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Öz 

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra toplanan Paris Barış Konferansı, dünyanın dört bir yanından 

temsilcileri ağırlamıştır. Yunanistan’ın temsilcisi Venizelos, basını kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyi 

başaran nadir liderlerden biri olmuştur. Batı basını ile ilgili çalışmalarına Mondros Mütarekesi’nin 

imzalanmasından önce başlayan Venizelos, Londra elçisi Kaklamanos’u elini güçlendirecek bir bilgilendirme 

çalışması yapmakla görevlendirmiştir. Kaklamanos, Londra’daki The Times gazetesi başta olmak üzere Avrupa’nın 

önde gelen basın gruplarıyla irtibata geçerek Yunan ve Rum taleplerinin haklılığıyla ilgili haberler yayınlatmaya 

çalışmıştır. Bu makalede Paris Barış Konferansı’nda Yunan taleplerinin Batı basınındaki yansımaları üzerinde 

durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Venizelos, Paris Barış Konferansı, Kaklamanos, Mondoros Mütarekesi, Osmanlı 

Devleti 

 

Abstract 

After the World War I, Paris Peace Conference hosted many delegates from all over the world. Greek 

delegate Venizelos was one of the rare leaders who managed to manipulate the press in accordance with his own 

goals. Beginning his works on the Western Press before the signing of Mudros Armistice, Venizelos charged 

Kaklamanos, the London delegate, to conduct an information operation to strengthen his hand. Contacting 

primarily The Times in London and Europe’s other leading press groups, Kaklamanos did his best to make them 

publish news about the justice of Greek demands. This article focuses on the reflections of the Greek demands in 

Paris Peace Conference in the Western press. 
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Giriş 

Birinci Dünya Savaşı‟nın sona ermesiyle beraber savaşın galiplerinin savaşın 

sorumluları olarak gördükleri mağlup devletlerden bunu tazmin etme zamanı gelmiştir. 

Bununla birlikte galip devletlerin yardımcıları da yardımlarının karşılığı olan ödüllerini almak 

için Paris‟te toplanan barış konferansına katılmak üzere yola çıkmışlardır. Venizelos da payını 

almak gayesiyle galiplerin yardımcısı sıfatıyla Paris‟e gidenlerden biridir. O, Yunanlıların ve 

Anadolu‟daki Rumların temsilcisi sıfatıyla hakları olduğunu düşündüğü -özellikle Batı 

Anadolu ve çevresini- bölgeleri Yunanistan‟a katmak için konferans boyunca çalışacaktır.  

 

1. Paris Barış Konferansı’nın Toplanması 

Birinci Dünya Savaşı‟nın mağlupları olan İttifak Devletleri, savaşın mağlubiyeti 

neticesinde ard arda mütarekeler imzalamışlardır. Bulgaristan‟ın 29 Eylül‟de, Osmanlı 

Devleti‟nin 30 Ekim'de, Avusturya-Macaristan‟ın 3 Kasım‟da ve son olarak 11 Kasım 1918‟de 

Almanya‟nın ateşkes antlaşmalarını imzalamalarıyla uzun bir süredir devam eden savaş süreci 

sona ermiştir. Bundan sonra savaşı kesin olarak sona erdirme dönemi yani barış 

antlaşmalarının hazırlanıp imzalanması süreci başlamıştır.  

Birinci Dünya Savaşı‟nı masa başında sona erdirmek maksadıyla 18 Ocak 1919‟da 

Paris‟te bir barış konferansı toplanmış ve burada yaklaşık otuz iki devlet ve milletin 

temsilcileri yer almıştır. İngiltere, Amerika, Fransa, İtalya ve Japonya‟nın temsilcileri hâkim 

devletler sıfatıyla konferans içerisinde kurulmuş komisyonlarda yer almışlardır. Yine bu 

devletlerin Başbakan ve Dışişleri Bakanları‟ndan oluşan “Onlar Konseyi”, sadece 

Başbakanlarından oluşan “Beşler Konseyi” kurulmuştur. Fakat bu son oluşum, Japon 

Başbakanı‟nın çekilmesiyle “Dörtler Konseyi” haline dönüşmüştür. Dünyanın paylaşımını 

yapmak için bir araya gelen temsilcilerin her biri temsil ettikleri ülke ya da kurmak istedikleri 

devlet adına isteklerini sıralamak için bu konferansa gelmişlerdir. 

Devlet adamları, diplomatlar ve uzmanlar Paris Barış Konferansı‟nda önce Almanya 

ile yapılacak barışla ilgilenmişler daha sonra Avusturya-Macaristan konusunu ele almışlar en 

sonda ise Osmanlı halklarının ihtiyaçlarını dikkate almışlardır. Konferansın en önemli meselesi 

Osmanlı Devleti olmasına rağmen onunla alakalı meseleler Osmanlı temsilcisinin yer 

almadığı, söz hakkı kullanmadığı toplantı odalarında konuşulmuştur. Osmanlı Devleti 

temsilcisi Damat Ferit Paşa‟nın konferansa katılma talebi ancak Haziran 1919‟da 

gerçekleşebilmiş, buna karşın hala Osmanlı içinde yaşayan Rumların ve Yunanistan‟ın 

temsilcisi sıfatıyla konferansa gelen Venizelos, Şubat 1919‟da isteklerini sıralamak için 

Konseyin karşısında yerini almıştır. 

 

1.1.Paris Barış Konferansı’na Yunanlıların Gelişi  

Paris Barış Konferansı‟nın açılışından yaklaşık on beş gün sonra Yunanlıların ve dahi 

Osmanlı içerisinde kalan Rumların talepleri ile ilgili konuşmak üzere Yunan Başbakanı; 

Konsey‟in karşısına çıkmak için Paris‟e hareket emiştir. Yunan Başbakan Elefteryos 

Venizelos, Barış Konferansı için Paris‟e doğru yola çıktığında önce İtalya başşehri Roma‟ya 

uğramıştır. Arnavutluk ile Türkiye üzerindeki İtalyan-Yunan rekabetiyle ilgili İtalya başbakanı 

ve dışişleri bakanıyla görüşme yaptıysa da bir anlaşmaya varılamamıştır.  
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Yunan heyet Paris‟e vardığında İngilizlere yakın yerde olan Hotel Mercedes‟in üç 

katına yerleştiler. Heyet 19 kişiden oluşuyordu ama seksen kişilik oda tutmuşlardı. 

Venizelos‟un Paris‟teki görüşmeler esnasında liderleri etkilediği, görüşmeleri izleyenler 

tarafından dile getirilmiştir. ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Francis Stevenson 

Venizelos hakkında “enerjik, ikna edici, yorgunluk bilmeyen bir kişi olarak, İngilizleri 

kazandı, Fransızları etkiledi, Amerikalılara güven verdi, İtalyanları da hemen hemen nötralize 

etti. Paris‟te kaldığı süre zarfında çok çalıştı, mektuplar yazdı, röportajlar verdi, etkili kişilere 

yağ çekti.” şeklinde tanıtmaktadır.
1
 Venizelos‟un ikna edici karakteri Rum ve Yunan 

taleplerinin Paris‟te karşılığını bulmasına zemin hazırlamış, Ermenileri temsil eden Bogos 

Nubar Paşa‟nın talepleri için söylenen “Bogos‟un peri masalları” gibi ifadelerle karşılanmasını 

engelleyici rol oynamıştır. Osmanlı içerisinde yaşamış ve konferans devam ettiği müddetçe de 

yaşamaya devam edecek olan iki milletin temsilcisi bu iki devlet adamının, Birinci Dünya 

Savaşı boyunca İtilaf devletlerine yardımda bulunmuş olmalarının karşılığını tavır olarak aynı 

şekilde almadıkları açıkça görülmektedir. Bu durumun büyük oranda Venizelos ile Bogos 

Nubar Paşa‟nın karakterleri ve ikna güçleri arasındaki farktan ileri geldiği söylenebilir. 

Konferansta isteklerin sıralanması kısmına geçildiğinde Rum ve Yunan taleplerinin, Ermeni 

taleplerine nazaran çok daha hızlı bir şekilde kabul edilerek hayata geçirildiği en açık şekilde 

İzmir‟in işgali için Venizelos‟a izin verilmesinde görülmektedir. Bu iki temsilcinin istekleri ve 

konferans sonunda elde ettikleri yan yana yazıldığında Rum ve Yunan temsilcisi Venizelos‟un 

bir adım önde olduğu ortadadır.   

Venizelos, taleplerini ortaya koyacağı Paris‟teki konferansa doğru yola çıkarken 

hazırlıklar Londra‟daki büyükelçi Kaklamanos‟un öncülüğünde başlatılmıştı. Kaklamanos‟a 

geniş yetki ve kullanması için açık bir hesap verilmişti. Londra‟da basın bürosunun 

kuruluşundan sorumlu olmakla beraber Yunan ve Rum propagandasının Londra ayağını 

düzenlemek için bir yandan basın bürosunu kurmaya çalışan Kaklamanos, diğer taraftan 

Paris‟te Venizelos‟un elini kuvvetlendirecek kitaplar, dokümanlar ve broşürler yayınlamakla 

görevliydi. Dışişleri Bakanı Politis 3 Eylül 1918 tarihli Kaklamanos‟a gönderdiği mektubunda 

çalışmalarından dolayı memnun olduğunu bildiriş ve propagandanın yapılmasında nasıl 

yapılacağı yardımcı olacağını yazmıştır. Bu yazıda propaganda kitaplarının raflarında 

eskitecek kişilerden ziyade okuyup başkalarına da aktaracağına emin olunan kişilere 

gönderilmesinin amaca ulaşmada daha çok yardımcı olacağı ifade edilmektedir. Bu konuda 

büyükelçiliğin elinden imzalı bir mektubun iliştirilmesi şeklinde hazırlanan kitapların 

gazetecilere, politikacılara ve üniversitelere gönderilmesinin gerekliliğinden 

bahsedilmektedir.
2
 Londra‟da bu çalışmalar devam ederken bir yandan da Paris‟te konferans 

başlamıştır.  

3 ve 4 Şubat 1919‟da Paris Barış Konferansı‟nda büyük devletlerin huzuruna çıkarak, 

Osmanlı Devleti üzerindeki Yunan iddia ve amaçlarını listenin başında İzmir olmak üzere 

takdim edecek olan Venizelos, Yunan tezini Wilson prensiplerine ve self-determinasyon 

hakkına dayandırmıştır. Batı Anadolu‟nun nüfus yoğunluğu ve etnik nedenlerle Yunanistan‟a 

verilmesi gerektiğini söylemiştir. Batı Anadolu‟daki tüm Rum nüfusunun 1.700.000 olduğunu 

                                                 
1
 Margaret Macmilian, Paris 1919, çev:Belkıs Dişbudak, ODTÜ Yayıncılık, 2004, s. 341. 

2
 Dimitri Kitsikis Yunan Propogandası, Meydan Neşriyat, İstanbul, s.130-132. 
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söyleyen Venizelos, Rum nüfusunun Türk nüfusundan daha fazla olduğunu iddia etmiştir.
3
 

Venizelos‟un Paris‟te Konseyin karşısında Batı Anadolu‟daki Rum nüfusu ile ilgili sözleri 

Paris‟te çıkan L‟Humanité gazetesinde Fransız yazar Anatole France‟ın kaleme aldığı yazıda 

desteklenmektedir. Bütün dünyaya Venizelos‟un taleplerinde haklı olduğunu duyurmaya 

çalışmaktadır. Yazar Anatole France, L‟Humanité gazetesindeki yazısında Venizelos‟un 

çabalarının sefaletin ve ölümün kurbanı olan Asya Rumlarını ve Ermenilerini kurtarma çabası 

olarak nitelendirmektedir. Buna gerekçe olarak da Morning Post gazetesi muhabirinin 

ifadelerini işaret etmektedir. France‟nin söylediği muhabir yazısında Türkler ve Almanların 

Rum ve Ermeni soykırımları yaparak bu ırkları ortadan kaldırmayı hedeflediğini, Rumlar için 

bilançonun şu şekilde olduğunu yazmaktadır: “450.000 Rum sürgüne gönderildi ve öldürüldü, 

500.000‟i tabur göreviyle askere alındı ve öldü, bu üzücü olaylar ateşkese rağmen devam 

etti.”
4
 Anatole France yazısının devamında ateşkesin soykırımlara son vermediğini söyleyerek, 

İstanbul‟da Yunan gemilerinin bombalandığını, İmparatorluk içinde hala Ermeni ve Rumların 

birçok tehlikelere maruz kaldıklarını yazmaktadır. Bu ifadelerin gerçekle bağlantısını kurmak 

oldukça güçtür. Bu söylenen olaylar sırasında İstanbul‟un hala Osmanlı Devleti‟nin başşehri 

olduğu ve Yunan gemisinin işgal için geldiği ortada iken ve bombalama hadisesinin diğer 

kaynaklardan doğrulanmış olmamasına rağmen gazetenin okuyucularının bilinçaltına Türklerin 

soykırım yaptıkları, Yunan gemilerinin bombalandığı şeklindeki ifadelerle yaşanan olayları 

farklı şekilde sunduğu açıkça görülmektedir. Nüfus ile ilgili ifadelerinde ise Fransız yazarın 

kendi içinde çelişkiler yaşadığını tespit etmek hiç de güç değildir. L‟Humanité‟deki yazısının 

devamında konuyu nüfus meselesine getirerek Türk çoğunluğun göreceli olduğunu ve geçici 

olarak gelenlerden oluştuğunu ifade etmektedir. Yazar, İstanbul‟un Türk nüfusunun sultanın 

emrindeki bütün yerlerden gelmiş Müslüman topluluklardan oluştuğunu fakat Ermenilerin ve 

Rumların din kardeşleri olarak maneviyat ve ilerleme bakımından aynı noktada durduklarını 

söyleyerek nüfus konusunda ayrılmamaları gerektiğini yazmaktadır. Bu ifadeler nüfus 

konusundaki değerlendirmelerinde yazarın tam anlamıyla çeliştiğini göstermektedir. Ermeni ve 

Rumların din kardeşi oldukları için nüfus olarak birlikte kabul edilmeleri gerektiğini 

söylemesine karşın İstanbul‟un nüfusunda Müslümanların genel olarak sayılmasını 

eleştirmektedir. Dolayısıyla aynı yazı içindeki ifadelerinde kendisiyle çeliştiği açıkça 

görülmektedir.  

Bununla birlikte Rum ve Ermeni işbirliğinin yazılı hale dökülmesi söz konusudur. 

Paris‟te birlikte hareket edilmesine dair alınan ortak kararda şunlar yer almaktaydı: “Biz asırlar 

boyunca Türkler tarafından ezilen, zulme ve işkenceye uğrayan, Türkiyeli Hristiyan Rum ve 

Ermeni halkları, müttefiklerin nihaî zaferine hizmet etmiş olma inancıyla şu hususların 

gerçekleşmesini istediğimizi bildiririz: 1) Rum ve Ermenilerin yaşadığı bölgelerde Türk 

hakimiyetine son verilmelidir. 2) Her milletin kendi kaderini tayin etme hakkına uygun olarak, 

bağımsız bir Ermeni devleti kurulmalı ve Rumlara ait bölgeler Osmanlı İmparatorluğu‟ndan 

alınarak Yunanistan‟a bağlanmalıdır. 3) Suçludan (burada Osmanlı kastediliyor) uygun  bir 

tazminat istenmeli ve iki milyon Hristiyanın katilleri mutlaka cezalandırılmalıdır.”
5
 Rum-

Ermeni işbirliği konferans süresince devam etmiştir. Birbirlerinin taleplerini destekler 

konuşmalar yapan Bogos Nubar Paşa ve Venizelos Paris‟te ellerini kuvvetlendirecek her yola 

                                                 
3
 Hakan Uzun, “1919-1950 Yılları Arasında Türkiye-Yunanistan İlişkileri”, Gazi Üniversitesi 

Kırşehir Eğitim Fakültesi, cilt 5,sayı 2,(2004), s.39. 
4
 L’Humanité, 3 Şubat 1919. 

5
 Kitsikis, Yunan Propagandası, s. 272. 
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başvurmuşlardır. Venizelos 30 Aralık 1918‟de Barış Konferansı‟na verdiği muhtırasında 

Ermenistan‟a katılması gereken bölgeleri belirtmiştir. Buna göre Ermeniler Doğu Anadolu‟dan 

Akdeniz kıyılarına kadar uzanmış oluyorlardı. Böylece Venizelos, hem Ermenileri yanına 

çekmiş hem de Türkiye‟yi İzmir çevresine yerleşmiş Rumlar için bir daha tehlike kaynağı 

olamayacak derecede küçültmüş oluyordu.
6
 

 

1.2. Paris Barış Konferansı’nda Yunan Talepleri ve Batı Basınındaki Yankıları 

3 Şubat 1919‟da Venizelos Yunanistan‟ın isteklerini Yüksek Konsey‟e sunma fırsatını 

bulmuştur. Eline notlarını, istatistikî bilgilerini ve hatta talep edeceği adalardaki mutlu Yunan 

balıkçılarını gösteren fotoğraflarla dolu albümleri alarak gelen Venizelos, isteklerini ikna edici 

bir üslupla karşısındaki liderlere aktarmıştır. Bu konuyla ilgili önceden çalışmaya başlayan 

Venizelos, Paris‟teki görüşmelerin başlamasından birkaç ay evvel Lloyd George‟a gönderdiği 

mektupta; “Küçük Asya‟nın Yunan olan Batı kısmının kendilerine verilmesini istemekteydi. 

Bu sıralarda Yunan basını da kendilerini Bizans‟ın varisi olduklarını ileri süren yazılar 

yayınlamaktaydılar.
7
 Venizelos‟a göre; Arnavutluk‟un güneyini, Ege ile Karadeniz arasındaki 

Trakya‟yı hiç olmazsa batısını almalı, bunun yanı sıra birkaç adayı ve Anadolu‟dan da 

Marmara‟nın güney sahilinin ortasından yaklaşık 400 mil güneye İzmir‟e inen kesimi 

almalıydı. Yunanistan‟ın İstanbul‟u istemediğini özellikle ifade etmiştir. Bir yandan Amerikalı 

öğretmenlerin bu bölgelerdeki çalışmalarını överken, İtalyanlara kompliman yapmayı da ihmal 

etmemiştir. Bu duruş, Yunanistan için bir yandan da tehlikeli bir durumdur. Barış 

Konferansı‟ndaki o zafer anında Venizelos, Yunanistan‟la Türkiye arasında hala süregelen 

düşmanlığın da fitilini ateşlemiştir.
8
  

Venizelos‟un istekleri meselesine yer veren Fransa‟nın yüksek tirajlı gazetesi Le 

Figaro, Yunan başbakanının bildirisinde Bulgar ve Türk yönetimi altında acı çeken Rumların 

sıkıntılarını hatırlattığını ve talep ettiği toprakları şu şekilde sıraladığını okuyucularına 

iletmektedir: 

a) 150.000 Rum‟un yaşadığı yer, 

b) Trakya ve İstanbul bölgesi,  

c) Savaştan sonra Bulgaristan‟a katılan Ege Denizi kıyısı, 

d) Balıkesir vilayeti ve Küçük Asya‟daki Aydın, 

e) Kıbrıs adası.  

Bildirisinin devamında Venizelos, bu bölgelerdeki halkın çoğunun saf Yunan ırkından 

oluştuğunu ifade etmiştir. Gazetenin bu konuyla ilgili son cümlesi “Venizelos, Küçük Asya 

sorununa tam olarak değinmedi” şeklinde olmuştur.
9
 Burada da görüldüğü üzere 150.000 

Rum‟un geldiği yerin neresi olduğu ifade edilmemiştir. Venizelos‟un Konsey‟e yaptığı 

                                                 
6
 Alexander Anastasius Pallis, Yunanlıların Anadolu Macerası 1915-1922, Orhan Azizoğlu (çev), 

İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1997, s.46-47. 
7
 Zekeriya Türkmen, “İzmir‟in İşgali Olayı ve Yunanlıların XVII. Kolordu Mensuplarına Yönelik 

Gasp ve Yağmalama Hareketi”, Erciyes Üniversitesi SBE Dergisi, sayı: 10, Kayseri, 2001, s.123. 
8
 Macmilian, a.g.e., s. 345. 

9
 Le Figaro, 4 Şubat 1919. 
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konuşmada ise Arnavutluk‟un güneyini yani Kuzey Epir bölgesini istediğini ifade ettiği 

bilinmektedir. Gazetenin haberdeki diğer bölgeleri isim olarak vermesine karşın 

Arnavutluk‟un güneyi demek yerine “150.000 Rum‟un yaşadığı yer” ifadesiyle okuyucularına 

iletmesinin arkasında bölgede yaşayan Rum nüfusunu söyleyerek sayıca üstünlüğe sahip 

olunduğunu ön plana çıkarma gayretinin etkili olduğu söylenebilir.  

Venizelos‟un Paris Barış Konferansı‟nda taleplerini sıraladığında dikkati çeken önemli 

bir husus ise Pontus Rumları ile ilgili herhangi bir isteğinin olmamasıdır. Aksine Trabzon ve 

çevresinin kurulacak bir Ermenistan‟a dahil edilmesi gerektiğinden bahsetmiştir. Oysa 

Trabzon, Pontusçu Rumların vazgeçilmez merkezlerinden biriydi. Venizelos bu politikasıyla 

Avrupa‟daki Ermeni propaganda mekanizmasının ve en önemlisi de Amerika Birleşik 

Devletleri‟nin desteğini sağlamayı amaçlamıştır. Ayrıca Yunanistan‟ı anayurdundan çok 

uzaktaki bir kısım Rumların korunması sorumluluğundan kurtarmayı amaçladığı söylenebilir.
10

 

Venizelos, Paris‟te her ne kadar Pontus Rumlarını gücendirmiş gözükse de çok geçmeden bu 

düşüncelerinde samimi olmadığını kanıtlar derecede Trabzon ile ilgili çalışmalara başlamıştır. 

Dolayısıyla İstanbul hedefi gibi Pontus hedefi sadece Paris‟te diğer istekleri 

gerçekleştirebilmek adına bir süre üstü örtülmüş ve geri plana atılmış gibi gözükmektedir.  

Venizelos, Paris Barış Konferansı‟nda Yunan talepleri ile ilgili konuşmasını 4 Şubat 

1919 tarihli toplantıda tamamladı. Bu toplantıda Venizelos‟un istekleri ile ilgili çarpıcı 

ifadelere yer verdiğini yazan L‟Humanité gazetesi Venizelos‟un İstanbul‟un Yunanistan‟a 

bırakılması mümkün değilse, bu şehrin uluslar arası olmasının kabul edilip Milletler 

Cemiyeti‟ne bırakılmasını söylediğini yazmaktadır. Ayrıca 1.700.000 Rum‟un yaşadığını 

söylediği Küçük Asya‟nın da Yunanistan‟a verilmesini istediğini buna gerekçe olarak da 

1915‟te bütün bu söylenen toprakların itilaf hükümetleri tarafından Yunanistan‟a verileceği ile 

ilgili söz verildiğini ve bu sözleri tutmalarını beklediğini yazmaktadır.
11

 İstanbul‟un durumuyla 

ilgili Venizelos‟un talebi İngiltere‟nin önde gelen gazetelerinden The Times gazetesinde de 

yerini almıştır. The Times editörü kendisine gelen isimsiz bir mektupta tartışmalı bir süreç 

yaşandığını ifade ederek Türkiye‟nin Trakya ve üzerinde mutabakata varılamamış diğer 

bölgelerin bir bütün halinde vesayet altına alınmasının çözüm olacağından bahsedildiğini 

yazmaktadır. Bu vesayetin Milletler Cemiyeti‟nin koruması altında olması gerektiği ifade 

edilmektedir.
12

 The Times editörlerinin isimsiz mektup yayınlama işi bu gazete için neredeyse 

bir klasik olmuştur. Rum ve Ermenilerle ilgili bu minvalde yazılar, isimsiz mektuplar 

yayınlayarak okuyuculara bu milletlerin haklı olduğunu gösterme çabasına girdikleri dikkat 

çekmektedir. Bu tarz isimsiz mektupların güvenilirliği tartışmaya açıktır. 

Yunan talepleri meselesiyle ilgili diğer bir konu ise talep edilen yerlerin bir başka 

devletin sınırları içerisinde yer almasıdır. Bu konuyla ilgili okuyucularına 5 Şubat 1919 tarihli 

nüshasında La Croix gazetesi, Paris Konferansı‟nda Venizelos‟un Yunan taleplerini dile 

getirdiğinden bahsetmiştir. Venizelos‟un İtalya‟ya geçici süreyle emanet edilmiş olan Kuzey 

Epir bölgesine ve Bulgaristan‟a yüksek oranda pay verilmiş olan Trakya bölgesine gözünü 

diktiği ifade edilmiştir. Bununla beraber Oniki Ada üzerinde de hak iddiasında bulunduğunu 

ve bütün bu isteklerin Venizelos tarafından komiteye duyurulduğunu okuyucularına 

                                                 
10

 Oğuz Gülcan, Batı Anadolu’da Kuva-yı Miliye’nin Oluşumu(1919-1920), Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp 

Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007, s. 67-68. 
11

 L’Humanité, 5 Şubat 1919. 
12

 The Times, 22 Nisan 1919. 
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bildirmektedir.
13

 Fakat Venizelos‟un çizdiği bu sınırlar oldukça karmaşık ve etrafına huzurdan 

çok kargaşa ortamı getirecek şekildeydi. Parçalı şekilde istediği toprak, haritadan 

işaretlendiğinde çok daha iyi anlaşılmaktaydı. Bunun yanı sıra toprak istekleriyle Arnavutluk, 

Türkiye ve Bulgaristan‟ın topraklarından toprak isteklerinde bulunması İtalya‟nın da 

Yunanistan‟a tepkili olmasını doğuracaktı. Venizelos toprak isteklerini yaparken 

Yunanistan‟ın fizikî, sosyal ve ekonomik koşullarını göz ardı etmişti. Nüfusu beş milyon bile 

olmayan bu ülke, özellikle de genç nüfusun çok az olduğu, 1917‟de iç savaşın eşiğinden 

dönmüş, ekonomisi de iç açıcı olmayan bir ülkeydi. Nüfus verileriyle oynamalar yaparak 

Arnavutluk‟tan Kuzey Epir‟i koparmaya çalışmıştı. Ona göre Arnavutlar şanslıydı, Yunanlılar 

onları üstlenmek istiyor diye sevinmeliydiler.
14

 La Croix gazetesi, 6 Şubat 1919 tarihli 

nüshasında Venizelos‟un taleplerinden bahsederek kendisinin Rum çoğunluğun yaşadığı İzmir, 

Adalar, Marmara‟nın kıyı boyunun anavatana (Yunanistan‟a) katılması gerektiğini 

okuyucularına duyurmaktadır.
15

 Bu gazete “Haç, istavroz” manasına gelen adının anlamını 

adeta yerine getirircesine “basının tarafsızlık ilkesini” hiçe sayarak Venizelos‟un taleplerini ve 

Rum nüfusu ile ilgili söylediklerini iddia olarak değil de gerçekleri ortaya koyan cümleler 

olarak lanse etmiştir. Bu tutum gazetenin Rumlar ve Yunanistan ile ilgili yaptığı diğer 

haberlerde de değişmemiştir. Fransa‟da çıkan diğer birçok gazetede olduğu gibi dini bir ayrım 

yaparak okuyucularını bilgilendirmeyi tercih ettiği açıkça görülmektedir. Nüfus ile ilgili 

Yunan iddiaları incelendiğinde bu meselede Venizelos‟un iddia ettiği gibi Rumların 

çoğunlukta olduğu şeklindeki bir yargıya varmak oldukça güçtür.
16

    

Barış Konferansı‟ndaki Komisyon ilk toplantıda sınırlar konusunda görüş ayrılığına 

düştü. İngiltere ile Fransa Yunan taleplerini desteklerken Amerikalılar mesafeli ve ılımlı bir 

tutum içindeydiler. İtalyanlar ise her şeye itiraz etmeye meyilliydiler. Adriyatik‟in hemen 

ötesinde güçlü bir Yunanistan istemiyorlardı.
17

 Yunan istekleri iki iddia üzerinde şekillenmişti. 

Birisi Türklerden istenen bölgelerde Rumların çoğunlukta olduğu, diğeri de bu bölgedeki 

Hristiyanların hayatlarının tehlikede olduğu ve silahlı Türk çetelerinin soykırımına 

uğramalarının mümkün olduğu üzerinde ısrarla durmuşlardır.  

Yunan taleplerinin büyük devletlerce nasıl karşılandığı ise farklılık arz etmektedir. 

İtalya, savaş sırasında kendilerine vaad edilen bölgelerin Venizelos‟un istekleri arasında yer 

almasından hiç de mutlu değildir. İngiltere ve Fransa ise bu bölgelerde daha güçlü bir İtalya 

yerine kendilerine bağlı kararlar alacağını düşündükleri Yunanistan‟ın yer almasını tercih eder 

gözükmektedirler. Amerika başkanı ise her ne kadar Avrupa işlerine karışmak istemese de bir 

şekilde bu konulara dâhil olmakla beraber yine de biraz kararsız bir tutum sergilemektedir. 

Müttefik devletlerin aralarında yaptıkları toplantılardan çıkan bu görüntü gazetelerde de yerini 

almıştır. Christian Science Monitor gazetesi bu konuyla ilgili haberinde Paris Konferansı‟nın 

ilk günlerinde Fransa, Birleşik Devletler ve İngiltere‟nin dobra dobra Yunanistan‟ın tarafında 

yer aldıklarının anlaşıldığını yazmaktadır. Buna karşılık Başkan Wilson‟un Washington‟a 

gidişiyle beraber Birleşik Devletler heyetinde bir değişimin meydana geldiğini ve 
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 La Croix, 5 Şubat 1919. 
14

 Macmilian, a.g.e., s. 346. 
15

 La Croix, 6 Şubat 1919. 
16
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Washington‟un desteğinin Yunanlılardan farklı bir yere İtalya ve Bulgaristan tarafına 

kaydığını bildirmektedir. Fakat bir süre sonra Bulgaristan‟dan da uzaklaştıklarını ifade 

etmektedir.
18

  

Venizelos‟un çabaları bazen çıkmaza giriyor gibi gözükse de en çok üzerinde durduğu 

mesele olan İzmir‟in işgal kararının Konsey‟den çıkmasını gerçekleştirmesi en büyük başarısı 

olarak görülmektedir. Yunan istekleri “Ülke Sorunları Merkez Komitesi”nde bir süre askıda 

kaldıysa da Mayıs başında konferansın gündemine yeniden oturmuştur. Konferans boyunca 

Venizelos‟un en çok tekrar ettiği mesele sözde Türk zulmü altında ezilen İzmir‟deki Rumların 

kurtarılması için İzmir‟in işgaline izin verilmesidir. Bu konuyla ilgili batı gazetelerinde 

özellikle İngiliz basınının önde gelen temsilcisi The Times aracılığıyla Türk aleyhtarı 

kampanyalar yürütülmüştür. Tüklerin bölgedeki Rumları öldürmeye yönelik faaliyetlerde 

bulunduğuna dair haberlerin yanı sıra İngiliz akademik çevrelerinin mektuplarına da yer 

verilmiştir.
19

  

İzmir‟in Yunanlılara verilmesiyle ilgili olarak en önemli gelişme, 2 Mayıs 1919 

tarihinde İtalya‟dan gizli olarak İngiltere, Fransa ve ABD arasında gerçekleştirilen üçlü 

görüşme olmuştur. Bu gizli görüşme ile İzmir‟in geleceği tartışılıyor ve İzmir‟in Yunanlılara 

verilmesi görüşülüyordu. Bu toplantıda, Lloyd George,  aldığı bir telgraftan bahsetmektedir. 

Bu telgrafta Türklerin İzmir bölgesinde, İtalyanlar tarafından tahrik edildiğinden ve bu bölgeye 

askeri kuvvet gönderilmesi gerektiğinden bahsedildiğini söylemektedir. Bu da müttefik bir 

kuvvetin İzmir‟e gönderilmesi gerektiği fikrini desteklemek için kullanılmıştır. İngiliz 

Başbakanı Lloyd George, 6 Mayıs'ta Rumlara katliam yapıldığını ileri sürerek İzmir'in işgal 

edilmesini teklif etmiştir. Bu teklif, Yüksek Konseyce olumlu karşılanarak bu işe Yunan 

Ordusu memur edilmiştir. Böylece bölgedeki Hıristiyan ahalinin can güvenliğini sağlamak 

gerekçesiyle Yunanlıların İzmir‟i işgallerine izin verilmiştir.
20

 Yunanlıların, İzmir‟i işgal 

etmelerini sağlayan büyük devletlerin bu düşüncesinin gerekçesi, görünürde Anadolu‟daki 

Türk zulmü ve İtalyanların İzmir‟i işgalini önlemekti. Gerçekte ise bu devletler Yunanistan‟ı, 

bir uydu devlet olarak kullanabileceklerini düşünerek bu olayda tercih etmişlerdir. Venizelos, 

bu meselede kendisine “Dünya politikası üzerinde en fazla söz ve nüfuz sahibi olan” diye 

nitelendirdiği İngiltere‟nin faydalı olacağını kabul ediyordu.
21

 Konsey, 8 Mayıs 1919‟da 

Yunanlıların İzmir‟e çıkmasını ve İzmir bölgesinde bulunan kendi ırkdaşlarını korumasını 

kararlaştırdı.
22

 Konferans boyunca özellikle de İzmir‟in işgal kararının konseyden çıkması 

konusunda İngiltere Başbakanı Lloyd George kadar hiçbir lider Venizelos‟un arkasında 

olmamıştır. Bunda Lloyd George‟un Venizelos adına yakın hislerinin yanı sıra Hellen 

kültürüne olan hayranlığı ve bu kültürün üstünlüğü ile ilgili düşüncelerinin etkili olduğu 
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 Christian Science Monitor, 18 Ağustos 1919. 
19

 Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, c.I, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2004, s. 

265. 
20

 İzzet, Öztoprak, Kurtuluş Savaşı İle İlgili Yunan Belgeleri, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp 

Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2006, s. 61.  
  
 

21
 Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, c.1, M.E.B. Yayınları, İstanbul, 1991, s.156.
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çıkarımını yapmak hiç de güç değildir.
23

 Bunun yanı sıra Lloyd George‟un Rum ve Yunan 

yanlısı tavrının arkasında başka bir neden de vardır. İngiltere‟de daha önce başbakanlık yapmış 

olan ve Doğu Sorunu‟nu İngiltere‟nin çıkarları doğrultusunda çözmek isteyen Gladstone‟un 

Türkiye hakkında olumsuz görüşlerini miras almakta ve Ortadoğu Hristiyanlığını himayesi 

altına alarak bölgede büyük bir güç haline gelme isteğinden ötürü Yunanlıları 

desteklemektedir.
24

   

İzmir‟in işgali ve diğer Yunan  talepleri konusunda tereddütleri olsa da Amerikan 

Başkanı Wilson‟un kararsızlığı, konferansın gidişatında ya da Rumları temsil eden 

Venizelos‟un taleplerinin karşılık bulmasında bir sıkıntı yaratmamıştır. Bu dönemde 

Wilson‟un kararsızlığını ortadan kaldırmaya ve Yunan taleplerini desteklemeye yönelik 

haberler de görülmektedir. Christian Science Monitor gazetesinde Belçikalı profesör Comte de 

Suys, Yunanlıların istedikleri bölgelerin kendilerinin hakkı olduğundan bahsederek “şimdi 

tazminatın şanlı günleri geliyor” diye yazmaktadır. Sözlerine şöyle devam etmektedir: “Trakya 

mutlaka Yunanistan‟a geri verilecek. Hala çok fazla Yunan dahiliğinin izlerinin görülebildiği 

İstanbul‟un da mutlaka Yunanistan‟a iade edilmesi gerekiyor. Katliam, zulüm ve sürgünlere 

rağmen, Rum nüfusu hala çok önemli sayıdadır.” Mektubunun sonunda da Başkan Wilson‟a 

“Rumların atalarının kutsal mirasını onlara geri verin” demiştir.
25

 Batı basınında özellikle 

Venizelos‟un istekleriyle ilgili haberlere ve bunu destekler mahiyette çeşitli uzmanların 

değerlendirme yazılarına bu dönemde sıkça rastlanmaktadır. Buradaki amaç, kamuoyunu 

Venizelos‟un isteklerinin haklı olduğuna inandırmaktır. Basını kullanarak elde edilmek istenen 

amaç dikkatle bakıldığında göze çarpmaktadır. Gerekli kamuoyu gücü sağlandığında 

Venizelos‟un Yunanistan‟ı büyütme çabası ve yapacağı işgallerin aslında Yunan ve Rum 

halkının hakkı olduğu düşüncesi dünya kamuoyu tarafından kabul edilmiş olacaktır.  

 

Sonuç 

Kamuoyunu etkilemede en önemli ve etkili araç olan basın Paris Barış Konferansı 

boyunca taleplerini gerçekleştirmek isteyen milletler ve devletler tarafından kendi bakış açıları 

doğrultusunda kullanılmaya çalışılmıştır. Bunu gerçekleştirebilen en iyi örneklerden biri 

Yunanistan daha doğrusu o dönem için Venizelos‟tur denilebilir. 

Birinci Dünya Savaşı‟nı sonlandırmak için toplanan Paris Barış Konferansı, adında yer 

alan “barış” kavramını gerçekleştirmemiş ve oluşturduğu düzen yirmi yıl sonra yeni bir savaşa 

neden olmuştur. Konferansa galipler ve onun yardımcıları, savaşın galip tarafı olarak 

isteklerini gerçekleştirmeye gelirken, mağlup devletler savaşı en az hasarla atlatmayı 

amaçlamışlardır. Bu konferans oluşturduğu düzen itibariyle başarısız olsa da konferansın karar 

mercii olan Dörtler Konseyi‟nde isteklerini ifade edip gerçekleştirebilen tek lider Venizelos 

olarak görülmektedir. Çünkü daha konferans kapanmadan İzmir‟in işgali gerçekleştirilmiş ve 

böylece talepleri İtalya ile bölgesel olarak çakışmasına karşın istediğini elde etmiştir. 

Venizelos‟un Yunan ve Rum talepleri batı basınında da yankı bulmuş ve kamuoyunun ilgisi bu 

                                                 
23
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24
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konuda sıcak tutulmaya çalışılmıştır. Özellikle Fransız basını Venizelos‟un taleplerine özel bir 

önem göstererek bu konuyla ilgili haberleri sayfalarına taşımaktan geri durmamıştır. Batı 

basını, diplomatları gibi Venizelos‟un ikna kabiliyetinden, Paris gecelerindeki sohbetinden 

etkilenmiş ve bu da Yunanistan‟ın istediğini alma konusundaki başarısının önemli 

noktalarından biri olmuştur. Konseyin karar vermesinde, Batı Anadolu ve çevresinde güçlü bir 

İtalya yerine isteklerini yapacak bir Yunanistan‟ın varlığını tercih etmelerinin yanı sıra 

Venizelos‟un ikna kabiliyetinin de etkili olduğu söylenebilir. Konferans boyunca batı basını 

incelendiğinde Venizelos‟un ve dahi Anadolu‟daki Rumların taleplerinde haklı oldukları din 

faktörü de öne çıkarılarak Batı kamuoyunun bakış açısının bu konu ile ilgili yönlendirmeye 

tabi tutulduğu açıkça görülmektedir. İsimsiz yayınlanan mektuplar, uzmanların(!) konuyla 

ilgili görüşlerine yer veren yazılarla basın etkili bir silah olarak kullanılmıştır. Basının 

kamuoyu üzerindeki gücünü o dönemde en iyi kullanan liderlerin başında Venizelos‟un geldiği 

dönemin gazeteleri incelendiğinde açıkça görülmektedir.  
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