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Ulusal zaferimizi taçland›ran
kasaba: M U D A N Y A

Prof. Dr.Yusuf O⁄UZO⁄LU,
Uluda¤ Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Mudanya’n›n kuruluﬂu, Anadolu’nun bat›
k›y›lar›nda ticaretle u¤raﬂan ﬂehir devletlerinin
Marmara Denizi koylar›nda koloniler oluﬂturdu¤u
sürece rastlar. Bu dönem MÖ. 750’den baﬂlayarak
200 y›l kadar sürmüﬂtür.
Miletliler Kius (Gemlik), Kyzikos (ErdekBelkis) ve Abidos’u (Nara-Çanakkale) Kolofonlular da Myrleia ad›yla Mudanya’y› kurmuﬂlard›r.
Ancak, yöredeki arkeolojik buluntular Traklar›n
ve Fyriglerin de yerleﬂmiﬂ bulunduklar›n› göstermektedir. Yüzey araﬂt›rmalar›na dayan›larak
Myrleia’n›n bugün Hisarl›k ad›yla an›lan tepe üzerinde kuruldu¤u denize do¤ru geniﬂleyerek eski bir
limana sahip oldu¤u söylenebilir. Mudanya ve
yöresi Fyrig, Lidya ve Pers egemenliklerinin yaﬂand›¤› süreçlerden geçmiﬂtir. Pers’lerden sonra
ortaya küçük küçük yeni devletler ç›kt›. MÖ.185
y›l›nda Mudanya Bergama Krall›¤› egemenli¤indeydi. Ancak Bitinyal›lar Makedonya kral› V. Filip’in deste¤iyle Myrleia’y› ele geçirip ad›n› da
Apameia koydular. Bursa’n›n kuruluﬂu da bu dönemlere rastlar. Bitinya kral› Prusias yeni bir ﬂehir kurarak Prusa (Bursa) ad›n› vermiﬂtir. Bitinya
krallar›ndan IV. Nicomedes MÖ. 74’te ölmeden
önce ülkesini Romal›lara b›rakt›. Bat› Roma’n›n

y›k›lmas›ndan sonra Bizans döneminde Anadolu
Thema ad› verilen eyaletlere bölündü. Mudanya
Opsikion eyaletine ba¤l›yd›. Bu dönemde Mudanya yöresinde H›ristiyanl›¤›n simgesi olan kiliseler
yap›ld›. (Mudanya’n›n antik önemi için bkz. Boardman, 1964; s.240-246, Johnes, 1940,
s.17,61,133; Ramsay 1961, s.214; Strabon XII,
s.53).
Antik dönemde Mudanya Bursa’n›n “biricik liman ﬂehri” olarak gösterilir. Roma’n›n Akdeniz dünyas› ile entegre olan Marmara k›y›lar› Mudanya’n›n da önemini artt›rm›ﬂt›.Yük gemilerinin
Mihal›ç (Karacabey) Bo¤az›ndan Uluabat gölüne
kadar girdikleri, kay›k ve sallarla Susurluk-Gölyaz› taraflar›na kadar geçtikleri anlaﬂ›l›yor. ‹znik’in
öneminin artmas›ndan sonra Mudanya-Gemlik-‹znik ba¤lant›s› sa¤land›. Ascanius (‹znik Gölü) ve
›rma¤› ile Gemlik Körfezi’ne gelinmekteydi. Romal›lar Mudanya-Gemlik ars›nda ﬂose açt›lar.
(Mehmet Ziya, 1328, s.7, 27.)
Türkmenlerin Mudanya
Yöresine Egemen Olmalar›
1300 y›l›na do¤ru Yeniﬂehir’i kurarak beylik merkezi yapan Osman Gazi’nin Türkmenleri
birkaç y›l içinde Bursa ovas›na yerleﬂmeye baﬂla-
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m›ﬂlard›. Mudanya bu süreçte daha Bursa fethedilmeden önce 1321 y›l›nda Türkmenlerin eline geçti. Bu yörede Mirzaoba, Kaymakoba, Muratoba,
K›z›k ve Balaban gibi O¤uz topluluklar›n›n ad›n›
taﬂ›yan yerleﬂim birimleri oluﬂtu. Bursa Mudanya
aras›na Nilüfer Köprüsü inﬂa edilerek ulaﬂ›m alt
yap›s› sa¤land›. Bu köprünün bulundu¤u yerde
Geçit’te ulaﬂ›m› düzenleyen bir birim oluﬂturuldu.
Ayr›ca Göynük-Belen’de de derbent kurulmuﬂtu. Türkçe bir sözcük olan Belen “üzerinden
yol geçen tepe, iki tepe ars›ndaki geçit yeri” demekti. Göynük ise Türkçe’de “orman yak›larak
aç›lan tarla” anlam›na geliyordu.
Osmanl› arﬂiv kay›tlar› yeni kurulan köylerde önemli bir üretim art›ﬂ› sa¤land›¤› gösteriyor.
Örne¤in Bademli köyü ile bitiﬂi¤indeki Ça¤r›ﬂan
köyünde ba¤lar›n bulundu¤unu, mercimek ve nohut ekildi¤ini, de¤irmencilik, ar›c›l›k yap›ld›¤›n›
görüyoruz (Tahrir Defterleri, s.26 vd.). Orhan Bey
zaman›nda 1330’larda Ceneviz ticaret gemileriyle
yörenin üretim fazlas›n›n ‹stanbul’a nakledildi¤i
anlaﬂ›l›yor.

Mudanya Osmanl› yönetim düzeninde
1500’lü y›llar›n sonuna kadar Kite (Ürünlü) kazas›na ba¤l›yd›. 1530 tarihli muhasebe defteri kay›tlar›na göre (166 Numaral› Defter, s.133-140) Mudanya kasabas› 13 mahalle, 253 hane ve 35 mücerred (bekâr) nüfusundan oluﬂuyordu. Ayn› kay›tlara
göre Tirilye ve Kurﬂunlu da Kite’ye ba¤l›yd›.
XVI.yy.da güney Marmara iskelelerindeki kurals›z mal ak›ﬂ›, evlerinden kaçan kölelerin fazlal›¤›
ve yol güvenli¤ini sarsan olaylar›n artmas› bölgenin güvenli¤ine yeni bir düzenleme getirdi. Mudanya ve ba¤lar›, Mihal›ç (Karacabey) iskelesi, Tirilye (Zeytinba¤›) ve ba¤lar›, Filedar (Gündo¤du)
köyünü kapsayan k›y› sahas›nda Yeniçeri oca¤›na
mensup askerler (yoldaﬂlar) “yasakç›l›k hizmetinde” bulunmaya baﬂlad›lar. Bu sorun Kite’ye uzakta bulunan Mudanya’n›n XVII.yy. da kazaya dönüﬂmesinin sebebi olmal›d›r.
1559 tarihinde M›s›r’dan gelen iki gemi ‹stanbul’un tüketimi için ayr›lan pirinci Mudanya
sahillerine indirmiﬂti. Bir y›l sonra Kumla ve
Gemlik iskelelerine yine kaçak olarak pirinç ve ﬂe-
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ker getirilmiﬂti.
Birkaç y›l sonra bu kez Kite kad›s›n›n Mudanya’daki vekili ‹stanbul’a gitmesi gereken zahireyi “der-mahzen” etti¤i gerekçesiyle suçlanm›ﬂt›
(Da¤l›o¤lu, 1940, s.34- 35). ‹stanbul’daki narh fiyatlar›n›n düﬂüklü¤ü Bursa yöresinde karaborsa fiyatlar›n›n oluﬂmas›na yolaçm›ﬂ olmal›d›r. 1640 tarihli ‹stanbul Narh Defteri (Kütüko¤lu Yay›n›,
1983, s. 286, 287) ‹stanbul’la Mudanya aras›ndaki
ulaﬂ›m düzenine iliﬂkin bilgiler verir.
Buna göre dört kürekli pereme (a¤›r kay›k)
Mudanya’ya var›p gelmeye 300, ancak varmaya
180 akça al›yordu. Bu taﬂ›ma ücreti pamuklu bir
giysinin 200 akça, ayakkab›n›n 50 akça, ekme¤in
1 akça oldu¤u bir dönemde fazla olarak düﬂünülebilir. Mudanya ve Armutlu’dan yük getiren gemiler ise 1 okkadan (1,3 kg) 1 akça almaktayd› (Narh
Defteri, s.287). XVI.yy.a iliﬂkin bir belgeden Mudanya’da Osmanl› donanmas› için kalyon inﬂa
edildi¤ini ö¤reniyoruz (Osmanl› Ormanc›l›¤›,
1999, s.54).
Baﬂka kay›tlardan, özellikle Uluda¤’›n
Ürünlü ovas›na bakan kesiminden sa¤lanan kerestenin ‹stanbul’daki Kas›mpaﬂa Tersanesi’ne gönderildi¤ini biliyoruz. Gemi yap›m›na uygun kaliteli kereste ve Bursa’da üretilen dayan›kl› yelken bezi yörede kalyon inﬂas› için gerekli altyap›y› oluﬂturuyordu.

Sanayi Devrimi’nden sonra Avrupa’dan gelen koza talebi Mudanya ve yöresinin önemini artt›rd›. Özellikle Fransa ve ‹ngiltere piyasalar› yüksek fiyatla koza ithal ediyordu. Mudanya yöresindeki arazi sahipleri baﬂka ürün yetiﬂtirmek yerine
topraklar›n› dutluk haline getirdiler.
1892’de iﬂletmeye aç›lan Bursa-Mudanya
demiryolunun bu yeni dönemdeki ticari hareketlilikle ilgisi vard›r. 1892 y›l›nda iﬂletmeye aç›lan
demiryolu sayesinde karayolu ile beﬂ saatte al›nan
yolculuk yaklaﬂ›k bir buçuk saate düﬂmüﬂtür. Dönemin koﬂullar›nda a¤›r yük taﬂ›mas›n›n zorlu¤unu ve masraf›n› düﬂündü¤ümüzde demiryolunun
önemi kendili¤inden artar. Mudanya-Bursa tren
seferleri karayolunun yenilendi¤i ve kamyon seferlerinin baﬂlad›¤› Cumhuriyet döneminde önemini yitirecek 1948 y›l›nda ekonomik olmad›¤›
için seferler durdurulacakt›r.
Bursa, Gemlik ve ‹stanbul aras›ndaki konumu nedeniyle kasaban›n transit taﬂ›mac›l›ktan kaynaklanan özel konumu, buray› gün geçtikçe geliﬂtirdi.
Mudanya’n›n nüfusunu 1899 y›l›nda beﬂ bini geçiyordu. Bu nüfusun yar›s›na yak›n› Müslümand›. Ayn› y›llarda ﬂehir içindeki dini ve sosyal
yap›lar artm›ﬂt›r. 6 cami, 2 mescid, 1 tekke, 3 kilise ile birlikte 10 han, 2 hamam, 116 dükkan, 12 f›r›n ve 6 harir (ipek) fabrikas› ile ﬂehrin hareketli

Mudanya ‹skelesinden Üç Y›lda Yap›lan Toplam
‹thalat ve ‹hracat
(Hüdavendigâr Vilayeti Salnâmesi, H.1325, s.321.)
YIL

‹hracat
Kuruﬂ

YIL

‹thalat
Kuruﬂ

1902

639.352

1902

1.376.783

1903

800.933

1903

1.437.947

1904

822.105

1904

1.780.923

‹hraç edilen: Zeytin, peynir

‹thal edilen: Bu¤day, un, ﬂeker,

kahve, peynir, koza, üzüm,
tütün vb.

gazya¤›, demir, manifatura vb.
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bir yerleﬂim merkezi oldu¤unu ifadeye yetmektedir.
1902-1904 y›llar›na ait Mudanya iskelesinde yap›lan d›ﬂ al›m ve d›ﬂ sat›m kay›tlar› mevcuttur. D›ﬂ al›m›n iki kat bir de¤ere sahip oldu¤u dikkati çekmektedir. Ayr›ca sadece tar›msal ürünlerin
ihraç edilmiﬂ olmas› Osmanl› sanayiinin potansiyeline ›ﬂ›k tutmaktad›r. ‹thal edilen mallar aras›nda bu¤day, un, ﬂeker gibi temel tüketim ürünlerinin bulunmas›, bunlar›n yan›nda bir zamanlar Bursa’n›n d›ﬂ dünyaya övünerek satt›¤› ipek, ipekli
dokuma, kadife ve di¤er tekstil ürünlerinin d›ﬂardan al›n›yor olmas› anlaml›d›r.
Mudanya Depremleri
Mudanya’da kumtaﬂ› Marn, kireçtaﬂ› Neojen ve yaﬂl› tortul kütleler çok geniﬂ bir alan› kapsar. Deniz k›y›s›nda sahil kumullar› ve alüvyon sahil batakl›klar› bulunur. Bunlar denizin etkisiyle
y›l›n önemli bölümünde yaﬂ ya da batakl›k durumunda olan topraklard›r. Yörenin bu jeolojik yap›s› binlerce y›ld›r Marmara Denizi’ndeki fay alanlar›n›n k›r›lmas›ndan kaynaklanan depremlerin et-

kisini artt›rm›ﬂt›r.
Ayr›ca Uluda¤ çevresinin depremselli¤i de
Mudanya’y› etkilemiﬂtir.
Mudanya’y› etkiledi¤i san›lan depremler ﬂu
tarihlerde olmuﬂtur: MS.32, 120, 358-368, 447,
478, 543, 740, 989, 1063, 1323- 27, 1418, 1463,
1509, 1674, 1766, 1855, 1894, 1999.( Bursa Yöresinin Depremselli¤i ve Deprem Tarihi, 2001).
1509 y›l›nda Marmara Denizi’nin do¤usunda olan
deprem ‹stanbul’da 4500 kiﬂinin ölümüne ve büyük tahribata sebep olmuﬂtur.
Bursa ve Mudanya da bu depremden etkilendi. 1766 Marmara Depremi de Bo¤aziçi ile Mudanya Körfezi aras›nda a¤›r y›k›ma neden oldu
(Ambraseys-Finkel, 1995, s. 41-42, 136; Sakin,
2002, s. 45, 53). 1855 Bursa depreminin de Mudanya’y› etkiledi¤i görülüyor.
31 Ocak 1855 Çarﬂamba günü ö¤leyin saat
12:00’da gök gürültüsüyle baﬂlayan ﬂiddetli bir
ya¤murun ard›ndan saat 15:15’te “misli bu kadar
senelerdir görülmemiﬂ surette gayet ﬂiddetli ve
dehﬂetli bir hareket-i arz zuhur etti”. “Bu deprem
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Mudanya kazas›nda haylice hasarata yol açm›ﬂt›”
(Baﬂbakanl›k Arﬂivi ‹rade-i Dahiliye Tasnifi
No:20363). 1894 ‹stanbul depremi sonucunda Mudanya’da “binalar y›k›lm›ﬂ, ekser haneler hafifçe
çatlam›ﬂ” idi (O.Sakin, 2002, s.124).
Mudanya’y› etkileyen bu depremler sonucunda eski dönemlerin bir iki katl› yap›lar› bile y›k›lm›ﬂ, hasar görmüﬂ, insan kay›plar› olmuﬂtu.
Günümüzün çok katl› yap› sto¤unun, zemin etütlerinin ve inﬂaat kalitesinin en k›sa süre içerisinde
sonuçland›r›larak güçlendirme çal›ﬂmalar›na ivedi
olarak geçilmesinde yaﬂamsal bir önem vard›r.
Yunan Irkç›l›¤›n›n
Tarihte B›rakt›¤› Kara Leke
Mudanya’n›n tarihsel geçmiﬂinde bir de iﬂgal y›llar› vard›r.
Marmara’n›n bu güzel kasabas›
1920-22 y›llar› aras›nda 27 ay Yunan iﬂgalinde kald›. Ancak bu olay,
bir d›ﬂ gücün geçici egemenli¤inden öte bir ﬂey. ‹ﬂgal y›llar› bask›,
iﬂkence ve katliamlar› aﬂan bilinçli
bir soyk›r›ma dönüﬂtü. Çok kültürlülü¤ü içeren, ›rkç›l›¤› reddeden ve
bar›ﬂ› öngören bilgi ça¤›n›n gerçekleriyle elbet gelece¤e bakmal›y›z. Ancak geçmiﬂin de sorgulanmas›na bir daha böyle olaylar›n
yaﬂanmamas› için tarih bilincinin
yard›m›na ihtiyac›m›z vard›r. Yunanistan’›n Osmanl› yönetiminden
ç›karak ba¤›ms›z bir devlet olmas›ndan sonra , “megali idea” olarak
bilinen “büyük Yunanistan ülküsü” oluﬂtu. Yunan
ulusal siyaseti haline gelen bu proje, Rumlar›n yaﬂad›¤› yerlerin ele geçirilmesini amaçlayarak büyük bir Yunan Devleti’ni öngörüyordu.
Yunan Krall›¤› daha en baﬂta Makedonya,
Teselya, Epir ve Girit gibi Osmanl› vilayetlerinin
kurtuluﬂu ile görevli birimler kurmuﬂtu. Yunan
Ayaklanmas› 1821 y›l›nda baﬂlat›lm›ﬂt›. Baﬂ Piskopos Germanos’un yönlendirdi¤i bu baﬂkald›r›n›n ayaklanman›n slogan›, “Hristiyanlara huzur!
Türklere ölüm” idi. Aç›kça bir soy k›r›m yürütül-

51

meye baﬂland›.
Bu tarihlerde Mora’n›n Türk Müslüman nüfusu 25 000 kiﬂi idi. Ayaklanman›n patlak vermesinden sonra 3 hafta içinde, kentlere kaçabilenler
d›ﬂ›nda Mora’da, bir tek Türk b›rak›lmam›ﬂt›r
(McCarthy, 1995, s.9).
Bursa’ya ait salnameler 19. yüzy›l›n ikinci
yar›s›nda yerel düzeni yans›t›r. Bu s›ralarda Rum
nüfus yörede sadece %8’lik bir orana sahipti (bkz.
Dönemin Salnameleri). Rumlar›n piskoposlar› arac›l›¤› ile belediye meclisinde temsil edildiklerini,
il genel meclisinde kontenjanlar› bulundu¤unu,
kazalardaki yönetim içinde görev yapt›klar›n› görüyoruz. Bu süreçte a¤›r d›ﬂ borç yükü alt›nda ezilen Osmanl› Devleti d›ﬂ bask›lar
Geleneksel sonucu az›nl›klara geniﬂ haklar tagiysi n›m›ﬂt›.
1880’li y›llarda Rumlar›n
yaﬂad›¤› köylerde kiliseler inﬂa
edilmiﬂ, okullar kurulmuﬂtu. Yerli
halka Yunanca ö¤retiliyordu. Türkçe o kadar güçlüydü ki Rum çocuklar› Yunanca’y› seyrek konuﬂuyorlard›. Kökeni Hellen olmayan,
sadece Ortodoks oldu¤u için bir
ba¤ yarat›lan yerli halk için ﬂimdi
Yunanistan ve Adalarda birer kök
uydurulmaya baﬂlanm›ﬂt› (Kocaeridis, 1999, s.28). Yaylac›k Köyü
kilisesi 1886’da inﬂa edilmiﬂti.
Mudanya Yal› Çiftlik köyünde 6 s›n›fl›k bir Rum ilk okulu vard›.
1821 Yunan ihtilali önderlerinin
kahramanl›klar›, kendileri için yaz›lan ﬂiirler ve
ﬂark›lar Osmanl› yönetimi alt›ndaki bir okulda rahatça söyleniyordu.
Ayr›ca bu köylerden Yunan deniz kuvvetlerini güçlendirmek için yard›mlar toplanm›ﬂ olmas›
örgütlenmenin hangi boyutlara ulaﬂt›¤›n› göstermektedir (Kocaeridis, 1999, s.32, 38).
E¤itimi yayg›nlaﬂt›ramam›ﬂ olan Osmanl›
düzeni kendi insanlar›n›n kafas›na ça¤daﬂ fikirleri
sokamam›ﬂt›. ﬁimdi Rum okullar›nda bu boﬂlu¤u
Hellen ﬂovenizmi dolduruyordu. Üstelik Yunan
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Ortodoks papaz› ba¤naz söylemlerle toplumsal yabanc›laﬂmay› derinleﬂtiriyor, “öteki”yi yarat›yordu.
15 May›s 1919’da ‹zmir’e ç›kar›lan iﬂgalci
Yunan ordusu, genel bir sald›r› baﬂlatarak 2 Temmuz 1922’de Mustafakemalpaﬂa ve Karacabey’i
zaptetti. Bursa bölgesindeki harekata Gemlik ve
Mudanya taraf›ndan denizden ‹ngiliz kuvvetleri
destek veriyordu. ‹ngilizler Mudanya’ya asker ç›kard›lar (5 Temmuz 1920). Bursa’ya sald›ran Yunan kuvvetlerinin toplam say›s› 20 bini bulmaktayd›. Oysa yöredeki ulusal kuvvetlerin mevcudu
3500 civar›ndayd›.
Ankara’dan gelen emir üzerine 56. Tümen
Bursa’da yerel bir yönetim oluﬂturarak geri çekildi (Güneﬂ, 1985, s.140-166; Türk ‹stiklal Harbi
Cilt 2, ks. 2, 1965, s.215 vd; Yüceer, 2001, s.61
vd.)
Döneme iliﬂkin arﬂiv kay›tlar› ve gazete verileri Yunanistan’›n Anadolu’daki iﬂgal alan›nda
Türklere yönelik bilinçli bir yoketme politikas› izledi¤ini gösteriyor. Bu ba¤lamda Türkler için ticaret izne ba¤lanm›ﬂt›. Oysa Rum ve Ermeni tüccarlar için öyle bir kay›t yoktu. Türk köylerinden silahlar toplanm›ﬂt›. Rumlar silahlanmaya baﬂlam›ﬂ,
çeteler oluﬂturulmuﬂtu.
Deliyannis iﬂgalcilerin yerli halk› örgütlediklerini bir bak›ma itiraf ediyor:
“Yunan hükümeti taraf›ndan Küçük Asya
Hellenizminin korunmas› için Bursa’da bir teﬂkilat
kuruldu. Bu teﬂkilat›n çal›ﬂma esaslar› ayr›nt›l›
olarak saptand›. An›lan teﬂkilat›n bas›n kolu taraf›ndan bir genelge ç›kar›larak Küçük Asya Hellenizminin içinde bulundu¤u tehlike kaleme al›nd›.
Bursa yöresindeki bütün Rum ö¤retmenler ve okul
idarecileri mücadeleye ça¤r›ld›. Hürriyet için her
türlü fedakarl›¤› –son damla kanlar›na kadar– yapmaya davet edildiler” (Deliyannis, s.54,55).
Etnik milliyetçilik düﬂmanl›k tohumlar›n›
ekmiﬂ, yerli Rumlar Türk komﬂular›na sald›rmaya
baﬂlam›ﬂlard›. ‹stanbul Baﬂbakanl›k Arﬂivi ve Genel Kurmay ATASE Arﬂivi’nde bulunan belgeler
bu olaylar› tüm aç›kl›¤›yla yans›tmaktad›r:
“Yunanl›lar bu tarihe kadar (6-7 Temmuz

1921) Bursa ve civar› köylerinden 10.000 silah
toplad›klar› ve bu silah aramas› esnas›nda bahane
ile pek çok miktarda cinayet ve ya¤ma yapt›klar›
görülmüﬂtür.
Gemlik ve civar›nda silahland›klar› tespit
edilen Ermeni ve Rum çetelerinin yapm›ﬂ olduklar› zulümlerden son derece rahats›z olan halk, bu
çirkin ve alçakça iﬂlenen zulümler hakk›nda Gemlik liman›nda bulunan ‹ngilizlere müracaat etmiﬂler ise de, iç asayiﬂ ile ilgilenmedikleri için ‹ngilizler bir ﬂey yapamayacaklar›n› bildirmiﬂlerdir.
Yunanl›lar Mudanya’y› iﬂgal ettikleri esnada beﬂ Müslüman evini yakt›klar› ve yerli Rumlarla birlikte Ermenilerin yüz kadar Müslüman› sebepsiz yere ﬂehit ettikleri raporla bildirilmiﬂtir”
(Tayla, 2001, s.59,97.; krﬂ.ATASE Baﬂkanl›¤› Arﬂivi; Kls. 681, Dos.120, F.19-10, 19-11).
29 May›s 1921 Tarihli bir baﬂka arﬂiv kayd›nda aﬂa¤›daki baﬂl›k alt›nda giriﬂilen soy k›r›m
dile getirilmiﬂtir:
“...Yunan mezâliminden kurtulmak üzere
Gemlik, Pazarköy (Orhangazi), Büyükkumla, Küçükkumla, K›rcaali, Umurbey köylerinden ço¤unlu¤u kad›n ve çocuk olmak üzere 1510 kiﬂinin va-
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purlarla ‹stanbul’a iltica etti¤i, Küçükkumla’da elliyi aﬂk›n kad›n ve çocu¤un kesilerek öldürüldü¤ü...”
Yunan iﬂgal gücünün örgütledi¤i Rumlar›n
yüzy›llarca komﬂu olarak yaﬂad›klar› Türk halk›na
karﬂ› giriﬂtikleri soy k›r›m ‹ngiliz arﬂiv belgelerine
de yans›m›ﬂt›r (Anadolu’da Yunan Mezalimi,
s.224; krﬂ. BOA. HR. SYS. 2625/16).
Dönemin ‹ngiliz gazeteleri de Yunan mezalimine iliﬂkin haberler vermiﬂtir.
Örne¤in 6.06.1922 Daily Telegraph “Küçük
Asya’daki Yunanl›lar, Türkler’in ‹ddialar›”.
7.6.1922 tarihli Westminster Gazetesi, “Anadolu
Harbi ve Yunanl›lar’›n Barbarl›klar›”. Manchester Guardian 10.06.1922, “Anadolu’daki Tahrip
Edilmiﬂ Köyler”.
Bursa’n›n Türk Ordusu taraf›ndan kurtar›l›ﬂ›ndan bir gün sonra (12 Eylül 1922) yöredeki y›k›m› belirlemek üzere valilikçe bir komisyon oluﬂturuldu.
Belediye doktoru Mehmet Ali Bey, Sorgu
Hakimi Ahmet Bey, Hidayet Mahkemesi Savc›s›
Hüsnü Bey, foto¤rafç› Ali Sak›p Bey ve ‹talyan
Hükümetinin temsilcisi Mösyö Muici belgesel bir
rapor haz›rlad› (Bursa Vilayetinde Yunan Fecayii,1340, s.11 vd. )
Yunuseli, Geçit ve Bademli köylerinde 8
Eylül akﬂam›ndan baﬂlayarak Rum ve Ermenilerden oluﬂan çeteler Türk halk›n› iﬂkence yapm›ﬂlar,
paralar›n› gasp etmiﬂlerdir. 55 hanelik Sö¤ütp›nar’› köyü bas›lm›ﬂ, köy halk› camiye doldurularak para ve de¤erli eﬂyalar› gasp edilmiﬂtir. Hemen sonra köye gelen Yunan askeri birli¤i köyü
ateﬂe vermiﬂ, camideki 2-70 yaﬂ aras› 21 köylü öldürülmüﬂtü.
Zeytin Diyar›na Bar›ﬂ Yak›ﬂ›r
26 A¤ustos sabah› Türk ordular›n›n Afyon
cephesinde baﬂlatt›¤› “Büyük Taarruz” Mudanya
Mütarekesi’nin yolunu açt›. TBMM Baﬂkan› ve
Baﬂkumandan Gazi Mustafa Kemal Paﬂa, 29/30
A¤ustos 1922 gecesi Afyon Belediye Binas›n›n bir
odas›nda Erkan-› Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi
Paﬂa ve Garp Cephesi Kumandan› ‹smet Paﬂa ile
birlikte çal›ﬂm›ﬂt›. 30 A¤ustos’ta Dumlup›nar’da
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kazan›lan Büyük Zafer (Baﬂkumandan Meydan
Muharebesi) Yunan kuvvetlerinin tüm iﬂgal bölgelerinde çözülmesine neden oldu. Türk ordusu 11
Eylül’de Bursa’y›, 13 Eylül’de Mudanya’y› kurtard›.
‹ngiltere, Fransa ve ‹talya, 23 Eylül’de verdikleri bir nota ‹zmit ya da Mudanya’da görüﬂmeler yap›lmas›n› önermiﬂlerdir. Kendilerine 6 gün
sonra ‹smet Paﬂa’n›n kaleme ald›¤› cevabi nota
gönderilerek ateﬂkes görüﬂmelerinin Mudanya’da
yap›lmas› kabuledildi. Mudanya Mütarekesi görüﬂmeleri 3 Ekim 1922 Sal› günü saat 15.15”te
baﬂlad›.
Her biri ayr› ayr› gelen müttefik generallerini karﬂ›layan ‹nönü, ev sahibi olarak hemen toplant›n›n yöneticisi bir tav›r alm›ﬂt›. Harrington’u
sa¤›na, Charpy’i soluna ve Monbelli’yi de karﬂ›s›na oturtmuﬂtu.
Türk taraf›, Trakya’n›n belirli bir süre içinde ve tümüyle boﬂalt›l›p kendilerine teslim edilmesini öngören tasla¤› sundu¤unda tart›ﬂma sertleﬂti.
5 Ekim günkü oturumda Frans›z temsilcisi, Trakya’n›n TBMM Hükümetine teslim edilmesini kabul etmiﬂti. ‹talyan temsilcisi bu konuda hüküme-
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tinden talimat almas› gerekti¤ini öne sürdü, Harrington bu öneriye ﬂiddetle karﬂ› ç›k›yordu. Bu
olumsuz davran›ﬂ karﬂ›s›nda Mustafa Kemal ‹nönü’ye gönderdi¤i talimatta, gerekirse görüﬂmelerin
kesilerek ateﬂkesin sona erdi¤inin aç›klanmas›n›
istedi. Türk kuvvetlerine ‹stanbul üzerine harekat
emri verildi. ‹smet Paﬂa da Bat› Cephesi Komutan› olarak birliklerden bir k›sm›n› Çanakkale ve
Kocaeli bölgesine kayd›rd›. Türk taraf›n›n bu kararl› tutumu müttefikleri telaﬂland›rm›ﬂt›.
Bunal›m, Frans›z Yüksek Komiseri Gnl.
Pelle ile Franklin Bouillon’un araya girmeleriyle
k›smen giderilebilmiﬂti.
9 Ekim’de Harrington da, Karara¤aç’› da
içerme koﬂuluyla tüm Trakya’n›n Türk taraf›na
teslim edilmesine hükümetinin de raz› oldu¤unu
aç›klad›. Böylece de ateﬂkes anlaﬂmas› metnini düzenleme olana¤› bulunmuﬂtu.
Mütareke için Mudanya’ya gelen müttefik
devletlerin temsilcileri, 11 Ekim günü ‹stanbul’a
hareket ettiler. Savaﬂ›n resmen sona eriﬂinden herkes memnun gözüküyordu. ﬁevket Süreyya Aydemir, Mudanya’daki veda görüntülerini canl› bir biçimde yans›t›r:
“Son oturumda müttefik generalleri, bir ev
sahibi olarak ‹smet Paﬂaya, gördükleri iyi kabul ve
nezaket için ayr› ayr› teﬂekkür ettiler. ‹smet Paﬂa,
her zamanki güler yüzlülü¤ü ile misafirlerine mukabele etti ve her birinin iyi niyetlerini övdü.
Konferans binas› önünde bir askeri bando bekliyordu.
Önde General Harrington oldu¤u halde
müttefik generalleri ile yan›ndakiler, eski tacir
Aleksandr Ganyanof’un ahﬂap köﬂkünün mermer
holünde göründüler. Limanda gemiler, efendilerini
bekliyorlard›. ‹smet Paﬂa orada misafirlerine son
defa veda ederken, bir askeri ihtiram k›tas› selam
vaziyetini ald›.
Müttefik generaller, bu k›tay› teftiﬂ ederek
geçerlerken askeri bandonun ﬂefi de¤ne¤ini kald›rd›. M›z›ka bir marﬂa girdi. ‹tilaf devletleri kumandanlar› bu marﬂ›n ahengine ayak uydurarak
r›ht›ma do¤ru yürüdüler. Fakat nedense bu marﬂ
biraz fazla oynakt›. Müttefik delegeleri ilerledik-

çe bandonun temposu da h›zlan›yordu. ‹smet Paﬂa misafirlerinin bu ahenge ayak uydurmak çabalar›n›, o her zamanki çocuksu tebessümüyle izliyordu. Bando, temposunu büsbütün h›zland›rd›.
Na¤meler gittikçe oynaklaﬂt›. Bu marﬂ›n çal›n›ﬂ›
bir tesadüf müydü, yoksa bando ﬂefinin zeki bir
azizli¤i miydi; bu hâlâ belli olmam›ﬂt›r. Ama Mudanya Anlaﬂmas›n› imzalayanlar, Mudanya’y› bu
oynak marﬂ›n temposu içinde terk ettiler.”
Mudanya Ateﬂkes Antlaﬂmas›, Türk taraf›n›n kararl›l›¤› ve yapt›¤› ataklar sonucunda ‹ngiltere’yi, kendi önerilerini kabul etmek zorunda b›rakm›ﬂt›.
Do¤u Trakya savaﬂ›lmadan geri al›nm›ﬂt›.
Bu sonucun elde dilmesinde Mustafa Kemal’in yak›n destek ve uyar›lar›n›n etkisi yads›namazd›.
Ama baﬂar›da büyük pay, kuﬂkusuz Bat› Cephesi
Komutan› ‹smet ‹nönü’nündü. Mudanya’daki
müttefik temsilcileri, “‹smet Paﬂa bize ma¤lup
muamelesi yap›yor!” diye yak›nm›ﬂlard›. Onunla
diplomatik bir savaﬂ›ma giren General Harrington’un görüﬂmelerin son günü, 10 Ekim’de Londra’da M. Horace’a yazd›¤› mektupta ‹nönü hakk›nda söyledikleri ise onun baﬂar›daki etkisini kan›tlam›ﬂt›:
“Kendisiyle ilk tan›ﬂt›¤›mda beni hiç etkilemedi. K›sa boyludur. Dikkati çeken bir yan› yoktur. Çok az konuﬂur, üstelik de bir kusuru, baz›
hallerde bir üstünlü¤ü vard›r: sa¤›rd›r. Öyle san›yorum ki, 42 yaﬂlar›ndad›r. Birçok önemli görevlerde bulunmuﬂtur. Komutanl›k ve Genel Kurmay
Baﬂkanl›¤› yapm›ﬂt›r. Yunanl›lara karﬂ› yap›lan son
savaﬂta da, bat› ordular› komutan› idi. Günlerce bize karﬂ› haﬂin davrand›. Merhaba ve Allaha›smarlad›k deyiﬂi d›ﬂ›nda gülümsedi¤ini hiç görmedik.
Bir ayr›nt›lar ustas›d›r. Her sat›r› dikkatle okur, bir
yaz›n›n sonuna gelmedikçe hiçbir vakit fikir aç›klamaz. Okurken not al›r. Yaz›y› bitirince bir süre
düﬂünür, sonra da her paragraf üzerinde düﬂüncelerini söylemeye baﬂlar. Görüﬂmemiz s›ras›nda daima nazik davrand›. Hiç heyecanlanmad›. Kendinde herhangi bir böbürlenme iﬂaretini katiyyen görmedim. Bir çeﬂit hukukçu mant›¤›na sahiptir, öyle
de hareket etti. Kuﬂku yoktur ki iyi bir generaldir.
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Ordunun kendisine güveni vard›r. Yunanl›lar› bozguna u¤ratan plânlar›n haz›rlanmas›nda pay sahibidir. Mustafa Kemal’in de çok yak›n arkadaﬂ›d›r.
ﬁüphe yok ki bir masada oturup kendisi ile yemek
yenecek adam da de¤ildir; fakat kendisine sayg›m
oldu¤unu söylemeliyim. Lord Curzon’la ve Poincare ile görüﬂtü¤ü vakit herhalde boyu uzayacakt›r. Görüﬂme sahnesini tasavvur edemiyorum, fakat eminim ki tahmin edildi¤inden çok daha uza¤›n› görebilen bir insand›r.”
Mudanya Mütarekesi’nin Sonuçlar›
Mudanya Mütarekesi, 15 Ekim 1922 günü
yürürlü¤e girdi. Gazi Mustafa Kemal Paﬂa, beraberinde Kaz›m Karabekir Paﬂa ve Refet Paﬂa oldu¤u halde 16 Ekim’de Bursa’ya geldi. Bursal›lar taraf›ndan coﬂkun bir biçimde karﬂ›land›. O’nun yo¤un geliﬂmelerin beklendi¤i bir dönemde Bursa’ya
uzun bir gezi yapmas› anlaml›d›r. Bu anlam içinde,
Mudanya Anlaﬂmas› gibi büyük Türk zaferini belirleyen bir olay› bizzat yerinde yaﬂamak iste¤ini
ve Bursa gibi sayg›n bir ﬂehrin kurtar›l›ﬂ›n›n sevincini ve onurunu paylaﬂmak duygusunu belirtmek
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mümkündür.
Mustafa Kemal, Milli Mücadeleyi birlikte
yürüttü¤ü yak›n arkadaﬂlar›yla Bursa’da yaklaﬂ›k
2 hafta kald›. Bu dönemde Bursa, yeni Türk Devletinin yap›laﬂmas›n› ve bu arada ‹stanbul çeliﬂkisinin giderilmesini sa¤layan önemli kararlar›n
al›nd›¤› bir merkez olmuﬂtur.
Trakya’y› teslim almakla görevlendirilen
Refet Paﬂa 19 Ekim’de Mudanya iskelesinden hareket etti. ‹stanbullular, Sirkeci’de karaya ç›kan
Türk askerlerini ba¤›rlar›na bast›lar.
“Kurtar›c›m›z Mustafa Kemal Paﬂa” sesleri
göklere yükseldi. ‹stanbul’daki ‹ﬂgal Kuvvetleri
Komutanl›¤› ile Padiﬂah›n varl›¤›, ulusun kurtar›c›s›na duydu¤u sevgi ve coﬂkuyu bast›ram›yordu.
Mustafa Kemal, ‹stanbul’dan kendisini ziyarete gelen ö¤retmenler için ﬁark Tiyatrosu’nda
düzenlenen toplant›da (27 Ekim) bu gerçe¤i ﬂöyle
dile getirmiﬂtir:
“Bütün cihan bir an tereddüt etmesin ki,
Türkiye Devletinin tek ve gerçek temsilcisi yaln›z
ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Hasis
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menfaatleri için ve ﬂah›slar›n› korumak kayg›s›yla
ulusal ba¤›ms›zl›¤› ve memleketi düﬂmanlara teslimde sak›nca görmeyen, ba¤›ms›zl›¤› yok eden
Sevres Anlaﬂmas›n› kabul eden hakimlerin, sultanlar›n, padiﬂahlar›n hikayelerini Türk Milleti ancak
yaln›z tarihte okur.”
Türkiye’nin Lozan’da bar›ﬂ konferans›na
hem askeri zafer, hem de müttefiklere karﬂ› politik
baﬂar› kazanm›ﬂ olarak kat›lma yolunu açan Mudanya görüﬂmelerini, ‹smet Paﬂan›n diplomatik
yaﬂam›n›n baﬂlang›c› da saymak bir yan›lg› de¤ildir.
Nitekim ‹smet Paﬂa, bir asker olarak oturdu¤u görüﬂme masas›ndan Lozan’da Türkleri temsil
edecek diplomat olarak kalkm›ﬂt›r.
Konferans süresince birkaç kez savaﬂ eﬂi¤ine gelinmiﬂ olmas›na karﬂ›n bu tehlikeleri müttefikler ad›na çok iyi geçiﬂtirebilmiﬂ olan Harrington

ise, ülkesinin y›lard›r destekledi¤i Yunan delegelerini bir kenara koyarak ve gerekli anda kendi insiyatifini kendine gelen buyruklar›n üstünde tutarak,
dolay›s›yla savaﬂ› engelleyerek hem insanl›k, hem
de iyi bir diplomasi örne¤i oluﬂturmuﬂtur. Harrington, kendisine Lloyd George’nun o anlarda ne
kadar k›zd›¤›n› sonra ö¤renecek, ama Lord Curzon
baﬂta olmak üzere Savaﬂ Bakanl›¤›n›n ve kabinenin pek çok yetkilisinden de kutlama mektup ve
telgraflar› alacakt›r. Lloyd George ise, Mudanya’dan birkaç gün sonra iflas etmiﬂ politikas› ile
daha çok tutunamayaca¤›n› görerek baﬂbakanl›ktan çekilmek zorunda kalacakt›r.
Mudanya Ateﬂkes Antlaﬂmas›, 1911’den bu
yana süregelen savaﬂ haline son vermiﬂ, ülkeyi istiladan kurtarm›ﬂ ve iﬂgal alt›ndaki ‹stanbul’un da
bar›ﬂ anlaﬂmas› ile birlikte Türk yönetimine geri
verilmesini sa¤lam›ﬂt›.
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