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ÖZET 

XIX. yüzyılın ilk yarısında Yunan İrredentasının temel ilkesi ka-

bul edilen Megali İdea ulus ülküsü, Mayıs 1919 tarihinde Yunan or-

dusunun İzmir’e asker çıkarmasıyla birlikte yeni bir siyasi döneme 

girdi. Yunanistan açısından İzmir’in işgali, Şark Meselesi konusunda 

Doğu’nun yeni hâkim gücünün kendisi olduğu fikrini onaylıyordu. 

Bu nedenle Atina meclis kulislerinde siyasiler tarafından atılan nutuk-

ların neredeyse tamamında sonunun geldiğine inanılan Osmanlı Dev-

leti’ndeki Rum nüfus alanlarının ana kara Yunanistan’a bağlanması 

planlanmaktaydı. Atina Pire limanından Anadolu’ya yapılan asker sev-

kiyatlarında da 1821’den beri hayali kurulan Büyük Yunanistan dü-

şünün gerçeğe dönüştürülme umudu bulunuyordu. Ancak Ağustos 

1922’de Yunan ordusunun Türk orduları tarafından hezimete uğra-

tılması sadece bir askeri yenilgi olarak kabul edilmeyecek aynı za-

manda Megali İdea düşünün tamamen Yunan siyasi hayatından mia-

dını tamamlayarak silinmesine neden olacaktı.   

Savaş muhabiri İlias Voutieridis tarafından İzmir’de çıkarılan Yu-

nan ordusunun resmi cephe gazetesi Sinadelfos (Tertip) da 1921-1922 

yılları arasında gazetenin bir köşesinde “Cepheden Mektuplar” başlı-

ğıyla bir bölüm açarak Anadolu’nun birçok bölgesinden gönderilen 

asker mektuplarını yayınlama kararı aldı. Yunan Ordusunun çeşitli 

birliklerinden gazeteye gönderilen asker mektupları gazetenin İzmir 
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şubesinde toplanmasına rağmen Küçük Asya Bozgunu sonucunda 

amacına ulaşıp yayınlanamadı. Yunan ordusu ile birlikte İzmir’den 

kaçan Voutieridis, gazetenin tüm arşiv kayıtlarını da yanına alarak 

Atina’ya yerleşti. İlias Voutieridis’in ailesi tarafından Yunan Edebiyat 

ve Tarih Arşivine (ELİA) bağışlanan 68 adet asker mektubu bu bildi-

rinin temel konusunu oluşturmaktadır. Cepheden gönderilen mek-

tuplar içinde yer alan ifadeler ve tasvirler bilhassa Milli Mücadele Dö-

neminde Anadolu cephesinde savaşan Yunan askerlerinin savaş psi-

kolojisini çözümlemede oldukça önemli verilerdir. Yunan ordusunun 

Anadolu hezimeti ile sonuçlanan işgal sürecinin değerlendirilmesi hu-

susunda gazeteye gönderilen asker mektupları dönemin diğer arşiv 

kaynakları da ele alınarak yorumlanacaktır.          
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GİRİŞ 

Yazmak anlamındaki ketb kökünden türetilmiş bir kelime olan 

mektup
1
 edebi tür olmasının yanında özellikle roman ve hikayede bir 

anlatım biçimi, bir iletişim-dışa açılma aracı, iç monolog ve gerçeğin 

farklı görünümlerini ortaya koyan bir vasıtadır.
2
 Mektup ilk başlarda 

insanlar veya kurumlar arasındaki iletişimi sağlayan yaygın bir haber-

leşme aracı olarak kullanılmıştır. Tarihi süreçte yazılmış ve çizilmiş her 

şeyin temelde bir mektup olduğu düşünüldüğünde asırlardır duygu-

ların, düşüncelerin aktarılmasına form teşkil eden mektubun ilk çıkış 

noktası da mağara resimlerine kadar uzanmaktadır. Eski Mısır’da pa-

pirüs kağıtları üzerine yazılmış metinlerin ve kil tabletlerinin varlığı 

düşünüldüğünde mektup, yazının tarihi gelişimiyle de aynı paralel-

likte kabul edilebilir.
3
 Mektubun bireysel düşünce ve duyguların ifade 

edilişinde kullanılması bireyselleşmenin de tarihi sayılan XVII. yüzyıla 

denk düşmektedir. Kişiye özgü duygu-düşünceleri yansıttığından do-

layı mektuplar mahremdir ve aynı zamanda muhatabına yazdığı iç 

dünyasıyla itirafların da birer tutanağı niteliğindedir.
4
 Mektup, son-

raki süreçte ise özel ve genel konuları dile getiren bir yazışma aracı 

olmuş ve hatta bazen diplomatik mesajları taşıması açısından toplum-

lar arası ilişkilere yeni bir boyut da kazandırmıştır.  

Araştırma kaynağı biçiminde de kullanılan mektuplar yazanın bi-

linçaltını çözümlemek, hayata, olaylara ve sorunlara karşı nasıl tavır 

aldığını analiz etmek açısından psikolojik incelemelerde de kullanıl-

maktadır. Yazılan her mektup yazanın ne tür bir motivasyonla, hangi 

psikolojik saikle olayları kaleme aldığını göstermesi yönünde bir iç 

dökme aracı olabilmektedir. Bu sebeple mektuplar muhatabına ulaş-
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madan önce yazarın bir nevi iç konuşması olarak değerlendirilir. Mek-

tupta dile getirilen olayların arka perdesi bazen bir davranışın teme-

lindeki güdüyü, bazen davranışı gerçekleştirmeye iten motivasyon un-

surunu, bazen yazanın ruh dünyasındaki dehlizleri, bazen de psikolo-

jik mekanizmanın nedenlerini ortaya koyabilmektedir.
5
 Bunun ya-

nında mektupların “şahsi” olması özelde kişinin kendini anlattığı sa-

tırlarda tüm duygu geçişlerini, itiraflarını, özlemlerini ve beklentile-

rini belgeleyen önemli ipuçlarıdır. Mektup, dilinin içtenliği, duygusal-

lıklara açık oluşu sebebiyle en fazla edebi faaliyet alanlarında özellikle 

hikaye ve roman türünde kullanılmıştır.
6
 Öte yandan yazanın özelli-

ğine göre dönemin zihniyetini çeşitli açılardan yansıtan mektuplar ta-

rih araştırmalarında da belge niteliğinde incelenebilmektedir. Bil-

hassa savaş esnasında bir askerin memleketindekilere yaşadıklarını, 

içinde bulunduğu durumunu, korkularını, endişelerini, beklentile-

rini, ferdi duygu ve düşüncelerini mektup aracılığıyla doğrudan ak-

tarması hem askerin ruh halinin irdelenmesi açısından hem de savaşın 

bizzat yaşayan gözünden aktarılması noktasında birincil kaynak olabil-

mektedir.  

XX. yüzyılın başlarında Annales ekolü etkisiyle diyalektik manada 

sistemleşen ve kurumsallaşan tarih bilimi artık “büyük kurtların”
7
 si-

yasi ve diplomatik hegemonyasından sıyrılarak alt tabakanın deneyim-

lerinden de yararlanmaya başlar. Bu sayede sosyal tarihçiliğin geliş-

mesi yönünde önemli adımlar atılır. Sosyal tarihçiliğin insansız tarih 

yapılamayacağına dair ortaya koyduğu bu yeni perspektif, “aşağıdan 

tarih” yaklaşımıyla sıradan insanları da tarih araştırmalarının içine da-

hil eder. Böylece tarih araştırmalarının kaynak havuzunda, mevcut 

 

5
 Korhan Altunyay, “Edebi Tür Olarak Mektup, Hatıra ve Günlüklere Yansıyanlar: 
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yon Unsurları”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Yıl: 12, Güz 2014, S 17, s. 33-

35.  

6
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Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S 11, Erzurum 1999, s. 164. 
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kaynaklara alternatif olarak, biyografiler, otobiyografiler, hatıra, gün-

lük ve mektuplar bireylerin tarihsel olaylardaki failliğinde önemli ve-

riler olarak göze çarpar.
8
 Elbette kişisel gözle yazılan bu türden “ben-

lik belgeleri” belli kurguları da içinde barındıracağından güvenilirliği 

tartışmaya açık bir konudur ve nesnellik analizi de oldukça önemlidir. 

Bu metinler nasıl bir hakikat sunar? Bu hakikate nesnel, genel geçer 

ve ampirik bir bilgi olarak muamele edilebilir mi? Bu türden anlatılar 

bir kurgu mudur? Değilse kurgu metinleri arasındaki temel farklılık-

lar nelerdir?
9
 tarzında sorular tarih araştırmalarında benlik bilgilerin-

den elde edilen bilginin güvenilirliğinin ve doğruluğunun pratikte 

sorgulanması açısından mühim cevaplara sahiptir. Özellikle bu tartış-

mada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta edinilen bilginin dö-

nemiyle ilgili diğer kaynaklarla da çapraz denetlemeye tabi tutularak 

karşılaştırılması gerekliliğidir. Nitekim “benlik belgeleri” biçiminde ta-

nımlanan kaynakları kaleme alanların objektiflik içinde olmaması ve 

çoğu zaman hislerinin ya da şahsi görüşlerinin tesiri altında kalması 

bilgilerin “kasd-ı mahsus” ile saptırılmasına yol açmaktadır.
10

 Dolayı-

sıyla bilgilerin başka kayıtlar, yayınlanmış bilgiler ve diğer eserlerle 

tenkidinin yapılması araştırmanın nesnel sonuçları açısından önemli 

birer metodolojik adım sayılmaktadır.
11

  

Bu tebliğde de 1919-1922 yılları arasında Yunan Ordusunun Ana-

dolu’yu işgal etme süreci Batı Cephesinde Türklere karşı savaşan İo-

annis Papakostas ve İoannis Lironis adlı iki Yunan askerinin savaş sı-

rasında yazdığı şahsi mektupları üzerinden, dönemin siyasi gelişme-
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Bir Analiz”, Toplum ve Bilim, S 144, İletişim Yay., İstanbul 2018, s. 256.  
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leri dikkate alınarak, değerlendirilecektir. Mektuplarda belirtilen ta-

rihler Yunanistan’ın 1923 yılına kadar kullandığı Jülyen takvimine 

göre yazılmıştır. Jülyen takvimi Gregoryan takvimine göre 13 gün ge-

riden gelmektedir. Bildiri metninde de arşivin orijinaline sadık kalı-

narak takvim değiştirilmemiştir.  

Bir Araştırma Metodu Olarak Cephe Mektupları 

İngiliz tarihçi Dan Todman’a göre insanların geçmişte nasıl dü-

şündüklerini incelemek kolay değildir. Örneğin savaşı yaşayan ve hala 

hayatta olan kişilere geriye dönük anket yapmak ya da o dönemde 

nasıl düşündüklerini anımsamalarını beklemek çok da mümkün olma-

maktadır. Bu noktada tarihçi, savaşı bizzat yaşamış bu kişilerin öznel 

anlatıları arasından savaş ile ilgili genel ve çoğunlukla öznel veriler 

toplayabilir. Ancak asıl mesele bu türden araştırmalarda tarihçinin 

geçmişe kendi ön yargılarını dayatmaması ve psikolojik anakronizmin 

vebalini almamasıdır.
12

 Kişisel anlatıların yazıldığı cephe mektupları, 

“aşağıdan tarih” olarak savaşla ilgili anıları, öyküleri ve geçmiş tecrü-

beleri gözler önüne serer. Araştırmanın ana malzemesini oluşturan bu 

türden öznel anılar, mikro tarih düzeyinde oldukça önemlidir. Çünkü 

sıradan bir vaka analizinin dışında küçük yerlerde geniş sorular soran 

mikro tarih, olaylara çok yakından şahitlik etmiş ya da olaylardan biz-

zat etkilenmiş kahramanların ki bazen bu kahramanlar anonim de ola-

bilir, cephedeki gündelik hayatlarını irdeler. 

Cephe mektuplarında sadece askerlerin savaşta ne yaptığına dair 

bilgilere ulaşılmaz aynı zamanda savaşın askerlere ne yaptığıyla da il-

gili veriler elde edilir.
13

 Cepheden gönderilen bu mektuplar sayesinde 

askerlerin düşünme tarzını, psikolojik durumunu, hislerini, kişisel ta-

nıklıklarını, gündelik hayatına dair bilgileri, sorunlarını ve dönemin 

konjonktürel yapısını herhangi bir filtre olmaksızın öğrenebiliriz. As-

 

12
 Dan Todman, The Great War. Myth and Memory, Bloomsburg Academic, London 

& New York 2013, s. XIV. 

13
 Samuel Hynes, The Soldiers’ Tale. Bearing Witness to Modern War, Penquin Bo-

oks, New York 1998, s. 3. 
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kerlerin cepheden yazdığı mektuplar iki farklı kategori üzerinden de-

ğerlendirilebilir. İlk kategori askerin savaş süresince not tuttuğu gün-

lük yazılardır. İkinci kategori de askerlerin savaşta yakınlarına gön-

derdiği mektuplardır. Gerek günlükler gerekse mektuplar askerin sa-

vaş sırasında hissettiği, yaşadığı her ne varsa olduğu gibi, doğrudan 

aktardığı bir nevi itiraflarıdır. İçinde bulunulan zaman diliminde ya-

zılıp gönderildiği için daha sonra yeniden gözden geçirilip değişti-

rilme olanağına sahip değildir. Oysa hatıratlar, günlükler ve otobiyog-

rafiler yazarın daha sonra üzerinde çalıştığı, değiştirdiği hatta yeniden 

yapılandırdığı metinler olarak mektuplar kadar “an”ın perspektifini 

yansıtmaz. Çünkü yazar olayı betimlediği zaman sürecinden uzaklaş-

tıkça içinde bulunduğu andan geçmişteki aynı olaya bu sefer daha 

farklı bir gözle bakar. Bu nedenle savaşla ilgili yazılmış kişisel günlük-

lerde, hatıratlarda ya da otobiyografilerde, mektuplara nazaran 

önemli farklılıklar/değişiklikler gözlemlenebilir. Zaten bir hikayenin 

anlatımı o hikayeyi şekillendirendir.
14

 Ancak cephe mektupları her ne 

kadar askerler tarafından doğrudan yazılmış metinler olsa da her za-

man yüzde yüz gerçeği de yansıtmazlar. Çünkü mektubu yazan asker, 

cephe içinde sansür mekanizması düşünüldüğünde, kendisini tama-

men özgür ifade edemez. Örneğin Yunan Ordusunun V. Alayı’ndan 

(Ege Adaları Tümeni, I. Bölük) er Lefteris G. Paraskevaidis, “Yüzbaşı 

bölükteki sansür işiyle beni görevlendirdi. Bu yüzden yetki bende olduğu için 

bazen daha cesaretli cümleler yazabiliyorum”15
 ifadesiyle ordu içindeki san-

süre değinmiştir.  

Savaş sırasında cepheden gönderilen mektuplar dönemin tek ile-

tişim aracı olarak bilgi alışverişini sağlayan temel unsurlardandır. Di-

ğer taraftan askerin sabit bir adresinin olmaması bazı kişisel verilere 

ulaşılmada zorluk yaşatmaktadır. Zira askere ait tek değişmez öğe 

bağlı olduğu askeri birliktir. Cepheden gönderilen mektuplar orduda 

 

14
 Jessica Meyer, Men of War. Masculinity and the First World War in Britain, Palg-

rave Macmillan, Basingstoke & New York 2009, s. 11.  

15
 Λεφτέρης Γ. Παρασκευαίδης, Αδελφή Στρατιώτου. Ημερολόγιο και 

Αλληλογραφία Ενός Φαντάρου της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Unıversıty 

Studıo Press, Θεσσαλονίκη 2008, s. 49.  
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görevli subay, er ya da düşük rütbeli askerlerin yazdıklarından oluş-

maktadır. Ordu içinde toplumun her sınıfına ait insan bulunduğun-

dan askerlerin bazıları okuma yazma bilen kültürlü kişilerdir bazıları 

da çok az okuma yazma bilen ya da hiç eğitim görmemiş kesimlerdir. 

Dolayısıyla yazılan birçok mektupta zaman zaman sentaktik ve imla 

hataları bulunmaktadır. Yani her mektup bir nevi askerin kişisel fih-

ristidir. Cephe mektupları “ne oldu?” sorusunun cevabını bulmak için 

araştırılmaz. Bu türden mektuplar bizzat mektubu yazan kişinin olayı 

nasıl yaşadığı, olaydan nasıl etkilendiği ve olayı nasıl yorumladığını 

araştırmak için kullanılır. Bir manada cephe mektuplarında savaşla il-

gili tam gerçek ya da nesnellik aranmaz daha çok mektubu yazan as-

kerin öznelliği dikkate alınır. Bu mektuplarda askerin bedensel, ruh-

sal ve soyut bağlamda ne türden bilgiler verdiği önemlidir. Örneğin 

savaş döneminde yemeğin miktar ve niteliği, askerin temizlik ve öz 

bakımı, yorgunluk ya da hastalık gibi durumların nasıl yaşandığına 

dair bilgiler bedensel kategoride incelenebilir. Yine ruhsal bağlamda 

askerin savaş döneminde korkuları, özlemleri, yalnızlık ve bıkkınlık-

ları mektuplar aracılığıyla anlaşılabilir. Son olarak savaşın din, ırk, 

mezhep gibi kavramları nasıl süzgeçten geçirdiği, askerlerin cephede 

tertipleri ve üstleri ile nasıl ilişkiler kurduğu psikolojik verilerin kulla-

nımında son derece önemlidir.  

Araştırma konusu olarak cephe mektuplarının bir başka önemli 

tarafı mektubu yazan askerlerin resmi tarih/söylem içindeki “asker” 

kavramıyla farklı açıdan algı oluşturmasıdır. Örneğin resmi ifadede 

“asker”, düşman karşısında korkusuz, cesur, boyun eğmez, güçlü ve 

vatan uğruna canını seve seve feda eden kahramanlardır. Oysa cephe 

mektuplarında aynı askerler kahramanlık duyguları oluşturmanın dı-

şında bazen insani boyutta da kendilerini sergileyebilmektedir. Yani 

onlar da hayal kırıklığına uğrayabilir, korkabilir, sıkılabilir, acıkıp su-

sayabilir, yorulup hastalanabilir.
16

 Kısaca cepheden gelen mektuplar 

 

16
 Μαργαρίτα Ν. Δαλεζίου, “Κάθισα στο αντίσκηνο και έγραφα τα πάθη μου. Αφηγήσεις 

του ανδρικού εαυτού σε ημερολόγια στρατιωτών του Μικρασιατικού μετώπου (1919-

1922), Διπλωματική Εργασία, Ερμούπολη Σύρου, Μάιος 2010, s. 15-16.  
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belleklerde sadece kahramanlık ya da fedakarlık resmi oluşturmazlar 

bazen de askerin kendi öz benliğini sergilediği bir görüntü de sunar-

lar. Öte yandan cephe mektuplarında “ev ve cephe” arasında bazen 

ikilem de yaşanır. Askerler bir taraftan kendini orduya ait bir varlık 

olarak görür diğer taraftan da memleketinde bıraktığı o sıradan kişi 

ile özdeşleştirir. Siperdeki yaşam onları geçmiş hayatına yabancılaştır-

dığı için kader birliği yaptığı asker arkadaşlarıyla (tertip) memleke-

tinde bıraktığı insanlara kıyasla daha sıkı bir duygusal bağ kurar.
17

  

Anadolu İşgali Öncesinde Yunanistan’ın İç ve Dış Politikası  

Yunan ordularının 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’e asker çıkar-

masıyla başlayan Anadolu işgal sürecinin arka planında “kurtarılmayı 

bekleyen Hristiyan kardeşler” sloganına dayalı emperyalist bir ideoloji 

bulunmaktaydı. Yunanistan’ın “kurtarma” argümanı üzerine temel-

lendirdiği bu siyasi ideolojisinin ilk önemli sonucu 1912-1913 Balkan 

Savaşları sonrasında elde edilen ve Yunan siyasetinde iki kat toprak, 

iki kat nüfus ile tanımlanan ülkedeki büyük genişlemeydi. Yunanis-

tan’ın Balkan Savaşları sonrasında Doğu Ege Adaları, Girit, Epir, Batı 

ve Orta Makedonya’yı ilhak etmesiyle büyüttüğü sınırlar XIX. yüzyıl 

Yunan siyasetine damgasını vuran Megali İdea ulus ülküsünün de 

gerçekleştirilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdı. XIX ve XX. yüz-

yıllarda Yunan iredentasının resmi temsili olan Megali İdea, Yunan 

kültürünün varlık alanı oluşturduğu tüm bölgelerde Yunan hakimi-

yetini yeniden tesis etme çabasıydı. Özellikle XX. yüzyılın ilk yirmi yı-

lında büyük gelişim gösteren bu ülkünün merkezini İstanbul’un geri 

alınması umudu oluşturuyordu.
18

  

1914 yılında patlak veren I. Dünya Savaşı Yunanistan cephesinde 

uluslararası çatışmanın çok daha ötesinde başka bir politik krizin ya-

 

17
 Michael Roper, “Material relations: moral manliness and emotional survival in let-

ters home during the First World War”, Stefan Dudink & Karen Hagemann & John 

Tosh (eds), Masculinities in Politics and War. Gendering Modern History, Man-

chester University Press, Manchester & New York 2004, s. 295-315. 

18
 Michael Herzfeld, Our Once More. Folklore, İdeology and the Making of Modern 

Greece, Pella Publishing Co, New York 1986, s. 110-138.  
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şanmasına neden olmuştu. Yunan Hükümeti ve Saray arasında “Ulu-

sal Bölünme” (1915-1917) olarak adlandırılan bu siyasi krizin nedeni 

Kral Konstantin ve Başbakan Venizelos'un I. Dünya Savaşı süresince 

Yunanistan'ın dış politikasında hangi yönü izleyeceğine dair oluştur-

duğu fikir ayrılığıydı. Son dönemde adını etkin bir politikacı olarak 

duyuran ve 1909 Gudi darbesi sonrasında başbakanlık görevini üstle-

nen Eleftherios Venizelos, hiçbir gecikme yaşanmaksızın Yunanis-

tan'ın Antant Güçleri tarafında savaşa girmesi gerekliliğini savunu-

yordu. Zira Yunanistan’ın Antant Güçleri ile birlikte Merkez Güçlere 

karşı ortak mücadele içinde yer alması Venizelos siyasetinde, Anadolu 

toprakları da dahil olmak üzere tüm diğer ulusal taleplerin gerçekleş-

tirilmesi manasını taşıyordu. Çünkü Yunanistan ve İngiltere’nin iş bir-

liği hiç şüphesiz Yunanistan açısından büyük kazanç demekti. Venize-

los'a göre savaşın sonucu ne olursa olsun, Doğu Akdeniz her zaman 

Büyük Britanya gücünün hâkim olduğu alan olarak kalacaktı. Dolayı-

sıyla Yunanistan ne pahasına olursa olsun bu gücün kader ortağı ol-

mak zorundaydı.
19

 Öte yandan askeri bir bakış açısıyla İngiltere ve Yu-

nanistan ittifakını güvenilir bulmayan Kral Konstantin, Antant Güçle-

rinin Yunanistan’a karşı belli bir siyasi netlik göstermediği ve Yuna-

nistan’ın savaş sonrasındaki kazanımlarına dair kendilerine tam ga-

ranti veremediği görüşündeydi. Oysa Merkez Güçleri temsil eden Al-

manya, Yunanistan'ın tarafsız kalması durumunda toprak bütünlü-

ğünü garanti ediyordu. Kral Konstantin’in, Venizelos'un aksine, An-

tant karşıtı politika izlemesindeki tek neden elbette ki İngiltere ve 

Fransa'nın Yunanistan’a karşı netlik göstermeyen dış siyaseti değildi. 

Konstantin’in Almanya ile arasında güçlü bir manevi bağ da bulunu-

yordu. Bu bağın oluşumundaki önemli etkenlerden biri Berlin’de as-

keri okulda aldığı eğitim, diğeri ise Alman Kayseri II. Wilhelm'ın kız 

kardeşi Sofia ile evliliğiydi.
20

 Yunan başbakanı ve kralı arasında ülkeyi 

 

19
 Γιάννης Μουρέλος, «Ο Βενιζέλος όπως είδαν οι ξένοι, 1916-1917», Συμπόσιο Για τον 

Ελευθέριο Βενιζέλο. Πρακτικά, ΕΛΙΑ & Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 1988, s. 239. 

20
 Esra Özsüer, “I. Dünya Savaşı'nda Yunanistan'ın Tarafsızlığına Karşı Venizelos-

“Entente Cordiale” İşbirliği ve Propaganda Çalışmaları”, Ankara Üniversitesi Türk 

İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S 63, Güz 2018, s. 254. 
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iki farklı kutba ayıran bu katı muhalif tutum beraberinde Büyük Güç-

lerin Yunan iç işlerine karşı dış müdahalesini de beraberinde getirdi. 

Nitekim Büyük Güçlerin desteğiyle Haziran 1917 tarihinde Kral 

Konstantin karşısında başarıya ulaşan Venizelos siyaseti Yunanistan’ın 

Antant Güçleri tarafında I. Dünya Savaşı’na katılmasıyla sonuçlandı.  

28 Haziran 1917 tarihinde Yunanistan’ın I. Dünya Savaşı’na gir-

mesiyle birlikte Eleftherios Venizelos Hükümeti, sevk edilmeyi bekle-

yen 300.000 Yunan askerini büyük ölçüde Makedonya'da savaşan İn-

giliz-Fransız birliklerine dahil etmek üzere görevlendirdi. 30 Mayıs 

1918 tarihinde Bulgar ordularına karşı Yunan kuvvetlerinin Skra [di 

Legen] Savaşında zafer kazanması
21

 ve akabinde 11 Kasım 1918 tari-

hinde I. Dünya Savaşının Antant Güçleri lehine sonuçlanması Yuna-

nistan’ın galip ülkeler arasında yer almasına olanak verdi. Savaşın so-

nunda galip devletlerle yenilen devletler arasında tek tek imzalanan 

antlaşmalarla çatışmalar resmi olarak sona erdirildi. I. Dünya Sa-

vaşı’nın Merkez Güçler aleyhine sonuçlanması, 1815 Viyana Kongre-

sinden beri tartışılan bir başka önemli konuyu, “Doğu Sorunu” mese-

lesini, yeniden gündeme taşıdı. Antant Güçlerinin Osmanlı Dev-

leti’nin kaderini belirleyeceği ve aynı zamanda kendi talepleri doğrul-

tusunda karar vereceği mütarekename, Limni adasının Mondros Li-

manına demirlenmiş Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 tarihinde 

imzalandı. İmzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı Devleti 

hem fiili olarak sona eriyor hem de galip taraf Antantın masaya yatır-

dığı önemli bir pazarlık konusu oluyordu. I. Dünya Savaş’ının sona 

ermesiyle birlikte Müttefik Devletler bir an önce mağlup devletlere 

dikte ettirilecek barış taslağını oluşturmak için diplomatik görüşmeler 

başlattı.
22

 Barışın tesisini sağlamak ve yeni dünya düzeninde Av-

rupa’nın sınırlarını çizmek amacıyla Müttefik (Allied), Daha Az Müt-

 

21
 Γεώργιος Β. Λεονταρίτης, Η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1917-1918, 

ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005, s. 229-230.  

22
 C Howard Ellis, The Origin Structure and Working of the League of Nations, Ge-

orge Allen & Unwin, London 1928, s. 39.  
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tefik (Lesser Allied) ve Ortak (Associated) devlet gibi suni bir sınıflan-

dırmaya tabi tutulan devletler, 18 Ocak 1919 tarihinde Paris Barış 

Konferansında bir araya geldi. 

1919 yılında toplanan Paris Barış Konferansı’nda Yunanistan ilk 

defa Megali İdea’yı uluslararası düzeyde tartışmaya açtı. Daha önce 

Venizelos’un Kasım 1918 tarihinde sunduğu muhtırasında Yunanis-

tan’ın temel kaygı duyduğu öncelikli konu Osmanlı Devleti toprakla-

rında yaşayan Hristiyan Rumların himaye edilmesiydi. Aynı muhtı-

rada Yunanların bölgedeki talepleri etnolojik ve jeopolitik tezlerle de 

desteklenmeye çalışılmıştı.
23

 Yunanistan’ın öncelikli talepleri arasında 

Anadolu (Küçük Asya), Ege Adaları, Batı-Doğu Trakya ve Kuzey 

Epir’in büyük bir bölümü yer almaktaydı. Venizelos, I. Dünya Sa-

vaşı’nı ağır bir şekilde kaybeden Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve An-

tant Güçleri tarafından Türkiye topraklarının parçalanması husu-

sunda büyük ümitler taşıyordu. Zaten Osmanlı topraklarında Büyük 

Güçlerin desteğiyle ufak koloni devletleri kurulması planlanmıştı. 

Anadolu’nun zengin, bereketli topraklarında da Yunanlardan oluştu-

rulacak bir kolonizasyonla etnolojik duvar oluşturulacaktı.
24

 Aslında 

Venizelos’un söz konusu planı tıpkı Fransa ve İtalya’nın Kuzey Af-

rika’da kurduğu kolonizasyon ile benzer özellikler taşıyordu. Esasen 

arka planda Yunan ordularının Büyük Britanya’nın Çanakkale’de ve 

bilhassa Ortadoğu petrolleri düşünüldüğünde Doğu Akdeniz’de sö-

mürge çıkarlarını silahlı koruma altına alması bulunuyordu. Öte yan-

dan Yunan askeri gücü, I. Dünya Savaşı’nda ordusu bir hayli yorgun 

düşmüş ve dolayısıyla yeni bir savaş macerasına girmek istemeyen İn-

gilizler için de kolaylaştırıcı bir unsurdu. Nitekim dönemin İngiltere 

Harbiye Nazırı Winston Churchill de Anadolu’daki Yunan askeri ha-

rekatını “yetki verenlerin temsilcileri” tarafından çıkartılması gerekli 

bir savaş biçiminde tanımlamıştı. Genellikle büyük devletler savaşmak 

 

23
 Eleftherios Venizelos, Greece Before the Peace Congress of 1919. A Memorandum 

Dealing with the Rights of Greece, Oxford University Press American Branch, New 

York 1919, s. 1-32. 

24
 Λεωνίδας Ι. Παρασκευόπουλος, Αναμνήσεις 1896-1920, Τόμος Δεύτερος, Τύποις 

Πυρσού, Εν Αθήναις 1934, s. 361.  
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için bu yöntemi bizzat tercih ediyor fakat çoğu zaman da bu türden 

savaşlar temsilcileri açısından büyük tehlikeler yaratıyordu.
25

 

Venizelistlerin aksine Yunanistan’da başka bir grup Anadolu’ya 

yapılması planlanan askeri bir harekatın karşısında yer almıştı. Radi-

kal sol grupların antiemperyalist tutumu ile birlikte Yunan asker ve 

devlet adamı İoannis Metaksas da Yunan ordusunun Anadolu işgalini 

muhalif gözle değerlendiriyor ve bu askeri harekatı “İngiliz gorilleri-

nin (muhafız) Bizans kahramanlarının örtüleri altına saklanması”
26

 

şeklinde tanımlıyordu. Ancak İtalya’nın Müttefiklerden habersiz İz-

mir’e asker çıkarma planları İngiltere ve Fransa’yı öfkelendirerek acil 

önlemler almasına sebebiyet vermişti. Britanya Başbakanı Lloyd Ge-

orge’un daveti üzerine Venizelos’un Fransa Dışişleri Bakanlığında 

yaptığı görüşme sonrasında Yunan Ordularının Anadolu’ya gönderil-

mesi kararlaştırılmış ve Paris Barış Konferansı’nda alınan karar gereği 

Yunan ordusu 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’i işgal etmişti. Venizelos 

cephesinde bu ani gelişme uzun zamandır Yunan siyasetinde belirle-

yici rol üstlenen Megali İdea ülküsünün hayata geçirilmesinde olağa-

nüstü bir fırsat görüldü. Bu nedenle Venizelos, Mayıs 1919 tarihinde 

Anadolu’ya ayak basan Yunanların ileriki süreçte Büyük Güçler tara-

fından Anadolu topraklarında yalnız bırakılacağı düşüncesini hiçbir 

zaman aklına getirmedi. Oysa Paris’te alınan bu acele kararda Büyük 

Güçler Yunanistan’a hiçbir garanti de vermemişti.
27

  

Cepheden Gönderilen Asker Mektuplarına Göre Yunan 

Ordusunun Anadolu Harekatı 

15 Mayıs 1919 sabahı Yunan ordusunun I. Piyade Tümeni Albay 

Zafiriou yönetiminde İzmir sahiline ayak bastığında Yunanlar XIX. 

yüzyılın ilk yarısından beri hayalini kurduğu Anadolu topraklarına 

 

25
 Winston S Churchill, The World Crısıs. The Aftermath, Thornton Butterworth 

Limited, London 1929, s. 376-377.  

26
 Ιωάννης Μεταξάς, Το προσωπικό του Ημερολόγιο. 1921-1932, Τόμος Γ, Ίκαρος, 

Αθήνα, 1964, s. 116.  

27
 Michael Llewellyn Smith, Yunan Düşü, Çeviren: Halim İnal, Ayraç Yayınevi, An-

kara 2002, s. 212. 
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adımlarını da böylece atmış oluyordu. Üstelik Anadolu işgalinin “kur-

tarılmayı bekleyen Hristiyan kardeşler” ülküsüne dayalı kutsal bir gö-

rev olduğuna inanan Yunan askerler savaş bittiğinde kaleme aldıkları 

hatıralarında bu heyecanlarını “… tıpkı diğer tertipler gibi ben de Ana-

dolu’ya gideceğimiz için oldukça keyifli ve mutluyum. Yeni yerler gezip gör-

mekle birlikte kardeşlerimizi de özgürlüklerine kavuşturacağız…” satırlarıyla 

ifade etmişlerdi.
28

 Öte yandan İzmir’in Yunanlar tarafından işgali İz-

mir Rumları için de bir düşün gerçekleşmesi anlamı taşıdığından Yu-

nan bayrakları tüm Rum evlerine asılmış, Yunan askerlerinin kordon 

boyundaki yürüyüşleri sırasında Rum ve Ermeniler coşkun tezahürat-

larda bulunmuştu. İzmir Rumlarından Anna Saroglu, er Lefteris G. 

Paraskevaidis’e yazdığı 31 Temmuz 1920 tarihli mektubunda Yunan 

ordusunun İzmir’i işgal etmesini şu sözlerle değerlendiriyordu:  

“… burada, İzmir’de sanki yer yarıldı da önceki efendilerimizin hepsi 

içine girdi. Ne yollarda ne de eğlence kulüplerinde tek bir fes dahi göre-

mezsin. Türk hanımlar Yunan ordusu şehre gelmeden bir gün önce tüm 

küstahlıklarıyla mağazalarda dolaşıyor ve ne hoşlarına gidiyorsa yangın-

dan mal kaçırırcasına satın alıyorlardı. Oysa şu an deliklerinin içine gö-

mülmüş haldeler. Eee şimdi başkasında sıra!”29  

Anna’nın söz konusu mektubunda “eski efendilerimiz” olarak 

bahsettiği Türkler Yunan iredentasına hizmet eden “kurtarma/kurta-

rılma” argümanını destekler nitelikte bir görüştü. Üstelik yıllardır 

Rumlar ile Türklerin sulh içinde yaşadıkları göz ardı edilmişti. Diğer 

taraftan Türkler için Yunan işgali içerden yani kendi tebaasından des-

tek görmüş acı bir tecrübe olarak “millet-i sadıka” fikrini ileride gay-

rimüslimler üzerinden yeniden düşündürtecekti.
30

 Anna’nın mektu-

bunda yazdıkları XIX. yüzyılda güçlenen Atina milliyetçiliğinin Ana-

dolu Rumları üzerindeki etkisi bağlamında önemli bir örnekti. Çünkü 

 

28
 Παρασκευαίδης, a.g.e., s. 25.  

29
 Παρασκευαίδης, a.g.e., s. 88. 

30
 Lozan Görüşmelerinde Patrikhane ve Azınlıklar meselesi için Bkz. Salahi R. Sonyel, 

İngiliz Gizli Belgelerinde Türk-Yunan İlişkileri. 1821-1923, Remzi Kitabevi, İstan-

bul 2011, s. 358-363.  
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Anna için Osmanlı kimliği yerine Helen/Ortodoks kimliği sahiplenilen 

kimlik olmuştu. Zira mektubun son satırlarında sıranın kendilerine 

geldiği, artık Türklerin yerini Yunanların alacağı açıkça vurgulan-

mıştı.  

İzmir’in Yunanlar için müstesna bir şehir olmasının iki nedeni 

vardı. İlki, Yunanların Antik Yunanlar ile kurduğu tarihi zincirde böl-

genin Helen mirası olduğu tezi idi. Bu tez Yunan tarih inşasında ve 

Yunan kolektif belleğinde güçlü imgelerle sağlamlaştırılmış ve Yunan 

tarihinin babası Paparrigopoulos tarafından da ulus kimliğinin ilk hal-

kasına eklemlenmişti. Dolayısıyla Yunanların İzmir’i elinde bulundur-

ması sadece ekonomik büyümenin kapılarını açan bir liman şehrine 

sahip olmak değil aynı zamanda tarihi bir hayalin hayata geçirilmesi 

anlamını taşıyordu. Bu nedenle Atina gazeteleri İzmir’in işgalini “Yu-

nan efsanesinin gerçekleşmesi” başlığı altında şu ifadelerle haber yap-

mıştı:  

“Gerçekten şu an sizlere içinde bulunduğumuz durumun gerçek mi 

yoksa tatlı bir hayal mi olduğunu söylemekte zorlanıyorum. Evlerin çatıla-

rında mavi beyaz bayrağın gururla dalgalandığı İzmir’in rengarenk, gü-

zel sahiliyle iftihar ediyoruz. Bundan sonra buradaki her şey Yunan aittir. 

İzmir’imiz her şeyiyle Yunandır. Yıllarca evlerin en dip köşelerine gizlen-

miş bayrağımız artık özgür gökyüzünde korkusuzca dalgalanıyor. Ve o bay-

rak burası İyonya, burası Yunan toprağı diyerek avazı çıktığınca bağırı-

yor.”31  

İkincisi ata toprağı olarak kabul edilen İzmir ve art bölgesinin 

dünya pazarlarının ihtiyaç duyduğu tarım ürünlerine sahip olması ve 

bilhassa bu ürünleri kente bağlayan demiryolları ile ekonomik, Ege 

denizini kontrol etme niteliği ile de stratejik ehemmiyetinin bulunma-

sıydı.
32

 Yunan Piyade Er Lefteris G. Paraskevaidis de birliklerinin İz-

mir’e indiklerinde Yunan askerlerinin yaşadığı büyük sevinç ve refahı 

 

31
 Πατρίς, «Ενώ η Κυανόλευκος κυματίζει εις την απολυτρωμένην πόλην. Η 

πραγματοποίησις του Ελληνικού Θρύλου», 12.05.1919, Αριθ: 9008, s. 1.  

32
 Engin Berber, “Kurtuluştan Sonra İzmir’de Yunan İşgal Dönemine Tepkiler”, Ata-

türk Araştırma Merkezi Dergisi, C III, S 8, Mart 1987, s. 444.  
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16 Eylül ve 3 Ağustos 1919 tarihinde yazdığı iki mektubunda şöyle dile 

getirmişti:  

“Burada çok iyi vakit geçiriyoruz. Şimdi Yukarı Bey köyüne ulaştık ve 

keyfimiz yerinde. Sürekli çam fıstığı, badem ve ceviz yiyoruz. Her gün bir 

sepet üzüm yiyoruz. Keşke size de bir çuval çam fıstığı gönderebilseydim 

fakat buna izin verilmiyor. Burada yağ ve bal bolca… Benim de burada 

keyfim gayet yerinde. Bir sürü yiyecek ve meyve var. Bütün üzüm bağları 

ve bahçeler bizim. Bir bahçeye girip canımız ne isterse yiyoruz. Kimse bize 

sesini çıkarmıyor. Her gün fırında patatesli, domatesli, patlıcanlı et, do-

matesli yumurta veya ciğer tava yiyoruz. Şimdilik her şey yolunda ama 

sonra ne olur bilemiyorum. Fakat sanırım korkacak bir şey de yok.”33 

Venizelos ve Antant Güçleri’nin gözünde Osmanlı Devleti, savaş 

yenilgileriyle güçsüzleşmiş, ekonomisi çökmüş ve son bir darbeyle yı-

kılacak “köhne” bir ülke konumlandırmasındaydı. Üstelik I. Dünya 

Savaşı sonrasında İzmir’de dahil olmak üzere yer yer işgal edilen Os-

manlı topraklarında örgütlü bir direniş ya da milliyetçi unsurları te-

tikleyecek herhangi bir çaba da olmamıştı. Oysa Paris’te toplanan dün-

yanın kanun yapıcıları Türkiye’ye karşı katı tutumunu İstanbul’a de-

mirledikleri donanmalarıyla sürdürmüştü. Öte yandan Yunan ordu-

sunun Anadolu işgali Türkiye'nin silahsızlandırılmasından hemen 

sonra Türk milletinin yıkımı ve ölümü anlamına geliyordu. Ancak 

Churchill’in ifadesiyle İstanbul’da kukla bir hükümete karşı Ana-

dolu’nun ücra bölgelerinde haklılık mücadelesine girmiş bir grup 

Türk, daha sonra Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Kuvayı Milliye 

ruhunu canlandırmıştı. Yunanların İzmir’i işgalinden kısa bir zaman 

sonra Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’da başlattığı Kurtuluş Savaşı 

aslında Churchill’in anılarında bahsettiği Türklerin Anadolu işgaline 

öyle kolay kolay boyun eğmeyeceğinin en önemli amiliydi. 22 Haziran 

1919 tarihinde Amasya Tamiminde Türkiye'nin kurtuluş planları ka-

muoyuna açıklandı ve Anadolu topraklarında özgürlük adına Türk 

 

33
 Παρασκευαίδης, a.g.e., s. 31-32, 40. 
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ulusal hareketi başlatıldı. Neticede Yunanlıların Türk topraklarını iş-

gal etmesi herhangi bir Türk'ün kabul edeceği bir kader kararı ola-

mazdı.
34

 Yunan piyade er Paraskevaidis’in Aralık 1919 tarihli mektu-

bunda belirttiği üzere Yunanlar başta hızlıca her şeyi bitireceğini düşünmüş 

fakat sonra şartlar değişmişti. Yunanlara artık burada her şey bulanık görü-

nüyordu ve gün be gün daha da bulanıklaşıyordu.35
  

10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan ve Osmanlıyı ortadan kaldı-

ran Sevr Antlaşması, Venizelos’un “beş deniz iki kıta” sloganıyla siyasi 

rotasını belirlediği ve dünya güçleri arasına girme yönünde atılmış 

önemli bir adımdı. Sevr’de imzalanan bir dizi antlaşma, Yunanistan’a 

hemen hemen bütün Trakya’yı, Gökçeada ve Bozcaada’yı, Rodos dı-

şındaki On İki Ada’yı ve beş yıl sonra Yunanistan’a geçecek büyük bir 

İzmir bölgesini kazandırmıştı.
36

 Ancak 1920 senesi tüm planları farklı 

yöne çevirecek öngörülemeyen iki kritik gelişmeyi gündeme taşıdı. İlk 

olarak Kuvayı Milliye kuvvetleri Paris’teki devletlerin emirlerine karşı 

durmaya kararlı bir şekilde savaş alanında mücadeleden vazgeçmi-

yordu. Yunanistan Venizelos siyasetinin kazanımlarını ancak Yunan 

ordusunun gireceği harple sağlayabilirdi. Zaten Yunan Ordusunun 

Başkomutanı Leonidas Paraskevopoulos, Mustafa Kemal’in antlaş-

mayı tanımayacağını ve biran önce Türk birliklerine karşı harekete 

geçilmesini Venizelos’a yazdığı bir raporla bildirmişti. Dolayısıyla Pa-

raskevopoulos Kemalist hareketin iki aşamalı büyük bir askeri seferle 

yok edilmesi gerekliliğini savunuyordu. Bilhassa vurup kaçan milli-

yetçi Türk kanadını yok etmek için Anadolu’da ilerlemeleri gerekmek-

teydi. Fakat Yunan ordusunda asker içinde terhis edilmek ve eve dön-

mek isteyenler baş göstermişti. Er Paraskevaidis’in 12 Ocak 1920 ta-

rihli mektubunda da askerin terhis beklentisi ve hoşnutsuzluğu kısık 

sesler halinde şöyle çıkıyordu: “Noel ve Yılbaşı nasıl da geçti hiç anlama-

dım. Zaten dağın tepesindeki biri bayramlardan ne anlayabilir ki?”37
 Hatta 

ani bir Türk saldırısından birliğini son anda kurtaran Yunan askere 

 

34
 Churchill, a.g.e., s. 368. 

35
 Παρασκευαίδης, a.g.e., s. 49. 

36
 Llewellyn Smith, a.g.e., s. 187.  

37
 Παρασκευαίδης, a.g.e., s. 50. 
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ödül olarak rütbe yükseltme verildiğinde asker evine gitmek istediğini 

ve terfi yerine terhis istediğini şu sözlerle belirtiyordu: “ben omzumda 

şerit istemiyorum. Eğer mümkünse karım ve çocuğumun yanına gitmem için 

beni terhis edin…”38
  

1920 senesinde Yunanistan’daki siyasi planları alt üst eden ikinci 

önemli olay ise 14 Kasım 1920 tarihinde Venizelos’un genel seçimleri 

kaybederek iktidardan düşmesiydi. Venizelos İngiltere Başbakanı 

Lloyd George’a yazdığı 27 Kasım 1920 tarihli mektubunda seçimlerin 

Venizelistler cephesinde kaybedilmesinin nedenini halkın ve askerin 

“savaş yorgunluğu” ile açıklıyordu.
39

 Ateşkesten sonra terhis bekleyen 

Yunan askerleri seferberliğinin iki sene daha uzatılması konusunda 

Venizelos’u cezalandırmış görünüyordu. Kral yanlısı hükümet ise kü-

çük ama saygın Yunanistan fikrini genel seçimlerde de sürdürmüştü. 

Anadolu’nun sunduğu hiçbir şeyde gözlerinin olmadığını ve Anadolu 

toprakları için savaşmayacaklarını çünkü bu bölgenin onlar için sadece 

yük olduğunu vurgulamışlardı. Üstelik sekiz senedir sürekli savaşan 

Yunanlar artık yorgun düşmüştü. Bu nedenle “askerin salıverilmesi” 

sloganıyla yürüttükleri seçim kampanyasında başta ordu mensupları 

olmak üzere halkın büyük bir kesimi oylarını kral yanlısı hükümet le-

hine kullanmıştı.
40

 Er İoannis Lironis de cepheden gönderdiği 6 Ekim 

ve 12 Kasım 1921 tarihli iki farklı mektubunda askerin yaşanan kar-

maşadaki yorgunluğunu “nefes alacak boş bir vaktinin olmadığını”41 ve 

“üzgün bir ruh hali içinde bulunduğunu”42
 satırlarıyla ifade etmişti.  

Bu sonuç Yunan iç siyasetindeki hükümet değişiminin aslında Yu-

nan dış siyasetinden bağımsız olmadığını örneklemesi bağlamında 

 

38
 Παρασκευαίδης, a.g.e., s. 136-137. 

39
 David Lloyd George, The Truth Abaout the Peace Treaties, Volume II, Victor Gol-

lancz Ltd, London 1938, s. 1345-1346.  

40
 Κωνσταντίνος Γ. Ζαβιτζιάνος, Αι Αναμνήσεις του εκ της Ιστορικής Διαφωνίας 

Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ελευθερίου Βενιζέλου όπως την έζησε (1914-1922), 

Τόμος Δεύτερος, Αθήναι 1947, s. 100.  

41
 Γιάννης Παπακώστας, Προς την Αδελφήν Στρατιώτου, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 

2007, s. 49. 

42
 Παπακώστας, a.g.e., s. 50. 
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önemliydi. Antant Güçleriyle Kasım 1916 tarihinde kanlı bir çatışma 

yaşayan Alman yanlısı Kral Konstantin ülkenin başına yeniden hükü-

meti kurma göreviyle getirilmişti. Böylece İngiltere ve Fransa, Yuna-

nistan’daki genel seçim sonuçlarını bahane ederek Anadolu askeri ha-

rekatından desteğini çekme kararı aldı. Yunanistan’da Kralcılar tara-

fından kurulan yeni hükümet ve değişen rejim en büyük etkisini or-

duda göstermişti. Ordu içinde birçok subay “ulusal bölünme” etkisini 

toplumun diğer kesimlerine göre çok daha fazla yaşamıştı. Venizelist 

ve anti-Venizelist subaylar ordu içinde siyasal mücadelen bağımsız ola-

madıkları için her yeni iktidar kendine yakın olan grubu orduda 

önemli yerlere getiriyor muhalifleri de işlerinden atıyordu. 1921 yılı 

Yunan ordusu tarafında ayrılıkçı görüşlerin mücadelesiyle ama ekse-

riyetle “hırs ve öfke” ile geçmişti.  

Yeni hükümet Yunan ordusuna Anadolu’dan çekilmesi emrini 

vermedi zira Anadolu’dan çekilme kararı çok cazip görünmekle bir-

likte hiçbir zaman ciddi de düşünülmemişti. Psikolojik açıdan Yunan 

Hükümetinin bu türden bir karar alma ihtimali söz konusu değildi. 

Önce Venizelos sonra Metaksas tarafından önerilen Yunan ordusu-

nun savunmada kalma politikası askeri yönden olumsuz politik bakım-

dan da yanlış kabul edilmişti. Zira sonucun kuvvet yoluyla çözülece-

ğine inanan Yunan askerlerine karşı direnmek politik hedef bağla-

mında karavana atış olurdu. İşte tüm bu seçenekler yeni kurulan hü-

kümetin askeri bir saldırıya yönelmesinden başka bir alternatifinin ol-

madığını gösteriyordu.
43

 Diğer bir önemli husus Kralcı hükümetin 

Yunanistan’ın ciddi bir ulus olduğunu başta İngiltere olmak üzere Bü-

yük Devletlere kanıtlama telaşıydı.
44

 Fakat belki de en önemlisi Başba-

kan Gunaris’in bir önceki iktidar döneminde etkinliğini sağlamlaştır-

mış olan Venizelos’un politikasından aşağı kalmama hırsıydı.  

1921 yılında Müttefik Devletler, Sevr Antlaşmasındaki esaslar çer-

çevesinde bir anlaşmaya varmak için Kemalistler de dahil, Türkleri ve 

 

43
 Llewellyn Smith, a.g.e., s. 264.  

44
 Μεταξάς, a.g.e., s. 87. 
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Yunanları Londra’da yapılacak konferansa çağırmıştı. Konferans baş-

lamadan önce Yunan ordusu Kralcı rejimin saldırgan ruhunu göster-

meye hevesli olan yeni Yunan Başkomutanı Papoulas’ın emriyle 

Bursa’dan Eskişehir’e gönderilmişti. Zorlu kış şartlarında Eskişehir 

ovasına ulaşan Yunan orduları İnönü yakınlarında kararlı Türk dire-

nişiyle karşılaşmıştı. Aslında bu direniş Mustafa Kemal ordularını kü-

çümseyen Yunan tarafında beklenen bir sonuç değildi. Asker hala Yu-

nan ordusunun Mustafa Kemal Paşa’yı devirip Yunan topraklarını İs-

tanbul da dahil olmak üzere genişleteceğinden kat’i surette kuşku 

duymuyordu. Örneğin er İoannis Lironis 12 Aralık 1921 tarihli mek-

tubunda “İstanbul her Yunan’ın hayalidir”45
 sözleriyle bu fikri destekle-

mişti. 21 Şubat 1921’de toplanan Londra Konferansında Yunanlar 

Mustafa Kemal Paşa’ya barışı zorla kabul ettirebileceklerinden emin 

olduklarını ayrıca Türk direnişini de üç ay içinde yok edebileceklerini 

iddia etmişti. Öyle ki konferansta dönemin Yunan Başbakanı Nikolaos 

Kalogeropoulos (24 Ocak-25 Mart 1921), Türk askerini önemsiz kuru 

kalabalık olarak tanımlamıştı.
46

 Yunan ordusu ne pahasına olursa ol-

sun ilerlemeye kararlıydı ve savaşı göze almıştı. Böylece Yunan ordusu 

saldırıya geçmek için ilerlemeye başladı. 23 Mart 1921 tarihinde Yu-

nanlar yeniden saldırıya geçti. 27 Mart 1921’de Afyonkarahisar Yu-

nanlar tarafından ele geçirildi. Ancak ordu içinde askerlerin savaşma 

konusunda üstleri kadar hevesli olmadığı er Paraskevaidis’in ailesine 

yazdığı 12 Şubat 1921 tarihli mektubunda da anlaşılabilir bir du-

rumdu: “Saygıdeğer babacığım, Cephe gerisinde herhangi bir hizmete nakle-

dilmem çok iyi olacak. Eğer Midilli ya da Atina’ya naklim mümkün olmazsa 

hiç değilse Anadolu’da bir yerlere gönderileyim.”47
 Artık Yunan askeri cep-

hede kutsal görev addedilen Megali İdea ülküsünün ilhamıyla sa-

vaşma ruhunu kaybetmiş görünüyordu. Yunan birlikleri Mayıs 1919 

tarihinden bu yana ilk defa hiç karşılaşmadıkları bir direnişle yüzleş-

mişlerdi. Yunanlar artık tahkim edilmiş mevzilerde başıbozuk birlikler 

 

45
 Παπακώστας, a.g.e., s. 56. 

46
 Llewellyn Smith, a.g.e., s. 275. 

47
 Παρασκευαίδης, a.g.e., s. 137-138. 
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yerine dönemin en modern silahlarıyla donatılmış düzenli bir Türk 

ordusu ile karşılaşmıştı. Nitekim Er Paraskevaidis de Türk ordusun-

daki bu güçlenmeyi satırlarında şu sözlerle ifade ediyordu: 

“Geçen sene çetecilerin sadece bir topu vardı ve onun da top mermisi 

kusurlu olduğundan patlamıyordu. Hatta biz onlarla dalgamızı geçiyor ve 

bize atılan top mermilerini elimizle yakalamaya çalışıyorduk. Türklerin top 

mermileri üzerimizden geçip etraftaki bir tepeciğe patlamadan düşüyordu. 

Sadece “paff” diye bir ses, bir de azıcık duman çıkarıyordu. Bizler de bunu 

fırsat bilip Türklerle alay ediyorduk. Top mermisi üzerimizden geçip ha-

vada dönüp dururken biz de siperlerimizden çıkıp güya atılan top mermi-

lerini yakalayacakmışız gibi yapıyorduk. Bizi çetecilerin topçuları da görü-

yordu. Mermi yere “paff” diye her düştüğünde biz de “Aera!” diye bağırı-

yorduk. O zamanlar savaş bizim için adeta panayır yeriydi. Fakat bu yıl 

ilk kez İnönü’de Skoda topları ve taramalı tüfekleri olduğunu gördük.”48  

Yunan ordusu disiplinli Türk birliklerini bozguna uğratamayaca-

ğını hiç hesaba katmamıştı. Londra Konferansında Müttefiklere veri-

len güvencelerin de içi doldurulamayan boş vaatler olduğu artık daha 

da netlik kazanmıştı. 34. Yunan Piyade Alayı, Türk birliklerini Dum-

lupınar önünde durdurmuş ve Uşak’taki mevzilerine çekilmişti. Yu-

nan orduları yorgun ve hayal kırıklığı içinde eski mevzilerinde konuş-

lanmak zorunda kalmıştı. Er Paraskeavaidis’in annesine yazdığı 31 

Mart 1921 tarihli mektubunda da ordu içindeki hezeyanı şu cümle-

lerle satırlarına yansımıştı: “Saygıdeğer anneciğim, birkaç gün önce dinlen-

mek için savaştan döndük. Tanrı bizi korudu. Dağların tepesinde bir yığın ce-

naze bıraktık. Her yer ölülerle dolup taştı. Az kalsın bizi de canlı canlı ele ge-

çireceklerdi.”49
 Yunan ordusunun bu başarısızlığı İzmir’de de yankı bul-

muş ve şaşkınlıkla karşılanmıştı. İzmirli bir Rum olan Anna da cep-

heye gönderdiği 19 ve 23 Mart 1921 tarihli mektuplarında bu üzün-

tüyü açıkça dile getirmişti: ‘‘Burada, İzmir’de, herkes son olaylardan dolayı 

çok üzgün. Her gün buraya ordu gelip hemen Anadolu’nun içlerine gidiyor… 

Ben de yaşanan bu olaylar için o kadar üzgünüm ki. Bizler İzmir’de tedirginlik 

 

48
 Παρασκευαίδης, a.g.e., s. 50. 

49
 Παρασκευαίδης, a.g.e., s. 158-159. 
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içinde yaşıyoruz. Pazar gününe kadar Eskişehir’in düşeceğine inanıyorduk 

oysa sonrasında öğrendik ki ordumuz büyük zarar ziyana uğrayıp geri çekil-

miş.”50
 Ne İngilizler, ne Yunanlar ne de Rumlar böyle bir direniş ha-

reketini Türklerden beklememişti. Türklerin hesaba katılmayan bu 

başarısı, Yuna tarafının ilk ciddi başarısızlığıydı. Yunan ordusu artık 

karşısında 1920’deki düzensiz kalabalıkların olmadığını fark etmişti. 

Er Paraskevaidis de kız kardeşine Aksu’dan yazdığı 2 Nisan 1921 ta-

rihli mektubunda şaşkınlığını şu satırlarla ifade ediyordu: “İzmir Tü-

meninde iki bin kadar ölü, birçok yaralı ve kayıp asker var. Kimse olayların bu 

yönde değişeceğini beklemiyordu.”51
 Bu öngörülmeyen tecrübe sonrasında 

Yunanlar yaz mevsiminde yapılacak sefer için yoğun hazırlıklara baş-

lamıştı.   

Kral yanlılarının başarısı üzerine sürgünden dönen General İoan-

nis Metaksas, Yunan ordusunun Anadolu’da ilerlemesine baştan beri 

karşı çıkmıştı. Öncelikle Metaksas, pek çok defa inanmadığı bir savaşı 

desteklemediğini belirtmiş ve Türklere karşı zafer olasılığının bulun-

madığını vurgulamıştı. Ona göre Yunanistan gücünün üstünde bir sa-

vaşa girmişti ama Yunanistan’ın mücadelenin ortasında çekilmesini de 

doğru bulmuyordu. Zira bu durumda Krallığa ve devlete zarar gel-

mese de ulusal güven zedelenir, hükümet de kesin düşerdi. Öte yan-

dan dönemin ekonomi bakanı Petros Protopapadakis Anadolu’nun 

boşaltılmasının devlet için tehlikeli sonuçlar doğuracağında ısrarcıydı. 

Hatta Makedonya dahi düşman saldırısına açık hale gelebilirdi. Bu 

durumda ehveni şer bir çözüm olarak yenilgi daha tercih edilebilir se-

çenekti. Metaksas için bu öneri kabul edilemezdi. Bunun üzerine Yu-

nan ordusunun İzmir bölgesi içinde savunmada kalmasının daha iyi 

olacağını ifade etti. Ancak Yunanların uzun süre savunmada kalacak 

parası ve savaş malzemesi yoktu. Zaten er Paraskevaidis de bu durumu 

doğrular nitelikte şöyle yazıyordu: “Levazım tüm çürük çarık yiyeceği nasıl 

olsa asker yiyecek diye satın alıyordu.”52
  

 

50
 Παρασκευαίδης, a.g.e., s. 161,174. 

51
 Παρασκευαίδης, a.g.e., s. 168. 

52
 Παρασκευαίδης, a.g.e., s. 181. 
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Yunan ordusu 10 Temmuz 1921’de saldırı için ilerlemeye başladı. 

17 Temmuz’da Kütahya, 19 Temmuz’da Eskişehir düştü. Türk ordu-

sunun büyük bir bölümü Ankara’ya doğru geri çekildi. Yunanlar bu 

geri çekilmeyi “Kemalist ordunun sonunun geldiği”
53

 yönünde yo-

rumlamıştı. Yunanlar Türk ordusunu ortadan kaldırmak için An-

kara’ya doğru son ve büyük bir çaba göstermek zorunda olduklarına 

inanıyordu. Er Paraskevaidis de 30 Temmuz 1921 tarihli mektubunda 

Yunan ordusunun Ankara emrini beklediğini şu cümlelerle dile getir-

mişti: “Şimdi Eskişehir’den 40 kilometre uzaklıktayız ve Ankara’ya hareket et-

mek için emrin gelmesini bekliyoruz. Fakat su konusunda çok büyük sıkıntı çe-

kiyoruz. Çünkü içtiğimiz su oldukça kirli ve bu da her gün midemi rahatsız 

ediyor. Yiyecek hiçbir şeyimiz de yok…”54
 Yunan ordusunda su ve yiyecek 

en büyük sorundu ve yürüdükleri Tuz çölünde su neredeyse yoktu. 

Orduya ait kamyonlardan sadece birkaçı su taşımaya ayrılıyordu ve o 

da ordu için yeterli değildi. Yemek pişirmek için orduda petrol yoktu. 

Bu yürüyüşle tükenmiş olan Yunan askerler gönderilen ekmekleri 

torbalarına koyuyor ancak ekmek kısa zamanda bozuluyor hatta bazen 

malzeme merkezinden bozuk geliyordu. Er Paraskevaidis de ordudaki 

yiyecek sıkıntısını kardeşine Sakarya’dan yazdığı 7 Ağustos 1921 ta-

rihli mektubunda şu sözlerle dile getiriyordu:  

“…bana geçmişe ait hiçbir şey yazma çünkü eskiyi hatırladığımda 

üzülüyorum. Şimdi hayatım çok değişti. İşim gücüm Türkleri kovalamak 

oldu. Şimdilerde Kemal’i yakalamakla meşgulüz. Kaç zamandır boğazı-

mızdan doğru düzgün bir yemek geçmedi. Türk yemekleri yiyoruz. Bula-

maç, çörek, ekmek ve tarhana. Çörekler arpadan. Yavan olmasın diye de 

toza toprağa bulanmış halde.”55  

Yunanların tek hedefi Ankara’yı ele geçirmekti. Nitekim 14 Ağus-

tos 1921 tarihinde Yunan ordusu Ankara’ya doğru uzun bir yürüyüşe 

başladı. Er Paraskevaidis Yunan ordusunun bu uzun Ankara yürüyü-

şünü satırlarında şöyle anlatıyordu:  

 

53
 Llewellyn Smith, a.g.e., s. 319. 

54
 Παρασκευαίδης, a.g.e., s. 192. 

55
 Παρασκευαίδης, a.g.e., s. 197. 



710 ESRA ÖZSÜER  

 

 

“Temmuz’da Eskişehir’de her şey oldukça sakindi. Bizler nihayet sa-

vaşın sona ereceğinden dolayı sevinçliydik. Kesinlikle Kemal silahlarını 

teslim etmeye gelecekti. 18 Temmuz 1921 tarihinde Kral Konstantin Es-

kişehir’e geldi ve biz cesur askerlere başarımızdan dolayı nişan taktı. Fakat 

kısa bir zaman sonra bize hazırlanmamız gerektiği söylendi. Dinlenmek 

bize nasip olmamıştı. Sıkıntılarımız devam ediyordu. Ankara’ya doğru iler-

leneceği ağızdan ağıza yayılmıştı. Bizi bir korku sarmıştı. Gerçeği apaçık 

söylemek gerek, hiç saklamaya lüzum yok. Ankara’ya ilerleyiş bizim meza-

rımız olacaktı! Subaylarımızın bizzat kendisi bile Genelkurmay Başkanlı-

ğının aldığı bu kararın doğru olmadığını tartışıyordu. 29 Temmuzda Sa-

karya’ya doğru hareket ettik. 8 Ağustos’ta Sakarya’ya varmıştık. Ankara’yı 

ele geçirdikten sonra çilemizin de son bulacağına inanarak büyük bir so-

ğukkanlılık ve özveriyle savaştık. Anadolu’daki Yunanlılığa ait her şeyi 

kurtardıktan sonra evlerimize, ailelerimize kavuşacak ve huzur içinde ha-

yatımıza devam edecektik…”  

Yunanlar 23 Ağustos 1921 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın gö-

zetimi altında Sakarya nehrinin birkaç mil doğusundaki Türk ileri kol-

larıyla karşılaşmış ve 26 Ağustos’ta saldırıya geçmişti. Üç hafta süren 

şiddetli çatışmada Yunan ordusu Ankara’ya doğru ilerleyişini sürdür-

müştü. Tek gaye Ankara’yı ve Mustafa Kemal Paşa’yı ele geçirip savaşa 

son vermekti. Savaş bittiğinde asker evine dönebilecekti. Kısaca An-

kara harekatı “savaşa son veren savaş” olarak düşünülüyordu. Nite-

kim er Paraskevaidis de 7 Ağustos 1921 tarihinde annesine yazdığı 

mektupta Yunan ordusunun Ankara hedefinin “eve dönme gayesi” 

olduğunu doğruluyordu:  

“Saygıdeğer anneciğim, Sakın benim için üzülme. Çok kısa bir zaman 

sonra yanınıza geleceğime inanıyorum. Şimdi Ankara’ya Kemal’i yakala-

maya gidiyoruz. Ona barış antlaşmasını kabul ettireceğiz ve işte o zaman 

ben de izin alıp yanınıza geleceğim… Kemal ile yeniden savaşmaya başla-

dık ve onu kovalıyoruz. On güne kalmaz Ankara’da oluruz. Benim için 

endişelenme…”56 

 

56
 Παρασκευαίδης, a.g.e., s. 198-199. 
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Yunan birlikleri artık oldukları yerde kalmak için savaşıyordu an-

cak Yunan ulaşım yollarına karşı düzenlenen Türk saldırıları Yunan 

cephelerine yiyecek ve cephane gönderilmesini de engelliyordu. Üs-

telik Yunanların saldırı gücü de kalmamıştı. Yunanların saldırı heves-

lerinin kalmadığını anlayan Türk birlikleri, 8 ve 10 Eylül arasında 

karşı saldırıya geçmişti. Er Paraskevaidis, 20 Ağustos 1921 tarihinde 

babasına Polatlı’dan yazdığı mektupta kararlı Türk direnişi karşısında 

Yunan ordusunun kayıplarını şu cümlelerle anlatıyordu:  

“Saygıdeğer babacığım, Şuan Sakarya’da bulunuyorum. Düşman ka-

rarlılıkla direniyor. Kayıplarımızın haddi hesabı yok. Tümenimiz nere-

deyse dağıldı. Bölüğümüzde yüz yetmiş kişiden sadece elli üç kişi kaldık. 

Tüm subaylar yaralandılar. Ne olacağımız belli değil. Hepimiz umutsuz-

luk içindeyiz.”57  

Aslında Ankara’ya çok yaklaşmış bir Yunan ordusu vardı. Öyle ki 

er Paraskevaidis “Polatlı tepelerinden Ankara’nın göründüğünü ve ovanın 

içinden gelip giden trenleri görebildiklerini”58
 yazmıştı. Ancak Yunan or-

dusu artık savaştan bıkmıştı. Yunan cephesi Türklere karşı direniş 

gösterse de 11 Eylül’de geri çekilme kararı almış ve Eskişehir’e, eski 

mevzilerine dönmüştü. Ordunun geri çekilmesi er Paraskevaidis’in sa-

tırlarına şu cümlelerle yansımıştı: 

“29 Ağustos 1921 tarihinde ordunun geri çekilmesi için emir geldi. 

Eski mevzilerimize geri döndük. Hepimiz sonumuzun ne olacağını düşü-

nüyorduk. Taburumuzda büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü yaşanıyordu. 

Çünkü onca fedakarlık ve zahmet sonunda hiçbir sonuç elde edememiştik. 

Hepimiz ne olacağını merak ediyorduk. Bu savaş hiç bitmeyecek…”59 

Yunanların başarısız askeri stratejisi, savaşın ekonomik külfeti ve 

zaferin elde edilme olasılığının günden güne yok olması gerginliği 

iyice arttırmıştı. Gerçi Venizelos daha önce Türklerin yenilgi almama 

 

57
 Παρασκευαίδης, a.g.e., s. 208. 

58
 Παρασκευαίδης, a.g.e., s. 211. 

59
 Παρασκευαίδης, a.g.e., s. 223. 
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adına geri çekilebileceğini, dolayısıyla Yunan ordusunun yapacağı sal-

dırının da başarısız olacağını ifade etmişti. Venizelos’a göre sadece İs-

tanbul’un ele geçirilmesi kesin sonuç verebilirdi fakat bunun da Müt-

tefikler tarafından kabul edilmeyeceği aşikardı. Bununla birlikte Yu-

nan ordusundaki askerler İstanbul’un eninde sonunda bir gün mut-

laka alınacağına dair umutlarını hala canlı tutuyordu. Örneğin 14 ve 

28 Ocak 1922 tarihinde er İoannis Lironis’in yazdığı mektupta:  

“Güzel İstanbul’umuz için hayalimiz vardı, hala var ve var olmaya 

devam edecek. Eğer hayallerimizin şehri İstanbul’un toprağını ilk benim 

kanım boyarsa bu dünyada artık benden mutlusu olamaz… İstanbul ile 

ilgili her tür bilgi ilgimi çekiyor. Ben İstanbul’un bir gün Yunan’a ait ola-

cağı hayaliyle büyüdüm. Damarlarım içinde akan en has Yunan kanı ata-

larımızın damarlarında akan o yer değiştirmiş eski kandır. Ve bizler öz-

gürlük mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz”60 sözleri bu tezi doğ-

rular nitelikteydi.  

Çözüm arayışları içinde Üç Büyük Devletin Dışişleri Bakanları 22 

Mart 1922 tarihinde Paris’te toplanmış ve 26 Mart’ta Türk-Yunan Hü-

kümetlerine bir ateşkes anlaşması yapılması hususunda öneriler hazır-

lamıştı. Yunan Hükümeti önerileri hemen kabul etse de Türkler he-

nüz kabul etmemişti. Ateşkesin uygulanabilmesi içinse savaşan tarafla-

rın hem ateşkesi hem de Müttefiklerin koşullarını ilkece kabul ettikle-

rini bildirmeleri gerekiyordu. Sonraki aşamada Müttefikler son bir ba-

rış konferansı toplayarak ayrıntıları inceleyecekti. Görüşmelere geçi-

lebilmesi için de barışın ilk koşulu olan Yunan ordusunun Ana-

dolu’dan çekilmesi gerekecekti. Ancak Paris görüşmelerinden bekle-

nen olumlu sonuç alınamadı. Türkler Yunanlar Anadolu’yu boşaltma-

dığı sürece ateşkes yapmayı reddediyordu. Yunan Hükümeti ise ateş-

kes önerisini başta kabul etmişti. Fakat Türk tarafı ateşkesi kabul et-

mediği için Müttefiklerin barış koşullarıyla kendilerini bağlı tutmayı iç 

politika gerekçesiyle kabul etmemişti.
61

  

 

60
 Παπακώστας, a.g.e., s. 59,63. 

61
 Llewellyn Smith, a.g.e., s. 363-365. 
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Paris görüşmelerinin başarısızlığı, Yunan iç siyasetinde yaşanan 

karasızlıklar, değişim ve istifalar, Yunan ordusu içindeki moralsizlikle 

birlikte Yunanistan’ın çıkmaz bir yola girdiğini gösteren amillerdi. Or-

duda subaylar dışında askerlerin çoğunda uğruna mücadele ettikleri 

“dava” çoktan anlamını yitirmişti. 1921-1922 kışı Yunan ordusunun 

moral motivasyonunu kaybettiği bir dönemdi. Asker artık savaşın bit-

mesini ve terhis olmayı istiyordu. Er Paraskevaidis’in yazdıkları Yunan 

ordusunun 1922 yılındaki motivasyonunun anlaşılması yönünde kri-

tik bir değerlendirmeydi: 

“Tek hayalim ve arzum teskeremi alıp ordudan uzaklaşmak. Savaştan 

gitmek ve beni tedirginlik içinde bekleyen kardeşlerime ve aileme kavuşmak 

istiyorum. Orada özgürce, kendimin efendisi gibi yaşarım. Asker olan ken-

dini belirleyemez çünkü o vatana ait bir parça olur. Asker yalnızca ulusun 

hizmetkarı, yabancı güçlerin de maşasıdır.”62  

Motivasyonsuzluk ve moralsizlik İoannis Lironis’in 8 Şubat 1922 

tarihinde yazdığı mektupta da görülüyordu: “Burada hava kötüleşti-

ğinde zaman hep sıkıcı geçiyor. Çünkü bizler böyle zamanlarda müs-

vedde saraylarımızda kalmak zorunda kalıyoruz.”
63

 Öte yandan bu 

motivasyonsuzluğun bir başka tarafında Yunan ordusunda yaşanan 

yiyecek ve mühimmat sıkıntısı vardı. Er Paraskevaidis’in 15 Şubat 

1922 tarihinde yazdığı mektupta ordunun son durumu açıkça gözler 

önüne seriliyordu: “…ordu artık bunaldı. Orduyu bir arada tutmak 

için bir şeyler bulmalıyız. Çünkü görünen o ki her şey karanlık. Bir 

haftadır yağsız yemek yiyoruz. Askerlerin Türk köylerine çıkıp dilen-

cilik yapmasına az kaldı.”
64

 Yunan askerlerinin yakınmaları aslında sa-

dece ordu içinde ufak bir komünist kanadın kışkırtmasından
65

 ibaret 

olmayıp birebir yaşanan gerçekti. 1922 yazında Yunan ordusu artık 
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 Παρασκευαίδης, a.g.e., s. 228. 

63
 Παπακώστας, a.g.e., s. 66. 

64
 Παρασκευαίδης, a.g.e., s. 236. 

65
 Esra Özsüer, ‘‘Yunan Ordusunun Anadolu İşgalinde Bir Muhalif Ses: Rizospastis 

Gazetesi’’, Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Uluslararası Sempozyumu, 
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zorlu bir taarruz karşısında direnemeyecek ve her an dağılacak izleni-

mini veriyordu.  

Neticede 26 Ağustos 1922 tarihinde Akardağ sırtlarında ve etek-

lerinde Türk birlikleri Yunan mevzilerini top ateşine tutmaya başla-

mıştı. Yunanlar 27 Ağustos’ta ilk savunma hattını bırakmıştı çünkü 

hem cephane azalıyordu hem de yorgunluk artıyordu. Yunanlar sa-

vunma hattında Türk saldırılarını durduramayınca geri çekilmeye 

başlamıştı. Türkler sadece kararlı savaşmıyor aynı zamanda Skoda ve 

Krupp gibi savaş teçhizatlarıyla güçlü bir şekilde de mücadele edi-

yordu. Er Paraskevaidis de satırlarında Türklerin Sakarya’da havan 

topları kullandığından hayretle bahsediyordu: “Türkler bu silahları ne-

reden bulmuştu? Biz sıradan erler bile Müttefiklerimizin Ortadoğu’daki çıkar-

larını korumak maksadıyla Türklere silah verdiklerini anlamıştık. Tüm savaş 

mühimmatı Türkler bizi kovsunlar diye hibe edilmişti. Müttefiklerimiz bizi yal-

nız bırakıp gittiler. Biz şimdi ne yapacağız? Kalacak mıyız? Ne diyeceğimi bil-

miyorum…”66
 28 Ağustos’ta aralıksız iki gün savaşan ve yürüyen Yunan 

birlikleri arasında bağlar kopmuştu. 30 Ağustos’ta Yunan tümenleri 

Türk topçularının öldürücü ateşini yemiş, bazı gruplar sağa sola ka-

çıştıkları sırada Türklere teslim olmuştu. 1 Eylül’de Yunan Genelkur-

may karargahından gönderilen raporda Yunan ordusunun dağılmış 

olduğu bildiriliyordu. Kurmay Binbaşı Panagakos’un gönderdiği ra-

porda Yunan ordusunun ardı ardına bozguna uğradığı, askerlerin tek 

hedefinin İzmir’e ulaşmaktan başka bir şey olmadığı bu yüzden Yu-

nanların batı yönünde ilerlediği yazmaktaydı. Üstelik bir haftadan 

beri savaşan askerin tek yiyeceği yol kenarlarından topladığı meyve ve 

sebzeden başka bir şey değildi. Panagakos raporunun sonunda açlığın 

felaketin tamamlayıcı unsuru olduğunu da belirtilmişti.
67

 Yunan or-

dusu İzmir’e doğru çekildiğinde geçtikleri yerleri baştan sona yakıyor, 

yıkıyor ve yağmalıyordu. Er Paraskevaidis’in yazdığı satırlarda da Yu-

nan vahşetinin izleri açıkça itiraf edilmişti: “Bizler artık eski bizler değil-

dik. Adeta hayvanlaşmıştık. İnsanlığımızı kaybetmiştik. Silahları yüklenip gece 
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 Παρασκευαίδης, a.g.e., s. 228-229. 

67
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gündüz dağlarda ovaları aşıyorduk. Ve hiç tanımadığımız, bizlere en ufak kö-

tülü dokunmamış insanları öldürmek için kovalıyorduk.”68
 9 Eylül’de Türk 

birlikleri İzmir’e girmiş ve Batı Anadolu Yunan işgalinden kurtarıl-

mıştı. 15 Mayıs 1919’da Yunan ordusu tarafından İzmir’de başlatılan 

Anadolu işgali, üç yıl sonra Eylül ayında, Mustafa Kemal Paşa ve Kuva-

yı Milliye ordusunun kararlı ve başarılı vatan müdafaası sonunda yine 

aynı yerden bu sefer geldikleri yere, Yunanistan’a gitmeye çalışan Yu-

nan ve Rumlarla sona ermişti. 

SONUÇ 

Yunanların 1919-1922 yılları arasında Anadolu’yu işgal etmesi 

birçok ülkenin tarih kaynaklarında detaylı irdelenen ama Türk-Yu-

nan tarihi açısından çok daha farklı perspektifle yorumlanan önemli 

bir zaman aralığıdır. Yunanistan cephesinde Küçük Asya Felaketi ola-

rak ifade edilen bu dönem, Türkiye cephesinde Yunan İredentasının 

bozguna uğratıldığı ve Küçük Asya Bozgunu ile literatüre giren şanlı 

bir tarihi temsil etmektedir. Milli Mücadele Dönemi küllerinden yeni-

den doğan bir ülkenin sadece işgale karşı verdiği mücadele ile tanım-

lanmaz aynı zamanda emperyalizme karşı sergilenen kararlı bir du-

ruşu da örnekler. Yunan tarihinde ise bu dönem, 15 Mayıs 1919 tari-

hinde İzmir’in işgali ile doruğa ulaşan Megali İdea ülküsünün yetmiş 

sekiz yıl sonra, felaket ve yıkımla, işgali başlattıkları yerde sona ermesi 

demektir. Milli Mücadele dönemi Yunan kaynaklarında da birçok 

defa irdelenmiş ve çeşitli arşiv kaynaklarıyla yeniden gözden geçiril-

miştir. Bu arşiv vesikalarının bir boyutunu da Anadolu işgali sırasında 

Batı Cephesinde savaşan Yunan askerlerinin mektupları, hatıratları, 

otobiyografileri ve günlükleri oluşturmaktadır. Kişisel savaş tecrübe-

lerini yazıya döken askerler “karşı tarafın” savaşı nasıl yorumladığına 

dair önemli doneler sunmaktadır. Bu verilerin Türk kaynaklarıyla 

karşılaştırmalı olarak incelenmesi Türk Kurtuluş Savaşı için madalyo-

nun öteki yüzü biçiminde tabir edilebilecek verilere ulaşılmasında yeni 

bir pencere de açacaktır. Yunan askerlerinin üç yıl boyunca Anadolu 

topraklarında ailelerine yazdığı mektuplarda savaşın psikolojisi, karşı 
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tarafın gözünden Türk mücadelesi, Mustafa Kemal Paşa’nın askeri 

yönü Yunan belgeleri ışığında yeni ve söylenmemiş bilgilerin öğrenil-

mesi noktasında mühim ve gereklidir. 

KAYNAKÇA 

Yunanistan  

Arşiv  

Nefeli ve Georgia Despotopoulou Arşivi-Küçük Asya 
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EKLER 

Ek-1 

 

Batı Cephesinden Yunanistan’a mektup yazan asker. 

Özel Koleksiyon 
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Ek-2  

 

 

Üsteğmen Emmanuil Vasilakis’in Mudanya’dan Atina’ya gönderdiği mek-

tup. 

Nefeli ve Georgia Despotopoulou Arşivi-Küçük Asya 
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Ek-3 

 

Er Stavridis Arsenios’un İzmir’den Atina’ya gönderdiği 24 Temmuz 1919 

tarihli mektup. 

Nefeli ve Georgia Despotopoulou Arşivi-Küçük Asya 


