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ÖNSÖZ 

"Kurtuluş Savaşı ile ilgili Yunan Belgeleri" başlığı al-
tında yayınladığımız bu eser başta Venizelos olmak üzere 
Yunan devlet adamlarının Fransa, Amerika Birleşik Dev-
letleri ve özellikle İngiltere ile yapmış oldukları diplomatik 
yazışmalardan oluşuyor. Kasım 1918-Kasım 1922 arasında 
Türkiye'nin işgali ve paylaşımına ilişkin otuz altı diploma-
tik belge Ord. Prof.  Enver Ziya Karal tarafından  toplanmış-
tır. Bu belgeler "Türk İstiklal Savaşı ile İlgili Yunan Vesi-
kaları" başlığını taşımakta olup, Cumhurbaşkanlığı Kitap-
lığı kayıt No: 5794'de bulunmaktadır. "Giriş" ve "Değer-
lendirme" bölümleri tarafımızdan  yazılmış, belgeler bu-
günkü dile uyarlanarak yayına hazırlanmıştır. Sayfaların  alt 
ve üst taraflarındaki  italik cümleler Ord. Prof  Enver Ziya 
Karal'a aittir. Metin içerisinde söz konusu edilen haritalar 
ekte bulunamamış, araştırmamıza rağmen bu haritalara ula-
şılamamıştır. 

Emperyalist dünyanın tarihsel boyut içerisinde Türki-
ye'ye bakışı ve yaklaşımı konusunda bu belgelerin belirli 
bir döneme ilişkin somut örnek oluşturarak ileriye dönük 
öngörüler için göz önünde tutulması gerekli olan tarihsel 
perspektife  zemin hazırlamaya katkı sağlayacağı düşünül-
mektedir. Bununla ilgili olarak "Değerlendirme" bölümün-
de çeşitli örnekler görülebilir. 

Türkiye'de genellikle kullanılmamış olan bu belgelerin 
bir an önce gün ışığına çıkarılması ve araştırmacıların hiz-
metine sunulmasının yararlı olacağı inancı ile bu kitap ha-
zırlanmıştır. 
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Yayını gerçekleştiren Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp 
Tarihi Enstitüsü'ne ve metnin bilgisayarda yazılması konu-
sundaki yardımlarından dolayı Araştırma Görevlisi Dr. İb-
rahim Erdal'a teşekkür ediyorum. Kitabın araştırmacılara 
ve okuyan herkese yararlı olmasını bir kez daha diliyorum. 

Ankara 2006 
Prof.  Dr. İzzet ÖZTOPRAK 



GİRİŞ 

Doğu Sorunu, önce Türklere karşı Avrupa topraklarını 
nasıl koruyabilmek ve 1683 Viyana bozgunundan sonra 
Türkleri Avrupa topraklarından nasıl atabilmek şeklinde 
gelişti. Avrupa ülkeleri, çirkin bir Türk görünümü yarat-
mak istemişler, gerek edebiyat gerekse sanatlarında bu 
konuyu özellikle işlemişlerdir. XVIII. yüzyılın sonuna doğ-
ru yaklaşıldığında, bünyesinde Avrupa türü bir kültür, eko-
nomi ve teknik evrimi gerçekleştirerek, çağın güçlü ülkele-
ri arasına katılan Rusya, Fransa ve ingiltere ile birlikte kar-
şısında ortak bir sorun bulmuştu: "Gerilemekte olan Os-
manlı İmparatorluğu'nun geleceği". 

Çar Petro'nun1 ülkesine kazandırdığı Boğazlardan Ak-
deniz'e inmek gibi geleneksel bir politikanın, Fransa ve 
İngiltere'yi Rusya'ya karşı birleştirmesi, Doğu Sorunu'nun 
görünümünü de değiştirmişti. Bu üç ülke Osmanlı toprak-
larını aralarında paylaşamadıkları gibi, hiçbiri de diğerinin 
İstanbul'a egemen olmasına razı değildi. Aranan seçenek, 
kuvvetler dengesi ilkesi içinde, Osmanlı İmparatorluğu'-
nun yaşantısını sürdürmesine razı olmak şeklinde kendini 
gösterdi. 

1869'da Süveyş Kanalı'nın açılması üzerine, Akde-
niz'deki İngiliz çıkarları artık boğazlardan değil, güçlü bir 
donanma ile Malta ve Kıbrıs suları arasında savunulabilir-
di. İngiltere 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan yararla-
nıp "Akdeniz'in anahtarı olarak" tanımladığı Kıbrıs Ada-
sı'nda değerli bir üsse kavuşuyordu. Böylece Rusya'ya 

1689-1725. 
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karşı yürütülen yakın denetim politikasının gevşemesi, 
Osmanlı İmparatorluğu'nun 1878 Berlin Kongresi örneği, 
topraklarının daraltılmasıyla sonuçlanmıştı. Güç dengesi-
nin Akdeniz'e kaydırıldığı bu süreçte, Osmanlılar 1856'da 
verdikleri ödünü, diğer bir deyişle Hıristiyanlar için yap-
maya söz verdikleri reformları  gerçekleştirememekle suç-
lanıyorlardı. 

Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceğini Almanya'nın 
yenilmezliği varsayımına bağlayan ve 2 Ağustos 1914'te 
gizli ittifakın  yapılmasında başrolü oynayan Harbiye Nazın 
Enver Paşa2 kötü bir sonucu düşünmemiş olmalıydı. 1912— 
1913 Balkan savaşlarının kayıplarını giderebilmek ve özel-
likle bu savaş sonucu eline geçirdiği Anadolu'yu çevrele-
yen Ege adaları ile "Megalo İdea"yı "İyonya"ya taşıma 
amacında olan Helenizm hülyalarına son vermek zorun-
luydu. Bu da Ege Denizi'nde kesin bir üstünlük sağlamakla 
gerçekleşebilirdi. Ancak bu konuda ne Londra ne de Paris, 
Yunanistan'a karşı İstanbul'a bir güvence vermek niyetin-
de değildi. Bu durumu değerlendirmek isteyen Rusya, İtal-
ya'nın 19 Nisan-18 Mayıs 1912 arasında Çanakkale Boğa-
zı'nı ablukaya alması üzerine, Babıâli boğazları tüm ticaret 
gemilerine kapatınca, tarım ticaretinin %40'ını Karade-
niz'den yaptığı için büyük zarara uğramıştı. Bunun üzerine 
boğazlara egemen olmayı bir kez daha düşlemeye başla-
mıştı. Öte yandan Karadeniz'de Rusya'ya karşı savunma, 
Ege'de üstünlüğü ele geçirebilme stratejisinde Yunanis-
tan'a saldırı politikasında Enver Paşa Osmanlı Devleti'nin 
geleceğini Almanya'nın Dünya Savaşı'ndaki başarısına 

1913-1918. 
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bağlamıştı. 
3 Kasım 1914'te savaşa giren Babıâli'nin karşısında 

İngiltere, Fransa ve Rusya'yı bulması, önceki yüzyılların 
örnekleriyle hiç bağdaşmıyordu. Çünkü bu üç devlet Os-
manlı İmparatorluğu'nu önce yıkmak ve daha sonra toprak-
larını bölüşmek için şimdi güç birliği yapmışlardı. Böyle 
bir diplomasi anlayışına varılmasında savaş stratejisinin 
ortaya koyduğu zorunluluklar olsa da, asıl olarak Balkan 
savaşlarının ortaya çıkardığı en önemli sonucun da etki ve 
paydası esas olmuştu. Bu da Osmanlı İmparatorluğu'nun 
sona erdirilmesi ve topraklarının paylaşılması düşüncesinin 
emperyalist Batı'mn dış politikasımn biçimlenmesinde 
temel bir işlev görmeye başlamasıdır. Bu nedenledir ki 
gizli paylaşım antlaşmaları Balkan bozgunundan sonra 
Birinci Dünya Savaşı içerisinde yapılmıştı. Yapılan gizli 
paylaşım antlaşmaları içerisinde İstanbul Antlaşması Lond-
ra, Paris ve Petrograd arasında çeşitli notalaşmaların sonu-
cunda ortaya çıkmıştı. İstanbul ve Çanakkale Boğazları, 
Marmara Denizi, Gelibolu Yarımadası, Enez-Midye hattına 
kadar Trakya, Bozcaada ve Gökçeada,3 Sakarya Nehri'ne 
kadar Kocaeli yarımadası Rusya'ya bırakılıyordu. İzmit 
Körfezi'nin  güney yakasındaki kuşağı ise daha soma sap-
tanacaktı. 

İtalya'mn, Alman ittifakından  ayrılarak müttefiklerle 
güç birliği yapmasını sağlayabilmek için Osmanlı toprakla-
rının Roma'ya peşkeş çekildiğini görmekteyiz. İtalya'nın 
On İki Ada üzerinde 1912'den beri Babıâli'ye karşı sür-
dürdüğü egemenlik iddiası müttefiklerce  de kabul ediliyor-

İmroz. 
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du. 26 Nisan 1915 tarihli Londra gizli antlaşmasının 9. 
maddesinde şu hükümler yer almıştı: 

"Fransa,  İngiltere  ve Rusya, İtalya  'mn Akdeniz  bölge-
sindeki  çıkarlarını  genellikle  tanır ve Babıâli 'nin Anadolu 
topraklarının  paylaşılması  durumunda,  İtalya'nın  da  An-
talya yörelerinde  hakkına  düşen  hisseye sahip olacağını 
kabul  ederler.  Zaten  İtalya  burada  kendisine  bazı haklar  ve 
çıkarlar  sağlamış ve onun bu özelliği  anılan konuda  bir 
İngiliz  İtalyan  antlaşması için gerekli  ortamı hazırlamıştır. 
Eğer  Fransa,  İngiltere  ve Rusya savaş sırasında  Babıâ-
li 'nin Asya kıtasındaki  bazı topraklarını  işgal edecek  olur-
sa, Antalya ilinin Akdeniz  'i  çevreleyen yöreleri  yukarıda 
tanımlanan ilkeler  gereğince  burasını almaya hak kazan-
mış İtalya  'ya bırakılacaktır." 

Bu antlaşma etkisini hemen göstermiş ve Mayıs so-
nunda Almanya ve Avusturya'ya karşı savaşa giren İtalya, 
20 Ağustos 1915'te de Babıâli'ye savaş ilan edilmiştir. 

Yukarıdaki antlaşmalarla hem İtalya'nın hem de Rus-
ya'nın özlemlerini doyuran İngiltere ve Fransa, bu kez Or-
tadoğu'daki kendi amaçlarını saptamak yoluna gittiler. 
İngiliz müsteşarı Sykes ve Fransız meslektaşı Georges 
Picot 1916 Martı'nda Petrograd'a gelmişler ve antlaşma 
taslağını Ruslara göstermişlerdir. Rusya bu istekleri ancak 
Erzurum, Trabzon ve Bitlis illeri ile Muş, Siirt ve Türk-
İran sınırını içeren kuşağın da kendisine verilmesi karşılı-
ğında kabul ediyordu. Bu koşulları içeren protokolün Fran-
sız elçisi Paleolog ve Dışişleri Bakanı Sazonof  tarafından 
imzalanmasıyla Sykes-Picot antlaşması da 26 Nisan 
1916'da kesinleşti. Böylece Fransa, Suriye kıyıları ve hin-
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terlandı ile birlikte Çukurova,4 Kayseri dışarıda kalmak 
şartıyla Sivas, Elazığ,5 Maraş, Antep ve Mardin'e sahip 
çıkıyor, Halep-Şam-Musul üçgeni ise Fransız etkinlik böl-
gesi içine giriyordu. İngiltere Basra'dan Bağdat'a kadar 
tüm güney Mezopotamya'yı eline geçiriyor ve bunun dı-
şındaki yörelerde etkinlik bölgesi kuruyordu. Filistin için 
uluslararası bir statü tasarlanmıştı. İskenderun serbest li-
man ilan edilirken, Akka ve Hayfa  da İngilizlerin olacaktı. 

Bu antlaşma İtalyanlardan saklı tutulmak istenmişse 
de, 1917 yılı başlarında durumun farkına  varan Roma, 
Londra Antlaşması uyarınca Anadolu'da ilke olarak kendi-
sine verilmesi onaylanan topraklarının kesinlikle belirlen-
mesini istedi. 17 Nisan 1917'deki Saint Jean de Maurienne 
Antlaşması ile Antalya, Muğla ve çevresi, Konya ilinin 
büyük bir kısmı, İzmir ve kuzeyindeki etkinlik bölgesi İtal-
yan toprakları olarak tanımlanıyordu. Bu antlaşma Rus-
ya'nın onayına bağlanmıştı. 1917 devrimiyle iktidara gelen 
Bolşevikler, değil bu antlaşmayı onaylamak, Çarlık rejimi-
nin emperyalist oyunlarını dünyaya göstermek amacıyla 
bütün bu gizli antlaşmaları yayımlayarak ortaya serecek-
lerdi. 

Müttefik  donanmalarının Çanakkale Boğazı'nı zorla-
yarak geçemeyeceklerinin anlaşılması üzerine, 25 Nisan 
1915'de Gelibolu yarımadasına çıkan birliklerin Aralık ayı 
sonunda geri çekilmesi, İngiliz Donanma Bakanı Winston 
Churchill'in stratejisinin başarısızlıkla sonuçlandığını bel-
geliyordu. Rus ordularının başarısızlığında, Rus ihtilalinde 

4 Kilikya. 
Harput. 
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ve savaşın uzamasında Çanakkale zaferinin  önemli payı 
vardı. İngilizler Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa'nın, Kut-
ü'l-Amare'de başlarında General Townshend olduğu halde 
75.000 kişilik ordusunu tutsak aldığını unutmayacaklardı.6 

Türkiye'nin kendisine karşı yer yer başarıyla savaşmış 
olması yüzünden İngiltere'nin öç alma isteğinin ötesinde, 
incinmiş olan sömürgeci duygularının tatmini ve impara-
torluğunda estirdiği etkili gözdağı havasının yeniden kuru-
labilmesi için Türkiye'nin örnek, yani ezici bir biçimde 
cezalandırılması gerekiyordu. 

Savaşı kazanan İngiltere, Fransa ve İtalya son derece 
sarsılmış durumdaydılar. Almanya ise, bütün savaş boyun-
ca vuruşmaları kendi toprakları dışında yapmıştı. İtilaf 
Devletleri'nin amacı Trakya, İstanbul ve Anadolu dışında 
bütün toprakları ondan almak olmalıydı.7 Bunun gerekçele-
ri Osmanlı yönetiminin kötülüğü, sonra Osmanlı Devle-
ti'nin üç kıta arasındaki durumuydu ki ona birçok deniz 
üsleri ve Müslüman ve özellikle Türkçe konuşan halklar 
üzerinde etki olanağı sağlıyor ve Mısır ile Hindistan'ı doğ-
rudan doğruya tehdit ederek Britanya İmparatorluğu'nun 
böğründe bir oduncu kaması haline sokuyordu. İngiltere, 
aynı zamanda doğrudan doğruya toprak istemi en az olan 
devlet görüntüsündedir. Ekonomik ve siyasal etkisini ve 
söz dinletirliğini güçlendirmek ve dünyaya yayılmış impa-
ratorluğun iletişim ve ulaşım yollarının güvenliğini sağla-
mak amacıyla önlemler almak peşindedir. 

6 29 Nisan 1916. 
Anadolu derken Samsun-Kayseri-Adana-Mersin çizgisinin batısı 
amaçlanıyordu. 
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Musul, Mezopotamya8 üzerinde, amacı petrol olan bir 
göz dikme, savaş içi müttefikler  arası antlaşmalarında ol-
duğu gibi, Osmanlı İmparatorluğu ile yapılacak barış ant-
laşması tartışmalarının her aşamasında göze çarpmaktadır. 
Bunu kanıtlayan başka bir öge de savaş sonunda Fransızla-
rın Suriye'de karşılaştıkları zorluklar karşısında İngilte-
re'nin yardımına başvurmaları üzerine Lloyd George'un 
Clemenceau'dan, bu yardım karşılığında sadece Musul'u 
istemesi olayıdır. Musul'un İngiltere açısından güvence 
altına alınabilmesi çevre güvenliğini gündeme taşıyor, bu-
nun için de Kürdistan ve Ermenistan adı altında bağımsız 
bölgeler yaratılmak isteniyordu. Bu aynı zamanda Türkiye 
ile Musul arasında tampon bölgeler oluşturmak anlamına 
geliyordu. Bu düşünce Kurtuluş Savaşı süresinde kuvveden 
fiile  çıkarılmaya çalışıldığında yani Kürdistan ve Ermenis-
tan'ın ısrarlı ve özenli biçimde güncelleştirilmek istenme-
sine paralel olarak 1919 yılı Ekim'inden itibaren İngiltere, 
Fransa'yı Güneydoğu Anadolu'ya sokarak farklı  bir tam-
pon bölge oluşturmayı deneyecektir. 

Savaş sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin tutu-
muna gelince; Toprak istememekte, manda yönetimi kabu-
lüne yanaşmamaktadır. Wilson, başta Lloyd George olmak 
üzere İngiliz devlet adamlarında rastlanan bir bağnazlıkla, 
padişah'm İstanbul ve Boğazlar bölgesinden kovulmasını, 
savunmaktadır. Amerikalılara göre, Mezopotamya, Suriye 
ve Ermenistan'ın Türkiye'den ayrılması gerekmektedir. 
Birleşik Devletler'in savaş ve savaş sonrası amaçlarımn 
dayandığı ilkeleri 8 Ocak 1918'de kongrede dile getiren 

Irak. 
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Wilson'm bu on dört noktasından 5.si sömürgelerle ilgili 
idi ve bu madde de "geniş ve tamamıyla yansız bir düşünce 
ile serbestçe tartışılarak çözülmesi"ne yer verilmişti. Bu 
yeni bir yaklaşımdı. Batı emperyalizminin izlediği politi-
kadan bütünüyle farklı,  diplomasi yolunun benimsendiği ve 
daha sonraki dönemlerde dostluk ve yardımlaşma antlaş-
maları ile sömürgeci emellerin tatminine yönelindiğini 
göstermekteydi. 

Öte yandan Dışişleri Bakanı Lansing, Amerikan heye-
tine vermiş olduğu andırı ile yönergelerde Bulgaristan'ın, 
Sırbistan'ın ve Yunanistan'ın sınırlarının, Balkan savaşı 
sonrası çizgilerini izleyeceğini, ancak Bulgaristan'ın, Ege'-
de Yunanistan'a bırakacağı topraklara karşılık, İstanbul do-
laylarında toprak elde etmesi gerekeceğini; Yunanistan'a, 
Ege kıyılarında, On iki Ada'da ve belki de Küçük Asya'da9 

toprak verileceğini bildirmekte ve Osmanlı İmparatorluğu'-
nun Avrupa'dan çıkarılarak sadece Anadolu'da bırakılaca-
ğına işaret etmekte idi. Görüldüğü üzere yukarıdaki cümle-
ler Amerika'nın Birinci Dünya Savaşı'nm ertesinde Os-
manlı İmparatorluğu'nun geleceğine ilişkin yaklaşım ve 
görüşlerinin hemen hemen tamamıyla İngiliz eksenli bir 
bakışla örtüştüğünü ortaya koymaktadır. 

Fransa'ya gelince; İngiltere'den farklı  olarak Fransa'-
nın istemleri arasında başta Çukurova olmak üzere özellik-
le savaş sonrasında Suriye mandaterliği yer alıyordu. Fran-
sa, Türkiye'de toprak katma10 politikası yerine etki alanla-

Asia Minör. 
1 0 İlhak. 
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rı11 eksenli bir politika güdüyordu. 
İtalya ise Türkiye'ye karşı Fransa ve İngiltere'den 

farklı  olarak sömürgede yerleşme politikası izliyordu. 12 
Nisan 1917 tarihli B. Balfour'un  imzasını taşıyan bir mek-
tupta, İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nca İtalya'nın Londra bü-
yükelçisine, İtalya'ya verilecek Güney Anadolu toprakları-
nın, İtalyan göçmenleri için kısa zamanda bir anavatan 
parçası haline geleceği anlatılmaktadır. Bu bize İtalya'nın 
Türkiye politikasında "sömürgede yerleşme" sürecini ön-
gördüğünü göstermektedir. 

Yunanistan ise, İtalya'nın tutumundan daha ilerde, 
Türk topraklarının kendisine resmen bağlanması ilkesi izli-
yor, yani bir ilhak politikası peşinde koşuyordu. İstanbul'-
un kendisine verilmesi umuduyla başlayan, Çatalca çizgi-
sine kadar Türk Trakyası'nın tümünü kapsayan bir uygu-
lamaya razı olan Yunanistan Ege bölgesinde de İtalya ile 
toprak paylaşmasına giden bir uygulama kabul etmiştir. 
Ege'de Yunanistan, barış antlaşmasını beklemeden eyleme 
geçmiş ve bir oldubitti ile "kendi bölgesine" sahip çıkmağa 
koyulmuştur. 

Ermenistan, Antant devletlerinin savaş içinde ve savaş 
somasında, kendi aralarında en tutarlı biçimde savundukla-
rı bir konu olmuştur. Bu tutarlılığın temelinde, dünya Er-
menilerinin, batı kamuoyunu ve özellikle Amerikan kamu-
oyunu, tek yanlı duygusal bir yaklaşım içinde canlı tutmak-
ta gösterdikleri başarı yanında, Fransa ve İngiltere'nin ken-
disiyle çıkar kavgasına düşmeden, Amerika'yı Ortadoğu 
sorunlarıyla ilgili tutmak için Ermeni sorununu tehlikesiz 

Nüfiız  bölgeleri. 
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bir araç olarak kullanma çabalan da etken olarak bulun-
muştur denebilir. 

Bogos Nubar ile Aharonian'ın amacı Maraş'la birlikte 
Çukuova'yı ve Sivas, Erzurum, Harput, Diyarbakır, Bitlis 
ve Van illerini kapsayan ve Trabzon ilinin bir kısmını da 
içeren " Büyük Ermenistan"ı gerçekleştirmekti. Ermeniler 
Türk illerini kendi topraklarına katmak peşinde idiler. Yani 
aynen Yunanistan gibi ilhak politikası izliyorlardı. Yunan-
lılann ve Ermenilerin ilhak politikalanmn yanı sıra yukan-
da belirtildiği üzere İtalyanlar ise Anadolu'nun belirli böl-
gesinde "sömürgede yerleşme" politikası izlemekte idi. 

Ana hatlarına kısaca değinilen, yayınladığımız bu bel-
geler, 1918-1922 arasında Yunanistan'ın paylaşım müca-
delesinde izlediği politika ile Batı Anadolu'dan önemli öl-
çüde bir toprak parçasının kendi ülkesine katılımını sağla-
maya yönelikti. Bu mücadeleyi emperyalist Batılı devletler 
katında özellikle Venizelos aracılığı ve girişimleriyle yü-
rütmüştür. Dolayısıyla bu belgeler Yunanistan'ın toprak 
katma politikası karşısında başta İngiltere olmak üzere di-
ğer emperyalist devletlerin tutumu ve davranışlannı da 
ortaya koymaktadır. 
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Belge 1 
Verıizelos  'un Batı Anadolu  'daki  Yunan  Emelleri  Hak-

kında  İngiltere  Hükümeti  Başbakanına Verdiği  Muhtıra 
Paris, 2 Kasım 1918 

Benden istemek lütfunda  bulunduğunuz, Osmanlı 
Devleti'ne bağlı sorunların en iyi bir yolda çözülmesini 
gösteren diplomatik mektubu sunmakla onur duyarım. Bu 
diplomatik mektupta bu sorun, Helen bakımından değil 
yalnızca objektif  bakımından göz önüne alınmıştır. Yunan 
Hükümeti'nin başbakanı sıfatıyla  bu mektupla size daha 
çok Yunan görüşünü bildirmeme izin veriniz. Büyük dev-
letlerin, Arapların, Suriyelilerin, Ermenilerin geleceği ile 
uğraşarak Osmanlı Devleti'ndeki Rumların geleceğini göz 
ardı etmesi ne doğru ne de siyasaldır. Ermeniler bütün uy-
gar dünyanın sempatisine hak kazanmışlardır. Doğu soru-
nunu, Ermenilerin geleceğini ve bağımsızlığını ihmal ede-
cek bir şekilde ele almaya olanak yoktur. Fakat Rumlar da 
aynı sempatiye hak kazanmışlardır. Ermeniler kadar kala-
balık olan Rumlar da onlar gibi baskıların ve yok edilme-
nin kurbanı olmuşlardır. Selanik Hükümeti'nin başkanı 
sıfatıyla  kurmak zorunda olduğum Milli Savunma Ordu-
su'nun önemli bir kısmını on binlerce Rum oluşturmuş ve 
Balkan savaşlarına katılmıştır. Bundan başka, Sırbistan ile 
Romanya'nın ulusal birliklerini bitirmek üzere oldukları bu 
saatte Batı Anadolu'daki Helenlerin geleceğinin de Yuna-
nistan'a katılması durumu, Yunanistan'a his olunacak şe-
kilde büyümeyi sağlayacak tek çözüm şeklidir. Yunanis-
tan'ın genişlemesi bu tarafa  doğru götürülmeyecek olursa, 
bu genişlemeyi Trakya yönüne çevirmek ve sınırları Kara-
deniz'e kadar genişletmek gerekecektir. Fakat bu çözüm 
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şekli, sınırların Batı Anadolu'ya doğru genişlemesinin kar-
şılaşacağı güçlüklerden daha pek büyükleriyle çarpışacak-
tır. 

Anadolu'da Yunanlıların genişlemesine başlıca engel 
İtalyan itirazıdır. 26 Nisan 1915 Londra Antlaşması ile İtal-
ya'ya Anadolu'nun güney kıyılarında Antalya bölgesinde 
yerleşebileceği üstlenilmiştir. Londra konferansından  iki 
yıl sonra Avusturya İmparatoru'nun Prens (Sixte de Bour-
bon)'e gönderdiği bir mektupta Adriyatik Denizi'nden 
İtalyan emellerini tatmin etmeyen bir barıştan bahsedildiği 
bir anda Saint Jean de Maurienne Konferansı'nda  İtalya'ya 
İzmir'de bir etkinlik bölgesi tanındı. 1916 da yapılan kon-
feransta  İngiltere, Fransa ve Rusya arasında Küçük Asya'-
ya ilişkin yapılan uzlaşmalar İtalya'nın İzmir üzerindeki id-
dialarına esas oluşturmuştur. Fakat İtalya'nın savaşa katıl-
masından önce İstanbul'u da Ruslara bırakmaya razı olan 
Batı devletlerinin bu husustaki uzlaşmaları yürürlükte de-
ğildi. Şu halde Küçük Asya'ya ilişkin uzlaşmalarda yapılan 
köklü değişikliklerden dolayı İzmir'le ilgili olan vaatleri 
geçerli saymak olanaksızdır. Esasen İtalyanların İzmir'de 
yerleşmesi müttefiklerin  savaşı idare etmek için ileri sür-
dükleri ilkelere karşıdır. Yunanistan ile İtalya'nın durumu 
genel savaştan önceki Avusturya ile Sırbistan'ın bulunduk-
ları duruma benzer bir hale düşecek ve dolayısıyla Yuna-
nistan'ın barışçı gelişimi olanaksız kalacaktır. Fakat Yuna-
nistan'ın Batı Anadolu'nun batısındaki girişimine İtalyan 
itirazı engel olamamıştır. Bundan dolayı küçük devletleri 
olabildiği kadar güçlendirmek ve onları kısa süre içinde 
yabancı etkilerden kurtarmak Avrupa'nın çıkarlarının ge-
reği idi. Esasen Akdeniz ulusu olmak sıfatıyla  Yunanis-
tan'ın güçlenmesi bu denizlerde uluslar arasındaki dengeyi 
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amaçlamaktan ibarettir. İtalya'nın çıkarlarını tehlikeye 
koyamaz. Antant uluslarının Anadolu'da Yunanistan'a ver-
dikleri ayrıcalıklarla ilgili vaatlerini yerine getirmek zo-
runda olmadıklarını tamamen teslim ediyorum. Çünkü Yu-
nanistan da kendisine verilen bu vaatlerin kapsadığı koşul-
ları yerine getirmemiştir. Fakat müttefikler  de çok iyi bili-
yorlar ki bu büyük savaşta Yunanistan'ın geleceğini onla-
rınki ile birleştirmek için hiçbir şeyi ihmal etmedim. Yine 
biliyorlar ki Yunanistan benimle aynı düşüncede idi. Şubat 
1915'te sabık Kral Konstantin ile olan ilk anlaşmazlığım-
dan soma genel seçim yapıldığı bir sırada her ne kadar 
millete Venizelos'un savaş politikası ile kralın barış politi-
kasını seçmek fırsatı  verildi ise de tekrar çoğunluğu kazan-
dım. Ne zaman ki Eylül 1915'te önceki kral Konstantin 
memleketine ihanet ederek yeniden anlaşmazlığa düştü. 
Yunanistan savaşa girmek için bir ihtilal yapmaktan çe-
kinmedi. Bu koşullar içinde böyle takdire değer bir davra-
nışta bulunacak pek az millet olduğunu söylememe izin 
verilsin. Fakat Yunan milletinin davranış biçimi dikkate 
alınmaksızın da Anadolu'nun batı bölgesinin Yunanistan'a 
bırakılması müttefiklerin  başarmak için harbi yaptıklarını 
ilan ettikleri ilkeleri gereğindendir. 

Neden bu prensiplerin uygulanmasında yalnız Yuna-
nistan için bir ayrım yapılsın? Memleketimin geçerli hakla-
rının savunulması için Britanya İmparatorluğu'na hâkim 
olan adalet ilkesinden güçlü bir yardım beklememe izinle-
rinizi rica ederim. 

Saygılarımın kabulü ile. 
İmza 

Venizelos 
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Belge 
Büyük Ermenistan,  Batı Anadolu  ve Yunanistan,  İs-

tanbul ve Trakya  Sorunları  Üzerinde  Muhtıra. 

Suriye, Filistin ve Mezopotamya Osmanlı İmparator-
luğu'ndan fiilen  ayrıldıktan sonra bu imparatorluğun ko-
runması gelecek için yeni anlaşmazlıklara neden olacaktır. 
Gerçekten bu imparatorlukta 1.000.000 Ermeni, 2.473.000 
Rum kalacaktır. Bu rakamlar ancak savaştan önceki döne-
me aittir. Çünkü savaş zamanında halkın Türkler tarafından 
ne ölçüde katledildiğini tahmin etmek güçtür. Türklerin 
Hıristiyan halk üzerindeki kötü yönetimi dünya barışında 
tepki oluşturacak sürekli anlaşmazlıklara neden olacaktır. 
Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Hıristiyan halkın üçte biri 
kadarının tehcir edildiği, imparatorluğun uzak illerine sü-
rüldüğü veya kendi isteği ile yabancılara sığındıkları göz 
önünde tutulursa Osmanlı İmparatorluğu'nun korunması-
nın olanaksızlığı anlaşılıyor. Çünkü bu durum sürülen bü-
tün insanların ocaklarına dönmeleri sorununu çözülemeye-
cek bir duruma sokacaktır. 

Bu sorunun çözümü Wilson'un on iki maddelik prog-
ramının içinde bulunabilir. Bu hükümler Osmanlı İmpara-
torluğu'nu bu günkü imparatorluğun yalnız Türk bölgele-
riyle sınırlandırıyor. Diğer yandan da şimdiki durumda 
Türk egemenliği altında bulunan bütün milletlere tam bir 
asayiş ve emniyet vermek suretiyle özerk bir şekilde ge-
lişmeleri sağlanmalıdır. Bu ilkeyi uygulamak için Osmanlı 
İmparatorluğu'nda Yunanlılar ve Ermenilerin bulundukları 
bölgeleri olanaklar ölçüsünde saptamak gerekir. Çünkü 
Irak, Filistin ve Suriye'nin imparatorluktan ayrılmasından 
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sonra Yunanlılarla Ermeniler Osmanlı egemenliği altında 
bulunan en önemli milletleri oluşturuyorlardı. 

Ermeni Sorunu'na gelince; Amerika ve Antant'ın sa-
vaşmak için ileri sürdükleri ilkeler gereğince hareket edile-
rek eski Rus İmparatorluğu'nun Ermenileri ile Türki-
ye'deki Ermeniler birleştirilerek bir devlet kurma olanağını 
verebilirse bu sorunun çözümü çok kolay olacaktır. Ancak 
böylece, Türk Ermenilerine karışmış Kürtleri de kapsayan 
bu devlet, büyük bir Ermeni çoğunluğu üzerine dayanarak 
kalıcı olabilecektir. 

Yunan Sorunu'na gelince; üç bin yıldan beri Yunan 
halkının oturduğu ve bu halk tarafından  tamamen Elenize 
edilen Batı Anadolu'nun Yunanistan'a katılmasıyla halle-
dilecektir. Meğri (Fethiye) körfezi  kıyısında ve Rodos'un 
karşısındaki Meğri kentinden itibaren Marmara'da Artaköy 
(Erdek) Yarımadası'na kadar olan alanda yoğun ve kesinti-
siz Yunan nüfusu  ile bulunmaktadır. Bu nüfus  812.000 
insandan ibarettir. Bunların 512 Kilisesi, 75.000 öğrencisi 
olan 454 okulu vardır. Adı geçen halkın ekonomik çıkarları 
göz önünde tutularak Meğri kenti ile Erdek Yarımadasın-
daki Anadolu'nun bu bölgesinin sınırlaması sorunsuz yapı-
labilir. Bununla birlikte Helen bölgesi dışında Anadolu'da 
daha 80.000 Yunanlı kalmış olacaktır. Diğer yandan sınır-
laması söz konusu bu Yunanlaşmış (Helenik) bölgede nice-
lik olarak aşağı yukarı Yunanlılara (Elenlere) eşit bir Os-
manlı kitlesi bulunacaktır. Böylece gelecekteki Osmanlı 
Devleti, Yunanlılara verilen Anadolu kısmıyla Ermenistan 
arasında bulunacaktır. Bu Osmanlı Devleti'nde çoğunluğu 
Türk olan altı milyon Müslüman halk kalacaktır. Keza 
800.000 Yunanlıyı da kapsayacaktır. Fakat Yunanistan'a 
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verilen Anadolu kısmında Yunan halkına eşit Müslüman 
kitlesi bulunacağından dolayı Müslümanlara ait taşınmaz 
malları satın almak için Yunan Hükümeti'ni mecbur kılan 
barış antlaşmasına bir madde eklenmesi uygun olacaktır. 
Müslümanlar Türkiye'ye göç etmek isterlerse bu emlak 
Yunan Hükümeti'ne ait olacaktır. Gelecekteki Türk Devle-
ti'nde kalmış olan Yunanlıların taşınmaz mallarını Türkler 
satın almak zorunda kalacaktır. Kuşkusuzdur ki bu duruma 
karşılık ve isteğe bağlı bir göç etme durumu doğacaktır. 
Böylece birkaç yıl içinde Yunanistan'a verilen yerlerdeki 
Türk nüfusunun  ve Osmanlılara verilen bölgedeki Yunan 
halkının sayılan hissedilecek ölçüde azalacaktır. Bu çözüm 
biçimi Wilson'ın programına uygun olduktan başka mütte-
fiklerin  resmi temsilcilerinin çoğu kez savaş için sebep 
gösterdikleri ilkelerden esinlenmiştir. Bu ise Doğu Soru-
nu'nun köklü bir biçimde çözülmesi demektir. Bu çözüm 
biçimi sayesinde dünya kendisine sıkıntılı bir durum doğu-
ran bu sorundan kurtulacaktır. Önerilen bu çözüm biçimin-
de yapılacak tek değişiklik Batı Anadolu'nun Yunanistan'a 
eklenecek yerinde özerk konuma konulmasıdır. Fakat bu 
bölgenin Yunanistan'a katılmasından çok özerk olarak yö-
netilmesi lehinde yeterli ölçüde sebep bulmak güçtür. Nü-
fusuna,  Yunan (Elen) unsurlannm uygarlaştırıcı ve ekono-
mik üstünlüğüne ve yine üç bin yıl içinde Yunan (Elen) 
halkının egemenliğinden dolayı bu özerk yönetim tamamen 
bir Yunan Devleti oluşturduğundan şimdiki Yunan Krallı-
ğına siyaseten katılması doğru olacaktır. Bu iki devletin 
ayrılması hemen her iki tarafta  da birleşme için bir eğilim 
uyandıracak ve bu eğilim yeni uluslararası anlaşmazlıklara 
neden olacaktır. Hâlbuki bu genel savaştan soma bütün 
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sorunlar olanaklar ölçüsünde giderilmeli ve bu şekilde yeni 
anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına engel olunmalıdır. 

Şimdi de, İstanbul ve Trakya sorunlarının çözümüne 
gelince; eğer barış antlaşması gereğince Milletler Cemiye-
ti'nin kurulması kararlaştırılıyorsa gösterilecek çözüm bi-
çimi boğazların serbestisini sağlayacak bir şekilde İstanbul 
ve Türkiye'ye ait Trakya kısmının yönetimi bu cemiyete 
verilecektir. Eğer barış antlaşması gereğince Milletler Ce-
miyeti kurulmaz ise bu sorun Akdeniz devletlerini ilgilen-
dirdiği gibi bu denize çıkışı olmayan Romanya ve Rusya 
gibi Karadeniz devletlerini de ilgilendirir. Bu devletler yani 
İngiltere, Fransa Rusya, İtalya, Yunanistan ve Romanya 
her beş veya on yılda bir bu yerlerin yönetimi için bir vali 
atayabilirler. Eğer Bulgaristan Adalar Denizi'nden (Ege 
Denizi) uzaklaştırılırsa yukarıda saydığımız devletlere katı-
labilir. Bundan başka çözüm biçimi mümkün müdür? Yu-
karıda anılan çözüm biçimi her ne kadar radikal ise de baş-
ka bir şekil düşünmek de mümkündür. Ancak şu koşulla ki 
barış antlaşması gereğince Milletler Cemiyeti şimdiden ku-
rulsun. Bu takdirde Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan kı-
sım bölünmesi mümkün olmayan siyasi bir bütün olarak 
devam edecektir. Türk Hükümeti kaldırılacak ve Milletler 
Cemiyeti her on yılda bir vali atamayı üzerine alacaktır. Bu 
vali memleketi yavaş yavaş kendi kendisini yönetmeye 
alıştıracaktır. Her bölgede egemen unsuru göz önüne almak 
koşuluyla memleketi bölünmelere uğratacak. İlk yıllar 
içinde yerli askerlerle jandarma kurulana kadar güvenliğin 
sağlanması için gerekli olan silahlı güç Milletler Cemiyeti 
tarafından  verilecektir. Milletler Cemiyeti yönettiği devle-
tin özerk olarak yönetilebilecek bir dereceye geldiğine ka-
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rar verdiği zaman bu devletin anayasasını yapacak, milli 
bir meclis toplayacaktır. Bu yeni devlet şeklinin de 
federatik  olması mümkündür. Bu andan itibaren iç işlerine 
her türlü müdahalenin tamamen kesilmesi dolayısıyla bu 
devlet tam bağımsızlığını kazanacaktır. Milletler Cemiye-
ti'nin görevi boğazların serbestisini sağlamak ve kontrolü-
nü üzerine almak olacaktır. Bu çözüm biçiminin barış ant-
laşması gereğince Milletler Cemiyeti'nin kurulmasına bağlı 
olduğu kuşkusuzdur. Çünkü ancak bu cemiyettir ki bu zor 
görevi başarıyla sonuçlandırmak için gerekli olan bütün 
garantileri sağlayacaktır. Eğer Milletler Cemiyeti'nin ku-
rulması gerçekleşmezse ve bu devletin eğitilmesi devletlere 
verilirse kurulmak istenen bu sistemin yıkılacağı çok açık-
tır. 

Bir yandan devletlerin karşıt çıkarları sürekli olarak 
anlaşmazlıklar doğuracak ve bu anlaşmazlıklar her birinin 
bir etkinlik bölgesine sahip olmak arzusunu oluşturacak ve 
bu arzu ilgili devletler arasında, bu devletin gelecekteki bir 
paylaşımına neden olabilecektir. Öte yandan bu devletlerin 
gelecekteki bir paylaşımı gözetmedikleri var sayılsa da 
yerli halk ile diğer ilgili devletlerin kendilerine karşı uya-
nan kuşkulan gidermek mümkün olabilecektir. Böylece 
devletlere verilen bu eserin başanlmasına uygun olmayan 
bir güvensizlik havası yaratılmış olur. Osmanlı Sorunu'nu 
kesin bir çözüme bağlayan başka bir çözüm şekli düşün-
mek güçtür. Eğer Osmanlı İmparatorluğu devam eder ve 
etkinliğini birçok Hıristiyan uyruk üzerine uygulamayı 
sürdürürse gelecekte düzelmesi mümkün olmayan yanlış 
yönetimi yüzünden dünya barışını bozacaktır. Üzerlerine 
yalnız zaferi  sağlamak değil, barışın sonucunda ortaya çı-
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kaçak durumun da düzenlenmesi gibi şeref  dolu fakat  o 
oranda çetin görevi almış olan devlet adamları, yüzyıllar-
dan beri dünyanın huzurunu tehdit eden Doğu Sorunu'nu 
çözümleme gücünü göstermiş olmakla birlikte, eğer savaş 
ve barış için yapılan bu kadar özverilerden soma bu anlaş-
mazlık ocağını söndürmek konusunda duraksayacak olur-
larsa insanlık karşısında çok ağır bir sorumluluk altına gi-
receklerdir. 
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Belge 
Türkiye  ile Yapılacak  Barış Şartlarının  Gerekliği.  Ve-

nizelos 'tan  İngiliz  Hükümeti  Başbakanı 'na Muhtıra. 

Türkiye ile ateşkes imzalanmasından tam bir yıl geçti-
ği halde, bu devlet ile barış antlaşması henüz imzalanmadı-
ğı gibi, yakında imzalanacağını da gösteren hiçbir şey yok-
tur. Bu gecikmeler Türkiye'de mandater olmayı kabul edip 
etmeyeceğine ilişkin Amerika Birleşik Devletleri hükümet-
lerinin bir karar vermediklerinden ileri geldiğini pekâlâ 
biliyorum. Üzülerek söylüyorum ki Birleşik Amerika hü-
kümetlerinin bu hususta ne yapacaklarını bilmek zamanı da 
henüz gelmemiş gibi görünüyor. Barışın gecikmesi ciddi 
tehlikeler doğuruyor. 

Mustafa  Kemal'in arkasına katılan genç Türkler, yal-
nız Türkiye'de duruma hâkim olmakla kalmıyorlar, aynı 
zamanda bütün dünya Müslümanları arasında propaganda 
faaliyetlerine  yorulmadan devam edecek durumda bulunu-
yorlar. Şimdiye kadar ordu denmeye layık bir kuvvet oluş-
turmayı başaramadıkları kesindir. Fakat kendilerine daha 
üç dört ay zaman bırakılırsa bunda da başarılı olacakları a-
çıktır. 

Amerika'nın Yakındoğu'da bir manda yönetimi kabul 
edip etmeyeceğini daha birkaç ay bilememesi ihtimal dâhi-
lindedir. Bundan dolayı Birleşik Amerika hükümetlerinin 
ilerideki bir tarihte bu manda yönetimini kabul veya red-
detmeleri hakkı saklı kalması koşuluyla Türkiye'nin gele-
ceğinin en kısa zamanda belirlenmesi uygundur. Doğal 
olarak böyle bir Türkiye'nin Avrupalı devlet olarak kala-
mayacağını tahmin ediyorum. Zira İstanbul kendisine baş-
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kent bırakılmak şartıyla Avrupa devletleri arasında yer 
almasına izin verilirse, Yakındoğu milletlerinden hiçbiri 
yeryüzünün bu köşesinde durumun tamamen çözümlendi-
ğini kabul etmeyecek ve bu milletlerin her biri Türkiye'nin 
Avrupa haritasından silinmesi konusunun bir oldubitti ola-
cağı anı bekleyecektir. Trakya'nın ve İstanbul'un geleceği 
hakkındaki bu güvensizlik diğer Balkan milletlerini Balkan 
Yarımadası'nin diğer bölgelerinde elde edilmemiş çözüm 
biçimlerini ancak geçici olarak görmeğe yöneltmesinden 
ve bu milletlerin bugün hüküm süren barışı geçici olarak 
kabul etmesinden de korkulur. Öte yandan Türkiye'nin 
İstanbul üzerinde egemenliği, Almanların bu kentte yalnız 
entrikalar çevirmesine fırsat  oluşturmakla kalmayacak, 
fakat  Almanya'nın başkanlığı altında Türkiye, Bulgaristan 
ve Macaristan arasında bir uyuşmayı da bütünüyle müm-
kün kılacaktır. Aym şekilde yeniden örgütlenmiş bir Rusya 
doğal olarak gözlerini tekrar İstanbul üzerine çevirecek ve 
Türkiye'nin boğazlar üzerinde yerine geçmek için elinden 
geleni yapacaktır. Rusya'nın böyle geniş ölçekli bir proje-
de başanlı olmak için Almanya ile işbirliği yapması boş bir 
şey olmayacaktır. Sultan İstanbul'dan uzaklaştırıldığı tak-
dirde Hint Müslümanlarının büyük bir kırgınlık duyacakla-
rı ileri sürüldü. Bununla birlikte sağlam olarak elde edilen 
haberlere göre Hint işlerinde derin bilgisi olan büyük İngi-
liz devlet adamları sultanın İstanbul'dan çıkarılması konu-
sunda anlaşmışlardır. 

Şunu da burada ileri sürmeme izin buyrulsun ki eğer 
sultanın Hindistan'daki etkinliği gerçekten ileri sürüldüğü 
kadar önemli ise, bu etkinliğin devamına izin verilmesi ge-
lecekte kargaşalıkların sürmesi demek olacağından İngilte-
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re Hükümeti'nin bu günkü savaştan yararlanarak böyle bir 
etkinlikten kesin olarak sıyrılması belki uygun olacaktır. 
Eğer uygun olacaktır diyorsam bu da Türkiye'nin son sa-
vaşta Büyük Britanya'nın düşmanlarına katılmasmdandır. 
Bundan dolayı Türkiye'nin geleceğinin belirlenmesi so-
rumluluğu yalmz Büyük Britanya'ya değil Almanya ayrı 
tutulduğunda bütün büyük devletlere düşecektir. Düşün-
ceme göre, Müslümanlığın kutsal kentleri elinden alınan 
sultan, İstanbul'dan da uzaklaştırılırsa, İslam dünyası üze-
rinde etkinliğini kaybedecek ve Marok sultanı seviyesine 
indirilecektir. Bütün bu ileri sürülen kanıtlara karşın İstan-
bul'daki sarayları ve ibadet yerleri bırakılmak, bu kentte 
dini bir başkan olarak isteğine göre oturmak ve bütün ulus-
lararası hukuktan yararlanmak koşuluyla, Türkiye Hükü-
meti'nin merkezini Bursa veya Konya'ya nakletmek belki 
mümkün olacaktır. Bu çözüm biçimi kabul edildiğinde, 
sultan İstanbul'da Papa'nın Roma'daki durumuna benzer 
bir durumda oturacaktır. Hint Müslümanlannı Türk Hükü-
meti'nin kötü yönetimi ilgilendirmediğinden böyle bir dü-
zenlemeye hiçbir biçimde itiraz edemeyeceklerdir. Eğer 
yukarıda sözünü ettiğimiz bu karar kabul edilirse Türki-
ye'den başkentin Anadolu'ya nakli istenecek ve Türki-
ye'nin Avrupa'daki topraklarının siyasi durumunun düzen-
lenmesi ve kararlaştırılması müttefiklere  bırakılacaktır. 
Türkiye önceden bu karara tamamen uyacağını vaat ede-
cektir. Konferansın  yüksek meclisi veyahut Milletler Ce-
miyeti kurulduğu takdirde İstanbul'un yönetimi için geçici 
bir olağanüstü komiser atayacaktır. Eğer şimdiden Birleşik 
Amerika Hükümeti Trakya'nın Yunanistan'a katılmasını 
kabul ederse bu geçici komiserin görevinin kendisine yük-
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lediği bütün sorumluluk İstanbul'u yönetme ve boğazları 
denetlemekten ibaret olacağından çok ağır sayılmayacaktır. 
Bu durumda Birleşik Amerika Hükümeti altı ay içinde İs-
tanbul üzerindeki manda yönetimini kabul edip etmemek 
konusunda karar vermek hakkına sahip olacaklardır. Bu 
mandayı kabul ettikleri takdirde olağanüstü komiser istifa 
edecektir. Aksi durumda Milletler Cemiyeti her beş ya da 
on yılda bir kendisine İstanbul kentinin yönetimini devre-
deceği bir genel vali atanmasına girişecektir. Bu kent, ba-
sının önerdiği üzere Doğu ile Batı arasındaki üstün konu-
mu dolayısıyla pekâlâ cemiyetin merkezi olabilecektir. 
Bununla birlikte, bu öneri kesin değildir. Avrupa'dan Türk 
egemenliği kalktığı anda Anadolu'daki milli Türk Devle-
ti'nin de sınırlan belirlenmiş olur. Böylece bu sınır içindeki 
Hıristiyan halkın korunması için gereken önlemler alınmış 
olacaktır. Anadolu'da Aydın, Bursa, Ankara, Kastamonu, 
Trabzon, Sivas, Konya ve Adana illerinde olduğu gibi İz-
mit ve Çanakkale bağımsız sancaklarında da 1.690.000 
Rum, 400.000 Ermeni, 50.000 Musevi ve Türk olmayan 
başka milletlere mensup 90.000 kişi vardır. Erzurum, Har-
put, Diyarbakır, Bitlis ve Van gibi Ermeni illerinde soykı-
rımdan kurtulanların sayısı her ne kadar kesin olarak bi-
linmiyorsa da 1.500.000 kişi zannedilir. Türk olmayan bu 
3.820.000 kişi gelecekte her hangi bir yok etme tehlikesin-
den kurtulmuş olacaklardır.12 Kimsenin kontrolü altında 
bulunmayacak olan Türk yönetiminin insafına  bırakılan bu 
3.200.000 nüfus  kalıcı barışı imkânsız kılacak ve karışıklı-

Metinde verilen sayıların toplamı zaman zaman birbirini tutma-
maktadır. Bu tutarsızlık Venizelos'tan kaynaklanacağı gibi çevi-
renin yazım yanlışından da çıkmış olabilir (İzzet Öztoprak). 
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ğı sürdürecek baskılar altında yok olacaklardır. Bu duru-
mun çözümünde bir sorun söz konusu olacaktır. 

51.000 Ermeni ve 106.000 Rum bulunan ve boğazların 
korunmasına yarayan Biga ve İzmit bağımsız sancakları 
İstanbul hükümetlerinin sınırlan içine alınırsa ve bundan 
başka büyük devletlerden biri 500.000 Rum ve 1.500.000 
Ermeni'nin bulunduğu Karadeniz bölgesiyle Ermeniler 
üzerindeki manda yönetimini üstlenmek isterse gerçekten 
bu sorun daha basit görülebilir. Bu durumda Türk Devleti-
nin sınırları içinde daha 500.000 Rum ve o kadar da Erme-
ni kalacaktır. Eğer Anadolu'nun güneyi Fransa ve İtal-
ya'nın mandaları altına konursa sorun daha basitleştirilmiş 
olur. Çünkü Türk Devleti'nin sınırları içinde kalmış olan 
Rum ve Ermeni nüfusunun  sayısı 700.000 ile sınırlı kala-
caktır. Sayısı ne olursa olsun, bir milyona varsın veya var-
masın son çare Yunanistan, Ermenistan ve Türkiye arasın-
da aynı millete mensup olanlann arasında yapılacak bir 
nüfus  değişiminden ibaret olacak ve bu nüfus  değişimi de 
Milletler Cemiyeti'nin gözetimi altında yapılacaktır. Kuş-
kusuz ki bu nüfus  değişimi hiçbir zorunluluğu kapsamaya-
caktır. Zira bu çirkin bir hakaret olacaktır. Fakat Yunanis-
tan ve Ermenistan Türk Devleti içinde dağılmış olan hem-
cinsleri üzerinde manevi etkinliklerini kullanmak istedikle-
ri sürece ve bu karşılıklı nüfus  değişimi Milletler Cemiye-
ti'nin kontrolü altında, devamı milli devletlerinin sınırları 
içinde yaşamak ve yerleşmek fırsatından  yararlanmak is-
temeyen hiç kimsenin kalmayacağı kuşkusuzdur. 

Yukarıda söylendiği üzere eğer Türk Devleti'nin top-
rakları, Bursa, Ankara illeri ile Sivas ve Kastamonu illeri-
nin büyük bir kısmından meydana gelirse nüfusunun  Türk 
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kısmı 3.640.000 kadar olacak ve yukarıda önerilen göç 
nedeniyle bu nüfus  yaklaşık 4.400.000'e varacaktır. Eğer 
İtalya, Güney Anadolu'daki manda yönetimini almazsa 
Türk Devleti'nin sınırları Konya iliyle Aydın ilinin güneyi 
ve Adana ilinin batı kısmına kadar uzanacak ve bu şekilde 
genişletilmiş Türk Devleti'nde Türk nüfusu  5.300.000 ka-
dar olacak ve bu miktar nüfus  değişiminden soma 
6.300.000'e varacaktır. Bu nüfus  değişimi sayesinde Batı 
Anadolu'nun Yunan bölgesinde 100.000 Avrupalı Musevi 
ve Ermenilerden başka sırf  Rum olan 100.000 halk buluna-
caktır ki yöre adalarının halkı ile 1.500.000 Yunanlı bir 
kitle oluşturulacaktır. Diğer yandan son yirmi beş yıl için-
de yok etme nedeniyle, nüfusunun  azaldığına tanık olan 
Ermenistan nüfusunun  yoğunlaştığını görecektir. 

Aslında bu Ermeni halkının oranı yarım milyon Tür-
kün Ermenistan'ı terk etmesiyle fiilen  çoğalacaktır. Paris'te 
26 Haziran 1919 da Ferit Paşa'nın başkanlığında bulunan 
Türk heyeti delegelerine verilen yanıttan soma Türk Soru-
nu'nun çözümü için konferansa  daha az şiddetli önlemler 
alınmasına izin verilmeyeceğine burada işaret etmekliğime 
izin verilsin. Eğer konferans  daha az köklü önlemlerle ye-
tinirse yalnız kendi ilkelerini inkâr etmiş değil, aynı za-
manda Türkiye'de milyonlarca Hıristiyan'ın yok edilmesi-
nin manevi sorumluluğunu da kabul etmiş olacaktır. Çünkü 
barışın ardından genç Türkler iktidara geçtikten soma tek-
rar yok etme siyasetlerine devam edeceklerdir. Bundan 
başka konferans  doğuda barışı sağlayamayacaktır. Zira 
aynı baskılar başlayacak Türkiye ile Yunanistan arasında 
bu yüzden savaş önlenemez bir duruma gelecektir. Gerçek-
ten Fransa'da bir takım mali gruplar tarafından  tarihin de-



41 

neyimlerini unutturmak maksadıyla yapılan sistematik giri-
şimlere tanık olmamak ve böylece Türkiye'yi daha doğrusu 
örgütleri sayesinde Türkiye'de biricik kuvvet sayılan genç 
Türklerin, Hıristiyan halk hakkında izledikleri siyasetin 
serbestçe devam ettiğini görmek tasalanmaya değerdir. 
Clemenceau'nun Fransa Hükümeti'nin başında bulunuşu 
bu grupların etkinliğine bir engel oluşturmaktadır. Fakat 
Clemenceau seçimlerden sonra iktidardan çekileceğini ilân 
etti. Fakat bu çekiliş Türk Sorunu'nun çözümünden önce 
olursa bu sorunun haklı bir surette çözümüne ilişkin Pa-
ris'te ortaya çıkacak güçlüklerini önceden kestirmek im-
kânsızdır. Amerika'nın Türkiye üzerinde sonradan bir 
manda kabul etmek ile etmemek şekillerinden birisini se-
çebilmesi koşuluyla bu sorunun kesin şekilde çözümü için 
söylediklerimin yeni bir neden oluşturduğunu zannediyo-
rum. Savaş zamanında ordusu on iki tümenden yani 
300.000 kişiden oluşan Türkiye'ye konferansın  kararını 
kabul ettirmeye hazır bir Yunan Ordusu'nun varlığı esasen 
bu sorunun hızla çözümü için yeni bir neden oluşturacaktır. 
Eğer Türk Sorunu'nun çözümü geciktirilirse Yunanistan 
Bulgarlarla antlaşmanın imzalanmasından sonra bugün 
fevkalade  bir surette üzerine çöken mali yükü hafifletmek 
için ateşkesin imzasından bir yıl geçtiği halde Yunanistan 
ordusunun yarısını terhis etmek zorunda kalacaktır. 

Konferans  bu böylece bir yandan kararlarını kabul et-
tirmek için Yunan Ordusu'nun yansından yoksun kalacağı 
gibi diğer yandan da askeri örgütlerini tamamlamak için 
genç Türklere ihtiyaç duydukları zamanı verecek, bu da 
onların konferans  kararlarına direnmek için bir neden oluş-
turacaktır. Cumhurbaşkanı Wilson'un hastalığı ve Bay 
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Clemenceau'nun çekilmesinin yakınlığı nedeniyle en bü-
yük sorumluluk İngiltere Başbakanı'na düşmekte ve Türk 
Sorunu'nun çözümünde başrolü oynamasını gerektirmek-
tedir. Türk Sorunu her ne kadar sorunlardan en az önemlisi 
ve dünya barışını az ilgilendireni değilse de çözümü soma-
ya bırakılmış bir sorundur. Esasen Türk Sorunu üzerinde 
Büyük Britanya İmparatorluğu son yüzyılda büyük bir etki 
yapmıştır. Ülkemin geleceği ve milyonlarca bahtsızın ha-
yatları bu sorunun adaletli bir biçimde çözümüne bağlıdır. 
Bu sorunun kesin ve zaman geçirmeksizin çözümü konu-
sunda Büyük Britanya'nın birinci vatandaşına sesleniyo-
rum. Bu hitabımın da boş olmadığı görüşündeyim. 
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Belge 4 
Yunanistan  ve Trakya  (Batı  Anadolu  ve Adalar). 

Yunanistan'ı ilgilendiren arazi durumunu incelemeyle 
görevli komisyon tarafından  müttefiklerin  yüksek meclisi-
ne Trakya hakkında sunulan rapor işte budur. 

Trakya 
A- Batı Trakya ( Bulgar Trakya'sı) 
Amerika, Britanya ve Fransız delege heyetleri Yunan 

iddialarını haritada gösterilen hafif  değişiklik yapılmak 
şartıyla kabulde ilke bakımından anlaşmışlardır.13 İtalya 
delege heyeti ilke bakımından isimleri geçen devletlerle 
anlaşmış olmakla beraber itirazlarda bulunuyor, ek (2). fi-
linde var olan istatistiklerin incelenmesinden soma komis-
yon, Batı Trakya'da Müslüman olmayan nüfusunun  Bulgar 
olmaktan çok Yunan olduğunu14 ve dolayısıyla Yunanlıla-
rın etnik isteklerinin Bulgarlannkinden daha güvenilir ol-
duğunu sanıyor. Komisyon tarafından  elde edilen haberlere 
göre de Batı Trakya'da Türk halkının Bulgar egemenliğin-

Gerek Doğu Trakya ve gerekse Batı Trakya hakkında önerilen 
sınırlar merkezi İstanbul olacak olan devletin genişliğine bağlı-
dırlar. Ve bu sınırları onaylayacak bu devletin genişliği açıklığa 
kavuştuktan sonra sonsuz bir değişikliğe uğrayacaklardı. Birleşik 
Amerika Cumhuriyetleri delege heyeti Doğu Trakya arazisinin 
çözüm şekline göre, onayladığı sınırın değişiklik hakkına sahip 
oluyor. 
Türk  nüfusu  tahmin edilemiyor,  edilemez  de,  çünkü Batı Trak-
ya'nın nüfusu  genel olarak  Türk'tür.  Hatta  Türk  nüfusu  Yunanlı-
larla,  bu grubun toplam nüfusundan  fazladır. 



44 

den çok Yunan egemenliğini tercih edeceğini zannediyor. 
Komisyon Batı Trakya'nın da Yunanistan'a bırakılması 
meselesinde Bulgaristan için ekonomik bir tutsaklık oluştu-
rup oluşturmayacağını da inceledi. 

Venizelos, Yunan Hükümeti adına Bulgaristan'a gerek 
Kavala, gerek Selanik ve gerekse Dedeağaç olmak üzere 
bir denize çıkış vermeyi üstlenmiş ve hatta Bulgaristan 
arzu ettiği takdirde Dedeağaç'tan Bulgar hududuna kadar 
giden bir demiryolu hattının inşa edileceğini bile komisyon 
huzurunda kesin biçimde kabul etmiştir. Venizelos'un bu 
kesin üstlenimi karşısında Amerika, Britanya ve Fransa 
delegeleri Batı Trakya'nın Yunanistan'a katılmasını Bulga-
ristan'ın ekonomik ve yaşamsal hiçbir tehlike oluşturma-
yacağı konusunda görüş birliği içindedirler. Aynı zamanda 
Dedeağaç limanının coğrafık  durumu ve bulunduğu doğal 
koşulların niteliği o şekilde ki Bulgarlar için öneme sahip 
bir duruma asla konulamaz. Öte yandan da Boğazların 
açılması gelecekte Bulgaristan'ın Varna ve Burgaz liman-
ları aracılığıyla ticaret konusunda ulaşımını sağlamak için 
serbest geçit sağlayacaktır. Bu koşullar içinde komisyon 
üyeleri Batı Trakya'nın Yunanistan'a bırakılması konusun-
da anlaşmışlardır. Bununla birlikte İtalya delegeler heyeti 
(ek 3'te yazılı) itirazlarını ileri sürmektedir. Bundan başka 
Amerika, Britanya, Fransa delegeleri iki numaralı haritada 
gösterilen bu bölgenin Bulgar ve Yunan sınırlarının sap-
tanması konusunda yine uyuşmuşlardır. 

Fransa ve Britanya delegeleri heyetleri Venizelos'un 
haritasında Amerika delegeler heyetinin yaptığı küçük de-
ğişiklikte (Haritada yeşil renkte) Yunanlıların Arda vadi-
sinde ekonomik ulaşımını kesmeyecek şekilde olduğu hak-
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kında onlar tarafından  verilen güvenceyi kabul ediyorlardı. 

B- Doğu Trakya 
Doğu Trakya hakkında öneride bulunan komisyon, İs-

tanbul şehri Marmara Denizi ve Boğazlann Yüksek Konfe-
rans tarafından  ayrı bir bölge oluşturmalarını ve bu bölge-
nin kuzey sınırında yine Yüksek Konferans  tarafından  sap-
tanması hipotezini ileri sürüyordu. Sonuç olarak komisyon 
tarafından  önerilen sınır, Yunanlıların Karadeniz'e çıkması 
sorunuyla kesinlikle ilgili değildir. Eğer konferans  bu çıkı-
şın gerekli olmadığını değerlendirirse, Midye hattının ku-
zeyini tam Midye'de, fakat  Bulgaristan'ın güney sınırının 
her hangi bir noktasına koymak şartıyla Yunanistan'ı Ka-
radeniz kıyılarından uzaklaştırabilir. Bu varsayıma daya-
nan komisyon, İstanbul bölgesi dışında Türk Trakya'sının 
bir kısmı üzerindeki Yunan isteklerinin haklı olduğunu 
çoğunlukla kabul eder. Amerika, Britanya ve Fransız dele-
geler heyetleri sınırın iki numaralı haritada gösterildiği gibi 
saptanması düşüncesindedirler. İtalya delegeleri bu çözüm 
biçimini ilkesel bakımdan kabul etmekle beraber üç numa-
ralı ek'te yazılı bazı itirazlarda bulunurlar. Aynı zamanda 
komisyon Müslümanların kutsal yerleriyle camilerinin ve 
Müslüman halkın uygar, okullarla ilgili, eğitim ve dinsel 
haklarının titizlikle korunacağı konusunda Venizelos'un 
verdiği tam kesin güvencenin Yunan Hükümeti tarafından 
uygulanacağını söylemeyi görev bilir. Aynı güvence Orto-
doks Yunan dininin ileri gelenlerinden başka diğer bütün 
cemaatleri de kapsayacaktır. Bütün bu güvence, uygun 
biçimde barış anlaşmalarında kaydedilecek ve belirtilecek-
tir. 
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* Ek: 3 
Batı Trakya konusunda İtalyan delegeler heyetinin iti-

razları: 
İtalyan delegeler heyetinin Batı Trakya hakkındaki gö-

rüşlerine göre, tamamen kıyıya özgü olan bölgelerin Yunan 
çoğunluğunun dikkate alınması zorunlu görünmekle birlik-
te Yunanistan'a katılması istenen bölgenin bu kıyı kısmın-
dan başka Yunanlılara uygun olmayan etnik koşullarıyla 
birlikte15 ekonomik koşullarını da gözden kaçırmamak 
gerekir. Tokacık Dağı ile Marta Dağı'nin tepelerinden ge-
çen hattan başka sınır belirlemesi için elverişli unsur içer-
meyen bu bölgenin coğrafi  yapışım da göz önüne almak 
gerekir. 

İtalyan delegeler heyeti ilkesel bakımdan öteki delege 
heyetlerinin de Venizelos'un isteklerinin yerine getirilmesi 
konusundaki düşüncelerine katılmaktadır. Bununla birlikte 
sorunun daha ciddi bir biçimde incelenmesi yapıldığı tak-
dirde Bulgaristan'a Dedeağaç limanı sağlanabilir. Ve böy-
lece de Bulgarların ekonomik çıkarlarına uygun en iyi du-
rum sağlanmış olur. Bu değişiklikle Doğu Trakya toprakla-
rı İstanbul bölgesine katılacaktır. Venizelos tarafından  su-
nulan istatistiklere göre Dedeağaç'ta Bulgarların Yunanlı-
lara oranla çoğunluk oluşturduğunu hatırlatmak gereksiz 
olmayacaktır. 

Tüm  ekseriyet  kast  ediliyor. 
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* Ek: 17 
Paris, 1 Mart 1919 

Doğu Trakya hakkında İtalyan delegeler heyetinin iti-
razları İstanbul için hukuksal bir iradenin kurulması olası-
lığı karşısında Yunanlıların Doğu Trakya'ya ilişkin istekle-
ri hakkında İtalyan delegeler heyetinin görüşleri, bu konu-
da birçok hipotezlerin incelemelerden geçirilmesinin uygun 
olacağı yolundadır. 

1- Bütün Doğu Trakya bölgesi İstanbul'a gösterilmiş 
olan sınırlar içine girecektir. 

2- Bu bölgenin önemli bir kısmı İstanbul'a gösterilen 
sınırlar içinde, bu sınırlar ile Bulgar sınırları arasından 
topografik  bir aykırılık oluşturacak şekilde bulunacaktır. 

3- İstanbul'a gösterilen sınırlar, bu sınırlar ile Bulgar 
sınırları arasında her hangi bir şekilde kullanılmaya elveriş-
li bir toprak bölgesine sahip olacaktır. İtalyan delegeler 
heyeti komisyonun ilgisini bu son durumda halkın ve Edir-
ne sorununun geleceği ile ilgili özel önem üzerine toplar. 

Yunan (Helen) olmayan halkın etnik, hukuksal ve din-
sel kurumlar hakkında Yunan görüşünü öğrenmek için İtal-
yan delegeler heyeti tarafından  ilgililere sorulan sorulara 
verilen yanıtlar bu sorunların nasıl bağlanacağı konusunda 
komisyonu aydınlatamıyorlar. Bu ve buna benzer birçok 
konularda eski Yunan Krallığı'nda önemsiz bir azınlık 
oluşturan sınırlı sayıda Müslüman'a değinen Yunan yasa-
sının kısa birtakım hükümleri yeterli olmayacaktır. Zira 
şimdi yeni sınırlar içine önemli ölçüde Türk, Bulgar, Ya-
hudi, halkın girmesi söz konusudur. Bu bölgelerin de Yu-
nanlılardan başka birlikler tarafından  işgali için İtalyan 
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delegeler heyetine Müslümanlarca başvuruda bulunulmuş-
tur. 

Paris, 1 Mart 1919 
Küçük nedenlere gelince; Britanya ve Fransız delege-

leri heyetleri, Venizelos tarafından  bu konuda ileri sürülen 
ideallerinin esaslı olduğu düşüncesinde idiler. Birleşik 
Amerika Hükümeti delegeler heyeti karşılıklı olarak birbi-
rine uymayan düşüncedeydi. İtalyan delegeler heyeti ise 
hâlâ isteklerinin Anadolu sorununun bütünüyle ilgili oldu-
ğunu ve bu bölgelerin önceden uluslararası uzlaşmalara 
konu oluşturduklarını göz önüne alarak onları tartışmaktan 
çekiniyor. İşte Yunan işleri komisyonu tarafından  Küçük 
Asya'ya ilişkin Yüksek Meclis'e gönderilen rapor: 

Britanya ve Fransız delegeler heyetleri harita üzerinde 
yeşil paftada  kalan toprakların Yunanistan'a katılması ko-
nusunda anlaşmışlardır. Birleşik Amerikan Hükümeti dele-
geler heyeti bu bölgelerin ayrılmasına karşıdırlar. Britanya 
delegeleri heyeti Yunanistan tarafından  istenilen bölgenin 
doğu ve kuzey kısımlarına değinen Fransız hattını kabul 
etmeye hazırdır. Bununla birlikte İngiliz delegeler heyeti 
güney bölgesi için Fransız hattının lehine birçok kanıtların 
ortaya çıkacağını kabul etmekle birlikte Menderes Ovası'n-
daki Türk halkı konusunda itirazlarda bulunmaktadır. 

Buna karşın Fransız ve İngiliz delege heyetleri bir ta-
kım ilkelere ekonomik ve yönetsel düşüncelere dayanarak, 
Ayvalık ve İzmir'in belirli bir hinterland ile birlikte haklı 
olarak Yunanistan'a katılmalarını isteyebileceklerini uygun 
görmektedirler. Yine bu heyetler bir numaralı haritada gös-
terilen ortak sınırın kabul edilmesinde anlaşmışlardır. Bir-
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leşik Amerika Hükümeti delegeler heyeti bağımsız Türk 
devletinin mandater bir hükümetin koruması altına konabi-
leceği düşüncesini ileri sürdü. Fransız ve İngiliz delege he-
yetleri bu görüş kabul edildiği takdirde Batı Anadolu kıyı-
larında yaşayan yoğun ve uygar bir halka sahip Yunan (He-
len) müstemlekelerinin böyle bir yönetim altına konmaya-
cağı üzerine dikkatlerini çeker. 

Aşağıda ileri sürülen sebeplerden dolayı Birleşik A-
merika Hükümeti heyetinin delegeleri İngiliz ve Fransız 
meslektaşlarının görüşlerine katılamayacaklardır. Her ne 
kadar Birleşik Amerika Devletleri delegeler heyetinin Ana-
dolu'daki Yunan nüfusu  hakkındaki tahmini Yunan Hü-
kümeti tarafından  yapılan tahminlerden altta ise de aradaki 
fark  kesin bir protestoyu gerektirecek kadar büyük değildir. 
Fakat Amerika delegeleri Türk halkı hakkında Yunan (He-
len) Hükümeti tarafından  verilen rakamları kabul edemez-
ler. Çünkü yaptıkları soruşturmalara göre Yunanistan tara-
fından  istenilen sancaklarda İzmir dışında hepsinde Yunan-
lıların Türklere oranla belirgin bir azınlık oluşturdukları 
sonucuna vardılar. Bu soruşturma Batı Anadolu'nun etnik 
durumu hakkında İtalyan delegeler heyeti tarafından  yapı-
lan soruşturma ile uyuşmaktadır. 

Yine Amerika delegeleri Batı Anadolu kıyı bölgelerini 
merkezi yayladan ayırmanın ve böylece Osmanlı İmpara-
torluğu'nun geri kalan kısmını denize çıkış yollarından 
yoksun bırakmanın da ekonomik açıdan doğru olmayacağı 
düşüncesindedirler. 
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B- Anadolu Hakkında İtalya'nın Bildirisi 
7 Mart 1919 

İtalyan delegeler heyeti, Yunan istekleriyle ilgili bir 
kararın komisyon tarafından  kabul edilmeyeceği düşünce-
sindedir. Çünkü siyasal, ekonomik ve etnografik  bakımdan 
Yunanistan tarafından  istenilen toprakların geleceği hük-
men Anadolu'nun diğer kısımlarının geleceğine bağlıdır. 
Bundan başka Venizelos tarafından  istenilen bölge veya 
hiç olmazsa bu bölgenin büyük bir kısmı İtalya ile İngiltere 
ve Fransa arasındaki konvansiyonun konusunu oluşturmuş-
tu. Yani 26 Nisan 1915 Londra Antlaşmasının 9. maddesi 
ve yine 18 Ağustos 1915'te imzalanan Londra kararları. 

Bu antlaşmalar karşısında İtalyan delegeler heyeti ant-
laşma ya da sözleşme yapan devletlerin kendisine tamamen 
veya kısmen bir hak tanıdıklarını anımsatarak Yunanlılara 
haritalar üzerinde gösterilen hattı öneri niteliğinde de olsa 
kendilerince olanak verilmeyeceği düşüncesindedir. Ger-
çekten Venizelos tarafından  İzmir ilini de kapsayacak bi-
çimde istenilen bölge, Ağustos 1917 konvansiyonu ile İtal-
ya'ya tanınan bölge içindedir. 1915 Londra Antlaşması'nin 
9. maddesine gelince; bu madde kesin coğrafık  sınırlama 
içermeyecektir. Bundan dolayı Yunan isteklerinin özü sap-
tanmadan önce müttefikler  arasında bu konuda karşılıklı 
görüş alışverişleri yapılmalıdır. İtalyan delegeler heyeti, 
yenisi yapılmadıkça Ağustos 1917 konvansiyonunun bu-
gün hâlâ geçerli olduğunu saymaktadır. Gerçekten bu kon-
vansiyon onamaya bağlı olduğundan Rusya'nın ortadan 
kalkmasıyla kaldırılmıştır. Bu kayıt olayların güçlenmesiy-
le kendiliğinden ortadan kalktı. İtalya'nın Ege denizinde 
işgal ettiği adalar için aynı durum oluştu. 
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İtalya delegeler heyeti 26 Nisan 1915 Londra Antlaş-
masının 8. maddesindeki kararları anımsattı. Bu madde 
gereğince İtalya'nın oluru olmaksızın müttefikler  tarafın-
dan hiçbir aksi öneride bulunulmayacaktı. Bundan başka 
İtalyan delegeler heyeti, Fransız ve İngiliz hükümetlerinin 
geçen Kasım ayında Suriye ve Mezopotamya'nın yönetim 
biçimi ve iki hükümet arasındaki anlaşmalara dokunmayan 
kararlara da tam katılım umuyordu. Bu nedenlerden, İtal-
yan delegeler heyeti, komisyonun Yunanlıların İtalyanlar 
tarafından  işgal edilmiş yerler ve Küçük Asya hakkındaki 
istekleri konusunda yalnızca karar veremeyeceği görüşün-
de bulundu ve İtalya'nın çıkarlarım ve haklarını koruyacak 
koşullar kondu. Ege Denizi'ndeki adalara gelince İtalyanlar 
tarafından  işgal edilmeyenleri komisyon oybirliği ile Yu-
nanistan'a vermekten yana idi. İtalya tarafından  işgal edi-
len Dodecanes16 adalarına gelince; yalnız İngiliz ve Fransız 
delegeleri etnik sebeplerden, bunların Yunanistan'a veril-
mesini istiyorlardı. Bundan başka komisyon üyeleri 26 
Nisan 1915 tarihli Yakındoğu'ya ait gizli Londra Antlaş-
masının yürürlüğünü onaylıyordu. 

İşte Komisyonun raporu ve İtalyan delegeler heyetinin 
itirazları: 

C- Adalar 
İtalyanlar tarafından  işgal edilen on iki adadan ayrı 

olarak Ege Denizi'ndeki diğer adalara gelince; bunların 
Yunanistan'a verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir. Yu-
nan (Helen) Hükümeti İmroz ve Tenedos17 adalarını ne 

Rodos ve On İki Ada. 
Gökçeada ve Bozcaada. 
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kendisine ne de her hangi bir devlet için bu adalarda bir 
deniz üssü oluşturmayacağına ilişkin güvencede buluna-
caktı (2, 3 numaralı haritalara bakılacak). İtalyanların işgal 
ettikleri On İki Ada için de Fransız ve İngiliz delegeleri 
1915'te İtalya ile yapılan antlaşmanın ancak Yakındoğu'ya 
ait hükümlerinin yürürlülüğünü dikkate alıyorlar. Etnik ne-
denlerden dolayı bu adaların Yunanistan'a bırakılması dü-
şüncesindedirler. Dodecanes'den ayrı diğer Ege adalarına 
ilişkin komisyon önerileri, bu adalar halkının Yunan oldu-
ğu görüşünde anlaşmışlardır. 

* Castelorrizo Adası 
Bu küçük adanın Anadolu kıyılarına yakınlığı göz 

önüne alınarak bu kıyı üzerinde egemen olacak olan devle-
tin koruyuculuğu altına konulması kabul edilmiştir. Fakat 
bu kıyı Türkiye'ye bırakıldığı takdirde Castelorrizo adası 
Yunanistan'a verilecektir. 
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Belge 
Venizelos  'un Cumhurbaşkanı  Wilson  'a Aydın  İli  Ko-

nusunda  Notu. 

Venizelos, Yunan işleri komisyonu'nun Yüksek Mec-
lise verdiği raporda, bu komisyon üyelerinin beşte ikisinin, 
Aydm ilinin bir kısmı ile Bursa iline bağlı Ayvalık ilçesini 
Yunanistan'a bırakmak düşüncesinde olduğunu gözlemle-
di. Venizelos, ileri sürdüğü iddialarının komisyon tarafın-
dan açıktan açığa reddedildiğini görünce, Aydm ilinin geri 
kalan kısmının kendisine Milletler Cemiyeti'nin mandateri 
sıfatıyla  bırakılmasını istemiştir. Bursa iline gelince; bu il 
için Marmara Denizi'nde bir çlkış bırakılması konusundaki 
isteğin komisyonun bütün üyeleri tarafından  reddedildiğini 
dikkate alarak Venizelos, hiç olmazsa Edremit Körfezi'nin 
"Assos" noktasından Kaz Dağı'nı izleyerek açık denize 
varılacak bir biçimde sınırın düzeltilmesini istedi. İşte bu 
konuda Venizelos tarafından  Cumhurbaşkanı Wilson'a 
gönderilen nota ve alman yanıt: 

Kişisel ve gizlidir. 
Paris, 19 Mayıs 1919 

Bay Cumhurbaşkanı, 
Müttefiklerin  Yüksek Meclisi'ne sunmakla şeref  duy-

duğum bugünkü tarihi taşıyan diplomatik mektupta Yuna-
nistan'ın Aydın ili hakkında sunulan isteklerinin bu ilin bir 
kısmı üzerinde İtalyan ihtirasları ile çarpışması çok olası-
dır. Bununla birlikte İtalya'nın bu ihtirasları bir esasa da-
yanmaktadır. Londra Antlaşması İtalya'ya Antalya ile hin-
terlandını işgal etme hakkını tanıyor. Fakat Antalya, Küçük 
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Asya'nın güney kıyısı üzerindedir. Dolayısıyla coğrafya 
bakımından Konya yaylasına, yönetim bakımdan da Konya 
iline bağlıdır. Şu durumda Antalya'nın hinterlandı iklim 
bakımından da kendisinden büsbütün farklı  olan Aydın ili 
değil, Konya ili olmak gerektir. Londra Antlaşması'nm 
görüşmeleri sırasında İtalya, İzmir ilinin kendisine bir et-
kinlik bölgesi olarak tanınmasını ileri sürmüş ve bu iddia-
sını şiddetle savunmuştur. Bu istek o zaman İtilaf  Devletle-
ri tarafından  reddedilmişti. Reddetmenin nedenlerini bil-
memekle birlikte Ocak 1915'te müttefikler  yönettiğim hü-
kümete ve aynı yılın Nisan ayında da yerime geçen hükü-
mete Aydın ilini söz vermişler. Bu söz ise bölgenin Yunan 
karakterine sahip olduğunu kısmen açıklamak demektir. 
Gerçekten İtalya, toprak iddialarının geçerli olmadığı yerde 
yani Mersin'in batısında bulunan bütün Adana ilini manda 
yönetimine alabilir. Bu bölge Aydın ilinin iki katı kadardır 
ve o şekildedir ki bu son ilin oluşturduğu ekonomik, tarih-
sel, coğrafi  birliği parçalamayı haklı gösterecek bir neden 
yoktur. 

Derin saygılarıma inanınız Bay Cumhurbaşkanı. 

İmza 
Venizelos 
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Paris, 21 Mayıs 1919 
Azizim Venizelos, 
Aydın ilinin bir kısmına ilişkin İtalyan isteklerini içe-

ren notanız için teşekkür ederim. Sizin bu konudaki görüş-
lerinize bütünüyle katıldığımı serbestçe söyleyebilirim. 

Sevgiyle ve içtenlikle sizinim. 
Duacınız, 

Woodrow Wilson 
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Belge 
Venizelos'un  Cumhurbaşkanı  Wilson'a  Batı Anado-

lu 'da  Yunanlılara  Türklerce  Kötü  Davranışlarda  Bulunul-
duğuna  Dair Mektubu. 

Paris, 12 Nisan 1919 
Bay Cumhurbaşkanı, 
Geçen Mart ayımn 13 tarihli bildirimine ek olarak, 

İzmir'den aldığım raporlarda bu bölgenin durumunun gün-
den güne tehlikeli, korkulacak durum kazandığını bildir-
mekle onur duyarım. Yerel otoritelerin hoşgörüsü ve bazen 
de katılımı ile cesaretlenen Aydın ilinin Müslüman halkı 
Yunanlılığın (Helenizm'in) yok olmasına yeni bir eylemle 
sürdürmektedir. Gündelik cinayetlerin ayrıntılarını ve açık-
lamalarını burada yapmak uzun sürecektir. Cinayetler, hır-
sızlıklar, yağmalar sürekli çoğalmakta ve zavallı Yunanlı-
lar yerel otoritelerden en ufak  bir korunma bile görmemek-
tedir. İzmir limanında demir atmış bulunan "Lion" Yunan 
torpidosunun komutanına, tutuklanan, vurulan, hapse atılan 
angarya bahanesiyle hükümet tarafından  mallarına el konu-
lan Yunanlıların sürekli şikâyeti yağmaktadır. Maalesef  bu 
şekilde baskı altında tutulan Yunan unsuru müttefiklerin 
ilgisizliğine uğramaktadır. 

Bir Yunan delegesinin katılımı olmaksızın yapılan do-
laşım kontrolü diğer uluslara mensup gezginlerden çok 
Yunanlılar için uygulanmaktadır. Bütün yabancıların tek 
başlarına serbest seyahat yapmak hakkı "Yunan (Helen)" 
uyruğuna güçlükle tanınmakta ve bu konuda Yunan Hü-
kümeti temsilcisinin öğütleri İzmir'de çok seyrek olarak 
dikkate alınmaktadır. Ermeniler, ruhani otoritelerinin ver-
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diği bir sertifika  sayesinde gidip gelebilirken Osmanlı uy-
ruğu Yunanlıların metropolitlerden aldıkları sertifikanın 
müttefikler  katında Ermeni sertifikası  ile aynı değerde ol-
masına karşın bu değerin göz önünde tutulmadığını gör-
mektedir. Fakat dahası da var; Yunan geleceğine karşı ilgi-
siz görünmekle kalmıyorlar, Yunanlı (Helenik) olan her 
şeyden de sakınıyorlar. Din ve ırk farkı  gözetmeksizin İz-
mir halkına yaptığı iyiliği herkesçe bilinen Yunan Kızıl-
haç'ı eylemini genişletmek konusunda müttefik  otoriteleri-
nin emirlerini almış ve sınırlı malzemesi bile kontrol edil-
miştir. Bu kadarla da yetinilmemiş hatta Yunan izcilerin-
den kuşku duyulmuş ve müttefik  otoriteler yazılı olarak bu 
zararsız derneklerin kaldırılmasını istemişlerdir. Bundan 
ayrı olarak Yunan Hükümeti'nin resmi paketlerinden bile 
kuşkulanacak dereceye gidilmiştir. Geçenlerde Yunan tor-
pidosunun bulunduğu yere yakın İzmir rıhtımına savaş 
sırasında Yunan (Helen) uyruğunun uğradığı kayıpları gös-
terecek fişleri  içeren sandıklar çıkarıldığı sırada, her ne 
kadar bu sandıklar Yunan torpidosunun tayfaları  koruma-
sında bulunuyordu ise de hemen İtalyan denizcileri tarafın-
dan alınmışlar ve Yunan konsoloshanesine taşınmalarına 
böylece olanak verilmemiştir. Ortaya çıkan bu durum Yu-
nanlılar için tehlike ile doludur. Yunanlıların bütün çıkarla-
rına, şereflerine  dokunmakta ve aynı zamanda müttefikle-
rin Türkiye'deki saygınlığını azaltmaktadır. Enerjik önlem-
ler ile bu durumun hakkından gelinmezse en büyük felaket-
lere tanık olacağımız düşüncesindeyim. Bu konuda değerli 
aracılığınıza başvurmaya cesaret eder, derin saygılarımın 
kabulünü dilerim. 

Venizelos 
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Belge 
Yunan  Amiralinin Venizelos'a  Telgrafı  "Antalya'nın 

İtalyanlar  Tarafından  İşgali  Hakkında  ". 

İtalya tarafından  Küçük Asya'nın işgali sorununa ge-
lince; Mart ve Nisan 1919'da olan bazı olaylar bu devletin 
Anadolu'yu işgal etmek düşüncesinde bulunduğunu gös-
termektedir. Mart 1919'da Antalya'ya asker çıkardı. İşte 
olayların ne şekilde geçtiğini açıklayan Yunan amiralinin 
Venizelos'a gönderdiği telgrafın  tam çevirisi: 

İzmir, 19 Nisan 1919 
Alman haberlere göre İtalya'nın Anadolu'ya asker çı-

karması şöyle olmuştur; 12 Mart'ta "Regina Elena" adın-
daki İtalyan Kruvazörü Antalya önünde demir attı. Bu kru-
vazörün komutanı hapishanelerden kaçan suçluların ve ba-
zı eşkıyanın yarattıkları tehlikeleri bahane ederek kentin 
güvenliğini sağlamak önerisinde bulundu. Türk Hükümeti 
bu önerinin niteliğini haklı ve kabule değer görmediği için 
reddetti. İtalya'dan getirildiği somadan anlaşılan bir barut 
fıçısı  Antalya'nın tek İtalyan uyruğu olan bir banka direk-
törünün evinin yanında 15 Mart gecesi infilak  etti. Hemen 
İtalyan kruvazörü 300 denizciyi karaya çıkararak kenti 
işgal etti. Beş gün soma bu denizciler Rodos'tan getirilen 
300 "Bersagliers" ile değiştirildiler. İşgalden önce kentin 
ileri gelenlerinden kırk kişi İtalyan gemisine çağırıldılar ve 
gemi komutanına kendileri için gösterdiği ilgiden dolayı 
teşekkürlerini bildiren bir beyaz kâğıdı imzalamaya zor-
landılar. İmzalar konduktan soma aynı kâğıt üzerine İtalya 
koruyuculuğunu isteyen bir metin geçirildi. 
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Belge 
İzmir  'e  bir Çıkarma  Hareketi  Yapılmasına  Karar  Ve-

rildiği  Konusunda  Telgraflar. 
6 Mayıs 1919'da Venizelos Yunanistan'ın İstanbul'-

daki Yüksek Komisyonu'na şu telgrafı  çekiyordu: 
İzmir'in Yunan Ordusu'nca hemen işgali kararlaştırıl-

dığından bugün, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
başkanı, Fransız ve İngiliz başbakanları tarafından  haber-
dar edildiğini, Fransız generaline gizlice bildirmenizi rica 
ederim. 

Telgraf  Numarası: 2402 
Aynı gün Venizelos Atina'ya şu telgrafı  çekiyordu: 
İzmir'i askeri surette işgal edecek olan birinci tümeni 

bu kente taşımak için elde var olan bütün gemiler "Eleu-
teras" istihkâmına yönelmiş olarak olabildiğince çabuk 
hareket etmelidirler. Bütün bu işler Cumhurbaşkanı Wil-
son, Clemenceau ve Lloyd George'un uygun görmeleriyle 
yapılmaktadır. Bu kararı konferansın  resmi toplantısından 
bir az önce Lloyd George bana bildirdi. Müttefiklerin  "Ma-
köy ve Marmaris"i işgal eden İtalyanların yakınlarda Bod-
rum'u da işgal edeceklerini öğrenmeleriyle İzmir işgali 
hızlandırılmaktadır. Taşımacılık İngiliz gemileri koruması 
altında yapılacaktır. Askeri işgal var olan yönetim üzerinde 
bu gibi durumlarda yapılması alışılmış kontrolü yapacaktır. 

11 Mayıs'ta Venizelos'un Atina'da hükümet başkanı 
vekiline telgraf  çektiği sırada alınan önlemler bunlardır. 
İtalya'nın gıyabında alınan önlemler istenilmediği bir za-
manda müttefikler  arasında bir ayrılık doğmasından çeki-
nen Clemenceau'nun girişimi durumda ani bir değişiklik 
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oluşturdu. İtalya ile görüşmelere girişmek ve mümkünse 
onayını almak için birinci tümenin İzmir'e hareketinin kırk 
sekiz saat geciktirilmesi kararlaştırılmıştı. 

Telgraf  Numarası: 4400 
İtalyan delegeler heyeti konseyin toplantılarına katıl-

madığından, onunla İzmir'e yapılacak çıkarma hakkında 
anlaşmak zorunlu idi. sonunda Clemenceau bu çıkarmanın 
asıl nedenlerini bilen ve yaptığı itirazlara önem verilmeye-
ceğini anlayan İtalyan delegeler heyetinin onayını almıştı. 
12 Mayıs'ta Venizelos Yüksek Meclisin aynı günkü top-
lantısında İzmir için bir çıkarma tümeninin gönderilmesi-
nin kararlaştırıldığının kendisine bildirildiğini Atina'ya 
bildirdi. 12 Mayıs tarihli ikinci bir telgrafla  Venizelos İngi-
liz Amirali" "Calthorphe"un emri altındaki çıkarma kıtası-
nın Kavala'yı terk edeceğini İzmir'deki Yunan filosunun 
komutanına bildirdi. 14 Mayıs'ta müttefiklere  ait birlikler 
İzmir'e çıkarılarak kentin istihkâmlarını işgal ettiler. Ertesi 
gün 15 Mayıs'ta ilk Yunan kıtaları ulaşıyor ve kışlalarına 
gitmek için Türk mahallelerinden geçerken Yunan askerle-
riyle Osmanlı askerleri arasında bir mücadele başladı. Bu 
mücadelede 170 kişi öldü. Bunu bir yağma ile ve hiç uy-
garca olmayan olaylar izledi. 
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Belge 
Venizelos'un  Clemenceau'ya  Yunan  İşgaline  Karşı 

Türk  Direnişinin Başladığına  Dair Mektupları  ve Yeni  İs-
tekleri. 

18 Haziran 1919, Paris 
Bay Clemenceau Hazretleri, 
Yüksek Meclis Başkanı, 
Konferansın  Yüksek Meclisi, bölgesinin işgali ile gö-

revlendirilen Yunan ordularının bu işgallerinin koşullarını 
belirledi. Bu işgal şu sınırlara kadar uzanıyor. 

Güney'de İzmir, Aydın demiryoluna; güneydoğuda 
Aydm, Nazilli'ye; doğu'da ve kuzeydoğuda Manisa ve 
Kasaba kentlerine, kuzeyde de Ayvalık ve Bergama'ya 
kadardır. Bu şekilde Yunan işgal bölgesini belirleyen hu-
dutlar Yunan ordularının bu bölgenin çevresinde bulunan 
stratejik noktalara hâkim olmalarına engel olmuştur. Çünkü 
bu stratejik noktaların katılması, alınan desteklerin, örgüt-
lendirilen Türk kuvvetleri tarafından  beklenen taarruzlara 
karşı etkili bir şekilde korunması için gereklidir. Diğer 
yandan Osmanlı Hükümeti mütarekenin kendisine yükledi-
ği koşulları unutarak, Anadolu'da dağınık olan kuvvetleri-
ne Yunan Ordusu'na karşı düşmanca bir tavır almalarına 
hoşgörülü davrandı. Bu konuda edindiğim kaygı verici 
bilgileri zatıâlinize bildirmeyi görev bilirim. İzmir'in gü-
neyinde Türk çeteleri Menderes ırmağını aşarak, Aydın'ı 
Selçuk'a (Ayasuluğ) bağlayan demir yolunun bir köprüsü-
nü havaya uçurdular. Denizli'de Türkler kuvvet toplamakta 
ve hatta kısmi bir seferberliğe  bile başlamaktadırlar. Aynı 
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zamanda Balıkesir ve Bandırma bölgelerinde de birçok 
asker ve başıbozukların toplandıkları anlaşılmaktadır. Bu 
kuvvetler 15 Haziran Pazar günü Bergama'daki Yunan 
birliklerine saldırarak geri çekilmeye zorladılar. Halen Yu-
nan işgal bölgesinin bittiği ve Ayvalık kentinde üç kilomet-
reyi aşmayan Ayvalık kazasının sınırlan da Albay Ali Bey 
komutasında 600 kadar Türk askeri ve çevredeki zeytinlik-
lerde 2.000 kadar komitacının bulunduğu gözlemlenmiştir. 
Bu kuvvetler Ayvalık kentine Yunan ordularına ve bazen 
de limanda bulunan torpidolara sürekli ateş etmektedirler. 
Bu durumu düzeltmek ve ilerde Türk kuvvetlerinin top-
lanmasına engel olmak için Yunan Ordusu'nun kuzeyden, 
doğudan, güneyden İzmir'e gelen başlıca yolları işgal et-
mesi gereklidir. Edremit, Balıkesir demiryolu, Kırkağaç-
Akhisar-Manisa yolu, Alaşehir'e giden Manisa-Kasaba yo-
lu ve hiç olmazsa Nazilli'ye kadar giden İzmir-Ay din de-
miryolu ağında, İzmir bölgesinin güvenliğinin en alt dü-
zeyde sağlanması için Yunanlılar eline geçmesi gerekir. 
Doğal olarak bu yol ağına hâkim olmak ve onu Türk çete-
lerinin saldırılarına karşı savunmak için yukarıda gösterilen 
sınırların ötesinde bulunan dar bölgeyi Yunan kuvvetlerine 
bırakmalıdır. Menderes ırmağını izleyen hattın, gösterilen 
bölgenin ve işgal kuvvetlerinin güvenliği için yeterli olaca-
ğı zannedilmektedir. 

İlginizi şu sorun üzerinde toplamak doğru olacaktır: 
Bergama'ya yapılan saldırının ve genellikle Türk as-

keri teşkilatının hareket üssü Bandırma-Manisa-İzmir yo-
lunun son noktası ve Marmara'nın berisi olan Bandırma'da 
bulunmaktadır. Ve böylece Yunan ordusu tarafından  işgal 
edilen bölgeyi sınırlayan çizginin Türk kuvvetleri tarafın-



65 

dan kullanılmasına son vermek için Bandırma kenti ve 
limanının müttefikler  veya Yunan çıkarma kıtası ya da 
savaş gemileri tarafından  işgal edilmesi gereklidir. 

Son olarak, İstanbul'da müttefik  orduları başkomutanı 
Osmanlı Hükümeti'ne Türk kuvvetlerinin mütareke hü-
kümlerine uymadıklarından şikâyet ediyor ve durum hak-
kında bu hükümetin dikkatini çekerek yeni yapılan her 
hangi bir uymazlıktan dolayı sorumlu tutacağını söylüyor. 
Yüksek Meclis'in iyiliksever görüş ve düşüncelerine bu 
raporumun sunulmasını ve raporumu sözlü olarak tamam-
lamak için benim meclise çağırılmama aracılık yapmanızı 
rica ederim. 



67 

Belge 10 
Venizelos'tan  Yunan  Hükümeti  İkinci  Başkanlığına. 

Türklerle  Barış Koşulları  ile İlgili  Telgraf  (1286  Gizli). 

Bakanlar Kurulu'nun İkinci Başkanlığı'na, 
Kabinenin en tehlikeli düşmanları, dostları gibi görü-

nen gazetecilerdir. Bunlar Polonya'daki başarımızı öğren-
dikleri zaman barış koşullarını kabul ettirmek amacı ile 
Kemal'i ezmek için görevlendirildiğimizi öğrenince bunu 
yeni toprak ayrıcalıkları koparmak istediğimize mal ettikle-
rini ilan ettiler. Bu ise rakiplerimize katlandıkları özverile-
rin boş olmadığı iddiasında bulunmak için bir fırsat  ver-
mektedir. Bununla birlikte bizim Polonya'daki başarımız 
pek önemlidir. Çünkü İzmit ve Çanakkale'deki Mustafa 
Kemal başarılarından sonra Polonya'da şu sorun söz konu-
su oldu. Barış antlaşmasının imzalanması ve uygulanması 
için Türkiye'ye yeni izinlerde bulunmalı mıyız? Yoksa ay-
nı antlaşma hükümlerini gerektiğinde kuvvetle kabul ettir-
meli miyiz? Fransızlarla İtalyanlar birinci çözüm biçimine 
taraftardır.  İngiliz askeri çevresi ve kısmen de İngiliz Dışiş-
leri müsteşarı, Mustafa  Kemal Paşa'nın kuvvetini görün-
düğünden fazla  tahmin ettiklerinden barış koşullarının ha-
fifletilmesini  uygun görüyorlardı. Bizzat Lloyd George 
İngiltere'de kamuoyunun savaşı sürdürmeye ve Türkiye'ye 
yeni ordular göndermeye razı olmayacağını hissettiğinden, 
bana dediği gibi, Türkiye'de Hıristiyanların korunmasına 
taraftar  olanlar dâhil, önemli ölçüde azalmakta ve aynı za-
manda antlaşma hükümlerinin şiddetinin hafifletilmesi 
yönüne gidilmeye taraftardır.  Yapılması düşünülen bu izin-
ler önemli olmakla birlikte Mustafa  Kemal Paşa'nın İzmit 
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ve Çanakkale'de kazandığı başarılardan sonra Türkler tara-
fından  yeterli görülmeyecekler ve müttefiklerin  izinleri 
onlarca bir zayıflık  eseri gibi kabul edilecekti. Ve bir kere 
müttefikler  tarafından  barış koşulları üzerinde izinler baş-
layınca Türkler kendilerini ilgilendiren belli başlı noktalar-
da özellikle Trakya ve İzmir ile ilgili olan sorunlarda veya 
hiç olmazsa ikisinden birinde istediklerini kabul ettirmeyi 
başaracaklardır. Bu ise bugünkü durumun belirsizliğinin 
sürmesine neden olacak ve bizi mali bir sıkıntıya sürükle-
yecektir. 

Milli tarihimizin bu buhranlı anında bütün koşulları 
gözden geçirdikten soma Lloyd George'ca yalnız İz-
mir'deki İngilizlere bir tümenlik kuvvet ile yardım etmekle 
kalmayarak cephemizin karşısında bulunan Kemal'in ordu-
sunu ezerek, böylece de bütün Marmara kıyılarını Ke-
mal'in baskınlarına karşı korumayı üstlendim. Kazanaca-
ğımız başarılardan Kemal'in etkinliğinin azalacağını, barış 
antlaşmasının imzalanması ve uygulanmasının kesin değil-
se de beklenir olacağını ekledim. Yunanistan'ın bu hareke-
tine karşılık olarak müttefiklerden  hatta bir mali yardım 
bile istemeyeceğimi bildirdim. Bu hareketle antlaşmanın 
imza ve uygulanmasını sağlayamadığım takdirde Yunan 
Ordusu'nun varlığını halen Türkiye'de bulunan İngiliz 
Ordusu ile askeri arzumuzun uygulanmasını mümkün kıla-
cak bir şekilde arttırmayı üzerime alacağımı ekledim. 

Bu takdirde ise mali yönden olduğu kadar malzeme 
yönünden de İngiltere'nin yardımına ihtiyaç duyacağım. 
Fakat özellikle Yunan milletinden bu olağanüstü önemli 
çabayı isteyebilmek için, Anadolu'yla sınırlı olmak üzere 
Türkiye'nin parçalanmasının kararlaştırılması zorunludur. 



Bu konudaki önerilerimi Lloyd George'a kabul ettirmeyi 
başardım. Ve onun sayesindedir ki Polonya'da istediğimiz 
izini koparabildik. Bizim ilk sınırlı çalışmalarımızın ödülü 
olarak toprak isteyemeyeceğimizi herkes değerlendirebilir. 
Fakat Lloyd George bugünkü toplantı sırasında Türklerin, 
barış antlaşmasını imzalayıp uygulamadıkları ve dolayısıy-
la bizi yeni özverilere zorladıklarında, onların Avrupa'da 
bırakılmayarak özellikle Türk olan illerde tutunabilecekle-
rini kesin olarak açıkladı. Şunu da belirtmek gerekir ki 
Anadolu'daki harekâtımızın elverişli sonuçlan sayesinde 
askeri ve siyasi etkinliğimizi yükseltmekle birlikte, Yunan 
Ordusu'nun Anadolu'daki harekâtının giderleri barış ant-
laşmasının şartlanna göre Türkiye tarafından  ödenecektir. 
İleride geri vermek zorunda kalacağımız toprağın büyük 
bir kısmı Yunan Ordusu tarafından  işgal edildiği sürece 
yapılan harcamalar Türkler tarafından  ödenecektir. Türki-
ye'nin antlaşmayı imzalayıp uygulamasını diliyorum. Çün-
kü bizim bugünkü başarımız pek önemlidir. Eğer Türklerin 
basiretsizliği devam ederse ki bu basiretsizliğin devam et-
mesi muhtemeldir, Türk İmparatorluğu'nun ortadan kaldı-
nlması işini yüklenirsek bu iş İngiliz ve Yunan kuvvetleri-
nin başaramayacağı bir iş olmayacaktır. Zannımda aldan-
mayarak diyebilirim ki Yakındoğu'da doğal durum İngilte-
re'nin olabildiğince güçlendirmeye çalışacağı Yunan Ordu-
su'na dayanacaktır. Diğer yandan ordumuzun son güzel 
başarıları ve bunların psikolojik sonuçları beni cesaretlen-
dirmektedir. Yunanistan adına daha birçok işlere girişebi-
leceğiz. Bu söylediklerimden, başka sınıfları  niçin silâhal-
tına çağırmadığım ve var olan kuvvetlerle barış antlaşma-
sının imza ve uygulamasını istediğimi anlayacaksınız. Ka-
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muoyu bu suretle kolayca barış antlaşmasının imza ve uy-
gulanmasından memnun edilecektir. Ve ancak Türkiye'nin 
ortadan kaldırılması kararlaştırıldıktan ve barışın hemen 
ardından aşılması mümkün olmayan mali zorluklar karşı-
sında kalmamak için önceden dışardan bütün mali yardım-
lar sağlandıktan soma yeni sınıflar  silâhaltına çağırılacak-
tır. Bu telgrafı  maliye bakanına bundan soma yapılacak 
orduya ait harcamanın bize ödeneceğinden kaygı duyma-
ması için kendisine bildirmenizi rica ederim. Bu telgrafın 
Empros Gazetesi'nin sahibine bildirilmesini uygun buluyo-
rum. 

İmza 
Venizelos 
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Belge 11 
Venizelos  'un Yunan  Hükümeti  'ne İzmir  Hakkında  bir 

Telgrafı. 

Eğer başlangıçta yalnızca İzmir'in geçici olarak silah 
gücüyle ele geçirilmesinin söz konusu olduğu dikkate alı-
nırsa bulunan çözüm biçiminin büyük bir başarı demek 
olduğuna inanıyorum. Gerçekte iki yıllık bir süre içinde 
tam bir katılma söz konusudur. Eğer bu başarıya Trakya 
sorununun da uygun çözüm şekline bağlanması eklenirse, 
gerçek bir Yunan zaferi  demektir. Şunu da ekleyeyim ki 
İtalyan Başbakanı aramızda kararlaştırıldığı üzere sorunla-
ra ilişkin her konuda bizimle aynı düşüncededir. Ve hatta 
tamamen dostça bir durum takındı. Bu telgrafın  M. Re-
poulis'den başkasına bildirilmemesini rica ederim. 

Venizelos 



Belge 12 
İngilizlerle  Yunanlılar  Arasında  Anadolu  Harekatı 

hakkında  Görüşmeler. 

Yunanistan Küçük Asya'da Mustafa  Kemal'in kuvvet-
leri karşısında savaşçı ve savaşçı olmayan yüz yirmi bir bin 
askeri silâhaltında bulundurmaktadır. M. Kaleogeropoulos 
kesin bir güvenle bu sayının doğruluğunu onaylayabilir ve 
eğer Yunan hükümetleri güvenliğin sağlanması yükletilirse 
bu kuvvetin gereğinden bile fazla  olduğunu takdir eder. 
Durumun düzeltilmesi, Yeni Türkleri süpürmek için, Ka-
leogeropoulos'a ne kadar zamana ihtiyaç duyduğu soruldu. 
Askeri danışmanları bunun için üç ayın yeterli olacağını 
açıkladılar. M. Kaleogeropoulos bu az zaman içinde Yunan 
ordulannın Kemal'in kuvvetlerini ve Sevr Antlaşması'nın 
hükümlerini dikkate almayanları yok etmeye gücünün ye-
teceğini kuvvetle açıkladı. Lloyd George, Kaleogeropou-
los'un sözlerinden çeşitli sınırlar üzerinde bulunan savaşçı 
ve başıbozuk kuvvetlerin elli beş bin kişiyi bulduğunu an-
latarak ve bu konuda doğru yorumda bulunup bulunmadı-
ğını Kaleogeropoulos'tan soruyor. 

Kaleogeropoulos dağılmış bulunan savaşçı ve savaşçı 
olmayan ve başıbozuk kuvvetleri altmış beş bin kişiyi 
geçmeyeceğine ilişkin yanıt veriyor. Lloyd George, Kaleo-
geropoulos'un Türkler ülkeden süpürülecektir, açıklaması-
na nasıl bir anlam vermenin uygun olacağını soruyor. Ülke 
derken hangi ülkeyi kast ediyor? Kaleogeropoulos, Kema-
listler tarafından  işgal edilen bütün ülkeyi kastettiğini söy-
lüyor. Yunan Hükümeti tarafından  ileri sürülen harekâtın 
sonucu, Mustafa  Kemal'in kuvvetlerini gelecekte hiçbir 



direnme göstermeyecek şekilde dağıtmak olacaktır. Lord 
Curzon, Yunan (Elen) ordularının ne yönde ilerlemek dü-
şüncesinde olduklarını soruyor. Albay Sarıyanis, Yunan 
ordularının ilk aşamada Ankara'ya kadar ilerlemek düşün-
cesinde olduklarını söyledi ve bu ilerleyiş sayesinde Mus-
tafa  Kemal'in belli başlı kuvvetlerinin dağılacağını açıkla-
dı. Yunan Genelkurmayı, Batı cephesinde bulunan Mustafa 
Kemal kuvvetlerinin bozgunluğu ile bütün kuvvetlerinin 
ortadan kaldırılacağı inancını beslemektedir. Yunan Hü-
kümeti herhangi bir zamanda bu harekâta başlamak için 
hazır olduğunu bildiriyor. Lord Curzon, Kemal'e karşı kul-
lanılacak kuvvetler arasında General Harington'un tümeni 
altında katılıp katılmayacağını soruyor. Albay Sarıyanis 
uygun bir şekilde yanıt veriyor. 



Belge 13 
1-Yunanlılar  ile İtilaf  Mümessilleri  Arasında  Anadolu 

Harekâtı  Hakkında  Görüşme. 
2-Anadolu  'da  Yunan  Ordusu  Komutanı  Papulas 'a Ta-

limat. 

Bay Lloyd George, Bay Kaleogeropoulos'tan dikkati-
ni bu sorun üzerine konferansın  ve özellikle Kont Sfor-
za'nm büyük bir önem verdikleri bir sorun üzerine çevir-
mesini rica ediyor. Kemalist kuvvetlerinin dağıtılmış ve 
Yunan kuvvetlerinin de küçük Türk müfrezelerinin  sürekli 
saldırılarına uğrayacakları kendi sınırlarına çekildiklerinin 
var sayıldığı durumda İzmir ilinin savunması için Yunanlı-
ların ellerinde bir ordu bulundurmaları gerekecektir. Bu 
durum ise aşağıdaki iki soruyu ortaya çıkarmaktadır. 

1- Yunan askeri danışmanları, İzmir ilinde sürekli ola-
rak ne kadar kuvvet bulundurmayı uygun görüyorlar. 

2- Yunan Hükümeti bu yükü, askeri ve mali bakımdan 
taşıyabileceğini zannediyor mu? 

Bay Kaleogeropoulos, Lloyd George tarafından  ileri 
sürülen durumun ortaya çıkacağına asla ihtimal vermiyor. 
Yunan Ordusu tarafından  yapılması düşünülen harekât iki 
sonuç doğurabilir. Birincisi; Mustafa  Kemal'in askerlerin-
den büyük bir kısmı tutsak edilebilirler. Bu durumda ise 
olası saldırı tehlikesi ortadan kalkar. İkincisi; Mustafa  Ke-
mal'in kuvvetleri geri çekilip dağılmaları da ortaya çıkabi-
lir. Fakat mademki Yunan (Helen) Ordusu tarafından  ya-
pılması düşünülen saldırılar Türk ordularını, mühimmatla-
rını tamamlamaya olanak bırakmayacak bir şekilde ulaş-



tırma yollarından uzaklara sürecektir. Bu durumda da teh-
like büyük olmayacaktır. Bir başka anlatımla denebilir ki 
eğer Mustafa  Kemal şimdi savaşın ortaya çıktığı savaş 
sahnesinden çekilirse ulaşım olanaksızlığı yüzünden ilerde 
her türlü saldırı aracından yoksun kalacaktır. Kont Sforza, 
konferansın  Yunan Başbakanı ve danışmanlarından, Yunan 
Ordusu'nun üç ay içinde Mustafa  Kemal'in kuvvetlerini 
ayırarak ve nihayet dağıtarak Ankara'ya ulaşacağını öğ-
rendiğini söyledi. Eğer önceden kestirildiği gibi bu harekât 
başarıyla sonuçlanırsa Kont Sforza,  Türk kuvvetlerinin 
somadan Yunan ordularını sıkıntı verecek kuvvete sahip 
olamayacakları görüşündedir. Fakat diğer yönden de Yu-
nan Ordusu, Mustafa  Kemal'in geri çekilmesiyle Anka-
ra'dan öteye çekilecek kuvvetleriyle buluşmadan Anka-
ra'ya ulaşırsa sonuç olarak sakınılması olanaksız çok tehli-
keli ,bir durum ortaya çıkacaktır. Bu durum 105 yıl önce 
dünyanın en büyük generallerinden birinin komuta ettiği 
ordunun yok olmasıyla sonuçlanan duruma benzeyecektir. 
Bay Kaleogeropoulos, Mustafa  Kemal kuvvetlerinin Anka-
ra'nın ötesine çekilirken Yunan Ordusu Ankara'ya varırsa 
bu kuvvetlerin çekildikleri bölgelerde yiyecek bulamaya-
caklarından dağılacaklarına inandığını söyledi. 

Küçük Asya'nın Türk askerleri, geçmişin bağnaz Os-
manlıları ile artık kesinlikle karşılaştırılamazlar. Bu asker-
ler ancak güç ile bir el altında toplanmış bulunmaktadır. 
Açlık, gereksinme, yolsuzluk Yunan Ordusu'nun yapama-
yacağı şeyleri kesin olarak tamamlayacaktır. Bununla bir-
likte eğer gereklilik ortaya çıkarsa Yunan alayları izlenen 
sonucu elde etmek için Ankara'dan çok daha öteye ilerle-
meye tamamen hazırdır. Bay Kaleogeropoulos'a göre Na-



poleon'un uğradığı kötü duruma Yunan ordularının da uğ-
raması için hiçbir tehlike düşünülmüş değildir. Bay Lloyd 
George tarafından  sorulan diğer sorulara yanıt olarak Bay 
Kaleogeropoulos'un Ankara'nın demiryolu hattının sonunu 
ve Ankara'dan başlayan bir dekovil hattının içeride bu ilin 
doğusunda altmış mile kadar uzandığını açıkladı. Sonuç 
olarak Türkler demiryolu ile Ankara'nın doğusunda bu 
altmış milden daha uzağa gidemeyecekler ve mademki 
ulaştırma araçları da yoktur, bu bölgenin ötesine geri çe-
kilmeleri doğal olarak düzenli ordunun dağılması ile so-
nuçlanacaktır. Aslında çok dağlık olan bu bölgede çok ufak 
bir askeri birlik yaşayabilecektir. Lloyd George, Yunanlılar 
elinde bulunan ulaşım hattına karşı Türklerin bir çete sava-
şma başladıkları durumda Yunan Ordusu'nun bu hattı sa-
vunmak için güçlüklere rastlayıp rastlamayacağını soruyor. 
Albay Sarıyanis söz konusu hattın şimdiye kadar Kemalist-
ler tarafından  saldırıya uğramadığını ileri sürerek olumsuz 
şekilde yanıt veriyor. Yunanlılar bu konuda korkulacak bir 
şey olamayacağını deneyim ile öğrendiler. 

Ulaşım ve aktarımların korunması için de üç alayın 
yeterli olacağı görüldü. Diğer yandan Lloyd George, Yu-
nan Ordusu'nun düşman topraklarında ilerlediği ölçüde, 
ulaşım hatlarının korunması için daha çok kıtaların gereke-
ceğini hatırlattı. Albay Sarıyanis aynı düşüncededir. Fakat 
Yunan Genelkurmayının bunun için ne kadar kıtaya ihti-
yaç duyduğunu bildiğini açıklayabilir. Lord Curzon, Anka-
ra'dan öteye hiçbir demiryolu hattının olmadığını ileri sü-
rer. Bay Lloyd George İzmir ilinde Yunan halkının müca-
deleye katılıp katılmadığını, bir başka deyişle bu halkın 
özgürlüklerini sağlamaya yönelik mücadele için bir eğilim 



gösterip göstermediklerini sorar. Bay Kaleogeropoulos 
zorunlu hizmete bağlı Yunan uyruğundan ayrı bir takım 
gönüllülerin kaydedildiklerini fakat  bu konu Sevr Antlaş-
ması'nm hükümlerinden birine aykırı olduğundan mücade-
leye girdirilemediklerini söyler. Lloyd George önceden var 
olduğu belirtilen 120.000 askerden ayrı olarak Yunan Hü-
kümeti'nin daha ne kadar asker toplayabileceğini sorar. 
Bay Kaleogeropoulos, Yunanistan'ın savaş için daha 
200.000 asker toplayabileceğini bildirir. Bay Lloyd George 
bu 200.000 sayısına Trakya'dan toplanan Yunanlıların dâ-
hil olmadığım sorar. Albay Sanyanis söz konusu ordunun 
ancak Yunan eyaletlerinden toplanılacağım bildirir. Bay 
Lloyd George, Kaleogeropoulos'tan başka bir sorusuna 
yanıt vermesini rica eder. Yunanlıların düşünülen harekâtta 
kendilerine düşecek mali yüke katlanmaya gücünün yetip 
yetmeyeceğini öğrenmek ister. 

Bay Kaleogeropoulos bu gibi harekâttan doğal olarak 
mali sorumluluk doğacağını ve Dünya Savaşı sırasında 
başka ülkelerin bu konuda deneyimler geçirdiklerini takdir 
etmesine rağmen en ufak  bir kararsızlık göstermeksizin bu 
soruya olumlu bir şekilde yanıt verilebileceğini bildirir. 
Şimdiki durumda Yunan (Helen) yurttaşlar ülkenin vergile-
rine insan başına ancak 480 Frank ile katılmaktadırlar. 
Hâlbuki ülkelerin vergi veren sahiplerinden bundan çok 
daha büyük özveriler istenmektedir. Bundan dolayı, Yuna-
nistan'ın mali kaynaklarını henüz tükenmemiş saymak 
gerekir. Fakat Yunanistan'ın kendi araçları ile savaş yap-
masına izin verilirse, kendi kredisinden serbestçe yarar-
lanmasına engel olunmamalıdır. Bir başka deyişle eğer 
devletler Yunanistan'a gerekli şeyleri sağlaması için uygun 



davranırlarsa Yunanistan düşünülen savaşı eksiksiz yap-
maya ve hedefe  çabuk ulaşmaya gücü yeterlidir. 

Maurice Hankey'in sözlü bildirisinde bulunan bu ser-
besti hareket ertesi gün 15 Mart'ta Foreign Office  tarafın-
dan Yunan delegeler heyetine önceden sunulan Lloyd 
George'un resmi bir Compterendu'sunda pekiştirilince 
Yunan Hükümeti başkanları Atina'ya şu telgrafı  gönder-
meyi uygun buldular: 

10 Mart 1921, Londra 
No:495 

197 numaralı telgrafımın  devamı olarak, ivediliğinden 
dolayı doğrudan doğruya General Papoulas'a gönderdiğim 
aşağıdaki telgrafı  size ulaştırıyorum. Harekâtın başladığı, 
telgrafla  size bildirilir bildirilmez üç sınıfın  silâhaltma ça-
ğırılmasına girişmenizi ve bu konuya ilişkin bütün şeyleri 
bize bildirmenizi rica ederim. Üç sınıfın  silâhaltma çağı-
rılması konusunda her türlü yaygın söylentilere hatta haş-
metmeap kral hazretlerinin bildirge yayınlanmasına mey-
dan vermemeniz uygun olacaktır. Şayet buna karşılık se-
ferberliğin  başarıyla sonuçlanması için kralın bildirge ya-
yınlamasını çok gerekli sayıyorsanız bu bildirge ılımlı bir 
dil ile yazılmalı Küçük Asya'da durumun çabuk bir biçim-
de çözümüne ve doğuda adaletli bir barışın yapılması üst-
lenimine ki Yunanistan onu büyük bir hızla kabul etti, da-
yanmalıdır. Bu telgrafın  Sarıyanis tarafından  okunması ve 
deşifre  edilmesi rica olunur. General Papoulas'a şunları 
bildirmenizi rica ederim. Hâlâ buradaki durum Eskişehir ve 
Kütahya'nın işgali için harekâtın derhal başlanılmasını 
gerektirmektedir. Sarıyanis'in burada ve Bay Palis'in Ati-



0 

na'da verdiği kesin bilgiye dayanarak, bu harekâtın başla-
yabileceğini birçok kez ileri sürdük. Bu harekâtın yapılma-
sından mali çıkarlar için derhal büyük bir kârın çıkacağı 
kesindir. Harekâtın devam edebilmesi için onu destekle-
mek gereğini anlıyoruz. Bu amaçla bugün Atina'ya, hare-
kât başlar başlamaz gerekli olacak destek kıtasının zama-
nında hazırlanıp gönderilmesi için üç sınıfın  silâhaltına 
alınmasını telgraflıyoruz.  Bundan dolayı Atina'ya olduğu 
gibi buraya da harekâtın başlayacağı günü telgrafla  bildir-
menizi rica ederim. Mühimmat ve Atina'dan telgrafla  iste-
diğiniz boz Taylor marka otomobili sağlayarak İzmir'e 
göndereceğiz. Ve eğer bu söylenenlere dayanarak harekâtın 
başlaması mümkün ise hemen başlamanızı rica ederim. 
Eğer iklim koşulları birkaç günlük bir gecikme gerektiriyor 
ise ya da düşman kuvvetlerinin durumunda ortaya çıkan bir 
değişiklik destek kıtaatının gelmesinden önce harekâtın 
başlamasını mümkün kılmıyorsa durumumuzu saptamak 
için hemen bu işin ayrıntısını bize telgraflamanızı  rica ede-
rim. 

Size gizli ve özel olarak şunu bildiriyoruz: 
Savaş harekâtının yeniden başlaması, davamız lehine 

bir kanıt olduğunu yetkili bir şekilde bize göstermiştir. 
Kalogeropoulos 

Gounaris 
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Belge 14 
Yunan  Ordusu  Hakkında  İstihbarat. 

Londra, 18 Haziran 1921 
No: 2277 

Dışişleri Bakanlığı 
Atina, 
Size evvelce bildirmek şerefine  ulaştığım gibi İstan-

bul'daki İngiliz otoriteleri tarafından  Küçük Asya'daki 
durumumuza ilişkin verilen bilgi bizim için uygun değildi. 
Lord Curzon'ın da açıkladığı bu idi. İngiliz askeri otoritele-
rinin İstanbul'da bulunan kaçak Yunan subayları (Venize-
losçu) tarafından  etki altında bırakılmış olabileceklerini 
düşünüyorum. Venizelos burada kaldığı sırada, bir İngiliz 
gazetecisine... Halsiz bulunan Yunan Ordusu'nun bir sal-
dırıya başlayamayacağını açıkladı. Bununla birlikte Bri-
tanya askeri otoritelerinin daha yeni raporlarıyla durumu-
muzu çok daha uygun göstermekte olduklarından haberdar 
edildim. 



Belge 15 
İtilaf  Devletleri'nin  Yunanlılar  ile Türkler  Arasında 

Barış Yolu  ile bir Anlaşmanın Sağlanması  Konusunda  Yu-
nan Hükümeti  'ne Önerileri. 

Bu girişim Londra'da yapıldığı sıralar (22 Haziran) 
müttefiklerin  notası Atina'ya verilmiş bulunuyordu. İşte bu 
belgenin metni: 

Müttefiklerin  aralarında görüş alışverişinde bulunduk-
tan soma Yakındoğu'da çarpışmanın yeniden başlamaması, 
şerefli  ve sürekli bir barışın kurulması için dostça aracılık-
larını önermeye karar verdiler. Müttefikler,  Küçük Asya'da 
Türk ve Yunan kuvvetleri arasında tekrar başlayacak bir 
mücadelenin hemen vereceği sonuçlar ne olursa olsun, bu 
mücadelenin Yakındoğu'da ne güvenliğin getirilmesine ne 
de iki tarafın  gerçek yetenek ve istekleriyle uyumlu bir 
barışa meydan vermeyeceğine tamamen inanmıştır. Belki 
bizzat çarpışanlar bile ulaşılacak bir sonucun tanımlanma-
sında müttefiklerden  farklı  bir görüşe sahip olmayacaklar-
dır. Buna ulaşmayan her görüş, hatta iki taraftan  birisine ya 
da ötekine geçici bir yarar sağlasa da son bir adım başarı-
nın başlangıcı olur. Bu koşullar içinde, müttefikler,  Yunan 
Hükümeti'ne bu bunalımlı anlarda çarpışmanın başlama-
sından önce, çıkarlarının savunmasını kendi ellerine bı-
rakmaya eğilimli ise, uzlaştırıcı rollerini yüklenmeğe hazır 
olduklarını bildirmekle, dostça olduğu kadar da uluslararası 
olan bir görevi yapmış olurlar. Eğer Yunan Hükümeti dışa-
rının bir müdahale ya da görüşünü kabul etmeyi kararlaştı-
rırsa, müttefik  devletler sonuç vermemeye açıkça mahkûm, 
girişimde direnmeyeceklerdir. Bu durumda ise, tekrar baş-



layacak bir mücadelenin sorumluluğu bütünüyle Yunanlıla-
ra düşecektir. Öte yandan, eğer Yunan Hükümeti, çıkarının 
gerektirdiği gibi, devletlerin karışmasını kabul etmeye ka-
rar verirse bu devletler ona hangi koşullara dayanarak yar-
dımda bulunacaklarını açıkça bildireceklerdir. Bu koşullar 
kabul edildiği takdirde müttefikler  çarpışmanın hemen 
durdurulması ve barışın yapılmasına varacak görüşmenin 
başlaması için Türk Hükümeti katında müdahaleye hazır 
olacaklardır. 

21 Haziran 1921 
Atina 



Belge 16 
İtilaf  Devletleri  'nin Aracılık  Önerileri  ile İlgili  Telg-

raf 

22 Haziran'da Paris'teki Yunan Hükümeti Maslahat-
güzarı 2006 numaralı telgrafı  ile hükümetine Quai d'Orsay 
da kendisine yapılan bildirimi duyurdu. Önerilen arabulu-
culuğa özellikle Yunan Hükümeti'ne bir çıkar yol göste-
rilmek için karar verilmiştir. Çünkü İtilaf  Devletleri katın-
da egemen olan görüş Yunan (Helen) Ordusu'nun Türk 
gururuna hassas bir darbe indirmeyeceği yolunda idi. Bu 
ise Doğu'da var olan gidişatın da Fransız Hükümeti'nce 
bile temenni istenecek şeydir. 



Belge 17 
Aracılık  Girişimlerine  Karşı  Yunan  Hükümetinin  Yanı-

tı. 

Müttefik  hükümetlerin, kendisine yapmak lütfunda 
bulundukları önerileri büyük bir ciddiyetle dikkate alan 
Yunan Kral Hükümeti, Doğu'da çarpışmanın yeniden baş-
lamasına meydan vermemek ve şerefli  ve sürekli bir barı-
şın kurulması için sundukları dostça aracılıktan dolayı on-
lara en ateşli teşekkürlerini bildirmekle şeref  duyar. Kral 
Hükümeti büyük müttefiklerinin  bütün girişimlerinde esin-
lendikleri insanca duyguları ve bu duygulara karışan az 
zamanda barışa erişmek isteğinin önemini anlar ve bu iste-
ğe en geniş ölçüde katılır. Aslında Yunanistan'ın davranı-
şında etkili olan duyguların müttefıklerinkiler  ile aynı olu-
şu bizce dövüştükleri zaman üstün gelen ve bu günkü du-
ruma uygulanması olanaklı olan ortak görüşlerden doğ-
maktadır. 

Bu günkü durum soyut bir anlaşmazlığın rastlantısal 
bir sonucu olmayıp büyük savaşın her yanda çözdüğü hal-
de yalnız Yakındoğu'da sürüncemede bıraktığı ve büyük 
müttefiklerle  Türkler arasında yapılan bir antlaşmanın be-
lirlenmiş ve açıkça belirtilen hükümlerinin doğurduğu ev-
rensel bir anlaşmazlığın sonucudur. Helenizm yüzyıllardan 
beri süren ihtiraslarını ve savaş sırasında yaptığı özverilerin 
ödünü olmak üzere Sevr Atlaşması'nın kendisine tanıdığı 
hakları savunmakla Yunanistan aynı zamanda uygar dün-
yanın Doğu Akdeniz ve Boğazlardaki çıkarlarını da savun-
duğu inancındadır. Görevlerini bu şekilde anlayışı Yuna-
nistan'ın barışın yapılmasına kadar kendisinden istenen 



bütün özverileri yapmaya ve barışın yapılmasından soma 
da iyi niyetle ve uluslararası üstlenimlere taban tabana zıt 
araçlarla antlaşmanın uygulanmasından kurtulmak isteyen 
Türklere karşı kendi öz araçlarıyla yeni bir savaşı kabul 
etmeye yöneltti. Askeri zorunlulukların yüklediği hazırlık-
lara ve harekâta kendisini bütünüyle ve inançla veren Yu-
nanistan kararların uygulanmasında yalnız askeri çıkarların 
etkili olduğu bir durum karşısında bulunuyor. Bu egemen 
nedenlere dayanarak ve büyük müttefiklerin  öğütlerine uy-
ma isteğine karşın Yunan (Helen) Kralı Hükümeti bu öğüt-
lere göre hareket olanağını bulmuyor. Çünkü askeri hare-
kâtın, ordu şefleri  tarafından  işaret edilen sınırların ötesin-
de geciktirilmesi askeri durumu Yunanistan aleyhine dön-
müş gibi gösterecek ve düşmanı müttefiklerin  açık emirle-
rine karşı koymak için, yeni direnmeye özendirecektir. 
Bundan dolayı çarpışmanın durdurulmasını doğal olarak 
sonuçlandıracak olan ve müttefikler  tarafından  önerilen 
hareket biçiminin ulaşılmak istenilen hedef  ile uyuşmasının 
olanaksızlığı açıktır. Bununla birlikte müttefiklerin  Yuna-
nistan konusunda besledikleri dostluk duyguları Yunanis-
tan için bir güvence oluşturmaktadır. Çünkü müttefikler 
yukarıda belirtilen yerinde düşünceleri değerlendirecekler 
ve Yunanistan'ın savaşa devam etmekle onların Yakındo-
ğu'da barışçıl düşüncelerinin gerçekleşmesi için ellerine 
değerli bir araç vermiş olduğunu göz önüne alacaklardı. 
Müttefiklerin  Doğu'da barışın sürmesi için korumaya de-
ğer gördükleri çıkarları Türkiye'ye saydırmayıp ve saygın-
lıklarını ona kabul ettirmek, aynı biçimde onayladıkları 
hukuku da tanıtmak için biricik umut ancak askeri bir ha-
rekâtın yapmış veya yapacağı bir etkiye dayandınlabilir. 



Bu koşullar içinde Yunan Kral Hükümeti harekâtın her-
hangi bir aşamasında olursa olsun büyük müttefiklerini 
dinlemeye hazır olacaktır. Yunan Kral Hükümeti bununla 
birlikte müttefiklerin  Türkiye'de olumlu öneriler elde ede-
ceklerini de ummaktadır. Bu öneriler Yunanistan tarafın-
dan katlanılan özverilerin ödülüne karşılık oluşturan ant-
laşmalardaki hukukun ve askeri, siyasi olayların gelişme-
sinden doğan çıkarların gerçekleşmesine hizmet edecekler-
dir. Kralın Hükümeti müttefiklerin  aracılık rollerinde Yu-
nan ordularının hizmetini göz önüne alacaklarından kuşku 
duymamaktadır. Çünkü bu ordular ortak programın bir 
kısmının uygulanması için müttefik  kuvvetlerin yerine ge-
çecek ve silahlarını bıraktıkları zaman yani Doğu'da kuru-
lacak olan yeni rejim esirgenmeye ve korunmaya gereksi-
nim duyduğu zaman Yunanlılığın (Helenizm'in) bütün 
manevi güçleri tarafından  ele geçirileceklerdir. 

Yunanistan bu rolü büyük bir şerefle  oynayabilecektir. 
Çünkü Türklerin gösterdikleri direniş ancak Osmanlı İmpa-
ratorluğu'ndan kalan kuvvetlere ve mütarekenin silahların 
bırakılmasına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına dayan-
maktadır. Türklerin bu durumlarından kazanılan deneyim 
ile bütün önlemler zorla uygulatılacak ve Yunanistan do-
ğu'da yeni var olan durumun korunması için kolayca bek-
çilik edecektir. 
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Belge 18 

Atina, 14-24 Haziran 1921 
Gounaris'in notasına İngiltere'nin yanıtı 25 Hazi-

ran'da Atina'ya ulaşmıştır. Yunan (Helen) notasının bütün 
noktalarına (içeriğine alt Contents) katılamayacağını bil-
dirmekle birlikte Lord Curzon, Yunan Hükümeti'nin Bri-
tanya devletlerinden barışın oluşturulmasına ilişkin gelecek 
uyarıları Yunanistan'ın kabul edeceğini öğrenmekle mem-
nun olduğunu açıklıyordu. 



Belge 19 
Paris, 12 Ağustos 1921 

No:2720 
Dışişleri Bakanlığı 
Bakan için 
Londra'da toplanan imparatorluk konferansı  adına söz 

söylemek yetkisi kendisine verilen Lloyd George Paris'e 
geldi. Bundan önceki 23 Haziran tarihli telgrafla  da bildir-
diğim üzere Britanya Kabinesi'nin verdiği bir karara daya-
narak Lord Curzon ona İngiltere Hükümeti'nin kararlarını 
uygulamakla görevli bakan sıfatıyla  refakat  etmektedir. Bu 
özellik şu durumda tamamen görülmüştür. 

Konferansın  öncesinde Bay Lloyd George, Bay Briand 
ile Yukarı Silezya sorununda uyuşmasına karşın Lord Cur-
zon ile aralarında ortaya çıkan bir görüş anlaşmazlığı sonu-
cunda o sorunun çözümünü uzatmak zorunda kalmıştır. 
Salı günü Silezya sorunu, uzmanlara bırakılınca, Yakındo-
ğu sorunu birden bire ortaya atıldı. Bu ayın beşinde gönde-
rilen yazılarla bildirdiğim üzere Bay Lloyd George görüş-
meyi Yakındoğu sorunu üzerinde genişletmek için çaba 
harcadı. Bunun için de birçok kez hatırlattığı Yunan zafe-
rinden doğan yeni durum üzerine dayandı. Bay Briand, 
önce uzmanları Küçük Asya'daki askeri durum konusunda 
dinlemek gerektiğini ileri sürdü. Yunan Ordusu'nun örgüt-
lü ve moral gücünden övgüyle söz eden İngiliz Albayı 
Harvey Yunan başarısı üzerinde ayrıntılı bir açıklamada 
bulundu. Yunan başarısının yadsınması olanaksızdır. Türk 
Ordusu'nun yok edilmesi kesindir dedi ve sözünü Sevr 
Antlaşması'nin değişikliğini savunarak bitirdi. BayLloyd 



George, İngiliz albayının Fransızca yazılmış açıklamasını 
anlamadığı için sürekli açıklama istemekte ve albayın de-
diklerini onaylamakta idi. Mareşal Foch Türklerin yok 
edilmediklerini ileri sürdü ve Yunanlıların son bir stratejik 
başarı kazandıkları konusunda açıklamada bulundu. Bay 
Lloyd George büyük savaşların yapıldığını ve bunların 
Yunanlıların lehine sonuçlandıklarını ileri sürdü. Toplantı 
sonunda basın bürosu direktörü ve İngiliz Başbakanı'nin 
dostu olan Lord Ridell ile çalışan Royter ajansının direktö-
rü gazetelere bir bildirge dağıttı. Bu bildiride Yunanis-
tan'ın katlandığı yeni özverilere dayanarak Sevr Antlaşma-
sıyla elde ettiği kazancın çoğalmasını isteyeceği yazılı idi. 
Çarşamba günü sabahı Bekir Sami Bey, Bay Briand'ı ziya-
ret etti. Son askeri durumun uygun olduğunu söyledi. Kon-
ferans  sırasında Lloyd George tarafsız  devlet uyruğunun 
Lahey kurullarına göre serbest ticareti -Savaş malzemesi 
dâhil- savundu. Marki Della Terra ve Amerika temsilcisi 
Albay Harvey18 aynı düşünceye katıldılar. Bay Harvey 
tarafsız  devletlerin görevleri hakkında Cumhurbaşkanı 
Harding'in görüşlerinin bu merkezde olduğunu ekledi. Bay 
Briand da bu konuda onamasını bildirdi. 

Lord Curzon önceden yapılmış girişimleri anımsatarak 
aracı sıfatıyla  müdahale etmenin uygun olacağını ileri sür-
dü. Fakat gelecekte anlaşmazlığa barışçıl bir çözüm bu-
lunması için savaşanlardan herhangi birinin müttefiklerin 
aracılığını istemek hakkına sahip olduğunu da belirtti. Lord 

Bir önceki paragrafta  Harvey İngiliz albayı olarak tanıtılmıştı. 
Önceki sayfalarda  geçen çelişkili sayılar gibi bu çelişkinin de 
metnin yazarı Frangulis'ten mi, çeviriden mi kaynaklandığı anla-
şılamadı (İzzet Öztoprak). 
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Curzon durumun bir komisyon tarafından  incelenmesinden 
soma müttefiklerin  uygun gördükleri zaman, aracılıklarını 
savaşanlara önereceklerini bildirdi. Bunu arkasından 
Lloyd George İstanbul sorununu söz konusu etti. Yunanlı-
ların Sevr Antlaşması'nı uygulamaya hazır olduklarını bir-
çok kez ilan etmiş olmalarına karşın müttefiklerin  bizzat 
kendisini uyuttuklarını söyledi. Bundan dolayı Yunanlılar 
bugün çıkarlarına uygun bir şekilde hareket etmek hakkına 
sahiptirler dedi. Lord Curzon, Yukarı Silezya sorunundan 
söz ederken bizzat Briand'ın galibin haklarım tanıdığım, 
bu durumun ise Yakındoğu'daki duruma da uygulanabilir 
olduğunu ekledi. Bay Lloyd George, İstanbul'un büyük 
harcamalar yüzünden müttefik  ordularınca boşaltılması 
gereğinden söz ederek bu konuda hemen bir karar verilme-
sini istedi. 

Bu sorun üzerinde bir bakış açısı anlaşmazlığı ortaya 
çıkınca Bay Briand sorunun Mareşal Foch'un başkanlığın-
daki askeri uzmanlara verilmesini önerdi. Bunlar müttefik-
lerin aralarından oluşturulacak ordu ve bunun Boğazlarda 
işgal edeceği bölge konusunda görüşlerini bildireceklerdir. 
Fransız delegelerinin Gelibolu'nun Yunan ordularınca bo-
şaltılmasını önermeleri olasıdır. Aksini ileri sürmelerine 
karşın Fransız karşıtı Lloyd George Yunanistan harekâtının 
İstanbul'a kadar uzanmasını istediğine inanmıştır. İtalyan 
delegeleri hemen bütün noktalar üzerinde İngiltere ile u-
yumlu idiler. 

Frangulis 



Belge 20 
Lloyd  George 'un Parlamentoda,  Anadolu  'daki  Yunan 

Çıkarlarının  Sevr  Anlaşması'nda  Belirtilmiş  Olanlardan 
Fazla  Olması Yolundaki  Açıklaması. 

Dediklerinin aksine olarak Yunan başarısı öğrenilir 
öğrenilmez Lloyd George Başbakan sıfatıyla  önceden 
aleyhinde bulunduğu ve bütün sorumluluğunu Yunanis-
tan'a yüklettiği saldırı için bir ilgi göstermeye başladı. 
Londra'daki Yunan Maslahatgüzarı 2674 numaralı ve 16 
Temmuz tarihli telgrafı  ile Lloyd George'un büyük sorun-
larla uğraşmak zorunda olmasına karşın Yunan işlerine 
karşı gösterdiği şiddetli ilgiyi hükümetine bildiriyordu. 
Aynı şekilde 19 Temmuz tarihli 2799 numaralı telgrafı  ile 
de Yunan Maslahatgüzarı, Lloyd George'un Yunan ileri 
harekâtı hakkında çok ilgili olduğunu hükümetine tekrar 
bildiriyordu. Kabinesinden günde iki defa  telefon  ederek 
benden bilgi istedi ve kedisini bu konuda düzenli olarak 
haberdar etmem için ricada bulundu. Kendi politikasının 
gerçekleştiğini gören Lloyd George Yunan başarılarını ö-
zellikle bildiriyor ve hatta bu konuda Yunan maslahatgüza-
rını korkutan açıklamalarda bulunuyordu. Lloyd George, 
Yunan başarısından bir az soma Britanya Parlamentosu 
önünde Yunanistan'ın, Kemal'e karşı kazandığı başarıdan 
söz ederek bunun Sevr Antlaşması ile yetinemeyeceğini ve 
kendisine daha geniş çıkarlar verilmesini öneriyordu. 



Belge 21 
Rangabes 'in Aracılık  Rejimi Hakkında  Telgrafı. 

Londra, 9 Ağustos 1921 
Dışişleri Bakanlığı 
İvedidir 
Bakan tarafından  deşifre  edilecektir 
3095 numaralı telgrafıma  ek olarak Kral Hüküme-

ti'nin görüşlerini Dışişleri Bakanlığı özel müsteşarlığına 
bir mektupla bildirdiğimi yazmakla şeref  duyarım. Son 
elde ettiğim haberlere göre Britanya Hükümeti başarıyla 
sonuçlanacak bir aracılığın zamanının geldiğine inanma-
maktadır. Fakat bu sorun üzerinde Yunanistan lehine uy-
gun koşullarla Sevr Antlaşması'nin bütünüyle uygulanma-
sına yönelmiş bir politikanın esasını kurmak önerisini gö-
rüşmeye hazırdır. 

Öte yandan Britanya heyeti delegelerinin Kral hazret-
lerini ve Yunanistan'da kurulan rejimin resmen tanınması-
nı isteyeceğini gizlice haber aldım. Çünkü Britanya heyeti 
delegeleri Fransız politikasının esinlendiği duygusal etken-
ler dolayısıyla gerçekten uygun olmayan bir durumun uza-
tılmasını kabul etmemektedir. İtalya'nın uygun gördüğü 
anlaşılmakta fakat  Fransa'nın bu işe yanaşmayacağı tahmin 
edilmektedir. Ne de olsa bu durum İngiltere'nin bu sorunu 
kendi kendine çözmesi kararı üzerinde etkili olmayacaktır. 
Birkaç günden beri basın ve siyasal çevre katında bu sorun-
la ilgili olarak çalışmamızı derinleştirdik. Aynı şekilde 
Kral ailesi üyeleri tarafından  da bu konuda hükümet üze-
rinde bir baskı uygulanmaktadır. Başbakana gönderilen bir 
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mektupta Amiral Kerr de bu tür bir baskı yapmıştır. 3079 
numaralı yazımda bu mektup söz konusu olmuştur. 

Rangabes 
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Belge 22 
İtilaf  Devletlerinin  Türk-Yunan  Savaşı 'nda  Tarafsız 

Kalacaklarım  Bildiren  Telgraf 

10 Ağustos 1921 
Resmi Bildiri 
Müttefik  hükümetler, Türk Yunan Savaşı'nda tam bir 

tarafsızlık  göstermeye karar verdiler. Özel ticaret serbestî-
sine zarar gelmeyecek bir biçimde müttefik  devletler her 
hangi bir şekil ya da nitelikte olursa olsun yeni asker şevki, 
silah ve kredi göndermek gibi yardımlarla mücadeleye mü-
dahale etmeme konusunda uzlaşmışlardır. 
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Belge 23 
Lloyd  George 'un İngiliz  Parlamentosu  'nda  Aracılıkla 

İlgili  Nutku. 

30 Ağustos'ta Lloyd George Yunan ileri harekâtını 
gözlemleyince İngiltere Parlamentosu'nda şu açıklamada 
bulundu: 

Aracılık zamanı henüz gelmiş değildir. Zamanı geldi-
ğinde Sevr Antlaşması'nin düzeltileceğinden hiç kuşku 
duymuyorum. Savaşın tehlike ve felaketlerinden  kaçınarak 
isteklerinin tam gerçekleşmesini izlememeye eğilimi olan 
bir devleti tatmin edecek koşullarla başarılı bir savaş yapan 
bir milletin memnun edileceğine inanmıyorum. İnsan ol-
mak hasebiyle Yunanlıların asla düşmanı olmadığımı ke-
sinlikle saklamadım. Bulgarların 1913'te yanaşılmaz id-
dialar ve abartılı durumlar ileri sürerek ve bunların üzerin-
de ısrar ederek yaptıkları yanlışı Yunanlıların kesinlikle 
yapmayacaklarını içtenlikle ekleyebilirim. 
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Belge 24 
Gounaris - Briand  Görüşmesi 

Paris, 21 Ekim 1921 
Dışişleri Bakanlığı 
Atina 
Çok gizlidir 
Dışişleri Bakanı tarafından  deşifre  edilecektir 
Bu sabah Bay Briand'ı gördük. Ona örgüt sorunu üze-

rinde Kral Hükümeti'nin, bildiğiniz görüşlerini açıkladık. 
Bundan başka, Mustafa  Kemal'e erzak ve mühimmat gön-
derilmesi işine bir son verilmesi konusunu da belirttik. 
Fransız Hükümeti başkanı, tarafımızdan  böyle bir girişime 
uğrayacağını beklemediğini gösteren bir tavır takındı. Yap-
tığımız girişimin maskelenmiş bir toprak katmayı gizledi-
ğini ileri sürerek tehlikeli saydı. O kendisine daha çok ba-
rıştan söz edeceğimizi umuyordu. Bize hızlı bir barış yap-
ma olasılığını gözden geçirmemizi öğütledi. Kendisine ne 
eskiden ne de şimdi barışı reddetmediğimizi yanıt olarak 
bildirdik. Bunun için barış önerilerinin açık ve Mustafa 
Kemal tarafından  kabul edileceklerinin kesin olması, Yu-
nan milletinin yaptığı özverileri karşılayacak bu önerilerin 
aynı zamanda Sevr Antlaşması'nı imzalayan ve Yunanis-
tan'ın Küçük Asya'daki işgalini bu güne kadar izleyenlere 
de mukayyet olmalarının yeterli olacağını ekledik. Biz ge-
nel davranış biçiminde, uzlaşılmaz bir tutum takındık. Fa-
kat barış görüşmeleri girişiminin müttefikler  tarafından 
yapılmasının gerektiğini kendisine ima ettik. Bay Briand, 
basına hiçbir bildirimde bulunmamamızı üsteleyerek istedi. 
Ve bizim açıklamamıza göre ziyaretimizin amacını oluştu-
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ran konu üzerinde arkadaşlarıyla görüştükten sonra yanıt 
vermek için yine buluşmamızı rica etti. Bay Briand'm açık-
ladığı bu ikinci görüşme gelecek Salı olacaktır. Haşmet-
meap ve Bakanlar Kurulu üyelerinden ayrı olarak Bay 
Briand ile görüştüğümüz sorun konusunda basma ya da her 
hangi bir kimseye açıklamada bulunulmamasını rica ederiz. 

Gounaris 
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Belge 25 
Gounaris- Briarıd  Görüşmesi. 

Paris, 26 Ekim 1921 
Dışişleri Bakanlığı 
Atina 
Çok gizlidir 
Dışişleri Bakam tarafından  deşifre  edilmelidir 
Bugün öğleye doğru Bakanlar Kurulu Başkanı bizi 

kabul etti. Bay Briand örgüt meselesi üzerinde bize sorunu 
gizli bir toprak katma kuşkularını uyandırmayacak bir bi-
çimde göstermemizi söyledi. Zira dediği gibi hareket et-
memek durumu daha karışık yapacak ve müttefikler  tara-
fından  kesin bir muhalefete  neden olacaktır. Fakat örgütün 
rahatça ve gürültüsüz yapılması durumunda bizim için aynı 
ekonomik çıkarları sağlayacağı gibi, askeri yükümüzün de 
bir kısmını azaltacaktır. İnceleme hakkı sorununa gelince; 

Briand Fransız görüşü üzerinde bu hakkı Yunanistan'a 
reddetmek konusunda ısrar etti. Fakat Mustafa  Kemal'e 
cephane ve mühimmat gönderilmesine engel olmak için 
kişisel olarak çalışacağı sözünü verdi. Bay Briand sözü 
tekrar barış yapılmasının kesin gerekliliği üzerine getirdi. 
Bu konuda bize açık bir görüş belirtti ve hatta barış koşul-
ları ileri sürdürtmek umuduyla çaba harcadı. Bizim ihtiyatlı 
tutumumuz karşısında barışın yapılması için bir anlaşma 
ortamı oluşturacak kişisel düşünce niteliğinde bir takım 
koşullar ortaya attı. Bu akademik görüşmede Sevr Antlaş-
masından önce olduğu gibi soma da bu antlaşmanın uygu-
lanması için Venizelos kabinesi tarafından  müttefiklerin 
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mandater devletlere karşı yapılan üstlenim ve Yunan mille-
ti tarafından  can atarak kabul edilen önemli özverilere de-
ğinerek, Yunan milletinin doyurulması gereğini ileri sür-
dük. Bay Briand, Lord Curzon'ın büyük bir olasılıkla bize 
barıştan söz edeceğini ve bu konu üzerinde koşullar açıkla-
yacağını tahmin ettiğini bildirdi. O, kral hazretlerinin dön-
mesi konusunda Fransız kamuoyunun coşmasını saklama-
yacağım açıkladı. Fakat müttefiklerin  Yunanistan'a genel 
seçim öncesinde verdikleri notaya karşın kişisel olarak 
Yunan milletinin bu hareketini kolaylıkla kavradığını bize 
gizlice, fakat  açık bir dille söyledi. Briand'ın sözlerine şu 
yanıtı verdik: 

Bugün milletlerin istedikleri yönetim biçimini ve bu 
yönetim içinde politika otoritesini yürütecek kimseleri seç-
me konusundaki kesin haklarından başka Yunan milleti 
Bay Jonnart'ın açıklamasından sapmamıştır. Bu açıklama-
ya göre Yunanlılar, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kral-
larını çağırmak konusunda serbesttirler. Yunan milleti 
Kontsantin'in soya dayalı ve meşruti krallığını en demok-
ratik bir biçimde kurdu. Bay Briand İzmir ve Trakya konu-
sunda Fransa'nın, Mustafa  Kemal lehinde hiçbir üstlenime 
girişmediğini, aslında böyle bir hareketin de adaletli olma-
yacağını kesin olarak açıkladı. Briand, Sevr Antlaşması'nı 
yok gibi sayıyor. Bu düşünüş biçimiyle yapılan bir antlaş-
ma Fransa Parlamentosu'nda olduğu gibi İtalya Parlamen-
tosu'nda da muhalefete  uğrayacaktır diyor. Fakat aynı şe-
kilde yeni bir antlaşmanın yapılmasının olanaklı olduğunu 
söyledi ve Türklere gösterilmeden önce Yunanlılarla müt-
tefikler  arasında hazırlanacak yeni antlaşma düşüncesinin 
kabul edilmeyecek gibi olmadığını ekledi. Özellikle pek 
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umut verici olmayan birinci görüşmemizden soma bugün 
bu uzun görüşmeden edindiğimiz izlenim hoş bir izlenim-
dir. Bu değişikliği bu son günlerde yapılan bazı girişimlere 
dayandırıyorlar. Fakat değişikliğe yardım eden diğer bir 
neden de vardır. Onu yarın Çarşamba günü varacağımız 
Londra'da soruşturacağız. 

Gounaris 
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Belge 26 
Yunan  İşgal  Bölgesinin Genişletilmesi  Hakkında. 

Türk olmayan unsurlardan olabildiğince büyük bir 
kısmının korunmasının zorunluluğuna ilişkin nedenler ileri 
sürüldü. Bu nedenler İzmir bölgesinin kuzeye doğru bir 
genişlemesinin lehindedirler. Marmara kıyıları boyunca u-
zanan bu genişleme Küçük Asya ile Yunanistan'ın Avru-
pa'daki kısmı arasında ulaşımı kolaylaştıracak ve İzmir'de 
var olan durumun korunmasına yardım edecektir. Böylece 
bu genişleme Boğazlardaki serbest geçişe uymayan her 
hangi bir düşman hareketine karşılık vermek için orduların 
naklini kolayca olanaklı kılacaktır. 
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Belge 27 
Gounaris-Lloyd  George Görüşmesi. 
İvedidir. 
Priorite absolute 
Dün Lloyd George bizi Downing Street'te kabul etti. 

Yunanistan konusunda büyük bir dostluk gösterdi ve büyük 
bir ilgi ile her şeyden, özellikle askeri durumdan bilgi top-
ladı. Doğru haberler öğrendiğinden mutlu olduğunu söyle-
di. Çünkü İstanbul'dan ve özellikle bütün yanlış söylentile-
rin kaynağı olan Doğu'dan gelen gürültüler ortaya atılmış-
tı. İngilizlerin tanıdığı bir ülkede İngiliz ordularının rastla-
yacağı güçlüklerden daha çoğuna rastlayan savaşçı Yunan 
Ordusu'nun kahramanlığını övdü. Bay Lloyd George bize 
olumlu bir yardımda bulunmanın olanaksızlığını açıkladı. 
Fakat birçok kez Yunanistan ve Yunan (Elen) milleti için 
sarsılmaz dostluğunu açıkladı ve barış görüşmelerinin de-
vamı süresince bütün siyasi gücünü bizim için kullanmaya 
söz verdi. Bir konferansın  toplanmasından önce hareket 
yöntemini belirlemek için özellikle Bakanlar Kurulu'na bir 
takım sorular sormayı düşünüyordu. Lloyd George bu so-
ruları şimdi kesinlikle sormayacağım diyor. Çünkü Bay 
Gounaris yamt vermeyi uygun görmeyecektir. Oysa duru-
ma göre hareket etmek için her şeyi tam olarak bilmek zo-
rundayım. Fakat her şeyden önce Yunan Ordusu konferan-
sa kadar bulunduğu yerde kalmalı ve düşmanın olası du-
rumundaki saldırılarını defetmelidir.  Çünkü eğer bu ordu 
geri çekilirse görüşmeler bütünüyle gereksiz olacaktır. Bu 
görüşme sırasında Lloyd George, Yunanistan Ordusu'nun 
kahramanlığı ile kazanılanları yitirmemelidir dedi. 

Gounaris 
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Belge 28 
Yunanistan  'ın bir Borçlanma Girişimi Konusunda. 

22 Aralık'ta İngiliz Maliye Bakanı, M. Gunaris'e şu 
mektubu gönderdi: 

Azizim Bay Gounaris, 
Britanya Devleti'nin, hükümetinizin Londra'da yap-

mak üzere bulunduğu borçlanmaya engel olmamaya karar 
verdiğini büyük bir sevinç ile size bildirmekte acele ediyo-
rum. Bu karar bu ayın onunda Maliye Bakanlığı'nda ger-
çekleşen son görüşmemiz sırasında kabul edilen esaslara 
göre yapılacaktır. Hükümetlerimizin üstlenimlerinin ikimiz 
tarafından  imzalanacak bir uzlaşma metni şeklinde yapıl-
masını uygun görmekteyim. Bu konuda yaptığım ve imza-
ladığım bir metnin iki kopyasını size gönderiyorum. Anılan 
koşulları kabul ettiğiniz takdirde bu belgeleri imzalamanızı 
ve onlardan birisini Dışişleri Bakanlığı'nın dosyalarında 
saklanmak üzere bana göndermenizi rica ederim. 

Sizin sadık dostunuz 
Horne 
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Belge 29 
Gounaris, Lloyd  George, Curzon.  Barış Koşulları  ile 

İlgili  Görüşme. 

Kan, 13 Ocak 1922 
No:441 

Dışişleri Bakanlığı 
Atina 
Bu sabah Lloyd George ile karşılaştık. Lord Curzon 

kendisine eşlik ediyordu. Gelecek hafta  Paris'te toplanacak 
olan üç bakanın toplantısında görüşülecek koşullar kabul 
edilmedikçe barışa ulaşılamayacağı düşüncesinde olduğu-
nu Lloyd George, Lord Curzon ile görüştükten soma bize 
bildirdi. Eğer Curzon'un dediği gibi Briand yetersiz ilgisini 
sürdürürse şu koşullar ortaya atılacaktır: 

1- İzmir bölgesi için Milletler Cemiyeti'nin yöneti-
minde özerk bir yönetim kurulmalıdır. Bu yönetim, Versay 
Antlaşması'na göre Sar bölgesi için uygulanan sisteme 
benzer bir sisteme uyacaktır. Bu yönetim iki yerli Türk, iki 
yerli Rum ve başka bir milletten olan bir başkandan oluşan 
komisyon tarafından  yabancı subayların komutası altında 
bulunan ve her millete mensup unsurlardan oran ölçüsünde 
alınarak oluşturulacak Jandarma kuvveti ile yönetilmelidir. 

2- Trakya sınırlarında küçük bir değişiklik yapılmalı-
dır. Bu sınırlar Midye hattından Rodosto'nun -Tekirdağ-
ötesinde bir hatla o şekilde saptanmalıdır ki, Rodos kenti 
Yunanistan'da kalmalı ve böylece yarısı Yunanlı olan alt-
mış bin kişi Türkiye'ye katılmamalıdır. Lloyd George ve 
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Bay Curzon daha iyi koşullarla barış yapılamayacağı dü-
şüncesindedirler. Bu koşullarla barış yapılmadığında Yu-
nanistan'ı son derece zayıf  düşürecek olan savaşın başka 
bir biçimde sürmesi zorunlu olacaktır. Aynı koşullarda 
İngiliz orduları için de güç olan bir işi yapan Yunan ordu-
larının kahramanlığını değerlendiren Lloyd George ve 
Lord Curzon bu koşulların kabulünü yararlı sayıyorlar ve 
onları kabul etmemiz için bize başvuruyorlar. Bundan ayrı 
olarak Lloyd George ve Lord Curzon, Yunanistan'ın çıka-
rını gözeterek Britanya Hükümeti'ni Fransa'ya bir garanti 
antlaşmasının yapılması için koşul olarak yukarıda yazılan 
koşullara göre, Fransa'nın İngiltere ile işbirliği önerdiğini 
bildirdiler. Doğu sorunu ile ilgili işlerde aynı kişiler Fran-
sa üzerinde bu ciddi baskı yapılmadıkça Fransızların bu 
koşullar içinde başarılarının elde edilemeyeceğini ekliyor-
lar. Lloyd George ve Lord Curzon, Bonomi katında giri-
şimlerde bulunmamızı öğütlediler. Lloyd George, inandır-
mak için bu kişiyi görmeye söz verdi. Bay Briand'ın gö-
revden ayrıldığı haberi geldi. Paris'te toplanacak olan Dı-
şişleri Bakanları toplantısında görüşülecek bizim sorunla-
rımız üzerinde bu görevden ayrılmanın etkisini inceleyece-
ğiz. 

Gounaris 
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Belge 30 
Gounaris'in  Aracılık  Önerilerinin  Kabul  Edilmemesi 

Konusundaki  Açıklama. 

Bay Gounaris 1921 Kasım'ında, Lord Curzon'a sunu-
lan bir muhtıraya bağlı, une piece, bir kâğıtta Anadolu'daki 
Yunan savaş harekâtı ile Haziran'da bu harekât öncesi gün-
lerde müttefiklerin  arabulmak konusunda yaptıkları öneri-
lerin reddedilmesini meşru göstermek için şu şekilde düşü-
nüyor; Haziran'da arabulmak önerisini kabul etmeyi Yu-
nanistan için olanaksız kılan askeri düşünceler şunlardır: 

Mart ayında yapılan askeri harekâtın, Yunanistan için 
bir yenilgi oluşturmamakla birlikte Eskişehir'i elde ede-
memesi yüzünden Yunan Ordusu'nu manen kötü bir duru-
ma düşürmüş, Ankara-Eskişehir ve Karaköy, Eskişehir-Af-
yonkarahisar demiryolunu koruyan Kemal'i iyi bir durum-
da bırakmıştı. Bu yüzden Kemal gereksinimine göre kuv-
vetlerini bir cepheden diğerine hızla nakledebileceği halde 
Bursa ve İzmit'i de işgal eden Yunan Ordusu bir hücuma 
uğradığı takdirde, bu ordunun bir parçasının diğerinin yar-
dımına gitmesi mümkün olmayacak kadar uzak mesafeler-
de dağılmak mecburiyetinde kalmıştı. Böylece kuvvetlerin 
dağıtımı ve bölünmesi bakımından Kemal'in Ordusu uy-
gun durumda olduğu halde Yunanistan'ın durumu hiç de 
öyle değildi. 

Bundan başka Yunanistan büyük bir çaba göstererek 
gücünü son sınırına kadar çıkararak Mart ayından beri o 
zamana kadar Anadolu'da manevra yaptığı, görülmemiş 
derecede güçlü, iyi donatılmış ve oluşturulmuş büyük bir 
orduyu hazırlamayı başarmıştı. Demek ki Yunanistan, tar-
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tışma götürmez bir biçimde daha güçlü olduğunu hissedi-
yor ve kuvvetlerinin yüksek oluşu, onu ordusunun üstünlü-
ğünü koruyacağına ve Kemal'in Eskişehir, Kütahya ve 
Afyonkarahisar'ı  elinde tutmaktan dolayı olumlu ve Yunan 
kuvvetlerinin fena  şekilde dağılmış olmasından dolayı o-
lumsuz durumlardan yararlanamayacak bir durumda bıra-
kacağına inanmıştı. Yunanlılar bu üç önemli yöreyi ve on-
ları birleştiren demiryolunu ele geçirebileceklerinden ve 
sonuç olarak dağınık kuvvetlerini tek bir ordu olarak top-
lamaya güçleri yeteceğinden emin idiler. Bir iki aylık bir 
sürenin savaş harekâtının sonbahara kalmasını gerektirece-
ğini görerek bu sonucun elde edilmesi için hemen saldırıya 
geçme gerektiğini gördüler. Oysa işin sonbahara kalması 
yağmurlarla yolların bozulması dolayısıyla Yunan Ordu-
su'nun her türlü taşıma kolaylıklarını yitirmesi demekti. 
Olayların gelişimi de yitirilecek bir hafta  bile olmadığını, 
çünkü Ankara üzerine yürümeyi sürdürmek için zamanın 
gerçekten yeterli gelmeyeceğini gösterdi. Bunun içindir ki 
Haziran'da müttefiklerin  arabulma konusunda yaptıkları 
önerileri sırasında Yunanistan bu önerileri kabul etmemek 
için Mart'ta Eskişehir önünde uğradıkları başarısızlığın 
sonucunda ortaya çıkan uygun olmayan durumu ve aynı 
zamanda manevi güç bakımından eksiksiz, güçlü bir ordu-
ya sahip olmaları ve yapılacak askeri harekâtta üstünlüğü 
ellerinde bulundurmaları gibi nedenler vardı. 

Demek ki hızla çarpmak koşuluyla Yunanistan başarı-
sından emindi. Bundan dolayı o anda Yunanistan için an-
laşma önerilerini kabul ederek saldırıyı geciktirmek, bu 
önerilerin Kemalistler tarafından  kabul edileceğine, kabule 
değer barışın böylece sağlanacağına ilişkin bir ciddi neden 
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de olmadığından, Yunanlılar için askeri bir intihar demek 
olacaktı. Gerçekleşen askeri harekât başarıyla sonuçlandı 
ve gelişmeleri Yunanlıların kendilerinden bekledikleri so-
nuçları matematiksel bir kesinlikle karşılıyordu. 21 Tem-
muz'da Yunan Ordusu Karaköy ile Afyon  arasındaki Bağ-
dat demiryolu kısmının hepsini eline geçirmişti. Buradan 
soma bütün Yunan kuvvetleri tek bir cephede toplanmış 
olduğu halde yenik düşmüş olan düşman Sakarya'nın öte-
sine, Ankara'ya doğru çekiliyordu. Böylece harekâtın ilk 
evresinde beklenen amacın hepsi elde edilmişti. Bununla 
birlikte bu kazançları korumak için kısmen kendisini ağır 
zarar ziyana uğratmak, kısmen de Yunan cephesinin en 
önemli kısmında (Eskişehir), Ankara Kemalist mevkiini 
tarafsız  kılarak ilerideki Kemalist saldırılarına bir son ver-
mek için düşmanı izlemek gerekir. Ankara üzerine yürüne-
rek bu hedef  de elde edildi. Kışın yaklaşması ve yağmur 
mevsiminin başlaması gerçekte Ankara'ya kadar ilerlemeyi 
olanaklı kılmadı. Bununla birlikte yüz kilometreden fazla 
demiryolunu bozarak ve civarda kuvvetli bir ordunun barı-
nabilmesi için zorunlu olan kaynaklardan yoksun bırakıl-
ması dolayısıyla Ankara çevresinde bir boşluk oluşturuldu. 
Bunun sonucu olarak Kemal'in merkezini Konya'ya doğru 
çekmek zorunluluğunda olduğunu görüyoruz. Böylece 
uzun bir süre için Yunan Ordusu, Eskişehir'e doğru yapıla-
cak ciddi bir saldırıya karşı güven altına alınmış oldu. Bu 
durum sonucunda bütün dikkati ile kuvvetlerinin önemli 
kısmını Afyonkarahisar  yönünde güney cephesine çevire-
bildi. 
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Belge 31 
Yunan  Ordusu  Hakkında. 

Foreign Office.  S. M. I. 
6 Mart 1922 

Ekselans, 
Bu ayın 15'inde bana gönderdiğiniz notanın metnini 

en büyük bir dikkatle inceledim ve üzerinde düşündüm. 
Yunan milleti ile hükümeti üzerine en büyük endişelerle 
çöken bir durumu tam bir serbesti ile bana açıklamak 
lütfunda  bulunduğunuz için size karşı hissettiğim takdirleri 
belirtmek isterim. Anadolu'daki askeri durumun sizin no-
tanızın bana inandırmak istediği kadar tehlikeli olmadığını 
ve Yunan Ordusu'nun bu son yıllardaki savaşlarla o kadar 
örneklerini gördüğümüz yüksek disiplin ve yurtseverlik 
ruhunun zor anlarda da ortaya çıkmaktan geri durmayacağı 
konusundaki umudumu açıklarım. 
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Belge 32 
Londra'daki Yunan maslahatgüzarı 14 Mart'ta hükü-

metine şu telgrafı  gönderiyordu: 
22 Şubat'ta Bakanlar Kurulu Başkanlığı'na 726 numa-

ra ile gönderdiğim bundan önceki bilgilendirmeme ilişkin 
olarak İngiltere Genelkurmay Başkanı'nm Anadolu'daki 
askeri durum hakkında çok açık bilgiye sahip olduğu ve 
Yunan Hükümeti'nin Yunan Ordusu'nun bir düşman saldı-
rısı tehlikesi karşısında olduğunu abartılı saydığını gizli 
olarak size bildiririm. Öte yandan Genelkurmay Anado-
lu'nun 9-12 aydan daha az bir zaman içinde boşaltılmaya-
cağı inancındadır. Onunla konuşmaktan çıkan sonuç Türk-
lerin istekleri abartılı olduğunda İngiltere'nin bize fiilen 
yardım etmeyi kararlaştırmış olduğu izlenimini güçlendir-
mektir. 
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Belge 33 
Atina, 16-29 Temmuz 1922 

No. 7259 
14-27 Haziran tarihli mektubundan soma Kral Hükü-

meti'nin verdiği kararlara, bu kararların verilmesinde etken 
olan ve durumun iyiden iyiye incelenmesinin yadsınama-
yacak bir biçimde ortaya çıkardığı düşünceleri saygın kişi-
liğinizin görüşlerine sunmakla şeref  duyarım. Türklerle 
Yunanlılar arasındaki mücadelenin, îtilaf  Devletleri'nin 
Türkiye'ye karşı olan savaş durumlarının devamı ve aynı 
zamanda Türkiye'nin uluslararası üstlenimlerini tanıma-
mak ve yenenlerin istek ve istençlerine karşı gelmek konu-
sundaki girişiminin bir sonucu olduğu açıktır. İtilaf  Devlet-
leri tarafından  ortaklaşa alınan kararlan zorla kabul ettir-
mek, güvenliği ve düzeni sürdürmek ve Hıristiyanların 
yaşamını Kemalist kıyım ve yolsuzluklarına karşı korumak 
ve böylece Doğu toplumlarının milli yaşamlarının özgür 
bir biçimde gelişmesini sağlayacak olan barış antlaşması-
nın zorla uygulanmasını elde etmek amacıyladır ki Küçük 
Asya'nın manda yönetimi Yunanistan'a verilmiş ve İtilaf 
Devletleri kuvvetleri Osmanlı Hükümeti'ne bir baskı yap-
mak için İstanbul'u işgal etmiştir. Fakat Yunanistan, eski 
Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma bütün ekonomik ve 
askeri kuvvetlerin kalıntılarıyla desteklenmiş Kemalist 
kuvvetlere karşı çarpışırken, coğrafya  koşullan, askeri faa-
liyet alanının sınırlı oluşu çok güç bir duruma soktuğu bir 
savaşa devam ederken büyük devletler kendilerinin tarafsız 
olduğunu duyurmakla kalmayarak askerleri tarafından  işgal 
edilmiş toprakların da tarafsız  olduğunu söylediler. Bu 
tarafsızlık  açıklaması ile başlangıçta düşünülmüş olan bas-
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kı zorunlu olarak niteliğini yitirdiği gibi işgal, imparatorlu-
ğun merkezi ve İstanbul Hükümeti için bir çeşit koruma ve 
güvenlik önlemi durumuna geldi. Bu durum Yunanistan'ı 
en etkili ve kesin bir araçtan yoksun bıraktı. Ve onun askeri 
çabasını ve etkilerini en duyarlı ve zararlı noktalar vermek-
ten alıkoydu. 

Gerçekten, tarafsızlığın  duyurulmasıyla, Yunanista-
n'ın etkileme alanı kendi zararına olarak sınırlandığı gibi 
sonuç olarak onun, barışın bir an önce sonuçlanması ama-
cıyla kullanmaya hakkı olduğu için baskı araçlarından en 
önemli kısmım elinden almış oluyorlardı. Bu ise tarafsızlık 
ilkesine ve uluslararası hukuk kurallarına tarafsızların  sa-
vaşanlara karşı takınmaları gereken duruma aykırıdır. Yu-
nan Hükümeti kendisini buraya kadar büyük devletlerin 
tarafsızlık  kararına bağlı olmak zorunluluğunda sandı. Ve 
ortak düşman karşısında daha güçsüz bir duruma sokulmuş 
olmasına karşın ne çocuklarının ne de Yunan milletinin 
kaynaklarını esirgemedi ve maddi ve manevi kuvvetlerinin 
son sınırına kadar gergin bir duruma soktu. Bu uzun müca-
dele döneminde büyük savaştaki müttefikleri  kendilerini 
ona yardım etmek zorunluluğunda sanmalıdır. Ve öyle bir 
takım barış önerilerine giriştiler ki sonuçlanamadığı gibi bu 
bölgelerde barış ve güvenliğin kurulması gittikçe bilinme-
yen bir sorun oldu. Ve durum gittikçe zorlaşarak Yakındo-
ğu'da anarşiyi sonsuzluğa dek sürdürme tehlikesini gös-
termektedir. Ben burada bu durumun soykırım ve sürgün-
lerle Küçük Asya'daki Hıristiyan toplumları yok etmek 
konusunda uzun süredir Kemalistler tarafından  uygulanan 
ve İstanbul Hükümeti tarafından  kendisine karşı manevi bir 
reaksiyon ile gösterilemeyen programın uygulanmasının 
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olağanüstü kolaylaştırılmış olduğunu söylemeliyim. Özel-
likle İstanbul'da hükümet kendisinin güvenlik altına ko-
nulduğunu ve gittikçe Kemalist etkinliğin kendi faaliyeti-
nin egemen olduğunu görerek eski imparatorluk subayları-
nın hemen hepsinin Anadolu'ya geçmesine izin verdikten 
başka Ankara'ya silah ve cephane göndermeyi de sürdürü-
yor. Gerek bu nedenler ve gerekse Doğu'nun içinden çı-
kılmaz durumuna bir son vermek için Yunan Hükümeti 
yalnız imparatorluğun başkenti olan İstanbul'un Yunan 
Ordusu tarafından  işgali, barışın yapılmasını sağlayabile-
ceği sonucuna varmıştır. Yunan Hükümeti bu konuda ge-
reken önlemleri almıştır ve müttefik  devletlere ortak çaba-
ların dayanışması ve değişmez hukuk prensiplerinden esin-
lenerek işgal kuvvetlerine gereken emirler vermesi ricasın-
da bulunmakla şeref  duyarım. Yunanistan kendisine verilen 
kurtarıcılık görevine hak kazandığını göstermek için elin-
den geleni esirgemedi ve hiçbir şeyi boşlamadı. Ve bunun 
için Türk boyunduruğuna girmiş soyların ve Hıristiyanların 
kurtarıcısı ve o kadar özveriler uğruna soyların elde edilen 
dünya barışının tamamlayıcısı olacak olan barışa doğru 
ilerlemesinde kendisine engeller çıkarmayacaklarını umut 
eder. 
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Belge 34 
İstanbul'da iki yüksek rütbeli subayını "savunmanın 

düzenlenmesi" sorununu incelemek için 26 Şubatta Bay 
Meletios ile bir görüşmeden soma gönderdi. Meletios bu-
nun üzerine hemen Paris'te bulunan Venizelos'a şu telgrafı 
çekti: 

General Papulas Milli ordunun başında Yunanistan'ın 
hareketinden bağımsız olarak mücadeleye karar vererek 
Anadolu halkının emirleri altına girmek için hazırlanıyor. 
Papulas benim direnişimi istemek için Genelkurmay ikinci 
başkanını gönderdi. Kendisine söz verdim. Hareketinin 
nedeninin bütünüyle milli olduğuna inanıyorum. Bizi kol-
larınızın gücünden yoksun bırakmamanızı dilerim. 

Meletios 
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Belge 35 
Sözlü  Nota. 

Hükümetten aldığım emre uyarak ve Yunan Kral Hü-
kümeti tarafından  müttefik  devletlere Yunan Ordusu'nun 
İstanbul'a doğru yürüyüşü sırasında kendilerine geçit ve-
rilmesi için askeri kuvvetlerine emir verilmesi konusunda 
vaki olan önerilerle ilgili olarak Fransa temsilcisi Dışişleri 
Bakanı hazretlerine, müttefik  devletlerinin bu önlemi red-
dettiklerini ve İtilaf  kuvvetleri askeri işgal altında bulunan 
bölgelere karşı askeri hareketleri silahla geriye almaları 
emrini verdiklerini bildirmekle şeref  duyarım. 

Atina 
31 Temmuz 1922 
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Belge 36 
Milletler  Cemiyeti  'nde  Ermeniler  ve Türk  Kurtuluş 

Savaşı İlgili  bir Tartışma. 

Milletler Cemiyeti'nin toplantısında ortaya çıkan bir 
olay aşağıda söylenen şeyleri kanıtladı. 

22 Kasım 1922 tarihindeki toplantısında -Cenevre 
Meclisi- Lord Seçil Robor'un Ermenistan'ı tehdit eden 
tehlikenin ortadan kaldırılması için kendisini harekete da-
vet eden bir önerisini tartışıyordu. Hemen bütün Balkan 
memleketleri delegeleri bu öneri lehinde söz söylediler. Dr. 
Nansen Ermeni milletinin gerçekliği kesinleşmiş bir yok 
edilmekten kurtarılması için gerekli olan kontenjanların 
mevcudiyetini 60.000 kişiye çıkartmıştır dedi. Lord Bal-
four  sert nutkunda Mustafa  Kemal'i "Eşkıya Reisi" diye 
nitelendirdi. Milletler Cemiyeti adına Mustafa  Kemal'e 
karşı savaş yapacak bir devlet aranıyordu. M. Viviani ye-
rinden kalkarak Milletler Cemiyeti'nin yanlışlarını ve onun 
Fransız delegeler heyetinin kararlarını kabul ettirmek için 
bir araca sahip olmasını önermesine karşın böyle bir aracın 
yokluğunu anımsatarak şunları ekledi: 

Bay Balfour,  burada kırk bir devletin toplandığını a-
nımsatıyordu. Bu devletlerin, hükümetlerinden uygun bir 
kuvvet verip vermeyeceklerini sormak mümkün olacaktı. 
Bay Balfour,  büyük bir gizlilikle böyle bir önerinin devlet-
lere Polonya'da tifüs  dolayısıyla yapıldığını fakat  devletle-
rin bu çağrıya çok istekli olarak yanıt vermediklerini işaret 
ediyordu. Bu devletler bu gün başka bir soruna, şu soruna 
yanıt verecekler midir? Burada Ermenilerin acılarına ka-
tılmış devletlerden Ermeni mandasını kabul edebilecek 
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birisi var mıdır? Varsa kalksın ve temsilcisinin sesi ile ken-
disini tanıtsın. Eğer direktifi  yoksa lütfen  hükümetinden 
istesin. Söylesin. Fakat eğer Ermenistan mandasını kimse 
kabul etmek istemiyorsa ve eğer yarın bir boşluk karşısında 
kalırsak, uygulanmayacağının bilinmesine rağmen önlem-
ler arayan bir meclisin gülünç durumuna düşmüş olmaz 
mıyız? 



DEĞERLENDİRME 

Belge 1) Venizelos, Lloyd George'un verdiği 2 Kasım 
1918 tarihli muhtırada Ermenilerin geleceği ve bağımsızlı-
ğının ihmal edilmemesine işaret ederek, Batı Anadolu'daki 
Helenlerin Yunanistan'a katılması gerektiğini ileri sürüyor, 
böylece Yunanistan'ın Trakya yönünde büyümesinden 
daha önemli olan Anadolu istikametinde büyümesinin sağ-
lanacağını belirtiyor. Bu hususun gerçekleştirilmesinde en 
önemli engelin İtalyan itirazları olduğunu da kaydediyor. 
Bu arada müttefiklerin  ilân ettikleri prensiplerle Yunanis-
tan'ın isteklerinin örtüştüğünü savunuyor. 

Belge 2) Ermenistan'ın görüşü Batı Anadolu, İstanbul 
ve Trakya sorunlarıyla ilgili muhtırayı içeriyor. Bu muhtı-
rada çok önemli bir nokta ortaya çıkıyor. Bu da Osmanlı 
İmparatorluğu'nda Birinci Dünya Savaşı öncesine ait Rum 
ve Ermeni nüfuslarıyla  ilgilidir. Venizeleos'a göre savaş 
öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda 1.000.000 Ermeni, 
2.473.000 Rum bulunmakta idi. Ayrıca Venizelos'a ait şu 
cümleler dikkat çekicidir: 

"Osmanlı  İmparatorluğu  'ndaki  Hıristiyan  halkın  üçte 
bir kadarının  tehcir edildiği,  imparatorluğun  uzak illerine 
sürüldüğü  veya kendi  isteği ile yabancılara sığındıkları...  " 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'un pren-
siplerinin uygulanması için Osmanlı İmparatorluğu'ndaki 
Ermeni ve Rumlarla meskûn olan kısımların saptanması 
gerektiği savunuluyor. Ermeni sorununun çözümü için eski 
Rus İmparatorluğu'nun Ermenileri ile Türkiye'deki Erme-
nilerin birleştirilerek bir devlet oluşturma olanağının ve-
rilmesi üzerinde duruluyor. Öte yandan Venizelos, Batı 



Anadolu'da üç bin yıldan beri Yunan halkının oturduğunu 
savunuyor ve buna dayalı olarak da Meğri19 körfezinden 
Marmara denizindeki Artaköy20 yarımadasına çekilecek 
çizginin batısında kalan toprakların Yunanistan'a bağlan-
ması gerektiğini savunuyor ve burada 812.000 Yunan nü-
fusu  bulunduğunu ve bunların 512 kilise ile 454 okula sa-
hip olduklarını ileri sürüyor. O'na göre Yunan bölgesi ile 
Ermenistan arasında kalacak olan Osmanlı Devleti'nin altı 
milyon Müslüman halktan oluşacağını belirtiyor. 

Venizelos, Boğazların serbestisini sağlayacak biçimde 
İstanbul ve Türkiye'ye ait Trakya kısmının yönetiminin 
kurulduğu takdirde Milletler Cemiyeti'ne verilebileceğini, 
bu cemiyetin kurulmaması durumunda ise İngiltere, Fran-
sa, İtalya, Rusya, Yunanistan ve Romanya'nın her beş ya 
da on yıl için bu yerlere vali atayabileceklerini öneriyordu. 
Milletler Cemiyeti, özerk olarak yönetilebilecek bir dere-
ceye geldiğine karar verdiği zaman, bu devletin anayasası-
nı yapacak, milli bir meclis toplayacaktı. Yeni devlet fede-
ratif  olabilecekti. Bütün bunlar Doğu Sorunu'nun çözümü 
için yeterli olacaktı. 

Belge 3) Türkiye ile yapılacak barış antlaşmasının 
ateşkes'in imzalanmasından bir yıl geçmesine karşın Ame-
rika Birleşik Devletleri'nin manda konusunda henüz karar 
vermemiş olmasından dolayı gerçekleşmediği anımsatılı-
yor. Mustafa  Kemal'e katılan Türklerin, Türkiye'ye ege-
men olmaya başladıkları belirtiliyor ve üç-dört ay içinde 
güçlü bir ordu oluşturabileceklerine dikkat çekiliyor. İstan-

1 9 Fethiye. 
2 0 Erdek yakını ki burayı Yunan (Helen) bölgesi olarak niteliyor. 



bul'un başkent olarak Türklere bırakılmasının Alman-
ya'nın başkanlığı altında Türkiye Bulgaristan ve Macaris-
tan arasında bir uyuşmayı mümkün kılacağı ileri sürülüyor 
ve bu durumda Rusya'nın gözlerini tekrar İstanbul üzerine 
çevireceği ileri sürülüyor. Venizelos, Osmanlı Sultanı'nin 
İstanbul'dan uzaklaştırılmasının gerekliliği üzerinde dura-
rak, bunun gelecekteki kargaşanın önünü alacağını da sa-
vunuyordu. Bir başka yol olarak da Türk Hükümeti'nin 
merkezinin Bursa ya da Konya'ya gönderilmesi öneriliyor-
du. Bu durumda da sultan İstanbul'da, papanın Roma'daki 
durumuna benzer bir durumda oturacaktı. Venizelos, Er-
meni illeri olarak saydığı Erzurum, Harput (Elazığ), Diyar-
bakır, Bitlis ve Van'da, kendi ifadesiyle;  "katliamdan kur-
tulanların sayısı her ne kadar kesin olarak bilinmiyorsa da 
1.500.000 kişi zannedildiğini ileri sürüyor. Oysa yukarı-
daki ikinci belgede savaştan önceki Ermeni nüfusunu 
Venizelos 1.000.000 olarak ifade  etmekteydi. Anadolu'nun 
güneyi Fransa ve İtalya mandası altında kaldığında, Türk 
Devleti'nin sınırları içinde Venizelos'a göre Rum ve Er-
meni nüfusu  700.000 ile sınırlı kalacaktı. Venizelos ayrıca, 
Türkiye, Yunanistan ve Ermenistan arasında zorunluluğu 
kapsamayacak olan Milletler Cemiyeti'nin gözetimi altında 
bir nüfus  değişimi yapılmasını önermektedir. Bu mübadele 
sonucu nüfus  değişmelerine değinmektedir. 26 Haziran 
1919'da Paris'te Damat Ferit'e verilen yanıttan soma, Ba-
rış Konferansı'nın  daha az köklü önlemlerle yetinmesi du-
rumunda barışın ardından Genç Türkler'in iktidara gelme-
leriyle milyonlarca Hıristiyan'ın yok edilmesinin manevi 
sorumluluğunun Avrupalı devletlere düşeceği Venizelos 
tarafından  ileri sürülüyordu. Böyle bir durum Türkiye ile 



Yunanistan arasında savaşa neden olacaktı. Venizelos'a 
göre, Türkiye'ye barış konferansı  kararlarını kabul ettirme-
ye hazır bir Yunan Ordusu'nun varlığı, sorunun hızla çö-
zümü için yeni bir neden oluşturacaktır. Venizelos açık bir 
biçimde İngiltere'ye güvendiğini belirtiyor, bunda 
Wilson'un hastalığı ile Clemenceau'nun iktidardan çekil-
mesinin rol oynadığını açıkça ifade  ediyor. 

Belge 4) Trakya konularının Adalar ve İtalyan itirazla-
rının yer aldığı dördüncü belgede, Batı Trakya konusunda 
Amerika, Britanya ve Fransa'nın ilke olarak anlaştıkları 
yer alıyor. Batı Trakya'nın Yunanistan'a bırakılması konu-
sunda Bulgaristan'a bir denize çıkış verilmesi de düşünü-
lüyor. Bulgar ve Yunan sınırlarının saptanmasında İtilaf 
Devletleri delegeleri anlaşmış görünüyorlar. İtalyan Dele-
geleri'nin itirazları söz konusu ediliyor. Yunanistan'a bıra-
kılacak bölgenin hem etnik hem de ekonomik koşullarının 
göz önünde tutulmasını belirten İtalyan Delegeleri ayrıca 
Bulgaristan'a Dedeağaç limanının verilmesini öneriyorlar. 
Dedeağaç'ta Bulgarların Yunanlılara oranla çoğunluk oluş-
turduklarını belirtiyorlar. 

Komisyon, Doğu Trakya konusunda İstanbul, Marma-
ra Denizi ve boğazların Yüksek Konferans  tarafından  ayrı 
bir bölge oluşturmasını ve bu bölgenin kuzey sınırının da 
Yüksek Konferans  tarafından  saptanmasını ileri sürüyor. 
İstanbul bölgesi dışında Türk Trakya'sının bir kısmı üze-
rindeki Yunan isteklerinin haklılığını kabul ediyor. 

İtalyan Heyeti, Doğu Trakya konusunda şunları ileri 
sürüyor: 

Doğu Trakya'nın İstanbul'a gösterilen sınırlar içine 



gireceğini bu durumda halkın ve Edirne Sorunu'nun gele-
ceğinin özel bir önem taşıdığım dile getiriyor. Yeni sınırlar 
içinde önemli ölçüde Türk, Bulgar, Yahudi halkın buluna-
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cağına dikkat çekiyor ve kendilerine Yunanlılar dışındaki 
birliklerce işgal edilmesi için Müslümanların başvuruda 
bulunduğu belirtiliyor. 

Britanya ve Fransız delegeler heyeti belirlenen bölge-
nin Yunanistan'a katılması konusunda anlaşmış görünme-
lerine karşın Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Dele-
geler Heyeti Türk Devleti'nin mandater bir hükümetin ko-
ruması altına konabileceğini ileri sürüyordu. Yine onlar, 
Türk halkı hakkında Yunan Hükümeti'nce verilen rakamla-
rı kabul edilmez buluyorlardı. Yaptıkları soruşturmalar on-
ları bu kanıya ulaştırmıştı. Aynı zamanda bu soruşturmalar 
İtalyan soruşturmalarıyla örtüşüyordu. Fransız ve İngiliz 
delegeler heyeti ise Ayvalık ve İzmir'in belirli bir iç kesimi 
ile Yunanistan'a katılmasını istiyorlardı. Bu iki farklı  yak-
laşım karşısında, İtalyan Delegeler Heyeti ise 7 Mart 1919 
tarihli bildirgede 26 Nisan 1915 tarihli Londra Antlaşma-
sından hareketle Venizelos'un isteklerine karşı çıkıyorlar-
dı. Ayrıca Ağustos 1917 konvansiyonunun geçerli olduğu-
nu anımsatıyorlardı. Öte yandan İtalyanlar tarafından  işgal 
edilen On İki Ada'dan ayrı Ege Denizi'ndeki adaların Yu-
nanistan'a verilmesi oybirliği ile kabul ediliyordu. Britanya 
ve Fransız delegeleri etnik nedenlerle On İki Ada'nın Yu-
nanistan'a verilmesi düşüncesindeydiler. 

Belge 5; Venizelos'un Aydın İli'nin bir kısmı ile Bur-
sa, Ayvalık kazasının Yunanistan'a bırakılması ile ilgili 

İtalyan Delegeler Heyeti'ne. 



komisyon kararı konusunda, Edremit Körfezi'nin  "Assos" 
noktasından Kaz Dağı'na uzanacak biçimde sınırın düzel-
tilmesini istiyordu ve ayrıca Aydın İli'nin manda yöneti-
mini üstlenmeyi de öneriyordu. Venizelos, bu konularla 
ilgili olarak 19 Mayıs 1919 tarihinde Wilson'a başvurmuş-
tu. İtalyan isteklerinin Londra görüşmeleri sırasında redde-
dildiğini anımsatan Venizelos Ocak 1915'te müttefiklerin 
Aydın İli'ni Yunanistan'a söz verdiklerini belirtiyor. İtal-
ya'nın Mersin'in batısını alabileceğini bu bölgenin Aydın 
İli'nin iki katı olduğunu ileri sürüyordu. Wilson, Venize-
los'un görüşlerine bütünüyle katıldığını bildiriyordu. Bu 
mektup, Yunanistan ile İtalyan'ın açık bir biçimde çıkar 
çatışmalarını yansıtıyordu. 

Belge 6) Venizelos'un Wilson'a gönderdiği 12 Nisan 
1919 tarihli mektubu yer alıyor. Bu mektupta İzmit ve Ay-
dın bölgesinde Yunanlılığın22 yok olması için çalışıldığı, 
cinayet, hırsızlık ve yağma eylemlerinin sürekli arttığı, 
Yunan23 uyruklulara dolaşım özgürlüğünün güçlükle tanın-
dığı ileri sürülüyordu. Yunan Kızılhaçı'nın çalışmaları Ve-
nizelos'a göre engelleniyordu. Bu durumun giderilmesi 
konusunda Venizelos, Wilson'dan aracılık yapmasını isti-
yordu. 

Belge 7) Yunan Amirali'nin Venizelos'a gönderdiği 
19 Nisan 1919 tarihli ve İzmir çıkışlı telgrafı  yer alıyordu. 
Bu rapor, İtalya'nın tutum, davranış ve eylemleriyle ilgi-
liydi. Kimi suçlu ve eşkıyanın yarattığı tehlikeleri bahane 
eden İtalyan kruvazörünün komutanının güvenliği sağlama 

Helenizm'in. 
Helen. 



konusundaki önerisinin Türk Hükümeti'nce reddedilmesi-
ne karşın, bir barut fıçısının  patlamasını bahane eden İtal-
yanların Antalya kentini işgale başladıkları anlatılıyor. Ki-
mi eşrafın  tutumuna da değiniliyor. 

Belge 8) 6 Mayıs 1919 tarihli Venizelos'un İstan-
bul'daki Yunan Yüksek Komiseri'ne çektiği telgraf  ile aynı 
tarihli Atina'ya çektiği telgraf  yer alıyor. İlk telgraf,  İz-
mir'in işgali kararının gizlice Fransız generallerine bildi-
rilmesiyle ilgili, ikinci telgraf  ise İzmir'in işgalinin nasıl 
gerçekleştirileceği konusuyla ilgili önlemleri kapsamakta 
olup, bu arada İtalyan faktörü  üzerinde de durulmaktadır. 
Clemenceau İtalyan Heyeti'nin İzmir'in işgaline ilişkin 
onayını almıştır. 12 Mayıs 1919 tarihinde Yüksek Meclis, 
çıkarma tümeninin İzmir'e gönderilmesine karar vermiş, 
aynı gün Venizelos'a bu kararla ilgili bilgi verilmişti. Bu 
karar 14 ve 15 Mayıs günleri uygulamaya konulmuştu. 

Belge 9) Yunan işgal bölgesinin sınırları çiziliyor, 
Türk direnmesi karşısında stratejik kimi yerlerin işgal 
edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Aydın, Denizli, Bergama 
ve Ayvalık'taki direnişlere değiniliyor. Bunları önlemek 
için çeşitli yönlerden İzmir'e gelen yolların işgali önerili-
yor. Bunun için kimi bölgelerin örneğin Bandırma kenti ve 
limanının müttefikler  ya da Yunanlılarca işgali öneriliyor. 
Osmanlı Hükümeti'nin ateşkes koşullarına uymadığı ileri 
sürülüyor. Bütün bunlar Venizelos'un 18 Haziran 1919 
tarihli Clemenceau'ya gönderdiği mektupta yer alıyor. 

Belge 10) Venizelos'un Yunan Hükümeti ikinci baş-
kanına gönderdiği telgraf  yer alıyor. Burada Venizelos çok 
açık bir biçimde "Kemali ezmek için görevlendirildiğimiz-



de" cümlesine yer vererek emperyalist dünyanın ve kendi-
sinin gerçek düşüncesini ortaya koyuyor. Bu arada İzmit ve 
Çanakkale'deki Mustafa  Kemal'in başarılarına değiniliyor. 
Türklerle yapılacak antlaşma hükümlerinde hafifletme  yo-
luna gidilmesine şiddetle karşı çıkılıyor. Bunun yapılması 
durumunda Venizelos, Türklerle yapılacak antlaşma hü-
kümlerinin hafifletmesini  kullanarak Trakya ve İzmir ko-
nularında istediklerini kabul ettirme yoluna gideceklerdir 
iddiasında bulunuyor. Mustafa  Kemal'in ezilmesiyle barış 
antlaşmasının imzalanması ve uygulanmasının beklenir du-
ruma geleceği de savunuluyor. Gerektiğinde mali yönden 
ve malzeme gereksiniminden dolayı İngiltere'ye başvuru-
lacağı belirtiliyor. Barış antlaşması imzalanıp uygulanmaz 
ise Türklerin Avrupa'da bırakılmayacağının Lloyd George 
tarafından  açıklandığına yer veriliyor. Venizelos, Yunan 
Ordusu'nun Anadolu'daki giderlerinin ileride Türkler tara-
fından  ödeneceğini ileri sürüyor. Bu arada barış antlaşma-
sının ardından Türklerin ortadan kaldırılması kararlaştırıl-
dığında yeni sınıfların  silâhaltma çağrılacakları söz konusu 
ediliyor. 

Belge 11) Venizelos'un Yunan Hükümeti'ne gönder-
diği bir telgraf  yer alıyor. İki yıl içinde Batı Anadolu'nun 
Yunanistan'a katılmasının söz konusu olacağı, buna Trak-
ya ile ilgili uygun bir çözüm biçiminin eklenmesi duru-
munda gerçek bir Yunan zaferinin  ortaya çıkacağı savunu-
luyor. 

Belge 12) İngilizlerle Yunanlılar arasında Anadolu ha-
rekâtı hakkındaki görüşmeler yer alıyor. Kaleogeropoulos 
Yunan kuvvetlerinin Mustafa  Kemal'in kuvvetlerini yok 



etme gücüne sahip olduklarını iddia ediyor. Bunun için üç 
ayın yeteceği ileri sürülüyor. Kaleogeropoulos, Lloyd 
George'un Anadolu'daki durumla ilgili çeşitli sorularını 
yanıtlıyor. Yunan ordularının ilk aşamada Ankara'ya ula-
şacağı Sarıyanis tarafından  iddia ediliyor. Yunanistan'ın 
yüz yirmi bin kişilik bir orduyu Asya'da bulundurduğu 
belirtiliyor. 

Belge 13) Yunanistan ile İtilaf  Devletleri temsilcileri 
arasında Anadolu harekâtı hakkında yapılan görüşmeleri ve 
Yunan Ordusu komutanı Papulos'a verilen talimat yer alı-
yor. Lloyd George'un askeri harekât ile ilgili çeşitli sorula-
rı Kaleogeropoulos tarafından  yanıtlandırılıyor. Bu arada 
Kont Sforza,  Anadolu'daki askeri durum ve bunun gelece-
ği konusunda düşüncelerini açıklıyor. Sorun, Mustafa  Ke-
mal'in kuvvetlerinin nasıl ve ne ölçüde dağıtılacağı ve yok 
edileceği üzerine inşa edilmiş görünüyor. Bu arada Napol-
yon'un uğradığı olumsuz durum ile Yunanlıların uğrayabi-
leceği durum Sforza  tarafından  ihtimal olarak da olsa dile 
getiriliyor. Kaleogeropoulos, Türk kuvvetlerinin Anka-
ra'nın doğusuna çekilmesi durumunda ulaştırma araçlarının 
bulunmaması nedeniyle dağılacağım Lloyd George'un bir 
sorusu üzerine söylüyor. Ulaşım hatlarının Yunanlılarca 
nasıl savunulacağı da ayrıca görüşülüyor. Bunun için üç 
alayın yeterli olacağı belirtiliyor. Var olan yüz yirmi bin 
askerden ayrı olarak gerektiğinde Yunanistan'ın iki yüz bin 
asker toplayabileceği Lloyd George'un bir sorusu üzerine 
Kaleogeropoulos tarafından  ifade  ediliyor. Düşünülen as-
keri harekât için gerekecek mali yüke Yunanlıların katlanıp 
katlanamayacakları gündeme gelmiştir. Yunanlıların mali 
kaynağının yeterli olduğu yanıtı verilir. Bunun üzerine 



Yunan Hükümeti başkanlannca 10 Mart 1921 tarihinde 
Londra'dan Atina'ya gönderilen telgrafta,  harekâtın başla-
dığının bildirilmesi ve üç sınıfın  silâhaltma çağrılması iste-
niliyor. Gerektiğinde kralın bildirge yayınlaması söz konu-
su olursa bunun ılımlı bir dil ile yazılması belirtiliyor. Bu 
telgrafın  General Papulos'a da gönderildiği kaydediliyor. 
Eskişehir ve Kütahya'nın işgali için harekâtın derhal başla-
tılması isteniyor. Telgrafın  altında Kaleogeropoulos ile 
Gounaris'in imzaları bulunuyor. Yukarıdaki bilgi bize bu 
belgede yer alan konuların Birinci İnönü Savaşı somasında 
Londra'da toplanan konferansta  İngilizlerle Yunanlıların 
kendi aralarında yapmış oldukları toplantılardaki görüşme-
lerle ilgili olduğunu ortaya koymaktadır. 

Belge 14) Burada Yunan Ordusu'nun durumuyla ilgili 
olarak Londra'dan Atina'ya Dışişleri Bakanlığı'na 18 Ha-
ziran 1921 tarihinde çekilen telgraf  yer alıyor. Anado-
lu'daki Yunan Ordusu'nun durumuyla ilgili olarak İngiliz-
lerin görüşü aktarılıyor. 

Belge 15) İtilaf  Devletleri'nin Türkiye ile Yunanistan 
arasında bir anlaşmanın sağlanması için Yunan Hüküme-
ti'ne yaptıkları öneri yer alıyor. Savaşın, her iki tarafın 
istekleriyle uyumlu bir barışı getirmeyeceği belirtiliyor. 
Yunan Hükümeti, İtilaf  Devletleri'nin müdahalesini kabul 
ettiği takdirde ona yardımda bulunmaya hazır idi. Yunan 
Hükümeti'nin öneriyi kabulü durumunda Türk Hüküme-
ti'ne de başvurulacağı kaydediliyor. 

Belge 16) Paris'teki Yunan maslahatgüzarı tarafından  hü-
kümetine İtilaf  Devletleri'nin arabuluculuk önerisini ilettiği 



yer alıyor. 
Belge 17) İtilaf  Devletleri'nin arabuluculuk önerisine 

Yunan Hükümeti'nin verdiği yanıt yer alıyor. Aynı düşün-
ce ve duyguların müttefiklerce  ve Yunanistan tarafından 
paylaşıldığı belirtilerek, Yakındoğu'daki anlaşmazlığın ya-
pılan antlaşmanın hükümlerinden kaynaklandığı ileri sürü-
lüyor ve çarpışmanın durdurulmasının Türkleri yeni di-
renmeye özendireceği ekleniyor. Müttefiklerin  çıkarları ve 
onayladıkları hukukun Türklere kabul ettirilmesi savaşın 
devamına bağlı olduğu da savunuluyor. Barışın gerçekleş-
mesinde Yunanlıların, müttefiklerin  elinde değerli bir araç 
olduğu belirtiliyor. Bunun sonucu olarak Türklerin önerile-
rinin, ileride müttefiklerin  ve Yunanistan'ın çıkarlarının 
gerçekleşmesine hizmet edeceği ileri sürülüyor. Böylece 
Yunanlılar ile müttefiklerin  çıkarlarının örtüştüğü ve bun-
ların sağlanması konusunda Yunan ordularının göreve ha-
zır oldukları açıkça kaydediliyor. 

Belgel8) İngiltere'nin Gounaris'in notasına yanıtı ile 
ilgili bilgi yer alıp, Yunan görüşlerine İngiltere'nin katıl-
mayacağı belirtiliyor. 

Belge 19) Temmuz 1921'deki Kütahya ve Eskişehir 
savaşlarının ardından Paris'te yapılan toplantıyla ilgili gö-
rüşmelere yer veriliyor. Yunanlıların önemli bir askeri ba-
şarıyı elde ettikleri düşüncesini Lloyd George ısrarla savu-
nuyor. Askeri uzmanların görüşlerine değiniliyor. Lloyd 
George silah ticaretinin serbestliğine değiniyor. Bu arada 
Türkiye'deki gelişmeler konusunda müttefiklerin  aracılığı-
nı söz konusu ediyor. Boğazlardaki işgal konusunu ele alı-
yor. İngilizler, Yunan harekâtının İstanbul'a kadar uzan-
masını benimsemişti ve Yunanlıların, çıkarlarına uygun bir 



biçimde hareket etmek hakkına sahip olduklarını ileri sür-
dü. Mareşal Foch, Türklerin yok edilmediklerini belirterek, 
Yunanlıların stratejik başarı elde ettiklerini ileri sürdü. 
Lloyd George ise, yapılan büyük savaşları Yunanlıların ka-
zandığını ileri sürdü. 

Belge 20) Lloyd George'un parlamentoda yaptığı ko-
nuşmanın 16 ve 19 Temmuz 1921 tarihinde Yunan Masla-
hatgüzarı tarafından  hükümetine bildirilmesiyle ilgili telg-
raflar  yer alıyor. Yunan askeri harekâtı konusunda Lloyd 
George Yunan Maslahatgüzarından sık sık bilgi ediniyor, 
bu başarıdan dolayı Yunanistan'a Sevr Antlaşması'yla ye-
tinemeyeceğini ve daha geniş çıkarlar verilmesini dile geti-
riyordu. 

Belge 21) Britanya Hükümeti'nin Türk ve Yunanlılar 
arasında yapılacak aracılığın zamanının geldiğine inandığı; 
Sevr Antlaşması'nin Yunanlılar lehine uygulanması gerek-
tiği yer alıyor. Arabuluculuk konusunu İtalyanların benim-
sediği fakat  Fransızların buna yanaşmayacaklarının tahmin 
edildiği ileri sürülüyor. Bu telgraf  9 Ağustos 1921 tarihinde 
Londra'dan Rangabes imzasıyla Atina'ya gönderilmiştir. 

Belge 22) 10 Ağustos 1921 tarihli resmi bir bildiri yer 
alıyor. Burada Türk-Yunan Savaşı'nda müttefiklerin  taraf-
sız kalacaklarına karar verildiği, asker şevki, silah ve kredi 
göndermek konusunda müdahil olmayacakları dile getirili-
yor. 

Belge 23) Lloyd George'un 30 Ağustos 1921 tarihinde 
parlamentoda söylediği nutuk yer alıyor. Aracılık zamanı-
nın henüz gelmediği, Sevr Antlaşması'nın düzeltilmesinin 
gerektiği ileri sürüyor. 1913'teki Bulgarların abartılı du-



rumlar ileri sürerek yaptıkları yanlışların Yunanlılarca ya-
pılmayacağına inandığını belirtiyor. 

Belge 24) Gounaris imzalı 21 Ekim 1921 tarihli çok 
gizli kayıtlı telgraf  yer alıyor. Briand'a, Mustafa  Kemal'e 
erzak, mühimmat gönderilmemesi dileğinin iletildiği belir-
tiliyor. Briand'ın toprak katma yerine hızla barışa gidilme-
sini önerdiği söz konusu ediliyor, yapılacak barış antlaşma-
sında Yunanlıların yaptığı özverilerin dikkate alınmasının 
gerektiğinin Yunan temsilci tarafından  dile getirildiği kay-
dediliyor. 

Belge 25) Gounaris-Briand görüşmesi ile ilgili olan 26 
Ekim 1921 tarihinde Paris'ten Atina'ya çok gizli kaydıyla 
gönderilen telgraf  yer alıyor. Briand'ın barış yapılmasının 
kesin gerekliliği üzerinde durarak, bir takım şartlar ileri 
sürdüğü belirtiliyor. Gounaris, Yunanlıların katlandığı öz-
veriler nedeniyle Yunan milletinin tatmin edilmesi gerekti-
ğini ileri sürüyor. Yunanistan'da yapılan seçimler ve so-
nuçları üzerinde duruluyor. Briand'ın İzmir ve Trakya ko-
nusunda Mustafa  Kemal lehinde hiçbir üstlenime girme-
diklerini belirttiği ve bu arada Türklere gösterilmeden müt-
tefikler  ile Yunanlılar arasında yeni bir antlaşma yapmak 
düşüncesinin kabul edilebileceğini ileri sürdüğü belirtili-
yor. 

Belge 26) Türk olmayan unsurların olabildiğince ko-
runmasının zorunlu olduğu, bunun için işgal bölgesinin İz-
mir'in kuzeyine doğru genişlemesi, Marmara kıyıları bo-
yunca uzaması gerektiği ileri sürülüyor. 

Belge 27) Gounaris-Lloyd George arasındaki görüş-
meyle ilgili bilgiler yer alıyor. Lloyd George'un ilgili ha-



herlerden hoşnut olduğu, barış görüşmelerinin devamı sü-
resince siyasi gücünü Yunanistan için kullanacağı belirtili-
yor. Yunan Ordusu'nun konferansa  kadar yerinde kalarak 
düşmanın saldırılarını karşılaması üzerinde duruluyor. 

Belge 28) ingiliz Maliye Bakanı'nın Gounuris'e gön-
derdiği mektup yer alıyor. Yunanistan'ın İngiltere'den 
borçlanma isteğinin kabul edildiği, bununla ilgili olarak 
hazırlanan metnin kendisince Gounaris'e gönderildiği, bu-
nun imzalanarak İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na iletilmesinin 
istendiği belirtiliyor. 

Belge 29) Gounaris'in 13 Ocak 1922 tarihinde Ati-
na'ya gönderdiği Lloyd George-Curzon görüşmesini konu 
alan telgrafı  yer alıyor. Aşağıdaki koşullar Briand'a öneri-
lecekti: 

İzmir bölgesinde Milletler Cemiyeti yönetiminde 
Curzon tarafından  özerk bir rejimi iki yerli Türk, iki yerli 
Rum ve başka ulustan olan bir başkandan oluşan bir ko-
misyon yönetmelidir. Rodos Yunanistan'da kalacak şekilde 
midye hattından Rodos'un ötesine uzanan çizgi sınır olma-
lıdır. Bu koşullarla anlaşma yapılmaz ise, savaş zorunlu 
olacaktır. Doğu sorununa ait işlerde baskı yapılmalıydı. 
Curzon ve Lloyd George daha iyi koşullarla barış yapıla-
mayacağı görüşünde idiler. 

Belge 30) Gounaris'in, Yunanistan'ın İtilaf  Devletle-
ri'nin arabuluculuk önerisini kabul etmemesiyle ilgili dü-
şünceleri yer alıyor. Gounaris, İnönü Savaşı'nın çok önem-
li olmadığını ileri sürüyor, Yunanistan'ın büyük bir çaba 
göstererek güçlü, iyi donatılmış büyük bir ordu hazırladı-
ğını belirtiyor. Bu sayede Yunan Ordusu'nun Kütahya, Es-



kişehir, Afyon  ve bu üç yöreyi birleştiren demiryollarını 
ele geçirebilecek güce sahip bir konuma getirildiğini belir-
tiyor. Sonbaharın saldırı için elverişli olmadığı göz önünde 
tutularak saldırının bir an önce başlatılması gerektiğini 
açıklıyor. Bu arada çok güçlü bir ordu oluşturmanın sun-
duğu olanakları bir an önce kullanmanın söz konusu oldu-
ğu da ekleniyor. Bu nedenlerden dolayı Yunanistan'ın söz 
konusu arabuluculuk önerisini kabul etmediği açıkça belir-
tiliyor. Saldırı sayesinde harekâtın ilk evresinden beklenen 
sonucun elde edildiği kaydediliyor. Amacın Ankara'yı ele 
geçirmek olduğu da ayrıca ekleniyor. 

Belge 31) 6 Mart 1922 tarihli yazıda Anadolu'da Yu-
nan Ordusu'nun durumu söz konusu ediliyor. Anadolu'da 
durumun İngiliz notasında belirtildiği ölçüde tehlikeli ol-
madığı, yüksek disiplin ve yurtseverlik ruhunun zor anlar-
da da ortaya çıkacağı Yunan görüşü olarak belirtiliyor. 

Belge 32) Londra'daki Yunan Maslahatgüzarı'nm Ati-
na'ya gönderdiği telgraf  yer alıyor. İngiliz Genelkurmay 
Başkanı, Anadolu'daki askeri durum hakkında çok açık 
bilgiye sahip idi. Yunan Hükümeti'nin, Yunan Ordusu'nun 
düşman saldırısı tehlikesi karşısında olduğunu abarttığı be-
lirtiliyor. 

Belge 33) Türk-Yunan Savaşı'nın, Türkiye'nin yenen 
devletlerin istek ve iradelerine karşı gelmek konusundaki 
girişiminin bir sonucu olduğu yer alıyor. Barış antlaşması-
nın zorla uygulanmasını sağlamak ile Anadolu mandasının 
Yunanistan'a verildiğine değiniliyor. İstanbul'un işgalinin 
Osmanlı Hükümeti'ne baskı uygulamak amacıyla yapıldığı 
ekleniyor. İtilaf  Devletleri'nin tarafsız  olduklarını açıkla-
mış olmalarının Yunanistan'ın etkili ve kesin bir araçtan 



yoksun kalmasını sonuçlandırdığı vurgulanıyor. Yunanis-
tan böylece ortak düşman karşısında daha güçsüz bir du-
ruma sokulmuştu. Fakat o bütün kaynaklarını kullanmayı 
esirgememişti. Büyük devletlerin Yunanistan'a yardım 
etmeleri gerektiği belirtiliyor. İstanbul Hükümeti'nin tutum 
ve kimi desteğine değinilerek çok önemli bir öneride bulu-
nuyor; barışın yapılabilmesi için Yunan Ordusu tarafından 
İstanbul işgal edilmelidir ve bunun için müttefik  devletler 
gerekli yerlere emir vermelidirler. Görüldüğü gibi, Anado-
lu'daki mücadelelerden ümidini kesen Yunanistan bu kez 
başkent İstanbul'un işgalini gündeme getirmeye çalışıyor. 
Yunanistan kendisini "kurtarıcı" olarak niteliyor. Hıristi-
yanların kurtarıcısı olduğunu açıklıyor. Bütün bu istemler 
Doğu'da barışın kurucusu sıfatıyla  rol oynamak ile eşleşti-
riliyor. Bu isteklerin Temmuz 1922 tarihli belgede yer al-
dığı göz önünde tutulmalıdır. 

Belge 34) Meletios'un Paris'te bulunan Venizelos'a 
çektiği telgraf  yer alıyor. Papulos, Yunanistan'ın hareke-
tinden bağımsız olarak mücadeleye karar vererek Melet-
ios'tan da desteklenmek için yardım talebinde bulunmuş. 

Belge 35) 31 Temmuz 1922 tarihli sözlü nota yer al-
mış. Yunan Ordusu'nun İstanbul'a yürümesi sırasında geçit 
verilmesi konusundaki öneriler karşısında, İtilaf  kuvvetleri 
askerlerinin silahla karşı koyacakları konusunun Fransız 
temsilcisi tarafından  Dışişleri Bakanlığı'na bildirildiği be-
lirtiliyor. 

Belge 36) 22 Kasım 1922 tarihli Milletler Cemiyeti 
toplantısındaki Ermeni sorunuyla ilgili görüşmeler yer alı-
yor. Nansen, Balfour  ve M. Viviani konuya ilişkin görüşle-
rini açıklıyor. Mustafa  Kemal'e karşı savaşacak silahlı gü-



cün oluşumunda toplantıya katılan kırk bir devletin asker 
verip vermeyecekleri tartışılıyor. Ermeni mandasını kabul 
edecek bir devlet aranıyor. Milletler Cemiyeti'nde İngiliz 
temsilciliğini yapan Balfour,  Mustafa  Kemal'i eşkıya ola-
rak niteliyor ve bütün gayretiyle Ermenilere sahip çıkılma-
sını savunuyor. Milletler Cemiyeti'nin, uygulanmayacakla-
rını bilmesine karşın, önlemler arayan gülünç bir meclis 
haline düşebileceği de anımsatılıyor. 

Bu diplomatik belgeler Kasım 1918 - Kasım 1922 ara-
sı dönemde emperyalist Avrupa devletlerinin Türk toprak-
larını aralarında yaptıkları görüşme ve yazışmalarla her 
birinin kendi çıkarları doğrultusunda nasıl paylaştıklarını 
ortaya koymaktadır. Yunanistan'ın, İngiltere sığmtılı bir 
yaklaşımı benimseyerek Trakya ve özellikle Anadolu'da 
sınırlarını olabildiğince geniş tutmaya yönelik Büyük Yu-
nanistan oluşturma peşinde koştuğu, bunu gerçekleştirmek 
için başta Fransa ve özellikle İtalya'nın kimi konulardaki 
itirazları karşısında Lloyd George'dan medet uman ve onu 
kendi yaklaşımlarıyla İngiliz politikası eksen ve paralelin-
de iknaya çalışan bir politika izlediği ortaya çıkmaktadır. 
Amerika Birleşik Devletleri'nin çoğu kez Yunanistan des-
tekli bir duruş sergilediği, zaman zaman Lloyd George'un 
etkisinde kaldığı da saptanan diğer bir unsur olmuştur. 

Diplomatik belgeler, Anadolu'daki savaşımda birbirini 
izleyen Türk başarılarının etkilerini de yansıtmaktadır. Bu 
nokta özellikle İtalyan ve Fransız bakış açılarında İngilizle-
re oranla kendisini daha erken zamanda göstermektedir. 

Diplomatik belgelere azınlıklarla, Ermeni ve Rumlar 
ile ilgili nüfus  bilgileri de yansımıştır. Bu bilgilerin 
Venizelos tarafından  verilmiş olduğunu da hemen belirt-



mek gerekiyor. Yunan başarısızlıklarının yoğun çaba ile 
Venizelos ve Gunaris tarafından  örtülmeye çalışıldığı, bu 
aşamada özellikle İngilizlerin maddi ve manevi destekleri-
nin alınmasına çaba sarf  edildiğini bir diğer gözlemimiz 
olarak belirtiyoruz. Bunların da daha çok uygarlık sorunu, 
azınlık hakları ve İtilaf  Devletleri'nin Doğu Sorunu'na 
yaklaşım ve bakış açıları öne çıkarılarak yapıldığını da 
saptamış bulunuyoruz. Zaman içinde başta İtalya ve Fransa 
olmak üzere İtilaf  Devletleri'nin Kuva-yı Milliye'nin başa-
rıları karşısında Türkiye ile Yunanistan arasında "arabulu-
culuk" ve "tarafsızlık"  konularını ortaya atmalarının Yu-
nanlılar üzerinde kaygı ve endişeler yaratmış olduğu da 
dikkatimizi çeken başka bir nokta olmuştur. 

Bu süreçte Yunanistan'ın maddi harcamalar ile insan 
gücü bakımından üstlendiği özverileri sık sık gündeme 
taşıdığı ve bütün bunların karşısında İtilaf  Devletleri'nin 
destek ve yardımlarına olan ihtiyacını dile getirdiği sapta-
dığımız diğer bir husus olmuştur. Yine Yunanlıların 1922 
yılında bile Mustafa  Kemal'in kuvvetlerini ezmek ve yok 
etmekten söz ederek, bu konuda İtilaf  Devletleri'ni ve özel-
likle İngiltere'yi ikna etmeye çalışmasının, onun Anadolu 
üzerindeki kendi açısından tarihsel olarak nitelenen emelle-
rini gerçekleştirme konusunda nedenli bir tutku ve saplantı 
içerisinde olduğunu göstermesi belgelere yansıyan diğer 
bir sonuç olmuştur. 
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b a k ı m ı n d a n g ö z ö n t l n e a l ı n m ı ş t ı r . 

H e l e n h t l k O m o t l n i n B a ş b a k a n ı a ı f a t i l e  bu m e k t u p l a ( İ s e d a h a z i y a d e 
l u n a n b a k ı m ı n ı b i l d i r m e m e m ü s a a d e e d i n i z . 

Büytlk A r a p l a r ı n , S u r i y e l i l e r i n , E r m e n i l e r i n mukaddera-
t ı İ l e u ğ r a ş a r a k O s m a n l ı d e v l e t i n d e k i M u m l a r ı n m u k a d d e r a t ı n ı İ h m a l 
e t m e a l n o d o ğ r u s i y a s a l d ı r . 

E r m e n i l e r bütQn m e d e n î d ü n y a n ı n s e m p a t i s i n e h a k k a z a n m ı ş l a r d ı r . 
Ş a r k m o a e l e B İ n l n , E r m e n i l e r i n m u k a d d e r a t ı n ı 1 İ h m a l e d e c e k 
b i r ş e k i l d e a l m a ğ a imkân y o k t u r . f a k a t  R u m l a r d a a y n i s e m p a t i y e m u s -
t a h a k t ı r l a r . E r m e n i l e r k a i a r k a l a b a l ı k o l a n R u m l a r ' d a O n l a r g i b i t a z -
y i k l e r i n v e i m h a n ı n k u r b a n ı o l m u ş l a r d ı r . S e l â n l k h ü k ü m e t i n i n R e i s i 
a ı f a t i y l e  kurmak m e c b u r i y e t i n d e o l d u ğ u m M i l l i M ü d a f a a  o r d u s u n u n mühim 
b i r k ı s m ı n ı O n b l n l e r c e Rum t e ş k i l e t m i ş v e B a l k a n m u h a r e b e s i n e i ş t i r a k 
e t m i ş t i r . B u n d a n b a ş k a , S ı r b i s t a n İ l e R o m a n y a ' n ı n u l u s a l b i r l i k l e r i * - » " 
b i t i r m e k ü z e r e o l d u k l a r ı b u s a a t t e B a t ı A n a d o l u d a k i B e l e n l e r i n mukad-» 
d e r a t ı n t o f t ^ u n a n l s t a n ' a  İ l h a k ı İ l e h a l l i ; Y u n a n i s t a n ' a h l n a o l u n a c o k 

£ :. g - e k l l d e b ü y ü m e y i t e m i n e d e c e k y e g â n e t a r z ı h a l d i r . Y u n a s i s t a n ı n g e n i ş -
İ ^ ' l e m e s l b u t a r a f a  d o ğ r u g ö t ü r ü l m e y e c e k o l u r s a , b u g e n i ş l e m e y i T r a k y a i 

p a r a f ı n a  { e v i r m e k v e a ı n ı r l a r ı K a r a d e n i z ' e k a d a r g e n i ş l e t m e k l â z ı m — 
~ ^ e c e k t i r . F a k a t bu t & r z ı h a l s ı n ı r l a r ı n B a t ı A n a d o l u s u n a d o ğ r u g e n l g « 

Ş Î ' ; : I e m e a l n i n t e s a d ü f  e d e c e ğ i daha pek boyoklerly1e çarpıjao ikilemesin 
«»g -.•, v - . •• , 
*T. i çaktır . . 
'"X ® Anadoluda Tunanlılarıngonlşlemealno baş l ıca mani İtalyan İ t i ra f 

s id ir .36 Nisan 191-5 femtoa  mutoedea_l^e_î^«ljyay.» Anadoltmun oenup 
wa»İaa.«rlnfle_*B.'t<üüra  havailalnae yer le»ebl lecegi teahratjşdA^lgt ir , 
Efondra  konferansından  S sene sonra Avusturya İmparatorunun prensl i 
(3 ixte de Bourbon) 'a gönderdiği bir mektupta Adriyatik denizinden 
İtalyan emellerini tatmin etmeyen bir barıştan bahsedildiği bir anda 
Salnt Joan de Max*rlonnc konferansında  İtalya'ya İzmir'de bir nufuz 
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I J l S da yapı lan bu konfe rans ta  İ n g i l t e r e , F r a n s a vs 
R u s y a a rağ ında küçük Asyaya müteal l ik yap ı l an uzlaşmalar İ t a l y a n ı n 
İzmir üzerindeki İddialarına eaas t e ş k i l etmişlerdir.Fakat İtalyanın 
harbe İştirakinden evvel,İstanbul'u da Ruslara bırakmaca razı olan 
Garp devletlerinin bu husustaki uzlaşmaları mevkii meriyette değildi . 
Şu halde küçük Asyaya müteallik uzlaşmalarda yapılan radikal değişik-
liklerden dolayı İzmir'e dair olan vaidlerl muteber saymak imkânsız-
dır.Esasen italyanların İzmir'de yerleşmesi,müttefiklerin  harbi idare 
etmek İçin i l e r i sürdükleri prensiplere muhaliftir.Yunanistan  i l e 
İtalyanın vaziyeti,umumî harpten önceki Avusturya İ le sırblstanm 
bulundukları vaziyete benzer bir hale düşecek ve dolayıs iyle Yunanla-
tanın sulhçü inkişafı  imkânsız kalacaktır.Fakat Yunanlstanm Batı 
Ânadoluaundakl tevessüüne İtalyan i t i r a z ı mani olamamıştır.Binaenaleyh 
küçük devle t ler i mümkün olduğu kadar kuvvetlendirmek ve onları az 
zaman zarfında  yabancı tesirden kurtarmak Avurpanm menfaati  iktizasın, 
dandı.Esasen Akdeniz ulusu olmak aıfatlyle  Yunanlatanın kuvvetlenmesi 
bu denizlerdeki uluslar arasındaki muvazeneyi istihdaf  etmekten 
ibarett ir .İtalyanın menfaatlerini  tehlikeye koyamaz,Antant uluslarının 
küçük Asya'da Yunanlatana verdikleri imtiyazlara dair va l t ler ln l 
ifa  etmek mecburiyetinde olmadıklarını temaraen tealim ediyorum. 

.Çünkü Yunanlstanda kendisine verilen bu va l t l er in tazamaun e t t i ğ i 
şart ları ifaetraemiştlr.Fakat  aMtflklarjle  pek İyi bi l iyorlar kl 
bu büyük harpte Yunanlstanm mukadderatını onlarınki İ l e birleştirmek 
İçin hiç bir şeyi İhmal etmedim.Yine bi l iyor lar kl Yunanistan benimle £ 

i aynı fikirde  İdi,Şubat 1915 te Sabık Kral Koatantln İ l e olan İlk 
İhtilâfımdan  sonra umumi İntihabat yapıldığı bir «ırada her ne kadar 
millete venlzelosun harp alyaaetiyle Kralın sulh s iyaset ini seçmek 
f ı r sa t ı  ver i ld i lsede tekrar ekseriyeti kazandım.Taktaki Eylül 1915 te 
sabık Kral Konstantin memleketine İhanet ederek yeniden iht i lâfa 

1 düştü. Yunan e itan harbe girmek İçin bir i h t i l â l yapmaktan çeklnmedj.. 
\Bu şerait dahilinde b3yle şayanı takdir bir tarzı harakette bulunacak 
pek az mil let olduğunu eöylememe müsaade buyrulaun.Fakat Yunan mil le-
tinin tarzı haraketl nazarı j ^ a r e . _ a l ı i m ^ A 1-W _da_.küçük_Asyanın 
Batı kışmının Yunansltana terki müttefiklerin  başarmak İçin harbi 

i 
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yaptıklarını İlân ett ikleri prenalglg&ygteJ W Taundandır, 
Niçin bu prensiplerin tatbikinde yalnız Tunansitan İçin bir 

İstisna yapılsın memleketimin aeçru haklarının nüdafaası  İçin Britanya 
İmparatorluğuna hakim olan adalet prensibinden kuvvetli bir -nüzaharet 
beklememe müsaadelerinizi rica ederin. Saygılarımın kabulü İlâ 

imza 
Venizelos 
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