pe-
tersonlar, Alibertiler, De Jonghlar, Farkouhlar ve 
diğerleri hem İzmir şehrinde hem de Batı Ana-
dolu tarımında kapitalist ilişkilerin en önemli 
sürdürücüleriydi. Verilen imtiyazlar ve ticaret 
sözleşmeleriyle batı kapitalizmi Doğu Akdeniz’in 

bu en önemli liman şehrini ve hinterlandını tek 
yönlü olarak dünya sistemine bağlıyordu.15 Gi-
derek zenginleşen bu toplumsal kesimler karşı-
sında her geçen gün yoksullaşan Türkler, şehir 
sosyolojisinde ve mekânsal örüntüsünde birlikte 
yaşıyor gibi görünseler de; bir levantenin 19. yüz-
yılıyla, Hollandalı bir tüccarın ya da Belçikalı bir 
müteşebbisin, demiryollarında faaliyet gösteren 
bir İngiliz mühendisin, tütün rejisi direktörü bir 
Fransız’ın 19. yüzyılı ve İzmir’iyle, Damlacık ve 
Namazgahta yaşayan bakkalık, terzilik, ayakkabı 
tamirciliği, hamallık ve yük taşıyıcılığı yapan bir 
İzmirli Müslüman Türk’ün 19. yüzyılı aynı za-
mansallık içinde akmıyordu. Bu bağlamda doğu-
nun küçük Paris’i, levantın yıldızından daha çok 
istifade edenler, şehrin ve hinterlandının rantını 
bölüşenler kesinlikle Türkler değildi.

“Kabe-yi hürriyet” Selanik

23 Temmuz 1908 Meşrutiyet’inden sonra İttihat 
ve Terakki’nin milli iktisat yaklaşımları, koopera-
tifçilik ve milli bankacılık alanında attığı adımlar 
ve bir Türk tüccar - müteşebbis sınıf  yaratmaya 
yönelik devlet katında ortaya çıkan refleks çoğun-
lukla bu ticari dengeyi, muvazeneyi tersine çevir-
mek için atılan adımlardı. Artık milli Türk burju-
vazisi doğuyordu ve bu doğum tamamen ideolojik 
reflekslerle devlet katında ortaya çıkan bir sınıfsal 
tercihti. Bu süreçte iktisadi koşullar milliyetçilik 
ideolojisini besliyor, imparatorluğun ticaret ve li-
man kentleri yeni bir sosyal mobilizasyona sahne 
oluyordu.16 II. Abdülhamit otokrasisinden göre-
ce az etkilenen Selanik ve İzmir gibi kentlerde 
muhalif  cereyanlar uygun koşullar buluyorlardı. 
Nitekim Selanik bu süreçte “kabe-yi hürriyet” ol-
muş, 1907’de Doktor Nazım Bey’in17 Selanik’ten 
İzmir’e gelip şehirdeki muhalefeti örgütlemesiyle 
İzmir, Osmanlı Anadolu’sunda muhalif  cereyan-
ların merkezi olma özelliğine kavuşmuştu.

Milli burjuvazi yaratma çabası

İşte bu birikim 23 Temmuz 1908’den sonra mil-
li tüccar-burjuvazisini yaratmış ve bunun içinde 
iktisadi koşullarla biçimlenmiş bir tür iktisadi mil-
liyetçiliğin tezahür etmesine neden olmuştur. İz-
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mir’de 23 Temmuz 1908’in hemen ertesinde Bos-
na-Hersek’in Avusturya - Macaristan tarafından 
ilhakı üzerine Avusturya mallarına karşı girişilen 
boykot hareketi ve bu bağlamda oluşturulan İz-
mir Boykotaj Cemiyeti18 esasında bu iktisadi mil-
liyetçi refleksin ilk toplumsal tepkilerinden birisiy-
di. Açıkçası bu toplumsal tepkiyi de örgütleyen, 
organize eden devlet katında sahiplenilmiş olan 
yeni siyasal reflekslerdi. İttihat ve Terakki özel-
likle liman şehirlerinde mavnacılar, salapuryacı-
lar, liman hamalları gibi meslekleri örgütleyerek 
liman şehirlerindeki kapitalist ilişkileri bu meslek 
örgütlerinin cemiyetleri üzerinden sınırlı da olsa 
kontrol etmek ve denetlemek amacındaydı. Da-
hası köylerde ve tarımsal kesimde üretici birlikle-
rini yani kooperatifleşmeyi öne çıkararak tarımda 
var olan kapitalist sömürü mekanizmasının önüne 
geçme niyetindeydi. Bunun için kooperatifleşme-
yi ve üretici birliklerinin oluşmasını teşvik ettiler. 
Böylece yeni bir tüccar sınıfı yani ticaret burjuva-
zisi doğuyordu ve bu burjuvazinin en bariz niteli-
ği milli olması idi. 

Mücadelenin önemli isimleri ve 
mekanları

İzmir’de 1912’de Milli Kütüphane’nin19 açılma-
sı, yine aynı yıl İzmir Türk Ocağı’nın kurulması20 
şehrin münevverleri ve şehirde yavaş yavaş sivril-
meye çalışan milli meslek teşekkülleri için önemli 
bir gelişmeydi. Dahası 1880’lerden itibaren faali-
yet gösteren İzmir’in Türkçe basını 23 Temmuz 
1908’le birlikte bu iktisadi esaslarca biçimlenmiş 
milliyetçiliğin fikri düzeyde en büyük destekçisi 
olmuştu. Bu süreçte Ahenk, Hizmet gibi şehrin 
artık klasikleşmiş basın yayın organlarına Köylü 
ve Anadolu adını taşıyan gazeteler eklenmiş ve bu 
gazeteler efkar-ı umumiyeyi yani kamuoyunu bu 
yeni refleks konusunda tenvir etmeye yani aydın-
latmaya başlamışlardı. Şehrin bu iklimi şehirli bir 
ortasınıfı, entelijijansiyayı geliştiren bir ortamda 
yaratmıştı. 

Öte yandan İzmir’de münevverlerin bir araya gel-
diği mahfeller arasında gazete idarehanelerinin 
yanı sıra dönemin ideolojik atmosferi içinde toplu-
mu mobilize eden bazı başka sosyal mekânlar ola-

rak kahvehaneler, kulüpler, çayhaneler, dernekler, 
fırkalar, kitabevleri, kütüphaneler gibi kamusal 
alanlardan bahsetmek olasıdır. Bunlar arasında 
Ömer Lütfi Efendi’nin idaresinde bulunan Aske-
ri Kıraathane, Hükümet Konağı’nın karşısında 
Mehmet Efendi’nin işlettiği Ekmekçibaşı Kıra-
athanesi, Tilkilik’te Giritli Hasan Efendi’nin ve 
Ali Ağaların kahvehaneleri hep bu minvalde rağ-
bet gören mekânlar olmuşlardır. Bütün bunların 
yanı sıra, Ali Efendi Kütüphanesi’yle, Yusuf  Rıza 
Efendi Kütüphanesi, Kramer Gazinosu, Haylayf  
Patanesi, Sporting Kulüb ve Selatin Meyhanesi 
de yine bu muhalif  aydınların uğrak köşeleri ara-
sında idi. Bıçakçızade Hakkı Bey, İzmir’in ünlü 
edebiyatçısı Halid Ziya Uşaklıgil, felsefeci Baha 
Tevfik, Şahabettin Süleyman, İzmir’in ilk hürri-
yet kurbanlarından Tevfik Nevzad, hicivleriyle 

İzmir-Reddi İlhak Heyeti Milliyesinin Maşatlıktaki toplantıya 
daveti, 14 Mayıs 1919.  (Kaynak: DEÜ Atatürk İlke ve 
İnkilapları Enstitüsü) 
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tanınan Şair Eşref,  Doktor Ethem Bey, sonradan 
Kastamonu milletvekili olacak olan İzmir Sıhhiye 
Müdürü Doktor Şükrü Osman, Avukat Müsteca-
bizade İsmet, Kel Şair olarak bilinen Ermenaklı 
Hasan Rüştü, Mevlevi Şeyhi Nurettin Efendi, yıl-
lar sonra itilafçıların organı Müsavat gazetesinin 
başyazarlığını üstlenecek olan Hafız İsmail, İz-
mirli şair Tokadizade Şekip, İzmir Şairleri Anto-
lojisi’nin yazarı Hüseyin Avni Ozan, şair Nurettin 
Efendi, İzmir Sanatlar Mektebi öğretmenlerinden 
Maraşlı Kamil Efendi, Prens Sabahaddin’e hoca-
lık yapmış olan Kadıhanlı Emin Bey, İzmirli müf-
tü-mebus Mehmet Sait Efendi, İzmir’de çıkardığı 
Musavver Emel adlı mecmuayla tanınan Hamit 
Suphi, Bir Roman Gibi adlı eserinde anılarını ka-
leme alan şair ve edebiyatçı Bezmi Nusret Kaygu-
suz, Kadıhanlı Emin, Türkçü Necib ve Mehmet 
Şeref  gibi isimler hep bu mahfellerin müdavimle-
ri idi. Yine Hacı Hasanzade Edhem Bey, Hüseyin 
Lütfi Bey, Moralızade Halit Bey, Selahattin Bey, 
Arif  Bey, Abdurrahman Sami Bey, Salebçizade 
Hacı Mithat Bey, Moralızade Nail Bey, Mustafa 
Necati Bey, Vasıf  Çınar Bey, Eczacıbaşı Süleyman 
Ferit Bey gibi şehrin önde gelen münevverleri bu 
süreçte gerek İzmir Türk Ocağı’nda gerek İzmir 
Milli Kütüphanesi’nde şehrin entellektüel kapasi-
tesini artıracak çalışmalar yapıyorlardı. Bu isim-
ler aynı zamanda İttihatçı refleksin öne çıkarmış 
olduğu iktisadi milliyetçiliğin bütün tezahürlerini 
eserlerinde, gazete yazılarında bıkıp usanmadan 
işliyorlardı. Harb-i Umumi yani Birinci Dünya 
Savaşı bittiğinde İzmir’de bu bağlamda ciddi bir 
birikim oluşmuştu. Nitekim bu birikim 1918 yılı 
içinde İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Ce-
miyeti’nin kurulmasına yol açacak gelişmeleri be-
raberinde getirmişti.21 

İşgal ihtimali gündemdeydi

30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekenamesi im-
zalandığında, İzmir şehri bu mütarekeyi büyük bir 
yeisle karşıladı. Şehrin münevverleri bu karmaşık 
durumda İzmir’in İtilaf  Devletleri tarafından iş-
gal edileceği düşüncesi üzerine çözümler üretme-
ye başlamışlardı. Şehirde mütareke imzalandığı 
süreçte var olan İttihatçı ve İtilafçı tartışması gi-
derek karmaşık bir hale bürünmüştü. Hürriyet ve 

İtilaf  Fırkası’nın İzmir’deki taraftarları I. Dünya 
Savaşı’nın bütün olumsuz sonuçlarından İttihat-
çıları sorumlu tutuyorlardı. Bu nedenle şehirde 
mütareke döneminde örgütlenmeye çalışılan her 
harekete karşı kuşkucu bir gözle bakıyorlar ve 
bu hareketleri İttihatçı olmakla damgalıyorlardı. 
İzmirli aydınlar tarafından kurulmak istenen İz-
mir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti de 
bu gelişmelerden payını aldı. Şehirde Hürriyet ve 
İtilaf  Fırkası’nın yayın organı konumunda olan 
Islahat ve Müsavat gazeteleri Müdafaa-i Hukuk-ı 
Osmaniye Cemiyeti’nin İttihatçı saiklerle kurul-
mak istendiğini her fırsatta yineliyorlardı. Öyle ki 
Müdafaa-i Milliye Cemiyeti diye bir cemiyet var-
ken Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti’nin 
kurulmasını gereksiz ve manasız buluyorlardı. Ni-
tekim Islahat Gazetesi’nde yayınlanan “Gülmeli 
mi? Ağlamalı mı?” başlıklı yazıda cemiyetin kuru-
luş amacı eleştirilirken cemiyet kurucuları da sert 
bir dille yerilmekteydi. 8 Ocak 1919’da Islahat’ta 
bu başlıkla yayınlanan yazı, şehirdeki genel hava-
yı yansıtması açısından ilgi çekicidir. Yazıda: 

“Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyet ne oluyor? Mem-
leketimizde bir Müdafaa-i Milliye Cemiyeti var. Munta-
zam bir teşkilata da malik programı ise menafi-i aliyye-yi 
vataniyeyi müdafaa etmektedir. Bunu ihya etmek hakikaten 
teşkilata malik olan şu müesseseyi daha muntazam bir 
hale getirmek erbab-ı namus ve müteferrikin için bir va-
zife iken öyle olmadı. Tokadizade Şekip, Şeyh Nuri, Hacı 
Mithat, Doktor Ethem, Ahmed Burhaneddin Beyler gibi 
cidden kıymettar simalar da bunu düşünemedi. Kendileri 
çolukla, çocukla tevhid-i mesai ederek ayrı bir izanla Mü-
dafaa-i Hukuk-u Osmani Cemiyeti yaptılar. Rica ederim. 
Müdafaa-i Milliye demek Müdafaa-i Hukuk-u Milliye-yi 
Osmaniye demek değil midir? O halde ikinci bir cemiyete 
ne lüzum vardı ki? Halkı beyhude ianelerle müracaatlarla 
adeta izaç ediyoruz”.22 

İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı 
Osmaniye Cemiyeti’nin 
düzenlemiş olduğu Büyük 
İzmir Kongresi Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’nda kongreler sürecinin 
başlangıcını temsil ediyordu.
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1919 Kasımında kuruldu

Zeki Arıkan’ın da belirtmiş olduğu gibi “İtilafçı 
basın, Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Derne-
ği’nin kuruluşunu da bir İttihatçı oyunu olarak 
görüyor, bu yüzden böyle bir örgütün filizlenip 
güçlenmesinden kaygı duyuyordu.”23 İşte bu tar-
tışmalarla biçimlenen mütareke dönemi İzmir’in-
de Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti 1919 
yılı Kasım ayı sonlarında kurulabilmişti.24 

Cemiyet, kuruluş amacını Wilson Prensipleri’ni 
kendisine ilke edinerek şöyle belirtiyordu: “Aksam-ı 
vatanın maddeten ve manen terakki ve tealisi esbabını te-
mine çalışmak, efkar ve hissiyat-ı memleket-i alem-i me-
deniyete iblağ ve isal eylemek”. Bu amaçla bir araya 
gelen İzmir’in önde gelen münevverleri Moralı-
zade Halit ve Moralızade Nail, Menemenlizade 
Muvaffak, Haşim Enveri, Nazmi, emekli Binbaşı 
Hüseyin Lütfi, Abdurrahman Sami, İtibar-ı Milli 
Bankası İkinci Müdürü Naci, Tokadizade Şekip, 
Sahlepçizade Hacı Mithat, eski Dâhiliye Müste-
şarı Cami, eski Adliye Nazırı İsmail Sıtkı, Talebe 
Müfettişi Ragıp Nurettin, Şerifpaşazade Remzi, 
sabık İzmir mektupçusu Vasfi Bey idi.25 Bütün 
bunlarla birlikte cemiyetin ilk kurucularıyla ilgili 
farklı isimlere de rastlamak olasıdır. Örneğin Me-
sut Çapa makalesinde bunlara ek olarak tüccar-
dan Osman Nuri Bey, Hacı Hasanzade Ethem, 
tüccardan Arif  Bey, tüccardan Selahattin Bey, Se-
limzade Mehmet Bey, Mevlevi Şeyhi Nuri Efendi, 
Ahmet Burhaneddin Bey, Alemderzade Ethem 
Beylerin isimlerini zikretmektedir.26

Bu arada İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye 
Cemiyeti’nin kurulmasında İttihat ve Terakki’nin 
tasfiyesinden sonra şehirde tesis edilen Teceddüd 
Fırkası yöneticilerinin de etkileri olmuştu.27 İttihat 
ve Terakki’nin katib-i mesulü Celal Bey (Bayar) 
Teceddüd Fırkası’nın da katib-i mesulü olmuş, 
bir anlamda mütareke döneminde İttihatçılık 
Teceddüd Fırkası organları eliyle sürdürülmeye 
çalışılmıştı. İşte bu bağlamda İzmir’de Teceddüd 
Fırkası Müdafaa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiye-
ti’nin çalışmalarını örtül bir biçimde desteklemiş 
ve bu destek Müdafaa-i Hukukçular tarafından 
her fırsatta dile getirilmiştir. O günlerde yeni ce-
miyetin İttihatçılarla mesafeli olması kararlaştı-
rılmıştı. Zira 1918 koşullarında İttihatçı damgası 

yemek, cemiyet çalışmalarını olumsuz bir şekilde 
etkileyebilirdi. Nail Moralı cemiyetin kuruluşun-
da Teceddüd Fırkası ve Celal Bayar bağlantısını 
anılarında şu şekilde aktarmaktaydı: 

“... İzmir Müdafaa-i Hukuk çalışmalarında İttihad ve 
Terakki teşkilatından son derece yararlandığımızı kaydet-
mek bir vazifedir. İzmir’de o zaman Teceddüt Fırkası’nı 
yürüten İttihat ve Terakki eski katib-i mesulü Mah-
mut Celaleddin ( Sayın Celal Bayar) Bey’in bizi destekle-
mesinden ve bunu gizliden gizliye idaresinden duyduğumuz 
takdir ve şükranı asla unutmamaktayız. Mahmut Cela-
leddin Bey’le temasımızı müşterek dostumuz ebe doktoru 
Hacı Hasanzade Ethem Bey üzerine almış ve bu vazi-
feyi sonuna kadar ehliyet ve muvaffakıyetle yürütmüştür. 
Şöyle ki hiçbir yerde Celal Bey’le karşılaştığımızı hatır-
lamıyorum.28 Bütün bunların yanı sıra Teceddüd 
Fırkası’nın bir diğer önemli üyesi Süleyman Ferit 
(Eczacıbaşı) Bey de İzmir Müdafaa-i Hukuk-u 
Osmaniye Cemiyeti’nin teşkilatlanma faaliyetle-
rinde yer almıştı.29 

Büyük İzmir Kongresi

Cemiyetin nizamnamesinin vilayete verildiği ta-
rih olan 23 Kasım 1918 günü İzmir Müdafaa-i 
Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti resmen teşekkül et-
miştir. İzmir’de yayınlanan Anadolu Gazetesi’nin 
26 Kasım 1918 tarihli haberine göre de cemiyetin 
programı Köylü Gazetesi tarafından yayınlan-
mıştır.30 Mütareke döneminin zor koşulları altın-
da yaklaşan emperyalist işgallere karşı toplumsal 
mukavemeti örgütlemek İtilaf  Devletleri ve dünya 
kamuoyu nezdinde İzmir ve çevresinde demogra-
fik açıdan Türklerin çoğunlukta olduğunu kanıtla-
mak ve bunun için uluslararası diplomatik ilişkiler 
kurmak gibi amaçları kendi bünyesinde barındı-
ran cemiyetin milli mücadele tarihimiz içerisin-
deki en önemli etkinliği 17-19 Mart tarihlerinde 
İzmir’de düzenlemiş olduğu Büyük İzmir Kong-
resi’dir. Bu kongre sadece İzmir şehrinin değil, 
tüm Batı Anadolu bölgesinin haklı sesini dünya 
kamuoyuna duyurabilmek amacıyla toplanmış, 
milli mücadele kongreleri içerisinde en önemlile-
rinden birisidir. Bu kongre milli mücadeledeki bü-
tün kongreler sürecinin başlangıcını oluşturması 
açısından ayrı bir öneme sahiptir. İzmir ve mülha-
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katında 37 müftü, 37 belediye başkanı ile her ka-
zadan 2 ve livalardan 3 delegenin katıldığı kong-
re 17 Mart 1919’da Milli Kütüphane’nin Beyler 
Sokağı’ndaki sinemasında toplandı.31 Büyük İz-
mir Kongresi’nin bu kadar fazla sayıda delege ile 
toplanması 1919 yılı içinde toplanacak olan diğer 
kongrelere de büyük bir manevi destek sağladı. 
Bu kongrenin İzmir’in işgalinden yaklaşık bir ay 
önce tertiplenmesi yaklaşan büyük tehlikenin yani 
işgalin farkında olunduğunun bir göstergesiydi. 
Nitekim 17 Mart 1919 günü İzmir’de yayınlanan 
Köylü Gazetesi  “Kongreye Selam” başlıklı yazı-
sında bu duruma şu sözlerle dikkat çekiyordu: “Bu 
mübarek topraklarda zerre kadar hakları olmadığı halde 
türedi bir mültecilikle bizlerden mazi ve istikbal gasbına 
kalkışanlara karşı hukuk-u mukaddesemizi müdafaa ve 
muhafaza etmek üzere kurulmuş olan Müdafa-
a-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti’nin bugün açılacak olan 
Büyük Kongresi’ne selam ve istirham!”32 Kongre Aydın 
Vilayeti ile birlikte Meneteşe ve Karesi sancakla-
rını da kapsayan geniş katılımcı listesiyle İzmir ve 
Batı Anadolu bölgesini işgal planlarını devreye ko-
yacak olan İtilaf  Devletleri nazarında çok büyük 
bir infial uyandırmıştı. Dahası kongrenin 20 Mart 
1919 tarihinde yayınladığı dört maddelik muhtı-
rada İstanbul’un Osmanlı payitahtı yani başkenti 
olarak kalması isteniyor, İzmir ve Batı Anadolu 
sahillerinde Türklerin emlak ve arazi bakımından 
yüzde 95 ezici bir çoğunluğa sahip oldukları vur-
gulandıktan sonra dördüncü maddede “Büyük dev-
letlerin adaletine güveni olan Türk milleti istikbalini tehdit 
eden tehlikeler karşısında sükunetini elden bırakmayarak 
mevcudiyetini muhafaza kaygısıyla hakkını bilfiil müdafaa 
mecburiyetine düşmeyeceğini ümid etmektedir.”33 denile-
rek milli mukavemetin işaret fişeğini yakmaktan 
geri durulmuyordu. Bu dördüncü madde açıkça 
işgallere karşı sivil direnişi örgütleme inancını 
dile getiriyordu. Cami Bey’in umumi kâtipliğinde 
başkanlığını İzmir Belediye Reisi Hacı Hasan Pa-

şa’nın yaptığı kongrenin başkan vekilliklerini ise 
Balıkesir Belediye Başkanı Hafız Mehmet Emin, 
Denizli Belediye Başkanı Hacı Tevfik ve Muğla 
Belediye Başkanı Ragıp Bey yapmıştı. Bu dağılım 
1919’da başlayacak olan kuva-yı milliye ve müda-
faa-i hukuk ruhunun adeta bir habercisiydi. Ordu 
ve askerlerin terhis edilmiş olduğu bir ortamda 
sivil direniş eşraf, yerel yöneticiler, mütekaid as-
kerler, din adamları, tüccar ve köylüler tarafından 
örgütlenecekti. 

Ulusal bilince önderlik etti

İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiye-
ti’nin düzenlemiş olduğu Büyük İzmir Kongresi 
ulusal Kurtuluş Savaşı’nda kongreler sürecinin 
başlangıcını temsil ediyordu. Nitekim 15 Mayıs 
1919’da İzmir işgal edilmezden bir gün önce iş-
gali protesto etmek için düzenlenen ünlü Maşat-
lık Mitingi’ne katılanların ve orada işgali protesto 
bildirgesini hazırlayanlar İzmir Türk Ocağı ve 
İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti’ni 
kuranlardan oluşmaktaydı. 15 Mayıs 1919 günü 
Konak’ta Askeri Kıraathane’nin önünde emper-
yalizme karşı ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan 
Tahsin de mütareke döneminde İzmir’e gelerek 
işgallere karşı milli mukavemeti örgütleyecek ille-
gal - gizli çalışmalar içinde bulunmuş ve bu dö-
nemde çıkardığı gazetesi Hukuk-u Beşer ile İzmir 
Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti’nin ça-
lışmalarına kerhen destek olmuştu.34 Zira Hasan 
Tahsin’in mütareke döneminde İttihatçılara karşı 
duymuş olduğu tepki cemiyetin çalışmalarında 
bariz bir şekilde rol almasını engellemişti. Bütün 
bunlarla birlikte İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osma-
niye Cemiyeti İzmir ve çevresinde işgallere karşı 
ulusal bilincin uyanmasına önderlik etmiş, Milli 
Mücadele tarihimizin en özgün örgütlenme mo-
dellerinden birisi olmuştur.
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9 Eylül’ün 
Bilinmeyen Kahramanları1

İzmir’in işgali bütün vatanseverlerin yüreğinde derin bir yara açmış ve o andan 
itibaren hepsinin ortak amacı, İzmir’i tekrar vatan toprağı yapmak olmuştur. 
Bu süreçte, Türk milletinin bağrından sayısız kahraman çıkmış ve İzmir’in 
işgalden kurtarılması uğruna canlarını ortaya koymuşlardır. Bu kahramanların 
birçoğunu zaten tanıyorsunuz. Biz bu makalede, adı pek duyulmamış, 
bilinmeyen kahramanlardan bahsedeceğiz. 

Dr. AHMET MEHMETEFENDİOĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi

Mustafa Kemal’in önderliğinde 1919 
yılında başlayan ulusal bağımsızlık 
savaşının en önemli aşaması “bir avuç 

Türk’ün yaşadığı ata yurdunu” işgal eden Yunanlılara 
ve onların siyasal destekçisi olan İtilaf  Devletle-
ri’ne karşı verildi. Sadece askeri alanda değil, aynı 
zamanda siyasi alanda da yürütülen bu müca-
delenin hiç kuşkusuz en önemli dönüm noktala-
rından birisi de işgalci kuvvetlere karşı “İlk Kur-
şun”un atıldığı ve askeri mücadelenin bittiği yer 
olan İzmir’di.

İşgale karşı örgütlenme

İzmir’in işgalinden itibaren ve işgal süresince or-
ganize bir şekilde çalışan kolluk kuvvetleri men-
subu ve sivil üyelerden oluşan bir grup, bu müca-
delenin başarıyla sonuçlanmasında önemli roller 
oynadılar. İzmir işgal edilmeden önce, özel bir 
görevle kente gelen Hasan Tahsin ve arkadaşları 
tarafından temeli atılan bu yapı, işgali takip eden 
günlerde hızla örgütlendi. İşgal süresince İzmir’de 
güçlü bir yeraltı teşkilatlanmasına sahip olan bu 
örgütlenme; askerler, gazeteciler, gümrük memur-
ları, din adamları gibi geniş yelpazedeki asker ve 
sivillerden oluşmaktaydı. Bu teşkilatın görev alanı 
sadece İzmir’le sınırlı olmayıp tüm Yunan işgal 
bölgesini içine almaktaydı.

Her şey kurtuluş için

15 Mayıs 1919’da “Kara Gün”e tanıklık eden bu 
kahramanlardan bazıları 9 Eylül 1922’de “Ak 
Gün”e de şahitlik ettiler. İşgal altındaki bir kent-
te büyük bir özveriyle mücadele eden bu ekibin 
kimi üyeleri, Hasan Tahsin örneğinde olduğu gibi 
“İlk Kurşun”u atarak şehit olurken kimi üyeleri 
de gümrük memuru Fadıl Bey örneğinde olduğu 
gibi kurtuluştan sonra Dokuzeylül soyadını aldı. 
Grup üyeleri içerisinde yer alan, genç yaşında şe-
hit olarak hayata veda eden ve “Yıldırım” lakabı 
ile anılan Mülazım Kemal Bey’in yanı sıra, işgal 
İzmir’inde yaptığı özel görevi nedeniyle “Gâvur” 
lakabına layık görülen ancak kurtuluştan sonra 
yaptıklarını hak edercesine “Aksoy” soyadını alan 
Mümin Bey de yer almaktaydı. İşgal İzmir’inin en 
karanlık figürlerinden biri olan İzmir Metropoliti 
Hrisostomos’un karşısında hem aydın din adamı 
hem de vatansever direnişçi kimliğiyle yer alan İz-
mir Müftüsü Rahmetullah Efendi de bu grubun 
önde gelen üyelerinden biriydi.

     

Hasan Tahsin

Eğitimi için bulunduğu Avrupa’da Osmanlı is-
tihbaratı adına çalışmaya başlayan, İttihatçı ve 
milliyetçi kimliğiyle tanınan ve hayatını İzmir’in 
işgali sırasında Yunan işgal kuvvetlerine ilk kur-
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şunu atarak kaybeden ve İngiliz istihbaratı adına 
çalışan Buxton kardeşleri takip etme görevi aldığı 
tarihten, şehit edildiği tarih ve bugüne kadar gö-
rev kimliğiyle, yani Hasan Tahsin adıyla bilinen 
ve anılan Osman Nevres, Recep 1888 yılında Se-
lanik’te dünyaya geldi2. İlk ve orta eğitimini bura-
da tamamlayan Osman Nevres, Fevziye Mekte-
binde tanıştığı Cavid Bey’in aracılığıyla İttihat ve 
Terakki’ye katıldı. Meşrutiyetin ilanından kısa bir 
süre sonra İstanbul’a geldi. Bir süre sonra da bir 
grup öğrenciyle beraber üniversite eğitimi için Dr. 
Nazım Bey tarafından Fransa’ya gönderildi. 

Teşkilat-ı Mahsusa adına çalıştı

Osman Nevres Paris’te Sorbonne’da siyaset ve 
sosyal bilimler bölümüne yazıldı. Fransa’da bu-
lunduğu yıllarda Paris’in çok renkli ve entelektüel 
ortamından etkilendi. Aynı dönemde eğitim alan 
birçok Türk öğrencisi gibi Osman Nevres de bir-
çok siyasi düşünce ile bu dönemde tanıştı. Fran-
sa’da bulunduğu süre, düşünce yapısını ve dünya 
görüşünü çok etkiledi. Balkan Savaşları’nın bittiği 
tarihe kadar Avrupa’da bulunan Osman Nevres, 
Teşkilat-ı Mahsusa’nın kurulmasından sonra İs-
tanbul’a geldi. Yeni görevi, Hasan Tahsin kim-
liğiyle Buxton kardeşleri takip etmekti. Osman 
Nevres ya da yeni kimliğiyle Hasan Tahsin o 
yıllarda Teşkilat-ı Mahsusa kadrolarında çalı-
şan Talha ve Velid Ebuzziya Beylerin çıkardığı 
Tasvir-i Efkâr gazetesinin muhabiri olarak 1914 
yılında Bulgaristan’a gönderildi. Buxton kardeş-
leri gölge gibi takibe alan Hasan Tahsin, Bulga-
ristan’dan sonra Romanya’ya geçerek görevine 
devam etmiştir. 15 Ekim 1914 sabahı Romanya 
Kralı Carol’un cenazesine katılmak üzere otelden 
ayrılan Buxton kardeşlere bir suikast düzenleyen 
Hasan Tahsin, at arabasında bulunan gurubun 
üzerine yedi milimetrelik bir tabancayla altı el 
ateş etti. Buxton kardeşler suikast girişiminden 
yaralı olarak kurtuldu3. 

Hukuk-u Beşer gazetesi

1918 yılı başında yine özel bir görevle İzmir’e ge-
len Hasan Tahsin, çıkardığı Hukuk-u Beşer ga-
zetesindeki makaleleriyle kamuoyunu aydınlatan 

Osman Nevres ya da yaygın bilinen adıyla Hasan Tahsin

1974 yılında açılan İlk Kurşun Heykeli, yerinin değiştirilmeden 
önceki hali

Hasan Tahsin’in İzmir’e geldikten sonra bastırdığı kartviziti. 
Tahsin Buxton, Tüccar ve Komisyoncu
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yazılar yayınlarken, aynı zamanda da gizli yer altı 
çalışmalarını sürdürdü. İzmir’de bulunduğu süre 
içerisinde yayınladığı Hukuk-u Beşer gazetesinde 
yazdığı yazılarla işgale karşı Türk halkını hazır-
ladı.15 Mayıs 1919’da İzmir’e çıkan Yunan bir-
liklerine karşı ilk kurşunu sıktıktan sonra hayatını 
kaybeden Hasan Tahsin, 9 Eylül’e giden süreçte 
Türk bağımsızlık savaşının simgesi olmuştur4.

Yıldırım Kemal

1898 yılında İzmir’de Namazgah mevkiinde, Ab-
dullah Efendi Mahallesi’nde dünyaya gelen Yıl-
dırım Kemal, emekli bir asker olan İzmir Nüfus 
Müdürü Hasan Askeri Bey’in oğludur. İlk tahsi-
lini İzmir’de tamamladıktan sonra İstanbul Yük-
sek Baytar Okulu’nda okumuştur5. Birinci Dünya 
Savaşı’nın başlamasıyla, 1916’da Yedek Subay 
Talimgâhı’na girerek 1917’de yedek subay oldu. 
Yunanlıların İzmir’e girmesiyle 1919-1922 yılla-
rı arasında Kurtuluş Savaşı’na katıldı. Mütare-
ke’nin imzalanması sonrasında İzmir’de önemli 
haber alma görevlerinde bulundu6.  Daha sonra 
İzmir, Manisa, Akhisar, Aydın, Balıkesir ve Bursa 
çevresinde çete reisliği, sonra da süvari teğmeni 
rütbesiyle 57. Tümen Emir Subaylığı ki bu sırada 
Denizli, Çal, Çivril savaşlarına katıldı, 2. Süva-
ri Alayı 3. Bölük Takım Komutanlığı ve Konya 
İnzibat Subaylığı görevlerinde bulundu. Çeşitli 
yerlerde birçok çete müsademelerine; ordu kurul-
duktan sonra da Sakarya, Eskişehir, İnönü, Dum-
lupınar, Afyon ve Büyük Taarruz muharebelerine 
katıldı. Yıldırım Kemal katıldığı son muharebede 
yaralanır, tedavi görmekte olduğu Konya’daki 
Hastaneden Büyük Taarruz’un başlayacağı habe-
rini alınca iyileşmeyi beklemeden ve doktorların 
onayını almadan kaçtı. Sonradan Fahrettin Altay 
Paşa’nın bulunduğu cepheye gelmiş, Paşa onu o 
sırada Küçükköy Tren İstasyonu’ndaki Yunan 
birliklerini ortadan kaldırmak için savaşmakta 
olan 2’nci Tümen’e bağlı olan 2’nci Alay’ına gön-
dermiştir7. Burada istasyonu müdafaa etmekte 
olan Yunan piyadelerine, birliği ile hücum ede-
rek, Küçükköy gibi Afyon bölgesindeki Yunan 
kuvvetlerinin İzmir’e ulaşması ve haberleşmesini 
sağlayacak olan önemli bir stratejik bölgeyi düş-

Yıldırım Kemal

Yıldırım Kemal, bir 
çizgi romana da 

konu olmuştu

Yıldırım Kemal’in 
şehit edilmesinden 

sonra, 
arkadaşlarının 

hazırladıkları ve 
duygularını ifade 

ettikleri albüm 
fotoğraf
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mandan temizlemiş, fakat silah arkadaşı olan üç 
subay ve otuz erle birlikte burada şehit düşmüştür.

Mümin Aksoy

1892 yılında Osmanzade İbrahim Bey’in oğlu 
olarak İzmir’de dünyaya gelen Mümin Bey, 1911 
yılında Beylerbeyi Yedek Subay Okulu’ndan teğ-
men olarak mezun olduktan sonra Balkan Savaş-
ları ve Birinci Dünya Savaşı’nda çeşitli görevler 
aldı. 1917 yılında ise İzmir’deki 17. Kolordu Ko-
mutanlığı’nın emrine atandı8. İzmir’in işgalinden 
kısa bir süre önce Jandarma Genel Komutanlı-
ğı’nın 1 Mart 1919 tarihli emriyle İzmir Jandar-
ma Alay Komutanlığı’nın emrine verildi. Bu gö-
revi Mart 1920 tarihine kadar sürdürdü. İzmir’in 
işgal edildiği günlerde İzmir’de bulunan Mümin 
Bey, işgali takip eden günlerde de işgal süresince 
İzmir’de güçlü bir yer altı teşkilatlanmasına sahip 
olan ve asker ve sivillerden oluşan Türk istihba-
ratının önemli bir üyesi olarak görev aldı. İzmir 
sokaklarında yeni görevi gereğince sürekli olarak 
şapkayla dolaşıyor, bu yüzden onu tanıyanlarca  
“Gâvur Mümin’’ , “Kirye Mümin’’ olarak çağrılıyor-
du. Artık İzmirli Türklerin “Kirye Mümin”iydi. Yal-
nız yakaladıkları zaman da dövüyor, yüzüne tükü-
rüyor, hakaret ediyorlardı. Mümin Bey, bütün bu 
olanlara katlanıyor, her acıya sabırla göğüs geri-
yordu. Çünkü tüm bunlar yeni görevi gereğiydi. 
Mümin Bey aslında Yunan Karargâhı’ndan elde 
ettiği bilgileri Ankara’ya ulaştırıyordu9. 

Yakalanması ve cezaevi yılları

Milli mücadelede askeri aşamanın önemli dö-
nüm noktasını teşkil eden Sakarya Savaşı’nın ka-
zanılmasında, Mümin Bey’in İzmir’deki Yunan 
Karargâhı’ndan ve tanıdığı Yunan subaylardan 
aldığı ve Ankara’ya gönderdiği bilgilerin çok bü-
yük yararı oldu. Fakat sonunda, İzmir’deki Yunan 
karşı haber alma örgütleri Mümin Bey’in casus 
olduğunu ortaya çıkardılar10. İzmir’de Yunan As-
keri Mahkemesi’nin karşısına çıkartılan ve idam 
isteğiyle yargılanan Mümin Bey, elde suçlayıcı 
belge bulunmadığından, müebbet hapse mahkûm 
edilip, bir subay, bir astsubay ve sekiz er eşliğinde 
Atina’ya gönderildi. Buradan da Mora Yarıma-

dası’nın güneydoğusunda bulunan Palamidi Ce-
zaevi’ne… Çok zor koşullarda yaklaşık olarak bir 
sene kaldığı bu hapishaneden sonra Atina yakın-
larındaki Palya İstratona hapishanesine gönde-
rildi. Bu hapishanede tutuklu bulunan Hürriyet 
ve İtilaf  Fırkası üyeleri ve Yunanistan’a sığınan 
Çerkezlerle görüşüp onlardan öğrendiği bilgileri 
İzmir’deki çalışma arkadaşlarına iletti.11 

Trikupis’e karşılık Mümin Bey

Milli mücadele sona erdikten sonra Türk - Yunan 
esir değişimi sırasında; Mümin Bey,  Mustafa Ke-
mal Paşa’nın emriyle, Büyük Taarruz sonrasında 
esir alınan Yunan Orduları Başkomutanı Triku-
pis’le değiştirildi. Bu durum Mustafa Kemal Paşa 
ve Ankara Hükümeti’nin Mümin Bey’e ve yaptık-
larına verdiği önemi göstermekteydi. Ancak Mü-
min Bey 5 Nisan 1923 tarihinde serbest bırakılan 
Türk tutsaklarla beraber İzmir’e geldiğinde, halk 
tarafından hiç de hoş karşılanmadı, türlü hakare-
te ve işgal acıları çok taze olan insanların öfkesine 
maruz kaldı. Çünkü Mümin Bey’in vatanseverliği 
ve yaptığı büyük hizmetler, Mustafa Kemal Paşa 
ve Ankara Hükümeti’nin üst kademeleri tarafın-
dan çok iyi biliniyor olsa da halk onu hâlâ “Gâ-
vur Mümin’’ olarak tanıyordu. Aslında bu durum 
onun gizli görevlerini ne kadar başarılı yerine ge-
tirdiğinin bir nişanıydı. Ancak artık görev tamam-
lanmış, vatan kurtulmuş, gerçek kimliğinin halk 
tarafından da bilinmesinin zamanı gelmişti. Bu 
yurtsever Türk subayı yurda dönüşünde, yaptıkla-

Mümin Aksoy
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rına karşılık olarak kimseden hiçbir istekte bulun-
mamıştı. Yegâne arzusu ise artık gerçek kimliğinin 
herkes tarafından öğrenilmesiydi. Mümin Bey, 
kendisini tanıyan ve şahitlik eden kişilerin yardı-
mıyla, kahramanlığını halk nezdinde de bilinir 
kılarak askerlik görevine bıraktığı yerden devam 
etti. O artık kurtuluştan sonra tüm İzmir’in min-
net ve teşekkür borcu duyduğu bir “kahramandı”. 
Yakın çalışma arkadaşı Fadıl Dokuzeylül, anıla-
rında bu durumu şöyle anlatıyor12:

“Sonradır ki Mümin’in kıymetli varlığından o güne kadar 
haberdar olmayan vatandaşlar, daha doğrusu hemşerileri 
tarafından anlaşılmış ve yerli basında yer almıştı. Fakat 
mütevazı olduğu kadar mesleğine âşık Türk genci mesleki 
terfi derecesinden başka bir mükâfat talebinde bulunmamış 
ve maddi nimetlere iltifat etmemiştir.”

Soyadı Kanunu çıkınca Aksoy soyadını alan Mü-
min Bey, Albay rütbesindeyken 24 Ocak 1948 yı-
lında doğduğu şehirde, yani İzmir’de tüberküloz-
dan, genç denebilecek bir yaşta ölmüştür.

Müftü Rahmetullah Efendi

Rahmetullah Efendi, 1872 yılında İzmir’de doğ-
du, iptida ve rüştiyeyi bitirdi. Daha sonra Yozgatlı 
Hacı Mustafa ve Mansurizade Sait Efendilerden 
tahsilini tamamlayarak 1900 yılında icazetname 
aldı. İzmir Müftülüğü görevine 1 Kasım 1324 ta-
lihinde İzmir Vilayeti Müftü Vekili olarak başladı. 
12 Mart 1326’dan sonra da asaleten bu göreve 
getirildi. 2 Ocak 1332 ile 18 Nisan 1335 tarihleri 
arasında Adalar Kazası Tahrirat Naipliği göreviy-
le bir süre İzmir’den ayrıldı. Daha sonra 19 Nisan 
1919 tarihinde tekrar İzmir Müftülüğü görevine 
döndü ve vefat ettiği tarih olan 28 Ağustos 1944 
talihine kadar buradaki görevini sürdürdü. Mü-
tareke İzmir’inin çok önemli isimlerinden biri 
olan Müftü Rahmetullah Efendi, bir yandan din 
adamı kimliği ile işgal altındaki bir kentte görev 
yaparken öte yanda vatansever kimliği ile dire-
niş çabalarının içinde canla başla mücadele eden 
isimlerden biriydi. Rahmetullah Hoca’nın uzun 
yıllar harap halde bulunan mezarı, mütareke İz-
mir’inin sessiz kahramanlarının yazılmayan tari-
hini anlatan bir abide gibi.

Müftü Rahmetullah Efendi

Fadıl Dokuzeylül

Fadıl Do-
kuzeylül, 

mütareke 
günlerinde 

İzmir’de 
yakın 

çalışma 
arkadaşları 

ile birlikte 
(Ortada 
oturan.)
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Fadıl Dokuzeylül

İşgal süresince Rahmetullah Efendi’nin Yunan 
İşgal Kuvvetleri’yle yürüttüğü temaslardaki tercü-
manlık görevini ise Fadıl Dokuzeylül (1890-1970) 
üstlenmişti. Çanakkale cephesindeki başarılı çalış-
malarından sonra İzmir’e gelen Fadıl Bey, İzmir 
Gümrük Teşkilatı’nın bir çalışanı olarak önemli 
haber alma görevlerini yerine getirdi. Fadıl Bey’in 
memuriyeti yanı sıra üstlendiği tercümanlık göre-
vi ona pek çok imkân sağlamıştı. Fadıl Bey, bu sa-
yede elde ettiği bilgileri düzenli olarak Ankara’ya 
iletti. İşgal İzmir’inde çok önemli görevleri yerine 
getiren Fadıl Bey, kurtuluş sonrasında bunu hak 
edercesine Dokuzeylül soyadını almıştır.

Halil Zeki Osma 

Fadıl Dokuzeylül’ün notlarından öğrendiğimiz 
bir diğer sessiz kahraman ise Halil Zeki Os-
ma’dır. Millî mücadele ve Yunan işgali dönemin-
de İzmir’de çıkardığı Şark gazetesiyle tanınmış 
bir gazetecidir. Mihail Rodas’ın ifadesine göre 
Şark gazetesi “bolşevik düşünceler” taşıdığından ötü-
rü müttefik sansür kurulunca kapatılan Hukuk-ı 
Beşer gazetesinin yerine çıkarılmak istenmişti13. 
Yunan yüksek komiseri Stergiadis’in emriyle tu-
tuklanıp divan-ı harbe sevk edilen Halil Zeki, 17 
Ekim’de yapılan mahkeme sonucunda hapis ve 
para cezasına çarptırılarak, ailesiyle görüşmesine 
bile izin verilmeden, hemen Atina hapishanesine 
sevk edilir. Halil Zeki bu mahkemede “heyecan ve-
rici ve iktidara karşı düşman edici haberler yayımlamak” 
suçundan bir yıl hapis ve 2000 drahmi para ce-
zasına çarptırılmıştır. Ancak bu mahkûmiyet, 
müttefik sansür kurulunun protestoları ve İstan-
bul›daki itilâf  yüksek komiserlerinin girişimi do-
layısıyla, kısa süre sonra Venizelos›tan Stergia-
dis’e gelen bir telgraf  emriyle sona erdirilmiş ve 
cezası affedilmiştir. Yazarın yaklaşık üç ay süren 
hapishane hayatı 1920 Ocak ayında sona ermiş, 
25 Aralık 1919’da kapatılan Şark ise Şubat başın-
dan itibaren bir akşam gazetesi olarak yeniden 
çıkmaya başlamıştır. Halil Zeki Osma mütareke 
İzmir’inde, önemli haber alma görevleri gerçek-
leştirmiştir.

Bu sessiz ve adsız kahramanlardan Fadıl 
Dokuzeylül, işgalden kurtuluşa giden sü-
reçte yazdığı anılarında bize şu mesajı ve 
görevi veriyor14: 

Gelecek nesle bir memleketin nasıl işgal edildiğini, nasıl 
müdafaa edildiğini ve neticede nasıl istirdat edildiğini, 
dost, düşman, bitaraf  millet ve hükümetlerle bilhassa hu-
dut komşularımız hakkında her vakit için neler düşünmek 
lazım geldiğini, dini, siyasi, ictimai, milli cereyanları nasıl 
takip etmek lazım geldiğini, irtica ve taassubun fenalık-
larını, milliyetperverlik, vatanperverlik, fedakârlık, milli 
teşkilat hususunda gençliğin vazifesi, bahusus hem hudut 
millet ve hükümetlerin bizim için ne düşündüklerini onlara, 
karşı nasıl davranmak icab ettiğini, vatan tehlikeye düştüğü 
vakit millete ve gençliğe düşen vazife, yapılacak gizli ve 
milli teşkilatın bu andan evvel daima hazırlanmış olmak 
lazım geldiğini, vatanımızı ihata eden milletlerin dillerini 
mümkün olduğu kadar öğrenmelerini, dostu dost, düşmanı 
düşman bilmek lazım geldiğini, tarihi ve vakaları daima 
takip etmelerini, memleketimizde siyaset adamı yani devlet 
adamı yetiştirmek lazım geldiğini ve bu cihetlerin en küçü-
ğünden en büyüğüne kadar öğrenmelerini ve hini hacette ona 
göre vaziyet almalarını, atalar yadigârı olan topraklarımı-
zın ne büyük fedakârlıklarla elde edilip muhafaza edildi-
ğini, bu mübarek vatanda kimlerin gözü olduğunu, tarihin 
ışığı altında bilmeyen, kavrayamayan gençlere her an der 
hatır edilmesi, hiç olmazsa mücadeleyii milliyeyi ahireden 
itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılaştığı tehlikeleri 
ve muvaffakiyetin nasıl elde edildiğini her vakit her yerde 
hatırlatmalı ve atiye ona göre hazırlanmalıdır. Cehalet, yo-
bazlık, gerilik, softalık, irtica gibi hareketlerin bir milleti 
başkasına esir ettiği veyahut sömürttüğü yine tarihten mi-
saller vermek suretiyle anlatılmalıdır. Düşmanın şerrinden 
emin olmak için silah ne kadar lazımsa, onun dilini bilmek 
de o kadar faydalıdır. Düşmanın kötü emellerini ve niyet-
lerini anlamak ve onu mağlup etmek hususunda da yine 
onun dilinden anlamak lazım geldiğini anlatılmalı, daima 
uyanık bulunmak lazım geldiğini ve gençleri düşman işgali 
ve tecavüzü ile Kurtuluş Savaşı’nın tarihe mal olmuş acı 

Fadıl Dokuzeylül’ün notlarından 
öğrendiğimiz bir diğer sessiz kahraman 
ise Halil Zeki Osma’dır. Millî Mücadele ve 
Yunan işgali döneminde İzmir’de çıkardığı 
Şark gazetesiyle tanınmış bir gazetecidir.
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safhalarından haberdar etmeli, memleket nasıl müdafaa 
edilir, tehlike karşısında gençliğin vazifesi nedir, yeni nesil 
bilmelidir. Atiye ona göre hazırlanmalıdır. 

Milli terbiyeyi dini terbiyeden evvel aşılamalıdır. Ben aci-
zane olarak yaşadığım günleri “ibret alsınlar” diye çocuk-
larıma, torunlarıma ve bugünleri idrak edemeyen yakın 
akraba ve taallukatıma anlatıyorum. Acı taraflarını da 
ayrıca canlandırıyorum. Vatandaşlarımın da bu vecibeyi 
yerine getirmesini temenni eyliyorum. Vatandaş icabında 
düşmanla dövüşeceğini evvelden bilmelidir. Bunun için 
de çenesinden fazla kafasını yormalı, okumalı, öğrenmeli, 
gayret etmeli, çalışmalı, vatanı kıskanmalı, başka milletle-
rin kendisini müstemleke haline getirmesine mani olmalı, 
onlara uşaklık yapmamalı

Kurtuluşun İzmir’deki bu ve diğer sessiz kahra-
manları, 9 Eylül 1922’den sonra yeni Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna emek veren nice 
adsız kahraman gibi köşelerine çekilip yeni Türk 
devletinin kurulmasına katkıda bulundular. 

*Bu makale, yazarın konuya ilişkin çeşitli tarihlerde ya-
yınlanmış, makale, sunum ve konferans metinlerinin yeni-
den gözden geçirilmesi ile hazırlanmıştır. Yazarın büyük 
ölçüde makaleye konu olan kişilerin aile arşivlerinden aldığı 
görsel malzemeler kaynak gösterilmek suretiyle kullanılabi-
lir. Ahmet Mehmetefendioğlu. 

Halil Zeki 
Osma 

(Ortada)

D İ P N O T L A R
1 Makaleye ismini veren bu çalışma, mütareke İzmir’inde önemli gö-
revleri yerine getiren ve İzmir’in kurtuluşu sonrasında soyadını Do-
kuzeylül olarak olan Fadıl Dokuzeylül’ün aynı başlıklı çalışmasından 
esinlenilmiştir. Adı geçen yayınlanmamış çalışma, mütareke İzmir’in-
de görev yapan on iki kahramanın hayatını ve yaptıklarını anlatmak-
tadır.
2 Gerçek adı Osman Nevres olan Hasan Tahsin hakkında bkz., Nur-
doğan Taçalan, Ege’de Kurtuluş Savaşı Başlarken, İstanbul, 1970; Bilge 
Umar, İzmir’de Yunanlıların Son Günleri, Ankara, 1974.
3 Ahmet Mehmetefendioğlu, “Teşkilatın İki Elemanı Silahçı Hasan 
Tahsin’den Osman Nevres’e  İki Hasan Tahsin”, Toplumsal Tarih, Sayı: 
185, Mayıs 2009, s. 32-38.
4 Ahmet Mehmetefendioğlu, “Hasan Tahsin ve İlk Kurşun”, İzmir Ta-
rih Toplum, Sayı: 6, Ekim 2009, s. 18-21.
5  Hasan Mert, “9 Eylül Yolunda İlk Şehit: Yıldırım Kemal”, Kurtuluş, 
İzmir Gazeteciler Cemiyeti 9 Eylül Özel sayısı, 9 Eylül 2011.
6 Aile üyeleri ile yapılan görüşmelerden alınan bilgilerden.

7 Hakkında daha geniş bilgi için, Fahrettin Altay, On Yıl Savaş ve Sonrası, 
Ankara 2008.
8 Hüseyin Işık, “Unuttuğumuz Bir Kahraman: Mümin Aksoy”, Askeri 
Tarih Bülteni, Sayı: 42, Şubat 1997, s. 52–67
9 İzmir’de yaşayan aile üyelerinden alınan bilgilerden.
10 Ahmet Mehmetefendioğlu, “İşgal İzmir’inin ‘İlk Haini’ Kurtuluş’un 
‘Son Kahramanı’ ‘Gâvur Mümin’ ”, İzmir Tarih ve Toplum, Ocak 2010 
, s. 5-9
11 Fadıl Dokuzeylül, Sessiz Kahraman: Mümin Aksoy, Yayınlanmamış 
biyografi, hatıra kitap çalışması. Bu kitap çalışması rahmetli Mümin 
Aksoy’un anlattıklarına dayalı olarak hazırlanmıştır.
12 Fadıl Dokuzeylül, “İzmir’in İşgaline Dair Hatıralar”, (Yayınlanma-
mış 186 sayfadan oluşan hatıra.)
13 İzmir’de yaşayan aile üyelerinden alınan bilgi ve belgelerden yarar-
lanılmıştır. Ayrıca bkz., Ömer Faruk Huyugüzel, İzmir Fikir ve Sanat 
Adamları (1850-1950), Ankara 200, s. 178-181
14 Fadıl Dokuzeylül, “İzmir’in İşgaline Dair Hatıralar”, (Yayınlanma-
mış Hatıra) 
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Mondros Mütarekesi’nin ilgili madde-
leri dayanak gösterilerek 15 Mayıs 
1919’da başlayan Yunan işgali, Türk 

tarihi açısından olduğu kadar İzmir’in tarih yol-
culuğunda da önemli bir dönüm noktası olmuş-
tur.1 Tarihin her aşamasında özel bir yeri olan ka-
dim şehir İzmir’in Türk egemenliği altında geçen 
yıllarına bir anlamda bir ara niteliğinde olan işgal 
3 buçuk yıla yakın bir süre devam etmiştir. 1919 
Mayıs’ında başlayan ve Eylül 1922’ye kadar sü-
ren bu dönem pek çok acının, zulmün yaşandığı 
buna mukabil Türk’ün bağımsızlığı için canını 
hiçe sayarak savaşmaktan kaçınmayacağının da 
tüm dünyaya ispat edildiği bir dönem olmuştur. 
İşgal ile başlayan süreç yediden yetmişe birçok 
kişiyi etkilemiştir. Kuva-yı Milliye adı altında top-
lanmaya başlayan halk Anadolu’daki örgütlen-
me ile birlikte hareket etmeye başlamış, düzenli 
ordunun kurulması ile birlikte de işgal güçlerine 
karşı Batı Cephesi’nde büyük bir savaş verilmiş-
tir. O günden günümüze dek dönemi, yaşananları 
anlatan pek çok araştırma eser, hatırat, roman 
kaleme alınmıştır. Bu eserlerin yanı sıra dönemin 
şartlarını bize en iyi yansıtan şüphesiz o günlerde 
tutulan raporlar, resmi ilanlar, yazılan beyanna-
melerdir. Dönemin komutanları tarafından sıcağı 
sıcağına yazılan bu satırlar birinci elden kaynak 
olarak bizlere yaşananları anlamamız için ışık tut-
maktadırlar. 

Kurtuluş Sonrası    
Nurettin Paşa’nın 
Beyannameleri 

İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun akabinde yaşanan sevincin 
yanı sıra şehrin normal düzene geçişi için ardı ardına kararlar alınmıştır. 
Nurettin Paşa’nın ve beraberindekilerin beyannameleri bu noktada önem 
kazanmaktadır. 

Dr. BERAL ALACI
İzmir Demokrasi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa
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İşgalden kurtuluşun sonrası…
30 Ağustos 1922 tarihinde Afyon’da kazanılan 
mutlak zaferin ardından, Başkomutan Mustafa 
Kemal Paşa’nın “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir” 
emri ile ileri yürüyüşe başlayan Türk ordusu 
çekilmeye başlayan düşmana karşı şiddetli bir 
takip başlatmıştır.2 “Bozguna uğrayan Yunan ordusu 
denize kadar ara verilmeden baş döndürücü bir hızla” ta-
kip edilirken ortaya çıkabilecek her türlü tehlikeye 
karşı önlem almak, sıcağı sıcağına karar verebil-
mek için Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Ke-
mal Paşa, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Paşa, Batı Cephesi Komutanı Ferik İsmet Paşa, 
1. Ordu Komutanı Ferik Nurettin Paşa en öndeki 
birliklerde yer alıyorlar; “ele geçirilen mevzi ve şehirlere 
bu birliklerle beraber” giriyorlardı.3    

Yunan birlikleri Türk ordusunun önünden kaçar-
ken geçtikleri yerleri yakarak ilerliyorlardı. Bu sü-

reçte; Uşak, Eskişehir, Aydın, Turgutlu, Ahmetli, 
Salihli, Alaşehir ve Manisa gibi yerler ateşe ve-
rildi.4 8 Eylül 1922 tarihinde I. Ordu Birlikleri 
umumi taarruza geçti, yolda onlara dâhil olan 1. 
Süvari Tümeni ve 20. Süvari Alayı ile birlikte İz-
mir’e doğru hızla ilerlediler.5 Ertesi gün İzmir’in 
Yunan işgalinden kurtuluşunun tarihi olur. 9 Ey-
lül 1922 sabahı Bornova’yı alan 3. Bölük İzmir’e 
doğru ilerlemeye başlar. Diğer birliklerin de katılı-
mı ile Yunan direnci kırılır. İzmir’in “1213 gün yani 
yaklaşık 3 yıl 4 ay süren esareti” sona erer.6 İzmir’in 
düşman işgalinden kurtuluşunu 5. Süvari Kolor-
dusu Kumandanı Tümgeneral Fahrettin Altay 
Paşa şu sözlerle anlatır: 

“…Öncü alayı İzmir rıhtımından geçerken parke taşla-
rının çıkardığı nal sesleri Akdeniz’in bu taşlara çarparak 
çıkardığı hafif  dalga seslerine karışıyor, bir zafer marşı 
gibi nağmeleniyor. Bazı pencerelerden atılan çiçekler de 
süvarilerimizin başlarına konuyor. (…) Bu hal heyecan ar-
tırıyor, yürüyüşteki sürat gitgide artıyor, bir oluktan akan su 
gibi süvariler Hükümet’e doğru akmaya başlıyor. Pasaport 
yanından geçerken bir manga kadar İngiliz deniz askeri 
tarafından selamlanan öncü bölükleri az ileride sivil bir 
şahsın attığı el bombası ile karşılanıyor, Yüzbaşı Şeref ’le 
birkaç er hafifçe yaralanıyorlar  fakat aldırış etmeyerek so-
luğu Hükümet kapılarında alıyorlar. (…) Şeref  birkaç erle 
hemen balkona çıkıyor şanlı sancağımızı öperek direğine 
çekiyor ve selamlıyor, sancak yükselirken ak yıldızının bir 
kısmına yüzündeki yaranın kanının bulaştığını görüyor. 
(…) (Hıçkırıklarla ağlayarak) ‘Arkadaşlar vazifemiz 
bitmemiştir. Millet bizden daha çok şeyler bekliyor’ diyerek 
aşağı iniyorlar…”7

“İzmir Vilayetinin Muhterem 
Ahalisine” 
1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa8 İzmir’in geri 
alınmasıyla İzmir’e girecek olan birliklerin nasıl 
hareket edeceğine dair 3 talimat ile İzmir halkına 
sesleniş niteliğindeki beyannameyi önceden ha-
zırlamış ve o gün yayınlamıştır. “İzmir Vilayetinin 
Muhterem Ahalisine” sesleniş niteliğinde olan be-
yanname ile hem Yunanlılar ile yapılan mücadele 
ile ilgili bilgiler vermiş hem de bundan sonraki 
düzenlemelerin ne olacağını aktarmıştır. Nuret-
tin Paşa beyannamede düşmanı “haksız, korkak 

5. Süvari Kolordusu Kumandanı Tümgeneral 
Fahrettin Altay Paşa

1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa İzmir’in 
geri alınmasıyla İzmir’e girecek olan 
birliklerin nasıl hareket edeceğine 
dair 3 talimat ile İzmir halkına sesleniş 
niteliğindeki beyannameyi önceden 
hazırlamış ve o gün yayınlamıştır.
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ve insanlık tarihinde benzeri görülmemiş derecede zalim” 
olarak sıfatlandırır. İzmir’e karşı haksız bir şekilde 
uygulanan işgal ve işgale yardım edenlerin des-
teklerinin nihayetinde “Allah’ın gazabını çektiğini”, 
“dinini, istiklalini ve vatanını muhafazadan başka bir 
emel ve maksadı olmayan masum” milletin gösterdiği 
yiğitlikten söz eder.9 Ve düşmanın memleketin bü-
yük bir kısmından kovulduğunu ilan eder. Sayıları 
120 bine varan 1. ve 2. Yunan Kolordularından 
kurtulanların çareyi denize atlayarak kaçmakta 
bulduğunu, 500’e yakın üstsubayın, subayın ve 
10 bin civarında da askerin esir alındığını, çok 
miktarda mühimmatın ele geçirildiğini belirtir.10

Sıkıyönetim ilanı…
Nurettin Paşa beyannamesinde 9 Eylül’den son-
raki durum ile ilgili de bazı açıklamalar yapar. 
TBMM Hükümet ve ordusunun milli hakların 
tamamen elde edilinceye kadar çalışmalarına 
devam etme kararlılığında olduğu, o an itibariy-
le halen harp bölgesi olan İzmir’de asayişin sağ-
lanması ve devamı için sıkıyönetimin ilan edildiği 
açıklanır. Sıkıyönetimin işlerliği İzmir Mevki Ko-
mutanlığı tarafınca gerçekleştirilecektir. Dönemin 
İzmir Mevki Komutanı olarak Kazım Paşa tayin 
edilmiştir. O güne kadar seçim veya tayin yolu ile 
göreve gelen tüm görevlilerin görevlerine son ve-
rilmiştir. Beyannamenin yayın tarihinden itibaren 
“İzmir ve bağlı yerlerde yirmi dört saat zarfında mevkii 
komutanlıklarının nezaretinde seçme hakkına sahip olanlar 
toplanarak belediye başkanı ve üyeleri ile meclis idare üye-
lerini seçip isimlerini onaylanmak üzere orduya” gönde-
rilmesi, mülki memurlar atanana kadar mevki ko-

mutanlarının başkanlığındaki heyetler vasıtası ile 
işlerin yürüyeceği belirtilir.11 Nurettin Paşa beyan-
namesini, kurallara uymayanların en ağır şekilde 
cezalandırılacağını bildirerek bitirir ve peşi sıra 
vatanın kurtarılması sırasında şehit düşenler için 
ertesi gün yapılacak törenden söz ederek katılımın 
olmasını temenni eder.12          

“İntikama yeltenenler 
cezalandırılacak”
10 Eylül 1922 tarihinde verilen resmi ilanda ise 
15 madde halinde İzmir’deki genel durum ve alı-
nan tedbirler açıklanır. İzmir Mevki Komutanı 
Tuğgeneral Kazım imzası ile yayınlanan ilanda, 
öncelikle İzmir’in düşman işgalinden kurtuldu-
ğu bilgisi verilir. İlanda İzmir şehrinin “Allah’ın 
yardımıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları tara-
fından kurtarılmış” olduğu, Yunanlılar tarafından 
konulmuş olan tüm kanun ve bildirilerin tama-
men kaldırıldığı belirtilmiştir.13 Askeri idare gere-
ği sıkıyönetimin ilan edildiği İzmir ve çevresinde 
düşman ordusuna mensup olan tüm subay ve 
askerin derhal bulundukları bölgedeki inzibat 
komutanlığına teslim olmaları, düşman ordu 
mensuplarından herhangi birini saklayan veya 
yerlerini bilmelerine rağmen ihbar etmeyenlerin 
Divan-ı Harb-i Örfiye teslim edilecekleri belirtilir. 
Düşman kuvvetlerinin şehri terk edişleri sırasın-
da halk arasında “heyecan ve intikama kapılıp aykırı 
hareketlerde” bulunulmasından kaçınılması, herke-
sin kendi işi gücü ile meşgul olması, genel asayi-
şin bozulmaması için dikkat edilmesi, bu kurala 
riayet etmeyenlerin cezalandırılacağı ilan edilir.14 
Belirtilen kuralların yanı sıra asayişin sağlanması 
adına akşam 19.00’dan sonra sokağa çıkma yasa-

Nurettin Paşa beyannamesinde 9 Eylül’den 
sonraki durum ile ilgili de bazı açıklamalar 
yapar. TBMM Hükümet ve ordusunun milli 
hakların tamamen elde edilinceye kadar 
çalışmalarına devam etme kararlılığında 
olduğu, o an itibariyle halen harp bölgesi 
olan İzmir’de asayişin sağlanması ve devamı 
için sıkıyönetimin ilan edildiği açıklanır.

Türk Süvariler İzmir’de
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ğı uygulanmıştır. Gazino, kulüp, kahve gibi yerle-
rin güneşin batışı ile birlikte kapatılması; hastalık, 
doğum vb. gibi sokağa çıkma zaruriyeti yaratan 
durumlarda ise inzibat komutanlıklarına başvu-
rularak izin belgesi ve refakatçi asker talep edil-
mesi gerektiği bildirilmiştir. Alınan izin belgesinin 
sonrasında tekrar söz konusu komutanlığa teslim 
edilmesi gerektiği de resmi ilanda vurgulanır. 
Bölge İnzibat Komutanlıkları İzmir’de Fasulya, 
Karşıyaka, Karantina kahvelerinde, Deniz İnzi-
bat Komutanlığı ise Pasaport’ta bulunacaktır.15 
Türkçe Fransızca yayımlanan gazetelerden başka 
bir şeyin yayımlanması yasaktır. Yayımlanmasına 
izin verilen gazetelerin de basılmadan önce Bölge 
İnzibat Komutanlığı tarafından kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Düşman tarafından bırakılan tüm 
silah, mühimmat, hayvan ve malzemelerin bu-
lanlar tarafından İzmir Merkez Komutanlığı’na 
derhal getirilmesi gerekmektedir. Aksi yönde hare-
ket edenlerin “vatana ihanet” suçlaması ile Divan-ı 
Harb-i Örfiye’de yargılanacakları bir kez daha 
vurgulanır. Aynı şekilde “şehrin asayişini ihlal edenler, 
muharebeyi engelleyenler, su kaynak ve yollarını, mahalle 
aydınlatmalarını tahrip edenler” hakkında da şiddetli 
yaptırımların yapılacağı ilan olunur.16 Yanı sıra 
hiçbir binek arabası, tramvay, kayık ve deniz va-
sıtaları çalışmayacak, ikinci bir emir gelene kadar 
hiç kimse şehirden ayrılmayacaktır. Sarhoş eden 
maddelerin kullanımı ve satışı yasaklanmıştır. Bu 
tip maddelerin satışı yapılan dükkânların kapalı 
tutulması, halktan hiç kimsenin silah taşımaması, 
ateş etmemesi emri ilan olunmuştur.17

“Seçimler en kısa zamanda 
yapılacak” 
Ordu Karargâhı’ndan 10 Eylül 1922 tarihinde 
yayınladığı bir diğer bildiri ile 1. Ordu Komutanı 
Nurettin Paşa, 1. Kolordu’nun İzmir’de görevlen-
dirildiğini, Kolordu Komutanı İzzettin Paşa’nın 
Askeri Vali olarak tayin edildiğini, İzmir Mevki 
Komutanlığı’na tayin edilmiş bulunan Kazım Pa-
şa’nın ise görevine devam ettiğini bildirir. İzmir 
halkının hangi vesile ile nereye müracaat etmesi 
gerektiğini de açıklayan bildiriye “Askeri işler için 
Mevki Komutanlığı’na, diğer işler için askeri valiye müra-
caat” edilmesi gerektiği bilgisi de eklenmiştir.18 Bu 
bildiriye ekli olarak İzmir Askeri Valisi 1. Kolor-
du Komutanı Tuğgeneral İzzettin Paşa’nın İzmir 
halkına hitaben verdiği beyanname de ilan olu-
nur.19 Türk milletinin “Misak-ı Milli ile dünyaya ilan 
ettiği varlığını” ve bağımsızlığını azim ve iman ile 
müdafaa ettiğini BMM Hükümeti’nin muzaffer 
ordularının İzmir’i zalim düşmanın zulmünden 
kurtardığını belirten İzzettin Paşa, İzmir’i kurtar-
makla görevli olan 1. Kolordu’nun İzmir’e ulaştı-
ğını ve artık İzmir’de TBMM Hükümeti’nin ida-
resinin olduğunu beyan eder.20 Bu yeni idare ile 
işgal sırasında yürürlüğe girmiş olan her türlü ku-
ral ve teşkilat kaldırılmıştır. İzzettin Paşa “merkez 
ve bağlı yerlerin idare meclis heyetleri, belediye meclisleri, 
ihtiyar heyetleri için yeniden ve en kısa zamanda seçim-
ler” yapılacağını bildirir. Oluşturulacak olan yeni 
heyetler merkezde askeri vali ve bağlı yerlerde 
mutasarrıf  ve kaymakamlar tarafından onaylana-
caktır. Bildiride yeni düzen ile ilgili bilgilerin yanı 
sıra işgalin kalkması sonrası asayiş kuralları ve bu 
kuralların uygulanması için alınacak önlemler de 
vurgulanır. Tüm İzmir halkının istisnasız bir şekil-

10 Eylül 1922 tarihinde verilen resmi 
ilanda 15 madde halinde İzmir’deki 
genel durum ve alınan tedbirler 
açıklanır… Düşman kuvvetlerinin 
şehri terk edişleri sırasında halk 
arasında “heyecan ve intikama 
kapılıp aykırı hareketlerde” 
bulunulmasından kaçınılması, 
bu kurala riayet etmeyenlerin 
cezalandırılacağı ilan edilir.

Türk askerleri Kordon’da 
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de kanun, yönetmelik ve hükümet emirlerine itaat 
ederek kendi işi ile meşgul olması, asayişi bozma-
ya yönelik en küçük bir girişimden kaçınması is-
tenir. Ordu birliklerine dâhil olup savaşa katılan 
gönüllülerin en kısa sürede evlerine geri döneceği, 
bundan sonra iç ve dış tüm düşmanlara karşı her 
türlü önlemin ordu ve hükümet tarafından alına-
cağı belirtilir. İzmir Askeri Valisi bu açıklamalarla 
yıllardır süregelen işgal nedeni ile zor günler geçi-
ren halka artık güvende olduklarını ve sadece ken-
di günlük işleri ile uğraşmaktan başka yapacakları 
bir şey kalmadığını belirtmiştir.21

Asayişi sağlamaya yönelik 
tedbirler
Bir gün sonra 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa, 
5 maddelik bir bildiri ile asayişin sağlanmasına 
yönelik olarak direktifleri beyan eder. İşgal son-
rasında ortaya çıkan suiistimallerin en ağır şekil-
de cezalandırılacağını ilan eden ve herkesin işiyle 
gücüyle meşgul olmasını isteyen bildiride; halkın 
elindeki tüm silah, cephane ve harp teçhizatını 
derhal Mevkii Komutanlığı’na teslim etmesi, si-
lahla dolaşanların ya da yapılan aramalarda üstle-
rinde silah bulunanların Divan-ı Harb-i Örfiye’ye 
sevk edileceği açıklanır. Yağmacılık vb. suçları iş-
leyenlerin “harp bölgelerinde uygulanan kanunlara göre” 
en şiddetli şekilde cezalandırılacağı, gerekirse bu 
suçları işleyenlere karşı silah kullanılacağı bildi-
rilir. Evlerinde Yunan asker ya da memur sakla-
yanlara, bu kişilerin “savaş esiri” olduğu ve derhal 
Mevki Komutanlığı’na teslim edilmesi gerektiği, 
yapılacak olan aramalarda bu kişileri saklayan-
ların “idam” ile cezalandırılacağı bildiride yer 
alır. Mevki Komutanlığı emrinde bir başvuru ve 
şikâyet biriminin oluşturulduğu her türlü başvuru 
ve şikâyetin bu birime yapılması, her türlü gösteri 
ve toplantının yasaklandığı bildiri de yer alan di-
ğer kurallardır. Nurettin Paşa asayişin sağlanma-
sı noktasında sert bir dille halkı uyarmaktadır.22 
Aynı gün yayınlanan bir başka beyanname ile Nu-
rettin Paşa İzmir’i terk eden Yunan ordusundan 
geriye kalanların İzmir’de yarattıkları kargaşanın 
Türk ordusu tarafından ortadan kaldırıldığını, 
emniyetin sağlandığını belirtir. Ancak şehirin bazı 

evlerinde gizlenmiş düşman subay ve askerlerinin 
peş peşe yakalanarak esir edildiğini, Urla ve 
Çeşme yönüne doğru kaçan düşmanlara karşı 
takibata devam edildiğini belirtir. Deniz yolu ve 
trenler ile yapılan ulaşıma getirilen kısıtlamaların 
kısmen kaldırılması ve yeniden düzenlenmesi de 
bu bildiride yer alır. Buna göre; “Körfez vapurları ve 
tramvaylar ve Karşıyaka, Bornova, Buca, Seydiköy trenleri 
sabah saat 08.00’den akşam saat 20.00’ye kadar sefer 
yapacaklardır” ayrıca posta vapurları 08.00, 17.00 
saatleri arasında seferlerine devam edeceklerdir. 
Posta vapurlarının gece saatlerinde şehirden çık-
maları yasaklanmıştır. 11 Eylül 1922 tarihi itiba-
rıyla henüz uzak yol tren seferlerinin halk açılma-
dığı, deniz yoluyla şehirden ayrılmak isteyenlerin 
pasaport ve seyahat belgesi aldıktan ve bu belgele-
ri İzmir Mevki Komutanlığı’na tasdik ettirdikten 
sonra yola çıkabileceği belirtilmiştir.23       

İlk günlerin karmaşık vaziyeti yayınlanan bu be-
yannamelerle bir düzene sokulmasının ardından 
şehirdeki Rum ve Ermeniler ile ilgili alınan karar-
ların açıklandığı bir beyanname daha yayınlan-
mıştır. 5 numaralı, 16 Eylül 1922 tarihli beyan-
namede 1. Ordu Komutanı Korgeneral Nurettin 
Paşa, düşmandan kurtarılan mahallerde sıkıştırı-
larak İzmir’i terk etmeye mecbur bırakılan Rum 
ve Ermenilerden elleri silah tutanların açıkça Yu-
nan ordusuna katılarak ya da gizli teşkilatlarıyla 
Türk ordusuna karşı silahlı mücadele, köy yakma, 
halka işkence etme gibi faaliyetlerde bulunduk-
larının tespit edildiğini bildirir.24 Bu faaliyetlerde 
bulunanların güçlenmesine meydan vermemek 
için 18 yaşından 45 yaşına kadar olanların barış 
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imzalanana kadar “esir garnizonları”nda tutul-
malarına karar verilmiştir. 18-45 yaş aralığı dışın-
da bulunan Rum ve Ermeni ailelerin Türkiye dı-
şına çıkmaları hakkında iznin 30 Eylül 1922 tarihi 
akşamına kadar geçerli olduğu, bu tarihten sonra 
“huzur ve sükun-u umumiyi ve emniyet-i askeriyeyi ihlal 
vaz’iyyetinde kalacak olanların harp mıntıkası haricine 
sevk olunacakları” beyan olunmuştur.25 Bu beyanna-
mede de düşmana karşı yapılan tatbikata devam 
edilmesi için tedbir amaçlı olarak halkın evle-
rine dönmeleri ve kendi işleri güçleri ile meşgul 
olmaları gerekliliği vurgulanmıştır.26         

Gasp suçuna ağır cezalar 
getirildi…
Nurettin Paşa tarafından Eylül 1922’de yayınla-
nan son beyanname ise 23 Eylül 1922 tarihlidir. 
6 numaralı beyannamede bir önceki beyanname-
deki hükümlerin uygulanmasında ortaya çıkan 
tereddüt ve şüphelere karşı bir açıklama gereği 
hissedildiği ve bu beyannamenin ilan olundu-
ğu belirtilir. Beyannamede mütareke sonrasında 
kazanılan Osmanlı tabiiyetini, kanuna dayan-
dırmadan tebdil edenlerin tabiiyet haklarının 
yok hükmünde olduğu açıklanır. Ve devamında 
“binaenaleyh kendileri Türkiye tebaasından addedilecek-
tir” sözleri ile yeni durumları bildirilir.27 Osmanlı 
tebaasında iken yabancı devletlerin himayesine 

geçen şahısların “bila-istisna Osmanlı tebası misillu 
muamele” olunacağı açıklanır. Daha önceden be-
lirtildiği gibi 18-45 yaş arasındaki erkekler esir 
garnizonlarına sevk edilecektir. 5 numaralı beyan-
namede bildirilen 30 Eylül 1922 tarihine kadar 
süren Rum ve Ermeni ailelerin İzmir’den çıkış 
izni sona ermeden önce, İzmir’den giden ve İz-
mir’de kalan erkek-kadın nüfus bilgisinin kuman-
danlığa ve hükümete bildirilmesi talep edilmiştir. 
Böylece İzmir’de kalan nüfusun nakil işlemlerinin 
düzenleneceği belirtilir. Daha önceki beyanname-
de belirtildiği üzere, evinde ya da mahallesinde 
Yunan askeri ya da kaçağı saklayanlar, silahlarını 
teslim etmeyenler bu beyannamede de uyarılır. 
Ancak diğer beyannameye ek olarak “48 saat sonra 
başlayacak olan taharriyat neticesinde bu emre muhalefet 
ettiği tebeyyün edenler idam olunacaklardır” ibaresi ek-
lenir.28 İzmir ve civarında düşmanın kaçışı sonrası 
sahipsiz kalan ticari ve/veya taşınabilir her türlü 
eşya Türk ordusu için gerekli olduğundan derhal 
Mevki Kumandanlığı’na teslim edilmelidir. Bu 
emre itaat etmeyip sahipsiz eşyaları zapt edenlerin 
“on sene küreğe mahkum edilecek ve gasp ettiği eşya ve em-
valin kıymeti nispetinde yüz liradan beş bin liraya kadar 
ceza-yı nakdiye mahkum” edileceği duyurulur.29 Ayrı-
ca beyannamede boş kalan ev, bina ve dükkânları 
sahiplenmenin yasak olduğu duyurulur. Bu boşta 
kalan yapılar hakkında vilayetçe bir düzenlemeye 
gidileceği açıklanır. Bu yasağa uymayanların da 
on sene kürek cezasına çarptırılacağı beyan edi-
lir.30     

Sonuç olarak görülmektedir ki İzmir’in Yunan 
işgalinden kurtuluşunun akabinde yaşanan se-
vincin yanı sıra şehrin normal düzene geçişi için 
ardı ardına kararlar alınmıştır. Nurettin Paşa’nın 
ve beraberindekilerin beyannameleri bu noktada 
önem kazanmaktadır. Öncelikle şehri yönetecek 
olan isimler belirlenmiş, halkın huzuru için 
düşmanın şehirden tamamen temizlenmesine 
yönelik tedbirler açıklanmıştır. Bu tedbirlerin ne 
olduğu, ne gibi çalışmalar yapıldığı nasıl yaptı-
rımların öngörüldüğü dönemin yöneticilerinin 
beyannamelerinden öğrenilmektedir. 

Nurettin Paşa tarafından 
Eylül 1922’de yayınlanan son 
beyanname 23 Eylül 1922 
tarihlidir. Beyannamede boş 
kalan ev, bina ve dükkânları 
sahiplenmenin yasak olduğu 
duyurulur. Bu boşta kalan 
yapılar hakkında vilayetçe bir 
düzenlemeye gidileceği açıklanır. 
Bu yasağa uymayanların da on 
sene kürek cezasına çarptırılacağı 
beyan edilir.
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Temelleri Avrupa’da atılan Osmanlı Dev-
leti’nin 19. yüzyılda sonunu getirme 
projesinde Anadolu’nun geleceği önem-

li bir yer tutuyordu. Bu aynı zamanda çok yönlü 
sorunların da başlaması demekti. Çünkü zengin 
ve stratejik konumu itibarıyla Anadolu, hemen 
bütün büyük güçlerin ilgi ve menfaat alanınday-
dı. Avrupa kaynaklı bu fikirlerin farkında olan 
Osmanlı Devleti’ni yönetenler, biraz çaresizlik ve 
daha çok akıldan ziyade duygularla tespit edilen 
siyasetle, bir yol tuttular. Ülkeyi yöneten İttihatçı-
lar, “Kurtuluş Savaşı” olarak gördükleri I. Dünya 
Savaşı’na Almanya yanında girerek Anadolu’nun 

geleceğini güvence altına almak istediler. Ne var 
ki kaybedilen savaşla bütün Osmanlı toprakları ve 
esas itibarıyla da Anadolu her türlü tehdit ve teh-
likeye açık hale geldi. 

“Paylaşılamayan” şehir: İzmir

Mondros Mütarekesi’nden sonra işgal tehlikesini 
en fazla hisseden Anadolu kentinin İzmir olduğu-
nu söylemek yanlış olmayacaktır. Daha savaş de-
vam ederken aralarında yaptıkları gizli anlaşma-
larla Osmanlı topraklarının paylaşılmasında öncü 
rol oynayan İngiltere ve Fransa, sadece bir şehri 

İtalya Basınında
İzmir’in Kurtuluşu

İzmir’in Milli Mücadele’deki yeri çok özeldir. Bu özel konumu İzmir’e,
günümüzde de geçerli olmak üzere “Kurtuluş”un ve “Kuruluş”un sembol
kenti olma ayrıcalığını ve sorumluluğunu yüklemiştir. İzmir’in kurtuluşu,
bir kentin düşman işgalinden kurtarmanın ötesinde anlamı olduğu içindir
ki, İtalyan basını da bunun farkında olarak yayın yapmıştır.

Prof. Dr. MEVLÜT ÇELEBİ
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

Il Giornale d’Italia, 6 Eylül 1922
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İtalya Basınında
İzmir’in Kurtuluşu

iki müttefiklerine vaat ettiler: İzmir! İzmir, önce 
İtalya’ya, daha sonra da Yunanistan’a vaat edilmiş 
olduğundan, savaştan sonra toplanan Paris Barış 
Konferans’ında en çok tartışılan yer oldu. Barış 
Konferansı, İtilaf  Devletleri’nin Türkiye’nin ge-
leceğine karar verdikleri görüşmelere sahne oldu. 
Kabul etmek gerekir ki, gizli anlaşmalar, özellikle 
İngiltere ve Fransa’nın Yakın Doğu siyasetini ta-
yin eden metinler oldu. Hak, hukuk, eşitlik, adalet 
gibi kavramlar için savaştıklarını iddia etmelerine 
ve Müttefikleri Amerika Birleşik Devletleri Baş-
kanı Woodrow Wilson’ın (1856-1924) yayınladığı 
14 ilkesinde sınır değişikliği olmayacağını ilan et-
mesine rağmen, ileride bir sınır değişikliği kaçı-
nılmaz olan İzmir’in, Yunan birlikleri tarafından 
işgaline karar verdiler. 

“Gizli müttefik” İtalya 

İtalya’nın itirazlarına rağmen alınan bu ka-
rar, çok yönlü sonuçlar doğurdu. Anadolu’nun 
bağrına saplanan bu “hançer”, Türk milletine 
tehlikenin büyüklüğünü ve devleti yönetenlerin 
aymazlığını ve aczini gösterdi. Anadolu Türk 
halkı, Mustafa Kemal Paşa liderliğinde, İzmir’i 
“vatan” yapmak için gelen Yunana ve onu des-
tekleyenlere karşı bir “vatan müdafaası” başlattı. 
İzmir, Anadolu halkına, tehlikenin büyüklüğünü 
göstermesi bakımından son derece önemli bir 
işgaldi. 10 yıl önce Selanik nasıl bir sonla karşı-
laştıysa, İzmir’in de kaybedilmesi mukadderdi. 
Bu nedenledir ki İzmir, Türk İstiklal Savaşı’nın 
sembol kenti haline geldi. Her türlü fedakârlık, 
“Güzel İzmir”in tekrar Türk egemenliğine kavuş-
turulması için yapıldı. İtalya’nın karşı çıkmasına 
rağmen İzmir’in Yunanistan’a verilmesi İtilaf  
Devletleri arasında derin bir güvensizlik yarattı, 

İtalya, müttefiklerinden bağımsız bir Türkiye si-
yaseti izlemeye başladı. Anadolu’da başlayan Mil-
li Mücadele hareketini, aynı zamanda kendisine 
karşı da yapılıyor olmasına rağmen, destekledi, 
sempati besledi ve Kemalistlerle neredeyse “gizli 
müttefik” olarak hareket etti. Türklerle Yunanlı-
lar arasındaki savaşın seyrini de yakından takip 
etti. Denebilir ki, İzmir’in işgali gibi kurtuluşuyla 
da Türkiye’den sonra en yakından ilgilenen ülke 
İtalya oldu. Bunun anlaşılabilir sebepleri olduğu-
nu düşünüyoruz. Öncelikle, haksız yere Yunanis-
tan’a verildiğini düşündüğü bir kentin, bu ülkenin 
işgalinden kurtarılmasını destekledi. Baştan beri 
haklı olduğunu düşündükleri bir savaşın zaferle 
sonuçlanmasından ve haklı çıkmaktan memnun 
oldular. Binlerce İtalyanın yaşadığı ve Yunan yö-
netiminden şikâyet eden vatandaşları açısından 
da İzmir’in Türk hâkimiyetine geçmesi rahatlatı-
cı bir gelişmeydi. Netice itibarıyla doğru tercihte 
bulunmuş oldukları, zaferle tescil edilmiş oldu. 
Bunlar İtalyanlar açısından İzmir’in kurtuluşu-
nun olumlu yönleriydi. Türk zaferinin İtalyanlar 
açısından olumsuz yönleri de vardı: İtalyanlar 
Milli Mücadele’ye destek verirken, karşılığında 
kendilerine diğer İtilaf  Devletleri’nden farklı dav-
ranılmasını beklediler ve istediler. Kast ettikleri, 
Anadolu’da kendilerine çeşitli iktisadi imtiyazlar 
verilmesiydi. Oysa Anadolu illiyetçilerinin bunu 
kabul etmeleri, Milli Mücadele’nin “Tam Bağım-
sızlık” ve “Misak-ı Milli” ilkeleriyle çelişirdi. Zor 
şartlar altında kabul edilmeyen imtiyaz talepleri-
nin zaferden sonra hiç kabul edilmeyeceği gerçeği 
İtalyanlar açısından temel bir açmazdı. 

Daha savaş devam ederken aralarında 
yaptıkları gizli anlaşmalarla Osmanlı 
topraklarının paylaşılmasında öncü rol 
oynayan İngiltere ve Fransa, sadece 
bir şehri iki müttefiklerine vaat ettiler: 
İzmir! İzmir, önce İtalya’ya, daha 
sonra da Yunanistan’a vaat edilmiş 
olduğundan, savaştan sonra toplanan 
Paris Barış Konferans’ında en çok 
tartışılan yer oldu.

Corriere d’Italia, 7 Eylül 1922
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İtalyan basını taarruzu 
yakından takip etti

Bu ve çoğaltılabilecek sebeplerden ötürü İtalyan-
lar, Anadolu’daki Türk-Yunan Savaşı’nı yakından 
takip ettiler. 1922 bahar ve yazında, Türk-Yunan 
sorununa diplomatik bir çözüm bulma çabala-
rında da arabulucu rolü oynadılar. Ne var ki bu 
çabalardan olumlu sonuç alınamadı ve Türk or-
dusu, Anadolu’ya nasıl geldilerse öyle göndermek 
için Yunan ordusuna karşı 26 Ağustos 1922’de 
taarruz başlattı. İtalyan basını, Türk taarruzu 
hakkında 29 Ağustos 1922’den itibaren haberler 
vermeye başladı. Galiba ilk haber de 29 Ağustos 
tarihli La Tribuna gazetesinde yer aldı. 28 Ağus-
tos günü Atina çıkışlı haberin başlığı “Küçük As-
ya’da Türk Taarruzu”dur ve şu şekildedir: 

“Afyonkarahisar’da iki hattın iki nokta-
sında güçlü bir Türk taarruzunun olduğu 
bildiriliyor. Türklerin bu haberi reddede-
ceğine kesin gözüyle bakılıyor.”1 

“La vittoria turca”

Sonraki günlerde İtalyan gazeteleri, çeşitli Avrupa 
haber ajanslarından, Türk ve Yunan kaynakların-
dan ya da az da olsa kendi hususi muhabirlerin-
den aldıkları haberlerle Türk-Yunan savaşına dair 
haberler vermeye devam ettiler. Bu haberlerde; 
Türk ordusunun büyük bir zafer kazanarak hızla 
İzmir’e doğru ilerlediği, bozgun halinde İzmir’e 
doğru kaçan Yunan askerlerinin geçtikleri şehir, 

kasaba ve köyleri yakarak katliamlar yaptıkları 
ve savaşın yarattığı göç dalgasıyla İtilaf  Devletle-
ri’nin arabuluculuk girişimlerinden söz edilmiştir. 
Bunlara dair birkaç örnek vereceğiz:

Il Giornale d’Italia, 1 Eylülde, “Yunanlılar, 
Türkler Tarafından Pataklandılar” başlı-
ğıyla Yunanlıların Afyon bölgesini boşalttıklarını 
ve geri çekildiklerinin bildirdi.2 Milli Mücadele 
hakkında en fazla haber verdiğini düşündüğümüz 
L’Idea Nazionale gazetesi, 5 Eylül günü “Türk 
zaferi” (La vittoria turca) ifadesini kullandı.3 
İtalya Sosyalist Partisi’nin yayın organı Avanti! 
de 8 Eylül’de “Yunan-Türk Savaşı” başlıklı 
haberinde alt başlık olarak “Türk Zaferi”4 ifa-
desini kullanmıştır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, 
İtalyan resmi makamları5 ve basını, Yunan ordu-
sunun geri çekilirken Türkleri katlettikleri ve geç-
tikleri her yeri tahrip ettiklerine dair örneklerle 
doludur. Corriere d’Italia, Yunanlıların kaçarken 
yaptıkları kötülükleri “Yunanlıların geçtiği 
bütün şehirler yanıyor”6 başlığıyla duyurdu. 
Il Secolo gazetesi de, “Türk ordusunun mu-
zaffer yürüyüşü” başlıklı haberinde Yunan or-
dusunun geri çekilirken geçtiği bütün köy, kasaba 
ve kentleri yaktığını tekrar etti.7 Girişte yaptığımız 
tespitleri son bir örnekle tamamlayacağız. Corrie-
re d’Italia gazetesi, İzmir’deki Yunan idaresinin, 
Mudanya, Ayvalık, Bandırma, Dikili, Edremit ve 
diğer yerlerden İzmir’e 200 bin göçmenin gelme-
sinden ciddi olarak endişe ettiğini yazdı.8 Bu tes-
pitlerin örneklerini çoğaltmak mümkün olmakla 
birlikte, bu kadarla yetinerek, İtalyan gazeteleri-
nin “Kurtuluş”u nasıl yansıttıklarını da örneklerle 
vereceğiz.

“Türk zaferinin makinası”

İtalyan gazeteleri Türk ordusunun İzmir’e girerek 
Yunan işgaline son verdiğini 12 Eylülden itibaren 
duyurmaya başladılar. Ancak, terminolojik olarak 
şunu belirtmeliyiz ki, İtalyan gazeteleri İzmir’in 
kurtuluşunu “işgal” (occupata) olarak nitelemiş-
lerdir. La Tribuna, “Türklerin İzmir’e Gi-
rişinin Ayrıntıları ve Sonuçları” başlığıyla, 
Türk ordusunun İzmir’i kurtarışını ayrıntılı ola-
rak okurlarına duyurmuştur. Gazete, Mustafa Ke-

İtalya’nın karşı çıkmasına rağmen 
İzmir’in Yunanistan’a verilmesi İtilaf 
Devletleri arasında derin bir güvensizlik 
yarattı, İtalya, müttefiklerinden 
bağımsız bir Türkiye siyaseti izlemeye 
başladı. Anadolu’da başlayan Milli 
Mücadele hareketini, aynı zamanda 
kendisine karşı da yapılıyor olmasına 
rağmen, destekledi, sempati besledi ve 
Kemalistlerle neredeyse “gizli müttefik” 
olarak hareket etti.
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mal Paşa’nın, altında “Türk zaferinin maki-
nası” yazısı bulunan bir resmine de yer vermiştir. 
Haber özetle şöyledir:

“Yunanlılar, kendilerine ait malzemeleri kurtar-
mak için herhangi bir çaba göstermiyorlar. Sade-
ce 9 Yunan uçağı bir gün önce İzmir’den ayrılıp 
Atina’ya gitti. Aynı dakikalarda İzmir semaların-
daki Türk havacıları, şehrin, direniş gösterilme-
den teslimini ve halkın mal ve can güvenliğinin 
garanti edildiğini duyuran bildiriler atıyordu. 
Yine dün sabah saatlerinde, Yunan donanmasının 
da Kemalist öncüler girmeden kenti terk edeceği 
duyuruluyordu. Aynı saatlerde Bursa bölgesin-
deki Yunan birlikleri de Mudanya’ya doğru geri 
çekiliyordu. İzmir’in düşüşü, akşam saat 16’da 
meydana geldi. Türkler, can güvenliğine saygı 
göstereceklerine dair söz vermelerine rağmen, 
klasik korku ve işgal, tahmin edeceğiniz gibi, kent-
te halkı ve göçmenleri Mustafa Kemal askerleri-
nin ayaklarının altına itti. Türk komutan, salgın 
hastalıkların yayılmaması için acil olarak doktor 
ve hemşire gönderdi.”9 

“Türk birlikleri İzmir’e 
nasıl girdi?”

Il Giornale d’Italia, “Türk Birlikleri İzmir’e 
Nasıl Girdi?” başlıklı haberiyle, İzmir’in Türk 
ordusu tarafından kurtuluşunu anlatmıştır. C. 
E. Bacchiani imzasıyla İstanbul’dan 11 Eylül’de 
gönderilen haberde şu bilgiler yer aldı: 

“Kemalistlerin İzmir’e girişi, 9 Eylül Cumarte-
si günü saat 16’da oldu. Son Yunan direnişi ne 
uzundu ne de dirençliydi. Yunan askerleri her ne 
kadar son anda bazı semtlerde saman alevi gibi 
sönen direniş gösterdiyse de kenti, düşmana di-
renmeden teslim etmeye karar vermiş gibi görü-
nüyorlardı.” 

Il Giornale d’Italia, İzmir’in kurtarılmasından 
önce Mustafa Kemal Paşa’nın, kentte yaşayan 
Hıristiyanların, can ve mal güvenliklerinin ko-
runması ve güvenlik altına alınması yönünde bir 
talimat yayınladığını haber verdi. Gazete, Kema-
listlerin, İzmir’in her tarafından kente pek çok esir 
getirdiklerini bildirirken başka bir haberinde de 

kentte çok sayıda muhacir geldiğini ekledi.10

L’Idea Nazionale de diğer gazeteler gibi 12 Ey-
lülden itibaren kurtuluş hakkında bilgiler verme-
ye başladı. Türkiye kaynaklı ilk haber, “İşgalden 
Sonra İzmir” başlığını taşımaktadır. İzmir’in 9 
Eylül Cumartesi sabahından itibaren “Osmanlı 
kuvvetleri” tarafından “işgal edilmeye başlandı-
ğını” yazan gazete, şehrin, Türk birliklerinin gi-
rerek kenti kurtarmasından hemen sonra, evsiz 
barksız mülteciler tarafından istila edildiğini tek-
rarladı. Şehri yönetmekte olan Türk komutanın, 
salgın hastalıklara karşı sağlık ekipleri gönderdi-
ğini haber veren gazete, Yunan birliklerinin geri 
çekilirken pek çok fabrikayı tahrip ettiklerini de 
bildirdi.11 

“Yunan ordusu dağıldı”

L’Idea Nazionale, kurtuluşla ilgili haberlerine 
“Yunan Ordusu Dağıldı” başlıklı haberle er-
tesi gün de devam etti. Yunan ordusunun ancak 
bir kısmının şehri terk edebildiğini, büyük kısmı-
nın esir olduğunu yazan gazete, Türk süvari bir-

Benito Mussolini tarafından kurulan 
Il Popolo d’Italia gazetesinde İzmir’in 
kurtuluşu hakkında en ayrıntılı haber 
12 Eylül tarihinde “İzmir’in Düşüşüyle 
Anadolu’daki Savaş Sona Erdi” 
başlığıyla yayınlanmıştır.

Il Popolo d’Italia Gazetesi. 12 Eylül 1922
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liklerinin 9 Eylül sabah saat 11’de halkın coşkun 
tezahüratları arasında kente girdiğini haber verdi. 
İtalyan gazetesi “Kemalist birliklerin davranışı 
doğruydu” tespitini dile getiriyor. Türk komutanın 
şehirde düzen ve güvenliği sağlamak ve yanlış bir 
takım hareketlerin önüne geçmek için devriyeler 
görevlendirdiğine dikkat çekilerek şu ana kadar 
herhangi bir olay meydana gelmediği bildiriliyor. 
Haberin sonunda,  İtalyan Amiral Pepe’nin, İtal-
yan konsolosunun refakatinde şehri ziyaret ettiği 
ve Türk mahallesinden geçerlerken Türk halkı ve 
askerleri tarafından İtalya’ya sevgi gösterisi yapı-
larak alkışlandıkları bilgisine yer veriliyor.12

Benito Mussolini tarafından kurulan Il Popolo 
d’Italia gazetesinde İzmir’in kurtuluşu hakkında 
en ayrıntılı haber 12 Eylül tarihinde “İzmir’in 
Düşüşüyle Anadolu’daki Savaş Sona Erdi” 
başlığıyla yayınlanmıştır. İzmir’in kaybedilmesi-
nin Yunan siyasetinde ve askeriyesinde meydana 
getireceği değişikliklere dikkat çekilen yazıda, 
Türklerin 9 Eylül sabahı İzmir’de yaşadıkları 
heyecan ve bekleyiş anlatılıyor. Türk ordusunun 
İzmir’e yaklaştığı saatlerde iki Türk uçağının aşa-
ğıdaki ilanları kente attığı bildiriliyor: 

“Türk ordusu, kısa bir süre içerisinde şehrinizi 
kurtarmak üzere gelecek. Bütün İzmir halkına, 
sakin bir şekilde hareket etmeleri tavsiye edilir.” 

Bu bildiriden sonra Türklerin, ordularını karşı-
lamak üzere kent dışına çıktığını yazan gazetede, 
Kemalist birliklerin öğleden sonra halkın alkışları 
arasında İzmir’e girdiği anlatılıyor. Yunanlıların, 
İzmir’deki hiçbir malzemelerini kurtaramadıkla-
rına dikkat çekilen yazıda, pek çok Yunan suba-
yının sabahtan kenti terk ettikleri bilgisi veriliyor 
ve Yunan ordusunun İzmir’de âdeta bir mahkûm 
vaziyetinde olduğu ileri sürülüyor.13

“Kemal’in zaferinden 
sonra”

Corriere della Sera gazetesi, “İzmir Türk ida-
resine Nasıl Geçti?” başlıklı haberini, “Ke-
mal’in Zaferinden Sonra” alt başlığıyla verdi. Ya-
kın dönemin tarihsel bir eleştirisini yapan gazete, 
“Mustafa Kemal’in, zayıf  İstanbul Hükümeti’ne 
karşı başlattığı isyanının” izlediği süreci, olaylar-
la açıklayarak ele alıyor.14 Aynı gazetede birkaç 
gün sonra “Türk İzmir’in İlk Günleri” baş-
lıklı yazıda, kentteki durum anlatılıyor. Karışıklık 
ve düzensizlikten yüz kadar insanın öldüğünü 
bildiren Corriere della Sera’nın haber kaynağı, 
Amerikan Chicago Tribune gazetesidir. “Yaklaşık 
35 saattir Türk idaresinde olan kentte her türlü 
kâbusun görüldüğünü” ileri süren gazete, İzmir’in 
işgalinde yaşananları hatırlatıyor. Kurtuluştan 
sonra Türklerin İzmir’deki gayrimüslimlere iyi 
davrandığını, birkaç yağmanın dışında durumun 
normal olduğunu, çatışmalardan ötürü az sayıda 
Rum, Ermeni ve Türkün öldüğünün anlaşıldığını 
duyuruyor. Pazarın açık olduğunu, birkaç yağma 
olayı yaşanmakla birlikte, kadın, erkek, genç her 
milletten insanın pazarda alışveriş yaptığını belir-
tiyor. Ermeni ve Levanten mahallelerindeki dük-
kânların açık olmakla birlikte boş olduğu haberini 
veren gazete, “Türk askerlerinin yağmayla meş-
gul olduğunu” iddia ediyor.15

Başka bir İtalyan gazetesi olan Corriere d’Italia 
da “Türkler Tarafından İşgalinden Son-
ra İzmir” haberinde, İngilizlerin, Marmara’ya 
asker çıkarttıklarını yazdı. “Kemalistlerin İzmir’i 
İşgali” haberindeyse, Şehre Türk birliklerinin gi-
rerek kenti kurtarmasından hemen sonra, evsiz 
barksız mülteciler tarafından istila edildiğini yaz-
dı. Şehri yönetmekte olan Türk komutanın, salgın 
hastalıklara karşı sağlık ekipleri gönderdiğini, Yu-
nan birliklerinin geri çekilirken pek çok fabrikayı 
tahrip ettiklerini de ekledi.16

“Türk İşgali Altında İzmir” başlıklı haberinde, 
Il Secolo, Mustafa Kemal Paşa ve diğer komu-
tanların İzmir’e ulaştıklarını haber veriyor. Türk 
yetkililerin İzmir’de düzeni sağladıklarını ve ma-
halli polis idaresini kurduklarını bildiren gazete, 
Nurettin Paşa’nın İzmir valisi olarak görevlendi-

İtalyan basını, Türk taarruzu hakkında 
29 Ağustos 1922’den itibaren haberler 
vermeye başladı. İlk haber de 29 
Ağustos tarihli La Tribuna gazetesinde 
yer aldı. 28 Ağustos günü Atina çıkışlı 
haberin başlığı “Küçük Asya’da Türk 
Taarruzu”dur.
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rildiğini haber veriyor. Çeşme civarında küçük 
bir Yunan direnişinin olduğunu bildiren gazete, 
İzmir’i boşaltan Yunan ordusunun çok sayıda esir 
verdiğini ekliyor.17

“Galipler, İstanbul’un 
tahliyesini istiyorlar”

“İzmir’de Türk İşgalinden Sonra” başlıklı 
haberinde Avanti!, “Galipler, İstanbul’un tahli-
yesini istiyorlar” diye yazdı. Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi’nin Roma Temsilcisi Celâleddin Ârif  
Bey’in gazetelere verdiği bir demece yer verildi. 
“Türkiye, Türklerindir” başlıklı mülakatta tem-
silci şöyle diyor: “Türkler, Türkiye, Türklerindir 
diye yemin ettiler. Biz bir millet olarak var olmak 
ya da yok olmak istedik. Gelenek, halk ve dil ola-
rak tam anlamıyla Türk olan veya çoğunluğu 
Türk olan yerler, Türk hükümeti olarak yeniden 
tanındı. İngiltere, bizim muzaffer ve karşı konul-
maz yürüyüşümüzü durduracak güçte olduğunu 
sanarak kendini kandırdı. İmparatorluğun, Avru-
pa ve Asya’daki eski toprakları yeniden ele alına-
cak ya da yok olacağız. Biz, kelimenin en katı an-
lamıyla milliyetçiyiz. Savaş veya toprak fethetme 
fikrimiz yok. Sevr antlaşması gözden geçirilecek 
ve bizim olana geri döneceğiz.”18

Son olarak Dr. Ascenzo Gualtieri’nin L’Epoca 
gazetesinde yayınlanan tanıklığından söz edece-
ğiz. Türk öncülerinin geleceği korkusuyla aceleyle 
kenti terk etmeye hazırlanan Yunan askerlerini 
gören İtalyan doktor, gelen mültecilerden de söz 
ediyor. 9 Eylül Cumartesi sabah saat 10.30’dan 
itibaren Türk öncü birliklerinin kente girmeye 
başladığını ifade eden doktor, ertesi sabah duru-
mun göreceli olarak sakin göründüğünü belirti-
yor.19

“Kurtuluş”un ve 
“Kuruluş”un sembol kenti

İtalyan gazetelerinin İzmir’in kurtuluşundan son-
ra da detaylı haberler vermeye devam ettiğini 
ifade etmeliyiz. Özellikle İzmir yangını hakkın-
da daha tarafsız haberler verildiğini gördük. Bu 

yazıda sadece kurtuluşla ilgili haberlerden kısa 
özetler vermekle yetindik. Gazete haberlerinin 
bir yönüne de dikkat çekmeliyiz. İtalyan gazetele-
ri, İzmir’in kurtuluşuyla ilgili haber ve gelişmeleri 
aktarırken, elbette ideolojik yapılarını da haber-
lerine yansıtmışlardır. Genel itibarıyla İzmir’in 
Türk hâkimiyetine geçmesinden memnun olduk-
ları görülmektedir. Türk İstiklal Savaşı, işgal atın-
daki Anadolu topraklarının kurtarılması hedefiyle 
yapılmıştır. Diğer bir ifadeyle İzmir, Milli Müca-
dele’nin, yani “Kurtuluş”un sembolüydü. Zafer 
demek, her yerden önce İzmir’in kurtarılması de-
mekti. Bu nedenle, varsayalım ki Misak-ı Milli sı-
nırlarında olduğu halde işgal edilmiş her yer kur-
tarılsa fakat İzmir kurtarılamasaydı, bu bir başarı 
ve zafer olarak görülemezdi. Bu açıdan, diğer yer-
lere haksızlık etmek istemeyiz fakat İzmir’in Milli 
Mücadele’deki yeri çok özeldir. Bu özel konumu 
İzmir’e, günümüzde de geçerli olmak üzere “Kur-

“Kemal, sahada.”
(L’Epoca, 10 Eylül 1922)
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tuluş”un ve “Kuruluş”un sembol kenti olma ay-
rıcalığını ve sorumluluğunu yüklemiştir. İzmir’in 
kurtuluşu, bir kentin düşman işgalinden kurtar-
manın ötesinde anlamı olduğu içindir ki, İtalyan 
basını da bunun farkında olarak yayın yapmıştır. 

“Elveda imtiyaz rüyaları”

Bununla birlikte, kısmen işaret ettiğimiz gibi, 
Türklerin kazandığı büyük zaferin, İtalya’nın 
Anadolu’ya dönük heveslerini ertelettiğinin far-
kında olan kesimler de bulunmaktaydı. Milliyetçi 
kesimde görülen hayal kırıklığı şu şekilde keli-
melere dökülüyordu:  “Elveda imtiyaz rüyaları, 
orduların yorgunluğu, petrol ve maden. Elveda 
ticarî tekeller, Üçlü Antlaşma ile bize bırakılan 
bölgede ticari tekel. Artık; Venedik ve Ceneviz’in 
mirasına konmak hayâlini birkaç yüz yıl daha uy-
kuda bırakmak gerekiyor.”20 

Elbette bu yazı çerçevesinde İtalyan gazeteleri-
nin Türk zaferi hakkındaki yazılarından örnekler 
verdik. Ancak şu kadarını belirtelim ki İzmir’in 
kurtuluşu, dolayısıyla Türk İstiklal Savaşı’nın za-
ferle sonuçlanması, İtilaf  Devletleri’nin I. Dünya 
Savaşı sonunda kurdukları düzenin de yıkılmaya 
başlaması anlamını taşıyordu. Gerçekten de İtal-
yan gazetelerinin de yazdığı gibi, Türk zaferi, 
surda bir gedik açtığı için Almanlar tarafından da 
memnuniyetle karşılandı. Bu örnekten hareketle 
Almanların da şikâyetçi oldukları Versay siste-

minden kurtulabilecekleri umudunu tazeledi. Il 
Popolo d’Italia’nın karikatüründe de görüldüğü 
gibi Türk zaferiyle Sevr vazosu parçalanmak su-
retiyle, “Pandora’nın Kutusu” açılmış ve Versay 
düzeni yıkılmaya başlamıştır.

“Pandora Kutusu”
(Il Popolo d’Italia, 12 Eylül 1922)
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Gerçekten de İtalyan 
gazetelerinin de yazdığı gibi, 
Türk zaferi, surda bir gedik 
açtığı için Almanlar tarafından 
da memnuniyetle karşılandı.
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Manisa, İzmir’in işgalinden tam 10 
gün sonra 25 Mayıs 1919’da işgal 
edilmişti. Manisa’nın işgal edilmeye-

ceği yalanlarıyla şehrin ileri gelenlerini direniş-
ten uzak tutmayı başaran Mutasarrıf  (bugünkü 
anlamda vali) Hüsnü Bey ise işgal günü Dâhiliye 
Nezareti’ni telgrafla bilgilendirmişti. Telgrafta, 
bir Yunan komutanın öğleden sonra saat 1’de 
makamına gelerek Manisa’yı işgal edeceklerini 
bildirdiğini ve telgrafı yazdığı sırada da Yunan 
askerlerinin Hükümet Konağı ve çevresini tuttuk-
larını belirtmektedir.1 Yunan işgalinin ertesi günü, 
şehrin yegâne Türkçe gazetesi olan Ertuğrul, işgal 
karşısında Türklerin metin ve sabırlı tutumlarına 
vurgu yapma ihtiyacını hissetmişti. Haberin ilgili 
kısmı şöyledir:

“Dünkü gün badezzeval [öğleden sonra] Yunan kuvve-i 
işgaliyesinden ve on kişiden mürekkep bir süvari müfreze-
si bir zâbit [subay] kumandasında Manisa’ya gelmiş ve 
doğruca mutasarrıflık makamına gelerek yarım saat kadar 
görüşüldükten sonra avdet etmişlerdir [geri dönmüşlerdir]. 
Bir çaryek fasıla [çeyrek aralık] ile münferit [birbirinden 
bağımsız] müfrezeler şehre dâhil olmuşlar ve sükûnetle 
karşılanmışlardır. Gerek İslam ve gerek Hristiyanların gös-
terdikleri itidal ve metanet şayan-ı şükrandır. Hiçbir vuku-
ata meydan vermeyerek muntazam bir alayın şehre dühulü 
[girişi] Türk unsurunun ne kadar metin, ne kadar sabur, 
ne munis olduğunu ispat etmiştir. Ahali-i Hristiyaniye bazı 
taşkınlıklar yapmışlarsa da muceb-i muaheze [kınamayı 

gerektirecek] bir hadise zuhur etmemiştir.”2

İşgal tehlikesine karşı ortaya çıkan direniş düşün-
cesinin engellenmesi, şehre giren Yunan kuvvet-
lerinin sükûnetle ve sabırla karşılanmaları sonu-
cunu doğurmuştu. Hatta Hristiyan halkın bazı 
taşkınlıkları da kınamayı gerektirecek bir durum 
olarak görülmemişti.

“Şehirler ve köyler yakıldı”

Manisa’da sükûnetle başlayan Yunan işgali, çeşitli 
baskı ve zulümlerle3 8 Eylül 1922 tarihine kadar, 
3 yıl 3 ay 14 gün sürdü. 26 Ağustos 1922 sabahı 
başlayan Büyük Taarruz, Yunan ordusunun 30 
Ağustos 1922’de Başkumandanlık Savaşı’nı kay-
betmesi ve geri dönüşü olmayan bir çekilişe başla-
masına neden oldu. Yunan ordusunun bu durumu 
1922 İngiliz yıllık raporuna şöyle yansıdı: “Tutsak 
olmaktan ya da yok edilmekten kurtulmuş ama artık bir 
askeri kuvvet görüntüsünü de yitirmişlerdi. Dehşete kapıla-
rak, yarı yarıya çıldırmış sivil ayak takımı gibi kaçarak İz-
mir’e ve denize doğru yöneldiler.”4 Yarı çıldırmış olarak 
çekilen Yunan ordusu geçtiği köy, kasaba ve şehir-
leri, sonsuza kadar kaybetme duygusuyla yakmış, 
yıkmış ve yağmalamıştır. Söz konusu İngiliz yıllık 
raporunda bu tutum şöyle yer alıyor: “Geri çekilir-
ken Yunan ordusu vahim mezalimde bulunmuştu. Geçtiği 
her yerde, kırsal bölgeler harap edildi; Eskişehir, Uşak, 
Kütahya ve diğer şehirler ve köyler yakıldı.”5 Yunanlılar, 

1922 Manisa Yangını:  
Harîk-i Hâil

1922’de Manisa’yı küle çeviren yangının halk arasındaki adı “Yunan Yangını”, 
“Büyük Yangın”, “1922 Yangını” veya “Manisa Yangını”, resmi kayıtlardaki adı 
ise “Harîk-i Hâil” yani “Korkunç Yangın”dır. Manisa şehrinde bu yangından 
kurtulmuş ev miktarı yok denilecek kadar azdır. Yanan evlerin sayısı 10 bin 
600’ü geçtiği gibi, ayıca 2 bin 728 dükkân, 13 cami, 19 han, 2 hamam, 3 fabrika 
da bu yangında mahvolmuştur.

Doç. Dr. NEJDET BİLGİ 
MCBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
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kendileriyle kader ve işbirliği yapan yerli Rum ve 
Ermeni nüfusun da yardımıyla sırasıyla Alaşehir, 
Salihli, Turgutlu ve Manisa gibi önemli şehirleri 
de büyük ölçüde küle çevirdiler. Takip harekâtı-
nı yürüten Türk süvari birlikleri 5 Eylül’de önce 
Alaşehir’i, sonra Salihli’yi işgalden kurtardılarsa 
da yanmasına engel olamadılar. Çünkü her iki 
şehirde oluşturulan yangın postaları, Türk ordusu 
gelmeden şehri ateşe vermişlerdi.6 Kaçan Yunan 
ordusunun geride kalan birlikleriyle çarpışarak 
ilerleyen Türk ordusu, Salihli’den sonra 7 Ey-
lül’de Ahmetli ve Turgutlu’yu da yanar haldeyken 
kurtardı. Akhisar ve Saruhanlı ise aynı gün, milli 
kuvvetler tarafından yanmadan kurtarıldılar. Ah-
metli ve Turgutlu’daki yangınlar da tahrip tabur-
ları tarafından çıkarılmıştır.7 

Yanarken kurtulmak

Saruhan sancağı veya bugünkü şekliyle Manisa ili 
çerçevesinde, en uzun süre işgal altında kalan yer 
Manisa şehriydi. Aynı akıbete Manisa da uğradı. 
Şehir, Yunan desteğindeki Ermeni ve Rumlardan 
oluşturulan müfrezelerin başlattığı yangın sürer-
ken, 8 Eylül 1922’de işgalden kurtarıldı.8 Şehir 
halkı canını kurtarabilmek için Manisa / Spil dağı 
yamaçlarına sığınmaktan başka çare bulamamış-
tı. Şehri ateşe veren yangın taburları bununla 
yetinmeyerek, dağ yamacına sığınan çaresiz in-
sanları da katletmeye yönelmişti. Dağ yamacını 
iki yandan sarmaya yöneldiği sırada Türk ordusu 
Manisa’ya girmiş ve bu korkunç niyet sonuçsuz 
kalmıştı.9 Manisa’yı kurtaran I. Süvari Tümeni’ne 
bağlı birliğin komutanı M. Seyfettin (Çalbatur) 
Bey’di. Bu Tümen’in 14. Süvari Alayı’na bağlı 
süvarileri, yanmakta olan Manisa şehrine doğu 
ve kuzey yönlerinden yaklaşmaya çalışırken, Yu-
nan ordusunun artçı birlikleriyle piyade savaşı-
na girmek zorunda kalmıştı. Hatta bu muhare-
be sırasında üç şehit vermişlerdi.10 Şehre giren 
süvarileri, dağlara sığınmak zorunda kalan veya 
hala şehirde yangınla boğuşan Manisalılar karşı-
lamıştı. Yangından ve ölümden kaçmak için şehri 
boşaltan halk, iki gündür yüzyılların mirası şehrin 
küle dönmesini dağlardan ıstırap içinde izledikten 
sonra, süvariler eşliğinde Manisa’ya girmişti. Şe-
hir, yıkıntılarında hâlâ dumanların tüttüğü bir kül 
ve enkaz yığını halindeydi.11 

Şehirdeki yangın başlatılalı iki günden fazla 
olmuştu. Bu süre zarfında giderek büyüyen ve 
önüne geçilemeyen “Korkunç Yangın” nasıl baş-
lamıştı? Şehrin doğusundan batısına, güneyinden 
kuzeyine bu kadar geniş bir alana nasıl 
yayılabilmişti? Sıradan bir yangının bütün şehri 
kaplaması mümkün müydü? Bu soruların cevabı-
nı o günleri yaşayan Manisalılardan daha iyi bilen 
yoktu. Ne yazık ki bu korkunç yangının şahitleri-
nin çoğu yaşadıklarını fazlaca kayda geçiremeden 
bu dünyadan göçmüşlerdir. Çok azının o günlerin 
şahitliğini kalıcı hale getirdiğini görüyoruz. 

Bugün, yangına tanıklık etmiş yazı veya görsel 
malzeme aradığımızda karşımıza şu beş kaynak 
grubu çıkmaktadır: Birincisi o tarihlerde şehirdeki 

Manisa 3 yıldan fazla süren 
Yunan işgalinden, 8 Eylül 1922 
tarihinde kurtulmuştu. Ama artık 
şehrin büyük bir bölümü yoktu. 
Harabe veya enkaz halinde idi. 
Manisa şehrinin bu manzarasının 
her yönüyle metinlere yansıdığı 
söylenemez. Ama anlatılanlar ve 
gözlemler gerçekten korkunç 
bir manzarayı sergilemeye 
yetmektedir.

Manisa şehir merkezinden Ulu Cami, 
11 Ocak 1923, Frédéric Gadmer (Fotoğraf 1)
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sultanide/lisede tarih öğretmenliği yapmakta 
olan Yörükoğlu Nuri’nin yazdıkları,12 ikincisi 
kurtuluşun ardından şehri gezen ve gören gaze-
tecilerin yazdıkları,13 üçüncüsü resmi makamlar 
tarafından mezalime ilişkin yapılan yayınlar,14 
dördüncüsü yangınla ilgili yayınlanan çocukluk 
hatıraları15 ve sonuncusu, yangından dört ay son-
ra (11-12 Ocak 1923) çekilmiş, harabe halinde-
ki kentin fotoğraflarını da içeren ve dijital olarak 
kullanıma açılan Albert Kahn Koleksiyonu.16 
Bunların dışında, altıncı sıraya koyabileceğimiz 
bir kaynak grubu daha vardır; yangını yaşayanla-
rın anlattıklarını aktaranlar.17 

Yangından kısa bir süre sonra yayımlanan resmi 
bir kitapta, Manisa yangını hakkında verilen ge-
nel bilgilere göre, Yunanlılar her tarafta olduğu 
gibi Anadolu’nun bu zengin şehrinde işgal baş-
langıcından beri uyguladıkları mezalimi, şehri bo-
şaltmadan birkaç gün önce büsbütün artırmışlar 
ve bu kanlı imha ve yakma siyaseti talihsiz Manisa 
şehrinin yanması ve binlerce nüfusun ve milyon-
larca liralık milli servetin yok olmasıyla neticelen-
miştir. 

Şehir harabe oldu

Yunanlılar şehri yakmazdan iki gün önce alışılmış 
yağmacılığa başlamışlardır. Bu süre içinde yükte 
hafif  pahada ağır her tür eşyayı yağma ettikten 
sonra, ilk yangını 5 Eylül Salı akşamı Malta sem-
tinde çıkarmışlardır. Fakat bu yangın yayılmadan 
halk tarafından söndürülmüştür. Fakat şehir ertesi 
sabah Yunan Merkez Komutanı’nın idaresindeki 
kundakçı müfrezeler tarafından, birkaç noktasın-
dan birden tutuşturulmuştur. Bu kez yangını sön-
dürmek mümkün olamamış ve Anadolu’nun Bur-
sa’dan sonra en zengin ve mamur bir şehri olan 
Manisa, bir gece içinde mahvolmuştur. Halktan 
bazıları kaçamayarak yangın alevleri arasında 
şehit olduğu gibi, bazıları da yangını söndürmek 
istediği için Yunan askerleri tarafından öldürül-
müştür. Geri kalan halk da, yangından bir iğne 
kurtaramadan dağlara kaçmak zorunda kalmıştır. 
Manisa şehrinde yangından kurtulmuş ev miktarı 
hemen yok denilecek kadar azdır. Yanan evlerin 
sayısı 10 bin 600’ü geçtiği gibi, ayıca 2 bin 728 
dükkan, 13 cami, 19 han, 2 hamam, 3 fabrika 
da bu yangında mahvolmuştur. Şehrin ticari eşya 

Manisa Hüsrev Ağa Camii ve çevresi, 
11 Ocak 1923, Frédéric Gadmer (Fotoğraf 2)

Manisa şehir merkezi, ileride Muradiye Camii, 
11 Ocak 1923, Frédéric Gadmer (Fotoğraf 3)

Yangının şahidi Nuri Yörükoğlu, yangının ilk günü, öğle olmadan şehrin 
altı mahallesini sardığını, dağın yamaçlarını ve tepelerini dolduran ve 
hala dağ yamaçlarına tırmanmaya çalışan mahşeri kalabalığın şehrin 
giderek büyüyen yangınını acı içinde izlediğini belirtiyor.
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depoları, içi manifatura eşyası dolu dükkânları ve 
her tür değerli eşya dolu mağazaları, özetle şehrin 
bütün zenginliği, gerek yakma ve gerek yağma 
yoluyla imha edilmiştir. Bu yangın sırasında çok 
sayıda Türk şehit edilmiştir. Diğer taraftan, Yu-
nanlılar firar ederken esir diye birçok Müslümanı, 
zorla götürmüşlerdir. Bu çerçevede Yarhasanlar 
Mahallesi’nden bu şekilde götürülen 500 nüfusun, 
sağ veya ölü olduklarına ilişkin bilgi alınamamış-
tır. Ne yazık ki tecavüz olayları da yaşanmıştır. 
Sonuç olarak Manisa, yangın sonrasında bir ha-
rabelikten başka bir şey değildir.18 

Yangına doğru

Resmi yayında Manisa şehrinin yanma süreci 
5 Eylül 1922 gecesinden başlatılmaktadır. Fa-
kat öncesinde bir hazırlık yapıldığına da vurgu 
yapılmaktadır. Benzer bir anlatım olayın tanığı 
durumunda olan, tarih öğretmeni Nuri Yörükoğ-
lu’nun yazdıklarında da vardır. Yörükoğlu, önce-
likle Türk ordusunun taarruz harekâtına başla-

dığından haberi olmayan Manisa halkının, bazı 
olağandışı hareketlilikten çıkarım yaptığına vurgu 
yapıyor. Ve bu süreci somut olarak 3 Eylül Pazar 
günüyle başlatıyor. Kitabında, “bu hal bozgunun iz-
leri idi. Trenler birbirini takip ediyor (…) kompartımanlar, 
vagonlar hıncahınç, yaylar gergin, pek ağır bir surette ya-
ralı ve göçmen taşıyordu”19 diyerek, cephe yönünden 
başlayan göç dalgasına ve yaralı askerlere vurgu 
yapıyor. Şehir, “bu tablo karşısında, hareketsiz ve sessiz 
yarınki geleceğini düşünerek ağlıyor, sızlıyor, inliyordu”20 
derken, şehir halkının farklı bir durum olduğu-
nu hissettiğini, fakat kesin bir yargıya varamadı-
ğını anlatmaya çalışıyor. Aslında, “Çarşı ve pazar, 
trenin her düdüğünden sonra Ermenilerle doluyor, kadınları 
her tarafa yayılıyordu. Bu kafileler arasında göçmen 
Müslüman aileler de bulunuyordu” diyerek, Yunan 
cephesinde bir bozulma olduğunu, başka ipuçla-
rıyla birleştirerek anladıklarını da belirtiyor.21 Yö-
rükoğlu, halkın bu sıralarda şaşkın, bitkin halde, 
durumu kavramaktan uzak olarak acı bir sessizlik 
içinde olduğunu yazıyor. Fakat özellikle Ermeni-
lerin, milli zaferin etkisiyle terk ederek kaçtıkları 
şehirlerdeki Türklerden yağmaladıkları eşyaları 
satmakta sergiledikleri acele tutum anlamlıydı. 
Bu tutum Türk ordusunun zaferinin işareti ola-
rak yorumlanıyordu. Fakat gerçek durumdan ha-
berdar olamadıkları için heyecanlarını saklı tutu-
yorlardı.22 Az da olsa bazıları tarafından, Yunan 
ordusunun bozguna uğradığı ve Rumlarla birlikte 
şehri yakarak terk edecekleri çocuklar vasıtasıyla 
öğrenilmişti.23 Doğudan batıya süren göç ve yaralı 
akını, bu duyumun dikkate değer olduğunu göste-
riyordu. Çünkü bu süreçte şehirdeki komitaların 
faaliyetlerinde bir artış dikkati çekmekteydi. Ay-
rıca, kaçtıkları yerlerden yağmaladıkları eşyaları, 
angarya yoluyla Müslümanlara taşıtarak çarşıda 
satanların, kendilerini güvende hissedecekleri yer-
lere ve özellikle İzmir’e kaçmaları da anlamlıydı.24 
Yunan hafiyeleri ve jandarmaların sürekli hükü-
mete ve karakollara girip çıkmaları, “müphem bir 
sessizlik içinde” olan halkı, durumu anlamlandır-
maya zorluyordu.25

Kaygılı bekleyiş

İlk işaret, ertesi gün yani 4 Eylül Pazartesi ken-
dini gösterdi. Bir Yunan askeri Yunan karargâ-

Mahallenin ileri gelenleri, 5 Eylül 
akşamüzeri halkın evleri boşaltarak 
sessizce Ulu Cami’ye sığınmaları kararını 
aldı. Harimi, avlusu, türbe ve medresesiyle, 
birkaç mahalle halkını barındırabilecek 
büyüklükte olan cami, yangın ve 
saldırılara karşı en güvenli yer olarak 
değerlendirilmişti. 

Manisa Doğu yönünden şehir merkezi, ileride 
Ulu mezarlık, 11 Ocak 1923, Frédéric Gadmer 
(Fotoğraf 4)
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hı olarak kullanılan belediye binasının önünde, 
pervasızca “Yakacağım, dünyayı savuracağım” şeklin-
de tehdit savurmuştu. Bu tehdit, tehlikenin ha-
bercisi olarak algılandı. Müdahale edildiğinde, 
askerin elindeki bombayla, “Gelmeyin, yakacağım. 
Taş üstünde taş bırakmayacağım” şeklinde ikinci bir 
tehdit savurması bir heyecan dalgası yaratmıştı. 
Askerin elindeki bomba alınarak sükûnet sağlan-
mıştı ama komitacı bir Rum’un “Ne sanıyorsunuz 
ya, elbette yakar ve yakacak” şeklinde bir nara atması, 
herkesi yeniden kaygılandırmıştı.26 Bu arada işgal 
ordusunun komutanları başta olmak üzere, üst 
düzey resmi görevliler şehri sessizce terk etmişler-
di. Şehrin belediye başkanı ve Türk toplumunun 
ileri gelenleri aralarında toplanarak muhtemel 
tehlikeleri aşmanın yollarını aramaktaydılar. Sı-
kıyönetim yetkilileriyle görüşerek önlem almaya 
çalıştılar. Yunan yetkili her türlü güce sahip oldu-
ğunu, endişeye yer olmadığını ve işgal yönetimi-
ne güvenmelerini söyledi. Türk heyetinin karma 
devriye kurulması önerisini kabul etmedi. Yunan 
yetkili, Türk ordusunun ilerlemekte olduğunu 
ve Manisa’ya ulaşana kadar şehirde kalacağını 
ve hiçbir olaya meydan vermeyeceğini söylemek 
zorunda kalmıştı. Buna rağmen, muhtemel bir 
tehlikenin savuşturulması için beş-on Türk’ün 
görevlendirilmesine razı olmamıştı. Bu arada 
şehre akın akın Rum ve Ermeni göçmen geliyor, 
kiliselere yerleştirilerek ihtiyaçları karşılanmaya 
çalışılıyordu. Aralarında Müslümanlar da vardı 
ve onlar da camilere yerleştiriliyordu. Giderek te-
dirginlik yaratan bu durum, şehirde dellal çağrı-
sıyla yatıştırılmaya çalışılıyordu. Esnafın çoğu, bu 
çağrılardan daha da tedirgin hale gelmiş olarak 
işyerlerini erkenden kapatmayı tercih ediyordu. 
Gün akşam olmuş, şehir derin ve tedirgin bir ses-
sizliğe bürünmüştü. Akşam saatlerinde şehrin ileri 
gelenlerinden bir grubun, İzmir’deki Yunan veya 
İtilaf  Devletleri temsilcileriyle durumu görüşme-
ye gittiği duyulmuştu.27 

Aslında şehir halkını tedirgin eden şey, hemen hiç 
konuşulmayan ama kulaktan kulağa da yayılan 
tehlike işaretleriydi. Rum, Ermeni ve Yunan üçlü-
sünün şehri terk etmeden yakıp yıkacaklarına dair 
belirtiler görülmeye başlanmıştı. Bazı Rumların 
evlerine benzin tenekeleri getirmesi dikkat çeki-

yordu. O gece sabaha kadar Rum ve Ermeni ko-
mitacılarının mahalle ve sokaklardaki olağandışı 
hareketliliği, halk arasında bir facianın hazırlığı 
gibi görülüyordu. Hiçbir haber kaynağına sahip 
olmayan halk, şehir içindeki bu hareketlilikten ve 
göçmen dolu trenlerin eksilmeyen düdüklerinden 
daha da tedirgin hale düşüyordu.28

5 Eylül günü halkın çok azı evinden çıkmaya ce-
saret etti. İşyerlerinin çoğu açılmadı. Evlerdeki 
insanlar üst katlardan, damlardan olanı biteni 
gözlemlemeye, kendince yorumlamaya çalışıyor-
du. Şehirde işgal ordusunun silahlı devriyelerinin 
dolaşması, çevredeki Rum köylerinin boşalması, 
götürebildikleri her şeyi İzmir’e taşımaları iyice 
görünür hale gelmişti.29 

5 Eylül gününe ait çocukluk anılarını anlatan Ka-
mil Su, hükümet binasının doğu kısmında yer alan 
Alaybey Mahallesi’nde oturduklarını, Turgutlu 
yönünden akın akın gelen yorgun Yunan askerle-
rin, caminin bitişiğindeki çeşmede serinledikleri-
ni, perişan halde ve çoğunun yaya olduğunu, ara-
larında Ethem’in birliklerinin de bulunduğunu ve 
bunlardan bazılarının geçişi izleyen yaşlılara se-
lam verdiklerini, akşama kadar insanların evlerin-
den ayrılmadıklarını yazıyor. Ayrıca korku içinde 
olduklarını, yangının ne zaman, nereden ve nasıl 
başlayacağını ve sonra ne olacağının merakı için-
de olduğunu da ilave ediyor.30

Halkın bir kısmı Ulu Cami’ye sığındı

Şehirde bilinen fakat dillendirilmemeye çalışılan, 
yangın ve yıkım ihtimali karşısındaki ilk toplu ha-
reket, Ulu Cami çevresinde başladı. Mahallenin 
ileri gelenleri, 5 Eylül akşamüzeri halkın evleri 

Türk ordusunun süvari birlikleri 8 Eylül 
günü önce şehrin çevresindeki bağlarda, 
sonra şehir içinde mevzilenmiş olan 
Yunan askerleriyle çatıştı. Beklenenden 
uzun süren bu çatışmalar, kaçmaktan 
başka çaresi olmayan Yunanlıların, 
şehri tamamıyla yok etme niyetinin 
göstergesidir.
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boşaltarak sessizce Ulu Cami’ye sığınmaları kara-
rını aldı. Harimi, avlusu, türbe ve medresesiyle, 
birkaç mahalle halkını barındırabilecek büyük-
lükte olan cami, yangın ve saldırılara karşı en 
güvenli yer olarak değerlendirilmişti. Ayrıca bir 
tehlike söz konusu olduğunda, dağa yakın olması 
da dikkate alınmıştı. Kısa sürede Ulucami, Gök-
taşlı ve Danişmenthalil mahalleleri halkı, kitleler 
halinde Ulu Cami’ye sığındı. Karanlık bastığında 
dışarıda sadece güvenlik önlemleri alan ve gözet-
leme yapan erkekler bulunuyordu.31 Gece ilk yan-
gın Karaköy semtinde çıktı. Sonradan Ermeniler 
tarafından çıkarıldığı anlaşılan yangında, Attar 
Hulusi Efendi’nin evi yanmıştı. Yangın, çevredeki 
halkın çabalarıyla kontrol altına alınmıştı. Ev hal-
kı ise birçok Manisalı gibi, yangın ihtimalini dik-
kate alarak daha güvenli bir yere sığındıklarından 
canlarını kurtarmışlardı.32

Müslümanların şehri terk etmeleri 
yasaklandı

5 Eylül gecesi için hatırlanan birkaç görüntü 6 
Eylül’ün habercisiydi. Türk evlerinde korkulu bir 
bekleyiş hâkimdi. Kamil Su o gece evlerinin çok 
kalabalık olduğunu, sürekli bir şeyler öğrenme ça-

bası ile komşularının gelip gittiklerini, kimsenin 
yatıp uyuyamadığını, kendisinin dut ağacı üze-
rinden, komşu çocuklarının da çatılara çıkarak 
çevreyi gözetlediklerini anlatıyor. Evlerinin ana 
caddeye yakın olduğunu belirterek şöyle devam 
ediyor: “Yunan askerlerinin caddeden geçişi sürüp gidi-
yordu. Bunların yüksek sesle konuşmaları, nal ve tekerlek 
sesleri gecenin sessizliğinde daha da belirgin şekilde eve ka-
dar geliyordu.”33

Nuri Yörükoğlu, Manisa için korkunç bir son 
planlayan tahrip müfrezelerinin, o gece ma-
halleleri dolaşarak, şehirde çıkarılacak yan-
gının yaygınlaşması için dört kol halinde 
örgütlendiklerini yazıyor: 1- Karaköy ve Velioğlu 
grubu, 2- Yenicami, Mollaşaban ve Yarhasanlar 
grubu, 3- Çarşı grubu ve 4- Sazmahalle grubu.34 
Manisa yangınının önceden planlandığı Tahkikat 
Heyeti’nin raporunda da belirtilmektedir: 

“Manisa şehrinde her yerde olduğu gibi daha evvelden 
mürettep plan dairesinde ve Yunan Merkez Kumandanı 
Yagorci ile Erkan-ı Harp Reisi Filipos’un emir ve idaresi 
altında olmak üzere hareket eden göğüsleri kırmızı işa-
retli ve başları siyah kalpaklı ihrak postaları tarafından 
yangın ika edilmiştir. // Şehir ataşe verilmezden üç gün 
evvel yerli Rum ve Ermeniler muhaceret etmeğe başlamış 
fakat Musevilerin bile son gün muhaceretine müsaade 
edildiği halde Müslümanların şehri terk etmeleri men 
olunmuştur.”35 

Yangın günleri

Yangın 6 Eylül sabah saatlerinden itibaren baş-
lamıştır. Fakat eş zamanlı olarak yaşanan ilişkili 
başka olaylar da vardır. Günlerdir ardı arkası gel-
meyen, cephe yönünden İzmir’e akan Yunan as-
kerleri ve Rum göçmenler Manisalılarda yeterince 
tedirginlik yaratmıştı. 5-6 Eylül gecesi Yangın Ta-
burlarının hazırlıkları sürerken, Yunan ordusu ve 
göçmenlerin geçişi de sürüyordu. Müslüman halk 
ise, çaresizlik içinde uykusuz sabahlıyordu. Yu-
nan ordusu ve Rum göçmenler çarşıdan geçerken 
işyerlerini yağmalamaya da başlamışlardı. 6 Eylül 
sabahı çarşıda silah sesleri ve yağmalamalar 
başlayınca halk evlerini terk ederek dağa doğru 
kaçmaya başlamıştı. Yahudi Mahallesi halkı da 
durumdan etkilenerek dağa kaçmak üzere Ulu 

Manisa Karaköy semtinde harabeye dönmüş bir 
cami, 11 Ocak 1923, Frédéric Gadmer 
(Fotoğraf 5)

Nuri Yörükoğlu, Manisa için korkunç bir 
son planlayan tahrip müfrezelerinin, o gece 
mahalleleri dolaşarak, şehirde çıkarılacak 
yangının yaygınlaşması için dört kol halinde 
örgütlendiklerini yazıyor.
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Cami önüne yığılmıştı. Bunun üzerine geceyi 
Ulu Cami’de geçiren halkın da camiyi boşaltarak 
dağa sığınmalarına karar verildi. Aynı saatlerde 
şehirden silah ve bomba sesleri yükselmeye baş-
lamıştı. Şehirden kaçanlar öldürülüyordu. Aynı 
zamanda şehrin muhtelif  yerlerinde yangınlar da 
çıkarılmıştı. Evinden çıkan halk, dere boyu yol-
ları izleyerek dağa tırmanmaya başlamıştı. Niha-
yet şehrin merkezi durumundaki çarşı yanmaya, 
alevler sokakları takip edercesine yayılmaya baş-
lamıştı. Şehirde yağma, katliam ve yangın adeta 
birbiriyle yarışır hale gelmişti. Bunlara engel 
olmaya çalışanlar da yok değildi, fakat çoğunun 
hayatına mal oluyordu.36 

Kamil Su yangının başlamasını şöyle hatırlıyor: 
“Yangın sabaha karşı çarşıda başladı. Bu yönde gürültüler 
ve patlamalar oluyordu. Silah sesleri de artmıştı. Sonradan 
çarşıdaki dükkânların gaz yağı ve benzin dökülerek tutuş-
turulduğunu öğrendik. Büyük gürültü ile patlayanlar da 
bombalardı. Aynı anda birkaç yerde birden dumanlar gö-
rüldü. (…) Çarşı evimizden oldukça uzakta idi. Bu sebep-
le nerelerin yanmakta olduğunu kestiremiyordum.”37 İlhan 
Berk, zihinsel özürlü ablasını anlatırken yangınla 
ilgili şunları söylüyor: “Kent yanıyordu ve ablam bi-
zimle dağa gelmek istememişti. Ben neden sonra onun, yan-
gın evimizi sarınca, odasından çıkıp kente indiğini, öyle bir 
zaman dolaştıktan sonra, saçlarından tutuşarak yanıp kül 
olduğunu öğrendim.”38 

Yakup Kadri’nin izlenimleri…

Kaynaklar yangının başlangıç anı ile ilgili farklı 
bilgiler veriyorlar. Kamil Su yangının sabaha karşı 
çarşıda başladığını söylüyor. Nuri Yörükoğlu’nun 
anlatımından, yangının sabah saatleri gibi çarşı-
da başladığı anlamı çıkıyor.39 Tahkikat Heyeti’nin 
raporuna göre, yangın akşam saatlerinde Kışla 
binasında başlamış ve sonra çarşıda benzin dö-
külerek ve bombalar atılarak devam ettirilmiştir.40 
6 Eylül’de başlayan yangının tanıklıklarının farklı 
yerlerde bulunmalarından farklılıklar içerdiği an-
laşılıyor. Yangının organize bir faaliyetin ürünü 
olduğunu, yerinde yaptığı incelemelerden sonra 
söyleyen Yakup Kadri, yangını çıkaran taburun, 
Manisa Mevki Kumandanı Filipos tarafından 
yönetildiğini vurgulamaktadır. Filipos’un tahrip 

ve yangın taburlarına gerekli emirleri verdikten 
sonra, yangını seyretmek için Belediye binasının 
balkonuna çıktığını, saat sekiz civarında dış ma-
hallede başlayan yangının dumanını, ardından 
da çarşıdan ve şehrin başka noktasından yükselen 
dumanları gördüğünü belirtiyor.  Şehrin her yeri-
ni ateş ve dumanın kapladığını belirttikten sonra, 
şu tasviri yapıyor: 

“Yarım saat zarfında şehrin beş on noktasından birden 
patlayan ve müteakiben biri birine kol atarak genişleyen 
yangın, Manisa’yı bir yanardağ haline sokmuştu. Derinden 
derine yıkılan evlerin çatırtıları, bağrışan halkın vaveylası, 
silah sesleri ve bomba tarakaları hep bir araya karışarak 
bir bora esnasında bir ormanda duyulan mahuf  [korkunç] 
uğultuları hatırlatıyordu.”41 

Falih Rıfkı’nın izlenimleri

Yanan şehri gezen başka bir gazeteci Falih Rıfkı, 
artık eski Manisa’ya benzemeyen şehirde, yangın 
şahitlerinden dinlediği korkunç olayları anlatır-
ken: 

“Manisa bir Salı sabahından Perşembe gününe kadar iki 
gün iki gece yandı. Halkın felaketten daha evvel haberi 
vardı, fakat ne kaçmak, ne korunmak mümkündü” diye-
rek, halkın yangından önceki çaresizliğini belirti-
yor. Yangınla ilgili anlatılanları aktarırken, “Yanan 
Manisa’dan ateşe atılan kadınların, vurulan çocukların 
avazesi geliyordu. Halk süngü çemberlerini yararak ovaya 
kaçıyor, analar yaralı çocuklarını çiğniyor, bütün bir ai-
leden sağ kalmış tek bir insan kah yanan şehre, kah firar 
eden kalabalığa dönerek saçını yoluyordu”42 diyerek de 
yangın sırasındaki çaresizliğe vurgu yapıyor.

Yangının şahidi Nuri Yörükoğlu, yangının ilk 

Yangının ikinci günü, yani 7 Eylül’de 
cephe istikametinden Manisa’ya oradan 
da İzmir’e giden yollar, artık kaçmaktan 
başka çaresi olmayan Yunan ordusunun, 
ortalığı toza bulayan süvarileriyle doluydu. 
Yangının ilk yayıldığı çarşı artık enkaz 
halindedir. Yangın merkezden kenara 
doğru yayılmağa devam etmektedir.
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günü, öğle olmadan şehrin altı mahallesini 
sardığını, dağın yamaçlarını ve tepelerini dolduran 
ve hala dağ yamaçlarına tırmanmaya çalışan 
mahşeri kalabalığın şehrin giderek büyüyen 
yangınını acı içinde izlediğini belirtiyor. Yangınla 
baş etmeye çalışan veya sığınabilecek yerler bulup 
şehirde kalan insanın da çok olduğunu fakat bun-
ların bir kısmının öldürüldüğünü de ilave ediyor.43 
6-7 Eylül gecesi dağdaki insanların çaresizliğini 
şöyle anlatıyor: 

“Etrafa kıvılcımlar saçarak göklere yükselen kızıl alevler, 
vadilerde, derelerde ve Sandıkkale civarında topluluklar ha-
linde bulunan ve yarınki akıbeti düşünerek inleyen halkın 
uzaklardan dahi seçilmesine imkân veriyordu. Çünkü bu 
müthiş yangının kızıl alevleri her tarafı aydınlatıyordu. 
Gözleri şehre dönük bu muzdarip insanların kimisi şehirde 
kalan kocasını, babasını, kimisi de kaybettiği anasını ve 
çocuğunu düşünüyordu.”44

Yangının ikinci günü, yani 7 Eylül’de cephe isti-
kametinden Manisa’ya oradan da İzmir’e giden 
yollar, artık kaçmaktan başka çaresi olmayan Yu-
nan ordusunun, ortalığı toza bulayan süvarileriyle 
doluydu. Yangının ilk yayıldığı çarşı artık enkaz 
halindedir. Yangın merkezden kenara doğru ya-
yılmağa devam etmektedir. Yine, sık sık İzmir 
yönüne geçen trenler, Türk ordusunun yaklaştığı 
izlenimi verse de ordu gelene kadar şehrin bü-
tünüyle yanmış olacağı da anlaşılıyordu. Hâlâ, 
şehirdeki yangını yaymaya, yanmayan yerleri de 
tutuşturmaya çalışan Rum ve Ermenilerin, bom-
ba ve paçavralarla mahalle aralarında dolaştık-
ları görülüyordu. Şehri bütünüyle yok etmeden 
ayrılmayacakları anlaşılıyordu. Yangının yeni tu-
tuşturduğu mahalleler halkı da dağa sığınmak zo-
runda kalıyordu. Şehirdeki halk arasında Yunan 
askerlerinin dağa sığınan halkı, iki koldan sararak 
katledeceği söylentisi de yayılıyordu. Çekilen Yu-
nan ordusunun şehirdeki yağma ve katliamı ise 
aralıksız devam ediyordu. Halkı umutlandıran tek 
şey, Türk ordusuna ait tek kanat olarak adlandı-
ran bir uçaktan şehre atılan kâğıtlarda, düşmanın 
perişan edildiği ve ordunun yakında olduğu müj-
desinin yer almasıydı.45

Yangının sonu ve kurtuluş

Türk ordusunun süvari birlikleri 8 Eylül günü 
önce şehrin çevresindeki bağlarda, sonra şehir 
içinde mevzilenmiş olan Yunan askerleriyle ça-
tıştı. Beklenenden uzun süren bu çatışmalar, kaç-
maktan başka çaresi olmayan Yunanlıların, şehri 
tamamıyla yok etme niyetinin göstergesidir. Bu 
çatışmalarda yer alan ve o tarihlerde teğmen rüt-
besinde bulunan Seyfettin Çalbatur, Manisa’nın 
kurtuluşunu anlatırken şunları söylüyor: 

“Sokak muharebesinin heyecanımızı en yüksek dereceye çı-
kardığı bu anda büyük bir binanın köşesini dönünce şehrin 
önümüzdeki kısmında başlamış olan yangınların, korkunç 
gürültü, çatırtılarla alevlerini sokaklara yayarak geçilmez 
hale getirişi, yangın gürültülerine karışan kadın feryatları 
beni de şaşkına çevirmişti. Şehrin merkezine doğru biraz 
daha ilerleyince alev dumanlarının kapladığı sokaklardan 
düşmanın dağınık ve perişan bir halde kaçtıklarını gör-
düm. Biraz sonra da bunları takip eden bağlar bölgesinde-

Manisa şehir merkezinde harabeye dönmüş evler, 
12 Ocak 1923, Frédéric Gadmer (Fotoğraf 6)

Türk ordusunun süvari birlikleri 8 Eylül 
günü önce şehrin çevresindeki bağlarda, 
sonra şehir içinde mevzilenmiş olan 
Yunan askerleriyle çatıştı. Beklenenden 
uzun süren bu çatışmalar, kaçmaktan 
başka çaresi olmayan Yunanlıların, 
şehri tamamıyla yok etme niyetinin 
göstergesidir.
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ki birliklerimden bir manga erimizin ayakta ateş ederek ve 
binaları siper alarak ilerlediklerini gördüm. // Önümüzde 
düşman kalmamıştı. Yerlerde yatan zavallı öldürülmüş 
halkımızın cesetleri, yaralı erkek ve çocukların inilti ve 
feryatları arasında muhtelif  istikametlerden şehre girmeye 
başlayan birliklerimizle birleştik…”46

Harîk-i Hâil 

Manisa 3 yıldan fazla süren Yunan işgalinden, 8 
Eylül 1922 tarihinde kurtulmuştu. Ama artık şeh-
rin büyük bir bölümü yoktu. Harabe veya enkaz 
halinde idi. Manisa şehrinin bu manzarasının her 
yönüyle metinlere yansıdığı söylenemez. Ama 
anlatılanlar ve gözlemler gerçekten korkunç bir 
manzarayı sergilemeye yetmektedir. Yine de in-
sanoğlu daha fazlasını öğrenmeye, gerçeğe daha 
fazla yaklaşmaya çalışmak ister. İşte yangından 
tam 96 yıl sonra bu yangının metinlerle izahı ya-
pılamayacak kadar apaçık, korkunç görüntüleri 
ortaya çıktı. O tarihlerde kullanılmaya başlanan, 
“otokrom” renkli fotoğraf  tekniği ile çekilmiş gö-
rüntülerin dijital kopyaları Albert Kahn Müzesi 
kanalıyla artık gözlerimizin önünde.47 Bu yan-
gından tam dört ay sonra, bu renkli teknikle, F. 
Gadmer tarafından Manisa’da çekilen 63 fotoğ-
raftan, burada sadece 6 tanesini paylaşabiliyorum 
(Fotoğraf  1, 2, 3, 4, 5 ve 6). Yangının hangi bo-
yutlarda olduğunu, bu fotoğraflar bile tek başına 
anlatmaktadır diye düşünüyorum. Manisa yangı-
nı, daha kapsamlı bir araştırmayı hak etmektedir. 
Bu yangının, halk arasındaki adı “Yunan Yangı-
nı”, “Büyük Yangın”, “1922 Yangını” veya “Ma-
nisa Yangını”dır. Fakat, resmi kayıtlardaki adı, 
“Harîk-i Hâil”dir. Kurtuluştan kısa bir süre sonra, 
Manisa’da yayına başlayan Saruhan gazetesindeki 
resmi ilanlarda, yangından bu ifadeler kullanıla-
rak söz edilmektedir.48 “Harîk-i Hâil”in bugünkü 
tam karşılığı, “Korkunç Yangın”dır. Yangının di-
ğer adlandırmaları yanında, bu adlandırmanın, 
olayın boyutunu ifade anlamında, daha gerçekçi 
olduğu söylenebilir.

Sonuç

İstiklal Savaşı’nın düğümü İzmir’in kurtuluşu ile 
çözülmüştü. Ama kurtuluşun hemen ardından 
çıkan yangın, hem o tarihlerde ve hem de son 
yıllarda, çokça tartışma konusu yapılmıştır. Kuş-
kuların olabildiğince azaltılarak, daha güçlü ka-
nıtlarla, olayın gerçek yüzünün ortaya konması 
şüphesiz önemlidir. Ama bir o kadar da burada 
ana hatları ile ele almaya çalıştığım Manisa yan-
gını gibi, birçok Anadolu kentinde çıkarılmış ve 
kentleri yok etmiş yangınlara neredeyse hiç de-
ğinilmemesini anlamlı bulmaktayım. Oysa bu 
yangınların çoğunun, örgütlü bir yok etme ça-
basının sonucu olduğu, hem o tarihlerde ve hem 
de bugün, epeyce bilinir durumdadır. Bunca ken-
tin yangınının bilinenden başka bir nedeni yok 
iken, İzmir yangını için, niçin başka nedenler 
aranmaktadır? Çünkü Manisa ve diğer şehir yan-
gınları, işgal kuvvetleri kontrolünde iken, İzmir 
yangını ise kurtarıldıktan sonra çıkmıştır. Bu da 
zihinlerde sorumluluğun kolayca sahiplendirilme-
sine yol açmaktadır. Oysa başka bir durum daha 
vardır, İzmir yangını çıktığında İzmir’in Rum ve 
Ermeni nüfusu hala İzmir’dedir ve bu kentin ge-
leceğinde artık kendilerini görememekte veya ha-
yal edememektedirler. Sonuçta, İzmir yangınının, 
Manisa yangınından başka bir nedene dayan-
madığını söylemek mümkündür. Ama bu sonuca 
akıl yürütmekten çok, belge ve bilgi ile ulaşmanın 
daha doğru olduğunu belirtmek isterim.
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Sonuçta, İzmir yangınının, Manisa 
yangınından başka bir nedene 
dayanmadığını söylemek mümkündür. 
Ama bu sonuca akıl yürütmekten çok, 
belge ve bilgi ile ulaşmanın daha doğru 
olduğunu belirtmek isterim.
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Türk Kurtuluş Savaşı birçok özellikleri ile 
tarihsel değer taşımaktadır. Ulusal Kur-
tuluş Savaşı, ulus olma becerisinin ne 

denli güç şartlarda ve sabırla elde edildiğinin adı-
dır. Haksız işgallere, manda ve himayeye, işbirlik-
çilere karşı onurlu bir duruşun adı olan Türk Kur-
tuluş Savaşı emperyalizme karşı 20’nci yüzyılın ilk 
bağımsızlık savaşı olmuştur. Bu savaş dünyada ilk 
kez silahları elinden alınmış, orduları dağıtılmış, 
ülke toprakları işgal edilmiş ve her şeyden önemli-
si insan kaynaklarını büyük ölçüde yitirmiş yoksul 
bir ulusun bağımsızlık savaşıdır. 

Bu savaşta özellikle Yunan işgal bölgesinde yer 
alan Aydın Vilayeti içerisinde olup bitenler ayrı 
bir önem taşımaktadır. İzmir’in 15 Mayıs 1919’da 
uğradığı haksız işgal Türklerin vicdanlarında 
onulmaz yaralar açmıştır. İşgal ve etkileri İzmir’in 
hemen arka planında yer alan Aydın Sancağı’n-
da da büyük yankılar yaratmıştır. Yunanistan yal-
nızca bu tarihte İzmir’i işgal etmekle kalmamış 
“Megalo İdea”yı gerçekleştirmek için kısa sürede 
tüm Batı Anadolu’da yayılmaya başlamıştı. Hak-
sız işgallere başlangıçta ses çıkarmayan Müslü-
man-Türk halkı gördüğü baskı ve zulüm karşısın-
da kısa sürede tepki göstermekten geri kalmamış, 
yerel direniş güçlerini oluşturmuştur. Kuva-yı 
Milliye adı verilen bu yerel güçler dağınık, birbi-
rinden habersiz düzenli Yunan ordularına karşı 

kendi bölgelerini savunmaya çalıştılar. Öte yan-
dan Heyet-i Milliye adı verilen sivil kurullar da 
dağınık olan bu direniş güçlerini toplamaya, bir 
araya getirmeye gayret eden bir örgütlenme içe-
risindeydi. Bu oluşumun en canlı hareketlerinin 
yaşandığı bölge Aydın olmuştur. 

Efe ve Zeybeklerin 
Kuva-yı Milliye’ye katılmaları 

Osmanlı Devleti’nin en gelişmiş vilayetlerinden 
biri olan Aydın Vilayeti’nde, 20’nci asrın başla-
rından itibaren hiçbir zaman tam anlamıyla tesis 
edilemeyen devlet otoritesi, Yunanlıların 15 Ma-
yıs 1919 tarihinde vilayetin merkezi olan İzmir’i 

Aydınlı efelerin, 
zeybeklerin ve kadınların 
işgale direnişi

Aydın’daki yurtseverler, Kuva-yı Milliye’yi örgütleyerek bağımsız yaşama 
inanç ve ülküsü ile haksız işgale karşı tam bağımsız Türkiye’yi kurma yolunda 
onurlu bir savaş verdiler. Efe ve zeybek grupları ayrıca Aydınlı kadınlar bu 
mücadelede en ön saflarda yer almış, vatan savunmasında çok önemli bir rol 
üstlenmişlerdir. 
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işgaliyle birlikte tümüyle çözülmüştür. İşgal kar-
şısında hükümetten beklediği tepkiyi bulamayan 
bölge insanı, kendi içinde örgütlenerek Aydın 
Kuvâ-yı Milliyesi’ni vücuda getirdi. Ortaya çıkan 
bu kuvvetin büyük çoğunluğunu, bölgedeki subay 
ve eşrafın aracılığıyla yüze inen efe ve zeybekler 
teşkil ediyordu. Efe ve zeybek grupları Yunan or-
dusuna karşı direnişte Aydın Cephesi’nde Kuva-yı 
Milliye’nin çekirdek kadrosunu oluşturmuşlardır.1 
Efeler mücadeleye atılırken, bölgede kendilerine 
biçtikleri iki amaç vardı: Vatanı Yunan işgalinden 
kurtarmak. Cephe gerisinde emniyet ve asayişi te-
sis etmek… Bunun böyle olmasını bölgenin siyasi, 
askeri ve sosyal şartları gerektirmiştir. Bölgedeki 
işgal, beraberinde devlet otoritesini de ortadan 
kaldırmış, devlet adına yetki kullanabilecek du-
rumda olan askeri ve mülki görevliler çaresiz bir 
durumda kalmıştır. Bölgedeki en önemli askeri 
birlik olan 57. Tümen yaşanan firarların ardın-
dan adeta iskelet haline gelmiş, başında bulunan 
Albay Şefik Bey, Kuvâ-yı Milliye teşkili için, çare-

siz bölgede bulunan efe ve zeybeklere müracaat 
etmiştir. 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgalinin ar-
dından, güneye doğru ilerleyen Yunan birliklerini 
durdurmak için Aydın halkının bir kısmı zeybek-
lerden ve milislerden oluşan bir kuvvetle Aziziye 
(Çamlık) sırtlarında savunma yapılmasını istemiş-
lerse de direniş yanlılarının hevesi, 22 Mayıs top-
lantısında neredeyse tamamen kırılmıştır.2 22 Ma-
yıs 1919’da Ramazan Paşa Camii’nde, şehrin ileri 
gelenlerinin katıldığı bir toplantı yapılmış, Aydın’ı 
işgale gelecek olan Yunan kuvvetlerinin sükûnetle 
kabulüne karar verilmişti. 

İşgale karşı tek vücut

O arada ilerleyen Yunan birliklerini karşılamaya 
dönük 57. Tümen, silahlarını dağ köylerindeki 
zeybeklere dağıtmaya başlamıştır.3 Güneybatı 
Anadolu bölgesindeki kişiler ile sürekli haber-
leşilerek, yazışmalarda ihtiyaçlar belirtilmiştir. 
Kuva-yı Millîye birlikleri kendi aralarında asker 
ve nefer temini sağlamışlardır. Bölgede bulunan 
subaylar, vatan müdafaası yolunda, bir zamanlar 
devlet adına peşine düştükleri efelerle birlikte ça-
lışmaya daha işin başında razı olmuşlardır. Daha-
sı, bölgede bulunan subaylar ortaya çıkan direni-
şin tamamen sivil bir görünüm almasını istemiş, 
hükümeti zor durumda bırakmama adına perde 
arkasında kalmayı yeğlemişlerdir. Denilebilir ki 
işgal sonrasında ortaya çıkan “de facto” durum, 
bölge insanını her türlü mevki ve makamı, kişi-
sel hesapları, bir yana bırakarak vatan müdafaası 
için bir “efe”nin etrafında toplanmaya zorlamıştır. 
Kuva-yı Milliye, bazı bölgelerde ve bazı eylemle-
rinde 20-30 kişilik bir çete boyutuyla var oluyor-
ken, bazı bölgelerde ve bazı zamanlarda 1000 - 
2000 kişilik, hatta daha büyük, dönemin nizami 
ordu tümenlerine eşdeğer büyüklüklerde de var 
olabiliyordu.4 Şefik Aker, bu nitelik değiştirmenin 
en önemli delili olarak, var olan eşkıya çetelerinin 
Kuva-yı Milliye olarak Yunan işgal güçlerine karşı 
milli direnişin bir parçası haline gelmelerini şöyle 
belirtmiştir:5 

“Aydın çevresinde mücadeleye katılmış 30’dan fazla grup 
vardı. Bunların 25’ten fazlasını yalnız Aydın ile Ödemiş 
grupları oluşturuyordu. Antalya ayrı olmak üzere diğer 

İşgal karşısında hükümetten beklediği 
tepkiyi bulamayan bölge insanı, kendi 
içinde örgütlenerek Aydın Kuvâ-yı 
Milliyesi’ni vücuda getirdi. Ortaya çıkan bu 
kuvvetin büyük çoğunluğunu, bölgedeki 
subay ve eşrafın aracılığıyla yüze inen efe 
ve zeybekler teşkil ediyordu.

Milli Mücadele’nin ilk şehitliği, Çayyüzü
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yerlerde eşkıya kalmadı. Hepsi düşmanla çarpışmak için 
işbirliğine girdiler. Bir başka deyişle şeklen çete olarak var 
olan yapılanmalar İzmir’in işgaliyle Kuva-yı Milliye’ye 
dönüşmüştür.”

Yörük Ali Efe’nin liderliği 

İzmir’in ve ardından 27 Mayıs 1919’da Aydın’ın 
işgale uğraması ile Yörük Ali Efe ve Kıllıoğlu 
Hüseyin Efe zeybekleri ile 25 Mayıs’ta Çine’nin 
Yağcılar köyüne inmişlerdir.6 Efelerle ilk temas, 
Aksekili Mehmet Efendi’nin girişimiyle, “İrşad 
Grubu” adı verilen Köyceğizli Teğmen Necmed-
din, Giritli Teğmen Zekai ve Halil Memduh Efen-
di tarafından, Çine Yağcılar köyüne gitmesi sure-
tiyle, Kıllı Hüseyin Efe’nin evinde gerçekleşmiştir. 
Bu görüşmede mücadeleye davet edilen efeler bir 
iki günlük bir düşünme sürecinden sonra Tümen 
kumandanının kendileri ile beraber olmasını is-
temişlerdir.7 Aydın’ın işgalinden üç gün sonra 30 
Mayıs günü yapılan görüşmeden sonra 31 Mayıs 
günü de aynı grup Yağcılar köyüne tekrar git-
mişlerdir. Efeler, el bombası talebinde bulunmuş, 
talepleri Yedek Subay Necmi Bey tarafından kar-
şılandıktan sonra efeler 1 Haziran 1919’dan iti-
baren harekete geçerek gönüllü toplamaya başla-
mışlardır.8 Yunan kuvvetleri tarafından Aydın’ın 

işgalinden on gün 
sonra 5-6 Hazi-
ran 1919’da Çine 

Askerlik Şubesi 
binasında as-

ker ve efeler tarafından Kuva-yı Milliye kurul-
muştur. Başlangıçta Yağcılar köyündeki bu kuvvet 
17 kişiden oluşmuştur.9 Efelerin liderliğinde kuru-
lan ilk teşkilatın ilk liderliğine de Yörük Ali Efe 
seçilmiştir.10 Yörük Ali Efe, Aydın Kuva-yı Mil-
liyesi’nin çekirdeğini oluşturmuştur. Efelerin bu 
harekete dâhil olması ile efelere karşı hayranlık 
duyanlar onları doğal liderleri olarak görmüşler 
ve kendileri de harekete gönüllü olarak katılmış-
lardır. Yörük Ali Efe Çetesi, kızanlar, subaylar, 
memurlar askerler ve gönüllülerden oluşmuştur. 
Sivil ve askerlerden oluşan bu tablo, sivil-asker iş-
birliğinin en önemli göstergesi olmuştur.11

Kuva-yı Milliye’nin başarısı, 
katılımı artırdı

Kuva-yı Milliye’nin askeri açıdan başarılı eylem-
ler gerçekleştirmesi, bu eylemlerin Yunan işgal 
ordusunu oyalamak, yıpratmak ve yormak açısın-
dan işe yaradığının görülmesi ve bunun duyulma-
sı, Kuva-yı Milliye’ye katılımı artıran unsurlardan 
biri olmuştur. Kuva-yı Milliye’nin Menderes böl-
gesindeki ilk eylemi de katılımı artırma yönünde 
hemen olumlu bir etki göstermiştir.  Bu eylem, 16 
Haziran 1919 gecesi Yörük Ali Efe ve 50 kadar 
arkadaşının Malkoç (Malgaç) deresi üzerindeki 
bir demiryolu köprüsünü korumakla görevli Yu-
nan birliklerine çok ağır zayiat verdirdikleri ey-
lemdir. Buna ek olarak aynı anda Teğmen Mit-
hat da bazı demiryolu köprülerini tahrip etmiştir. 
Kuva-yı Milliye’yi oluşturan az sayıdaki zeybek 
ve eski yeni bir avuç subayın gerçekleştirdiği bu 
eylemler yörede direniş yolunda morale ihtiyacı 
olanları cesaretlendirmiştir.12 Yörük Ali Efe ve ar-
kadaşları Milli Mücadele’nin başlatılmasında ve 
halkın mücadeleye inandırılmasında oynadıkları 
önemli rolle, bölgede önemli bir güç unsuru oldu-
lar. Bir süre sonra Yörük Ali Efe, özellikle Muğla 
ve ilçelerinde güvenilen, bağlanılan biricik otorite 
durumuna geldi.13 Halkın hükümete bağlı idari 
birimlerinden beklediği fakat bulamadığı adalet 
ve güvenlik gibi konular, Yörük Ali Efe sayesinde 
belli bir düzene kondu. Efe’ye müracaat edilen 
konular, birinin elbisesinin çalınmasından, öldür-
me olaylarına, para ve at gaspına pek çok konuyu 

Yörük Ali Efe 
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içermekteydi. Ayrıca kıyılarda yapılacak muame-
leler, firariler gibi tüm konularda Yörük Ali Efe en 
önemli danışma ve karar mercii olmuştur.14 Yörük 
Ali Efe, çevresinde sayıları giderek artan Kuva-yı 
Milliye birlikleri ile ilk olarak Malğaç baskınını, 
ardından Erbeyli baskınını gerçekleştirmiştir. Ay-
dın’da Yunan kuvvetlerine karşı yapılan taarruza 
60 kişilik müfrezesi ile katılan Yörük Ali Efe ve 
Kıllıoğlu Hüseyin Efe şehrin alınmasında büyük 
yararlık göstermişlerdir.15 Yörük Ali Efe ve De-
mirci Mehmet Efe’nin mücadeleye katılmasından 
sonra Dalama bölgesine yerleşmiş, gönüllüleri 
burada eğitip Umurlu’nun kuzeyinde bulunan 
Milli Aydın Alayına sevk etmiştir.16 Cenubi Aydın 
Mıntıkası Kumandanı olan Yörük Ali Efe Muğla 
Heyet-i Merkeziyesi ile yakın ilişki kurarak, cep-
henin gerek iaşe ve ikmal faaliyetlerinde gerekse 
asker temininde gayretli faaliyetler yürütmüştür.17 

Kuva-yı Milliye’nin 
vurucu gücü: Efe grupları 

1919 yılı ortalarından itibaren Kuva-yı Milli-
ye’nin Menderes Bölgesi’nde etkinliği giderek 
arttı. Buna paralel olarak Kuva-yı Milliye birlik-
lerinin sayısı da Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali 
Efe, Durmuş Ali Efe, Danişmentli İsmail Efe, Ha-
san Hüseyin Efe, Çamlıcalı Hüseyin Efe, Mehmet 
Efe Müfrezesi, Koca Mustafa Efe, Gökçen Hüse-
yin Efe, Keleş Mehmet Efe, en güçlü sivil direniş 
gruplarıydı. Yörük Ali Efe müfrezesinin başlattığı 
direniş kısa sürede Aydın’da yankı bulmuş, Yunan 
birliklerine karşı pek çok baskın ve saldırı gerçek-
leştirilmişti:

15-16 Haziran’da Malgaç Baskını gerçekleşti… Malgaç 
Baskını ile endişelenen Nazilli’deki Yunan Taburu 20-21 
Haziran gecesi ani bir şekilde Nazilli’yi boşaltarak Ay-
dın’a doğru geri çekilmiştir… Mestan Efe ve Kara Dur-
muş Efeler birlikte Umurlu Köprüsü’nü dinamitlemişler-
dir… 20-21 Haziran 1919 tarihinde Teğmen Kadri’nin 
idare ettiği Muğla gönüllülerinin de desteği ile yapılan Er-
beyli Baskını Yunanlıları şaşkına uğratmış, baskın Yunan-
lılarla baş edilebileceği düşüncesini oluşturmuş, diğer efe ve 
zeybek grupları da Kuva-yı Milliye’ye katılmaya başla-
mışlardır… 21-22 Haziran gecesi Çerkesköy ve Yeniköy 
baskınları da gerçekleştirilmiştir. 

Demirci Mehmet Efe - Şefik Aker

Esad İleri
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Haziran 1919’da Aydın’ı işgal eden ve 3000 kişi 
oldukları tahmin edilen Yunan kuvvetlerini Ay-
dın’dan çekilmelerini sağlamak için aynı gün su-
baylarla Yörük Ali ve Kıllıoğlu Hüseyin Efelerin 
de katıldığı bir toplantı yapılmıştır. Yunan komu-
tanı Shinasi, İngiliz temsilci Hotder, İtilaf  Devlet-
leri temsilcileri, Aydın Rum Metropoliti ve Aydın 
mutasarrıfına nota şeklinde verilmiştir.18 Yörük 
Ali Efe ve arkadaşları, “öldü” denilen bir milletin 
dirilişini, İzmir’in işgalinden 23 gün sonra, İngi-
liz istihbarat görevlilerine meydan okuyarak ilan 
ediyordu. Tek bir şey isteniyordu. Yunanlıların 
bölgeyi terk etmesi. Bunun arkasından da müca-
deleye başlanmıştır. 

Aydın şehir savaşı 
askerlik tarihine geçti

Üç gün devam eden mücadelede Yörük Ali ve 
Kıllıoğlu Hüseyin Efe’nin 60 kişilik müfrezesi 
de doğrudan harekete katılmış, Yunan kuvvetle-
rinin Aydın’ı terk etmesi sağlanmıştır.19 Aydın’ın 
30 Haziran’da Yunan işgalinden kurtarılmasının 
ardından halkın ve Kuva-yı Milliye’nin sevinci 
çok uzun sürmemiştir.20 Sarayköy müfrezesi ve 
diğer milli kuvvetlerin geri dönmesi nedeniyle, 
Yunanlılar savunmasız kalan Aydın’ı yeniden iş-
gal etmek için harekete geçmişler, 3 Temmuz’da 
Aydın’ı ikinci kez işgal etmişlerdir.21 Sıtkı Aydınel, 
Aydın’daki bu mücadeleyi şu ifadelerle değerlen-
dirir:22 

“Düşman sadece piyade olarak on bir tabur, topçu ve bağlı 
birlikleri ile 12 bin mevcuda sahip olduğu halde, sade-
ce 100-200 kişi kadar bir avuç insanla düşmana karşı 
koyabilmek hiçbir taktik kaideye sığmayan ve dünya harp 
tarihinde bir eşi olmayan bir olaydır.” 

Askeri tarihçilere göre Yunanlıların üstün sayıda-
ki asker ve teçhizatına rağmen, Kuva-yı Milliye 
tarafından, taarruzla kazanılmış ilk savaş olması 
nedeniyle bu savaş önemlidir. Aydın Savaşı’nın 
ardından bölgede işgalci Yunan birliklerine kar-
şı efe ve zeybeklerin çoğunlukta olduğu milis-
lerin baskınları dur durak bilmemiştir. Tespit 
ettiğimiz kadarıyla: Dereköy baskını, Eğrek bas-
kını, Köprübaşı savaşı, Dağeymir savaşı, Arıte-
pe (Köprüovası savaşı), Ballıkaya baskını, Ger-

mencik çatışması, Kızılçay pususu, Ovaeymir 
savaşı, Kemer savaşı, Umurlu savunması, Topya-
tağı baskını, Aydın baskını, Köşk savunması, Çay-
yüzü çatışması, Nazilli savaşı, Umurlu savunması, 
Üçyol savaşı ve Ortakçı baskını Aydın ve çevresin-
de direnişi güçlendiren savaşlar olmuştur.23 

Demirci Mehmet Efe’nin katılımı… 

Yaşanan bu gelişmeler, Demirci Mehmet Efe’nin 
Kuva-yı Milliye’ye katılması üzerinde etki yapmış-
tır. Demirci Mehmet Efe, Bozdoğan ve Karacasu 
baskınları ile Milli Mücadele’nin dışında kalarak 
yarattığı korku ve endişeyle dikkat çekmeye başla-
mıştı. Bozdoğan baskını sonrası Nazilli Jandarma 
Komutanı Nuri Bey’in Kuva-yı Milliye’ye katılma 
taleplerini dikkate almayıp Karacasu’yu basınca, 
Denizli Mutasarrıfı Faik Bey tarafından tehdit 
edilmiştir. Bu tehdit ve Tavaslı Halil Ağa gibi şa-
hısların araya girmesi ile Efe, Kuva-yı Milliye’ye 
katılma kararı almıştır.24 3 Temmuz 1919’da Sö-
keli Ali Efe, Zurnacı Efe, Rumelili Yaşar gibi gü-
vendiği adamları ile cepheye gelmiştir. Temmuz 
1919’da Yörük Ali’nin emrinde 800, Demirci 
Mehmet Efe’nin emrinde 2000 kişinin bulundu-

Albay Şefik Aker
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ğu ve devam eden Denizli ile Muğla’dan katı-
lımlarla bu sayının giderek arttığı görülmüştür.25 
1919 Temmuz’unda 1894-1898 doğumluların si-
lahaltına alınmasıyla Aydın Cephesi’nde Demirci 
Mehmet Efe komutasında “Milli Menderes Ala-
yı” kurulurken, bu alayın dağ taburunu Yörük Ali 
Efe’ye ait kuvvetler oluşturmuştur. Bu dağ taburu 
daha sonra Alay haline getirilmiştir.26 Demirci 
Mehmet Efe’nin, 1919 senesi Temmuz ayı başla-
rında Nazilli’de yüze inmesiyle başlayıp Haziran 
1920 sonlarına doğru Yunanlıların saldırısıyla 
sona erecek Aydın Cephesi Komutanlığı, Demirci 
Mehmet Efe’nin, Aydın Cephesi Kumandanlığıy-
la birlikte efelik kültüründe bir başka sayfa açıl-
mış, ilk defadır ki ülkenin bir bölgesine bir “efe” 
aylarca hükmedebilmiştir. Dönemin arşiv kay-
nakları incelendiğinde, cepheden giden her türlü 

evrakın altında Demirci Mehmet Efe’nin mührü 
ve imzası olduğu görülür. Türk Tarihi, Demirci 
Mehmet Efe’nin ve Yörük Ali Efe’nin şahsında, 
“kumandan efe”ye tanık olmuş, bölgede böyle bir 
deneyim yaşanmıştır. 

Yunanlıların İzmir’le başlayan işgal hareketi, Ve-
nizolos’un bir emriyle Umurlu’da durdu. 19 Tem-
muz 1919 tarihine kadar geçen bu süre zarfında 
bölgede ortaya çıkan Aydın Kuvâ-yı Milliyesi ise 
Köşk’te toplandı. Yunan işgalinin durmasıyla bir-
likte Aydın Kuvâ-yı Milliyesi’nin bir teşkilatlanma 
içerisine girmesi gerekiyordu. Bünyesinde farklı 
meslek ve meşrepten bir sürü insanı toplayabil-
miş olan Aydın Kuvâ-yı Milliyesi’ne ve bölgeye 
hâkim olacak olan kumandan Demirci Mehmet 
Efe olmuştur.27  Demirci Mehmet Efe, cephenin 

Demirci Mehmet Efe Danişmentli İsmail Efe
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düzenini bozabilecek her tür girişimi sert bir şe-
kilde cezalandırıyordu. Bu bağlamda, cepheden 
kaçmaya teşebbüs edenler ve çağrıldığı halde 
cepheye katılmayanlara tavizsiz bir tutum sergi-
lenmiştir.28 Benzer şekilde Yunanlılar adına casus-
luğa veya aracılığa yeltenenler de Köşk’te kurulan 
Divan-ı Harp’te sorgulanarak cezalandırılıyor-
du.29 Demirci Mehmet Efe, bölgeye gelen ecne-
bilerin izinsiz olarak cepheyi gezmelerine de izin 
vermiyordu.30 Bunun yanı sıra, sivillerin cephe 
gerisinde serbestçe seyahat etmesine de sınırlama-
lar getirilmiştir.31 Heyet-i Temsiliye Riyâseti, 25 
Kasım 1919’da Demirci Mehmet Efe’den cephe 
bölgesinde düşman propagandasına meydan ve-
rilmemesini, ecnebi subayların kıtalar ile temas-
tan men edilmesini istemiştir. Heyet-i Temsiliye, 
bu konuda mecbur kalınması halinde İngiliz ve 
Fransızlara karşı silah kullanma yetkisini Demirci 
Mehmet Efe’ye vermiştir.32 Demirci Mehmet Efe 
11 Kasım 1919’da General Milne’e gönderdiği 
mektupta Yunanlıları Anadolu’yu boşaltmaya da-
vet etmiş ve şu uyarıda bulunmuştur: “Ölünceye 
kadar tırnak ve dişlerimizle kendi kendimizi sa-
vunacağız”.33 Demirci Mehmet Efe benzer uyarı-

ları ve meydan okumayı General Nider’e yazdığı 
mektupta da dile getirmiştir.34  

Düzenli orduya geçiş süreci…

Kuva-yı milliye içinde önemli hizmetleri görü-
len efelerin, Milli Mücadele başlangıcında Aydın 
Sancağı’ndaki dağılımları da adeta yerel coğrafi 
alan paylaşımları olarak dikkati çekmektedir:35 
Yörük Ali Efe (Sultanhisar - Yenipazar - Dalama), 
Demirci Mehmet Efe (Nazilli), Durmuş Ali Efe 
(İncirliova ‘Karapınar’), Zurnacı Ali Efe (Kara-

3 Temmuz 1919’da Sökeli Ali Efe, Zurnacı 
Efe, Rumelili Yaşar gibi güvendiği adamları 
ile cepheye gelmiştir. Temmuz 1919’da 
Yörük Ali’nin emrinde 800, Demirci 
Mehmet Efe’nin emrinde 2000 kişinin 
bulunduğu ve devam eden Denizli ile 
Muğla’dan katılımlarla bu sayının giderek 
arttığı görülmüştür.

Yunan Askerleri Aydın Hükümet Konağı’nda - 27 Mayıs 1919
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casu), Danişmentli İsmail Efe (Köşk), Sökeli Ali 
Efe (Ortaklar), Cafer Efe (Germencik - Söke), 
Mesudiyeli Mestan Efe (Çayyüzü), Tekeli İsmail 
Efe (Umurlu - Köşk ve çevresi), Sancaktarın Ali 
Efe (Salavatlı), Dokuzun Mehmet Efe (Nazilli), 
Hesapçıoğlu Şeh Mehmet Efe (Başçayır). 

Efe ve Zeybek grupları çeşitli nedenlerle zaman 
zaman anlaşmazlığa düşmüştür. Bu anlaşmazlık-
ların yoğunlaştığı bir dönemde onlar birbiri ile 
uğraşırken, Yunan ordusu 22 Haziran 1920’de 
genel taarruza geçmiş, Köşk cephesi düşmüştür. 36 
Ayrıntılarına giremeyeceğim Denizli Olayı, Aydın 
Kuva-yı Milliyesi üzerinde; zaten daha önce de 

birtakım sorunlar yaşamış olan Demirci Mehmet 
Efe ile Yörük Ali Efe arasındaki ilişkinin yeniden 
bozulması ve Yörük Ali Efe tarafından Demirci 
Mehmet Efe’nin şikâyet edilmesi şeklinde iki etkisi 
olmuştur. 

Mustafa Kemal Paşa bu durum karşısında efeler 
arasında ayrım yapmamış, hem Yörük Ali Efe’ye 
hem de Demirci Efe’ye kırıcı bir tavırla yaklaşma-
mıştır. Çünkü o şartlarda efelere ihtiyaç vardır. 
Denizli Olayı’ndan sonra cepheyi Mustafa Kemal 
Paşa yeniden düzenlemiş ve Muğla ve Havalisi 
Komutanlığı’na Yarbay Mehmet Nuri Bey’i, 57. 
Tümen Komutanlığı’na da Yarbay Nazmi Bey’i 
getirmiştir. Albay M. Şefik Ankara’ya giderek 
kendisini savunması sonrası görevine iade edil-
miştir. Demirci Mehmet Efe de Mustafa Kemal 
Paşa’ya karşı kendini mazur gösterecek telgraflar 
çekmiştir. TBMM’nin kendisi ile ilgili düşüncesini 
öğrenmek istemiştir.37 Demirci’nin, düzenli ordu-
nun kuruluş aşamasında Ethem Bey ile irtibatlı ol-
duğu anlaşılınca, tasfiyesine hız verilmiştir. Ethem 
Bey ile haberleştiklerinin tespit edilmesi üzerine 
Refet Bey Demirci üzerine harekete geçmiştir. 
Demirci, Refet Bey’in kuvvetleri karşısında teslim 
olmaktan başka çare bulamayınca Pirlibeyli’nin 
doğusundaki Dualar köyünde zorunlu ikamete 
tabi tutulmuştur.38 Gediz Taarruzu arkasından 
düzenli ordu faaliyetlerine 8 Kasım 1920 tarih-
li İsmet ve Refet Beylere “Süratle düzenli ordu, 
büyük süvari kütlesi meydana getirmek” emri ile 
hız verilince, Erkan-ı Harbiye emri ile 2 Ocak 
1921’de Kuva-yı Milliye müfrezelerinin faaliyet-
lerine son verilmiştir. Yörük Ali Efe asayişsizlik 
olaylarının çözümlenmesinde bölgede bulunan 
idari yapılara yardım etmeye devam etmiştir.39 
Efe’nin yaveri Şükrü Bey’inde belirttiği gibi, Yö-
rük Ali Efe emrindeki kuvvetleri Milli Müdafaa 
Vekâleti emrine terk ettikten sonra, kendisi de 
maiyetinde küçük bir müfreze bırakıp ordu içinde 
bir nefer gibi çalışmayı şeref  bileceğini ilgili ma-
kamlara bildirmiştir. Bu küçük kuvvetiyle Çine’ye 
çekilip karargâhını burada kuran Yörük Ali Efe 
pasif  bir durumda kalmayarak, başlangıçtan iti-
baren yürüttüğü baskın ve gerilla faaliyetlerine de 
devam etmiştir.40 Milli Mücadele’nin son aşama-
sında Büyük Taarruz hareketi esnasında bir kısım 

Yörük Ali Efe Müfreze Muğla

Sökeli Ali Efe
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efe ve kızanlarının şehirlere girmelerine soygun 
ve yağma endişesiyle izin verilmemiştir. Hatta 
bir kısmının Yunan kuvvetlerini takip etmekten 
alıkonuldukları, silahlarının alınarak köylerine 
gönderildikleri de görülmüştür. Güven duyulan 
Yörük Ali Efe ve Durmuş Ali Efe gibi efelere izle-
me yasağı konulmamış, İzmir’e girmelerine engel 
olunmamıştır.41 

Direnişin kadınları

İzmir›in işgali ile başlayıp Aydın Sancağı’nı da içi-
ne alarak genişleyen Yunan işgali ve onların yerli 
işbirlikçileri karşısında, İtilaf  Devletleri’nin bas-
kılarına ve İstanbul Hükümeti’nin duyarsızlığına 
karşın, Aydın’daki yurtseverler, Kuva-yı Milliye’yi 
örgütleyerek bağımsız yaşama inanç ve ülküsü ile 
haksız işgale karşı tam bağımsız Türkiye’yi kur-
ma yolunda onurlu bir savaş verdiler. Bu onurlu 
mücadelede bölge insanı varını yoğunu ortaya 
koyarak direnirken, işgalcilerin yaptığı tecavüz ve 
benzeri saldırılar karşısında Aydınlı kadınların, 
öfke ve feryadı Aydın’daki mücadele ruhunu da 
kamçılamıştır. Kuva-yı Milliye birlikleri ve efe-
lerin arasında çete reisi kadınlar yer aldığı gibi, 
Yunan vahşeti karşısında yurdunu terk etmek zo-
runda kalıp göçmenler arasında en çok sefalet çe-
kenler, iş bulma olanakları en kıt olan kadınlardır. 
Cephede ateş hattında çarpışmaktan bir an bile 
imtina etmeyen Aydınlı kadınlar göçmenlere sıcak 
bir barınak bulmak onları yedirmek giydirmek ve 
hatta onlara iş sağlamak için işgal bölgelerinde 
aynı özveriyi gösteren diğer Anadolu kadınları 
gibi, birinci derecede görev üstlendiler.42

“Çete Ayşe çok cesurdu”

E. Behnan Şapolyo Ege’de Kuva-yı Milliye’ye ka-
tıltan efeleri sayarken “Bunlar arasında kadınlar 
da vardı. Bilhassa kadınlardan İmam Köylü Çete 
Ayşe çok cesurdu” ifadesini kullanıyor. Aydın’da 
savaşçı kadınlar hakkında diğer bir bilgi de Vakit 
gazetesinde 1919 Ekim ayı ortalarında yer almış-
tır. “Kuvayı Milliye Sahasından Gelen Bir Dokto-
run Şayanı Dikkat Beyanatı” başlıklı yazı içinde 
konumuzla ilgili kısım şöyledir:43 

“Kuvayı Milliye’nin en dikkat çekici yanı kadınlardan 
oluşan müfrezedir. Yurtlarını savunmak ve Yunanlılardan 
intikam almak için silahlanan mücahadeler, başlarında-
ki örtüye rağmen pek heybetli bir manzara arz etmektedir. 
Bunların en meşhurları Şerife Ali ile Ayşe’dir. Ateş altın-
daki muharebe eden kadınlardan başka, geri hizmeti bü-
tünüyle kadınlara verilmiştir. Levazım işlerini pekiyi idare 
etmekte, muhariplere su, süt, ayran taşımakta, muharebe 
edenlerin terlerini silmekte, yaralarını bağlamaktadırlar. 
Erlere, bilhassa hasta ve yaralılara iyi bakılmakta, yara-
lılara baklava ve börek yedirilmektedir. Her şey temin edil-
miş, her şey düşünülmekte bulunmuştur…”

İmamköylü Emir Ayşe, diğer adıyla Çete Ayşe 
milli mücadele döneminde Aydın’ın savunulma-
sında öne çıkan kadın kahramanlardandır. Yu-
nanlıların Batı Anadolu topraklarını işgale baş-
ladıkları zaman, 23 yaşında bir gelin olan Emir 
Ayşe’nin Hafize ve Hatice adlı iki kızı vardır. Ko-
casını I. Dünya Savaşı yıllarında şehit vermiştir. 
İşgalle birlikte köyünden hiçbir yere gitmemiş, 

Aydınlı kadınlar, cephede ateş hattında 
çarpışmaktan bir an bile imtina etmemiştir. 
Sadece ateş hattında savaşmakla kalmamış 
geri hizmeti de sırtlamışlardır. Savaşçı, 
sıhhiyeci, aşçı, mühimmat taşıyıcı… 
İşgale karşı verilen direnişin her yerinde 
ve her aşamasında Aydınlı kadını görmek 
mümkündür.   

İmamköylü Çete Ayşe
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vatan savunmasında yer almıştır. Sancakdarın Ali 
Efe’nin çetesine katılmasından sonra, kendisine 
efe elbisesi verilmiştir. Şimdiye kadar bir kadın 
Efe elbisesi giyip, düşmanlarla savaşmamış, efelik 
tarihinde böyle bir olay yaşanmamıştı.44 Yunanlı-
ların ikinci defa geri gelmeleri üzerine mavzerini 
alarak Yörük Ali’nin karargâhına gitmiş, 1. bö-
lüğün 4. mangasına verilmiştir.45 Çete Ayşe’nin  
Leman Kısa’ya anlattığına göre; Gökçen Efe de 
kendisini ziyarete gelmiş, iyileştikten sonra tekrar 
cepheye dönmek istediyse de Ali Efe onu evine 
gönderince silahını Efe’ye teslim etmiştir. Leman 
Kısa’nın kitabında Çete Ayşe’den “avcı eri” diye 
bahsedilmekte olup;46 İmamköy’lü Emir Ayşe’nin 
namı diğer Çete Ayşe, Soyadı Kanunu’nun çık-
masıyla “Çetin” soyadını almıştır. 

Kadınlar cephenin her yerinde

Çiftlikli Kübra, Umurlu’da, Köşk’te Kepez sırtla-
rında düşmanla durmadan çarpıştı. Ayşe Aliye ise 
Kepez baskınına Ayşe Çavuşla birlikte ve Savaklı 
Halil İbrahim, Sancaktarın Ali Zeybek ile birlik-
te katıldığını, Dokuzun Mehmet Efe’yle üç gün 
süren Zindan Deresi baskınını yaptığını, düşman 
yeniden Aydın’a gelince Yörük Ali’nin Koçarlı ta-
rafına geldiğini, sonra Eğrikavak’a izinli geldiğini 
de belirtmiştir.47 Üç yol savaşında, Eğrikavak’ta, 
Mendegüme’de hiç durmadan koşturduktan son-
ra yeri gelmiş köylü kadınlarla cepheye erzak ta-
şımıştır. Köy köy dolaşmış insanların yaralarına 
merhem olmaya, onların morallerini yükseltmeye 
uğraşmıştır.48 

Baltaköylü kadınların ateş hattına kadar sokulma-
ları, siperlerdeki Kuva-yı Milliyecileri teşvik ettiği 
gibi cesarette vermiştir. Bu olay emsali görülme-
miş bir davranıştır. Başka hiçbir ülkenin kadının-
da görülmeyecek cesaretle ateş hattına giren Bal-
taköylü kadınlar, yeniden Baltaköy’e dönemeden, 
Aydın’ın kurtuluşunu göremeden efeleri, askerleri 
ile birlikte Aydın Ovası’nda vatanları için şehit ol-
muşlardır.49 Söke’de Yunalılarla savaşmak için gö-
nüllü akıncılar defterine yazılanlar arasında, genç 
kızların yanı sıra Söke havalisinde 70 yaşındaki 
bir kadın da vardır.50

Aydın ve çevresinde 27 Mayıs 1919’la birlikte 
başlayan Yunan işgali ve Menderes’in güneyinde 
yaşanan İtalyan işgali, 7 Eylül 1922’de Aydın’ın 
kurtuluşu ile son bulmuştu. Aydın, işgal yılların-
da maddi manevi çok büyük kayıplar vermiştir. 
Aydın yıllarca sosyal ve ekonomik alanda işgal 
yıllarında yaşadığı tahribatın bedelini ödemek 
zorunda kalmıştır. TBMM düzenli ordularının 
zafer kazandığı Sakarya ve ardından Başkomu-
tanlık Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz sü-
recini Yunan işgali altında geçiren Aydın Sancağı 
birbirinden farklı duyguları; sevinci, hüznü, acıyı 
mutluluğu, zulmü, mezalimi aynı anda yaşamış-
tır. Yunanlılar, cephede yaşadığı hayal kırıklığını 
işgal altındaki sivil halktan intikam duygularıyla 
çıkarmaya kalkmıştır. Aydın 7 Eylül’de özgürlüğü-
ne kavuştuğunda, batı kamuoyunun bile şaşkınlı-
ğına ve tepkisine neden olan sayısız sivil katliama 
imza atan Yunan ordusu ve işbirlikçi Rum çeteleri 
aynı zamanda Yunan ordusunun geri çekilişi es-
nasında tarif  edilmez mezalime yol açmışlardır. 
Yakılmayan yıkılmayan yerleşim yeri neredeyse 
kalmamıştır. Türk ve Müslüman halkın göç etme-
siyle başlayan gelişmeler ise türlü insanlık dramı-
na sahne olmuştur. Eylül 1922 başlarında Yunan 
işgalinden kurtarılan bölge, işgalin yarattığı tah-
ribatın her türlü olumsuzluğunu bünyesinde ba-
rındırıyordu. Halkın büyük bir kısmı aç ve açıkta 
kalmıştı. Ellerindeki her şey Yunan ordusu tara-
fından gasp ve yağma edilmişti. Güvenlik ayrı bir 
sorundu. Yönetim zaafı TBMM’nin aldığı geçici 
önlemlerle giderilmeye çalışılmıştı. TBMM’nin 
işgalden kurtulan Aydın Sancağı’na yönelik kap-
samlı yardım faaliyeti ise ancak Büyük Taarruz 
sonrasında gerçekleşmiştir. Aç ve susuz kalan 
halkın iaşe ve ibatesini sağlamak, idareyi yeniden 
tesis etmek, bölgeye memur tayini, muhabere va-
sıtalarını yeniden işler hale getirmek, asayişi sağ-
lamak, yakılan, yıkılan şehir ve kasabaları yeniden 
inşa ve tamir etmek için seferber olunmuştu. Bu 
olağanüstü çaba kuşkusuz Cumhuriyet’le birlikte 
modern, çağdaş Aydın’ın yaratılmasında itici güç 
oluşturmuştur. 
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Harb-i Umumi yani 1914’te başlayan I. 
Dünya Savaşı, Türkler için 30 Ekim 
1918’de imzalanan Mondros Ateşkes 

Antlaşması’yla sonuçlanmamıştır. Bilindiği gibi 
Mütarekename’nin 7. maddesi uyarınca İtilaf  
Devletleri’nin ve onların jandarmalığını yapmak 
üzere Anadolu topraklarına gelen Yunanlıların 
haksız işgalleri; üç yıl üç ay sürecek devasa mü-
cadele, Türk’ün ateşle imtihanının başlangıcını 
oluşturmuştur. Bu süreçte İzmir, işgali ve kurtulu-
şu ile Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ana öznesi hali-
ne gelmiş; 9 Eylül 1922’de Belkahve sırtlarından 
İzmir’e inen muzaffer Türk Ordusu antiemper-
yalist bağımsızlıkçı ruhun ve 20. yüzyılın gördüğü 
en anlamlı hürriyet mücadelesini İzmir’de sonuca 
erdirmiştir. Ancak İzmir şehrinin trajedisi 9 Eylül 
1922’de sonlanmamış 13 Eylül 1922’de şehirde 
başlayan yangın, 18 Eylül tarihine kadar kesintisiz 
sürerek İzmir’i bir harabeye çevirmiştir.

İftiralar, kanıta değil 
kanaate dayalı iddialar

Şehrin yaklaşık 3’te 2’sini yok eden, kentin 
mekânsal görünümünü yıkıma uğratan 1922 İz-
mir Yangını üzerinde bugüne kadar tarih yazıcılı-
ğı ideolojik baskıların, uluslararası alanda lobicilik 
faaliyetlerinin ve özellikle diaspora Ermenilerinin 
negatif-pejoratif  tarih spekülasyonlarının ana 

malzemesi olmayı sürdürmüştür. Bu bağlamda 
suçlama ve iftiralarla dolu, kanıttan çok kanaate 
dayalı 1922 İzmir Yangını analizleri birbirini ta-
kip etmiştir. Bütün bunlarla birlikte şehri 1922’de 
kim veya kimlerin yaktığı ile ilgili elimizin altında 
verili olan iki ana tez bulunmaktadır. Bunlardan 
birincisi şehri 9 Eylül 1922’de emperyalist işgal-
den kurtaran Türk Ordusu’nun yaktığı yönün-
deki tezdir. Bu tez çoğunlukla 1922’de İzmir’de 
Amerikan konsolosu olarak bulunan George 
Horton’un Amerika’ya döndükten sonra kaleme 
aldığı “Asya’nın Belası” adlı kitaba dayanmak-
tadır. Horton, kitabının adından da anlaşılacağı 
üzere Türklere karşı önyargılı bir diplomattır ve 
işin nirengi noktası yangın 13 Eylül 1922’de çık-
tığında Richard Horton İzmir’i çoktan terk etmiş 
bir konsolostur. Kitabının adını Asya’nın Belası 
diye koyan bir insanın, 1922 İzmir Yangını gibi 

Bir Savaş Trajedisi: 
1922 İzmir Yangını

1922 İzmir Yangını yakın dönem Türkiye tarihi ve İzmir kent tarihi açısından 
önemini bugün de korumaktadır. Yangın 1922’de bir savaş trajedisi olarak 
şehrin çok kültürlü yapısına zarar vermiş ve bu zarar bir daha da telafi 
edilememiştir.
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bir konuda objektif  aktarmalar yapması zaten 
beklenilen bir durum değildir. Bu tezi destekle-
yen önemli bir yaklaşım da diasporadaki Erme-
nilerden gelmektedir. Kendisi ve ailesinin önemli 
bir bölümü İzmir’de yaşayan Mary Hossepian 
Dopkın’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde kale-
me aldığı İzmir Yangını kitabı da aynı önyargı-
ların yeniden üretilmesine katkı koyan, ideolojik 
ve subjektif  değerlendirmelere boğulmuş bir ça-
lışmadır. Bu tez doğrultusunda özellikle Yunanis-
tan’da üretilen milliyetçi yaklaşımlar da benzerlik 
göstermektedir. Tez, Türklerin İzmir’in batılı ve 
Levanten geçmişinden bir an evvel kurtulmak 
için yangını planladıkları hakkındaki bildik, tanı-
dık argümanlara dayanmaktadır. Zira 1922 İzmir 
Yangını tarih ve güncel siyaset arasında verimli, 
velut bir olgu olmayı sürdürmektedir. Gıles Mıl-
ton’un Kayıp Cennet Smyrna kitabında da ben-
zer argümanlar sürekli işlenmiştir.

“Resmi tarih eleştirileri”

Bu tezin modern Türk tarih yazıcılığında ve dü-
şünce dünyasında da karşılığı olmuştur. “Resmi 
tarih eleştirileri” adı altında Türkiye yakın ta-
rihindeki her şeyi yapısökümüne uğratan bu ta-
rih okumaları 1922’de İzmir’i şehre giren Türk 
Ordusu’nun yaktığı yönündeki kanıt ve mesnet-
ten yoksun açıklamalara dayanmaktadır. Ayşe 
Hür’ün, Engin Ardıç’ın, Baskın Oran ve Etyen 
Mahçupyan’ın popüler tarih okumalarında İzmir 
Yangını meselesi hep önemini koruyan bir olgu 
olarak karşımıza çıkar. Ancak bu yaklaşım biçim-
leri bir tek kaynağa gönderme yaparak olgularını 
ve iddialarını kanıtlama uğraşı içinde olmuşlar-
dır. O kaynak da Falih Rıfkı Atay’ın Çankaya 
adlı eseridir. Bilindiği gibi Falih Rıfkı Batı Cep-
hesi ordularıyla birlikte 9 Eylül 1922’de İzmir’e 
giren gazeteciler arasındadır. Ancak Falih Rıfkı 
bu anılarını 1922’den çok sonra 1958 senesinde 
kaleme almıştır. Çankaya’da yangının sorumlulu-
ğunu ordu komutanı Nurettin Paşa’ya bağlayan 
Falih Rıfkı şu cümlelerle İzmir Yangını konusunu 
betimlemektedir: “Gâvur İzmir karanlıkta alev 
alev, gündüz tüte tüte bitti. Yangından sorumlu 
olanlar o zaman bize söylendiğine göre sadece 

Ermeni kundakçıları mı idi? Bu işte ordu komuta-
nı Nurettin Paşa’nın hayli marifetli olduğunu da 
söyleyenler çoktu.” Aynı yazarın 1950’lerin başın-
da kaleme almış olduğu “Babanız Atatürk” adlı 
kitabında ise bu kez İzmir Yangını’nın sorumlu-
luğu direk olarak Ermenilere yüklenmekteydi. Bir 
gazetecinin yıllar sonra kaleme aldığı anılarından 
işine geldiğini çekip çıkartan ve yorumlayan ta-
rih okumalarının resmi tarih eleştirisi adı altında 
gayrı resmi bir başka tarih anlatısını inşa ettikleri 
bariz değil midir? Bu yaklaşım sorunludur, zira 
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın nihai hedefini İzmir’i 
düşman işgalinden kurtarmak olarak belirleyen 
ve bunu da 9 Eylül 1922’de başarıyla sağlayan bir 
ordu, niye İzmir’i kurtardıktan sonra yakmak iste-
sin ve bunun için neden dört gün bekleyip yangını 
13 Eylül 1922’de çıkarsın?

Sorumluluk kimin?

Şehrin yangından etkilenen bölgeleri şimdiki 
Çankaya, fuar alanı ile Birinci ve İkinci Kordon 
ve gümrük bölgeleriydi. Bununla birlikte Fevzi 
Paşa Bulvarı yangının Kemeraltı ve Hisarönü böl-
gesine yayılmasını engellemişti. Uzun süren savaş 
yıllarından sonra türlü yokluklar içinde İzmir’e 
ulaşan Türk askerleri; şehrin en zengin bölgesi-
ni, mekânlarıyla birlikte yakmayı nasıl düşünebi-
lirlerdi? Sanırız bu soruya verilecek cevap İzmir 
Yangını’nın sorumluluğunun kimlerde olduğunu 
belirleyecek bir tavır olacaktır. Zira şehrin liman 
ve gümrük bölgesi ile İzmir’in tarımsal hinter-
landından aktarılan bütün ürünler buralardaki 
antrepolarda depolanıyor ve limanda demirli ti-
caret gemileri aracılığıyla Batıya aktarılıyordu. 
Eylül ayı gibi Ege bölgesinde hasatın sonlandığı 
ve tarım ürünlerinin ihracat için İzmir Limanı’na 
taşındığı bu dönemde böyle müthiş bir zenginliğe 

Şehrin yangından etkilenen bölgeleri 
şimdiki Çankaya, fuar alanı ile Birinci ve 
İkinci Kordon ve gümrük bölgeleriydi. 
Bununla birlikte Fevzi Paşa Bulvarı 
yangının Kemeraltı ve Hisarönü bölgesine 
yayılmasını engellemişti.
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kavuşan bir ordu İzmir’i niçin yakmak isteyebi-
lirdi? Bunun kentin Batılı ve Levanten geçmişin-
den kurtulmak gibi tamamen sosyal-psikolojik bir 
açıklamaya ve bu çerçevedeki milliyetçi saiklere 
tabi tutulması tarihsel gerçeklerle örtüşmemek-
tedir. İzmir’i Kurtuluş Savaşı’nın son hedefi yap-
mış bir ordunun şehri ele geçirdikten sonra yakıp 
yıkmak istemesinin bu koşullar altında çok da an-
lamlı bir karşılığının olmadığı söylenilebilir. 

Fransız arşivine göre…

İzmir Yangını konusunda ikinci önemli tez ise bu 
yangının İzmir’de şimdiki fuar alanında bulunan 
Ermeni Mahallesi’nde Ermeni komitacılar tara-
fından çıkartıldığı yaklaşımıdır. Bu tez ilginç bir 
biçimde öncelikli olarak iddia edildiği gibi resmi 
Türk tarih yazımı tarafından değil, Fransız devlet 
arşivleri ve dönemin Fransızca gazete ve dergi-
lerinde işlenmiştir. Bununla birlikte İzmir Yan-
gını’nın İzmir Ermenileri tarafından çıkartıldığı 

tezi resmi Türk arşivleri ve gazeteleri tarafından 
da desteklenmektedir. Dahası yangın sırasında si-
gorta kumpanyalarının itfaiye müdürü olan Sırp 
asıllı Avusturya vatandaşı Paul Greskoviç’in resmi 
yangın raporu da yangının sorumluluğunu Erme-
nilere yüklemektedir. Bilindiği gibi İzmir Ermeni-
leri 1915 yılındaki tehcirden İzmir Valisi Rahmi 
Bey’in gayretleri sonucunda kurtulmuşlardı. An-
cak kent içinde organize olmuş Ermeni çeteleri 
I. Dünya Savaşı yılları içinde silahlı ve bombalı 
tedhiş hareketlerine girişerek özellikle cephe geri-
sinde Osmanlı Devleti’ne zor anlar yaşatmışlardı. 
Dönemin arşiv belgeleri İzmir’de yaşayan Erme-
nilerin bu yöndeki faaliyetlerini aktaran çok zen-
gin bir içeriğe sahiptir. Örneğin İzmir’de I. Dün-
ya Savaşı yıllarında Ermeni Taşnak Cemiyeti’ne 
mensup çetelerin yanlarındaki dinamit ve bom-
balarla yakalanmaları, yine sayıları iki yüz elliyi 
bulan komitacı Ermenilerin İzmir’den çıkarılarak 
Zor Kazası’na sevkleriyle ilgili arşiv belgeleri bize 
Taşnak ve Hınçak Cemiyetlerinin örgütlediği Er-
menilerin silahlı faaliyetler de dâhil olmak üzere 
her türlü mücadeleyi gerçekleştirmeye çalışmış 
olduklarını ve 1916-1917 yıllarında İzmir’de ya-
şayan Ermenilerin de bu faaliyetler içerisinde yer 
aldıklarını göstermektedir.   

Pasaport ve Rıhtım İdaresi

Yangının bu denli büyümesinin önemli 
etkenlerinden bir tanesi de Eylül ayı 
başlarında İzmir’de karadan denize doğru 
esen sert rüzgârlar olmuştur.
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Kaynaklar ne diyor?

Yangına ilişkin bugüne kadar yayınlanmış kay-
nakların önemli bir bölümü yangının sorumlulu-
ğunu Türkler yerine Ermenilere yüklemektedir. 
Bu kaynakların genel olarak dönemin yerli ve 
yabancı basını, elçilik raporları, yine yerli ve ya-
bancı askeri raporlar ve sigorta temsilciliklerinin 
tutanaklarından oluştuğunu söylemek olasıdır. 
Bütün bunlara ek olarak şehirde bulunan yaban-
cı savaş muhabirlerinin aktardıkları gözlemler ve 
yukarıda belirtmiş olduğumuz Paul Greskoviç’in 
yangına ilişkin 13 Eylül’den 18 Eylül’e kadar tut-
tuğu günlük, yangının Ermeriler tarafından önce 
Ermeni Mahallesi’nde başlatıldığını ve giderek 
büyüdüğünü, 18 Eylül’e gelindiğinde ise kentin 
büyük bir bölümünü yok ettiğini bize bütün açık-
lığıyla aktarmaktadır. Örneğin 1923 yılında yaz-
dığı “Müslüman Asya’da Güç Mücadelesi” adlı 
yapıtında E. Alexander Powell kentin Türklerin 
eline geçmesini engellemek için Rum ve Ermeni-
ler tarafından kasten ateşe verildiğini ve bu duru-
mun da soruşturma raporlarında açıkça dile geti-
rildiğini belirtir.  Yangına ilişkin bir başka önemli 
gözlem de Yakındoğu Yardım Komitesi’nin İz-
mir’deki temsilcisi Mark Prentis tarafından ortaya 
konmuştu. Prentis İstanbul’da bulunan Amerikan 
Yüksek Komisesi Amiral Bristol’e gönderdiği iz-
lenimlerinde aynen şu ifadeleri kullanmıştı: “... 
Kadın kılığında veya gayr-ı nizamı gibi giyinmiş 
birçok Ermeni genci Salı ve Çarşamba geceleri 
(12-13 Eylül 1922) yangın çıkartırken görülmüş-
lerdi.”  Fransızların ünlü gazetesi Le Figaro ise 
20 Eylül 1922 tarihinde sütunlarına şu bilgileri 
taşımıştı: “... Yangın konusunda Fransız Hükü-

meti’ne ulaşan bilgilerden hiçbiri bu felaketin 
sorumluluğunu Türklere yüklemiyor. Rodos’tan 
çekilen bir telgrafta da İzmir’den gelmiş sayısız 
sığınmacılardan hiçbirisinin yangını Türklere mal 
etmediği kaydediliyor. Pek çok tanığa göre suç, 
yangın çıkarmakla görevli bir askeri birlik oluştu-
ran Yunan askeri otoritelerine aittir.” 

Gazeteler neler yazdı?

İzmir yangınıyla ilgili bir başka önemli tarihsel 
belge ise Fransızca yayınlanan L’İllustration’un 
30 Eylül 1922 tarihli nüshasında yer almaktadır. 
G. Ercoll adlı İzmir’de görevli L’İllustration mu-
habiri 13 Eylül 1922’de yangına ilişkin gözlem-
lerini şu şekilde betimlemektedir: “Öğleden son-
ra saat ikiye doğru Ermeni Mahallesi üzerinden 
yoğun bir duman bulutu yükseliyor. Bununla bir-
likte bu yangın genişlemiyor ve sönme eğiliminde 
gözüküyor. Buna rağmen kaçmak isteyen, paniğe 
kapılmış insanlar rıhtımda toplanıyor. Bir Ameri-
kan vapuru ABD Konsolosluğu önünde hareket 
etmek zorunda. Çünkü insanlar o vapura binmek 
için kendilerini denize atıyor. O anda Ermeni 
Mahallesi’nde daha önemli iki yeni yangın baş-
lıyor. Durum ciddileşiyor. Çünkü güneyden ge-
len rüzgâr şiddetiyle alevleri Frenk Mahallesi’ne 
doğru ilerletiyor. Silah sesleri var, el bombaları 
patlıyor. Türk işgali altında yaşamaktansa ölme-
ğe karar vermiş olan Ermeniler evlerini yangı-
na vererek Türk askeriyle savaşmaya başladılar. 
Cephanelikler korkunç bir gürültüyle infilak edi-
yor. Saat akşamın dokuzu; biz farkına varmadan 
gündüzden geceye geçtik. Gökyüzü geniş bir ateş 
bulutuna dönmüş.”  Yine İzmir’de yayınlanan 
Fransızca Le Levant Gazetesi’nin 21 Eylül 1922 
tarihli haberinde yangının Ermeniler tarafından 
çıkartıldığı şu cümlelerle ifade edilmekteydi: “Er-

Yangın sonrası, ön plandaki kubbeli yapı İtalyan 
Kız Okulu 

İzmir Yangını Basmane’de Ermeni 
Mahallesi’ndeki Suzan Sokağı’nda 
başlayarak kısa süre içinde şehrin rıhtım 
ve limana doğru bütün mahallelerini 
etkisi altına almış ve İzmir’in mekânsal 
görünümünde onulmaz yaralar açmıştır.
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meni Kilisesi’ne yaklaşık yüz metre uzaklıkta bir 
Ermeni evinde ilk yangın görüldü. Bu ilk girişim 
itfaiyecilerin çabalarıyla engellendi. Birkaç saat 
sonra Kilise çevresinde patlayıcı maddeler ateş 
almıştı. Yangın eş zamanlı olarak Basmane’deki 
ve Soğukçeşme’deki Ermeni evlerinde başladı ve 
art arda Ayavukla’da Ayaparekeri’de ve Kireçağı-
rı Mahallesi’ndeki Ermeni evlerinde yangın çıktı. 
Yangından önce bütün Ermeni evleri kapalıydı ve 
herhangi bir hayat belirtisi yoktu. Yangınla birlikte 
Ermeniler silahlı olarak evlerinden çıktılar. Hatta 
Ayavukla Mahallesi’nde bir Ermeni’nin kendi 
evini ateşe vererek çıktığı göründü. Birçok evde 
yangını körükleyen paçavra parçalarına rastlandı. 
Bu mahallelerde yaşayan Ermeniler aynı zaman-
da yangını söndürmek isteyen itfaiye erlerine ateş 
etmeye başladı. Ermeni mahallerinde ve çarşıda 
bomba atan Ermeniler görüldü ve tutuklandılar. 
Darağaç’ta Yordani Aleksiyati adlı bir Rum, evini 
yakarken yakalandı. Kendisine bunu yapması için 
bir Rum görevli tarafından para verildiğini itiraf  
etti. Anadolu’daki Ermeni alaylarını örgütleyen 
meşhur Trukom, Yunanlılara İzmir’i terk etme-
den önce şöyle seslenmişti: ‘Siz İzmir’i Türklere 
bırakarak kaçın. Biz ancak öldükten sonra İzmir’i 
onlara teslim edeceğiz.’ Gerçekten de İzmir’i yak-
mak için burada bir Ermeni komitesi kurulduğu 
anlaşılıyor.”  

“Yangının failleri kimlerdir?”

Bu arada İzmir Yangını’na ilişkin Fransız askeri 
yetkililerinin resmi raporlarında da yangınının so-
rumluluğunun kesinlikle Türklerde olmadığı dile 
getiriliyordu. Bu belgelerde hiçbir kuşkuya yer 
vermeyecek bir biçimde General Pele Amiral Du-
mesnil ve M. Grailler İzmir Yangını’nın sorumlu-
luğunu Ermeni ve Rum halkın kentte yaptıkları 
taşkınlıklara ve tahriklere bağlıyordu. 28 Eylül 
1922 tarihli Amiral Dumesnil’in “İzmir Yangını-

nın Failleri Kimlerdir?” adlı raporunda Türklerin 
yangını söndürmek için çok özel bir çaba sarf  et-
tiklerini ve buna rağmen kundakçı Ermenilerin 
ve Rumların görevlerini yapmakta olan ve yan-
gını söndürmeye çalışan Hristiyan itfaiyecilere 
bile saldırdıklarını açık bir dille ifade etmekteydi. 
Örneğin sigorta yönetiminin yangın servisi tem-
silcisi Mösyö Ernest Bon’un şahitliği bu konuda 
açık ve sarihti. Bu şahitliğe göre yangını kundakçı 
Ermeniler ve Rumlar çıkarmışlardı. Amiral Du-
mesnil’in bu çok ayrıntılı yangın raporunda ifade 
edilen çarpıcı cümlelerden birisi de şudur: “Türk 
askerlerini sokaklara petrol dökmekle suçlayan 
Fransız rahiplerin ifadelerini bizzat araştırdım. 
Bu söylentiler katiyetle yanlıştır ve felaketin cid-
diyeti ve aniliğinden dehşete düşmüş insanların 
hayalinden kaynaklanmaktadır. Rum ve Ermeni 
mahallelerinde çok sayıda cephane ve çok mik-
tarda yanıcı ve patlayıcı malzeme depoları vardı. 
İzmir’in Türklere bırakılmasındansa tahrip edile-
ceği fikri üzerine propaganda yapıldığı da tespit 
edilmişti. Türkler yangına karşı sahip oldukları 
tüm imkânlarla mücadele ettiler. Bu imkânlar 
böylesine büyük bir felaket karşısında elbet yeter-
sizdi.”  

Graskoviç’in resmi yangın raporu

İzmir yangınıyla ilgili bir başka önemli belge ise 
Amerikan arşivlerinde bulunmaktadır. Bu belge 
yukarıda değindiğimiz sigorta kumpanyalarının 
resmi itfaiye müdürü Paul Graskoviç’in resmi yan-
gın raporudur. Türkkaya Ataöv’ün çalışmalarıyla 
gün yüzüne çıkartılan bu belge İzmir yangınıyla 
ilgili olarak kaleme alınmış en ayrıntılı rapordur. 

Yangından kaçış

İzmir yangın sonrasında küllerinden 
yeniden doğuş için önemli bir şehircilik 
hamlesine girişmiş ve yangının olası 
zararları şehirde en aza indirilmeye 
çalışılmıştır.
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Greskoviç raporunda yangının Ermeni Mahalle-
si’nde Ermeni çeteler tarafından çıkarıldığını açık 
bir dille aktarmakta ve yangına müdahale için 
gidildiğinde yine bu çeteler tarafından itfaiyenin 
hortumlarının kesildiğini zikretmektedir. Yine 
yangınla ilgili olarak Fransız gazetesi Le Tem-
ps 13 Eylül 1922 tarihli nüshasında “Yunanlılar 
çekilirken şehri yaktı ve halkı katletti.”  sözlerine 
yer vererek yangının sorumluluğunu Yunanlılara 
yükleyen bir bakış açısı sunmaktadır. Le Matin ise 
23 Eylül’de İzmir’deki muhabirinden almış oldu-
ğu yangına ilişkin raporda yangını Ermenilerin 
provoke ettiğini şu sözlerle yansıtmaktadır: “Şahsi 
soruşturmama göre yangını çıkaranlar kendi ma-
hallelerini terk etmeden önce Ermeniler olmuştur. 
Onu izleyen talan, Türk Ordusu’nun arkasından 
gelen işsizlerin ve din ve ulus farkı olmadan İzmir-
li serserilerin işidir.” 

Sorunlu tarih okumaları

Bütün bu kaynakların ifade ettiği tek bir gerçek 
vardır; o da 1922 İzmir Yangını’nın şehirde bu-
lunan Ermeni ve Rumların ortak organizasyonu 
olduğudur. Bütün bu gerçekler ve belgeler or-
tadayken yangının sorumluluğunun Türklerde 
olduğunu iddia etmek kanıttan çok kanaate da-
yanan sorunlu tarih okumalarıdır. Ne yazık ki, 
Türkiye’de bu tarih okumaları her dem yeniden 
üretilmekte ve bunun sonucunda negatif  bir geç-
miş algısının oluşmasına katkı sunulmaya devam 
edilmektedir. Toplumsal belleğin bu tür negatif  
imlerle canlı tutulması geçmişin bugüne taşınarak 
buradan bir ideoloji meşrulaştırmasına gidilmesi 
bugün için tarih yazıcılığının, historiyografinin en 
önemli problematiklerinden birisini teşkil etmek-
tedir. Geçmişle barışmak adına üretilen bu spekü-
lasyonlar barışçıl bir dünya tasavvurunun oluşu-
muna engel olan en büyük tehlike alanlarından 
bir diğeridir. Zira bu kaotik ve irrasyonel geçmiş 
tasavvuru bugünden oluşturulan ideolojik ref-
lekslere göre biçimlenen bir yapı arz etmektedir. 
Tarihçiliğin resmi kıskaçlardan kurtularak libe-
ralleşmesi ve özgürleşmesi adına üretilen bu tarih 
okumaları son tahlilde geçmişten bugüne çatışma 
alanlarını sürekli kılan bir içeriği de beraberinde 
taşımaktadırlar. Belleğin canlı tutulması ya da 

unutmak üzerine sosyal-psikolojik çalışmalara 
da konu olan İzmir Yangını meselesi, Türkiye’de 
yapılan iki önemli çalışma ile tanıklıklar üzerin-
den sözlü tarih yöntemleriyle ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Hatırlamak, anımsamak belleğin en 
önemli yetilerindendir. Ancak bellek bu hatırla-
ma işlevini devreye sokarken insan zihni sadece 
işine yarayanları anımsar. Hafıza bu bağlamda 
unutmakla maluldür. Nitekim Türkçede var olan 
“Hafıza-yı beşer nisyan ile maluldür” sözü bunun 
toplumsal anlamda anonim bir dışa vurumudur. 
Bu bağlamda tanıklıklar çok önemlidir. Ama ken-
di içinde bir öznelliği de taşırlar.  

Selanik Yangını’na benzerlikler…

Bu yaklaşımlardan da görüleceği üzere 1922 İz-
mir Yangını bir tarihsel olgu ve olay olmaktan çok 
günümüzde farklı ideolojilerin ve dünya görüşle-
rinin bir arınma alanı haline getirilmiştir. İzmir 
Yangını üzerinden uluslararası ilişkiler ve siyaset 
stratejilerine malzeme üretilmeye çalışılmıştır. 
Oysa dönemin bütün belgelerinin bize söyledi-
ği tek gerçek İzmir yangınının bir savaş trajedi-
si olduğu gerçeğidir. Yüzlerce yıl bir arada barış 
içerisinde yaşayan topluluklar emperyalizmin 
oyunlarıyla birbirlerine düşmüşler ve yüzlerce yıl 
bağrında yaşadıkları kenti dahi yakmaktan, tahrip 
etmekten geri durmamışlardır. Bu anlamda İzmir 
Yangını tıpkı 1917 Selanik Yangını gibi Ege’nin 
iki kıyısındaki liman şehirlerinin yaşadıkları bir 
kaos ve dramdır. Bilindiği gibi 18 Ağustos 1917’de 
Selanik’te çıkan yangın otuz iki saat sürmüş ve 
toplam bir milyon metrekarelik alanı etkilemiş-
ti. Yangın sonucunda şehirde dokuz bin beş yüz 

Yangın anında Rıhtım ve Kordon
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ev kullanılamaz hale gelmiş ve yetmiş iki bin kişi 
evsiz kalmıştı. Selanik Yangını özellikle Vardar 
Caddesi ile rıhtım kısmı arasında kalan ve şehrin 
Yahudi ile Türk nüfusunun yoğun olduğu alanları 
etkilemişti. Bütün bunlarla birlikte 1917 Selanik 
Yangını ile 1922 İzmir Yangını arasında bir takım 
analojiler- benzerlikler kurulmaya da çalışılmıştır. 
Doğu Akdeniz’in iki önemli liman kenti neredey-
se benzer sayılabilecek iki büyük yangın hadisesi 
sonunda 20. yüzyılın başında etkisiz bir hale gel-
mişler ve her iki şehir küllerinden yeniden doğma 
mücadelesini vermişlerdir. 

Rüzgar nasıl etkiledi?

İzmir Yangını Basmane’de Ermeni Mahallesi’n-
deki Suzan Sokağı’nda başlayarak kısa süre içinde 
şehrin rıhtım ve limana doğru bütün mahalleleri-
ni etkisi altına almış ve İzmir’in mekânsal görü-
nümünde onulmaz yaralar açmıştır. Yangının bu 
denli büyümesinin önemli etkenlerinden bir tane-
si de Eylül ayı başlarında İzmir’de karadan denize 
doğru esen sert rüzgârlar olmuştur. Bu konuda ta-
nıklıklar yabancı savaş muhabirlerinin gözlemleri 
bize ilginç veriler sunmaktadır. Öyle anlaşıyor ki 
İzmir’i yakmayı tasarlayanlar aslında bu yangının 
şehrin Kadifekale sırtlarındaki Türk mahallele-
rine doğru yayılmasını amaç edinmişlerdi. Zira 
bir liman kent olan İzmir’de rüzgâr genellikle de-
nizden karaya doğru esmektedir. Yangının çıktığı 
12-13 Eylül 1922 günlerinde İzmir’de rüzgârın 
yönü ters dönünce yangın bu kez şehrin şimdiki 

fuar alanı, Çankaya ve Birinci Kordon ve İkinci 
Kordondaki bütün mahallelerini sarıp sarmala-
mıştı. İzmir Yangını ile Selanik Yangını arasında-
ki anaoljilere- benzerliklere yer veren önemli bir 
çalışmada da bu durum dile getirilmekte, ancak 
Selanik Yangını’nda rüzgârın oynadığı rol ile ilgili 
somut verilerin yokluğu ifade edilmektedir.   

Bir savaş trajedisi

Sonuç olarak 1922 İzmir Yangını yakın dönem 
Türkiye tarihi ve İzmir kent tarihi açısından öne-
mini bugün de korumaktadır. Yangın 1922’de bir 
savaş trajedisi olarak şehrin çok kültürlü yapısına 
zarar vermiş ve bu zarar bir daha da telafi edi-
lememiştir. Bununla birlikte İzmir yangın sonra-
sında küllerinden yeniden doğuş için önemli bir 
şehircilik hamlesine girişmiş ve yangının olası 
zararları şehirde en aza indirilmeye çalışılmıştır. 
İzmir’in efsane belediye başkanı Behçet Uz dö-
neminde şehirde gerçekleştirilen imar faaliyetleri 
yangının etkilerinin kent bünyesinden uzaklaştırıl-
masında önemli bir ivme yaratmıştır. Örneğin bu-
günkü fuar alanı bu imar faaliyetlerinin bir ürü-
nü olarak ortaya çıkmıştır.  Fuar alanı ve çevresi 
uzun yıllar İzmir’de “yangınlık” olarak anılmış ve 
bu yangınlıktan Türkiye’yi uluslararası arenada 
tanıtan bir ekonomik plato olarak Uluslarara-
sı İzmir Fuarı inşa edilmiştir. Bütün bu özverili 
çalışmaların bir sonucu olarak İzmir, Cumhuri-
yet’in öncü-avangard şehri olma özelliğini 9 Eylül 
1923’ten günümüze kadar sürdürmüştür.

Kordon İmar edilmiş Yangın Yeri
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İşgalden Kurtuluşa…

9 Eylül tarihi hem bir sonu, hem de bir baş-
langıcı ifade eder. Genel savaştan yenilerek 
çıkmış, ülkesi ve silahları elinden alınmış, 

içerde ve dışarıda türlü hainliklere uğramış bir 
milletin, tüm bu olumsuzluklara rağmen kazandı-
ğı bağımsızlık savaşı 9 Eylül’de son bulmuştur. Acı 
ve esaretin sembolü 15 Mayıs 1919’dan, al sanca-
ğın İzmir’e dönüş tarihi olan 9 Eylül 1922’ye ka-
dar geçen bin 213 gün, tam bağımsız bir devletin 
harcının karıldığı, temellerinin atıldığı, sıkıntılı fa-
kat gurur kaynağı günler olarak tarihe kazınmış-
tır. 9 Eylül sadece bir zafer günü olmayıp, aynı 
zamanda kurtuluş ve diriliş hikâyesinin de son 
noktasıdır. İşgal ile kanayan yara, bir daha açıl-
mamak üzere kapanmış ve 9 Eylül İzmir için asla 

unutulmayacak bir bayram günü halini almıştır. 
İşte bu nedenle, kurtuluştan tam bir sene sonra bu 
şanlı ve şerefli günün kutlanması için İzmir’de bü-
yük şenlikler yapılmış ve her sene aynı tarihte bu 
şenliklerin tekrarı milli bir görev haline gelmiştir.

Hazırlıklar 

Her yıl 9 Eylül’de İzmir’in Kurtuluş Günü’nü 
hatırlamak, bu günü bayram olarak kutlamak, 
özgürlüğüne kavuşan fedakâr halkın bu mutlu 
gününü daha da anlamlandırmak için atılan ilk 
adım, bir heyet kurmak sureti ile çalışmalara baş-
lamak olmuştu. Kutlama hazırlıklarına erkenden 
başlayan ihtifal heyetlerinin öncelikli amacı; Kur-
tuluş Bayramı’nın taşıdığı milli ve tarihi anlamı-

Kurtuluş Bayramları
İşgal ile kanayan yara, bir daha açılmamak üzere kapanmış ve 9 Eylül İzmir 
için asla unutulmayacak bir bayram günü halini almıştır. İşte bu nedenle, 
kurtuluştan tam bir sene sonra bu şanlı ve şerefli günün kutlanması için 
İzmir’de büyük şenlikler yapılmış ve her sene aynı tarihte bu şenliklerin tekrarı 
milli bir görev haline gelmiştir.

Umut Uğur Dikçam
Çiğli Fen Lisesi Müdür Başyardımcısı 
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na ve değerine uygun bir törenle kutlanmasını 
sağlamaktı1. Bütün İzmir, Kurtuluş Bayramı’nın 
şerefine adeta bir düğün eviymişçesine süslenirdi. 
Çarşı, pazar, sokaklar, evler, dükkânlar ve mağa-
zalar muhteşem bir şekilde donatılırdı2. Her taraf-
ta insanı heyecan içinde bırakan bayraklar göze 
çarpar, İzmir’in üzeri al sancaklarla örtülürdü. 
Hükümet, Belediye ve diğer bütün resmi binalar, 
ayrıca tüm kara ve deniz araçları aynı şekilde süs-
lenirdi3. Basmane, Tilkilik ve Hükümet Konağı 
önünde zafer takları kurulur, zaferin gücünü gös-
teren defne dalları bu takların her tarafını sarardı. 
İzmirlilerin sanki birbirleriyle yarışırcasına bay-
raklar ve defne dalları ile süsledikleri binalar ve 
mağazalar, seyrine doyulmaz bir manzara oluş-
tururdu. Hükümet ile Kışla binalarında ve zafer 
taklarında elektrikle aydınlatma yapılır, tüm İzmir 
şehri rengârenk bir hal alırdı4. 

Çevre illerden gelirlerdi

9 Eylül kutlamaları sadece İzmir’i değil çevre hal-
kını da hareketlendirir, bu mutlu güne katılmak 
ve yaşanan sevinci paylaşmak için birçok kişi İz-
mir’e akın ederdi. Aydın, Söke, Ödemiş, Bayın-
dır, Torbalı, Kemalpaşa ve çevre illerden binlerce 
ziyaretçi, bayrama katılmak için İzmir’e gelirdi. 
Kutlamaların tatil günlerine isabet ettiği yıllarda 
ise (1927, 1932) bu yoğunluk daha da artardı5. 
Otomobil ve kamyonlar çevre halkını İzmir’e 
taşır, yapılan indirimlerin de etkisiyle İzmir yö-
nüne gelen trenler tıklım tıklım olurdu. Hatta 8 
kişilik kompartımanlara yirmiden fazla yolcu bi-
ner, trenlerde yer bulamayanlar ise büyük paralar 
karşılığında otomobil ya da kamyonlarla İzmir’e 
doğru yola çıkarlardı6. Bu miktarda bir kalaba-
lığın barınma ve beslenmesi de büyük bir sorun 

olduğu için önceden önlem alınarak telgraf  ve 
mektuplarla yer ayırtılır7, bayram günü ise otel ve 
pansiyonlarda tek bir oda dahi kalmazdı. Pek çok 
kimseler de tanıdıklarının evlerinde misafir olur8; 
parklar, Kordonboyu ve mahalle araları birer sey-
yar yatakhane halini alırdı9. Belediye halkın mağ-
dur olmaması için bütün kahvehanelerin sabaha 
kadar açık kalmasını temin eder, bu işletmelerin 
bazı kısımlarına bölmeler konularak yatak yerleş-
tirilir ve halkın barınması sağlanırdı10.

Mahşeri kalabalıklar yaşanırdı

Kurtuluş Günü’nden bir gün önce şehrin her ye-
rinde inanılmaz bir kalabalık ve hayat değişikliği 
gözlenir, sokaklar adeta insandan geçilmez bir 
hale gelirdi11. Akşamüzerine doğru Kemeraltı 
Caddesi ve Kordonboyu’nda yürümek dahi zor-
laşırdı. Tramvayların basamaklarında dahi yer 
kalmazdı. Düzgün giyimli yabancı kalabalıklar 
sürekli olarak gezinti yapar, eğlence yerleri dolar 
dolar boşalır ve kapıların yanlarına dahi masalar 
atılırdı. Ekonomik durumu iyi olmayan orta halli 
insanlar ise Gazi Meydanı’nı ve çevresini mesken 
tutar, satıcılar da buradaki mahşeri kalabalığı fır-
sat bilirdi12. İlerleyen senelerde panayırın açılma-
sı, bunu fuarlı yılların takip etmesi ve her ikisinin 
de uluslararası bir boyuta sahip olması nedeniyle, 
İzmir’e gelen ziyaretçi sayısında büyük bir artış 
gözleniyor; seneler bir önceki yılın ziyaretçi reko-
runu kırarak birbirini takip ediyordu13.

Belkahve

İzmir’in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül 1922’de, 
Türk Orduları İzmir’e girerken14, Mustafa Kemal 
Paşa ve beraberindekiler aynı günün akşamı Nif ’e 
varmışlardı. Gazi Paşa, İzmir’in Belkahve’den ra-
hatlıkla görülebildiğini öğrenince yerinde dura-
mayarak bir an önce bu noktadan İzmir’e bak-
mak istemiş15,  Kadifekale’ye çekilmiş olan şanlı 
Türk Bayrağı’nı ve son düşman döküntülerinin 
İzmir Limanı’nı terk etmekte olduğunu dürbü-
nüyle görünce de, yanındaki İsmet ve Fevzi Pa-
şalara dönerek; “Hitamuhu misk16” demişti. 1933 
senesinden itibaren 9 Eylül kutlamalarına işte bu-

Her yıl 9 Eylül’de İzmir’in Kurtuluş 
Günü’nü hatırlamak, bu günü bayram 
olarak kutlamak, özgürlüğüne kavuşan 
fedakâr halkın bu mutlu gününü daha 
da anlamlandırmak için atılan ilk adım, 
bir heyet kurmak sureti ile çalışmalara 
başlamak olmuştu.
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rada, 3 yılı geçkin bir süre uğrunda nice zorlukla-
ra katlanılarak verilen bağımsızlık mücadelesinin 
nihayete erdiğine şahit olunan noktada başlandı. 
Sabah erken saatlerde Belkahve’ye doğru yol alan 
otomobil ve kamyonlar, törene katılacak heyetleri 
bu tarihi yerde toplardı. Gazi’nin İzmir’e girer-
ken ilk defa su içtiği çeşme başında ve dinlendiği 
tarihi çınarın altında bir konuşma yapılır, bando 
tarafından çalınan İstiklal Marşı’nın ardından he-
yetler otomobillerle Belkahve’den hareket ederek 
Halkapınar’daki şehitliğe doğru yola çıkarlardı17.

Şehitlik

Akşehirli Bekir Oğlu Mehmet Çavuş, Antalyalı 
Ömer Oğlu İbrahim Hakkı Çavuş ve Nevşehirli 
Ahmet Oğlu Seyit Ahmet… 

Kurtuluş Savaşı’nın eğilmeyen bayrağını başları-
nın üzerinde tutarak doludizgin İzmir’e girerler-
ken düşman kurşunlarına hedef  olan ve 17 mil-
yonluk Türk yığını içinde İzmir’e giriş öncülüğü-
nü yaparlarken kahramanca şehitlik mertebesine 
ulaşan bu Mehmetçikler için her 9 Eylül sabahı 
Halkapınar’da tören yapılırdı. Başta vali olmak 
üzere tüm askeri ve mülki erkân ile bütün dernek-
lerin ve diğer kuruluşların temsilcileri, gazeteciler 
ve halk burada toplanır, hafızlar tarafından oku-
nan hatim duası dinlenirdi18. Dil devriminin bir 
gereği olarak düşünülen ve 1932 yılında Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın bir genelgesiyle yasaklanan 
Arapça ezan ile birlikte19, Halkapınar’da okunan 
dualar da Türkçeleşti20. O sene şehitlerimiz için 
Türkçe olarak okunan dualar ile bir ilk yaşanıyor, 
ayrıca bu durum orada yapılan kutlamalar açı-
sından da bir sonu ifade ediyordu. Ertesi yıldan 
itibaren Şehitlikteki törenlere askeri bandonun 
çaldığı İstiklal Marşı ile başlandı21. Daha sonra 
günün anlam ve önemini belirten konuşmalar 
yapılır; parti, belediye ve diğer kuruluşlar adına 
çelenklerin konulmasının ardından komutanının 
işareti ile birlikte atlı müfreze havaya üç el ateş 
eder ve şehitler bu şekilde selamlanarak saygı 
görevi tamamlanırdı22. Şehitlikteki törenlerin ar-
dından otomobiller ile Birinci Kordon’u takiben 
Kışla önüne gidilirdi23.

1934.09.11, Anadolu - Vali Kazım Paşa ve Kumandan Rasim Bey 
ile İzmir Heyeti Belkahve’de
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Kışla

Kutlama törenlerinin belki de en anlamlı ve en 
duygusal anları, Hükümet ve Kışla binalarının 
yer aldığı meydanda yaşanırdı. Hükümet Kona-
ğı bir semboldü ve 9 Eylül 1922 tarihinde de asıl 
hedef  burası olmuştu24. İşgalden kurtuluşun yıl-
dönümlerinde de o gün orada yaşanan heyecan 
ve mutluluk hiçbir zaman dinmedi. Kışla Meyda-
nı’nda yapılacak törenleri izlemek ve o mutlu anın 
heyecanını hissetmek isteyen halk, sabahın erken 
saatlerinde yerlerini alırken, rengârenk süslenmiş 
Kordon üzerinde farklı bir heyecan yaşanırdı25. 
Binlerce kişi, ordunun İzmir’e doğru yapacağı 
yürüyüşü görmek ve kahraman Türk askerlerini 
alkışlamak için Kordonboyu’nu hınca hınç doldu-
rurdu26.

Şehitlikte yapılan törenlerin ardından süvarileri-
mizden oluşan bir kıta, şehrin kurtuluşunu temsil 
ederek Birinci Kordon’dan dörtnala Kışla önüne 
doğru ilerlerdi. Bu ilerleyiş, tıpkı Kurtuluş Gü-
nü’nde olduğu gibi üç koldan gerçekleşir; Eşref-
paşa, Tepecik ve Halkapınar yönlerinden gelen üç 
askeri birlik Kışla önünde birleşirdi27. Kordon’dan 
geçerken yollara birikmiş on binlerce halk aske-
rimizi gözyaşları dökerek alkışlar, Mehmetçik-

lerin geçtiği yollara çiçekler, konfeti atarlardı28. 
Bu esnada şehrin çeşitli yerlerindeki (Çorakkapı, 
Hatuniye, Şadırvanaltı, Hisar, Kemeraltı, İkiçeş-
melik, Eşrefpaşa, Damlacık, Karantina, Kokar-
yalı) camilerde mevlitler okunur, minarelerden 
salalar yükselir29 ve bu salalar Türk Ordusu’nun 
İzmir’e girişini simgelerdi. Ancak ilerleyen yıllar-
da bu müjdeyi İzmir’e verme görevi fabrikaların, 
trenlerin, deniz taşıtlarının, otomobillerin düdük 
ve kornalarına düşmüştü30. Kışla ve Hükümet’e 
sancak çekme töreninden önce Müstahkem Mev-
ki Kumandanlığı balkonundan, Hükümet binası-
nın karşısındaki Saathane Meydanı’nı dolduran 
halka hitaben, günün anlam ve önemini belirten 
konuşmalar yapılırdı31. Saat 10.00’da Kadifeka-
le’den atılan top, “Tevakkuf, Hürmet, Fatiha” işareti 
idi. Top atılır atılmaz bütün halk, vapurlar, ara-
balar, trenler, otomobiller bulundukları yerde bir 
dakikalık saygı duruşunda bulunurlar ve memle-
ket için canlarını feda eden şehitleri takdirle anar-
lardı32. Bu esnada Süvari Müfrezesi Komutanı 
tarafından önce Kışla’ya, sonra Hükümet Kona-
ğı’na bayrak çekilir, Kadifekale’de de al sancak 
göğe doğru yükselirdi33. Hükümet önünde top-
lanan binlerce kişi, şanlı bayrağın İstiklal Marşı 
eşliğinde gökyüzüne süzülüşünü gözyaşları içinde 
izlerdi34.

Atılan ikinci topla birlikte uçaklar şehrin üzerin-
de göğüsleri gururla dolduran hareketler yaparak 
halkı selamlarken coşku ile alkışlanır; bu esnada 
lokomotiflerin, fabrikaların, vapurların düdükle-
ri ve otomobillerin kornaları ile ordunun İzmir’e 
girdiği dakika ilan edilerek müjdelenirdi35. Bayrak 

Kutlama törenlerinin belki de en 
anlamlı ve en duygusal anları, 
Hükümet ve Kışla binalarının 
yer aldığı meydanda yaşanırdı. 
Hükümet Konağı bir semboldü 
ve 9 Eylül 1922 tarihinde de asıl 
hedef burası olmuştu. İşgalden 
kurtuluşun yıldönümlerinde de o 
gün orada yaşanan heyecan ve 
mutluluk hiçbir zaman dinmedi.

1929.09.11, Hizmet - Kışlaya sancak çekilirken
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çekme merasiminden sonra süvariler gene dört-
nala Göztepe Tramvay Caddesi’ni takip ederek 
Kokaryalı yönüne doğru bir yürüyüş yapar36, 
önceden ikiye ayrılarak bir kolun Kadifekale’ye 
doğru yöneldiği de olurdu37. Bu esnada süvariler 
cadde üzerinde ve evlerde bulunmakta olan halk 
tarafından sürekli olarak alkışlanır, Karantina ve 
Reşadiye’de askerlere mendiller, limonatalar, şer-
betler ikram edilirdi. Süvarilerimiz halkla olan bu 
kucaklaşmanın ardından geri dönerlerken38, Til-
kilik ve Kemeraltı gibi şehrin kalabalık yerlerinde 
halka 9 Eylül hakkında konuşmalar yapılırdı39. 
Bu esnada uçaklar İzmir üzerinden uçuşlarına 
devam ederek şehrin üzerine 9 Eylül Kurtuluş 
Bayramı’nı tebrik eden kâğıtlar atarlardı40. 

Buradaki törenlerin sona ermesinin ardından 
Beyler Sokağı’ndaki CHP merkezinde tebrikler 
kabul edilir, daha sonra Belediye’ye gidilerek İz-
mir’i temsil eden belediye heyeti ziyaret olunur-
du41. Önceden seçilen dernekler ve örgüt temsil-
cileri ile belediye heyeti buradan Kışla’ya giderek 
ordu namına Müstahkem Mevki Kumandanı’nı 
ve Hükümet adına Vilayet Makamı’nda Vali’yi 
tebrik ederlerdi42. Akreditasyon için her temsil-
cinin kolunda kol bantları bulunur43 ve kutlama 
törenine katılan kişilere incir, badem, şekerleme 
ikram edilirdi44. Böylelikle kutlama törenlerinin 
ilk evresi sona ermiş olurdu45.  

Zafer Alayı

9 Eylül Kurtuluş Bayramı için yapılan törenler-
de belki de en renkli anlar, Zafer Alayı’nın geçişi 
sırasında yaşanır, saatler süren bu geçiş, kutlama-
ların öğleden sonraki kısmını oluştururdu. Zafer 
Alayı’na katılacak tüm temsil, okul ve kurumların 
yerleri, önceden İhtifal Heyeti tarafından flama-
larla veya numara tablolarıyla belirlenir ve o gün 
herkes düzgün bir şekilde yerini alırdı46. Bütün 
dernek ve kuruluşların 9 Eylül’ün şerefine layık 
bir şekilde hazırlanmış olduğu Zafer Alayı önün-
de halk temsilcileri, sonunda ise asker olur47; Halk 
Partisi mensupları, Kurtuluş Savaşı’nda bulunan 
efeler, ticaret, sanat, esnaflık ve işçilik ile meşgul 
olanların temsilcileri, bütün okulların öğrencileri, 
izciler, sporcular, şimendiferciler, Kızılay, Türk 
Hava Kurumu ve Esirgeme Kurumu adına he-
yetler, çiçeklerle süslenmiş arabalarda bu örgütle-
ri temsil eden zarif  elbiseli büyük, küçük kız ve 
erkek çocuklar, önlerinde yer alan askeri ve sivil 
bando takımları ile birlikte alayın başlama saatini 
beklerdi48.

Zafer Alayı, hareket noktası olan Basmane’de ha-
zırlıklarına son şeklini verirken; Birinci Kordon, 
Hükümet Meydanı, Kemeraltı Caddesi ve Bas-
mane’ye kadar olan bütün yollar, alayı görmek 
isteyen on binlerce kişi ile dolardı49. Bir kısım halk 
Konak Meydanı’na yerleştirilmiş olan tahta tri-
bünlerde yerini alırken50, birçokları ise Dolma’ya51 
yanaşmış olan ve üzerleri süslenmiş gemilere para 
ile kabul edilir, cadde üzerindeki dükkânların üst 
katları ile otellerin balkon ve pencereleri yüksek 
ücretlerle kiralanırdı. Bir kısım halk ise cadde üze-
rindeki binaların üstüne çıkar ve öğleye yakın ala-
yın geçeceği caddeler tıklım tıklım olurdu52. Fakat 
ne mahşeri kalabalık, ne de İzmir’in yakıcı güneşi 
hiç kimseyi rahatsız etmezdi53. Saat 15.00’da Ka-
difekale’den atılan top, Zafer Alayı’nın hareket 
emri anlamına gelirdi54. Halkın coşkun sevgi gös-
terileri ve alkışları arasında, Basmane’den hareket 
eden Zafer Alayı; Tilkilik, Keçeciler, Arasta, Baş-
durak, Kemeraltı ve Hükümet Caddesi’ni takip 
ederek, yaklaşık bir saat içinde Kışla önüne varır, 
alayın geçeceği yolu açmak için bir takım emniyet 
tedbirleri alınırdı55.

9 Eylül Kurtuluş Bayramı için yapılan 
törenlerde belki de en renkli anlar, Zafer 
Alayı’nın geçişi sırasında yaşanır, saatler 
süren bu geçiş, kutlamaların öğleden 
sonraki kısmını oluştururdu.
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Basmane’den hareket eden Zafer Alayı, Kışla 
önüne geldiği zaman, burada günün anlam ve 
önemini belirten bir konuşma yapılırdı56. Ardın-
dan alay Birinci Kordon’a doğru ilerlemeye baş-
lar, bu sırada limanda bulunan bütün vapurlar 
düdük çalarak alayı selamlardı57. 1932 senesin-
den itibaren Kışla önünde yapılan konuşmalar ve 
Zafer Alayı’nın tören geçişi için adres değişirken, 
hareket noktası hep aynı kaldı. Gazi Meydanı’n-
daki Atatürk Heykeli’nin o yıl yapılan açılışı ile 
birlikte alay, bayram günleri Kışla önünde durak-
lama yapmadan ve Birinci Kordon’u takip ederek 
buraya gelir, tören geçişi ve konuşmalar burada 
yapılırdı58. Daha önceki yıllarda askeri ve mülki 
erkân için Kışla Meydanı’ndaki Saat Kulesi’nin 
önüne kurulan platform bu kez Gazi Heykeli’nin 
karşısına yerleştirilmeye başlanmıştı59.

Gazi Heykeli 

27 Temmuz 1932 Çarşamba günü Başvekil İsmet 
Paşa tarafından büyük bir törenle açılışı yapılan 
Gazi Heykeli60, bu tarihten itibaren her sene 9 
Eylül kutlamalarına da sahne olmuştu.

Öğleden sonra Zafer Alayı Atatürk’ün heykeline 
konmak üzere hazırlanan büyük çelenkleri ile Kış-
la’da toplanır ve Cumhuriyet Meydanı’na giderdi. 
Büyük bir coşku ile söylenen İstiklal Marşı’nın ar-
dından Gazi Heykeli’ne zafer çelenkleri konulur-
du61. Ayrıca konuşmalar yapılır, şiirler okunur ve 
buradaki törenler son bulunca Zafer Alayı yoluna 
devam ederek Kültürpark önüne kadar gelir ve 
burada dağılırdı62. 

Zübeyde Hanım Anıt Mezarı

Gazi Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım, 
İzmir’in kurtuluşundan kısa bir süre sonra doktor 
tavsiyesi ve de kendi isteği ile İzmir’e getirildikten 
4 ay kadar sonra, 15 Ocak 1923 günü İzmir Kar-
şıyaka’da vefat etmişti63. Atatürk’ün direktifleriyle 
İzmir Karşıyaka’da toprağa verildi. İlk defa 1934 
senesinde kutlama programına dâhil edilen ve her 
yıl düzenli olarak aynı saatlerde yapılan törenler-
de Zübeyde Ana’ya ithafen konuşmalar yapılırdı. 
Konuşmacılar arasında İzmir’in genç bayan öğ-

retmenleri de bulunuyordu64. Bir annenin evladı 
için yaptığı fedakârlıkları ancak bir anne anlaya-
bilir ve bunu en iyi bir anne tarif  edebilirdi. Bu-
nun içindir ki burada, bu kutsal annenin kabri ba-
şında yapılan törenlerde, konuşmacılar arasında 
bayanların yer almaması düşünülemezdi. Yapılan 
konuşmaların ardından kabre çelenkler konula-
rak törene son verilir ve bu sayede ulusun saygıları 
da bildirilmiş olurdu65. 

Gece Şenlikleri

Gündüz yapılan kutlamaların ardından 9 Eylül 
geceleri bir başka yaşanırdı. Sahil boyunca içleri 
mumlu fenerlerle, bayraklarla ve renkli parlak kâ-
ğıtlarla süslenmiş cumbalı evlerin önünden havai 
fişekler atılır, eli maytaplı insanlar mahalle ara-
larından sel gibi akardı. Süslenmiş ve de ışıl ışıl 
aydınlatılmış vapurlar uzun uzun düdük çalarak; 
Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak ve Göztepe sahil-
lerinde süzüle süzüle ilerlerdi66. Yangından kap-
kara olan şehrin her tarafı elektrik lambaları ile 
baştanbaşa donatılır ve aydınlatılırdı67. Yalıları ve 
Karşıyaka’yı tıklım tıklım dolduran halk için zi-
yafetler, fener alayları ve eğlenceler tertip olunur 

Zübeyde Hanım’ın kabri
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ve bu mutlu günün gecesi genel bir neşe ve sevinç 
içinde sabaha kadar devam ederdi. Yapılan bu tö-
ren ve şenlikler her sene 9 Eylül’de tekrar edilir-
di68. İlk kutlamanın yapıldığı 1923 senesinde dahi 
gece yapılan kutlamalar, gündüz yapılan törenle-
rin gösterişinden hiç de aşağı kalmamıştı69. Bu ilk 
kutlamadan başlayarak takip eden her kutlama 
senesinde gece şenlikleri, halk için ayrı bir önem 
taşımaya başladı. Gündüz yapılan törenlerde yer 
yer sıcaklardan bunalan vatandaşları ılık eylül ak-
şamları ferahlatırdı. Kendileri için İzmir’in çeşitli 
semtlerinde düzenlenen şenliklere katılan halk, 
yapılan gösterileri sevinç ve heyecan içinde izler-
di70. Askeri kıtaların iki buçuk saat süren resmi-
geçidinden sonra başlayan fener alayları, sabaha 
kadar devam ederdi71.

1937 senesinden itibaren fener alayları sadece 
karada değil denizde de yapılmaya başlandı72. 
Özellikle 1938 yılında donanmanın da İzmir Li-
manı’nda olması nedeniyle denizde düzenlenen 
fener alayı, bilhassa Yavuz Zırhlısı’nın etrafında 
saatlerce devam etti. Ayrıca gece ve gündüz hal-
kın ziyaretine açılan savaş gemilerini binlerce kişi 
gezmişti73.

Panayırlı ve fuarlı günlerin 9 Eylül geceleri bir 
başka olurdu. İzmir halkı ve gelen misafirler, 9 
Eylül’ün şerefine mükemmel bir şekilde donatılan 
fuarda, sabaha kadar büyük bir neşe ve heyecan 

içinde vakit geçirirdi. İzmir’deki bütün cadde-
lerde ve fuardaki geniş meydanlarda halk, omuz 
omuza vaziyette sabahı ederek büyük günü birlik 
halinde kutlardı74. 

Kurtuluşun ve Kuruluşun şehri İzmir’de bu etkin-
liklerin aynı coşku ile artarak devam etmesi dile-
ğiyle.
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Türk- Yunan ilişkileri tarihi perspektif  
içinde değerlendirildiğinde oldukça inişli 
çıkışlı bir sürecin yaşandığı yadsınamaz 

bir gerçektir. Nitekim 1919-1922 yılları arasında 
vuku bulan Türk-Yunan harbi sonrası yeni Türk 
Devleti’nin kuruluşu gerçekleşmiştir. Lozan Ant-
laşması ile iki taraf  arasındaki muharebe dönemi 
sona ermiş, mütareke döneminin başladığı bir 
süreç beraberinde yaşanmıştır. Lozan Antlaş-
ması ile iki ülke arasında çözülemeyen ve tekrar 
gündeme gelebilecek sorunlar ortaya çıkmıştır. 
Nüfus mübadelesi, sınırlar, azınlıklar, Fener Rum 
Patrikhanesi, Türk-Yunan devletleri arasındaki 
en önemli anlaşmazlık konularıdır. Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün ve Venizelos’un özellikle 1930’lu 
yıllardaki girişimleri neticesinde Türkiye ve Yu-
nanistan arasındaki ilişkiler dostluk adımları ile 
pekiştirilmiştir. Dostluk münasebeti ile her geçen 
gün iyiye giden bu ilişkiler uzun bir süre devam 
ettirilmeye çalışılmıştır.

Türk-Yunan Dostluk Anlaşması, Ata-
türk ve Venizelos’ un Barış Sürecine 
Katkıları: 

Yunan Ordusu Büyük Taarruz sonrasında Ana-
dolu’dan tamamen çıkarılmış ve 11 Ekim 1922 
tarihinde imzalanan Mudanya Mütarekesi ile 
Türk-Yunan muharebesi sona ermiştir. Bu önem-
li gelişme ile TBMM’nin varlığı İtilaf  Devletleri 
tarafından resmen onaylanmış ve barış antlaşma-
sı imzalanması kararlaştırılmıştır1. 1923 yılının 
Temmuz ayında imzalanan Lozan Antlaşması’na 
göre, Türkiye’deki Rumlar ile Yunanistan’daki 
Müslümanlar karşılıklı olarak mübadele edilecek-
lerdi. Ancak görüşmeler esnasında Türk tarafı, 
İstanbul dâhil kendi topraklarındaki tüm Rum 

nüfusun mübadeleye tabi olmasını istemiş ve Batı 
Trakya’da yaşayan Türk nüfusun ise kapsam dı-
şında tutulmasını talep etmiştir. Yunan tarafı ise, 
yüzyıllardan beri Yunan halkının ideolojik ve kül-
türel bağı olan İstanbul’dan tamamen vazgeçme-
mek amacıyla mübadelenin sınırlarını dar tutmak 
istemiştir2. Türkiye ve Yunanistan arasında müba-
dele sorunu zaman zaman ciddi görüş ayrılıkları-
na neden olsa da sonuç olarak taraflar arasında 
anlaşmaya varılmıştır.  30 Ocak 1923 tarihinde 
Batı Trakya’daki Türkler ile İstanbul’daki Rumla-
rın mübadele kapsamı dışında tutulmasını içeren, 
“Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin 
Sözleşme ve Protokol” imzalanmıştır. Ancak so-
runun kesin olarak çözülmesi 1930 yılına kadar 
sürmüştür. Yunanistan ile yaşanan bir başka so-
run olan Patrikhane meselesi de 21 Haziran 1925 
tarihinde imzalanan, Ankara Antlaşması ile çözü-
me kavuşmuştur3. 

Barışçıl çözüm arayışı

Yunanistan’da yaşanan iktidar değişimi esnasın-
da Ankara Antlaşması’nın onaylanması gecikti. 
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal 1926 yılı-
nın Kasım ayında Mecliste yaptığı bir konuşma-
da Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlara 
barışçıl bir çözüm bulunması konusunda Türki-
ye’nin elinden gelen her şeyi yaptığını belirtmiştir. 
Görüşmeler sonucunda Atina Antlaşması Yuna-
nistan tarafından 25 Şubat 1927’de, Türkiye ta-
rafından ise 5 Mart 1927’de onaylanmıştır4. 10 
Haziran 1930 tarihinde Ankara Sözleşmesi’yle 
Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus mübade-
lesinden kaynaklanan siyasal ve ekonomik sorun-
lar çözüme bağlanmıştır. Ankara Sözleşmesi’nin 
onaylanması üzerine yapılan müzakereler sonu-
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cunda Venizelos’a göre, Türkiye ile bazı sorunlar 
yaşansa bile yakın işbirliği konusunda kararlı ol-
mak gerektiği yönündeydi. Seçimi kazanan Veni-
zelos, 30 Ağustos 1928’de Türk Dışişleri Bakanı 
Tevfik Rüştü (Aras) Bey’e ve Başbakan İsmet (İnö-
nü) Paşa’ya mektup göndererek, Türkiye ile Yu-
nanistan arasında sınırların genişlemesine yönelik 
herhangi bir toprak alma arzusunun bulunmadı-
ğını, mübadele ile alakalı sorunların çözümüne 
yönelik mütabık olunacağına inanarak, Türk-Yu-
nan “Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması’nın” 
imzalanabileceğini belirtmiştir5.   
  

Venizelos’un Türkiye ziyareti

1929’da ortaya çıkan ekonomik kriz, Balkanlar-
daki çalkantılar ve İtalya’nın Akdeniz bölgesi 
üzerindeki hâkimiyet kurma çabası, Türk-Yunan 
ilişkileri açısından yeni bir dönemin başlamasına 
vesile olmuştur. Balkanlarda huzur ve sükûneti 
gerçekleştirmek amacıyla Yunanistan ile yakın 
ilişkiler kurulmaya çalışıldı. 25 Mart 1930 tari-
hinde Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Enis Akay-
gen’in, Yunan Millî Bayramı kutlamalarına ka-
tılarak diplomatik bir jestte bulunması, Türkiye 

ile Yunanistan arasındaki yakınlaşma sürecinin 
hızlanmasına neden olmuştur6. “Ankara Sözleş-
mesi” imzalandıktan sonra Başbakan İnönü, Ve-
nizelos’u Türkiye’ye davet etti. Yunanistan Başba-
kanı, İnönü’nün bu daveti üzerine, 27-31 Ekim 
1930’da Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulundu7. 
Yunan Başbakanı Venizelos, İsmet Paşa ve Tevfik 
Rüştü Bey’le görüşmeler gerçekleştirdi. Venize-
los’un Türkiye ziyareti Afet İnan tarafından şöyle 
aktarılmaktadır: 

“Venizelos’u Ankara Palas’ta karşılıyor Atatürk. Giriş 
kısmında duruyorlar ve halk da orada toplanmış durum-
da. Fakat bir hareket yok. Atatürk, Venizelos’un arkasına 
geçiyor ve işaret ediyor halka alkışlamaları için. Ve ondan 
sonra alkışlıyorlar. Çünkü hakikaten halk, Venizelos den-
diği zaman bir çekingenlik içinde. Benim de kendi çocuk-

Yunan Başbakanı Venizelos Ankara Palas’ta Cumhuriyet Balosu’nda, 29 Ekim 1930
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kurma çabası, Türk-Yunan ilişkileri 
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vesile olmuştur.



124

luğumda olduğu gibi. Venizelos’u gördüğüm zaman nasıl 
konuşacağımı bilememiştim. Fakat sonra karşılıklı ve eşi 
ile beraber konuşmalarımız oldu.” 

Venizelos’un Türkiye’ye yaptığı bu ziyaret sıra-
sında, iki devlet arasında siyasi, askeri ve ekono-
mik konular ile ilgili üç antlaşma imzalanmıştır. 
Bu antlaşmalar imzalandıktan sonra Yunanistan 
Başbakanı’nın değerlendirmesi şöyle olmuştur; 
“Türk-Yunan dostluğu bir arzu değil artık bir 
gerçektir. Bugün her iki halk nezdinde bu dostluk 
artık gerçekleşmiş ve perçinlenmiştir. Siyasetim, 
Türkiye ile her zaman dostluk olacaktır.” Ata-
türk, Venizelos’un Ankara’da bulunduğu 30 Ekim 
1930 yılında, Ankara Türk Ocağı’ndaki Cumhu-
riyet Balosu’nda misafirlere Türk-Yunan ilişkileri 
ile ilgili şunları söylemiştir; “İki millet arasında 
vâsi bir teşriki mesai sahası vardır. Ben şahsen bu 
iki millet arasında teşriki mesaiye tamamen taraf-
tarım”8.

“Halk antlaşmaları onaylamıştır”

Venizelos’tun İstanbul ziyaretinden hemen sonra, 
İsmet Paşa ve Tevfik Rüştü Bey Atina’ya iade-i zi-
yarette bulundu ve Türk heyeti Yunan halkı tara-
fından misafirperver bir şekilde karşılandı. İnönü 

muharebelerinin üzerinden on yıl geçmiş olma-
sına rağmen Yunanlıların, savaş döneminde batı 
cephesi komutanını karşılamaya koştuğunu ve 
onu heyecanlandıracak şekilde alkışladığını ifade 
etmektedir. Yaşananları, Venizelos “Metinler öne-
mini yitirmiştir, çünkü antlaşmalar halk tarafından zaten 
onaylanmışlarıdır” sözleriyle yorumlamıştır9.

Atatürk’ün bayrağa saygısı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Mustafa Ke-
mal Atatürk, devletler arasında daimi dostluk ve 
düşmanlığın ilelebet süreceğine inanmamıştır. 
Dolayısıyla I. Dünya Savaşı’ndan sonra Anado-
lu’yu işgal eden hiçbir devleti millî düşman olarak 
ilan etmemiştir. Nitekim Türk Ordusu, Dumlu-
pınar’da Yunan Ordusu’na karşı zafer kazandık-
tan sonra, İzmir’e giden Atatürk, İsmet İnönü’ye 
şunları söylemiştir: “İzmir’e gelince ilk işin olarak 
büyükçe bir bina hazırla! Yunanlılarla işimiz bitti artık! 
Düşmanlığa yer yok! İki milletin ve dünyanın selâmeti ba-
kımından Türk-Yunan dostluğu şarttır…”10. 10 Eylül 
1922’de Atatürk İzmir’e girdiğinde bu düşünce-
sini kanıtlamıştır. İzmir’de Atatürk’e, Yunan Kralı 
Konstantin’in kalmış olduğu ev tahsis edilmiştir. 
İzmir halkı, evin girişindeki mermer basamakla-
ra bir Yunan bayrağı sermiş ve Atatürk’ten, Kral 
Konstantin’in Türk Bayrağı’na yaptığı gibi, Yu-
nan bayrağını ayakları ile çiğneyerek eve girme-
sini istemiştir. Ancak Atatürk, Kral Konstantin’in 
yaptığı gibi yapmayacağını söyleyerek ayaklarının 
altına serilmiş olan Yunan bayrağını yerden kal-
dırtıp; “Bir milletin istiklâlinin timsali olan bayrak çiğ-
nenmez.” demiştir11.

1930 Balkan Konferansı

Atina’da 6-10 Ekim 1929 tarihinde 27. Evrensel 
Barış Kongresi düzenlendiğinde, Yunan bürokra-
sisinden avukat, sosyolog ve politikacı Aleksandr 
Papanastasiu’nun Balkan devletleri arasında or-
tak sorunların çözümüne ve çıkarlarına yönelik 
bir Balkan Birliği Enstitüsü’nün kurulması tav-
siyesiyle, Balkan birliğinin kurulmasına yönelik 
bir konferansın toplanması kararlaştırılmıştır12. 5 
Ekim 1930’da Atina’da toplanan Balkan Konfe-

Yunan Başbakanı Venizelos 27-31 Ekim 
1930’da Türkiye’ye resmi bir ziyarette 
bulundu. Venizelos’un Türkiye’ye yaptığı bu 
ziyaret sırasında, iki devlet arasında siyasi, 
askeri ve ekonomik konular ile ilgili üç 
antlaşma imzalanmıştır.

Yunan Başbakanı Venizelos TBMM önünde, 27 
Ekim 1930
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ransı, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Türki-
ye, Yugoslavya ve Yunanistan yarı resmi temsilci-
lerinin katılmasıyla gerçekleşmiştir. Bu toplantıda 
fahri başkan seçilen Venizelos yaptığı konuşmada; 
“Memleketlerin yakınlaşmasını sağlayacak çarele-
ri araştırmak için Balkan milletlerinin temsilcileri-
nin bir araya gelmiş olmasından dolayı duyduğum 
sevinci de ifade etmek isterim… Hepimiz böyle 
bir ittihadın gerçekleşmesinde çeşitli engellerin 
mevcut olduğunu biliyoruz. Bunun gerçekleşebil-
mesi ancak samimi bir işbirliğiyle olabilir… Esa-
sen izlediğimiz amaç o kadar büyüktür ki onun 
kesin olarak gerçekleştirilmesi uğruna harcayaca-
ğınız çabalar her şeye değer…” sözleriyle Balkan 
Birliği’nin önemine vurgu yapmıştır13. 

Venizelos’un Nobel adayı: Atatürk

Venizelos, Atatürk’ü Nobel Barış Ödülü’ne aday 
göstermek için, Norveç’in başkenti Oslo’da bu-
lunan Nobel Ödülü Komitesi Başkanlığı’na, 12 
Ocak 1934 tarihli üç sayfadan oluşan Fransızca 
olarak yazılmış bir mektup göndermiştir. Venize-
los’un Nobel Ödülü Komitesi Başkanlığı’na gön-
derdiği bu mektubun Türkçe tercümesi şöyledir: 

“Bay Başkan, yedi asra yakın bir süre zarfında Yakın 
Doğu ve Orta Avrupa’nın büyük bir kısmı kanlı mücadele-
lere sahne olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu ve sultanların 
mutlakiyetçi idareleri bunun başlıca amili idi. Hristiyan 
milletlerin İmparatorluğa bağlanmaları ve bundan müte-
vellit Salibin Hilâle karşı yaptığı kaçınılmaz mücadeleler, 
kurtulma emeli ile bu milletlerce yapılan isyanlar, Osmanlı 
İmparatorluğu sultanların idaresinde kaldığı sürece devam-
lı tehlike kaynağı teşkil eden bir durum husule getiriyordu. 
Mustafa Kemal Paşa’nın muhasımlarına karşı yaptığı 
milli harekâtın galibiyetle sonuçlanmasını müteakip 1923 
yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, bu istikrarsız 
duruma son verdi. Bir milletin hayatında bu kadar kısa 
bir süre içinde böylesine köklü bir değişme nadir vuku bul-
muştur. Teokratik bir rejim içinde yaşayan, din ile hukuk 
kavramlarının birbirine karıştığı çökme yolundaki bir im-
paratorluğun yerini güç ve hayat dolu modern ve milli bir 
devlet almıştır. Büyük devrimci Mustafa Kemal Paşa’nın 
başlattığı hızla, mutlakiyetçi sultanlar rejimi yıkılmış ve 
gerçekten laik bir devlet kurulmuştur. Millet tümüyle çağ-
daş uygarlıkların önünde yer almak için şevk ile ilerleme 
yolunda bir atılım yapmıştır. Barışı takviye hareketi yeni 

ve seçkin Türk devletine bugünkü görüntüsünü veren tüm iç 
reform hareketleriyle birlikte yürümüştür. Türkiye yabancı 
unsurlarla meskûn vilâyetlerini terk etmek hususunda tered-
düt etmemiş ve antlaşmalarda belirtildiği üzere kendi milli 
sınırları ile samimi şekilde iktifa ederek Yakın Doğu’da ba-
rışın gerçek bir savunucusu olmuştur. Kanlı mücadeleler ne-
deni ile uzun yıllar Türkiye ile düşman durumunda kalan 
biz Yunanlılar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yerini alan bu 
ülkede vuku bulan bu köklü değişikliğin etkilerini duyan ilk 
kimseler olduk. Anadolu faciasının hemen akabinde kendi-
ni yenileyen Türkiye’ye bir anlaşma fırsatı görerek elimizi 
uzattık. O, bu uzanan eli samimiyetle kabul etti. Ciddi 
anlaşmazlıklarla ayrılmış olan milletlerle samimi bir barış 
örneği veren bu yakınlaşmadan, iki ülke için olduğu kadar 
Yakın Doğu barışı için de yararlı sonuçlar doğmuştur. Ba-
rışın medyun (borçlu) olduğu bu kıymetli katkının sahibi 
kişi Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’dır. Bu 
nedenle 1930 yılında Yunan Hükümet Başkanı sıfatı ile 
ben Türk-Yunan Paktı’nın imzası ile Yakın Doğu’da barı-
şa doğru yeni bir devir başlarken, Mustafa Kemal Paşa’yı 
Yüksek Nobel Barış Ödülü için aday göstermekle şeref  ka-
zanırım. İhtiramatı faikamın kabulünü rica ederim, Bay 
Başkan.”14.

1934 yılı Nobel Barış Ödülü için, Norveç Parla-
mentosu tarafından seçilen Nobel Ödülü Komite-
si’ne, Mustafa Kemal Atatürk ile Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı Franklin Delano Roosevelt’in 
de aralarında bulunduğu, toplam yüz üç kurum, 
kuruluş ve şahıs için teklifte bulunulmuştur. Nobel 
Ödülü Komitesi Venizelos’un Atatürk için yaptığı 
teklifi, diğer bütün adaylar gibi, değerlendirmeye 
almıştır. Ancak Komite, yapmış olduğu değerlen-
dirme sonunda, 1934 yılı Nobel Barış Ödülü’nün, 
silahsızlanma çalışmalarındaki gayretlerinden 
dolayı İngiliz İşçi Partisi lideri Arthur Hender-
son’a verilmesini uygun görmüştür. Arthur Hen-
derson’a ödülü, Nobel Komitesi Başkanı Fredrik 
Stang tarafından Norveç’in başkenti Oslo’da 10 

Venizelos, Atatürk’ü Nobel Barış Ödülü’ne 
aday göstermek için, Norveç’in başkenti 
Oslo’da bulunan Nobel Ödülü Komitesi 
Başkanlığı’na, 12 Ocak 1934 tarihli üç 
sayfadan oluşan Fransızca olarak yazılmış 
bir mektup göndermiştir.
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Aralık 1934’te düzenlenen bir tören ile verilmiş-
tir. Venizelos’un Nobel Ödülü Komitesi Başkanlı-
ğı’na gönderdiği Atatürk’ü Nobel Barış Ödülü’ne 
teklif  eden mektup ise 1930’larda Türk-Yunan 
ilişkilerinde dostluk ve işbirliğinin geldiği noktayı 
gösteren önemli belge olmuştur15.

Tarih, devletlerin kaderlerine sürekli beklenmedik 
olayları yaşatır. Nitekim Türkiye ve Yunanistan 

arasında yaşanılanlar bu olgunun doğruluğunu 
kanıtlar durumdadır. Dünden bugüne değişkenlik 
gösteren bu ilişkilerin akıbeti, Türk-Yunan dostlu-
ğu, kültürel ve daha birçok ortak paydada bulu-
şan ortak geçmişin birikimleri oldukça, bu dostluk 
gelecekte de ehemmiyet gösterir derecede devam 
edecektir.

“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh...”  (Mustafa Kemal 
ATATÜRK)
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Yunan ordularının İzmir işgali üç uzun yıl bo-
yunca devam etti. Zaman görecelidir, güneş tak-
viminin üç yıl olarak hesapladığı bu süre, İzmir-
liler için üç asır, belki çok daha fazlasıydı. Yunan 
askerleri her yerdeydi ve mezalimin haddi hesabı 
yoktu. Al bayrakların hepsi indirilmiş, yerine Yu-
nan bayrakları çekilmişti. Onca zulüm bir yana, 
belki de en çok canlarını acıtan, onurlarını kıran, 
yüreklerini dağlayan da buydu. Her yerde dal-
galanan ay yıldızı görmeye günün birinde has-
ret kalabilecekleri, akıllarının ucundan bile geç-
mezdi. Ama olmuştu işte... İşgal yılları boyunca 
bulundurabileceğiniz en sakıncalı şey belki de 
Türk Bayrağı idi. Canlar pahasına çok gizli 
yerlerde saklanmış az sayıda bayrağı bir kenara 
koyarsak, şehrin genelinde Türk Bayrağı bulmak 
neredeyse imkânsızdı. 

Bir anda her yer bayraklarla donandı

Türk Ordusu’nun şanlı askerleri 9 Eylül’de İz-
mir’e girdiğinde “Evlerinize Türk Bayrağı asın” 
diyordu İzmirlilere. Nereden bulsunlardı da as-
sınlardı, yoktu bayrak! Maharetli Türk kadınının 
her zaman olduğu gibi bir çözümü vardı. Kırmı-
zı kumaşlar bulundu, beyaz kumaşlar da… Her 
biri mutluluk gözyaşlarıyla ıslanmış sayısız bayrak 
dikiverdiler. Bir anda her yer kırmızı beyaza bü-
rünmüştü. Ne çok özlemiş meğer İzmirliler Türk 
Bayrağı’nı, hiç yok iken bir anda binlercesini as-
mışlardı, sokaklara, evlere, direklere olabilecek 
her yere… Ay yıldız dönmüştü, hasret bitmişti. 

APİKAM’daki Kurtuluş Hatırası 
Türk Bayrağı

9 Eylül 1922’de, o uğursuz işgal sona erip de Türk neferleri İzmir’e girdiğinde, 
halk asacak bayrak bulamadı. Hasibe Özsamancı, o heyecan ve kargaşanın 
içinde oturdu, iki bayrak dikti. Bu zafer bayraksız kutlanamazdı... Düşman 
işgalinden kurtuluşa şahit o bayraklardan biri bugün APİKAM’da bulunuyor. 
Gürhan Özsamancı tarafından 2011 yılında bağışlandığından beri, APİKAM’ın 
en değerli hazinelerinden biri olarak özenle muhafaza ediliyor. 

Hasibe Özsamancı ve ailesi, 1950’de bayrağın 
dikildiği evde çekilmiş bir fotoğraf
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Kim bilir, belki de işgal yıllarında çekilen hasre-
tin bugün dahi dinmemiş özlemidir İzmir’de bitip 
tükenmek bilmeyen bayrak asma arzusu, Türk 
Bayrağı sevdası. O günden beri hep kırmızı beyaz 
güzel İzmir. 

Zeki ve maharetli Türk kadını

9 Eylül’de alelacele dikilen o bayraklardan biri 
bugün APİKAM’da bulunuyor. Bayrağı diken; 
vatansever olduğu kadar zeki ve maharetli bir 
Türk kadını: Hasibe Özsamancı. O gün iki adet 
bayrak dikmiş ve yıllarca gözü gibi koruyup 
saklamış, ölümünden sonra ise torunu Gülen 
Özsamancı emanete sahip çıkmış. 2011 yılında 
da torununun çocuğu Gürhan Özsamancı’ya in-
tikal eden iki bayraktan biri APİKAM müzesine 
bağışlandı. Bugün o Türk Bayrağı APİKAM’da 
kentin belleğine kazınmış bu unutulmaz olayın 
şahidi, İzmir’in kurtuluşunun hatırası ve Hasi-
be Özsamancı’nın değerli emaneti olarak özen-
le muhafaza ediliyor. Gelin, o gün yaşananları, 
bayrağın nasıl dikildiğini, o gün yaşanan sevinci, 
kıvancı bir de Hasibe Özsamancı’dan dinleyelim. 

Hasibe Özsamancı, o güne ilişkin anılarını 
şöyle naklediyor henüz hayattayken: “İşgal 
döneminde zaman zaman kent merkezindeki 
çatışmalara maruz kalmamak adına Karabağ-
lar’daki bağ evimize giderdik. Ben, kocam, ço-
cuklarım Fehmi ve Nüveyre, kocamın kardeşi, 
maaile ile orda güvende olurduk. 7 Eylül civarı 
duyumlar almaya başladık. Yunanlıların kaçmaya 
başladığını söylüyorlardı. Yunan’ın Anadolu’nun 
içlerinden kaçarak geldiği, kaçarken her yeri ya-
kıp, yıkıp, yağmaladığı haberleri dilden dile do-
laşıyordu. Kocam Nuri Çavuş, 8 Eylül sabahı 
kent merkezine dönmeye karar verdi. Evlerimiz, 
dükkânlarımız zarar görür diye böyle bir karar 
almıştı. Saman dükkânları vardı. Bu dükkânlar 
Kemeraltı’ndaydı. Evlerimiz ise rahmetli Ka-
yınpederim Samancızade Osman oğlu Elhac 
İbrahim’in 1800’lerin ortasında kurduğu mahal-
le olan Hacı İbrahim Mahallesi ve kardeşinin 
kurduğu Hacı Mehmet Mahallelerindeydi. Kız 
Hasan Sokağı’nda (bugünkü 844 Sokak) 49 nu-
marada otururduk. Diğer evlerde kiracılar ve ak-
rabalar vardı.

Hasibe Özsamancı (1883-1959) : APİKAM’daki 
Türk Bayrağı’nı 9 Eylül 1922’de diken Hasibe 

Özsamancı’dır. Hasibe Özsamancı’nın baba tarafı 
Preveze’den İzmir’e gelen bir ailedir. Ailenin, 
Basmane’de Pazaryeri Mahallesi’nde hamam 

işlettikleri bilinmektedir. Preveze’ye de Yanya’dan 
gelmişler, Mora isyanı sonrası Anadolu’ya 

geçmişlerdir

Nuri Çavuş (1876-1933) : Hasibe Özsamancı’nın 
eşidir. Soyadı Kanunu’ndan önce öldüğünden 
soyadı alamamıştır. Samancızade Nuri Çavuş, 
Samancılık ile uğraşıyordu. Ayrıca müderrislik 
de yapmaktaydı. Babası Samancızade Osman 
oğlu Elhac İbrahim, aynı isimle, Hacı İbrahim 

Mahallesi’ni kurmuştur. Hacı Mehmet Mahallesi 
de amcasının adını taşımaktadır 



129

O gün yola koyulup, Eşrefpaşa üzerinden eve 
geldik. Geldiğimizde abim Mustafa’nın eve 
saklandığını gördük, çok şaşırdık. Meğer o da 
Yunanlılardan kaçıyormuş. Eski komiserdi, onu 
arıyorlarmış. Aslında babamlar Basmane’de Pa-
zaryeri Mahallesi’nde hamam işletirlerdi. “Kasım 
Hamamcılar” derlerdi aileme. Biz 8 Eylül akşa-
mı eve vardık. Şükür kendi evimizde olduğumuz 
için mutluyduk ancak çatışmalar vardı. Yunanlı-
lar, Rumlar akın akın gemilerle, sallarla kaçıyor-
lardı. Biz de korkuyorduk. 9 Eylül sabahı oğlum 
Fehmi’yi abime yemek götürsün diye Mersinli’ye 
gönderdim. O da Tuzakoğlu Un Fabrikası’nın 
orada çatışmaların ortasında kalıp, olup bitene 
tanık olmasın mı?.. Yunan pusu kurmuş. Kente 
giren süvarilere bombalar ve mitralyözlerle sal-
dırıyor... Halkapınar’da askerler şehit oluyor... O 
sırada süvarinin arda kalanı yetişip hepsini püs-
kürtüyor.

İşte tam bu anlarda İkiçeşmelik’in o dar sokakla-
rında nal sesleri, at sesleri duyuldu. Çok korkuyo-
ruz. Asker kapıyı kırdı. Bahçeden biz daha içeri 
girmeden, bizi gördüler. Bizim Türk olduğumuzu 
anlayınca “Anacığım korkmayın biz Türk Aske-
riyiz, kurtuldunuz. İzmir kurtuldu.” dediğinde 
ağlamaya başladım. O zamanki sevincimi anlata-
mam. Asker her eve giriyor. Yunanlı var mı diye 
bakıyor. Bize “Korkmayın!” dedi, “Anne bayrak 
asın!”. “Oğlum nasıl, nereden bulalım bayrak?” 
diye cevap verince “Anne bulun buluşturun yapın. 
İzmir kurtuldu!” dedi. Hemen içeri koştum. 

Bu sırada da kocam aynı zamanda müderristi. 
Kılıcı Mescidi’nin duvarına çıkıp ezan okuma-
ya başladı. Üç yıl üç ay işgal gördük, ezan sesi 
duymadık. Mahalleden tekbir sesleri yükseliyor. 
Böyle bir sevinç olamaz… İçeride sandıktan bir 
kırmızı yün kumaş buldum. Kenarlarını ellerimde 
ölçtüm. Beyaz Amerikan kumaşından da bir bez 
bulup bayrağa teyelledim. Bu bayrağı evin cüm-
le kapısına astım. Ama ne görelim. Bir saatten az 
sürede mahalle kıpkırmızı oldu. Her yer bayrak. 
Ama ne sevinç ama ne mutluluk…

Nüveyre Kababaldır (1917-1945) : Hasibe 
Özsamancı’nın kızı

Fehmi Özsamancı (1907-1990) : Hasibe 
Özsamancı’nın oğlu

İbrahim Özsamancı (1925-1988) : Hasibe 
Özsamancı’nın oğlu 
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Kocam vilayete gitmeye karar verdi, kardeşi Hafız 
Mehmet abi ile birlikte. Orada askeri görecekler... 
Belki Kemal Paşa gelecek. O Mekke Yokuşu, Arap 
Fırını, Hamam Yokuşu, oluk oluk insan merkeze 
iniyor. Askeri, Türk Askerini görecekler… Koca 
koca insanların sevinçten hüngür hüngür ağla-
dığını ilk kez o gün gördüm. Ağlamayan kimse 
yoktu.

İşte 9 Eylül, İzmir’in kurtulduğu o gün, bu bayra-
ğı diktim. İki tane diktim.” 

Hafız Mehmet Olkaç (1878-1948) : Nuri Çavuş’un 
kardeşidir. Soyadı kanunu ile aynı kütükte farklı 

soyadı almıştır

Samancızade Hacı İbrahim (1839-1916) : Nuri 
Çavuş’un babasıdır. 1800’lerin başında babası 
Samancızade Osman ile Seferihisar’ın Beyler 

Köyü’nden kent merkezine gelen bir Yörük olduğu 
biliniyorBayrağın dikildiği eve ait tapu, İzmir Merkez İlçesi 

(günümüzde Konak), Hacı İbrahim Mahallesi Kız 
Hasan Sokağı (844 sokak) 49 numaradır. 844 

Sokağın çift numaraları Gedikli, tek numaraları 
Kız Hasan olarak geçer 
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