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Şerife Bacı, Nezahat Onbaşı, Üsteğmen Kara Fatma Belgeselleri Senaryo ve Ta-
rih Danışmanlığı yaptı (2021)., “Mahi” “Milli Mücadele’nin Kadın Kahramanı 
Üsteğmen Kara Fatma” Sinema Filmi projesi ve senaryosu Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Sinema desteğini aldı (2021).

Yazdığı Tiyatro Oyunları 

Yemekteyiz 2010, Milli Mücadele’nin Cesur Ve Kayıp Kadınları 2017, Milli Müca-
dele Destanı Anadolu 2019 

Yazar kadrosunda olduğu kitaplar

Ve Tanrı Aşkı Yarattı 2011, 90’lar Kitabı Çocuk mu Genç mi? 2012, Tuhaf Alış-
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Kısa Filmleri 
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ÖNSÖZ

Yurdun her yerinde işgal yıllarına ait anıları ve kendisini 
değil kendinden sonrakilerin geleceğine hayatını feda 

etmeyi göze alanları araştırma yolculuğumuzda iz sürmeye 
devam ediyorum. Kayıtlar, kaynaklar, arşivler el verdiğince 
ortaya nitelikli bir belgesel roman ile okunur anlaşılır, müba-
lağaya değil gerçeğe dair isim, olay, yer, zaman ve mekânlara 
dayanan uzun, zor bir araştırmayla yine sizlerleyiz.

Memleket ayırt etmeksizin sürdürdüğüm araştırmala-
rımda bu seferki durağım Karadeniz’de kendine münhasır 
bir memleket Giresun’du. Giresun öyle bir kahramanlık an-
latısı ile imza atmıştı ki milli mücadeleye binlerce insanın se-
ferberlik emir ve zorunlu askerlik gibi bir dayatmayla değil 
iki gönüllü alay çıkartmıştı yurdun müdafaasına. Öyle isimler 
var ki onların aziz hatırasının gölgesinden sıyrılmak müm-
kün değildi. Ben de bu muhteşem vatanseverlerin gölgesinde 
sürdürdüğüm yolculuğumda en başından beri Miralay Çepni 
Feridunoğlu Topal Osman Ağa, Sakarya Meydan Muharebe-
si’nde şehit düşen Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan, Trabzon 
Milletvekili Ali Şükrü Bey, Mareşal Fevzi Çakmak, İsmet İnö-
nü ve Mustafa Kemal Paşa’nın bu coğrafyadaki büyük adımla-
rının etrafında gelişen olayları ve bölgenin kadınlarını incele-
yen bir büyüteçle daha önce pek konuşulmayan hareketlerini 
inceledim.
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Miralay Osman Ağa’nın vatan sevdasını ve Atatürk’e duy-
duğu sadakatinin onu muhafaza ederken etrafında kuş uçurt-
mamasının milli düşmanlarımızın işine gelmediğini bugün de 
görüyoruz. İnce ince dokunan Mustafa Kemal’den kurtuluşun 
önce etrafındaki muhafızlarından kurtulmakla başlayacağını 
anlayanlar öyle bir oyun planlamışlardı ki o gözdağı bugünle-
ri bile kapsayan yüz yıllık suskunlukları beraberinde getirdi. 
O yıllarda iki iyi dostu birbirine düşmanmış gibi lanse edip 
koca bir coğrafyayı birbirine acımasızca düşürme planını ku-
sursuzca hayata geçirdiler. 

Zaman içinde bu işin içinde başka daha büyük bir iş var 
görüşünü kavrayan çoğul akıl kendisini gösterse de o gün-
lerde yaşananların ağırlığı, kayıpların tartışılmaz büyüklüğü 
herkesi çok üzmüştü. Üstelik artık kendilerini koruyacak 
muazzam güçte bir kahramandan olmuş bölge halkı için bir 
de can korkusu vardı. Savaştan değil içeride görünmeyen 
güçlerin önünde duracak bir muhafız alayı ve komutanı ol-
madığından, kimse bir daha başını kaldıramadı. İşte bu yüz-
den kahreden büyük bir sessizliğe ve suskunluğa evrildi bin-
lerce insan. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. 

Bu ölümüne susuş düşmanın kimin postunun altında ol-
duğunu bugün bile kestirememenin verdiği lanetlenmişlikle 
hâlâ sis perdesini aralayamamıştır. Cesur kalemler ve hâlâ bir 
kenarda araştırmalarını yapan, notlar bulan, yazan, tanıkla-
rın hatıratları olmasa yapanın yanına kâr kalan kahramanla-
rımızın ölümleri de hikâyeleri de mahşere kadar çözümünü 
hüzünle bekleyecektir. 

Biz onları iyi bilirdik ve kahramanlıklarını unutturma-
mak için kadını erkeği ile tüm Giresun’un ve Karadeniz’in 
hikâyesini bir de siz bilin istedim. 

Kahraman PEMBE HANIM’ı savaş sonrası sıradan biri gibi 
gördü en yakınları bile, ama zor zamanlarda insanın karakteri 
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ortaya çıkar o kendisinin de bir ucundan tutmak istediği mem-
ketinin kurtuluşunda kendince vazife alır, gönüllü koşar. O bu 
yüce milletin kaderinde yalnız olmadığını iliklerine kadar his-
setmiş bu uğurda kişisel geleceğini de yok sayarak önce vatan 
demiş muhteşem binlerce kadın kahramandan biri. Okuyun, 
onu ve onun gibi onlarca kahraman kadını en azından gerçek 
adları ile anın, tanıyın istedim. Takdir sizin. 

Onları unutturmamak üzere çıktığım yolculuğumuzda siz-
lerle olmaktan çok mutluyum.

Şimdiden sürçülisan ettiysek af ola… 
Saygılarımla, 
İlknur Bektaş 

TÜM H
AKLARI Ş

İR
A Y

AYIN
LARIN

A A
İT

Tİ
R.



MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANI GİRESUNLU SANCAK ÇAVUŞU PEMBE

13

SESSİZLİĞE BİR TAŞ AT
BULANCAK

Taş, sessizliği yaran bir çığlık gibi düştü denizin ortasına. 
Oysa sıradan bir savruluşla atılmıştı. Yaşlı kadının ayakları, 
ıslak eteklerini içine çeken haşin dalgaların çağrısına diren-
mek istemiyordu. Yemenisi çoktan düğümünden kurtulmuş, 
gitmek ve kalmak arasında arafta duran yorgun yüreğinden 
komut bekliyordu adeta. 

Döndü kızına baktı. En az kendisi kadar yorgun, yüzünde 
derin çizgileri, çilekeşliği belirgin, saçları ağarmıştı. Durup 
sevgiyle gülümsedi belli belirsiz bir yüz ifadesiyle.

- Kızım bile yaşlandığına göre kim bilir ben nasıl görü-
nüyorum diye iç geçirdi mırıldanarak…

Yüzündeki kalın çizgilerin arasında gezinen ay ışığında 
suya düşen gölgesine baktı. Yıllardır köyünde çevresinde ki-
min doğumu, hastası varsa can kurtarmaya koşmuş, cephede 
yüzlerce asker söküğü yırtığı dikmiş, elinden iğnesi düşmemiş 
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bir ömür herkese iğnesi ile iyi günde kötü günde koşmuş, do-
kunmuş bir kadındı. Artık karar vermişti. Bunca zaman kim-
selere diyemediği geçmişini artık kızına anlatmalıydı. Derin 
bir iç çekip tüm olan biteni film şeridi gibi gözlerinin önünden 
geçirdi. Evet, kararlıydı bildiklerini anlatmak istiyordu artık 
bu kahramanlığı dostluğu da düşmanlığı da gelecek nesillere 
en doğrusunu anlatacak ardında bir vâris bırakmalıydı. He-
nüz nereden başlayacağını kestirememişti sadece. Ağır zor 
bir hayatın yorgunluğu vardı üzerinde. Büyük acılar görmüş, 
savaşta nice hayatlar kurtarmış, nicelerinin gözlerini elleriyle 
en son kez o kapatmıştı ve henüz çözülmemiş bir sırrın sus-
ma yemini eden son tanığıydı. Biliyordu ki artık son günleriy-
di… Ve bütün bu sırlarla ahirete göçüp gitmek istemiyordu.

Annesinin uzun bir zamandır kendi kendisiyle hesaplaştı-
ğının farkındaydı. Bu gece de onu sessizce geriden izliyordu. 
Yoklukta varlıkta derdini söylemeyen, neredeyse hiç konuşma-
yan annesine şimdi bir şey olmuş olmalı ki bu soğuk, ayaz ge-
cede onu elinden tutup buraya getirmişti. Merakı içini deli gibi 
kemiriyordu, sıkıştırırsa iyi mi kötü mü olur karar veremiyor-
du. Dayanamadı. Daha fazla uzatmadı sessizliği bozmak için...

Emine:
- Bir şey mi diyecektin ana?
Yaşlı kadın kızını duymuştu. Göz ucuyla baktı ona. Ace-

le etme dercesine bir yüz ifadesiyle yine derinlere döndürdü 
başını. Düşünmek için hâlâ zaman kazanmaya ihtiyacı varmış 
gibi oyalansa da o kırk yıl düşünmüştü. İri pürüzsüz başka bir 
taş aldı belindeki peştamalından. Gecenin karanlığında inci 
gibi parlayan beyaz bir taş attı yeniden boşluğa, çıkan sesi 
dinledi yine.

Pembe:
- İçinden demişsindir benim koca anam beni ne diye ge-

cenin köründe buraya çağırdı diye.
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Yıllar olmuştu sesini duymayalı annesinin, şaşırmak se-
vinmek duygulanmak arasında kaldı. 

Emine:
- Dedim demesine fakat önemli olmasa çağırmayacağını 

bilirim.
- Öyle...
Bir süre daha sessizce iki kadın Giresun Bulancak sahilde 

bir kayanın üzerine yan yana oturdu, sessizce ufka baktılar. 
İnsan yaşadığı yere benzer. Gecenin bir vakti iki yaşlı ka-

dın için burada olmak belki tuhaf kaçardı ama Karadeniz de 
kadınların ayarı yoktur. Canı istiyorsa kural kanun tanımaz 
dağa da, bağa da, denize de gece gündüz gider. Yapmayı ka-
fasına koyduğunu yapar, yapana kadar dönmezdi. Korkmazdı 
insandan, eşkıyadan, kocadan, babadan… 

Gözlerini bir noktaya dikti. Tüm ciddiyetiyle şu cümleler 
döküldü ağzından:

Pembe:
- Sana önemli bir sır anlatacağım…
Emine:
- Bunu bir ömür bekledim!
Kısa bir duraksamadan sonra:
- “Bu sırrın benimle mezara gitmesini istemiyorum.”
Emine duyduklarını anlamlandıramadı. Ne sırrıydı bu? 

Annesi bunca yıl neden susmuştu? Kafasında bir sürü soru 
hepsi de birbiriyle çatışıyordu. Bir yandan da korkuyordu. 
Bu sır onlara ne sonuçlar doğuracaktı bilemiyordu. Bütün 
bu soru işaretlerinin yok olması için tek çare annesini dinle-
mekti. Yerinden kalktı, deniz kenarından denizin içine doğru 
yürüdü. Suyun içinde bir kayanın üzerinde oturan annesinin 
yanına geldi. Ve biliyordu artık yılların suskunluğu bugün bu 
sahilde son bulacaktı. 

Bütün Giresun ona Deli Pembe diyordu. Oysa o belli ko-
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nular konuşulduğunda tepki veriyordu. Evet tepkileri ürkü-
tücüydü ama o deli değildi. Hatta mazlum bir kadındı ve ya-
şamı boyunca kimse onu doğru düzgün tanımamış, anlamaya 
çalışmamıştı. Hareketlerinin sebebini öğrenmeye çalışmadan 
yaftalamışlardı kadını deli diye. Bilmiyorlardı ki deli dedikle-
ri bu kadın Milli Mücadele’de destan yazdı. Cepheden cepheye 
koştu. Vatanı için kendinden vazgeçti. Mazlumun ahını yerde 
bırakmadı. Cephede ayrı koca evinde ayrı zorluk çekmişti bu 
koca yürekli Pembe Hatun. Fakat bunları hiçbiri bilmiyordu. 
Bilselerdi ona deli derler miydi hiç? Peki bu kadar şeyi başar-
mış bir kadına ne olmuştu da binlerce insanla hep beraber öl-
müş hep beraber susmuştu?

Emine daha fazla dayanamadı:
- Anlat artık ana, yeter bunca sustuğun. Ne olur konuş 

aman hiç olmazsa benimle konuş. Anlat ne oldu da ye-
min ettin bunca sene konuşmamaya… 

Kızının yalvarışlarına, yüzündeki yorgun ifadesine mer-
hametle baktı. Pembe Hatun artık vaktin geldiğinin farkın-
daydı. Buradan dönüş yoktu. İçinde mıh gibi sakladığı bu sırrı 
artık bilen birisi olmalıydı. Derince bir nefes aldı ve dudakları 
arasından o ilk cümleleri dökülmeye başladı:

- Oyun büyüktü. Üniformalı gâvuru kırdık, memle-
ketten kovduk ama içimizdeki kansızları bitireme-
dik… 
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İLK KIVILCIM
GİRESUN 
8 MAYIS 1919

Liman insan kaynıyordu. Saat sabahın yedisi olmasına rağ-
men göz gözü görmeyecek kadar kalabalıktı. İnsanlarda aca-
yip bir heyecan ve sevinç vardı ve bunu gizleme ihtiyacı bir 
yana dursun taşkınlık artık doruk noktasındaydı. Limandan 
öyle büyük eğlence ve sevinç çığlıkları duyuluyordu ki ade-
ta bir şenlik vardı. Aslında bir gün evvelinden beri yapılan 
hazırlıklar titizlik ve gizlilikle yürütülmüştü. Özellikle bazı 
mahallelerde bayramlarda bile bu kadar büyük coşku görül-
memişti. Kızların üzerlerinde mavi-beyaz kumaştan dikilmiş 
elbiseler vardı. Kadınlar ve erkekler en süslü elbiselerini gi-
yip bu tarihi gün için meydanda yerlerini almıştı. 

Ellerinde daha öncesinden hazırlıklı olduklarından teda-
rik ettikleri bayrakları büyük bir gururla hatta taşkın bir te-
zahüratla sallıyorlardı. 
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Derken gemiden din adamları, tek tük yunan Kızılhaç su-
bayları ve sıra sıra kadın ve erkek doktorlar, sağlık görevlileri 
indi. Askeri disiplinle kendilerini bekleyen yetkililerle hızlı 
bir şekilde uzaklaştılar. Bu heyet, Rum yetimhane mektebin-
den Kızılhaç hastanesine çevrilen binaya yerleştirileceklerdi. 
Yerli Rumlar hiçbir şey anlamamış üzerinde Kızılhaç amble-
mi koca koca kasaların indirilişini bir süre izleyip, tezahürat 
yapıp pek çoğu dağıldı. 

Samsun’da gemiye binen, Rumları örgütleyen Amasya 
Metropoliti Germanos Karavengelis’in programı oldukça yo-
ğundu onun için bu insanların yaptığı taşkınlık bir çuval inci-
ri berbat edebilirdi. Onun böyle dikkatsizliklere tahammülü 
yoktu. Samsun’dan Giresun’a uğradıktan sonra geminin rota-
sı Trabzon, Batum ve Sohum kentleri olup dönüşte ise İstan-
bul’a doğru yol alacaktı. 

Kendisine eşlik eden din görevlilerinin insanları selam-
larken tedirgin ve kaygılı oldukları bekleyenlerin gözünden 
kaçmadı. Elini öpmeye çalışanların arasından yürümeye ça-
lışan metropolit Karavengelis’in kendisine korumalık yapan 
adama sinirli bir şekilde Yunanca:

- Bunca tantanaya ne gerek vardı.
Kadın erkek gemilerden inenleri ellerinde çiçeklerle kar-

şılayanların çiçeklerini zoraki bir nezaketle, aslında içten içe 
hışımla aldı. Onlarla tek kelime konuşmadan yanlarından ge-
çip gitti.

Yunan uyruklu marangoz Karaoğlan Panayot sevincini 
sürdürmekte kararlıydı. Nakarat halinde eğlenerek, sokak-
larda koşturarak, önünden yürüyenlerin koluna girip horon 
ederek naralar atmaya başladı. Tüm hayali elinde salladığı, 
yan yana sımsıkı tuttuğu iki bez parçası Yunan bayrağı ve be-
yaz Kızılhaç bayrağıydı.

- Özgürlük en sonunda gelecek!
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Onun sevinci aslında eğlencesi elinden alınan Rum aha-
linin beklediği, istediği şeydi. Taş parkeli yollarda ayaklarını 
vura vura gidiyordu Panayot.

Öğlen olmadan tüm Giresun bunu konuşuyordu.
Kahvehaneden içeri kapıları kırarcasına girdi Mustafa 

Kaptan: 
- Yunan Kızılhaç Cemiyeti bir gemi adam getirmiş Gire-

sun’a!
- Canına susamış demek!
Herkes birbirine baktı, az sonra buranın karışacağı adı 

gibi bilen müdavimlerde bir hareketlenme oldu. Gözler Os-
man Ağa’ya* çevrildi. O gözlerini kısarak baktı gelene ve içe-
rideki birkaç kişiye duraksamadan elinde sırayla masalarda 
gezdirdiği tepsideki çayları dağıtmaya devam etti gözlerini 
birkaç kişiden ayırmadan. 

Derin bir nefes çekip çayına şekerini atıp karıştıran biri 
kızgınlıkla sordu: 

- Sebep?
Alaycı bakışlarla:
- İnsani yardım yapacaklarmış!
Osman Ağa tepsiyi koydu tezgâha, yüzü renkten renge 

girmişti, öfkesini kontrol etmeye çalıştı.
- Yerli Rumları eğiterek böyle örgütlüyorlar.
- Gemiden sadece, insan mı indi, asker var mıydı?
- Büyük çok büyük malzemeler indi, üzerinde Kızılhaç 

arması vardı.
Osman Ağa:
- Hah onlar silahtır işte!
- Yok o kadar aleni getirmezler.

*  Osman Ağa aileden zengin olduğu ve çevresinde eli açıklığı ile bilindi-
ğinden ağa lakabını alır.
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Osman Ağa bunu diyen genç adama öyle bir sert baktı ki 
genç kekeleyerek:

- O kadar mı diyorsun ağam?
Başını salladı evet diyerek. 
Mustafa Kaptan: 
- Marangoz Karaoğlan Panayot Giresun Rum okuluna 

Yunan bayrağını çekti.
Osman Ağa içeriye bir göz gezdirdi, önlüğünü çıkartıp 

tezgâha öyle bir attı ki kim olsa bu hareketin bir fırtınanın 
habercisi olduğunu anlardı. 

- Sen sahip ol buralara çocuk. 
O dışarı çıkarken arkasından onu takip eden bir kalaba-

lık oluştu. Bir bahçeye yöneldi. Döndü ilk arkasında gördüğü 
Mustafa Kaptan’dı. Diğerleri birbirlerine bakıyor ama kimse 
korkudan konuşmuyordu. Belli bir noktaya kadar yürüdüler 
sessizce. Bir bahçeden içeri gidiler. Penceresi kuşgözü kadar 
küçük, içerisi normal bir kahvehane büyüklüğünde kocaman 
bir odadan içeri doluştular. Öfkesi sesinden ve hareketlerine 
yansıyan Osman Ağa içeridekilere hesap sorar gibiydi: 

- Bu olanlardan haberiniz var mı?

Topal Osman Ağa ve Giresun Gönüllüleri (Kara Zıpkalılar)
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- Var ağam.
- Yeni duyduk.
Osman Ağa: 
- Gidip inzibata o hastane mi okul mu neyse öğrenin as-

lını astarını adamın canını sıkmasınlar! Bayrağın kaldı-
rılmasını adap dairesinde söyleyin, kaldırdılar kaldır-
dılar, ha kaldırmadılar bakacağız artık… 

Elini masaya vurduğunda su sürahisi, bardaklar sağa sola 
saçıldı. İki kişi yerlerden bardakları toplarken birkaç kişi hız-
la kapıdan çıkmıştı bile. 

Osman Ağa’ya bakıp müsaade ister bir hareket eden ken-
disinden yaşça büyük Mehmet gidenlerin peşinden seslendi:

- Bizi durumdan haberdar edin!
O arada onlarca Giresunlu gitti geldi, gece boyunca hareket-

lilik devam etti ve aslında hepsi haber beklediler. Artık sabah 
olmuştu. Birden koşarak gelenleri görünce hepsi ayaklandı.

- Ağam, İnzibat subayı Sırrı Bey, bayrağı sözlü uyarıyla 
indirtmeyi başaramadı. 

Osman Ağa hiddetlendi, yumruklarını sıkarken eli belin-
deki silahı yokluyordu.

- Bekliyordum… Bizim memlekette bizim bayrağımızdan 
başka bayrak ancak rüyalarında dalgalanır. HAYDİN 
DAVRANIN ÇEPNİ UŞAKLARI VAZİFE BİZİ BEKLER!!!

Marangoz Panayot bağıra çağıra dükkânının kapı önün-
de birileriyle ağız dolusu Türklere saydırarak konuşuyordu. 
Etrafındakiler de en az onun kadar keyifliydi. Sokağın başın-
da Osman Ağa ve Çepni uşakları ile göründüğünde sağlı sollu 
geri çekilenler oldu. 

Osman Ağa Panayot’un önüne geldi, gözünün içine baka 
baka:

- Ne oluyor burada kimin memleketine kimin bayrağını 
asıyorsun? diye sordu. 

TÜM H
AKLARI Ş

İR
A Y

AYIN
LARIN

A A
İT

Tİ
R.



İLKNUR BEK AŞ

22

Panayot ağzını yaya yaya dişlerini göstererek alaycı şekil-
de kahkaha atarak:

- Bundan sonra böyle! 
Osman Ağa:
- Öyle mi? 
Osman Ağa cümlesi bittiğinde aralarına dalar, Panayot’un 

da içinde olduğu beş altı kişiyi tokatlayarak yere serer bu es-
nada arkadaşları Yunan bayraklarını indirir yerine Türk bay-
raklarını asar. 

Yediği dayaktan yerinden kalkamayanlarla daha fazla uğ-
raşmak istemez ve haydi der demez Çepniler oradan uzakla-
şırlar. 

Pontus ve Yunan bayraklarının yerlerine Türk bayrağını 
asar. Ve bir kaç güne Giresun’da Taş Mektebe Pontus bayrağı 
asan Rum ustasının cesedi denizden kokmuş halde çıkar.

Genel itibari ile Kızılhaç subayları da fiili olarak bu ör-
gütlenmelerin içerisinde yer almışlardır. Ayrıca Kızılhaç 
gemileri ile gelen silah, cephane ve üniforma gibi askerî 
teçhizat da bu çetelere dağıtılmıştır. Söz konusu çeteler, Müs-
lümanlara saldırmış ve karışıklık çıkarmışlardır. Hatta bizzat 
Kızılhaç askerleri ve doktorları da saldırılarda bulunmuşlar-
dır. Bunların dışında, Yunan Kızıl haçı, propaganda ve istih-
barat konularında da Yunanistan için siyasi bir alet olarak 
kullanılmak istenmiştir. Metropolitler, Yunan subayları, İtilaf 
Devletlerinin temsilcileri ve diğer Yunan örgütleri ile işbir-
liği içerisinde bu faaliyetler yürütülmüştür. Kızılhaç’ı para-
van olarak kullanmalarının amacı, Yunanların Batı Anadolu, 
Trakya ve Karadeniz bölgelerinde Osmanlı Devleti aleyhine 
yapılmasını sağladıkları çetecilik, silah kaçakçılığı ve propa-
ganda eylemleridir. 
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İZMİR İŞGALİ 
1919

Giresun’da acayip bir huzursuzluk, koşuşturma her yerde he-
men herkesin konuştuğu tek şey vardı.

İzmir’i Yunanlar 15 Mayıs 1919’da işgale başlamıştı. Mus-
tafa Kemal Paşa da maiyeti ile birlikte 16 Mayıs 1919 günü bir 
vapurla Samsun’a doğru yola çıkmıştı. Ancak, Mustafa Kemal 
Paşa daha İstanbul’dan hareket etmeden, 15 Mayıs 1919’da, 
veda etmek için Genelkurmay Başkanlığına ve İstanbul Hükü-
metinin bulunduğu Babıâli’ye gitmiştir. Babıâli’deki bu veda 
ziyareti sırasında İzmir’e Yunan kuvvetlerinin çıktığı haberini 
öğrenmişti.

O anda şaşkın ve telaşlı hükümet üyelerinden İç İşleri Ba-
kanı Mehmet Ali Bey ile Deniz İşleri Bakanına Mustafa Kemal 
Paşa:

- Ne yapmayı tasavvur ediyorsunuz?
- Protesto edeceğiz! 
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- Bu lâzımdır, doğrudur. Ancak böyle bir protesto ile Yu-
nanların İzmir’den geri çekileceklerine veya İngilizle-
rin onları geri çekeceklerine ihtimal veriyor musunuz? 

- Evet, daha kesin tedbirler düşünmeli.
- !?*

* Kaynakça: Falih Rıfkı Atay, Çankaya, İstanbul, 1980, s. 172, Harp Tari-
hi Vesikaları Dergisi, Sayı: 1, vesika no: 3.
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