
arih, 15 May›s 1919; günlerden
Perflembe günüydü.
‹zmir’de günlerdir süren heye-

canl› bir bekleyifl vard›. ‹zmirli Türkler
14 May›s’› 15 May›s’a ba¤layan gece
hemen hiç uyumam›fllard›. ‹zmir’in
iflgal edilece¤i ve sabah›n erken saat-
lerinde körfez aç›klar›nda bekleyen
‹tilaf Donanmas›’n›n r›ht›ma asker
ç›karaca¤› duyumlar› al›nm›flt›. Kentin
bilindik tan›d›k yüzleri Vali ‹zzet
Pafla’n›n yan›na kofluyor ve duyulan
haberlerin do¤ru olup olmad›¤›n› soru-
yorlard›. Halk kamburundan dolay›
Vali’ye “Kambur ‹zzet” lakab›n›
vermiflti. ‹stanbul Hükümeti’nin her
dedi¤ini gözleri kapal› yerine getir-
mekle ün kazanm›fl olan Vali ç›karma-

n›n duyulmas›n› istemiyor; yurtsever-
leri avutucu sözlerle onlar›n heyecan›n›
yat›flt›rmaya çal›fl›yordu. 

Ancak ortada dolaflan söylentiler
hiç de yabana at›lacak türden de¤ildi.
Kulaktan kula¤a yay›lan f›s›lt›lar,
duyarl› çevrelerde ola¤anüstü etkiler
yap›yordu. Haber h›zla kente yay›lm›fl-
t›. Kent heyecan içindeydi. Çokca
zamand›r yurtsever ayd›nlar›n toplan-
ma yeri haline gelmifl olan ‹zmir Türk
Oca¤›’nda birkaç gündür ard› ard›na
toplant›lar yap›l›yordu. Konuflma

XXX

BD fiUBAT 2016

‹zmir’in ‹flgali ve

Yazan: Prof. Dr. KEMAL ARI

Karagün

15 May›s 1919

‹zmirli Türkler
14 May›s’› 15 May›s’a
ba¤layan gece hemen
hiç uyumam›fllard›.

T



XXX

yapanlar›n kimisi itidalli olmaktan,
kimisi bir süre beklenmesi gerekti¤in-
den söz ediyorlard›. Ancak baflta
kentin genç hukukçular›ndan Mustafa
Necati olmak üzere kimi yurtseverler
bu sözlere art›k kulak vermiyorlard›.
Onlar bu sözlerin ve önerilerin art›k
anlam› kalmad›¤›n› silahl› direniflten
baflka çare kalmad›¤›n› söylüyorlard›.
Bir toplant›da bunu büyük bir heye-
canla dile getirmifl olan
Mustafa Necati, art›k böy-
le toplant›lara kat›lmaya-
ca¤›n› hayk›rarak toplan-
t›y› terk etmiflti. Onun gibi
baflka düflünenler de
vard›: Örne¤in “Hukuk-
u Befler” gazetesi sahibi
ve baflyazar› Hasan Tah-
sin takma adl› Osman
Nevres 14 May›s 1919
günü yazd›¤› “Namus
U¤runa” adl› yaz›s›nda
flunlar› söylüyordu:

“Korkmuyoruz gelsinler. Hatta
Masum Türk'e kast› olan bütün
dünya gelsin. Süngüleriyle zaten
kanayan yaram›z› deflsinler. Topla-
r›yla evlerimizi, kuvvetlerimizi y›ks›n-
lar, alt üst etsinler, parçalas›nlar!
Ama asla unutmas›nlar ki Türk
ölmedi, yafl›yor. Ve buray› Yunan'a
vermeyecektir. Hatta silahlar›m›z
olmasa bile, direnen ruhumuzla,
coflkun kanlar›m›zla, sökülmeyen
difllerimizle bile bu ülkeyi savuna-
ca¤›z!”

Ve o gece…
Yani 14 May›s’› 15 May›s’a

ba¤layan zaman aral›¤›…

yuyamayan Türkler, sokak
aralar›nda bisikletli gençlerin

haber vermesi üzerine eski bir Yahudi
Mezarl›¤› olan Maflatl›k’ta yap›lacak
mitinge koflmufllard›. Gece-nin o
saatlerinde kulaklara hükümetin
elindeki kimi silahlara yurtseverlerin
bask›n› sonucu el konuldu¤u ve halka
da¤›t›ld›¤›, hatta hapishanede yatan
kimi yurtseverlerin d›flar› ç›kart›ld›¤›
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haberleri çal›n›-
yordu. Heyecan
içinde kalan mah-
fleri bir kalabal›k
Maflatl›kta kayna-
fl›p duruyordu.
Körfez d›fl›nda,
Sancak Kale’nin
ötelerinde toplan-
m›fl olan ‹ngiliz,
Frans›z ve Yunan
gemilerinin ›fl›klar›
görünüyor; bu
gemilerden ertesi
gün ‹zmir’e asker
ç›kar›laca¤› düflünülüyordu. Kalabal›k
bir yandan bu gemilerdeki ‹tilaf güçle-
rine ‹zmir’in gerekirse direnifl için
kararl› oldu¤u mesaj› verilmeye çal›fl›-
l›yordu.

e Karagün1 do¤maya bafllad›.
Sabah›n ilk ›fl›klar› körfezin serin

sular›nda göz k›rpmaya bafllad›¤›nda
‹tilaf gemileri bacalar›ndan dumanlar
savrularak harekete geçtiler. Gemiler
körfeze girerlerken, sabah›n ilk saat-
lerinden beri Halil R›fat Pafla s›rtlar›n-
da sakland›klar› bir evde gemilerin
hareketlerini gözleyen Mustafa Necati
ve Haydar Rüfltü Bey her fleyin bitti-
¤ini düflünerek h›çk›rarak a¤lamaya
bafllam›fllard›.

O saatlerde Gümrük ve Konak
yönlerinden bafllayarak R›ht›m’a
aç›lan sokaklar ve köfleler h›nca h›nç
‹zmirlilerce doldurulmufltu. Türkler
korku ve telafll›, Rumlar coflkulu ve
sevinçliydiler. ‹zmir Metropoliti
Hrisostomos Rum kalabal›¤›n bafl›nda
dualar okuyordu. Rum k›zlar› günlerce
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önce ‹zmir’e Yunan askerlerinin ç›ka-
r›laca¤›n› haber alm›fllard›. Bu nedenle
süslenmifller, en güzel elbiselerini
giymifllerdi. Coflkulu bir karfl›lama
için k›y›ya koflmufllard›.

Ve sabah saat 8’den sonra; Pasa-
port’a yanaflan Yunan gemileri asker
ç›karmaya bafllad›lar. Rum kalabal›k
gözyafllar› içinde “‹sa dirildi” diyerek
istavroz ç›kar›yor, dualar ediyordu.
Derken saat 10 s›ralar›nda gelen bir
emirle Hükümet Kona¤›na düzenli
biçimde yürümeye bafllad›lar.

Yürüyüflle birlikte dehfletli bir
alk›fl tufan› koptu. Her taraf Yunan
bayraklar› ve Venizelos’un resimle-
riyle donat›lm›fl, yol boyunca taklar
yap›lm›flt›, her taraf çiçeklerle süslen-
miflti. Patrik Hrisostomos Yunan
askerlerini vaftiz ediyor; flarap, ekmek
ve tuz ikram ediyordu. Bu s›rada
Yunan askerlerini k›flk›rtarak, Türk
kan› içmenin bir dinsel görev oldu¤u-
nu hayk›r›yordu. Yer demire, gör
bak›ra dönüflmüfl gibiydi. Bir yandan
korku ve telafl, öteki yanda sevinç ve
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ç›¤l›klar u¤ultu halinde ‹zmir’in
semalar›na yükseliyordu. Karagün
do¤mufl, sanki hükmünü yerine
getirece¤i an› bekliyordu. 

Verilen emirle harekete geçen
Efzon Alay r›ht›m›n sonunda sola
k›vr›larak Konak Meydan›’na yöneldi.
En baflta elinde bayrak bir Yunan
askeri bulunuyordu. Art›k Hükümet
kona¤› karfl›lar›ndayd›. Sar›k›flla’n›n
önünden geçerlerken bir anda bir
revolver sesi duyuldu. Ard› ard›na
mermiler kulaklar› ç›nlat›rcas›na u¤ul-
tuyu yard›. Ve bir anda alay›n önünde
yürüyen bayraktar asker, kanlar içinde
yere yuvarland›. Asker bafl›ndan ald›¤›
kurflunla yere y›¤›lm›fl ve ölmüfltü.
Kalabal›k korkudan sa¤a sola kaç›fl-
maya bafllad›. ‹lk floku atlatan Yunan
askerleri, silahlar›n› sivil halka ve
olaylar› Sar›k›flla’dan izleyen ve adeta
oraya hapsedilmifl olan Türk askerle-
rine çevirdiler. Bir anda namlular atefl
kusmaya bafllad›. Kalabal›¤a, Sar›k›fl-
la’ya ve Valilik yönüne savrulan
ya¤mur gibi mermilerle yüzlerce kifli
Konak Meydan›’na kanlar içinde
serildi. Yar›m saat atefl alt›nda kalan
Sar›k›flla sonunda teslim olmak

zorunda kald›. Teslim
olan askerlerin önünde
yürüyen Ali Nadir Pafla,
bir yüzbafl› taraf›ndan
tokatland›. Pafla’n›n
kalpa¤› yere at›ld› ve
çi¤nendi. Kimi askerler
süngüleniyor, kimileri
her türlü sopa, demir ve
zincirlerle dövülüyor;
Yunan askerlerinin yan›
s›ra Konak’tan Gümrük’e

kadar uzanan güzergâhta sivil halka
da kesici aletlerle sald›r›lar yap›l›yor-
du. “Zito Venizelos” diye ba¤›rmay›
reddeden Albay Süleyman Fethi Bey
süngülendi. Kemaralt› sokaklar›ndaki
dükkanlar bafltan afla¤› ya¤maland›,
karfl›lafl›lan siviller ac›mas›zca öldü-
rüldü.

isar Camisi’ne giren Yunan
askerleri Kuran-› Kerim’i parça-

lad›lar ve cami imam›n› bafl›ndaki
sar›¤›n fleridiyle ba¤lay›p soka¤a
att›lar. Sonradan görgü tan›klar›nca
ilk kurflunu att›¤› söylenen Hasan
Tahsin’in cesedi parçalanm›fl bir halde
Kordonboyu’nda görüldü ve iki gün
cesede kimse dokunamad›. ‹flgal k›y›-
dan iç mahallelere yay›ld› ve akflam
üzeri bafllayan yo¤un ya¤mura kadar
aral›ks›z sürdü. O gün öldürülen Türk
say›s› 2000 di. Bir hafta içinde bu say›
5.000’i aflt›.

‹zmir o gün, tarihinin en kanl›
Karagünü’nü yaflad›. O günün,
Akgün’e dönüflmesi için ta 9 Eylül
1922 gününe kadar bekleyecekti. •

1- ‹flgal için” Karagün” sözcü¤ü ünlü yazar Süleyman
Nazif’e aittir.
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