
v l,{.'T r K

836 vn, riinr r,lnis roxennsi

Gtiruir,ciw, TEyyis listuubol; : T9l9' da AnaiLolu' ila Yabanct, Isgal
ue Tahrilrlerinin D o$urd,u$u Problemler

Mondros Miitarekesiui izleyen aylardan itibaren 1919 Tiirkiye'sincle
Kuvayt Milliyeye kargr bitlegen i9 ve drq kuwvetle artrk Aaadolu'ya
inhisar eden bir Tiirkiye, miispet ve menfi cereyanlann hayn vc qer

kuw-etlerinin gizli veya agrk miicadele salr-nesi oldu. Bu miicadele
bir yanclan Kuva;r Milliyeyi baltalama tegebbiisleri, bu ruhu iildiirmek,
sdndiirmek qabalan qeklinile tezahiir ederkerr difier yandan drq propa-
ganda ve tahriklerin, Anadolu iizeriudeki emperyalist ve stimiirge
emellerinin hrz akh$r bir nitelik kazanryordu,

Bu menfi cereyanlarr:r, ve gayrerlerin yo$unlaqtr$r, biitiia ihtiras-
Iarrn uyandr$r bu dewede, bu konurrurr qeqitli yitnleri ve safhalan
bulundu$u gibi buna katrlan unsurlann ve kuwetlerin qoklu$u ila tlik-
kari gekmekteilir. Biz bu bildirimizde meselenin aneak belirli birkaq
giiriiniigiine temas edeccfiiz. Bir krsrm resmi belgelerin rqr$r altrnila bun-
lan agrklamaya gahgacafrz.

Once, milli vicdanr srzlatan hryanet qebekesinin nasrl diiqiindiifii
ve nasrl faaliyet giisterdi[i hakkuila bir iki vesika zikredccc$im;

izmir'in iqgali suasrnda ve onu takip eden devred.e Kuvayr Milliye
ruhunu tildiirmek isteyen unsurlann ne dereceile hAkim buluncluklan
ve pasif davranrglarr ile ue biiyiik kayrplara sebep olduklan iyice
malumdur. igte bunlardan biri, Izmir Valisinin .,gayet mahremdir" kay-
diyle sa-larete I eyliil 1335 tarihiyle giinderdifi tahrirartan qu nakle.
dcce$im krsrmlar ibret vericidir. Dewin lzrnir Yalisi tliyor ki :

ooBir zamaudan beri I(uvayr Milliye namr altrnda devam eden ha-
rekAtru binai siyasetirrizi ne d.erecelcrde rahnedar eylemiq olilufunu
arza Iiizum g6remem . .. Bu gibi miinferit ve nAmegru kuvvetlcrin
da$rlmasr igia htikiimeti merkeziyenin son giialerdeki ciddi teqeb.
biisatr iyice tesir husule getirir gibi olmuq ise de elAn kat't bir neticeye
rapt ve isal eililemomiq olmasr, iqgal biilgelerini tayin ve tarafsrz bu btil-
gelerin tesisi ve miisademelerin men'i vazifesiyle giirevlendirilmiq Ge-
neral Milne'in riyaseti altrnda gelmig olan ingiliz askeri heyetinin
buralarda bulundu$u gu srraila, bu kuwetlerin (Kuvayi Milliye) yine
alabildifine azgrnhk g6sterme[e baglamasr ingilizleri bunlara karqr tek-
rar gikAyet mevkiine getirecefii mu.h.akkaktrr, Bendeniz anbean hal we

vaziyetin bu noktailau nezaket ve vehamet peyda ettifine kai]im. Bu
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sebeple KuvaF Milliyeden fayda bekleyenrerin biraz d.a hal ve mevkii
siyasetimizi teemmiil ederek hiq de$ilse Ingilizrere kargr nihog bir du-
rum yaratrlmasrru menetmek esbabrnr istikmale gahqmalan iktiza eder",
. . . Bunu dedikteu sonra kendisinin iyi niyetinclen bahseclen Valio so_

3unda, 'oiQiq daha ziyade kesbi veLamet ederek lehimizde hasrl olmafa
baqlaya4 temayiilatr mesnedii ihrare mahar brrakrrmamak iqin tedabiri
miiessire ve gedide ittihazr viicubu tabiisiui ,.." arzeder. Esasen del.rin
hii-kiimet bagkam da boyre dii4iinmekte ve teclabiri miiessire ve qedide
almaya gahgmaktadrr... Ipte 3 aiustosta viil<el6 Meclisine kabul ettir-
di$i bir kararda "KuvaF Miniye namrra hareket edea birtakrm eqhasr
miisellehanrn. . . lxnrrr ve muamelatr devrete miidahaleye tasaildi ey-
ledikleri ig'arr mahalliden anlaqrlth[rndan hemen tahkikatr larime icra-
sryle gere$iniq yaprlmasr liizumunun Harbiye Nezaretine ve Dahiliye
Nezaretine" bildirilmesini sa$lamrqtr.

Ancak, hiikiimet ve kabine iiyeleri iginde bu menfi turumu tas-
vip etmeyenlere zaman zamen rastlandr$rnr da kaydetmek gerekir.
Mesela, temmuz sonla'nda rlarbiye Nazr'nrn sadarete gitnalerdi$i
bir yazrda, Ikinci ordu Miifettigli$inden arr:ran bir gifre ..r""*i il" bo,.u
verilen cevabrn iligikte suauldufl"u bildiriklikten sonra, qu gergek durum
agrklaumaktadrr : o'IJnsuru Isramr hicrete mecbur, k;til 

"; 
ifna su-

retiyle Yunanhlar maksat ve gayererine gittikge yakragmaktadrrrar
' ' ' Ledisat kargrsrnda . . . itilaf diiveli miiftihas,n,n ,eyi"ci kalarak
bizi Yunanhlarla karqr kargrya brrakmalarr ahalinin *.,,,k"b"I" ve mii-
dafaaya devam etmeleri4i tegvik ve tergip etmektedir. Biitiin ltilAf
hii-kdmetlerine qiimuliiaden dolayr gay' kabili tatbik olmasrndan sarfr.
nazar biifiik miigkilitr siyasiyeyi intag edecefinden ciheti askeriyeuin
tamim etmedi$i ve fakat Dahiliye Nezarerinin istical ederek tlerhal
tamim ve etrafa negretti[i Meclisi yiiker6 mukarreratr ve Kuvayr Mil.
Iiyenin da$rtrlmasr ve kanunen celbi iktiza eden efrat da dahil olmak
iizere biitiiq efradrn ademi icabetini miibeyyin Dahiliye Nezaretinin
tamimi gibi yekdi[erine tamamen zrt emirrerre miilki ve askerr memrrr-
la'n miirkiye ve askeriyeye kargr ademi iti'radrna sebebiyet vermiqtir.
sulh ve asayiqi temin etmek bahanesiyle baqlanmrq olan bu iggalin ihdas
etti$i miiessif vekayi ilaha elim neticerer dofuracak mahiyettedir.
Binaenaleyh hukuku ahalinin hayatr tahrr tekefftile shnarak bunun
iiuiile gegilmez ise akibetin hem ahalii Miislime ve hem hiiktmet ve
memleket igin gay. kabili telafi zararlar tevlit edece$i giiphesizdir.. .
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Muntazam bir orilu kar$rsrnda kurunu vusta vasltala' ile mukabelede
bulunan ve binnetice fanlaca Tiirk ve Mtisliiman kammn akrtrlmasrna
ve memleketiu her tarafinda heyecan ve galeyanrn husulii:re sebebiyet
veren bu hale nihayet vermek igin miispet ve miismir teqebbiislerde
bulunulmasr ..."

Konumuzla ilgili ikinci olayr, genel giiriiniige bir iirnek niteli.
giqcle' Giineydo[rr Anadolu ve Elcezire'cle drg kuwet]erin propagancra,
tahrik ve tecaviizleri olarak ele alaca$rz.

1919 senesi bagrndau itibaren Yan, Bitlis, Diyarbekir ve Musul
r"ildyetlerindeki ingiliz miimessil-i siyasileri faaliyete gegmil, bu vila..
yetlercleki Kiirt aqiretleri iizerinde, Tiirkiye'nin biitiiulii$ii aleylr_inile
tahrikler ve telkiqlerde bulunmaya baqlamrglardr. lB haziranda Meclisi
\riikela'ya, bu yoldaki haberleri ihtiva eden telgrafrarr leffederek meseleyi
hiikiimete intihal ettiren Dahiliye l{ezareti, bolgede giivenlik ve asayigin
korunmasr hakhnds 1*4birler ittihazrnr istemekte ve ayrrca ..Kiirdistan
Teali cemiyeti"ne me,nsup birtakrm zevat tarafrsdan miistakil Kiirilis-
tan te8hili sacleclinile bagkaca istihbar krhnan tegebbiisleri de bildiri
yordu. Buna gdreo do$u vilAyetlerincleki ingiliz siyasi temsilcileri o
bolgede yaqayan dini ve milli asabiyetleri ile ranrnan Kiirt agiret beyle-
rini kah kiilliyetli para itasr ve kah cebir ve giddet giistermek suretiyle
elde etme$e ve Tiirk hii_kiimetinden ayrrmaya gahgmakta, bu halin ise
birtakrm agiretler iizerinde fevkalade heyecana sebebiyet verrnesiyle
ktiylerde telkinlerde bu-lunmak igin dolaqan rngi\z siyasi temsilcisiniu
katledildifi anlaprLyordu, Bu konuda 6zer bir komisyon da kuru].
muqtu kio onlann bazr tavsiyeleri ile birlikte mesele l{eclisi viikelada
gdriiqiildii, fakat bahis konusu bolgeye tavsiye ediltli[i gibi kiilliyetli
asher sevkine imkdn olmadr$ gibi nakden miihim feclakarLkta bulun-
maya da hazinenin durumu gayn miisait giiriilmiig, ancak jald.arma
kadrolannrn ihtiyaca giire geniqletilmesi, aqiret reislerini riirh hiikii-
metine rsrndrracak tedbirlere baq vurulmasr uygun bulunmugtu. zaten
onlar arasrnda da vatanru biitiinlii$iiae ba$h ve sachh olanlar mevcut-
tu. MeselA, $rtnak Reisi Abdurahman A$a, Kiirt Kuliibii gibi bir
tegkilata liizum olmadrfrni agrkga bildiriyordu ki, kenilisinin *iirr"rip
bir riitbe ile taltifi de bu aracla kararlaqturlmrgtr. Di{er bir tedbir ola-
rak da harp senelerinde gdriileu liizum iizerine Ankaraie Konya wilAyet_
lerine isk6rr edilmig r(iirt ahalinin memreketrerirre iadesi diigiiniildii.

ingilizler bu katil hadisesini istismar ederler, itlilihiilen Imadiye
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siyasi miimessilinin katillerini bulmak iizere tedip harekAtrna girigir
ve bir miifreze giinderirlerse de \ran Valisinin 28 temmuz tarihli iq,a-
rrndan aalaqrldr$rna g6re bu rnifteze inhizama ufirar, $e.vh Mehmet
de ingilizleri Siileymaniye hududr-rndan def'e muvaffak olur. Ay-
rrca Elarbiyo l{azrn da }ru miidahale ve tecaviiz Lakkrnda uzun boylu
bilgi vermiq, Zalis'ten imadiye'ye asker sevk ettikleri srrada iig ingiliz
tayyaresinin Cizre kazasrnrn bir kijyiinii bombalayarak dnemli telefata
sebebiyet verdiklerini, agiretlerle miisademeye mecbur kaldrklanm ve
saireyi anlatmrgtr. Ancak iiyle gdriiniiyor ki, hiikiimet Kiirt aqiretle,
rinin bu mukabelesini de ingilizlerin miitarehenin yeclinci maddesinden
istifadelerine vesile verme$e yarayacafr, bagrmrza biiyiik belAlar gerire-
cefii kamsrnda idi, onlara karqr hareketi ]rile bir arahk diiqiinmiiqtii.
Brrna karqrhk yrrkarrda ziktetti{imiz $t.nuL reisinden bagka Musul,ila
Resiilayn btilgesincleki aqiretlere Ahmet sultaq, Ali sultan ve differleri
hiikiimete ba$rhk ve temamiyeti miilekiyeye inang telgraflarr giinde-
riyorlardr, Bu uzun telgrafin qu ibaresi gok dikkate defier:

'0,.. Insanhk diinyasrna bir refah ve saadet derri vadeclen aht
ve hak-r meilcniyetperveriden bu kitlei muazzamai IslAmiyenio dahi
kendi azamet, qarr' ve icliliyle miiaasip hissei metleniyesi ifraz ve temin
edilece$i iimit olunmuq iken bilAkis birqok taahhiitsam milliyernizin
el-vele-irde Urfa'nrn ve sonra da krsmr ekser Elcezire'nin ve bugiinler-
de de lzmir'in ferdAi tarih-i miitarekede bild sebep iggal ve istilAsr . . .
Yunanhlann metalibi mecnunAnesi . , . ciirnlemizi amikan miiteessir
ve miiteheyyig etmiq . . . a$latuuq, inletmiqtir . .."

Ingilizlcrill sadece Kiirt agiretlerini krgkrrtmakla kalmayrp biitiin
Tiirkiyeyi bir esaret ve zillet igine iliiqtirmek istedikleri, XV. Kolorclu
Kumandanrnrn 27 temmuzda lzmir'deki lugiliz temsilcisi ile yaptr$r
bir koaugma muhteviyatrm llarbiye Nezaretine ve Hiikiimete aksettir-
di$ raporunila agrkga giiriilmektedir. Yesika ayneu qdyledir :

oo. . . Mumaileyhin (yani ingiliz temsilcisi), Meclisi 6yanrn (Ameri-
Jran senatosu) ademi muvafakati hasebiyle Amerika'nrn Tiirkiye'ye
Giircistano Azerbaycap ve Ermeni hiikilmetleri mandasrnr kabul ede-
meyece[ini ve ]ralbuki ingilizlerin dlemi islimrn idaresinde tecriibe
ve maharet saldfi olflrrl{lansr beyan ve oomanda"mn mahiyeti haklur:.-
da vaki olAn istifsare cevaben Mrsrr ve Hindistanl misal olarak irae
ve ltazt i,zahat ita etti[i ve vaziyeti siyasiyeclen kendisine maliimat ve-
rilmedi$i cihetlc, manda'nul, hiikiimetqe tarzr telAkkisini bilmemekle
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beraber muntazam bir tarihe ve esaret kabul etmez bir seciyei ahlA-
kiyeye malik bir millcti kentli elimizle zincirbend-i esaret etmemek
igin basiretkdraqe dawanrlmasr liiaumu dermeyan olunmugtur''.

Konumuzla ilgili olarak iigii:rcii ve sorruucu iirnefi de Antalya ve
Konya bolgesinin du.rumundan, buradaki ltulyrn emellerinden ve
teqebbiisleriuden alaca[rz. $OyIe ki :

A:rtalya'da buluuan ltalyan siyasi temsilcisi haziran baqlarrnda
yanrnda askerl bir miigavir ve bir terciiman ile Antalya'dan Burdur
yoluyle Konya'ya gidero Antalya - Burdur - Bolvaclir.'e yaprlacak qi-
mendifer giizergdbrnr te.tkik etti$iqi siiyler; Belediye reisi ile temasla-
rrnda vesaiti nakliye ihtiyacr ve qimenilifcr inqa edilinceye kaclar
Antalya*Burilur-Bolvadin yohnda otobiis iqlettirilmesi ve yardrm
liizumunilan bahseiler.

Bunclan iince de aynr heyet Marinno adrnda emekli bir ltalyan ge-
nerali ile birlikte fzmir'dcrr Burdur yoluyle Antalya'ya ve oradan El-
mah ve Fenike'ye gitmigtir, ormaD, ve maden keqfinde bulunilukla'nr
siiylerler, yollarda daha bazr ltalyan subayla' ile incelemecle bulunur.
lar. Yine Elmah ve Fenike cihetinde palcrmo sanayi Mektebi Miidiirii,
bir heyet haliude arkeolojik eserler aramlqtu. Hulasa ltaryanla'n biri
gelip di$eri gidiyor ve iqgalhazrrhklarr yaprhyor. Bu bilgiyi veren 12,
nci Frrka Ahziiasker Reisi ismail imzah rapor gtiyle crevam etmektedir:

Wilson prensiplerine ra$men ltalyanlarrn Antalya sahillerini ve
hinterlanclinr niifuz ve himaye bOlgeleri gibi telAkki ettikleri anlaqrl-
maktadrr, Antalya'ila bir dariirtedavi (dispanser) agmrglardrr. Meccanen
muayene ve ilaq verilikleri qayidir, iktisailiyatr kamilen ellerine almrq-
lartlrr. Elmah ve Burdur'a da doktor ve ilag giindermek tasawurlarr
vardrr, IslAm egrafrnr celbe gahgryorlar, ,ayrf nokt"l.rr biliyorlar,
fikren ilegilse de ihtiyaq bakrmrndlan muhit her qeye miisaittir. Ahali-i
lslAmiyenin kesret ve kesafeti niifusiyelerini teyide kAfi riiqtleri
yoktur. Bilhassa Malta, Girit, Dimyat ve di$er mahailerilen gelen
mozaik Antalya ahalisi ve aqiretlerinde wicdanr umumi ve hakkr tdbiiyet
tebelliir etmemiqtir. Italyan ajanlarrrun suhuretle ahariile garatr riiyet
ve muhakeme uyandrrmalarr memuliliir. Hafiyyen ahaliilen oy varakasr
topladrkla' gayiilir. Miimessillerin rerciimanlan yerli Hrristiyanlardrr.
Bunlara muhtag riiesay-r hii.kiimetin hali caribi encriqedir. umuru hari,
ciyede bulunmak aym zama'.da idareye vakrf miirrtehip riiesdy-r hii.
hiimete ihtiyaq gedittir. Bu havaliile vaziyete hAkim olacak v"zifeleri
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fiikseldifinde maa]esef memurini miilkiye ve askerive yoktur. Icrasr
icabr ehemmiyetle maruzd*r". ikiqci o.du Mtifettrgi o"tiu imzasryre
7 terr;mtuz tarihinde Harbiye Neaaretirre giinderilen bir yaada da bu
noktaya giiyle temas edilmekte icli I

"Miiteaddit adarardan gelerek tavatrun etmig olan Antarya Isrdm-
larrndau bazr egrafin ewelce ltaryanlara imza vererek davet ettikleri
malumdur' Propaganda tesiriyre B'rdur, rsparta ve havali-i miicavired.e
dahi hissiyatr umumiyeniu iLJdrine tegebbiis edilmiq ve btyrik mikyasta
muvaffak olmuqlardrr. 

-Italyanlar 
za1,rf noktala.. .1'e oh.r,rli -iittiy" ,"igtimaiyemizi pek iyi biliyorrar. Hark iizerinde niifuzu oranra. birersuretle celbetmektedirl3r, h1!ta Konya'da Qelebi hazretleriyle pek

dostanc diiqiip karkryorrar. Bittabi Qerebi'ye nasbr nig6"h e.en ahalinin
hissiyatr da italyanlara reveeciih eiliyor. Avam halk . . , f_iy."l.U-
cesi egraf taralindan iclare edilme$e arrgmrgtrr. Egraftan bazilarr icabr-na miitemayildir ... Burdur,da italyerrlgs4 sattrrrilklall kumaglar_
d-an bir ?argasr posta ilc takdim tahnjr. Antalya, fsparta, Burdur ve
Konya havalisinde vazifei vekdrer tarebi harinde it"iyrurr"" temayiil
ve merbutiyet alAmeti olarak iraesi varit buluncluSu , . .,,

Gi;riiliiyor ki, bu srralarda italyanlar gok faal ve iimitlidirler,
miiteakip alarda daha p-eh gok rapor bu gay,retleri tespit 

"a"."t itgi.
lilere duyrmakta, Antal;a,da Rum gengieriai jandarma yaptrklarr,
bir italyan harp gemisinin birgok n-kliye g"-rsi ir" urk"r getir'*"k -r"
bunla' Korkuteli kazasr merkezi oron- I.i"nos mevkiine gdnclermek
istedikleri yolunilaki haberleri bildirmekte idi. Kuvayr Uittiy"y, yu
do$rudan do$ruya idare ederr ya tra miiessir gekilde destekleyen minlve askeri maka-lary1, Salihli ha'isesi gibi bir hryanet ootoonduo
endiqe duyduklarr anlagrhyordu. BiliailiEi;ibi o srralarda Salihli Kay-
makamr, Miifettig ve Belediye Reisi, yunan kuma:rdamnr kazanrn ig-
Balure davet alqakh$rnr g.stermiglerdi. Bunu:cla beraber, Mustafa sabri
baqkanl$rndaki hiikiimet, italyanlarin Konya wilayeti ve civa' havari-
sinilc bulunmalarrnrn lslam ahariye tecawiiz gekrini almacrr$r gerekge-
siyle bu hultl'ii muslihaneyi hoq giiriiyor, viikeld lvlecrisindJ..J.iidutu-
aya tasaildi ile mescle grkarrlmamasr hususunu', kararlaqtrrryordu.
zaten at'oo zihniyeti taqryanlard.an biri olan ve o srrada Hiirriyet ve
Itilaf Frrkasr Reisi bulunan ayandan Zeynerabidin Efendionin de bunclan
bir miiddet soura Yahdettiaoin yaynladl$r beyanuame miinasebetiyle,
Padigaha, Kuvapa Miltiye namr altrndaki hareketlere ve faaliyete rooy.
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viliyeti ahalisinin kat'i qekilde katilmadr$rur siiyledifii ve teminat
vertlifii giiriiliiyordu.

lqte 1919 Tiirkiye'sinile Kuvayr Milliyeye ve onun maqeri vicclana

dayanan faaliyetlerine kargr birleqen ig ve drg menfi kuwetleriu fikir
ve hareketlcrine rlair birkag vesikayr burada dile getirmiq bulunuyoruz.
Bu hryanet qcbckesi Srvas Kongres.inden, hatta Heyeti Temsiliyenin
Ankara'ya intikalinden sonra da devam etmiq ve memleketin baqrna

yeni yeni gaileler agmaktan ve problemler yaratmaktan geri durma-
mrgtrr. Ancak milli vicdan, akhselim biittin g'iiqliikleri yenmesini ve
hainAne emelleri suya iliigtirmesini bilmigtir.

Kurr:rr, Yur,ud Tnr<in t Bau,h, Kaynaklartn lqr,!t, Alnntla lzmir'in
Iggali Sorunu (15 ma2ts l9L9)

Birinci Diinya savaqrnr kazanmrq ddrt biiyiik devletin kararr iize-
rine, Izmir'i4 Yunanistan tarafrndan iqgali ile Tiirk Kurtuluq savagr-

run barslailr[r bilinen bir gerqelctir, l92L ve 1922 yrllannda Tiirkiye
Btiyiik Millct Meclisi HiikiiLmeti ordunun baglannr kendi devlet
adamlanna giisteren batrh askeri giizlemciler, "Yunanhlann lzrrrir'e
grkartrlmasrnrn ne gibi sonuglara yol agtr$na" definerek, bu teze daha
ilk bagta karqr koymakta hakh olcluklannr hatrrlatmrglardr. Gerek
lngiliz Baqkomutanr Genera-I Wilsono gerek Fransrz meslektaqr General
Foche, kouuya yaLuz askeri yiinden efilmig, Yunan orclusunun lzmir
ve ydresinde tek bagrna uzun siire tutunamayaca$rnr s6ylemiglerilil.
Ancak Iz-ir sorunu yalmz askeri yiinii iginde ilefil, politik yiinlori ile
de tartrgrhyordu. Politikayr yapanlar sivil baqbakanlar ve onlarrn tek-
nik yarihmcrlan ihqiqleri bakanlarr oldu[una giire, askerlerc diiqen
gtirev yanhg veya do$ru olsun, ahqan kararlann sildhh kur.vetlerce
uygulanmasrna ba$h kahyordu. Dolayrsryle 15 mayrs 1919'daki iggal
harcketi, gok yiinlii politik geliqmelerin rqr$r altrnda incelenmelidir.

Birinci Diinya savaqulrn tarihe karrgan iig imparatorlu$u arasrn-
da, en a$rr qartlar Osmanh impar*totlu[u igin hazrrlarrmqtr. Mondros
bir miitareke de$il, Acleta kayrtstz Eartstz bir teslim aptlaqmasr nite-
lifiintle idi. Yurilu ord.usuuilau yoksun brrakan ve gere['inile kenili em.

1 C.E. Callwell, Fielil M, Sir Eenry Wilson, His Life anil Diaries, New York
I92?, cilt 2, s, 190-1, 214-16.
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