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ÖNSÖZ 

  Ulusal Kurtuluş Savaşımız, günümüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 

temelidir. Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında yerel örgütlerin önemli katkıları 

olmuştur.Türk ulusunun işgalci devletlere karşı ayaklanmasında ve tarihine, 

topraklarına sahip çıkma bilincinin uyanmasında müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin 

rolü büyüktür. 

 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından İtilaf Devletlerinin savaş gemilerinin 

İzmir Limanı’na peş peşe gelmeleri ve azınlıkların bu gemileri taşkınlıklara varan 

gösterilerle karşılamaları İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti’nin 

kurulmasını sağlamıştır.Bu bakımdan Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından 

kurulan ilk cemiyet olma özelliğini taşımaktadır.İtilaf Devletlerine karşı Türklerin 

haklarını barışçıl yollarla savunan muhtıralar veren, Batı Anadolu Türklerinin 

ekonomik, kültürel, tarihi ve nüfus yönleriyle üstünlüğünü ve haklı davasını içte ve 

dışta duyuran İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti, Kurtuluş Savaşı 

tarihimizin şerefli sayfaları arasında hak ettiği yeri almıştır. 

  İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti hakkında çalışmaya beni 

teşvik eden ve çalışmamın her safhasında büyük yardım ve ilgilerini esirgemeyen 

danışman hocam Sayın Prof. Dr. İzzet ÖZTOPRAK’a sonsuz teşekkürlerimi arz 

ediyorum.Ayrıca araştırmalarımda önemli yardımlarını gördüğüm TBMM Arşivi 

yetkililerine, Türk Tarih Kurumu,Milli Kütüphane çalışanlarına ve değerli eşim 

Özdal  ÖZKEMER’e de teşekkürlerimi sunuyorum. 

  

                                                                                                 Meltem ÖZKEMER 

                                                                                                      Ankara-2004 
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GİRİŞ 

1. BATI ANADOLU’NUN COĞRAFİ VE STRATEJİK KONUMU 

 

Batı Anadolu, verimli  toprakları ve çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesine 

olanak sağlayan iklim koşulları ile tarih boyunca önemli bir konuma sahip 

olmuştu.Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Anadolu’nun en çok ihracat yapan 

bölgesiydi.1 Üzüm, incir, tütün, zeytinyağı ve pamuk gibi tarım ürünleri bölgenin 

önemli ihraç mallarıydı. 

Deniz yoluyla dış ülkelerle bağlantıyı sağlayan İzmir, Batı Anadolu’nun önemli 

kenti ve Aydın vilâyetinin merkeziydi. Bugünkü İzmir, Denizli, Aydın ve Manisa 

illerini içine alan Aydın Vilâyeti, 42.400 km² lik2 bir alanı kapsıyordu. 

Batı Anadolu’nun verimli ovalarında yetişen ürünlerin tek ihracat limanı olan  

İzmir, Bandırma demiryolu hattıyla İstanbul’a, Alaşehir ve Aydın demiryolu hattıyla 

da İç Anadolu’ya bağlanıyordu. Bu durum, İzmir’i önemli bir ticaret merkezi haline 

getiriyordu. Böylece İzmir’de ticaret ve sanayiye dayalı zengin bir   burjuvazi sınıfı 

oluşmuştu.Tüccar ve sanayiciler, azınlıklardan, levantenlerden ve yabancı 

uyruklulardan oluşuyordu. 1915 yılında yapılan sanayi sayımına göre gıda, dericilik, 

ağaç, dokuma, kağıtçılık, yağ, sabun, palamut özü dallarında toplam 623 sanayi 

kuruluşu vardı. 

Tanzimat’tan sonra İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri, Batı 

Anadolu’da çeşitli ekonomik faaliyetlerde bulunmaya başlamışlardı. Önemli ticari ve 

sınai yatırımları İngiliz ve Fransızlar tarafından yapılıyordu. İtalya da Trablusgarp’ı 

ele geçirdikten sonra Anadolu’ya göz dikmişti. Bu devletler Doğu Akdeniz’de 

çatışan sömürgeci çıkarları uğruna Batı Anadolu’nun tek bir devletin egemenliğinde 

olmasına karşıydılar.4  

İngilizlerin bölgede madencilik (dökümhane, zımpara ve çakmaktaşı, altın, 

gümüş, krom, demir, civa, boraks) dokumacılık, boya, kimya alanlarında 40’a varan 

 
1 Şevket PAMUK, Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi (1500-1914), İstanbul, 1999, s.177. 
2 Kamil ERDEHA, Milli Mücadelede Valiler ve Vilâyetler, İstanbul, 1975, s.367,371. 
3 K. ERDEHA, A.g.e, s.368 
4 Nurdoğan TAÇALAN, Ege’de Kurtuluş Savaşı Başlarken, Milliyet Yayınları, 1970, s.79. 
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yakın sanayi kuruluşu bulunuyordu. İzmir, Aydın demiryolu hattı  da (The Ottomon 

Railway From Smyrna to Aidin) İngilizler tarafından yapılarak işletmeye açılmıştı.5  

Fransızlar ise İzmir-Kasaba demiryolunun yanısıra İzmir liman ve rıhtımlarını 

Kordon tramvaylarını, İzmir Suları İşletmesi’ni kontrol altına almışlardı. Kurşun ve 

linyit ihracatı üzerine bir maden şirketi de kurmuşlardı.6  

Amerika Birleşik Devletleri, tütün ihracatı ve meyan balı ile meyankökü ihraç 

eden şirketler kurmuştu. İtalya ise Muğla ve Antalya dolaylarında demiryolu hattı 

döşemek için Babıâli’den imtiyaz aldıysa da I. Dünya Savaşı nedeniyle bu girişimini 

gerçekleştirememiştir.7

Yaygın demiryolu ulaşım ağı ve doğal liman olma özelliğiyle İzmir, Milli 

Mücadelede Stratejik açıdan çok önemliydi. 17. Kolordu’nun merkezi ve 56. Tümen 

İzmir’de, 57. Tümen Aydın’da bulunuyordu. 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar 

tarafından işgal edilmesi, Milli Mücadelenin ateşlenmesini sağladı. Çünkü İzmir’siz 

bir Anadolu’nun güvenliğinden8 söz etmek mümkün değildi. 

2. GİZLİ ANLAŞMALAR IŞIĞINDA BATI ANADOLU’NUN GELECEĞİ: 

Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya; Osmanlı 

Devleti’ni paylaşmak üzere kendi aralarında gizli anlaşmalar imzalamışlardı. 4 Mart-

10 Nisan1915 tarihleri arasında yapılan görüşmeler sonunda İngiliz ve Fransızlar, 

Boğazların Rusya’nın egemenliğine girmesini9 kabul ettiler. 

26 Nisan 1915’te Londra’da İngiltere, Fransa ve İtalya arasında yapılan 

anlaşmaya göre Oniki Ada’nın İtalya’da kalmasına karar verildi. Batı Anadolu’nun 

paylaşılması durumunda İtalya’ya Antalya’dan pay verilmesi öngörüldü. Uşi 

Antlaşması gereği bütün Trablusgarp da İtalya’ya bırakılacaktı.10  

26 Nisan 1919’da Sykes-Picot Antlaşması esas alınarak İngiltere, Rusya ve 

Fransa arasında imzalanan anlaşma ile Rus ve Fransızlar Anadolu’dan alacakları 

 
5 N. TAÇALAN, A.g.e., s.81,82,83,84,85. Ayrıca; Türkmen PARLAK, Yunan Ege’ye Nasıl Geldi, 
cilt: 1, İzmir Sosyal Hizmetler Vakfı Kültür Yayınları, 1982, s.127,131. 
6 N.TAÇALAN, A.g.e, s.86,87,88. Ayrıca; T.PARLAK, A.g.e, s.132. 
7 N.TAÇALAN, A.g.e, s.90,91,92. 
8 K.ERDEHA, A.g.e, s.371. 
9 Selahattin TANSEL, Mondros ‘tan Mudanya’ya Kadar, cilt: 1, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 
1991,s.151. 
10 S.TANSEL A.g.e, s.153. 
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toprakları paylaştılar. Buna göre; Rusya Erzurum, Trabzon, Van, Bitlis ve Güney 

Anadolu’nun bir bölümünü, İngiltere Mezopotamya’nın bütünü ile Akkâ ve Hayfa 

limanlarını, Fransa da Suriye kıyıları, Kilikya ve Harput’u alacaktı.11

İtalya, 1916 Eylülünde bu anlaşmalardan haberdar olunca, Fransa’nın 

kendisinden fazla pay aldığını ileri sürerek İzmir veya Mersin’in de İtalya’ya 

bırakılmasını istedi. Rusya, İzmir’e sahip olmanın Çanakkale Boğazı’nı karadan ve 

denizden kontrol etmek anlamına geleceği düşüncesiyle bu isteğe karşı çıktı. 

İngiltere de İzmir’in İtalyanlara verilmesine razı görünmüyordu. Fransa ise Mersin 

Limanı’nın İtalyanlara bırakılmasını kendi açısından uygun bulmuyordu. Bu sırada 

Rusya’da ihtilal olması nedeniyle İtalya, İtilaf Devletleri arasında daha fazla önem 

kazandı. 10-21 Nisan 1917 tarihleri arasında imzalanan St.Jean de Maurienne 

Antlaşması ile İngiltere ve Fransa, Antalya dışında İzmir’inde İtalya’ya verilmesini 

onayladılar.12

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 S.TANSEL, A.g.e, s.153. 
12 S.TANSEL, A.g.e, s.154. 
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BİRİNCİ BÖLÜM: MONDROS MÜTAREKESİ VE BATI ANADOLU 

1.Batı Anadolu’nun İşgal Edileceği Haberleri ve Gösterilen Tepkiler 

a. İşgal Söylentileri ve Yabancı Girişimler 

Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra Anadolu’nun diğer yerlerinde 

olduğu gibi Batı Anadolu’da da İtilaf Devletlerinin yoğun çalışmaları başlamıştı. 

Mütareke imzalandıktan bir hafta sonra, 6 Kasım 1918’de M-29 numaralı İngiliz 

monitoru İzmir Limanı’na demir attı.13 Monitorun kumandanı Dickson, rıhtımda 

papazlar tarafından tuz ve ekmek sunularak karşılandı. Dickson yanında yaveri, 

kâtibi ile Yüzbaşı Ritz ve Mondros Mütarekesi’nde irtibat subayı olan Tevfik Bey 

olmak üzere Vali Vekili Nurettin Paşa’yı ziyaret etti. 

24 Kasım’da bir İtalyan kruvazörü İzmir’e geldi. İngiliz, İtalyan ve Fransız 

savaş gemileri İzmir’e uğruyor, bazıları limandan bir daha ayrılmıyordu. Hatta 

Antalya’dan Edremit’e kadar olan sahil şeridinde bir abluka ve kontrol bölgesi 

oluşturdular.14+ 

İzmir’i ele geçirme hayalleri kuran Yunanistan ise Amiral Calthorpe’un 

önerisi üzerine, Yüzbaşı Mavrudis’in komutasında bir muhribin İzmir’e gönderilmesi 

için harekete geçti. Böylece Yunan muhribi Leon, 24 Aralık 1918 tarihinde İzmir 

Limanı’na geldi.15

30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi görüşmeleri sırasında Rauf (Orbay) 

Bey, yapılacak işgallerde “Yunan askerini İzmir’de ve İstanbul’da görmenin Türk 

halkını savaş yenilgisinden daha çok üzeceğini”16 belirtmişti. Bunun üzerine Amiral 

Calthorpe da Padişaha ve Sadrazama ulaştırılmak üzere Rauf Bey’e verdiği 

mektupta:  

 
13 N.TAÇALAN, A.g.e, s.11; İlhan TEKELİ-Selim İLKİN, Ege’deki Sivil Direnişten Kurtuluş 
Savaşına Geçerken Uşak Heyet-i Merkeziyesi ve İbrahim (Tahtakılıç) Bey, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara, 1989, s.63. Ayrıca; K.ERDEHA, A.g.e, s.373. 
14 S.TANSEL, A.g.e, s.167, 168. 
15 İ.TEKELİ – S.İLKİN, A.g.e, s.59. Ayrıca; Zeki ARIKAN, Mütareke ve İşgal Dönemi İzmir Basını 
(30 Ekim 1918 – 8Eylül 1922), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1989, s.26. 
16 N.TAÇALAN, A.g.e, s.37. 
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“Hiçbir Yunan askerinin, bugünkü şartlarda İstanbul veya İzmir’e 

girmemesinin temini konusunda Ekselansınızın ısrarlı arzusunu da bildirerek, bunun 

bana izah ettiğiniz şekildeki sebeplerini (Britanya Hükümeti’ne) anlattım... 

İstanbul’un işgalinin bahis konusu olmaması şeklindeki kesin talebinizden de 

Hükümetimi haberdar ettim.”17 diyordu. Ancak bu mektupta Yunanlıların İzmir’i 

işgal etmeyeceğine dair bir teminat bulunmuyordu. 

İzmir’deki Rumca gazeteler, Aydın Vilâyeti’nin Yunanistan’a verileceğine 

dair yoğun propagandalar yapıyorlardı. Elefteros Tifos’un yazılarına göre, Venizelos 

Paris ve Londra’yı ziyaret ederek Yunan sorununu çözümlemişti. İzmir’in 

Yunanistan’a katılması konusunu Clemenceau onaylamış, Lloyd George ise bu 

konuyu Paris Barış Konferansı’nda dile getireceğini18 söylemişti. Bu haberler 

İzmir’deki Rumları taşkın hareketlere sevk ediyordu. İzmir’de çıkan Anadolu 

gazetesi de İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edileceği haberini veriyordu.19

İzmir’deki İtalyan temsilcisi Cavaliero Monfredi’nin 23 Şubat 1919’da 

Yunan işgali ile ilgili Nurettin Paşa’ya söyledikleri, önceki haberleri doğrular 

nitelikteydi. Monfredi, Osmanlı topraklarının üç nüfuz bölgesine ayrılarak İngiliz, 

Fransız ve İtalyanlar tarafından kontrol altında tutulacağını ve “Edremit’ten 

Antalya’ya kadar olan muavenet bölgesi sahillerinin Yunanistan’a bırakılması için” 

Yunanlıların çalışmalara başladığını bildiriyordu.20

16 Nisan’da Yunanistan’a ait Averof zırhlısı İzmir Limanı’na demir attı. 17 

Nisan’da Kordonboyu’nda devriye gezmeye başlayan 18 kişilik Yunan müfrezesi,17. 

Kolordu Kolordu’nun başında vekaleten duran Albay Süleyman Fethi Bey tarafından 

zırhlıya dönmeye mecbur edildi.21 Bundan sonra Yunanlılar, İzmir’in işgaline kadar 

karaya asker çıkarmadılar. 

b. Türk-İslam Kesiminin Tutumu: 

6 Kasım 1918’de M-29 monitorunun İzmir’e gelmesiyle kentte Rumların 

meydana getirdiği taşkın olaylardan sonra Belediye Başkanı Evliyazade Refik Bey 

 
17 N.TAÇALAN, A.g.e, s.38. 
18 Z.ARIKAN, A.g.e, s.28. 
19 Z.ARIKAN, A.g.e, s.23. Ayrıca; S.TANSEL, A.g.e, s.169. 
20 S.TANSEL, A.g.e, s.170. 
21 N.TAÇALAN, A.g.e, s.210. Ayrıca; K.ERDEHA, A.g.e, s.390. 
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görevinden ayrılmıştı.Yapılacak yeni belediye başkanlığı seçimi Türk ve Rumlar 

arasında rekabete dönüştü. Türkler, belediye başkanlığı seçimi kazanılırsa “İzmir’in 

de Türklüğü ispat edilmiş olacak ve böylece Wilson Prensiplerine göre Aydın 

Vilâyeti Osmanlı İmparatorluğu’na kalacak”22 diye düşünüyorlardı. Bu nedenle 

İzmir’ de yaşayan Türk halkının eksiksiz oy kullanması için çağrılar yapılıyordu. 

İzmir’in nüfusuyla ilgili kesin istatistikler o dönemde bilinmemekle beraber, 

İzmir’deki Ermeni ve Musevilerin belediye başkanlığı seçiminde verebilecekleri 

destekle Rumların galip gelmesinden şüpheleniliyordu. Üstelik Rumlar seçime tek 

liste ile girerken, Hürriyet ve İtilâf Fırkası ile Teceddüt  Fırkası iki ayrı liste 

hazırlamışlardı.23 Bu nedenle Türklerin oyları bölünecekti. 

Bütün Türklerin oylarının tek listede toplanması için İzmir basınının ve eski 

İttihat ve Terakki Fırkası’nın İzmir Katib-i Mesulü Celal (Bayar) Bey’in çabaları 

sonuç verdi. Hürriyet ve İttilâf  Fırkası ile Teceddüt Fırkası altı kişilik tek bir liste 

çıkarmak üzere anlaştılar. Ancak Rumlar son gün seçimden çekildiler ve Celal 

(Bayar) Bey’in ilan ettiği karma liste24 seçimi kazandı. Listede Hacı Hasan Paşa, 

Kapanîzâde Tahir, Uşşakizâde Muammer, Sabık Mektupçu Kâmil, Emirler Hancısı 

Refik beyler ve Sükkerîzâde Tevfik Paşa bulunuyordu. 

6 Kasım 1918 günü İzmir Limanı’na gelen monitorun yankıları belediye 

başkanlığı seçimleriyle sınırlı değildi. Çünkü belediye başkanını istifa ettiren 

olayların asıl nedeni Rumların coşkulu ve abartılı gösterilerinin etkisiydi. O gün 

evlerine ve işyerlerine Yunan bayrağı asan Rumlar, limanda ve sokaklarda sevinç 

gösterileriyle kendilerinden geçiyorlardı. İstanbul Hükûmeti olaylar karşısında ses 

çıkarmadı. Sadece Vali Vekili Nurettin Paşa bir bildiri yayımladı.25 Bildiri şöyleydi: 

“Vilâyet Makamından,  

Siyasal ilişkilerin geri gelmesi ve kurulması için İzmir’e gelmiş olan İngiliz 

monitorunun gelişini neden sayan Rum ahalisinin yasa dışı olarak bayraklar açtıkları 

ve gösteri yaptıkları görülmüştür. Bayrak açmak resmî özel günlere bağlı 

 
22 N.TAÇALAN, A.g.e, s.47. 
23 N.TAÇALAN, A.g.e, s.49. 
24 Celal BAYAR, Ben de Yazdım,cilt:5, İstanbul, 1967, s.1618. Ayrıca; N.TAÇALAN, A.g.e, s.49 
25 T.PARLAK, A.g.e, s.259; K.ERDEHA, A.g.e, s.373. Ayrıca; C.BAYAR, A.g.e, s.1602. 
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bulunduğundan, bundan sonra bu gibi yasa dışı eyleme polisin müdahale edeceği ve 

girişimciler hakkında yasal kovuşturma yapılacağı duyurulur.”26

İzmir’deki Türk basınında da monitorun gelişi dolayısıyla Rumların yaptığı 

gösterilerin yasal olup olmadığı tartışılıyordu. Duygu gazetesinin bu konudaki 

çabalarını memnuniyetle karşılayan Anadolu gazetesi gösterileri yasalara aykırı 

buluyordu27 Hatta adı gizlenen bir hukukçu Anadolu gazetesinin 13 Ocak 1918 

tarihli nüshasında metropolithanenin olayların başını çekmesini kınayarak şu 

açıklamayı yapıyordu:  

“...Metropolithane, resmen tanınmış bir dairedir. ...kavanin-i devlete muhalif 

olarak hükûmet-i metbuaları aleyhine nümayiş tertip etmeleri, ayni daire-i resmiyeye 

ecnebi sancağı keşide eylemeleri ve sancağa karşı haziruna sadakat yemini 

verdirmeleri, Devlet-i Aliyye’nin sancağını parçamaları ceza kanunun ikinci faslında 

tefsilât-ı muharrer Devlet-i Aliyye’nin emniyet-i dahiliyesini ihlal eden 

ceraimdedir.”28  

İzmir Rumlarının gürültülü ve şiddet içeren gösterileri Venizelos’u da 

rahatsız ediyordu. Rumların bu davranışları Yunanistan’ın emellerine engel 

olabilirdi. Bu nedenle Venizelos’un emriyle gizlice İzmir’e gelen Sakız Adası Valisi 

Zafiropulos basın yoluyla ılımlı bir hava estirmeyi amaçlıyordu.29 Hemen 

çalışmalara başlayarak İzmir’de çıkan gazetelerin sahipleri Köylü gazetesinin 

yönetim binasında toplantıya çağırdılar. Anadolu gazetesinin baş yazarı Haydar 

Rüştü (Öktem) Bey’in Celal (Bayar) Bey’e anlattığına göre toplantıda “Türk ve 

Rumların iyi geçinmeleri, müşterek bir fikir hayatı yaşamalarının temelini atabilmek 

için gazeteciler arasında anlaşma”30 teklif ediyordu. 

İzmir’de çıkan Rumca Toros gazetesinde “Hayat Ortaklığı” başlıklı yazıda 

“...Bu memleketin meşru evlâtları Yunanlılarla Türklerdir. Medeniyet ve ilerleme 

yolunda birlikte hareket etmek zorundadırlar...” cümlelerine31 Duygu gazetesi sert bir 

yanıt veriyordu. 4 Şubat 1919 tarihli nüshasında “Memleketimi Yunan’a peşkeş 

 
26 K.ERDEHA, A.g.e, s.19. 
27 Z.ARIKAN, A.g.e, s.19.  
28 Z ARIKAN, A.g.e, s.20. 
29 C.BAYAR, A.g.e, s.1607. Ayrıca; Z. ARIKAN, A.g.e, s.26. 
30 C.BAYAR, A.g.e, s.1608. 
31 C.BAYAR, A.g.e, s.1608. 
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çekmek isteyen gazetelerle asla!... Ağzındaki baklayı çıkar ne demek istiyorsun? 

Burası Yunanistan olacağı için Türklerin Rumlarla beraber yaşamaları lüzumundan 

mı? Hayır, burası Yunanistan olamaz, aydınlarımızdan size aldanacak kimse 

kalmadı. Aldana aldana hep usta olduk.” diyordu.32

Rumca gazetelerde İzmir’in Yunanistan’a verileceği haberleri artmaya 

başladığında Köylü gazetesi, “Wilson prensiplerinin Anadolu’ya 

uygulanamayacağını, çünkü Anadolu’da nüfus çoğunluğunun zaten Türklerde 

bulunduğunu”33 yazıyordu. 

Paris Barış Konferansı’nda Türklere de yer verilmesini söyleyen Sulh ve 

Selâmet gazetesi “devlet gemisinin en az bir zararla kurtulmasının İngiltere ile 

uzlaşmaya bağlı olduğunu”34  yazmaktan da geri durmuyordu. 

İzmir’de yaşayan Türklerin, İzmir’in Yunanlılara verileceğine dair haberler 

karşısında tedirginliği sürerken Rumların Yunanlılara verdiği destek günden güne  

büyüyordu. 

c. Azınlıkların  Tutumu: 

M-29 monitorunun İzmir Limanı’na yanaşması ve Binbaşı Dickson’un 

monitordan karaya çıkışı İzmir’deki Rumlar ve Yunanlılar tarafından çılgınca 

gösterilerle karşılandı.35 Yoldan geçmekte olan Türklere saldırmakla kalmayıp 

gruplar halinde önce İtalyan ardından Türk mahallelerinde terör havası estirdiler. 

Garoni adında genç bir İtalyan’ın işlettiği Pathe sinemasını bastılar. Amaçları 

kendileri gibi İzmir’e göz diken İtalyanları yıldırmaktı.36 Sabaha kadar süren 

gösteriler sırasında İzmir’in Yunanlılara verilmesi gerektiği haykırıldı. Kramer 

Palas’a Yunan bayrağının asılmadığını gören bir grup Rum, otel görevlilerine hakaret  

ederek duvara Yunan bayrağını astılar.37  

7 Kasım günü Binbaşı Dickson, İngiltere’nin İzmir baş konsoluyla görüşme 

yaparak tüm gazetelerde “olayların pek uygunsuz ve yakışıksız olduğunu... İtilaf 

 
32 C.BAYAR, A.g.e, s.1609. Ayrıca Z.ARIKAN, A.g.e, s.28. 
33 Z.ARIKAN, A.g.e, s.29’dan Köylü,1 Kanunusani 1335. 
34 Z.ARIKAN, A.g.e, s.29’dan Sulh ve Selâmet,1 Kanunusani 1919. 
35 T.PARLAK, A.g.e, s.254; N.TAÇALAN, A.g.e, s.9,10. Ayrıca; Z.ARIKAN, A.g.e, s.17. 
36 T.PARLAK, A.g.e, s.256. 
37 T.PARLAK, A.g.e, s.259,261. 
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tebasından herhangi birinin uygunsuz hareketleri görülecek olursa, memleketten 

çıkarılacağını” duyurması üzerine Rum ve Yunanlılar olayları kendilerinin değil 

Türklerin çıkardığını öne sürdüler.38

Yunanistan’dan gelen yetkili kişiler propagandaların tüm hızıyla devam 

etmesini sağlıyorlardı. Bu kişilerden biri de Sakız Adası Valisi Zafiropulos’tu. 

Venizelos’un izniyle İzmir’e gelen Zafiropulos gizli toplantılar düzenleyerek 

muhtemel Yunan işgalinin hazırlıklarını örgütlemeye çalışıyordu. Türklerin Rumlara 

karşı silahlanmaya başladığı iddiaları da Zafiropulos’un gelişinden sonra yayılmaya 

başlamıştı. Aslında silahlananlar Rumlardı.39

24 Aralık 1918’de Leon adındaki Yunan muhribinin İzmir’e gelişi sırasında, 

gösteri yapmak için Karşıyaka İskelesi’nde toplanan kalabalıktan dolayı iskele 

yıkıldı. Bu olay çok sayıda kişinin ölmesine ve yaralanmasına yol açtı.40

Açıkça yapılan gösteriler ve taşkınlıklar dışında Rumlar, Küçük Asya (Asya-

yı Suğra)41 adında gizli bir örgüt oluşturmuşlardı. Leon gemisinin komutanı Mavridis 

de Rum halkını ve basınını yönlendiriyor ve örgütlüyordu. 20 Ocak 1919’ da İzmir’e 

gelen Anfitriti adlı Yunan hastane gemisi doktor, hasta bakıcı ve ilaç taşımaktan 

başka gizlice Yunan subaylarını ve silah taşıyordu.42 Daha önce Batı Anadolu’dan 

göç etmek zorunda kalmış Rumların askeri eğitim verilerek İzmir’e dönmesi 

sağlanıyordu. Böylece Batı Anadolu’daki Rum nüfusun artırılması amaçlanıyordu. 

 İzmir ‘de çıkan Rum gazeteleri de üzerlerine düşen görevi yapıyorlardı. 

Fransızca yayın yapan İndépendant Rum gazetesi, Yunan çıkarlarını savunan yazılar 

yazıyordu. Anadolu ve Köylü gazeteleri ise bu yazılara şiddetle karşı çıkarak 

“Anadolu’nun en eski zamanlardan beri Türk olduğunu kanıtlayan istatistikler” 

yayınlıyorlardı. Köylü gazetesinin yayınladığı istatistikler Rumca Kozmos gazetesi 

tarafından KIZIL İSTATİSTİK olarak yansıtılıyordu. Üstelik Köylü gazetesinin 

 
38 T.PARLAK, A.g.e, s.261. 
39 Z.ARIKAN, A.g.e, s.22’den Köylü,28 Teşrinisani 1918. Ayrıca T.PARLAK, A.g.e, s.262,263. 
40 İ.TEKELİ-S.İLKİN, A.g.e, s.59. Ayrıca; T.PARLAK; A.g.e, s.263. 
41 İ.TEKELİ-S.İLKİN, A.g.e, s.59. Ayrıca; Bülent ÇUKUROVA, “Celal Bayar’ın Batı Anadolu’daki 
Faaliyetlerine İlişkin Bir Raporu”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Türk Tarih Kurumu Basımevi , 
Ankara, 1991, s.349. 
42 C.BAYAR, A.g.e, s.1612. Ayrıca; İ-TEKELİ-S.İLKİN, A.g.e, s.60. 
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geçen yıl İngiltere için “kahpe” dediğini iddia ederek İngiliz temsilcisini bu gazeteye 

karşı kışkırtmaya çalışıyordu.43

Mondros Mütarekesi’den sonra İzmir ve çevresinin Yunanlılara verileceği 

söylentileri Rumlar ve Yunanlılar dışındaki azınlıkları sevindirmemişti. Böyle bir 

ihtimal gerçekleştiğinde Batı Anadolu’da eski ticari çıkarlarının kalmayacağını 

düşünüyorlardı. Rumların kısa sürede bölgenin ekonomik çıkarlarını ele geçireceği 

endişesini taşıyorlardı. İtalyan uyruklular ise Batı Anadolu’daki İtalyan çıkarları 

yüzünden durumdan memnun değildiler. İzmir ve çevresinin İtalya’nın eline 

geçmeyeceği Paris Barış Konferansı’nda kesinleşince İzmir’de Rumlara ve Yunan 

uyruklulara karşı Türklerle birlikte hareket ettiler.Türk haber alma ve direnme 

örgütleri ,    İtalyan    Konsolosluğu’nun   ve    İtalyan   postanesinin   olanaklarından  

yararlanmışlardır.44

 2.Paris Barış Konferansı Çalışmaları ve Kararları:  

  Mondros Mütarekesi imzalandıktan sonra barış şartlarını belirlemek üzere 18 

Ocak 1919’da Paris Barış Konferansı toplandı. İtilâf Devletleri, gizli anlaşmalarla 

Osmanlı topraklarını savaş sırasında paylaşmışlardı.Ancak Rusya’nın savaştan 

çekilmiş olması ve Yunanistan’ın İtilâf Devletlerine katılması , durumun yeniden 

gözden geçirilmesini gerekli kılıyordu.Özellikle Batı Anadolu toprakları 

Konferans’ın en önemli konusunu oluşturdu. 

10-21 Nisan 1917 tarihleri arasında imzalanan St.Jean de Maurienne 

Antlaşması’na göre  İzmir ve çevresini kapsayan topraklar İtalya’ya bırakılmıştı. 

Ancak Konferans’a katılan Yunan başkanı Elefterios Venizelos aynı toprakların 

Yunanistan’a bırakılması için Büyük Devletlerin desteğini sağlamaya çalışıyordu. 

1915 yılında Yunan Kralı Konstantin’e yazdığı mektupta “...İngiltere şüphesiz büyük 

devletler arasında en kudretli olanıdır. Aynı zamanda menfaatleri bizim 

menfaatlerimizle mükemmelen bağdaşabilecek devlettir...” diyor ve şimdi de en 

büyük desteği İngiltere’den bekliyordu. Konstantin’in tüm itirazlarına karşın 

Venizelos, Aydın Vilayeti’nin Yunanistan’a verileceği teklifi üzerine Birinci Dünya 

Savaşı’na İtilâf Devletlerinin yanında katıldı. 1917 yılında kralı devirip iktidara geçti 

 
43 Z.ARIKAN,A.g.e,s.20,21. 
44 N.TAÇALAN,A.g.e,s.45,46. 
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ve 1918 İlkbaharında savaşa girdi. Dolayısıyla Barış Konferansı’nda isteklerini 

gerçekleştirme umudunu taşıyordu.45  

İngiltere, Anadolu’daki çıkarlarını kollayabilecek tek devlet olarak 

Yunanistan’ı görüyordu ve kendisi gibi sömürgeci amaçlarla hareket eden İtalya’nın, 

Anadolu’da güçlendiği taktirde İngiliz çıkarlarını engelleyeceğini biliyordu. Batı 

Anadolu’da güçlü bir İtalya yerine Yunanistan’ın bulunmasını tercih ediyordu. 

Paris Barış Konferansı sırasında Amerikan delegesi Westermann “İzmir şehri 

ve limanı, Anadolu’nun ağzı, burnu ve gözleridir.”46 Sözleriyle İzmir’in ne derece 

değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştı. Nitekim Lloyd George, İngiltere’nin Batı 

Anadolu’daki ekonomik ve siyasal çıkarlarını göz önünde bulundurarak hareket 

ediyordu. Batı Anadolu’daki maden ve ulaştırma sektörünün yanısıra halı ve kilim 

dokumacılığı, pamuklu dokuma, üzüm, incir, tütün gibi ürünlerin pazarlanmasında en 

önemli pay İngilizlerindi.47  

 Fransa, İngiltere’nin Ortadoğu’daki çıkarlarının ve bu devletin Yunanistan’ın 

İzmir’e çıkmasını desteklediğinin farkındaydı. Fransa’nın da Batı Anadolu’da 

yatırımları bulunuyordu. Ancak Almanya’ya karşı izlenecek politika ve Ortadoğu’da 

İngiliz işgalinde bulunan toprakların bölüşülmesi göz önüne alındığında Fransa için 

Batı Anadolu arka planda kalıyordu. Böylece Fransız Başbakanı Georges 

Clémenceau da Yunanlıların İzmir’e çıkmasını onaylıyordu.48

İtalya Başbakanı Vittorio Emanuele Orlando, St. Jean de Maurienne 

Antlaşması ile söz verilen Batı Anadolu topraklarını ve Trablusgarb Savaşı sırasında 

İtalya’nın işgal ettiği Oniki Adaların bir an önce kendilerine verilmesini bekliyordu. 

Ancak İzmir ve çevresi dahil olmak üzere Batı Anadolu topraklarının Yunanistan’a 

verilmesi olasılığı İtalya’yı tedirgin ediyordu. 

 Batı Anadolu’dan büyük bir pay almak isteyen Venizelos ise asılsız tarihi, 

kültürel,etnik ve dinsel gerekçeler öne sürerek, sahte belgelerle iddialarını 

ispatlamaya çalışıyordu. Batı Anadolu halkının çoğunluğunu Rumların 

 
45 İ.TEKELİ-S.İLKİN, A.g.e, s.12,13. 
46 K.ERDEHA, A.g.e, s.383. 
47 Mustafa ALBAYRAK, Milli Mücadele Döneminde Batı Anadolu Kongreleri, Atatürk Araştırma 
Merkezi, Ankara, 1998, s.22. 
48 İ.TEKELİ-S.İLKİN,A.g.e,s.14,15. Ayrıca; M.ALBAYRAK,A.g.e,s.10. 
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oluşturduğunu iddia ediyor ve gerçekle bağdaşmayan nüfus istatistiklerini 

belgeliyordu. Türklerin etnik açıdan Rumlardan üstün olmadıklarını, bu nedenle 

Rumları yönetemeyeceklerini açıklayarak Konferans üyelerini ikna etmeye 

çalışıyordu.49

Konferans’tan önce ABD Başkanı Wilson’a, Türklerin Anadolu’da yaşayan 

Hristiyanlara karşı soykırıma giriştiği anlatılmıştı. Venizelos da bölgede bir an önce 

önlem alınmazsa yakında Türklerin yeni bir soykırım yapacaklarını 

söylüyordu.Ayrıca Batı Anadolu’nun ekonomik hayatının Rumların elinde olduğunu, 

bölgedeki 15 psikoposluk ve 565 kilisenin geçimini sağladıklarını belirtiyordu.50  Söz 

konusu topraklarda 1.132.000 Rum’a karşılık, yalnızca 943.000 Müslüman 

yaşadığını öne sürüyordu.51                            

Venizelos’a göre; “Batı Anadolu,tarihi ve etnik yapı olarak Yunanistan’ın bir 

devamı durumunda olup, Hellen ülkesinin vazgeçilmez bir parçası”52 idi. Ayrıca 

Wilson Prensiplerinden yola çıkarak bölgenin Rum nüfusu adına Yunanistan’a 

verilmesi isteğinde bulunuyordu. 

30 Ocak’ta Astoria Oteli’nde yapılan toplantıda İstanbul ve Boğazlar sorunu 

görüşüldükten sonra ertesi gün İzmir ve çevresi sorunu ele alındı. İngiliz temsilciler, 

İzmir’de İtalya yerine Yunanistan’ı görmeyi tercih ettiklerini ifade ettiler. İtalya’nın 

Adriyatik’teki isteklerini gerçekleştirerek Antalya ve İzmir çevresindeki 

iddialarından vazgeçirilmesini savundular.53 Ancak İzmir’deki İngiliz iş çevreleri ve 

özellikle İzmir-Aydın Demiryolu Şirketi, İzmir ve çevresinin Yunanistan’a 

bırakılmasını istemiyorlardı.Bu durumda demiryolunun ve pazarın bölüneceğini, 

İzmir’in Batı Anadolu’dan kopacağını düşünüyorlardı. İngiliz Ticaret Odası’nın, 

İngiliz Yüksek Komiserliği’ne sunduğu 14 Şubat 1919 tarihli raporda “bölgenin 

Türklere bırakılmasının cinayet olmakla birlikte kurulacak yönetimin tüm unsurlara 

güven verecek bir yönetim olması”54 öneriliyordu.  

 
49 Türk İstiklâl Harbi,II. Cilt Batı Cephesi I. Kısım, Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt 
Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1999,s.5. Ayrıca; M. Albayrak, A.g.e, s.24. 
50 Türk İstiklâl Harbi,A.g.e, s.5. 
51 M. Albayrak, A.g.e, s.5. 
52 M. Albayrak, A.g.e, s.23. 
53 Sina AKŞİN, İstanbul Hükûmetleri ve Milli Mücadele, cilt: I, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
Ankara, 1998,s.164.  
54 S. AKŞİN,A.g.e,s.257. 
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Amerikan delegasyonu da Yunanistan’ın tüm asılsız iddialarını reddediyordu. 

Westermann “Venizelos’un, Rumların saf Yunan kanı taşıdığını iddia etmesi, Küçük 

Asya’daki Rumların Avrupa’daki Yunanistan’a ilhak edilmesi için şiddetli bir arzu 

beslediklerini ifade etmez.” diyerek Yunanistan’ın etnik iddiaları üzerinde 

duruyordu.O da bölgede yeni bir yönetim kurulmasını destekliyordu. Üstelik 

Amerikalı uzmanlar konu ile ilgili hazırladıkları raporda; Venizelos’un sunduğu 

istatistiklerin doğruyu yansıtmadığını, Batı Anadolu’daki nüfusun %32’sinin Rum, 

%64 gibi bir çoğunluğun da Müslüman olduğunu bildiriyorlardı.55 Ancak Wilson, 

Venizelos’un iddialarına inanmaya devam ediyordu.  

İtalyan delegesi M. Galli, tarafsız bilgileriyle tanınan Fransız Sarı Kitabı’nı 

kaynak göstererek bütün Anadolu halkının %10’unun Rumlardan 

oluştuğunu,%70’inin türk, %20’sinin Ermeni ve diğer azınlıklardan oluştuğunu 

açıklıyordu. İtalyanlar, 18 Ocak’ta başlayan Konferans’ı, Başkan Wilson’un 

Adriyatik’teki İtalyan iddialarını kamuotuna yansıtması üzerine, 24 Nisan’da terk 

ettiler.56  

2 Mayıs’ta yapılan toplantıda Lloyd George, İtalyanların İzmir’e iki kruvazör 

ve bir muhrip gönderdiklerini açıkladı. Atina’daki “Kurtarılmış Yunanlılar Merkez 

Komitesi”nden gelen telgraf ile Türklerin İzmir ve çevresinde katliamlar yaptıkları 

ve büyük bir olasılıkla İtalyanlarca desteklendikleri bildiriliyordu.57

6 Mayıs’ta kurul toplandığında, İtalya’nın İzmir’e çıkartma yapmasından 

endişelenen Lloyd George, Batı Anadolu’da katledilen Yunan halkının savunulması 

açısından Yunanlıların İzmir’e çıkmalarını kabul etmek gerektiğini savunuyordu. 

Clemenceau ve Wilson, St. Jean de Maurienne Antlaşması’nı anımsatınca, İngiliz 

Başbakanı bu antlaşmanın Rusya tarafından onaylanmadığından geçersiz olduğunu 

ileri sürdü. 

10 Mayıs’ta yapılan toplantının gündemi, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal 

edileceğinin Türklere ve İtalyanlara ne zaman bildirileceği idi. İzmir’e Yunan askeri 

çıkmadan 12 saat önce Türklere “müttefik askerlerin mütareke hükümleri gereğince 

 
55 Türk İstiklâl Harbi,A.g.e,s.11,12. Ayrıca M. Albayrak,A.g.e,s.19,20. 
56 Sina AKŞİN,”Paris Barış Konferansı’nın Yunanlıları İzmir’e Çıkarma Kararı”,III. Askeri Tarih 
Semineri, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara,1986,s.175. 
57 S. AKŞİN, A.g.m,s.176. Ayrıca; N. TAÇALAN, A.g.e, s.212. 
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karaya çıkacaklarının” bildirilmesine karar verildi. Bir saat sonra yeniden başlayan 

toplantıya katılan İtalyanlara, Yunanlıların İzmir’i işgal etmelerine karar verildiği 

açıklandı.58 Yapılacak çıkartmaya İngiliz,Fransızve İtalyan müfrezelerinin de eşlik 

etmesi uygun görüldü. 

3. Heyet-i Nasiha: 

 Abdülhamit’in oğullarından Şehzade Abdürrahim Efendi başkanlığında bir 

heyet Nisan ayının sonlarında Ege bölgesine geldi. Heyet-i Nasiha adı verilen bu 

heyetin görevi; halka padişahın selamlarını ileterek, Rumlarla uyum içinde 

yaşamalarını tavsiye etmekti.59

 Heyetin Batı Anadolu’dan başlayarak tüm Anadolu’yu gezmesi planlanmıştı. 

Abdürrahim Efendi’nin başkanlığı altında “Müşir Ali Rıza, Süleyman Şefik ve 

Mahmut Hayret Paşalarla eski rum mebuslarından Komidis Efendi, Ziraat Nazırı 

Rum asıllı Aristidis Paşa, Ermeni asıllı Memurin Kalemi Müdürü Ohannes Efendi”60 

fermanını okudu: 

“... Padişah harp senelerinde ahali arasında başgösteren uygunsuzluğa ve 

asırlık vatan kardeşliğinin bozulmasına sebep olanların birbiri arkasından muhakeme 

altına alınan fesat erbabından ibaret olduğuna, ... kanidirler ... Osmanlı tarihinde 

görülen bu vak’aların doğurduğu müşküller hep milletin sabır ve sükuneti, saltanat 

makamına derin sadakat ve hükümetin tedbirlerine itaatle iktiham olunmuştur.”61

 Batı Anadolu’da gidilen her yerde okunan bu fermanların gerçek amacı, 

hükümet aleyhine doğabilecek hareketleri engellemek ve hükümetin otoritesini 

arttırmaktı. 26 Nisan’da İzmir’e gelen heyet, Vali Kambur İzzet’in hazırladığı ve 

Belediye Başkanı Hacı Hasan Paşa ile 17.Kolordu Kumandanı Ali Nadir Paşa’nın da 

katıldığı törenle karşılandı. Abdürrahim İzmir’de de Padişahın fermanını Hükümet 

 
58 S.AKŞİN,A.g.m,s.178,179;S.AKŞİN,A.g.e, s.265; N. TAÇALAN,A.g.e,s.215. Ayrıca; Türk İstiklâl 
Harbi, A.g.e, s.15. 
59Nuri KÖSTÜKLÜ,Milli Mücadelede Denizli,Isparta ve Burdur Sancakları,Atatürk Araştırma 
Merkezi, Ankara, 1999, s.153; N.TAÇALAN, Age, s.201; B.ÇUKUROVA, A.g.m ,s.352.Ayrıca; 
T.PARLAK, Age, s.298. 
60 N.TAÇALAN, Age, s.202. Ayrıca; T.PARLAK, Age, s.299. 
61 C. BAYAR, A.g.e,  s.1762. Ayrıca N. TAÇALAN, Age, s.202. 
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Konağı’ndan İzmirlilere okudu.62 Şehzade ertesi gün gittiği Buca’da, Buca Piskoposu 

tarafından memnuniyetle karşılandı. 

 29 Nisan’da İzmir’den ayrılan heyet, sırasıyla Aydın, Burdur, Isparta, Antalya 

ve Konya’ya gitti. İzmir’in işgal edileceği gün, Damat Ferit’in telgrafla yaptığı çağrı 

üzerine Heyet-i Nasiha İstanbul’a döndü.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
62 N.TAÇALAN, Age, s.203. Ayrıca T. PARLAK, Age, s.300. 
63 T.PARLAK, Age, s.301. Ayrıca; N. TAÇALAN, Age, s.205,206. 
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İKİNCİ BÖLÜM: İZMİR MÜDAFAA-İ HUKUK-I OSMANİYE 

CEMİYETİ’NİN KURULUŞU VE İLK ÇALIŞMALARI 

1.Cemiyetin Kuruluşu: 

İngiliz monitoru M-29’un İzmir’e geldiği gün, Moralızâde Halit ve Nail 

Beyler ile Menemenlizâde Muvaffak , emekli Binbaşı Hüseyin Lütfi, İtibar-ı Milli 

Bankası İkinci Müdürü Abdurrahman Sami Beyler Sporting Kulüp’te 

idiler.64Kulübün balkonundan Rumların taşkınlıklarını görerek “Yunanlıların ve 

Rumların İzmir üzerindeki isteklerine hangi yollardan karşı koyabileceklerini “65 

konuşuyorlardı. Moralızâde Halit Bey’in “ Beyler,hala boş konuşmalarla vakit 

geçirecek miyiz?...  Bugünden tezi yok bir cemiyet kurup İzmir’i Yunanlılara karşı 

savunmak için elimizden gelen gayreti gösterelim...”66 sözleri üzerine İzmir 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı ile gayriresmi olarak cemiyet kuruldu. 

 Cemiyet’in beyannamesi, Vali Tahsin (Uzer) Bey zamanında 23 Kasım 

1918’de vilayete verilmiştir.67 Cemiyetin kurucuları:68 Tüccardan Mektubî-i Esbak 

Ahmed Burhaneddin Bey,Doktor Hacı Hasanzâde Edhem Bey,Alemdarzâde Edhem 

Bey, Muharririn-i Osmaniye’den Hasan Vasfi Bey, mütekaid Binbaşı Hüseyin Lütfi 

Bey,Moralızâde Halid Bey, Tokadîzâde Şekib Bey, Erkân-ı Harbiye Miralaylığından 

mütekaid Selâhaddin Bey, Tüccardan Ârif Bey, Erkân-ı Harbiye Binbaşılığından 

 
64 N.TAÇALAN, A.g.e,s.143. Ayrıca;  T.PARLAK, A.g.e,s.288 
65 N.TAÇALAN,A.g.e,s.144. 
66 N.TAÇALAN,A.g.e,s.145’ten  Halit Moralı ile yapılan bir konuşmadan aktarılmıştır. 
67Z.ARIKAN,A.g.e,s.63. Ancak Cemiyet’in resmen kuruluş tarihi hakkında farklı bilgilere de 
rastlanmaktadır.Gotthard JAESCHKE,Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi ,cilt: I, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi,Ankara,1989,s.7’de Cemiyet’in kuruluş tarihini 26 Kasım 1918 olarak aktarmaktadır. 
Şerafettin TURAN, “Kurtuluş Savaşı’nda Kongreler”, Cumhuriyetin 50. Yıldönümü 
Semineri,VII.Dizi,Sayı:71,Ankara,1975,s.149’da Cemiyet’in 1 Aralık’ta kurulduğunu kaydetmektedir. 
Ayrıca; Tarık Zafer TUNAYA, Türkiye’de Siyasi Partiler,İstanbul,1952,s.481’de 14 Aralık 1918 
olarak Cemiyetin kuruluşunu aktarırken bu tarihi Nail ve Halit Moralı kardeşlerin Nurettin Paşa’ya 
sundukları memoranduma dayandırmaktadır. Ancak sözü edilen memorandumda böyle bir tarihin 
kaydedildiğine rastlamamış bulunmaktayız. Zeki ARIKAN,23 Kasım 1918 olarak kaydettiği kuruluş 
tarihi için , 26 Kasım 1918 tarihli Anadolu ve Köylü gazetelerini kaynak olarak göstermektedir. Bu 
durumda ciddi bir kaynak gösteren Zeki ARIKAN’ın yaklaşımının daha gerçekçi olduğunu 
düşünüyoruz. 
68Mevlüt ÇELEBİ,”İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti’nin Nizamnâmeleri”,Deniz 
Kuvvetleri Dergisi,sayı:569,Temmuz 1997,Ankara,s.67’den Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye 
Cemiyeti’nin Nizamnâme-i Esasisi. M. ÇELEBİ, makalesinde (s.70) T.Z.TUNAYA’nın Cemiyetin 9 
maddeden oluşan nizamnâmesinin , kurucu üyelerin isimlerinin alfabetik sırayla verildiği 4. maddeyi 
almayarak 8 maddelik bir nizamnâme yayınladığına işaret etmektedir. Bkz. 
T.Z.TUNAYA,A.g.e,s.483,484. 
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mütekaid Abdurrahman Sâmi Bey,Tüccardan Osman Nuri Bey, Selimzâde Hacı 

Midhat Bey, Mevlevî  Şeyhi Nuri Efendi’dir. 

Tarık Zafer TUNAYA, eserinde yayınlamış olduğu Cemiyetin kurucuları 

listesinde,yukarıdaki listede bulunan isimler dışında şu isimleri de vermektedir: 

Moralızâde Nail Bey,Hâşim Enverî, Eshâb-ı emlâkten Şerif Paşazâde Remzi Bey, 

sabık Dahiliye Müsteşarı Câmi Bey, sabık Adliye Nazırı İsmail Sıtkı Bey, Nazmi 

Bey.69 Ayrıca Mesut ÇAPA’nın da Moralızâde Nail Bey’i Cemiyetin kurucuları 

arasında belirttiği görülmektedir.70

 İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kuruluş nedeni ve dayanağı Nail 

MORALI tarafından şöyle açıklanmaktadır:  

 “Cemiyeti ihya fikrini , Mondros Mütarekesi’nin ve bunun isnad ettiği 

Wilson Prensiplerinin zımnında , Türk’e mühim ve kati bir suikast mündemiç 

olduğunu anlatan Düvel-i İtilâfiye sefain-i harbiyesinin Türk limanlarında ilk 

göründükleri günlerin meydana getirdiği hadisat ilham eylemişti...”71

 Mondros Mütarekesi’den sonra kurulan derneklerin hemen hepsi İzmir 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti gibi Wilson Prensiplerine dayandırılıyordu.72 İzmir 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti , Mondros Mütarekesi’nden sonra kurulan cemiyetlerin 

ilkiydi.73

 Kayıtsız şartsız vatan savunması yapacak bir cemiyetin kurulması 

öngörüldüğü halde , Tokadîzâde Şekip ve Hacı Mithat Beylerin ısrarıyla ilmî 

çerçevede çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.Yine bu kişilerin “İzmir Müdafaa-i 

Hukuk “adını çok iddialı bulmaları üzerine , Cemiyet’in adı “İzmir Müdafaa-i 

Hukuk-ı Osmaniye” olarak değiştirildi.74

 
69 T.Z.TUNAYA, A.g.e, s.481. 
70 Mesut ÇAPA, “İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti”,Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 
cilt: 1 VII, Sayı:21, Ankara,1991,s.555. 
71 Nail MORALI, Mütarekede İzmir Olayları,Türk Tarih Kurumu Basımevi,Ankara,1973,s.6,7. 
Bundan sonra bu eserden N.MORALI(1) olarak söz edilecektir. 
72 Ş.TURAN, A.g.m, s.150. 
73N.MORALI(1), A.g.e, s.6, “Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti, Harb-i Umumî mütarekesinden 
sonra Türk istiklâlini istihdaf ile teşekkül eden cemiyyat ve heyyatın ilkidir.” 
74N.MORALI, A.g.e, s.8; C.BAYAR, A.g.e, s.1619,1620; T.PARLAK, A.g.e, s.289. Ayrıca; 
N.TAÇALAN,A.g.e, s.148. Cemiyet’ten bundan sonra İ.M.H.O.C  olarak söz edilecektir. 
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 İ.M.H.O.C’nin Nizamnâmesi’nin 2. maddesinde “Cemiyetin maksat ve 

gayesi, aksam-ı vatanın maddeten ve manen terakki ve teâlisi esbabını temine 

çalışmak , efkâr ve hissiyât-ı memleketi âlem-i medeniyeye iblağ ve isâl eylemek , 

bu maksadın husulüne mani olacak her türlü teşebbüsâta karşı müdafaat-ı meşrua ve 

ilmiyede bulunmak ve bu memlekette ekseriyeti teşkil eden anasırın hukukunu 

edille-i ilmiye ve mukniası ile enzar-ı  medeniyete karşı ispat eylemekten ibarettir.”75 

ibaresi ile bilimsel çerçevede çalışmalar yapılacağı duyuruluyordu. 

 İ.M.H.O.C’nin kuruluş girişimi, Bolşeviklik ve İttihatçılık ile suçlanıyordu. 

Halit ve Nail MORALI kardeşlerin Nurettin Paşa’ya 12 Mart 1923 tarihinde 

verdikleri memorandumda bu durum şöyle açıklanıyordu: 

 “... İngiliz Kumandanı Dickson’un İzmir’e ayak bastığı anda başlayan sürekli 

Rum coşkunluklarıyle bilumum gayrimüslim matbuatın lisanı ve buna inzimam eden 

Ermenilerin sessiz fakat çok ciddi mesaisi ve Midilli’deki faaliyeti İzmir’e 

nakleyleyen İzmir Teşkilat-ı Mahsusası mensuplarının etvarı ve harekâtı vatan 

mefhumunu anlayan her vatan çocuğunda semamızı kara bulutların kapladığı his ve 

kanaatini hâsıl etmişti. Derhal ve resmen teşekkülümüze Hürriyet ve İtilâf 

taraftarlarının bizden kuşkulanmaları ve bunun Fransızlarla İngilizlere sirayet etmesi 

mani oldu. Çünkü Cemiyet’i, İttihat ve Terakki yavrusu telâkkisi vardı. Bir de 

Bolşevik teşkilâtı mukaddimesidir diyorlardı.”76

 Tokadîzâde Şekip ve Hacı Mithat gibi başka şahısların da İ.M.H.O.C’ye 

kabul edilmesinin nedeni, İngilizlerin, Rumların, Hürriyet ve İtilâf mensuplarının 

şüphelerini dağıtmaktı.77 Dolayısıyla İ.M.H.O.C’nin kuruluşunda Celal BAYAR’ın 

da rolü olduğu iddialarının doğruluğuna herhangi bir kaynakta rastlamamış 

bulunuyoruz. Nurdoğan TAÇALAN, “Ege’de Kurtuluş Savaşı Başlarken” isimli 

eserinde bu konuya değinerek, İ.M.H.O.C’yi Celal BAYAR’ın kurduğu ya da 

kurdurduğu iddialarını kabul etmemektedir. TAÇALAN: 

“... Cemiyet İTTİHATÇI damgası yememek için başta Celal BAYAR olmak 

üzere, İzmir’deki İttihat ve Terakki mensuplarıyla ilişki kurmaktan özellikle 

kaçınmıştır. İ.M.H.O.C, başlangıçta İttihat ve Terakki’nin yerine kurulan Teceddüt 

 
75 M.ÇELEBİ, A.g.m, s.66,67; T.Z.TUNAYA, A.g.e, s.484.Ayrıca; Ş.TURAN,A.g.m, s.149. 
76 N.MORALI (1), s.7. Ayrıca; N.TAÇALAN, Age, s.147. 
77 N.TAÇALAN, Age, s.148. 
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Fırkası İzmir Şubesi ile ilişki kurmak istemiş, ancak Hürriyet ve İtilâfçılardan gelen 

tepki üzerine bundan caymıştır. Celal BAYAR ile Teceddüt Fırkası İzmir Şubesinin 

Cemiyet’e olan desteği ve yardımı, platonik bir sempatiden pek fazla öteye 

gidememiştir. İ.M.H.O.C’yi Celal BAYAR’ın kurduğu ya da kurdurduğu yollu 

yayınlar hele hiç doğru değildir.”78 şeklinde açıklama yapmaktadır. 

Nail MORALI da “Mütarekede İzmir Olayları” eserinde, Cemiyet’in Celal 

BAYAR ile olan ilişkisinden söz ederken, İ.M.H.O.C’yi Celal BAYAR’ın kurduğu 

ya da kurdurduğunu aktarmamaktadır. Aksine Celal BAYAR ile İ.M.H.O.C 

arasındaki ilişkide gizliliğin esas olduğunu şöyle vurgulamaktadır:  

“... İzmir’de o zaman Teceddüt Fırkası’nı yürüten İttihat ve Terakki İzmir 

eski Katib-i Mesulü Mahmut Celaleddin (Celal BAYAR) Bey’in bizi 

desteklemesinden ve bunu gizliden gizliye idaresinden duyduğumuz taktir ve şükranı 

asla unutmamaktayız. Mahmud Celaleddin Bey’le temasımızı, müşterek dostumuz 

ebe doktoru Hacı Hasanzâde Ethem Bey üzerine almış ve bu vazifeyi sonuna kadar 

ehliyet ve muvaffakiyetle yürütmüştür. Şöyle ki hiç bir yerde Celal Bey’le 

karşılaştığımızı hatırlamıyorum.”79  

Celal BAYAR “Ben de Yazdım” adlı  eserinde, Cemiyet’in kuruluşunu şu 

satırlarla anlatmaktadır: “... Dr. Ethem Bey bizden yardım ve müzaheret vâdi alırsa 

İzmirli birkaç arkadaşı ile bir cemiyet kurup hemen işe başlayacaklarını söyledi... 

Memleket emrinde kendileriyle beraber olduğumu anlattım. 

Bu suretle Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulması için ilk işe başlayanlar 

Ethem Bey’le beraber Moralızâde Halit ve kardeşi Nail, Menemenlizâde Muvaffak, 

emekli Binbaşı Hüseyin Lütfü, İtibar-i Milli Bankası İkinci Müdürü Naci, emekli 

Kurmay Subay Abdurrahman Sami, eski Maliye Müfettişlerinden Arif beylerdi...”80  

BAYAR, Cemiyet’e destek vereceğine söz verdiğini ve kendisinden talep edilenin de 

bu yönde olduğunu açık olarak dile getirmektedir. 

 

 

 
78 N.TAÇALAN, Age, s.199. 
79 N.MORALI(1), s.45. 
80 C.BAYAR, Age, s.1619. 
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2.Cemiyetin İlk Çalışmaları: 

 6 Kasım 1918 günü gayriresmi olarak kurulan Cemiyet’in ilk çalışması, 

Rumların taşkınlıklarının önlenmesi için Vali Nurettin Paşa’yı aramak oldu.81 Celal 

BAYAR, o günkü durumu şöyle aktarmaktadır: 

“... Öğle zamanı ... Kale’den İzmir Limanı’na bir geminin ilerlediği görülür 

görülmez, Rumlar ayaklanmışlar... Her taraf Yunan bayrağı içinde imiş... 

 Bu sırada telefon çaldı... emekli bir subay telefonda:  

- Ben Hüseyin Lütfü, rıhtımdan telefon ediyorum. Burası Yunanistan’a döndü. 

Şiddetli bir Yunan nümayişi karşısındayız. Hükümet aczinden bir şey yapamıyor, 

çare bulmalısınız!  

 ... Vali Vekili Kumandan Nurettin Paşa’ya koştum. Paşa yalnızdı, Vilayet 

makamının geniş odasında sinirli sinirli dolaşıyordu. Beni görünce:  

- Hüseyin Lütfü adında birini tanır mısınız? Ne tuhaf bir adam!  

Diye söze başladı. Paşa’nın, telefon konuşmasının daha sertiyle karşılanmış olduğu 

anlaşılıyordu. Valiye göre nümayiş devam ediyormuş...  

Anladım, Paşa işe el koymaktan çekiniyordu”82

 İ.M.H.O.C’nin resmen kuruluşundan sonra, önce Moralızâde Halit ve Nail 

beylerin yakılan yazıhanelerinde daha sonra Birinci Kordon’da ticarethane olarak 

tuttukları dairede çalışmalara başladılar.83 Cemiyet’e yönelen İttihatçılık ve 

Bolşeviklik suçlamalarına karşılık olarak nizamnâmenin üçüncü maddesinde: 

 “Cemiyet ikinci madde de musarrah ilmî ve içtimaî gaye haricinde olarak 

siyaset-i dâhiliye ve hariciye ve ihtihabât mesailiyle katiyyen iştigal etmeyecek, 

teşekkül etmiş ve edecek olan fırkaların mesaisine iştirak eylemeyecektir. Şu kadar 

ki âza-yı cemiyet kendi kanaat-i vicdaniyelerine göre sırf şahî bir mahiyeti haiz 

olmak şartıyle arzu eyledikleri fırkalara dâhil olmakta muhtardırlar.”84 ifadesi yer 

almıştır.  

 
81 T.PARLAK, Age, s.288,289. Ayrıca N.TAÇALAN, A.g.e, s.145. 
82 C.BAYAR, A.g.e, s.1601. Ayrıca; N. TAÇALAN, A.g.e, s.145,146. 
83 N.MORALI (1), s.8. 
84 M.ÇELEBİ, A.g.m, s.67. Ayrıca; N.TAÇALAN, A.g.e, s.149. 
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 Moralızâde Nail Bey, İ.M.H.O.C’nin bilimsel yollarla yapacağı çalışmaları 

basına şöyle açıklıyordu: 

 “... Maksadımız kuvayi milliyeyi ilmi ve meşru bir tarzda bir yere toplayarak 

temerküz ettirmek, hukuk-ı müktesibe ve tabiyemizi dâhile ve hârice anlatmaktır... 

Cemiyetin şimdiki faaliyeti neşriyatta bulunmaktan ibarettir. Bundan başka, 

Avrupa’ya heyetler izamına tevessül edeceğiz. Türk milletine isnad edilen haksız 

ittihâmâtı vesaik ve adlesiyle cerh ederek yeni açılacak devre-yi selâmet ve felahta 

Osmanlı Türklerinin beşeriyet için pek müfit ve faal bir uzv olacakları hakikatini ilân 

ve iblağ eyleyeceğiz.”85

 M-29 monitorunun İzmir’e gelişinden bir süre sonra, İ.M.H.O.C’nin bazı 

üyeleri Kumandan Dickson ile ilişki kurmanın İzmir için olumlu gelişmeler 

sağlayacağını düşünmüşlerdi. Bunun üzerine Moralızâde Halit Bey, Dickson’ı evine 

davet etti.86 Kumandan Dickson, Halit Bey’in evinde gördüğü Türk konukseverliği 

ve Türk el emeği ürünü eşyalar ile ağırlanmaktan hoşnut kaldı. “Bana Türkiye’yi ve 

Türkleri başka türlü tanıtmışlardı. İngiliz sömürgelerinden birine geldiğimi 

sanıyordum.”87 şeklinde  duygularını belirtmekten kaçınmadı. 

 İzmir gazetelerinin, Cemiyet’e yönelik “İttihatçıların yavrusu, organı” 

şeklindeki haberlerini artırdıkları sırada  Moralızâde Nail Bey’e Cemiyet’i 

İstanbul’da temsil etme görevi verilmişti.88 Nail Bey o günlerde Câmi Bey’in 

İ.M.H.O.C’ye katılışını şöyle aktarmaktadır:  

 “... İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, İstanbul’da bir mümessil bulundurmayı 

kararlaştırınca  bu görevi bana verdiler... Gazeteler  Cemiyetimize İttihatçıların 

yavrusu, organı diye yaptıkları hücumları arttırıyorlardı. Düşündüm, taşındım, 

İstanbul’da Câmi Bey’i buldum.İttihatçıların sayılı muhalifi tanındığından hem bize 

paratoner , hem de bilgisi ile bize yardımcı olurdu. Beraber çalışma teklifimi hemen 

kabul etti...”89  

Nail Bey,İstanbul’da “Avrupa’yı Türk ‘ün hukukunu tanımaya davet eden “ 

 
85 Yeni Gün, 25 Kanunuevvel  1334, sayı: 112. 
86 N.TAÇALAN, A.g.e, s.146.  
87 N.TAÇALAN,A.g.e, s.147. 
88 Nail MORALI,Mütarekede İzmir Önceleri ve Sonraları, Ülkü Matbaası,İstanbul,1976,s.64. Bundan 
sonra bu eserden N.MORALI(2) olarak söz edilecektir. 
89 N.MORALI(2), s.64,65,142. 
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muhtıraların  telsizle Paris Barış Konferansı’na  ulaştırılmasını sağladı.90 

İ.M.H.O.C’nin ardından İstanbul’da kurulan Milli Kongre Cemiyeti ve Mütareke 

Komisyonu Reisi Galip Kemalî ile temasa geçerek yaptıkları çalışmalarla ilgili 

raporları gönderdi.91 Nail Bey,İstanbul’daki çabalarını eserinde şöyle açıklamaktadır: 

 “... İstanbul’da kurulan Milli Kongre erkânından davamıza yardım teminine 

çalıştım.Çok gariptir ki  ben onlardan yardım bekler, isterken o hareketin başında  

bulunanlar benden yardım almak gayretine giriştiler...”92

 Vali Nurettin Paşa’nın da desteğiyle, İzmir’deki partilerin ve derneklerin 

üyelerinin katılımıyla “ Heyet-i İstişare” kuruldu.93 Cemiyet’in asıl çalışmaları 

bundan sonra başladı. 

 3. İzmir Valilerinin Tutumu: 

M-29 monitorunun  İzmir’e gelişinden sonra 8 Kasım 1918’de İzmir 

Valiliği’ne Tahsin Bey atanmıştı.94 Tahsin Bey’in yaklaşık bir ay süren valiliği 

sırasında İ.M.H.O.C’nin resmen kuruluşu gerçekleştirildi. 1 Aralık’ta  valilik 

görevine görevine başlayan Ethem Bey, Cemiyet’e sıcak bakmıyordu.Teceddüt 

Fırkası’nın İ.M.H.O.C’ yi desteklemesi Vali Ethem Bey’i olumsuz etkilemişti.Nail 

ve Halit MORALI kardeşlerin Nurettin Paşa’ya verdikleri memorandumda 

Ethem Bey’in valiliği dönemindeki çalışmalarından şöyle söz ettiklerini 

görmekteyiz: 

 “... Teceddüt Fırkası İzmir heyet-i merkeziyesiyle başlıyarak  Teceddüt 

Fırkalarının bize bilâkaydüşart müzahir olacakları vaadiyle neticelenen müzakeratın 

şuyuu Vali (Ethem Bey) ve etrafını fena halde aleyhimize çevirmişti...”95 Ethem Bey 

25 Ocak 1919’da İzmir Valiliği’nden istifa ederek İstanbul’a döndü.96

 Ethem Bey’in yerine, 8 Kasım 1918’de İzmir Vali Vekilliği’nden ayrılan 

Nurettin Paşa yeniden görevlendirildi. 14 Şubat 1919’da 17. Kolordu Kumandan 
 

90 Sözü geçen muhtıra, 13 Mart 1919’da İzmir Tiyatrosu’nda yapılan toplantıdan sonra yayınlanan 
muhtıradır. 
91 N.MORALI(1),S.9.Ayrıca; M.ALBAYRAK,A.g.e, s.44. 
92 N.MORALI(1),s.47. 
93M.ÇAPA,A.g.m,s.556;N.MORALI(1),s.11; C.BAYAR, A.g.e,s.1620.Ayrıca; T.Z.TUNAYA, A.g.e, 
s.482. 
94 N.TAÇALAN,A.g.e, s.185. 
95 N.MORALI(1),s.9. 
96 K.ERDEHA,A.g.e,s.377. 
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Vekilliği’ne atandı.Nurettin Paşa’nın valiliği zamanında Cemiyet rahat bir nefes aldı. 

Nurettin Paşa Cemiyet’in çalışmalarına destek olduğu gibi 17 Mart 1919’da Büyük 

Kongre’nin toplanmasında da önemli rol oynadı. Aydın vilayetine bağlı tüm il ve 

ilçelere kendi imzasını taşıyan telgraflarla, Büyük Kongre’ye katılmaları için çağrıda 

bulundu.97

 İ.M.H.O.C’nin Büyük Kongresi’nden önce Nurettin Paşa valilik görevinden 

ayrıldı.Ancak 17. Kolordu Kumandanlığı’na devam edeceğini düşünürken, İzmir 

Valiliği’ne yeni atanan İzzet Bey (Kambur) , Dahiliye Nezareti’ne şu telgrafı 

gönderiyordu:  

 “Devletlü Efendim Hazretleri, 

  Aydın eski Valisi ve Kumandanı Nurettin Paşa’nın velev birkaç gün için 

olsun vekâleten vilayet makamında ve kumandanlıkta kalması pek özel nedenlerle 

kesinlikle uygun olmadığından ve âcizleri ise gitmek üzere bulunduğundan valilik 

vekâletini defterdara ve kumandanlığı da Harbiye Nazırı Paşa Hazretleri’nin  

getireceği kişiye bırakarak İzmir’den ayrılmasının sağlanmasını...”98

 Birinci Tevfik Paşa Hükûmeti’nde  nazırlık yapmış olan İzzet Bey, 11 Mart 

1919’da İzmir Valiliği’ne atanarak 27 Mart’ta göreve başladı. Makamına oturur 

oturmaz İ.M.H.O.C’ye suçlamalarda bulunmaya başladı. İzzet Bey’in valiliği İtilaf 

Devletlerinin temsilcileri tarafından da uygun bulunmuştu.99 “İzzet Bey geldi ve en 

müşkül vaziyet tahaddüs etti...” ifadesiyle Vali İzzet Bey döneminde Cemiyet’in 

yaşadığı sıkıntıları dile getiren Nail MORALI, sözlerini şöyle sürdürmektedir:  

“... Maksadı cemiyeti ilga idi. Cemiyet’e -siz taklib-i hükümet için çalışır bir 

müessesiniz, memleket hukukunu müdafaa elinizde kalkandır, İttihatçılık ve 

Bolşeviklikle müttehimsiniz- diyordu. Bu son cümle İngilizleri ve Fransızları tahrik 

ederek bizi dağıtmak tasavvurunun mahsulü idi.”100

 Vali İzzet Bey’in tutumu bazı Cemiyet üyelerini sindirmeyi başarmıştı. 

“Yahu... Bu Avrupalıların kuvvet ve kudretine nasıl karşı koyacağız? Bunlara nasıl 

meram ve dert anlatacağız? Bizi buraya intihap ettiler ama cemiyet ve memlekete 
 

97 K.ERDEHA, A.g.e, s.380. Ayrıca; N.TAÇALAN, A.g.e, s.187. 
98 K.ERDEHA,A.g.e, s.385,386. 
99 K.ERDEHA, A.g.e, s.388. 
100 N.MORALI (1), s.14. 
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yine fayda veremeyeceğiz. Zaten bu mülk ve milletten hayır yok...”101 diyen cemiyet 

üyeleride vardı.  

 Cemiyet bir yandan bilimsel yollarla çalıştığını ispatlamaya çabalarken bir 

yandan İngiliz Teşkilât-ı Mahsusası’na “Biz muzur değiliz.”102 Kanaatini aşılamaya 

çalışıyordu. Fransızlara karşı  Cemiyet’i ve çalışmalarını anlatmak için Monsieur 

Elzear, Fernando Guiffay, Madam Fernand ve Fransız askeri makamları ile temasa 

geçmek üzere eski Hudud Hadidiyye Askeri Komiser Muavini Rıfkı Bey 

görevlendirilmişti.103 Fransız ve İngiliz temsilcileri Vali İzzet Bey’in sözlerinin 

doğru olmadığına ikna edilmeye çalışıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
101 N.MORALI (1), s.13. Ayrıca; K.ERDEHA, A.g.e, s.389. 
102 N.MORALI (1), s.14. Ayrıca; N.MORALI (2), s.173. 
103 N.MORALI (1), s.14,15. Ayrıca; N.MORALI (2), s.173. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İZMİR MÜDAFAA-İ HUKUK-I OSMANİYE 

CEMİYETİ’NİN  KONGRESİ VE ALINAN KARARLAR                

  1.Cemiyetin Çalışmaları ve Nurettin Paşa: 

 Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından önce 25 Ekim 1918’de İzmir Vali 

Vekilliği’ne Kumandan Nurettin Paşa getirildi.Ancak 8 Kasım 1918’de İzmir 

Valiliği görevine asaleten başlayınca vali vekilliği sona erdi104 Bir süre daha İzmir’de 

kaldıktan sonra 25.Kolordu Kumandanlığı’na atandı. 

 Vali Tahsin Bey’in ardından Ethem Bey, 1 Aralık 1918’de getirildiği valilik 

görevinden ayrılınca 26 Ocak 1919’da Nurettin Paşa yeniden vali vekilliğine 

getirildi.İ.M.H.O.C böylece rahat bir soluk aldı. O dönemde İzmir ‘de Nurettin 

Paşa’nın desteğiyle, üyeleri arasında hocaların ve müderrislerin bulunduğu 

“Cemiyet-i İlmiye” kurulmuştu. Dindarlığı ile tanınan Nurettin Paşa, Cemiyet-i 

İlmiye ile yakından ilgileniyordu.105  

 İ.M.H.O.C ile Nurettin Paşa arasındaki ilişkinin nasıl başladığını Nurdoğan 

TAÇALAN, Halit Bey ile yaptığı konuşmaya göre şöyle aktarmaktadır:  

 “Nurettin Paşa, bir gün bir yakınına: 

- Bu Müdafaa-i Hukukçular neden beni arayıp sormuyorlar? Demiş. 

 O zat da bu konuşmayı bana nakletti. Vakit geçirmeden Nurettin Paşa’yı 

aradım ve kendisine: 

- Paşam, sizi arayıp sormadığımızdan yakınmışsınız. Siz hacı hocaların kurduğu 

Cemiyet-i İlmiye ile meşgulsünüz. Din iman işi başka, siyaset işi başka. Bırakın 

onları öbür dünya meseleleriyle uğraşadursunlar. Yardım elini bize uzatın, dedim.”106

 Bu telefon görüşmesi üzerine Halit Bey’i makamına çağıran Nurettin Paşa ile 

İ.M.H.O.C’nin ortak çalışmaları başladı. İzmir’in işgal edilebileceği olasılığı 

üzerinde duran İ.M.H.O.C üyeleri böyle bir girişim karşısında alınacak tedbirleri 

görüşmek üzere İzmir’de büyük bir kongre toplanmasını önerdiler. Cemiyet’in 

yöneticileri bu öneriyi Nurettin Paşa’ya anlattılar. Onun da öneriyi yerinde bulması 

 
104 K.ERDEHA, A.g.e, s.373,374. 
105 N.TAÇALAN, A.g.e, s.186. Ayrıca; K.ERDEHA, A.g.e, s.380. 
106 N.TAÇALAN, A.g.e, s.186. Ayrıca; K.ERDEHA, A.g.e, s.380.  
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üzerine Aydın Vilayeti’ne bağlı sancak ve ilçelerin belediye başkanları, müftüleri, 

sancaklardan dört, ilçelerden ikişer seçilmiş delege Nurettin Paşa’nın imzaladığı 

telgraflarla İzmir’e çağrıldı.107  

 Kongre esnasında Denizli Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi ile Nurettin Paşa 

arasındaki bir konuşmada Müftü: 

 “Paşa, İzmir’i Yunanlılara verecekler, biz boş durmayacağız. 

Memleketimizde teşkilât yapıp silahla müdafaaya geçeceğiz. Halkımız asker, para, 

iaşe maddelerini temin eder. Yalnız eksiğimiz bir kumandan olacaktır.Böyle bir hal 

vukuunda siz geriye yani Denizli’ye gelin.” şeklinde öneride bulundu. Paşa da cevap 

olarak: 

 “Ben burada iken İzmir’e kimse çıkamaz, mukabele ederim.” deyince Müftü: 

“Güzel, Paşam ama sizi ya azlederek ya da terfi ettirerek İzmir’den 

uzaklaştıracaklarını tahmin ederim, işte o zaman bize geliniz, her ne şekilde olursa 

olsun İstanbul’a gitmeyiniz.”108 Biçiminde görüşünü yineledi. 

 Kongre başladığında İzzet Bey İzmir Valiliği’ne atanalı üç gün oluyordu.İzzet 

Bey’in Nurettin Paşa’nın 17.Kolordu Kumandanlığı görevinden alınması için 

Dahiliye Nezareti’ne gönderdiği telgraftan önceki bölümde söz etmştik. Aynı 

zamanda Yunanlılar ve İzmir Metropoliti Hrisostomos da Nurettin Paşa’nın 

İzmir’den uzaklaştırılması için çaba gösteriyorlardı. 

 Yunanlılar İzmir’in işgali sırasında engellemelerle karşılaşmak istemiyorlardı. 

Nurettin Paşa’nın 1919 Yılı Mart ayının başında Aydın’da sözde Rum katliamı 

yapılması için jandarmaya emir verdiği yolunda sahte belgeler düzenlendi.109 

Aydın’da jandarma subaylığı yapan Slav kökenli Koleneviç adlı kişi eline geçen bu 

sahte belgeleri Yunan Deniz Albayı İlia Mavrudi’ye ulaştırdı. Mavrudi ise Nurettin 

Paşa’nın Rumların güya katliamı için verdiği şu emirleri içeren sahte belgeleri 

Venizelos’a bir mektupla birlikte gönderdi: 

 
107 K.ERDEHA, A.g.e, s.380. Ayrıca; N.TAÇALAN, A.g.e, s.187. 
108 Lütfü MÜFTÜLER, Milli Mücadelede Denizli Heyet-i Milliyesi, Türk Dili Basımevi, 
Balıkesir,1947,s.4.Ayrıca; K.ERDEHA, A.g.e,s,382. Ayrıca;N.TAÇALAN, A.g.e,s,195. Ayrıca; 
S.İLKİN-İ.TEKELİ,A.g.e,s.65. 
109C.BAYAR,A.g.e,s.1635.Ayrıca;N.TAÇALAN,A.g.e,s.207’de sözü edilen belgelerin sahte 
olduğunun sonradan, Uluslar Arası İnceleme Kurulu tarafından tespit edildiğini vurgulamaktadır. 
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 “... Rumların... imhası için sizinle çalışmak isterim. Yalnız namussuz Rumlar 

için ölüm vardır... Her bir nefer dört beş Rum öldürmelidir...”110   

Aynı mektupta  şu sözlerle de Nurettin Paşa’nın İzmir’in işgali öncesinde 

görevden alınması sağlanmaya çalışılıyordu: 

 “Katliamlar yapılması için Küçük Asya’daki Türk Hükûmeti erkânı 

tarafından silahlı gruplar vücuda getirilmekte olduğu sabit olmuştur. Bu meseleye ait 

edindiğim bir çok malumatı zamanında İngiliz ve Fransız mümessillerine 

bildirdim.Türk teşkilatının başında bulunan İzmir Valisi Nurettin Paşa’nın Küçük 

Asya’dan hemen uzaklaştırılması icab eder.Türkler buradaki İtalyan Mümessili 

Monferd’den kuvvet almaktadırlar...”  

 Rahmi Bey’in valiliği sırasında İzmir’den uzaklaştırılan Metropolit 

Hrisostomos, Leon isimli Yunan gemisiyle İzmir’e dönmüştü. O da Vali Vekili 

Nurettin Paşa’nın İzmir’den uzaklaştırılması için asılsız iddialarda bulunuyordu. 

Nurettin  Paşa’nın  “ İzmir’in müdafaası  uğrunda gizliden gizliye çalışmaya 

başladığını , teşkilat yapıp, Türklere silah dağıttığını ve Rum halkına ağır vergiler 

koyduğunu”111  belirten protestolarını sürekli Büyük Devletlere gönderiyordu. Tevfik 

Paşa kabinesi düşüp yerine Damat Ferit Paşa Hükûmeti’nin kurulmasıyla 13 Mart 

1919’da Nurettin Paşa vali vekilliğinden alınarak yerine İzzet Bey getirildi. 

 17. Kolordu Kumandanlığı görevi de Vali İzzet Bey’in çalışmaları sonucunda 

Nuerttin Paşa’dan alındı ve Paşa’nın İstanbul’a  dönmesi için emir gönderildi.Denizli 

Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi haklı çıkmıştı.112 Nurettin Paşa , İ.M.H.O.C’nin 

Büyük  Kongresi’nden sonra 22 Mart 1919’da İstanbul’a gitti. Nail MORALI, 

İ.M.H.O.C’nin İstanbul’daki çalışmaları sırasında, Ege’deki direnişi örgütlemesi için 

Nurettin Paşa’ya çağrıda bulunduklarını  şöyle aktarmaktadır: 

 “...Anadolu’da Atatürk’ün açtığı mücahede yolundaki günlerde İzmir 

hinterlandındaki Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak teşekkülleri ile temaslarımız 

hengamesinde efelerin mukavemet hareketlerini düzene koymak zarureti 

hissedilince, Aydın, Nazilli gibi cephelerde kuvvetli bir başın görev almasında fayda 

tasavvur etmiştik.Bu maksatla harp içinde 17. Kolordu Kumandanı  sıfatıyla o 
 

110 C.BAYAR,A.g.e,s.1636.Ayrıca; K.ERDEHA,A.g.e, s.384. 
111 C.BAYAR,A.g.e,s.1639. Ayrıca; K.ERDEHA, A.g.e, s.385. 
112 Bkz. s.28. 
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mıntıkada şöhret ve hürmet kazanmış olan Nurettin Paşa’yı hatırladık. O havalideki 

harekatın , yani efelerin başına geçmesini temin maksadıyle ... kendilerini ziyaret 

eden Menemencizâde Muvaffak Bey arkadaşımızın muvaffak olamayarak dönüp 

gelmesi bizi üzmüştü.”113  

2.Cemiyetin Bazı Girişimleri: 

 İ.M.H.O.C ,Batı Anadolu’yu kapsayan bir kongre düzenleme kararını 1919 

yılının Mart ayı başlarında Nurettin Paşa’ya açıklayarak kendisinden yardım 

istedi.Nurettin Paşa da bu yardım isteği üzerine Aydın Vilayeti’ne bağlı olan tüm il 

ve ilçelere kendi imzasıyla birer telgraf gönderdi.Bir yandan da Padişah’a, Sadrazam  

Tevfik Paşa’ya ve İstanbul’daki İtilaf Devletleri Yüksek Komiserlerine birer muhtıra 

vermek üzere Cemiyet tarafından bir heyet oluşturuldu.Heyette;Moralızâde Nail 

Bey,Mevlevi Şeyhi Nurettin Efendi,Naci Bey,Sükkerizâde Tevfik Paşa ve Müsavat 

gazetesi sahibi Sadık Bey bulunuyordu.114  Tevfik Paşa ile yapılan bir anlaşma 

üzerine İstanbul’a gelen  heyet, Tevfik Paşa’nın Sadrazamlıktan ayrılmasıyla zor 

durumda kaldı. 

 Heyetin düştüğü bu durum karşısında ne yapılacağı düşünülürken ,  

İ.M.H.O.C’nin İstanbul’daki temsilciliğini üstlenen Moralızâde Nail Bey , İtalyan 

Olağanüstü Komiseri Kont Sforza ile temasa geçti. Bu temaslar sırasında Kont 

Sforza, Cemiyet’i her şekilde destekleyeceğine dair söz verdi.115  Paris Barış 

Konferansı görüşmeleri devam ederken Amiral Calthorpe, aldığı emirler üzerine  

İzmir’in  Yunanlılar tarafından  işgal  edileceğini  12 Mart  1919’da  Kont  Sforza  ve  

Fransız Yüksek  Komiseri General Amet’e bildirdi.116  Aynı gün İstanbul’da bulunan  

İ.M.H.O.C  heyeti  bir muhtıra yayınlayarak Kont Sforza aracılığıyla  Paris  Barış  

Konferansı’na  iletilmesi  sağlandı.Ayrıca  Amerika  Birleşik  Devletleri  Başkanı’na 

da  ulaştırıldı. Muhtıra  şöyleydi: 

 “Biz Aydın Vilayeti mümessilleri, Menteşe ve Karesi delegeleri;ırk, lisan ve 

Türk hisleriyle bu vilayet ve mülhakatının nüfus kesafeti, tarihî rabıtaları ile  

 
113 N.MORALI(1),s.65,66. 
114 N.TAÇALAN,A.g.e, s.187. 
115 N.MORALI(1), s.51; N.TAÇALAN, A.g.e, s.187. Ayrıca; N.MORALI(2), s.142. 
116 N.TAÇALAN, A.g.e, s.188. 
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Osmanlı İmparatorluğu’nun  ve  Türk  vatanının can damarı olan bu mıntıkada halkın 

beşte dördünü  teşkil  eden  kitle  namına  beyanda  bulunuyoruz. 

 Teessüfle görüyoruz  ki, ırkımızın  düşmanı  bazı  küçük  devletler  feci  

durumdan  istifade  ederek, haksız  ve  sebepsiz  olarak  her  cihetten uzak  ve  

yabancı  milyonlarca  bize  tahakküm  isteğindedirler. İşgal etmek niyetinde oldukları  

bu  vilayet  ve  mülhakatı  varlığımızın  asla  bölünmez  bir  parçasıdır.   

 Sulh  Konferansı’nda  yüksek  delegelerin  aşikâr  milli  haklarımızın  

korunması  suretiyle  ırkımızın  ve  binnetice  Cihan  sulhunun  tehlikeden  siyanetini  

diliyoruz  ve  üstün  saygılarımızı  arz  ediyoruz.”117   

 Nail Bey ile yaptığı  görüşmelerde , “Ege  bölgesi adına kurulacak  bir  heyeti  

Paris  Konferansı’na  götürmek  üzere  bir  savaş  gemisinin  emirlerine  

verileceğini”118 söyleyen Kont  Sforza, sözünde  durarak  Moralızâde  Nail  Bey  ile  

Câmi  Bey’in  Bronzetti  Torpidosu  ile  İzmir’e  gitmelerini  sağladı.    Nail  

MORALI ,  Bronzetti  Torpidosu  seyahati  öncesi  ile  ilgili  her  iki  eserinde  de  

şöyle  söz  etmektedir: 

 “...Sforza, Müdafaa-i Hukuk’u  İstanbul’da  temsilim esnasında beni sefarete 

çağırdı... Yunan işgal tehlikesinin gün değil, saat meselesi olduğunu söylüyordu. 

Bunun için harekete geçmemizi tavsiye etti. Kont, Yunanlılar yerine müterakki, 

medeni ve düşmanımız olmayan İtalyanları terviç etmek yolunu tavsiye etti. Ben kati 

olarak ve nazikâne bir surette ‘Ne onlar ne de siz’ dedim Sforza’ya.”119

 Nail Bey, İstanbul’da bulunduğu sırada, savaş sırasında emrinde askerlik 

yaptığı Câmi Bey ile görüşerek, Câmi Bey’e İzmir’e gelmesini teklif etti. Câmi 

Bey’in bu teklifi kabul etmesi üzerine Bronzetti Torpidosu ile İzmir’e doğru yola 

çıktılar. Nail Bey, Mütareke Komisyonu Başkanı Galip Kemalî Bey’i de bu 

seyahatten haberdar etmişti. Galip Kemalî Bey de bu seyahati yerinde buldu.120

 Nail ve Câmi beyler, Bronzetti Torpidosuna geçince beklemedikleri iki yolcu 

ile karşılaştılar. Bu karşılaşmayı Nail MORALI, şöyle aktarmaktadır:  

 
117 N.MORALI(2), s.144,145. Ayrıca; N.TAÇALAN, A.g.e, s.188,189. 
118 N.TAÇALAN, A.g.e, s.187. 
119 N.MORALI(2), s.142. Ayrıca; N.MORALI(1), s.51. 
120N.MORALI(2), s.143.  Ayrıca; N.MORALI(1), s.53. 
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 “... Bronzetti Torpidosuna çıktık. Torpidoda beklenmedik iki yolcu ile 

karşılaştık. Biri İtalyanların adamı olduğunu bildiğim Ahmet Dino, diğeri dostum, 

İleri gazetesinden Suphi Nuri idi... Ahmet Dino bizi kontrol için kafileye 

sokulmuştu.”121

 Bronzetti seyahati, İ.M.H.O.C kurucularının İtalyan mandası taraftarı olmakla 

suçlanmasına neden olmuştu.122 Celal BAYAR da bu konuyla ilgili olarak, Bronzetti 

Torpidosu İzmir’e vardıktan sonra yapılan toplantıda hazır bulunduğunu ve yapılan 

konuşmalardan İtalyanlara duyulan uzak yakın bir istek sezinlediğini 

kaydetmektedir.123 Ancak Nurdoğan TAÇALAN bunların birer suçlama olduğunu, 

aslında her iki tarafın da birbirlerinden yararlandıklarını vurgulamaktadır.124  

 Kont Sforza’nın aracılığıyla Paris Barış Konferansına gitmek üzere bir heyet 

hazırlanması konusu Nail Bey tarafından Tevfik Paşa’ya da anlatılmıştı. O sırada 

henüz Sadaretten ayrılmamış olan Tevfik Paşa, heyetin Paris’e gönderilmesini uygun 

bulmuş ve İkdam gazetesi sahibi Ahmet Cevdet ile diplomat Ragıp Raif beylerin de 

bu heyette bulunmalarını istemişti.125 Cemiyet, bu iki kişi dışında Moralızâde Nail ve 

Uşşakizâde Muammer beylerin heyete katılmalarına karar verdi.126 Daha önce 

İstanbul’a giden heyete katılmış olan Müsavat gazetesi sahibi avukat Sadık Bey, 

Paris’e gönderilecek heyete de katılmak istiyordu. Onun isteğinin Cemiyet tarafından 

geri çevrilmesi Hürriyet ve İtilaf  İzmir Örgütü’nün tepkisini çekti. Heyetin Paris’e 

gitmesi Hürriyet ve İtilaf İzmir Örgütü ve İzmir Valisi İzzet Bey tarafından 

engellendi.127 Nail MORALI bu duruma dair üzüntüsünü şu sözlerle ifade 

etmektedir: 

 
121 N.MORALI(2), s.143. 
122 N.TAÇALAN, A.g.e, s.187. 
123 C.BAYAR, A.g.e, s.1625. 
124 N.TAÇALAN, A.g.e, s187. 
125 N.TAÇALAN, A.g.e, s.191. 
126 N.TAÇALAN, A.g.e, s.192’de, heyet ile ilgili olarak yapılan seçim sonucunu bildiren ve aslı Halit 
MORALI’da bulunan tutanaktan şunları kaydetmektedir:”Ragıp Raif Beyefendi, Uşşakizâde 
Muammer Beyefendi, İkdam sahib-i imtiyazı Ahmet Cevdet Beyefendi, Moralızâde Nail Beyefendi. 
Meclis-i İdare azası tarafından gönderilen rey pusulaları küşat ve tasnif edilmiş, bâlâda esamisi 
muharrer dört zatın Avrupa’ya gidecek Heyet-i Murahhasa azası olarak ihraz-ı ekseriyet eylemiş 
oldukları tasdik kılınır. Kâtib-i Umumi Câmi.” 
127 N.TAÇALAN, A.g.e, s.192. 
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 “...O günlerde İtilaf Devletlerinin her dediğini yapan Sultan Vahdettin bile 

Saltanat erkânının Avrupa’ya seyahatlerini temin edemiyordu. Heyetimiz Paris’e 

gidemedi. Sağladığımız kolaylıktan faydalanılamadı.128

 İ.M.H.O.C,Büyük Kongre’den önce Türk Ocağı’nın katkılarıyla 13 Mart 

1919’da, İzmir Tiyatrosu’nda bir toplantı düzenledi. Toplantıda “İzmir’in Türk 

olduğu ve Türk kalacağı ve aksini ortaya koyan fikirlere karşı çıkılacağı”129 söylendi. 

Toplantıda İzmir’deki İtilaf Devletleri temsilcilerine verilmek üzere üç maddelik bir 

muhtıra oluşturuldu. Muhtıra şöyleydi: 

 “1.İzmir ve Aydın Vilâyeti’nde Türkler gerek nüfus ve gerek emlak ve arazi 

itibarıyla ekseriyet teşkil ettiklerinden Wilson Prensiplerinin 12. maddesi mucibince 

vilayetimize ecnebi hakimiyeti giremez. 

 2. Cemiyet-i Akvam’ı teşkil eden Düvel-i Muazzama’nın adaletkar 

siyasetlerinden, İzmir ve Aydın Vilâyet’indeki Türk hakimiyetinin ref’inin kabul 

edilemeyeceğine muntazır ve kaniiz. 

 3. İstikbalde insani ve medeni mefkurelerle mücehhez ve hakiki bir heyet-i 

medeniye meydana getirmek isteyen Türkler, memleketlerinde başka bir hakimiyetin 

hükümran olmasını katiyyen kabul etmemeye bütün kuvvetleriyle 

azmetmişlerdir.”130

 Bu toplantı ve muhtıra ile İzmir ve çevresinde Türklerden başka bir unsurun 

egemenliğinin kabul edilemeyeceği açıkça ifade ediliyordu. Bu noktada Wilson 

Prensipleri anımsatılarak Türklerin İzmir ve Aydın Vilâyeti’ndeki nüfus, emlak ve 

arazi üstünlüğü beyanında bulunuluyordu.  

3. Kongre’nin Toplanması ve Aldığı Kararlar: 

 İ.M.H.O.C yurt içinde ve yurt dışında haklı davalarını duyurabilmek için bir 

kongre toplamaya karar verdi. Henüz valilik görevine devam eden Nurettin Paşa, 

toplanacak olan kongreye çağrıda bulunmak için Aydın Vilayeti’ne bağlı bütün il ve 

 
128 N.MORALI(2), s.148. Ayrıca; C.BAYAR, A.g.e, s.1633’te, Islahat gazetesinin Paris Barış 
Konferansı’na gönderilecek heyetle ilgili 30 Mart 1919 tarihli bir yazısını şöyle aktarıyor:” 20.000 lira 
ile Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti’nin Moralı Ahmet Efendi’nin oğlu Nail Efendi’yi 
Avrupa’ya göndereceğini haber aldık. Allah akıllar versin.”   
129 C.BAYAR, A.g.e, s.1628. 
130 N.TAÇALAN, A.g.e, s.191’den  Hukuk-ı Beşer, 15 Mart 1335. Ayrıca; C.BAYAR, A.g.e, s.1629. 
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ilçelere kendi imzası bulunan birer telgraf çekti. Bu telgraflarda “her il ve ilçenin 

belediye başkanları, müftüleri ile her ilden dört, ilçelerden iki delegenin”131 

Kongreye katılmak üzere İzmir’e gelmeleri isteniyordu. 

 İ.M.H.O.C’nin Büyük Kongresi, 17 Mart 1999 günü Beyler Sokağı’ndaki  

Milli Sinema’da toplandı.132 Kongre’ye Aydın Vilâyeti, Balıkesir133 ve Menteşe 

Sancaklarına mensup 37 müftü, 37 belediye başkanı ve yüzlerce delege katıldı.134 

Yapılan divan heyeti seçimi sonunda kongre başkanlığına, İzmir Belediye Başkanı 

Hacı Hasan Paşa getirildi.135 Kongre başkan vekilliklerine Muğla Belediye Başkanı 

Rauf, Aydın Belediye Başkanı Emin, Balıkesir Belediye Başkanı Hafız Mehmet 

Emin ve Denizli Belediye Başkanı Hacı Tevfik Bey seçildi.136   

 Büyük Kongre, çalışmalarına başlar başlamaz  muhalif basın da harekete 

geçti. Kongre’nin toplanışı için “Bu çeşit faaliyet İttihatçı  sistemdir, yıkılması 

gerekdir.”137  şeklindeki yazılarına başladılar. Hukuk-ı Beşer gazetesi bile İtilafçı 

olmadığı halde Kongre’yi İttihatçılıkla suçlayarak şunları yazıyordu: 

 “Dün Beyler Sokağı’nda Milli Sinema’da Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye 

Cemiyeti’nin umumi kongresi inikada başladı.Tıpkı İttihat ve Terakki kongrelerinde 

olduğu gibi ‘Evet efendim’le  her türlü teklifata el ve baş işaretiyle muvafakat 

ediliyor.Vaziyeti tenvir, Cemiyet’in saha-yı faaliyetini tayin için söz söylemek 

isteyenler emr-i vakiler karşısında bulunduruluyor.”138

 Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın İzmir Örgütü de Kongre’yi İttihatçılıkla 

suçlayan ve Kongre’ye katılmayacaklarını beyan eden demeçler vermekten geri 

 
131 N.TAÇALAN, A.g.e, s.187. Ayrıca; N.MORALI(1), s.11. 
132 Z.ARIKAN, A.g.e, s.65’ten Köylü, 17 Mart 1335; “Bu mübarek topraklarda zerre kadar hakları 
olmadığı halde, türedi bir mültecilikle bizlerden mazi ve istikbal gasbına kalkışanlara karşı, hukuk-ı 
mukaddesemizi müdafaa ve muhafaza etmek üzere kurulmuş olan Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye 
Cemiyeti’nin bugün (17 Mart) açılacak olan büyük kongresine selam ve istirham.” Ayrıca; 
N.TAÇALAN, A.g.e, s.193. 
133 Hasan Basri ÇANTAY, Kara Günler ve İbret Levhaları, Ahmed Said Matbası, İstanbul, 1964, s.7. 
134 Söz, 22 Mart 1335, sayı: 26. Ayrıca; N.TAÇALAN, A.g.e, s.193. 
135 Yeni Gün, 21 Mart 1335, sayı:197.Ayrıca; N.TAÇALAN, A.g.e, s.194, “Siyasetle ilgisi olmayan 
Hacı Hasan Paşa kongre başkanlığına, Cemiyet’in ve Kongre’nin üzerine dikkatleri çekmemek için 
taktik gereği getirilmişti.” 
136Z.ARIKAN, A.g.e, s.66’dan Köylü, 18 Mart 1335; M.ÇAPA, A.g.m, s.558. Ayrıca; C.BAYAR, 
A.g.e, s.1630. 
137 C.BAYAR, A.g.e, s.1631. 
138 Z.ARIKAN, A.g.e, s.66’dan Hukuk-ı Beşer, 18 Mart 1335. 
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durmuyordu.Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın İzmir Örgütü’nün Yeni Gün gazetesine 

yaptığı açıklamada : 

 “Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti’nin akdettiği kogrede maksat 

içtimadan inhiraf ile İttihat ve  Terakki fikir  ve kanaati temsil ve ihya edilmek 

istendiği, siyaset-i dahiliye ile iştigale başlanıldığı anlaşıldığından fırkamız azâ ve 

ferdî  müzakerata iştirak edemeyeceğini beyan eder.”139  Kongre’ye aynı düşünce ile 

yaklaşan diğer bir gazete de Müsavat’tı. Müsavat gazetesi, Osmanlı Devleti’ni 

savunmak üzere toplanan üyeleri tebrik etmekle birlikte “ Memleketin kurtulması 

İttihat ve Terakki melununun Türkiye’de artık payidar olmadığını ve olamayacağını 

ispat ile mümkündür.”140 diyerek Kongre’ye atıfta bulunuyordu. Bunun yanı sıra 

İtilafçı  olan Islahat gazetesi  olumlu bir yaklaşımda bulunarak “ Kongre’nin 

göstediği varlık, cihan medeniyetinde Türklerin de yaşamaya hakkı olduğunu yar ve 

ağyara tasdik ettirecek bir mahiyette idi. Bu  tezahürat-ı milliyenin o salonda biz 

şahidi olduk.”141  cümleleriyle düşüncelerini sütunlarına taşıyordu.  

 İttihatçılık suçlamalarında, Kongre başlamadan üç gün önce İzmir Valiliği 

görevine başlayan İzzet Bey’in de payı vardı. Nail Bey,İzzet Bey’in Cemiyet’in her 

türlü çalışmasını engellemek için elinden geleni yaptığını aktarmaktadır.142 Ancak ne 

gazetelerin olumsuz yazıları  ne de asılsız suçlamalar Kongre’nin çalışmasını ve 

kararlarını etkiledi. Çünkü “Cemiyet’in kuruluşunda, Kongre’nin toplanışında yalnız 

milli menfaatleri korumak arzusu hakimdi. Esasen başka türlü düşünmeye 

memleketin ızdıraplı hali müsait değildi.”143

 İttihatçılık suçlamalarına Söz gazetesinde yanıt veren İ.M.H.O.C’nin Katib-i 

Umumi’si Câmi Bey şöyle diyordu: 

 “...Her türlü fırkacılık cereyanları haricinde kalabilen zevat-ı mutebere 

tarafından teşkil edilen Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti Türk’ün milli varlık 

hakkını müdafaaya azmetmiş ve haritalı istatistikler, grafikler ihzarı sureti ile ilmi bir 

saha-yı cidale atılmıştır... Filhakika Kongre’ye olan İttihatçılık isnad eden, Islahat 

 
139 Yeni Gün,  22 Mart 1335,  sayı:197;  Z.ARIKAN,  A.g.e, s.66’dan  Islahat,  19 Mart 1335.  Ayrıca; 
C.BAYAR, A.g.e, s.1632. 
140 Z.ARIKAN, A.g.e, s.66’dan Müsavat, 18 Mart 1335.  
141 Z.ARIKAN, A.g.e, s.67’den Islahat, 20 Mart 1335. 
142 N.MORALI(1), s.14. 
143 C.BAYAR, A.g.e, s.1631. 
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gazetesinde müntesir İzmir Hürriyet ve İtilaf  Merkezi’nin beyannamesidir...”144 

Aynı demeçte Câmi Bey,  Rumların etkisinde kalan Fransızca gazetelerin ve Rum 

gazetelerinin de “Cemiyet İttihatçıdır, teranesine devam ettiklerini “ açıklıyordu. 

İttihatçı suçlamalarına karşı üzerine basa basa İ.M.H.O.C’nin “ilmi” sahada 

çalışmalar yaptığını vurguluyordu.145

 17 Mart 1919’da başlayan Büyük Kongre, üç gün devam etti.Kongre’nin 

çalışmaları dışında kalan sürelerde kongre delegeleri İ.M.H.O.C ‘nin yöneticileri ile 

Nurettin Paşa’yı makamında ziyarete gidiyorlardı. Nurettin Paşa, kendisini ziyarete 

gelen  delegelere kendi illerinde ve ilçelerinde direnme örgütleri kurmalarını 

öneriyordu.Halit MORALI’nın aktardığına göre Nurettin Paşa, gruplar halinde 

ziyarete gelen kongre delegelerine “memleketlerinde Cemiyet’in mümessili sıfatıyla 

çalışmaları ve olası bir Yunan işgaline karşı mukavemete hazırlanmaları” konusunda 

telkinler vererek bir işgal durumunda silahlı mücadelenin gerekliliği düşüncesini 

yerleştirmişti.146 Mart 1919’da İzzet Bey’in İzmir Valiliği’ne başlamasıyla, vali 

vekilliği sona eren Nurettin Paşa kısa bir süre sonra 17.Kolordu Kumandanlığı’ndan 

da alındı ve yerine Ali Nadir Paşa getirildi.Nail Bey’in, İzzet Bey’in İzmir 

Valiliği’ne atanmaması için Şehzade Mecit Efendi ile yaptığı görüşme fayda 

etmemişti.147 Nurettin Paşa’nın valilik görevinin sona ermesi İ.M.H.O.C’yi zor bir 

duruma düşürdü. 

 Büyük Kongre, 19 Mart 1919’da alınan kararlar ve yeni yönetim kurulunun 

seçilmesiyle sona erdi. Câmi Bey, yaptığı kapanış konuşmasında şöyle diyordu: 

 “Efendiler,görüyorsunuz ki, şimdiye kadar bulunan mesai mensubiyeti ile 

iftihar ettiğimiz milletimize has vekar ile ceryan etmiştir. Bu meslek, şeriat-ı 

sulhumuzu tayin edecek olan Düvel-i Muazzama’nın hiçbir zaman haksızlık irtikap 

etmeyeceklerine dair olan kanaatimizden ileri gelmiştir.Düvel-i müşarünileyhin 

mütehalli oldukları hiss insaniyet ve medeniyet, kanatimizde haklı olduğumuzu ispat 

eder.”148

 
144 Söz, 21Nisan 1335, sayı:47. 
145 Söz, 21 Nisan 1335, sayı:47. 
146 N.TAÇALAN, A.g.e, s.194’ten Halit MORALI’nın yazılı olarak verdiği bilgilerden. 
147 N.MORALI(1), s.59, “ Kambur İzzet’in vali olarak İzmir’e gönderileceği şayi olduğunu 
bildiğimizden buna da mani olmasını yalvardım. Sonunda Mecit Efendi’nin Padişah Vahdettin 
nezdine söz geçiremeyeceğini açıkça ifade etmesi bizi üzdü.” Ayrıca; N.MORALI(2), s.145. 
148 Yeni Gün, 21 Mart 1335, sayı:197. 
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 Yeni yönetim kurulu ise şu kişilerden oluşuyordu: 

 “Belediye Reisi Hacı Hasan Paşa hazretleri, Dahiliye Nezareti eski müsteşarı 

Câmi, Tokadîzâde Şekip, Hacı Ali Paşazâde Refik, eski mektupçu Ahmet Şükrü 

beyefendilerle, Mevlevi Şeyhi Nurettin Efendi hazretleri, Salepçizâde Hacı Mithat, 

Müsavat gazetesi yazıcıbaşısı İbn Hazım Ferit, Hacı Hasanzâde Doktor Ethem, İzmir 

eşrafından Kapanîzâde Tahir, Abdurrahman Sami, tüccardan Moralızâde Halit, 

Ahenk arkadaşımızın sahibi Ali Nazmi, Osmanzâde Rüştü ve Moralızâde Nail 

beyefendiler.”149

 Büyük Kongre sonunda alınan kararlar gereğince İstanbul’daki İtilaf 

Devletleri Yüksek Komiserlerine şu telgraf çekilmiştir: 

 “Biz aşağıdaki imzalılar Aydın Vilâyeti, Karasi Sancakları dahilinde bulunan 

İzmir, Manisa, Balıkesir, Aydın, Muğla, Denizli şehirlerinin belediye reisleri, müftü, 

Umumi Meclis üyeleri, Matbuat ve bilcümle halk sınıflarının mümessilleri milli Türk 

mümessillerinin arzularına dayanarak 17 Mart 1919’da İzmir’de toplanan Umumi 

Kongre’de milletin isteğine uyarak Umumi Harb’in, milletler hakları yönünden ileri 

sürülmekte olan inkılâp göz önüne alınarak Büyük Devletler tarafından ilan edilen, 

bütün milletlerin sulh ve saadetine matuf yeni prensiplere uyularak ve bu inkılâp ve 

prensiplere aykırı olarak bazı milletlerin Osmanlı Hükûmeti’nin müşkül vaziyetinden 

yararlanmak istemeleri üzerine Dünya vicdanına Türk halkının temenni ve kararlarını 

arz eder: 

1.Türk milleti, galip Büyük Milletlerin Şark’ta takip ettikleri politikanın, 

kendilerini imhaya matuf olmadığına kani olmak ister ve bunun teminini arzu eder. 

2.Şark’ta mühim bir unsur bulunan Türk halkının maddi ve moral 

kalkınması;onun mutlak toprak ve milli istiklaline ve 15. yüzyıldan beri Türk 

milletinin kültürel merkezi ve istiklalinin temeli olan payıtahtının muhafazası ile 

kabildir. 

 
149 Z.ARIKAN, A.g.e, s.68’den Köylü,20 Mart 1335; N.TAÇALAN, A.g.e, s.196. Ayrıca; 
N.MORALI(1), s.13 ‘te yukarıdaki listede bulunan kişilerin yanı sıra Cemal Şahingeri ve 
Alemdarzâde Ethem beylerin isimlerini vermekte olup Osmanzâde Rüştü ve Ali Nazmi beylerin 
isimlerini vermemektedir. Hangi listenin kesin doğru olduğu konusunda başka herhangi bir kaynağa 
da rastlamamış bulunmaktayız.  
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3.Anadolu’nun batı topraklarına gelince; Aydın Vilayeti,Karasi ve Menteşe 

mümessilleri bu sancakların yüzde seksenini teşkil eden Türklerin,mülk, servet 

bakımından yüzde seksen beşi gibi yıkıcı bir çoğunluğa sahip olduklarını, aşağı 

yukarı bu bölgelerin başlıca müstassilleri bulundukları ve diğer unsurların 

mahsullerin dış memleketlerden gelen mallarla mübadele işi ile yetindikleri,diğer 

taraftan buraların Türk bütünlüğünün sıklet merkezini teşkil etmesi itibarile herhangi 

zorlanacak bir değişikliğin milli varlığımızı dumura uğratacağı Türk milletini 

ekonomik, mali ve ticari bakımlardan müstevlilerin esaretine sürükleyeceği ve bunun 

unsurlar arasında  devamlı çarpışmalar yaratacağı ve ülkenin bütün tabi 

zenginliklerinin mahvına sebep olacağını, 

4.Büyük Devletlerin adaletine güvenen Türk milleti; kendini felakete 

sürükleyen tehlike karşısında metanetini muhafaza ederek, tabi haklarını kendi 

kendine korumasına meydan  verilmeyeceğini, yukarıda arz edilen noktai nazarların , 

herhangi bir karar alınmadan Sulh Konferansı’na telgrafla iblağına tavassutlarını 

ekselanslarından istirham ederiz.”150

 Kongre’nin kararları, Batı Anadolu’daki Türklerin nüfus ve ekonomi 

bakımından diğer unsurlardan üstün olduklarını vurguluyordu. Türk milletinin maddi 

ve manevi bakımlardan daha ileri bir seviyeye ulaşmasının toprak bütünlüğünün ve 

ulusal bağımsızlığının korunmasıyla mümkün olacağı ifade ediliyordu. Türk 

milletinin bağısızlığının temeli olarak da başkent İstanbul işaret ediliyordu. Bu 

bağlamda İtilaf Devletlerinin izlediği Doğu politikasının amacının Türk milletini yok 

etmeye yönelik olmadığına dair güvence isteniyor ve Türk milletinin bağımsızlık 

isteği Dünya kamuoyuna duyurulmaya çalışılmıştır. 

 Zeki ARIKAN ve Nurdoğan TAÇALAN, Köylü gazetesinde muhtıranın 

dördüncü maddesinin dolaylı da olsa tehditkar bir anlam taşıması nedeniyle 

gazetelerde sansüre uğradığını aktarmaktadırlar. Ayrıca biz de Söz gazetesinde 

dördüncü  maddenin bulunmadığını gördük.151 Nail MORALI da “17 Mart Büyük 

Kongresi’nin muhtırasında dört numaralı paragrafta galip devletlere, aykırı bir karar 

verilmesi halinde Türk’ün haklarını kendisinin koruyacağı ibaresi büyük tartışmalara 

 
150 N.MORALI(1), s.81,82,83’ten Smyrne Turque;Söz,  22 Mart 1335,sayı:126; N.MORALI(2), 
s.171,172; T.PARLAK, A.g.e, s.290,291. Ayrıca; N.TAÇALAN, A.g.e, s196.  
151 N.TAÇALAN, A.g.e, s.198; Z.ARIKAN, A.g.e, s.68. Ayrıca; Söz, 22 Mart 1335 ,sayı:126. 
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sebep olmuştur. Bu sözler İtilaf Devletlerine harb ilanı tehdidini taşıyor diyenleri 

susturmak hayli zor olmuştu.”152 ifadelerine yer vermektedir.Bu madde ile Türk 

ulusunun  sükunetini elden bırakmamakla beraber  varlığının tehlikeye girmesi 

durumunda bilfiil savunma yapmak zorunda kalabileceği ifade ediliyordu. 

 Kongre’den sonra İ.M.H.O.C’nin bazı üyelerinin istifa ettikleri haberi 

gazetelerde yankılandı.Sabah gazetesi İzmir muhabiri, yedi Umumi Merkez üyesinin 

istifa ettiğini bildiriyor ve Vakit gazetesi de bu durumu şöyle yazıyordu: 

 “İzmir Vilâyeti üzerindeki ecnebi ihtirasatına karşı, hukuk-ı milliyemizi 

müdafaa etmek üzere geçende İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti namıyle 

bir cemiyet teşekkül etmişti.Cemiyet her türlü siyasi düşüncelerin fevkinde ve 

münhasıran Hukuk-ı Osmaniye’yi müdafaa ile meşgul olacağı için muhtelif fırka ve 

sınıflara mensup bütün vatanperverler Cemiyet’e iltihak etmiş ve Mart’ın onyedinci 

günü, mülhakattan gelen 37 müftü, 37 belediye reisi ve yüzlerce ahalinin iltihakı ile 

İzmir’de Milli Sinema’da bir kongre akdedilmişti.Kongre’de cereyan eden müzakerat 

neticesinde Türklerin Aydın Vilâyeti’ndeki hukukunu irae ve ispat eylemek üzere , 

bir muhtıra kaleme alınarak İtilaf mümessillerine takdim edilmiş ve on beş kişilik bir 

idare heyeti intihab olunmuştu.Dün İzmir’den Sabah refikimize gelen bir 

telgrafnamede, Kongre Kâtib-i Umumisi Câmi Bey ile heyet-i idare azasından 

Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na mensup beş, bitaraf iki zatın istifa ettiği bildirilmekte idi. 

Bu havadisin doğru olup olmadığını henüz kati surette bilmiyoruz. Fakat, eğer Câmi 

Bey’le yedi refikinin istifası vaki ise, bunu teessürle telakki etmemek kabil değildir. 

Pek halisane ve vatanperverane bir emel ile teşekkül eden Cemiyet’in mesaisinin 

yarım kalmamasını ve fırka ihtilaflarının bir tarafa bırakılarak vatani meselelerde 

daima müttehid bulunulmasını temenni ederiz.”153

 Sabah gazetesinde sütunlara taşınan bu haber Câmi Bey tarafından 5 Nisan’da 

gönderilen bir telgrafla, Vakit gazetesi aracılığıyla şöyle teksip edildi: 

 “Bugünkü posta ile aldığım 10551 numaralı Sabah gazetesinde görülen 

Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti’nden bazı azanın istifasına dair İzmir’den 

keşide edilmiş telgrafname müfadı tamamen mugayir-i hakikatdir.Irkımıza, 

 
152 N.MORALI(2), s.172. 
153 M.ÇAPA, A.g.m, s.559’dan Vakit, 1 Nisan 1335. 
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istiklalimize düşman,istilâkâr bir milletin her an tecavüzatına maruz Türk vatanının 

bu serhaddinde tehlike-i hariciye tesiriyle toplanmış milli bir cemiyet azasını 

fırkacılık ünvanı altında tasvir eden bir telgrafnamenin mahsul-i hayal olduğunu ve 

heyet-i idare azâsının deruhte ettikleri vazifeyi ifaya devam eylediklerini beyana 

müsaraat ederim.”154  Cemiyet’in bütünlük içinde çalışmalarının devam ettiğini 

belirten Câmi Bey, bir süre sonra 21 Nisan  tarihli Söz gazetesine yaptığı açıklamada 

Cemiyet’in toplantılarına katılmayan bazı kişiler olduysa da kendisi için çıkan ‘İstifa 

etti.’ haberlerinin asılsız olduğunu bir kez daha şöyle tekrarladı: 

 “...Kongre’nin icra ettiği intihabat-ı cedideden sonra Cemiyet’e istifa için 

yalnız bir varaka verilmişti, o da daima çiftliğinde çalışmaya mecbur olan muhterem 

bir zatındı...istifalarını geri almışlardı.Belediye reis-i muhteremi Hacı Hasan Paşa 

kesret-i meşguliyetten devam  edemeyeceklerini şifahen bildirmişlerdi.Fakat 

istifanamelerini almadılar.Bundan başka azâ meyanında hiçbir istifa olmadığı gibi, 

gerek bendeniz ve gerekse mebusan-ı sadıkadan Tokadîzâde Şekip Beyefendi gibi 

fazilet ve namusuyla maruf bir zatın teksiplerine rağmen mükerreren istifalarımızdan 

bahsolundu. Bu neşriyatın Cemiyet’i dağıtmaya matuf ve aynı maksatla icra 

edilmekte olduğuna şüphe yoktur... Bu gülünç hücumların da işe yaramayacağı 

anlaşılacağı ve şekil değiştireceği şüphesizdir...”155 İ.M.H.O.C’nin Kâtib-i Umumisi 

olan Câmi Bey, Cemiyet’i yıpratmaya çalışanlara bu açıklamasıyla yanıt veriyordu. 

Ancak istifa haberleri sanıyoruz ki tamamen asılsız değildi. Bazı üyeler resmen istifa 

etmedilerse de toplantılara katılmıyorlardı. Câmi Bey’in nezdinde Cemiyet, birlik ve 

beraberliğinin bozulmadığı , Türk’ün hakları konusunda çalışmalarına bütünlük 

içinde devam edildiği ifade edilmeye çalışılıyordu.Nail MORALI, bu dönemi şöyle 

anlatmaktadır: 

 “Kapanîzâde Tahir Bey, çiftliğinde meşgul olduğundan istifa etti. Yerine 

mükemmillerden Osman Rüştü Bey alındı... Bir emrivaki ile Cemiyet’e Câmi Bey’i 

kâtib-i umumi , Halit Bey’i veznedar yaptık.Bu hal hakkı sükut olarak Meclis-i 

İdareye ithal edilmişleri iğzab etti. Hacı Hasan Paşa, Refik Bey, Hacı Mithat Bey, 

Ahmet Bey, İbn Hazım Ferit Bey ve Şeyh Nuri Efendi devamlarını kestiler...”156 

 
154 M.ÇAPA, A.g.m, s.560’tan Vakit, 7 Nisan 1335,  sayı:524. 
155 Söz, 21 Nisan 1335, sayı:47. 
156 N.MORALI(1), s. 13,14. 



 41

                                                

Cemiyet’ten ayrılan  bu kişilerden Şeyh Nuri Efendi, İ.M.H.O.C’nin Paris Barış 

Konferansı’na göndermek istediği heyette de yer alıyordu.Nail MORALI, Şeyh Nuri 

Efendi’yi şöyle anlatmaktadır: 

 “Lazım gelen evsaftan hiç birisini haiz olmadığı halde mahza kendi reklamını 

yapmak için Avrupa Heyeti Murahhasamıza dahil olmak isteyen ve bittabi bu 

arzusuna muhalefetimizden münfail olan Şeyh Nuri Efendi gerek bu sırada gerek 

Vali İzzet Bey zamanında tezvirat ile memleket için pek çok faydalar beklediğimiz 

bu heyet meselesini akamete uğratmış ve memleketine azim fenalık yapmıştır.”157 

Belediye Başkanı Hacı Hasan Paşa ise Yunan işgalinden sonra Atina’ya kaçarak 

ömrünü orada tamamlamıştır. 158 Görüyoruz ki resmen istifalar olmasa bile 

Cemiyet’ten ayrılmalar söz konusuydu. Ancak bu kişiler arasında Câmi Bey yer 

almamaktadır. 

 İ.M.H.O.C’nin topladığı Büyük Kongre, Vilayat-ı Şarkiyye Cemiyeti’nin 

Trabzon ve Erzurum Kogrelerinden sonra en büyük kongre özelliğine sahiptir.159 

Aydın Vilâyeti’nin yanı sıra Karasi ve Menteşe sancakları da içinde olmak üzere Batı 

Anadolu’nun önemli bir kısmını bir araya getirmeyi başarmış bir kongredir. Diğer bir 

nokta da belediye başkanlarının ve müftülerin bir arada kongreye katılmış 

olmasıdır.160

  Kongre’nin çalışmaları sırasında “İzmir işgal edilirse, gerekirse silahlı 

mücadeleye geçileceği “ düşüncesi bazı delegeler tarafından kabul edilmese de 

Kongre’den çıkan en önemli sonuç , “İzmir’in işgali karşısında silahlı mücadeleye 

geçileceği “ kararıdır.161 Ayrıca Batı Anadolu’nun uğrayacağı bir işgal durumunda 

nasıl hareket edileceği konusunda ışık tutan önemli bir kongredir. İşgalden sonra da 

milli heyetler kurularak ulusal güçlerin harekete geçirilmesi ve Batı Anadolu’da 

 
157 N.MORALI(1), s.10. 
158 N.TAÇALAN, A.g.e, s.194. 
159 Ş.TURAN, A.g.m, s.150.Ayrıca; M.ÇAPA, A.g.m, s.560. 
160 N.MORALI(1), s.11, “Türk’ün tarihinde ilk defa vuku bulan hadisattan biri de, bu kongreyi teşkil 
eden murahhasların haiz oldukları mevki idi. Garbi Anadolu’nun hemen bilumum müftülerini, 
belediye rüesasını, her kazanın iki, livanın dört müntehap sahibi kelâmını bir araya toplamak 
hakikaten pek mühimdir. 
161 N.MORALI(1), s.13; M.ALBAYRAK, A.g.e, s.47; T.Z.TUNAYA, A.g.e, s.482. Ayrıca; Bülent 
TANÖR, “Milli Mücadelede Kongreler”, Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, cilt: 4, 
İstanbul, 1985, s.1138,1139. 
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kongrelerin toplanmasına kaynaklık etmiştir.162 İtilaf Devletlerinin temsilcilerine 

gönderilen telgraf ise İzmir’in işgali durumunda Türk halkının sessiz kalmayacağı, 

Türk ulusunun da tüm uygar ulusların sahip olduğu özgürlük haklarından 

yararlanacağı vurgulanıyordu. 

 Kongre’ye ait tutanakları ve katılan delegelerin tam listesini belirtmemiz 

mümkün olamıyor. Çünkü Nurdoğan TAÇALAN’ın aktardığına göre;”9 Eylül 

1922’de Yunanlıların denize dökülmesinden hemen sonra gemiyle Rodos’tan İzmir’e 

gelen Halit MORALI, İ.M.H.O.C’nin öteki belgeleriyle birlikte Büyük Kongre’nin 

tutanaklarının bulunduğu bavulunu rıhtımda kaybetmiştir.”163  

 İ.M.H.O.C’nin bundan sonraki  çalışmaları İzzet Bey’in İzmir Valisi 

olmasıyla zora girmiştir. Cemiyet’i Bolşeviklik ve İttihatçılıkla suçlayan İzzet Bey, 

Cemiyet’in her türlü çalışmasını engellemek amcıyla hareket etmiştir. Ancak 

Cemiyet bu zor şartlarda da İzmir’in işgaline kadar konferanslar vererek, İtilaf 

Devletlerine protesto telgrafları çekerek ve çeşitli broşürler yayınlayarak 

çalışmalarına İzmir’de devam etti.164

4.Padişaha Gönderilen Heyet: 

 İ.M.H.O.C’nin Sükkerizâde Tevfik Paşa’nın başkanlığında oluşturduğu heyet, 

önce İstanbul’daki İtilaf Devletleri Yüksek Komiserlerine Ege Bölgesi’nin Türk 

olduğunu anlatmak ve sonra Paris’e giderek Barış Konferansı’nda ulusal hakları 

bölge adına savunmak üzere İstanbul’a gönderildi.19 Mart 1919’da  heyet, Adliye 

Nazırı İzmirli İsmail Sıtkı Bey’in yardımıyla Padişah Vahdettin tarafından kabul 

edildi.165 Bu görüşme Alemdar gazetesinde 20 Mart günü şöyle anlatılıyordu: 

 
162N.TAÇALAN, A.g.e, s.200; M.ÇAPA, A.g.m, s.560; M.ALBAYRAK, A.g.e, s.51. Ayrıca; 
N.KÖSTÜKLÜ, A.g.e, s.66, “İ.M.H.O.C’nin yaptığı Büyük Kongre’ye Denizli’den giden delegeler 
daha sonra Denizli Sancağı’nda müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin kurucu üyeleri oldular.” 
163N.TAÇALAN, A.g.e, s.198; H.B.ÇANTAY, A.g.e, s.7’de Büyük Kongre’ye katılan Balıkesir 
delegelerinin isimlerini şöyle kaydetmektedir:”Müftü Kodanazzâde Hacı Ahmet Efendi, Maarif 
Müdürü Sabri Sözen Bey, Miralay Müteakidi Rıza Bey, Zarbalızâde Hulusi Bey, Belediye ve Ticaret 
Odası Başkanı Keçecizâde Hafız Mehmet Emin Bey, Bandırma adına Bandırma Muhasebe-i Hususiye 
Memuru Nazım Bey”. Ayrıca; L.MÜFTÜLER, A.g.e, s.3’te Kongre’ye Denizli’den katılan 
delegelerin isim listesi verilmiştir: “Müftü Ahmet Hulusi Efendi, Belediye Reisi Tevfik Bey, İzmir’de 
Faik Paşa Medresesi Müderrisi Ali, Müftü Ahmet Efendi, Hacımolla Ahmet zâde Necip Bey, Müftü 
Ahmet Şükrü, Hacı Halil zâde İsmail ve Hacı Salih zâde Halil Efendi.”   
164 M.ÇAPA, A.g.m, s.561. 
165 C.BAYAR, A.g.e, s.1634. Ayrıca; S.AKŞİN, A.g.e, s.245.  
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 “Aydın Vilayeti Türklerinin Osmanlılıktan ayrılmaları imkansızlığını vesaik-i 

tarihiye ve esasat-ı ilmiye ile ispat için Avrupa’ya gitmek üzere İzmir Müdafaa-i 

Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti’nce Dersaadet’e gönderilen Sükkerizâde Tevfik Paşa, 

Nurettin Efendi, Adliye Nazırı Sıtkı Bey’in delaletiyle huzur-ı hümayun-ı padişahiye 

şerefyab-ı kabul  buyurularak arz-ı tazimat eylemişler ve vilayet Türklerinin 

hanedan-ı âl-i Osman ile vatana karşı derkâr olan sadakat ve merbitiyetlerini hiçbir 

kuvvetin izale edemeyeceğini arz ve beyan etmişlerdir....”166

 Heyetin, Ege Türkleri adına Padişah’a hanedana bağlılıklarını sunmaları 

Sultan Vahdettin’i çok memnun etti. İzmir’in Anadolu’dan kopmasının mümkün 

olmadığını söyleyerek heyetin gönlüne su serpmeye çalışan Padişah; “İzmir’in 

Osmanlı vatanından ayrılması katiyyen hatır ve hayale gelmediğini ve vatan duygusu 

ile canlılık gösteren bir milletin emellerinin hiçbir vakit ihmal edilemeyeceğini, 

yakında İzmir’e gelerek milletle temas edeceğini”167 ifade etti. Bu görüşmeden sonra, 

hazırlanan muhtırayı İstanbul’daki yabancı temsilcilere veren heyet, hükûmet 

değişikliği nedeniyle ne yapacağını şaşırdı. Damat Ferit Paşa Hükümetinin 

kurulmasıylada Paris yolculuğu gerçekleşemedi.168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
166 Z.ARIKAN, A.g.e, s.34’ten Alemdar, 20 Mart 1335. 
167 C.BAYAR, A.g.e, s.1634. Ayrıca; Z.ARIKAN, A.g.e, s.35’ten Köylü, 21 Mart 1335. 
168 C.BAYAR, A.g.e, s.1635. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: İZMİR’İN  İŞGALİ VE İZMİR MÜDAFAA-İ 

HUKUK-I OSMANİYE CEMİYETİNİN TUTUMU: 

1. Redd-i İlhak: 

 Nurettin Paşa’nın valilik görevinden alınarak yerine İzzet Bey’in atanması 

İ.M.H.O.C için zor günlerin başlangıcı olmuştu. İzzet Bey’in Cemiyet’e yönelik 

İttihatçılık ve Bolşeviklik suçlamaları karşısında daha önce Nurettin Paşa’nın valiliği 

sırasında İ.M.H.O.C içinde gizli olarak kurulmuş olan “Müdafaa-i Vatan” komitesi 

etkin hale getirildi. Bu komitenin kurucuları arasında; Moralızâde Halit ve Nail, 

Ragıp Nurettin, Süvari Kolordu Levazım Başkanı Yarbay Faik, Dersim Askerlik 

Şubesi eski başkanı Binbaşı Zekai, Karahisar eski milletvekili Câmi, İzmir Mıntıka 

Komutanı Mehmet Arif, Saruhan eski milletvekili Mustafa Necati beyler vardı.169 

Nurdoğan TAÇALAN’ın belirttiği üzere “İ.M.H.O.C içinde rahatça çalışmak 

mümkün olmadığından” Müdafaa-i Vatan harekete geçirilmiştir.170 Müdafaa-i Vatan 

gizli komitesinin kararıyla Câmi Bey genel sekreterliğe, Halit Bey’de veznedarlığa 

getirilince Cemiyete “paravana” olarak alınmış kişiler bir daha toplantılara 

katılmadılar.171

 14 Mayıs 1919 günü, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edileceğini duyan 

gümrük müfettişi Menemencizâde Muvaffak Bey, bu haberi İtalyan 

Konsolosluğu’ndaki bazı tanıdıklarına söylemişti.Gümrük Başmüdürü’ne gidip de 

kendisini makamında bulamayınca Salon Gümrüğü Başmemuru Tahir Bey’e, 

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edileceğini haber aldığını, gümrük başmüdürü 

Agâh Bey’i durumdan haberdar etmesini rica ederek Tahir Bey’in yanından 

ayrıldı.172 Nurdoğan TAÇALAN bu olayın devamını şöyle aktarmaktadır: 

 “Tahir Bey, aldığı haberin etkisinden sıyrılır sıyrılmaz Gümrük 

Başmüdürlüğü’ne koştu. Agâh Bey makamına gelmişti; ona durumu anlattı. Tahir 

Bey birkaç yere daha uğradıktan sonra Kemeraltı’na geldi. Halk kaygılı yüzlerle 

dükkanların önünde, kaldırım kıyılarında toplanmış işgalden söz ediyordu. Vilayet 

binasının Kemeraltı’na bakan kısmında  bir polis Tahir Bey’in yanına yaklaşarak: 
 

169M.ALBAYRAK, A.g.e, s.51. Ayrıca;  N.TAÇALAN, A.g.e, s.209’da; bu komitenin üyeleri 
arasında Hulusi Bey’i de kaydetmektedir. Ancak Mustafa Necati Bey’in adını belirtmemektedir. 
170 N.TAÇALAN, A.g.e, s.209. 
171 N.TAÇALAN, A.g.e, s.210. Ayrıca; Bkz.s.45 
172 N.TAÇALAN, A.g.e, s.223. 
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- Sizi Polis Müdürü Cemil Bey görmek istiyor, dedi. 

 Tahir Bey tek kelime söylemeden polisle birlikte Cemil Bey’in makamına 

gitti. Polis Müdürü, Tahir Bey’e: 

- Siz, İzmir’in Yunanlılar tarafında işgal edileceğini sağda solda söyleyip halkı 

heyecana veriyormuşsunuz, dedi. 

 Tahir Bey, sabahtan beri olanları anlattıktan sonra, Polis Müdürü Cemil 

Bey’e şu karşılığı verdi: 

- Ben birkaç resmi daire dışında kimseye bir şey söylemiş değilim. Fakat sokakta 

herkes bundan söz ediyor. Nereden duyduklarını bilemem... 

 Cemil Bey, Tahir Bey’i tutuklamakta kararlı görünüyordu: 

- Aslı astarı olmayan haberleri yaydığınız için sizi tevkif ettireceğim, dediği sırada 

içeriye bir sivil polis girmişti. Cemil Bey’e heyecanlı bir biçimde: 

- Beyefendi, Hrisostomos biraz önce, Aya Fotini kilisesinde yaptığı ayin sırasında, 

İzmir’in yarın Yunanlılar tarafından işgal edileceğini söylemiş... 

 Polis Müdürü Cemil Bey, konuşmadan bir süre öylece durdu. Sonra Tahir 

Bey’e: 

- Gidebilirsiniz, serbestsiniz, dedi.”173

 O günlerde İzmir’de olan Kazım (Özalp) Bey de İzmir’in Yunanlılar 

tarafından işgal edileceği haberini Hükümet Konağı’nın önünden geçtiği sırada 

duymuştu. Hükümet Konağı’nın karşısındaki Park Kıraathanesi’nde bazı İzmirlilerin 

toplandığını görmüştü. Kazım Özalp, o gün izlenimlerini şöyle aktarmaktadır: 

 “...Kızılçullu’ya gitmek için öğleyin evimden çıktım. Hükümet Konağı’nın 

önünden geçerken İzmir’in işgal edileceği hakkındaki kötü haberi işittim. Bu sırada 

Hükümetin karşısındaki Park Kıraathanesi’nde İzmir münevverlerinden bazı 

kimseler toplanmış, görüşüyorlardı. Hepsinin heyecan ve keder içinde bulundukları 

anlaşılıyordu. İçlerinde Necati Bey, Haydar Rüştü Bey, Anadolu gazetesi 

muharrirlerinden Reşat Bey, Ragıp Nurettin Bey, Moralızâde Halit Bey ile isimlerini 

şimdi hatırlayamadığım birkaç kişi daha vardı. Benden bilgi istediler. Esaslı haberi 

 
173 N.TAÇALAN, A.g.e, s.224. 
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ancak kolordudan alabilirdim. Gidip Kumandan Ali Nadir Paşa’yı ve Erkânıharbiye 

Reisini gördüm.174

 Ali Nadir Paşa, Kazım ÖZALP “bu havadisin kısmen yalan olduğunu, yalnız 

İzmir civarındaki istihkâmlara İtilaf Devletlerine mensup bazı müfrezelerin 

çıkarılacağını”175 belirtti. Kazım ÖZALP , Park Kıraathanesine döndüğünde daha 

büyük bir kalabalığın kendisini beklediğini gördü. Ali Nadir Paşa’nın söylediklerini 

anlattıktan sonra “Mondros Mütarekesi şartlarına göre İtilaf Devletleri, askeri yönden 

önemli gördükleri mevkileri işgal etmek hakkına sahip idiler. Buna göre 

memleketimizin her tarafını askeri işgal altına alabilirlerdi...” açıklamasını yaptı. 

Kazım ÖZALP, işgalle ilgili haberler karşısındaki düşüncesini “Ben, Yunanlıların 

İtilaf Devletlerinin muvafakatleriyle İzmir’i işgal edeceklerine ihtimal 

vermiyordum...” sözleriyle aktarmaktadır.176 Ancak kısa süre sonra kıraathaneye 

gelen Menemencizâde Muvaffak Bey’den, Hrisostomos’un İzmir’in Yunanlılar 

tarafından işgal edileceğini Rumlara söylediğini, konsoloslar tarafından Vali’ye 

tebligat yapıldığını öğrendiler. 

 Ne yapılması gerektiği sorulup tartışılırken, Mustafa Necati Bey (o sırada 

Sultani Mektebi’nde öğretmen): 

 “Bu böyle olmaz!... Haydi şu mektebe gidip konuşalım,sonra Hükûmete kat’i 

bir müracaatta bulunalım...”177 dedi. Bunun üzerine içlerinde öğretmenler, Türk 

Ocağı mensupları, avukatlar, gazeteciler, doktorlar, yedek subaylar ve tüccarların da 

bulunduğu bir kalabalık Sultani Mektebi’nde toplandı.178 Mustafa Necati Bey’in, 

Yunanlılara karşı koymak için bir direnme örgütü kurulmasını önerdiği konuşmasıyla 

açılan toplantıda, Müdafaa-i Vatan komitesinin adının “İlhakı Red Heyet-i Milliyesi” 

olarak değiştirilmesine karar verildi.179 Toplantı, devam ettiği sırada, Yunan işgaline 

karşı Hükûmet’in tutumunu öğrenmek için Vali İzzet Bey’e bir heyet gönderildi. 

Vali, heyete “sükûnet ve itidalin muhafaza edilmesi ve İtilaf Devletlerini 
 

174 Kazım ÖZALP, Milli Mücadele, cilt:1, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1998, s.4. 
175 K.ÖZALP, A.g.e, s.4. Ayrıca; N.TAÇALAN, A.g.e, s.225. 
176 K.ÖZALP, A.g.e, s.5. 
177 N.TAÇALAN, A.g.e, s.226. 
178 T.PARLAK, A.g.e, s.328; S.İLKİN-İ.TEKELİ, A.g.e, s.71; N.TAÇALAN, A.g.e, s.227. Ayrıca; 
K.ÖZALP, A.g.e, s.5. 
179 N.TAÇALAN, A.g.e, s.228, “Daha sonraları kurulan benzerlerinin adı Redd-i İlhak olmasına 
rağmen, bu örgütün adı ‘İlhakı Red Heyet-i Milliyesi’ dir.”; M.ALBAYRAK, A.g.e, s.52. Ayrıca; 
K.ERDEHA, A.g.e, s.390. 
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gücendirecek hiçbir nümayişe meydan verilmemesi” nasihatında bulundu. Bundan 

başka: “Boşuna telaş ediyorsunuz. Heyecanınız lüzumsuzdur. Ortada endişe 

yaratacak bir durum yok. Bunlar hep İttihatçıların uydurdukları maksatlı 

söylentilerdir. Merak etmeyin. Hükümet her türlü tedbiri alacaktır.”180 diyordu. 

Ancak Vali, Amiral Calthorpe’tan Yunan işgalinin gerçekleşeceği haberini almıştı. 

Halkın galeyana gelmesini engelleyerek, sükûnetin her ne olursa olsun sağlanmasına 

çalışıyordu. 

 Sultani Mektebi’ne dönen heyet, Vali İzzet Bey’in söylediklerini ilettiler. 

Toplantıda bulunan Hürriyet ve İtilafçılar da Vali İzzet Bey ile aynı görüşte 

olduklarını açıkladılar. Vali, kendisine ikinci kez gönderilen heyete, Calthorpe’dan 

duyduklarını mümkün olduğunca yumuşatarak söyledi ve konuyla ilgili olarak 

Damat Ferit’e bir telgraf çektiğini de ekledi. Ancak saatler geçmesine rağmen Damat 

Ferit’ten hiçbir yanıt gelmemişti.181

 Heyetin Vali’den duyduklarını Sultani Mektebi’ndekilere anlatması üzerine 

görüşmelere devam etmek için, Kemeraltı’nda bulunan Türk Ocağı’na gidildi. Bir an 

önce harekete geçmek için şu kararlar alındı: 

“1- İzmir halkının işgale karşı olduğunu göstermek için Maşatlık’ta (Yahudi 

Mezarlığı) bir miting düzenlenmesi, 

 2- İtilaf Devletlerinin İzmir’deki temsilcilerine bir heyet göndererek, işgalin 

Yunanlılar dışındaki birlikler tarafından yapılmasını sağlamak, 

 3- Anadolu’nun öteki illerine ve İtilaf Devletlerine telgraf çekmek. 

 4- İzmir içinde silahlı bir direnme, Yunanlıların katliama girişmesine yol 

açacağından, eli silah tutan gençlerin Ege’nin iç kesimlerinde kuracakları örgütlerle, 

düşmana karşı koymak. 

 5- Hapishanedeki mahkumları serbest bırakarak, onlara ve halka depolardaki silah 

ve cephaneleri vermek.”182

 
180N.TAÇALAN, A.g.e, s.228.  
181 N.TAÇALAN, A.g.e, s.229. 
182S.İLKİN-İ.TEKELİ, A.g.e, s.71; K.ÖZALP, A.g.e, s.7. Ayrıca; N.TAÇALAN, A.g.e, s.230, 
“Belediye Reisi Hacı Hasan Paşa, Müftü Rahmetullah Efendi ile daha birkaç kişiden kurulu heyet, 
başta Amiral Calthorpe olmak üzere, İtilaf Devletleri temsilcileriyle görüşmek üzere 
görevlendirildiler. Seçilen bu heyetin görevini yapıp yapmadığı belli değildir.” 
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 Alınan kararlar gereğince İzmir halkını Maşatlık’ta yapılacak mitinge 

çağırmak için Mustafa Necati, Moralızâde Halit ve Ragıp Nurettin Beyler tarafından 

kaleme alınan beyanname, Anadolu Matbaası’nda basıldı. Haydar Rüştü Öktem o 

güne dair anılarını şöyle aktarmaktadır: 

“...Sultani’den çıktık, tekrar Park Kıraathanesi’nin önüne oturduk. Bu sırada 

Mustafa Necati Bey, yanımıza geldi ve üç arkadaşı ile kaleme aldıkları bir 

beyannameyi göstererek reyimi sordu... Türk Ocağı’nda vuku bulan heyecanlı 

içtimaın sonunda, bir karar alınması için kendilerine selahiyet verilen arkadaşların 

böyle bir imza ile bütün millete neşir ve ilân etmeye karar verdikleri anlaşılıyordu... 

Bu beyannameyi Mustafa Necati, Moralızâde Halit, Ragıp Nurettin Beyler kaleme 

almışlardı... İşte İzmir halkının yardım feryadlarını tüm Türkiye ahalisine duyuran bu 

tarihi İzmir gençliğinin mübarek eseri olan beyanname... Anadolu Matbası’nda 

basıldı ve meydana geldi.”183

 Beyanname basılır basılmaz İhtiyat Zabitleri Taavvün Cemiyeti üyeleri ve 

Sultani Mektebi öğrencileri tarafında İzmir’deki Türk mahallelerinde dağıtılmaya 

başlandı. Aynı zamanda bekçiler de sokaklarda yüksek sesle bağırarak ve davullar 

eşliğinde halkı Maşatlık’taki mitinge çağırıyorlardı. Kazım ÖZALP o geceyle ilgili 

anılarını anlatırken şunları ifade etmektedir: 

“O akşam, memleketin hamiyetli ve çoşkun gençleri bağırarak, tekbirler getirerek, 

heyecanlı sözler söyleyerek İzmir sokaklarını dolaşıyor ve halkı toplantı yeri olan 

Yahudi Maşatlığı’na davet ediyorlardı. Evimizin kapısına gelen memleket gençleri 

heyecanlı sesleriyle haykırıyorlardı: 

- Vatanını seven Yahudi Maşatlığı’na gelsin.”184

 İlhakı Red Heyet-i Milliyesi imzasıyla dağıtılan beyanname şöyleydi: 

“Ey Bedbaht Türk!... 

 Wilson prensipleri unvan-ı insaniyetkâranesi altında senin hakkın gasp ve 

namusun hetkediliyor. 

 
183 N.TAÇALAN, A.g.e, s.230,231’den Haydar Rüştü Öktem, Anadolu, 26 Teşrinievvel 1927. 
184 K.ÖZALP, A.g.e, s.6. 
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 Buralarda Rum’un çok olduğu ve Türklerin Yunan’a iltihakını memnuniyetle 

kabul edeceği söylendi ve bunun neticesi olarak güzel memleket Yunan’a verildi. 

 Şimdi sana soruyoruz: 

 Rum senden daha mı çoktur? 

 Yunan hakimiyetini kabule taraftar mısın? 

 Artık kendini göster. Tekmil kardeşlerin Maşatlık’tadır. Oraya yüzbinlerle 

toplan. Ve kaahir ekseriyetini orada bütün dünyaya göster. İlan ve ispat et. Burada 

zengin, fakir, âlim, cahil yok. Fakat Yunan hakimiyetini istemeyen kütle-i kaahire 

vardır. 

 Bu sana düşen en büyük vazifedir. Geri kalma. Hüsran ve nekbet faide 

vermez. Binlerle, yüzbinlerle Maşatlık’a koş ve Heyet-i Milliye’nin emrine itaat et!... 

İlhakı Red 

      Heyet-i Milliyesi”185

 Vali İzzet Bey ve Ali Nadir Paşa elleri kolları bağlı oturuyorlardı. 14 Mayıs 

akşamı, ertesi gün Yunan işgalinin başlayacağına dair Amiral Calthorpe’un notasını 

almışlardı. Notayı İzzet Bey’e ve Ali Nadir Paşa’ya ulaştıranlar, İngiltere konsolosu 

James Morgan ile Yarbay Smith olmuştu. Morgan ve Smith kendilerine düşen bu 

görevi yerine getirip gemilerine dönmek üzere yola koyuldukları sırada Türk 

gençlerinden oluşan bir grup yollarını kesti. İçlerinden İngilizce’yi iyi konuşabilen 

bir genç şunları söyledi: 

 “Beyler sizin ne için geldiğinizi hissediyoruz. Fakat lütfen şu hususu 

unutmayın ki, biz büyük bir imparatorluğu idare etmiş büyük bir milletiz. Uyuyor 

görünmek istiyoruz. Fakat bu çeşit vak’alar karşısında her zamankinden uyanığız... 

Yunanlıların İzmir’e gelişi büyük kargaşalıklar çıkaracak, binlerce insanın hayatına 

mal olacaktır. Belki şurada gördüklerinizin bir çoğu şehit olacak ve belki de ben de 

bunların arasına karışacağım. Fakat bu hakarete boyun eğmeyeceğiz...”186 İki İngiliz 

temsilciye, Türklerin Yunan işgalini sessiz karşılamayacağını ifade eden bu Türk 

 
185 N.TAÇALAN, A.g.e, s.232. Ayrıca; T.PARLAK, A.g.e, s.331. 
186 N.TAÇALAN, A.g.e, s.235,236’dan Dünya , 20 Mayıs 1968. 
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gençleri sanıyoruz ki Vali’den ve 17. Kolordu Komutanı’ndan daha cesur ve kararlı 

konuşmuşlardı. 

 Türk Ocağı’nda yapılan İlhakı Red Heyet-i Milliyesi toplantısında alınan 

kararlardan biri de Anadolu’daki tüm vilâyetler, sancak ve kazalara telgraf çekmek 

İlhakı Red Heyet-i Milliyesi adına Anadolu’daki tüm belediye reislerine şu telgraf 

gönderildi: 

“İzmir ve havalisi Yunan’a iltihak ediyor ve heyecandadır. İzmir son ve tarihi 

gününü yaşıyor. Son imdadımız sizin göstereceğiniz muavenete bağlıdır. Mitingler, 

telgraflarla her yere başvurunuz ve vatan ordusuna iltihaka hazırlanınız... Vekar ve 

sükûneti son derece muhafaza ederek kimsenin incinmemesine itina ve dikkat 

ediniz.”187 Bu telgrafı içlerinde Moralızâde Halit ve Vasıf (ÇINAR) beylerin 

bulunduğu bir grup hazırlamıştı. Telgraf metnini okuyan Vali İzzet Bey de son 

cümleyi eklemişti. Telgrafın heyecanlı çağrısı ile esasen bağdaşmayan bu son 

cümlenin eklenmesine ses çıkarılmadı. Aksi taktirde Vali’nin telgrafın çekilmesini 

önleyeceğinden çekindiler. Postane İngiliz askerlerinin kontrolünde olduğundan 

işgalden sonra telgraf memurlarının sorumlu tutulması için, postane basan gençlerin 

zorla telgraf çektirdiği süsü verildi.188

 Aynı sıralarda binlerce İzmirli, limandan da rahatlıkla görülebilen Maşatlık’ta 

toplanmıştı. Zaten Maşatlık’ın miting için seçilmesiyle mitingin, İtilaf Devletlerine 

ait   kıyıdaki donanmalar tarafından görülmesi amaçlanmıştı. Orada bulunan 

hiçkimse İzmir’in içinde direnişe geçilmesini istemiyordu. Bunun Yunanlıların daha 

fazla katliam yapmalarına neden olacağı düşünülüyordu. 

 Maşatlık’ta toplanan kalabalık Vali Rahmi Bey zamanında temeli atılmış olan 

Milli Kütüphane inşaatını çevreleyen tahta kalasları söküp büyük bir ateş yakmıştı. 

Yüksekçe bir yere çıkıp konuşanlar topluluğu çoşturmaya yönelik nutuklar 

söylüyorlardı. Konuşmacılar arasında; müftü Rahmetullah Efendi, Ahenk gazetesi 

yazarlarından Şevki Bey, Hasan Tahsin Recep, Hacı Hasan Paşa, Vasıf (ÇINAR) ve 

Mustafa Necati beyler de vardı. Orada bulunan Kazım ÖZALP, Maşatlık mitingini 

şöyle tasvir etmektedir: 

 
187 S.İLKİN-İ.TEKELİ, A.g.e, s.78. Ayrıca; N.TAÇALAN, A.g.e, s.239. 
188 S.İLKİN-İ.TEKELİ, A.g.e, s.78. Ayrıca; N.TAÇALAN, A.g.e, s.239. 
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“Yahudi Maşatlığı halk ile dolmuş, ateşler yakılmıştı... Her yüzde endişe ile dehşet 

birbirine karışmış halde parlıyordu. Nutuklar söylenmeye başlandı...”189

 Miting sırasında kimlerin hangi konuşmaları yaptığı tam olarak bilinmemekle 

beraber, Nurdoğan TAÇALAN; Belediye Başkanı Hacı Hasan Paşa’nın halkın işgali 

sükûnetle karşılamasını ve boyun eğmesini sağlayacak bir konuşma yaptığını, Hasan 

Tahsin  Recep Bey’in ise halkı direnmeye çağırdığını aktarmaktadır.190

 15 Mayıs sabahının güneşi doğmak üzeriyken İlhakı Red Heyet-i Milliye’si 

üyeleri, İhtiyat Zabitleri Taavvün Cemiyeti ve Türk Ocağı’na bağlı gençler hep 

birlikte Sarıkışla’nın arkasındaki hapishaneye giderek hükümlüleri serbest bıraktılar. 

Hapishane müdürünün durumdan haberinin olmasına rağmen, hapishane kapılarının 

zorla kırıldığı izlenimi uyandırılarak onu sorumluluktan kurtarmak amaçlandı. 

 15 Mayıs sabahı, çoğu mitingten çıkarak gelmiş olan bir grup, Vali İzzet 

Bey’in makam odasında bekleyiş içindeydiler. Sarıkışla’da sayısı 400 kadar olan 

erler, subay ve astsubaylar da sessizlik içindeydiler. Sabah 06:00’da Yunan 

askerlerini taşıyan 16 taşıma gemisi ve muhripler Göztepe, Alsancak ve 

Karşıyaka’ya doğru yaklaşıyorlardı.191

 15 Mayıs akşamında ise telgraf makinelerinden son kez şu telgraf Anadolu’ya 

sesleniyordu: 

“İzmir Yunanlılar tarafından işgal olundu. Şehirde katliam bütün şiddetiyle devam 

ediyor. Kan gövdeyi götürüyor. Hamiyetli olan, Allahını, dinini seven vatan 

ordusuna imdat etsin.”192

2. İzmir’in İşgali: 

 Paris Barış Konferansı’nda Yunan Başbakanı Venizelos’un  ve İngiliz 

Başbakanı Lloyd Geoerge’un ısrarlı tavırları sonuç vermiş, İzmir’in Yunanlılar 

tarafından işgali kararının alınması sağlanmıştı. Sıra işgali planlamaya ve 

gerçekleştirmeye gelmişti. Üstelik işgal sırasında zorluk çıkarmayacak bir valinin ve 

17. Kolordu Kumandanı’nın göreve getirilmiş olması Yunanlıların işlerini 

 
189 K.ÖZALP, A.g.e, s.7. 
190 N.TAÇALAN, A.g.e, s.237. 
191 N.TAÇALAN, A.g.e, s.239. 
192 S.İLKİN-İ.TEKELİ, A.g.e, s.78. 
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kolaylaştıracaktı. Yunanlıların İzmir’i işgal edeceği haberi, işgalden 12 saat önce 

Türk makamlarına bildirilerek her şey oldu bittiye getirilecekti. 

 Adım adım gerçekleştirilmesi kararlaştırılan işgal planının ilk adımı 13 

Mayıs’ta Yunan işgal birliklerinin Selanik’ten hareket etmesi oldu. 16 gemi 

tarafından taşınmakta olan I.Larissa Tümeni’nin Kumandanı Albay Zafiruiu 

emrindeki birliklere Midilli açıklarında şu emirleri veriyordu: 

“...Nereye gidersek gidelim, muhakkak ki, esaret altında bulunan kardeşlerimizi 

kurtarmaya gidiyoruz... Lakin gideceğimiz yerde gürültülü gösteriler, silah atışları, 

taşkınlıklar ve buna benzer çirkin davranışlardan uzak durmamız gerekir... 

Gideceğimiz yerde yabancı dinlere bağlı kimselere de, Türklere, Yahudilere ve 

Avrupalılara dahi tesadüf edeceğiz. Bunlara karşı davranışlarınızda da aynı kardeşlik 

duygusundan ayrılmayınız...”193 İşgal sırasında yaşanacak kargaşanın önüne 

geçemeyecek olan bu sözler uygulanmayacak olan emirlerden ibaret olarak kalacaktı. 

 Amiral Calthorpe, 14 Mayıs sabahı İzmir Valisi İzzet Bey’e ve 17. Kolordu 

Kumandanı Ali Nadir Paşa’ya “Foça, Karaburun, Urla ve Yenikale istihkamları”nın 

işgal edileceğini bildiren birer nota göndermişti. Hemen Harbiye Nazırı Şakir 

Paşa’ya telgraf çeken Ali Nadir Paşa, ne yapması gerektiğini sordu. Aldığı yanıt ise: 

“Babıâli’nin işgal hakkında bilgisi yoktur. Amiral’in notasının Mütareke gereği 

sayılıp, karşı gelinmemesi lazımdır. Halk arasındaki söylentilere de önem 

vermeyiniz.”194 Ali Nadir Paşa, Harbiye Nazırı’nın emrine uyarak, işgal edilecek 

yerlerdeki birlik komutanlarına “İstihkâmların işgali sırasında katiyyen karşı 

konulmayacak ve kendilerine gereken kolaylık gösterilecektir.” şeklinde emir verdi. 

 İzmir Limanı’nda demirleyen Iron Duke zırhlısında bulunan Amiral 

Calthorpe, Vali İzzet Bey’in İzmir ve çevresinin İtilaf Devletleri tarafından işgal 

edileceğini belirten notayı alınca kendisini ziyarete gelişini şöyle anlatmaktadır. 

“Vali benimle görüşmek istedi, vapurda kabul ettim. Çok telâşlı görünüyordu. 

İzmir Yunan birlikleri tarafından işgal edileceğini anlamıştı. Bunun Türkler üzerinde 

yapacağı çok fena tesiri biliyordu ve bana uzun uzun anlattı. Ben kendisine İtilaf 

Devletlerinin karar vermiş olduklarını ve bundan geri dönmenin kabil olmadığını 
 

193 N.TAÇALAN, A.g.e, s.218,219. Ayrıca; S.İLKİN-İ.TEKELİ, A.g.e, s.21,22. 
194 N.TAÇALAN, A.g.e, s.220. 
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açıkça söyledim. Bu sebepten Vali’nin bütün çabalarını bir kargaşalık çıkmamaya 

sarfetmesini tavsiye ettim... Elinden geldiği kadar halkı yatıştırmaya söz verdi ve 

benden de yardım istedi, sonra gitti...”195 İzzet Bey olacakları anlamış olmasına 

rağmen herhangi bir direnme hareketine ya da sükûneti bozacak bir olaya fırsat 

vermek istemiyordu. Bu davranışı işgalcilerin tam da istedikleri ve bekledikleri 

tepkiydi. Dolayısıyla Vali İzzet Bey’in de Ali Nadir Paşa’nın da işgalcilere engel 

olmayacağı ortadaydı. O gün öğleden sonra notada belirtilen yerler işgal edilmiş, 

İzmir’e bir adım daha yaklaşılmıştı. 

 İzmir halkı arasında da Yunan işgalinin gerçekleşeceği duyulmuş, Konak 

Meydanı ne yapılacağını düşünen vatanseverlerle dolmuştu. Vali’nin sessiz 

kalmasına ve hiçbir tedbir almamasına karşın İzmir Türkleri durumu eli kolu bağlı 

beklememeye kararlıydılar. Yunan işgalinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini 

Vali’ye gönderdikleri heyet aracılığıyla sormalarına rağmen Vali’nin heyecanı 

yatıştırmaya çalışan sözleriyle bir yere varılmayacağını anlamışlardı.  

 İzmirlilerin telaşının ve çare arayışlarının sürdüğü sıralarda 14 Mayıs akşamı, 

Amiral Calthorpe İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edileceğini kesin olarak 

bildiren notayı Vali’ye ve  Ali Nadir  Paşa’ya  göndermişti.  Notada şunlar 

yazıyordu: 

“1- İtilaf Devletleri, Mondros Mütarekesi’nin 7. maddesine dayanarak İzmir’i Yunan 

birliklerine işgal ettirmeye karar vermişlerdir. 

2- Bu karar Osmanlı Devleti’ne de duyurulmuştur. 

3- Yunan birlikleri 15 Mayıs sabahı saat 08:00’de İzmir’e çıkacaklardır. Bunun için 

önce deniz birlikleri saat 07:00’de karaya çıkarak, çıkış yerlerini ve iskeleleri işgal 

edeceklerdir. 

4- Her türlü kötü ve üzücü olayları önlemek üzere, çıkarmanın yapılacağı Pasaport ve 

Punta’(Alsancak)daki karakolların mensupları dışında, bütün askeri birlikler ve 

müessesat garnizonlarda toplu bir halde bulunarak Yunan İşgal Kuvvetleri 

Komutanı’nın vereceği emri beklemelidirler. 

 
195 K.ERDEHA, A.g.e, s.395. Ayrıca; N.TAÇALAN, A.g.e, s.222, Dünya, 19 Mayıs 1968. 
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5- Postahaneyi hariçle haberleşmeyi önlemek için İngiliz birlikleri hemen işgal 

edeceklerdir. Sansür tarafından sakıncalı görülmeyen Türk resmi telgrafları yerlerine 

ulaştırılacaktır. 

6- Limanda bulunan İtilaf Donanması, işgal sırasında sükûn ve asayişin 

korunmasında en müessir âmil olacaktır.”196

 Ali Nadir Paşa, notayı alınca birliklere bazı emirler gönderdi. Verdiği emirler, 

Amiral Calthorpe’un notasında üstü kapalı belirttiği gibi herhangi bir direnişi 

önlemek amacını güdüyordu. Mondros Mütarekesi’nin 7. maddesine göre İzmir ve 

civarındaki istihkâmların işgal edileceğini, birliklere haber veren Ali Nadir Paşa, 

“...Gönderilecek olan müfrezelerin istihkâmlara varışlarında, toplar, kama ve 

nişangâhlar ve geri kalan bütün kısımlar müfreze kumandanlarına tamamen teslim 

edilecek ve istihkâmlarda bulunan komutanlar, subaylar ve erler bir araya toplanarak 

kolordudan verilecek emri bekleyeceklerdir... İstihkamların işgali sırasında kesinlikle 

karşı konulmayacak ve kendilerine gereken kolaylık gösterilecektir.”197 emrini 

veriyordu. Birliklerin işgale karşı koymamaları isteniyordu. 

 Ali Nadir Paşa, akşam 21:30’da aldığı bu nota üzerine hemen Harbiye 

Nezareti’ne bir telgraf çekti ama Harbiye Nezareti’nden bir yanıt alamadı. İzmir 

Valisi İzzet Bey ve Ali Nadir Paşa, her ne kadar eli kolu bağlı olarak işgali 

bekliyorsa da halk 14 Mayıs gecesi, İzmir’in yüksek tepelerinden Maşatlık’ta ateşler 

yakarak, İtilaf donanmalarının görebileceği şekilde işgali protesto ediyorlardı. 

 İzmir ve çevresinin İtilaf Devletlerince işgal edileceği, Damat Ferit Paşa’ya, 

14 Mayıs günü sabah 11:00’de İngiliz Amirali Webb bildirdi.198 Damat Ferit Paşa, 

diğer işgaller gibi bunu da kabullendi. Akşam saatlerinde İzmir Valisi İzzet Bey’in 

İzmir’i Yunanlıların işgal edeceği hakkında bir nota aldığını bildirmesi şaşkınlık 

yarattı. Saray’da üzüntü ile karşılanan bu haberin etkilerini Ali Fuat TÜRKGELDİ 

şöyle aktarmaktadır: 

“15 Mayıs 1335 Perşembe günü öğleden sonra Saray’da odamda oturmakta 

iken Menteşe sancağı ahalisi tarafından bir telgraf takdim olunarak bir devlet-i 

ecnebiyenin livaları sevâhilini işgal etmekte olduğu...İzmir sevâhilinin de diğer bir 
 

196 K.ERDEHA, A.g.e, s.396. Ayrıca; N.TAÇALAN, A.g.e, s.235. 
197 K.ERDEHA, A.g.e, s.399. Ayrıca; N.TAÇALAN, A.g.e, s.221. 
198 S.İLKİN-İ.TEKELİ, A.g.e, s.40,41. 



 55

                                                

devlet-i ecnebiye tarafından işgalini haber aldıkları beyanıyla vatanlarının 

muhafazası için müracaat ve isti’taf ediyorlardı. Telgrafı derhal zât-ı şâhâneye 

takdim ettim... Zât-ı şâhâne hemen bir otomobile binip Bab-ı âliye giderek 

telgrafnâmeyi Sadr-ı âzama götürmemi ve ‘Menteşe Sancağı’nı işgal eden devlet 

kimdir? İzmir’i işgal edecekleri haber alınanlar Yunanlılar mıdır?’ bu cihetlerin 

tahkikini emrettiklerinden saat 1 raddelerinde Bab-ı âliye gittim... Sadr-ı âzam 

teneffüs odasında henüz öğle taamı ediyordu... Telgrafnameyi irâe ile keyfiyeti 

sordum. Kendisi me’yus bir tavırla... İngiliz mümessilinin bugün İzmir’in işgal 

edileceğini haber verdiğini, muahharen Aydın valisinden de iki telgraf gelip İzmir’in 

işgal olunacağının ve İngiliz Amirali Calthorpe tarafından tebliğ edildiği gibi işgalin 

Yunan kuvve-i askeriyesince vukuu bulacağı ve bu da Paris Konferansı’nın kararı 

iktizasından bulunduğunu ve keyfiyetin mümessiller tarafından ikinci bir nota ile 

Bab-ı âliye tebliğ edileceği ayrıca bildirilmiş olduğunu beyan ve işgalin hiç olmazsa 

Yunanlılar tarafından vuku bulmayıp düvel-i muazzama canibinden icrası için 

devletçe teşebbüsatta bulunulması yolunda bir takım mülâhazât-ı siyasiye dermeyan 

kılındığı halde ahvâl-i mahalliye hakkında malûmat verilmediğini ve ahali tarafından 

bir çok feryadnâmeler alındığından mahallin ahvâline ve ahalinin vaziyetine dair 

kendisinden malûmat talep olduğunu...”199 Ali Fuat TÜRKGELDİ’nin de değindiği 

üzere Damat Ferit Paşa, İzmir’in işgalinin hiç olmazsa Yunanlılar tarafından değil de 

İtilaf Devletleri tarafından yapılmasını istediği bir nota ile Amiral Webb’e 

başvurdu.200 16 Mayıs akşamı ise “İtilâfın İzmir için verdiği son kararın devlet ve 

ulus haklarının muhafazasını çalışmasının ruhu bilen hükümeti müşkül mevkie 

koyduğu için”201 Damat Ferit Paşa Hükûmeti istifa etti. Damat Ferit Paşa, “Böyle bir 

zamanda zât-ı şâhâneyi yalnız bırakmak doğru değildir; sonuna kadar sebat edelim; 

artık bizim için devam mümkün olmazsa o zaman bir daha gelmemek üzere çekilip 

gidelim diye ısrar ettimse de arkadaşları ikna mümkün olmadı; bu kararı çıkardılar.” 

diyerek Hükûmet’in istifasının nedenini açıklamıştı.202 Ancak 17 Mayıs günü yeni 

hükümeti kurma görevi yine Damat Ferit Paşa’ya verildi. 

 15 Mayıs sabahı çıkan Köylü gazetesinde Vali İzzet Bey’in şu tekzibi vardı: 

 
199 Ali Fuat TÜRKGELDİ,Görüp İşittiklerim, Türk Tarih Kurumu  Basımevi, Ankara,1949, s.226,227. 
200 S.İLKİN-İ.TEKELİ, A.g.e, s.41. 
201 S.İLKİN-İ.TEKELİ, A.g.e, s.41. 
202 A.F.TÜRKGELDİ, A.g.e, s.228. 
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“Bazı kötü niyetliler, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edileceğine dair 

söylentiler çıkarmışlar. Yalandır, tekzip olunur.”203 Ne var ki 16’sı taşıma gemisi 

olmak üzere 30’un üzerinde savaş gemisi İzmir kıyılarına yaklaşıyordu. Yunan 

birlikleri karaya çıkarken, İşgal Kuvvetleri Kumandanı Albay Niko Zafiruiu 

tarafından bastırılmış olan şu bildiri İzmir halkına dağıtılmaya başlamıştı: 

“Müttefiklerin izniyle hareket eden hükûmetimden aldığım emir gereğince, 

İzmir ve dolaylarının işgaline başlıyorum. İşgalden maksat, mevcut kanunların iyi 

korunması ve desteklenmesiyle, bütün halkın refahını sağlamaktır... Eskisi gibi 

görevlerine devam edecek olan mülkî ve dini dairelerdeki memurların işlerini 

yapmaları ve kolaylaştırmaları, asayişin sağlanması konusunda, istedikleri zaman 

askeri kuvvetlerimin yardımlarına başvurabilirler... Herkesin sükûnetle iş ve gücüyle 

uğraşarak, güzel vatanları hakkında, görüşme halinde bulunan devletlerce verilecek 

kararı itimat ile beklemelerini, cins ve mezhep ayırmaksızın memleket halkına 

tavsiye ederim.”204  

 Rum ve Ermeniler Yunan bayrakları ile “Zito” diye tezahürat yaparak 

Kordon’da Yunan birliklerinin karaya çıkmalarını bekliyordu. Binaların ve ağaçların 

üzerinde Lloyde George, Wilson, Clemenceau’nun ve Venizelos’un resimleri 

asılıydı. Karaya çıkan ilk Yunan birlikleri Yunan Marşı ile karşılandı.205 Punta 

(Alsancak) ve Pasaport karakolları bu birlik tarafından işgal edildi. Saat 08:55’te 

Pasaport’a yanaşan Yunan gemilerinden çıkan Efzon Alayı’nın askerleri ve ardından 

5. Piyade Alayı İzmir’e ayak bastı.206 Yunan işgali böylece fiilen başlamış oluyordu. 

 Metropolit Hrisostomos ve diğer din adamları, karaya çıkan Yunan 

bayraklarını göz yaşları içinde öperken, geleneksel tuz ve ekmek sunma törenini 

gerçekleştirdiler. Ardından Venizelos’un bir mesajı okundu. Venizelos mesajında 

 
203 K.ERDEHA, A.g.e, s.396. Ayrıca; N.TAÇALAN, A.g.e, s.241. 
204N.TAÇALAN, A.g.e, s.242,243. Ayrıca; T.PARLAK, A.g.e, s.322,323’te bu bildiri üzerine 
Maşatlık mitinginin toplandığını kaydetmektedir. Ancak belirttiğimiz üzere Maşatlık mitingi İzmir’in 
işgalinden önce yapılmıştır. Bu nedenle Albay Zafiruiu’nun bildirisi üzerine gerçekleşmiş olduğunun 
söylenmesi mümkün değildir. 
205T.PARLAK, A.g.e, s.312,313. 
206N.TAÇALAN, A.g.e, s.245. Ayrıca; Rahmi APAK, İstiklal Savaşı’nda Garp Cephesi Nasıl 
Kuruldu, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1990. s.4. 
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“İşgal birliklerinin taşkınlık yapmamalarını, İzmir’deki Türk, Yahudi, Ermeni 

toplumlarıyla Avrupalılara iyi davranılmasını” istiyordu.207

 Efzon Alayı, saat 10:00 sularında, Yarbay Stovriani komutasında 

Pasaport’tan Konak Meydanı’na doğru ilerlemeye başladı. Rumlar, Efzon Alayı 

askerlerini büyük sevinç gösterileri ile karşılıyorlardı. Konak’taki birkaç 

kahvehanede olanları üzüntülü gözlerle izleyen Türkler bulunuyordu. Efzon Alayı, 

Askeri Kıraathane’den henüz 15 metre uzakta iken Rumların tezahüratlarla dolu 

seslerini silah sesi böldü. Elinde Yunan bayrağı ile milislerin önünde at üzerinde 

ilerleyen Teğmen Yoni’nin yere yığıldığı görüldü. Rumlar telaş içinde kaçışırken 

gazeteci Hasan Tahsin ve birkaç arkadaş ellerinde tabancalarla ileri atıldılar. Kaçan 

Rumların arkasından koşmaya devam eden Hasan Tahsin, Yunan askerlerinin 

makineli tüfeklerinden çıkan kurşunlarla şehit oldu.208

 Açılan yaylım ateşi üzerine Kemeraltı’nda bulunan Türkler Birinci ve İkinci 

Beyler sokaklarına doğru kaçmaya başladılar. Yunan mezalimi başlamıştı. Türk halkı 

yaylım ateşine tutuluyor, Türk dükkanları kepenkleri kırılarak yağmalanıyordu. 

Tüfek ve makineli ateşlerinin dinmemesi üzerine Ali Nadir Paşa, Teğmen Celâl 

(DİNÇER)’den pencereden dışarı bir mendil sarkıtmasını istedi. Mendili sarkıtan 

Teğmen Celâl kolundan yaralandı. Bunun üzerine Ali Nadir Paşa, perdelerden birini 

sökerek bir sırığa bağladı ve pencereden salladı. Ateş kesilip de Yunan 

subaylarından, ateş edilmeyeceğine dair şeref sözü alınca kışladakiler ve Ali Nadir 

Paşa dışarı çıkmaya başladılar. Ali Nadir Paşa’nın şakağına tabanca dayayan küçük 

rütbeli bir Yunan subayı, aynı zamanda Paşa’yı tokatladı. Subaylar ve erlerden “Zito 

Venizelos” diye bağırmayanlar hemen öldürüldü.209

 Vilâyet binasında da Sarıkışla’dan farklı bir durum yoktu. Vali İzzet Bey’in 

odasında Maşatlık mitinginden çıkıp gelenler de bulunuyordu. Vilâyet binası iki 

cepheden kurşun yağmuruna tutuldu. İçerdekiler pencereden teslim bayrağı 

sarkıttılar. Binaya giren Yunan askerleri Vali İzzet Bey’e ve orada bulunanlara 

 
207 N.TAÇALAN, A.g.e, s.245. Ayrıca; T.PARLAK, A.g.e, s.312. 
208 N.TAÇALAN, A.g.e, 247,248,249. Ayrıca; T.PARLAK, A.g.e, s.341. 
209 N.TAÇALAN, A.g.e, s.249,250,251. 
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ellerini havaya kaldırtarak binadan çıkardılar. “Zito Venizelos” diye bağırmaya 

zorlandılar.210

 İşgal günü Moralızâde Nail Bey saklanmıştı. Ağabeyi Halit Bey ise gazeteci 

Hasan Tahsin ilk kurşunu attığı sırada Vilâyet Binası’nın Askeri Kıraathaneye bakan 

köşesinde bulunuyordu. Ragıp Paşa Oteli’ne gizlenmişti. Ancak otelin Yunan 

askerleri tarafından basılmasıyla tutuklandı. İsveç Fahri Konsolosu Henrick Van Der 

Zee tarafından bir Amerikan subayı aracılığıyla kurtarılarak İzmir Gaz Şirketi 

Fabrikası’nda saklandı. İzmir’de bulunan İngiliz İntelijans servisinden Arthur 

Whithall tarafından kaçırılarak İzmir-Kasaba demiryolunun basmane istasyonundan 

İstanbul trenine binmesi sağlandı.211

 İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali Anadoluyu yasa boğmuştu. İzmir’de 

Yunan mezalimi devam ederken İstanbul’da ve pek çok ilde işgali protesto eden 

mitingler düzenleniyordu.212 İzmir’deki 17. Kolordu hiçbir savunma yapmıyordu. 26 

Mayıs’ta İzmir’in işgali hakkında “teati-i efkar ve ittihaz-ı karar” edilmek üzere 

Saltanat Şurası toplandı. Padişah, Yıldız Sarayı’nın üst katındaki büyük salonda 

yapılan toplantıdaki konuşmasından sonra oturumu terk etti. Merdivenlerden inerken, 

koluna girdiği Abdülmecit Efendi’ye “Karılar gibi ağlıyorum.”213 dedi. İzmir’i 

savunmak için Padişah’ın ve Hükûmet’in yapmayı düşündüğü başka bir şey yoktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
210 N.TAÇALAN, A.g.e, s.256,257. 
211 N.MORALI(1), A.g.e, s.57,58. Ayrıca;N.TAÇALAN, A.g.e, s.267. 
212A.F.TÜRKGELDİ, A.g.e, s.233.; T.PARLAK, A.g.e, s.443. Ayrıca; Hüsnü HİMMETOĞLU, 
Kurtuluş Savaşı’nda İstanbul ve Yardımları, cilt: 1, Ülkü Matbaası, İstanbul, 1978, s.426,427,428. 
213 A.F.TÜRKGELDİ, A.g.e, s.234. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM: İZMİR MÜDAFAA-İ HUKUK-I OSMANİYE 

CEMİYETİ’NİN İSTANBUL’DAKİ ÇALIŞMALARI: 

1.Cemiyet’in İstanbul’daki Çalışmaları: 

 İzmir’in işgalinden sonra İ.M.H.O.C’nin çalışmalarına İzmir’de devam etmesi 

olanaksız hale geldi. İzmir dışında bir yerde çalışmalara devam edilmesi 

gerekiyordu. 16-25Ağustos 1919 tarihleri arasında yapılan Alaşehir Kongresi’nin son 

gününde İ.M.H.O.C’nin çalışmalarına İstanbul’da devam etmesine karar verildi ve 

yeni yönetim kurulu oluşturuldu.214 25 Ağustos 1919 günü İ.M.H.O.C ile ilgili şu 

kararlar alındı: 

“1-Umum Hareketi Milliye Redd-i İlhak Heyetleri murahhaslarından mürekkeben 

teşekkül ve Alaşehir’de inikad eden müttehit kongre âzaları, kendilerini 17 Mart 

1919 tarihinde ilk kongresini akdeden Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti’nin 

âza-i tabiiye ve müessisinden addederek, Cemiyet merkezinin İzmir’den Dersaadete 

naklinde mazereti takdir eder ve merkez-i cedidini selâhiyetdar görür. 

2- Cemiyet heyet-i idaresi beş âzadan mürekkeb olacaktır. 

3- Kongre, Heyet-i idare-i cedideyi Câmi Bey (kâtib-i umumi), Tüccardan Aydınlı 

Nazmi Bey ve Halide Edip Hanımefendi ve Ragıp Nurettin Beylerden mürekkep 

olarak intihab eder.”215 Yönetim kurulunun üye sayısı onbeşten beşe indirildi. Ayrıca 

İ.M.H.O.C, İlhakı Red Heyeti Milliyesi ile birleşerek çalışmalarına İstanbul’da 

devam etti. Cemiyetin üyelerinin bir kısmı da Denizli’ye giderek burada çalışmalara 

başladılar.216

 Cemiyet, İstanbul’daki çalışmaları sırasında Nurettin Paşa ile yeniden temasta 

bulundu. İzmir ve çevresindeki Müdafaa-i Hukuk ve Reddi İlhak cemiyetleri ile 

temaslar sırasında Aydın ve Nazilli gibi cepheleri yönetebilecek güçlü bir 

kumandana ihtiyaç olduğu anlaşılmıştı. Bu yörede efelerin başına geçmesi için 

 
214 N.MORALI(1),s.15;T.Z.TUNAYA, A.g.e, s.483; M.ÇAPA, A.g.e, s.561. Ayrıca; M.ALBAYRAK, 
A.g.e, s.49. 
215Hacim Muhittin ÇARIKLI, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacim Muhittin Çarıklı’nın Kuvayi 
Milliye Hatıraları, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1967, s.45. 
216 N.MORALI(1), s.16. 
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Cemiyet adına Nurettin Paşa’yı ziyarete giden Menemencizâde Muvaffak Bey, 

Nurettin Paşa’dan olumlu yanıt alamadı.217

 İ.M.H.O.C’nin, Kuvayi Milliye Kongreleri ve Ankara ile olan muhaberesini 

Câmi Bey ile Nusret Hilmi (Meray) Bey sağlıyorlardı.218 İstanbul’da Cemiyet’in 

faaliyetlerini Moralızâde Halit Bey yönetiyordu.219 İ.M.H.O.C’nin Propaganda ve 

Neşriyat Şubesi ise hazırlayıp dağıttığı pek çok yayınlar ile “Türk milletinin de her 

millet gibi yaşamaya müstehak bir millet olduğunu, Türk’ü yaşamak hakkından 

mahrum etmenin beşeriyete bir şeyn teşkil edeceğini”220 anlatmayı en önemli görev 

olarak benimsemişti. Cağaloğlu’na yerleşen Cemiyet, İstanbul gazeteleriyle de yakın 

ilişki kurmuştu. Tasvir-i Efkâr, Akşam gazetelerinden ve dolayısıyla Falih Rıfkı 

Atay, Hüseyin Ragıp ve Yunus Nadi’den önemli destek görüyorlardı.221

 İ.M.H.O.C’nin İstihbarat Bürosu; Anzavurcular, Nigehbancılar, İttihad-ı 

Ahmedi gibi Milli Mücadele’ye düşman örgütlerle pek çok kez kapatılma tehlike ile 

karşılaşmasına rağmen mücadele etti.222 Ayrıca işgal bölgesi ve Reddi İlhak 

cemiyetleriyle bağlantılarını sürdürerek, çeşitli kaynaklardan edindikleri bilgileri 

bunlara  bildiriyordu.223 Ayrıca gerek Câmi Bey, gerekse Ragıp Nurettin Bey, Batı 

Anadolu’daki Kuvayi Milliye hareketlerini yerinde izliyor ve İstanbul basınına bilgi 

veriyorlardı. Ragıp Nurettin 22 Ekim 1919 tarihli İfham gazetesinde çıkan 

röportajında; Aydın, Manisa, Bayındır, Ödemiş, Akhisar, Bozdağ’daki efelerin 

mücadelelerini anlatırken şunları söylüyordu: 

“...Hemen diyebilirim ki, hayatımın en mesut ve ümitli dakikaları Kuvayi 

Milliye arasında geçen dakikalardır... Ödemiş Ovası’nın bütün güzelliklerine nazır 

dağlar üzerinde düşmanlarıyla boy ölçüşmekte hiçbir dakika tereddüt etmeyen bu 

mert ve namuskâr insanlar bilseniz yegane büyük ahlâki  dersler telkin ettiler.”224 

Yine aynı gün İfham’da, Câmi Bey’in Anadolu’daki teşkilat-ı milliye ile ilgili şu 

görüşlerine yer veriliyordu: 

 
217 N.MORALI(1), s.65,66. 
218 N.MORALI(1), s.147. Ayrıca; M.ÇAPA, A.g.m, s.562. 
219 N.MORALI(1), s.66. 
220 N.MORALI(1), s.16. 
221 N.MORALI(2), s.141. Ayrıca; M.ÇAPA, A.g.m, s.562. 
222 N.MORALI(1), s.18. Ayrıca; T.Z.TUNAYA, A.g.e, s.483. 
223 M.ÇAPA, A.g.m, s.563. 
224 İfham, 22 Teşrinievvel 1335, sayı: 81. 
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“...Kuvayi Milliye Anadolu’nun her tarafda ahali için daha emniyetbahş bir 

idare tesis etmekte olduğu ve halk bugünkü vaziyeti tamamen bu müdrik bulduğu 

cihetle vilâyet-ı şarkide Ermenistan ve sahillerde Rum tehdidi mevzu-ı bahs olduğu 

şu sıralarda Kuvayi Milliye’nin teşekkülü pek meşrudur...”225

 İ.M.H.O.C, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin İstanbul 

Heyet-i Merkeziyesi ile anlaşarak sayısı 40’ı aşan elemanlarıyla silah ve cephane 

kaçırılması işine de girişmiştir. İtilaf Devletlerinin askerlerinin denetimindeki Türk 

depolarından kaçırılan silâh ve çeşitli askeri malzemeler, trenlerle gerekli yerlere 

ulaştırılmıştır.226 Nail MORALI kaçırılan silah ve askeri malzemenin listesini şöyle 

vermektedir: 

“...54.758 muhtelif harp tüfeği mekanizması, 15.000 harp tüfeği, 164 

makineli tüfek, 2000 sandık cephane, 3 top kaması, 20.000 kişilik teçhizat, 300 

kilometrelik telgraf ve telefon teli, 80 telefon muhabere makinesi, bir mikdar da 

dürbün ve alât-ı rasadiye...”227

 Cemiyet, ilmi çerçevede yaptığı çalışmalarını İstanbul’da da sürdürüyordu. 

İtilaf Devletleri Yüksek Komiserlerine ve hükümete muhtıralar vermeye devam 

ediyordu. Harekât-ı Milliye Reddi İlhak Heyeti Genel Merkezi Başkanı Ömer Lütfi 

Bey’in, Yunanlıların Aydın ve Nazilli taraflarında taarruza geçtiklerini bildirmesi 

üzerine İ.M.H.O.C harekete geçti. İtilaf Devletleri Yüksek Komiserleri nezdinde olay 

protesto edildi.228

 Yunan işgali yüzünden evlerini bırakıp Batı Anadolu’dan göç eden 140.000 

Türk göçmene de sahip çıkan İ.M.H.O.C, bunlara yardım için bölgeye Hilâl-i Ahmer 

(Kızılay) heyetlerinin gönderilmesini sağladı. Aynı zamanda 23 Kasım 1919 

tarihinde tüm fakültelerin dersleri tatil yapılarak öğretim görevlileri ve öğrenciler 

Darülfünun salonunda toplandılar. Göçmenlerin durumlarını Hilâl-i Ahmer, 

İ.M.H.O.C ve Muhacirin Umum Müdürlüğü’nün raporları okundu. Raporların 

yansıttığı felaketler salondakileri çok etkiledi. Bu göçmenlere yardım etmek 

 
225 İfham, 22 Teşrinievvel 1335 , sayı: 81. 
226N.MORALI(1),s.17;T.Z.TUNAYA,A.g.e, s.483; M.ÇAPA, A.g.m, s.563. Ayrıca; M.ALBAYRAK, 
A.g.e, s.50. 
227 N.MORALI(1), s.17. 
228 Tayyip GÖKBİLGİN, Milli Mücadele Başlarken, cilt: II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 
1965, s.179. 
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amacıyla gerekli önlemleri almak için her fakülte müdür ve öğrencilerinden oluşan 

dokuz kişilik bir komite kuruldu. Bu sayede Cemiyet, İstanbul’da kendilerine 

başvuran birçok Batı Anadolulu yetim, göçmen ve işsizlere yardım etmeye çalıştı.229

 13 Aralık 1919 tarihli İfham’da, İ.M.H.O.C’nin hazırladığı ve aynı zamanda 

sadarete sunduğu İzmir felaketinin zararlarına işaret eden muhtırasını yayınlamıştı. 

Bu muhtırada, hükümetin derhal İtilaf Devletleri temsilcilerine müracaat ederek bir 

zarar ve ziyan tahkik komisyonunun teşkil edilmesi isteniyordu.230

 Cemiyetin İstanbul’da yayınladığı broşürlerden biri de Smyrne Turque (Türk 

İzmir) idi. Smyrne Turque’ün hazırlanışında Ali Nadir ve Şair Ahmet Haşim 

Beyler’in önemli yardımları oldu.231 Bu broşürün içinde hükûmete verilmiş olan 

muhtıralar, istatistikler ve grafikler bulunuyordu. Ege’deki en küçük ilçelere 

varıncaya kadar yapılan nüfus karşılaştırmaları, mal taksimatı, Düyun-u Umumiye 

tarafından Türkiye’de araştırmalar yapmakla görevlendirilmiş olan Vital Guinet’nin 

eserlerine dayandırılarak Türk üstünlüğü belgelenmeye çalışılıyordu.232 Yunanlıların 

asılsız iddiaları karşısında Ege’deki Türk üstünlüğünü savunan Smyrne Turque, 

İstanbul’da ve Avrupa ülkelerinde özellikle Paris Konferansı çevrelerine dağıtıldı. 

Smyrne Turque’de bulunan bazı istatistikler şöyledir: 

Vital Guinet 1894 İstatistiği                        Osmanlı Devleti 1917 Resmi İstatistiği 

 

BERGAMA 

Türk  23,735       70,012  

Rum     8,416                0 

Ermeni    1,500         1,011  

Yabancı      586                0 

Yahudi    1,000            773 

Toplam 35,237       71,796 

                                                 
229 T.GÖKBİLGİN, A.g.e, s.172,173; N.MORALI(1), s.18. Ayrıca; M.ÇAPA, A.g.m, s.563. 
230 İfham, 13 Kanunuevvel 1335, sayı:133. 
231 N.MORALI(1), s.61. 
232 N.MORALI(1), s.61. 
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Vital Guinet 1894 İstatistiği                        Osmanlı Devleti 1917 Resmi İstatistiği 

 

MENEMEN 

Türk  20,309       22,769  

Rum     7,779         4,089 

Ermeni       508            140  

Yabancı   1,500              50 

Yahudi       100            428 

Toplam 30,196       24,476 

 

SİVRİHİSAR 

Türk  20,200         7,892  

Rum     7,500         2,620 

Yabancı      100              11 

Yahudi         40                0 

Toplam 27,840       10,523 

 

ÇEŞME 

Türk  20,307         7,985  

Rum     7,200            197 

Ermeni                  500                0  

Yahudi         50                0 

Toplam 28,057         8,182 
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Vital Guinet 1894 İstatistiği                        Osmanlı Devleti 1917 Resmi İstatistiği 

 

URLA 

Türk  19,435         9,516  

Rum     6,952       22,383 

Ermeni                  260              40  

Yahudi         15            431 

Toplam 26,662       32,370 

 

KIRKAĞAÇ 

Türk  41,373        17,771  

Rum     5,768         3,363 

Toplam 47,141       21,134 

 

KUŞADASI 

Türk    8,775       11,190  

Rum     6,189         9,000 

Ermeni                    59              79 

Yabancı      200                0 

Yahudi       149              145 

Toplam 15,372                  20,414 
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Vital Guinet 1894 İstatistiği                        Osmanlı Devleti 1917 Resmi İstatistiği 

 

FOÇA 

Türk    2,284             8,147 

Rum     8,435                    0 

Ermeni                  350                      0 

Yabancı      100                      0 

Yahudi       250                    69 

Toplam 11,419                       8,216 

AKHİSAR 

Türk   24,146         32,280 

Rum      6,118                     5,877 

Toplam  30,264                   38,157 

SOMA 

Türk   26,128         21,740 

Rum         768                     1,774 

Toplam  26,896                    23,514 

AYDIN 

Türk   52,578       83,916  

Rum      5,597       13,086 

Ermeni                  300                       264 

Yabancı  18,000             64     

Yahudi        114           361 

Toplam  76,589                 97,691 
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Vital Guinet 1894 İstatistiği                        Osmanlı Devleti 1917 Resmi İstatistiği 

 

SÖKE 

Türk   14,987         21,765 

Rum      8,258                   16,059 

Ermeni                     59                        139 

Toplam   23,304                   37,963 

AYVALIK 

Türk        180          3,215 

Rum    21,486                    8,052 

Toplam  21,666                   11,262 

 

Türk        279,700  AYVALIK’I DA   381,582 

Rum           96,365  İÇİNE ALAN                 56,518 

Toplam       376,065  KARASİ (BALIKESİR)             438,100 

 

EDREMİT 

Türk         42,932         33,906 

Rum            7,482                             1 

Toplam        50,414                    33,907 

 

Yukarıdaki Ege istatistiklerinde Ayvalık, Edremit, Foça gibi şehirlerdeki iniş çıkışlar 

Balkan Harbi sonunda yapılan değişme ve Büyük Harp’teki yerleşmelerden ileri 

gelmiştir.”233

 Ege’deki Türklerin nüfus, etnik, toprak sahipliği, dil, din açısından 

üstünlüğünü gösteren Smyrne Turque İ.M.H.O.C’nin önemli çalışmalarından biridir. 
                                                 
233 N.MORALI(2), s.119,120,121,122,123’ten Smyrne Turque. 
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Tasvir-i Efkâr gazetesi de 10 Ekim 1919 tarihli sayısında Smyrne Turque’ten bazı 

istatistiklere yer vermiştir. Tasvir-i Efkâr’ın yayınladığı istatistikler şöyledir: 

“Emlak ve Arazi: 

 Rumların en ziyade kesafet-i nüfus iddiasında bulundukları İzmir’de: 

28,804 Türk emlaki     533,694 dönüm Türk arazisi 

15,946 Rum emlaki     176,877 dönüm Rum arazisi 

Mektepler: 

Aydın Vilâyeti dahilinde: 

45,023 talebeli     594 Türk mektebi 

  9,087 talebeli     110 Rum mektebi 

Köyler: 

Aydın Vilâyeti ile Karasi ve Menteş Livalarında: 

3,573 Türk köyü 

  124 Rum köyü 

Mabetler: 

Yalnız İzmir’de: 

130 cami, 59 Mescit, 27 Medrese 

25 Kilise 

Umum Aydın Vilâyeti dahilinde: 

2,143 Cami, 1,276 Mescit, 420 Medrese 

472 Kilise 

Karasi ve Menteşe Livaları dahilinde: 

508 Cami, 271 Mescit, 48 Medrese 

169 Kilise”234

 
234 Tasvir-i Efkar, 10 Teşrinievvel 1335,sayı:2766. 
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 İ.M.H.O.C’nin İstanbul’da bulunduğu sürede de hükûmete muhtıralar 

vermeye devam ettiğinden söz etmiştik. Bunlardan biri sadarete 15 Kasım 1919’da 

verilen bir marûzâttır. Bu marûzâtta İ.M.H.O.C, vatanın ve milletin içinde bulunduğu 

tehlikeli durum karşısındaki görüş ve tutumunu açıklamaktadır.235 Marûzâtın hemen 

başında, İ.M.H.O.C’nin “her milletin kendi mukadderatına sahip olacağı” 

düsturundan hareket ettiği belirtilmiştir. Adana, Trakya, İzmir gibi çoğunluğunu 

Türk ve Müslüman nüfusun oluşturduğu yerlerde yabancı devletlerin bazı haklar 

iddia etmelerine karşı milli hukuku savunmak için Cemiyet’in gerek ülke içinde 

gerekse ülke dışında davasını anlatmaya çalıştığı ifade edilmektedir.236

 Marûzâtını iki maddede toplayan Cemiyet, gerçekleri kabul etmeyen yabancı 

devletler karşısında Dünya ülkelerini aydınlatmak için mümkün olan her yola 

başvurduklarını ve yayınlar yaptıklarını açıklamaktadır. Marûzâtın birinci 

maddesinde, Cemiyet’i kamuoyunu aydınlatmak amacıyla kullandığı gazetelere ve 

çeşitli yayınlara, İstanbul’da bulunan İtilaf Devletlerinin Sansür Heyeti tarafından 

sansür uygulamasının “mütarekenâme haricinde vukua getirilmiş ve tamamiyle 

haksız ve hukuk-ı asliye ve milliye” ihlâl eder nitelikte olduğunu belirterek “serbesti-

i müdafaa” olanağı verilmesi için İtilaf Devletlerine ve Hükûmet’e başvurduğunu ve 

Hükûmet’ten bu konuda acil yardım isteğinde bulunulduğu ifade edilmektedir.237

 Marûzâtın ikinci maddesinde ise yurt dışında Dünya kamuoyunu Türklerin 

lehine kazanmak için yapılan yayınların yanısıra, vatanın kaderini belirleyecek olan 

görüşmelere katılabilmenin yollarını araştırmanın gerekliliğinin altı çizilmiştir. 

Türkiye’nin lehine olacak bir barış anlaşmasının İstanbul’da bulunan İtilaf Devletleri 

temsilcileriyle görüşerek değil, Avrupa’nın ve Amerika’nın merkezinde bulunan 

yetkililerle yapılacak temaslar sonucu ortaya çıkabileceği vurgulanmaktadır. Bunun 

için heyetler oluşturularak, heyete Müdafaa-i Hukuk murahhaslarından bazılarının 

katılması önerilmektedir.238

 İ.M.H.O.C’nin marûzâtında, müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin murahhaslarının 

barış görüşmelerine gönderilmek üzere oluşturulacak heyete dahil edilmelerini 

 
235 Atilla ÇETİN, “İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Sadarete Sunduğu Önemli Marûzâtı”, Türk 
Dünyası Araştırmaları, sayı:13, Ağustos 1981, s.211. 
236 A.ÇETİN, A.g.m, s.212. 
237 A.ÇETİN, A.g.m, s.212,213. 
238 A.ÇETİN, A.g.m, s.213,214. 
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istemesinin en önemli nedeni; her cemiyetin savunduğu bölge ile ilgili tarihi, siyasi 

ve nüfus dağılımı özelliklerini sunabilmesini sağlamaktır. Böylece marûzâtın başında 

da sözü edilen Türk ve Müslüman çoğunluğun bulunduğu bölgelerin hakları 

savunulmuş olacağı düşünülüyordu. 

 İ.M.H.O.C, gerek İtilaf Devletleri Yüksek Komiserlerine gerekse hükûmete 

verdiği muhtıralar dışında bazı Avrupalı dostlarının da yardımlarından 

yararlanıyordu. Fransız Şark İstihbarat Umum Müdür ve Temps gazetesinin siyasi 

muhabiri olan Kumandan Roland bu dostlardan biriydi. Kumandan Roland, Mareşal 

Franchet Desperey’in Türk aleyhtarlığından, Türk dostluğuna geçmesinde önemli rol 

oynadı.239 İngiltere Hükûmeti, Biga ve Şile taraflarında Fransız ve Yunan 

birlikleriyle beraber gerçekleştirmeyi düşündüğü çevirme hareketiyle kuvayi 

milliyenin ortadan kaldırılmasını planlıyordu. Bu plan üzerinde görüşmek üzere 

Polonya’da yapılacak konferansa Mareşal Franchet Desperey de davetliydi. Mareşal, 

Polonya’ya hareket etmeden önce Balıkesir’de bir kongre düzenlenerek bu kongreye 

Mareşal Desperey adına Kumandan Roland’ın katılması sağlandı. Kongre’nin 

gündem maddesini; İngilizlerin Kuvayi Milliye’nin Bolşevik teşkilâtı ve İttihat ve 

Terakki’yi canlandırmak için kurulduğu ve Türkiye Hiristiyanlarını katliam için 

çalışan bir teşkilat olduğuna dair propagandalarını çürütmek oluşturuyordu. Patriyot 

Hilmi Bey’in aracılığıyla İkinci Balıkesir Kongresi’ne katılan Kumandan Roland, 

Kongre’deki gözlemlerine dair olumlu raporunu Mareşal Desperey’e ulaştırdı.240 Bu 

raporun etkisiyle Mareşal Desperey, Polonya’da katıldığı konferansta Kuvayi 

Milliye’nin lehinde konuşarak “Türkler hakkında söylenen sözlerin yalandan ibaret 

olduğu binnetice tahakkuk etmiştir. Bu adamlar Yunanlılardan gördükleri mezalime 

karşı naçar silâha sarılarak istiklal istemek ve Yunan ordusunun ilerlemesine mani 

olmak üzere dağlara çekilmişlerdir. Hakkı hayat isteyen Türklere mehdi hürriyet ve 

medeniyet olan Fransa’nın yapacağı yegane şey yardım olabilir.”241 sözleriyle 

konferansın dağılmasına neden oldu. 

 
239 N.MORALI(1), s.18, “O Franchet Desperey ki mütarekenin ilk günlerinde beyaz bir ata binerek 
Fatih tavrı ile Beyoğlu’na doğru gösteri yürüyüşü yapmış ve Türklere kan ağlatmıştı.” Ayrıca; 
T.Z.TUNAYA, A.g.e, s.483. 
240 N.MORALI(1), s.19,20; T.Z.TUNAYA, A.g.e, s.483. Ayrıca; M.ALBAYRAK, A.g.e, s.50. 
241 N.MORALI(1), s.20. 
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 İstanbul’un 16 Mart 1920’de İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal 

edilmesiyle İ.M.H.O.C de dağıldı. Yönetim kurulu üyeleri de başta Moralızâde Halit 

Bey olmak üzere, Milli Mücadele’ye katılmak için Anadolu’ya geçtiler.242

 Moralızâde Halit Bey’in Anadolu’ya geçişinin ardından bir süre daha 

İstanbul’da kalan Moralızâde Nail Bey, Rodos’tan Antalya’ya oradan da Ankara’ya 

geçti. Ankara’da da fazla kalmayarak Rodos’a gitti. İzmir’in kurtuluşundan sonra da 

İzmir’e geri döndü.243

2- Mustafa Kemal ve İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti: 

 İzmir’in işgalinin ertesinde Anadolu’ya geçerek Milli Mücadele meş’alesini 

ateşleyen Mustafa Kemal Paşa; İ.M.H.O.C ile Câmi Bey aracılığıyla temasta 

bulunuyordu. Câmi Bey hem katib-i umumiliğini yapıyor hem de Cemiyet’in Ankara 

ile bağlantısını sağlıyordu. Bu anlamda Câmi Bey’in Mustafa Kemal Paşa’ya çektiği 

iki telgraf bize İ.M.H.O.C’nin Ankara’dan kopuk çalışmadığını göstermektedir. 

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi Başkanı 

Mustafa Kemal Paşa, İ.M.H.O.C’nin çalışmaları hakkında bilgilendirilmektedir. 

 Câmi Bey, 31 Aralık 1919’da Mustafa Kemal Paşa’ya çektiği telgrafta; 14 

Ocak’ta yerli Rumların İzmir’in Yunanistan’a ilhakını çabuklaştırmak amacıyla 

“sorumluluğu Atina Hükümeti’ne ait olmak üzere müstakil bir hükümet oluşturmaya 

çalışacakları istihbaratı”nın alındığını açıklamaktadır. Türkleri göçe zorlamak için 

yerli ve Yunan kıtalarından hükümet iltihak edecek kuvvetlerce katliamlar 

hazırlandığının haber alındığını da eklemektedir. Bu konuda acilen İtilaf 

Devletlerinin dikkatini çekmek üzere İtilaf Devletleri Yüksek Komiserlerine muhtıra 

verilmesinin kararlaştırıldığı bildirilmektedir.244

 31 Ocak 1920’de Câmi Bey tarafından gönderilen ikinci telgrafta; önceki 

telgrafta sözü edilen muhtıranın 1 Şubat 1920’de İtilaf Devletleri Yüksek 

Komiserlerine verileceği bildirilmektedir. Yunanlıların, İngilizlerin desteğiyle 

İzmir’de bir hükümet kuracağı ve böylece İzmir’in Yunanistan’a ilhakının 

gerçekleştirilmesinin gizlice planlandığı yeniden belirtilmektedir. Bu durumun 

yaratacağı karışıklıktan yararlanarak katliamlar yoluyla işgal bölgesindeki 
 

242 N.MORALI(1), s.66. Ayrıca; M.ÇAPA, A.g.m, s.564. 
243 N.MORALI(1), s.67,68,69,77. 
244 Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, yıl:5, sayı:16, Ankara, 1956, Belge no:406. 
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Müslümanların göçe zorlanacaklarının istihbaratının alındığı, Yunan işgaline karşı 

yürütülen mücadelenin devam edeceği ve bundan dolayı Türk milletinin sorumluluk 

kabul etmeyeceği ifade edilmektedir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 

Heyet-i Temsiliyesi’nin de bu konuda İtilaf  Devletlerine protesto telgrafı çekmesi 

istenmektedir. Protesto telgrafında; işgalden önce bölgede Müslümanların sükûnet 

içinde barışa hazır iken asayişin sağlanması bahanesiyle İtilaf Devletlerinin adına 

yapılan işgalin yağma ve katliamdan başka bir sonuç getirmediğinin özellikle 

vurgulanmasının gerekliliği belirtilmektedir.245

 
245 Harp Tarihi Vesikaları Dergisi, yıl:5, sayı:16, Ankara, 1956, Belge no:407. 



SONUÇ 

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda yenilerek 30 Ekim 1918’de 

imzaladığı Mondros Ateşkes Antlaşması, altı yüz yıldır süren varlığını fiilen ortadan 

kaldırdı.Hala başta bulunan Padişah ve İstanbul Hükûmeti, İtilaf Devletlerinin birbiri 

ardına gerçekleştirdiği işgaller karşısında suskunluğunu koruyordu. 

Anadolu’nun çeşitli bölgeleri, İtilaf Devletlerinin Birinci Dünya Savaşı 

öncesinde yaptıkları gizli anlaşmalara göre işgal edilirken bir önemli bölge vardı ki, 

hangi devlet tarafından işgal edileceği konusunun karara bağlanması büyük 

hassasiyet arz ediyordu.Bu bölge Batı Anadolu; özellikle İzmir ve çevresi idi. 

Birinci Dünya Savaşı öncesinde Batı Anadolu’da pek çok yatırımlar yapmış 

ve işletmeler açmış olan İngilizler ve Fransızlar, bu bölgenin Anadolu’nun can 

damarı olduğunun farkındaydılar.Verimli toprakları, ulaşım olanakları ve limanı ile 

İzmir ve çevresi paha biçilemez bir değer taşıyordu.Bölgedeki çıkarlarını, burayı 

işgal edecek güçlü bir devlete kaptırmak istemeyen İngiltere, İzmir ve çevresinin 

gizli anlaşmalara göre İtalya’ya verilmesine rağmen Paris Barış Konferansı’nda uzun 

görüşmeler sonunda bölgenin Yunanlar tarafından işgal edilmesi kararının kabul 

edilmesini sağladı. 

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasını takip eden günlerde İtilaf 

Devletlerine ait savaş gemilerinin arka arkaya İzmir Limanı’na demirlemesi ve başta 

Rumlar olmak üzere azınlıklar tarafından bu gemilerin gelişinin coşkulu gösterilerle 

kutlanması ileride olacakların habercisiydi.Özellikle Rumlar olası bir Yunan işgali  

hakkında büyük bir beklentiye girmişlerdi.İzmir ‘de yayınlanan Rumca gazeteler de 

her fırsatta bu beklentilerini dile getirmeye başlamışlardı. 

İzmir’de yaşananları gözlemleyen ve tedbir almak gerektiğine inanan çeşitli 

meslek gruplarından kişiler bir araya gelerek İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye 

Cemiyeti’ni kurdular. Olası işgallere karşı hazırlıklı olmak ve bir şeyler yapmak 

amacıyla kurulan Cemiyet ’in çalışması hiç de kolay olmadı. Özellikle dönemin 

İzmir valilerinin genellikle yıkıcı ve yıpratıcı tutum ve davranışları İ.M.H.O.C ’yi 

güç durumda bıraktı. İtilaf Devletlerinin tüm emirlerini yerine getirmeye hazır olan 

İzzet Bey’in İzmir Valisi olması ve İ.M.H.O.C ’nin kapatılması için çalışması 

karşılaşılan en büyük zorluklardandı. İ.M.H.O.C bir yandan Vali İzzet Bey’in bir 
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yandan Hürriyet ve İtilaf Fırkası İzmir Örgütü’nün “İttihatçılık ve Bolşeviklik” 

suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Bu nedenle de bazı kişiler Cemiyet ’e paravan 

olarak alınarak bilimsel alanda çalışılmaya başlandı. İtilafçı İzmir basınının da tüm 

yüklenmelerine rağmen İ.M.H.O.C  yılmadan davasını savunmaya devam etti. 

Gizliden gizliye Tereddüt Fırkası’ndan yardım almakla beraber İ.M.H.O.C, hiçbir 

zaman dönemin herhangi bir siyasi fikrine hizmet etmedi. 

Nail MORALI ’nın Cemiyet ’in İstanbul temsilciliğini yaptığı sırada Kont 

Sforza ile görüşmeleri  sonucunda İzmir’e İtalyanlara ait Bronzetti Torpidosu ile 

dönmesi Cemiyet hakkında yeni iddiaların çıkmasına neden oldu.İ.M.H.O.C ‘nin 

İtalyan mandası taraftarı olduğu yolunda asılsız söylentiler yayılmaya başladı. Oysa 

ki, Nail MORALI’nın İtalyanlardan Paris Barış Konferansı’na katılabilmek için 

destek almaktan başka amacı yoktu.Bunu da İstanbul’da Kont Sforza ’ya bildirmişti. 

Cemiyet ’in çalışmaları hiçbir zaman herhangi bir devletin koruyuculuğunu sağlamak 

yönünde olmadı.Dolayısıyla Cemiyet hakkında çıkan İtalyan mandası taraftarlığı 

iddiaları gerçekleri yansıtmıyordu.  

 İzmir ve çevresinde Türk milletinin gerek nüfus ve gerekse dil, kültür, 

ekonomi ve tarih bakımından üstünlüğünü ispat eden istatistikler, broşürler ve gazete 

yazıları yayınlayan İ.M.H.O.C  Wilson Prensiplerine dayanarak, Türk milliyetçiliği 

ile hareket eden bir cemiyet idi. İzmir’in işgalinden önce kurulan İlhakkı Red Heyet-i 

Milliyesi’nin Yunan işgalini protesto etmek için İzmirli Türkleri Maşatlık’a çağıran 

tebliği de bunun bir göstergesidir. “Ey Bedbaht Türk” diye başlayan söz konusu 

tebliğ, Türk milletini Yunan hakimiyetine karşı koymaya ve varlığını göstermeye 

yüreklendirmektedir.İzmir’deki tüm Türkleri miting alanına çağıran tebliğde vatan 

uğrunda fedakarlık etmek zamanı olduğu, sonradan duyulacak pişmanlıkların fayda 

etmeyeceği de vurgulanmaktadır. 

İ.M.H.O.C’nin 17 Mart 1918’de İzmir’de topladığı Büyük Kongre, Batı 

Anadolu’ya işgallere karşı koyma ve her ilde hatta ilçede müdafaa-i hukuk 

teşkilatları oluşturulmasına ışık tuttu, milli mücadele ruhunu ateşledi.Üstelik Batı 

Anadolu’nun tüm belediye başkanlarını ve onların yanı sıra müftüleri bölgenin 

savunması hakkında karar almak için bir araya getirmeyi başarmış bir kongredir. 

Kongre ’nin işgallere karşı silahlı mücadeleye karar vermesi ve 19 Mart 1919’da 
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İtilaf Devletleri Yüksek Komiserlerine verdiği muhtırada esir edilmek istenen Türk 

milletinin varlığını devam ettirmek için ölümü göze aldığını bildirmesi, milli 

mücadeledeki önemli yerini ortaya koymaktadır.Kongre ’nin ardından verilen bu 

muhtıranın dördüncü maddesinde  İtilaf Devletlerine karşı tehdit eder bir ifade 

kullanılmasından dolayı günün gazetelerinde sansürlenmesi de alınan kararların 

önemini yansıtmaktadır. 

İ.M.H.O.C önceleri İzmir başta olmak üzere Batı Anadolu’nun savunması 

için istatistikler ve broşürler yayınlayıp, İtilaf Devletlerine ve İstanbul Hükümeti’ne 

muhtıralar verdi. Ancak Cemiyet’in çalışmalarının bölgesel bir teşkilat olarak sınırlı 

kalmayacağı İzmir’in işgali ile ortaya çıktı. İzmir’in işgalinden sonra merkezini 

İstanbul’a taşıyan İ.M.H.O.C, burada da milli mücadele için hizmet etmeye devam 

etti. İzmir işgal altında olsa da Cemiyet çalışmalarını sona erdirmiyordu. Bu noktada 

Cemiyet ’in İzmir’in ve Batı Anadolu’nun kurtarılması konusunda umudunu 

yitirmediğini görülmektedir.Bilimsel çalışmaların dışında silah ve cephane 

kaçırılmasına yardım eden Cemiyet, kaçırılan silah ve cephanenin Anadolu’ya sevk 

edilmesinde de önemli rol oynadı.Böylece vatanın kurtuluşu için her türlü görevi 

fedakarlıkla yerine getireceğini kanıtlayan İ.M.H.O.C , Mustafa Kemal Paşa ile 

bağlantı sağlandı. İstanbul’un işgalinden sonra da çalışmalarını sona erdirmeyip 

Anadolu’ya geçen İ.M.H.O.C üyeleri bir kez daha sadece vatan savunmasına hizmet 

ettiklerini, herhangi bir partinin organı olmadıklarını ispatlamış oldular.Böylece 

Cemiyet üyeleri, gerek ilk kurulduğu sırada gerekse daha sonra hakkında ortaya 

atılan pek çok iddianın asılsız olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldular.  

Ulusal Kurtuluş Savaşı ’mızın kazanılmasında müdafaa-i hukuk 

cemiyetlerinin katkıları kuşkusuzdur. İ.M.H.O.C ’nin ise pek çok cemiyete ön ayak 

olan çabalarının bugünkü varlığımızda payı olduğunu söylememiz herhalde bir 

yanılgı olmayacaktır. 
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ÖZET 

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasının ardından kurulan ilk 

cemiyet İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti’dir. 6 Kasım 1918’de İzmirli 

vatanseverler tarafından gayriresmi olarak kurulan Cemiyet’in beyannamesi Vali 

Tahsin Bey zamanında vilayete verildi. Wilson Prensiplerini meşru dayanak seçen 

İ.M.H.O.C, önceleri kayıtsız şartsız vatan savunmasını amaç edindi ve daha sonra  da 

bazı üyelerin ısrarlarıyla bilimsel alanda çalışmalar yapmaya karar verdi. 

 İzmir’in işgaline kadar çalışmalarına İzmir’de devam İ.M.H.O.C, özellikle 

Vali Nurettin Paşa zamanında önemli çalışmalarda bulundu. İtilaf Devletleri Yüksek 

Komiserlerine ve Osmanlı Hükûmeti’ne muhtıralar vererek çeşitli broşürler 

yayınlayan İ.M.H.O.C’nin İstanbul’daki temsilcisi Nail Bey de çeşitli cemiyetlerle, 

İtilaf Devletleri temsilcileriyle temasta bulunuyordu. Bu sıralarda İtalyan temsilcisi 

Kont Sforza ile yaptığı bir görüşmede, İ.M.H.O.C tarafından oluşturulacak bir 

heyetin Paris Barış Konferansı’na gönderilmesini sağlamak üzere anlaştılar. 

 İ.M.H.O.C 17 Mart 1918’de İzmir’de Milli Sinema’da Büyük Kongre’yi 

topladı. Kongre’ye Batı Anadolu’daki müftü ve belediye başkanları ile her kazadan 

ik, her livadan üçer delege katıldı. Kongre’den çıkan en önemli karar, İzmir’in işgali 

karşısında silahlı mücadele yapılması kararıdır. Kongre sonunda yine İtilaf Devletleri 

temsilcilerine verilmek üzere bir muhtıra oluşturulmuş, Batı Anadolu’da Türklerin 

nüfus, ekonomi, maliye bakımından diğer unsurlardan üstün olduğu vurgulandı. 

Büyük Kongre’nin ardından önce Padişah ile görüşmek, ardından Barış 

Konferansı’na gitmek üzere oluşturulan heyetin Paris yolculuğu gerçekleşmedi. 

 Nurettin Paşa’nın valilikten alınıp yerine İzzet Bey’in atanması ile 

İ.M.H.O.C’nin zor günleri başladı. Vali İzzet Bey, göreve başlar başlamaz 

İ.M.H.O.C’yi Bolşeviklik ve İttihatçılık ile suçlayıp kapanmasını sağlamak için 

çalışmaya başladı. Cemiyet, Vali’nin bu suçlamaları karşısında güç durumda 

kalmamak için bilimsel çalışmalarda bulunduklarını, hiçbir siyasi fikre hizmet 

etmedikleri konusunda özellikle İngiliz ve Fransızları ikna etmek zorunda kaldı. 

 İzmir’in işgalinden bir gün önce kurulan İlhakı Red Heyeti, İzmir’in 

işgalinden sonra İ.M.H.O.C ile birleşti. İşgalden sonra İzmir’de çalışmak mümkün 

olmadığından İ.M.H.O.C’nin merkezi İstanbul’a taşındı. İ.M.H.O.C İstanbul’da da 
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milli mücadeleyi destekleyen bültenler dağıtmaya ve çeşitli broşürler bastırmaya 

devam etti. Smyrne Turque adıyla yayınlanan broşürün İstanbul’daki İtilaf Devletleri 

temsilcilerine verilmesi ve Avrupa’ya duyurulması da bu döneme rastlamaktadır. 

 İstanbul’daki bazı gizli örgütlerle işbirliği yapan İ.M.H.O.C, bir çok silah ve 

cephanenin kaçırılarak Anadolu’ya sevk edilmesine yardımcı oldu. Batı Anadolu’dan 

İstanbul’a gelen yetim, göçmen ve işsizlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Bu 

konuda Darülfünun ve Kızılay’dan destek talep etti. 

 16 Mart 1919’da İstanbul’un resmen işgal edilmesiyle İ.M.H.O.C üyeleri 

Anadolu’ya geçerek milli mücadeleye katıldılar. İstanbul’da Cağaloğlu’nda bulunan 

İ.M.H.O.C merkezi kapandı. 
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ABSTRACT 

 

The first assembly established after signing up of Mondros Cease-fire pact is 

İzmir Defense Law Ottoman Assembly. The declaration of the assembly that had 

been established informaly by the patriotic people on 6 November 1918, was 

given to the Goverment House during the period of the governor of a province 

Mr. Tahsin. İ.D.L.O.A that selected Wilson prenciples as a legal support, at first 

select the unrestricted defense of the country as an aim, but as a result of some 

member’s insistances, it decided to make scientific studies. 

İ.D.L.O.A continued it’s studies in İzmir until the occupation of İzmir. 

Especially during the period of the Grovrer of a province Nurettin Pasha, made 

important studies. The representative of  İ.D.L.O.A, Mr. Nail MORALI met with 

several assemblies and the representtatives of the entante states by publishing 

several tracts and giving memorandums to Enstente Powers Senior Chiefs and 

Ottoman Goverment. 

During a metting with İtalian represantative Count Sforza, they made an 

agreement for sending of the delegation set up by İ.D.L.O.A to Paris Peace 

Lecture. 

İ.D.L.O.A made Big Congress in National Cinema in İzmir on 17 March 

1918. Religion representative and head of municipality from West Anatolia, and 

also 2 delegates from each country and 3 delegates from each liva took a part in 

the congress. 

The most important decision emergead from the congress was armed 

defension of  İzmir. A memorandum pointing the superiority of Turks in respect 

of population, economy and finance in the Anatolia has prepared to be given to 

Enstent Powers. The plan of meeting with Sultan and then the travel of the 

delegate set up ofter Peace Lecture to Paris didn’t realized. 

Nurettin Pasha dismissed from the Governority of a province, This duty is 

given to Mr. İzzet. So difficult days for İ.D.L.O.A has started. Goverror of a 

province, Mr. İzzet, as soon as he came to his duty, accused İ.D.L.O.A of being 



 78

Bolshevism and  the membership of the committee for Union. He tried to close 

this assembly. Assembly had to persuade English and French people on the 

subject that they were making scientific studies only, not serving for any political 

idea, not to stay in a difficult situation against the Governonly of a province’s 

accusation. 

Participation Refusal Committee, which had founded a day ago from the 

occupation of İzmir, joined to İ.D.L.O.A after the occupation of İzmir. The chief 

office of the Assembly carried to İstanbul, as there wasn’t a chance for 

continuing the studies in İzmir any more. 

İ.D.L.O.A continued to prepane newsweeks and brochures supporting the 

national struggle. 

The brochure “Smyrne Turque” given to the represen tatives of Enstente 

Powers and announcement to Europe were some of their activities. 

İ.D.L.O.A cooperating with some secret organizations in İstanbul, helped to 

drive always a lot of weapon and ammunition to Anatolia. They tried to supply 

heads of orphans, immigrants and unemployed people who came to İstanbul. 

They wanted help from University and The Red Crescent on this subject. 

The members of  İ.D.L.O.A joined to National struggle by arriving to 

Anatolia after the occupation of İstanbul officially on 16 March 1919. The chief 

office of  İ.D.L.O.A stated in Cağaloğlu-İstanbul has also closed. 
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EK-1 

I.İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti’nin Nizâmnâme-i Esasisi: 

Madde 1: Merkezi İzmir’de olmak ve münasib görülecek mahallerde şubeler tesis ve 

küşâd edebilmek üzere “Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti” namı altında bir 

cemiyet teşekkül etmiştir. 

Madde 2: Cemiyetin maksad ve gâyesi; aksâm-ı vatanın maddeten ve mânen terakki 

ve teâlisi esbabını temine çalışmak, efkâr ve hissiyât-ı memleketi âlem-i medeniyete 

iblağ ve isâl eylemek, bu maksadın husulüne mâni olacak her türlü teşebbüsâta karşı 

müdafaat-ı meşrua ve ilmiyede bulunmak ve bu memleketde ekseriyeti teşkil eden 

anâsırın hukukunu edille-i ilmiyye ve mukniasıyla enzar-ı medeniyete karşı isbat 

eylemekden ibarettir. 

Madde 3: Cemiyet ikinci maddede musarrah ilmî ve içtimai gaye hâricinde olarak 

siyaset-i dâhiliye ve hâriciye ve intihabât mesailiyle katiyyen iştigal etmeyecek, 

teşekkül etmiş ve edecek olan siyasi fırkaların mesaisine iştirak eylemeyecektir. Şu 

kadar ki azâ-yı cemiyet kendi kanaat-i vicdaniyelerine göre sırf şahî bir mahiyeti haiz 

olmak şartiyle arzu eyledikleri fırkalara dâhil olmakda muhtardırlar. 

Madde 4: Cemiyetin azâ-yı müessisi hurûf-u hecâ sırasıyla zevât-ı âtiyeden ibarettir; 

Tüccardan mektubî-i esbak Ahmed Burhaneddin Bey, Doktor Hacı Hasanzâde Edhem 

Bey, Alemdarzâde Edhem Bey,muharririn-i Osmaniye’den Hasan Vasfi Bey, 

mütekaid binbaşı Hasan Lütfi Bey, Moralızâde Halid Bey, Tokadîzâde Şekib Bey, 

erkân-ı harbiye miralaylığından mütekaid Selahaddin Bey, tüccardan Arîf Bey, erkân-

ı harbiye binbaşılığından mütekaid Abdürrahman Sâmi Bey, tüccardan Osman Nuri 

Bey, Selimzâde Mehmet Bey, Naci Bey, Sahlepcizâde Hacı Midhat Bey, Mevlevi 

Şeyhi Nuri Efendi Hazretleri. 

Madde 5:Cemiyetin meclis-i idaresi dokuz zâtdan mürekkeb olub kâtib-i umumisi 

bunlar meyanından intihab olunacakdır. 

Madde 6: Cemiyete âza kayd olmak isteyen zevât meclis-i idarenin ekseriyyet-i ârâsı 

ile kabul olunur. 
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Madde 7: Lüzum görüldüğü takdirde cemiyetin vâsıta-yı neşr-i efkârı olmak üzere 

İzmir’de Türkçe, İngilizce, Fransızca gazete ve risaleler neşr edilecek ve matbuât-ı 

mahalliye ve saire ile tevhid-i mesaiye sarf-ı gayret olunacakdır. 

Madde 8: Cemiyetin vâridatını azâsının verecekleri aidat-ı muntazama ile vuku 

bulacak teberruât teşkil edecek, işbu vâridatın ahz ü sarfından meclis-i idare mesûl 

olacakdır. 

Madde 9: Sulhün akdinden sonra inikad edecek umumî kongre cemiyetin şekl-i 

hazırında devam edip etmeyeceğini taht-ı karara alacakdır. 

 Cemiyetler kanununun altıncı maddesi mûcibince teşkil edeceğimiz cemiyetin 

ismini ve maksadını ve  merkez-i idaresi ve müessislerin esamisini ve meclis-i 

idaresinde bulunacak zevâtın isim ve mahal-i ikametlerini havi tahrir olunan 

nizâmnâme-i esasi ile izahât-ı lâzime-i kâfiye bâlâya derc ile işbu beyannâme huzur-ı 

âli-i vilayetpenâhilerine takdim kılındı. 

II.Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti’nin Nizâmnâme-i Dâhilisi 

Madde 1: Cemiyetin  reis-i dâimisi yoktur; heyet-i idare azâsı münâvebeten icra-yı 

riyaset eder. 

Madde 2:Muallimin müstesna olduğu halde bilumum memurin ile berrî ve bahrî 

zâbitan, ümerâ ve erkân, jandarma ve polisler cemiyete resmen azâ kayd olunamazlar. 

Cemiyetin azâ-yı mukayyedesinden başka bir de “muhibb” sınıfı vardır ki bunlar içün 

ayrıca bir defter-i mahsus tutulacaktır.Cemiyetin mekasıdını temin için münevver 

fikirli nisvânın da takarrür edecek suretlerle çalışmaları cümle-i temenniyattandır. 

Madde 3:Yirmi yaşını ikmâl etmiş, cünha ve cinayetle mahkum olmamış ve hüsn-i 

sîrete mâlik olanlar heyet-i idarenin ekseriyyet-i ârâsıyla Cemiyet’e kabul 

olunur.Aidat-ı  

şehriye itâsı ihtiyara ve mikdarı istitâta tâbidir. 

Madde 4: Azâ kaydı her şahsın kendi müracaatı veya azâdan birinin delaleti suretiyle 

ve heyet-i idarenin ekseriyyet-i ârâsıyla vuku bulacaktır. Eshâb-ı müracaatın hangi 

deftere kayd edileceğini heyet-i idare tâyin eder. 
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Madde 5: Azânın biri cemiyetin gâyesini halel-dâr edecek vatanperverlikle kabil-i 

telîf olamayacak efâlde bulunduğu takdirde hakkında kat-i nispet ve ibka-yı 

mensubiyet hususlarından birini karar altına almak üzere heyet-i idarenin ekseryiyet-i 

ârâsıyla âza-yı cemiyetten ve heyet-i idare hâricinden kura ile ayrılacak otuz kişilik 

bir heyet-i hâkimiye teşkil olunacak ve leh ve aleyhde verilecek karar rây-i hâfi 

usulüyle itâ olunacaktır. İşbu heyetde heyet-i idarenin nokta-ı nazarını izah içün 

sahib-ül rey olmamak şartıyla kâtib-i umumi veya kendisinin âza-yı heyetden intihab-

ı tevkil edeceği bir zât hazır bulunacakdır. Hakkında şikayet olunan azâ arzu ettiği 

takdirde bizzat heyet-i hakimiye huzurunda isbat-ı vücud ederek müdafaatda 

bulunabilecektir. 

Teşkilat: 

Madde 1: Heyet-i idare dokuz zâtdan mürekkebdir. İlk heyet-i müessisin meyanından 

rey-i hâfi ile andan sonra teşekkül edecek idare heyetleri azâ-yı cemiyetin mümessil 

ve murahhaslarının ârâ-yı umumiyesiyle intihab olunur. 

Madde 2: Heyet-i idare ahvâl-i fevkalade zuhur etmedikçe haftada üç gün müctemian 

ve takarrür edecek eyyam ve saatde de encümenler halinde içtima edecekdir. 

Madde 3: Cemiyetin bir kâtib-i umumisi vardır. Bu zât heyet-i idare meyanından 

intihab olunur. Vazife ve selahiyeti cemiyetler kanunun dokuzuncu ve müteakib 

maddelerinde musarrah olduğu vechile memurluğu etmekdir. 

Madde 4: Cemiyetin heyet-i idareden müntehib bir veznedar ve bir de veznedar 

muavini olacakdır. Veznadarlık içün heyet-i idare ile beraber tekrar intihab icra edilir. 

Cemiyetin muamelât-ı hesabiyesini dahi rü’yetle mükellefdirler. Heyet-i idare her ay 

nihayetinde hesabâtı rü’yet ve şehriye mizanlarını tasdik edecekdir. Veznedar kendi 

nezdinde yüz liradan fazla para bulundurmayarak fazlasını Osmanlı Bankası’na kasa 

istîcârı suretiyle tevdi ve istîcâr edilen mezkur kasa mevzuatının kendisine aid 

olmayub cemiyetin malı olduğunu nâtık heyet-i idareye bilâ-ifate-i an bir mektub itâ 

edecektir. 

Madde 5: Vukua gelecek sarfiyat-ı âdiyye-i osmani heyet-i idare lâakall-i sülüsâni 

tarafından zîr-i mazbatalı itâ emirleriyle verilecekdir. Mikdarı yirmi lirayı tecavüz 

etmeyen ufak tefek ve icâleti itibarıyla heyetin davet ve içtimaına gayrı mütehammil 
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mesarif ilk içtimada heyet-i idarenin tasvibine vaz olunmak üzere veznedarın iktirâh 

ve mesuliyetiyle sarf olunabilecektir. 

Madde 6: Nizâmnâme-i esasinin yedinci maddesi mûcibince neşr ve telif olunacak 

evrak ve resâil işleriyle meşgul olmak üzere azâ-yı idare meyanından iki ila üç kişi 

intihab olunacaktır. Bunlar azâ-yı saire-i cemiyetden kendilerine lüzumu kadar 

muavin alabileceklerdir. Harita ve ihsâiyyât işleri heyet-i idare veya azâ-yı 

saireeyanından mütehassıs zevâta havale olunacakdır. 

Madde 7: Cemiyete vuku bulacak teberruâtı kabul etmek için lüzumu kadar zevât 

memur edilecektir. Efrad-ı cemiyetden hiç birisi bu babda bizzat harekete mezun 

olmayacakdır. 

Madde 8: Müzakerât ve mukarrerâtı zabt ve telfik etmeğe ve muhaberât-ı umumiviye 

memur gayr-ı muvazzaf bir kâtib heyet-i idare meyanından intihab ve buna lüzumu 

kadar muvazzaf muavin ve müstahdemler terfik edilecekdir. 

Madde 9: Der-saâdet’de hükümet, matbuât, siyasi olmayan cemiyât-ı hususiye 

vesaire ile temas etmek ve icâb eden yerlere heyetler göndermek münhasıran merkez-

i umuminin vazifesidir. 

Madde 10: Merkez-i umumi musâlahanın inikadını müteakiben İzmir’de umumi bir 

kongre akd idüb İzmir ve mülhakatındaki azâsının müntebih murahhaslarını 

cemiyetin icraât ve faaliyetiyle varidât ve sarfiyatından haberdar edecek ve cemiyetin 

musâlahadan sonra idare-i mevcudiyetine ekseriyetle karar verildiği takdirde heyet 

cedide-i idareyi intihab ve müteakib kongrelerin evkat-ı içtimaiyesini takarrür 

ettirecekdir. 

Madde 11: Heyet-i idare azâsından herhangi bir sebeple beldeden gaybûbetleri vukua 

gelecek olanlar yerlerine müessislerden dilediği zâtı intihab ve ikame 

edebileceklerdir. 

Taşra Teşkilatı: 

Madde 1: Nizâmnâme-i esasinin  birinci maddesi mûcibince taşralarda icabında 

teşkil olunacak şubelerin heyât-ı idaresi üçden dûn ve beşden efzûn olmayacakdır. 

Şubelerin teşkilât ve taksim-i vezaifi heyet-i merkeziyenin aynıdır. Yalnız kâtib-i 

umumi yerine “murahhas” tâbiri kullanacakdır. 
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Madde 2: Taşralarda efrad kayd ve kabul şeraiti merkezdekinin aynıdır. 

Madde 3: Şubeler hîn-i teşekkülünde heyetlerini teşkil eden zevâtı, murahhaslarıyla 

veznedar ve kâtiblerinin esamisini ve bade-i teşekkül dâhi her ay nihayetinde kayd 

olunan azâsıyla taahhüdât-ı şehriyelerini ve teberruâtda bulunan zevat ile  mikdar-ı 

teberruâtı merkez-i umumiye bildirecek ve yine her ay nihayetinde mesarif-i 

tabiyelerinden fazla kalan mebaliğik merkeze gönderecekdir. 
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EK-2 

İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyetinin Sadarete Sunduğu Önemli 

Marûzâtı: 

BÂB-I ÂLİ 

HARİCİYE NEZARETİ 

Umûr-ı Siyâsiyye Müdiriyet-i 

Umumiyyesi 

Aded 

İzmir Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetinden Huzûr-ı sâmi-i Hazret-i Sadaret-penâhiye 

takdim olunan varakanın suretidir. 

Arz-ı ta’zîmkârânemizdir. 

 Her milletin kendi mukadderâtına sâhip olacağı düsturunu nazar-ı dikkate 

alarak azîm bir Türk ve müslüman ekseriyesinin, vatanı olan Trakya, Adana ve 

İzmir’imiz üzerindeki ecnebi âmâl ve müddeiyâtını redd ve ibtâl ve hukuk-ı 

milliyemizi sıyânet gâyesiyle muhtelif tarihlerde teşekkül eden cemiyetlerimiz, 

şimdiye kadar gayelerini te’min içün dâhilen ve hâricen her suretle sarf-ı mesâ’iden 

ve hak ve hakikati tagyir ve inkâra ma’tûf bütün ecnebi antrika ve propagandalarına 

karşı cihan efkâr-ı umûmiyesini tenvîr içün vesâit-i mümkineye mürâcaat ve 

neşriyâtdan geri kalmamış oldukları gibi, el-yevm mukadderâtımızın derdest 

müzâkere bulunmasına nebni bir kat daha kesb-i iştidâd eden i’tirâzâtı te’sirsiz 

bırakmak ve hukuk-ı milliyemizi kurtarmak üzere bu günlerde vaz’if-i gayret ihtiyâcı 

hiss ederek husûsât-ı âtiyeyi nazargâh-ı asafânelerine vaz’ı vecâib-i vataniyyeden 

telakki eylemişlerdir: 

 1- Müdafaa-i Hukuk içün gerek dâhilde, gerek hâricde efkâr-ı umûmiyeyi 

tenvîr ve asılsız muharref müdde’ayâtı red ve ibtâl lâzımeden bulunup, bunun içün de 

başlıca vâsıta matbû’at ve neşriyât olduğu ma’lûm-ı fahîmâneleridir. Halbuki, hâricle 

münâsebât ve ihtilatdaki müşkilâtdan sarf-ı nazar hâlen İstanbul’da icrâ-yı faaliyet 

etmekde olan beyne’l-müttefikîn sansür hey’eti hak ve hakikatin tenvîr ve müdâfaası 

ve aleyhimizde neşr ve işâ’a kılınan erâcif ve bâtıl müdde’âyât ve intikâb olunan 
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mezalim ve taddiyâtın red ve protestosu içün kendi toprağımızda bile yükseltmek 

istediğimiz bütün sesleri susdurmak ve efkâr-ı umûmiye-i cihâna duyurmamak 

maksadıyle pek bi-rahmâne davranıyor. 

 Cemiyetlerimiz, düvel-i müttefika umûr ve husûsât-ı askeriyesinden ma’âda, 

nihâyet hukuk-ı milliyemizin müdâfaasına âid husûsâta kadar teşmil olunan beyne’l-

müttefikîn sansür muâmelâtını, esasen mütareke-nâme hâricinde vuku’a getirilmiş ve 

gittikçe derece derece tevsî olunmuş tamamiyle haksız ve hukuk-ı asliye ve 

milliyemizi muhilli bir müdhale mâhiyetinde gördüklerinden serbesti-i müdâfaa 

imkânının istirdâdı içün düvel-i mü’telife nezdlerinde mürâca’ât-ı husûsiyede 

bulunmakla beraber, Hükûmet-i seniyyece dahi bir an evvel bu müdâhale-i adâlet-

şikenânenin ref’i teşebbüsâtında bulunulmasına istirhâm mecbûriyetinde kalmışlardır. 

Hayât ve mukadderâtımıza tevcih olunan ta’arruzlara karşı bir tarafdan meşrû 

müdâfaa vesâitinden mahrûm bırakılmak diğer tarafdan da hak ve hakikati müdâfaada 

kabiliyetsizlikle itham olunmak gibi iki elîm vaziyyet arasında kalan cemiyetlerimiz 

Avrupa ve Amerika efkâr-ı umûmiyesinin hissiyât-ı âlicenâbânesinden böyle gayr-i 

tabii ve desâtir-i istiklâl ve insâniyete münâfi bir hale nihayet vermekde tereddüd 

gösterilmeyeceğini ümid ile Hükümet-i Seniyye’nin teşebbüsâtından bir fâide-i âcile 

iktitâf olunacağı kanaatini perverde ederler. 

 2- Hâricde neşriyât suretiyle efkâr-ı umûmiye-i cihânı lehimize kazanmak 

içün yapılacak teşebbüsâtdan mâ’adâ şimdiden mukadderâtımızı tesbite ma’tûf 

müzâkerâta fâideli bir suretde icrâ-yı te’sir edebilmek ve alkadar Düvel-i İtilâfiye 

erkânıyla konferans mehâfilinin tenvîr ve istimâlesi teşebbüsünde bulunmak 

çarelerini taharri eylemek de muktezâ-yı hâl ve maslahattan olduğundan şübhe 

yoktur.Müstağni-i arz ve izâhdır ki, düvel-i gâlibe mağlub olanlara âid mü’âhedât 

esâsâtını evvel emirde kendi aralarındaki menâfi-i husûsiyelerini te’lif ve tevzi’inden 

sonra tekarrür etdirmekde ve eşgâl-i hâsılayı bir mu’âhede metni olarak imzâ edilmek 

üzere hasımlarına irâe eylemektedirler. Böyle şekl-i kat’isi tesbit ve teklif olunmuş 

mu’âhedâtın esaslı ve ruhlu hiçbir ta’dile mütehammil olmadığı da emsâl-i sâbıkası 

delâletleriyle sâbit olmuştur.Binaen-aleyh Türkiye mukadderâtı da devletler 

arasındaki menâfi-i mütezâdde ve muhtelife hal ve te’lif edilerek bir şekl-i kat’i 

iktisâb etmeden hukukumuzu müdâfaa ve gerek Düvel-i İtilâfiye gerek Sulh 
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Konferansı mahâfil ve erkânına hakikatı izah ile her biriyle ayrı ayrı uzlaşmak ve 

neticeten lehimize bir çâre-i hal te’minine çalışmak bir emr-i zarûridir. 

 Hukuk-ı milliyemizi tekâfül edecek ser’i bir sulh akdinin Payitaht-ı  Saltanat-ı 

Seniyye’de bulunan nisbeten mahdûd salâhiyetli İtilâf me’mûrîn-i siyâsiye ve 

askeriyesinden ziyâde Avrupa ve Amerika merâkizinde ve asıl salâhiyetdâr ricâl ve 

mahfil ile vukû bulacak temâslarla mümkün olabileceğini zan ediyoruz. Bu maksadla 

ve salâhiyetdâr mahâfil ile temâsa girerek lehimize bir zemin-i itilâf ihzâr eyleyecek 

nîm-resmî veyâ büsbütün husûsi mahiyeti hâiz ba’zı hey’ât ve mühim şahsiyetlerin 

şimdiden Avrupa ve Amerika merâkiz-i siyâsiyesinde fa’âliyete sevk edilmeleri ve bu 

meyânda cemiyetlerimizden de ahvâl-i mahalliyeye vukufları ve bu husustaki 

ihtisasları i’tibâriyle ba’zı müşâvirler alınarak teşkil olunacak hey’ât ve şahsiyetlere 

terfik edilmesi ez-her-cihet muvâfık olacağı mütâla’asını arz eyleriz. 

 Vatan ve milletimizin menâfi-i umumiyesinden birer cüz’i mühimmini 

müdâfaa eden ve temsil eyledikleri bu aksâm-ı vatanın ahvâl-ı tarihiye ve vaziyet-i 

kavmiye ve siyâsiyesince vukûf ve ihtisasları müsellem bulunan cemiyetlerimizden 

de konferans tarafından davet vukû’unda gidecek hey’et-i murahhasa-i Osmaniyeye 

kezâlik ayrıca mütehassıslar ilhak ve ilâvesini bi’l-hassa temenni ederiz. 

 İşbu ma’rûzâtımızın Meclis-i Hass-ı Vükelâ’da bi’tezekkür bir netice-i kat’iye 

ve fi’iliyeye rabt edilmesine müsâde sâmîye-i Sadaret-penâhîlerinin bi-diriğ 

buyurulması niyâziyle arz-ı ta’zîmât eyleriz efendimiz hazretleri. 

             15/11/ 335  İstanbul 

 Aslına mutabıktır 

 Tevfik Kâmil     

 Belgenin arkasında; “Zahrında havâle sureti Meclise, 

    Meclis-i Vükelâ’da mütalâa olunarak 

    Hâriciye Nezâret-i Celilesine tevdi 

    kılındı. 

    20’ Teşrın-i sâni sene 335” 
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EK-3 

 

Devlet-i Osmaniye 

Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti 

 

Mahreci No.sı    Kelimesi          Tarih   Alındığı tarih              İmza 

Derialiyye 10051  125  31.Kânunuevvel.335    3.Kânunusanî.336 Saat 8/9  Mehmet Rasim 

                        Necip 

 

 

Ankara Anadolu Rumeli Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesine 

 

 Yakında ve bir ihtimale nazaran Rumların senebaşlarına tesadüf eden 14 Kânunusanîde 

Atina Hükûmeti mes’uliyeti kendisine teveccüh etmemek üzere İzmir’in Yunanistan’a 

ilhakını tâcil maksadiyle yerli Rumlar tarafından müstakıl bir hükûmet-i milliye vücuda 

getirilmesine gayret ve bilûmum Türkleri hicrete icbarı için yerli ve Yunan kıtaatından 

hükûmet iltihak edecek kuvvetlere katliâmlar ihzar etmekte olduğu istihbar edilmektedir 

Bu gayeyi te’min için İzmir’le Atina arasında faaliyetle çalışılmakta olduğu 

anlaşılmıştırBöyle bir hareketin bizzarur tevlidedeceği aksül’amelden mütevellid 

mes’uliyeti Türk unsuruna atfetmenin doğru olamıyacağına dair şimdiden nazarıdikkati 

celbetmek üzere yarın Düvel-i İtilâfiye Komiserlerine birer muhtıra takdimi takarrür 

etmiştir 

        İzmir Müdafaai Hukuk Cemiyeti 

         Kâtib-i Umumîsi 

                 Câmi 

 

Müzakere 
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EK-4 

           Şifre halli            Harbiye 

              31/1/36 

Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa 

Hazretlerine 

 Dünki telgrafnamemizde  mebhûs muhtırayı İtilâf Mümessillerine yarın 

vereceğiz Yunaniler İngilizlerin teşvikıyle (a e a n t s l h y e n k) esasat-ı sulhiyenin 

bize tevdiinden evvel İzmir’de müstakil bir hukûmet-i milliye ilâniyle bir emrivakı 

ihdası hazırlığı yapıyorlar Bir ihtimale nazaran İzmir’i Yunanistan’a ilhak 

eyliyecekleri mütevatirdir Bu iki hareketten birisini icra edecekleri muhakkaktır Bu 

hareketlerinin tevlidedeceği buhrandan bilistifade tertipli katliâmlar yapılacağı ve 

işgal sahasındaki Müslümanların bu suretle hicrete icbar edilecekleri mevsûkan 

müstahberdir İzmir’den aldığımız raporlar pek elîm sahnelerin arefesini teyidediyor 

Heyet-i Celilelerinin bilûmum şuabat ve merakizde şiddetli bir lisan ile Düvel-i 

İtilâfiye işbu emrivakı istihzaratını protesto etmesinin derecei ehemmiyeti varestei 

arzdır Protestonamede bilhassa işgalden evvel Vilâyetimizde asayişin mükemmel ve 

harb (e s n a s n d e) esnasında asker firarileri ve hükûmet aleyhdarları şevavetinin 

derhal zâil olup Müslümanlar sükûn içinde sulha muntazır iken bilâsebep asayişin 

temini bahanesiyle İtilâf Devletlerinin namına yapılan işgalin kendi tahkık 

heyetlerinin itirafı veçhile yağma harik ve katliâmdan ibaret feci’ bir netice verdiği 

bu halin el’an devam etmekte olduğu beyan ve Yunan istil’asına açtığımız 

mücadelede devam edileceği ve bu azim mücadelede devamın yarın Türk milletini 

muhtelif vesaite müracaate mecbur edeceği bunun selâmet-i cihan için de tehlikeli 

olacağı Türk milletinin bundan mes’uliyet kabul etmiyeceği ve işgalın derhal ref’inin 

selâmet-i âtiye için elzem olduğu ve Anadolu için elzem olduğu ve Anadolu’da 

ikinci bir Makedonya ihdasına müsaade edilemiyeceği hususatının ilâvesi münasip 

olacağını arzile te’yid-i hürmet eyleriz 

      İzmir Müdafaai Hukuk-u Osmaniye 

      Cemiyeti Kâtibi Umumîsi Câmi 
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