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Sessiz Gerçek: Yunanistan'ın Anadolu'da İşlediği Suçlar

Teoman Ertuğrul Tulun 

  Yunanistan’ın, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığı döneminde ve 
sonrasında bölgedeki Türkleri ve Müslümanları sistemli bir şekilde yok ettiği 
tarihi bir gerçektir. Batı ülkelerinin Yunan hayranlığı, bu gerçeği hep görmezden 
gelmeye çalışmıştır. Bunun en kanlı örneklerinden biri, Yunanistan’ın Osmanlı 
İmparatorluğundan bağımsızlığını kazandığı dönemde Mora’daki Türklere karşı 
yapılan 1821 Tripoliçe katliamıdır. Bu katliamda on binlerce Türk-Müslüman 
vahşice katledilmiş, Batı ülkeleri bu katliama karşı suskun kalmıştır. Bu vahşi 
katliama, sayılar çok sınırlı da olsa, karşı çıkan Batılı ülkelere mensup askerler ve 
akademisyenler de olmuştur. Bu karşı çıkışı veciz biçimde ifade edenlerden biri, 
İngiliz Antropolog ve seyyah Miss Mary Edith Durham’dır. Adı geçen 1905 yılında 
şunları dile getirmiştir: “Bir Müslüman, bir Müslümanı öldürdüğünde, bu öldürme 
sayılmaz. Bir Hristiyan bir Müslüman'ı öldürdüğünde, bu doğru bir davranıştır; 
bir Hristiyan, bir Hristiyan'ı öldürdüğünde, bu, hakkında konuşulmaması daha 
iyi olan bir yargı hatasıdır; ancak bir Müslüman bir Hristiyan’ı öldürdüğünde tam 
bir vahşete ulaşırız.” Yunanistan’ın Anadolu’yu ele geçirmeye çalıştığı dönemde 
gerçekleştirdiği katliamların ve Türkleri yok etme teşebbüsünün 1821 Tripoliçe 
katliamından çok fazla farkı olduğu söylenemez. Bu konudaki gerçekleri 
çekinmeden dile getiren bir başka İngiliz Arnold Toynbee‘dir. Toynbee’ye göre bu 
katliamlar Yunanlı yetkilileri bile rahatsız etmiş ve katliamlardan sorumlu 
olanları sözde de olsa cezalandırmaya çalışmışlardır. Yunan Ordusu mensuplarının 
Yalova-Gemlik bölgelerinde Müslüman nüfusu yok etme amacıyla yaptığı 
katliamlara dair Kızılhaç yetkililerinin hazırladığı raporlar da mevcuttur. Bu 
bağlamda değinilmesi gereken hususlardan birisi, Lozan Barış Antlaşması’nın 59. 
Maddesidir. Bu maddeye göre Yunanistan, Yunan ordusunun veya yönetiminin 
“savaş kanunlarına aykırı eylemlerinin” Anadolu'da neden olduğu zararı tazmin 
etme yükümlülüğünü kabul etmiş, ancak Türkiye, Yunanistan'ın savaşın 
uzamasından kaynaklanan mali durumunu ve bunun sonuçlarını göz önünde 
bulundurarak, iyiniyetli bir yaklaşımla Yunan Hükümeti'ne karşı tüm tazminat 
taleplerinden vazgeçmiştir. Lozan Barış Antlaşması’nın bu maddesi bile tek 
başına Yunanistan’ın Anadolu’da işlediği savaş suçlarının ikrarı ve delilidir. 
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