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ÖZET 
Mondros Mütarekesinden sonra tilaf Devletleri “payla õm projesi”ni 

uygulamaya koymu lardõ. Bu çerçevede Çanakkale bölgesinde ngilizler ve Yunanlõlar 
hõzlõ bir çalõ ma ba lattõlar. Bölgede Yunan i galinin ba lamasõyla birlikte Yunanlõlar 
halka sava  hukukuna aykõrõ davranõ larda bulundular. Her fõrsatta köyleri basarak 
mallarõna el koyuyorlar, haksõz yere dayak atarak köylüleri yurtlarõndan göç etmeye 
zorladõlar. ngiliz ve Fransõzlar da halka çe itli eziyetlerde bulundular. Yunanlõlarõn 
Çanakkale bölgesinde halka yaptõ õ eziyetler ancak Yunanlõlarõn bölgeden çekilmesiyle 
sona erdi.  
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SUMMARY 
After the Armistice Mudros Entente States “Share Project” was adopted to 

implement. In this context the British and Greeks in the Chanakkale region have 
launched a quick study. Region began with occupation of Greece The Greeks act 
contrary to public battle made laws. At every opportunity, raided the villages, 
consfiscating property, unjustly beaten by throwing villegers were forced to flee their 
homes. British and French also made public the various sufferings. Persecuted by the 
Greeks to the public in the Chanakkale region, but ended with the with drawal of the 
Grek region. 
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Giri  
nsanlõk tarihi kadar eski olan “sava ” olgusunun yõkõcõ etkilerini 

azaltmaya yönelik ba layõcõ hukuksal kurallar, 19’ncu yüzyõlda somut hale 
gelmeye ba lamõ tõ. Uluslararasõ belgeler sava ta dost veya dü man ayõrõmõ 
yapõlmaksõzõn, yaralõlara, hastalara, kazaya u ramõ  denizcilere, savunmasõz 
veya teslim olmu  bir dü mana, sava  esirlerine, i gal edilmi  bir ülkenin 
sivil halkõna, sa lõk kurumlarõna, personeline, araçlarõna, kültür ve sanat 
varlõklarõna saygõ, koruma ve ayrõcalõklar öngörmekteydi1. 

Birinci Dünya Sava õ’na kadar olan dönemde, bu konuda a a õdaki 
uluslararasõ sözle meler yoluyla suistimallerin önlenilmesine çalõ õlmõ tõ. 

1.Korsanlõ õn kaldõrõlmasõ, deniz ku atmalarõnõn fiili olmasõ, tarafsõz 
gemilerdeki dü man e yasõnõn ve dü man gemilerindeki tarafsõz e yanõn 
sava  kaça õ olmadõkça müsadere edilmemesine ili kin 16 Nisan 1856 
tarihli Paris Deniz Hukuku Beyannamesi, 

2.22 A ustos 1864 tarihinde Cenevre’de imzalanan Sava  Alanõnda 
Yaralõlarõn Durumunun yile tirilmesi Sözle mesi ve bu sözle meye 20 
Ekim 1868 tarihinde eklenen maddeler, 

3.1864 tarihli Cenevre Sözle mesi’nin deniz sava larõnda da geçerli 
olmasõna dair 1868 tarihli 3 numaralõ La Haye (Lahey) Sözle mesi, 

4.Sava  yöntem ve araçlarõnõ ilk defa düzenleyen 22 A ustos 1868 
tarihli Saint-Petersburg Sözle mesi, 

5.Sava larda patlayõcõ ve yangõn çõkarõcõ maddelerin kullanõlmasõnõ 
yasaklayan 11 Aralõk 1868 tarihli Saint-Petersburg Sözle mesi, 

6.Tarafsõzlarõn sava  zamanõndaki yükümlülüklerini öngören 7 
Mayõs 1871 tarihli Washington Sözle mesi, 

7.Kara sava õnõn kurallarõnõ düzenleyen 29 Temmuz 1899 tarihli 
Lahey Sözle meleri, 

8.Sava ta hastane gemilerinin devlet yararõna konulmu  bütün vergi 
ve harçlardan muaf tutulmasõna dair 21 Aralõk 1904 tarihli Lahey 
Sözle mesi, 

9.Sava taki hasta ve yaralõlarõn durumlarõnõn iyile tirilmesine dair 6 
Temmuz 1906 tarihli Cenevre Sözle mesi, 

10.Birinci Lahey Sözle meleri’nin yeniden gözden geçirilmesi ve 
geni letilmesi sonucu imzalanan 10 ve 18 Ekim 1907 tarihli Lahey 
Sözle mesi. 

Bu sözle me ile kara sava  hukukunu ayrõntõlarõyla tanõmlõyordu. Bu 
sözle menin 3’ncü maddesine göre; imzalayan devletler sava  esnasõnda 
                                                 
1Seha L. Meray, Uluslararasõ Hukuk ve Örgütler, AÜSBF Yayõnlarõ, Ankara Üniversitesi Basõmevi Ankara 
1979, s. 247. 
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i lenmi  bütün fiillerin sorumlulu unu kabul etmeyi yükümleniyorlardõ. 
22’nci maddeye göre; sava an guruplar dü mana zarar verme konusunda 
sõnõrsõz bir hakka sahip de illerdi. Yine sözle me ile teslim olmu  dü manõ 
öldürmek ve yaralamak ise yasaklanmõ tõ. Savunulmamõ  ehirler, 
kasabalar, ikamete mahsus evler yahut binalara hangi vasõtayla olursa olsun, 
hücum veya bunlarõ bombardõman etmek yasaklanmõ tõ. Hücumla dahi 
alõnsa bile bir ehrin ya da yerin ya ma edilmesi yasaktõ. Aile erefine ve 
haklarõna, ahõslarõn hayatõna ve özel mülkiyetine, dinsel inançlara ve 
ayinlerin icrasõna hürmet gösterilmesi benimsenmi ti ve kesin olarak ya ma 
yasaktõ2.   

Her ne kadar 1907 Lahey Sözle mesi ise Kara Sava  Hukuku 
belirlenmi se de bu tarihten sonra yapõlan sava larda pek çok kez 
sözle menin ihlal edildi i görülmektedir.  

Bu çalõ mada Yunanistan’õn Anadolu’yu i gali sõrasõnda ve i gal 
boyunca Çanakkale bölgesinde Yunanlõlar tarafõndan yapõlan ihlaller 
incelenmeye çalõ õlmõ tõr. 

Anadolu’da Yunan gali ve Zararlarõna Genel Bir Bakõ  
Osmanlõ Devleti için Birinci Dünya Sava õnõ sona erdiren Mondros 

Ate kes antla masõyla birlikte Anadolu’da i galler hõzla geni ledi. Amasya 
Tamimine kadar ngilizler ondokuz, Fransõzlar dokuz, talyanlar on ve 
Yunanlõlar iki yeri i gal etmi lerdi3. galciler gizli payla õm antla malarõnõ 
da gözeterek Anadolu’yu i gal bölgelerine ayõrdõ. Yunanistan da bu 
payla õm da Megalo dea4 fikrini gerçekle tirebilmek için ngiltere ba ta 
olmak üzere tilaf güçleri ile i birli i içine girdi.  

gallerini me rula tõrma arayõ õndaki Yunanistan bunun için 
Anadolu’ya nüfus nakline ba ladõ. Bu amaçla Ayvalõk ve Çanakkale 
bölgesine çe itli yollarla Rumlar sokulmaya çalõ õldõ. Yine bu geli melerle 
ilgili bölgelerde bulunan ngiliz Komiserleri yardõmcõ olmaktaydõ. Bu 
durumla ilgili Çanakkale Mutasarrõfõnõn 22 Mayõs 1919 da Dahiliye 
Nezaretine sundu u raporda; Mondros’tan, Bozcaada’dan, Limni’den ve 
Yunanistan’õn di er bölgelerinden Rumlarõn Çanakkale sahillerine geldi i 
ve bu gruplara Çanakkale’de görevli ngiliz temsilcisi Mösyö Vetibol’un 
yardõmcõ oldu u belirtilmekteydi. Bahriye Nezareti, 26 Mayõs 1919 
tarihinde, Balkan Sava larõndan sonra ve Birinci Dünya Sava õ öncesinde 
Limni ve Bozcaada’ya giden Rumlarõn deniz yoluyla kontrolün 
                                                 
2http://www.msb.gov.tr/asad/default.php?page=SCH9. 
3Mithat Atabay, Atatürk lkeleri ve nkõlâp Tarihi (Kurtulu  Sava õ, Devrimler ve Atatürkçülük), Kriter 
Yayõnlarõ, stanbul 2011,s.83. 
4Megalo dea hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için bakõnõz, O uz Kalelio lu, Tarih Boyunca Türk-Yunan li kileri 
ve Megali dea, Bilgi Yayõnevi, Ankara 2009, s.90-115. 
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sa lanamadõ õ Çanakkale sahillerine çõkmakta olduklarõnõ, amaçlarõnõn bazõ 
bölgelerde nüfus üstünlü ü sa lamak oldu unu bildiriyordu5. 

ngiliz Sava  Konseyi’nin onayõ üzerine, Dõ i leri Bakanlõ õ, 
Ortaelçi Granville’e 16 Temmuz’da gönderdi i gizli yazõda, a e 
Bakanlõ õ’nca el bombalarõnõn ucuz fiyatlarla Yunanistan’a 
sa lanabilece ini bildiriyordu. Di er taraftan, Çanakkale dolaylarõndaki 
Yunan askerlerine, ngiliz ordu kaynaklarõndan yiyecek da õtõlõyordu6. 

Anadolu’da ya ayan yerli Rumlar da i gal sürecinde Yunanistan ile 
i birli i içine girmi ti. 15 Mayõs 1921 tarihinde Matbuat ve stihbarat 
Müdiriyet-i Umumiyesi, Erkan-õ Harbiye-i Umumiye Riyaseti’ne 
gönderdi i istihbarat raporunda, Yunan Kumandanlõ õnõn zmir, Manisa, 
Balõkesir, Bursa, Çanakkale, zmit, zmir, Üsküdar, Denizli, Aydõn i gal 
hattõnda ya ayan 1291(1875), 1292(1876), 1293(1877) ve 1294(1878) 
do umlu Rumlarõn Ak ehir, Bursa, Ödemi , depolarõna müracaat ederek 
silah altõna alõnmasõnõ istiyordu7. 

gallerine dayanak arayõ larõnõ uluslararasõ alanda da devam ettiren 
Yunanistan,  1919 Nisan ayõnda Stratos ve Kalogeropulos tarafõndan 
Amerikan Ba kanõ Wilson’a yazdõklarõ mektupta, Kuzey Epir’den 
ba layarak Gelibolu yarõmadasõ, Çanakkale ve kazalarõnõ da içine alan bir 
bölgenin Yunanistan’a bõrakõlmasõnõ talep ediyordu8. 

Batõ Anadolu’da Yunan i gali nedeniyle olu an otorite bo lu undan 
faydalanmak isteyen bazõ Müslüman unsurlar da bölgede çetecilik 
faaliyetlerine ba lamõ lardõ9. Bu tür giri imler, Yunan i galleri kar õsõnda 
direni  gösteren Kuva-yõ Milliye birliklerinin de zayõflamasõna neden 
oluyordu. 

                                                 
5Adnan Sofuo lu, “Anadolu üzerindeki Yunan Hedefleri ve Mütareke Dönemi Fener Rum Patrikhanesi’nin  
Faaliyetleri,” Atatürk Ara tõrma Merkezi Dergisi, Sayõ 28, Cilt: X, (Mart 1994) ,s.28; 
BOA, DH. KMS, Dosya:52-5, Vesika: 69 s.200 “Mahall-õ me guledeki Rum nüfusunun teksiri ve lebe’l-icab  

kuvve-i fa’aleninde tertibi için Bursa, Ankara, Konya hatta Gelibolu, zmit gibi mahallerden de Metropolidler  

vasõtasõyla Rum gençlerinin zmir’e da’vet edildi i ve celb-i nazar etmemek üzere bunlardan tarik-i muhlalife  

ve suret-i fõrka ile mahalleri esbalanõ tehiyeye çalõ tõklarõ anla õlmõ tõr. u muamele ve hareket memleketin 

hal  

ve atisi için fevkalade celb-i dikkat ve ehemmiyettir.” aktarmaktadõr. 
6Salahi Sonyel, Kurtulu  Sava õ Günlerinde ngiliz stihbarat Servisi’nin Türkiye’deki Eylemleri, TTK, 
Ankara 1995,s.90. 
7Zafer Çakmak, zmir ve Çevresinde Yunan gali ve Rum Mezalimi (1919-1922), Yeditepe Yayõnevi, 
stanbul s.213. Anadolu’da Rumlarõn silah altõna alõnmasõ ve Ermeni i birli i hakkõnda ayrõca bkz., Kemal 

Atatürk, Nutuk, c.I, Milli E itim Bakanlõ õ Basõmevi stanbul 1970, s.2. 
8Michael Llewellyn Smith, Yunan Dü ü, çev.:Halim nal, Ayraç Yayõnevi, Ankara 2002, s.211. 
9Çanakkale bölgesindeki çete faaliyetleri hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için bakõnõz, BCA.,  030.10 54 356.4 -21.10.  
BCA 030.10 54 357.8- 17.4.1339 tarih ve 1002 numaralõ harp raporu, BCA 030.10 54 357.8- 19.4.1339 tarih 
ve 1058 numaralõ harp raporu, BCA.,  030.10 54 357.8- 22.4.1339 tarih ve 1089 numaralõ harp raporu, BCA 
030.10 54 357.8- 5.5.1339 tarih ve 1036 numaralõ harp raporu, BCA., 030.10 54 357.8- 8.5.1339 tarih ve 1345 
numaralõ harp raporu. 
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Anadolu’da Yunanistan’õn yaratmõ  oldu u tahribatla ilgili smet 
Pa a Lozan Konferansõ’na 20 Ocak 1923 tarihinde bir rapor sunmu tu. Bu 
raporda Yunanistan’õn Anadolu’daki zarar verdi i alanlar10 sayõlmakla 
birlikte bu bölgenin yakla õk yüz ölçümü 135.000 kilometre kare olarak 
belirtilmi ti. Bu alan Lozan Konferansõ’nõn yapõldõ õ sviçre’nin yüz 
ölçümünün üç katõ kadardõ. Anadolu’daki demiryollarõnõn % 54 bu alanda 
bulunuyordu. Yunan i gali sõrasõnda 3.593 cami, medrese ve okul, 710 i yeri 
fabrika yakõlmõ tõ. Çanakkale’deki zarar ise 122.321 Türk lirasõ olarak tespit 
edilmi ti11. 

Paris Maten gazetesinde Franklin Bouillion12’un Anadolu’daki 
Yunan tahribatõ ile ilgili  “Bugün mezalim sahasõnda bir milyon aç ve çõplak 

halk vardõr” ba lõ õyla kaleme aldõ õ yazõ dikkat çekicidir. Sadece 
Manisa’da 11.000 evden 10.000’inin yakõldõ õnõ, bu eylemlerin bizzat 
Yunanlõ askerler tarafõndan yapõldõ õna birçok ahidin oldu unu belirtmi ti. 
Bouillion yazõsõnda medeniyetin böyle bir vah etle övünemeyece i gibi 
bunun insanlõ a kar õ yapõlan bir hareket oldu unu vurgulamõ tõ13. Yine 
ba ka bir Fransõz tanõk Mösyö Karlo U ak’õn i galinin ba langõcõndan 
itibaren tanõk olduklarõnõ aktarõrken Yunanlõlar tarafõndan köylülerin 
hayvanlarõnõn gasp edilerek, Ermeni ve Rum tüccarlara yok pahasõna 
satõldõ õnõ ifade etmekteydi14. 

Benzer bir ifadeyi ngiliz Koramiral Webb 14 ubat 1919 tarihli 
raporunda öyle aktarõyordu: “Yunan askerleri rezalet çõkarõyorlar… Do u 

Demiryolu boyunca… Köylere girerek istediklerini alõyorlar. Kadõnlara 

sata õyorlar ve fõrsatõ bulduklarõ bir sõrada minaredeki müezzine ate  ederek 
e lendikleri de tespit ve iddia ediliyor” 

15. 
zmir talyan delegasyonundan stanbul Yüksek Komiseri Kont 

Sforza’da 28 Mayõs 1919 tarihli raporunda Yunan askerlerinin tutuklanan 
binlerce asker ve sivil Müslümanõn yanlarõndaki paralarõnõn, subaylarõn 
gözleri önünde alõndõ õnõ aktarõyordu16. 

                                                 
10Raporda tahrip olanlar alanlar: “ zmir Merkez Sanca õ, Aydõn, Denizli Sancaklarõ, Bursa Merkez Sanca õ, 
Ertu rul, zmit, Eski ehir, Balõkesir(Karesi), Afyonkarahisar, Kütahya ve Çanakkale Sancaklarõyla, Ankara 
Vilayetine ba lõ Haymana lçesini(Kazasõnõ) ve Mu la Sanca õnõn bazõ parçalarõnõ” göstermektedir. 
11Seha Meray, Lozan Barõ  Konferansõ Tutanaklar-Belgeler, c.III, YKY, stanbul 2001, s.151-156. 
12Franklin Bouillion Anadolu’da Fransõz heyet ba kanõ olarak bulunmu tur. 
13Anadolu’da Yunan Mezalim ve Vah eti (Üçüncü Kõsõm Yunan Fecayi Hakkõnda Raporlar,  Vesikalar, 
Mektuplar), stihbarat Matbaasõ, Ankara 1338,s.231 
14Anadolu’da Yunan Mezalim ve Vah eti (Üçüncü Kõsõm Yunan Fecayi Hakkõnda Raporlar,  Vesikalar 
Mektuplar), s.260. 
15Gotthard Jaeschke, Kurtulu  Sava õ le lgili ngiliz Belgeleri, TTK, Ankara 1971,s.55-56. 
16 Mevlüt Çelebi, talyan Ar iv Belgelerinde Anadolu’da Yunan Mezalimi (1919-1922), ATAM yay, 
Ankara 2010, s.16.  
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Fransõz, ngiliz, talyan temsilcilerinin Anadolu’da ya ananlarõ 
aktarmalarõ kadar esir Yunan askerlerinin ifadeleri de önem kazanmaktadõr. 
kinci kõsmõn emrinde a õr topçu tabur kumandanõ Yüzba õ Atinalõ Yorgi 

ifadesinde, geri çekilme esnasõnda toplarõ tahrip etmesini emredildi ini, 
Yunan asker ve yerli Rumlarõn birçok fenalõkta bulunduklarõnõ aktarõyordu. 
13’ncü Piyade Alayõ 2’nci Tabur yaveri Üste men Nikolos o lu Kefalunyalõ 
Yorgi ise Trokipis’in esir edilmesi sonrasõ birliklerin da õlarak kendi 
istedikleri harekete ba ladõ õnõ ifade ediyordu. U ak Belediye binasõnda 
Üste men Yorgi o lu Dimitri yerli Rum, Ermeni, Çerkes ve Yunanlõlardan 
olu an çetelerin tahribatõna bizzat kendisinin ahit oldu unu belirtiyordu17. 
Anadolu’nun i galinde bulunan bir Yunanlõ ise “Sadece soygunculu u 

dü ünür olmu tuk. Türk köylerini talan etme e koyulmu tu askerler. Ve 

Kemal haklõ olarak: “Dü manõn yaptõklarõndan ben utanç duyuyordum” 

eklinde demeç veriyordu”
18 diyecekti. Yunanlõ yazar Dimitri Kitsikis, 

“Yunan Propagandasõ” isimli kitabõnda, 15 Mayõs gününü öyle nakletmi ti: 
“Yunan birlikleri Türklere kar õ cinayetler i lemi lerdir. Ve bu cinayetler 

öylesine gerçekti ki, kimse inkâra cesaret edememi tir.” 

Yunan faaliyetleri yerli ve yabancõ basõnda da geni  yankõ 
uyandõrmõ tõ. ngiliz gazetesi “Daily Express”, 31 Mayõs 1919 tarihli 
sayõsõnda 15 Mayõs gün ki olaylara geni  yer ayõracaktõ. Bu habere birinci 
ba lõk olarak, “ zmir’de Yunanlõlarõn cinayetleri” ikinci ba lõkta 
ise“Silahsõz Türkler soyuldu ve öldürüldü” eklinde atõlmõ tõ. Yine ngiliz 
gazetesi “Morning Post” ise 29 Mayõs 1919 gün ki sayõsõnda “ zmir’den 

kanlõ karõ õklõklar” ba lõ õ altõnda 15 Mayõs olaylarõnõ okuyucularõna 
duyuracaktõ19. 

Yerli basõnda ise “Açõksöz” gazetesi 29 Mart 1921 günkü sayõsõnda 
okuyucularõna Kõrkkilise (Kõrklareli) bölgesindeki Müslümanlarõn 
evlerinden zorla çõkarõldõklarõnõ yerlerine ise Kafkaslardan getirilen 
Rumlarõn yerle tirildi ini bildiriyordu. Sinop gazetesi de 25 A ustos 1922 
tarihinde yapõlan resmi tebli de Adalar Denizi’nden (Ege Denizi) Ayvacõk 
kazasõnõn Tuzla Çayõ bölgesine e kõyalarõn çõkarõldõ õnõ ve Çanakkale 
kasabasõnda bazõ yangõnlar meydana geldi ini bildiriyordu”20. 

                                                 
17Anadolu’da Yunan Zulüm ve Vah eti, s.277. 
18Dido Sotiriyu, Benden Selam Söyle Anadolu’ya, Fransõzcadan Çeviren: Atilla Tokatlõ, Alan Yayõncõlõk, 
stanbul 1970,s.171. 

19Aydõn Taneri, Türk-Yunan Kültür Sava õ, Ocak Yayõnlarõ, Ankara (t.y.), s.112. 
20Mustafa Tatlõcõ, Musa Yõldõz, Seyfettin Ünlü, Sinop Gazetesi’nin Tanõklõ õnda Milli Mücadele, stanbul 
Büyük ehir Belediyesi, stanbul 2006, s.37. Anadolu basõnõna di er yansõmalarõ için ayrõca bakõnõz: “Garbi 
Trakya kõyamõ hakkõnda yeni tafsilat” Ak am, 7 Kânunuevvel 1338. 
“Çanakkale’de” Ak am, 9 Te rinisani 1338. 
“Yunanlõlar Trakya’yõ tahliye ederken neler yapõyorlar” Ak am, 15 Te rinisani 1338. 
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Çanakkale Bölgesinde Yunanlõlarõn Sava  Hukukuna Aykõrõ 
Faaliyetleri 

Çanakkale bölgesindeki Yunan i gal sahalarõndan en önemli yerini 
Ezine olu turmaktaydõ. Yunanistan’õn Ezine ve civarõndaki etkinli ini 
sa layabilmesi için ise Ezine hapishanesin ayrõ bir önemi vardõ. 21 Nisan 
1921 tarihli ve 83 sayõlõ ifade tutana õnda Selim o lu Mehmet’in anlattõklarõ 
Ezine Hapishanesi’nde ya ananlarõn ortaya çõkmasõ için önemli bilgiler 
vermektedir. Mehmet ifadesinde on be  Yunan askerinin 15 Aralõk 1920 
günü kendisini evinden alarak Ezine Hapishanesine götürdü ünü belirterek; 
hapishanenin durumu ile ilgili olarak buradaki Müslüman mahkûmlarõn 
gördükleri i kenceleri bütün ayrõntõlarõyla dile getirmektedir. Kendisinin de 
bu i kencelere maruz kaldõ õnõ, anne ve babasõnõn sa ladõ õ 40 liralõk fidye 
ile serbest bõrakõldõ õnõ ifade etmektedir21. Mehmet ifadesinde Yunan 
askerlerinin Müslümanlardan fidye alabilmek için çe itli bahanelerle 
hapishaneye getirdi ini ve para alõncaya kadar burada çe itli i kencelerin 
uygulandõ õnõ belirtmektedir.  

Benzer uygulamalar Biga’da da ya anmõ tõ. Yeni Çiftlik köyünden 
köylüler fidye olarak 200 lirasõ alõnarak serbest bõrakõlmõ tõ. Biga Jandarma 
Kumandanlõ õnõn 14 Mart 1921 tarihli ve 1247 numaralõ raporuna göre 
isimleri u ekildedir: 

1.Yeni Çiftlik ahalisinden Abdurrahman o lu Mustafa  
2. Yeni Çiftlik ahalisinden Süleyman o lu Mustafa 
3. Yeni Çiftlik ahalisinden Mustafa o lu Süleyman  
4. Yeni Çiftlik ahalisinden Hacõ Osman o lu Osman 
5. Yeni Çiftlik ahalisinden Musa o lu Mehmet 
6. Yeni Çiftlik ahalisinden Hacõ Musa o lu Hasan 
7. Yeni Çiftlik ahalisinden Ömer o lu Mehmet 
8. Yeni Çiftlik ahalisinden Hasan o lu Mehmet 
9. Yeni Çiftlik ahalisinden Kadir o lu Mustafa 
10. Yeni Çiftlik ahalisinden Mehmed o lu Ali 
11. Yeni Çiftlik ahalisinden Mustafa o lu Mehmet 
12. Yeni Çiftlik ahalisinden smail o lu Rüstem 
13. Yeni Çiftlik ahalisinden Mehmed o lu Hüsmen                                        
14. Yeni Çiftlik ahalisinden Mehmed o lu Hüseyin Çavu  
15. Yeni Çiftlik ahalisinden brahim o lu Mustafa  
16. Yeni Çiftlik ahalisinden Hasan o lu Eyüp 

                                                                                                                        
 “Yunanlõlar 500.000 Türk’ü öldürüyor” Vatan, 25 Eylül 1923. 
“Mazlum ve muzdarip Garbi Trakya müslümanlarõndan istimdarname” Ak am, 27 Te rinisani 1338. 
21Türkiye’de Yunan Fecayi, Dâhiliye Nezareti, Matbaa-i Ahmed hsan ve ürekâsõ, stanbul 1337,s.211. 
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17. Yeni Çiftlik ahalisinden Hasan o lu Ömer 
18. Yeni Çiftlik ahalisinden Ali Osman o lu Yusuf 
19. Yeni Çiftlik ahalisinden Hüseyin o lu Hacõ Ali 
20. Yeni Çiftlik ahalisinden Osman o lu Ahmet 
21. Yeni Çiftlik ahalisinden Osman o lu Kara Yusuf 
22. Yeni Çiftlik ahalisinden Yusuf o lu Hasan 
23. Yeni Çiftlik ahalisinden Mustafa o lu Mehmet22 
Ezine bölgesindeki Yunan i gallerinde Saatçi o lu Yani, Ezineli 

Kostantin, Kör Apostol gibi yerli Rumlar Türklere yapõlan eziyetlerde ön 
planda görünmekteydi. Kör Apostol Yunan askerlerinin de deste ine 
güvenerek Ezine bölgesinde birçok faciayõ gerçekle tirmi ti. 15 Ekim 1921 
tarihinde Ezine Yunan i gal kumandanõn emriyle Rumlardan Ezineli 
Kostantin ile be  Yunan askeri Põnarba õ köyüne gelip silah toplamak 
bahanesiyle ahaliden Osman o lu Ra it Çavu , Arap Ömer, Geyiklili Tatar 
Ali’nin kollarõnõ ba ladõktan sonra kõrbaç ve sopa ile darp etmi lerdi23.  

12 Kasõm 1921 tarihinde bir subay idaresinde yirmi be  ki ilik bir 
Yunan müfrezesi ile Kör Apostol Ezine’ye gelerek bulduklarõ her eyi gasp 
ettikten sonra Çerkes Ali Osman’õ dipçikle dövmü , ellerini ayaklarõnõ 
ba layarak eline geçirdi i ta la vücuduna rastgele vurmu tu. Ali Osman, 
Yunan askerlerine 70 ve Kör Apostol’a 30 lira vermek suretiyle hayatõnõ 
kurtarabilmi ti. Aldõ õ yaralarõn tesiriyle Çanakkale hastanesinde üç ay 
yatmõ tõ24. 

27 ubat 1921 tarih ve 1252 numaralõ jandarma raporuna göre, 24 
ubat 1921 tarihinde Yunan askerleri Ezine’ye ba lõ Kõzõlköy’de köylülere 

yaptõklarõyla yetinmeyerek Kürt o lu Yahya’yõ köy ahalisinin gözleri 
önünde öldürmü lerdi25. Bazõ köylerde öldürme olaylarõ yanõnda, çe itli 
i kenceler de gerçekle tirmi lerdi. 9 Nisan 1921 tarih ve 2336 numaralõ 
jandarma raporunda, 1 Nisan 1921 günü Ezine’ye ba lõ Köseler köyünde 
ya ananlar aktarõlõyordu. Aste men Nikola Burkidis komutasõnda on Yunan 
askeri yanlarõnda bulunan yerli Rum çetecilerle birlikte köy ahalisinden Deli 
Hasan o lu Mustafa’nõn babasõ Ahmet’i süngü ve dipçik ile darp ederek ba  
a a õ asmõ lardõ. Bununla da yetinmeyerek asõlõ duran savunmasõz Ahmet’in 
altõnda saman yakmak suretiyle i kence etmi lerdi26.   

                                                 
22Türkiye’de Yunan Fecayi, ( kinci Kitap), Dâhiliye Nezareti, Matbaa-i Ahmed hsan ve ürekâsõ, stanbul 
1337, s.245-246. 
23Türkiye’de Yunan Fecayi,s.208. 
24Türkiye’de Yunan Fecayi, s.208-209. 
25Türkiye’de Yunan Fecayi, s.204. 
26Türkiye’de Yunan Fecayi, s.219. 
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Çanakkale Jandarma Komutanlõ õ’nõn 18 Mart 1921 tarih ve 1806 
sayõlõ raporunda, Ezine’ye ba lõ Dümrek köyündeki Yunan askerlerinin 
hukuksuz uygulamalarõna yer veriyordu. Bir köyden di er köye gitmeye 
çalõ an dört köy ahalisinin yolu Yunan askerleri tarafõndan kesilmek 
suretiyle öldürülerek köy yakõnõndaki dereye atõlmõ tõ. Köylüler Yunan 
askerlerinin yaptõklarõ baskõlar nedeniyle köyden çõkamadõklarõ için, bu süre 
içerisinde öldürülen köylülerin cesetleri yabani hayvanlar tarafõndan 
parçalanmõ tõ27. 

Çanakkale Jandarma Komutanlõ õ’nõn 26 Nisan 1921 tarihli vukuat 
cetveline göre 14 Kasõm 1921 tarihinde Ezine’ye ba lõ Sarõçalõ köyüne gelen 
Yunan askerleri Ezine’ye gitmekte olan köy muhtarõnõ, ahaliden bazõ 
kimseleri ve köy korucusunu tutuklayarak Ezine’ye sevk etmi lerdi. Yunan 
askerlerinin i kencesiyle köy korucusu hayatõnõ kaybetmi ti28. 

Sarõçalõ köyü ihtiyar heyetinin 27 Nisan 1921 tarihli mazbatasõ 
Yunan askerlerinin köyde yaptõklarõ facia hakkõnda ayrõntõlõ bilgi 
vermektedir. 31 Temmuz 1921 tarihinde köyü abluka altõna alan Yunan 
askerleri, köylülerin silahlarõnõ teslim etmesini istemi lerdi. htiyar heyeti 
azalarõndan Kõsa o lu Osman, Murat o lu Hasan Çavu , Korucu Hasan 
silahlarõnõ olmadõ õnõ söylemeleri üzerine Yunan askerleri tarafõndan darp 
edilerek e yalarõ gasp edilmi , köyde bulabildikleri hayvanlarõ da yanlarõnda 
götürmü lerdi29. 

6 ubat 1921 tarihli ve 693 numaralõ jandarma raporuna göre,  2 
ubat 1921 tarihinde Yunan askerleri yanlarõnda bulunan 7 ki ilik Rum 

çetesiyle birlikte Ezine’ye ba lõ Bilen köyüne gelmi lerdi. Köy ahalisinden 
Mustafa o lu Mustafa’nõn orak parasõ olan 50 lirasõ gasp edilerek hanõmõnõn 
da ziynet e yalarõnõ almõ lardõ. Evde de erli ziynet e yasõnõ saklamasõn diye 
Mustafa’nõn e inin göbe ine sõcak kül, külün ortasõna da ate  koymak 
suretiyle saatlerce i kence etmi lerdi30. 

Çanakkale Mutasarrõflõ õnõn 14 Mayõs 1922 ve 2/841 numaralõ 
raporuna göre 12/13 Mayõs 1922 Cumartesi gecesi Ezine Yunan 
kumandanõnõn emri her yerde duyurulmu tur. Bu emre göre gece saat iki 
buçuktan sonra kimse dõ arõda bulunmayarak herkes ev ve dükkânlarõnõn 
kapõsõna fener asacaktõ. Belirtilen saatten sonra dõ arõda dola an ya da 
kapõsõna fener asmayanlar Yunan devriyeler tarafõndan derhal vurulacaktõ. 
14/15 Mayõs gecesi kasaba ahalisinden Mehmet Efendi o lu A çõ Kamil 

                                                 
27Türkiye’de Yunan Fecayi, s.205. 
28Türkiye’de Yunan Fecayi, s.205. 
29Türkiye’de Yunan Fecayi, s.206. 
30Türkiye’de Yunan Fecayi, ,s.207. 
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Usta,  Hacõ Halil A anõn o lu Ahmet A a ve Halil Çavu ’un karde i 
smail’in evlerinin kapõsõndaki fenerlerin rüzgârõn etkisiyle söndü ü Yunan 

devriyeler tarafõndan görülerek hanelerinden zorla alõnmõ lardõ. Belediye 
binasõna götürülen ahali burada darp edilmi ti. smail, Yunan askerleri 
tarafõndan vücudunun çe itli yerlerinden bõçaklanmõ tõ31. 

Ezine ve Bayramiç kazalarõnda, Yunanlõlarõn bölgeyi bo altmasõyla 
yaptõklarõ mezalim daha iyi ortaya çõkmõ tõ. Yunanlõlarõn bo alttõklarõ 
alanlarda kuyularda kafalarõ kör bõçakla kesilmi , ta la ezilmi  ve çe itli 
i kencelerle öldürülmü  insan cesetleriyle bõçak, fes ve kemikler 
bulunmu tu. Bazõ cesetlerin kimlikleri belirlenerek defin i lemleri 
yapõlmõ tõ32. 

ngilizlerin Tutum ve Davranõ larõ 
Gelibolu Yarõmadasõnda da ngilizler sava  hukukuna aykõrõ 

davranõ lar yapmõ lardõ. ngilizler; 31 Temmuz 1923 tarihinde Sarafim 
Çiftli inde, 31/1 A ustos gecesi 1923’te Küçük Anafartalar’da, Büyük 
Kemikli’de ve 1 A ustos’ta yeniden Büyük Kemikli’de, 5 A ustos 1923 
ak amõ Akba  ile Bigalõ arasõndaki sahilde yangõn çõkartmõ lardõ. Bu 
geli meler üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi, stanbul ngiliz Yüksek 
Komiserli i nezdinde giri imde bulunmu  ve ngiliz temsilcili i yangõn 
neticesinde olu an zarar ziyan tespitinin yapõlarak TBMM’ye sunulaca õnõ 
bildirmi ti. Ayrõca ngiliz temsilcili i olu an zarar ve ziyanõn kendilerince 
kar õlanaca õnõ belirtmi lerdi33. 

Çanakkale ehir merkezi ve merkez köylerinde de benzer olaylara 
rastlanmõ tõ. Karacaören köyünden Hacõ Hüseyin o lu Süleyman’õn devesi 
köye yarõm saat uzaklõkta Çardak mevkiinde sahil boyunda otlarken iki 
ngiliz askeri tarafõndan alaturka saatle 4-5 civarlarõnda öldürülmü tü. 

Jandarma Komutanlõ õ’nõn yaptõ õ incelemelere göre Nara bölgesinden 
gelen ngiliz askerleri keyfi suretle deveye bir el ate  açarak öldürmü lerdi. 
Bu durum üzerine Türk yetkililer, stanbul’da Harington nezdinde giri imde 
bulunarak devenin bedeli olan 250 liranõn kar õlanmasõ ve bu tür olaylarõn 
tekrarõnõ engellemek için resmi yazõ maya ba lamõ lardõ. Yazõ malarda 
ngiliz temsilciler devenin itlafõnõn keyfi surette yapõldõ õnõ kabul etseler 

dahi üç ay süren bu yazõ ma sürecinden sonuç alõnamamõ tõ34. 

                                                 
31Ar iv Belgelerine göre Balkanlar'da ve Anadolu'da Yunan Mezalimi II (Anadolu'da Yunan 
Mezalimi), Ba bakanlõk Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü, , Ankara 1996, s.266-269. 
32Ar iv Belgelerine göre Balkanlar'da ve Anadolu'da Yunan Mezalimi II (Anadolu'da Yunan 
Mezalimi,), s.287-288. 
33BOA.,12.8.1923,HR. M Dosya No. 80 Gömlek.58. 
34BOA.,16.5.1923, HR. M Dosya No. 73 Gömlek.53. 
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Bu arada Çanakkale Mektep-i Sultaniyesi’nde on altõ ö retmen 
Çanakkale’den çõkarõldõklarõ için üç ay maa  alamamõ lar bu dönem 
içerisinde aileleriyle ya adõklarõ zorluklar nedeniyle stanbul Hükümeti 
Dõ i leri Bakanlõ õ nezdinde giri imlerde bulunmu lardõ. Bu giri imler 
sonucunda on altõ ö retmen Van, Mara , Manisa gibi bölgelere tayin 
edilmi lerdi. 35 

Çanakkale’de tercüman olarak görev yapan Halil (Dilmaç) Efendi’yi 
18 Kasõm 1922 günü ngilizler evinden dõ arõya ça õrarak zorla 
tutuklanmõ lardõ36. Bununla da yetinmeyen ngiliz gal Kuvvetleri Kale-i 
Sultaniye Orman Müdürünü de tutuklamõ lardõ. Bunun üzerine TBMM 
Hükümeti’nin Dõ i leri Bakanlõ õ Harington nezdinde giri imde 
bulunmu tu. Harington tarafõndan yapõlan açõklama memurlarõn ellerinde 
bulunan dola õm ve ikame vesikalarõnõn ngilizler tarafõndan 
damgalattõrõlmadõ õ sürece tutuklama i lemlerinin devam edece i 
eklindeydi37. 

Büyük Taarruz sonrasõnda Çanakkale civarõnda sõkõ an ngilizler için 
General Harington zmir’de bulunan Mustafa Kemal’e gönderdi i 
telgrafõnda iki ordu arasõnda olasõ bir hadiseden endi eli oldu unu 
bildirmi ti38. Mustafa Kemal, General Harington’un telgrafõna verdi i 
cevapta Türk Ordusunun ma lup Yunan ordusunu takip etti ini, Yunan 
birliklerinin Anadolu’yu ba tanba a tahrip ederek yüz binlerce ki iyi 
mecalsiz bõraktõ õnõ, bir yandan da Trakya’da mezalime devam etti ini ifade 
etmi ti. Yunanlõlarõn bu süreçte tarafsõz bölgeyi de su-istimal etti ini bunun 
ise en yakõn örne inin 23 Eylül 1922’de Ezine’deki uçaklarõnõn faaliyetlerini 
göstermi ti. Mustafa Kemal telgrafõnda, Çanakkale’de yapõlan tahribata da 
yer vererek ngilizlerin Erenköy ile Çanakkale arasõndaki arazide 
tahribatlarda bulundu unu, Çanakkale’deki bina ve mallarõn tahrip edildi ini 
ifade etmi ti. Ayrõca Yunan birliklerinin çekilme esnasõnda ve yapmaya 
çalõ tõklarõ tahkimatta Müslümanlarõ zorla çalõ tõrmalarõnõn ise dikkatle 
izlendi ini söylemi ti.39  

Çanakkale’de ngiliz ve Türk ordusunun kar õ kar õya kalmasõ 
Fransõz kamuoyunda da yer bulmu  ve Fransõzlar Türklerin Yunanlõlarõ 
takip gibi bir durumu en do al haklarõ oldu unu dile getirmi lerdi. Fransõz 

                                                 
35BOA., 21.1.1923,HR. M Dosya.66 Gömlek.18  
36BOA 10.2.1923 HR. M Dosya.67. Gömlek.22  
37BOA, 19.12.1922 HR. M Dosya. 63 Gömlek. 75 
38Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, Atatürk Ara tõrma Merkezi Yayõnlarõ, Ankara,2006,s.486. 
39Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, s.487. 



120 

L’Intransigeant gazetesi, Çanakkale Olayõ40’nõn iki tarafõ yeni bir sava a 
sürükleyebilece ine de i aret ederek; “ te karõ õk ve tehlikeli anlar geri 

geldi, sokakta, her toplanõlan yerde endi eli konu malar i itiliyor: -Ya 

sava ? –Türkler ne yapacaklar? –Orada dövü ürlerse biz ne yaparõz? 

a õrtõcõ haberler dola õyor: ngilizler Çanakkale’de çember içine alõnmõ ”  
man etini atmõ tõ41. 

Mudanya Ate kes Antla masõ yapõlmõ  olmasõna ra men ngilizler 
stanbul’dan kaçan Rum ve Ermenileri amale sõfatõyla Çanakkale’ye 

getirmi lerdi. Dõ i leri Bakanlõ õ’nõn yazdõ õ rapora göre Çanakkale’ye bu 
ekilde nakledilenlerin sayõsõ 8.000’e ula mõ tõ. Bunlar ngiliz Ordusuna 

dahil edilmi ti42. ngilizler bu Rum ve Ermenilere asker elbiseleri 
giydirmi ler Gelibolu yarõmadasõnda Ilgardere’den Seddülbahir’e kadar olan 
alanda olu turmaya çalõ tõklarõ tahkimatõn yapõlmasõnda kullanmõ lardõ43. Bu 
durum TBMM’de de gündeme getirilmi ti. Ba bakan Rauf Bey, 16 Aralõk 
1922 tarihli Meclis konu masõnda amele namõnda getirilen Rum ve 
Ermenilerin Çanakkale’de Müslümanlara tecavüzlerde bulundu u, Türk 
yetkililerin bu ahõslarõ tutuklamak istedi inde ise ngilizler tarafõndan 
himaye edildi ini açõklamõ tõ44. 
 Sonuç 

Birinci Dünya Sava õ sonrasõ ba layan Anadolu’nun i gali sürecinde 
tilaf Devletleri i gal bölgelerinde uluslararasõ sava  hukukuna aykõrõ 

uygulamalarda bulunmu lardõ. Yunanlõlar neredeyse tüm sava  hukuku 
kurallarõnõ çi nemi lerdi. Yunanlõlarõn böyle davranmasõndaki ba lõca 
neden, Yunanistan’õn Anadolu’nun i galine kalõcõ olarak bakmasõ, 
Anadolu’daki yerli Rum nüfusun sayõsal gücünden faydalanmaya çalõ masõ 
TBMM’nin i galler kadar iç isyanlarla u ra masõ gibi etkenlerdi.  

Anadolu’da yaratõlan tahribatõn somut olarak tespiti için Mustafa 
Kemal, Türk birliklerinin zaferinin Anadolu halkõna duyururken bir taraftan 
da çekilen Yunan kuvvetlerinin bölgelerde olasõ zararlar vermeleri halinde 
bunlarõ hangi kõta, kumandan yaparsa numarasõnõ komutanõnõn ismini 
ö renmelerini istemi ti45. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yunan mezalimini dünyaya 
duyurmak amacõyla bir nota kaleme almõ tõ. Bu nota; 1920 yõlõnda Osmanlõ 

                                                 
40Çanakkale Olayõ hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için bkz., David Walder, Sava tan Sonra Çanakkale Olayõ:1922, 
çev. M.Ali Kabal, Örgün Yayõnevi, stanbul,2004. 
41 Yahya Akyüz, Türk Kurtulu  Sava õ ve Fransõz Kamuoyu(1919-1922), TTK, Ankara 1988,s.297. 
42 BOA, 16.12.1922,HR. M Dosya No.13 Gömlek No.101  
43 BCA 030.10 54 358.1- 7.1.1339 tarihli harp raporundan. 
44 TBMM Zabõt Ceridesi, Devre 1 c.25 çtima.3 s.413 
45 Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, s.486. 
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Mebusan Meclisince kabul edilen Misak-õ Milli’nin Wilson Prensiplerine 
uygun olmasõna ra men bunun Yunanlõlar tarafõndan yok sayõldõ õ ve 
Yunanlõlar tarafõndan birçok sava  hukukuna aykõrõ giri imlerde 
bulundu una özellikle vurgu yapõlmõ tõ46. 

Yunanistan’õn Anadolu’yu i galinde izlemi  oldu u yöntemlerin 
sonuçlarõna iki yönden bakõlabilir: Birinci yönü uluslararasõ hukukun ihlali, 
di eri ise iki ülke arasõndaki siyasal ili kilerin yava lamasõna etki etmesidir. 
Uluslararasõ hukuku ihlali tilaf Devletlerinin raporlarõnda sabit ise de 
Uluslararasõ kural koyucu ve uygulayõcõlarõn durumu de erlendirmedeki 
esnek bakõ larõnõn da etkisiyle sonuçsuz kaldõ õ görülmü tür. kili ili kilere 
olan etkisi ise dõ  politikada uzun süre kendini hissettirmi tir. Devletin 
siyasetinin birey bazõndaki sonuçlarõ açõsõndansa en iyi örnek 1930 yõlõnda 
Yunanistan Ba bakanõ Venizelos’un Türkiye’de kar õlanmasõnda 
ya anmõ tõr. Afet nan hatõralarõnda bu olayõ öyle  anlatmaktadõr: 
“Venizelos geldi i zaman, yani Venizelos’u ilk gördü üm zaman 

kendisinden çekinmi , hislerimle hareket etmi tim. Millî Mücadele’de 

Biga’da ilkokuldaydõm. Venizelos adõnõ duydu umuz vakit garip bir korku 

içinde kalõrdõk.. Çünkü Venizelos gelecek, kuva-yi milliyecileri öyle 

yapacak, böyle yapacak denirdi.. Babam da Biga’da orman müfetti i iken 

Millî Mücadele saflarõnda çalõ mak üzere gitti i için biz ailece korku içinde 

idik. Venizelos’u ilk gördü üm zaman böyle bir his içindeydim.. Fakat 

görüyordum ki, Atatürk Venizelos’la gayet samimî olarak konu uyor ve yeni 

dostluklar yapabilmenin gere i üzerinde duruyordu. 

 Bu geli inde, bir ziyaret esnasõnda Venizelos’u Ankara Palas’ta kar õlõyor 

Atatürk... Giri  kõsmõnda duruyorlar ve halk da orada toplanmõ  durumda.. 

Fakat bir hareket yok.. Atatürk, Venizelos’un arkasõna geçiyor ve i aret 

ediyor halka alkõ lamalarõ için... Ve ondan sonra alkõ lõyorlar. Çünkü 

hakikaten halk, Venizelos dendi i zaman bir çekingenlik içinde... Benim de 

kendi çocuklu umda oldu u gibi... Venizelos’u gördü üm zaman nasõl 

konu aca õmõ bilememi tim. Fakat sonra kar õlõklõ ve e i ile beraber 

konu malarõmõz oldu”
47

. 
Görüldü ü gibi devletlerin aldõ õ kararlarõn sonuçlarõ devlet 

politikalarõ kadar birey hayatõnõ da derinden etkilemektedir. 
 
 
 

                                                 
46 Anadolu’da Yunan Zulüm ve Vah eti, Üçüncü kõsõm, stihbarat Matbuasõ, Ankara 1338,s.298. 
47 Afet, nan, Atatürk’ün Bazõ Özellikleri, Atatürk Ara tõrma Merkezi Dergisi, Sayõ 1, Cilt: I, Kasõm 1984 
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Ekler 

 

Tercüman Halil Efendi’nin Tutuklanmasõ hakkõnda Ar iv Belgesi.  
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Bozcaada’daki Yunan Faaliyetleri hakkõnda stanbul’a gönderilen not.(6 
Ocak 1923) 
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Çanakkale’deki Sivil nüfusun sõnõrlandõrõlmasõ hakkõnda rapor. (22 Ocak 
1923) 
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ngilizler tarafõndan Sarafim Çiftli inde çõkarõlan yangõn hakkõnda Ar iv 
Belgesi. 

 


