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Türkiye'de Milli Mücadele y~llar~~olarak bilinen 1919-1922 dönemine ait çal~~malar pek çoktur. Bilindi~i üzere bu dönemde Anadolu'da Türkler bir ölüm-kal~m sava~~~vermi~~ve bu mücadele
daha çok Anadolu'yu i~gal eden Yunan ordular~na kar~~~olmu~tur. Bu dönem Türk tarihçili~i için ne
kadar önemli ise ayn~~ ~ekilde Yunan tarihçili~i için de önemlidir. Zira Eglezou'nun kitab~nda da
anlat~ld~~~~gibi bu dönem Yunan devleti için bir kriz dönemidir. Her ne kadar Yunanistan'da bu
döneme dair birçok Yunanca eser varsa da ~ ngilizce lisan~nda akademik çal~~ma say~s~~pek o kadar da
fazla de~ildir. Eglezou ~ngilizce haz~rlad~~~~bu çal~~mas~nda Yunan tarihinde çok önemli olan bu
dönem s~ras~nda Atina bas~m= ne tür bir tav~r tak~nd~~~m, bas~n~n iktidarla ili~kilerini ve Anadolu'daki sava~~~okuyucular~na nas~l yansitu~~n~~anlatmaktad~r. Bu çal~~ma ~üphesiz Türk tarihçileri için
de önemlidir. Zira 1919-1922 dönemini ara~unrken ve bu dönemle ilgili eserler ortaya koyarken
Yunanistan'da neler olup bitti~ini anlamak Türk tarihçilerine yeni bak~~~aç~lan sa~layabilecektir.
Eglezou çal~~mas~nda birincil kaynak olarak on iki Atina gazetesini seçmi~tir. Gazeteleri dönemin siyasi güçlerine yak~nl~klar~na göre üç gruba ay~rm~~ur: Venizelosçu, Venizelos kar~~tlar~~ ve
Sosyalistler. Bu son grubun kendi yay~n organ~~ vard~r: Rizospasti gazetesi. Venizelosçu ve Venizelos
kar~~t~~gazetelerin sahipleri ise özel ki~ilerdir. Ancak bu ki~iler destekledikleri siyasi görü~ün temsilcileri ile yakin ili~ki içerisindedirler. Yani bir nevi o siyasi görü~ün yay~n organ~~görevini görmü~lerdir.
Bunun kar~~l~~~nda da e~er destekledikleri siyasi görü~~iktidarda ise iktidar tarafindan kendilerine
çe~idi imtiyazlar sa~lanm~~t~r. Mesela 1919 y~l~ndaki Paris Bar~~~Konferans~~s~ras~nda ilk elden haberler ilk önce ve neredeyse sadece Ba~bakan Venizelos'un yak~n arkada~~~olan Andreas Kavafakis'in
editörlü~ünü yapt~~~~ Eleftheros Typos gazetesinde yay~nlan~yordu. Venizelos iktidardan uzakla~~p
yerine Venizelos kar~~t~~koalisyon geldi~inde bu koalisyonun liderleri Calogeropoulos ve Gounaris
1921 ~ubat'~nda Londra'daki görü~melerle ilgili detaylar~~sadece kendilerine yakin olan Kathimerini
gazetesinin editörü Vlachos'la payla~m~~larch.
Eglezou, Sosyalist partinin yay~n organ~~ Rizospasti'yi ise ayr~~bir kategoride de~erlendirmektedir. Bu gazete hem Venizelosçular~~ hem de Venizelos kar~~tlar~n~~ ele~tirmekteydi. Bu iki grubu da
burjuva partileri olarak de~erlendirmekteydi. Bu iki grubun Büyük Devletler'in oyununa geldiklerini ve Büyük Devletlerin emperyalist projelerine alet olduklar~na dair yay~nlar yapmaktayd~. Ayr~ca,
yine bu iki gruptan farkl~~ olarak ba~~ndan beri Yunanistan'~n Anadolu'yu i~gal etmesine kar~ayd~.
Rizospasti Yunan halk~n~n uzun sava~lardan b~kt~~~n~~ ve art~k bar~~~içerisinde ya~amak istedi~ini iddia
etmekteydi. Zaten fakir bir ülke olan Yunanistan'~n elinde ne varsa Anadolu'daki maceraya harcamas~~anlams~zd~. Ayr~ca bu macera Yunanistandan çok Büyük Devletlerin emperyalist amaçlar~na
hizmet etmekteydi.
Eglezou bu çal~~mas~nda 1919-1922 döneminin Yunan devleti için bir kriz dönemi oldu~u
tespitini yapmaktad~r. Di~er ülkeler Birinci Dünya Sava~~'n~n yaralar~n~~sarmaya çal~~~rken Yunanistan Anadolu'da yeni bir serüvene giri~mi~tir. Bu serüven üç y~ldan fazla sürmü~~ve sonucunda hem
Yunan ordusu çok a~~r bir yenilgi alarak Anadolu'yu terk etmi~, hem de bu sava~~s~ras~nda ve sonras~nda imzalanan Lozan anla~mas~~ uyar~nca Anadolu Rumlar~~Türkiye'yi terk etmislerdir. Yakla~~k
1.500.000 Rum'un Yunanistan'a göç etmesi Yunanistan'da alt~ndan kalk~lmas~~zor ekonomik, sosyal
ve siyasi sorunlar do~urmu~tur.
Yazar, Anadolu'daki sava~~s~ras~nda Atina bas~ n~n~n yo~un propaganda faaliyetlerinde bulundu~unu anlatmaktad~r. Bu propaganda yak~n Yunan tarihinin en önemli üç meselesi olan Megali
Idea, "Milli Hiziple~me" (ethnikos dichasmos) ve 'd~~~müdahale' ile ilgilidir.
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Megali Idea ve onun gerçekle~tirilmesi meselesi ile ilgili Eglezou hem Venizelosçu bas~n~n hem
de Venizelos kar~~t~~güçlerin fikir birli~i içerisinde olduklar~n~~belirtmektedir. Bu iki grup aras~ndaki
tart~~ma ise Megali Idea'n~n nas~l gerçekle~tirilece~i, ya da neden gerçekle~tirilemedi~i haklundad~r.
Bu noktada Anadolu maceras~~hakk~nda iki tarafin birbirlerini niye ele~tirdi~i konusu Yunanistan'da
genel olarak Anadolu'nun Yunanistan tarafindan i~gali hakk~nda ne dü~ünüldü~ünü anlamak aç~s~ndan önemlidir. Sosyalistler hariç Yunanistan'da Anadolu'nun i~gal edilmesi konusunda bir fikir
birli~i oldu~u görülmektedir. Sosyalistler, sava~~ülkenin kaynaklar~n~~ tüketti~i için sava~a kar~~d~rlar.
Venizelosçu-Venizelos kar~~t~~çeki~mede ise ele~tiriler bu i~galin neden daha etkili bir ~ekilde yap~lamad~~~na dairdir. Ayr~ca, baz~~Venizelos kar~~t~~ ki~iler mevcut imkanlarla Yunanistan'~n Anadolu'yu
i~gal etmesinin pek de mant~kl~~olmad~~~n~~söylemi~lerdir. Yani, asl~nda bir bak~ma ne Venizelosçular,
nede Venizelos kar~~tlar~~asl~nda Anadolu'da Yunan i~galini me~ru k~lacak herhangi bir durumun
olmad~~~; nüfus yo~unlu~u ölçü al~nacak olsa bile herhangi bir ~ekilde Rumlar~n Anadolu'da ço~unluk te~kil etmedikleri; ayr~ca Anadolu Rumlarimn tamam~n~ n Yunanistan'a kat~lma konusunda toplu
bir ~ekilde herhangi bir taleplerinin olup olmad~~~~gibi konularla ilgilenmemektedirler. Anadolu'ya
asker ç~karma hareketinin hangi kritere göre me~ru gösterilebilece~ine dair bir tart~~ma da bu iki
grup aras~nda olmam~~t~r. Mesele, bu i~galin zamanlamas~na ve nas~l yap~laca~~na dairdir ve muhalefette olan siyasi görü~~iktidardakileri bu i~gali etkili bir ~ekilde gerçekle~tirememekle ve dolay~s~yla
Yunan milli ç~karlar~na yeterince hizmet etmemekle suçiamaktad~r.
"Milli Hiziple~me" meselesinin bu dönemde Atina bas~ n~na yans~mas~~ise daha çok "içerideki
dü~manlara" kar~~~propaganda olarak kendisini göstermi~tir. 1920 Kas~m'~na kadar Yunanistan'da
Venizelosçular iktidardayd~. Ancak, 1920 A~ustos'unda Sevr Anla~mas~'n~~~stanbul hükümetine kabul
ettirme ba~ar~s~na ra~men üç ay sonra Venizelos seçimleri kaybederek iktidardan uzakla~ur~lm~~t~.
Venizelos, iktidarda kald~~~~sürede bir yandan Anadolu'nun i~gali ile u~ra~~rken bir yandan da ülkesinde muhalefete kar~~~mücadele vermekteydi. Venizelosçular~n Venizelos kar~~t~~siyasi güçlerle bu
mücadelesinin kökleri "Milli Hiziple~me"nin ba~lad~~~~Birinci Dünya Sava~~'n~n patlak verdi~i 1914
y~l~na kadar gitmekteydi. Birinci Dünya Sava~~~ba~lad~~~nda Yunan Kral~~Konstantin sava~~s~ras~nda
tarafs~z kalmaktan yanayd~. Halbuki Ba~bakan Venizelos, ~tilaf Devletleri yan~nda sava~a girilmesi
taraftanyd~. Ancak Konstantin Venizelos'un bask~lar~na boyun e~medi ve 1915 Ocak'~nda Venizelos
görevinden istifa etti. 1915 Haziran'~nda yap~lan yeni seçimleri Venizelos kazand~, ancak A~ustos
ay~ na kadar Kral hükümeti onaylamad~. Bu s~rada Bulgaristan'la S~rbistan aras~nda ç~kan sava~a
Venizelos müdahil olmak istedi. Aral~k ay~nda ikinci defa Konstantin ba~bakan~m istifaya zorlad~.
Venizelos Atina'y~~ terk etti. Ancak 1916 A~ustos'unda Selanik'te kendisinin ba~~nda oldu~u geçici bir
hükümet kurdu ve Konstantin'e kar~~~mücadelesini ~ tilaf Devletleri'nin de deste~iyle buradan sürdürdü. Venizelos ile Kralc~lar aras~ndaki bu mücadele ülkede derin bir siyasi kampla~ma do~urdu.
Ve bu kampla~ma yak~n Yunan tarihinin en önemli meselelerinden birisi haline geldi.
1919-1922 y~llar~~ aras~nda Yunan ordular~n~n Anadolu i~gali s~ras~nda bu kampla~ma ve her
iki kamp~n birbiriyle mücadelesi Eglezou'nun tespitiyle Atina bas~n~n propaganda faaliyetlerinde de
kendisini göstermi~tir. 1920 Kas~m'~na kadar Atina'daki Venizelosçu bas~n, iktidardaki Venizelos'un
da yönlendirmesiyle Anadolu'daki Yunan i~galinin ne kadar iyi yürütüldü~ünü ve Venizelos'un
"Büyük Yunanistan"' kurma yolunda ne kadar ba~ar~l~~ oldu~unu Yunanistan'daki Venizelos kar~~t~~
güçlere kar~~~bir propaganda olarak anlatmaktayd~. Kas~m ay~nda seçimi Venizelos kar~~t~~güçler
kazand~~~nda bu sefer de onlara yak~n bas~n Venizelos'un bir "hain" oldu~unu, Yunanistan'dan
ziyade ~tilaf Devletleri'ne hizmet etti~ini, elbette Anadolu'nun Yunanistan'la birle~mesi gerekti~ini
ancak bunun Kral Konstantin sayesinde gerçekle~ebilece~ine dair propaganda yapm~~t~.
Yak~n Yunan tarihinin üçüncü önemli meselesi olan Büyük Devletler'in Yunanistan iç ve d~~~
meselelerine müdahale etmesi hakk~nda Atina bas~n~nda 1919-1922 döneminde yo~un yay~nlar
yap~lm~~t~r. Eglezou bu konuda Venizelosçu ve Venizelos kar~~t~~bas~n~n yay~nlar~n~n mevzubahis olan
ülkeye göre benzerlik ve farkl~l~k gösterdikleri tespitini yapmaktad~r. ~ talya ile ilgili olarak; Anadolu'daki Italyan ç~karlar~~ile Yunan ç~karlar~~çeli~ti~i için ~talya hem Venizelosçu hem de Venizelos
kar~~t~~bas~nda kötülenmi~~ve Yunanistan'~ n dü~man~~olarak gösterilmi~tir. ~ ngiltere ve Fransa hak-
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k~ nda ise Venizelos iktidar~ nda bu iki ülke Yunanistan'~ n dostu olarak gösterilmi~lerdir. 1920 Kas~m'~nda Venizelos kar~~t~~ güçler iktidara geldiklerinde ba~larda onlar da bu tutumu sürdürmü~lerdir. Ancak daha sonra Venizelos kar~~t~~ bas~ nda ~ ngiltere dost olarak gösterilmeye devam etmi~se de
Fransa, Mustafa Kemal ile i~birli~i yapt~~~~gerekçesiyle art~k dost bir ülke olmaktan ç~kar~lm~~~ve bu
ülke aleyhinde yay~nlar ba~lam~~t~r. Eglezou bazen baz~~ Venizelos kar~~t~~ gazetelerin bütün Büyük
Devletler aleyhinde yay~nlar yapt~ klar~n~~ belirtmektedir. Muhalefetteki Venizelosçular~~ destekleyen
bas~ n ise Büyük Devletler'e kar~~~mutedil tavr~ n~~devam ettirmi~tir. Ancak Yunan ordular~ n~n sava~~~
kaybetmesinden sonra Venizelosçu bas~n da ayn~~ ~ekilde Büyük Devletleri kötüleyici yay~nlar yapm~~t~r.
Eglezou. Sosyalistlerin yay~n organ~~ Rizospasti'nin ba~~ndan beri Büyük Devletler aleyhinde
düzenli yay~ n yapan tek gazete oldu~u tespitini yapmaktad~ r. Bu gazeteye göre dostlu~u aranmas~~
gereken tek ülke Sovyetler Birli~i'dir. Di~er Bat~l~~ devletler emperyalisttirler ve Yunanistan'~n milli
ç~karlar~ndan ziyade kendi ç~karlar~n~~ gözetmektedirler.
Kitap hakk~ ndaki yukar~daki genel de~erlendirmeden sonra, Türk tarihçilerinin de yak~ndan
ilgilendi~i Paris Bar~~~Konferans~, Izmir'in Yunanistan tarafindan i~gali, Sevr anla~mas~~ ve ~zmir
yang~n~~ gibi konularda Atina bas~n~nda ç~kan haberleri Eglezou'nun nas~l de~erlendirdi~ine bak~ld~~~nda; öncelikle Venizelos'un Paris Bar~~~Konferans~~ s~ras~ nda elini güçlendirmek için hem Yunan
bas~n~ n~~hem de yabanc~~bas~ n~~etkili bir ~ekilde kullanmaya çal~~t~~~~görülmektedir. Venizelos, bilhassa dört ~ ngiliz gazetesinin Yunanistan lehinde yay~nlar yapmas~n~~ sa~lam~~t~r. Bunlar The Times,
The Manchester Guardian, the Morning Post ve The Westminister Gazette idiler. Eglezou bunlardan
en fazla Yunan taraftar~~ olan~n The Morning Post oldu~unu belirtmektedir.
Venizelos ~ngilizlerle kurdu~u yak~ n ili~kilerin faydas~n~~ Yunanistan'da kendi lehine bir bas~ n
faaliyeti olu~turma ad~ na da görmü~tür. Eglezou, Yunanistan'da gazete ç~karma i~inde maddi k~s~tlamalardan dolay~~ zorluklar ya~and~~~n~~ ancak ~ ngiliz D~~i~leri Bakanl~~~'n~ n Venizelosçu bas~n~~maddi
bir ~ekilde desteklemesinden dolay~~ Venizelos'un kendisine kar~~~olan güçlere göre bas~n üzerinden
daha iyi mücadele verebildi~ini tespit etmektedir.
Eglezou Rizospasti haricindeki bütün Atina bas~n~ n~n Venizelos'un Bar~~~Konferans~'nda dile
getirdi~i taleplerini destekledi~ini yazmaktad~r. Ancak Venizelos kar~~t~~ bas~ n~n, e~er Venizelos
amaçlar~ n~~ gerçekle~tiremezse, ~iddetli bir ele~tiri haz~rl~~~~içerisinde oldu~unu da belirtmektedir.
Venizelos'un Paris'te öne sürdü~ü Yunan taleplerinden bir tanesi ~zmir ile ilgiliydi. Venizelos
~stanbul hakk~ nda ~imdilik çok istekli görünmese de Izmir'in mutlaka Yunanistan'a ba~lanmas~~
gerekti~ini dü~ünüyordu. Paris'te ~zmir hakk~nda giri~imlerini sürdürürken Venizelos bir yandan da
~zmir ve havalisine Yunanl~~gazeteciler göndererek oradaki Rum ahali içinde propaganda yapt~nyor
ve ~zmir Rumlar~n~~ilerideki Yunan i~galine haz~rl~yordu. Eglezou daha 1919 Ocak'~ nda baz~~Yunanl~~
gazetecilerin Izmir'e vard~ klar~ n~~ ve orada Atina'daki gazetelerin muhabirli~ini yapar gibi göründüklerini yazmaktad~r. Ancak bu gazetecilerin gerçek amac~~oradaki ahaliyi bir Yunan idaresi konusunda
harekete geçirmekti. Eglezou'nun bu tespiti, Izmir'in 1919 May~s'~nda Yunanistan taraf~ndan i~gal
edilmesinden önce bu devlet tarafindan bölgede yürütülen propagandan~ n ve belki de tedhi~~hareketlerinin anla~~lmas~~ aç~s~ndan önemlidir. Ayr~ca, yine Eglezou baz~~gazetecilerin Izmir'e Yunan
K~z~lhac~~ üyeleri olarak gittiklerini ancak burada çe~itli propaganda faaliyetlerine giri~tiklerini anlatmaktad~ r. Bu gazeteciler Izmir'de sadece Rum gazetelerinde de~il Frans~z, Ermeni ve Musevi gazetelerinde de Izmir'in Yunanistan taraf~ ndan i~gal edilmesine yönelik makaleler yay~nlam~~lard~. Yunan
K~z~lhac~, Yunanistan'~n Anadolu'daki hedefleri do~rultusunda sadece ~zmir ve bölgesinde bu türlü
faaliyetlerde bulunmam~~, Do~u Karadeniz Rumlar~'n~~da önce ~stanbul sonra da Ankara hükümetine kar~~~ayakland~rma i~inde de önemli bir rol oynam~~t~r.
1919 May~s'~ nda Yunanistan Izmir'e asker ç~karm~~t~. Yunanistan'~n ~zmir'e asker ç~ karmas~~
do~al olarak Atina bas~ n~nda geni~~yer bulmu~tu. Eglezou Atina bas~n~n Yunanistan'~ n "yay~lmac~~
milliyetçili~i"ni överken Yunan askerlerinin ç~ karma s~ras~ nda giri~tikleri katliamlar~ n üstünü örttü-
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günü belirtmektedir. Eglezou Atina bas~n~ n~ n ç~karma s~ras~ nda meydana gelen hadiselerden bu
katliamlar~ n kurban~~ olan Türkleri sorumlu tuttu~unu söylemektedir. (The Athenian newspapers
covered up Greek responsibility for these incidents, putting the entire blame on the Turks, despite
their being victims of several atrocities.) Eglezou, sadece Rizospasti gazetesinin Izmir'in i~galini destekler yay~n yapmad~~~n~~ yazmaktad~r. Ancak bu konuda bu gazetede yay~ nlanan haber neredeyse
tamamen sansür edilmi~ti. Sansür meselesinde ayr~ca, Eglezou kitab~ n~n çe~itli yerlerinde hem
Venizelosçular~ n hem de Venizelos kar~~tlarm~ n iktidarda olduklar~~ sürece bas~na s~k~~ bir sansür
uygulad~ klar~m belirtmektedir.
Sevr Anla~mas~'n~n imza edilmesine Atina bas~ n~n~ n verdi~i tepkiyi de~erlendirirken yazar,
Venizelosçu bas~ n~n bilhassa da yakla~an seçimlerde Venizelos'un elini güçlendirmek için Sevr Anla~mas~'n~~ büyük bir zafer olarak i~ledi~ini belirtmektedir. Venizelos kar~~t~~ bas~ n ise Venizelos'un
ba~ar~s~z oldu~unu asl~ nda Yunanistan lehine daha büyük kazan~mlar elde edebilece~ini yazm~~t~.
Burada yine iki bas~ n aras~ndaki tart~~ma Yunanistan'~ n Sevr Anla~mas~~ile ilgili kazanc~ n~n yeterli
olup olmad~~~~ile ilgiliydi. Eglezou Rizospasti'nin bu iki grup bas~ ndan farkl~~ olarak Sevr Anla~mas~'n~~
ele~tirdi~ini yazmaktad~r. Bu gazetenin yakla~~m~~ yine s~n~f temellidir. Rizospasti'ye göre Sevr Anla~mas~~ burjuva partilerin taleplerinin ifadesidir, ancak Yunanistan'da fakirlikten zor durumda olan
halka bir faydas~~ yoktur. Sadece Anadolu'daki Rumlar da Yunanistan'daki "zorbalar~n iktidar~~alt~na
gireceklerdir. Rizospasti, Anadolu Rumlar~ n~ n "siyasi kölelik"ten kurtulmu~~olabileceklerini, ama bu
sefer de Yunanistan'daki "finansal köleli~in" mahkumu olacaklar~n~~iddia etmekteydi.
Yazar, ~ zmir yang~ mna de~indi~i k~s~= giri~inde Izmir'in düzenli ve düzensiz Türk birliklerince yak~ld~~~~görü~ünü destekler ifadeler kullanmaktad~r. Eglezou daha sonra ~ zmir yang~ n~ndan
zarar gören Rum ahalinin durumunu Atina bas~n~ n - yabanc~~bas~nla beraber - Türkleri kötülemek
ad~na kulland~~~ n~~anlatmaktad~r. Eglezou Atina bas~ n~n ~zmir'i Türklerin yakt~~~~görü~ünü yayd~~~n~~
belirtmektedir. Ancak Atina gazetelerinin Izmir'in Türkler tarafindan geri al~nmas~ ndan sonra bu
~ehirde muhabirlerinin olmamas~ ndan dolay~~ "görgü ~ahitlerinden" yang~n hakk~nda bilgi ald~ klar~n~~
yazmaktad~r. Buna göre bilhassa Amerika'n~n ~ zmir konsolosu George Horton ve A~r~erikah misyoner
Minnie Mills'in ifadeleri Atina bas~nda islenmi~tir. Ancak yazar, burada bu "görgü ~ahitleri" meselesini akademik bir sorguya tabi tutmamaktad~r. Zira mesela, 13 Eylül'de Izmir'de yang~n ba~lad~~~nda
George Horton ~ehirde de~ildi ve çoktan Atina'ya do~ru yola ç~km~~t~. Yani yazar Atina bas~n~ n
haberlerine kaynak gösterdi~i "görgü ~ahitleri" meselesinin de ihtilafl~~ oldu~unu göz önüne almallyd~. Yazar, en az~ndan kendi kitabinin ashyla çok da ilgisi olmayan bu kadar ihtilafl~~ bir konuda gerekli
ara~t~rmay~~yapmadan fikir beyan etmek yerine bu konunun tarihçiler aras~nda tart~~mal~~bir konu
oldu~unu belirterek sadece Atina bas~n~nda nas~l islendi~ini anlatmakla yetinmeliydi. Ayr~ca,
Eglezou'nun kendi tespit etti~i gibi Rizospasti gazetesi de ~ zmir yang~n~ndan do~rudan Türkleri
sorumlu tutmamaktayd~.
Bas~n, kamuoyunun yans~t~ld~~~~ya da ~ekillendirilmeye çal~~~ld~~~~bir aland~ r. Bas~ nda ç~kan
haberlerden hem kamuoyunun neyi nas~l dü~ündü~ünü hem de neyi nas~l dü~ünmesi istendi~ini
anlamak mümkündür. Eglezou'nun "kar~~~taraf~n" ne dü~ündü~ünü anlatt~~~~bu kitabi Türk tarihçiliginde çok önemli bir konu olan "Milli Mücadele Dönemi"ne farkl~~ aç~lardan yakla~~lmasma ve daha
iyi anla~~lmas~ na katk~~ sa~layacakt~r.
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