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ÖZ 
Bu çalışmanın amacı 26 Ağustos 9 Eylül 1922 tarihleri arasında Al-

manya’da çıkan bazı gazetelerde Türk taarruzu ile ilgili çıkan haberleri 
incelemektir. Çalışmada gazete nüshaları gün ve gün taranmış, elde edi-
len haberler sınıflandırılmıştır. Buna göre çalışmada önce savaşın başla-
dığı ve sonucunun belirlendiği 26-31 Ağustos tarihlerindeki haberler in-
celenmiştir. Çalışmada savaşın seyrinin aralıklarla devam ettiği 2-5 Ey-
lül tarihleri, savaştan ziyade geri çekilme, ateşkes arayışları, Gayri Müs-
lim halkın durumu, İzmir’in alınması sonrasında İstanbul ve Trakya’nın 
da boşaltılmasının zorunluluğu ile ilgili haberlerin yer aldığı 6-9 Eylül 
tarihlerine ait haberler yer almıştır. 

Anahtar sözcükler: Büyük taarruz, Yunan, Türk, Alman basını. 
 
 
ABSTRACT 
The aim of this study is to examine the news about the Turkish offensive in 

some newspapers published in Germany between August 26 and September 9, 
1922. In the study, newspaper copies were scanned day by day and the news 
obtained were classified. Accordingly, in the study, the news on 26-31 August, 
when the war started and its outcome was determined, were examined. In the 
study, the news of September 2-5, when the course of the war continued inter-
mittently, the withdrawal rather than the war, the search for a ceasefire, the 
situation of the non-Muslim people, the news about the necessity of evacuating 
Istanbul and Thrace after the capture of Izmir, September 6-9. has taken place. 

Keywords: Great offensive, Greek, Turkish, German press.  
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I. Büyük Taarruz Öncesi Türkiye, Yunanistan ve İtilaf Devletleri Arasında Ana-

dolu’nun Durumu 
Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nı 30 Ekim 1918 tarihinde itilaf Devletleri ile imzaladığı 

Mondros Ateşkes Antlaşması ile sonlandırmasına rağmen savaş sonunda işgal edilmemiş top-
rak kısa süre içinde İtilaf Devletleri tarafından çeşitli bahanelerle işgal edilmeye başlanmıştır. 
18 Ocak 1919 tarihinde Paris’te galip devletlerle mağlup devletlerarasında barış görüşmeleri 
başlatılırken Osmanlı Devleti ile görüşmeler daha ileri tarihe ertelenmiştir. Bu süreçte Yuna-
nistan ile anlaşılarak Yunan askerlerinin Anadolu’ya asker çıkarmasına izin verilmiştir. 15 Ma-
yıs 1919 tarihinde Yunan askerinin İzmir’e çıkmasının bir gün sonrası 16 Mayıs 1919 tarihinde 
Mustafa Kemal İstanbul’dan Samsun’a hareket etmiştir. İtilaf Devletleri Anadolu’da Fransa 
Adana, Maraş, Antep ve Urfa, Zonguldak maden yatakları, İtalyanlar Mersin, Antalya ve 
Muğla ve iç kısımları işgal etmiştir. Güney cephesinde halkın büyük desteği ile çetin direnişler 
ve başarılar elde edilmiştir.1  

Anadolu’da düzenlenen kongreler ile ülkede milli birlik ve beraberlik ruhu oluşturulur-
ken bu ruhun siyasi yapısı olan Osmanlı Meclis-i Mebusan’ı açılmış ve burada ülke sınırlarının 
belirlendiği Misak-ı Milli kararları alınmıştır. 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul resmen işgal edi-
lip meclis tatil edilince 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Açıl-
mıştır. Milli iradenin giderek kuvvetlenmesi ile barış süreci tehlikeye girince haziran ayında 
başlatılan Yunan taarruzu ile Ege’de Manisa, Uşak, Balıkesir ve Bursa gibi şehirlerin kaybedil-
mesi telaşıyla 10 Ağustos 1920 tarihinde İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında Sevr Ba-
rış Antlaşması gerçekleştirilmiştir. Bu antlaşma Osmanlı Meclisi’nin tatilde olması, TBMM’nin 
de kabul etmemesiyle yürürlüğe girememiştir.2  

İtilaf Devletleri bu defa TBMM Hükümeti’ni zor durumda bırakarak anlaşmayı kabul et-
tirmek amacıyla başlattığı taarruzlarında I. ve II. İnönü savaşlarında yenilmişse de Kütahya 
ve Eskişehir Muharebelerinde başarı sağladıklarından dolayı Polatlı yakınlarına kadar gelmiş-
tir. Türk Ordusu ile Yunan ordusu arasında 23 Ağustos 13 Eylül 1921 tarihlerinde gerçekleşti-
rilen Sakarya Meydan Muharebesi’ni Türk ordusunun kazandığından dolayı kazanınca artık 
Sevr Barış Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi iyice zora girmişti.3  

TBMM Hükümeti Doğu Bölgesi’nde Ermenilerle Gümrü Barış Anlaşması, Güney Bölge-
sinde Fransa ile 30 Mayıs 1920’de 20 günlük Ateşkes Antlaşması, 16 Mart 1921 tarihinde Rusya 
ile Moskova Dostluk Antlaşması, 13 Ekim 1921 tarihinde Rusya önderliğinde Kars Antlaşması 
ve 20 Ekim 1921 tarihinde Fransa ile Ankara İtirafnamesini gerçekleştirmiştir.4  

Sakarya Meydan Muharebesi ile ordunun ve milletin yeniden toparlanması için zamana 
ihtiyaç olduğundan yeni bir savaş için yaklaşık bir yıl beklenmiştir. Bu süreçte Yunan ordusu 
geriye çekilmiş, Türk ordusunun taarruz etmemesiyle rahatlamıştır. Batı’da savunmaya geçen 
Yunan ordusu Gemlik Körfezi’nden Bilecik, Eskişehir ve Afyonkarahisar’ın doğusu, aşağıda 
ise Büyük Menderes Irmağı’nı takiben Ege Denizi’ne uzanan bir hatta konuşlanmıştır. Yunan 
Hükümeti Şubat ve Mart 1922 tarihlerinde Londra ziyareti yaparak Anadolu’ya askeri yardım 

                                                            
1  Fahri Belen, Türk Kurtuluş Savaşı, Askerî, Siyasi ve Sosyal Yönleriyle, 2. Baskı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983, s. 

522-525; Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk 1919-1927, Zeynep Korkmaz (Yay. haz.), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk 
Araştırma Merkezi, Ankara 1984, s.614-640; Suat İlhan, Askerlik, Milli Kültür Unsurlarımız Üzerinde Genel Görüşler, Atatürk Kültür 
Merkezi Yayını, Ankara 1990, s. 330. 

2  Yusuf Hikmet Bayur, “26 Ağustos 1922 Büyük Zaferin Dünya Tarihi üzerindeki Etkileri”, Büyük Zaferin 50. Yıldönümüne Armağan, M. E. 
B. Basımevi, İstanbul 1972, s. 78. 

3  Fahri Belen, “Yunan Cephesi Nasıl Yarıldı?”, Büyük Zaferin 50. Yıldönümüne Armağan, M.E.B. Basımevi, İstanbul 1972, s. 90-98. 
4  Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya, C.3, M. E. B. Basımevi, İstanbul 1991, s. 125. 
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takviyesi istemiş, fakat Lloyd George bu isteğe olumsuz yaklaşmıştır. Başbakan Gounaris yar-
dım alamayınca Anadolu’dan askeri geri çekme tehdidinde bulunmuş teklifi kabul görülme-
yince hükümeti istifa aşamasına gelmiştir.5  

TBMM Hükümeti’ni temsilen Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey şubat ayında Paris ve 
Londra’yı ziyaret ederek bir barış görüşme ortamının oluşup oluşmadığını izler. Yusuf Kemal 
Bey 1922 yılının mart ayındaki bu ziyareti sırasında Paris’te İngiltere, Fransa ve İtalya temsil-
cileriyle yaptığı görüşmede İtilaf Devletleri temsilcilerinden Sevr Barış Anlaşması hükümle-
rini revize etmeleri isteğinde bulunur. Yusuf Kemal Bey İtilaf Devletleri ile bir barış anlaşması 
yapabilmesi için TBMM Hükümeti’nin Yunan ordusunun derhal Anadolu’yu boşaltması şar-
tını öne sürünce bu görüşme olumsuzlukla sonuçlanır. Mustafa Kemal bu girişim sonrasında 
haziran ayında taarruz kararı alır ama bunu gizli tutar. İçişleri Bakanı Fethi Bey temmuz 
ayında Londra ve Paris’e giderek bir kez daha diyalog ile barış imkânını sağlamaya çalışsa da 
bir sonuç alamaz. Bunun üzerine Fethi Bey 14 Ağustos’ta Ankara’ya “Milli gayenin sağlanması, 
ancak askeri faaliyetlerle kabil olabilecektir” görüşünü gizli bir şekilde bildirmiştir. Mustafa Ke-
mal’in talimatıyla Türk ordusu 14 Ağustos’ta taarruz için yürüyüşe başlar. 19 Ağustos tari-
hinde Mustafa Kemal Akşehir’e giderek komutanlarına taarruz günü ve saatinin talimatı ver-
miştir. Türk ordusu 26 Ağustos 1922 tarihinde Afyon hattından Yunan ordusuna taarruz ha-
rekâtına başlamıştır.6  

 
II. Büyük Taarruz Sürecinde Gazetelerde Yer Alan Haberler (26-31 Ağustos 1922) 
26 Ağustos tarihinde gazetelerde Büyük Taarruz ile ilgili sadece 2 haber yer alır. Berliner 

Volk Zeitung’ta 25 Ağustos Paris kaynaklı Doğuda savaş yeniden alevleniyor. Türklerin İz-
mir'e, Yunanların İstanbul’a saldırısı başlıklı haberde Fransız Dışişleri Bakanlığı’ndan İstan-
bul’daki Fransız Yüksek Komiseri aracılığıyla Küçük Asya'da büyük bir Türk taarruzunun 
yakın olduğunu bildiren bir rapor alınmıştır. Raporda Türk milliyetçilerinin geniş çaplı bir 
askeri operasyonla yakın zamanda İtilaf Devletleri’ne Venedik’te planlanan Doğu Konferan-
sı'nda Ankara Hükümeti’nin konumunu kuvvetlendirmek istedikleri, Yunanlıların ise konfe-
ransın sahada olup bitenleri ortaya koyması ve İstanbul’a yönelmiş olan ilginin büyük bir ace-
leyle devam etmesini planladığı belirtilmektedir. Hafta başında bu amaç için birkaç Yunan 
Tümeninin Çatalca Cephesi’ni güçlendirmek için gittiği bildirir.7  

İstanbul’dan 25 Ağustos tarihli gelen haberde Küçük Asya'da çarşamba sabahı İzmit 
Gebze’den 200 mil uzakta uzun zamandır beklenen Türk taarruzunun başladığı Türk milliyet-
çilerinin Burhaniye ilçesini aldığını, 75 bin kişilik Türk ordusunun İzmir’e doğru taarruzunun 
devam ettiğine yer verilir. Esasen başlangıçta taarruzun İstanbul’a planlandığı ancak İngiliz 
birliklerinin İzmit cephesinde yoğunlaşmasının buna engel olduğu dile getirilir. 

Aynı tarihte Londra’dan 25 Ağustos tarihli gelen haberde Kemal’in ordusunun daha Ba-
tıya doğru ilerlediği bildirilirken hava ve zemin koşullarının askeri operasyonlar için elverişli 
olduğu, savaş bölgesine gerekli malzemelerin yığıldığı yer alır. Yunanlıların Trakya için son 
zamanlarda 40.000'den fazla askerin buralardan Çatalca Cephesine sevk edildiğinden, Ana-
dolu’da Yunan birliklerinin durumu tehlikeli olmadığı, Yunan savunma mevziinin Eskişe-
hir'den Afyonkarahisar'a kadar uzandığı belirtilir. Ayrıca burada belirleyici savaşların bu 

                                                            
5  TBMM Zabıt Ceridesi, C.12. Ankara 1922, s. 262. 
6  Yusuf Kemal Tengirşek, Vatan Hizmetinde. Cumhuriyet Gazetesi, 1 Ekim 1968, İstanbul, 1968. 
7“ Doğuda savaş yeniden alevleniyor”, “Türklerin İzmir'e, Yunanların İstanbul’a Saldırısı” Berliner Volk Zeitung, 26.08.1922; https://dfg-

viewer.de/show/?set%5Bmets%5D=https://content.staatsbibliothek-berlin.de/zefys/SNP27971740-19220826-1-0-0-0.xml 
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alanda gerçekleşeceğinin beklendiğini ifade eder. İstanbul’daki Fransız Yüksek Komiserliğin-
den de Küçük Asya'da büyük bir Türk taarruzunun yakın olduğunu bildiren bir rapor alınır. 
Ankara’dan 25 Ağustos tarihli “Türk askeri Trakya'ya mı yoğunlaşmakta?” başlıklı İnvestia 
haberde; Milli Türk birliklerinin İzmit’in ön bölgelerinde güçlü bir yoğunluğu yer almaktadır. 
Yunanlıların Trakya sınırını geçmesi durumunda Türk kuvvetlerinin Üsküdar'a bir taarruzu 
için tüm hazırlıkların yapılmaktadır. Haberde İngilizlerin bu durumu ciddi bir tehlike olarak 
gördüğü yer alır. 

29 Ağustos’ta Berliner Börsen- Zeitung sabah baskısında 28 Ağustos Atina Ordu Raporu 
kaynaklı “Küçük Asya’da Türk Taarruzu” başlıklı haberde 26 Ağustos'ta başlayan ve gece bo-
yunca kesintiye uğramayan çok güçlü bir Türk ordusu taarruzunun bir gün önce Güney Cep-
hesinde Hasanbeli’ne kadar devam ettiği yer alır. Haberde Türk ordusunun çok güçlü toplara 
sahip 10 Tümenin olduğunun tahmin edildiği ve Türk taarruzunun hala devam ettiği bildirilir. 
Yine Londra merkezli İstanbul kaynaklı bir haberde Venedik'te Ortadoğu konulu bir konfe-
ransın düzenlenmesine yönelik hazırlıklar yapılmaktadır. Milliyetçi Türk kuvvetleri Küçük 
Asya'da İzmir'in 200 İngiliz mil doğusundaki stratejik merkez olan Afyonkarahisar'da Yunan-
lılara karşı çok güçlü bir taarruz başlatmıştır. Yunan kuvvetleri ise Afyonkarahisar'ın yaklaşık 
100 mil kuzeyinde yer alan Eskişehir'de Türk kuvvetlerine karşı bir taarruza geçmiştir. Ha-
berde Türk kuvvetlerinin her iki muharebe alanında da ilerleme kaydettiğine, Yunanlıların ise 
Trakya'daki Çatalca hattına daha fazla asker yığdığına yer verilmiştir.8 

30 Ağustos tarihli haberler incelendiğinde gazetelerde yer alan 5 haberden 3 tanesi taar-
ruz, Türk ordusunun başarısı ve Afyonkarahisar’ın alınması başlıkları yer alır. Bu haberlerde 
Türk ordusunun savaşı başlattığı, Yunan ordusunu yendiği ve Afyonkarahisar’ı aldıkları yer 
alır. Diğer 2 haber ise Yunanlıların yenilmesi ve Yunan ordusunun geri çekilmesini içermek-
tedir. 

Berlin Vossische Zeitung’ta 30 Ağustos’ta 29 Ağustos Londra kaynaklı “Türklerin Başa-
rısı” adlı haberde Küçük Asya'daki Türk taarruzunun şimdiden Yunanlılara ağır bir darbe 
indirdiği, Atina'dan gelen bir mesajda da Yunan birliklerinin üstün Türk kuvvetlerinin 
önünde Karahisar'ı tahliye ettiği bildirilir. Haberde Karahisar, Yunan Kuzey-Güney cephesi-
nin ana kavşağı olduğu yer alır.9  

Aynı tarihte Berliner Börsen Zeitung’ta 30 Ağustos İstanbul kaynaklı “Küçük Asya’da 
Türk Taarruzu” başlıklı haberde Ankara’ya cepheden gelen son haberlere göre Türk taarruzu 
İzmit savaş alanında 20 km cephe genişliği ile başlamıştır. Yunanlıların Türk birliklerinin sal-
dırılarından geri çekildikleri, esir, silah ve mühimmat kayıplarının oldukça fazla olduğu yer 
alır. Bu ordu hareketlerinin Ankara'da genel bir taarruz olarak değil, daha çok keşif saldırıları 
olarak kabul edildiği belirtilirken Türklerin hızlı hareket eden müfrezelerinin Bursa'ya doğru 
ilerlemeye devam ettiği ve bu ilerleme devam ederse Yunan birliklerinin geriye doğru çekilme 
riskiyle karşı karşıya kalacağı ifade edilir. Bu haber 30 Ağustos tarihli Deutsche Allgemeine 
Zeitung’un akşam baskısında Ankara ordu raporunun 30 Ağustos İstanbul kaynaklı haberde 
de aynen verilir. Burada ayrıca Ankara birliklerinin, güneyde Küçük Asya savaş alanında ba-
şarılı bir taarruz sonucu Afyonkarahisar’ın alınması ile taarruz hareketlerini Eskişehir'in ku-
zey kesimine doğru genişlettiğine değinir. Bu Türklerin kuvvetlerinin geçen yıl olduğu gibi 
Bursa ve İzmit ile birlikte Marmara Denizi kıyılarını saldırılarının hedefi olarak görmeleri ile 

                                                            
8  “Küçük Asya’da Türk Taarruzu”, Berliner Börsen- Zeitung, 29.08.1922. 
9  “Türklerin Başarısı”, Berlin Vossische Zeitung, 30.08.1922. 
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doğrulanmaktadır. Bursa'daki ilerleme başarılı olursa, cephenin kuzey kesiminde konuşlan-
mış Yunan kuvvetleri, üslerinden kopma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklarını belirtir.10 

Aynı tarihte Atina kaynaklı yazıda Yunan tarafının resmi olarak Küçük Asya'daki askeri 
durum hakkında “26 Ağustos'ta çok güçlü bir düşman saldırısı başladı ve 27 Ağustos gecesi 
boyunca devam etti. 28 Ağustos sabahından itibaren Türklerin en ağır taarruzu, Akarçay’dan 
Hasanbeli'ne kadar güney cephesini hedef aldı. Saldıran düşman kuvvetlerinin yaklaşık 10 
Tümen olduğu tahmin ediliyor. Düşmanın çok güçlü topları ve muazzam miktarda mühim-
matı var. Mücadele devam ediyor. 25 Ağustos'ta Türk kuvvetleri Ahırdağı’nda Yunan cephe-
sine top atışları ile saldırdı. Yunanlılar karşı saldırıya geçti ve Türk kuvvetlerini geri püs-
kürttü. Bu çarpışmada Türkler 10 şehit ve birçok yaralı verdi. 26 Ağustos'taki Ahırdağı müca-
delesi sadece topçu kuvvetleri arasında oldu.” haberi yer alır. Bu haber aynı tarihte Deutsche 
Allgemeine Zeitung’un sabah baskısında Atina kaynaklı “Yeni Türk Taarruzu” başlıklı ha-
berde de bulunur. Habere göre savaş devam etmektedir. Ayrıca 29 Ağustos İstanbul kaynaklı 
Paris’ten Petit Journal kaynaklı “İstanbul’daki En İyi Durum” başlığı altında Galata semtinde 
biri güneye doğru uzanan iki toplanma merkezi tespit edildiğini bildirmektedir. 

Londra’dan 30 Ağustos’ta Morning Post’ta İstanbul kaynaklı haberde Ankara’da Milli-
yetçi çevrelerde, Ankara Hükümeti’nin barış için daha fazla diplomatik arayıştan vazgeçtiği 
ve bu nedenle taarruzun planlanan Venedik Konferansı’na bir cevap niteliği taşıdığını belirtir. 
Fethi Bey'in Londra ziyaretinin Ankara'nın sorunu barışçıl yollarla çözmeye yönelik son giri-
şimi olduğuna yer verilir. Lloyd George'un Avam Kamarası'nda Yunanistan'ın çıkarlarını sa-
vunduğu bir konuşma yapması sonrası Ankara Hükümeti askeri bir harekâta geçmeye karar 
verdiğini ifade edilir. 

30 Ağustos Berliner Tageblatt und Handels Zeitung’un 29 Ağustos tarihli Atina kaynaklı 
“Küçük Asya’da Yeni Türk Taarruzu. Yunanların Geri Çekilişi” başlıklı haberde Atina'dan 
gelen ordu raporlarının Küçük Asya savaş sahasındaki fiili durumdan dolayı Venedik'te ya-
pılması planlanan Doğu Konferansı’nın tarihinin henüz belirlenmediğini belirtir. Ayrıca bir 
gün önce İzmir'in doğusunda, Afyonkarahisar yakınlarında Kemal Paşa komutasındaki Türk 
kuvvetleri bir süredir ilan edilen Yunan cephesine yeni bir taarruz başlatmıştır Resmi Yunan 
raporuna göre Türk kuvvetlerinin güçlü toplara sahip olduğu söylenen 10 Tümen olduğu tah-
min edilmiştir. Yunan karşı taarruzunun ise Afyonkarahisar'ın yaklaşık 100 mil kuzeyinde, 
çok stratejik bir birleşme noktası olan Eskişehir'den başladığını yazar. Aynı zamanda Yunan 
birliklerinin Trakya'daki Çatalca Hattı'nda toplandığı bildirilir.11  

Gazetede 29 Ağustos Atina kaynaklı haberde 28 Ağustos Yunan ordu raporunda 27 Ağus-
tos’ta Türk kuvvetlerinin taarruzu sonucu Afyonkarahisar’ın tahliyesinin emredildiği, Yunan 
birliklerinin şehrin bir hattına sahip olduğu, 28 Ağustos’ta ağır bir süvari taarruzu ve top atış-
larıyla Elvanlar’dan Türk birliklerinin püskürtülerek takip edildiği yer alır. 

31 Ağustos tarihli Deutsche Allgemeine Zeitung’un akşam baskısında Ankara Türk Genel 
Kurmay Başkanlığı’nın savaş raporuna dayalı 31 Ağustos Moskova kaynaklı haberde Türk 
ordusunun başarılı bir şekilde devam eden 45 km genişliğinde bir ileri hareketi başlattığı yer 
alır. Yunanlılar önemli bir direniş göstermeden geri çekilmişler, 48 saat içerisinde İzmir istika-

                                                            
10  “Küçük Asya’da Türk Taarruzu”, Berliner Börsen Zeitung, 30.08.1922. 
11  “Küçük Asya’da Yeni Türk Taarruzu. Yunanların Geri Çekilişi”, Berliner Tageblatt und Handels Zeitung, 30.08.1922. 
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metinde önemli bir mesafe kat etmişlerdir. Türklerin askeri kıtalarının sürpriz bir şekilde Al-
tıntaş'a girdiği ve çok sayıda esir ve ganimet aldığı, Türk birliklerinin taarruzunun devam et-
tiği ve hedeflenen alanı alacakları ifade edilir.12 

30 Ağustos tarihli Paris kaynaklı “Eskişehir’in Alınması” başlıklı haberde Ankara’dan Es-
kişehir’in çetin bir mücadelenin ardından Türk süvarileri tarafından alındığını, 70 kilometrelik 
bir satıhta Türk ilerleyişinin tüm kesimlerde devam ettiğinin bildirildiği yer alır. 30 Ağustos 
Adana kaynaklı “Menderes hattında ilerleme” başlıklı yazıda Ankara'dan gelen haberlere 
göre Türk kuvvetlerinin Menderes hattında Yunan mevzilerini ele geçirmiş ve çok sayıda esir 
almış olduğu, Yunanlıların Afyonkarahisar hattından çekildikleri belirtilmekte. Atina gazete-
lerine göre ise Yunan birliklerinin tahliyesi kusursuz bir düzen içinde gerçekleştiği, Tüm savaş 
malzemeleri ve demiryolu malzemelerinin topçu birliklerinin Karahisar şehrine komuta ettiği 
yeni mevzilere alındığı yer alır. Bu yazı 31 Ağustos’ta Berliner Börsen Zeitung’ta 30 Ağustos 
Paris kaynaklı haberde de yer almaktadır. 

30 Ağustos Atina kaynaklı “Theotokis ve Stratos’un İzmir’e Gidişi” başlıklı haberde Savaş 
Bakanı Theodokis ve İçişleri Bakanı Stratos’un dün gece Yunan Başkomutanı ile görüşmek 
üzere İzmir'e gittiği yer alır. 31 Ağustos Londra kaynaklı “İngiltere için Tehlikede Olan Şey 
Nedir” başlıklı haberde Türklerin taarruz sonrası kazandığı avantajın bir dereceye kadar Av-
rupa'nın Türklere sağladığı topçu ve mühimmattan kaynaklandığı belirtilir. 

Bu taarruzun Venedik Konferansı'ndan kısa bir süre önce başlatılmış olmasının önemli 
olduğu, Türkleri ümidiyle destekleyenlerin ya İtilaf konusunda şüphelerinin olduğu ya da 
onu sona erdirmek istedikleri şeklindedir. İngiltere’nin Hindistan, Mezopotamya ve Mısır’ın 
karşı sorumluluğu diğer güçlerden daha büyük tehlikede olduğu bu nedenle tüm enerjinin 
Ortadoğu'da barışı sağlamaya yönelik olması gerektiği, ancak İonya’lı Rumların güvenliğini 
garanti altına alacak bir barışın da olması gerektiğine değinilir. 

31 Ağustos’ta Deutsche Allgemeine Zeitung’un sabah baskısında 30 Ağustos İstanbul kay-
naklı  “Türk Taarruzu. Yunanlılar 60 Kilometre Geriye Atıldı” başlıklı haberde cepheden gelen 
haberlere göre Türk ordusunun genel bir taarruz harekâtı başlattığı, Türk birliklerinin çok 
güçlü bir şekilde hızlı birlikleri ile Yunan ordusunun iletişim yollarını yok ettiği yer alır. “Af-
yonkarahisar Hattı” başlığında Türk ordusu Yunanlıların Türk birliklerinin taarruzu sonra bu 
şehri boşaltmak zorunda kaldığını, şehirdeki bir Yunan Tümeninin neredeyse tamamen orta-
dan kaldırıldığı, Türk birliklerinin Sinanpaşa'yı alarak Banaz yakınlarında Çiftlikköy istika-
metinde ilerlediğini bildirdiği yer alır.13 

31 Ağustos Berlin Vossische Zeitung’un sabah basımında 30 Ağustos İstanbul kaynaklı 
“Türk Taarruzu” başlığı altında yer alan haberde Türkler birliklerinin Yunan ordusunun Kü-
çük Asya'daki Kuzey Üssü olan Bursa'ya yürümektedir. Türkler Afyonkarahisar'ın önemli de-
miryolu kavşağını aldıktan sonra Bursa karşısında Bilecik'ten İnegöl'e 12 millik bir cephede 
kıtaları ilerleterek Yunanlılara saldırmış, Yunan birliklerini hızla bozguna uğratmışlardır. Ha-
berde Ankara’nın ilerlemeyi büyük bir zafer olarak kutladığı, Atina'da aşırı bir dehşet ve si-
nirlilik halinin oluştuğu, İngiliz Hükümeti'nin Müttefiklerin iş birliği olmadan hiçbir şey yap-
maya niyeti olmadığını ilan ettiği yer alır. İngiliz Hükümeti’nin Türklerin cephede daha fazla 
başarı elde etmesi halinde, yaklaşan Venedik Konferansı’nda Türklerin amaçlarına daha ula-
şılabilir olacaklarına inandıklarına değinilir.14 

                                                            
12  “Türk Karargâh Raporu”, Deutsche Allgemeine Zeitung, 31.08.1922. 
13  “Türk Taarruzu. Yunanlılar 60 Kilometre Geriye Atıldı”, Deutsche Allgemeine Zeitung, Sabah Baskısı, 31.08.1922. 
14  “Türk Taarruzu”, Berlin Vossische Zeitung, Sabah Baskısı, 31.08.1922. 
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31 Ağustos Brifetal- Bote Amtsbezirks-Anzeiger und Zeitung’ta “Küçük Asya’da Yunan-

lıların Yenilgisi” başlıklı haberde Küçük Asya'daki Türk taarruzunun Yunanlılara ağır bir 
darbe indirdiği, Atina'dan gelen bir mesajda Rumların üstün Türk kuvvetlerinin önünde Yu-
nan kuzey-güney cephesinin ana kavşağı Afyonkarahisar'ı tahliye ettiği yer alır.15 

 
III. Türk Ordusunun Yunan Ordusunu Takip Sürecinde Gazetelerde Yer Alan Haberler 

(2-5 Eylül 1922) 
1 Eylül tarihinde gazetelerde herhangi bir haber yer almazken 2, 3 ve 4 Eylül tarihlerinde 

birkaç haber yer alır. 2 Eylül tarihli 6 haberden 3 tanesi Türk ordusunun başarısı ve ilerlemenin 
devam etmesiyle, 2 haber Yunanlıların Afyonkarahisar’da yenilmesi ve Yunan ordusunun geri 
çekilmesiyle, 1 haber de İngiltere ile ilgilidir. Buna göre 2 Eylül’de Afyonkarahisar hattındaki 
Türk taarruzu ile Yunan ordusunun yenilmesi üzerinde durulmuştur. 

2 Eylül tarihli Berlin Vossische Zeitung sabah baskısında 1 Eylül Paris kaynaklı “Afyon-
karahisar’da Meydan Savaşı” başlıklı haberde Ankara kaynaklı olarak Türk birliklerinin iler-
leyişinin neredeyse tüm hatlarda devam etmektedir. Afyonkarahisar hattında Türk birlikleri-
nin Uşak-Afyonkarahisar demiryolu hattına paralel olarak ilerlemektedir. Yunanlıların her 
hatta büyük kayıplarla geri çekildikleri, Bursa hattında da Türk kuvvetlerinin ilerleyişinin de-
vam ettiği, Yunanlıların Bursa'yı kurtarmak için çok az umutlarının kaldığı yer alır. Haberde 
Yunan Genelkurmay Başkanlığı’nın 1 Eylül tarihli raporunda İzmit cephesinin sessiz, Eskişe-
hir cephesinde Türk birliklerinin ağır piyade ve topçu saldırılarının püskürtüldüğü, Türk bir-
liklerinin Uşak'taki demiryoluna baskın girişimi başarısızlıkla sonuçlandığı, Afyonkarahi-
sar'da cumartesi günü başlayan büyük muharebenin salı ve çarşamba günleri değişken yo-
ğunlukta devam ettiği yer alır. Ayrıca Yunan Ordusu Başkomutanının emriyle Banaz ve Dum-
lupınar bölgesinde Yunan kuvvetleri Türk birliklerinin kuvvetli taarruzuna karşı savaşarak 
geri çekilmektedir.16 

3 Eylül tarihli Berliner Volks Zeitung’un sabah baskısında 2 Eylül İstanbul kaynaklı “İz-
mir’de Büyük Panik!” başlığı altında İzmir'den bildirildiğine göre orada büyük bir panik ve 
telaşın olduğu, çok sayıda yaralının cepheden geldiği, Yunanlıların Türkler adına casusluk 
yapmakla suçlanan bazı kişileri tutukladığını bildirir.17 

4 Eylül tarihli Berliner Börsen Zeitung’un sabah baskısında “Yunanistan Küçük Asya'yı 
tahliye ediyor. Yunanistan'dan ateşkes mi talep ediyor?” başlıklı haberde 4 Eylül’de Londra 
kaynağına dayalı olarak Londra'ya ulaşan Yunan Hükümeti’nin İngilizlere Anadolu'nun ta-
mamını boşaltmaya kararlı olduğunu bildirdiği haberinin yetkili bir kaynaktan doğrulandı-
ğına, Yunanistan'ın açıklamasının Atina Kabinesinin Londra Kabinesinin sorularına verdiği 
yanıt şeklini aldığına, Londra'da Yunanistan'ın ateşkes istediği söylentisinin de dolaştığına yer 
verir.18 

4 Eylül tarihli haberde Türklerin Yunanlılar üzerindeki zaferi tamamlanmıştır. Yunanlılar 
6.000'den fazla askeri kayıp verdiği, ayrıca yaralıların da olduğu, Yunanlıların büyük mik-
tarda askeri donanımını kaybettiği Bursa'nın düşüşünün yakın olduğu, Yunan ordusundan 
çok sayıda firar verdiği yer alır. 

                                                            
15  “Küçük Asya’da Yunanlıların Yenilgisi”, Brifetal- Bote Amtsbezirks-Anzeiger und Zeitung, 31.08.1922. 
16  “Afyonkarahisar’da Meydan Savaşı”, Berlin Vossische Zeitung, Sabah Baskısı, 01.09.1922. 
17  “İzmir’de Büyük Panik!”, Berliner Volks Zeitung, Sabah Baskısı, 03.09.1922. 
18  “Yunanistan Küçük Asya'yı tahliye ediyor. Yunanistan'dan ateşkes mi talep ediyor?”, Berliner Börsen Zeitung, Sabah Baskısı, 

04.09.1922. 
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Buna göre burada en önemli konu Yunan ordusunun geri çekilmesi ve ateşkes taleplerinin 

öne çıkmasıdır. Daha sonra İzmir ve Ege’deki Gayrimüslimlerin ve yabancı ülke vatandaşla-
rının durumu, TBMM Hükümeti ve Fransız Hükümeti arasında başlayan ve özellikle Ankara 
İtilafnamesi ile gelişen dostluk ile Anadolu’da İngiliz ve Fransız siyasetinde belirgin bir ay-
rışma olduğu görülür. 

5 Eylül tarihli Tägliche Rundschau’un sabah baskısında “Yunanistan”ın Ateşkes Talebi” 
başlığı altında bir gün önceki gece Yunanlıların Türk kuvvetlerinin baskısı altında Küçük As-
ya'yı boşaltmaya hazır olduklarını bildirdiği, artık bu duyurunun resmileştirildiği belirtilir. 
İstanbul’dan Havas’a dayanan 4 Eylül Paris kaynaklı “İtilaf Devletleri Kruvazörleri İzmir'e” 
başlıklı haberde konsolosların talebi üzerine İngiliz, Fransız, İtalyan ve Amerikan kruvazörleri 
İzmir'e gitmek için emir almıştır. Türk Bakanlar Kurulu'nda askeri olaylar ele alınmıştır. Os-
manlı Sadrazamı daha sonra bu durumu Padişaha bildirmek için saraya gitmiştir.19 

5 Eylül tarihli Tägliche Rundschau’un akşam baskısında “Yunan Cephesinin Çözülmesi 
ve Bursa Alındı” başlıklı altında Ankara'dan alınan resmi raporlara göre Marmara Denizi kı-
yısındaki Bursa Türklerin eline geçmiştir. 4 Eylül Paris kaynaklı “Ağır Yunan Kayıpları” baş-
lığı altında Eskişehir bölgesinde Türklerin 200 civarında tüfeği ele geçirmiş olduğuna değini-
lir. Haberde Yunanlıların kayıplarının 5.000’i Afyonkarahisar savaşında, 5.000’i Eskişehir sa-
vaşında, geri kalanının da diğer saldırılarda olmak üzere 12 000 asker olduğu yer alır.  Reu-
ters'ın Atina’ya dayalı 5 Eylül Londra kaynaklı haberinde, Yunan Generali Trikupis’in Yuna-
nistan’ın Anadolu Başkomutanı olarak General Hadjanestes'in yerine geçtiği ve General Dus-
manis'in Genelkurmay Başkanlığı'na atandığı yer alır.20 

İzmir'den Reuters kaynaklı haberde Türk ilerleyişi tüm cephe boyunca devam etmekte, 
Yunan birlikleri cephelerde savaşmadan geri çekilmektedir. Yunan kuvvetleri geri çekilirken 
iç kısımdaki kasaba ve köylerin yakıldığı, binlerce Hristiyan mültecinin İzmir'e yaklaştığına 
yer verilir. Londra kaynaklı “Ateşkes görüşmeleri. Türklerin şartı Küçük Asya ve Trakya'nın 
tahliyesi” başlıklı haberde 4 Eylül tarihinde İngiliz, Fransız ve İtalyan hükümetlerinin temsil-
cileri arasında Yunan-Türk savaşında ateşkes sağlanması konusunda görüşmelerin yapıldı-
ğına yer verilir. Bu görüşmelerde İtilaf Devletleri arasında tam bir anlaşma olduğu, resmi çev-
relerde ateşkes için ana koşulun Küçük Asya'nın Yunanlılar tarafından boşaltılması olacağının 
varsayıldığı yer alır. Ankara Hükümeti’nin de Yunanlıların Trakya'dan vazgeçmesini talebi-
nin muhtemel olduğuna ancak İtilaf Devletleri bu konuda geri adım atmak istemediklerini 
ifade eder. 

5 Eylül Paris kaynaklı “Fransız Arkadaşlar” başlıklı yazıda, Yunanlıların Küçük Asya'da 
oyun oynadıklarını, bu oyunun bitmesi, tüm Küçük Asya ve iç bölgelerinin Yunanlılar tara-
fından derhal tahliye edilerek buraların Türk kalması gerektiği yer alır. Bu duruma Rusya'nın 
nasıl bakacağı kritik yeni bir sorudur. Bu zorlu süreç göz önüne alındığında, Türk ordusu ile 
Yunan ordusu arasındaki durumun savaş öncesine getirilmesinin durumu düzeltmede en iyi 
çözüm olarak görünmektedir.  Echo de Paris de Anadolu’daki Yunan emperyalizminin fiyas-
kosu hakkında sert bir yazı kaleme alarak Yunanlıların korumaya yetecek kadar güçlü olma-
dıkları şeylerden vazgeçmeyi tercih etmeleri gerektiğine değinir. 

Atina’dan Havas’a dayalı Paris 3 Eylül tarihli 5 Eylül’de Berliner Börsen Zeitung’ta “Doğu 
Savaşı” başlıklı haberde resmi bir nota ile Yunan Hükümeti’nin Yunan-Türk ihtilafını çözmek 
için acil müdahaleyi sağlamak amacıyla müttefiklerle özellikle de İngiltere ile bir adım attığını 

                                                            
19  “Yunanistan”ın Ateşkes Talebi”, Tägliche Rundschau, Sabah Baskısı, 05.09.1922. 
20  “Yunan Cephesinin Çözülmesi. Bursa Düştü”, “Fransız Arkadaşlar”, Tägliche Rundschau, Akşam Baskısı, 05.09.1922. 
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reddettiği yer alır. Yunan Deniz Kuvvetleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yunan 
filosuna İzmir'e gitme emri verilmiştir. Atina 2 Eylül kaynaklı “1 Eylül Resmi Raporu” başlıklı 
haberde Yunan Güney Grubunun emredildiği gibi neredeyse düşmanın baskısı olmadan geri 
çekilmeye devam ettiği, 8. Kolordunun da gerilediği, Eskişehir'in birkaç kez önceden planlan-
mış tahliyesinin sona erdiğine değinilir.21 

4 Eylül Paris Echo de Paris kaynaklı haberde Fransız Hükümeti 3 Eylül’de Doğu Sorununa 
ilişkin İngilizce notaya yanıt vermiştir. İngiliz Kabinesine, İstanbul'daki Fransız Yüksek Ko-
miseri General Ballet'e ve Yunanistan'daki Fransız maslahatgüzarına, Ankara, Atina ve İstan-
bul Hükümetlerine yapılacak davete katılmaları için talimat gönderilmiştir. Konferansın tari-
hinin Eylül ayının sonu görünmekte olduğunu bildirir. 

5 Eylül tarihli Berliner Börsen Zeitung’un akşam baskısında 4 Eylül Londra kaynaklı “İti-
laf Devletleri ve Yunanistan’ın Ateşkes Talebi” başlığı altında Evening Standard Yunan Hü-
kümeti’nin Yunan-Türk savaşında ateşkes sağlamak için İtilaf Devletlerine yaklaştığını bildi-
rilir. Ayrıca Londra'daki yetkili çevrelerin İzmir'deki Rumların ve Atina'daki iç durumun çok 
kötü olduğu belirtilir. Habere göre Yunanlılar Küçük Asya'yı gönüllü olarak belki de tahliye 
edeceklerdir, Atina Hükümeti’nin konumu kritiktir ve Venizelos Atina'ya dönmesi için bir 
davet almıştır. Çok sayıda Yunan gazetesi de hükümetin istifasını istemektedir. Daily News 
muhabiri 4 Eylül’de İngiliz, Fransız ve İtalyan hükümetlerinin temsilcileri arasında Yunan-
Türk savaşında ateşkes sağlanması konusunda görüşmeler yapıldığını yazar. Bu görüşme-
lerde İtilaf Devletleri arasında tam bir anlaşmaya varıldığı ifade eder.22 

5 Eylül tarihli Berlin Vossische Zeitung’un sabah baskısında 4 Eylül Paris kaynaklı “Yunan 
Ordusunun Geri Çekilmesi” başlığı altında 31 Ağustos tarihli Türk Genelkurmay raporunda 
Afyonkarahisar Muharebesi’nde Yunanlıların ana kuvvetin tam bir yenilgiye uğradığı yazılır. 
Türk kuvvetleri Yunan birliklerini takibin kesintisiz devam etmiş, Kütahya ve Gediz’i almıştır. 
Haberde İngiliz kruvazörü Iron Duke’nin İzmir'e geldiği, daha fazla savaş gemisinin gelmesi-
nin beklendiği, Yunan Donanmasının da İzmir'e gitme emri aldığına yer verilir.  1 Eylül ak-
şamı Atina Ordu Raporunda önceden hazırlanmış bir plana göre ordunun güney grubu Türk 
kuvvetlerince neredeyse hiç taciz edilmeden geri çekilmeye devam etmiştir. 3'üncü Yunan Ko-
lordusu da birkaç gün önce Eskişehir'in tahliyesinin tamamlanmasının ardından geri çekil-
mektedir. Atina gazetelerine göre Yunanistan’da kabinenin istifası an meselesidir. “Yunan Ye-
nilgisi. Küçük Asya’nın Tamamen Tahliyesi” başlıklı 4 Eylül Paris kaynaklı yazıda Türk bir-
liklerinin Uşak’ı aldığı, Bursa’ya 26 km yaklaştıkları ve yakında Bursa’nın da kaybedileceği 
bildirilir.23 

4 Eylül Londra kaynaklı yazıda Yetkililerin Yunan Hükümeti’nin İngilizleri Küçük As-
ya'nın tamamını tahliye etme kararı konusunda bilgilendirdiği doğrulanır. Burada ayrıca Yu-
nanistan'ın bir ateşkesin bir an önce sonuçlandırılması için çaba göstermektedir. İstanbul’dan 
bildirilen bir haberde Kemalist Hükümet’in 1 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek ve özellikle 
İslami dayanışma sorununu ve Müslüman ülkeler arasında bir ittifak ihtimalini ele alacak bir 
Pan-Asya kongresi hazırladığını bildirilir. 

Haberde Yunanistan'ın yenilmiş hissettiği ve sonunda mücadeleden vazgeçmesi gerektiği 
izlenimini edinildiğine, bu savaşın Venedik Konferansı'nda tasfiyesi ve bu nedenle sonunda 

                                                            
21  “Doğu Savaşı”, Berliner Börsen Zeitung, Sabah Baskısı, 05.09.1922. 
22  “İtilaf Devletleri ve Yunanistan’ın Ateşkes Talebi”, Berliner Börsen Zeitung, Akşam Baskısı, 05.09.1922. 
23  “Yunan Ordusunun Geri Çekilmesi”, Berlin Vossische Zeitung, Sabah Baskısı, 05.09.1922. 
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Türkiye'nin başarısı temelinde gerçekleştirilmesi gerektiğine değinilir. Ankara Hükümeti Yu-
nanistan’a karşı kazanmış olduğu zafer Doğu politikasında İngiltere için bir yenilgi ve bilin-
diği gibi uzun süredir Türk kartını destekleyen Fransa için bir kazanç anlamına geliyor. Yu-
nanistan'ın Büyük Yunan emperyalizminin gözle görülür çöküşünün ciddi iç siyasi yansıma-
ların olması olası olduğu vurgulanır. 

5 Eylül Berlin Vossische Zeitung’un akşam baskısında “Türklerin Bursa’yı Kuşatması. 
Ateşkes Antlaşması Çağrısı” başlıklı Paris kaynaklı haberde Ankara'dan Bursa'nın Türklerin 
elinde olduğu haberi yer alır. Türk taarruzu tüm kıtalarda devam ederken İngiliz Hükü-
meti’nin ortak bir adım atarak Yunanlılar ve Türkler arasında bir ateşkes sağlanması için Paris 
ve Roma hükümetleriyle çoktan temasa geçti yer alır. Le Figaro Batılı devletlerin Doğuda da-
yanışma talep ettiğini belirtirken Petit Parisien’in Boğazların iki yakasının Türklere geri veril-
mesini, bu durumun Doğu sorununa yarım yüzyıl daha verilecek en iyi çözüm olarak görül-
düğünü yazdığını bildirir. Londra kaynaklı haberde İngiltere Başbakanı Lloyd George'un per-
şembe günü tatili keserek geri dönmesinin ardından, Kabine Konseyi, Fransız Başbakanı Po-
incare'in yeni notasına İngiliz yanıtına karar verecek ve Küçük Asya ve Venedik Konferan-
sı'ndaki durumu tartışacaktır.24 

Londra’nın sabah gazetelerinin ana konusu Yunan yenilgisi olur. Daily Telegraph ateşkes 
yönünde atılan adımları memnuniyetle karşılarken bu modern zamanlarda ateşkesin mağlup 
bir devlete ağır yükümlülükler yüklediği ve bu durumda Kemal’in şartlarının oldukça ağır 
olacağına değinir. Kemal’e birkaç hafta önce son silah bırakma çağrısı yapıldığında, Kemal 
bunun bedeli olarak Küçük Asya'nın derhal tahliyesini talep etmişti. Bu zaferden sonra Ke-
mal’in şartlarının arttığına şüphe yoktur. Ama Kemalin askerleri çok ileri giderse, sadece 
Atina Hükümeti’yle değil aynı zamanda İngiltere, Fransa ve İtalya ile de uğraşmak zorunda 
kalacağına yer verilir. 

5 Eylül Berliner Tageblatt und Handels Zeitung’un akşam baskısında “Türk Taarruzu De-
vam Ediyor. Yunanlıların İzmir’e Geri Çekilişi” başlıklı İstanbul kaynaklı haber yer alır. Ha-
berde 4 Eylül’de Ankara Hükümeti Bursa’nın alınmasının doğrulandığı belirtir. Gazetede Yu-
nanlılar Salihli yönüne çekildikleri, diğer cephelerde de Türk birliklerinin ilerleyişinin devam 
ettiği, Domaniç, Söğüt ve Bozöyük'teki Yunan mevzilerinin ele geçirildiği belirtilir. Ayrıca 
Türk ordusunun Uşak'ın kuzeybatısındaki Kırkağaç yakınlarında bulunduğu da bildirilir.25 

Daily Mail'in haberine göre İngiliz savaş gemisi Iron Duke'ün yanı sıra Prens George da 
İngiliz çıkarlarını korumak için İzmir'e gelmiştir. Batte'ye göre Türklerin askeri başarıları ne-
deniyle bir ateşkesi kabul etmeyeceklerine yönelik Londra çevrelerinde haberler dolaşmakta-
dır. Esasen İzmir'in tahliyesinin Rumlar tarafından yapılacağına inanıldığı, Venizelos'un Ati-
na'ya davet edildiği çeşitli şekillerde doğrulandığına yer verilir. 

5 Eylül Lahey kaynaklı “Yunan Karşı Taarruzu mu?  Bursa'nın Ele Geçirilmesi Doğru-
landı” başlıklı haberde Londra'da Yunan ordusunun Küçük Asya'daki çöküşünün kabul edil-
diği, ancak birinci ve ikinci orduların büyük maddi kayıplarla kendilerini kurtarmış görün-
düklerini, Kemal'in Küçük Asya'nın tamamen boşaltılmasından memnun olacağı konusunda 
şüphelerin olduğuna yer verilir. İngiliz Hükümeti’nin de Yunanistan'ın askeri macerasının 
bittiğini düşündüğü izlenimi verirken daha fazla dikkatini İstanbul’un kaderine odaklamak-
tadır. Tüm ihmallerden sonra İngiltere, Yunanistan'a yaptığı yardımın nedeni olarak Küçük 

                                                            
24  “Türklerin Bursa’yı Kuşatması. Ateşkes Antlaşması Çağrısı”, Berlin Vossische Zeitung, Akşam Baskısı, 05.09.1922. 
25  “Türk Taarruzu Devam Ediyor. Yunanlıların İzmir’e Geri Çekilişi”, Berliner Tageblatt und Handels Zeitung, Akşam Baskısı, 05.09.1922. 
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Asya'daki Hıristiyan azınlıkların korunmasını göstereceğini ifade eder. Tribune’de ise İngiliz 
Akdeniz filosunun İzmir'e giriş yapan Yunan birliklerini koruyacağı haberi yer alır. 

 
IV. Yunan Kuvvetlerinin Geri çekilme ve İzmir’den Ayrılma Sürecinde Gazetelerde Yer 

Alan Haberler (6-9 Eylül 1922) 
6 Eylül tarihinde gazetelerde 39 haber yer alır. Bunlardan 11 tanesi Yunanlıların ateşkes 

isteği ve Türklerin ateşkes şartları ve arabuluculuk yapanlar, 9 tanesi Yunan ordusunun içinde 
bulunduğu ağır şartlar, yenilme, geri çekilme, Doğu Konferansı ve Yunan iç siyaseti için ba-
şarılı oldukları gibi yanıltıcı haberdir.  Sonra 7 tanesi Türk ordusu ve Mustafa Kemal’in Başa-
rısı, Bursa’nın alınması, 3 tane köşe yazısı, 2 tanesi İngiltere Kabinesi ve onların görüşü yer 
alır. İlaveten 1 tanesi Eski İzmir Belediye Başkanı’nın tutuklanması,1’i Fransız ve İngilizlerin 
bildiri değişimi,1’i Venedik Konferansı, 1’i Yunanistan iç siyaseti, 1’i ABD’nin ilgisi, 1’i Fransa 
dostluğu ve 1’i de azınlık sorunu ile ilgilidir. Buna göre artık savaştan ziyade savaşın sona 
erdirileceği ateşkes arayışı, Yunan ordusunun geri çekilmesi, Türk ordusunun ilerleyişi, 
Fransa ile İngiltere arasında Anadolu siyasetindeki fikir ayrılığı,  barış görüşme hazırlıkları ve 
Anadolu’daki Avrupalılar ile Gayri Müslimlerin durumları ile tahliyelerinin yer aldığı sorun-
lar dile getirilir.  

6 Eylül tarihli Täglicher Rundschau’un sabah baskısında “Küçük Asya’da Savaş” başlığı 
altında 5 Eylül Atina kaynaklı haberde Yunan ordusunun Uşak hattındaki durumu ile ilgili 
haber yer alır. İzmir'den Rumların artan direnişine ilişkin çelişkili haberler bildirilmektedir. 
Yunan birlikleri Türk birliklerine karşı savaşa devam etmeyi kabul etmediği için ciddi bir en-
dişe yaşanır. Ege bölgesindeki Rum nüfusun ve Yunan askerlerinin tahliyesi amacıyla gönde-
rilen Fransız kruvazörü “Ernest Renans” İzmir'e gelir. Atina’da liberaller hükümete saldır-
maya ve yenilgiden sorumlu tutmaya devam eder. Hükümet ise başarısızlıkların tek sebebinin 
gelişen disiplinsizlik olduğunu iddia ediyor. Bu nedenle hükümet ile muhalefet arasındaki 
karşılıklı ithamlar nedeniyle kabine bunalımı devam etmektedir.26 

6 Eylül tarihli Tägliche Rundschau’un akşam baskısında “Kemal’in İzmir’e Taarruzu” baş-
lıklı Londra kaynaklı haberde Doğu'dan gelen tüm raporlarda Küçük Asya'daki fiili savaşın 
cephenin çoğunda durduğunu gösterdiği, Yunan birliklerinin morali tamamen bozuk ve bu-
radan kızgın bir şekilde kaçmaya başladıkları, Türklerin İzmir'e yürüdüğü yer almaktadır. 
Kemalistler başarıları göz önüne alındığında müzakere etmekte zorlanacakları için acil bir 
ateşkes olasılığının çok zayıf olduğu, İzmir'deki İngiliz birliklerinin güvenliği konusunda bü-
yük endişe olduğu ve Hıristiyan mültecilerin katledileceğinden korkulduğundan bahsedilir. 
Daily Mail'in İzmir'den Türk kuvvetlerinin İzmir’e 60 mil mesafede Ödemiş’te olduğunu, 
Ödemiş’in yakılmış şekilde terk edildiğini bildirir. İstanbul’dan gelen haberde ise Rumların 
Bursa’yı boşalttığı yer alır.27 

“İzmir Belediye Başkanı’nın Tutuklanması” başlıklı 5 Eylül Atina kaynaklı haberde İz-
mir'in eski Türk belediye başkanı ve altı tanınmış Türk şahsiyeti kanlı ayaklanma hazırlamak 
suçlamasıyla tutuklanarak Atina'ya götürüldüğü, onlara silah ve mühimmat gönderen Kema-
list güçlerle temas halinde oldukları ile suçlandıkları ve eski belediye başkanının bomba da-
ğıtmaya çalışırken tutuklandığı ifade edilir. 

                                                            
26  “Küçük Asya’da Savaş”, Tägliche Rundschau, Sabah Baskısı, 06.09.1922. 
27  “Kemal’in İzmir’e Taarruzu”, “İzmir Belediye Başkanı’nın Tutuklanması”, “İngiliz Bakanlar Kurulu”, “Yunanistan Ateşkes Talep Ediyor”, 
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Londra kaynaklı “İngiliz Bakanlar Kurulu” başlıklı haberde İngiliz Başbakanı Lloyd Ge-

orge Türklerin Fransız savaş teçhizatıyla, tanklarla donanmış olduğu gerçeği Londra gazete-
lerinde şiddetle vurgulanmakta ve Ankara Hükümeti’nin kredisi olmadığı için bu satın alma 
için gerekli fonları kimin sağladığı sorusu gündeme geldiğinden bu konuları görüşmek üzere 
kabineyi toplantıya çağırır. Bu konuda Daily Chronicle, Türk taarruzunun Fransa tarafından 
yürütüldüğünü öne sürüyor ve İtilaf Devletleri’nin güçlerin Orta Doğu sorunu üzerinde, bu 
sorun İtilaf Devletleri için bir tehdit oluştursa bile, bir anlaşmaya varması gerektiğini çok vur-
guluyor. İngilizlerin çıkarı hala Boğazlarda seyrüsefer özgürlüğündeydi ve bu bakımdan İn-
giltere politikasını savunmaya devam edecekti. Ancak Fransız Dışişleri Bakanlığı cevabın içe-
riğini saklı tutmaktadır. Fransız Başbakanı'nın İngiliz Hükümeti’ne, her halükârda İtilaf Dev-
letleri kuvvetlerinin müdahale etmesi halinde, Türk ordusunun büyük başarılarının dikkate 
alınması gerektiğini söylediği varsayılmaktadır. Fransız gazeteleri her halükârda Fransız ka-
muoyunun Sevr Antlaşması'nın revize edilmesini, yani Küçük Asya ve Trakya'nın Türkiye'ye 
tamamen iade edilmesini talep ettiğini yazmaktadır.  

5 Eylül Londra kaynaklı “Yunanistan Ateşkes Talep Ediyor” başlıklı haberde Yunan Hü-
kümeti ateşkes çağrısında bulunmaları için İtilaf Devletlerine başvurmuştur. Bunun Londra, 
Paris ve Roma arasında görüş alışverişine yol açtığı, İzmit'in güneyinde Küçük Asya'nın ta-
rafsız bölgesinde önümüzdeki iki veya üç gün içinde gerçekleşebilecek savaşan güçlerin tem-
silcileri arasında bir toplantı yapılmasının beklendiği ifade edilir. Anlaşmaya varılacak ve bu 
toplantı mücadelenin erken kesilmesiyle sonuçlanacaktır. 

3 Eylül İstanbul kaynaklı “Mustafa Kemal’in Bildirisi” başlıklı haberde Mustafa Kemal’in 
orduya verdiği bir emir “Sizleri fedakârlığınız, cesaretiniz ve vatanseverliğiniz için takdir edi-
yorum. Türk milleti geleceğe güvenle bakabilir. Anadolu'da yeni çatışmalar hala muhtemel. 
Daima ileriye doğru yürümenizi tavsiye ederim. Ordular! İlk hedefiniz Ege Denizi'ne (Akde-
niz’e) ulaşmaktır!” yer alır. 

6 Eylül Berliner Börsen Zeitung akşam baskısında “İtilaf Devletleri Yunanlılar ve Türkler 
Arasında Bir Ateşkese Aracılık Etmekte” başlıklı Paris kaynaklı haberde Yunanlıların Küçük 
Asya'daki tüm direnişi bırakmaya kararlıdırlar. Yunan Hükümeti İtilaf Devletleri’ne ateşkes 
çağrısında bulunduğu, Müttefikler arasında bu konuda resmi müzakereler henüz başlamamış 
olsa da Londra, Paris ve Roma hükümetleri zaten temas halinde oldukları yer alır. İstan-
bul’daki üç Müttefik Yüksek Komiserine, düşmanlıkların derhal durdurulmasını sağlayabile-
cek önlemleri birlikte belirlemek için talimatların gönderildiği, Dışişleri Bakanlığı'nın Lloyd 
George adına İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Horace Humbold'a çoktan yollanmış-
tır. Resmi çevreler, İzmit'in güneyindeki bir kasabadaki tarafsız bölgede iki üç gün içinde 
Atina ve Ankara hükümetlerinden gazeteciler arasında ateşkesin sonuçlandırılması için bir 
konferans düzenlenmesinin mümkün olacağı umudu dile getirilir.28 

İngiliz yetkililer, Mustafa Kemal’in ne gibi şartlar koyacağı merak ederler. Müttefiklerin 
son tekliflerini fazlasıyla aşan taleplerde bulunmasından ve özellikle Trakya sorununun yeni-
den gündeme gelmesinden korkulmaktadır. İzmir'deki durum, özellikle Hıristiyan azınlıkla-
rın korunması nedeniyle İngiliz siyasi çevrelerini son derece meşgul eder. Müttefik Yüksek 
Komiserlerinin, İzmir'de panik olmaması için mültecilerin ülke içlerine nakledilmesi emrini 
aldıkları söyleniyor. Şu anda İzmir önünde tasfiye amacıyla üç İngiliz, üç İtalyan ve iki Fransız 

                                                            
28  “İtilaf Devletleri Yunanlılar ve Türkler Arasında Bir Ateşkese Aracılık Etmekte”, “Fransa Kabul Eder”, “Mağlupların Şartları”, Berliner 
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olmak üzere ve altı Yunan savaş gemisi bulunuyor. Türk ordusu taarruzuna taarruzlarına de-
vam etmektedir. 

Londra kaynaklı “Fransa Kabul Eder” başlıklı haberde Yunan Hükümeti’nin bir an önce 
Türklerle bir ateşkes müzakeresi yapmak istediği öğrenilir öğrenilmez, İngiliz Dışişleri Bakan-
lığı’nın Fransız Dışişleri ve konsoloslukla temasa geçmiştir. Fransız Hükümeti ateşkesin so-
nuçlandırılmasının mutlak bir zorunluluk olduğu konusunda İngiltere ile aynı bakış açısını 
benimsemiştir. Daily Mail Atina'dan Londra kaynaklı “Yunanistan’ın İkinci Notası” başlıklı 
haberde Yunan Hükümeti’nin, Yunan ordusunun ve teçhizatının gemilere yüklenmesi gerek-
tiğine dair İtilaf Devletleri’ne ikinci notasını gönderdiği bildirmektedir. Habere göre Hükümet 
Yunanistan'da sıkıyönetim ilan etmeyi düşünmektedir. 

Londra kaynaklı “Mağlupların Şartları” başlıklı haberde Yunan Hükümeti’nin notasında 
Küçük Asya'yı tahliye etmeye hazır olduğunu açıklar. Ancak Yunanistan Kralının Avrupa 
Türkiye'sinde uzlaşma talep ettiği, İngiliz Hükümeti’nin bu ziyareti kabul etmeye pek niyeti 
yok gibi göründüğü, İtalyan ve Fransız hükümetlerine yazdığı notta ise Anadolu'daki Hıristi-
yanları korumak için önlemler alınmasında ısrar ettiği yer almaktadır. Londra kaynaklı “Türk-
lerin Zaferi” başlıklı Reuter’in İzmir’den gönderdiği haberde Rumların artık direnmediğini, 
geri çekildiklerini, kasabaları ve köyleri yaktığını bildirir. İstanbul’daki Times muhabiri Kü-
çük Asya'daki çatışmaların şimdilik durduğunu, ana Türk gücünün Yunanlılarla tüm temasını 
kaybettiğini sadece birkaç Türk süvari müfrezesinin Türk Yunan arka kuvvetlerini endişelen-
dirdiğini ifade eder. Yunanlılar, savaş malzemesi ve yiyecek içeren çok sayıda depodan vaz-
geçmek zorunda kalacaklarını, Dördüncü Türk Tümeninin Hasanbeli'nde iki Yunan Tümen 
kurmayını ele geçirdiği söylenir. 

6 Eylül tarihli Berlin Vossische Zeitung’un sabah baskısında “Amerika ve Orta Doğu” baş-
lıklı 5 Eylül Londra kaynaklı haberde ileriki günlerde İzmit'te tarafsız bölgede Yunan ve Türk 
temsilciler arasında bir görüşme yapılmasının beklenmektedir. İngiliz Hükümeti’nin mütte-
fiklerle iş birliği içinde İstanbul’daki baş komiserlerden savaş alanından kaçan binlerce Hıris-
tiyan mültecilerin geri alınması için planlar hazırlamalarını istediği yer alır. Ankara'nın zafe-
riyle Lloyd George uzun diplomatik kariyerinin en ağır yenilgisini yaşarken, Ortadoğu'daki 
Fransız politikasının muzaffer olduğuna ve Kemal Paşa'nın daha önce sadece acıyan gülüm-
semelerle karşılanacak olan barış anlaşmalarını yapacağına inanılırken şimdi zafer sonrasında 
korkular oluştuğuna değinilir. Hatta artık Kemal'in Edirne'yi talep etmesi ve tüm Balkan dev-
letlerini anlaşmaya dâhil etmesi muhtemeldir. Türklerin Bulgaristan ile ortak bir sınır elde 
etmesi halinde, diğer Balkan devletlerinin buna karşı çıkmasından ve gerekirse şiddetle diren-
melerinden korkulmaktadır. Dolayısıyla Türkiye'nin başarısı Yunanlıların Küçük Asya'nın 
tahliyesiyle bitmiyor ve barış koşullarında aşırı katı ısrar, Ortadoğu'da savaşı yeniden alev-
lendirebilir. Bu Ortadoğu sorunu, Londra'daki diplomatları çok temkinli ve çekingen kılmakta 
ve duruma Türk zaferinden sonra daha ciddi bakmalarını sağlamaktadır. Amerikalıların Orta 
Doğu sorununun çözümünde yer alacağını ve belki de Amerika'nın Avrupa meselelerine daha 
fazla katılımının sonuçlanabileceği ihtimali onlara biraz cesaret vermektedir. İngiliz Hükü-
meti’nin Amerika'yı bu soruna dâhil etmeyi umduklarını çok ciddi bir şekilde reddetmesine 
rağmen, Amerika'nın yaklaşan Venedik Konferansı'na nihai katılımının son derece cesaret ve-
rici olacağını ve diplomatik bir başarının kanıtı olacağını gösteren bir dizi işaret ve ifadeleri 
vardır.29 

                                                            
29  “Amerika ve Orta Doğu”, Berlin Vossische Zeitung, Sabah Baskısı, 06.09.1922. 
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Paris kaynaklı “Yunanlıların Ateşkes Arayışı” başlıklı haberde Yunan Hükümeti’nin İtilaf 

Devletleri’ne ateşkes aracılığı için başvurduğundan bahseder. Paris gazeteleri Yunan yenilgi-
sinden duydukları memnuniyeti gizlemiyor ve Kemal Paşa'nın Lloyd George'un gelecek is-
teklerine fazla yer vermek istemediğini biliyor. Ancak, Paris'te çok etkili olan Venizelos'un 
körüklediği korkular ve Kemal Paşa'nın Rum tarafında savaşı tam anlamıyla kazanmasının 
ardından Suriye'ye cephe almasıyla korkular dile getirilir. Tardieu, Echo National'daki bir baş-
yazısında, Fransa'nın “Hıristiyan azınlıkları korumak isteme bahanesiyle kutsal çıkarlarına 
teslim olması gerektiğini; ona gelebilecek tek tavır budur.” demektedir. Yunan yenilgisi açıkça 
o kadar kesin ki, İtilaf Devletleri Küçük Asya'nın tamamen boşaltılması, Edirne dâhil olmak 
üzere Meriç'in güneydoğusundaki Trakya'nın geri dönüşü ve ulusal sınırlar içinde Türk ba-
ğımsızlığının restorasyonu konusunda anlaşmaya varma fikrine çoktan aşina olduklarını ifade 
eder.30 

 Ankara Hükümeti’nin Roma'daki temsilcisi Celalettin Bey bir gün önce hükümetinin yap-
tığı açıklamaya dayanarak barış için asgari şartları açıklar. Birkaç gün önce Londra'ya ulaşmış 
olan Kemal'in arabulucusu Fethi Bey de Roma'da Dışişleri Bakanı Schanzer'in gelişini bekle-
mektedir. Görünüşe göre Londra kabinesinde başlangıçta değişimi getirecek olan arabulucu-
luğun İtalya'dan alınacağı, zira Atina'ya yönelik İngiltere’nin önceki pozisyonu bunu gerekli 
kıldığı söylenmektedir. İtilaf Devletleri, Türklerin asgari talepleri doğrultusunda iki savaşan 
taraf arasında arabuluculuk konusunda bir pozisyon almak için kesinlikle tüm güçlerini har-
camayacağına yer verilir. 

6 Eylül tarihli Berliner Tageblatt und Handels Zeitung’un akşam baskısında “İngiltere ve 
Türklerin Taarruzu” başlıklı 1 Eylül Lahey kaynaklı haber yer alır. Manchester Guardian, İn-
giltere'nin Venedik Konferansı’yla ilgili Fransız notasına verdiği yanıtın kesinleştiğini, ancak 
henüz gönderilmediğini bildirir. Notada askeri durum netleşene kadar bekleme önerilmekte-
dir. Bu nota doğal olarak barış konferansının toplanma olasılığını da azaltır. Manchester Gu-
ardian, İngiliz resmi çevrelerinin Türk ilerleyişinin askeri önemi konusunda çok sessiz oldu-
ğuna değinir. Türkler, Edirne önünde toplanan Yunan birliklerine karşı şu anda herhangi bir 
baskı yapmak istemedikleri, Rum tarafında Türklerin başarılarının anlamsız göstermeye ça-
lıştığına yer verilir. İngiltere’de Fransa ve İtalya'nın bu Türk başarısında oynadığı rol büyük 
bir dikkatle tartışılmaktadır. Ancak Türkiye'nin kararı önceden dostlarıyla tartıştığına dair işa-
retlerin var olduğu ifade edilir. Türk ordusunun taarruzundan önce yine Avrupa'dan Türklere 
silah geldiğine işaret edilmektedir; İtalya yakın zamanda dört adet ağır topçu bataryasını 
Türklere teslim etmiştir.31 

Ortadoğu'daki sorunların çözümsüz kalmasının moral bozucu etkisi yadsınamaz. Liberal 
basının özenle beslenmiş bir Türk karşıtı geleneğe sahip olduğu biliniyor, ancak şimdi barış 
için haykırıyor ve İngiltere'nin sert Türk karşıtı ve Yunan yanlısı politikalarının gevşetilmesini 
savunuyor gibi görünüyor. Bütün gazeteler, anlaşmazlıkları nedeniyle Ortadoğu'daki durum-
dan büyük ölçüde müttefik hükümetlerin sorumlu olduğunu söylüyorlar. Daily Telegraph ol-
dukça açık yüreklilikle şöyle diyor: "Tam anlamıyla Türk yanlısı olanlar bile, büyük bir çökü-
şün İngiltere için çok garip bir durum yaratacağını anlamalı, özellikle de uluslararası duru-
mun son derece zor olduğu bir zamanda." Şimdi Yunanistan, İngiltere'nin Küçük Asya'daki 
politikasının çeşitli alanlarında kendini gösterdiğine göre, Londra'daki bu üzücü duygular an-
laşılabilir. 

                                                            
30  “Yunanlıların Ateşkes Arayışı”, Berlin Vossische Zeitung, Akşam Baskısı, 06.09.1922. 
31  “İngiltere ve Türklerin Taarruzu”, Berliner Tageblatt und Handels Zeitung, Akşam Baskısı, 06.09.1922. 
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6 Eylül tarihli Berliner Volks Zeitung’un sabah baskısında “Bir Koalisyon Kabinesinin 

Oluşumu” başlığı altında 5 Eylül Atina kaynaklı haberde Hükümetin günlük gazetesi Kathi-
merini, bakanlık krizinin yakın olduğunu yazmaktadır. Şu anda, İzmir'deki Baş Komiser 
Erarghiades'in Başbakan olduğu bir koalisyon bakanlığı kurulmasına yönelik müzakereler sü-
rüyor. Koalisyon kabinesinin kurulmasıyla, Venizolistler yeniden iç ve dış politika üzerinde 
güçlü bir etki elde edecekler denmektedir32 

5 Eylül Cenevre kaynaklı “Cenevre'de Azınlık Meselesini Gündeme Getirmek. Milletler 
Cemiyeti'nin Dünkü Oturumları” başlığı altında Milletler Cemiyeti Meclisi'nin üçüncü oturu-
munda güneyde, meclisin Yunan delegelerinin dikkatini Balkanlar'a karışmanın tehlikesine 
çekmesi ve onlara tavsiye vermesi halinde Yunanistan ile bir anlaşmaya varılabileceği umul-
makta olduğu yer alır. 

Atina kaynaklı “Avrupalılar için tehdit. Yunanistan artık onları koruyamaz.” başlıklı ha-
berde Yunan Hükümeti, Müttefik hükümetlere Küçük Asya'da yaşayan yabancıların güvenli-
ğini artık garanti edemeyeceğini bildirmiştir. Yunan Hükümeti bu nedenle müttefiklerinden 
vatandaşlarını korumak için gerekli önlemleri almalarını istemiştir. 

7 Eylül’de gazetelerde 43 haber yer alır. Bunlardan 17’si Yunan ordusunun geri çekilmesi, 
yenilgi, kayıplar ve İzmir’in yakın zamanda elden çıkacağı, 9 tanesi Yunanlıların ateşkes ara-
yışları ile Türklerin ateşkes şartları ve arabulucuları içerir. Sonra 5’i Türk ordusunun ilerleyişi 
ve İzmir’e yaklaştığı, Türk ordusunun zafer ve başarısı,5’i Anadolu başarısızlığının iç siyasette 
oluşturduğu fırtına, 2’si İzmir’den Avrupalıların ayrılışı, 2’si Yunanistan’ın ateşkes istemedik-
leri, 1’i Müslümanların sevinçleri, 1’i İtalyanların arabuluculuğu, 1’i Sevr Barış Anlaşması’nın 
geçersizliği ile ilgilidir. Buna göre haberlerde daha çok Yunan ordusunun hezimeti, savaşa-
maması hızla geri çekilmesi ve Yunanistan’ın ateşkes talepleri yer alır. Yunan askerinin yenil-
gisinin Yunanistan’da iç siyasetteki depremi yer alırken Hükümetin bunun önüne geçmek için 
Anadolu’da ordunun başarılarından ve ateşkes talebinde bulunmadıklarından bahsetmek zo-
runda kalmışlardır. İtalyan Hükümeti barış konferansı için arabuluculuk yapar, ama bunu 
daha önce kendilerine verilen Ege’nin Yunanlılara da yaramaması için yaptıkları anlaşılmak-
tadır. 

Türk ordusu temkinli bir şekilde ilerlerken Sevr Anlaşması anlamsız hale gelir. Türk or-
dusu ateşkes ve barış anlaşması öncesi kendi kuvvetiyle Misakı Milli sınırlarına ulaşmayı he-
deflemiştir. TBMM Hükümeti İtilaf Devletleri’nin iradesine göre değil kendi kuvveti ve başa-
rısı ile masada yer almak istemektedir. Müslümanlar Türklerin başarılarından oldukça mutlu 
olmuştur. 

7 Eylül tarihinde Tägliche Rundschau’un sabah baskısında “Yunanistan'ın Ateşkes Talebi. 
Atina'da Müttefik Toplu Eylem” başlıklı 6 Eylül Paris kaynaklı haberde Atina'daki Fransız 
elçisi, bir gün önce Paris'ten Venedik Konferansı’yla ilgili olarak Yunan Hükümeti’yle Mütte-
fik elçileriyle ortak adım atması talimatını aldığını, Yunan Hükümeti’nin konferansa katılmayı 
kabul edeceğinin kesin olarak kabul edildiği ve delegelerinin Gunaris ve Stratos olacağı yer 
alır. Paris kaynaklı “Paris ve Londra Arasındaki Müzakereler” başlığında Yunanistan'ın ateş-
kes talebi üzerine Londra ve Paris arasında yapılan görüşmelerde, Fransız Hükümeti’ne bir 
an önce ateşkes sağlanmasının elzem olduğu söylenmiştir. Poincaro’nun İngiliz Hükümeti’ne 

                                                            
32  “Bir Koalisyon Kabinesinin Oluşumu”, “Cenevre'de Azınlık Meselesini Gündeme Getirmek. Milletler Cemiyeti'nin Dünkü Oturumları”, 

“Avrupalılar için tehdit. Yunanistan artık onları koruyamaz.”, Berliner Volks Zeitung, Sabah Baskısı, 06.09.1922. 
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verdiği bir notta, şimdiye kadar Küçük Asya kıyılarına çıkan iki Fransız savaş gemisinin ko-
mutanı Amiral Dumesnil'in İngiliz amiraliyle temasa geçerek gerekli tüm önlemleri alması 
için talimat aldığını duyurur.33 

6 Eylül İstanbul kaynaklı “Türk Ordu Raporu” başlıklı haberde tüm cephe ve hatlarda 
Türk ordusunun ilerlemesinin devam ettiği, Alaşehir hattındaki Yunan yenilgisi sanıldığın-
dan daha ağır olduğu, Alaşehir’in Türk askerleri tarafından alındığı, Menderes hattında iler-
lemenin devam ettiği yer alır. Yunanlıların geri çekilirken ırmağın kenarında tepeleri terk et-
mek zorunda kaldıkları, hâlihazırda Salihli'nin tepeliklerin yamaçlarında bulunan Rumları 
yalnız bırakmakla tehdit ettikleri ifade edilir. Türk kuvvetlerinin Edremit’in dış karakollarına 
ulaştığı, Yunanlıların uçak ve süvarilerle takip edildiği belirtilir. Türk kuvvetlerinin Alaşehir- 
Uşak- İzmir demiryolu hattı üzerindeki Salihli de olduğu ve buranın İzmir'e yaklaşık 70 kilo-
metre uzaklıkta yer aldığı ifade edilir. 6 Eylül Ankara kaynaklı haberde “Müslümanların Teb-
rikleri” başlığı ile Millet Meclisi Başkanı’nın Türk zaferi vesilesiyle çeşitli Müslüman ülkeler-
den tebrik telgrafları aldığı ve Fransız maslahatgüzarı Albay Hougin’in de Mustafa Kemal 
Paşa'ya bir mektup gönderdiğine değinilir. 

7 Eylül tarihinde Berliner Börsen Zeitung’un sabah baskısında “İzmir Düşüyor mu? Türk-
ler Şehirden 65 Kilometre Uzakta” başlıklı 6 Eylül Roma kaynaklı haberde Türk askerlerinin 
İzmir'e 65 km uzaklıkta olduğu belirtilir. Türklerin çok kuvvetli süvarileri olduğu ve Yunan-
lıların neredeyse hiç direniş göstermediği için yarın akşam Türk askerinin şehre varmalarının 
beklendiği ifade edilir. İzmir'de yaşayan Avrupalılar dışında tüm Yunanlılar şehirden kaç-
maktadır.34 

İzmir’deki Müttefik temsilcilerin Yunan Yüksek Komiserinden şehirde bir huzursuzluk-
tan kaçınmak için geri çekilen Yunan birliklerinin şehirden geçmemesini sağlamasını istemiş-
tir. Yedi Yunan nakliye gemisi, bazıları tamamen disiplinsiz hale gelen mağlup orduyu almak 
için limana gelir. Bir Yunan raporuna göre, Türklerin büyük zaferlerinin nedeni yalnızca Fran-
sızların emrine verdiği birkaç tanka bağlanmıştır. 

6 Eylül Atina kaynaklı “Ateşkes Talebi Yok” başlığı haberde Yunan Hükümeti’nin ateşkes 
için İngiliz Hükümeti’nden herhangi bir müdahale istememiştir. Sadece İngiliz Kabinesinin 
taleplerine cevap verdiği ve onlara fiili askeri durum hakkında bir rapor gönderdiği, aksi tak-
dirde Yunan Hükümeti ne Londra'da ne de başka bir yerde bu konuda herhangi bir adım at-
mamış olduğu ifadesi yer alır. İzmir'den Rum mültecilerin kendileri için kurulan tüm yardım 
merkezlerinin kuşatıldığı bildirilir. Savaş alanından gelen teselli edici haberlere tepki olarak, 
Yunan halkının bir gün önceki akşam Atina sokaklarında bir araya gelerek uzun bir protesto 
gösterisi gerçekleştirdiği, Venizelos'a çok sayıda tezahürat yapıldığı, ordunun gösteri meyda-
nındaki göstericileri dağıttığı yer alır. 

7 Eylül tarihinde Berliner Börsen Zeitung’un akşam baskısında “Yunanlıların Geri Çekil-
mesi” başlıklı Atina kaynaklı haberde Yunan ordusunun geri hareketinin sadece kuzey cep-
hesinde devam ederken Güney ordularının birlikleri sağlam pozisyonlara sahiptir. Atina'da 
direnişin son çizgisine büyük umutlar bağlanmaktadır. Atinalı müttefik çevrelerde ise Yunan 
ordusunun durumunun daha az iyimserdir. Yunan birliklerinin eğer gerçekten savaşma ru-
huna sahiplerse bir miktar direniş gösterebileceklerine inanılıyor. Ancak Yunan ordusunun 
moraliyle ilgili haberler son derece kötüdür. İzmir'deki İngilizlerin de bu görüşü paylaştıkları 

                                                            
33  “Yunanistan'ın Ateşkes Talebi. Atina'da Müttefik Toplu Eylem”, “Türk Ordusu Raporu”, Tägliche Rundschau, Sabah Baskısı, 07.09.1922. 
34  “İzmir Düşüyor mu? Türkler Şehirden 65 Kilometre Uzakta”, “Ateşkes Talebi Yok”, Berliner Börsen Zeitung, Sabah Baskısı, 07.09.1922. 
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görünüyor, çünkü İngiliz yetkililer İngiliz aileleri İzmir'den Pire adasına çoktan nakletmeye 
başlamıştır. İzmir’de yer alan tüm arşiv Atina'ya götürülür.35 

6 Eylül Paris kaynaklı “Arabulucu Olarak Fransa” başlıklı haberde diplomatik çevrelerde 
Fransızların Yunan-Türk ateşkesine ilişkin İngiliz notasına verdiği yanıtın içeriği konusunda 
suskunluk sürdürülse de, yine de ortalıkta dolaşan söylentiler yer alır. Fransız Hükümeti, Yu-
nanlılar ile Türkler arasındaki savaşın bir an önce bitirilmesi ve daha fazla kan dökülmesinin 
önlenmesi gerektiğine tamamen inandığını belirtmiş olabilir. Ayrıca, Fransız Hükümetinin, 
düşmanlıkların durdurulmasını kolaylaştırmak için Ankara Hükümeti’ne doğrudan baskı uy-
gulama olasılığını şu anda çok az gördüğü de söyleniyor. Fransız notasının istenen sonuca 
hızlı bir şekilde ulaşmanın en iyi yolunun, her iki anlaşma kısmı için bir şart üzerinde hızlı bir 
şekilde anlaşmak için Yunan ve Türk Genelkurmaylarının doğrudan birbirleriyle temasa geç-
meleri olacağını ima ettiği de söylendiği. Kabul edilebilir ateşkes Fransız Hükümeti müttefik-
leriyle anlaşarak ancak kesin olarak taahhütte bulunmadan ve resmi bir müdahale izni ver-
meksizin arabulucu rolü oynamaya hazır olduğu yer alır.  İngiliz Hükümeti, Fransız Hükü-
meti’nin Yunan Hükümeti’yle ortak bir adım atma önerisini kabul eder. 

7 Eylül tarihinde Berlin Vossische Zeitung’un sabah baskısında “Yunanistan'ın İstanbul’a' 
Karşı Saldırısı Mı” başlıklı 6 Eylül Roma kaynaklı haberde İtalyan Donanma Bakanı, İtalyan-
ların İzmir'e bir savaş gemisi ve bazı nakliye gemilerinin gönderilmesini emreder.  İtalya Dı-
şişleri Bakanı Schanzer, Ankara hükümeti temsilcisi Fethi Bey'i bugün uzun bir görüşme için 
kabul eder. Roma konsolosluk çevreleri, İngiliz diplomasisinin Küçük Asya'nın tamamen tah-
liyesine güvendiğini doğrular. Yunanistan'ın anakarada İstanbul’a karşı bir baskı yapmasın-
dan korkuyor ve müttefikler Yunanistan'ın tazminat ödemesinin mümkün olup olmadığını 
öğrenmek için temasa geçtiği ifade edilir. Adana'dan bildirilen haberde Türk askerinin güçlü 
bir kolu Yunan cephesinin 20 km gerisine kadar ilerlemeyi başardığını ifade eder. Bu birlikle-
rin İzmir yakınlarında ortaya çıkması büyük heyecan yaratır.36 

Son Türk bildirisinde Yunan ordusunu takibin uçak ve süvariler tarafından yapıldığı yer 
alır. Uçakların kullanılması iki ordu arasında nispeten büyük bir mesafe olduğunu gösterdi-
ğinden bu durum Yunanlılar için bir rahatlama anlamına gelir. Yüksek derecede komuta de-
ğişikliği orduda olumlu bir izlenim bırakmış gibi, Güney kuvvetlerinin Eskişehir yakınların-
daki konumu her bakımdan güvenli kabul edilir. 

7 Eylül tarihinde Berlin Vossische Zeitung’un akşam baskısında “Ankara’nın Barış Şart-
ları” başlıklı haberde Ankara Hükümeti’nin Ekonomi Bakanı Mahmut Celal'in Amerikan ga-
zetelerinin tanınmış muhabiri Dr. Edward Bing, Ankara'nın barış koşulları üzerine şunları 
söyler: "Bizim Anadolu muharebe meydanındaki parlak zaferimizden başımızı çevirmeye ve 
ölçüsüz taleplerde bulunmaya hiç niyetimiz yok. Öte yandan, asgari şartlarımızı mevcut se-
ferden çok daha önce, henüz zayıfken ortaya koyduğumuzu ve Mustafa Kemal Paşa başkan-
lığındaki Ankara Millet Meclisi Hükümeti'nin bunlara bel bağladığını belirtmek isterim. Bu 
talepler, Ankara Millet Meclisi tarafından oybirliğiyle onaylanan ve aşağıdaki ana koşulları 
belirleyen Ulusal Pakt'a dayanmaktadır: Türk egemenliğinin İzmir, Batı Küçük Asya ve Doğu 
Trakya ve İstanbul üzerinde devam etmesi. Tüm bu bölgelerde Türklerin ezici bir çoğunluğu 
var. Ancak diğer Avrupa ülkeleri gibi biz de azınlıkların hakları ilkesini tanımaya hazırız. 

                                                            
35  “Yunanlıların Geri Çekilmesi”, “Arabulucu Olarak Fransa”, Berliner Börsen Zeitung, Akşam Baskısı, 07.09.1922. 
36  “Yunanistan'ın İstanbul’a' Karşı Saldırısı mı”, Berlin Vossische Zeitung, Sabah Baskısı, 07.09.1922. 
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Türk kamu borcunun miktarı, çok fazla eriyen Türk Devleti’nin o günkü büyüklüğüne 

göre ayarlanmalıdır. Kapitülasyonların tamamen kaldırılması barış anlaşmasının temel koşu-
ludur. Kapitülasyonlar devam ederse, ülkemizin ekonomik olarak canlanması düşünülemez. 
Ordumuzun herhangi bir şekilde sınırlandırılmasına rıza göstermeyeceğiz. Herhangi bir fetih 
niyeti bizden uzaktır. Ama her halükârda artık tamamen Türk topraklarıyla sınırlı olan ülke-
miz, gelecekte her maceralı fetih ve şehvetli saldırıya karşı kendini savunabilmelidir.  Türkiye, 
İstanbul'un Marmara Denizi kıyılarında güvenliğinin sağlanması şartıyla, boğazları uluslara-
rası deniz taşımacılığına açmaya hazırdır. Ankara Hükümeti, bu talebe karşılık olarak Türki-
ye'ye verilecek garantileri görüşmek üzere ilgili deniz güçlerinin temsilcilerinden oluşan bir 
komisyonun toplanmasına muhtemelen razı olacaktır.  Şahsen, Ankara'nın Venedik dâhil her 
zaman ve her yerde barış görüşmelerine katılmaya hazır olduğuna inanıyorum, ancak özgür-
lüğümüzün ve barışçıl kalkınmamızın temel koşulları güvence altına alınana kadar silahları-
mızı bırakmayacağız." 37 

Londra kaynaklı “İzmir'den Önce Karar” başlıklı haberde Reuters'in İzmir'den bildirdiği 
gibi, şehrin düşüşü kaçınılmaz olarak görülür. Ancak Yunanlılar, ordularının sadece belirli 
yerlerde değil, tüm cephede başına gelen felaket izlenimini yumuşatmaya çalışmakta ve geri 
çekilmenin sadece kuzey cephesinde gerçekleşmekte, güney ordusunun İzmir'in doğusunda 
Torbalı ve Tire'de konuşlanmaktadır.   Bu sırada Türkler, Aydın'ın güneyinde Bergama'dan 
hemen önce Soma'ya ulaşmış ve İzmir tamamen kuşatılmıştır. Kemal'in ordusunun kuzey ka-
nadı Marmara Denizi'ne doğru ilerlemeye devam ederek Bandırma sahilinin 40 kilometre açı-
ğındaki Manyas Gölü'ne ulaşmıştır. Daily Mail, Trakya'dan Küçük Asya'ya akın eden yeni bir 
orduyla takviye edilen Yunanlıların, ilerleyen Türklere karşı son mücadelelerini vermeye ça-
lıştıklarını bildirmektedir. 

7 Eylül tarihinde Berliner Tageblatt und Handels Zeitung’un akşam baskısında “Ateşkes 
İçin Resmi Yunan Talebi. İngiliz Fransız Arabuluculuk Eylemi. Türklerin İzmir'de Daha da 
İlerlemesi” başlıklarında Yunan ordusu Uşak-Bursa hattında yeni bir mevzi alınca Ana kuv-
vetlerini Uşak'ta toplamaktadır. Yunan Hükümeti, İngiliz Hükümeti’ne ateşkes sağlanması 
için arabuluculuk çağrısında bulunur. Haberde olayların bundan sonraki seyri Yunanistan'ın 
kararına bağlı olacaktır.38 

Türk Ordusu Kemal'e ateşkesi empoze etmediği için Atina'da durum daha olumlu kabul 
edilir. Cephe önünde sükûnet hâkimdir, bu da Yunanlıların daha elverişli bir pozisyon alma-
sını mümkün kılar. Yunan Hükümeti, Kemal'in taarruzundan önce bile, İstanbul’un alınma-
sını yasaklamıştır. Yunanistan'ın maliye bakanı hazinenin boşalmasını göz önünde bulundu-
rarak İngiltere'den acil bir ateşkes önerisi beklemektedir. Çok sayıda İngiliz Kızıl Haç elemanı 
İzmir yolundadır. Diğer Yunan raporlarında İzmir’de asayişin bu şekilde eski haline getiril-
mesinin mümkün olduğu belirtilir. Esasen Yunan ordusunun geri çekilmesi düzenlidir, hatta 
Türk ordusuna bir karşı saldırı varsayımı da mümkündür. Yunan Ordu Komutanı Hadjanestis 
halkın yenilgisinden sorumlu tutulduğu için istifa etmiştir. 

6 Eylül Lahey kaynaklı haberde İngiliz Hükümeti birkaç gün içinde İstanbul’daki Yüksek 
Komiseri’nin tarafsız bölgede Yunanlılar ve Türklerin ilk toplantısını gerçekleştireceğini um-
duğunu belirtmektedir. İngilizlerin ateşkesi sağlamak için ortak adım atma önerisine Fransız-

                                                            
37  “Ankara’nın Barış Şartları”, Berlin Vossische Zeitung, Akşam Baskısı, 07.09.1992. 
38  “Ateşkes için resmi Yunan talebi. İngiliz FransızArabuluculuk Eylemi. Türklerin İzmir'de daha da ilerlemesi”, “İtalya ve Yunan Yenilgisi”, 

Berliner Tageblatt und Handels Zeitung, Akşam Baskısı, 07.09.1922. 
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ların yanıtı dün akşam Londra'ya gelir. Fransız tarafı, yakında bir anlaşmaya varılacağı umu-
dunu dile getirir. İngiliz taktikleri, iki savaşan güce karşı güçlerin ortak bir eylemi gerçekleş-
tirmeyi amaçlasa da Londra'dan bu konudaki haberler hala yanıltıcıdır. 

Roma'nın Ankara elçisi Gezas Eddin basına Küçük Asya'daki durum hakkında ayrıntılı 
bilgi verir. Bundan sonra İtilaf Devletlerinin kayıtsızlığı Kemal'i harekete geçmeye zorladığını, 
Ankara barışı sağlamanın en iyi yolunun savaş olduğuna kendini ikna etmek zorundaydı; 
çünkü İtilaf Devletleri’ne gönderilen iki not cevapsız kalmıştır demektedir. 

Bu barış girişiminde en büyük direnme İngiltere'den gelmiştir. Ankara'nın elçisi Fethi 
Bey’in Londra'ya gelişi Lloyd George'un ünlü konuşmasına denk gelmesine rağmen kendisi 
İngiliz Hükümeti tarafından karşılanmamıştır. Fethi Bey, hafta sonunda durumu görüşmek 
üzere gelecek olan İtalya Dışişleri Bakanı Schanzer'i beklemiştir. Ankara'nın İtalya'ya barış 
konusunda güvenin tam olduğu yer almıştır. Bakan’a İstanbul’un Ankara ile aynı fikirleri pay-
laşıp paylaşmadığı sorulduğunda, Bakan “İstanbul’daki hükümetin herhangi bir otoritesinin 
kalmadığını, bu konuda belirleyici olan kamuoyudur. Türkiye genelinde halk ulusal bir kur-
tarıcı olarak saygı duyulan Kemal'in arkasında birleşmiştir. Mevcut askeri başarılara rağmen, 
Ankara barış görüşmelerine hazırdır ancak üç ana koşulun garantisi olmadan herhangi bir 
ateşkes umudu beyhudedir. Bu üç şart tüm Küçük Asya'nın tahliyesi, ulusal sınırlar içinde 
Türk bağımsızlığının kabulü ve Edirne dâhil tüm Trakya'nın Türkiye’nin sınırları içinde kal-
masıdır.” cevabını vermiştir. 

6 Eylül Roma kaynaklı “İtalya ve Yunan Yenilgisi” başlıklı haberde İtalya'nın bir Türk-
Yunan savaşına müdahale etme ihtimali ortaya çıkınca, Schanzer'in Roma'ya dönüşü hızlanır. 
Görüşmecilerden biri Yunan yenilgisinin eski durumun değiştiği anlamına geldiği görüşün-
dedir. Bu Yunan yenilgisi Avrupa'yı etkilemiştir. Dışişleri Bakanlığı'nın isteksizliğine rağmen, 
Londra ve Atina'nın ateşkes için İtalyan arabuluculuğuna başvurduğu söylenmektedir. Bu du-
rum Roma'yı İngiltere ve Fransa arasında zor bir duruma sokmaktadır.  

7 Eylül Londra kaynaklı haber Müttefik savaş gemilerinin gelmesinden bu yana, Fransa, 
Büyük Britanya ve İtalya'nın ikmal depolarının, ilgili ülkelerin deniz kuvvetleri tarafından iş-
gal edildiğini bildirmektedir. Times, İzmir'in yakında düşmesinin kaçınılmaz olarak görüldü-
ğünü, Daily Mail Trakya'dan alelacele Küçük Asya'ya getirilen yeni bir orduyla takviye edilen 
Yunanlıların, ilerleyen Türklere karşı son mücadelesini yapmaya çalıştıklarını bildirir. Mütte-
fikler hevesle ateşkes müzakerelerine devam ederler, ancak muzaffer Türkler şimdi Yunanlılar 
Küçük Asya'yı terk etmeden saldırılarından vazgeçmeyecektir. 

7 Eylül tarihinde Berliner Volks Zeitung’un akşam baskısında Londra kaynaklı “İzmir'den 
Önce Son Bir Savaş Mı? Karardan Önce-Atina'da Umutlar” başlıkları altında Londra'ya Yunan 
ordusunun İzmir önlerinde son savaşa girmeye karar verdiği haberi gelir. Yunanlılar, geri çe-
kilmenin yalnızca kuzey cephesinde olduğunu, güney ordularının ve esas olarak İzmir'in do-
ğusundaki Torbalı ve Tire’deki bir hat üzerinde Alaşehir kasabası yakınlarında güçlü mevzi-
lerde yoğunlaştığı iddia edilir. Yunanistan'da bu son tutunma savaşına büyük umutlar bağla-
nır. İngiliz makamları, Kıbrıs'a nakledilecek olan İngiliz halkını tahliye etmeye başlamıştır. 
Ancak çok sayıda İngiliz, Türklerin herhangi bir düşmanlığından korkmayarak İzmir'de kal-
maya karar vermiştir.39 

7 Eylül İstanbul kaynaklı “Ağır Yunan Kayıpları” başlığı altında cepheden gelen son ha-
berlere göre Kemalist güçler Nazilli, Aydın ve Soma'ya ulaşarak Bergama'ya yürümüştür. 2 

                                                            
39  “İzmir'den Önce Son Bir Savaş mı? Karardan Önce- Atina'da Umutlar”, “Ağır Yunan Kayıpları”, Berliner Volks Zeitung, Akşam Baskısı, 
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Eylül'de Uşak yakınlarında bir komutan, iki kolordu komutanı ve dört albay ile çeşitli rütbe-
lerde 400 subay ve 10.000 asker esir alınmıştır. İzmir'den Reuters haberine göre İtalyan kruva-
zör "Benezia"nın diğer iki savaş gemisiyle birlikte İzmir'e geldiğini ve burada Taranto'da kalan 
"Bittorio Emanuele" kruvazörünü yakında karşılayacağını bildirir. 

 “Sevr’in Parçalanışı. Küçük Asya'da Yeni Savaşın Sonu. Mücadelenin Dersleri” başlıkları 
altında dört dünya yargıcı, onun Sevr'de, Versailles ve St. German'da yaptıkları gibi bir barış 
anlaşması hazırlamışlardır. Şiddetleri ve etnografya konusundaki derin cehaletleri, onları si-
yasi işlere en az uygun gibi gösteriyordur. Küçük Asya'daki savaş olayları artık Sevr Barışı'nı 
da bozmuştur. Aslında, hiçbir zaman uygulamaya geçmemiştir. Çünkü Türkler basitçe Küçük 
Asya'nın içlerine çekilmişler. Görkemiyle Padişahın İstanbul’da dekoratif bir gölgeli varlığını 
sürdürmesine izin verilmiştir. Türkiye'nin batısındaki siyasi irade ve inisiyatif cesur Kemal 
Paşa'ya geçmiştir. 

Kemal Paşa Ankara'ya bir ulusal meclis toplamış ve uzun müzakerelerin ardından mecli-
sin kararına dayanarak barışı onaylamayı ret etmiştir. Kemal İtilaf Devletleri’ni nasıl ayıraca-
ğını biliyordur. Yeni fetihlerden sonra emperyalist Fransız dörtlüsünü siyasette maharetle kul-
lanmayı bilir. Onlara Küçük Asya'da ve Bağdat Demiryolu ile ilgili vaatlerde bulunur. Fransa, 
Ankara Türkleri ile özel bir anlaşma imzalamayı bile kabul eder. İngiltere'de bu özel antlaşma 
şaşkınlık ve öfke uyandırır. İngilizler zaman içinde kendilerini Yunanlıların arkasına atarlar. 
Nihayet işler öyle olur ki, Yunan-Türk Savaşı, yalnızca her iki tarafın da memnun olduğu, iki 
halkın kendi aralarında bir itilaf mücadelesi olarak kabul edilebilirdi. Bu Küçük Asya’daki 
savaşta Paris ve Londra kendi destekçilerinin kanını akıtmışlardır. 

Şimdi savaşa karar verilmiş gibi görünüyor. Türkiye kendi topraklarında geleneklerine 
layık en iyi gücü serbest bırakır. Tıpkı Osman Paşa'nın bir zamanlar Şıpka Geçidi'nde dünyaya 
“Hasta Adam”ın hala çok dayanıklı bir bünyeye sahip olduğunu kanıtlaması gibi, Türklerin 
Anadolu'daki zaferleri de şimdi Türkiye'nin gücünün dünya savaşı tarafından hiçbir şekilde 
kırılmadığını gösteriyor. Türkler yedi yıl süren bir savaştan sonra, Yunan mevzilerinin anah-
tarlarını ele geçirmiş ve Yunanlıları önlerine sürerek hızlı bir şekilde Küçük Asya kıyılarına 
ulaşmıştır. Yunanlılar Küçük Asya'yı tamamen boşaltmak üzeredirler. Yunan Hükümeti bir 
ateşkes için İtilaf güçlerine başvurmuştur. Londra, Paris ve Roma arasındaki görüş alışverişi 
yoğun bir şekilde devam etmektedir. Türk İçişleri Bakanı şu anda Roma'da ve Dışişleri Bakanı 
Schanzer ile Doğu'da nihai çözümü sağlayacak Venedik'te bir konferans için pazarlık yapmak-
tadır. 

Paris gazeteleri bir barış revizyonu çağrısında bulunur ancak bu Versailles Barışı değildir, 
Çünkü Sevr son derecede kusurlu bir anlaşmadır. Açıkça Küçük Asya ve Trakya'nın Türki-
ye'ye tamamen geri verilmesini isterler. Bir kere Ankara Türkleri, Fransa'nın her zaman şid-
detle savaşıyormuş gibi yaptığı Sovyet Hükümeti’nin müttefikidir. Öte yandan Sevr Barışı'nın 
babası Poincare ve Müttefikler ile birlikte mevzilenen Venizelos Bey'dir. Bu nedenle Fransız 
basınının tutumu son derece gariptir, bu politika mantıklı değildir. Venizelos yine pusuda 
beklemekte ve Küçük Asya'daki mevcut durumun mirasına sahip olmayı ummaktadır. Ancak 
Paris'te hala eskisi gibi Venizelos’a aynı sevginin gösterildiği şüphelidir. Fransız çıkarları 
şimdi eskisinden farklıdır. O zamanlar Yunanistan'ı büyük Alman karşıtı cepheye dâhil etmek 
istiyorlardı. Fransa'nın kazanımları için savaşacak ve Merkezi Güçlerin devrilmesinde yer ala-
caklardı. Bu olmasa bile Alman İmparatorunu bastırılacaktı ve her halükârda Yunanlıların 
karşı tarafa geçmesi engellenmişti. Ancak Fransa'ya yaptığı tüm hizmetlerin mevcut durumda 
ona hiçbir faydası olmayacak ve bu nedenle Yunan halkının devlet gemisini tekrar nefret dolu 
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Giritli'ye emanet edip etmeyeceği de şüphelidir. Küçük Asya'daki savaş, bir noktada barış ça-
lışmasının eksikliğini ortaya koymuştur. Buna göre artık Sevr Anlaşması kesinlikle hükümsüz 
olacaktır. 

7 Eylül tarihinde Der Oberschlescische Wanderer’de Rotterdam kaynaklı “Türkler Ateş-
kesi Reddediyor” başlıklı haber Times muhabirinin İstanbul’dan aktarımına dayanmaktadır. 
Habere göre Türkler, Yunanlıların İzmir'i boşaltmadan önce Müttefik temsilcilerinin ateşkesi 
görüşme talebini reddetmiştir. Müttefik temsilciler İzmir'in Türk ordusu tarafından ele geçi-
rilmesine olan itirazlarını yinelemişlerdir.40 

 “Yunanistan'ın Çöküşü. Büyük Güçlerin Rolü.” başlıklı haberde Cenevre'de Milletler Ce-
miyeti, sözde barış misyonunu güzel konuşmalarla yerine getirirken Avrupa'nın güneydoğu 
kesiminde Yunanlılar ve Türkler arasındaki kanlı savaş dramatik doruk noktasına ulaşır. İs-
tanbul Hükümeti birlikleri Kemal'in milliyetçi orduları karşısında geri çekilmiştir. Bu durum 
iki yıllık mücadelede değişen yenilgilerden biri anlamına gelmiyor, ancak Yunan ordusunun 
çöküşü ve Yunanlıların Küçük Asya'daki felaketi İstanbul’u kurtarmıştır. Atina'dan son sev-
kiyatlara göre Yunan 1. Kolordusu muharebe şansını denemek için ancak bir kez Yunan Ana 
Karargâhı ile birleşir. Bursa’nın Türkler tarafından ele geçirilmesi sonucunda, Yunan Kuzey 
Ordusu umudunu kaybederek geri çekilir.  

İngiltere, Türk gücünü zayıflatmak için Yunanistan'ı kullanır. Fransa, Küçük Asya'daki 
amaçlarını daha iyi sürdürmek için Ankara Hükümeti’ne güvenir. Her iki güç de sürekli ola-
rak barıştan başka bir çıkarlarının olmadığını iddia eder. Ancak hiçbiri, bu barışı gerçekten 
kurmak için şimdiye kadar müttefikleri üzerinde daha güçlü bir etki bırakmak istenememiştir. 
Almanya'da insanlar, Yunanlıların şu anda bu kadar kötü durumda olmalarına içtenlikle üzül-
düklerini, Yunanlılara karşı hiçbir düşmanlıklarının olmadığını belirtirlerken diğer taraftan 
da Doğu halklarında olduğu gibi, Orta Avrupa siyasetinin çöküşünden sonra bile Türklerle 
dostluğun kendileri için önemli olduğunu, geleceklerinin Akdeniz'de olmayıp Doğu'da oldu-
ğunu ifade etmektedirler. 

7 Eylül tarihinde Briefetal-Bote Amtsbezirks-Anzeiger und Zeitung’ta “Yunanlıların Ye-
nilgisi. Büyük Kayıplar. Komuta Değişikliği.” başlıkları altında Yunanların Anadolu'daki ye-
nilgisinin tamamlandığına, Ankara'dan gelen haberlere göre, Türklerin son çatışmalarda ol-
dukça fazla silah ele geçirdiği, Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki iki muharebede Yunan ka-
yıplarının yaklaşık 12.000 asker olduğu tahmin edildiğine değinilir. Haberde Türk ilerleyişinin 
tüm cephede devam ettiği, Yunanlıların savaşmadan geri çekildiği, binlerce Yunan mültecinin 
İzmir'e yaklaştığı, Yunan başkomutanı Hadjanestie görevden alınacağı ve yerine General Pa-
pulos’ın getirileceği yer almaktadır.41 

8 Eylül tarihli gazetelerdeki haberlerin 53 temaya ayrıldıkları görülür. Bunlardan 20’si Yu-
nan ordusunun hezimeti, Yunan esirleri, Yunan ordusunun kayıpları, Yunanların Egeyi bo-
şaltma kararı ve Yunanlıların hızla çekilmesi şeklindedir. 9’u Türk ordusu ve Mustafa Ke-
mal’in zaferi, Türk ordusunun ilerleyişi ve Ege Denizi’ne ulaşmasını içerir. 6’sı İngiltere’nin 
Boğazlar ile ilgili telaşı ve mutlaka Boğazların tutulması ve İstanbul’u kaybetmeme gayretle-
rini, 5’i ateşkes arayışlarını, 3’ü İngilizlerin Irak’ta zor durumda kalmalarını kapsar. Haberin 
2’si Atina’da Kral Konstantin’in durumunu, 2’si ABD’nin Anadolu’daki vatandaşları ve Gayri 
Müslim halkın tahliyesi ile ilgilenmesini, 2’si İtilaf Devletleri vatandaşları ve askerlerinin İz-
mir’den ayrılmasını, 2’si İzmir’den Rum halkının ayrılmasını, geride kalanların, çalışanların 

                                                            
40  “Türkler Ateşkesi Reddediyor”, “Yunanistan'ın Çöküşü. Büyük Güçlerin Rolü.”, Der Oberschlescische Wanderer, 07.09.1922. 
41  “Yunanlıların Yenilgisi. Büyük Kayıplar. Komuta Değişikliği.”, Briefetal-Bote Amtsbezirks-Anzeiger und Zeitung, 07.09.1922. 
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ve askerlerin durumunu içerir. Geri kalanın 1’i Venedik Konferansı, 1’i Fransa’nın müdahil 
olmak istememesi ve 1’i de Rusya’nın zaferi tebrik etmesi ile ilgilidir. 

8 Eylül tarihinde Der Oberschlescische Wanderer’de Zürih kaynaklı “Yunanistan'da He-
yecanlı Ruh Hali” başlıklı Atina’ya dayalı haberde Hükümet Larissa ve Torrent'te yabancı 
ajanların kışkırttığı isyanları bastırır. Savaşın devamı için toplantı Atina'da yapılır. Ülkenin 
heyecanlı havası savaşın devam etmesine değil, Türklerle zamanında barışı engelleyen siyasi 
hanedanlığa yöneliktir. Hükümet, ülkenin büyük şehirlerine askeri kuşatma uygulanır. Ba-
kanlar Kurulu, ordunun durumu bir ateşkesi haklı çıkarmadığından, Küçük Asya'da savunma 
mücadelesinin sürdürülmesinden yana karar alınır.42  

8 Eylül tarihinde Tägliche Rundschau’un sabah baskısında “Bir Yunan Sedanı. Yunan Gü-
ney Ordusu'nun Ele Geçirilmesi.” başlıklarında 7 Eylül İstanbul kaynaklı haberde Ankara'dan, 
Kemalistlerin Salihli bölgesinde Yunan Güney Ordusunu kuşatıp tamamen ele geçirdikleri 
bildiriliyor. Balıkesir ve Bandırma şehirleri alınmıştır. Türk kolorduları İzmir'e yaklaşık 40 ki-
lometre uzaklıktadır. Türk taarruzunun başlangıcından bu yana Yunan kayıplarının yaklaşık 
15.000 esir de dâhil olmak üzere yaklaşık 40.000 asker olduğu tahmin edilir. Yunan Başkomu-
tanı Trikupis'in yakalandığı artık Atina ve İstanbul’dan resmi olarak doğrulanır.43 

Cepheden alınan bir başka mesaja göre, Güney Ordu Grubuna bağlı Kemalist birlikler, 
İzmir'e demiryolu hattı üzerinde Alaşehir'in batısındaki Alkan (Aliağa) kasabasını alarak Sa-
lihli’ye ulaşır. 2.000 kişilik Türk süvarisi, 2.000 kişilik bir Türk süvari birliği Ödemiş'i aldıktan 
sonra İzmir'e doğru ilerlemektedir. Birkaç gün içinde Türk ordusunun İzmir’e varacaklarına 
inanılmaktadır. 

7 Eylül İstanbul kaynaklı “Yunan Etaplarının Sökülmesi” başlığı altında Çanakkale Boğa-
zı'nın Asya kıyılarındaki Bayramiç, Ezine, Ayvalık ve Biga ilçeleri Yunan makamları tarafın-
dan boşaltılıyor. İstanbul Jandarma Genel Komutanlığı, Çanakkale Boğazı'ndaki Nöbetçi Ko-
mutanlığı'na, söz konusu bölgede asayişi sağlamak için kara kuvvetlerinin sayısının artırıl-
ması için acil talimat verdi. Havas'ın İstanbul'dan aktardığı habere göre Fransız, İngiliz ve 
İtalyan temsilciler, Ankara Hükümeti’ne kesin bir ateşkes anlaşması yapılması şartıyla Yuna-
nistan'ın Küçük Asya'nın tahliyesini kabul edeceğini bildirdiler. Kabul edilirse tarafsız bölge-
nin parlamenterleri şartları belirlemek için toplanacaklardır.  

8 Eylül tarihinde Tägliche Rundschau’un akşam baskısında Paris kaynaklı “Türk Ksenop-
hon. Kemal Paşa Marmara Denizi'nde” başlıklı haberde Küçük Asya'daki savaş durumu şöyle 
ifade edilir: Kuzey Cephesinde Türk kuvvetleri Marmara Denizi çevresine ulaşmış kıyı kasa-
bası Bandırma’yı almak üzeredir. Güneyde ise Manisa şehri Türk kuvvetlerinin elindedir. 
Türk birlikleri İzmir’e doğru ilerlemekte ve İzmir'in tahliyesi an meselesidir. Kemalist kuvvet-
lerin taarruza katılan 200.000 ve ikinci kademe olarak takip eden 150.000 olmak üzere toplam 
350.000 askeri olduğu tahmin edilmektedir. Yunan Kuzey Ordusu, tüm savaş malzemelerini 
bırakarak aceleyle geri çekilmektedir. Yunan Başkomutanlığını, Türkler tarafından esir alınan 
Yunan Başkomutanı Trikupis'in yerini General Bolhmenakos almıştır.44 

“Yunan Toplam Kayıpları” başlıklı haberde Yunanlılar operasyonun başlangıcından bu 
yana 15.000 esir dâhil olmak üzere yaklaşık 50.000 ölü ve yaralı kaybetti. Havas'ın haberlerine 
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43  “Bir Yunan Sedanı. Yunan Güney Ordusu'nun ele geçirilmesi.”, “Yunan Etaplarının Sökülmesi”, Tägliche Rundschau, Sabah Baskısı, 
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göre 2 Eylül'e kadar Türkler yaklaşık 700 tüfek, 1.950 kamyon, 11 uçak, yaklaşık 2.000 makineli 
tüfek ve çok miktarda silah, mühimmat ve yiyecek maddesi ele geçirir. 

 “İngiltere İstanbul’u Koruyor. İngiliz Bakanlar Konseyi Kararı.” başlıklı Londra kaynaklı 
haberde Küçük Asya'daki durumu bir gün önce ele alan İngiliz Bakanlar Kurulu'nun İngilte-
re'nin Yunan-Türk ihtilafına şimdilik müdahale etmeyeceğini gösteriyor. Ateşkes çabaları de-
vam ediyor. Fransız, İngiliz ve İtalyan subaylar başarı ümidi az olsa da Türk hatlarıyla temas 
kurmaya çalışıyorlar. Dünkü Bakanlar Kurulu kararına göre İngiltere, Rumlara karşı aynı yar-
dımı yapmaya hazır olduğu gibi, İstanbul'u ve Boğazları Kemalist birliklere karşı savunacak. 
Fransa ve İtalya'nın bu konudaki tavrı şimdilik belirsiz görünüyor. Her halükârda İngiliz gö-
rüşüne göre Türkiye'deki Avrupa müktesebatı sorunu yalnızca Müttefikler arasında karara 
bağlanmalıdır. Ayrıca İngiltere, Trakya'daki Yunanlıların çıkarlarını koruyacaktır.  İzmir'de 
durum tehlikeli ve şehirde panik havası vardır. Şehir paniğin yayılmasına katkıda bulunan 
yüz binlerce morali bozuk mülteciyle doludur. Şehirde gıda sorunu zorluklar yarattığı için 
huzursuzluk riski daha da artıyor. 

8 Eylül tarihinde Berliner Börsen Zeitung’un akşam baskısında Küçük Asya'dan gelen son 
haberler Türklerin tam zaferini doğruluyor. Yunan birliklerinin askeri durumu, tabiri caizse 
trajik hale geldi. Yunan ordusu artık ahlaki ve taktik olarak önemli bir direniş gösterebilecek 
durumda olmadığından, İzmir'in burada kısa sürede ve savaşmadan düşmesi bekleniyor. Sa-
bah gazeteleri, bu koşullar altında Yakın Doğu sorununun Müttefiklere 14 gün önce olduğun-
dan tamamen farklı bir biçimde sunulduğunu vurguluyor.45 

Petit Parisien bu nedenle Fransa, İngiltere ve İtalya temsilcilerin İzmir'deki Yunan ma-
kamlarına, ordularının mevcut durumu göz önüne alındığında, İzmir şehrinde genel düzeni 
sağlayıp sağlayamayacaklarını sorarlar. Yunan makamları olumsuz yanıt verirler. Daha sonra 
Müttefikler tarafından İzmir'e Müttefik deniz müfrezelerinin gönderilmesi ve şehirdeki kon-
soloslukların ve kamu binalarının şimdilik korunması için önlemler alınır. Gazete, tabii ki şe-
hirde yeniden meşru bir hükümet veya herhangi bir teşkilat kurulursa, konsoloslukların ve 
kamu binalarının korunmasının geri çekilip teşkilata devredileceğini vurguluyor. 

Londra kaynaklı “İngilizlerin Görüşü. Boğazlar Tutulmalı.” başlıklı haberlerde Daily Te-
legraph, dünkü kabine toplantısında Boğazların her halükârda tutulması ve İstanbul’un da 
savunulması gerektiğine karar verdiğini bildirir. Boğazların serbest bırakılmasının, Domin-
yonların desteğiyle İngiltere için yapılan savaşın en büyük kazanımlarından biri olduğu çok 
yüksek İngiliz karargâhları tarafından ilan edilir. İngiltere, bu kazanımı tehlikeye atacak hiçbir 
politikayı asla kabul edemezdi denir, çünkü bu İngiliz silahlarının Türkiye'ye karşı kazandığı 
savaşı kaybetmiş olduğu anlamına gelirdi denir. Daily Telegraph, Britanya İmparatorlu-
ğu'nun Ortadoğu'daki çıkarlarının İngiltere'nin mevcut müttefikleri olsun ya da olmasın sa-
vunulması gerektiğini yazar. 

8 Eylül tarihinde Berlin Vossische Zeitung’un sabah baskısında “Müttefik Asker Çıkarma” 
başlıklı 7 Eylül Londra kaynaklı İzmir'den Reuters'in haberinde Yunanlılar, İngiliz deniz kuv-
vetlerinin karaya çıkardığı savunmayı organize etmeye çalışıyor ve Türk Milli Bankası'nın gaz 
fabrikalarını ve binalarını işgal ediyor. Durum kritik bir aşamaya giriyor. Amiral de Robeck, 
İngiliz sivil nüfusuna birkaç ticaret gemisi verdi. Sivil nüfusun muhtemelen gerekli olan ge-
miye binmesi, muhripler tarafından korunacaktır. Fransızlar ve İtalyanlar ayrıca vatandaşla-
rını korumak için Marina'ya asker çıkardılar ve adamları gönüllü bir birliğe katılmaları için 
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hazırladılar. Avustralyalı Yunan birlikleri ve Venedikli subaylar geldi. Türk birliklerinin iler-
leyişine direnebileceği umulmaktadır. Türk ilerleyişi temkinli devam etmektedir. Mustafa Ke-
mal Paşa askerlerine Hıristiyanlara yönelik her türlü tacizin ölümle cezalandırılacağını bildi-
ren bir emir yayınlar.46 

7 Eylül Paris kaynaklı “Fransa Müdahale Etmeyi Reddediyor.” başlıklı haberde Fransız 
Hükümeti'nin, Yunanistan ile Türkiye arasında bir ateşkes için İngiliz önerisine verdiği yanıt 
Dışişleri Bakanlığı'na teslim edilir. Notun metni henüz kamuya açıklanmamış olmasına rağ-
men gazeteler Fransız Hükümeti’nin esas olarak İngilizlerle tam bir mutabakat içinde oldu-
ğunu, Küçük Asya'daki çatışmalara son verilmesinin çok arzu edildiğini bildirebileceklerine 
yer veriyor. Doğu'daki Büyük güçler her zaman kan dökülmesini önlemeye çalışmışlardı. 
Fransız Hükümeti Ankara'ya doğrudan müdahalenin şu anki haliyle mümkün görünmediğini 
düşünmekle birlikte Fransız Hükümeti’nin savaşan iki ülkenin yüksek komutanları arasında 
doğrudan müzakereler yoluyla bir çözüme yönelik ilk adıma izin veren herhangi bir kararı 
destekleyeceğini ilan ettiği ifade edilir. 

7 Eylül Londra kaynaklı “İngiltere Ateşkes İstiyor.” başlıklı haberde İngiliz Kabinesi 7 Ey-
lül’de Yunanlılar ve Türkler arasında bir ateşkes sağlamak için çabalarını sürdürmeye karar 
verir. Ancak Lloyd George'un Yunanlılar denize açılmadan veya böyle bir direniş göstermeyi 
başarmadan önce bunun başarılacağına dair çok az umudu olmasına rağmen, ordunun gü-
venliğini sağlamak için ateşkese ihtiyaç vardır. İzmir yakınlarında denge yeniden sağlanıyor. 
İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiseri ve İngiliz askeri ataşeleri, Kemal'in ateşkesi hangi şart-
larda kabul edeceğini öğrenmek için Ankara Hükümeti’yle temasa geçmeye çalışırlar. İngiliz 
Kabinesi, herhangi bir Fransız veya İtalyan desteğine bakılmaksızın düşmanlıkların durdu-
rulması için mümkün olan her şeyi yapmaya kararlıdır. Buradaki inanış, Türkiye denize ulaş-
tığında bir ateşkes yapılacağı yönündedir, ancak bundan önce Rum tarafının bir ateşkes iste-
yeceğine inanılmaktadır. Anlaşılan İngiltere, Atina bunu istemek zorunda kalmadan önce bir 
ateşkes düzenleyerek Yunanlıları kurtarmak istiyor. 

 Lloyd George, Fransa'nın Türklere yaptığı yardımdan acı bir şekilde yakınıyor ve hükü-
mete yakın çevrelerde, İngiltere'nin Yunanlılara Türklerin aldığı yardımın onda birini bile ver-
miş olsaydı, asla bir Türk zaferinin olmayacağı söyleniyor. Hatta resmi çevrelerde İngiltere'nin 
Yunanlıları hiçbir zaman iddialı planlarını gerçekleştirmeye teşvik etmediği vurgulanıyor. Bu 
anlaşılsa bile, kuşkusuz Londra George'un konuşmaları ve İngiltere'nin Ankara'ya karşı duy-
dukları hoşnutsuzluk, Atina'yı Yunanlıların Londra'da büyük bir lütufta bulunduğuna inan-
dırdı. İngiltere'nin şu anki tek korkusu, Yunanlıların İstanbul’a bir deniz saldırısı düzenleye-
rek Türkleri etkilemeye çalışabilecek olmalarıdır, ancak böyle bir girişimin kendileri için ciddi 
tehlikeler doğurabileceği kendilerine önceden bildirilmiştir. 

8 Eylül tarihinde Berlin Vossische Zeitung’un akşam baskısında “Yunan Çöküşü” başlıklı 
haberde Türk kaynaklarından Nuri Bey komutasındaki ilk Türk birliğinin Ege Denizi'ne ulaş-
tığı bildirilmektedir. Komutana bu başarısı için 500 Türk Lirası ödül ve Mustafa Kemal Pa-
şa'nın sunduğu bir bayrak verilir. 8 Eylül Londra kaynaklı haberde Amsterdam'dan gelen ha-
berler, İzmir'deki çok sayıda Hollanda halkının şehri terk etme hazırlıklarını kayıt eder. Hol-
landa Hükümeti’nden bu nakliyeyi güvence altına almak için acilen İzmir'e bir savaş gemisi 
göndermesi istenir. Türklerin Sakız adasına doğru ilerlediği savaşın sabah sekizden öğleden 
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sonra üçe kadar şiddetli çatışmalarla sürdüğünü belirtir. İstanbul’dan bildirildiğine göre Sov-
yet Hükümeti temsilcileri aracılığıyla Kemal Paşa Hükümetini askeri başarılarından dolayı 
tebrik eder ve ona İstanbul yolundaki engellerin kaldırılmasının önemini vurgulayan bir bil-
diri sunar. Karadeniz'in yeniden bir Rus-Türk denizi haline gelmesi, Sovyet Rusya ile Türkiye 
arasındaki etkileşimi kolaylaştıracak ve gelecekte emperyalist güçler Baltık'tan Hint Okyanu-
su'na kadar birleşik bir cephe ile karşılaşacaklarını belirtir.47 

8 Eylül tarihinde Berliner Volks Zeitung’un sabah baskısında “Doğu'da Müttefikler ve 
Kaos. Ortak şartname? - Kutsal Yazıların Korunması- Amerika'nın Katılımı?” başlıklı haber-
lerde Fransız ve İtalyan hükümetleri, Yunan-Türk ihtilafına üç Müttefik gücün ortak müdaha-
lesi için İngiliz önerisini kabul ettiler. Paris, Londra ve Roma arasında bir ateşkes olasılığı ko-
nusunda gizli bir görüş alışverişi yapılıyor. Küçük Asya'daki Hıristiyanları korumak için kap-
samlı bir eylem de tartışılıyor. Hristiyan katliamlarına karşı koruyucu önlemlere ve savun-
maya Amerikalıları da dâhil edecekler. Amerikan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın talima-
tıyla İstanbul Boğazı'ndaki Amerikan muhripleri İzmir'de demirler.48 

Yunan Hükümetinin Küçük Asya'da ilerlemesine izin veren Selber'in kökeni hala tama-
men belirsizdir. İngiliz Savaş Bakanı da Yunanistan'a herhangi bir mühimmat teslim etme-
mişti. Hükümet, Sevr Antlaşması'nın Türkiye'ye karşı ne kadar haklı veya haksız olduğuna 
bakılmaksızın, hükümlerine sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Resmi çevrelerde, Fransa'nın Türklere 
yaptığı yardımın ancak onda biri Yunanistan'a yapılsaydı, Yunanistan şimdi böyle talihsiz bir 
durumda değildi deniliyor. Londra'da Yunanlıların prestijlerini bir nebze olsun korumak için 
artık İstanbul'a saldırmaları mümkün görülüyor. “Temps”, Müttefiklerin Türkiye'nin yanında 
yer alıp almayacağını soruyor. Mezopotamya ve Filistin'i kaybedecek olan Türkler, şimdi 
Trakya ve Küçük Asya üzerinde hak iddia ediyor. İstanbul’da bir Yunan ilerlemesinin yeni bir 
Balkan savaşını kışkırtacağı inkâr edilemez. Londra askeri çevrelerinde iki gündür hararetli 
bir hareketlilik var. Bir dizi subay Akdeniz'e gitme emri aldı. Malta'dan Koramiral Sir Regi-
nald Thyrwhitt'in filosuyla Türk sularına girme emrini aldığı bildirildi. 

9 Eylül’de gazetelerde 69 haber yer almaktadır. Bunlardan 15’i Yunan ordusunun savaş-
mayı bırakması, Yunanlıların geri çekilmesi ve geri çekilirken gösterdiği zorbalık ve Yunan 
askerinin İzmir’den ayrılışı, 12’si Yunanistan’da siyasetteki kabine bunalımı, değişimi ve hu-
zursuzluktur. Sonra 11’i Türk ordusunun zaferi, İzmir’in kuşatılması, savaş ganimetleri, İz-
mir’in teslimi, 9’u ateşkes arayışları, İtalya’nın arabuluculuğu, Ankara’nın şartları, 7’si İngil-
tere’nin Boğazlar ve İstanbul için mücadeleye girmesi ve Akdeniz Filosunu Marmara’ya çek-
mesi gelir. Haberin 4’ü İzmir’den Yunan askerleri ve halkının ayrılışı, İtilaf Devletleri’nin 
Gayri Müslimleri korumacılığı, mültecilerin sevki, 4’ü Venedik Konferans hazırlıkları, 3’ü 
Rusların egemenlik ve nüfuz alanları, 3’ü İngilizlerle Fransızlar arasındaki Anadolu siyaseti-
nin çatışması, 1’i İngiltere’nin doğu siyasetindeki başarısızlığı,1’ Cemiyeti Akvam’da Bal-
four’un eleştiri şeklindedir. 

Buna göre haberlerin çoğunu Yunan ordusunun Anadolu’da yenilgisi, geri çekilmesi, za-
rarın büyük olması gibi sonuçların Yunan iç siyasetinde oluşturduğu kargaşa, ateşkes arayış-
ları, İzmir’den ayrılışla ilgili problem ve sıkıntılar oluşturur. Türk ilerleyişi hem İzmir’e doğru 
ve İzmir’in alınması hem de Çanakkale’ye, Boğazlara doğru ordunun ilerleyişi şeklindedir. 
Ankara Hükümeti ateşkese temkinli ve şartları mutlaktır. Rusya Ankara Hükümeti ile beraber 
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hareket ederken İtalya ve Fransa da destek vermektedir. Yunanlıların çaresizliği Cemiyeti Ak-
vam’a da konu olur ve Balfour İzmir’deki Yunan halkı, askeri, Avrupalılar ve diğer Gayri 
Müslim halkın durumunu gündeme getirir. 

9 Eylül tarihinde Tägliche Rundschau’un sabah baskısında 8 Eylül Atina kaynaklı haberde 
Yunan Hükümetinin istifası ve Skuludis Başbakan olarak atanır. “İtalyan Ateşkes Teklifi. Ve-
nedik Konferansı'nın Hızlandırılmış Toplanması” başlıklarında 8 Eylül Roma kaynaklı ha-
berde İtalyan Hükümeti, Fransa ve İngiltere hükümetlerini, Yunanistan ve Türkiye'yi barışın 
ön koşullarını tartışmak üzere Venedik'te bir konferansa davet etme gereğine ikna etmek için 
bir adım attı. Bu arada, insanlık nedenleriyle ateşkesin sonuçlandırılması için önlemler alın-
malı denir. Schanzer, Ankara Hükümeti’nden Fethi Bey'i kabul eder. Görüşmede Doğu So-
runu ayrıntılı olarak ele alınır.  

8 Eylül tarihli Milano kaynaklı haberde İtalya'nın Doğu Sorununda izlediği ve her şeyden 
önce Sevr Antlaşması'nın gözden geçirilmesini talep eden politikasının İtalyanları haklı çıkar-
mış olduğundan İtalyan basını Küçük Asya'dan gelen haberleri memnun takip etmektedir. 
Corriere della Sera’da bu kanlı mücadelenin Yunanistan'ın talihsizliğine yol açan Sevr Antlaş-
ması'nın her revizyon politikasının en büyük sorumluluğunun İngiltere'ye düştüğü belirtilir. 
Haberde İngiliz-Yunan iş birliğinin Anadolu'daki tamamen çöküşünün korkunç olacağı ifade 
edilir.49  

9 Eylül tarihinde Die Voss Berlin’un Yurtdışı baskısında “Doğu'da İngiliz Başarısızlığı. 
Dünya Tarihi Savaş Alanlarında” başlıklı haberde Avrupa ve Orta Asya ordularının binlerce 
yıldır yok olduğu Küçük Asya vadilerinde bir kez daha tarihi belirleyici çarpışmalar yaşan-
mıştır. Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa yeni savaş alanlarının isimleri olmuştur. Dünya barı-
şının kurulmasından dört yıl sonra tabiri caizse "Milletler Cemiyeti'nin Şemsiyesi" altında kan 
akmaya devam ediyor. 1919-1920 yılında Paris bölgesinde imzalanan antlaşmalardan biri 
Türklerin başarısı sonrasında tarih önünde yırtılmıştır.50 

İki asırdır devam eden Türkiye'nin bölünme sürecinin son aşamasına kadar tamamlan-
ması İtilaf Devletleri tarafından Sevir'de kararlaştırılmıştır. Ancak bugün Anadolu'nun tama-
mının Türk kalacağı kesindir ve 1913'te Enver Paşa'nın taarruzu ile Bulgarlardan son anda 
alınan Edirne mesele olarak yeniden gündeme gelmiştir. Türklerin Boğazların kontrolünü ve 
dolayısıyla Karadeniz'in ve Rusya'nın iç kısmının anahtarını yeniden ele geçirdiğinden şimdi-
den söz edilmektedir. 

Yunan yenilgisi bir Fransız zaferi gibi görünüyor. Fransa, Ankara milliyetçilerinin birlik-
lerini silah ve eğitmenlerle donatırken, Yunan cephesinin arkasında İngiliz Hükümeti danış-
man sıfatıyla Pallas Athena olarak hareket etti. Yunan ordusunun tam yenilgisi yalnızca askeri 
nedenlere bağlanamaz, ancak aynı zamanda askerlerin evlerinden uzakta savaşmaktan bıkmış 
olmalarından da kaynaklandığı kesindir. 

 “Sovyet Rusya Planları” başlığı altında Ankara ile Paris arasındaki dostluğun sonsuza 
kadar kurulduğunu varsayılamaz. Tarihte sık sık olduğu gibi, burada da en tuhaf yeniden 
gruplaşmalar meydana gelebilir. Ankara'nın Moskova ile iyi ilişkileri var. Moskova'dan Lond-
ra'ya giden yol bugün çok uzak değil. Sovyet Hükümeti’nin politikası açıkça Fransa'ya karşı-
dır. Bir kalıcı tutarlılığa sahip herhangi bir Rus Hükümeti etki alanını kendi isteğiyle eski sı-
nırlara kadar genişletme noktasına gelmelidir.  

                                                            
49  “İtalyan Ateşkes Teklifi. Venedik Konferansı'nın Hızlandırılmış Toplanması”, Tägliche Rundschau, Sabah Baskısı, 09.09.1922. 
50  “Doğu'da İngiliz Başarısızlığı. Dünya Tarihi Savaş Alanlarında”, Die Voss Berlin, 09.09.1922. 
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9 Eylül tarihinde Berliner Börsen Zeitung’un sabah baskısında “Venedik Konferansı” baş-

lıklı 8 Eylül Roma kaynaklı haberde Volta ajansına göre, Venedik konferansı muhtemelen 
Fransız ve İngiliz hükümetlerinin talebi üzerine Eylül ayında gerçekleşecek. Değişen duru-
mun bir sonucu olarak muhtemelen Yunanlılar ve Türkler arasında bir barış konferansı nite-
liğini alacaktır. İtilaf Devletleri’nin başlangıçta öngörüldüğü gibi İstanbul’daki baş temsilciler 
yerine dışişleri bakanları tarafından olmasa da özel delegeler tarafından temsil edileceğine 
inanılıyor.51 

“İzmir İçin Savaş, Yorgun Yunanlılar. İzmir’den Kaçış.” başlıklı 8 Eylül Londra kaynaklı 
haberde İzmir'den gelen haberlere göre durum son derece kritik olduğu, Yunan birlikleri, 
Türkleri İzmir önünde durdurabilmeyi umarak Trakya'dan geldi. Tüm Türk ilerleyişi sakin ve 
temkinli davrandıkları yer alır. Yunanistan Harbiye Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Tusma-
nis İzmir'e gelirler. İngiliz savaş gemileri, İngiliz tebaasını korumak için asker çıkarır. Daily 
Mail İstanbul’dan kaçan Yunanlıların bitkin düştüğünü ve İzmir'den direnişin söz konusu ol-
madığını bildiriyor. İstanbul'da alınan habere göre Mustafa Kemal Paşa İstanbul'un ve tüm 
Trakya'nın boşaltılmasında ısrar etmektedir. 

İstanbul’dan bildirildiğine göre Türk ileri muhafız komutanı İzmir'e yaklaşık 20 km uzak-
lıktaki Yunan ileri birliklerinin komutanından daha fazla kan dökmek işe yaramaz diyerek 
İzmir şehrini teslim etmesini ister. Türk komutan, şehrin Türkler tarafından alınmasından hal-
kın korkmasına gerek olmadığını vurgular. 

9 Eylül tarihinde Berliner Börsen Zeitung’un akşam baskısında “Doğu Savaş Sahasından. 
İngiliz-Fransız Antantı Tehlikede. İzmir'i Kuşatıldı.” başlıklı Londra kaynaklı haberde Daily 
Telegraph, İzmir'den gelen haberlerde şehrin dün gece kuşatıldığını bildirilir. Türk piyade ve 
süvarileri çevredeki tepeleri alırken Türk uçakları şehrin üzerine halk için bildiriler bırakır. 
Şehrin düşüşünün sadece birkaç saat meselesi olduğu yönünde bir izlenim iletir. Daily Teleg-
raph'ın bir İstanbul haberinde İzmir'in bugün Türkler tarafından alınmasının beklendiği yazı-
yor.52 

Paris kaynaklı İzmir’e dayalı “İzmir’i Savunma” başlıklı haberde 200 Yunan subayı, Yu-
nan Generaline Küçük Asya'dan ayrılmak istemediklerini ve tahliyesine karşı çıkacaklarını 
bildirirler. General Polymenacus, Yunanlıların Küçük Asya'yı boşaltmaya meyilli olmadıkla-
rını söyler. Atina kaynaklı haberde Salihli doğusundaki Türk süvarilerinin saldırısı püskür-
tüldüğü yer alır. İstanbul kaynaklı haberde Türk karargâhının şu ana kadar 40.000 Rum'un 
yakalandığını ve 30.000'in öldürüldüğünü bildirir. Esirler arasında iki General, 44 Albay ve 
Binbaşı ve 3 000 diğer subay, 284 silah, 1.200 makineli tüfek, 20 uçak, 40.000 tüfek ve 70.000 
üniforma ele geçirildiğini bildirir. Paris kaynaklı haberde İstanbul’dan Havas raporuna göre 
Ankara Hükümeti ateşkes şartı olarak Trakya'nın temizlenmesi ve İstanbul’un derhal tahliyesi 
olduğunu bildirir. 

9 Eylül Paris kaynaklı New York Herald'ın haberine göre Ankara Hükümeti’nin Paris'teki 
temsilcisi Türklerin bu cumartesi İzmir'e girme ihtimalinin yüksek olduğunu söyler. Mütte-
fiklerin ateşkes önerisi gereksizdir. Türk zaferi otomatik olarak mütarekeyi getirecek ve Yu-
nanlılar Küçük Asya'dan sürüldükten sonra Mustafa Kemal Paşa barış şartlarını hazırlayacak-
tır. Bunlar hiçbir şekilde Kemalist zaferle değiştirilmeyecektir. Türkler hala Türkiye'nin bü-
tünlüğünü talep ediyor; İzmir, İstanbul ve Edirne. İngiltere'ye, Edirne'ye İstanbul’dan başka 

                                                            
51  “Venedik Konferansı”, “İzmir İçin Savaş, Yorgun Yunanlılar. İzmir’den Kaçış.”, Berliner Börsen Zeitung, Sabah Baskısı, 09.09.1922. 
52  “Doğu Savaş Sahasından. İngiliz-Fransız Antantı Tehlikede. İzmir'i Kuşatıldı.”, “İzmir’i Savunma”, “Boğazların Özgürlüğü Kısıtlanmama-

lıdır.”, “Yunan Notası Ankara'ya İletildi.”, Berliner Börsen Zeitung, Akşam Baskısı, 09.09.1922. 
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bir yol olduğu, yani Mezopotamya'nın olduğu söylenmelidir. Yunanlıların Küçük Asya'da ne-
den olduğu maddi hasarın değiştirilmesi gerekecektir.  

Londra kaynaklı “Boğazların Özgürlüğü Kısıtlanmamalıdır.” başlıklı haberde Reuters'in 
öğrendiği gibi, İngiliz Hükümeti azınlık baskısı sorununun Milletler Cemiyeti'ne havale edil-
mesini bir kez daha önerir. Yunan-Türk ihtilafından kaynaklanan askeri durumun İngiliz Hü-
kümeti'nin Müttefikler ile Türkiye arasındaki genel barış durumuna ilişkin görüşünü hiçbir 
şekilde etkilemeyeceğine dikkat çekilmekte ve Boğazların özgürlüğüne uzaktan da olsa doku-
nan hiçbir şeyin olmayacağına dikkat çekilmektedir. Boğazların özgürlüğü uğruna Türki-
ye'yle barış için mücadele edilen konulardan biriydi. Ne kazanıldığını ortaya çıkarmak söz 
konusu değildir. 

İngiliz çevrelerinde Fransa'nın Çanakkale Boğazı ve Mezopotamya sorunundaki tavrı ko-
nusunda ciddi bir endişe olduğunu belirtilir. Evening Standard bu gece Kabine Konseyi'nin 
dün gece Fransa'yı ve Çanakkale Boğazı sorunundaki tutumunu belirtmeye ve ayrıca iki ülke 
arasında var olan anlaşma uyarınca Yunanistan'ın herhangi bir saldırısına direnip direnmeye-
ceğini ve İstanbul’un karşı çıkıp çıkmayacağını ve İngiltere'nin karşı çıkıp çıkmayacağını sor-
maya karar verdiğini yazıyor. Çanakkale Boğazı'nı açık tutmak için Fransa'nın desteğine gü-
venebilir. Henüz teyit edilmeyen haberlere göre, Fransa'nın Çanakkale Boğazı'nın Türk kont-
rolünden yana olduğu söyleniyor. Türkistan'daki Türk boyları bu akşam geç saatlerde Mezo-
potamya'yı işgal ettiği haberi gelir. Onlara karşı koymak için İngiliz birlikleri gönderilecektir. 
Böyle bir durumda İngiltere, Fransa'nın kendisi ile birlikte Çanakkale Boğazı'nın serbestliğini 
savunmayı isteyip istemediğini, bu konuda Fransa'ya güvenip güvenemeyeceğini öğrenmek 
istemiştir. Mezopotamya'da İngiliz kuvvetlerine karşı bir Kemalist taarruz olması durumunda 
Kemalistlerin Bağdat demiryolunu kullanmalarına Fransızlar engel olup olmayacağı şüpheli-
dir denir. 

Daily Chronicle’te yer alan bir yazıda, Küçük Asya söz konusu olduğunda, Yunan'ın 
orada bir üs sahibi olduğu iddiasının kaybolduğu yazılır. İngiltere'yi Boğazlar sorunu hayati 
derecede etkilemektedir. Boğazların gelecekteki kontrolü sorunu, Fransa ile etkili bir İtilafı 
sürdürme olasılığı için çok önemli bir mihenk taşı olabilir denmektedir. 

Morning Post’ta yer alan haberde Doğu'daki mevcut durumda İngiliz Kabinesinin hiçbir 
koşulda İstanbul’dan vazgeçmeme ve Yunanlılar ile Türkiye arasındaki ateşkesi her ne paha-
sına olursa olsun Küçük Asya ile sınırlama kararı olduğunu bildirmektedir. Haberde Lond-
ra'daki insanların, Fransa'nın alacağı tavır konusunda çok heyecanlı olduklarını ve Kemalist 
güçlerin İstanbul’a karşı kararlı hareketi gerçekleştirmeye gerçekten yetecek kadar güçlü ol-
duğunun şüpheli olduğuna inandığına yer verilir. 

Atina kaynaklı “Yunan Notası Ankara'ya İletildi.” başlıklı haberde İstanbul’daki Müttefik 
Yüksek Komiserleri, Ankara Hükümeti’nin temsilcilerine Yunanistan'ın Küçük Asya'yı tahliye 
etme isteğini de içeren bir ateşkes anlaşması teklifini iletmiştir.  

9 Eylül tarihinde Berlin Vossische Zeitung’un sabah baskısında “Venedik'te Barış Görüş-
meleri. İtalyan Hükümeti’nden Bir Teklif.” başlıklı 8 Eylül Roma kaynaklı haber yer alır. Ha-
berde İtalyan Hükümeti, Fransa ve İngiltere hükümetleriyle birlikte bir adım atarak, Yunanis-
tan ve Türkiye'yi barışın ön koşullarını görüşmek üzere Venedik'te yapılacak bir konferansa 
davet etmeye ikna etmiştir. Konferansta ateşkesin sonuçlandırılması veya düşmanlıkların as-
kıya alınması için hükümlerin konulması gerektiği belirtilmiştir.53 

                                                            
53  “Venedik'te Barış Görüşmeleri. İtalyan Hükümeti’nden Bir Teklif.”, “İzmir'i Kuşatma Başlangıcı.”, Berlin Vossische Zeitung, Sabah Bas-
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Roma muhabiri, İtalyan Hükümeti’nin Venedik'i Türk-Yunan barış görüşmelerinin yeri 

olması ve uzun zamandır planlanan bu konferansın mümkün olduğunca hızlandırma niyetini 
bildirmiştir. Bunun duyurusu İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi yayın organı olan Roman 
Tribuna tarafından değerlendirilir. Muhabir bir İngiliz gazetesine göre Venedik'teki konferan-
sın 20 Eylül'de yapılması planlandığını belirtir. 

8 Eylül Roma’dan “İzmir'i Kuşatma Başlangıcı.” adlı Giornale d'Italia kaynaklı haberde 
Türk ileri muhafızlarının yer yer kıyıya ulaştığını ve birçok Türk birliğinin İzmir'i kuşatmaya 
başladığını bildiriyor. Türk bataryaları ile Yunan savaş gemileri arasında çoktan atışlar baş-
ladı, Yunanlılar İzmir'in güneyine takviye birlikleri çıkarır. 

Ankara Hükümeti ateşkesi kabul etme konusunda çok az eğilim göstermektedir. Yunan-
lıları denize atana kadar bu konuda müzakereye girmek istememektedir. Tribuna’nın haber-
lerine bakılırsa Ankara Hükümeti’nin barış koşullarının 1920'deki ile aynı olduğu görülür. 
Epoca, Türkleri galip gelenin kibri içinde unutmamaya ikna eder, Fransa dışında İtalya'nın da 
Akdeniz'de çıkarları var. Ankara Hükümeti tamamen Fransız liderliğine boyun eğerse, Yuna-
nistan'ın işi bitince, İngiltere'nin Akdeniz'de bir Fransız-Türk hâkimiyetini önlemek için İtalya 
ile yakınlaşması kolay olabilecektir. 

9 Eylül tarihli Berlin Vossische Zeitung’un akşam baskısında “Türk Ateşkes Şartları. İn-
giltere Boğazlar İçin Savaşıyor.” başlıklarında Paris kaynaklı haberde İstanbul’dan bir Havas 
raporuna göre, Müttefik Yüksek Komiserlerinin tercümanları, İstanbul Hükümeti’nin Dışişleri 
Bakanı'na Ankara Hükümeti’nin ateşkes sağlama amaçlı hareketlerini bildirdiler. Bakan, ka-
rarın münhasıran Ankara'ya ait olduğunu açıkladı. Ancak milliyetçi hükümetin İzmir'i alma-
dan önce müzakerelere gireceğine inanılmıyor. Muhtemelen Yunan Başkomutanının Kemal 
ile doğrudan temas kurması istenecek ve Trakya'nın boşaltılması ve tüm Yunan kara ve deniz 
kuvvetlerinin Küçük Asya'dan derhal geri çekilmesi şart koşulacaktır.54 

Son zamanlarda Londra, Venedik Konferansı’ndan vazgeçmek istiyor gibi görünüyor, 
çünkü İngiliz Hükümeti, Yunan ordusunun durumunun böyle bir konferansı ve sonucunu 
önceden anlamsız kıldığı görüşünde; şartlar muhtemelen Ankara'nın önerdiği yer olan İz-
mit'te belirlenecektir. 

Times, Morning Post ve diğerleri, Londra Kabinesi'nin hiçbir koşulda İstanbul’u terk et-
meyeceğini ve ateşkes müzakerelerinin konusunu Küçük Asya ile sınırlamak için elinden ge-
len her şeyi yapacaklarını ve İngiliz Kabinesinin bu konuda hemfikir olduklarını ifade ederler. 
Bir Reuters raporuna göre Londra Türkiye'deki azınlıkların korunması konusunu Milletler 
Cemiyeti'ne havale etmeyi ve boğazların serbestliği ile ilgili daha önceki barış koşullarını 
kendi lehine buradan çıkarmayı planlamaktadır. Boğazların serbestliği Türkiye ile savaşın ne-
denlerinden biri olmuştur. İstanbul da serbest bırakılmamalıdır, çünkü bu Boğazları fiilen 
Türklere geri verecek ve Doğu Trakya üzerinde yeni bir Balkan savaşı başlatacaktır. 

Petit Journal’da İstanbul kaynaklı bir haberde artık geriye kalan tek soru, İngiltere'nin bir-
kaç gün önce Fransa'nın Suriye'yi tehdit edebilecek aşırı milliyetçi bir Türkiye endişelerini 
kullanarak Türk yöneticilerine diplomatik kanallardan engeller hazırlamayı başarıp başara-
mayacağıdır.  

                                                            
54  “Türk Ateşkes Şartları. İngiltere Boğazlar İçin Savaşıyor.”, Berlin Vossische Zeitung, Akşam Baskısı, 09.09.1922. 
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Londra kaynaklı haberde milliyetçi Rauf Bey'in Moskova Dışişleri Komiser Yardımcısı Ka-

rahan'ın tebrik telgrafına verdiği yanıtın metni bir Türk gazetesinde yayımlanmıştır. Mek-
tupta Rauf Bey, milliyetçi Türk Hükümeti’nin zor günlerinde kendisine ilk yardım eli uzatan 
Rusya'dan bir tebrik telgrafı almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etmiştir. 

 9 Eylül tarihli Berliner Tageblatt und Handels Zeitung’un sabah baskısında “Kemal'in 
Zafere Giden Yolu.” ve “Kuzey Yunan Ordusunun İmhası” başlıklı haberlerde İsviçre, Çekos-
lovakya ve Rumen hükümetleri vatandaşları İzmir'in korumasını devralma talebiyle Fransız 
Hükümeti’ne başvurmuşlardır. Fransız basını Yunan Kuzey Ordu birliklerinin tamamen imza 
edildiğini bildirmektedir. 8 Eylül’de Atina’dan bildirildiğine göre İzmir'deki Yunan Yüksek 
Komiseri'nin telsiz mesajı, İzmir'i tutma ihtimalinin artık kalmadığını söylemektedir. Türkle-
rin baskısı altında kalan Yunan birlikleri, İzmir önündeki son savunma mevziisini boşaltmaya 
başlamıştır. Dağınık Türk öncüleri şehrin kenar mahallelerinde zaten fark edilmiştir. Yunan 
Güney Ordusu'nun kalıntıları İzmir'e geri dönmüş ve buradan Sakız Adası'na hızlı ulaşım için 
kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır. Yunan birlikleri bütün teçhizatlarını terk ettikleri için, İz-
mir'den önce Türklerin eline pek çok savaş malzemesi geçmiştir.55 

9 Eylül tarihli Berliner Tageblatt und Handels Zeitung’un akşam baskısında “İtalyan Ara-
buluculuk Kampanyası” başlıklı Roma kaynaklı haberde İngiliz davetinin ardından, İtalyan 
hükümeti Londra ve Paris'te hükümetlerin derhal temsilcilerini Venedik'e göndermeleri ve 
barış hazırlıklarını görüşmeleri için diplomatik bir adım attı. İtalyan hükümeti, insani neden-
lerle askeri operasyonların ateşkes yoluyla sona erdirilmesi için bir girişimde bulunulması ge-
rektiğini de sözlerine ekledi. Sadece Türk-Yunan sorununun çözümü değil, Avrupa'nın kaderi 
de bunun sonucuna bağlı olduğundan, basın bu adımın önemine dikkat çekiyor. Tüm Anka-
ra'nın, Rouss'un, Venedik'te hızlandırılmış bir konferans planından haberdar olup olmadığı 
tam olarak belli değil. Her halükârda, Roma ajansının hem Ankara'nın hem de Roma büyü-
kelçiliğinin Venedik'in amacına Türk silahlarıyla ulaşıldığı yönündeki görüşünü bildirebil-
mesi dikkat çekicidir. Her durumda, Ankara ateşkes şartlarını sıkılaştırdı. “Giornale d'Ita-
lia”da yer alan bir rapora göre, şimdi şu şekilde okuyorlar: Birincisi, tüm Anadolu'nun Yunan 
ordusundan ve Yunan yönetiminden derhal tahliyesi. İkincisi, savaş malzemesinin teminat 
olarak teslimi. Üçüncüsü Dieter'in Trakya'ya asker göndermeme taahhüdü. Dördüncüsü kısa 
ateşkes süresi. Barış anlaşması aynı zamanda Trakya ve Çanakkale Boğazı'nın tamamen bo-
şaltılmasını ve Türkiye'ye dönüşünü de sağlıyor. Ayrıca Sakız adasının dönüşü. Midilli ve Sa-
vaş Tazminatları. İkinci şartın formülü, Versailles Antlaşması'ndan kelimesi kelimesine alın-
mış gibi görünmektedir. Genel olarak, bu taleplerden bazıları Yunanistan'dan çok Müttefikleri 
ilgilendiriyor. Kemal'in de Müttefik birliklerin İstanbul’dan tahliyesini talep etmesi muhte-
meldir. Yerel siyasi çevrelerin görüşüne göre, Sevr Antlaşması her halükârda, Kemal'in silah-
taki başarıları kadar, artık tüm Türkiye ile cemaatini gizli tutmayan güçlerin ayrılığı kadar 
tehlikeye giriyor. Kemal'in birlik gücü zaten 300.000-500.000 asker. Londra'nın bağlı kalmak 
istediği 20 Mart muhtırası, Fransızlarla karıştırdığı Roma görüşünde bile savunulamaz hale 
geldi. Öte yandan İngilizlerin Çanakkale Boğazı'nın özgürlüğünün sorgulanmaması yönün-
deki tutumu Roma'da destekleniyor.56 

8 Eylül Lahey kaynaklı haberde Daily Telegraph Ortadoğu'daki olaylara uzun bir başyazı 
ayırarak İngiltere'nin kesin bir Türk zaferinden duyduğu korkuyu dile getiriyor. Gazete, İn-

                                                            
55  “Kemal'in Zafere Giden Yolu.”, Berliner Tageblatt und Handels Zeitung, Sabah Baskısı, 09.09.1922. 
56  “İtalyan Arabuluculuk Kampanyası”, “İngiliz-Fransız Karşıtlığı.”, “İtilaf Yeni Bir Yargılamayla Karşı Karşıya", “Venedik Konferansına Da-

vet.”, “Ateşkes Şartları.”, Berliner Tageblatt und Handels Zeitung, Akşam Baskısı, 09.09.1922. 
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giltere'nin gerektiğinde Türklere karşı başarılı bir şekilde hareket etme gücüne sahip olduğun-
dan şüphe duymamakla birlikte, Türkiye'ye karşı farklı bir politikanın mümkün olacağına ina-
nan ülke içindeki ve dışındakilere dolaylı olarak ciddi sözler söylemenin gerekli olduğuna 
inanıyor. Müttefik birlikleri, barış anlaşması nedeniyle İstanbul’daydı. Müttefiklerin hiçbiri 
ateşkes şartlarının çiğnenmesine ve büyük savaştaki zaferin mağlup edilen düşmana, yani 
Türkiye'ye verilmesine izin veremezdi. Bu başyazıda Fransız Ankara Antlaşması hakkında 
hiçbir şey söylenmese de makalenin Fransa'ya manevi bir baskı kurmayı amaçladığı açıktır. 
İngiliz Hükümeti, Hollanda Hükümeti’nin talebi üzerine, Küçük Asya'daki Hollanda tebaası-
nın idaresini üstlenir. İzmir'de büyük bir Hollanda kolonisi vardır. İngiliz Hükümeti, talep 
edilmesi halinde diğer vatandaşların vesayetini kabul etmeyi kabul eder. The Times'ın habe-
rine göre İzmir'e gelen mülteci sayısı 40.000 civarındadır. Yunan ordusunun Trakya'dan 12.000 
kişilik yeni takviye aldığı söyleniyor. Yunan Savaş Bakanı, subaylardan oluşan bir heyete, Yu-
nan ordusunun yalnızca Küçük Asya'yı onurlu şartlarla terk edeceğini ilan etmiştir. 

İngiliz çevrelerinde Fransa'nın Çanakkale ve Mezopotamya sorununa ilişkin tutumu ko-
nusunda ciddi endişeler vardır. "Evening Standard", Bakanlar Kurulu'nun dün Fransa'ya Ça-
nakkale sorunuyla ilgili görüşünü sormaya karar verdiğini, ayrıca Yunanistan'ın iki ülkenin 
yaptığı anlaşma temelinde İstanbul'a herhangi bir saldırısına karşı çıkıp çıkmayacağını ve İn-
giltere'nin buna güvenip güvenemeyeceğini sorduğunu yazar. Fransa'nın Çanakkale Boğazı'nı 
açık tutma desteği doğrulanmayan haberlere göre Fransa'nın Çanakkale Boğazı'nda Türk 
kontrolünden yana olduğu söylenir. Bir habere göre Türkistanlı Türk boyları Mezopotamya'yı 
işgal etmiştir. Onlara karşı koymak için İngiliz birlikleri gönderilecektir.  

Edirne kaynaklı haberde İstanbul’daki Müttefik Yüksek Komiserleri, derhal bir ateşkes 
sağlamak için Türk ve Yunan karargâhlarında bir hareket yapar. Yunanistan bunu kabul eder. 
Yunanın geri çekilmesi devam etmektedir. Yunanlılar her türlü ihtimali önlemek için İzmir'i 
boşaltmaya başlamıştır. İngilizler deniz kuvvetlerini İzmir'e çıkarmış ve böylece İzmir İngiliz 
donanmasının koruması altında kalacaktır.  

8 Eylül Paris kaynaklı “İngiliz-Fransız Karşıtlığı” başlıklı haberde Londra ve Paris ara-
sında Doğu'ya ortak müdahale konusunda görüş alışverişi olağandışı bir hareketlilikle devam 
etmektedir. İngiliz Hükümeti, Müttefiklerden Küçük Asya'da bir ateşkes sağlamak için acil bir 
girişim talep ederken Fransa müdahalenin ancak ateşkes yapıldıktan sonra başlayabileceğini 
düşünmektedir. İngiliz ve Fransız görüşlerinde Trakya ile ilgili daha fazla karşıtlık vardır. 
Fransız Hükümeti Trakya ve Edirne'nin Türklere bırakılmasında ısrar etmektedir. İngiltere ise 
Çanakkale konusunda Türklere verilen bu tavizlere kesinlikle karşı çıkmaktadır. 

Pall Mall Gazetesi, “İtilaf Yeni Bir Yargılamayla Karşı Karşıya" başlıklı bir makale yayınlar 
ve Fransa'nın İngiliz filosunun Küçük Asya'daki mültecileri kurtarmasına yardım edip etme-
yeceğini sorar. İngiltere, Boğazların artık Türk kontrolünde olmaması konusunda ısrar ede-
cektir. Türkleri son zamanlarda Boğazların efendisi yapmak isteyen, İngiliz çıkarlarına düş-
man olacaktır. İngiltere, Boğazlardaki çıkarlarının korunmasında ısrar etmek zorunda kala-
caktır. 

Ege’de Türk ordusu önünde binlerce mülteci ve kaçak İzmir'e gelmektedir. Mülteci sayı-
sının fazla olması nedeniyle hijyen veya gıda tedariki konusunda hiçbir önlem alınmadığı için 
durum daha da kritik hale gelmektedir. Kemalist ordu, kuzeyde Yunan ordusunu Bandır-
ma'ya çekilirken takiptedir. Zamanla yaklaşık 200.000 mültecinin İzmir'i akın edeceğine ina-
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nılmaktadır. İstanbul’dan bir Reuters haberine göre, aynı zamanda Amerikan Yardım Derne-
ği'nin de Başkanı olan ABD'nin yerel Yüksek Komiseri, Küçük Asya'dan İstanbul ve İzmir'e 
gelen mültecilerin bakımını üstlendiği bildirmiştir. 

8 Eylül Roma kaynaklı “Venedik Konferansına Davet.” başlıklı Tribün haberinde resmi 
olarak İtalyan Hükümeti’nin İngiltere ve Fransa'yı Yunanistan ve Türkiye'nin Venedik'e elçiler 
göndermesi ve orada barış görüşmelerini başlatması ve bir ön barışı sonuçlandırması için dü-
zenlemeye davet ettiği yer almaktadır. Londra kaynaklı Daily Express haberinde Venedik'te 
önerilen ateşkes konferansının yapılmayacağı belirtilir. İngiliz Hükümeti, Yunan ordusunun 
durumu nedeniyle konferansın hiçbir amacına ulaşamayacağı görüşündedir. Şayet bir ateşkes 
sağlanırsa şartlar muhtemelen İzmit'te belirlenecektir. 

İstanbul kaynaklı “Ateşkes Şartları.” başlıklı haberde Türk Dışişleri Bakanı'na İstan-
bul’daki İtilaf Devletleri temsilcileri Ankara temsilcilerine Yunan ateşkesiyle ilgili yaklaşımla-
rını bildirmiştir. Türk Dışişleri Bakanı bu iletişim için teşekkür ederken buna ancak Ankara'nın 
cevap verebileceğini ifade etmiştir. İtilaf Devletleri’nce Türk ordusunun İzmir'e yaklaştığı 
anda Ankara Hükümeti’nin ateşkesi kabul edeceğine inanmamaktadır. Atina kaynaklı “Mül-
tecilerin Transferi.” başlıklı haberde Yunan mültecilerin Küçük Asya'dan tahliyesi tüm hızıyla 
devam ettiği, İzmir ve Pire'ye çok sayıda Yunanın geldiği, 20 Yunan nakliye gemisinden olu-
şan filonun İzmir ile Pire arasında sefer hizmeti verdiği yazılır. Mülteciler Pire'den ülkenin 
içlerine ve Yunan adalarına götürülmektedir. Habere göre İzmir’de mülteci akınıyla panik ha-
vası artmaktadır. 

 
Sonuç 
Türk ordusu 26 Ağustos tarihinde Afyonkarahisar hattında Yunan ordusuna karşı başlat-

tığı taarruz çok başarılı olmuş, 30-31 Ağustos tarihlerinde Dumlupınar hattına çekilen Yunan 
ordusunun bir kez daha başarısız olması, hattın bölünmesi ile savaşın gidişatı belli olmuştur. 
Bu süreçte İtilaf Devletleri’nin Yunan ordusuna destek vermemeleri ile Yunan ordusu yalnız 
kalmıştır. Yunan ordusu 9 Eylül tarihinde İzmir’den ayrılmıştır. İngiltere’ye göre Türk ordu-
sunun başarısı İngiltere ile Fransa’nın Anadolu siyasetinin yarışması ve karşı karşıya gelme-
leri, Fransız ve İtalyanların Türk ordusuna silah ve mühimmat sağlamaları, Sovyet Rusya’nın 
destekleri, İngiltere’nin Irak’ta durumunun kötüye gitmesi etkili olmuştur. 

Büyük Taarruz Alman gazetelerinde 26-31 Ağustos tarihleri arasında altı günlük üstün, 
kuvvetli ve başarılı bir taarruzun gerçekleştiği, Yunan ordusunun bocaladığı, moralinin bo-
zulduğu ve yenildiğine değinen haberler yer almıştır. 2-5 Eylül tarihleri arasında gazeteler 
Türk ordusunun zaferi, Yunan ordusunun yenilgisi, hızla savaşma yeteneğini kaybederek geri 
çekilmeye başlaması, Yunan Hükümeti’nin ateşkes arayışları gibi konuları ele almıştır. Ayrıca 
Venedik Barış Konferansı’nın toplanma çalışmaları, Yunanistan’a iç siyasetin karışması, 
Irak’ta İngiliz kuvvetlerinin zor durumu, Anadolu’da İtilaf Devletleri vatandaşları ile Hristi-
yan halkın içinde bulunduğu korku, telaş ve panik yer almıştır. 6-9 Eylül arasındaki haberler 
daha çok Yunan ordusunun geri çekilişi, Türk ordusunun İzmir ve Ege Denizi’ne doğru iler-
leyişi, Yunan ordusunun zorbaca verdiği korkunç zarar daha çok yer alır. Ayrıca Venedik 
Konferansı, ateşkes arayışları, Ankara Hükümeti’nin İstanbul ve Trakya’nın derhal boşaltıl-
ması şartı, Hristiyan nüfusun içinde bulunduğu durum, Yunan askerleri, Rum halkı, Avrupa 
ve Amerikan vatandaşlarının tahliyesi gibi haber yoğun olarak yer almıştır. 

Alman gazetelerinde haberle bazen bir iki gün sonra bazen de aynı gün yer almıştır. Ga-
zetelerde Ankara, İzmir, Adana ve İstanbul kaynaklı haberler hem İtilaf Devletleri hem de 
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İttifak Devletleri haberleri ile örtüşmektedir. Alman gazetelerinin 2 Ağustos 9 Eylül tarihle-
rinde Küçük Asya olarak nitelendirdikleri Batı Anadolu’da Türk ordusunun muzaffer taarru-
zuna duyarsız kalmadıkları ve güne ve gün takip ettikleri görülmüştür.  

 
Hakem Değerlendirmesi/Peer-review Dış bağımsız / Externally peer-reviewed. 
Yazar Katkı Oranı/Author Contribution 
Rate 

%100 

Finansal Destek ve Teşekkür/Grant 
Support and Acknowledgement 

Yazar bu çalışma için finansal destek alma-
dığını beyan etmiştir. / The author declared 
that this study has received no financial 
support. 

Çıkar Çatışması/Conflict of Interest Yazar çıkar çatışması bildirmemiştir. / The 
author have no conflict of interest to declare. 

 
  



 
14/28 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 314 

 
KAYNAKLAR 
Gazeteler 
“Küçük Asya’da Türk Taarruzu”, Berliner Börsen- Zeitung, 29.08.1922. 
“Küçük Asya’da Türk Taarruzu”, Berliner Börsen Zeitung, 30.08.1922. 
“Yunanistan Küçük Asya'yı tahliye ediyor. Yunanistan'dan ateşkes mi talep ediyor?”, Berliner Bör-

sen Zeitung,  
Sabah Baskısı, 04.09.1922. 
“Doğu Savaşı”, Berliner Börsen Zeitung, Sabah Baskısı, 05.09.1922. 
“İtilaf Devletleri ve Yunanistan’ın Ateşkes Talebi”, Berliner Börsen Zeitung, Akşam Baskısı, 

05.09.1922. 
“İtilaf Devletleri Yunanlılar ve Türkler Arasında Bir Ateşkese Aracılık Etmekte”, “Fransa Kabul Eder”,  
“Mağlupların Şartları”, Berliner Börsen Zeitung, Akşam Baskısı, 06.09.1922. 
“İzmir Düşüyor mu? Türkler Şehirden 65 Kilometre Uzakta”, “Ateşkes Talebi Yok”, Berliner Börsen 

Zeitung,  
Sabah Baskısı, 07.09.1922. 
“Yunanlıların Geri Çekilmesi”, “Arabulucu Olarak Fransa”, Berliner Börsen Zeitung, Akşam Bas-

kısı,  
07.09.1922. 
“Küçük Asya”, “İngilizlerin Görüşü. Boğazlar Tutulmalı.”, Berliner Börsen Zeitung, Akşam Bas-

kısı, 08.09.1922. 
“Venedik Konferansı”, “İzmir İçin Savaş, Yorgun Yunanlılar. İzmir’den Kaçış.”, Berliner Börsen Ze-

itung, Sabah  
Baskısı, 09.09.1922. 
“Doğu Savaş Sahasından. İngiliz-Fransız Antantı Tehlikede. İzmir'i Kuşatıldı.”, “İzmir’i Savunma”, 

“Boğazların  
Özgürlüğü Kısıtlanmamalıdır.”, “Yunan Notası Ankara'ya İletildi.”, Berliner Börsen Zeitung, Ak-

şam Baskısı, 09.09.1922. 
 “Türk Taarruzu Devam Ediyor. Yunanlıların İzmir’e Geri Çekilişi”, Berliner Tageblatt und Han-

dels Zeitung,  
Akşam Baskısı, 05.09.1922. 
 “İngiltere ve Türklerin Taarruzu”, Berliner Tageblatt und Handels Zeitung, Akşam Baskısı, 

06.09.1922. 
“Ateşkes için resmi Yunan talebi. İngiliz FransızArabuluculuk Eylemi. Türklerin İzmir'de daha da 

ilerlemesi”,  
“İtalya ve Yunan Yenilgisi”, Berliner Tageblatt und Handels Zeitung, Akşam Baskısı, 

07.09.1922. 
“Kemal'in Zafere Giden Yolu.”, Berliner Tageblatt und Handels Zeitung, Sabah Baskısı, 

09.09.1922. 
“İtalyan Arabuluculuk Kampanyası”, “İngiliz-Fransız Karşıtlığı.”, “İtilaf Yeni Bir Yargılamayla Karşı 

Karşıya",  
“Venedik Konferansına Davet.”, “Ateşkes Şartları.”, Berliner Tageblatt und Handels Zeitung, Ak-

şam Baskısı, 09.09.1922. 



 
14/28 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 315 

 
“Doğuda savaş yeniden alevleniyor”, “Türklerin İzmir'e, Yunanların İstanbul’a Saldırısı” Berliner 

Volk Zeitung,  
26.08.1922. 
“İzmir’de Büyük Panik!”, Berliner Volks Zeitung, Sabah Baskısı, 03.09.1922. 
“Bir Koalisyon Kabinesinin Oluşumu”, “Cenevre'de Azınlık Meselesini Gündeme Getirmek. Milletler 

Cemiyeti'nin  
Dünkü Oturumları”, “Avrupalılar için tehdit. Yunanistan artık onları koruyamaz.”, Berliner Volks 

Zeitung, Sabah Baskısı, 06.09.1922. 
“İzmir'den Önce Son Bir Savaş mı? Karardan Önce- Atina'da Umutlar”, “Ağır Yunan Kayıpları”, 

Berliner Volks  
Zeitung, Akşam Baskısı, 07.09.1922. 
“Doğu'da Müttefikler ve Kaos. Ortak şartname? - Kutsal Yazıların Korunması- Amerika'nın Katı-

lımı?”, Berliner  
Volks Zeitung, Sabah Baskısı, 08.09.1922. 
 “Türklerin Başarısı”, Berlin Vossische Zeitung, 30.08.1922. 
“Türk Taarruzu”, Berlin Vossische Zeitung, Sabah Baskısı, 31.08.1922. 
“Afyonkarahisar’da Meydan Savaşı”, Berlin Vossische Zeitung, Sabah Baskısı, 01.09.1922. 
“Yunan Ordusunun Geri Çekilmesi”, Berlin Vossische Zeitung, Sabah Baskısı, 05.09.1922. 
“Türklerin Bursa’ı Kuşatması. Ateşkes Antlaşması Çağrısı”, Berlin Vossische Zeitung, Akşam Bas-

kısı,  
05.09.1922. 
“Amerika ve Orta Doğu”, Berlin Vossische Zeitung, Sabah Baskısı, 06.09.1922. 
“Yunanlıların Ateşkes Arayışı”, “Yunan Ordusunun Çöküşü”, Berlin Vossische Zeitung, Akşam 

Baskısı,  
06.09.1922. 
“Yunanistan'ın İstanbul’a' Karşı Saldırısı Mı”, Berlin Vossische Zeitun, Sabah Baskısı, 07.09.1922. 
“Ankara’nın Barış Şartları”, Berlin Vossische Zeitung, Akiam Baskısı, 07.09.1992. 
“Müttefik Asker Çıkarma”, “Fransa Müdahale Etmeyi Reddediyor.”, “İngiltere Ateşkes İstiyor.”, Ber-

lin Vossische  
Zeitung, Sabah Baskısı, 08.09.1922. 
“Yunan Çöküşü”, Berlin Vossische Zeitung, Akşam Baskısı, 08.09.1922. 
“Venedik'te Barış Görüşmeleri. İtalyan Hükümeti’nden Bir Teklif.”, “İzmir'i Kuşatma Başlangıcı.”, 

Berlin  
Vossische Zeitung, Sabah Baskısı, 09.09.1922. 
“Türk Ateşkes Şartları. İngiltere Boğazlar İçin Savaşıyor.”, Berlin Vossische Zeitung, Akşam Bas-

kısı, 09.09.1922. 
 “Küçük Asya’da Yunanlıların Yenilgisi”, Brifetal- Bote Amtsbezirks-Anzeiger und Zeitung, 

31.08.1922. 
  “Yunanlıların Yenilgisi. Büyük Kayıplar. Komuta Değişikliği.”, Briefetal-Bote Amtsbezirks-Anze-

iger und  
Zeitung, 07.09.1922. 



 
14/28 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 316 

 
 “Türkler Ateşkesi Reddediyor”, “Yunanistan'ın Çöküşü. Büyük Güçlerin Rolü.”, Der Oberschles-

cische Wanderer,  
07.09.1922. 
“Yunanistan'da Heyecanlı Ruh Hali”, Der Oberschlescische Wanderer, 08.09.1922. 
“Küçük Asya’da Yeni Türk Taarruzu. Yunanların Geri Çekilişi”, Berliner Tageblatt und Handels 

Zeitung,  
30.08.1922. 
 “Türk Taarruzu. Yunanlılar 60 Kilometre Geriye Atıldı”, Deutsche Allgemeine Zeitung, Sabah 

Baskısı,  
31.08.1922. 
“Türk Karargâh Raporu”, Deutsche Allgemeine Zeitung, 31.08.1922. 
 “Doğu'da İngiliz Başarısızlığı. Dünya Tarihi Savaş Alanlarında”, Die Voss Berlin, 09.09.1922. 
 “Yunanistan”ın Ateşkes Talebi”, Tägliche Rundschau, Sabah Baskısı, 05.09.1922. 
“Yunan Cephesinin Çözülmesi. Bursa Düştü”, “Fransız Arkadaşlar”, Tägliche Rundschau, Akşam 

Baskısı,  
05.09.1922. 
“Küçük Asya’da Savaş”, Tägliche Rundschau, Sabah Baskısı, 06.09.1922. 
 “Kemal’in İzmir’e Taarruzu”, “İzmir Belediye Başkanı’nın Tutuklanması”, “İngiliz Bakanlar Ku-

rulu”,  
“Fransızlarla İngilizlerin Nota Değişimi”,  “Yunanistan Ateşkes Talep Ediyor”, “Mustafa Ke-

mal’in Bildirisi” Tägliche Rundschau, Akşam Baskısı, 06.09.1922. 
“Yunanistan'ın Ateşkes Talebi. Atina'da Müttefik Toplu Eylem”, “Türk Ordusu Raporu”, Tägliche 

Rundschau,  
Sabah Baskısı, 07.09.1922. 
“Bir Yunan Sedanı. Yunan Güney Ordusu'nun ele geçirilmesi.”, “Yunan Etaplarının Sökülmesi”, 

Tägliche  
Rundschau, Sabah Baskısı, 08.09.1922. 
“Türk Ksenophon. Kemal Paşa Marmara Denizi'nde”, “Yunan Toplam Kayıpları”, “İngiltere İstan-

bul’u Koruyor.  
İngiliz Bakanlar Konseyi Kararı.”, “Büyük Müttefik Konferansı”, Tägliche Rundschau, Aklam Bas-

kısı, 08.09.1922. 
“İtalyan Ateşkes Teklifi. Venedik Konferansı'nın Hızlandırılmış Toplanması”, Tägliche Rundschau, 

Sabah Baskısı,  
09.09.1922. 
 
      Kitaplar 
ATATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk 1919-1927, Zeynep KORKMAZ (Yay. haz.), Atatürk Kül-

tür, Dil ve  
Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 1984. 
BAYUR, Yusuf Hikmet, “26 Ağustos 1922 Büyük Zaferin Dünya Tarihi üzerindeki Etkileri”, 

Büyük Zaferin  
50. Yıldönümüne Armağan, M.E.B. Basımevi, İstanbul 1972, s.78. 



 
14/28 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 317 

 
BELEN, Fahri, “Yunan Cephesi Nasıl Yarıldı?”, Büyük Zaferin 50. Yıldönümüne Armağan, 

M.E.B. Basımevi,  
İstanbul 1972, s.90-98. 
BELEN, Fahri, Türk Kurtuluş Savaşı, Askerî, Siyasi ve Sosyal Yönleriyle, 2. Baskı, Kültür ve Tu-

rizm  
Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983. 
İLHAN, Suat, Askerlik, Milli Kültür Unsurlarımız Üzerinde Genel Görüşler, Atatürk Kültür Mer-

kezi  
Yayını, Ankara 1990.  
TANSEL, Selahattin, Mondros’tan Mudanya’ya, C.3., M.E.B. Basımevi, İstanbul 1991. 
TENGİRŞEK, Yusuf Kemal, “Vatan Hizmetinde”, Cumhuriyet Gazetesi, 1 Ekim 1968, İstanbul 

1968. 
TBMM ZABIT CERİDESİ, C.12. Ankara 1922. 
İnternet Kaynakları 
https://dfg-viewer.de/show/?set%5Bmets%5D=https://content.staatsbibliothek-ber-

lin.de/zefys/SNP27971740-19220826-1-0-0-0.xml 
 

  

https://dfg-viewer.de/show/?set%5Bmets%5D=https://content.staatsbibliothek-berlin.de/zefys/SNP27971740-19220826-1-0-0-0.xml
https://dfg-viewer.de/show/?set%5Bmets%5D=https://content.staatsbibliothek-berlin.de/zefys/SNP27971740-19220826-1-0-0-0.xml


 
14/28 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 318 

 
EKLER 

Ek. 1: Berlin Borsa Gazetesi (8,10) 

 

 
 

Ek. 2: Alman Genel Gazetesi (12,13) 
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Ek. 3: Günlük İnceleme (19, 20), Berlin Voss Gazetesi (50) ve Berlin Vossische Gazetesi (47) 
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Ek. 4: Berlin Halk Gazetesi (7), Berlin Günlük ve Ticaret Gazetesi (38), Der Oberschleisische 

Wanderer Gazetesi (40), Brifetal Bölge Gazetesi (15) 
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