
PROF.DR.MUSTAFA KAYMAKÇI

DOÇ.DR.CİHAN ÖZGÜN-DOÇ.DR.NİLÜFER ERDEM

Bu kitap uluslararası bir yayındır

EDİTÖRLER

YUNAN ALGISINDA TÜRK İMGESİ
(Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)



YUNAN ALGISINDA TÜRK İMGESİ (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)

Editörler: Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Doç. Dr. Cihan Özgün, Doç. Dr. Nilüfer Erdem

Genel Yayın Yönetmeni: Yusuf Ziya Aydoğan (yza@egitimyayinevi.com) 
Genel Yayın Koordinatörü: Yusuf Yavuz (yusufyavuz@egitimyayinevi.com)
Sayfa Tasarımı: Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı
Kapak Tasarımı: Eğitim Yayınevi Grafik Birimi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yayıncı Sertifika No: 47830

ISBN: 978-625-8468-00-7
1. Baskı, Ekim 2021

Baskı Cilt 
Bulut Dijital Matbaa Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Musalla Bağları Mah. İnciköy Sok. 1/A Selçuklu / KONYA
Matbaa Sertifika No: 48120

Kütüphane Kimlik Kartı
YUNAN ALGISINDA TÜRK İMGESİ (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)
Editörler: Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Doç. Dr. Cihan Özgün, Doç. Dr. Nilüfer Erdem
528 s., 165x240 mm
Kaynakça var, dizin yok.
ISBN: 978-625-8468-00-7

Bu kitap, Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (ROİSDER)  bir kültür yayınıdır.

Adres:1813/4 Sokak, No.2/6, D.2 Ethem Bey Apt. Bostanlı-Karşıyaka/İzmir/Turkey

Tel:(232)362 06 44 
info@rodosistankoyturkleri.org.tr
www.rodosistankoyturkleri.org.tr

Copyright © Bu kitabın birinci baskısının her türlü yayın hakkı Eğitim Yayınevi ile Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri 
Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER)’ne aittir. Bütün hakları saklıdır. Kitabın  tamamı ya da  bir kısmı 5846 sayılı 
yasanın hükümlerine göre  kitabı yayınlayan firmanın ve Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği(ROİSDER)’nden önceden izni olmaksızın elektronik/mekanik ,fotokopi  ya da herhangi bir kayıt sistemi ile 
çoğaltılamaz ve yayınlanamaz

Yayınevi Türkiye Ofis: İstanbul: Eğitim Yayınevi Tic. Ltd. Şti., Atakent mah. Yasemen sok. No: 4/B, Ümraniye, İstanbul, 
Türkiye

Konya: Eğitim Yayınevi Tic. Ltd. Şti., Şükran mah. Rampalı No: 107, Meram, Konya, Türkiye 
+90 332 351 92 85, +90 533 151 50 42
bilgi@egitimyayinevi.com

Yayınevi Amerika Ofis: New York: Egitim Publishing Group, Inc. 
P.O. Box 768/Armonk, New York, 10504-0768, United States of America 
americaoffice@egitimyayinevi.com

Lojistik ve Sevkiyat Merkezi: Kitapmatik Lojistik ve Sevkiyat Merkezi, Fevzi Çakmak Mah. 10721 Sok. B Blok, No: 16/B, 
Safakent, Karatay, Konya, Türkiye 
sevkiyat@egitimyayinevi.com

Kitabevi Şubesi: Eğitim Kitabevi, Şükran mah. Rampalı 121, Meram, Konya, Türkiye 
+90 332 499 90 00 
bilgi@egitimkitabevi.com

İnternet Satış: www.kitapmatik.com.tr 
+90 537 512 43 00 
bilgi@kitapmatik.com.tr



Yunan Algısında Türk İmgesi (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları) kitabı,

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenmiştir.



TAKDİM… 

Eski çağlardan bu yana milletlerin birbirleri nazarında oluşturdukları kolektif 
imge ekonomik, ticarî, toplumsal ve siyasal iletişim süreçlerinin yoğunlaşmasıyla 
meydana gelir. Çoğu zaman coğrafi yakınlığın da önemli bir rol oynadığı bu et-
kileşim sürecinde toplumlar birbirleri hakkında iyi ya da kötü birtakım yargılara 
varır, karşı tarafa ilişkin müspet veya menfi bazı fikirlere sahip olurlar. Bu fikir 
ve yargılar, tabiidir ki askerî, siyasî ve diplomatik ilişkilerin gerginleştiği dö-
nemlerde daha da keskin bir hâl alır, karşılıklı iyi niyet ve anlayış zaman içinde 
aşınmaya başlar. Söz konusu aşınmanın onarılması ise bu toplumların birer siyasi 
teşekkülü olan devletlerin aralarında sorun teşkil eden meseleleri uluslararası hu-
kuk ve adalet temelinde bertaraf etmeye dönük tutum ve kararlılıklarına bağlıdır.

Tarihin belirli bir kesitinde ortak bir geçmişi paylaştığımız Yunanistan’daki 
Türk algı ve imgesi, özellikle 19. yüzyıldan itibaren, tarih biliminin gerektirdi-
ği hiçbir nesnellik kriteri göz önünde bulundurulmadan, kasıtlı olarak gündeme 
getirilen haksız ve mesnetsiz birtakım iddialarla olumsuz bir görünüme indirgen-
meye çalışılmaktadır. Yunan ulus devletinin kurulmasına giden süreç ve deva-
mındaki Türk-Yunan ilişkileri; etnik, dinî, siyasal ve kültürel zeminlerde son de-
rece önemli sınamalardan geçmiş, bu sınamalar nüfus mübadelesi, Batı Trakya  
ile Rodos ve İstanköy Türk Azınlığı’nın durumu ve Ege Denizi’ndeki adalar, 
deniz alanları ve hava sahasına ilişkin meseleler başta olmak üzere birçok alanda 
derinleşmeye devam etmiştir. Yunan tarih bilimcileri, Yunanistan’daki karar alıcı 
ve uygulayıcı mekanizmaların yanı sıra Yunan medyası eliyle, bilhassa Osmanlı 
Yunanistan’ına ilişkin yapılan anakronik, taraflı ve zorlama yorumlarla, Yunan 
algısındaki Türk imgesine haksız ve üzücü bir şekilde zarar vermiştir.

Yunan algısındaki Türk imgesinin sorunlu yapısı ve buna ilişkin olumsuz 
yaklaşımların sonsuza kadar sürdürülmesi elbette ki mümkün değildir. Bununla 
birlikte, Yunan kamuoyundaki “Türk” ön yargısının kökenlerine inmek ve bunu 
objektif bir şekilde irdeleyip analiz etmek de bir zorunluluk olarak ortadadır. Yu-
nanistan tarafının zihninde oluşturduğu bu olumsuz imajın iyi niyetli, objektif ve 
yapıcı bir yaklaşımla gerçekleştirilecek çalışmalar eliyle zaman içinde yok edil-



mesi, iş birliği ve diyalog ekseninde yürütülen ilişkileri de güçlendirecek ve iki 
toplum arasındaki münasebetleri daha sağlam ve sağlıklı temellere oturtacaktır. 

Alanında uzman isimlerce büyük bir titizlikle hazırlanan “Yunan Algısında 
Türk İmgesi (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)” isimli bu 
çalışmanın, tam da böylesi bir amaca matuf bir biçimde, toplumlar arasında ba-
rışçıl bir söylem ve iyi ilişkilerin inşa edilmesi noktasında azamî düzeyde faydalı 
olacağı kanaatindeyim. 

Literatüre son derece kıymetli bir katkı yapacağına inandığım bu değerli ese-
rin başlangıç aşamasından yayımlanmasına kadar geçen süreçte emeği geçen her-
kesi ayrı ayrı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

Okurunun bol olması temennisiyle… 

Abdullah EREN

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı



ÖNSÖZ 

Kişi, grup ya da toplumların ötekilere karşı tutum ve davranışları, algıların 
etkisiyle geçmişten gelen ve/ ya da aktarılan deneyim ve birikimleri ile oluşmak-
tadır. Algı en temel anlamıyla, nesnel dünyayı duyular yoluyla öznel bilince ak-
tarmaktır. Dış dünyadan yapılan maddi/manevi uyarılar, bellekte örgütlenmekte 
ve yorumlanmakta, daha sonra değerler yaratmakta, sorun oluşturmakta ve bu 
sorunları çözmektedirler. Diğer bir deyişle algılar ne görüldüğü, ne duyulduğu, 
nasıl davranıldığı ve ne hissedildiği konularını kişilere göstermekte ve bu şekilde 
kişiler, çevrelerinde olup bitenlere anlam vermeğe çalışmaktadırlar.

İmgeler (imaj) ise algılar ve nakil yoluyla oluşturulur. İmge kavramı Latince 
“imagos:resim”dan  gelir ve epistemolojik açıdan insanın belleğinde; kişi, grup, 
topluluk, kurum,  nesne ve olaylar  hakkında geliştirdiği bilişsel ve psikolojik bir 
resim olarak tanımlanabilir. Bir başka tanımlama ile “imge”, kişinin algılar ve na-
kil yoluyla, kısaca ötekiler ya da nesneler hakkında belleğinde oluşturduğu belli 
resimler, görüntüler ya da izlenimlerdir. Kişi, karmaşık bir nitelik taşıyan evreni, 
insan ilişkilerini ve kendi dışındaki dünyayı ya da ötekileri, ancak belleğinde 
düzenli bir şekle sokarak anlayabilir ya da algılayabilir. Buna göre imge, algının 
algılanması olarak da ifade edilebilir.

Kişi ya da toplumların belleğinde algıların ve nakil yoluyla kuşaktan kuşağa 
oluşturulan imgelerin değişimi kolay değildir. Değişimindeki zorluk, kalıp yar-
gılardan (stereotip) kaynaklanır. Kalıp yargıların kırılması da zamana, bilgiye ve 
iletişime bağlıdır.

Tarihsel süreç içinde Hristiyan dünyasında Türklerle ilgili imgelerin oluşması, 
önce Doğu Roma İmparatorluğu’nun yenilgisiyle başlamış, daha sonraları Haçlı 
Seferleri sırasında bir Türk Devleti olan Anadolu Selçukluları ile karşılaşılması 
ile devam etmişti. 1453’te İstanbul’un fethi ise Batı Dünyası ile Türkler arasında-
ki ilişkilerin dönüm noktası olmuştu. Bu tarihten itibaren Avrupalılar devamlı bir 



şekilde Türk İmparatorluğu (Osmanlı İmparatorluğu)1 karşısında kıta içerlerine 
kadar çekilmek zorunda kalmışlardı. Türk ordusu, Avrupa’yı fethe çıkmış, Belg-
rad ve Budapeşte’yi almış, Viyana kapılarına dayanmıştı. 

Bütün bunların sonucu olarak Türkler; dinsiz, hoşgörüsüz, kaba, hoyrat, yı-
kıcı, acımasız ve günahkâr gibi nitelendirilmelerle tanımlanmıştır. Anılan tanım-
lamaların her birinde Avrupa’da Türklere karşı oluşan korkunun ne kadar derin 
olduğu kendiliğinden anlaşılmaktadır. Avrupa’nın Türk korkusu, çok sayıda söz-
cük,atasözü ya da deyimlerine kadar yerleşmiştir.2 

Batı Dünyası’nda Türklerle ilgili olumsuz ve sorunlu algılar, bir “Türk İmpa
ratorluğu” olan ve ancak Türkçe kaynakçada “Osmanlı İmparatorluğu” olarak 
adlandırılan dönemden kalan algılara Türkiye Cumhuriyeti Dönemi’nde de yaşa-
nan ilişkilerden doğan algılarla da beslenerek devam etmektedir.

Yunanlar özelinde ise Türk imgesinin, Yunan Bağımsızlık Savaşı ile başlayan 
süreçte   ivme kazandığı söylenebilir. 

Yunan Bağımsızlık Savaşı’ndan başlayarak yakın tarihimize değin geçen sü-
reçte Türkler ve Yunanlar arasında birçok travmanın yaşandığı bilinmektedir. 
Bunları; Yunan Bağımsızlık Savaşı’nda yaşanan travmalar, Müslüman Türkle-
rin göçe zorlanması, Yunanların Batı Anadolu’ya asker çıkarmasının Türklerde 
yarattığı acılar ve arkasından bozguna uğratılarak denize dökülmeleri, mübade-
leden kaynaklanan sorunlar, sözde Pontus ve Ermeni soykırımı iddialarını des-
teklemesi, Türkiye’de yaşanan 6-7 Eylül Olayları, Yunanistan’ın açık bir şekilde 
Türkiye’deki ayrılıkçı terör hareketini desteklemesi, Yunanistan tarafından Batı 

1 Bilindiği üzere Türkçe Kaynakçada “Osmanlı Devleti”olarak adlandırılan  devletin resmi adında 
hiçbir zaman “Osmanlı” sözcüğünü kullanılmamıştır.Devletin resmi adı yüzyıllar boyunca “Devlet-i 
Aliyye:Büyük Devlet” olmuştur. Batı Dünyası “Devlet-i Aliyye” karşılığı olarak her zaman “Türkiye”yi 
kullanmıştır. Devletin adı, yazıldığı Batı diline göre “Turquie”,“Turkey”,“Turchia” ya da “Türkei” olmuş, 
imparatorluktan  değinildiğinde de genellikle “Türk İmparatorluğu” denilmiştir.Sözgelişi, Abraham 
Ortelius’un 1579’da Anvers’te basılan haritası ile John Speed’in 16. yüzyılda yaptığı haritada “Türk 
İmparatorluğu”  yazmaktadır.Seyyahlar eserlerinde “Türkiye’ye gidiyoruz”, “Türk topraklarına girdik” 
diye yazarlar; Osmanlılar “Türk”, padişah da “Türklerin Sultanı”  ya da “Türklerin İmparatoru” olarak 
adlandırılır. Bu adlandırma siyasetin   yanı sıra, sanatta da böyle olmuştur. Mozart’ın “Türk “Marşı” diye 
adlandırdığı eseri,  bunun yansımalarından birisidir.

2 Sözgelişi,Almanca’da;“Hileli””anlamında  “Türkleştirilmiş:Getürkt:” , Ermenice;”Türk müsün?”sözcüğü, 
“Aptal mısın?”, Flemenkçe’de: “Türk:Turk”, kirli, barbar ya da kana susamış , Fransızca’da “ Türk 
zevkinde:Turquerie “, kaba, zalim ve açgözlü davranışları ifade etmek, İspanyolca’da: “Türk kafası:Cabeza 
De Turco” ise   “Günah Keçisi” İtalyanca’da: “ yakın bir tehlikeyi belirtmek amacıyla kullanılan “ 
Anneciğim, Türkler geliyor!:Mamma li Turchi! “,  İngilizce’de : “Kanlı Türk:Bloody Turk”deyimi, 
“kanlı, lanet olası, kanayan, uğursuz, kan döken” Rumence’de: “ Seni Türk!:Măi, turcule”,cahil birini 
betimleme , Rusça: “Bir Türk aptal değilse, o Türk değildir:”,Türkleri aşağılamak , Sırbça’da :“Bir ite 
bir de Türk’e güvenilmez:Keru i Turčinu nikad ne veruj, Yunanca’da;”En iyi Türk, ölü Türk”.”Kesik 
Türk:Kammeno Türk”.Alay etmek ve aşağılamak için kullanılmakta   olan kimi sözcük,atasözü ya da 
deyimlerdir(Bakınız:Bölüm 2.1- Mustafa Kaymakçı.Oryantalizm,Filhellenizm Ve Turkokratia)



Trakya ile Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türklere karşı uygulanan kim-
liksizleştirme, daha doğrusu kültürel soykırım politikaları, Ege Denizi’ni bir Yu-
nan Denizi durumuna getirmek için uygulanan politikalar, Kıbrıs Türklerine karşı 
soykırımın Yunanistan  tarafından özellikle Albaylar Cundası Dönemi’nde açıkça 
desteklenmesi, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’in paylaşılmasında tek yönlü davra-
nışları şeklinde özetlemek mümkündür. 

Bunların yanında iki ülke arasında olumlu ilişkilerin yaşandığı dönemler de 
söz konusudur. Örneğin Atatürk ile Venizelos arasındaki 1930’larda olumlu iliş-
kiler tesis edilmiş, İkinci Paylaşım Savaşı’nda Türkiye Yunanistan’a gıda yar-
dımında bulunmuş, yakın geçmişte iki ülke deprem felaketine karşı işbirliğine  
gitmişlerdir. Ancak genel bir değerlendirme yapılırsa, iki ülke ve halk arasında 
olumsuz ilişkilerin, olumlu ilişkilere baskın olduğu söylenebilir. Sayılan ilişki-
ler,Yunan Algısında Türk İmgesini olumsuz ve sorunlu bir duruma getirmiş bu-
lunmaktadır.

Çağdaş Yunanistan tarihinde, geri kalmışlığın nedenini Osmanlığı egemenli-
ğine bağlama eğilimi söz konusudur. Ancak sorunun temelinde Yunan kimliğinin 
nasıl oluşturulduğu ya da olacağı konusu vardır. Bu sorunun cevabı açık bir şe-
kilde verilmiştir.

Kimliğin oluşturulması için bir “Öteki”ne gereksinim duyulmuş ve söz ko-
nusu “Öteki” olarak bütün olumsuzlukların  yüklendiği soyun “Türk”  olduğu 
kabul edilmiştir. Türk; hem “barbar”, hem de “korkulan bir kimlik” olarak algı-
lanmıştır.

Öte yandan, bu konunun Batı Aydınlanmasının bir yüzü olan Fransız Burjuva 
Devriminin yarattığı erken kapitalizm sürecinden soyutlanamadığı da ortadadır. 
Erken kapitalizm, Oryantalizmi ortaya çıkaracaktır. Bir başka deyişle Oryanta-
lizm, Said’in dile getirdiği gibi son tahlilde, “Doğu üzerinde egemenlik kurmak, 
onu kendisinin çıkarı doğrultusunda yeniden yapılandırmak ve otorite sahibi ol
mak, daha ilerisi Doğu’nun insanları ve topraklarının Batı tarafından ele geçi
rilmesi amacıyla” geliştirilen Batılı bir söylemdir”.

Bu yaklaşım kapsamında, 18. yüzyıldan itibaren Hristiyan Avrupa’ya göre 
Doğu’da en yakın ve en güçlü direniş gösteren Osmanlı İmparatorluğu’nun sö-
mürgeleştirme sürecine sokulması, daha sonra da imparatorluğunun parçalanma-
sı ile yeraltı ve yerüstü kaynaklarına el konulması gündeme gelecektir.



Diğer yandan anılan süreç, Fransız Burjuva Devrimi’nden kaynaklanan bir 
milliyetçilik çağını da yaratacaktır. Bu kapsamda Yunan kimliğinin bir araç ola-
rak kullanılması devreye sokulmak istenecektir.

Burada sırası gelmişken milliyetçilik çağında Osmanlı uyruğunda var olan 
unsurların ve bu arada Hellenlerin bağımsızlık talebini yadsımadığımızı da ifade 
etmek gerekecektir. Ancak konunun, söz edildiği üzere aynı zamanda, Batı’nın 
Doğu’yu sömürgeleştirme politikalarının bir parçası ya da aracısı olduğu unutul-
mamalıdır

Türkiye ile Yunanistan arasında günümüzde de yaşanan sorunların sonsuza 
değin devam etmesi kabul edilemez.

Bu içten dilek, aynı zamanda Yunan Algısında Türk İmgesinin kökenlerini 
anlama gereğini de ortaya çıkarmaktadır. Çünkü sağlıklı bir tanı koymak için 
sorunun kökenine inmek zorunludur. Kökenlerini bilmeksizin kalıcı çözüm olası 
değildir. Kökenler bilindiği taktirde, bunların zaman içinde giderilmesi doğrultu-
sunda adımlar atılabilir.

Türk ve Batı dünyasında Türk İmgesini irdeleyen kaynaklar yanı sıra  Yunan 
algısında da Türk imgesini irdeleyen çok sayıda kitap, bilimsel çalışma ve yayın 
vardır. 

Bu yayınların yanında, analitik (çözümlemeli) düşünme doğrultusunda çalış-
maların da devreye girmesinin kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu söylenebilir.

Bilindiği üzere analitik düşünce; bir sorunu ya da bir konuyu tümden gelim 
yöntemi ile alt parça ya da konulara ayırma ve her bilgiyi ayrıca değerlendire-
bilme yeteneğidir. Konuların küçük parçalara ayrılıp bilginin sorgulanmasındaki 
amaç, parçalardan yola çıkıp bütünü çözümlemek/geliştirmektir. Analiz yapama-
yan insanlar gibi, toplumlar da senteze varamazlar.

Bir başka deyişle,analitik düşünce, sorgulama ve   yorumlamanın ötesinde var 
olan kasıtlı ve gerçek  dışı bilgilerin de değiştirilmesini  olası kılar. Çünkü, sadece 
sorgulama ve yorumlama ile yetinmek  dayatılan kasıtlı ve gerçek  dışı bilgilerin 
kabullenmesi anlamına gelebilir.

Bu yaklaşım içinde kaleme alınan “Yunan Algısında Türk İmgesi (Kökenleri 
ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)” kitabında iki ülke arasındaki sorunların 
kökeni, konularında uzman akademisyenler tarafından irdelenmiştir. Böylelikle, 
öncelikle Yunan Algısındaki Türk İmgesinin oluşturan konuların tanısı konul-



maya çalışılmıştır.Ancak,tanı ile yetinilmemiş, dostluk için kültürel çıkış yolları 
üzerine kimi önermelere de   yer verilmiştir.

Kitabımız birbiriyle bağlantılı  dört  bölümden oluşacaktır.Birinci bölümde 
“Batı Felsefesinde Türk İmgesi” irdelenmiştir.İkinci bölümde; “Yunan Algısın
da Türk İmgesinin Kökenleri” çözümlenmesi yapılmıştır.Bu kapsamda sırasıy-
la; Oryantalizm ,Filhellenizm ve Türkokratia, Uygarlık Beşiğinin Antik Yunan’a 
Bağlanması Tezinin Geçersizliği ve Travması, Yunan ve Diğer Balkan Halkların
da Osmanlı İmparatorluğu Egemenliği  ve Devşirme Sistemi Travması, Osmanlı 
Egemenliğine Karşı Gerçekleştirilen Bağımsızlık Savaşı, Türk Egemenliğinden 
Sancılı Bir Kopuş: Yunanistan’ın Bağımsızlığını Kazanma Süreci, Yunan İsya
nı/Bağımsızlık Sürecinde Anadolu’da Rumlar, Yunan Ortodoks Kilisesi ve  Türk 
Karşıtlığı, Megali-İdea Hayali, Anadolu Bozgunu ya da Küçük Asya Felaketi, 
Pontus Soykırım İddiası” Üzerine Yunan Tezleri  ve Gerçek, Kıbrıs Barış Hare
katı’nın Politik-Sosyo Edebi Yansımaları, Yunan Tarih Ders Kitaplarında Türk 
Kimliği Algısı, Yunan Haber Portallarında Türkiye Algısı, Yunanistan’da Osman
lı Kamusal Yapılarının Kimliği’ni Gizleme Travması ve Politikası” konularına yer 
verilmiştir. Üçüncü bölümde”Rodos ve İstanköy Türklerinin Güncel Sorunları” 
ve dördüncü bölümde “Türk-Yunan İlişkilerinde Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yol
ları”üzerine önermelere yer verilmiştir. 

Kitabın bölümlerini kaleme alan “Alaaddin F. Paksoy, Cihan Özgün, Çağla  
D.Tağmat, Emin Onuş, Ferhat Berber, Ioanna M. Kostopoulou, Mehmet Şeker,
Mustafa Kaymakçı, Mustafa Kıran, Münir Yıldırım, Neval Konuk Halaçoğlu, Ni
lüfer Erdem, Nuri Köstüklü, Olcay Papuccuoğlu Yapucu, Onur Bilge Kula ve
Özge Çaylak”a en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Genel bir yaklaşımla Batı algısındaki olduğu üzere Yunan algısında da  olum-
suz ve sorunlu Türk imgesinin kalıcılaştırılarak kuşaktan kuşağa aktarılmasını ve 
siyasi,sosyal ve din temelli kalıp yargılarının süreğen bir duruma gelmesini  hiç 
kuşkusuz doğru bir yaklaşım olarak  görmüyoruz.Bunun yerine barışçıl bir söy-
lem  ve ilişkilerin ortaya çıkarılmasını gerekmektedir. 

Diğer yandan ,Türkiye ve Yunanistan arasındaki  ilişkileri,yalnızca algılama 
ve imgelere  bağlamak ta gerçekçi bir yaklaşım  değildir. Çünkü iki devlet arasın-
da gerçek sorunlar vardır.Bu sorunlar bugünkü çıkarlarımızı etkilemekte kalma-
yacacak,gelecek kuşakları da ilgilendirecek bir durumdadır.Sözgelişi,günümüzde 
de ortaya çıkan sorunlar bunu göstermektedir.

Bununla birlikte yinelenirse Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin sağ-
lam temeller üzerinde inşa edilmesi,var olan sorunların tartışılması, karşıtlıkların, 



çözümsüzlüklerin ve Türk imgesine karşı oluşmuş önyargı ve kalıp yargıların 
üstüne gidilerek çözüm üretilmesi bir zorunluluktur. 

Bu kitabı kaleme alırken temel amacımızın Türk-Yunan İlişkilerinde dostlu-
ğun kalıcılığına katkıda bulunmak olduğunu özellikle belirtmek isteriz.

Kitapda da yapmak istenen şey budur.

Bu çalışmanın, iki ülke arasında sorun  oluşturan konuların çözümüne bir öl-
çüde katkı sağlamasını diliyoruz.

Editörler

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı 

Doç. Dr. Cihan Özgün-Doç. Dr. Nilüfer Erdem
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GİRİŞ

Mustafa KAYMAKÇI 

Cihan ÖZGÜN, Nilüfer ERDEM 

“Yunan Algısında Türk İmgesi (Kökenleri  ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış 
Yolları)” kitabı, giriş dışında dört bölümden oluşmaktadır.

Birinci Bölümde “Batı Felsefesinde Türk İmgesi” konusu,  Prof.Dr. Onur 
Bilge Kula tarafından kaleme alınmıştır. Kula, Batı aydınlanmacılığında öne çı-
kan Rotterdamlı Erasmus,Willehm Leibniz,Voltaire,İmmanuel Kant,Herder,He-
gel,Marx,Engels ve Nietzsche gibi filozoflardan alıntılar yaparak Türk İmgesi ko-
nularında  görüşlerini yansıtmıştır. Anılan filosoflarda, dönemin  anlayışına göre 
uygun olarak Türklerin  “yakıp yıkmak”, “sanatların düşmanı olmak”, “barbar “ 
gibi nitelendirmelerin ağır bastığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda genel olarak  
“Asyalı barbar Türklerin Avrupa’da ne işi var?” sorgulanarak oryantalist bir bakış 
açısıyla  “Doğu’da istenç ve bilinç özgür değildir” denilmekte ve Antik Yunan 
Uygarlığının uygarlığın beşiği olduğu ileri sürülmektedir.

İkinci Bölüm olan “Yunan Algısında Türk İmgesinin Kökenleri”, onüç  alt 
bölümden oluşmaktadır

 “Oryantalizm, Filhellenizm ve Türkokratia” konusu, Prof.Dr.Mustafa Kay-
makçı tarafından irdelenmiştir. Yazıda, başlangıçta Avrupa-merkezciliği olarak 
nitelenen  bu üç terimin özet olarak  açıklanmasında  yarar görülmüştür. Bu kap-
samda  Filhellenizmin,  Oryantalizmin  bir uzantısı ve bir sonucu  olarak, Batılıla-
rın emperyalizm politikaları için yaratılmış bir olgu olduğu dile getirilmiştir.Daha 
sonra Türk Karşıtlığı algısını  yaratan;Batı kökenli Oryantalist ve  Filhellenist  
kimi düşünür,bilimci,din adamı,yazar ve şair,sanatçı,gezgin,diplomat  ve devlet 
kişilerinin yaklaşımları  irdelenmiş,filimlere ve dizilere ait örnekler verilmiş   ve 
son olarak yabancı dillerde Türkler karşıtı  üretilmiş başlıca sözcük,deyim ve 
atasözleri   sergilenmiştir.
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“Uygarlık Beşiğinin Antik Yunan’a Bağlanması Tezinin Geçersizliği ve 
Travması”konulu alt bölümü,Prof.Dr. Mehmet Şeker ve Prof.Dr.Mustafa Kay-
makçı yazmıştır.Bu alt bölümde; sırasıyla “Sümer, Çin, Hindu, Mısır, Orta Asya, 
Mezopotamya ve Anadolu Uygarlıkları”,“Antik Yunan Uygarlığı” ve “İslam  
Uygarlığının Klasik Dönemi” hakkında kısaca bilgiler verilmiş,daha sonra “Do-
ğu’dan Batı’ya Başlıca Aktarılan Buluşlar” özetlenerek “Uygarlığın Beşiğinin 
Antik Yunan’a Bağlanması Tezi”nin oryantalist  bir düşüncenin sonucu/ürünü  
olarak ortaya çıktığı ileri sürülmüştür. Bölümün temel  amaçlarından birisi de, 
Batı’nın gelişimine yardımcı olan,ancak bugüne değin yeterince dile getiril(e)
meyen Doğuluların  paylarını ortaya çıkarmaktır.

“Yunanlar ve Diğer Balkan Halklarında Osmanlı İmparatorluğu Egemen-
liği ve Devşirme Sistemi Algısı ”konusunu ,Doç.Dr. Ferhat Berber kaleme almış 
bulunmaktadır.Bu alt bölümde; Devşirme Sistemine Dair Genel Bilgiler , Bal-
kan Ülkelerinde Osmanlı Türk İmgesi ve Devşirme Sistemine Bakış ve Yuna-
nistan’da Tarih Ders Kitaplarına yansıması irdelenmiştir.Yazıda,”başta Yunanlar 
olmak üzere  Balkan toplumlarında  Türklere bakış açısından çarpıtılmış tarih 
okumalarının günü şekillendirmesine izin edilmezse, hemen değilse bile, birkaç  
kuşak içinde iyileşme/normalleşme  olası olabileceği,çünkü tarihin araçsallaştı
rılmasının, dönemlik siyasi gereksinimlerini  karşılayabildiği,ancak sağlıklı bir 
gelecek inşası için  yarardan çok zarar getireceği” görüşü  dile getirilmiştir.

“Osmanlı Egemenliğine Karşı Gerçekleştirilen Bağımsızlık Savaşı” alt bölü-
mü birbirini izleyen iki kısımda incelenmiştir. 

“Türk Egemenliğinden Sancılı Bir Kopuş: Yunanistan’ın Bağımsızlığını 
Kazanma Süreci”adlı  kısım Doç.Dr. Cihan Özgün tarafından yazılmıştır. Öz-
gün çalışmasında Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanma sürecini batılı yazarlar 
ve konuya ilişkin araştırma, inceleme eserleri, döneme ait arşiv kayıtları üzerin-
den incelemektedir. Çalışmada Avrupa’da Türkofobinin yükselişi, 19.yüzyıl batı 
dünyasında yükselen milliyetçilik ve özgürlük gibi değerlerin Osmanlı devletini 
nasıl çözdüğü, Rusya’nın takip ettiği Bizans’ın yeniden ihyası projesinin gelişimi 
gibi konulara da değinilmektedir. Osmanlı millet sisteminin çözülüş sürecinde 
yaşanan Yunan İsyanı, bu isyanın hazırlık süreci, 1821 Yunan İsyanıyla Osmanlı 
devletinden kopuşun başlaması ve tüm bu gelişmelerin Avrupa Kamuoyuna yan-
sımaları yeni değerlendirmelerle ele alınmıştır.

“Yunan İsyan/Bağımsızlık Sürecinde Anadolu’da Rumlar” konusunu ,Doç.
Dr. Olcay Pullukçuoğlu Yapucu  yazmıştır. Yapucu çalışmasında,  Devlet-i Aliy-
ye’nin Rum Milleti’nin devletle ilişkilerine odaklanırken bir yandan da Anadolu 
Rumları ve Osmanlı yönetimi ilişkilerinin “hassas” bir dönemi olan Yunan Kral-
lığının kurulduğu yıllarda Osmanlı tebaası olarak “Rum Milleti”nin bu süreçten 
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nasıl etkilendiğine ilişkin değerlendirmeler yapmayı hedeflemektedir. Çalışma 
eksiksiz olma iddiasında değildir, ancak dönemin aydınları ve önemli siyasi kişi-
likleri dışında sıradan Rumlarla ilgili kaynaklar elverdiği ölçüde belirgin örnekle-
re dayalı değerlendirmeler yapmaktadır, bunun yanında Yunanistan’ın kurulduğu 
süreçteki siyasi olaylar ile ilgili değerlendirmeler bu çalışmanın sınırları içinde-
dir.

“Yunan Ortodoks Kilisesi ve  Türk Karşıtlığı”alt bölümünü Prof.Dr. Münir 
Yıldırım incelemiştir. Yıldırım,Yunanlılar üzerinde önemli bir işleve sahip olan 
“Yunan Ortodoks  Kilisesi”nin, milli kimliğinin oluşmasında ve Osmanlı Devle-
ti’ne karşı yapılan isyanlarda belirleyici rol üstlendiğini belirtmektedir. Bu kap-
samda  bölümde; Yunanların Türklere karşı bakış açısından Yunan halkı ve dev-
leti üzerine etkinliği tartışmasız olan kilise kurumunun daha iyi anlaşılabilmesi 
için onun ilk kurulduğu dönemlerden başlayarak tarihsel süreçteki etkinliği ve 
günümüze kadar olan  olaylar zinciri  içinde irdelemelerde bulunacak ve “Yunan 
Ortodoks Kilisesi’nin Yunan İsyanı,Anadolu Harekatı ve Kıbrıs Üzerine Etkile-
ri”ne değinilmiştir.

“Megali-İdea Hayali”alt bölümünü,Doç.Dr. Nilüfer Erdem yazmıştır.Yazı-
da  sırasıyla ;Megali İdea kavramı ile ilgili tanımlamalarını yapmış ve  Megali 
İdea’nın tarihsel gelişimi konularında bilgi verilmiştir.Erdem, ilk başlarda ülke 
içinde birliği sağlamak için ifade edilmiş olan Megali İdea’nın  daha sonra Yuna-
nistan idarecileri tarafından toprakları genişletmek amacıyla kullanıldığını  yaz-
maktadır. Yunanistan’ın  hedeflerine ulaşabilmek için Türkiye’nin zayıf düştüğü 
anları beklediğini, günümüzde dahi Ege ve Akdeniz’de bazen AB, bazen ABD 
desteği ile gövde gösterilerine girdiğine değinmektedir.Bu kapsamda  yazıda,-
Megali İdea’nın  kuşaktan kuşağa aktarılan bir proje olduğu, aktörler değişse 
ve devlet politikası olmaktan çıkarıldığı zannedilse dahi yeniden hortlayabildiği 
belirtilmektedir.

“Anadolu Bozgunu ya da Küçük Asya Felaketi” alt bölümünü de Doç.Dr. 
Nilüfer Erdem yazmış bulunmaktadır.Erdem, yazısında  15 Mayıs 1919 yılın-
da İzmir’e çıkan Yunan ordusunun, Mustafa Kemal Paşa(Atatürk)komutasındaki 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti  Ordusu karşısında 9 Eylül 1922 tari-
hinde İzmir’de denize dökülmesiyle sonuçlanan yenilgiyi özetlemektedir. Küçük 
Asya Felaketi, Hellenizm (Yunanlık) tarihinin bir dönüm noktası olarak kabul 
edilmekte  ve Yunanistan’ın tarih ders kitaplarında Çağdaş Helenizm (Yunanlık) 
tarihinin en büyük ulusal felaket olarak tanımlanmaktadır. Erdem,Anadolu Boz-
gunu sonrasında Yunanistan’da bu istikrarsızlığın uzun bir süre, hatta 1950’lere 
kadar devam ettiğini, sosyoekonomik ve siyasi istikrar kolay yakalanamadığını  
yazmaktadır
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“Pontus Soykırım İddiası” Üzerine Yunan Tezleri  ve Gerçek” adlı alt bö-
lümünü, Doç.Dr. Çağla  D.Tağmat  yazmıştır.Tağmat, tarihsel alt yapısı Balkan 
Savaşları ve Milli mücadele dönemine uzanan “Sözde Pontus Soykırımı İddiala
rı”nın, özellikle 1985 yılından bugüne kadar geçen dönemde Yunanlarca oldu-
ğunca canlı tutulmaya çalışıldığını  ve bu kapsamda 19 Mayıs günü, Yunanistan 
Parlamentosu tarafından 24 Şubat 1994 tarihinde “Pontus Rumlarının Soykırımı-
nı Anma Günü” olarak kabul edildiğini belirtmektedir. Yazar, olaylar sırasında 
tarafsız kaynaklar bölgedeki Hıristiyan nüfusunun  yaklaşık 250.000 ve Yunanla-
rın sayım sonucu tespitleriyle mübadele sonucu göçen nüfusun 210.000 civarında 
olduğunu belirtmektedir. Tağmat,iddia edilen “Soykırım”ın asılsız olduğunu,di-
ğer yandan  bu iddiaların yanında, Türklerin kaybının hiç hesaba katılmadığını, 
süreç içinde toplam 554.183 Müslüman Türkün önemli bir kısmının “Pontusçu 
Çeteler”in ellerinde hayatlarını yitirdiklerini  de yazmaktadır.

“Kıbrıs Barış Harekatı’nın Politik-Sosyo Edebi Yansımaları” adlı alt bö-
lümünü, Doç.Dr. Emin Onuş ve Özge Çaylak  kaleme alınmıştır. İlgili alt bö-
lümde önce “Kıbrıs Tarihine Kısa Bir Bakış”yapılmış,daha sonra “Kıbrıs Barış 
Harekatı’nın Sosyo-Ekonomik ve Siyasi Nedenleri”, “Kıbrıs Barış Harekatı’nın 
Andlaşmalardan Doğan Gerekçesi ve 1974 Barış Harekatı” ve Kıbrıs Barış Ha
rekatı’nın; “Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’a Yansıması”,”Yunanistan’da 
yaşamakta Türklere  olan Yansımaları”, “Rum-Yunan Edebiyatına Yansıması”, 
“Uluslararası Yansımaları ve KKTC’nin İlanı” ve “Avrupa Konseyi Parlamen
terler Meclisi ve Atina’daki Temyiz Mahkemesi Kararı ile Onanması”konularına 
değinilmiştir.

“Yunan Tarih Ders Kitaplarında Türk Kimliği Algısı” adlı alt bölümünü, 
Prof.Dr.Nuri Köstüklü ve Mustafa Kıran  yazmıştır.Çalışmada incelenen  ve Yu-
nanistan’da okutulan tarih ders kitapları;  Eskiçağ Tarihi ,  Ortaçağ ve Modern 
Tarih,Modern ve Çağdaş Tarih,Eskiçağ Dünya Tarihi , Ortaçağ ve Modern Dün-
ya Tarihi Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi  ve Modern Yunan Tarihine İlişkin 
Sorunlar gibi  kitaplardır.Bu kitaplarda Köstüklü ve Kıran,Avrupa Konseyi kap-
samında , “öteki’ni dışlamayan, düşmanlığı körüklemeyen, uzlaşmacı ve ideo-
lojik yönlendirmelere alet edilmeyen”  bir tarih öğretimi programı  önerilmesi-
ne karşın,Türkiye ve Türklerin , “kana susamış”, “barbar”, “mağara adamı”, 
“hırsız”, “katil”, “zorba”, “zorla İslamlaştıran”, “eğitim düzeyi çok düşük”, 
“sömürgeci”, “işgalci “işgalci”, “saldırgan” gibi tanımlanarak  ötekileştirildiği   
yazmaktadırlar.

“Yunan Haber Portallarında Türkiye Algısı”adlı alt bölümü olan araştırma-
yı,Ioanna M. Kostopoulou ve Doç Dr.Alaaddin F. Paksoy yapmıştır.Araştırma 
örneklemi Yunanistan’da yayın yapan dört haber portalını içermektedir. Portallar 
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seçilirken popülerliklerine ve farklı siyasi duruşları olmasına dikkat edilmiştir. 
Portallardan ikisi Kathimerini, Eleftheros Typos gibi merkez sağ odaklı,diğer 
ikisi merkez sol eğilimli Ta Nea, Efimerida ton Syntakton gibi haber kuruluşla-
rı olmuştur. Çalışmada Türkiye’nin bir bütün olarak Yunan medyasında iyi bir 
imgeye  sahip olduğunu iddia etmenin olası  olmadığı belirtilmektedir.Yazarlar, 
olumsuzluk tonunun azaltılması için her iki ülkede de var olan medya dilinin daha 
yapıcı ve çözüm odaklı bir şekilde inşa edilmesi gerektiğini ifade etmektedirler.

“Yunanistan’da Osmanlı Kamusal Yapılarının Kimliğini Gizleme Travması 
ve Politikası” konusu  ise Dr. Neval Konuk Halaçoğlu tarafından yazılmıştır. 
Yazar, Yunanistan şehirlerindeki Osmanlı kültürel ve mimari mirasının Türklüğü, 
Osmanlı kimliğini ve O’nun  egemenliğindeki dönemle birlikte, Yunanistan’ın 
Anadolu’yu terk etmesini ve yenilgisini anımsattığından dolayı, bu mirasın or-
tadan kaldırılmasının  Yunan kimliğinin oluşması için bir  zorunluluk olarak gö-
rüldüğünü   dile getirmektedir.Bu amaçla Yunanistan’ın tarihi kent merkezlerinde 
yer alan Osmanlı mimari eserlerinin  ya başka ülkelere ait olduğu iddia edilerek 
kimliklerinin  gizlendiğini, ya da yapan mimarına atıfta bulunularak sanki onun 
tarafından yaptırıldığı bilgisi verilerek kasıtlı olarak yanlış bir bilgilendirmeye 
neden olunduğunu   belirtmektedir.

Üçüncü Bölüm’de “Rodos ve İstanköy Türklüğünün Güncel Sorunları” 
konulu çalışma Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı tarafından irdelenmiştir. Yazar, Yu-
nanistan’ın Batı Trakyası’nda yaşamakta olan Türklerin sorunlarının Türk-Yunan 
ilişkilerinde  ön sırada  olması gerektiğini,bununla birlikte Balkan ve Trablusgarb  
Savaşları sonrası elden çıkarılan  Onikiadalarda,özellikle Rodos ve İstanköy’de 
Türklerinin kültürel kimlik sorunlarının da göz önüne alınmasının  bir zorunluluk 
olduğunu  ifade etmektedir.Yunanistan,1923 Lozan Andlaşması imzalandığında 
adaların İtalyan yönetiminde bulunmasından hareketle hükümlerinin Rodos ve 
İstanköy’de yaşamakta olan Türkleri bağlamadığını belirtmektedir. Ancak bu tez, 
“1913 Atina Antlaşmasına bağlı 3 numaralı protokol”,” 1920 Yunan Sevr And
laşması”, “1923 Mübadele Sözleşmesi, Lozan Andlaşmasının 37-45 maddeleri, 
1926 Atina ve 1930 ve 1933 Ankara Antlaşmaları”, “1947 Paris Antlaşması” ve 
uluslararası diğer andlaşmalar ile de çelişmektedir.Çalışma,bu anlamda kültürel 
soykırımın eşiğinde bulunan  Rodos ve İstanköy Türklerinin sorunları  konusun-
da bir farkındalık yaratmak için  kaleme alınmıştır.

Dördüncü Bölüm’de “Türk-Yunan İlişkilerinde Dostluk İçin Kültürel Çıkış 
Yolları” adlı yazıyı da  Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı kalem almış bulunmaktadır.
Yazıda, Türk-Yunan İlişkilerinin ,doğrudan Batı Dünyası’nda var olan Türk  im-
gesine bakış açısıyla ilişkili olduğu belirtilmiş ve  bu nedenle, öncelikle “Or
yantalizm ve Oksidentalizm Değerlendirmek” ve bu olgunun  giderilmesinde ele 
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alınması düşünülen önermeler kısaca tartışmaya açılmış bulunmaktadır.Daha 
sonra  Türk-Yunan İlişkilerinde Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları Önerilerine 
yer verilmiştir.Bu bağlamda  Türk-Yunan Dostluğunun inşa edilmesinin  Orto-
doks kilisesinin de beslemesiyle Yunan halkında ve devletinde var olan  Türkler 
için gerçek olmayan imgelerin  değiştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bununla 
birlikte,Türkiye ve Yunanistan arasındaki  ilişkileri,yalnızca algılara  ve imgelere   
bağlamanın da  gerçekçi bir yaklaşım  olmadığı, iki devlet arasında ekonomi-po-
litik gerçek sorunlar olduğu ifade edilmiştir.

Kitap, görüldüğü üzere farklı bilim dallarında tanınmış bilim insanı ve uzman-
ların bir araya gelmesiyle şekillendirilmiştir.

Kitap bölümleri yazılırken göz önüne alınan birkaç noktayı da belirtmek isti-
yoruz. 

Birincisi, bölüm  yazarları, okumada  akışkanlığı sağlamak, daha doğrusu al-
gılama düzeyini yükseltmek için dilinin de yalın ve anlaşılır  olmasına özen gös-
termişlerdir. Bu amaçla yabancı sözcük ve terimler yerine, onların Türkçe  kar-
şılıklarının bulunmasına gayret edilmiştir. Gerekli görülen yerlerde de terimlerin 
açıklamaları, dipçeler (dipnotları) ile verilmiştir. Bu yaklaşım, başlıca üç nedene 
dayanmaktadır.Birincisi; Türkçenin en az diğer diller kadar  bilim  dili  olduğudur. 
İkincisi; bilimin popülerleştirmesi gerektiğine olan  inancımızdır. Çünkü bilim, 
bir bilgi dağı değil, bir düşünce şeklidir. Bilimin, kitlelere, bir başka deyişle  her 
yurttaşın erişimine sunulmasının çok sayıda olumlu getirisi olduğu söylenebilir.
Üçüncüsü ise  şudur;Türkçe sözcük ve terimlerle  düşünmek ve düşünsel ürünler 
vermenin ,bu topraklardaki varoluşumuzun idamesi bakımından da yaşamsal bir  
gereklilik  olduğu konusundaki görüşümüzden kaynaklanmaktadır.

İkincisi, her bölüm içindeki kaynakça (literatür) gösterilmesi konusunda da 
özel bir duyarlılık  gösterilmiştir. Buna bağlı olarak bölüm ve alt bölümlerin so-
nunda da “Kaynakça”ya yer verilmiştir.

Üçüncüsü ise, ilgili bölümlerde adı geçen Batı kökenli kimi düşünür,bilim-
ci, yazar ,şair ve sanatçıların, evrensel kültür birikimine önemli katkıları olduğu 
bilinmekle birlikte, anılan kişilerin Türkler konusunda yapmış olduğu değerlen-
dirmelerin,günümüzde Batı dünyasında zaman zaman ortaya çıkan ,ancak hala 
geçerli olan ve yaşanılan Türk karşıtlığının  yansımalarında dikkate değer payları 
olduğudur. Bu nedenle  bilinmesi  ve irdelenmesinde yarar görülmüştür.Çünkü 
onların ağırlıklı bir kesimi,dönemsel olarak Türk İmgesini olumsuz olarak bes-
lemişlerdir.

Dördüncüsü ise,bölüm yazarlarının Yunan algısındaki olumsuz Türk imge-
sinin  Oryantalizmin bir ürünü olan Yunanseverlik’in, Avrupa aydınlanmasıyla  
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ortaya çıktığı  görüşünü dikkate almalarıdır.Bu bağlamda  Aydınlanmanın  getir-
diği bilimsel ve teknik ilerlemelerin iki yüzünün gözlemlendiği ileri sürülebilir.
Bir yönü,bilgi ve bilimin  olumlu yüzü,bir yönüyle de  dünyanın bir bölümünü 
sömürgeleştirmenin aracı  olmasıdır.

Beşincisi ise,bütün bu  yaklaşımların ışığında kitapta Yunanların Türklere kar-
şı beslediği olumsuz duygu ve düşüncelerin  geçmişten bugüne devam  etmek-
te olduğu, olumsuz ve sorunlu Türk İmgesinin,Yunan toplumunun  ilerlemesini 
kesintiye uğratan sürece etkisinin tartışılmaya  açılmasının  da  bir zorunluluk 
olduğu  üzerinde durulmuştur.Çünkü, geçmişteki yaşanmışlıklara bugünün göz-
lüğüyle bakmanın bilimsel olmadığı gibi toplumları olduğu kadar toplumlar ara-
sındaki ilişkileri olumsuz bir duruma getirdiği ,karşıtlıkları beslemekte olduğu 
belirtilmiştir.Diğer yandan,Türkiye ve Yunanistan arasındaki  ilişkileri,yalnızca 
algılara  ve imgelere   bağlamanın da gerçekçi bir yaklaşım  olmadığı, iki devlet 
arasında gerçek sorunlar olduğu da vurgulanmıştır.

Bununla birlikte iki halk ve ülke arasında dostluğun inşa edilmesinde önce-
likle her iki halkın entelektüeline (aydınlarına) büyük görevler düştüğü savının 
kitabın özü olarak ifade edilmelidir



BİRİNCİ BÖLÜM

BATI FELSEFESİNDE TÜRK İMGESİ



Batı Felsefesinde Türk İmgesi

Onur Bilge KULA

1. Rotterdamlı Erasmus: Yakıp yıkan Türkler en soysuz köktendir
Her türlü baskıyı ve dar-görülülüğü eleştirerek Batı ‘da Aydınlanmanın yolunu 

aydınlatan Rotterdamlı Erasmus (1469- 1536) Avrupalıların Türklere ilişkin tu-
tumunu tartıştığı “Türklere Karşı Nasıl Savaşılacağına İlişkin Rotterdamlı Eras
mus’un Öğütleri” adlı denemesinde, Türkleri “yakıp yıkmaları olağanlaşan kaba 
saba Türkler en soysuz, en bilinmez bir köktendir”1 diye nitelendirmiştir. Bu filo-
zofun öne-sürümüyle, “Türkler, Asya kökenli olmaları nedeniyle, Avrupa dışı bir 
halktır.” 

Avrupa’da savaş karşıtlığını felsefileştiren Erasmus’un bu belirlemesi yüzyıllar 
sonra özellikle Herder’in katkısıyla, Batı felsefesinde yerleşmiştir. Bu filozof, Paul 
Volz’a yazdığı “Mektup”ta “Türkler de insandırlar ve vahşiliklerini bırakabilir
ler”2 görüşüne yer vermiştir. Öte yandan, Erasmus, “İnsana bir başka insan değil, 
sadece kötülük yabancıdır” ve “Savaş insan düşüncesinin ölümcül hastalığıdır” 
sözleriyle, savaş karşıtı, evrensel ve insancıl bir filozof olduğunu kanıtlamıştır.

2. Wilhelm Leibniz’in3 Oryantalizm ve Türk/İslam İmgesi
Erken dönem Aydınlanma felsefesinin en önde gelen filozofu Leibniz’(1646- 

1716) “Theodizee”4 (Toedise) adlı yapıtının önsözünde Hıristiyanlığın dışındaki 
dinleri, dolayısıyla da Müslümanlığı “sahte” olarak nitelendirir. 
1 Erasmus von Rotterdam (1530): ‘Aus Ratschlage Herren Erasimi von Rotterdam/ Die Türcken zu 

bekriegen’; UI 2112, Avusturya Ulusal Kütüphanesi’nden edindiğim özel arşivimde bulunan yazı  
2 Erasmus von Rotterdam  (1990): ‘Epistula ad Paulum Volzium’; içinde: ‘Ausgewaehlte Schriften- Seçme 

Yazılar’; Almancaya çeviren ve yayımlayan: Werner Welzig; Band I, BWG, Darmstadt, s. 2- 55
3 Bu irdelemede kullanılan kaynaklar, Herbert Herring tarafından Latince’den Almanca’ya çevrilerek, 

yayıma hazırlanan ve Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Darmstadt) tarafından “Gottfried Wilhelm 
Leibniz: “Philosophische Schriften- Felsefi Yazılar” adıyla gerçekleştirilen basıma dayanmaktadır. Bu 
irdelemede sadece söz konusu yayınlar arasında yer alan ciltlerin kimliği belirtildikten sonra, cilt ve 
sayfaların numaraları verilmiştir.  

4 Gottfried Wilhelm Leibniz: “Die Theodizzee von der Güte Gottes, die Freiheit des Menschen und dem 
Ursprung des Übel- Tanrının İyiliği, İnsanın Özgürlüğü ve Kötülüğün Kökenine İlişkin Gerekçelendirim” 
(Veya: “Teodise”), WBG, Darmstadt 1985 
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Muhammetçilik kavramı ve oryantalizm 
Leibniz’in anlatımıyla,  “Fatum Mahometanum:Muhammed yazgıcılığı”,  

“gerekliliğe ilişkin yanlış anlayıştır” ve bu yazgıcılık, “edimsel uygulamasında 
Türk türü yazgı anlayışına yol açmaktadır.” “Muhammed yazgıcılığı”anlatımı ile 
Türk türü yazgı anlayışını özdeş sayan düşünür, konuya ilişkin değerlendirmesini 
şöyle sürdürür: “Söylendiğine göre, Türkler, bu anlayışlarının bir sonucu olarak 
tehlikelerden sakınmazlar, öyle ki veba salgının bulunduğu yerden bile uzaklaşma 
gereksinmesi duymazlar” (II/I, s. 17).  

Leibniz, “Fatum Mahometanum”kavramının anlam içeriğini  “akla ters, kat
lanılamaz, kör yazgıcılık” olarak belirlemiştir (II/I, s. 293). Akılla bağdaşmayan 
kör yazgıcılıksa,  düşünüre göre, “her şeyin en kötüsüdür; çünkü geniş görü ve 
usavurmayı” gereksiz görür (II/I, s. 293- 295). Düşünürün savınca, bu ön belir-
lenmişlik anlayışının bir sonucu olarak “iyi ve kötü eylem arasında bir ayrım 
yapılmaz; çünkü her şeyin önceden belirlendiğine inanmanın yeterli olacağına 
inanılır” (II/I, s. 491). 

Bu saptamanın olası çıkarımlarından biri şudur:  Türkler böyle mutlak bir 
inanca dayanan yazgı anlayışları nedeniyle “iyi ile kötü eylem” arasında her 
hangi bir ayrım yapamazlar. İyi ile kötü eylem arasında ayrım yapamayanlarsa, 
felsefi anlamda moral değerler üretemezler; var olan ahlak değerlerini felsefi an-
lamda sorgulayamazlar. Leibniz’e göre, Türkler, bu akıl dışı davranışı sergileyen 
Asyalı ve Müslüman topluluklardan biridir. Söz konusu akıl dışılık,  Türklerin 
yazgı anlayışlarının bir sonucudur. Bu düşünürün savı uyarınca,  “nedenlerin ön 
belirlenmişliği ve önceden düzenlenmişliği, rastlantısallığa, özgürlüğe ve ahlak
sallığa direnen bir gereklilikle gerekçelendirilemez” (II/2, s. 363). Nedenlerin ön 
belirlenmişliği konusundaki anlayış, “Muhammet yazgıcılığıyla Hıristiyan yazgı
cılığını, akıl dışıyla akla uygunu birbirinden ayıran” önemde bir konudur; çünkü 
düşünürün anlatımına göre, “Türkler nedenlerle ilgilenmezler; buna karşın, Hı
ristiyanlar ve bütün öbür kavrayışlılar, sonucu nedenden türetirler.” 

Bu saptamalarıyla Leibniz, insan aklını ve istencini bir üst yetkeye ya da güce 
bağımlılaştıran anlayışa karşı çıkarak, eleştirel düşüncenin gelişmesine ve aklın 
özgürleşmesine, dolayısıyla da Aydınlanmaya katkıda bulunmuştur. Bunun yanı 
sıra, “nedenlerle ilgilenmeyen” insanlar olarak nitelendirdiği Türkleri, “kavra
yışlılardan”, akıl yürütenlerden, nedenleri anlamaya çalışanlardan ayırmıştır. Bir 
bakıma onları “kavrayışsız” olarak ulamlamıştır.
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3. Voltaire’de Türk İmgesi ve Filhelenizm
Victor Hugo’nun 1878’de Voltaire’in ölümünün yüzüncü yılında yaptığı “ko

nuşmadaki”5 söyleyişiyle, Voltaire, “bir insandan fazla bir şeydir; bir yüzyıldır/
çağdır. O olağanüstü bir görevi başarmıştır.” Bu görev, en genel adlandırmayla 
Aydınlanmadır. “Voltaire’in çağı veya yüzyılı, 18. yüzyıldır.” Hugo’nun Avru-
pa-merkezci nitelemesiyle,  “yüzyılları adlandırmak, yalnızca Yunanistan’a, İtal
ya’ya ve Fransa’ya özgü bir ayrıcalıktır, uygarlığın en üstün belirtisidir.” 

Voltaire’in “Kandid”6 (1756) romanındaki anlatımıyla, Türkler, 18 inci yüz-
yılda henüz “Avrupa’ya özgü olan frengi hastalığını” tanımayan (s. 52); “köle 
ticareti yapan”;  “kibar” insanlardır (s. 107). Yazar yapıtında kurguladığı III. 
Ahmet figüründe, Türkleri “vezirlerinin kafalarını vuran, taht kavgası içinde 
olan” (s. 221); gayri Müslim tutsakları “köpek gâvur” diye adlandıran (s. 229) 
halktır. Osmanlı yönetimi, “beyleri, paşaları, kadıları, imparatorluğun her yanı
na sürgün etmiş”, “sürgünü”, sürekli yinelenen bir uygulama durumuna getirmiş-
tir. Sürgünün yanı sıra, “kelle kesme” de sıradanlaşmıştır. Örneğin, Kandid ve ar-
kadaşları, “Babıâli’ye sunulmak üzere götürülen samanla doldurulmuş kelleler” 
görürler (s. 242). Bu romandaki betimlemeyle, Türk soru sormaz; olgu ve olayları 
sorgulamaz; sadece egemenlere bağımlılaşır. 

Voltaire: Bu barbar halk, Sokrat’ın ve Platon’un ülkesinden 
kovulmalıdır
Voltaire, 1716 yılında, Prens Eugen’e adadığı şiirde7 şu anlatımlar yer alır: 

“Koşun peşinden şu Müslümanların/Kaldırın aradan engeli/Yerle bir edin şu 
küstah sünnetlileri/Mücadele tutkusuyla dolu/Alın ayaklar altına türbanları/Bi
tirin artık Osmanlı sarayındaki şu yaşamı.” Aynı yıl Prenses Talmont’a Türkler 
hakkında şöyle yazar: “Yıkmaktan başka bir iş yapmayan ve sanatların düşmanı 
olan bu halkı sevmem.”

Alman kralı II. Friedrich’e şöyle seslenir: “Tüm içten gelen duygularla, bu 
barbar Türklerin Ksenofon’un, Sokrat’ın, Platon’un, Sofokles’in, Euripides’in 
ülkesinden kovulmasını diliyorum.” Sayılan filozoflar, Helenliği, dolayısıyla da 
filhelenizmi simgeler. Yunanistan’ın Türk egemenliği altında olması, Voltaire için 
sanki bir utançtır. 

5 Victor Hugo’nun Voltaire’in ölümünün yüzüncü yılı nedeniyle, 30 Mayıs 1878’de verdiği “Söylev”, 
(içinde);  Voltaire: “Kandid Ya Da İyimserlik”, (Çeviren: Server Tanilli), Cem Yayınları, İstanbul, 1994, s. 
253- 265 

6 Voltaire: “Kandid Ya Da İyimserlik”, (Çeviren: Server Tanilli), Cem Yayınları, İstanbul, 1994. Alıntılar ve 
göndermeler, bu yapıttandır. Sayfa numarası verilmemiştir.

7 Voltaire’in “Kandid” ve “Felsefe Sözlüğü”ndeki “Muhammetçiler” maddesi dışındaki yapıt ve yazılarında 
Türklere ve İslam’a ilişkin görüşleri, değerli meslektaşım, Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı 
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Özmen tarafından Türkçeleştirilmiştir.
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Voltaire, “Gelenekler Ve Ulusların Zihniyeti/Mantalitesi” adlı yapıtında Türk-
lere ilişkin şu değerlendirmeyi yapar: “Türklerin kurmuş olduğu bir kenti kimse 
bilmez. Onlar, Antikite’nin en güzel yapılarını yıkıma terk ettiler ve şimdi bu yı
kıntılar üzerinde hüküm sürüyorlar.” 

Voltaire’in Türkler ve İslam bağlamında Avrupa’da oryantalist söylemin yer-
leşmesine katkı yapan görüşlerinin başında “yakıp yıkmak”, “sanatların düşmanı 
olmak”, “barbar Türklerin Ksenofon, Sokrat, Platon, Sofokles ve Europides’in 
ülkesinden kovulması” gibi anlatımlar öne çıkmaktadır. Özellikle, barbar Türk-
lerin “Ksenofon, Sokrat, Sofokles ve Europides’in ülkesi” olan Yunanistan’dan 
kovulması söylemi, felsefi oryantalizmin başlıca kaynaklarından biri olan “filhe-
lenizmin” temelidir.

Voltaire’in Muhammetçilik kavramı
Oryantalizm ve filhelenizm, Doğu-Batı gibi coğrafi ayrıma dayandığı gibi, 

Hıristiyanlık-İslam ayrımına da dayanır. Oryantalist söylemde çoğu kez İslam 
denilmez. İslam yerine, aşağılayıcı ve dışlayıcı vurgusu belirgin olan, İslam’ı bir 
kişinin doktrini veya ideolojisine indirgeyen “Muhammetçilik” kavramı kullanı-
lır. Bu bağlamda Leibniz’i izleyen Voltaire örnek oluşturucu bir düşünür/yazar-
dır. “Felsefe Sözlüğü”nde İslam yerine, Muhammetçilik ve ya Muhammedanizm 
kavramını kullanarak, söz konusu anlayışın yaygınlaşmasına kalıcı bir katkı yap-
mıştır. Voltaire, “Muhammet”8 (1742) oyununda yazınsallaştırdığı kimi görüşle-
rini “Felsefe Sözlüğü”ne (1765) yazdığı özellikle Türkler bağlamında bir bakıma 
keyfi olarak yargıladığı “Muhammetçilik” maddesinde kalıcılaştırmıştır. Böy-
lece, bu düşünür/yazar, “İslam” yerine indirgemeci ve küçümseyici bir kavram 
olan “Muhammetçilik”kavramının Batı’nın “kolektif bilincine” ve “oryantalist 
söylemine” yerleşmesine ortam hazırlamıştır.

4. Immanuel Kant: Avrupalı akıl üstündür
Kant, “İnsan Bilimine, Tarih Felsefesine, Politikaya ve Eğitim Bilimine İlişkin 

Yazılar” adlı yapıtının “Değişik İnsan Irkları Üzerine”9 adlı yapıtın “İnsan Tür
lerinin Farklı Irklara Bö lünmesi:Einteilung der Menschengattung in ihre versc
hiedene Rassen” adlı ara başlık altında insan soyunu şu dört ana ırka ayırarak ir-
deler: Beyaz ırk, zenci ırk, Hun (Moğol ya da Kalmuk ırkı), Hint yahut Hindistan 
(Kı zılderili) ırkı. Kant’a göre, beyaz ırkın “en belirgin yaşam alanı” Av rupa’dır. 
Akılsal nitelikleri bakımından Kant’ın ayrıksı bir konuma yerleştirdiği Avrupa-
lının “aklı üstündür.” Düşünürün varsayımı uyarınca, akıl yönünden üstün olan 
8 Voltaire’in “Muhammet” adlı draması, Türkçeye çevrilmemiştir. Goethe, anılan 1799 yılında 

Almancalaştırmış ve bunu temel alarak, kendisi aynı adı taşıyan bir drama yazmıştır. 
9 Immanuel Kant: “Von den verschiedenen Rassen der Menschen”; (içinde): “Schriften zur Anthropologie, 

Geschichtsphilosophie, Politik und Paedagogik”; Band 9, Darmstadt 1983.
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Avrupalılar, doğaldır ki, bu üstünlüklerinden ya rarlanarak uygarlaşma alanında 
ilerleyecektir. Kant’a göre, iki ulam (kategori), kökten ve ayırıcı özellik olarak 
vardır: 1. Zencinin rengi; 2. Avrupalının üstün aklı.

Akıl-dışılıklar, Küçük Asya’da egemendir
Kant, dünya yurttaşlığı düşüncesi, hakkı ve hukuku kav ramlarını dizgeli ve 

çözümleyici bir yaklaşımla irdelediği “Etik ve Din Felsefesi Üzerine Yazılar”10 
adlı yapıtının “Hakikati, Okuyucu nun Keyfi Bilgilenimi Olan Öykü” adlı ara baş-
lık altında, Küçük Asya’daki, diyesi, Anadolu’da insanların “büyücülüğe” ve uy-
durmalara çok meraklı olduğunu vurgular. Anadolu, Kant’ın genelle yici örneğine 
göre, safsatanın, boş-inancın egemen oldu ğu ülkedir. Avrupa ise, aklın odaklan-
dığı yerdir. Bu ne denle, boş-inançlıların Avrupa’da işi yoktur; onlar sorgu layıcı 
akla gerek duyulmayan Anadolu’ya gitmelidir.

Kant, Türk kavramım düşünce dizgeselliği içerisinde pek konulaştırmaz. 
“Antropoloji Tarih Felsefesi, Siyaset ve Eğitim Bilim Üzerine Yazılar” (Birinci 
Bölüm, 9 Cilt) adlı yapıtında “Uykuya İlişkin:Vom Schlafe” ara başlığı altında 
Türklerin “ölçülü olduklarını” dile getirir. Kant, “Halkın Özyapısı/Karakteri”11 
ara başlığında “halk” (populus) kavramını irdeler. Savlarını Türkleri ör nek gös-
tererek açımlayan Kant, bu çerçevede Türklere ilişkin şu değerlendirimi yapar: 
“Türkler; Hıristiyan Avru pa’ya Frengistan derler ve ulusal yapılarını tanımak 
için özyapısal noksanlarını ölçüt alarak, toplulukları öbeklendirirler.”

Yukarıdaki değerlendirmede öncelikle iki boyut öne çıkmaktadır. Bu boyut-
lardan biri, bir kişinin, bir kümenin ya da ulusun kendisini tanıyabilmek ve ta-
nımlayabilmek için, bir başkasına gerek duymasıdır. Bu boyut, çağcıl bi limsel 
tartışmada “öz-yabancı” ya da “biz-öteki” ilişkisi bağ lamında değerlendirilir. 
Öz, bir başına belirlenebilir bir un sur olmadığından, belirlenebilmesi için, onu 
belirginleştirecek bir karşıta, dolayısıyla da “yabancıya” ya da “başkaya” gerek 
vardır. 

Türkler, Avrupalıların yurttaşlaşmalarını önlediler
Kant, anılan bölümün so nunda Türklerin ve Rusların egemenlikleri altında 

bu lunan ülkelerin “insanlarının yurttaşlaşmalarını önledikle rini” öne sürer. 
Herder, Hegel ve Marx tarafından da öne sürülen Türklerin egemenliği altındaki 
insanların yurttaşlaşmalarını önle dikleri savı, 1800’lü yıllardan başlayarak, ön-

10 Immanuel Kant (1983): ‘Das Völkerrecht’; (içinde): “Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie”; 
zweiter Teil, Band 7, Darmstadt 

11 Immanuel Kant (1983): “Der Cahrakter des Volkes”; (içinde): “Kritik der Vernunft und Schriften zur 
Naturphilosophie’; Band 8, Darmstadt 
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celikle Bal kanlardaki Osmanlı uyruğu halklarla ilgili olarak sü rekli ve kalıcı bir 
biçimde gündemde kalır.

Kant, açıklamalarını Türkler ve Ruslar bağlamın da şöyle sürdürür: “İkisi de 
büyük ölçüde Asyalı olan Rus ya ve Avrupalı Türkiye, Frengistan’ın üstünde ol
duklarını sanırlar. Biri Slav, öbürü Arap kökenli olan bu iki halk, bir zamanlar 
başka hiçbir halkın başaramayacağı ölçüde Avru pa’nın büyük bir bölümünü ege
menlikleri altına almış ve oralarda özgürlük ortamını yok etmişler ve bu nedenle 
de ora larda yaşayan insanların yurttaş olmalarını önlemişlerdir.”

Avrupalı Türkiye ya da daha sonraları Marx ve En gels tarafından kullanıldığı 
biçimiyle Avrupa Türkiye’si kavramı ile Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar-
daki egemenlik alanını nitelendiren Kant, Türklerin öbür ulusal toplulukları öz-
yapısal noksanlarına göre öbeklendirmekle, Avrupalı halklar gibi davrandığını ve 
Avrupa lı halkların dışında hiçbir halkın böyle bir tutum sergileyemeyeceğini öne 
sürer. Düşünür çok belirgin bir biçim de Avrupa odaklı ve oryantalist bir bakışla 
şu yargıyı yazar: “Avrupalı halklar dışındaki halkların böyle bir yaklaşım ger
çekleştirememeleri, onların düşünsel bakımdan sınırlılıklarını kanıtlar.”

Kant, başka ulusların özyapısal özelliklerine ilişkin değerlendirimleri konu-
sunda Türkleri, Avrupalılarla bir tutar; bu belirleme, Türk imgesi bakımından 
olumlu de ğerlendirilebilir. Ne var ki, hiç değilse bu konuda Türklerin Avrupa 
halklarıyla eşit tutulması, başka halkların dü şünsel sınırlılıklarıyla açıklanır. 

Yunanla, özgürleştikleri takdirde, yeniden özgünlükleşirler
Kant, Ruslar ve Polonyalıların gelişim için gerekli doğal yetilere sahip ol-

madıklarını belirtir. Türkler bağlamında şu görüşleri yazar: “Avrupalı Türkiye 
ulusla rı, doğal gelişim için gerekli niteliklerden yoksundurlar; hiç bir zaman belli 
bir ulus özyapısı (karakteri) edinebilmek için gerekli olan doğal yeteneğe sahip 
olmamışlardır ve bundan sonra da olmayacaklardır.”

Kant’ın Avrupalı Türkiye uluslarıyla, hangi toplu lukları ya da ulusları anlat-
mak istediği pek açık değil dir. Bununla birlikte, Rusya ve Polonya’nın da içinde 
bulunduğu bir bağlamda “Avrupalı Türkiye ulusları” be lirlemesiyle büyük bir 
olasılıkla, yukarıda da belirtti ğim gibi, o dönemde Osmanlı egemenliği altında 
yaşa yan Slav kökenli Hıristiyan Balkan halklarını anlatmak istediği varsayılabi-
lir. Kant, Yunanlıları bu değerlendirmenin dışında bırakır. Kant, Avrupalı Türki-
ye uluslarının belli bir ulusal özyapı geliştirmeyeceklerini kesin varsayar ve bu 
nedenle onları öbür uluslarla birlikte anmaya bile de ğer bulmaz. Salt Yunanlıları 
ayrı tutar ve onların tem kinli değerlendirilmesini önerir. 
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Kant, doğuştan gelen, doğal özyapıyı insanların kanının bireşiminde görür ve 
sonradan edinilen yapay özyapısal özelliklerden ayırır. Bu bağlamda Yunanlıları 
şöyle nitelendirir: “Yunanlılar, Türklerin ağır baskılarına karşın, algılama tarz
larının, be denlerinin, biçimlerinin ve yüz hatlarının oluşumu bakımın dan pek bir 
şey yitirmemiştir; hatta din ve yönetim biçimleri onlara bu özelliklerini yeniden 
oluşturma özgürlüğünü tanıdığında (Yunanlılar) özgünlüklerini oluşturacaklar
dır.” 

Kant’ın Yunanlıların algılama tarzıyla canlılık, yaşa ma sevinci, kayıtsızlık 
gibi özelliklerini dile getirdiğini belirtmeliyim. Avrupa özellikle de Almanya dü-
şünce tarihinde gizil bir güç ve oluşturucu bir unsur olarak bulunan Antik Yunan 
düşünce birikiminin etkileri Kant’ın Yunanlılara ilişkin değerlendiriminde açık 
bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 

5. Herder: ‘Asyalı Barbar Türklerin Avrupa’da Ne İşi Var?’
Alman kültür tarihinde iz bırakan düşünürlerden biri olan Herder’in Türk-

lere bakışını açıklamak için, genel olarak Doğu’ya, Avrupa’ya ve kendi deyi-
miyle “Avrupa’ya yabancı” halklara ilişkin görüşle rini de irdelemeye katmak 
gerekir. Herder’in Doğuya ilişkin görüşlerini belirginleştirdiği “İnsanlığın Olu
şum Tarihi nin Felsefesi”12 adlı yapıtında öne sürdüğüne göre, Doğu “en hoyrat 
despotizmin egemen olduğu yerdir.” Öte yandan, Doğu, “Tanrının seçkin yeri, 
ince duyarlık yöresidir” saptamasını yapan Herder’in yorumu uyarınca, burada 
her şeyi tanrısal bir görkeme, parıltıya büründürme eği limi vardır. Doğu’da erk 
karşı saygınlık, bilgelik ve güce kar şı korku ve çekingenlikle karışık bir saygı 
duyulur. Bu “çocuksu saygı” Doğululara olağan gelir; Avrupalılaraysa anlamsız 
görünür. 

Yunanistan, özgürlük ortamı ve Avrupa’nın umududur
Fenike canlılığı ve akıllılığı, bir tür rahatlık ve refah yaratmış; Yunan “beğeni

sine, özgürlüğüne” geçişi sağla mıştır. Böylece Mısırlılar ve Fenikeliler düşünce 
biçim lerinin tüm karşıtlıklarına karşın, Batı’nın ve Yunanis tan’ın ortak yaratıcı-
ları olmuşlardır. Herder söz konusu bağdaşımcı değerlendirimini şöyle sürdürür: 
“Yunanistan, Avrupa’nın hoş konuşkanlık yeteneğini geliştirmiş; özgürlük ve sev
gi, istek ve sevinç eğilimlerini uyumlulaştırmıştır. Avrupalının olası et kinliğini ve 
umutlarını bağrında taşıyan Yunanistan, insan lık tarihinde, insanlığın ilk gençli
ğini ve evlilik dönemini ya şadığı yeri sürekli koruyacaktır.”

Antik Yunan kültür birikimine ilişkin olumlu tutumu aşarak, oryantalizme te-
mel oluşturan filhelenizmi anlatan şu saptamalar Herder’indir. Yunanistan, “bu 
12 Johann Gottfried Herder (1982): “Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit”; 

Werke, zweiter Band, Carl Hansen Verlag; München, Wien, s. 9- 99.
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soylu genç, bütün güzelliklerin sevgilisi, bütün hoşlukların aşığıdır; bilinci ve 
bedeni, serpilip gelişen bir çiçektir.” Bu güzel genç, bilgelik, erdem, sevinç, 
istek ve yaşam için gerek duyduğu şeyleri geliştirmiştir; kaba emeği, çalışma-
yı, barbarca görkemi, yalın çoban ya şamını küçümsemektedir. Zanaatı, sanata 
dönüştürmüş tür. 

Mısır ve Fenike’nin kültürel katkısıyla, “Yunanistan, insanlığın, halklar ara
sındaki sevginin, iyi yasaların/törelerin, dinde, geleneklerde ve sanatlarda en hoş 
şeylerin beşiği” olmuştur. Yunanistan, “kültürün ara ülkesidir; iki köşeden bir 
ara ya gelen her şey, bu kültürü hafifleştirmiş, soylulaştırmıştır.” Yunanları böyle 
yücelten Herder, Avrupa’daki her özgür ulusu, cumhuriyeti ve onların sömürge-
lerini tek köke, Yunan’a özgü olan her şeye, eski Yunanistan’a bağlar. Böylece, 
güçlü bir filhelenist yaklaşım sergiler. Herder’in savına bakılırsa, Yunanistan’ın 
doğmasına yol açan insanlığın kazanımlarının birçoğu yitip gitmiş tir. Doğu di-
ninin üzerinden kutsal örtüsü alınmış, bilge liğin önündeki gizem perdesi aralan-
mıştır. Yunanistan “her yerin, her şeyin, en güzelinden, en hoşundan oluşmuş tur 
ve hep var olmalıdır.”

Anadolu, kültürlerin beşiği, Yunanistan’ın anasıdır
Herder, “İnsanlık Tarihinin Felsefesine İlişkin Görüşler”13 adlı yapıtındaki 

anlatımıyla,  “İnsan soyu bir; insanlar, çeşitlidir.” Bu söylemle Herder, insan-
cıllığı, insanların ortak edimi nin ürünü olarak gördüğünü açıkça ortaya koyar. 
Herder’in bütüncül ve evrensel insanlık anlayışı aşa ğıdaki tümcelerde iyice belir-
ginleşir: “İnsan aklı, doğası gereği, çeşitlilik içinde birliği arar.” Herder tarafın-
dan dile getirilen bu düşünce, hoşgörü, bağlaşım ve yetkinleşme ilkelerini temel 
amaç olarak gören Anadolu’da 13.- 15. yüzyıllarda iyice belirginleşen tolerans ve 
çoğulculuk düşün celeriyle benzerlik taşır.

Herder’in belirlemesine göre, Anadolu, “Yunanistan’a hem dilinin özgünlü
ğünü ve birliğini, hem de öbür halkların kültürel yaratımlarından yararlanma 
olanağı nı” sunmuştur. Amerikalı yerlilere yapılanları kıyımlar bakımından “Av
rupalılar insanlık dışı eylemi ilk yapanlardır.” Bu belirlemesiyle Herder, uygar-
laşma ve gelişmenin odağı olarak gördüğü Avrupa’yı eleştirmek ten ve uyarmak-
tan da geri durmaz. 

Küçük Asya gi bi kültür barındıran bir toprak parçasının yakınlığı, Yu nanistan’ı 
çok olumlu etkilemiştir. Küçük Asya sayesinde Yunanlıların çok sayıda dilin ka-
rışımı olan dilleri özgünleşmiştir. Yunanlılar, Küçük Asya’daki toplulukların her 
türlü niteliğinden yararlanarak, soy-kümesel özgün lüklerini belirginleştirmişler-

13 Johann Gottfried Herder: “Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menscheit”; 2. Band München-Wien 
1982, s. 99- 340. 



18 YUNAN ALGISINDA TÜRK İMGESİ (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)

dir. Küçük Asya bu nedenle Yunanistan’ın anasıdır. Yunan dili, çeşitliliğin uyumu 
ve dans, müzik ve çe şitli soyların, kolonilerin serbest iletişimi içerisinde oluş-
muş, renkli ve şiirsel bir dildir. 

Asyalı barbar Türklerin Avrupa’da ne işi var?
Herder’in “İnsanlık Tarihinin Felsefesine İlişkin Düşünceleri” adlı yapıtında 

halkları Avrupalılık ve Avrupa-dışılık gibi ölçütlerle ayıran Herder’e göre, “Av-
rupa’da yaşayan topluluklar arasında salt Asya kökenli Ma carlar, Avrupalı de
ğildir.” Avrupa’ya bütünüyle yabancı olan “ikinci Hunlar, Cengiz Han komuta
sında gelmiş; Avrupa’yı kılıç ve ateşle yıkmıştır.” Hunlar ve Peçeneklerle birlikte 
Türklerin öncülü olarak görülen Moğollar, Herder’in bakış açısından “Asyalı 
vahşi kurtlardır ve dünyanın yıkıcısı” olmuşlardır. İspanya ve İtalya’da belli bir 
süre egemenlik kuran Araplar, öbür dilleri ve kültürleri etkilemiş, “bilimlerin ge
lişmesine yaptıkları katkılar, o zamanların ‘barbar’ Avru pa’sını aydınlatmıştır.”

Herder, Av rupa’ya yabancı halklar diye nitelendirdiği halklar ara sında Bul-
garların dışında, Türkleri anar. Herder, “İnsanlık Tarihinin Felsefesine İlişkin Dü
şünceler” adlı yapıtında Avru pa’ya yabancı halk olarak değerlendirdiği Türkleri 
şöy le betimler: “Türkistanlı olan Türkler; 300 yıldan fazla bir süredir Avrupa 
da bulunmalarına karşın, hala Avrupa’ya yabancı dırlar. Kendisine ve dünyaya 
yük olmaya başlayan bin yıllık Doğu İmparatorluğuna (Bizans’a; OBK) son ver
diler; bilme den ve istemeden sanatları Batı’ya, Avrupa’ya sürdüler. Yap tıkları 
saldırılar yoluyla, Avrupalı devletleri denetim altına aldılar ve yüzyıllar boyun
ca, kahramanca korudular ve bu lundukları yörede bir başka yabancı gücün salt 
egemenliğini önlediler.

Avrupa’nın en güzel ülkelerini çölleştirdiler; bir zaman ların akıllı Yunan hal
kını sadakatsiz ve aşağılık barbarlar du rumuna soktular. Bu yüzden, yaptıkları 
kötülükler, iyilikle rinden çok fazla oldu. Ne çok sanat yapıtı bu cahillerce yok 
edildi; birçoğu da bir daha yerine konulamayacak biçimde bu cahiller yüzünden 
yok olup gitti.

İçinde yaşayan bütün Avrupalılar için kocaman bir zin dan olan Türk impa
ratorluğu, zamanı gelince çökecektir. Bin lerce yıldan beri hala Asyalı barbarlar 
olmak isteyen bu ya bancıların Avrupa’da ne işi var?” (Herder 1982, s. 288- 299).

Yukarıdaki değerlendirmede öne çıkan başlıca yön ler şöyle açımlanabilir: 
Türkler köken olarak Asyalıdır. Türkler 300 yıldan fazla bir süredir Avrupa’da 
bulunmalarına karşın, Avrupa’yla bütünleşme bir yana, Av rupa’ya uyum sağla-
yamamış, yabancı kalmışlardır. Ay dınlanmanın, sanatın, felsefenin ve ilerleme-
nin merke zi olan Avrupa’nın en güzel ülkelerini bağımlılıkları al tına alarak, söz 
konusu ülkelerin kültürel birikimini, gelişme ve ilerleme gücünü yok etmişlerdir. 
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Avrupa’nın en güzel ülkelerinin başında gelen Yunanistan’ı ve Yu nan halkını aşa-
ğılık barbarlara dönüştürmüşlerdir. Türkler, Avrupalı halkların bağımsızlığını ve 
özgürlü ğünü yok ettiklerinden, Türk İmparatorluğu, içinde ya şayan bütün Av-
rupalı halklar için kocaman bir tutukevidir. Türkler yüzyıllardan beri Avrupa’da 
yaşamaları na karşın, Asyalı olarak kalmakta direnmekte, Avrupa lı kültür değer-
lerini edinmek istememektedir.

Yunan kültür birikimini, Avrupa kültürünün başlı ca kaynaklarından biri olarak 
değerlendiren ve belli öl çülerde bir Yunan-sever (filhelen) olarak ortaya çıkan 
Herder’in bakış açısına ve değerler dizgesine göre, kültür yaratma yeteneğinden 
yoksun Türklerin, Yunanlıları bağımlılaştırması ve özgürlükten yoksunlaştırması 
kabul edile mez bir durumdur. Herder’in Avrupa bağlamındaki evrensel yaklaşı-
mıyla, Türkler ve Asya bağlamındaki dışlayıcı tutumu açık bir çelişki oluştur-
maktadır. Ne var ki, bu çelişkinin çözümünün ipuçları yine Herder’in görüşlerin-
de vardır, orada aran malıdır.

Önemli bir not: Atatürk yaşamının son on yılında özellikle dil ve tarih üzerine 
yoğunlaşmıştır. Bu süre içinde Herder’in anılan kitabını da okuyan Mustafa Ke-
mal Atatürk, Yunanların yüceltilmesine karşın, Türklere ilişkin dışlayıcı ve aşağı-
layıcı görüşler nedeniyle irkilmiş olmalıdır. Atatürk, Temmuz 1932’de “Ege Me
deniyetinin Kökenine Genel Bir Bakış” adlı yazısını Türk Tarihi İnceleme Kurulu 
üyesi olan Hasan Cemil Çambel’e yazdırmıştır. Çambel, Atatürk’ün bu yazısını, 
Birinci Türk Tarih Kongresi’nde bildiri olarak sunmuştur.14 

6. Hegel Felsefesinde Oryantalizm, Doğu ve Türk İmgesi 
Doğu, Asya, Ön Asya, İslam, Güney ve Türk kav ramları, Hegel’in birçok ba-

kımdan irdelediği konular arasındadır. Hegel, “Felsefe Tarihine İlişkin Dersler” 
adlı yapıtının “Doğu’yu ve Doğu Felsefesini Ayırmak”15 ara başlığı altında dü-
şün/tin-bilinç-istenç-din ilişkisini irdeler.

Doğuda İstenç ve Bilinç Özgür Değildir
Hegel felsefesinde öne çıkan kavramlardan biri istençtir. Düşünür bu bağlam-

da Doğu tinini, dolayısıyla da Doğuluyu şöyle değerlendirir: “İstencin bitimli
liği Doğulunun özyapısıdır, onda istenç bitimlidir; henüz genelleşmemiştir. Bu 
nedenle, sadece efendi-uşak konumu/ilişkisi vardır. Bu da despotiz min alanıdır. 
Dış etmenlere bağlı korku (Furcht) bir başına yönlendirici ulamdır (kategoridir). 

14 Ayrıntılı bilgi için: Onur Bilge Kula (2018): ‘Türkiye’de Aydınlanma ve Atatürk Devrimleri’; Tekin 
Yayınevi,  İstanbul

15 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1965): “Abscheiden des Orients und seiner Philosophie”; (içinde): 
“Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie”; (Band 1, saemtliche Werke, 17. Band), Stuttgart- Bad 
Cannstatt.
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İstenç, bu bitimliden ba ğımsız değildir; çünkü düşünme henüz kendisi için özgür 
değildir. Özgürlük ise bitimlide olmamak, bir-başınalıkta olmaktır.”

Alıntıya göre, Hegel, Doğulu insanın istencini “bitim li, süreksiz” olarak gör-
mekte; bireyin özerkliğinin bir gös tergesi ve dışa vurumu olan bu istenç sürek-
sizliğinin efendi-uşak ilişkisi yarattığını düşünmektedir. Hegel’in sözünü ettiği 
istenç bitimliliği, Doğulu insanın özgürlük bilincini ve alanını da belirlemektedir. 
İstenci bitimli bire yin özgürlüğü de sınırlıdır. Ayrıca, istencin genelleşmemesi ve 
korku, Doğulu insanın düşüncesinin özerkleşmesini engellemektedir. Bu yüzden, 
Doğuda düşünce özgürleşememekte; insan bağımsızlaşarak bireye dönüşeme-
mektedir.

Doğu’da sadece despot özgürdür
Doğu’da yönetim erkini elinde bulunduran ve salt kendisi özgür olan despot 

aklına geleni yapar; doğaldır ki, ara sıra iyi şeyler de. Bu iyi şeyleri ise, yasa 
olduğu için değil, keyfi istediği için yapar. Bu çıkarımlar uyarınca, keyfilik ve 
dayatmacılık, Doğu’da toplumsal siyasal yaşamı ve ilişki biçimini belirler. Bu-
nun sonucu olarak da keyfi ve dayatmacı yaklaşım ve uygulamalar sorgulanmaz.

Hegel, Doğu’nun tinsel özelliklerini şöyle açımlar: “tin elbette Doğuda do
ğar”, ama orada şöyle bir ilişki vardır: Özne, kişi değildir. Özne, olumsuz ve 
batmakta olan bir şey olarak nesnel tözseldedir. Bireyli ğin ulaşabileceği en yüce 
şey, ebedi öte dünya mutlulu ğu, tözün içine dalıp gitmek; bilincin geçip gitmesi, 
bi reylik ile töz arasındaki ayırım bu yüzden yok-olum olarak düşünülür. 

Böylece, “düşünsüz bir ilişki gerçekleşir”; çünkü (Doğu’da) ilişkinin en yüce 
yönü “bilinçsizliktir”. İnsan bu töze karşı var olur; kendini birey olarak bulur. 
Töz geneldir; bireyse tekil. İnsan söz konusu öte dünya mutluluğuna ulaşamadığı 
sürece, tözden ayrı dır; birliğin dışındadır; “değeri yoktur.” Herhangi bir şey dir; 
haktan hukuktan yoksundur; bitimlidir. Kendini doğaca belirlenmiş olarak bulur. 
Burada istenç, tözsel istenç değildir; “başına buyrukluktur”, keyfiliktir. 

Doğulular, Hegel’e göre, “kolay kişileşemezler”; çünkü düşünsel etkinlikleri 
henüz tam anlamıyla dünyasallaşmamıştır. Hala öte dünya tasarıları veya tasav-
vurları içerisinde eri yip giderler. Bireyin kişileşmesi, “tözselden bağımsızlaş-
ması, tekilleşmesi” ile olanaklıdır. Doğu tini dünyasalla irdeleşmediği, varlığını 
dünyasalla gerekçelendirme bilincini ve kararlılığını gösteremediği sürece, hak 
hukuk kavramları gelişme yecek, toplum yaşamında despotizmin başlıca kökeni 
olan başına buyrukluk egemen olacaktır.
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Doğu’ya özgü şeyler, felsefeden silinip atılmalıdır
Hegel’in Doğuya ilişkin önermeleri şöyle betim lenebilir: Doğuda “özyapısal 

gönlü yücelik, büyüklük ve ululuk” gerçi olanaksız değildir; ama bunlar “doğal 
belirlenmişlik ya da keyfiliğe bağlı” olarak vardır. Herkesçe saygıyla karşılanan, 
herkes için geçerli olan, kabullenilen ahlaksallığın, töreselliğin veya yasallığın 
nesnel gerekleri olarak yoktur.

Doğu’da hiçbir şey sağlam (sabit) değildir; doğuluların tözleri ne denli belir-
siz ise, “özyapı da o denli belirsiz”, serbest ve bağımsız olabilir. Bunun sonucu 
olarak, burada (Doğu’da; O.B.K) fel sefi bilme düzeyinde ayrıştırma gerçekleş-
mez. Töze, genele ilişkin bilgi, felsefi bilmeye aittir. “Doğulu şeyler felsefe tari
hinden atılmalıdır”

Hegel’in genelleştirici yaklaşımı uyarınca, Doğu’da hukuk ve ahlak yoktur; 
çünkü “özne özgürleşmemiştir.” Bir başka söyleyişle: Özne özgürleşemediği için, 
hukuksallık ve ahlaksallık tartışma konusu değildir.

Hegel, Doğulunun düşünüş ve davranışına ilişkin yargılarını iyice sertleştirir: 
Doğulular “özyapısal ölçüler geliştiremezler; çünkü öznesel özgürlükten yoksun
durlar.” Ayrıca, Doğulularda “vicdan ve moral de yoktur.” Doğu luların bilgi de-
dikleri, tözsel ya da genele ilişkin bilgi değildir; bu nedenle, felsefi bilgi olarak 
değerlendirile mez. Bu değerlendirimin doğal çıkarımı ise şöyledir: Doğu ve Do-
ğu’ya özgü düşünüş tarzları ve düşünce ürünleri, felsefi öz ve nitelikten yoksun 
olduğundan, felsefeden çıkarılmalıdır.

Öz-bilinç ancak Batı’da özgürleşir
Hegel, aynı yapıtın bu saptamaları izleyen “Yunanis tan’da Felsefenin Başlan

gıcı:Beginn der Philosophie in Griechenland” ara başlığı altında şu değerlendir-
meleri yapar: Asıl “felsefe Batı’da başlar”; öz-bilincin özgürlüğü ancak Batı’da 
ortaya çıkar. Doğu’nun “parıltısında birey yi tip gider; ışık, Batıda kendi içinde 
çakan ve o andan itibaren kendi dünyasını yaratan” şimşeğe dönüşür. Bu neden-
le, Batı’da öte dünya mutluluğu (yüce mutluluk), bireyin içinde sürüp gideceği 
ve tözsel olanda direneceği tür dendir. Biricik “düşün, varoluşunu genelde” bulur. 
Bu bir-başınalık, “kişilik ve benin bitimsizliği, düşünün varoluşunu oluşturur.” 
Düşün böyledir ve artık başka türlü olamaz. Varoluş ile özgürlük arasında do-
laysız bir bağ kuran Hegel’in düşünce dizgesine göre, asıl “varoluşun dayandığı 
temel koşulun kişisel özgürlük olduğu bilinir.” Egemenin keyfiliği, yasa olsa ve 
ege men, tutsaklığı getirmek istese, Hegel bu bağlamda Ba tılıyla özdeşleşir ve 
Batılının ağzından şu saptamayı ya par: “Bu olmaz deriz; çünkü böyle bir bilince 
sahibiz. Her kes tutsak olamayacağını bilir... Bu yüzden, biz Batı’da asıl felsefenin 
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zemini üzerindeyiz” Öz-bilincin özgürleşmesi, bireysel aklın özgürleşmesidir. 
Dolayısıyla, özgürleşmiş öz-bilinç, Aydınlanmanın temelidir.     

Felsefe Yunanistan’da başlar
Yunanistan’da özgür bireyler arası ilişki, genel isten cin belirlemeleri ve ya-

saları bulunduğundan, felsefenin bu ülkede başladığını savlayan Hegel, orada 
aynı za manda tutsakların bulunduğunu, bunun da serpilip ge lişen özgürlüğe bir 
sınırlama koyduğunu belirtir. Hegel’e göre, özgürlük Doğu’da, Yunanistan’da ve 
Alman ülkesinde şu görünümlerde ortaya çıkar: “Doğu’da tek bir kişi özgürdür. 
Yunanistan’da bazıları özgürdür! Alman ülkesinde insan, insan olduğu için öz
gürdür.” Bu şematik ve çizgisel özgürlük anlayışına göre, özgürlük veya uygarlık 
Doğu’dan Batı’ya gidildikçe gelişir ve güçlenir.

Doğu’da “tek bir kişi özgürdür” saptamasını şöyle yorumlamak ola naklıdır: 
Doğu’da görünüşe göre yalnızca egemen özgürdür. Ancak sadece bir tek kişi, öz-
gür olamaz; çünkü onun özgür olabilmesi için öbür insanların da özgür olmaları 
gerekir. Özgürlük, hem bireyselliği, hem de toplumsallığı gerektirir; başkalarıy la 
paylaşıldığı sürece var olabilir ve gelişebilir. Doğu’da egemen kendisinden başka 
hiç kimsenin özgür olmasına olanak vermediği için, özgürlüğü başkalarıyla bir-
likte var etmediği için, aslında kendisini de özgürsüzlük ortamına sokar.

Doğulular, insanın insan olduğu için, özgür olduğunu bilmezler
“Tarih Felsefesi”nin16 giriş bölümünde yine bilinç-öz ve bilinç-düşün ilişki-

sini irdeleyen Hegel, Doğuluların konuya bakışına ilişkin şu savları öne sürer: 
“Doğulular, tinin ve insanın böyle oluşundan dolayı bir başına özgür olduğunu 
henüz bilmezler; bilmedikleri için de kendileri de özgür değildir. Bildikleri sa
dece şudur: Bir kişi özgürdür; bu yüzden de böyle bir özgürlük, sadece keyfi
lik, vahşilik, tutku ların sönüklüğü ya da yumuşaklığı ve sıradanlığını içerir; yi ne 
böyle bir özgürlük sadece doğal bir durum ya da keyfilik tir. Bu tek kişi bu yüzden 
sadece bir despottur ve özgür bir adam değildir.”

Hegel’in Doğuluların özgürlük anlayışları hakkında ki saptamaları şöyle yalın-
laştırılabilir: Doğulu insan, salt insan oluşundan dolayı özgür olduğunu bilmez. 
Böyle bir öz-bilinçten yoksundur; yoksun olduğu için de özgürleşemez. Özgür-
lük alanı, özgürlüğü, başına buyrukluk olarak, aklına düşeni yapabilmek olarak 
algılayan bir tek kişiye, despota bırakılmıştır. Davranışlarını keyfiliğin be lirlediği 
bu tek kişi de “tek oluşu” nedeniyle, kendini özgür sansa da özgür olamaz; çünkü 
özgürlük tikelde ya da tekte değil, çokta ortaya çıktığı ölçüde var olabilir. Bu 
yüzden özgürlük, Doğuya yabancı bir kavramdır.

16 G. W. F. Hegel: “Philosophie der Geschihte”; Band 11, Stuttgart 1965.
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Yunanlıların görece özgür oldukları savını yineleyen Hegel aynı yerde şöyle 
der: “Özgürlük bilinci, Yunanlılar da doğdu; bu nedenle, onlar özgür oldular; 
ama onlar; aynı Romalılar gibi, sadece bazılarının özgür olduğunu sandılar; in
sanın insan oluşundan dolayı özgür olduğunu bilemediler.” Bu saptamanın man-
tıksal çıkarımı şöyle olabilir: Yunan lılar gerçi özgürlük idesini yarattılar; ama 
tutsaklığı or tadan kaldıramadıkları ve tek tek insanların birey olarak özerkleşme-
sini gerçekleştiremedikleri için tüm insanları özgürleştiremediler. Dolayısıyla da 
insanın insan olduğu için özgür olması gerektiği ilkesi uyarınca, tüm insanla rın 
özgür olması gerektiğini kavrayamadılar.

Hegel’in ‘Muhammedanizm’ kavramı ve oryantalizm
“Haçlı Seferleri Muhammetçiliğe karşı Truva Savaşıdır”  diyen Hegel’in çö-

zümlemesi uyarınca, “Doğu’nun devrimi, her türlü tikelliği ve bağımlılığı param 
parça etmiştir ve gönlü/ruhu aydınlatmıştır.” Çünkü Doğu, “her şeyi soyut teke, 
öznel bilinci, soyut teke bağımlılaştırmış, bu soyut tekin bilgisi gerçekliğin bi
ricik amacı durumuna getirilmiştir.” Bu durum, “varlığın ilişkisiz ilişkisidir.” 
Doğu’nun belirleyici ilkesi, “olumsuzluktur.” Burada tek “olumlu şey, doğal du
ruma düşme ve tinin uşaklığıdır.” Yukarıda da vurguladığım gibi, doğal duruma 
düşme, felsefedeki anlamıyla barbarlığa düşme demektir. 

Muhammedanizm, “tikelliği yok edip, tinsel genellik yaratmıştır.” Bir başka an-
latımla, İslam, bireye tekleşme olanağı vermemiş, tersine onu genellik içinde eritip 
yok etmiştir. “Bu sınırsız ve belirsiz tinsel genellik ve arılık/saflık içinde öznenin 
tek amacı vardır.” O amaç da söz konusu “genelliği ve arılığı gerçekleştirmektir.” 

Bu saptamayı şöyle yorumlamak olanaklıdır: Her türlü tikel özelliğini yiti-
ren insan İslami kültür alanı içinde kendisini veya bireyliğini gerçekleştirmeye 
çalışmak yerine, içinde eriyip yok olduğu “sınırsız ve belirsiz tinsel genellik”i 
yeniden üretmek için uğraşır. Bu sınırsız ve belirsiz tinsel genellik, belirli teklerin 
ortaya çıkmasını ve bu belirli tekler arasındaki ilişkilerin çeşitlenmesini, çoğul-
laşmasını engeller. Böyle olunca da insan ancak uçlar/aşırılıklar arasında savru-
lur;  fanatizm üretir veya genelin ürettiği fanatizmin bir parçası durumuna gelir.

Avrupalı, usunu/aklını özgürce kullanır
Hegel’e göre, uyuşuk, belirsiz ululuğun inançlısı, güdülerinin tutsağı Doğulu 

Müslüman’ın karşısında, genel ile özeli ayıran Avrupalı Hıristiyan vardır. Hegel, 
“genel”den düşünceyi, “özel”den de tek tek insanın “va roluşu” nu anlar. Av-
rupalının, Hegel’in bakışıyla, en be lirgin özelliği usunu özgürce kullanmasıdır; 
öz-güvenli, öz-bilinçli oluşudur; tarihsel-toplumsal süreçlere katıl ması, onları 
birlikte belirlemesidir. Hegel, “Avrupa düşününü/tinini” belirlemeyi şöyle sürdü-
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rür: “Avrupa düşünü/tini”, dünyayı karşısına koyar; ondan bağımsızlaşır; bu çe-
lişkiyi çözümleyerek kaldırır; başka tür lü oluşunu, çeşitliyi yalınlığına katar. Bu 
yüzden, Avrupa düşününde/tininde “bitimsiz bilgi edinme zorlaması” egemendir. 
Bu durum başka ırklara yabancıdır; “çünkü” diye görüşlerini dizgeleştirir Hegel, 
“dünya, Avrupalıyı ilgilendirir; Avrupalı dünyayı tanımak/bilmek ister; karşısın
da bulunan başkayı edinmek ister. Dünyanın başkalaşımlarında/değişimlerinde 
türü, yasa yı, geneli, düşünceyi, içsel ussallığı görülürleştirmek ister.”

Avrupa düşünü/tini, kuramsalda olduğu gibi, edimselde de özü ve dış dünya 
arasındaki birliği oluşturmaya uğ raşır. “Avrupa düşünü/tini”, Hegel’in yaklaşı-
mı uyarınca, Avrupa sö mürgeciliğinin veya oryantalizminin düşünsel gerekçesi 
gibi de algılanabilir; çünkü Avrupa tini, “kendisine dünya egemenliğini sağlayan 
enerji ile dış dünya yı ereklerine bağımlı kılar.”

Asya kökenli kırma barbarlar
“Tarih Felsefesi”nde17 Hegel’in Türklere ilişkin değerlendirimleri şöyledir: 

Reformasyon dönemin de “Avrupa devletlerinin dışa dönük ortak çıkarları Türk
lere karşıdır.” Türkler, Doğu’dan ve İslam’dan kaynaklanan “korkunç gücü”, 
Doğu’dan Avrupa’ya taşıyan bir tehlike oluşturmaktadır. Hegel, “korkunç güç” 
diye tanımladığı gücün taşıyıcısı olan Türklere ilişkin değerlendirici görüş lerini 
şöyle açımlar: Türkler o zamanlar sağlam bir çekirdek oluştur muş, “güçlü bir 
ulustur ve güçleri fetihlere dayanmaktadır.” Bu nedenle, dur durak bilmeksizin 
sürekli savaşlar yap mışlar, sadece silah bırakımlarında durmuşlardır. 

Hegel, “Tarih Felsefesi” adlı yapıtında “Hıristiyan Ger men Dünyasının Öğe
leri”ni irdelerken, Macarları, Bul garları, Sırpları ve Arnavutları “Asya kökenli” 
halklar olarak öbeklendirir ve karşılıklı akınlar sırasında Avru pa’da yerleşip kal-
mış “kırık barbar artıklar” diye değer lendirir. Hegel’in “Asya kökenli, kırma 
barbarlar” diye öbeklendirdiği bu halklar, yine Hegel’e göre, Hıristiyan Avru-
pa’nın Hıristiyan olmayan Asya’ya karşı yürüttüğü sa vaşlarda “öncü birlik” gö-
revini görmüşlerdir. “Hatta Po lonyalılar”, diye sürdürür Hegel değerlendirmele-
rini, “ku şatılmış Viyana’yı Türklerden kurtarmışlardır.” 

Herder gibi, Hegel de Macarları ve Bulgarları Avru pa halkları arasında say-
mamasına karşın, Avrupa Birliği’nin genişleme sürecini belirleyen siyasal yetki-
liler, anılan bu iki ulusu Avrupalı olarak değerlendirmiştir. 

Kaba saba Türkler buluntu bir akla sahiptir
Hegel, daha önce anılan “Felsefe Tarihi”nde “Geçiş Dönemi” ara başlığı al-

tında felsefi düşüncenin evrim sü recini konulaştırır. Öznelerin duyumsamalarını, 

17 G. W. F. Hegel (1971): “Philosophie der Geschichte”; Band 11, Stuttgart- Bad Canstatt 
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görüş lerini, gönüllerini ve akıllarını ancak öz çabalarıyla oluşturabileceklerini, 
yetkinleştirebileceklerini öne sü ren Hegel’e göre, yüreği “ahlaksal bakımdan 
yetkinleşmiş, düşünmeye, entelektüel irdelemeye doğru ilerlemiş insanlar, güzel 
duygular, duyumsamalar, eğilimler” geliştirebilirler. Böyle içsel bir çabayla aklı-
nı yetkinleştirmeyen özne, “önünde bulduğu aklı, başkalarınca geliştirilmiş bil
me gücünü” sahiplenir. Başkalarınca geliştirilen aklı edinen böyle bi reyler, güdü-
leri gereği, buldukları insan aklını, eleştirel irdeleme yoluyla özümsemek yerine, 
doğal duyumsa ma ve bilme olarak değerlendirirler.

Buluntu aklı eleştirisiz, ayrımlamasız ve çözümlemesiz bir biçimde edinen 
topluluklar için Hegel ilkin Hintlileri örnek olarak anar. Düşünürün anlatımıyla, 
ineği kutsayan Hintliler, yeni doğan çocukları dışarı atarlar, öldürürler, olası her 
türlü acımasızlığı yaparlar. Türkler de, He gel böyle düşünür, “öyle bir buluntu 
insan aklına sahiptir ler. Kaba saba Türklerin buluntu insan usu ve doğal duygu su 
ölçüt alındığında, iğrenç ilkeler doğar.”

Türkler, Hegel’in yaklaşımına göre, öz çabasıyla, iç sel uğraşıyla öz-bilin-
cini ve usunu geliştirememiş; baş kalarınca geliştirilen aklı ve bilinci önlerinde 
bulmuş tur. Söz konusu buluntu aklı ayrımlaştıramamış, öz günleşme ve özgürleş-
me amacıyla ondan yararlanmayı başaramamışlardır. Bu başarısızlıktan, iğrenç-
likler, dışa dönük saldırganlıklar doğmuştur.

Türkler bile azınlıklara inanç özgürlüğü tanımıştır
Hegel’in Türkleri adlarıyla andığı bir başka yapıtı “Berlin Döneminden Kal

ma Karışık Yazılar”18 adlı yapıtıdır. Hegel anılan yapıtının “İngiliz Reform Yasası 
Üzerine” adlı bö lümünde Avrupa ve Almanya’da kilisenin mal varlığı ve bu mal 
varlığının işletilişini dile getirir. 

Düşünür, Türklere iliş kin olarak anılan bağlamda şu saptamayı yapar: “Türk
ler bile egemenlikleri altındaki Hıristiyanlara, Ermenilere ve Yahudilere kilisele
rini bırakmıştır. Kiliseler yapı olarak dö küldükleri zaman, onarımları amacıyla 
yasakladıkları da ol muştur. Böyle durumlarda para karşılığında izin vermişler
dir. Fakat İngilizler yendikleri Katolik halkın kiliselerinin tü münü ellerinden al
mışlardır.”

Burada “Türkler bile” anlatımı dikkat çekicidir. Bu anlatım, düşünürce kö-
tünün kötüsü anlamında kulla nılmaktadır. Hegel’e göre, barbar Türkler bile, 
egemen likleri altındaki Balkanların Hıristiyan halkına dinsel konularda en geniş 
özgürlükleri tanırken, uygar İngilizlerin Katoliklere yaptığını anlamak olanak-
sızdır.

18 G. W. F. Hegel (1968): “Vermischte Schriften aus der Berliner Zeit”; Band 20, Stuttgart- Bad Canstatt 
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7. Marx ve Engels’in Bazı Yazılarında Türk İmgesi, Oryantalizm 
ve Filhelenizm
Bu yazıda yer alan filozofların onuyla ilgili kitaplarını ve Marx ve Engels’in 

‘Doğu Sorunu’ kapsamındaki yazıları ve mektuplarını “Batı Felsefesinde Oryan
talizm ve Türk İmgesi” 19 kitabımda ayrıntılı irdelemeye çalıştım.  

Türkiye, Avrupa meşruiyetçiliğinin kanayan yarasıdır
Bu iki kuramcı ve eylemcinin “İngiliz Siyaseti, Sığınmacılar ve Türkiye”20 

adlı ortak yazılarındaki anlatımla, “Doğu Sorunu” Avrupa’da çıkarlara göre ye-
niden günde me getirilir. Engels’e göre, tarihin akışını bilenler, bu duru mu şa-
şırtıcı bulmaz; çünkü Avrupa’da “devrimci kasır ganın yatıştığı” her dönemde, 
sürekli aynı “Doğu Soru nu” ortaya çıkar ya da çıkartılır. 

Engels, Avrupa’da “devrimci devinimlerin etkisizleştirildiği her anda”, Rus-
ya’nın Osmanlı İmparatorluğu’na saldırdığını, bu bağlamda, örneğin, 1840 yı-
lında ortaya çıkan ‘Doğu Sorunu’nun da Avrupa’nın büyük devlet lerini savaşın 
eşiğine getirdiğini yazar. Yine Engels’in görüşüne göre, uzun zamandan beri “çö
zülmemiş ‘Doğu Soru nu’, hiç bitmeyen bu zorluk, ortaya çıkar ve Avrupalılar 
birbiri ne sorar: Türkiye’yi ne yapalım?” Şu tümce, Engels’in Türkiye imgesini 
dı şa vurmaktadır: “Türkiye, Avrupa meşruiyetçiliğinin kanayan yarasıdır.” Tüm-
cede yer alan “kanayan yara” nitelemesi zamanla “hasta adam” imgesine dönü-
şerek, Avrupa’nın or tak belleğine yerleşmiştir.

Türkiye çürümektedir ve giderek daha fazla çürüyecektir
Engels, Osmanlı İmparatorluğu’nun var olan duru munun korunmasını, “ölü 

bir atın leşinin tümüyle çürü meden önce, içinde bulunduğu çürüme sürecinin bel
li bir aşamasında durdurulmak” istenmesine benzetir. Bu ben zetmenin imgesel 
açıdan yaratacağı olası çağrışımların ne denli olumsuz olacağını tahmin etmek 
güç değildir. Benzetmeyi şu görüşler izler: “Şimdiki Avrupa güçler dengesi sis
temi ve statüko korunduğu sürece, Türkiye çürümektedir ve gide rek daha fazla 
çürüyecektir. Ayrıca, Türkiye kokuşmakta olan her maddenin çevresine hidro
karbon ve güzel kokulu gazlar salması gibi, bütün kongrelere, tutanaklara ve 
ültimatomlara karşın, her yıl diplomatik güçlükler ve uluslararası kargaşa lar 
konusunda payına düşeni yapacaktır.”

Bu tümceler, Engels’in, Osmanlı İmparatorluğu’nun kesinlikle çökeceği ka-
nısında olduğunu açıkça göster mektedir. Bunun yanı sıra, çöküşü anlatmak için 
En gels’çe seçilen sözcüklerde ise, mesafeli ve kendi söyleyişiyle Türkiye’yi Av-

19 Onur bilge Kula (2010): ‘Batı Felsefesinde Oryantalizm ve Türk İmgesi’; İŞ Bankası Yayınları, İstanbul 
20 Karl Marx/Friedrich Engels (1960): “Britiche Politik-Disraeli-Die Flüchtlinge- Mazzini in London-

Türkei”; (içinde): Marx-Engels: “Werke”; Band 9, Berlin



27Onur Bilge KULA

rupa’dan ayrı tutucu bir anlatım kendini duyumsatmaktadır. Bu ayırıcı yaklaşım 
ve “Türkiye çürümektedir ve giderek daha fazla çürüyecektir!” söylemi, yukarıda 
sözü edilen ‘hasta adam’ imgesini pekiştiren anlayışın göstergeleri olarak algı-
lanabilir. Ayrıca, Aydınlanma ile başlayan Doğu’yu sömürgeleştirme sürecinin 
ürünü olan Avrupa-mercilik ve oryantalizm çok açık biçimde bu anlatımlarda so-
mutlaşmaktadır.

Engels’e göre, “sorun Türkiye”dir ve Türkiye birbirinden farklı üç parçadan 
oluşmaktadır: “Afrikalı uydu devletler, Mısır ve Tunus; As ya Türkiye’si ve Avru
pa Türkiye’si.” Leibniz ve Kant geleneğini benimseyerek, Osmanlı topraklarını 
böyle bölümleyen Engels, Afrika’da bulunan Osmanlı toprak varlığı içerisinde 
yalnız Mısır’ın Sultan’a gerçek ten bağımlı olduğunu düşünür. Herkesten çok 
İngilizle re ait olan ya da olması gereken Mısır, Engels’in kanısı böyle, gelecekte 
“Türkiye bölüşüldüğünde, kaçınılmaz olarak İngilizlerin payına düşecektir.” Mı-
sır’ın İngiltere’ye verilmesi gerektiği düşüncesi, yukarıda da vurguladığım gibi, 
Leibniz’e aittir. Ancak bu düşünceyi üstlenen Engels, bu öngörü sünde de yanıl-
mamıştır; Mısır kaçınılmaz olarak olma sa da, başta İngiltere’nin, sonra da Avrupa 
devletlerinin oyunuyla, Avrupalı devletlerin payına düşmüştür.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Asya’daki toprakları konusunda Engels şu de-
ğerlendirmeyi yapar: “Bu impa ratorluğun içinde bulunan bütün gücün odak 
noktası, Asya Türkiye’sidir. Dört yüz yıldan beri Türklerin esas olarak ya şadığı 
Küçük Asya ve Ermenistan, Viyana surlarını tehdit eden orduları oluşturan as
kerlerin toplandığı kaynaktır. Asya Türkiye’sinin düşük yoğunluklu nüfusunu, 
Türk etnik kökenli fanatik Müslümanlardan oluşan oldukça kapalı bir kitle oluş
turmaktadır.”

Yukarıdaki alıntıdan da görüleceği gibi, Engels, Hegel’in “İslam Fanatizmi” 
öne-sürümünü benimsemiştir. Engels’in, Asya Türkiye’si ya da Küçük Asya diye 
adlandırdığı topraklar esas olarak Anadolu’dur. Yukarıdaki değerlendirmede yer 
alan “Türk etnik kö kenli fanatik Müslümanlardan oluşan oldukça kapalı kitle” 
anlatımı, dinsel fanatizme, daha doğru bir söyleyişle, İslam fanatizmine ve kapa-
lılığa vurgu yapması, bu iki kavramı da Türklerle dolaysız ilişkilendirir. 

İslam fanatizmi, ilerleme ve uygarlaşmayı engellemektedir
Anılan ırklar ve soy kümeler arasında “Türklerin, öbür soy kümeleri ege

menliği altında tutması, pek olağan bir durum” olarak değerlendirilemez; çünkü 
Türkler, söz konusu halklar ile karşılaştırıldığında, “egemenliği sür dürmeye en 
elverişli topluluk değildir.” Nitekim Türk hü kümetinin “uygarlığa yönelik her 
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türlü girişiminin üzüntü verecek biçimde başarısızlığa uğradığı, özellikle birkaç 
büyük kentteki Türk ayaktakımına dayanan İslam fanatizminin”, yeniden iktidara 
gelmek ve olası her türlü ilerlemeyi yi ne yok etmek için, Avusturya ve Rusya’nın 
yardımın dan yararlandığı görülmektedir. 

Bu tümceler, gelişme ve uygarlaşma yeteneği ve gücünden yoksun olan Do-
ğu’yu temsil etme hakkını kendinde gören Avrupa merkezciliğin ve oryantalizmin 
yalın ve açık anlatımıdır. Bunun yanı sıra, Türk hükümeti, Hıristiyan illerdeki her 
ayaklanmayla biraz daha güçsüz düşmektedir. Yu nanistan’ın bağımsızlığını elde 
etmesi, Ermenistan’ın bazı bölümlerinin Rusya tarafından fethedilmesi, Eflâk, 
Boğdan ve Sırbistan’ın birbiri ardına Rusya’nın koru ması altına girmesinden 
sonra, “Türklerin Avrupa’daki varlığının, Trakya İllirya yarımadasının kaynak
larının geliş mesinin önünde önemli bir engel” olduğu ortaya çıkmıştır. Engels’in 
yukarıdaki değerlendirmelerinden şu çı karımları yapmak olanaklıdır: Türkler, 
Avrupa’daki egemenlik alanlarında yönetimi elde tutmalarına kar şın, aslında yö-
netmeye uygun ve elverişli değildir. Müslüman fanatizmi, uygarlığa doğru atılan 
her türlü adımı engellemektedir. 

Engels, Türk imgesi bakı mından irdelemeye değer şu savı ortaya atar: “Kuşku
suz, er ya da geç, Avrupa kıtasının en güzel parçaları, bu ayaktakımının egemen
liğinden kurtulacaktır. Bu ayaktakımı, Roma İmparator luğunun ayaktakımıyla 
karşılaştırıldığında, sonuncuların bilge ler ve kahramanlardan oluşan bir toplu
luk olduğu görülür.” Engels’in Avrupa’nın en güzel yöreleri diye adlan dırdığı 
toprakların Türk egemenliğinden kurtulacağı savı ya da öngörüsü, ilkin yukarıda 
anılan Georg Agricola, daha sonra da bu kitapta irdelenen Gottfried Herder tara-
fından dile getirilmiştir. Bu alıntılar, Avrupa-merkezciliğin ve oryantalizmin uzun 
bir tarihsel geçmişe ve sürekliliğe sahip olduğunu kanıtlamaktadır. 

Yunanistan’da bile pek fazla Helen kanı yoktur
Benzer tarihsel birikime gönderme yaparak, Türkleri, Avrupa’ya uzak sayan 

En gels de aynı gelenek çizgisini büyük ölçüde sürdürür. Engels, Osmanlı uyru-
ğu Yunanlılara ilişkin şu görüşlerin altını çizer: “Türkiye de yaşayan Yunanlılar, 
Slav kökenlidirler ve Yeni-Yunanca ko nuşurlar. Gerçekte İstanbul ve Trabzon’da 
yaşayan birkaç soylu aile bir yana bırakıldığında, Yunanistan’da bile pek az saf 
Helen kanı bulunabileceği genel olarak itiraf edilmektedir. Rumlar, Teselya ve 
Epir dışında, hiçbir yerde ne sayıları, ne de yoğunlukları, ne de bir ulus olarak 
ulusal bi linçleri bakımından herhangi bir siyasal rol oynarlar.”
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Görüleceği üzere, Engels de Avrupa kültürünün başlıca kökünün, Antik Yunan 
kültür birikimi olduğu kanısındadır. Özellikle 1821’de Yunanlıların bağımsızlık 
amacıyla Osmanlı yönetimine başkaldırmaları ve bu başkaldırıya koşut olarak, 
başta Almanya olmak üzere, Avrupa’da hızla yayılan, tarihsel köklü Filhelenizm 
akımının varlığı da gö zetildiğinde, Engels’in yukarıdaki sözleri daha da iyi yo-
rumlanabilir. 

Yunanlar ve Slavlar, Rusya’yı doğal koruyucuları olarak 
görmektedir
Engels aynı yerdeki “Türk Sorunu”21 adlı yazısında 1804 Sırp ve 1821 Yu-

nan ayaklanmalarının büyük öl çüde Rusya’nın parasal desteği ve etkisiyle or-
taya çıktı ğını, Türk paşaların başkaldırılarının bile Rus parası ve entrikalarıyla 
gerçekleştirildiğini vurgular. Engels’in değerlendirmesi uyarınca,  Yunanis tan ve 
Türkiye’de yaşayan Rumlar ve Slavlar, Rusya’yı doğal koruyucuları olarak gör-
mektedir.

Engels anılan yazısında Hıristiyan halkın Türkiye’de din ve inanç özgürlü-
ğüne sahip olduğuna ilişkin şu soruları da sorar:  “Tür kiye’deki Hıristiyanlar, 
Avusturya ve Rusya’dakilerden daha fazla dinsel özgürlüğe sahip değil midir? 
Türk hükümeti, dene timi altındaki çeşitli ulusların, dinlerin ve yerel birliklerin 
en gelsiz bir biçimde kendiişlerini görmelerine izin veren yumu şak, babacan bir 
hükümet değil midir? Avusturya ve Rusya ile karşılaştırıldığında, Türkiye bir 
cennet değil midir? Türkiye’de can ve mal güvenliği yok mudur?” 

Barbar Türkler ortadan kaldırılmalıdır
Sorulardan hemen sonra Engels, Daily News’in “Türkiye, Türkler ve Türk’e 

özgü her şeyi ululadığını”, adı geçen gazetenin bu tutumunun da okurlara an-
laşılmaz geleceğini vurgular. Türkleri yüceltmeye yönelik bu tutumun anahtarı 
olarak Engels, Türk dostu İskoç kökenli İngiliz diplomat ve parlamenter David 
Urquhart’ı görür. Bu diplomatın Türklere ilişkin övgüsünü eleştirir: “Bü yük li
man kentlerinde yerleşmiş olan Rumlar, Ermeniler, Slavlar ve Franklar bütün 
ticareti ellerinde tutmaktadırlar ve bunun içinde Türk beylerine ve paşalarına 
teşekkür etmeleri için herhangi bir nedenleri yoktur. Bütün Türkler Avru pa’dan 
uzaklaştırılsa bile ticaret bundan zarar görmez.

Genel uygarlıkta ilerlemeye gelince: Avrupa Türkiye’sin de bunu yaygınlaştı
ran kimdir? Türkler değil; çünkü onlar sayıca azdır ve bütün ülkeye dağılmıştır. 
İstanbul ve iki ya da üç bölge dışında yerleştikleri pek söylenemez. Ülkeye ciddi 

21 Friedrich Engels: “Die türkische Frage”; (içinde): Agy, s. 22- 27
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bi çimde sokulan her türlü uygarlığın gerçek dayanağı, ticaret merkezlerinde ve 
kentlerdeki Yunan ve Slav burjuvazisidir.  Nüfusun bu bölümünün zenginliği ve 
etkisi sürekli artmak tadır ve Türkler ise her gün biraz daha gerilere itilmektedir. 
Gerçek şu ki, Türkler ortadan kaldırılmalıdır. Türklerin yerine Avusturyalılar ve 
Ruslar konulduğu takdirde Türkle rin ortadan kaldırılabileceğini savunmak de
mek, aynı zaman da Avrupa’nın şimdiki siyasal durumunun sürmek zorunda oldu
ğu savını ortaya atmak demektir. Kim böyle bir savı or taya atabilir?”

Yukarıdaki tümceler, filhelenizm, Avrupa-merkezcilik ve oryantalizmin açık 
anlatımıdır. Bu yaklaşımı içselleştirmiş olan Engels’e göre, Türkler, uygarlık ya 
da uygar laşma bağlamında değerlendirilen ticareti bilmemekte dir. Türklerin ti-
caret yapma tarzları yağmalama ya da ağır biçimde vergilendirmedir. Türklerin 
tümü Avru pa’dan kovulsa bile, Avrupa ticareti bu durumdan olumsuz etkilenmez. 
Bu niteliklerinden dolayı da Türk ler uygarlık geliştiremezler.

Osmanlı topraklarına her türlü uygarlığı taşıyan Yu nan ve Slav burjuvazisi-
dir. Türkler varlıklarını salt dev let ve asker gücü üzerindeki tekelleri sayesinde 
sürdür mektedir. Türkler artık bu tekeli de yitirecektir; bunu yitirdiklerinde de yok 
olup gideceklerdir.

Marx: Rusların Hellas’a duydukları derin ilginin nedeni nedir?
Marx “Lord Palmerston”22 adlı yazısında 1820’li yılların sonunda Avrupa 

ülkelerinin de etkin destekleriyle Yunan bağımsızlık başkaldırısının başarıya 
ulaştığı bir zamanda, Avrupa’da çok yaygın ve güncel bir düşünsel akım olan ve 
oryantalizmin düşünsel köklerinden biri olarak işlevselleştirilen “Yunan-sever
lik:filhelenizm”kavramına gönderme yapar. 

Marx’ın aktarımına göre, Yunanistan’ın özgür lüğü ve dini, Rusları pek ilgilen-
dirmemektedir. Gele neksel olarak Ruslar, “Yunanlıları başkaldırıya kışkırtmak-
ta, daha sonra da onları Sultan’ın öcüne terk etmektedir. Rus ların, Hellas’ın 
yeniden doğuşuna duydukları sempati, Verona Kongresi’nde Yunanlıları isyan
cı olarak görecek ve Sulta n’a kendisiyle Hıristiyan uyrukları arasına yabancı 
müdaha lenin girmesini önleme hakkını verebilecek denli derindir.”

Yukarıdaki tümcelerle Marx, ironik olarak Rusların özünde Yunan-severlik-
le ilgilerinin olmadığını, salt kendi yayılmacı amaçlarını uğruna Yunan-severlik 
düşüncesini de istismar ettiklerini açık biçimde dile getirir. Marx’ın bu görüşleri 
uyarınca, Rus ya, Yunanistan konusunda dürüst davranmamakta, “özgür ve ba
ğımsız bir Yunanistan” yerine, kendisine ba ğımlı uydu bir Yunanistan yaratmaya 
çalışmıştır ve çalışmaktadır. Nitekim olayların gelişimi de Marx’ı doğrulamıştır. 
Aslında, özellikle An tik Yunan kültür birikimini, Yunan-severlik de Türk-sev-
22 Karl Marx: ‘Lord Palmerston’; (içinde): Agy, s. 353- 418
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mezlik de Avrupalı devletlerin etki ve sömürü alanlarını genişletmek için bir 
araçtır. Bu araçlardan hangisinin kullanılacağına olayların gidişine göre karar 
verilmektedir.

Marx ‘Yunan Başkaldırısı’23: Tesalyalı Rumlar, Türklerden değil, 
diğer Rumlardan korkmaktadır
Yunanlar, 1821 yılında ulusal bağımsızlıklarını kazanmak amacıyla Osmanlı 

devlet yönetimine karşı başkaldırmıştır. Bu başkaldırı, başta Almanya ve Fransa 
olmak üzere, Avrupa’da geniş bir filhelenist iklimin oluşmasına ve yaygınlaşma-
sına yol açmıştır. Filhelenizm, 19. yüzyılın ilk yarısında şekillenen oryantalizmin 
başlıca köklerinden biridir. 

Marx’ın Mart 1854 tarihli “Yunan Başkaldırısı” yazısındaki çözümlemesine 
göre, “Başkaldırıcılar, Pindusun güney yamacında yaşayan dağlılardır ve Ka
radağlı eşkıyalar dışında Türkiye Hıristiyanlarının desteğine sahip değildirler... 
Henüz Türk egemenliği altında bulunan ve tek bütünlüklü Rum cemaati ni oluş
turan Tesalyalı Rumlar, Türklerden daha fazla kendi ülkedaşlarından korkmak
tadırlar. Bunların (başkaldıran Ka radağlı Rumların; OBK) Yunan bağımsızlık 
savaşı sırasında bile ayaklanma cesareti gösteremedikleri unutulmamalıdır”. 

Rum nüfusun, İmparatorluğun öbür kentlerinde dağınık ola rak bulunan yak
laşık 300.000 kişilik bölümü, diğer Hıristiyan topluluklarca öyle aşağılanmakta
dır ki, Sırbistan ve Eflâk gi bi, halk hareketlerinin başarılı olduğu her yerde Yunan 
köken li papazlar kovulmuş, yerlerine yerli rahipler getirilmiştir.”

Yukarıdaki saptamalardan da görüleceği gibi, Marx, Yunan bağımsızlık sa-
vaşı olarak adlandırdığı 1821- 1828 yılları arasındaki başkal dırıyı olumlaması-
na karşın, gözü kapalı bir Yunan-sever değildir. Marx’ın Karadağlı başkaldırı-
cı Rumların, bütünlüklü bir Rum cemaati oluşturan öbür Rumlarca Türklerden 
da ha korkunç ya da tehlikeli olarak görüldüğü biçimindeki değerlendirmesi de 
ilgi çekicidir.  Bu değer lendirme, 1850’li yıllarda bile Yunanlıların önemli bir 
bölümünün dış kışkırtmalara karşın, Osmanlı yöneti minden hoşnut olduğunun 
bir kanıtı sayılabilir. Söz konusu değerlendirme, Avrupa’da kamuoyu oluşturucu 
etkiye sahip çevrelerde de Osmanlı yöneti minin Müslüman olmayan uyruklarına 
sağladığı din iş lerini özgürce düzenleme hakkının bilincinde olduğu nu gösterme-
si bakımından da ilgi çekicidir.

23 Karl Marx: “Der griechische Aufstand”; (içinde): Agy, s. 132- 134
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Marx’ın değerlendirmesiyle, Yu nanlar, bütün olarak bakıldığında böyle “çıl
gınlıklara” inanmayacak denli akıllı bir halk olmalarına karşın, “Bizans impara
torluğunu yeniden kurma düşü bile” görebi lecek denli hayalleri geniş insanlardır. 
Batılı devlet lerin “Türkiye’de Hıristiyan diniyle Muhammed’in dininin eşitleşti
rilmesi” yolundaki istemleridir. Marx’a göre, böyle bir eşitleştirme, “dinsel kö
kenden bağımsız olarak Müslümanlara ve Hıristiyanlara eşit siyasal hakların ve 
yurttaşlık haklarının sağlanmasıyla” olasıdır. Bir başka deyişle, böyle bir eşit-
leştirme, “devlet ve dinin, ya da politi ka ve dinin tümüyle birbirinden ayrılması” 
anlamını taşır. 

Marx’ın söz konusu çözümlemesi, çeşitli dinlerden insanların yurttaşlık teme-
linde yasal eşitliklerinin ancak laik dev let ve toplum düzeni içerisinde olanaklı 
olabileceğini de göstermektedir. Nitekim çağdaş Türkiye’nin kurucula rı ve ge-
liştiricileri de laikliğin, aklın özgürleşmesi ve uyrukların ya da kulların yurttaş 
durumuna gelebilme leri bakımından temel ve hiçbir koşul altında vazgeçil mez 
bir ilke olduğu bilinciyle davranmışlardır.

Türkler, Hıristiyanlara dinsel özgürlük tanımıştır
Marx, Osmanlıların önemli bir kültürel bireşim gerçekleştirdiklerini şöyle an-

latır: “Osmanlı İmparatorluğu’nda Türklerin Doğu’ya özgü düşün celeri, Bizans 
teokrasisiyle, bir kilise cemaatinin papazının yargıç, belediye başkanı, öğretmen, 
miras düzenleyicisi ve vergi toplayıcısı olarak görev yapabileceği bir biçimde 
bütünleşti. Kamusal yaşamın bu düzenleyicisi, her türlü emeğin hizmetçisi değil, 
efendisidir. Burada Türklere yapılabilecek temel suçlama, onların Hıristiyan din 
adamlarının ayrıcalıklarını kısıtladıkları değil, tersine Kilisenin kendi egemenlik 
alanı içerisinde toplumsal yaşamın bütün alanlarına nüfuz eden böyle kapsayıcı 
ve despotik bağımlılaştırma deneyim ve müdahalesinin olanaklı olabilmesidir.”

Marx, Osmanlı yönetiminde Anadolu’da toplumsal ve kültürel birikimin ve 
süreçlerin geçişliliğini görmüştür. Bu görüşün bir türevi olarak söz konusu ge-
çişlilik sonucunda Osmanlı/Türk kültür biri kimiyle Bizans kültür birikiminin ka-
zandığı yeni nitelik lere ilişkin tarihsel bakımdan yol gösterici saptamalar yapar. 
Bu bağlamda Batılı devletlerin tavrının iler-tutar yanı olmadığını yadsınamaz 
bir biçimde gerekçelendirir. Anılan yazıda Osmanlıların, Hıristiyanları ve öbür 
dinlerden uyruklarını din işlerini düzenlemede büyük ölçüde özgür bıraktığını 
da kesin bir anlatımla dile ge tirir. Bunun yanı sıra, Hıristiyan din adamlarının 
Os manlı yönetimince kendilerine sağlanan özgürlükleri, çıkarları için kullandık-
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larını, bu özgürlüğü, Hıristiyanları baskı lamak ve sömürmek amacıyla kötüye 
kul landıklarını da duyumsatır.

Engels: “Almanya ve Panslavizm”24

Friedrich Engels, Slavizm konusundaki araştırmalarıyla da öne çıkan araş-
tırmacıdır. Almanya’nın Panslavist akıma karşı tutumunu konulaştıran 21 Nisan 
1855 tarihli bu yazının da başlıca konularından biri yine Türkiye’dir. Bunun ne-
deni, o dönemde Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki toprakla rında yaşayan hal-
kın önemli bir bölümünün Slav kö kenli olmasıdır. Dolayısıyla Slav kökenli hal-
kın duru munda değişikliğe yol açabilecek her olay, Osmanlı yö netimini dolaysız 
olarak ilgilendirir.

Engels’in yorumu ve anlayışına göre, “Panslavizm, salt bir ulusal bağımsızlık 
devinimi değildir. Panslavizm, bin yıllık tarihin yarattığı şeyleri olmamış gibi 
gösteren bir devi nimdir. Bu devinim, Türkiye, Macaristan ve Almanya’nın yarı
sını Avrupa haritasından silip atmadan gerçekleşemez. Ayrıca, Panslavizm, bu 
sonuca ulaşsa bile, Avrupa’nın bo yunduruk altına alınması dışında sürekliliğini 
sağlayamaz. Bir inançtan buyruğunda 800.000 süngü bulunan bir politik progra
ma dönüşen Panslavizm, Avrupa’ya sadece bir seçenek bırakmaktadır: Slavların 
boyunduruğu altına girmek ya da Rusya’nın saldırı gücünü ebedi olarak yok et
mek!”

Yukarıdaki saptamalarda beliren anlayış uyarınca, Panslavizm, bin yıllık ta-
rihsel süreç içerisinde ortaya çı kan olguları bile hiçe sayabilecek ölçüde bağnaz-
laşma eğilimi gösteren ideolojik-milliyetçi bir akımdır. Bu bağnaz anlayış, başta 
Türkiye, Macaristan ve Almanya’nın bir bölümü olmak üzere, bütün Avrupa’nın 
dengesini ve görünü münü değiştirmeyi ereklemektedir. Ereğine ulaşması ve ulaş-
tığı sonuçları koruması söz konusu olmasa da, Panslavizm, ulusal bağımsızlık ör-
tüsüne büründürülemez; büründürülse bile böyle bir tutum, yıkıcı sonuçla rından 
dolayı kabul edilemez.

Marx: “Yunanistan ve Türkiye- Türkiye ve Batılı Devletler…”25

Marx’ın, 21 Ni san 1854 tarihli bu yazısında anlattıklarına göre, İstanbul’daki 
Yunan ataşe, diplomatik kuralları hiçe sayarak, Osmanlı Devleti’ne karşı her olayı 
desteklemektedir. Böylece, “kendisine tanınan hakları kötüye kul lanmaktadır.” 
Marx irdelemesinin devamında Yunanlıların, İstanbul’da huzur ve barışı bozma-
ya yönelik şu davranışlarından söz eder: “İstanbul’un Helen sakinlerinin, İstan
24 Friedrich Engels: “Deutschland und der Panslawismus”: (içinde): Agy, s. 193- 199
25 Karl Marx: “Griechenland und die Türkei-Die Türkei und die Westmaechte… ; (içinde): Agy, s. 205- 208.



34 YUNAN ALGISINDA TÜRK İMGESİ (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)

bul’u terk etmeden önce, kenti yakıp yıkacaklarını ve yağma layacaklarını her 
yana duyurmalarından dolayı, hükümet olağanüstü güvenlik önlemleri almıştır. 
Türkler, gece gündüz nöbet tutmaktadır. Roma-Katolik inancından olan Rumlara, 
Pe ra’nın Katolik piskoposlarının sorumluluğunda kalma izni verilmiştir.”

Marx’ın aktardığına göre, Roma-Katolik inancından olan Rumlar, padi-
şaha yazdıkları yazıda Yunan başkal dırısını kınadıklarını ve hiçbir biçimde 
desteklemedik lerini dile getirirler ve kendilerinin alınan önlemlerin dışında tutul-
malarını dilerler. Babıâli’nin Teselya’daki Yunan uyruklarını temsilen İstanbul’a 
gelen bir heyet, “Helen haydutların köyleri yakıp yıktığını, yaş ve cinsiyet ayrımı 
yapmaksızın, Yunan köylüleri sınıra kadar kovalaya rak, orada onlara en acıma
sız bir biçimde işkence ettiklerini” anlatır.

Marx, “Yunan Başkaldırısına” ilişkin 28 Nisan 1854 tarihli bir başka yazısın-
da26 da Viyana’dan gönderilen “Moniteur” adlı gazetede yayımlanan bir mektubu 
konulaştırır. Söz konusu mektup şu tümcelerle başlar: “Epirus’taki Yunan başkal
dırısı, ilerleme kaydetmek bir yana, asıl karakterini ortaya koymaya başlamakta
dır. Eğer hâlâ Hıristiyanlığın ve ulusun boş bir bahane olmadığına inanan birile-
ri varsa, o zaman Yunan krallığındaki Helen çetelerin önder lerinin eylemleri, bu 
tür kuşkuları dağıtmalıdır.”

Anılan mektupta kimin başkaldırıcıların önderi ola cağı konusunda Grivas ve 
Zavellas arasındaki çekişme ye değinilerek, özellikle “kendisini (Osmanlı’nın; 
OBK) Yunan uyruklarının kurtarıcısı gibi gösteren Grivas’ın sadece yağmala
maya ve yakım-yıkıma” yol açtığı, kendisine yardım ve yataklık eden baş din 
görevlisinin “evini yağ maladığı ve eşini kaçırdığı” savlanır. Bunun üzerine, anı-
lan din görevlisi, bu olayın öcünü almak için Abdi Pa şa’ya başvurarak, koruması 
altına girmeyi diler.

Mektupta anlatıldığına göre, anılan başkaldırıcı ön deri, Rusların propaganda-
sının da etkisiyle, kendisine yardım eden yörelerde de yağma ve yakım eylemle-
rini sürdürür. Bu yörelerdeki Hıristiyan halka “yurt severlik vergisi” koyar; halk-
tan “altın ve gümüş gibi lüks eşyaları nı bağış olarak” kendisine teslim etmesini 
ister. 

Marx eleştirel bir yaklaşımla be timlediği Yunan başkaldırısı bağlamında yaz-
dığı 02 Mayıs 1854 tarihli “Odesa’nın Bombalanması- Yunanistan”27 adlı yazı-
sında da basında yer alan bazı değerlen dirmelere yer verir. Buna göre, “Atina’nın 

26 Karl Marx: “Der griechische Aufstand...”; (içinde): Agy, s. 209- 215
27 “Karl Marx: “Das Bombardement Odessas- Griechenland…”; (içinde): Agy, s. 216- 222.
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Avrupalı sa kinleri her türlü hakarete katlanmak durumundadır. Avrupalılar 
sopalı saldırılara uğramakta; Yunan jandarmasıysa hiç bir biçimde müdahale 
etmemektedir.” Marx’ın aktarımı uyarınca, başkaldırıcı Danilo, askerlerin ve 
komutanlarının sa vaşma isteğini artırmaya yönelik coşturucu bir söylem le şöy-
le seslenir: “Komutanlar, hepinize aşiretlerinizi topla manızı buyuruyorum. Her 
asker; Türk’e, dinimizin ve yasa larımızın ortak düşmanına karşı gönüllü olarak 
savaşmak is teyip istemediğini söylesin! …Ölümü göze alamayanlar, evlerinde 
kalsınlar! Kutsal haç, hakiki inançlı kilise ve ana yurt için kanını dökmeye hazır 
her gözü pek erkeği benimle bu şan ve onuru paylaşmaya çağırıyorum. Tanrı 
adına toplanalım ve vuralım!”Marx’ın, ulusalcı hareketlere karşı belirgin bir bi-
çimde mesafe koyduğu, bu tür hare ketleri toplumsal içerikten yoksun, var olan 
sömürü düzenini sürdürmeye ya da sağlamlaştırmaya yönelik ulusalcı girişimler 
olarak değerlendirdiği söylenebilir.

Marx: Türkiye, Avrupa Dizgesinin Temel Direklerinden Biridir 
Marx “Savaş-Parlamento Görüşmeleri”28 adlı ve 27 Haziran 1854 tarihli bu 

önemli yazısında da, Doğu Sorununu irdeler. İngiliz yönetimini “açık, dürüst, ka
rarlı ve tutarlı” ol mamakla suçlayan Marx, İngiltere’nin Edirne anlaşma sından 
önce, “Yunanistan’ı hiçbir biçimde bağımsız bir kral lık durumuna getirmek is
temediğini, Moldova ve Eflâk örneğinde olduğu gibi, Babıâli’nin korumasında 
uydu bir devlet yapmak istediğini” öne sürer. Edirne anlaşmasından sonra, İn-
giltere, “Osmanlı Devleti’nin durumunu tehlikeli ve varlığını belirsiz gördüğün
den”, Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’nden ayrılarak, bağımsız bir devlet olma-
sını önermiştir. Böylece de, Osmanlı İmparatorluğu’nun par çalarını bütününden 
kopararak, sözüm ona Osmanlı Devleti’nin daha da zayıflamasını önlemeye ça-
lışmıştır.

İngiliz yönetiminin Yunanistan konusunda izlediği siyaseti yukarıdaki söz-
lerle eleştiren Marx, aslında Yunanistan’ın, Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağım-
sızlaşmasını ve özerk bir devlet olarak yapılanmasını olumlu bulur. Bu nedenle, 
Marx’ın, Yunanistan’a ilişkin olarak İngiliz yönetimine yönelttiği eleştiri, bu ül-
kenin Rusya’nın etki alanına girmesine, İngiliz yönetiminin iz leyici kalmasından 
kaynaklanır.

Marx “Parlamentoda Savaş Görüşmeleri”29 adlı 25 Temmuz 1854 tarihli ya-
zısında Marx’ın dile getirdiği ve bugünlerde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye-
liği bağlamında ilginç olan konu lardan biri de, “Türkiye’nin Avrupa devletler 
28 Karl Marx: “Der Krieg- Parlamentsdebatte”; (içinde): Agy, s. 299- 307
29 Karl Marx: “Die Kriegsdebatten im Parlament”; (içinde): Agy, s. 356- 363



36 YUNAN ALGISINDA TÜRK İMGESİ (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)

sistemine ka bulüyle” ilgilidir. Avrupalı devletler, Nisan 1854’te yapı lan protokol 
uyarınca, Türkiye’nin Avrupa devletler dizgesi içerisine alınmasını önerirken, 
Rusya, bu mad denin dışında söz konusu protokolü kabule hazır oldu ğunu belirtir. 
Ancak Türkiye’nin Avrupa devletler diz gesi içerisine alınmasına kesinlikle karşı 
çıkar.

Türkiye’nin “Avrupa devletler dizgesi içerisine alınması”, Marx’ın 28 Tem-
muz 1854 tarihli ‘Avam Kamarasında Sa vaş Görüşmeleri’30 adlı yazısının da 
başlıca konuların dan birini oluşturur. Marx’ın bu yazıdaki yorumuna göre, “Tür
kiye de askeri bir başkaldırının” her türlü koşulunu hazırlayan Ba tılı devletler, 
“ömrünü doldurmuş Avrupa dizgesinin temel direklerinden biri olan Türkiye’yi 
devrimcileştirme hizmetini yaptıkları takdirde, ilerlemeye bir hizmet yapmış ola
caklardır.”

Marx bu saptamasıyla, Türkiye’yi Avrupa dizgesi nin ayrılmaz bir parçası ola-
rak değerlendirdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, bu saptamaya göre, Türkiye, 
ömrünü doldurmuş Avrupa dizgesinin bir parçasıdır. Batılı dev letler, Türkiye’nin 
kendisini yenilemesine, çağa uygun duruma getirmesine katkıda bulundukları 
takdirde, ar tık eski yapısıyla varlığını sürdüremez duruma gelen Avrupa dizgesi-
nin de yenilenmesine hizmet edecekler dir. Böyle bir hizmet de en genel anlamıyla 
ilerlemeye hizmettir. Yazarın deyişiyle, “Türkiye’yi devrimcileştirme hizmetidir.”

Türkler güçlü ve namuslu bir halktır
Marx 10 Temmuz 1855 tarihli “Tuhaf Bir Politika”31 adlı bu yazısında, Prus-

yalı mare şal Karl Friedrich Knesebeck’in ‘Viyana Kongresi’nin Toplanması Sı-
rasında Yazılan Düşündürücü Yazı’sından şu görüşleri aktarır:  “Türkler, güçlü 
ve namuslu bir halk tır. Sizler rahatsız etmediğiniz sürece, onlar yüzyıllardan be ri 
kendi içinde barışçıldır. Onlara güvenilebilir. Şimdiye değin sizleri aldattıkları 
oldu mu, politikalarında açık ve dürüst de ğiller mi? Gerçi kahraman ve savaşçı
dırlar; ama bu bir değil birçok nedenden dolayı hayırlıdır.

Asyalı insan yığınlarının akınını önlemek için, Türkler en iyi surdur. Türkler, 
bir ayaklarının Avrupa’da olması nedeniy le, söz konusu akını önlemektedirler. 
Bağımsız bir Yunan ya da Bizans devleti kurmak! Bu, Avrupa’nın durumunu iyi
leştirir mi? Tersine, Avrupa, bu halkın (Yunanların; OBK) içine battığı uyuşuk
luktan dolayı, yine gelecek olan Türklere karşı Yunanistan’ı korumak için, silâh 
altında bulunmak zorunda kalmaz mı? Rusya’nın, din, ticaret ilişkileri ve çıkar

30 Karl Marx: “... Die Kriegsdebatte im Unterhaus”; (içinde): Agy, s. 364- 374
31 Karl Marx: “Eine sonderbare Politik”; (içinde): Agy, s. 305- 308
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larından dolayı bu devlet üzerindeki etkisi, Yunanistan’ı Rusya’nın sömürgesi 
durumuna getir mez mi? 

Bu yüzden, Türkleri oldukları yerde bırakın; uyu makta olan bu huzursuz gücü 
uyandırmayın! Bunun yanı sıra, iyi niyetli bir insan sever, ‘orada (Tür kiye’de; 
OBK) insanlığa eziyet edilmektedir; yeryüzünün en güzel parçasında, Atina ve 
Isparta’da barbarlar oturmakta dır!’ diye bağıracaktır. Evet, doğrudur, dostum! 
Değiştirmeden önce, Yunan sahtekârlığının mı ya da Türklerin ipek sicimi ya da 
fermanının, darbelerinin mi daha ağır olacağını düşün. Bunları iyileştirip iyileş
tiremeyeceğini düşün! O halde, Türkler korunmalıdır.”

Görüleceği gibi,  Prusyalı savaş kuramcısı Knesebeck, Türklerin Avrupa ve 
Asya arasındaki dengeleyici konumuna özellikle vurgu yapmaktadır. Türkler, 
Knesebeck’e göre, Asyalı insan yığınlarının Avrupa’ya akınını önleyici bir sur-
dur. Türkler aynı zamanda Avrupa’nın o dönemdeki baş belası olan Rusya’yı den-
geleyen önemli bir güçtür.

Knesebeck’in Yunanlılara ve Yunanistan’a ilişkin gö rüşleri de ilginçtir. Bu 
Prusyalı, birçok çağ daşı gibi, gözü kapalı bir Filhellenist gibi davranma maktadır. 
Yunanlılar, ona göre, “uyuşuk ve sahtekârdır.” Bu nedenle, bağımsız bir Yunan 
devleti kurmak demek, Avrupa’nın onu Türklere karşı sürekli olarak savunmak 
zorunda kalması demektir. Türkiye, Avrupa’dadır ve Avrupa dengesi ve güvenliği 
için, Avrupa’da kalmalıdır. Avrupa da bu gerçeği anlamalıdır.

Marx: Türk İmparatorluğu dağılacak ve Avrupa uygarlığının eline 
düşecektir!
Söz konusu mektuplarda dile getirilen konulardan biri de, çok doğaldır ki, 

daha önce irdelenen yazılara koşut olarak “Doğu Sorunu’dur.” Bu sorunu, Marx, 
Engels’e yazdığı 10 Mart 1853 tarihli mektupta “iğrenç Doğu Sorunu” diye ni-
telendirir. Konunun kendisini ilgilen dirmediğini anlatmak için, “Türk imparator
luğunun ne olacağı benim için İspanyolcadır.” değerlendirmesini ya par. Konuyla 
daha yoğun olarak ilgilenen Engels’e “öz veride bulunmak zorunda kaldığını” 
anımsatır. Aynı mektupta Marx, Türkiye’nin sonu geldiğinde, “İngiltere’yi dev
rimci yana geçmeye zorlayacağını” öne sü rer. Yazara göre, “Müslüman impara
torluğunun dağılması bir gerekliliktir.” Türk imparatorluğu “şu ya da bu biçim de 
Avrupa uygarlığının eline düşecektir.”

Marx’ın bu saptaması, ayrı bir bölümde ele alacağım Hindistan bağla nımda 
dile getirdiği “ileri uygarlık, geri uygarlığı eritir, kendine benzetir” söylemi veya 
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düşüncesi doğrultusunda da yorumla nabilir. Bu yaklaşım uyarınca, teknolojik ve 
ekonomik bakımdan geri kalmış bulunan “Müslüman imparatorlu ğu” doğal ola-
rak söz konusu alanlarda daha ileri bir uy garlık olan Avrupa uygarlığının eline 
düşecektir. Bu yaklaşım, katıksız bir oryantalizmdir. 

Marx: Türk köylüsü, Avrupa’daki köylülüğün en becerikli ve 
ahlaklı temsilcisidir
Marx’ın 04 Şubat 1878 tarihinde Leibzig’de bulunan Alman sosyal demokrat 

partisinin en önde gelen önderlerinden olan Wilhelm Liebknecht’e yazdığı mek-
tupta yaptığı değerlendirme, düşünürün Türk’e bakışının bazı yönleriyle zaman 
içinde olumlu yönde değiştiğini göstermektedir. Marx anılan yerde şunları yazar: 
“İki nedenden dolayı en kararlı biçimde Türklerden yana tavır almaktayız: Birin
cisi, çünkü biz ‘Türk köylüsünü’ (vurgu Marx’ın; OBK) -diyesi, Türk halk kitlesi
ni- inceledik ve onun kesinlikle ‘Avrupa’daki köylülüğün en becerikli ve ahlaklı 
temsilcisi’ (vurgu Marx’ın; OBK) olduğunu gördük. İkincisi,  ‘Rusların yenilgisi, 
Rusya’da bir sosyal devrimi’, ki böyle bir devrimin öğeleri yığınla mevcuttur, 
‘çok hızlandırmış olacaktır.” 

Marx bu bağlamda olası bir Rus yenilgisinin aynı zamanda “bütün Avrupa’da
ki dönüşümü de hızlandıracağı” kanısını dile getirir. Düşünür, bu mektubunda İn-
giliz yöneticilerin ikiyüzlü tavırları nedeniyle Türklerin savaş yeteneğine önemli 
ölçüde zarar verdiklerini; bu bağlamda Avusturya’nın “Türklerin Karadağ’da 
elde ettikleri yengiyi verimli kullanmalarını önlediklerini” de belirtir. 

Bunun yanı sıra, Marx Türklerin de “İstanbul’da bir devrim yapmayı ihmal 
ettikleri için” yenilgilerine ortam hazırladıklarını, bu konuda saray yönetimini 
temsil eden ve savaşın asıl yöneticisi olan Damat Mahmut Paşa’nın “Türk ordu
sunu dizgesel olarak güçsüzleştirdiğini” öne sürer. 

Marx: Türkiye çökerse, Avrupa devlet düzeni tümüyle çöker
Marx aynı mektupta olayların bir başka boyutunu da “Türkiye ve Avustur

ya’nın 1815’de yeniden yamalanarak oluşturulan eski Avrupa devlet düzeninin 
son kalesi olduğunu, bu köle çökerse, Avrupa devlet düzenin de tümüyle çökece
ğini” dizgesel bir yaklaşımla çözümler. 

Avrupa devlet düzeninin tarihsel-kültürel dayanakları bağlamında Türki-
ye’nin ne ölçüde Avrupalı olduğu ya da Avrupa’ya ne yarar sağlayacağı gibi 
soru ve sorunların yararcı bir anlayışla tartışıldığı şu günlerde, Marx’ın yaklaşık 
130 yıl önce yaptığı bu değerlendirme tarihe ve geleceğe ışık tutacak derinlik-
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tedir. Bu saptama şöyle yorumlanabilir:  Avrupa devletler düzeni, eğer tarihsel 
gelişmelerin bir türeviyse ki böyledir, o zaman söz konusu tarihi birlikte biçim-
lendiren Türkiye, bu devletler dizgesinin oluşturucu ve özsel bir öğesidir. Marx 
ve Engels’in bu yazılarından da görüleceği üzere, Engels ile karşılaştırıldığında 
Marx’ın görece olumlu bir Türk imgesi geliştirdiği Engels’in ise,  Türklere nef-
retle baktığı söylenebilir. 

Friedrich Nietzsche’de Filhelenizm ve Türk İmgesi
Nietzsche, “Bi lim ve Bil ge li ğin Sa va şı mı” ad lı ya pı tın da Ba tı kül tü rü nün ta-

ri hi ne iliş kin il ginç değer len dir me ler ya par. Nietzsche’ye göre, “güç süz leş(ti ril)
miş Yu nan lık, La tin leş ti ril miş, ka ba laş tı rıl mış ve de ko ra tif du ru ma in dir gen miş 
ve son ra da de ko ra tif bir kül tür ola rak güç süz leş miş Hı ris ti yanlık ta ra fın dan yol-
daş ola rak ka bul edil miş, uy gar laş ma mış halk lar ara sın da zor kul la nı la rak yay-
gın laş tı rıl mış tır. Ba tı kül tü rü nün ta ri hi iş te bu dur”32 (cilt III, s. 336).

Nietzsche’nin An tik Yu nan kül tür bi ri ki mi ne duy du ğu hay ran lık, Yu nan la ra 
ba kı şın da ve on la ra yük le di ği ni te lik ler de de ken di si ni gös te rir. Bu bağ lam da dü-
şü nür, her han gi bir An tik Yu nan’ın ki şi lik özel lik le ri ni be tim le mek için, bir Çin 

32 Bu irdelemede kullanılan kaynak: Friedrich Nietzsche: “Werke in Drei Baenden”; (yayıma hazırlayan: 
Karl Sschlechta), Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997, Darmstadt. Söz konusu her üç cilt de aynı 
yayınevince, aynı yılda ve aynı kişi tarafından yayımlandığı için, yazıda kaynak olarak sadece cilt ve sayfa 
numarasını vermekle yetindim. 

 Okuyucunun bu kitapta yer verdiğim alıntıların ve göndermelerin kaynaklarını karşılaştırabilmesi için, her 
ciltte yer alan tekil yapıtların ve/veya yazıların özgün adlarını ve sayfalarını vermek yararlı olabilir. 

 I. ciltte şu yapıtlar bulunmaktadır: “Die Geburt der Tragodie oder Griechentum und Pessimismus- 
Tragedyanın Doğuşu Veya Yunanistan ve Kötümserlik” (s. 7- 134); “Unzeitgemaesse Betrachtungen- 
Zamana Uymayan Bakışlar” (s. 135- 367); “Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie 
Geister- İnsana Özgü Olan, Gereğinden Fazla İnsana Özgü Olan. Özgür Düşünenler İçin Bir Kitap” (bu 
kitabın birinci cildi: s. 437- 736; ikinci cildi: s. 737- 871); “Morgenröte, Gedanken über die moralischen 
Vorurteile- Şafak, Ahlaksal Önyargılara İlişkin Düşünceler” (s. 1009- 1279). 

 II. ciltte şu yapıtlar bulunmaktadır: “Die fröhliche Wissenschaft- Neşeli Bilim” (s. 7- 274); “Also 
sprsch Zarathustra- Böyle Buyurdu Zerdüşt” (s. 275- 561); “Jenseits von Gut und Böse- İyi Ve Kötünün 
Ötesinde” (563- 759); “Zur Genealogie der Moral- Ahlakın Jenealojisi/Soy Ağacı Bilgisi” (s. 761- 938); 
“Der Fall Wagner- Wagner Vakası” (s. 901- 938); “Götzen-Daemmerung Oder Wie man mit dem Hammer 
philosophiert- Putların Şafak Sökümü Veya Balyozla Felsefe Nasıl Yapılır?” (s. 939- 1033); “Nietzsche 
contra Wagner- Nietsche Wagner’e Karşı” (s. 1035- 1061); “Ecco Homo” (s. 1063- 1159); “Der Anti 
Christ- Deccal” (s. 1161- 1235); “Dionysos” (s. 1237- 1263). 

 III. ciltte yer alan yapıtlar: “Autobiographisches aus den Jahren 1856- 1869- 1856- 1869 Yıllarına 
Ait Otobiographik Öğeler” (s. 7- 154); “Homer oder klassische Philosophie- Homer Veya Klasik Filoloji” 
(s. 155- 174); “Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten- Eğitim Kurumlarımızın Geleceği” (s. 175- 
263); “Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern- Yazılmamış Beş Kitaba Beş Önsöz” (s. 265- 
299); “Mahnruf an die Deutschen- Almanlara Uyarı Çağrısı” (s. 303- 307); “Über die Wahrheit und Lüge 
im aussermoralischen Sinn- Ahlak Dışı Anlamda Hakikat ve Yalan” (s. 309- 332); “Wir Philologen- Biz 
Filologlar” (s. 323- 332); “Wissenschaft und Weihet im Kampfe- Bilim Ve Bilgeliğin Savaşımı” ( s. 333- 
348); “Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen- Yunanların Trajik Çağında Felsefe” (s. 349- 
413); “Aus dem Nachlass der Achtzigerjahre- Seksenli Yıllardan Kalanlardan” (s. 415- 925); “Briefe- 
Mektuplar” (s. 927- 1352).         
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ata sö zü nü anım sa tır. Anı lan ata sö zü ne gö re, Çin li an ne ler ço cuk la rı na şu öğü dü 
ve rir ler: “Yü re ği ni kü çült !” 

Bu te mel tut ku nun da ha son ra ki tüm uy gar lık la ra öz gün ol du ğu nu sav la yan 
dü şü nür şu sap tama yı ya par: 

• “Bir An tik Yu na n’ın bu gün kü biz Av ru pa lı la rın öz -kü çül tüm ni te li ği ni he-
men tanıyı ve re ce ğin den kuş kum yok tur” (cilt I I, s. 740). 

• Yi ne dü şü nü rün öne sü rü mü uya rın ca, “her Yu nan, öbür Yu nan lar la er dem 
ya rı şı na” gi rer (cilt I, s. 606). 

• Yu nan lar “en yü ce öğ re ti ci ler dir” (cilt I,  s. 110). “Av ru pa lı la rın par la yan 
ön der le ri dir” (cilt I, s. 126). 

• “Ha ki ki sa na tın ya ra tı cı la rı dır” (cilt I, s. 369). “Av ru pa, bi lim sel kav ra yı-
şı Yu nan la ra borç lu dur” (cilt I, s. 610). 

• “Salt Yu nan lar, dost luğun de rin ve ya lın fel se fi açık la ma sı na sa hip tir” (cilt 
I, s. 636). 

• “Yu nan lar dan söz et mek, is tenç dı şı ola rak bu gün den ve dün den söz et mek 
de mek tir” (cilt I, s. 818). 

• “Yu nan lar dü şün me de an la tı la maz ölçüde man tık lı ve ya lın dır lar” (cilt I I, 
s. 91).

Yu nan kül tür bi ri ki mi ni Do ğu Ba tı bi re şi mi nin bir tü re vi ola rak de ğer len di ren 
Nietzsche için, Yu nan lar ay nı za man da; 

• “As ya ’nın en iyi mi ras çı la rı ve öğ ren ci le ri dir” (cilt I I, s. 701); 

• “Yu nan lar si yasal in san lar dır”(cilt I I I, s. 281); 

• “Es ki dö ne min en in san cıl in san la rı olan Yu nan lar, kap lan gi bi yok et me 
is te ği bi çi min de bir vah şi lik ni te li ği ne sa hip tir ler”(cilt I I I, s. 291); 

• “Yu nan la rın teh li ke si her tür den vir tü özlük tür” (cilt I I I, s. 337). 

Yu nan la rın sa nat, bi lim ve fel se fe gi bi alan lar da ola ğa nüs tü bir ye te nek le do-
nan mış ol du ğu nu var sa yan Nietzsche, yü cel ti ci de ğer len dir me le ri ni şöy le sür dü-
rür:  

• “Gerçek an lam da sağ lık lı ki şi ler ola rak Yu nan lar, fel se fe yap mak su re tiy le 
her dö nem için fel se fe yi meş ru laş tır dı lar” (cilt I I I, s. 353); 
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• “Yu nan lar, sa nat ala nın da ve rim li bir bi çim de öğ ren me de hay ran lık uyan-
dı rı cı dır lar” (cilt I I I, s. 355); 

• “Yu nan lar en ti pik fi lo zof ka fa la rı bul du lar; ken di le rin den son ra ge len 
tüm dün ya bun la ra ek le ye bi le cek önem li bir ka fa (dü şü nür; OBK) bu la ma-
dı”(cilt I I I, s. 356); 

• “Yu nan la rın bil ge le ri, öbür halk la rın kut sal la rı var dır” (cilt I I I, s. 356);

• “Yu nan lar için in san ha ki kat ti ve nes ne le rin özüy dü” (cilt I I I, s. 363);

• “Yu nan lar şim di ye de ğin en üst dü ze de soy lu laş mış in san ti pi dir” (cilt I I I, 
s. 465). 

Bun lar, Nietzsche ’nin Yu nan la ra iliş kin ulu la ma an la mın da ge nel le yi ci sap ta-
ma la rın dan ba zı la rı dır. Nietzsche “de ğer li Yu nan tininin ve Yu nan ka nı nın” çar-
çur edil me sin den ya kı na rak, “in san la rın ön lem li ya şa ma yı öğ ren mek zo run da ol-
duk la rı nın, Yu nan tini ve ka nın da göste ri le bi le ce ği ni” (cilt I I I, s. 344) öne sürer. 

Ni te kim “es ki Yu na nis tan, bü tün gü cü nü ye tiş tir di ği fi lo zofl ar di zi sin de or ta ya 
koy muş tur” (cilt I I I, s. 337). Nietzsche’ye göre, “Yu nan ana lar da, Yu nan bil ge-
li ği sü rek li doğaya ge ri dö ner”  ve böy le ce dü şü nü rün bü yük bir olum lu luk la 
de ğer len dir di ği “Yu nan kül tü rü gö re ce ola rak genç ka lır” (cilt I,  s. 259). 

Helen kültür ve düşün birikimini sınırsız yücelten bu sınır tanımaz düşünüre 
göre, “Gü ne y’i ken di için de ye ni den bul gu la mak, Gü ne y’in açık par lak ve gi zem 
do lu ha va sıy la gök yü zü nü kap la mak, da ha kap sam lı ol mak, ulus-üs tü, Av ru pa lı, 
Av ru pa üs tü, Do ğu lu ve so nun da Yu nan ol mak” (cilt I I I,  s. 464), çok önemli dü-
şün sel başa rım lar ve de ğer ler dir. Dü şü nür, Av ru pa kül tü rü, da ha uy gun bir söy le-
yiş le, Av ru pa kül tü rü nü oluş tu ran kök ler ve bi re şim ler ko nu sun da al tı çi zil me si 
ge re ken bir be lir le me ya par. Bu be lir le me ye gö re, Yu nan, Do ğu-Ba tı, Ku zey-Gü-
ney, Av ru pa-As ya gi bi yö re le rin üs tün de ve bu yö re le re aş kın bir de ğer dir.

Nietzsche Şu bat 1872’de ver di ği “Eği tim Ku rum la rı mı zın Ge le ce ği” ad lı ikin-
ci kon fe ran sın da “Yu nan An tik dö ne mi ni, ha ki ki ve bi ri cik eği tim yur du” ola rak 
ta nım lar. İç sel Al man özüy le Yu nan ya ra tı cı lı ğı nı bir bi ri ne bağ la yan gi zem li ba ğı 
an la mak zor dur” sap ta ma sı nı ya par. Zor luk, söz ko nu su gi zem li ba ğın kap sam-
lı, de rin ve kar ma şık ol ma sın dan kay nak la nır. Bu gi zem li bağ, Al man kül tü rü 
açı sın dan rast lan tı sal de ğil, oluş tu ru cu bir öğe dir. Bu de ğer len dir me ler, Yu nan 
bil ge li ği ni bar ba lı ğa kar şı bir gü ven ce ola rak gö ren, Yu nan la ra öz lem du yan ve 
Yu nan kül tür bi ri ki mi nin ya ra tıl dı ğı yer le ri kut sa yan bir an la yı şın dı şa vu ru mu-



42 YUNAN ALGISINDA TÜRK İMGESİ (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)

dur. Ayrıca, bu sap ta ma lar, dü şü nü rün, Al man tininin/dü şü nü nün ve kül tü rü nün 
baş lı ca kö kü nü, An tik Yu nan bi ri ki min de gör dü ğü nün somut ka nı tı dır.     

Nietzsche ’nin Yu nan kül tü rü ne duy du ğu hay ran lık salt An tik dö nem le sı nır lı 
de ğil dir. Şu söz ler, söz ko nu su eği li min an latımı dır: “Ba tı kül tü rü atı lım la rı nı, 
Yu nan kül tü rün den al dı ğın dan, bir çok şey Yu nan kül tü rü nün ge li şi mi ne bağ lı dır.” 
Bu ra da es ki ile ye ni Yu nan lık ara sın da ki ayrıma de ği nen Nietzsche, “Ye ni ve soy-
suz laş mış Yu nan lı ğın en faz la ta rih sel güç gös ter di ği ni” ile ri sü rer. Es ki Yu nan-
lı ğın “yan lış de ğer len di ril di ği ni” sav la yan dü şü nür, “es ki yi ye ni den ayı ra bil mek 
için, ye ni nin çok iyi ta nın ma sı nın” zo run lu lu ğu nu vur gu lar. 

“Tra ged ya nın Do ğu şu”nda dü şü nü rün be lirt ti ği ne gö re, Yu nan tra ged ya sı nın 
en önem li bö lü mü olan di ya log, “He le n’in yan sı ma sı dır; di ya lo gun do ğa sı dans-
ta or ta ya çı kar; çün kü en bü yük güç dans ta gi zil ve iç kin bir güç ola rak bu lu nur 
ve de vi ni min yu mu şaklığın da ve bol lu ğun da ken di si ni ele ve rir” (cilt I, s. 55). 
He le n’e iliş kin ola rak “Ho me r’in Ya rı şı”nda “her bü yük He len, ya rı şın me şa-
le si ni bir baş ka sı na dev re der. Her bü yük er dem de ye ni bir bü yük lük alev le nir” 
tüm ce le ri ni ya zar. 

Yi ne  “Ho mer ve Kla sik Fi lo lo ji” ad lı ya pı tın da fi lo log la rın sü rek li ola rak sa-
nat çı la rın ve sa nat sal do ğa ya sa hip olan la rın des teğine ge rek duy duk la rı nı di le 
ge ti rir. Sa nat çı lar, Nietzsche ’nin de ğer len di ri mi uya rın ca, “He le n’e öz gü şey le rin 
an la tı la maz ya lın lı ğı nı ve soy lu say gın lı ğı nı gözden kaçıran bir ki şi nin ba şı nın 
üze rin de bar bar lı ğın kı lı cı nın sal lan dı ğı nı” du yum sa ma ye te ne ğiy le do nan mış 
in san lar dır (cilt I I I, s. 58- 59). 

Helen tin birikimi ve geleneği tüm yeryüzüne yayılmalıdır
Nietzsche, fel se fe ve kül tür ala nın da ol du ğu gi bi, hu kuk ala nın da da “kar

şıt ların var lı ğı ya da bir li ği” il ke si ni ge liş ti ri ci güç ola rak al gı lar. Bu bağ lam da 
acı ma sız lı ğı ve in san-se ver li ği, öl dü rü mü ve öl dü rü mün ce za sı gi bi kar şıt lık la-
rı,“Yu nan hu ku ku nu ge liş ti ren kav ram lar” ola rak de ğer len di rir. “Soy lu kül tü rün 
ilk yen gi si ni (zaferini) de ölü mün ce za sın dan” tü ret ti ği ni dü şü nür ve şun la rı ek-
ler: “Var olu şa du yu lan tik sin ti, söz ko nu su var olu şun çe kil me si ge re ken bir ce za 
ola rak kav ra nıl ma sı, var olu şun ve borç lu olu şun öz deş li ği ne olan inanç” gi bi 
dü şün sel çı ka rım lar, “öz gün He len ni te lik le ri de ğil dir. Bu çıka rım lar da Yu na nis-
tan, Hin dis tan ’la hat ta Do ğuy la bu lu şur” (cilt I I I,  s. 292- 293).  

Ay nı yer de dü şü nür, “Al man mü zi ği ve Al man fel se fe si ara sın da ki bir li ğin 
gi ze mi nin He len ben ze tim le rin den”  yo la çıkı la rak an la şı la bi le ce ği ni söy ler. 
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Dü şü nü rün söz le riy le, bu “öl çü le mez de ğer, He len ör ne ğin den” kö ken le nir. 
Nietzsche ’nin He le n’i ulu la ma, He le n’e öz gü lü ğü aşırı yü celt me eği li mi, kül tü rel 
ge liş im ile “dün ya nın He len leş me si” ara sın da ko şut luk kur ma sın da be lir gin ola-
rak so mut la şır. Dü şü nür, “dün ya nın He len leş me si nin” ola nak lı laş(tı rıl)ma sıy la 
“He le n’e öz gü olan şey le rin Do ğu lu laş(tı rıl)ma sı nı” eş de ğer tu tar. 

Nietzsche’ye göre, dün ya nın He len leş ti ril me si ve He le n’e öz gü nün do ğu lu-
laş tı rıl ma sı nın uyum lu et ki le şi mi “dün ya ta ri hi nin bu gü ne de ğinki gi di şi ni be-
lir le miş tir.” Do ğu-Ba tı et ki leşimi o den li kap sam lı ger çek leş miş tir ki, ör ne ğin,  
Av ru pa kül tü rü nün be lir le yi ci kök le rin den bi ri olan “Hı ris ti yan lık, Do ğu Es ki 
Ça ğı nın bir par ça sı” (cilt I, s. 380) ola rak ge liş miş tir. Nietzsche’nin değerlen-
dirmesi uyarınca, He len kül tü rü nün ru hu, “Av ru pa’nın şim di sin de bi tim siz bir 
bi çim de sa çıl mış ola rak bu lun mak ta dır.” Bu sap ta madan şu sonuç çıkarılabi-
lir: He len kül tü rü nün özü , güncel Av ru pa kül tü rün de var lı ğı nı sür dürmektedir. 
Güncel Avrupa kültürü, Helen geleneği üzerinde serpilip gelişmektedir. Avru-
pa-merkezci yaklaşımı içselleştirmiş olan dü şü nü rün çı ka rı mı uya rın ca,  Av ru pa 
kül tü rü nün yü ce li ği de bu ra dan kay nak lan mak ta dır. He len kül türü gi bi yü ce bir 
kül tü rün özü nü için de ta şı yan Av ru pa kül tü rü, bu ni te li ğin den do la yı “tüm yer
kü re ye” ya yıl ma lı dır. Ni te kim Nietzsche ’nin ta nım la ma sıy la, yer yü zü “ye terin ce 
Do ğu lu laş mış tır ve şim di ar tık He len leş me öz le mi duy mak ta dır”(cilt I, s. 380). 
Av ru pa kül tü rü nün da ha yük sek bir kül tür ol du ğu varsayımına da ya nan ve bu de-
ğer len dir me nin baş lı ca öl çüt ola rak yay gın laş ma sı na yol açan kül tü rel an lam da 
Av ru pa-mer kez ci lik de asıl ola rak bu tu tum dan kay nak lan mak ta dır. 

Türkler, insanı ve yazgıyı birbirinden ayırmaz
Nietzsche, Türk le re öz gü yaz gı an la yı şı nı da, ay nı Rus lar da ol du ğu gi bi,  ya-

şa mı bi çim len dir me nin öz sel bir öğe si ola rak de ğer len di rir.  

Dü şü nür “öz gür dü şün ce li ler için bir ki tap” di ye ad lan dır dı ğı ‘İn sa na, Tü-
müy le İn sa na Öz gü Şey ler’ adın da ki ya pı tı nın ‘Gez gin ve Göl ge si’ bö lü mün de 
Türk yaz gı cı lığı ko nu sun da şu gö rüş le rin al tı nı çi zer: “Türk yaz gı cı lı ğı nın te mel 
ha ta sı, in sa nı ve yaz gı yı, iki ay rı şey miş gi bi kar şı kar şı ya koy ma sı dır. İn san, 
Türk yaz gıcılı ğı na gö re, yaz gı ya kar şı du ra bi lir; yaz gı yı bo şa çı kar ma ya uğ ra-
şa bi lir. Bu na kar şın, sü rek li ola rak işin so nun da yaz gı üs tün lü ğü nü ko rur. Bu ne-
den le, söz ko nu su an la yış uya rın ca, bo yun eğ mek (ya da yaz gı yı ka bul et mek) ve 
is te di ği gi bi ya şa mak, en akıl lı dav ra nış ola rak gö rü lür... Bir çok in sa nın is ten cin 
öz gür süz lü ğü öğ re ti sin den duy du ğu kor ku, Türk yaz gı cı lı ğın dan du yu lan kor ku-
dur” (cilt I, s. 905-906). 
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Oryantalist ve Avrupa-merkezci söylemin dayanağı olan Leibniz’in kav-
ramlaştırdığı “Türk yazgıcılığı” kavramını böyle betimleyen Nietzsche ’ye gö re,  
Türk ler yaz gıya bo yun eğ me nin dı şın da  “bir kez be lir len miş bir şe yin ar tık da ha 
kö tü ola ma ya ca ğı dü şün ce siy le, gö nül le ri nin is te di ği gi bi, ken di le ri ni tü müy le bı-
ra kır lar.” Nietzsche ’nin aynı yer de di le ge tir di ği “Na sıl ki, in sa nın akıl lı lı ğı bir 
par ça yaz gıy sa, ap tal lı ğı da bir par ça yaz gı dır. Yaz gı ya olan inanç tan du yu lan 
kor ku da yaz gı dır” bi çim de ki gö rüşle re ba kıl dı ğın da, Tan rı inan cı nı il ke sel ola-
rak yad sı yan dü şü nü rün de bir par ça yaz gı cı an la yı şa sı ğın dı ğı gö rü le bi lir. 
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Giriş
Batı Dünyasında yakın dönemlere değin Antik Yunan uygarlığının Roma ile 

birlikte Avrupa’nın Rönesans sonrası kurduğu yeni medeniyetine önderlik ettiği 
kanısı egemen bir kültür olmuştur.Bir başka deyişle Batılıların çoğu, Batı’nın 
özerk bir soyağacı olduğuna, bununda Antik Yunan’dan Roma’ya, Roma’dan Hı-
ristiyan Avrupa’ya, Hıristiyan Avrupa’dan Rönesans’a, Rönesans’tan Aydınlan-
ma’ya, Aydınlanmadan Siyasi Demokrasi’ye ve Sanayi Devrimi’ne uzanan bir 
sıra dizi izlediğine inanarak yetiştirilmişlerdir.

Bu yaklaşım,”Oryantalizm” olgusunu ortaya çıkaracaktır.Bu kapsamda  Batı 
Dünyasında “Oryantalizm”’in başlangıcının Türklerle bağlantılı ve egemen  ol-
duğu söylenebilir1.

Hıristiyan dünyası, Türklerle önce Doğu Roma İmparatorluğu’nun yenilgi-
siyle 1071’de karşılaşmışlardı. Ancak daha sonraları Haçlı Seferleri ile ilk kar-
şılaştıkları yine bir Türk Devleti  olan Anadolu Selçukluları   oldu. 1453’te İs-
tanbul’un fethi ise Batı Dünyası ile Türkler arasındaki ilişkilerin dönüm noktası 
durumuna geldi. Bu tarihden itibaren  devamlı bir şekilde Türkler karşısında Av-
rupa içerlerine kadar çekilmek zorunda kalmışlardı. Türk ordusu, Avrupa’yı fethe 
çıkmış,Belgrad ve  Budapeşte’yi almış , Viyana kapılarına dayanmıştı.

Türk ordusu Batı’ya doğru ilerlerken, Avrupalılarda Türklere karşı  hayranlık 
ve gücü sınırlanamaz düşünce ve duyguları ortaya çıkmıştı.Örneğin  “Turqueire” 
modası canlanmış, soylular, Türk  giysilerini giyerek resimler yaptırılıyorlardı 

1 Türk imgesi ve Türkiye  kavramlarının  ortaya çıkması Batı dünyasında ağırlıklı olarak 12.yüzyıldan 
itibaren Haçlı Seferleri ile başlamaktadır. Batılılar, Küçük Asya başta olmak üzere Türkmenlerin yaşadıkları 
bölgelere “Türkiya:Turcia” tanımını getirmişlerdir. Diğer yandan,Batı kaynakçasında Osmanlı’yı “Türk” 
olarak karşılaması ve değerlendirmesi bilinen bir gerçekliktir.(Bakınız:Özbaran,S.,2017.Bir Osmanlı 
Kimliği.14.-17.Yüzyıllarda Rum/Rumi Aidiyet ve İmgeleri.Kitap Yayınevi,s.65-88)
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.Bir yandan da Türkler; korkak, aşırı gururlu, kaba, miskin, cahil ve Hıristiyanları 
yok etmek isteyen zalimdi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 19.yüzyılda çözülme sürecinin başladığı dönem 
ile birlikte  Batı Dünyası,medeniyetin temeli olarak gördüğü antik Yunan ile il-
gilenmeye başlamıştı. Bu amaçla   sözde bir hıristiyanlık taassubu eyleme dö-
nüştürülecekti. Anılan taassubu kullanarak, aslında emperyal politikalar sonucu 
Britanya ve Rusya başta olmak üzere bütün Avrupa Devletleri, Osmanlı Devle-
ti’nden kimi toprakları koparıp bir “Yunanistan Devleti” yaratmak isteyecekler-
dir. Bunun için de acılı bir hıristiyan melalinin2,bir başka deyişle “Filhellenizm:
Yunanseverlik”’in oluşturulması gerekmekteydi. 

Aslında Filhellenizmin,  Oryantalizmin  bir uzantısı ve bir sonucu  olarak, 
Batılıların emperyalizm politikaları için yaratılmış bir olgu olmuştu.Bu nedenle 
konunun belirgin olarak ortaya çıkması için “Oryantalizm,Filhellenizm ve  Tur
kokratia”adlı yazımızda, öncelikle başlangıçta Avrupa-merkezciliği olarak nite-
lenen  bu üç terimin özet olarak  açıklanmasında  yarar görülmüştür. Daha sonra 
“Oryantalizm,Filhellenizm ve Turkokratia”nin ortaya çıkardığı “Türk Karşıtlığı
nın Kökenleri”alt bölümünde  bu algıyı yaratan;Batı kökenli Oryantalist ve  Fil-
hellenist  kimi düşünür,bilimci,din adamı,yazar ve şair,sanatçı,gezgin,diplomat  
ve devlet kişilerinin yaklaşımları  irdelenmiş,filimlere ve dizilere ait örnekler ve-
rilmiş   ve son olarak yabancı dillerde Türkler karşıtı  üretilmiş başlıca sözcük,-
deyim ve atasözleri   sergilenmiştir.

Oryantalizm, Filhellenizm ve Turkokratia

Oryantalizm  
Oryantalizm,”Avrupa-merkezciliği”nin izlerini taşımaktadır. Avrupa-merkez-

ciliğinin Batı’da aydınlanma sonrası oluşturulan kapitalizm için Doğu’nun kay-
naklarını el koymanın,daha açık deyişle   sömürgeliştirmenin bir aracı  olarak  
ortaya çıktığı söylenebilir. Bu tarihsel sürecin ilerleyişinde Doğu-Batı ayrımı da 
kurumsallaşmış ve Doğu’nun ötekileştirilmesini gündeme getirmiştir.Ötekileşti-
rilen Doğu,insan sıfatından daha aşağı bir konuma yerleştirilmiş, medenileştiril-
meye/yönetilmeye uygun bir duruma getirilmek istenmiştir.Bunun sonucu olarak 
Doğu halklarının iki seçeneği ortaya çıkacaktı.Birinci seçenekte Batılaşmayı ve 
getirdiği içselleştirmeyi kabul edecekti.İkinci seçenekte ise Batılaştırmaya karşı 
çıkarak  çöküşü yaşayacaktı3.

2 Melali: Birinci anlamı; can sıkıntısı, usanç: İkinci anlamı; üzüntü, hüzün, dert.
3 Amin,S.,2018.Avrupa-Merkezcilik-Bir İdeolojinin Eleştirisi( L’eurocentrisme Critique d’une idéologie) 
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Bu bağlamda Avrupa-merkezciliğinin Oryantalizmin geri planını oluşturma 
ve uygun bir ortam hazırlama yaklaşımı olduğu gözlemlenmektedir. Geçmişi 12. 
yüzyıla kadar uzansa da Batı’da, Oryantalist görüşün 19.yüzyılın ortalarından 
itibaren “Oriental Studies:Doğu Araştırmaları” adıyla, akademik bir disiplin 
olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Dünya tarihinin ilerlemeci öyküsünün Batı 
kaynaklı olarak kabul edilmesinin en yetkin bilimsel temeli ise , 1978 yılında Sa-
id’in kaleme aldığı “Oryantalizm:Doğuculuk= Şarkiyatçılık” adlı kitabıyla dile 
getirilmiştir4. 

Said varlık ve yokluk arasında ne var ise hepsini Doğu ve Batı arasındaki 
temel ayrıma dayandırır. O’nun Doğu’nun doğululaştırılması olarak kavramsal-
laştırdığı olgu, Türk modernleşmesinin yapısal bir  açıklamasını da  sunmaktadır.

Said; “Şarkiyatçılık, Batı’nın Şark Anlayışı” adlı kitabında,”Batı’’nın ‘’Do
ğu’’ya bakış açısını sorgulamaktadır. O’na göre, Oryantalizm’in birbiriyle bağ-
lantılı çeşitli anlamları vardır.

Birincisi: Oryantalizm, “Doğu Araştırmaları” gibi okullara sahip akademik 
bir ilgi alanı hatta bir disiplindir. 

İkincisi,”Oryant” ile Batı ile Doğu arasındaki varlık ve doğa felsefesi (ontolo-
ji ve epistomoloji) açısından ayrımı dile getiren bir düşünce tarzıdır. 

Üçüncüsü ve belki de en önemlisi Oryantalizm, “Doğu üzerinde egemenlik 
kurmak, onu kendisinin çıkarı doğrultusunda yeniden yapılandırmak ve otorite 
sahibi olmak, daha ilerisi Doğu’nun insanları ve topraklarının Batı tarafından 
ele geçirilmesi amacıyla,bir başka deyişle emperyalizm için  geliştirilen Batılı 
bir söylemdir”. 

Burada emperyalizmin gizli ve açık(aleni) ya da bilimsel ırkçılık ile bağlantısı 
olduğunu söylemek  gereği vardır.Gizli ırkçılık,uygarlık(medeni) anlamda geri 
kalmışlığın emperyalist “modernleşme misyonu” yardımıyla iyileştirilebileceğini 
ve iyileştirilmesi gerektiğini varsayar. Açık(aleni) ya da bilimsel ırkçılık,fizyolo-
jik/genetik özellikleri üzerinde odaklanmıştır,çünkü bu ikinci sınıf özellikleri de-
ğişmez olarak görme eğilimdedir.Bu yaklaşıma göre,insan  toplulukları;uygar(-
medeni,Batı Avrupalılar ve beyazlar),barbar(Osmanlı İmparatorluğu,Çin,Siyam 
ve Japonyalar gibi ve Sarılar) ve vahşi(Afrika,Avustralya ve Yeni Zelandalılar 
ve siyahlar) olarak sınıflandırılmıştır.Kimi Sosyal Darvinciler ve bilimsel ırkçılar 

Çevirmen:Mehmet Sert. Yordam Kitap
4 Said, E. W., 2010. Şarkiyatçılık. Batı’nın Şark Anlayışları. Beşinci Baskı (Çeviri: Ülner, B.) Metis/Kültür 

Yayınları
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ikinci sınıf ırkların yok olmaya yazgılı olacakları ve uygarlığın gelişmesinin de 
sadece İngilizlerin elinde  olduğu bir dünyayı Anglosakson ırkının yönetebilece-
ğine inanıyorlardı5.

Bu bağlamda Said; Oryantalizmi, onun önyargılar, cehalet, bilgisizlik, klişe-
ler, standart duruma getirilmiş görüşler ve uydurmalarla karakterize edilen bir 
düşünce olarak niteler. Yenilenirse Said’e göre, Batı’nın Şarkiyatçılık yaklaşımı, 
önce dünyanın bir bölgesini kendine yabancı saymakta, sonra Şark’a dair de-
ğişmez bir yargıyı kurmakta, dahası bunun insan deneyimi olduğunu görmeme 
kusurunu işlemektedir6. 

Özet olarak şu söylenebilir7,8,9:Oryantalistlere göre; “Batı Dinamik, Doğu ise 
Değişmez/Durağandır.Dinamik Batı; yenilikçi, becerikli ve hareketlidir. Akılcı ve 
Bilimseldir. Disiplinli, düzenlidir. Mantıklı ve duyarlıdır. Akıl odaklıdır. Otoriter, 
bağımsız ve işlevseldir. Özgün, demokratik, anlayışlı ve dürüsttür. Uygardır. Ah
laki ve ekonomik olarak ilerlemecidir.” 

 “Doğu; Taklitçi, cahil ve edilgendir. Akılcı değildir, batıl ve geleneklerine 
bağlıdır. Tembel, dengesiz ve doğaldır. Mantıksız ve duygusaldır. Beden odaklı 
hareket eder, egzotik ve alımlıdır. Çocuksu, bağımlı ve olaylara işlevsiz bakar. 
Esir ruhludur, disiplinsiz, anlayışsız ve ahlaksızdır. Uygar değil, barbardır. Ahla
ki olarak geri ve ekonomik olarak durağandır”  şeklinde kabul vardır.

Filhellenizm
Filhellen,Yunancada “Filos:Dost” ve “Ellinas:HellenYunan”  sözcüklerinin 

birleşmesi ile oluşturulmuştur. Türkçede Yunanperver ya da Yunanseverlik olarak 
karşılık bulan “Filhellenizm” sözcüğü,  Yunan’a ve Yunan ile bağlantılı olan her 
şeye derinden sevgi besleyen kişileri tanımlamak amacıyla kullanılır. 

Hellen terimi ilk başta sadece kuzey Yunanistan’ı göstermek için kullanıl-
mışsa da zamanla bütün  Yunanistan’ı betimlemiştir. Greklerin Perslerle,Batının  
nitelendirmesi ile “ barbarlarla” savaşması karşısında bu  terim yeni bir anlam 
kazanmıştır. Bir başka deyişle   “Barbar” teriminin karşıtı olarak “Hellen” teri-

5 Hobson, J. M., 2020.Batı Medeniyetinin Doğu Kökenleri.7.Baskı(Çeviri:Ermet.E.) Yapı Kredi 
Yayınları,İstanbul,s.222-229

6 Kaymakçı, M.,2018. Yunan Algısındaki Türk İmgesinin Kökenleri Ve Dostluk İçin Çıkış Yolları(İç., Ege 
Adalarının Unutulan Halkı: Rodos Ve İstanköy Türkleri  (Ed., Kaymakçı,M., Özgün,C.) Eğitim Yayınevi, 
Konya,S.,273-293

7 Hobson,a.g.e,s.23
8 Kaymakçı,Mustafa, 2012.Oryantalizmin Kökenleri Üzerine-1.http://dagarcikturkiye.com/01/06/2012 
9 Kaymakçı,Mustafa, 2012.Oryantalizmin Kökenleri Üzerine-2. http://dagarcikturkiye.com/01/07/2012
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mi kullanılmaya başlanmıştır. Doğu-Batı karşılaştırmasında Avrupa’nın karşısına 
Asya’nın yerleştirilmesi gibi barbarların(!) karşısına da Hellenler yerleştirilmiştir.

Birinci yüzyıldan itibaren ise Hellen teriminin Doğu Akdeniz havzasında 
Grek ve Bizans topraklarında yaşamakta olan , dil, kültür ve tarih bakımından 
ortak bir geçmişe sahip halkları için kullanıldığı belirtilmektedir10.

Tarihte Filhellenler, sevgilerini gerek sözlü gerek yazılı olarak verdikleri 
eserlerle ortaya koymuşlar ve bu doğrultuda oluşan Filhellenizm akımını oluş-
turmuşlardır.Avrupa’da Filhellenizm’in bir akım olarak en etkin olduğu  olay 
ise,Yunanların 1821 yılında başlayan ve bağımsızlık mücadelesi olarak görülen 
Mora isyanıdır.Aslında  Filhellenizm terimi 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir  terim  
olmayıp kökleri de Antik Yunan kültürüne dayanmaktadır 11 .

Çağ ve Ural 12 , Batı’nın Oryantalist yaklaşımının Yunanların kimlik arayışla-
rına çanak tuttuğunu ve  “Türkler hak tanımayan ve tiran efendidir” ve “Greklere 
yoksulluk, cehalet yorgunluk, acı, dert, kamçı, falaka ,ölüm getirmiştir” şeklinde 
algının ortaya çıkarıldığını yazmaktadırlar. Bu bağlamda yazarlar: “Yunan kül
türünün ondokuzuncu yüzyıldan itibaren gelişen “Filhellenizm :Yunanseverlik” 
akımlarla beraber Batı medeniyetinin beşiği olarak gösterilmesi Yunanları Türk
lerden uzaklaştıran en önemli etmenlerden birisi olmuştur.” demektedirler.

Yunanseverlik’in Avrupa kültüründe Aydınlanma döneminden sonra yoğun-
laştığı  ve sistemli duruma  geldiği söylenebilir13. Aydınlanmacılara göre, “uygar
lıktan yoksun” Türkler, Avrupa kültürünün “baş düşmanıdır” ve  Avrupa’nın “en 
güzel” topraklarını “kanlı yönetimleri” le işgal etmişlerdir. 

Özetle “Yunanseverlik,Avrupa-merkezciliğinin Türk Düşmanlığını beslediği  
bir yaklaşım olmuştur.Bir başka deyişle “Yunanseverlik”,Batı’nın Doğu’yu etki 

10 Speck,P., 1994 .“Schlecht geordnete Gedanken zum Philhellenismus”, Der Philhellenismus in der 
westeuropäischen Literatur 1780-1830, Ed. Alfred Noe, Amsterdam, Atlanta: Radopi, s. 1.

11 Özsüer, E, 2016. 19.yüzyıl Avrupa Romantiklerinin 1821 Mora İsyanı Üzerindeki Siyasi Ve Kültürel 
Etkileri. Türkiyat Mecmuası, c. 26/2, 2016, s.331

12 Çağ, G., Ural,S., 2014. Türk-Yunan İlişkilerinin Değiş(e)meyenleri: Yunan algısında Türk İmgesine 
Tarihsel Bir Yaklaşım. History Studies İnternational Journal of History.ISSN 1309-4688 Volume 6 Issue 2 
februaty 2014

13 Aslında Oryantalizmin bir ürünü olan Yunanseverlik’in Avrupa aydınlanmasıyla  da ortaya çıktığı gözlem 
lenmektedir.Aydınlanmanın  getirdiği bilimsel ve teknik ilerlemeler de Avrupalı egemen güçlerin ve kapitalist 
düzenlerinin,dünyanın bir bölümünü sömürgeleştirmenin aracı  olmuştur.Bu bağlamda,Aydınlanma ,daha 
baştan kendi olumsuzlaması ya da “karanlık yüzü “ olan “karşıt-Aydınlatmayı” yaratmıştır.Aydınlanmanın 
getirdiği bilgi ve bilimin kimin yararına kullanıldığı sorunu da güncelleşmiştir.Bir başka deyişle,bilimin 
“burjuva çıkarlarını koruma ve sürdürmenin aracına dönüştürdüğü” söylenebilir(Bakınız;Kula,O.B.,2018.
Doğu’dan  Batıya Aydınlanma.Tekin Yayınları.İstanbul,s.22-23)
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altına alması ve denetlemesi için dahice meşrulaştırma ortamı yaratan “Oryan
talizm’”in bir sonucudur.

Turkokratia
Türkokratia, “Türk  Egemenliği” olarak tanımlanan bir ifadedir.Geniş anlam-

da Osmanlı Türklerinin Balkanlar,Ortadoğu,Arabistan ve Kuzey Afrika’da ege-
menliği olarak kabul edilebilir. 

Ancak Türkçe kaynakçada “Türkokratia”, genellikle,Yunanistan coğrafyasın-
da  kimi araştırmacıya göre 400 yıl, kimi araştırmacıya göre 600 yıl boyunca 
süren Türk Egemenliği olarak  tanımlanmaktadır. 

Turkokratia,Yunanlara göre; ”Yunan ulusunun kendi topraklarında yaşarken 
Türkler tarafından zorla egemenlik altına alındığı, kötülük, mutsuzluk ve gerilik
ten başka bir şey yaşatılmadığı kölelik yıllarıdır.”14 

Bir başka deyişle Turkokratia,Yunan algısında esarete dayalı karanlık yılları 
işaret etmektedir15.

Turkokratia’ya karşı Yunan mücadelesinin,  iç dinamikler açısından Fransız 
devrimi sonrası monarşinin çöküşü  ile başlayan eşitlik,özgürlük ve adalet kav-
ramlarının halka ait olduğu düşünceyle başladığı söylenebilir.Bu düşünme siste-
mi, ilkesel olarak, diğer imparatorluklar  içinde  olduğu üzere Osmanlı İmpara-
torluğu içinde de yaşamakta olan Sırp, Arnavut ve Bulgar gibi uluslarla birlikte  
Yunanların da  kendi kimliklerinin keşfetmesine,ulus-devlet anlayışı ile milliyet-
çilik olgusunun doğmasına neden olacaktır.16

Çağdaş Yunan tarihi bu anlamda “Turkokratia” karşı vermiş olduğu mücade-
lelerin tarihidir.Yunan tarih yazıcılarına göre “Turkokratia” ile ilgili en olumlu 
şey, “Türk egemenliğinin hiç kuşkusuz, Yunan Devrim kahramanları tarafından 
sonlandırılmış olmasıdır!”. Yunan bağımsızlık Savaşı, 1821 Mora İsyanı ile baş-
lamış ve 1829 yılında Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla “Turkokratia” 
sona erdirilmişti.

14 Demirözü,D.,2017. Yunan İlkokul Edebiyat Kitaplarında Türk İmajı -The Image of “Turk” in Greek  Litera 
Volume: 27, Number: 2, 2017 65 Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi Litera: Journal of 
Language, Literature and Culture Studies,s.71-72

15 Milas,1991’den aktaran Paksoy,A.,F.,2019.Ege’nin İki Yakası.Türk Basınında Türk-Yunan İlişkileri.
Literatür.s.53

16 Özsüer,E.,2018. Turkokratia.Avrupa’da Türk İmajı,Kronik,s.133-137
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Oryantalizm ve  Filhellenizm’de Türk Karşıtlığının Kökenleri 17 

Oryantalist ve  Filhellenist Düşünürler18

lıca Oryantalist ve  Filhellenist Düşünürler  arasında tarih sırasına  göre; De-
siderius 19 , Voltaire 20,Denis Diderot 21, Immanuel Kant22, Johann Gottfriend Her-
der 23, George Wilhelm Friedrich Hegel 24,  Karl Marx -Friedrich Engels25 ve 
Samuel P. Huntington26 gibi düşünürler sayılabilir.

Oryantalist ve  Filhellenist Bilimciler
Düşünürlerin yanında , teknik bilimlerle uğraşan bilim adamları da, Türk kar-

şıtlığı kampanyasına katılmışlardır.Bunların öne çıkanlarından kimileri şunlardır:

Blaise Pascal
Fransız Blaise Pascal (d.1623-ö.1662), matematikçi, fizikçi ve düşünürdür27.

Akışkanlar mekaniğinde kendi adını taşıyan Pascal Yasası’nı bulmuştur.

Türklerle ilgili hiçbir somut bilgisi olmamasına karşın; “Atalarından aldığı 
gelenekleri uygulayan bu kadar çok, inançsız kafir Türk’le karşılaşmak ne kadar 
elem verici” diye yazılar yazmıştır28 .

Charles Darwin
Charles Darwin(d. 1809-ö.1888),1859’da yayınladığı “On the Orijin of Spe

cies:Türlerin Kökeni Üzerine “adlı kitabıyla evrim kuramının kurucusu olan İn-
giliz doğa bilimcisidir 29.

17 “Oryantalizm ve  Filhellenizm’de Türk Karşıtlığının  Kökenleri”alt bölümünde, özellikle  adı geçen 
Batı kökenli kimi düşünür,bilimci, yazar ,şair ve sanatçıların, evrensel kültür birikimine önemli 
katkıları olduğu bilinmektedir. Ancak bu alt bölümde anılan kişilerin Türkler konusunda yapmış olduğu 
değerlendirmelerin,günümüzde Batı dünyasında zaman zaman ortaya çıkan ,ancak hala geçerli olan ve 
yaşanılan Türk karşıtlığının  yansımalarında dikkate değer payları olmuştur. Bu nedenle  bilinmesi  ve 
irdelenmesinde yarar görülmüştür. 

18 “Oryantalist ve  Filhellenist Filozoflar” konusu, Onur Bilge Kula tarafından   “Batı Felsefesinde 
Türk İmgesi”bölümünde incelenmiştir.Burada bütünlüğü korumak amacıyla,Türk İmgesini oluşturan 
düşünürlerin sadece adlarının verilmesi uygun görülmüştür.

19 https://www.britannica.com/biography/ Desiderius-Erasmus
20 https://www.britannica.com/biography/Voltaire
21 https://www.britannica.com/biography/ Denis-Diderot
22 https://www.britannica.com/biography/ Immanuel- Kant
23 https://www.britannica.com/biography/ Johann Gottfriend -Herder
24 https://www.britannica.com/biography/Georg-Wilhelm-Friedrich-Hegel
25 Kula,O.B.2005. Batı Felsefesinde Oryantalizm ve Türk İmgesi.Türkiye İş Bankası,Kültür 

Yayınları,s.149-393 
26 Huntington, S., 2011. Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması (Çeviri: Özdemir, 

C.; Turhan, M.) Okuyan Us Yayınları, İstanbul
27 https://www.britannica.com/biography/Blaise-Pascal
28 Yerasimos,S.,2002.Türkler,Doğu ve Batı,İslam ve Laiklik” Doruk Yayınları, s.32
29 https://www.britannica.com/biography/ Charles- Darwin
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Darwin’in Türk Karşıtlığı konusunda ortaya çıkan   tartışma,”Darwin,C 
.,1887.Darwin, Francis (Ed.), The life and letters of Charles Darwin: Charles 
Darwin’in Yaşamı ve Mektupları”ndan kaleme alınan  bir metinden kaynaklan-
maktadır.

Özgün metin ve çevirisi şudur:

“ The more civilized so-called Caucasian races have beaten the Turkish hol
low in the struggle for existence. Looking to the world at no very distant date, 
what an endless number of the lower races will have been eliminated by the hig
her civilized races throughout the world.”30

“Daha uygar bilinen Avrupalı beyaz ırklar, varoluş mücadelesinde Türkleri 
hezimete uğrata gelmiştir. Çok uzak olmayan bir gelecekte dünyaya bakıldığın
da, tüm dünyadaki çok sayıda alt ırk daha ileri uygarlıklar tarafından ortadan 
kaldırılmış olacaktır”31.

Darwin’in  Britanya Başbakanı da olmuş William  Gladstone’nun Türkler 
aleyhine yazdığı “Bulgar Dehşetleri ve Doğu Sorunu” ve   “Katliam Dersle
ri”adlı kitaplarından ve düzenlenen toplantılardaki söylevlerden çok etkilendiği 
de bilinmektedir.1876’da Londra’da düzenlenen Doğu sorunu toplantısının gö-
nüllü destekçisi olmuştur.Toplantının sonuç bildirgesine göre, Balkanlar’da insan 
hakları ihlalleri hemen son bulmalı; Osmanlı’da hemen acilen reformlar yapıl-
malı ve Britanya , Rusya ile ittifak kurmalıydı. Charles Darwin, Balkanlar’da 
ne olduğunu kuşkusuz bilmiyordu; sadece derin saygınlığı ve hayranlığı olduğu 
lideri Gladstone’nin yazdıklarından etkilenmişti 32 .

Oryantalist  ve  Filhellenist Din İnsanları
Batı Dünyası’nda çok sayıda Türk Karşıtı  Din Adamı vardır.Bunların başını 

ise “Papalık ve Papalar” çekmektedir.

30 Darwin,C .,1887.Darwin, F., (Ed.), The life and letters of Charles Darwin. including an autobiographical 
chapter, Londra: John Murray,Volume 1,pp.316.erişim tarihi: 27 Şubat  2021

31 Burada üzerinde durduğumuz nokta,Darwin’ın evrim kuramını  yadsımak değildir.Darwin’in yaşadığı 
zamanın ruhuna uygun   olarak Türklere bakış açısının tespitidir. Darwin “Kafkas ırkları”olarak  
“Avrupalı beyaz ırkları” nitelendirilmektedir.”Beyaz ırklar” tanımı, tarihin farklı dönemlerinde, beyaz 
köle sahibi, Avrupalı Hıristiyan, İngiliz kökenli, uygar Avrupalı gibi sömürgelerdeki farklı grupları 
birbirinden ayırt etmek için kullanılmıştır.Bu nedenle çeviride, “Caucasian races“  karşılığının “Kafkas 
ırkları” yerine   “Avrupalı beyaz ırklar”olarak adlandırılmasının daha doğru olduğu düşünülmüştür.
Çeviri,Çengel,M.N.,2021 tarafından yapılmıştır.Çengel;Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 
Emekli Öğretim Görevlisi ve Britanya Reuters Ajansı Ankara  Eski  Temsilcisidir.

32 Yalçın,S.,2019. https://odatv4.com/darwin-turkler-hakkinda-ne-dusunuyordu-1503091200.html
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Papalar

Papa II. Urban 
Urban II. (d.1088-ö.1099)Haçlı seferlerinin kurucusudur33.Aslında Haçlı Se-

ferlerinin temelinde,yoksul Batı’nın,Doğu’nun göreceli zenginliğinin yağma-
lanması düşünce yatmaktadır.Bir başka deyişle konu ekonomi-politiktir.Ancak 
dönemsel olarak bunun din motifiyle süslenmesine gereksinme duyulacaktır.  
Selçuklu Türklerinin üzerine yürüyen Haçlı Ordusu, Anadolu üzerinden Suri-
ye’ye geçmiş, yol boyunca her tarafı talan etmiştir. Kudüs’e kadar 100.000 (yüz-
bin) müslümanı insafsızca öldürmek gibi insanlık âleminin en korkunç katliâmı-
nın yapıldığı bildirilmektedir. Haçlı Seferleri siyasi bir varlık olarak ta papalığı 
güçlendirmiştir34,35,36.

Diğer Papalar
Urban II’den sonra gelen bütün papalar da Türk Müslüman düşmanlığını öne 

çıkararak Haçlı Seferlerini örgütlemişlerdir. Papalığın kuruluşundan bugüne ka-
dar, Türk-Müslüman milletlere en küçük bir sempati ve en basit bir insanlık duy-
gusu gösteren tek bir papa çıkmadığı bilinmektedir. Bunlara arasında öne çıkan 
kimileri şunlardır37.

Nicholas
Nicholas,1453’de Türklerin İstanbul’un kuşatılması sırasında   karşı saldırı 

için Hıristiyanlık dünyasından kuvvetleri örgütlemiştir. Doğu sularına yelken aç-
ması için üç  kadırgayı görevlendirmiş ve ayrıca beş kadırga daha sipariş verdiği 
bilinmektedir. Nicholas, bütün Hıristiyanların Türklere karşı bir Haçlı Seferine 
katılmalarını zorunlu gören bir bildiri yayınlamıştı. Bu bildiride “ II. Mehmet’ten 
İsa’nın kilisesinin en zalim düşmanı, babası şeytan gibi hem bedenleri hem de 
ruhları yutmaya çalışan şeytanın oğlu, cehennem azabının oğlu, ölümün oğlu; 
Hıristiyanların kanını akıtmak suretiyle susuzluğu hiç doymayan kuduz bir hay
van gibi yerinden doğrulmuştur” ifadelerini kullanmıştı38.

33 https://www.britannica.com/biography/Urban-II
34 Demirkent,I., 2011.Haçlı Seferleri Düşüncesinin Doğuşu ve Hedefleri.Tarih Dergisi, s. 65 vd.
35 Krey, A.C.,1948.Urban’s Crusade Success or Failure. The American Historical Review, (53 /1948), s. 235-

250.
36 Maalouf,A.,2016. Arapların Gözünden Haçlı Seferleri.Yapı Kredi Yayınları.İstanbul
37  https://dintahripcileri.com/islam-turk-dusmani-papalar/
38 Frazee ,C. A. / Çev. M. Şahin.  İstanbul’un Fethinden Sonra Osmanlıların Kazanımları Ve Katoliklerin 

Tepkisi. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1844 12s.216
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Callixtus III
Callixtus III., 1456’daTürk ve Müslüman düşmanlığının unutulmaması için 

“ papal bull”39olarak adlandırılan bir papalık kararnamesi ile  kilise çanlarının 
öğleden sonra çalmasını emretmişti. Bu emir, Avrupa kiliselerinin pek çoğunda 
hala uygulanmaktadır.

Puis V.
Puis V., Osmanlının büyük kayıp verdiği “İnebahtı Deniz Savaşı” anısına, Ka-

tolik dua takvimine bir gün koydurmuştur. Bu dua, “Tesbih Yortusu”nda  hala 
kutlanmaktadır. 

Clement XI
Clement XI., “En büyük ve en başarılı Türk düşmanlarından biri” diye övülür.

Francis ya da Francesco
Özgün adı Jorge Mario Bergoglio(d.1915- ) olan günümüz papasıdır. 1915 

olaylarının 100. yılı nedeniyle Vatikan’da düzenlenen ayinde,Sözde Ermeni Soy-
kırımı’nı  “soykırım” diyen Papa Francesco, Avrupa Parlamentosu’na da bu ko-
nuda yönlendirmiş bulunmaktadır. Papa Francesco, Buenos Aires Başpiskoposu 
olduğu dönemde de Türklerin Ermenilere karşı“soykırım” yaptığını  ileri sürmüş-
tü 40. 

Hristiyan Din Adamları

Johann Faber
Johann Faber (d.1478-ö. 1541) Viyana piskoposudur41. 1400’lerin ortalarında 

Türklere karşı Avrupa’nın her yerinde Katolik dini törenler düzenlenmiştir. Bu 
dini törenlerde;”Türklere karşı bir zaferin sadece Tanrı’nın yardımıyla kazanı
labileceği ve bu yüzden Hristiyan aleminin Türklerin zalimliğine karşı direncini 
yitirmemesi”yönünde iletiler verilmiştir. Faber,şöyle demiştir:”Dünyada yaş ve 
cinsiyet ayırımı yapmadan çocuk yaşlı herkesi kesen, hatta ana rahmindeki bebe
ği bile katleden Türkler kadar acımasız ve kaba bir ırk yoktur.” 42.

39 “Papalık kararnamesi ya da fetvası”  olarak Türkçe karşıtı olan “papal bull”, Katolik Kilisesi’nin bir papası 
tarafından çıkarılan bir tür kamu kararnamesi  ya da tüzüktür. Adını, kimliğini doğrulamak için geleneksel 
olarak sona eklenen kurşun mühürden alır(Bakınız:https://en.wikipedia.org/wiki/Papal_bull)

40 https://www.tarihistan.org/papa-isaret-etti-turk-dusmanlari-devrede/8615/
41 https://www.britannica.com/biography/ Johann-Faber
42 Turkey, Sweden and the EU Experiences and Expectations”, Report by the Swedish Institute for European 

Policy Studies, Nisan 2006, s.
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 Johannes Bessarion  
Johannes Bessarion (d.1403/8-ö.1472), bir Roma Katolik kardinal piskoposu 

ve Konstantinopolis’in ünvanlı Latin Patriği’dir43. Yaşamının sonuna kadar ka-
leme aldığı yazılarıyla, Türklere karşı büyük bir haçlı seferinin düzenlenmesi ve 
İstanbul’un geri alınması düşüncesi Bessarion’un hayatının merkezinde olmuş-
tur. 44. 

Martin Luther
Alman Papaz Martin Luther (d.1483-ö.1576)45,Ortaçağ düşüncesine karşı çı-

karak dinde reform hareketini başlatan kişi diye tanıtılmıştır. Hıristiyanlık dinini 
feodal egemenliğin bir aracı olmaktan çıkararak kentsoyluluğun (burjuvazinin) 
egemenlik aracı haline getirmeye çalışmıştır.

Ancak,Türk karşıtlığını düşünce ve eyleminin temeline yerleştirerek dizgeleş-
tiren Batılıların öncülerinden biri de olmuştur.Martin Luther’in Türklere yönelik 
yargıları zaman zaman değişmekle birlikte şöyledir: “Türkler, Tanrı’nın öfkeli 
kırbacı, yakıp yıkan Şeytan’ın uşağıdır. Onları yenmek için önce efendisi Şeytan’ı 
yenmek ve Türkleri tek başına bırakmak gerekir. Türk’ün tanrısı olan Şeytan’ı 
yenmeden Türk’ü yenmek, kolay olmayacaktır. Şeytan ise bir ruhtur; topla, tüfek
le, at ve insanla yenilmez… Bir Türkü öldüren vicdan azabı duymamalı, tersine 
Hıristiyanlığın düşmanını yok ettiği için vicdanı rahatlamalıdır... Eğer Samson 
gibi güçlü olsaydım, çaresini bulur hergün bir Türk öldürürdüm...”,

“Tanrı Türkleri, Hıristiyanlar’ a ceza versin, ,onları yola getirsin diye gön
derdi. Bunun için onlara karşı savaşmak mümkün değildir, buna boyun eğip, sab
retmek gerek. Fakat Tanrı ilerde, onların (Hıristiyanların) çektikleri cezayı kafi 
görecek ve Türkleri geri çekecektir. Türklerin hiçbir zaman bütün Avrupa’yı ele 
geçirecekleri düşünülmemiştir.”,”Türk İmparatoru da Tanrı tarafından gönderil
miştir.Kötü bir İktidar da olsa ona itaat edip katlanmak gerekir.”,46, 47.

“Vermahnung zum Gebet wider den Türken’:Türklere Karşı Duaya Çağrı” 
eserinde de özellikle Hıristiyan dünyasının günahlarının çokluğundan yakınır. 
Tanrı’nın bu sebepten insanların dualarını işitmemesi endişesini dile getirmesine 
rağmen Papa’nın ve Türklerin sonunun yaklaşması ümidini yitirmeyerek, insan-
ların duaya devam etmeleri gerektiğini vurgular.’Mahşer günü uzakta olamaz ve 

43 https://www.britannica.com/biography/ Johannes- Bessarion
44 Aliyazıcıoğlu Z. İ.,2018. Papalık Hizmetinde Kardinal Bessarion’un Türklere Karşı Haçlı Seferi ÇAĞRISI 

Tarih İncelemeleri Dergisi XXXIII / 2, 2018,s 399-427, https://dergipark.org.tr/en/download/article-
file/607175

45 https://www.britannica.com/ topic/The-Life-and-Letters-of-Martin-Luther 
46 Koloğlu,O.,2019. Prusya’dan Enverland’a ve Günümüze Türk-Alman Tarihi.Tarihçi Kitabevi
47 Tanyu,H.,1981.Martin Luther’in Türkler Hakkındaki Sözleri http://dergiler.ankara.edu.tr/

dergiler/37/769/9752.pdf  s.157-158
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Türkler de tıpkı Papa gibi sonlarına yaklaşmış olur... Bundan hiç şüphem yok
tur.’der.

Oryantalist  ve  Filhellenist Yazar,Oyun Yazarı  ve Şairler
Batıda,Türk karşıtlığını dile getiren çok sayıda  Oryantalist  ve  Filhellenist 

Yazar,Oyun Yazarı  ve Şair vardır.Bunlar arasında; György Dozsa ,Pierre de Ron-
sard,William Shakespeare, George Gordon Byron, Victor Hugo, Edgar Allan Poe,  
Gustave Flaubert, Miguele de Cervantes ,Jean Paul Sartre, Nikos Kazancakis,   
Dido Sotiriyu ve   İlias Venesiz gibi adlar akla gelmektedir.

György Dozsa
Osmanlı‘ya esir düşen  Macaristanlı György Dozsa’nı anıları,  Balivet;M.,ta-

rafından “Türkler (Türklerin Gelenekleri, Görenekleri ve Hinlikleri Üzerine İn
celeme)” adıyla kaleme alınmıştır.Kitap, Batı’da Türk Korkusu’nu  yansıtan çok  
sayıda yayından birisidir48 .

Dozsa’ya göre; Batının günahlarından arınması  için acımasız Türkler gönde-
rilmiştir; kıyamet kapıdadır ve Türkler de Deccal’’ın hizmetindedir. Balivet,Doz-
sa’nın Türklere hayranlık duyduğunu da belirtir ve yüzyıllardır Türklerle ilgili 
korku ve hayranlık duyguları arasında gidip gelen Batı’nın ruh halinin Dozsa’nın  
kişiliğinde ete kemiğe büründüğünü yazar.

Pierre De Ronsard
Pierre de Ronsard (d.1524-ö.1585), 16.yüzyıl Fransa’sında La Brigade adlı 

şiir akımını başlatan önemli bir şairdir49. Şairin görevinin, “halklara ve krallara 
yol göstermek” olduğunu söyleyen Ronsard bu yolu, benzerlerinde olduğu gibi, 
“yeni bir Yunan miti-düş gücüne göre biçim değiştiren düşünce” yaratmaya çalı-
şarak sürekli Türk karşıtlığı olarak göstermiştir 50.

Bir şiirinde şunları söyler: “Bütün bilimlerin ve felsefenin anası, besleyicisi 
bu büyük şanlı uygarlığın (Yunanistan), böylesine barbar bir milletin (Türklerin) 
eline düşmesi ne kötü bir talihsizliktir!... Ah! Ne söyleyebilirim ki!... Ah! Olay
ların sürekli değişimi!... Ah! Işık saçan, asil yüce varlık şimdi karanlıklar içinde 
kör edilmiş.” 51.

48 Balivet;M., György Dozsa Türkler (Türklerin Gelenekleri, Görenekleri ve Hinlikleri Üzerine İnceleme) 
.Bilge Kültür Sanat Yayınları

49 https://www.britannica.com/biography/ Pierre de- Ronsard 
50 Heath,M.J.,Crusading Commonplaces : La Nove Lucinge and Rhetoric Against the Turks.Genevre, Droz, 

s.31
51 Heath,M.J.,“  a.g.e, s.31
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William Shakespeare
William Shakespeare (d.1564-ö.1616), oyunları ve şiirlerinde insanlık durum-

larını kaleme alan bir yazar olarak bilinir52 . 

Shakespeare’in Türkler konusunda yaklaşımları çağdaşlarından farklı değil-
dir. Önemli oyunlarından birisi olan “Othello”’da, Othello “uğursuz,iftiracı ve 
başı sarıklı, çok zararlı Türk” diye tanımlanmaktadır.

Oyunda Türk’e dönen Mağripli 53 Othello, doğru yoldan tekrar günaha döndü-
ğü için “iki kere” lanetlenmiştir. İslam İmparatorluğu’na karşı bir Haçlı Seferi’ne 
komuta etmesi için gönderilmiş, “Türk’e dönmüş” ve içteki düşman haline gel-
miştir. Venedik Devleti’ni “karalamış”, Avrupalılar’ın korkunç hayali olan İsla-
mi öteki’ye dönüşmüştür: Othello çirkin bir klişe olmuştur 54.

Bununla birlikte Othello’nun Türkçe’ye yapılmış olan çevirisinde “Are we 
turned Turks” kısmının “Kendimizin düşmanı olduk da” ve de  “Where a ma
lignant and a turbaned Turk” dizesinin, “Rastlamıştım zorbalık eden bir sarıklı
ya”şeklinde olduğu görülmektedir55.Anılan çeviride,“Türk” sözcüğünün  kulla-
nılmaması, Shakespeare’in Türk okuyucusu nezdinde Türk Düşmanı olduğunun 
örtülmesi isteğinin  bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

Shakespeare’in “Othello” oyunu dışındaki  “Onikinci Gece”, “Kuru Gürül
tü”, “Hırçın Kız” ve “Yeter ki Sonu İyi Bitsin”’i de içine alan oyunlarındaki ak-
siyonlar da , Türkler’in belirsiz tehdidi üzerine kurgulanmıştır.Anılan oyunlarda   
sahne üzerinde görülmeyen bu güç; korsanlık, tutsaklık ve savaş kavramlarıyla 
birleştirilmiştir 56.

Moliere
Moliére, (d.1622-ö.1673) klasizim akımının komedi türünde en büyük sanat-

çısıdır57. 

Dönemin diğer sanatçıları  gibi Molier’de de, oryantalizm ve Türk karşıtlığı 
yansımaları  söz konusudur. Örneğin,”Kibarlık Budalası” adlı oyun bunlardan 
birisidir 58.

52 https://www.britannica.com/biography/ William- Shakespeare
53 “Mağrip”, Arapça kökenli bir sözcüktür. Tarihte, Osmanlı İmparatorluğu yönetimi sırasında İber 

Yarımadası, Malta ve Sicilya’yı da içerirdi. Günümüzde ise Mağrip, dar manada Tunus, Cezayir, Fas ve 
Batı Sahra’yı kapsamaktadır.

54 Vitkus,D.J., Othello’da Türkleşme Olgusu: Mağripli’nin Dönüşümü Ve Lanetlenişi.çeviri: Burç İdem 
Dinçel,https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/172561,s.105-144 

55 Shakespeare, W., 1994.Othello.Çeviren: Özdemir Nutku, Remzi Kitabevi Yayınları, İstanbul, s.83
56 Vitkus,D.J.,a.g.e
57 https://www.britannica.com/biography/Moliere-French-dramatist
58 Molier,2016.Kibarlık Budalası(Çeviri;Berna Güven)İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul
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Öyküsü kısaca şudur:4.Mehmet’in elçisi olarak Paris’e gelen ve görkemli bir 
törenle karşılanan Süleyman Ağa Fransız sarayının ihtişamına beklenen ilgiyi 
göstermeyince,14. Louis bu ilgisizliğin intikamını almak için,  Molière’e “Türk
leri küçük düşürücü”bir  oyun sipariş eder ve  “Kibarlık Budalası” bu amaçla 
kaleme alınır . Özgün kitabın kapağında da kavuklu Türkler,gülünç olarak resim-
lenmekteydi.

Oyunun kahramanlarından birisi olan görgüsüz zengin Mr. Jourdain, yüksek 
sosyeteye girebilmek için Büyük Türk Müftüsü Mamamuşi kılığında düşüp kal-
karak şaklabanlık yapıyor ve mumlar dikili bir kavuk taşıyordu 59. Kibarlık Bu-
dalası ilk kez 14 Ekim 1670’te Chambord’da, aynı yıl 28 Kasım’da ise, sarayda 
kralın huzurunda oynanmıştır.

George Gordon Byron
George Gordon Byron (d.1788-ö.1824), Avrupa’da romantik akımın öncüle-

rinden biri olarak bilinen şair ve hicivcidir . Batı’da  “neşe, hoşgörü ve özgürlü
ğün ozanı” olarak tanımlanan  Byron , Türk düşmanlığını besleyen  şairlerden de 
birisi olmuştur 60.

Byron’nın Türklere bakış açısı konusunda Türkiye’de de çelişkili yaklaşım-
lar olduğu söylenebilir. Örneğin; Byron’nın Türk Düşmanlığını  bugün varolan 
milliyetçiliğin ürettiği bir mit olduğunu, 1800’lerin romantik akımıyla birlikte 
düşünülmesi gerektiğini bildirenler de vardır 61,62.Bu kapsamda  Byron’nın  ele 
aldığı temalar ve kurguladığı tiplerle Batı dünyasının o zamana kadar  azımsa-
dığı/küçümsediği Doğu’nun gerçek değerlerini ve güzelliklerini ele aldığı ve bu 
durumun  Batı dünyasında hem ahlaki hem mertlik düzeyinde bir tartışmayı baş-
lattığı da  bildirilmektedir63 .

Bu koruyucu yaklaşımlara karşılık,Byron’ın “Childe Harold” ve “Turkish Ta
les:Türk Hikayeleri “adlı yapıtlarıyla ; Türklerin zalim, Yunanlılar mazlum olarak 
gösterildiği de belirtilmekte ve  anılan yapıtlarla, Avrupa’da Yunan hayranlığını 
başlattığı bilinmektedir.

Byron, Yunan milli şairi Rigas’tan geri kalmayacak şekilde, Yunan melali, 
Yunan nostaljisi ve Yunan Megal-i İdeası için şiirler yazarak Avrupa’da Yunan 
Bağımsızlık Savaşı için sempati yaratmıştı.

59 http://www.radikal.com.tr/yazarlar/mine-g-kirikkanat/buyuk-mamamusi-jacques-chirac-737045/
60 https://www.britannica.com/biography/Lord-Byron-poet
61 https://eksisozluk.com/lord-byron--144065?p=6
62 https://cemilkarakullukcu.wordpress.com/2015/07/31/bilinmeyen-yasamlar-lord-byron/
63 Gülderen-Krasnıqı,S., S. Okumuş, A Study Of Lord Byron’s The Turkısh Tales In Terms Of Orıentalısm 

Oryantalizm Açısından Lord Byron’un Türk Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme.Türk Dili ve Edebiyatı 
Dergisi Cilt / Sayı XLIX
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Byron,Türk karşıtlığını neredeyse bir yaşam biçimi durumuna getirmişti. Kar-
şıtlığını yalnızca yapıtlarına değil, sahip olduğu büyük serveti kullanarak eylem-
lerine de yansıtıyordu. Byron’un özlediği diyar, şiirlerinde dile getirdiği Yunan 
tanrıların ve tanrıçaların bulunduğu, Antik Yunan eserlerinin yanı başında sadece 
Yunanlıların yaşamasını istediği topraklardı.

Türklere karşı savaşan Rum çeteleri arasındaki ayrılıkları gidermek ve onları 
tek bir çatı altında toplamak için Yunanistan’a gelmiş ve 1824 yılında burada 
ölmüştü64 .

Victor Hugo
Victor Hugo (d.1802-ö.1885) Fransız şair, romancı ve oyun yazarıdır. Yurt 

dışında “Notre-Dame de Paris ,1831” ve “Sefiller:Les Misérables ,1862”gibi 
romanlarıyla daha çok tanınır 65.

Victor Hugo, Yunanistan’ın  bağımsızlığa kavuşmasında önemli rol oynamış 
bir Yunan dostu olarak da bilinir. Hugo’nun özellikle “Doğulular:Les Orienta
les” adlı yapıtının, evrenselci yaklaşımının tersine, Filhelenist, dolayısıyla da 
Türk karşıtı imgelerle dolu olduğu gözlemlenmektedir66. 1829’da yayınlanan  
“Doğulular “ adli  kitabındaki iki şiir;”Çocuk” ve “Navarin “şiirleri  bunun ka-
nıtlarından kimileridir.

Hugo’un “Çocuk“adlı şiiri şöyledir 67:

“Çocuk Türkler geçtiler, arkalarında harabe ve matem bırakarak/ Sakız 
(chio), şarapların adası, artık kararmış bir taş yığınından fazlası değil/…../ Her 
yer çöle dönmüş. Ama hayır. Kararmış duvarın yanında/ Mavi gözlü bir çocuk, 
Yunan çocuk, yalnız başına oturmakta,/ Aşağılanmış, boynunu bükmüş halde/…. 
/  Ne istersin? Sana ne vermeliyiz çocuk?/ Neşeni geri döndürmek ve seni mutlu 
etmek için?/  “Arkadaşım” dedi mavi gözlü Yunan çocuk/ “Ben kurşun ve barut 
istiyorum.”

64 https://en.wikipedia.org/wiki/Lord_Byron; Sabri Sürgevil, Cihan Özgün, Balkanlar 1, Ege Üniv. Yay., 
İzmir, 2012, s. 71

65 https://www.britannica.com/biography/Victor-Hugo
66 Kula,O.,B.,2020. Hellas özgürdür artık! :https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hellas-ozgurdur-artik-

onur-bilge-kulanin-yazisi-1802589.s.16 
67 https://milliedebiyat.com/index.php/edebiturler/siir/mavi-gozlu-yunan-cocugu
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Hugo’nun Navarin Savaşı 68’ndan sonra kaleme aldığı “Navarin”şiiri  de yine   
Türk karşıtlığında doruk noktalarından birisidir.Hugo, Navarin uzun şiiri, 7 bö-
lüm halinde kaleme alınmıştır 69.   

Kula,Hugo’nın  “Navarin” adlı şiirini şöyle özetler; “Çadırlar, yelkenler, tür
banlar, gemi direkleri hepsi kırılmış”, Yarımay’ yenilmiştir. Yunan komutan ‘Kah
raman Kanaris’, “gemisi, adamları ve faresiyle Kapudan Paşa’yı” alt etmiş, 
“Hellas’ın” öcünü almış ve cellâdın erkini kırmıştır. “Hellas özgürdür artık!” 
diyen Hugo’nun betimlemesiyle, “Avrupa bir söz söyledi,/Param parça etti za
limliği.” Hugo, Hellas’ın özgürleşmesini Fransa’nın savaşa katılmasına bağlar: 
“Fransa savaşırsa, dönmek zorundadır senin yazgın/ Fransa’nın öç alan elle
ri/Güvenilirdir/ Hellas, sevin, iyisin!/ Kucaklasın Byron’ın ve Homer’in ülkesi/ 
Şarkılarıyla bacısını, anasını ve bizi/ Çok güzeldin, derin acılar çektin.” 70.

Hugo, 1876 yılında Osmanlı yönetimine karşı Sırp ayaklanmasında da , büyük 
bir istek ve coşkuyla Sırpların yanında yer alır.Türklerin uyguladığı baskı ve şid-
dete karşı çıkar ve tam bir “özgürlük savaşçısı!”olur. 

Edgar Allan Poe
Edgar Allan Poe (d.1809-ö.1849) Amerikalı şair, yazar, editör ve edebiyat 

eleştirmenidir71. Amerikan edebiyatında Romantizm akımının önemli figürlerin-
den biri olmasının yanı sıra ülkesinde kısa öykünün ilk yazarlarından sayılır. 

O da, Byron’dan etkilenerek Türk Karşıtı duygularıyla Türk-Yunan savaşına 
gönüllü olarak katılmış, ancak ölmeden ülkesine dönmüştü.

Gustave Flaubert
Gustave Flaubert (d.1821-ö.1880), Fransız romancıdır. Edebiyat eleştirmenle-

ri tarafından  günümüz romanının kurucusu kabul edilir72.

1851’de İstanbul’da kısa bir süre kalan Gustave Flaubert, kahramanına ilk 
cinsel deneyimini, sahibi Müslüman bir kadın olan “Türk Evi:Hez la Turque/
genelevde” yaşadığını  anlatıyordu 73.

68 Örenç,A.F.,2009.Navarin Deniz Savaşı ve Osmanlı Donanması.Tarih Dergisi,Sayı:46,İstanbul,s.37-44.
Navarin Savaşı, Rus, Birleşik Krallık  ve Fransız ortak donanmasının, Navarin limanında demirli bulunan 
Osmanlı donanmasını bir baskınla yakmaları olayıdır. Baskın sonucu, Osmanlı donanmasının zayiatı, 
Mısır gemileri ile birlikte, 57 gemi ve 6.000 denizciyi bulmuştur.

69 Yılmaz,D., 2008.Navarin’de  Osmanlı Donanmasının Müttefik Devletler Tarafından Yakılması   (1827) 
Olayı Karşısısnda Fransız Edibi Victor Hugo’nun Tutumu Ve “Navarin”   Başlıklı Şiiri. Selçuk Üniversitesi-
Konya / Türkiye  http://www.durmusyilmaz.com/icerikoku.asp?ids=194

70 Kula,O.B.,2020.a.g.e.,s.16
71 https://www.britannica.com/biography/ Edgar Allan-Poe
72 https://www.britannica.com/biography/ Gustave-Flaubert
73 Oğuz, B .,2011. Gustave Flaubert’in İstanbul Destinasyonu . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler 
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Miguele de Cervantes
Miguel de Cervantes Saavedra (d.1547-ö.1616),İspanyol romancı, şair ve 

oyun yazarıdır. Modern Avrupa’nın ilk romanı olarak kabul edilen Don Kişot, 
Batı edebiyatının klasikleri arasında yer alır  ve bugüne kadar yazılmış en iyi 
kurgusal eserlerden biri sayılır74.

Cervantes, İnebahtı, Navarin ve Modon’da Türklere karşı savaşırken yarala-
narak  sol elini kullanamaz olmuş ve yaşamının beş yılını Türk esiri olarak Ceza-
yir’de sürgünde geçirmişti.

Cervantes’in Türkler konusunda kafası karışıktı. Kimi eserlerinde Türklerin 
hoşgörüsünü överken,kimilerinde de  zalim olduklarını da yazmaktadır. Örneğin 
Cezayir’deki esaretten döner dönmez kaleme aldığı ilk tiyatro eseri olan Trato de 
Argel’de; “adil, ideal, huzurlu, insancıl ve  uygar bir toplumun olanaksızlığının  
nedeni “ötekiler”, yani “Türkler”dir75,76. 

Jean Paul Sartre
Jean Paul Sartre(d.1905-ö.1980),20.yüzyılın düşünce dünyasına damgasını 

vuran yazarlardan biridir 77.O’nun  bile entelektüel ve evrensel kimliğini bir ke-
nara bırakarak ya da bilinç altında Türkler karşı   Avrupalı  olduğu için yer etmiş 
basmakalıp düşüncelerini  yapıtlarına yansıttığı gözlemlenmektedir 78. 

 Örneğin,”Özgürlük Yolları” adlı üçlemesinin birinci cildi “Akıl Çağı” roma-
nında Sartre,ön plana çıkardığı  roman kişisi Daniel aracığıyla , İstanbul ve İstan-
bul yakınlarında geçtiği inanılan bir olaya göndermede  bulunur ve şöyle yazar: 
“(…)Daniel, İstanbul köpeklerini düşündü: Onları sokaklardan toplayıp çuvalla
ra, küfelere doldurmuşlar, sonra ıssız bir adaya bırakmışlardı. Birbirlerini par
çalayıp yemişlerdi. Engin denizde rüzgâr ara sıra onların ulumalarını denizcile
rin kulaklarına dek iletiyordu: “Oraya konulması gereken köpekler değildi.”79.

Yine aynı  romanda Sartre’nin  Daniel’in sahibi olduğu  kedileri Seine nehrine 
atıp boğmayı amaçladığı bir bölümde, kedilerin boğulmamak için çırpınmış ola-

Enstitüsü Dergisi , (8) , 43-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/34720/383860
74 https://www.britannica.com/biography/ Miguele de-Cervantes
75 Castano,E. S. İspanyol Edebiyatı Altın Çağı’nda Türk İmajı ve Duyum Edebiyatı. (Çeviri) Kübra Sarı Seo 

Lecoq. http://dergipark.gov.tr/fsmia - http://dergi.fsm.edu.tr
76 Önal,E.,Cervantes’in Türklere Esir Düşmesi Ve Esaretinin Eserlerine Yansıması. http://dergiler.ankara.

edu.tr/dergiler/19/835/10575.pdf
77 https://www.britannica.com/biography/ Jean Paul-Sartre
78 Atalay,İ.,Avrupa’da Türklere Karşı Önyargıların Tarihsel Gelişimi Ve Bunların Yazınsal Yapıtlarda 

Yansıması, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/32083 s.47-48
79 Sartre, J.P.,1994. Akıl Çağı, Çev.: Samih Tiryakioğlu, Oda Yayınları, İstanbul, s. 110
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cakları düşüncesine bağlantı kurarak sözü yeniden İstanbul’a ve Türklere taşıdığı 
görülür:

“(…)Aklına İstanbul geldi yine: Kocalarını aldatan kadınları sudan korkan 
kedilerle bir çuvala koyup Boğazda denize atarlarmış.”80.

 Özetle anılan göndermelerle Sartre’in de  belki de bilinçaltında olsa bile bir 
Avrupalı olarak  Türkleri sanki sadist duygulara sahip, köpeklerin bu şekilde bir 
birlerini öldürmelerinden zevk alan bir halk olarak görmekte olduğu söylenebilir 81. 

Nikos Kazancakis 
Nikos Kazancakis (d. 1883- ö. 1957) Yunan yazar, şair, siyasetçi ve filozofu-

dur. Şöhretine, 1964 yılında gösterime girmiş olan Michael Cacoyannis’in yö-
netmiş olduğu Zorba adlı sinema filmiyle kavuşmuştur. Bu film, aynı adı  taşıyan 
kendi kitabından uyarlanmıştı82.

Eserlerinde Osmanlının(Türk) ve onu temsil eden çoğu kavramın, boyundu-
ruğundan çıkılması gereken düşman bir öge olarak ele alındığı görülmektedir.
Örneğin; “Kaptan Mihalis”  adlı kitabında Girit’in bağımsızlığı, Yunanlıların 
“Turkokratia’ya:Türk egemenliği” karşı verdiği şanlı direniş ve mücadeledir.  
Üstelik bu anlatıda,Hıristiyanlık anlatısının en önemli ögesi  olan İsa’nın geçmiş-
te çarmıha gerilmesi, günahlarından arınması ve yeniden dirilmesi  egemen bir 
metafora dönüşür.  Türkler için şu ifadelere rastlanır;” Oda gübre ve bitki koku
yordu… Kaptan Mihal başı öne eğik, bu Türk havasını belli belirsiz bir tiksintiyle 
soluyordu.“Ne işim var burada benim?” diye geçirdi aklından. “Türklük koku
yor.”83, “… Şalvarlı adam karşılık verdi:“Osmanlı cesetleri iyi gübre olur.”84. “El 
Greco’ya Mektuplar” adlı  kitabında yaptığı “içimizdeki ve dışımızdaki Türkler” 
tanımlamasında “Öteki Türk”, kendisini gösterir85.Kazancakis’e göre Türklerle 
savaşmak, ötekiyle savaşmak demektir86.

Kazancakis’in Türk karşıtlığının dönemlere göre değişim gösterdiği   de göz-
lemlenir. Bu kapsamda  Türklük yerine Türk olduğunda Kazancakis’in bakış açı-
sının  değiştiği ve yumuşadığı,örneğin ağalık kavramı, kısmen ötekileştirilirken 
“Baba” unvanı olan Türklerin ise ağırbaşlı ve toplumca kabul gören kişiler ol-
dukları bildirilmektedir87. Kazancakis’in  deyişiyle, Onlar da “Anadolu’daki köy

80 Sartre, J.P.,1994.a.g.e.,s116
81 Atalay,İ.,a.g.e.,s.48
82 https://www.britannica.com/biography/Nikos-Kazantzakis
83 Kazancakis, N.,1993. Kaptan Mihalis. çev: Nevzat Hatko. İstanbul: Can Yayınları..s.19
84 Kazancakis, N.,1993).a.g.e.,s.448
85 Kazancakis, N. ,1967 . El Greco’ya Mektuplar.İstanbul,Can Yayınları
86 Kazancakis, N.,1965. Report to Greco. New Yord: Simon ve Schuster
87 Uysal,B., 2012. Yunan Nesrinde Türklük, Müslümanlık ve Türk Kültürü Algısı: Kazancakis Örneği http://

isamveri.org/pdfdrg/D03437/2012_5/2012_5_Uysalb.pdf,s.165 
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lerinde karıları, çocukları, tarlaları olan, mevsimi gelince bağlarını çapalayan” 
insanlardır.

Dido Sotiriyu 
Dido Sotiriyu (d.1909-ö.2004)Yunan yazarıdır. Sotiriyu, özellikle ülkesinde 

kadın hakları mücadelesinde ön saflarda yer almış bir yazar olarak bilinir88.

Türkçeye “Benden Selam Söyle Anadoluya “romanının  gerçek adı “Kanlı 
Topraklar:Matomena Homata”dır. “Kanlı Topraklar”’da Türklerin katliamcı,-
hatta ırz düşmanı olduğu, 40 bin Rum’u Manisa’ya getirerek kestiği  konusunda 
ifadeleri vardır89,90. 

Kimilerince romanının sonunda Sotiriyu’nun “Anayurduma selam söyle ben
den, Kör Mehmet’in damadı! Benden selam söyle Anadolu’ya… Toprağını kanla 
suladık diye bize garezlenmesin… Ve kardeşi kardeşe kırdıran cellatların Allah 
bin belasını versin!” sözleriyle emperyalizme gönderme yaptığı için bu romanın 
Türk düşmanı olmadığı gibi yorumlara rastlanır.

“Türk,Ben ve Arap Çocuğu:Tolka Matoula” romanında da Sotiriyu’nun Kanlı 
Topraklar’da olduğu üzere Türklerle ilişkili imgeler,kafa karıştırıcı tanımlar ve 
istemsiz olumsuzluklar vardır. 

İlias Venesiz
İlias Venezis(d.1904-ö.1973)önemli bir Yunan romancısı olan Elias Mellos’un 

takma adıdır91.Venesiz “Rüzgar Ülkesi”romanında İzmir’den kaçışını ve geçmiş 
zaman özlemini Türk metaforu üzerinden  anlatmaktadır.

İvo Andriç
İvo Andriç(d.1892-ö. 1975), Nobel Edebiyat Ödülü’ne sahip  Bosna’lı bir ya-

zardır92.Türkçede,  Sokullu Mehmet Paşa’nın Vişegrad’da yaptırdığı köprü ve 
çevresindeki yaşamlar üzerine yazdığı “Drina Köprüsü” en bilinen romanıdır.

Romanda Türk zulmünün   en tipik göstergesi olarak köprünün inşası sırasın-
da kazığa geçirilen bir kişinin  dramı en çıplak bir şeklide anlatılmıştır93.

88 https://www.tr.wikipedia.org/wiki/ Dido_Sotiriyu
89 Sotiriyo, D., 2000. Benden Selam Söyle Anadolu’ya  Anadolu’ya (Yunancası:“Kanlı Topraklar: Matomena 

Homata”.İstanbul,Can Yayınevi
90 Üstelik bu roman Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü’nü almıştı.
91 www.https://tr.wikipedia.org/wiki/ İlias_Venesiz
92 https://tr.wikipedia.org/wiki/Ivo_Andriç
93 Andriç,İ.,2019.Drina Köprüsü.Çevirenler:H.A.Ediz,N.Müstakimoğlu.İiltişim,İstanbul,s.47-56
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Oryantalist  ve  Filhellenist Sanatçılar 
Türk Karşıtlığın besleyen oryantalist  resim ve müzik insanı gibi sanatçıların 

çoğu hayatlarında hiç Türk görmemişler, hayali tablolar ve besteler  yapmışlardı. 
Sanat eserlerinde Türk vahşeti olarak çokluk harem, odalık, çokeşlilik ve genelev 
gibi konuları işlemişlerdir.Onlara göre  fantezilerinin merkezi Doğu ya da Türki-
ye, daha doğrusu Osmanlı Türkiyesi idi.

Ressamlar

Andrea Magtegna
Andrew Magtegna(d.1431?-ö.1506), resimlerinde Türklere yer veren ilk  İtal-

yan ressamdır 94.Resimlerinin eserlerin en görkemlisi, Medici ailesinden Floransa 
Grandükü II. Ferdinand’ın başında sarıkla Türk giysileriyle poz vermiş tablosuy-
du.

Albrecht Dürer
Albrecht Dürer(d.1471-ö.1528)Alman ressam, matematikçi ve matbaacıdır95. 

Dürer’in çizdiği “Türk Hükümdar” adlı gravür, Avrupa’da oluşmaya başlayan 
“despot” imgesinin bir göstergesiydi.

Victor Eugène Delacroix
Victor Eugène Delacroix(d.1798-ö.1863 )’ın  19.yüzyılın Oryantalist sanatçı-

ları arasında önemli bir yeri  vardır. Türkiye topraklarında bulunmamış olmasına 
karşın resimlerinde Osmanlı figürlerine ve Osmanlılar’a ilişkin temaları ağırlıklı 
olarak işlenmiştir” .Örneğin; “Sakız Adası Katliamı” adlı resminde  olduğu üzere 
, Mora’da Yunanları öldüren Türkler’in vahşi uygulamalarını(!)işleyen tablolar 
da yapıyordu. Delacroix’nın, Yunanlı “Chio’nun Öldürülmesi” tablosu o dönem-
de çok ünlenmişti.  Oysa, Mora’da, Batı kışkırtmasıyla ayaklanan Yunanlılar, sı-
radışı bir vahşet uygulamış ve binlerce Türkü katletmişlerdi 96.

Theodoros Vryzakis
Theodoros Vryzakis(d.1819-1878),Yunan Bağımsızlık Savaşı ile ilgili olarak 

yapmış olduğu  resimlerinde,bir yandan Osmanlıya karşı ayaklanan Yunanların 
direnişini,bir yandan da Türklerin barbarlığı ve acımazlığını yansıdır.Başlıca 
eserleri arasında;”Aya Lavra’da Yemin”, “Mesolongi’nin Saldırısı “,“Teselli”, 

94 https://www.nationalgallery.org.uk/artists/andrea-mantegna
95 https://www.britannica.com/biography/Albrecht-Durer-German-artist
96 Örenç,A.F.,2011.Yunanistan’ın Bağımsızlığı Sürecinde Yok Edilen Mora Türkleri. https://dergipark.org.tr/

en/download/article-file/701016
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“Missolonghi’de Lord Byron’ın Kabulü”, “Georgios Karaiskakis Kampı” ve 
“Minnettar Hellas”gibi resimleri sayılabilir 97.

Pierre Auguste Renoir
Pierre Renoir(d.1841-ö.1919)  izlenimcilik akımının başta gelenlerinden 

Fransız ressamdır98.”Harem” adlı tablosunda Türk genelevine göndermelerde 
bulunur.Aslında  o dönemde genelev işleten bir Türk kadını bir fantaziden öteye 
gitmeyen bir durumdur.

Müzik İnsanları 

Gioachino Rossini
Gioachino Rossini(d.1792-ö.1868)Türkleri konu alan dört opera eseri yazmış-

tır.En bilineni Fatih Sultan Mehmed üzerine yazdığı II. Mehmet Operası  “İtal
yanca adı ile Maometto II  ya da Maometto secondo/ Maometto II” idi.Operada 
II.Mehmet ile Venedik Cumhuriyeti egemenliğindekİ Eğriboz Kuşatması sıra-
sında (1470) âşık olduğu Bizanslı Anna’nın hikâyesini anlatmaktadır. Gerçek 
kimliğini bilmeden II. Mehmet’e aşkının karşılığını veren Venedikli Anna, daha 
sonra aşk ile yurt sevgisi arasında gidip gelir; çelişkiler yumağı içinde debelenir. 
Maometto II,Türklerle ilgili operalar içinde en önemlilerinden biri kabul edilir99, 
100,101.

 Ancak daha sonra 1826’da Yunan bağımsızlığından etkilenen Rossini’nin bu 
esere üçüncü bir perde ekleyerek Yunan propagandası yaptığı bilinmektedir . Tür-
kiye’de “Taraf”adlı bir gazetenin bu oyun karşısında değerlendirmesi  ise çok 
çarpıcıdır 102.

Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart (d.1756-ö.1791) için  Türklerin ayrı bir önemi 

vardır103. 

Mozart’ın doğrudan bir Türk düşmanı olduğu söylenemez. Ancak“Saraydan 
Kız Kaçırma Operası” incelendiğinde, çeşitli oryantalist elementler içerdiği göz-

97 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Theodoros_Vryzakis
98 https://www.pinterest.ca/pin/356065914268132899/
99 Maometto II” maddesi, Operadis-opera discography.org.uk websitesi 
100 Gossett,P., Brauner, P., 2001, “Maometto II “ Kaynak: Holden, Amanda (ed.), The New Penguin Opera 

Guide, Londra: Penguin. ISBN 0-14-029312-4
101 https://en.wikipedia.org/wiki/Gioachino_Rossini
102 Fatih, Roma’yı operayla fethetti, Taraf gazetesi, 07.04.2014”. 14 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından 

arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ocak 2021.
103  https://www.britannica.com/biography/ Wolfgang -Amadeus-Mozart
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lemlenmektedir104. Anılan operada korsanlar tarafından kaçırılarak Osmanlı Sa-
rayı’na ya da Paşa Konağına satılan bir Avrupalı genç kızın vatanındaki sevgilisi 
tarafından bin türlü hileye başvurularak kaçırılması işlenir.Türklerin,Hristiyanla-
ra davranışı ise ,kahramanın ağzından “önce gırtlağı kesilmiş,sonra asılmış,daha 
sonra kızgın şişlere geçirilmiş,sonra yakılmış,sonra bağlanmış ve son olarak da 
derisi yüzülmüş” şeklinde aktarılır.Bu yaklaşım  Mozart’ın Türk müziği motifle-
rine olduğu kadar  harem hikayelerine olan ilgisinin bir ürünüdür. 

Dünyanın “Türk Marşı” diye adlandırdığı ünlü eseri de , Mozart’ın en sevilen 
eserlerinden birisidir. 

Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven(d.1770-1827), Klasik dönemden Romantik döneme 

geçiş sürecine katkı sağlamış ve gelmiş geçmiş en ünlü ve en etkileyici besteci-
lerden biri olarak kabul edilen Alman piyanist ve bestecidir 105.Ancak O’da zama-
nın ruhundan etkilenerek Yunan hayranlığı ve Türk karşıtlığı bağlamında “Atina 
Harabeleri:Die Ruinen von Athen”  adlı bir beste yapmaktan kendini alamamıştır. 

“Atina Harabeleri’nde Minerva ile Mercurius adlı   iki kahraman, Atina’yı 
Türk boyunduruğundan kurtarmak amacıyla, Olympos’tan kaçar ve Atina’ya  
gelirler.Ancak Atina “sanat ve bilimden” anlamayan Asyalı barbar Türkler ta-
rafından harap edilmiş durumda bulurlar ve Atina’nın dışında yeni bir sanat ve 
kültür merkezini ararlar.Bulunan  yeni kültür merkezi Budapeşte, artık Atina’nın 
ardılıdır 106.

Oryantalist  ve  Filhellenist Gezginler
Tarihsel süreç içinde,Doğu’yu ve  özellikle Osmanlı toplumu ve insanını 

tanımlayan Batılı gezginlerin (seyyahlar) gezi ve anı yazıları  Batı’daki Türk 
imgesini  şekillendiren birinci derecede önemli kaynaklar arasında kabul edil-
mektedir.14.ve17.yüzyıllar arasında  Osmanlı topraklarına 449 gezginin geldiği 
bildirilmektedir107.Onların anlatımlarının  genellikle önyargı ve bilgisizlik ürünü 
olduğu söylenebilir. Batılı gezginlerin,Doğu’yu betimlemek için tarih boyunca 
biriktirdiği olumsuz imgelerin pek çoğunun , tuttukları gezi notlarında kullana-
madan, ülkelerine geri döndüklerinde kaleme aldıklarını  söylemek olasıdır108.

104 Ülkü,G. A., 2019.W.A. Mozart’ın saraydan kız kaçırma operası’nda işlenen oryantalizm olgusu http://
acikerisim.baskent.edu.tr/handle/11727/4125

105 https://www.britannica.com/biography/Ludwig-van-Beethoven
106 Kula,O.B., 2011.Batı Edebiyatında Oryantalizm I’. İş Bankası Kültür Yayınları.İstanbul, s. 97- 154     
107 Özbaran,S.,2004.a.g.e,s.69; Cihan Özgün, Society and Economy on the Island of Rhodes in Western 

Travel Journals in the 19th Century, Tarih İncelemeleri Dergisi, 34/ 1,  2019, ss. 197-227.
108 Özgün,C.,2018 .Oryantalist Bir Hayal Kırıklığı: Rodos ve İstanköy’de Türk Egemenliği(İç.)Ege Adalarının 

Unutulan Halkı:Rodos ve İstanköy Türkleri(Ed.,) Kaymakçı,M.,C.Özgün.Eğitim Yayınevi,s.293-305
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Anılan seyahatnamelerde Türk İmgesini oluşturan iki temel niteliğinin öne çıktı-
ğı gözlemlenmektedir.Birincisi, Hristiyanlara göre din düşmanı ve barbar tanım-
lamasıdır. İkincisi de Türk halkının üzerinde yaşadıkları toprakların tarihi değeri 
konusundaki bilgisizlik ve ilgisizlikleri düşüncesidir.Türklerin kendilerine ait ol-
mayan her türlü yapı ve tarihi eseri tahrip etmekte hiçbir sakınca görmediklerini 
de yazmaktadırlar.

Oryantalist  ve  Filhellenist gezginlerine çok sayıda örnek verilebilir. Bunların 
kimileri şunlardır:

Marco Polo
Marco Polo (d.1254- ö. 1324), 1270’lerde o zamanki adıyla Konstantinopolis 

olan İstanbul’dan başlayarak  Anadolu,İran ,Türkmenistan,Afganistan’dan Çin’e 
kadar bütün Asya kıtasını dolaşarak anılarını anlatan ve olasılıkla ilk oryantalist 
yaklaşımlara sahip  bir İtalyan-Venedik’li  gezgindir. 

Polo’nun çokça bilinen lakabı olan “Il Milione” adıyla yayınlanan kitabını,-
kendisinin yazmadığı, hapisteyken Rusticiano adında Pisa’lı bir yazar tarafından 
kaleme alındığı biliniyor. Kitabın  özgün  el yazması kayıp olmakla birlikte çi-
zimli kopyalarından yararlanarak İngilizce konuşulan yerlerde “Marco Polo’nun 
Gezileri:Travels of Marco Polo” yayınlamıştır. 

Polo’nun anılarında,Türkmenleri,geleneksel Avrupalı kibri ile değerlendirdiği 
gözlemlenmektedir.Örneğin;”Türkmenler,Muhammed’e ibadet ediyor,uygarlık
tan yoksun bir yasaları var ve her açıdan hayvanlar gibi yaşarlar;ayrıca cahil
dirler ve barbar dilleri var. “109 der. Bununla birlikte  anılan yaklaşımı ile karşıt 
olacak bir şekilde Türkmenlerin,ince işçilik içeren halı dokumacılığında dünya-
nın en iyileri olduğunu da söyler.

Alexander William Kinglake
Alexander William Kinglake adlı gezginin ön kabullerinde Türk demek; “çok 

eşlilik”, “sevabına öldürmek” ve “Kur’an” demektir. Doğu’da herkes, her şey 
sessizdir. Bu “imparatorluğun” topraklarında bir ölüm sessizliği vardır. Kinglake 
göre  , “Doğulu için canlı hiçbir şey yoktur; orada her şey kuru ve bir mumyadan 
farksızdır”. Diğer gezginlerin çoğu gibi  O’nun da  Doğu yerine, kendi doğusunu 
yaratmayı daha uygun görmüş olduğu belirtilmektedir110.

109 Bergreen,L., Marco Polo.(Çeviren:Mine Zeybekoğulları).Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,s.46-47
110 Bilici, İ. E., 2011.Oryantalist Seyahatnamelerde Türk İmgesi Üzerine Bir İnceleme: Alexander William 

Kinglake’in Seyahatnamesi Eothen Örneği, E-Gifder, Sayı 2,  s. 1-21
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Hans Dernschwam
16. yüzyılın ünlü Alman gezgini Hans Dernschwam’ın  seyahat notlarında 

“Türklerin geldiği yerlerde her şey bozulur. Onların geçtiği yer cennet bile olsa, 
çorak bir araziye döner” ifadeleri, önyargılarla dolu bir Batılı eleştirisinin geldi-
ği  düzeyi ortaya koyacak türdendir 111.

Hans Löwenklaw
Hans Löwenklaw’ında kaleme aldığı “Türk Tarihi“ kitabında,Türkler hakkın-

da olumlu olduğu kadar olumsuz saptamalara rastlanır.Örneğin; “Bu barbar in
sanlar kendi aralarında espri ve şaka yapmazlar.”,”Fazla yasaları yoktur,yargı
lama  uzun sürmez,verdikleri cezalar acımasız ve zalimcedir.”,”Sadakatsizliği ve 
yalan yemini Makquivelli ya da Türkler Makquivelli’den öğrenmişerdir.”,”Türk 
İmparatorluğunda herkes satılıktır ve satınalınabilir.”, “Türklerde akla yer yok
tur.”gibi nitelemelerde bulunmuştur112.

Wortley Montagu, Elizabeth Craven ve Barkley
Wortley Montagu, Elizabeth Craven ve Barkley’in anılarının, Batılı okuyucu 

kitlesini memnun eden fantezi üretme aracı oldukları söylenebilir. Yazarlar gezi 
notlarını gezi  sonrası  ülkelerine geri döndükten sonra, yeniden gözden geçirerek 
yazdıkları için gerçeği tam anlamı ile yansıtmadıkları görülür. Montagu mektup-
larında Türklerin müzik, şiir, bahçe, yeme içme zevklerini felsefi ve estetik bakış 
açısı kullanarak anlatırken, Craven ve Barkley  ise “Batılı” okuyucu kitlesinin 
beklentilerini karşılamak ve onları memnun etmek amacı ile sömürgeci bir bakış 
açısını  yeğlemişlerdir113.  

Claude-Étienne_Savary
18. yüzyıl ortalarında Rodos ve İstanköy’e gelen gezgin M. Savary’nin seya-

hatinde de Türk karşıtlığı  açıkça görülmektedir. Savary, adaya ilişkin izlenim-
lerini aktarırken, “Hayır, Yunanistan için güzel günlerin geleceğine, despotizmin 
düşmanı olan bu milletin (Rumların) zekâ ve sanatını yeniden ortaya çıkaracağı
na bütün kalbimle inanmak istiyorum” demekte ve  adadaki Türk yönetimi için“-
sefil:wretched” ve “kötü:vice” kavramlarını kullanmaktaydı 114,115.

111 Çetin, F.,2011. XVI. Asır Alman Seyyahlarında Osmanlı (Türk) Toplumu ve İnsanına Dair Bilgisizlik ve 
Tarihi Önyargıları. Sosyal Bilimler, 1/ 1, ,s. 39-58.

112 Kula,O.B.,1997.Alman Kültüründe Türk İmgesi III.Gündoğan Yayınları.s.44-54
113 İnan, D.,2017. Montagu, Craven ve Barkley’in Osmanlı Devleti ve Türkler Hakkındaki İzlenimleri. Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 37,s. 1-11.
114 Savary,,C.E., 1788.  Letters on Greece: being a sequel to Letters on Egypt, and containing travels through 

Rhodes, Crete, and other islands of the Archipelago, 1750-1788, Dublin,.s.91,92,95 
115 https://en.wikipedia.org/wiki/ Claude-Étienne_Savary
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Oryantalist ve  Filhellenist  Diplomat ve Devlet Adamları
Geçmişten günümüze  değin Türk karşıtlığı,çok sayıda diplomat ya da politi-

kacılar tarafından  da sürekli gündemde tutulmuştur.Bunların başlıcaları aşağıda 
sıralanmıştır:

François Savary de Brêves 116.
François Savary de Brèves (d.1560- ö.1628)  Osmanlı Devleti’nde Büyükelçi-

lik yapmış bir diplomat ve oryantalisttir. 

Savary’in , “Discours abrégé des asseurez moyens d’anéantir et ruiner la 
Monarchie des Princes Ottomans” adlı eserinde Osmanlı’ya karşı bir Haçlı Se-
ferinin şart olduğunu ileri sürmüştür. Projesine göre, İspanya , Fransa, Cenova ve 
Malta’dan oluşturulan bir donanma hazırlanmalıydı. Buna ilave olarak Boğdan 
ve Eflak isyana kalkışacak, Polonya da destek verecekti. Savary, Osmanlı Devleti  
hakkında geniş bilgilere sahip olduğu için askeri olarak ayağı yere basan bir proje 
hazırlamıştı117 . 

Maximilien de Sully 118

Maximilien-de-Bethune-duc-de-Sully (d.1560-ö.1641),Fransa Kralı IV. Henr-
y’nin  devlet adamı ve danışmanıydı . 

Sully Dükü’nün, Fransız ve daha sonraları Avrupa halklarının Türklere karşı 
yönlendirilmesine yönelik projesi söz konusuydu. Projenin ana fikrinde Sully: 
“Bu savaşçı projeden ve kraliyet politikasından kastımız, bütün Hıristiyanlara 
karşı her zaman pasif, ancak kâfirlere karşı her an savaşçı bir halk oluşturmaktır. 
Bu fikrin gelişmesi için halkın genel olarak sakinleştirilmesi ve diğer taraftan 
bir Avrupa Konfederasyonu için bir dizi uygulamalar yürürlüğe konulacaktır.” 
demektedir.

Bu kapsamda Sully,Türklere karşı Avrupa Konfederasyonu  fikri alt yapısının 
oluşturulmasında egemen role sahip olmuştu. Sözgelişi, Türklerin Avrupa’dan 
atılması için Fransa kralının emrinde bir ordunun kurulmasının tek çözüm olduğu 
fikrini ileri sürmüştür. Projesinde, askeri oluşumun yanı sıra Avrupa Devletleri 
arasındaki anlaşmazlıklara çözüm bulmak için bir yüksek mahkemenin oluştu-
rulmasını  ve de bir Genel Konsey aracılığıyla Avrupa’nın politikalarının yönlen-
dirilmesini de önermiştir119.

116 https://referenceworks.brillonline.com/entries/christian-muslim-relations-ii/francois-savary-de-breves-
COM_28372

117 Demir,Y., Otuz Yıl Savaşları Öncesinde Osmanlı-Fransa Münasebetlerine Genel Bakış-Fransa’nın Osmanlı 
Devletine Yönelik Planları ve Ortaya Koyduğu Uygulamalar. https://dergipark.org.tr/en/download/article-
file/59677.s.125

118 https://www.britannica.com/biography/Maximilien-de-Bethune-duc-de-Sully 
119 Demir,Y., a.g.e..s.122-123
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William E.Gladstone 120 
William E.Gladstone (d.1809-ö.1898), Birleşik Krallık başbakanı olarak gö-

rev yapmış bir politikacıdır.

Dönemin en büyük Türk düşmanlarından   biri olan Gladstone,hazırlamış ol-
duğu bir el kitapçığında   Osmanlıların bağımsızlık isteyen Bulgarlara yaptıklarını 
alçakça ve eşi görülmemiş bir zulüm olarak kaleme almış  ve  “Türk Hükümeti” 
olarak adlandırdığı Osmanlı Hükümeti için  “hiçbir hükümetin işlemediği kadar 
günah işlemiş, hiçbir hükümet onun kadar günahkârlığa saplanmamış, hiçbiri 
onun kadar değişime kapalı olmamıştır” demiştir.

Gladstone, Türkler hakkında şunları da söylemiştir :“Türkler insanlığın insan 
olmayan örnekleridir. Medeniyetimizin bekası için onları Asya steplerine geri 
sürmeli ya da Anadolu’da yok etmeliyiz”121.

Thomas Woodrow Wilson 122

Thomas Woodrow Wilson (d. 1856-ö. 1924), Amerika Birleşik Devletleri’nin 
28. Başkanıdır.

Wilson,1917’de yayınladığı İtilaf Devletleri Bildirisinde “Uygar dünya bil
melidir ki müttefiklerin temel amacı her şeyden önce, Türklerin kanlı despotluğu
na düşmüş olan halkların kurtarılması ve Avrupa uygarlığına kesinlikle yabancı 
olan Türklerin Avrupa dışına atılması içindir”diyecek kadar Türk karşıtıdır.

Wilson’un, Birinci Paylaşım( Dünya) Savaşı sonunda 8 Ocak 1918 ‘de Ame-
rikan Kongresi’nde “Wilson İlkeleri ” diye  kabul edilen barış programındaki  
“manda”yı da içeren  onikinci maddeyi  kimi Türk okumuşları(!)  kurtuluş ama-
cıyla bel bağlamışlardı. Bu maddeye göre;galip devletler Anadolu’da çoğunlukta 
olan Türklere topraklarını geri vermek istiyor olabilirdi, ama aynı topraklarda 
Ermeni ve Rum Devletleri de kurulacaktı.

Diğer yandan Wilson, İzmir’in işgaline ses çıkarmadığı gibi asılsız soykırım 
söylentileri  üzerine Ağustos 1919’da Türk Hükümeti’ne bir telgraf göndererek, 
Ermenilere yapılacak her türlü tecavüzden Osmanlı Devleti’ni sorumlu tutmakta 
ve tecavüzleri önlemediği takdirde, Wilson İlkeleri’nin, Türkler lehindeki onikin-
ci maddesinin hükümsüz sayılacağı tehdidinde bulunmaktaydı123.

120 https://www.britannica.com/biography/William-Ewart-Gladstone
121 Kocabaş,S.,1985. Hindistan Yolu ve Petrol Uğruna Yapılanlar, Türkiye ve İngiltere, 1.b., İstanbul: Vatan 

Yayınları, s. 231
122 https://www.britannica.com/biography/Woodrow-Wilson
123 Bilgen,D.,Wılson İlkelerine Türk Kamuoyunun Tepkisi Ve Bunun Amerikan Basınına Yansıması http://

dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/45/809/10290.pdf,.s.41-21
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David Lloyd George124

David Lloyd George (d. 1863 – ö. 1945), 1916-1922  yılları arasında Britanya 
Başbakanlığı yapmış bir siyasetçidir. 

Kimi tarihçilere göre gençliğinde Gladstone’un çırağı olarak, onun Türk kar-
şıtı görüşlerinden etkilenmiştir. “Türkler, bir insanlık kanseri, kötü yönettikleri 
toprakların etine işlemiş bir yaradır.”demiştir.

Birinci Paylaşım(Dünya) Savaşı’nı izleyen dönemde Lloyd George Türki-
ye’ye karşı son derece sert ve tavizsiz bir politika izlemişti. Britanya’nin çıkar-
larına daha uygun olduğu için Yunanların Anadolu’yu işgaline destek vermişti. 
Türk Kurtuluş Savaşı sürdüğü yıllarda Britanya hükûmetini yönetmiştir

George’un Türk Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yaptığı bir konuşmada Atatürk 
ile ilgili, “İnsanlık tarihi birkaç yüzyılda bir dahi yetiştirebiliyor. Şu talihsizliği
mize bakınız ki Küçük Asya’da çıktı. Hem de bize karşı. Elden ne gelebilirdi?” 
dediği iddia edilmekte  birlikte bu söylem henüz belgelenmemiştir125.

Winston Churchill 126

Winston Churchill (d.1874-ö.1965), Birleşik Krallık’ta Bahriye,Cephane,Har-
biye, Maliye ve  Başbakan olarak görev yapmış bir politikacıdır. 

Bahriye Bakanlığı sırasında donanmayla Çanakkale Boğazı’nın geçilebilece-
ği, ardından da rahatça İstanbul’a ulaşılabileceği konusundaki ısrarcı olmuş,an-
cak Türklerin umulandan çok daha başarılı bir savunma yapması nedeniyle  başa-
rısızlığın mimarı olarak nitelendirilmişti. 

Churchill’in “Anadolu Türklere bırakılmayacak kadar önemlidir” ve  Avam 
Kamarası’nda  yapmış olduğu bir konuşmada: “Savaş hukukuna göre zehirli gaz 
kullanmak yasaktır; biliyorum. Ancak zehirli gazı insanlara karşı kullanmak ya
saktır! Türkler Müslüman’dır. Dolayısıyla da insan sayılmaz hiçbiri! Yani, Türk
lere karşı rahatça zehirli gaz kullanabiliriz!”dediği bilinmektedir.

Vasiyetnamesinde de; “Türkiye zayıflarsa sulayın, güçlenirse budamak için 
her çareye başvurun!..”diyerek Türk düşmanlığını sürdürmüştür127. 

124 https://www.britannica.com/biography/David-Lloyd-George 
125 Ortaylı, İ., 2012.Yakın Tarihin Gerçekleri.Timaş Yayınlerı s. 106.
126 https://www.britannica.com/biography/Winston-Churchill&prev=search&pto=aue Çörcil
127 https://www.tgrthaber.com.tr/dunya/churchillin-kan-donduran-turkiye-vasiyeti-155027
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Valéry Giscard d’Estaing 128

Valéry Giscard d’Estaing ( d.1926- ö. 2020)   Fransa Beşinci Cumhuriyeti’nin 
üçüncü cumhurbaşkanı olan merkez-sağ siyasetçidir. Etnik, dini ve teknik ne-
denlerle Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği’ne karşı olan d’Estaing, bunun Av-
rupa’nın sonu olabileceğini iddia etmiştir. Giscard, 2013’te yaptığı bir konuşma-
sında “Türkiye AB müktesabâtını sindiremez. Türkiye’yi aldatmaya son verelim.” 
demiştir.

Emmanuel Macron 129

Emmanuel Macron (d. 1977), 2017’de cumhurbaşkanı seçilmiştir.Macron’un 
Türkiye karşıtı düşmanca tutumunun nedeninin ,başta Doğu Akdeniz,Libya ve 
Suriye olmak üzere, Türkiye’nin Afrika  ve Balkan coğrafyasında  kendisine ra-
kip olarak görmesi olduğu söylenebilir . Örneğin 2018’de AP’de yaptığı “Avru
pa’nın Geleceği” konulu konuşmasında Macron, “Türkiye ya da Rusya’ya kayan 
bir Balkanlar istemiyorum” diyerek Balkanlar’daki Türk varlığından rahatsız 
olduğunu belirtmiş, bu tutumuna AB’yi de ortak etmek istemişti.

Fransa’nın, Doğu Akdeniz anlaşmazlığında Yunanistan’ın yanında yer alan, 
hatta kışkırtan ve AB’nin diğer üyelerinin de kendisi gibi davranmasını isteyen 
şahin tutumu, bu coğrafyada  çatışma potansiyelini ortaya çıkarmaktadır. 

Macron’un sadece Doğu Akdeniz’de değil, Afrika, Balkanlar ve Libya’da Tür-
kiye ile stratejik bir çatışma sergilemekte  olduğu gözlemlenmektedir.Bu şekilde 
gerek iç siyasetindeki sorunlarını yumuşatmada, gerekse AB içinde liderliğe oy-
nama girişimlerinde Türkiye’yi bir araç olarak değerlendirdiği söylenebilir 130. 

Oryantalist ve  Filhellenist Filimler ve Diziler
Batı Dünyası’nda Oryantalizm ve Yunanseverliği besleyen çok sayıda  Türk 

karşıtı filim ve dizi  vardır.Anılan filim ve diziler arasında; “24, 13 Saat:Binga
zi’nin Gizli Askerleri, 300 Spartal, Altın Yumruk, Amedous, Arabistanlı Lawren
ce, Arizona Rüyası, Büyük İskender, Collateral, Designated Survivor, Da Vinci’s 
Demons, Drakula:Başlangıç, Friends, Gece Yarısı Ekspresi, He Who Must Die, 
How I Met Your Mother, Kalbinin Sesini Dinle / My Big Fat Greek Wedding, La 
Pasion Turca, Lolita, Lost, Out of Reach, Outlander, Özgürlük Savaşçısı, Taken 

128 https://tr.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9ry_Giscard_d%27Estaing
129 https://tr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron
130 Bekar,N.,2020. https://www.takvim.com.tr/guncel/2020/09/08/macron-neden-turkiyeye-dusman-oldu-

cok-carpici-dogu-akdeniz-analizi/2
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3, The Simpson, The Stone Merchant, War Dogs ve The West Wing” gibileri  sa-
yılabilir 131,132,133.

Oryantalist  ve  Filhellenist Sözcük ,Deyim ve Atasözleri 
Pek çok dilde ve ülkede, Türkler  ile ilgili ırkçı sözcük ,deyim ve  atasözlerine 

rastlanmaktadır.

Almanca: Almanya’da “Hileli” anlamına gelen “ Türkleştirilmiş:Getürkt:” 
sözcüğü hala kullanılmaktadır. Ayrıca “Lanet Olsun” anlamına gelen “Kruzitür
ken” ve “Kümmeltürke” ifadeleri de olumsuz bir  yaklaşıma sahiptir,Avustur-
ya’nın kırsal kesimlerinde de çocukların “ Hava çoktan karardı. Türkler geliyor: 
Es ist schon dunkel. Türken kommen,Türken kommen:.” diye tekerleme söylediği 
hâlâ duyulabilir.”134.

Arapça: “Onu eve alma, o bir Türk”,deyişi birisini hırsızlıkla suçlamak için 
kullanılır. “Türk gibi mi görünüyorum?” da Türklere yönelik ırkçı bir deyiştir.

 Ermenice: “Türk müsün?”sözcüğü, “Aptal mısın?” anlamında ,”Bir Türkün 
evine benziyor? ya da “Türk evi ”,kirli düzensiz bir evi ima etmek  için kulla-
nılır. Ayrıca “Neden ters bakıyorsun, Türk’ün domuz etine baktığı gibi?”, kötü 
bakan kişiyi betimlemek, “Türk ile dostluk yap, ama sopayı elinden bırakma, her 
an ısırabilir.”cümlesi ile ”Türklerle dostluk kuran Ermenilere Türk’ün dostluğu 
menfaatleri bitene kadardır, daha sonra zarar verir.” anlamına gelen çok sayıda 
deyişler vardır135,136.

Farsça: “Eşek Türk:Türk-i hâr”, bir Türk halkı olan Azerbaycanlılara,özellik-
le İran sınırları içinde yaşayan 30 milyon Güney Azerbaycanlıya  karşı kullanılan 
aşağılayıcı bir sözdür 137, 138.

Flemenkçe: “Türk:Turk”, kirli, barbar ya da kana susamış ve “Türk’e benze
mek:Eruit zien als een Turk”,kirli ya da iğrenç anlamında kullanılır.

131 https://onedio.com/haber/bir-donem-turkler-kotu-gosterdikleri-gerekcesiyle-oldukca-tepki-alan-dizi-ve-
filmler-931943

132 http://www.beyazperde.com/filmler/film-203440
133 https://tr.wikipedia.org/wiki/Lost_(4._sezon)
134 “Turkey, Sweden and the EU Experiences and Expectations”, Report by the Swedish Institute for European 

Policy Studies, Nisan 2006, s. 6
135 https://tr.wikipedia.org/wiki/T
136 Onay,A.T.,Nasıl Türkçü Oldum-2.Duygu gazetesi, sayı:278, Çankırı
137 Safizadeh,F., Is There Anyone in Iranian Azerbaijan Who Wants to Get a Passport to Go to Mashad, Qum, 

Isfahan or Shiraz? - The Dynamics of Ethnicity in Iran.Payvand’s Iran News, Şubat 2007
138 Shaffer,B.,2000. The Formation of Azerbaijani collective identity in Iran. Nationalities Papers, 28:3 , s. 
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Fransızca: “Turc” sözcüğü eskiden “Tam Türk:C’est un vrai Turc “ gibi de-
yimlerde kaba ve acımasız insanları belirtmek için kullanılırdı139. “Türk gibi:à la 
turque” ise  kişi ya da şeyle pervasız bir şekilde ilgilenme, “ Türk zevkinde:Turqu
erie “ anlamına gelen bu deyiştir.Bu deyiş,Fransızca’da kaba, zalim ve açgözlü 
davranışları ifade etmek için kullanılagelmiştir140.

İspanyolca: Bir İspanyol biriyle ilgili küçük düşürücü bir yorum yapmak is-
tediğinde “turco” derdi141. “Türk kafası:Cabeza De Turco” ise   “Günah Keçisi” 
demektir.

İtalyanca: “Bestemmia come un Turco:Türk gibi küfretmek ve “ Türk gibi pis 
kokmak:puzza come un Turco” deyimleri sıklıkla kullanılır. En kötü şöhretli İtal-
yanca deyim de yakın bir tehlikeyi belirtmek amacıyla kullanılan “ Anneciğim, 
Türkler geliyor!:Mamma li Turchi! “deyimidir142.

İngilizce: “Kanlı Türk:Bloody Turk”deyimi,Britanya’da da çok yaygın de-
ğilse bile  günümüzde  de  “kanlı, lanet olası, kanayan, uğursuz, kan döken” 
anlamında kullanılmaktadır143. 

Bir başka sözcük yine Britanya’da kimi  paplara  verilen “Türk Başı Papı:-
Turk’s Head Pub”adlandırılmasıdır144,145.Anılan adlandırma,Haçlı Seferleri sıra-
sında esir alınan ve başları kesilerek Britanya’ya getirilen Türklere karşı onur 
gösterisi ve üstünlüğün bir yaklaşımı olarak değerlendirilmektedir. 

Türkçe’de “Hindi” olarak adlandırdığımız kümes hayvanının  karşılığının 
adı da İngilizcede “Turkey”dir. “Turkey” sözcüğünün kimi   yer ve zamanlarda  
Türklere ve Türkiye’ye karşı  alay ya da hakaret anlamında kullanıldığı  bilin-
mektedir146.

139 https://tr.wikipedia.org/wiki/T
140 http://ayrimcisozluk.blogspot.com.tr/201...
141 https://tr.wikipedia.org/wiki/T
142 https://tr.wikipedia.org/wiki/T
143 Kaymakçı,M.,1988.Britanya Anıları(Basılmamış),İzmir 
144 Britanya ve Kıta Avrupası’nda Papalık, Haçlı Seferlerine katılımı teşvik etmek amacıyla toprak ve diğer 

ödüller veriyor,katılanları   onurlandırıyordu. Ancak kimileri Haçlı Seferlerine katılmıyor,birkaç yıl 
geçtikten sonra vatanlarına dönüyorlardı.Bu durum fark edilince,  geri döndüklerinde seferlere katıldıklarını 
kanıtlamaları için    kestikleri başı  kiliseye göstermek zorunda kaldılar.Getirilen başlar “Türk Başı “ olarak 
nitelendirilmişti.Çünkü o yıllarda Haçlılara karşı direnenlerin Türk ve Anadolu dışında Ortadoğu hatta 
Kuzey Afrika’nın  bile Türklere ait olduğu genel bir kabuldü .Daha sonra Britanya’da seferlere katılımın 
onurlu(!) bir göstergesi olarak “ Turk’s Head Pub:Türk Başı Pap ”ları açılmıştır. Günümüzde Britanya’da 
900 dolayında  “Türk Başı Pabı”’ olduğu bildirilmektedir.Papların tabelasında Türk Başı olarak çoğunlukla 
kavuklu adamların yanı sıra kimilerinde zenci resimlerine de rastlamak olasıdır. https://www.tripadvisor.
com.tr/Restaurant_Review-g186387-d3477905-Reviews-The_Turks_Head_Pub-Woodbridge_Suffolk_
East_Anglia_England.html   

145 Kaymakçı,M.,1988.a.g.e. 
146 İngilizce’de  “Turkey” olarak adlandırılan “Hindi” aslında Kuzey Amerika’ya özgü bir hayvandır.Genel 
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Norveççe:” Bir Türk kadar kızgın:Sint som en tyrker” şeklinde bir deyim var-
dır147.

Karadağ: Karadağ’da işini kötü yapan birisine “İşini çok kötü yapıyorsun. 
Türk müsün?” diye sorulur148.

Rumence: “ Seni Türk!:Măi, turcule”,cahil birini betimleme anlamındadır.

Rusça: “Bir Türk aptal değilse, o Türk değildir:”,Türkleri aşağılamak için 
kullanılır.”Türk” sözcüğü, ise cahil birini betimler.

Maltaca: “Bir Türk vaftiz edildi!:Tgħammed Tork!”,Malta’da, az rastlanır bir 
olayı,”Türk:Tork” sözcüğü , doğası gereği korkulan ve istenmeyen kişiyi betim-
lemek için kullanılabilmektedir. “Türk müyüm?:Mela jien xi Tork, jew?” ise bir 
gruptan dışlanıldığı zaman söylenir149.

Sırbça: Sırbça’da çok sayıda Türk düşmanlığını ifade eden deyim ve atasözü 
vardır.Örneğin; “Bir ite bir de Türk’e güvenilmez:Keru i Turčinu nikad ne veruj”,  
“Bir Türk gibi kıskanç:Ljubomoran kao Turčin”, “Türk gibi (araba) sürmek:Vozi 
kao Turčin”,kötü araba kullanmak anlamına gelmektedir. 

“Türkler nereye, küçük Mujo oraya!:Kud svi Turci, tu i mali Mujon” ise, 
Türklere ve Bosnalılara yönelik bu yaygın ayrımcı deyiş olarak , kendi başına 
düşünemeyen kişinin kalabalığı takip edeceği anlamında kullanılmaktadır. Bu 
deyişte kalabalık, Türkler üzerinden ifade edilirken aptal kimseyi betimleyen 
“Mujo” sözcüğü Bosnalılarla ilgili şakalarda kullanılan yaygın bir addır150.

Yunanca:Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesiminde:”En iyi Türk, ölü 
Türk” deyimi  vardır.Bu deyim 2008 yılında yasaklanmasına karşın günümüzde 
geçerliğini sürdürmektedir151. “Öfkesinden Türk oldu.” ise,aşırı öfkelenmesini 
denetleyemeyen  birini tanımlamak için kullanılır.”Kesik Türk:Kammeno Türk” 

bir kanıya göre; 15. yüzyılda İstanbul’u ele geçiren Osmanlılar,hindiye benziyen  Afrika kaynaklı yabani 
kümes hayvanlarını Avrupa’ya ihraç etmişler ve bu nedenle Avrupalılar hindiyi Türkler ile özdeşleştirmişti. 
Örneğin İngilizcede  hindiye  “Turkey Cock:Türkiye Horozu”demeye başlanmıştı. Zamanla bu ad  “Turkey 
Coq” olarak kısaldı ve en sonunda da yalnızca “Turkey” olarak kullanılmaya başlandı.Britanyalılar  Batı 
Amerika’da bulunan Massachusetts’e yerleşmeye başlayınca, kendi geleneklerini de Yeni Dünya’ya 
getirdiler ve Amerika’da gördükleri hindilere de “Turkey:Türkiye” demeye devam ettiler. Ancak bu 
sözcük,hindinin davranışlarından esinlenerek  zamanla Türkler ve Türkiye  için alay ya da hakaret 
anlamında kullanılmaya başlandı (Bakınız: https://onedio.com/haber/madde-ile-amerikalilar-in-hindiye-
turkiye-demesinin-sebebi-412990; https://tr.wikipedia.org/wiki/Hindi)

147 https://tr.wikipedia.org/wiki/T
148 https://tr.wikipedia.org/wiki/T
149 http://ayrimcisozluk.blogspot.com.tr/201...
150 http://ayrimcisozluk.blogspot.com.tr/201...
151 Kıbrıs Rum Ordusu’na Made in Turkey damgası 31 Temmuz 2012 tarihinde WebCite sitesinde arşivlendi 

Haberturk.com. Erişim: 15 Ağustos 2011. Arşiv: http://www.webcitation.org/69ZRdPEUG
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sözcüğü de Yunanistan’da azınlık olarak yaşamakta olan,ancak resmi politikala-
rında Türk olarak kabul edilmeyen Türkler için sünnetli olmalarından kaynak-
lanan bir terimdir.Alay etmek ve aşağılamak için kullanılmaktadır 152. Yunanca-
da  anılan sözcük ve deyimlere “Türk’ten  dost  olmaz  çünkü arkadan  vurur:O  
Tourkos  den  pianetaı  filos  giati  eınaı  babesis”, “Türk  tohumu:tourkosporos”, 
“Türk oldum:Egina  Tourkos” deyimi  gibi gibi çok  sinirlenmek,  çığırından 
çıkmak anlamında deyimler de eklenebilir. Bir başka deyişle Yunancada “Türk” 
sözcüğü çoğu zaman ihanet, düşmanlık, hainlik gibi olumsuz yargılarla bir tutul-
maktadır.Ancak benzer yaklaşımının  “Yunan sözcüğü” için de Türkçe’de geçerli 
olduğu gözlemlenmektedir153.

Sonuç
Filhellenizmi ve Yunan halkında  zaman zaman ortaya çıkan,kimi dönemlerde 

de başat bir yaklaşım olan Türk karşıtlığını kavramak ve algılamak açısından  ön-
celikle “Oryantalizm” olgusunun irdelenmesi zorunluğu vardır.Çünkü Batı Dün-
yasında “Oryantalizm”’in başlangıcının Türklerle bağlantılı ve egemen  olduğu 
gözlemlenmektedir.

Batı’nın, bir başka anlatımla Avrupalıların  Orta Asya steplerinden gelerek 
Anadolu’yu fetih etmeleri ve 20.yüzyılın ilk  yirmi yılına değin Balkanlar,Doğu 
Akdeniz,Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da imparatorluk kuran Türklere karşı bir tep-
ki geliştirmeleri doğal karşılanabilir. Üstelik Doğu’ya açılmada en büyük engel 
olarak karşılarında hep Türkleri görmüşlerdir. Çeşitli mücadelelerin - savaşların 
sonucunda,11. yüzyıldan beri Türk korkusu Avrupa’nın bilinçaltına işlemişti. 

Diğer yandan Avrupa,kendi kimliğini tamımlayabilmesi ve birlikteliğinin  
oluşturulması için de tehdit olarak gördüğü “Türk Kimliği”nin  bir “öteki”olarak 
algılanmasına gereksinim duymuştur. Avrupa tarihi,büyük ölçüde Türk tarihi;-
Büyük Selçuklu Devleti’nden başlayarak Anadolu ve Suriye Selçuklu Devlet-
leri,Osmanlı İmparatorluğu,hatta günümüz Türkiye Cumhuriyeti’nden bağımsız 
olarak yazılamamaktadır.

Bu bağlamda,Müslüman sözcüğü ile eş anlamlı olarak adlandırılan Türk söz-
cüğü de , Türk kimliğinin başat bileşeninin İslam olarak algılanmasına yol açmış-
tır. Böylece  Türk varlığının ,Hıristiyan Avrupaların birlikteliğinin  oluşturulması 
yanı sıra ortak bir bilinç inşasına da katkıda bulunduğu gözlemlenmektedir.Bu 

152 Kaymakçı,M.,C.Özgün, 2015. Rodos ve İstanköy Türklerinin Yakın Tarihi “Ege Denizi’nde Yükselen 
Sessiz Çığlık”. Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları. Karşıyaka-
İzmir,s.923

153 Özsüer,E.,2015.Tarihin “Öteki” Yüzü: Türkiye ve Yunanistan Örneğinde Tarihi Yeniden Algılamak. Türk 
Tarih Eğitimi Dergisi.   “The “Other” Face of History: Re-comprehending History in the Example of 
Turkey and Greece Turkish” History Education Journal. www.tuhed.org
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durum,Türklük temelinde uzun yüzyıllar boyunca devam edecek bir çatışmanın 
iki tarafını  ortaya çıkarmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun, İslam’ı yayma,ancak daha doğrusu  ekonomi-po-
litik  temelli yaptığı  fetihler,Türkleri barbarlıkla özdeşleştirilmişti. Bu durum  
Müslüman olan Türklere karşı  ötekileştirme duygusunu yaratmış,  kimi zamanlar 
nefrete dönüşerek Batılı düşünür, bilim,din, yazar ve şair,sanatçı, diplomat,devlet 
kişileri , seyyah,tutsak ve elçilikler   tarafından olumsuz ve sorunlu  yaklaşımları 
ortaya  çıkarmıştır.

Türkler hakkındaki algıları genel olarak şöyle sıralayabiliriz: Türkler barbar-
dır ve korkutucudur. Değer yaratmamışlardır,yöneticileri kibirlidir, elçilerden ve 
yabancılardan rüşvet almadan iş yapmazlar. Taht mücadelesinde rakiplerini acı-
masız bir şekilde yok ederler. 

Yaşadığımız 20.ve 21.yüzyılda bile,Batı kaynaklı filimler ve diziler ile yaban-
cı dillerde Türkler aleyhine söylenmiş başlıca sözcük,deyim ve atasözlerinde bu 
yansımalar sürdürülmektedir.
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Resim 1: Abraham Ortelius’un 1579’da Anvers’te basılan Haritası. Altta “Türk 
İmparatorluğu” yazmaktadır

Resim 2: Othello
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Resim 3: Byron’un Yunan Bağımsızlık Savaşı’na katılımı  (Theodoros Vryzakis)

Britanyalı şair Byron,Yunan melali, Yunan nostaljisi ve Yunan Megal-i İdeası için şiirler 
yazarak Avrupa’da Yunan Bağımsızlık Savaşı  için sempati yaratmıştı.

Resim 4: Yunan Bağımsızlık Savaşı ve Victor Hugo
Victor Hugo, Yunanistan’ın  bağımsızlığa kavuşmasında önemli rol oynamıştır. Hu-

go’nun özellikle “Doğulular:Les Orientales” adlı yapıtının, Türk karşıtı imgelerle dolu 
olduğu gözlemlenmektedir.

(https://www.sunsavunma.net/yunanistan-bagimsizlik-savasinin-kisa-tarihi/)
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Resim 5: Molier’in “Kibarlık Budalası” piyesinin  kitap kapağı
Molière’in “Kibarlık Budalası” piyesi, Sultan 4. Mehmed’in mektubunu Fransa kralı 14. 
Lui’ye götüren Süleyman Ağa ve Osmanlının karizmatik imajını yıkmak  amacıyla kral 

tarafından sipariş edilmiş bir eserdir.

Resim 6: Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma  Operası”’ndan bir görünüş (9. Uluslararası 
İstanbul Opera Festivali). 26 Haziran 2018

Oyunda, Türklerin,Hristiyanlara davranışı,kahramanın ağzından “önce gırtlağı kesilm-
iş,sonra asılmış,daha sonra kızgın şişlere geçirilmiş,sonra yakılmış,sonra bağlanmış ve 

son olarak da derisi yüzülmüş” şeklinde aktarılır.
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Resim 7: Marco Polo’nun Seyahatnâmesinin 1477 Yılı Baskısında Bulunan Tasviri
(M. H. Şakiroğlu Fotoğraf Arşivi)

Polo’nun anılarında, Türkmenleri geleneksel Avrupalı kibri ile değerlendirdiği gözlem-
lenmektedir. Örneğin; ”Türkmenler, Muhammed’e ibadet ediyor, uygarlıktan yoksun 

bir yasaları var ve her açıdan hayvanlar gibi yaşarlar; ayrıca cahildirler ve barbar dilleri 
var.” der.
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Resim 8: Britanya’da bir Türk Başı Papı
Britanya ve Kıta Avrupası’nda Haçlı Seferlerine katılımının kanıtı olarak Hristiyanlar, 
kestikleri başı  kiliseye göstermek zorunda  idiler .Getirilen başlar “Türk Başı “ olarak 
nitelendirilmişti. Britanya’da seferlere katılımın onurlu(!) bir göstergesi olarak “ Turk’s 

Head Pub:Türk Başı Pap ”ları açılmıştır. (Twickenham TW1 1LF,Greate London.
Birleşik Kırallık:United Kingdom)

Resim 9: Britanya’daki Türk Başı Pab’larından bir görünüş



Uygarlık Beşiğinin Antik Yunan’a Bağlanması Tezinin Geçersizliği 
ve Travması

Mehmet ŞEKER

Mustafa KAYMAKÇI

Giriş   
Batı Dünyasında yakın dönemlere değin,Batı’nın(özerk bir)soyağacı olduğu,-

bunun da  Antik Yunan’dan Roma’ya,Roma’dan Hıristiyan Avrupa’ya,Hıristiyan 
Avrupa’dan Rönesans’a,Rönesans’tan Aydınlanma’ya Ve Aydınlanma’dan Sana-
yi Demokrasi ve Sanayi Devrimi’ne uzanan bir sıra izlediği,bir başka deyişle  
kısaca Antik Yunan uygarlığının Avrupa’nın Rönesans sonrası kurduğu yeni uy-
garlığına Roma ile birlikte önderlik ettiği kanısı egemen bir kültür olmuştu. 

Gerçekte Batı’da dünya uygarlığının geldiği noktada uygarlığın beşiğinin 
Antik Yunan’a bağlanması tezi, Oryantalizm/Avrupamerkezcilik1 yaklaşımından 
başka bir şey değildir.  Uygarlık; binlerce yıl devam eden gelişmeler sonunda, 
insan aklının, bilim ve teknolojisinin katkısı ile ortaya çıkan ve bütün insanlığın 
eseri ve malı olan ortak değerlerdir. 

Tarihçilerin çoğuna göre; Yunan tarihinden önce Yakın Asya ve Mısır’da, sü-
rekli ve değişik tabakalı bir  uygar yaşam söz konusudur. Bu  uygarlıkların da, 
Antik Yunan Uygarlığı  gibi bir milletin dehasından değil, gittikçe genişleyen 
uluslararası  ilişkilerin etkisi altında, doğup geliştiği bilinmektedir.  Anılan uy-
garlıklar,Kafkaslar ve Ön Asya’dan başlayarak , Hind Denizi ve Afrika göllerine, 
İran ile Hind arasındaki  sınırlardan Cebelüttarık’a kadar uzanmaktadır. Bu alanın 
kadim tarihi,tamamiyle bir bütün oluşturur.2 Bu kapsamda sırasıyla Hitit gibi An-
tik Anadolu, Sümer, Babil ve Asur gibi Mezopotamya, Doğu Akdeniz, Orta Asya, 

1 Bu çalışmada, Oryantalizm ya da Avrupamerkezcilik kavramları birbirlerinin yerine kullanılmıştır.Oryan-
talizm için bakınız: (1.Bölüm. Kula, Onur Bilge, Batı Felsefesinde Türk İmgesi. ve 3.1.Bölüm. Mustafa, 
Kaymakçı,  Oryantalizm, Filhellenizm ve Turkokratia; Mustafa, Kaymakçı,Oryantalizmin Kökenleri Üze-
rine-1.http://dagarcikturkiye.com/01/06/2012 Kaymakçı,Mustafa, Oryantalizmin Kökenleri Üzerine-2. 
http://dagarcikturkiye.com/01/07/2012)

2 Barthold, W., 1973.İslam Uygarlık Tarihi, İzah ve Düzeltmeler: M. Fuad Köprülü, Ankara, s.5
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Mısır, İran, Çin, Hindistan, Roma, Bizans, İslam ve Endülüs uygarlıkları öne çık-
maktadır.Bunlara Maya, Aztek ve İnka gibi Amerika uygarlıkları da eklenmelidir. 
İşte insanlığın bu coğrafyalarda  ürettiği her türlü bilim, ortaya konulan gelişme 
ve kültür unsuru onların ortak malıdır. Bu nedenle birinden diğerine miras olarak 
aktarılan uygarlıkta; her milletin hakkı ve  payı vardır. Milletlerin aynı zamanda 
miras olarak devraldıkları eserleri ve  uygarlık ögelerini gelecek  kuşaklara ta-
şıma görevi  vardır. Diğer yandan da yine onların; üzerinde yaşadıkları dünyayı 
hem korumak, hem de imar ederek daha da  uygar duruma getirmek gibi görevleri 
olduğunu unutmamak gerekir. 

Bilindiği gibi klasik Yunan(Grek) ve Roma kültürünün ilhamıyla ortaya çı-
kan ilk Rönesans döneminde Batı bilinci hayli gelişmiştir. Günümüzde de Asya 
kültürel mirasının etkisi ile bölgede yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Çünkü in-
sanlık tarihinde ilk kez dünyanın birliği bilincinin farkına varılmış ve beğenilsin 
beğenilmesin, dünya coğrafyasında Doğu ile Batı bir araya gelmiştir. Bu açıdan 
bakılınca, sadece Avrupa ya da Asya’dan birinin geçmişinin bilinmesi, insanın 
kendisini kültürlü sayması  açısından  yeterli görülemez. İnsanlığın diğer yarısına 
ait buluşlar, düşünce ve  deneyler kesinlikle görmezden gelinmemelidir.3 Yeryü-
zünde gelişmenin en büyük nedeninin , milletler arasındaki ilişkilerden kaynak-
landığı bilinen bir gerçekliktir. Milletlerin ileri olmaları  ya da geri kalmışlıkları 
;ırksal  özellikleriyle, dini inançlarıyla  ya da üzerinde yaşadıkları coğrafya ile 
değil, tarihin değişik zamanlarında ya da farklı  çağlar ve çeşitli halklarla olan  
ilişkilerde bulundukları ve tuttukları mevkileri/konumları ile 4açıklanabilir. 

Zaman içinde demirin işlenmesi, tekerin icadı, hayvanların  evcilleştirilmesi  
ve benzeri gelişmeler yanında yeni eserlerin ortaya konulması da, bütün insanlık 
için ortak bir miras olarak kabul edilmektedir.  Bu açıdan  uygarlığın en önemli 
gelişmelerden kabul edilen bilimle gelen ve takip eden  buluş ve yeniliklerin, he-
men birden oluşmadığı gözlemlenmektedir. Buluş ve yeniliklerle ilgili gelişme-
lerin ve  uygarlık ögelerinin , kendine  özgü değerleri ile işlendiği ve geliştirildiği 

3 Radhakrishnanİ S.,1975. Hindistan ve Antik Yunan (Eastern Religionsand Western Thougt, Oxford Uni-
versityPress, Delhi, , s.115)’den ; Yitik,Ali İhsan, 2018.Batıyı Aydınlatan Doğu-Hint Kültürü Yazıları-, 1. 
Baskı İstanbul, s.269.

4 Barthold, W.,  a.g.e., s.6; Hind-Avrupa ırkına –dil ailesi olarak-  ait insanlar, başka milletlere göre ne kadar 
üstün olurlarsa olsunlar, diğer milletlerle ilişkiye geçmeden , Litvanyalılar’ın 13.yüzyıla kadar bulunduk-
ları durumda ,  ya da Hindukuş’taki Kaffirler’in 19.yüzyılın sonuna kadar yaşadıkları şekilde yaşasaydılar, 
hâlâ vahşî olarak kalırlardı. Hıristiyanlığın İslam’a  oranla ne kadar ayrılıkları olursa olsun, dünya ticareti 
Müslümanların elinde olduğu müddetçe, İslam uygarlığı Hıristiyan uygarlığına üstünlüğünü korumuştur. 
Avrupa’nın başka kıtalara göre iklimi, doğası ve coğrafi konumu ne kadar iyi olursa olsun, bunların  yararı 
ancak Avrupa  uygar ilişkilerde birinci  sırayı  aldıktan sonra görülmeye başlamıştır… Barthold,a.g.e. s.6-7
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söylenebilir. Bu nedenle bütün  uygarlıkların aynı kökten geldikleri ve birbirine 
bağlı olarak geliştikleri üzerinde durulmaktadır.

Fuad Sezgin 2004 yılında Türkiye bilimler akademisinde verdiği bir konfe-
ransında; “Bugünkü bilgime – ki bunu gerçeğe oranla çok yoksul buluyorum- 
genç Batı uygarlığını İslâm uygarlığının değişik, coğrafi ve iktisadî şartlar al
tında gerçekleşen devamı olarak görüyorum. Bu anlamda İslâm bilimleri Yunan 
bilimlerinin bir devamı olarak gelişti. Diğer taraftan Yunan bilimlerinin temelle
rinin eski Mısır ve Babilonya bilimlerine dayandığını, bilimler tarihi yavaş yavaş 
ortaya koyuyor. Benim için bilimler tarihi bir bütündür. Bilim tarihçisinin ödevi 
bu bütünü meydana getiren parçaları gerçeğe uygun bir şekilde, hislerden, ön
yargılardan uzak, tam bir objektivite ile değerlendirmek ve tanıtmaktır” diyordu.5

Anılan yaklaşım içinde kaleme alınan “Uygarlık Beşiğinin Antik Yunan’a 
Bağlanması Tezinin Geçersizliği ve Travması” bölümünde sırasıyla “Sümer, Çin, 
Hindu, Mısır, Orta Asya, Mezopotamya ve Anadolu Uygarlıkları”,“Antik Yunan 
Uygarlığı” ve “İslâm  Uygarlığının Klasik Dönemi” hakkında kısaca bilgiler ve-
rilecek,daha sonra “Doğu’dan Batı’ya Başlıca Aktarılan Buluşlar” özetlenerek 
“Uygarlığın Beşiğinin Antik Yunan’a Bağlanması Tezi”nin oryantalist  bir düşün-
cenin sonucu/ürünü  olarak ortaya çıktığı ileri sürülecektir.Diğer yandan kaleme 
alınan bölümün temel  amaçlarından birisi de,sonuçları M.Ö.500’den sonra kü-
resel kapitalizme öncülük eden ve aynı zamanda  Batı’nın gelişimine yardımcı 
olan,ancak bugüne değin yeterince dile getiril(e)meyen Doğuluların  paylarını 
ortaya çıkarmaktır.

Çin, Hindu, Mısır, Orta Asya Türk, Mezopotamya ve Anadolu 
Uygarlıkları 
Genel kabule göre tarih yazı ile başlar. Yazının icadı insanlık tarihi için bir 

dönüm noktası olmuştur. İnsanoğlunun yapıp ettiklerinin  kuşaktan kuşağa ak-
tarılması ve kalıcı  duruma gelmesi yazı sayesinde olabilmiştir.Çünkü,“söz uçar 
yazı kalır”. Sözle aktarım, yazı gibi kalıcı olmamıştır.Yazı sayesinde tarihten ha-
berdar olunmuş, bilim ve kültürün  sonuçları kuşaktan kuşağa taşınma  olanağı 
bulmuştur. Bilindiği gibi kayda geçen ilk yazı M.Ö.3200’lü yıllarda Sümerler’e 
aittir. Daha sonra diğer Mezopotamya halklarında, Mısır’da, Anadolu’da, Orta 
Amerika’daki Aztekler’de ve Helen ülkesinde yaygın kullanım alanı bulmuştur.  

5 Sezgin, Fuat, 2017.İslam Bilimler Tarihi Üzerine Konferanslar, İstanbul, s.11-12.
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Sümer tabletleri üzerinde yapılan filolojik incelemeler,dillerininTürkçe gibi 
Ural-Altay dil grubuna ait olduğunu ortaya koymaktadır.6 Yazının icadı insanlık 
tarihinde yeni bir çağın başlamasına yol açmıştır. Tarihi yazı ile başlatan klasik 
sınıflandırma bu bakımdan doğru kabul edilebilir. 7

Çin Uygarlığı
Çin Uygarlığı’nda bilimsel faaliyetin başlangıcı M.Ö.2500’lere kadar gö-

türülebilir. Bu uygarlık genellikle kapalı bir toplum yapısına sahip olarak nite-
lendirilmiş ve bilimsel faaliyetin gelişmesinde doğrudan etkileri olmadığı ileri 
sürülmüşse de, erken dönemlerde komşuları Türkler ve daha sonraları da Hint  
Uygarlığı  ile yakın  ilişkilerde oldukları görülmektedir. Bu etkileşim  sonucunda 
on iki hayvanlı Türk takvimini kullandıkları bilinmektedir. Ayrıca yine Hint’ten 
de özellikle matematik konusunda etkilendikleri  kabul edilmektedir. Çin ast-
ronomisi, yıldızlar astronomisidir. Çin’de on tabanlı sayı sistemi kullanılmıştır. 
Çin Tıbbı, Hint Tıbbı gibi, evren, doğa ve insan arasında sıkı bir ilişkinin varlığı 
kabul edilmekle beraber, Çin’de evrenin sürekli oluşum içinde olduğu görülür.8

Hindu Uygarlığı
Hindu Uygarlığı , İndus Vadisi uygarlığına kadar uzanır. Bölgede yapılan ka-

zılarda; hamam ve kanalizasyon sistemleri bulunan planlı evlerin var olduğu bü-
yük şehir kalıntılarına rastlanmıştır. M.Ö.4.bin yılda ortaya çıkan bu  uygarlıkta; 
toprak işlenmiş, büyük ve küçükbaş hayvanlar beslenmiş, at evcilleştirilmiş, at ve 
öküzlerin çektiği iki tekerlekli kağnı arabalarını keşfedilerek, fillere yük taşıma-
cılığını öğretilmişti. Ayrıca resim yazısı da bilinmekteydi.  Kısaca söylemek gere-
kirse, bu uygarlık , temel özellikleri bakımından Sümer, Mısır ve Minos uygarlık-
larını andırıyordu.9 Sosyal ve dini ağırlıklı bu kültür, ayrıca Sümer kültürüyle de 
bağlantı kurmuş, Babil’de dönüşmüş ve onunla birlikte Avrupa’nın miras aldığı 
geleneği oluşturmuştur.

Hindistan’da ise, bilimsel faaliyetin başlangıcını M.Ö. 5000’lere götürmek 
olasıdır; ancak sistemli  bir bilgi için yaklaşık M.Ö. 2500’leri beklemek gerekir. 

6 Çığ, Muazzez İmiye, Sümerler Türklerin Bir Koludur(Sümer-Türk Kültür Bağları),Kaynak Yayınları; 
Eratalay, Süleyman 2021,Sümerce ve Türkçe Bir Altay Dili Tartışması Arvana Yayınları

7 Colin, A. Ronan, 2003.Bilim Tarihi –Dünya Kültürlerinde Bilimin Gelişmesi-(Çevirenler: Ekmeleddin 
İhsanoğlu-Feza Günergun) , TÜBİTAK yayını,Ankara, s.30-31; Özbay, Murat, 2005.Bilim ve Kültür 
Aktarıcısı Olarak Yazı, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları , s.67-74, 67,72 ; Çelebi, Nilgün, 
2020.Tarih Neden Yazıyla Başlar, Fikir Coğrafyası 10.Mart 2020

8 Tekeli,Sevim,Esin Kahya,Melek Dosay,Remzi Demir,H. GaziTopdemir,Yavuz Unat,1997. Bilim Tarihi, 
Ankara,s.8-9

9 Radhakrishnan, a.g.e., s. 271
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Hintlilerin gök sistemi, Yer merkezlidir; onların astronomilerinde gezegenlerin 
hareketleri hakkında bilgiler bulunmaktadır. Hindistan’da matematik sistemi, on 
tabanlı olup, erken tarihlerden itibaren konumsal sayı sistemine geçildiği görül-
mektedir. Sıfırı ilk defa Hintli matematikçiler kullanmış, daha sonra Müslüman 
matematikçiler diğer uygarlıklara aktarmışlardır. Hint tıbbı başlangıcından itiba-
ren Hint felsefi anlayışı ve evrenbilimiyle (kozmoloji) iç içe gelişmiştir. Şurası 
bir gerçektir ki, Hint Uygarlığındaki bilimsel faaliyetler daha sonraki  bilimsel 
faaliyetleri  etkilemiştir. Bu etkilenmenin; klasik dönemlerde tüccarlar,  gezginler 
ve savaşçılar aracılığı ile, daha sonraki dönemlerde de bu uygarlığın bilim ürün-
lerinin  önce İslâm Dünyası’nda  Arapçaya ve daha sonraları da İslam Uygarlığı 
katkıları ile birlikte Latince’ye çevrilmesiyle  olası olduğu görülmektedir.10

İndus Vadisi ile Fırat havzası arasındaki ticaret de çok eskilere dayanıyordu. 
Çünkü M.Ö.14. ve 15. yüzyıllardaki Kapadokya Hitit krallarına ait oldukları dü-
şünülen çivi yazılı tabletlerde , İndra, Mitra, Varuna ve Vedalarda Nasatya adıyla 
bilinen Asvinler gibi Hint tanrılarının adlarına rastlanmaktadır.  Hint kralları bile 
Aryan isimler taşıyorlardı. Yahudilikteki ahlaki ve dini tartışmalar, büyük oranda 
Sümer, Mısır ve İndus’taki yaygın kültürlerin etkilerini göstermektedir. İbraniler 
tarih sahnesinde ilk olarak M.Ö. 1400 yıllarına ait Tell-el-Amarna Yazıtlarında 
görülürler. Bu yazıtlarda İbrani göçmenlerin Filistin’e nasıl geldikleri, daha sonra 
Mısırlıların  denetimine geçişleri ve askeri hizmetlere girişleri anlatılmaktadır. 
Ünlü Mısır uzmanlarından Prof.Breasted, “Süleyman’ın Meselleri ile Mezmur
lar” kitabının büyük bir kısmının eski Mısır kaynakçasından (literatürü) alındı-
ğını belirtir. Aynı şekilde  bu kitap, “On Emir ve Hammurabi Kanunları”’nın da 
özetlenmiş bir yorumudur.11

Mısır Uygarlığı
Mısır için kendi kendine yeten bir dünyaydı denebilir. Hiyeroglif sistemi Mı-

sır’a özgü idi. Eski Mısır, dışa kapalı bir özellik olmakla birlikte ,üstün bir  uy-
garlık sergilemiştir. Sınırlarının ötesinde yaşayanlar bu ülkeye gıpta etmişler ve 
çevresindeki çöllerin , bu  uygarlığın kıskanç komşuları tarafından bozulmasına  
olanak bulunulamamıştır. Nil Nehri’nin genellikle temmuz ayında düzenli olarak 
taşması Mısır’da  yaşamın temelini oluşturmaktaydı . Yıllık taşmayla gelen su-
lar dikkatli kullanıldığı gibi, iyi düzenlenmiş olan sulama sistemlerinin devamlı 
olarak bakımı ve onarımı yapılırdı.12 Mısırlılar , çok eski çağlardan beri  üretilen 

10 Tekeli ve ark., a.g.e., s.9-10
11 Radhaknishnan, a.g. e., s.276
12 Colin, a.g.e., s.14
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papirüsler üzerine yazmaktaydılar.  Nil vadisi boyunca gelişen Mısır Uygarlı-
ğı’nda M.Ö. 2700’lü yıllardan itibaren matematik, astronomi ve tıp alanlarındaki 
faaliyetlerin ortaya çıktığı bilinmektedir.  Mısırlılar matematikte kullandıkları on 
tabanlı hiyeroglif rakamlarıyla, sayıları simgeleştirmişlerdir. Geometride de alan 
ve hacim hesapları yapmışlardır. Mimari alanda birer harika olarak kabul edilen 
eserler arasında en önemli yeri piramitler/ehramlar alır. Takvimleri güneş yılına 
dayandırmışlar ve  bir yılı 365 gün olarak kabul etmişlerdir. Günün 24 saate bö-
lünmesi de Mısırlılarca gerçekleştirilmiş bir gelenektir. Mısırlılar mumyalama 
geleneğini başarı ile uygulayarak anatomide ve tıp alanında oldukça ilerlemiş-
lerdir. 13

Orta Asya Türk Uygarlığı
Orta Asya Türk /Türkistan tarihi M.Ö. 8000’lere, hatta daha da eskilere götü-

rülmektedir. Kazılarda, taş devrine ait elle yapılmış boyalı çanak, çömlek, çakmak 
taşından ve taşlardan uçları sivriltilmiş ve topuz şekli verilmiş araç gereçlerden 
ayrı; buğday, arpa gibi tahıl ürünlerinin yetiştirildiğine dair izlere rastlanmıştır. 
Demiri işlemenin yanında, hayvanların evcilleştirildiği de bilinmektedir.  Bakır 
ve kurşundan çeşitli eşyalar yapıldığı gibi; ilk defa alaşım olarak bronzu da Türk-
ler icat etmişlerdir. Daha sonra, iklim  koşulları değişince güneye göç edilmeye 
başlanmıştır. Orta Asya’da Türklerin komşu Hindu Uygarlığı’nda görüldüğü gibi 
atı evcilleştirdikleri ;  buna bağlı olarak M.Ö. 2800 yıllarında da arabayı  bulduk-
ları bilinmektedir. 14,15

Mezopotamya Uygarlığı
“Nehirler arasındaki ülke” olarak kabul edilen Mezopotamya, Dicle ile Fı-

rat nehirleri arasındaki alüvyonlu bölgedir. Bu bölge “Bereketli Hilal” olarak da 
adlandırılmıştır.  Mezopotamya, uygarlık tarihine büyük miras bırakan Sümer- 
Akkad/Asur ve Babil   uygarlığının beşiğidir.Anılan uygarlıkların  tarih öncesin-
den birkaç bin sonra, üç bin yıl süreyle Asya Yakındoğusu’na  egemen olduğu, 
ancak milattan birkaç yıl sonra ortadan kalktığı bilinmektedir.16 Mezopotamya  

13 Tekeli ve ark., a. g. e ., s.11; j. YOYOTTE, Mısır-Firavunlar Devri, 1972.Meydan Larousse  Büyük Lugat 
ve Ansiklopedi, c.8, İstanbul 1972, s.724-726; Rousseau, P., 1972.Firavunlar Devrinde Bilimler, Meydan 
Larousse Büyük Lugat ve Ansiklopedi, c.8, İstanbul, s.741; Colin, a.g.e., s.16-29

14 Tekeli ve ark., a. g. e., s.10
15 https://islamansiklopedisi.org.tr/at
16 Largement,R.,G. Lafforgue, 1972.Mezopotamya-Tarih-, Meydan Larousse Büyük Lugat ve Ansiklopedi, 

c.8, İstanbul, s.712.
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uygarlığının başlangıcı M.Ö. 3000’lerden öncesine çıkarılır. Mezopotamya uy-
garlığı “sula tarıma” dayanıyordu.Bu kapsamda; zaman ölçme, alan hesaplama, 
sulama kanallarını düzenleme, değiş-tokuş gibi günlük  yaşamın ihtiyaçları göz 
önüne alınarak uygulanan astronomi ve matematik bilgilerinden yararlanıyorlar-
dı.Tarımsal üretim fazlalıklarını toplamak,saklamak ve dağıtmak için merkezi bir 
yönetim  geliştirilmiştir.Bunların tümü,en başata “zigurat” olarak bilinen tuğla-
dan yapılmış büyük tapınak siteleriyle ve piramitleri de içeren anıtsal yapılarla  
simgelenmiştir.17 Sümerler,tarım teknikleri yanında bakır,kalay,bronz,altın,gü-
müş,kurşun  madenciliğinde de bilgi sahibiydiler.Matematik işlemlerinde çar-
pım tablosu yanında,daire alanı ve silindir hacmi hesaplarında pi:3.125 değerini 
de kullanmışlardır.Bilinen en eskitıp el kitabı,Nippur harabelerinde bulunan ve 
M.Ö.3000 tarihinde yazıldığı sanılan bir tablettir.Bu  belgede oniki ilaçtan söz 
edilmektedir.18 Modern Astronominin temelinde Mezopotamya astronomisi yer 
alır. 19

Anadolu Uygarlığı
Coğrafi konumundan dolayı Avrupa ve Asya kıtası ile çeşitli bölgeler arasında 

bir köprü görevi üstlenmiş olan Anadolu yarımadasından, binlerce yıl boyunca 
farklı yönlere birçok göç olmuştur. Göç eden bu topluluklardan kimileri, Anado-
lu’ya yerleşerek çeşitli devletler kurdukları gibi aynı zamanda da değişik  uygar-
lıklar vücuda getirmişlerdir. Daha çok Hitit, Urartu, Firigya ve Lidya  uygarlık-
larının izleri günümüze kadar ulaşmışlardır. Hititlerin çivi yazısı ile hiyeroglif 
yazısını kullandıkları, bakır ve tunçtan eşyalar yaptıkları bilinmektedir. Van gölü 
civarında gelişen Urartular, çivi yazısı ile resim yazısı kullandıkları gibi, yap-
mış oldukları kapların üzerine onların hacimlerini de yazmışlardır.20 Firigya uy-
garlığının da, Fenike alfabesinin Batı’ya yayılmasında önemli rolleri olmuştur. 
Bakır-kalay alaşımı olan tunçtan eşyalar yapmışlar, kimi müzik aletlerini de bul-
muşlardı. Bilindiği gibi Batı Anadolu’daki Lidya uygarlığının en büyük başarısı 
parayı icat etmiş olmalarıdır.21

Antik Yunan  Uygarlığı
Tarihçiler Antik Yunan dönemini iki zaman dilimine ayırmışlardır. İlki; 

M.Ö.6. yüzyıldan Büyük İskender (M.Ö.356-323)’in Avrupa ve Asya’daki ege-

17 James E.McClellan III and Harold Dorn,Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji,ArakadaşYayınevi,s.40
18 Gürel, Osman,2001. Doğa Bilimleri Tarihi,İmge Yayınları,I.Baskı, s.47
19 Colin, a.g.e., s.29; Tekeli ve ark., a. g. e., s.12
20 Çilingiroğlu, Ayhan,1994. Urartu Tarihi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No: 77, Bornova.
21 Tekeli ve ark., a. g. e ., s.13
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menlik dönemi  “Helenik Çağ”, bu dönemden Romalıların aynı topraklar üze-
rinde egemenlik kurdukları zamana kadar geçen dönemi de “Helenistik Çağ” 
olarak adlandırmışlardır. Yunan uygarlığının evrensellik kazanması  Makedonya 
Kralı İskender’le   olası olmuştur22. Tarihin en büyük fatihlerinden biri olarak 
kabul edilen İskender,  babası Philip’in Yunan siteleri üzerinde kurduğu  egemen-
liğini güçlendirdikten sonra doğudaki ezeli düşman Pers İmparatorluğu üzerine 
yürümüş ve bu büyük imparatorluğu birkaç büyük savaşla ortadan kaldırarak Mı-
sır’dan Hindistan’a kadar çok geniş bir coğrafyayı ele geçirmiştir. Sonrasında ise 
Hindistan’a ilerlemiş, ordusundan gelen tepkiler üzerine geri dönmek zorunda 
kalmıştır. İskender,çok genç yaşta beklenmedik bir biçimde öldüğünden dünya 
imparatorluğu kurma hayalini gerçekleştirememiştir. Ölümünden sonra impara-
torluğu birkaç parçaya ayrılmıştır.

Bu geniş coğrafyada gerek farklı ırklar ve milletlerle, gerekse çeşitli  uygar-
lıklarla karşılaşan ve karışan İskender ve ordusu ile çevresindekiler, kuşkusuz  
onlardan etkilenmişlerdir. Bu aşamada Yunan bilimsel faaliyetlerinin, Mısır ve 
Mezopotamya ile İndus Vadisi ve Hint uygarlıkları ile  yoğun bir ilişki içine gir-
dikleri Helenistik dönemde artmıştır. Helenik dönem, bilimin felsefi düşüncelerle 
mayalanmaya ve olgunlaşmaya başladığı bir dönemdir. 

 Doğuda bilim ve uygarlığın gerilemeye başladığı M.Ö. 6. yüzyılda ise, o 
devirde yerleşmiş olanlar tarafından “İyonya”  olarak adlandırılan Batı Anado-
lu’da yeni bir dönemin temelleri atılmıştır. Ticari seyahatleri esnasında Mısır ve 
Mezopotamya uygarlıklarını yakından tanıma fırsatı bulmuş olan Miletli(Aydın/
Söke), Sisamlı, Efesli tüccarlar ve  gezginler aracılığıyla Anadolu’ya taşınan bi-
limsel bilgiler, bu topraklarda yeniden işenmiş ve değerlendirilmiştir. İlk Yunan 
bilgini olarak kabul edilen Miletli Tales ve takipçileri, O’nun başlattığı bilimsel 

22 İskender, M.Ö 336 - MÖ 323 yılları arasında yaşamış bir Makedonya kralıdır. Makedonya kralı 2. Filip’in 
de oğludur. İskender,Doğu seferinden önce yapmış olduğu savaşlarla  Sparta dışındaki bütün Yunan şehir 
devletlerini egemenliği altına almıştır. Daha sonra çıktığı Doğu seferi ile Pers İmparatorluğu’nu yıkarak 
Persepolis’i almış, Makedonya’dan Hindistan’a kadar uzanan büyük bir imparatorluk kurmuştur.

 Günümüzde,Yunan resmi ideolojisi tarafından Makedonlar Yunan sayılmakta,buna bağlı olarak da 
İskender’in Yunan soyundan olduğu kabul edilmekte ve Makedonya Devleti de taşıdığı adından dolayı 
tanınmamaktadır. (Bakınız : Koukoudadis George,2016.The Historic Evolution Of The “MacedoniaIssue” 
and The Ptospects For A Commonly Accepted Resolution: TheViewFrom. 10 th International Balkan 
History Congress. 3-4 December 2016. Samsun/Turkey)

 Ancak anılan iddianın tarih bilimi ışığında doğru bir yaklaşım olmadığı bildirilmektedir. (Bakınız: 
http://tr.wikipedia. org/wiki/III_Aleksandros;www.historyofmacedonia.org/MacedonianGreek Conflict/; 
http://cihantarihi.tumbir.com;Öznal,Erdoğan,1993. Makedonya Yunan Değildir. Genel Kurmay 
Basımevi,Ankara).

 Doğru olan yaklaşımın şu olduğu söylenebilir: Makedonlar Yunandan farklı bir soydur.Bununla birlikte 
İskender’in yaşadığı dönemlerde Antik Yunan kültüründen etkilenmişler, devlet ve ordu sisteminde Yunan 
sistemini takip etmişlerdir.
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anlayışı devam ettirerek bu geleneğin oluşmasında  önemli bir rol oynamışlardır. 
Tales’in bir piramidin gölgesini bir çubuğun gölgesi ile  oranlayarak piramidin 
yüksekliğini bulması, Mısırlıları çok şaşırtmıştır. 

Miletli bilginlerin fizik bilgileri deneysel değil kurgusaldı, ama evrende bu-
lunan bütün nesnelerin, bir basit unsurun başkalaşmış  durumları olduğunu söy-
lemeleri  fizik  tarihi açısından oldukça önemli sayılmıştır. Tales’e göre her şey 
su’dan olmuştu. Anaksimandros, ilk unsurun belirsiz diye adlandırdığı soyut 
bir cevher, Anaksimenes ise hava olduğunu söylüyordu. Homeros destanlarında 
(yaklaşık M.Ö. 9. yüzyıl) , Yunanlılar, Akdeniz’in bir kara kuşağı ile çevrelenmiş 
olduğuna ve bunun çevresinde ise sınırsız bir okyanusun varlığına inanmaktay-
dılar. Tales, bu inanca karşı çıkarak, Yer’in disk şeklinde olduğunu ve okyanusun 
üzerinde yüzdüğünü ileri sürmüştür. Anaksimandros daha da ileri giderek, yıldız-
lar ve gezegenlerin dönen bir küreye çakılı olduklarını ve basık bir silindir şeklin-
deki Dünya’nın ise bu kürenin merkezinde hiçbir yere dayanmaksızın durduğunu  
bildirmektedir. Çünkü Yer’in bir yönden diğer bir yöne gitmesi  ya da dönmesi 
için herhangi bir  nedenin bulunmadığını düşünmüştür. 23

Tales, M.Ö. 28 Mayıs 585 tarihindeki güneş tutulmasını önceden haber verdi-
ği için, eski Yunan’ın yedi bilgesinden biri olarak kabul edilmişti. Ancak anılan 
bilgi, kendi gözlem ve hesaplarına değil, Mezopotamyalılar tarafından tutulan 
yıllık gözlem kayıtlarına dayanıyor ve  özgün bir tarafı yoktu.24 Bilgili kişiler, 
bu dönemde Mısır’ı ve Mısır’daki olayları da takip ediyorlardı. Anaksagoras da, 
diğer coğrafyacılar gibi, başka nehirlerden çok farklı olan Nil’in düzenli bir şekil-
de taşmasının  nedenini dağlardaki karların erimesine bağlamıştır. Herodot daha 
sonra deliller getirerek bu görüşü çürütmüştür.25

Herodot (yaklaşık M.Ö. 484-426), hayatı boyunca geziler yaparak, Asya, Av-
rupa ve Afrika’da incelemelerde bulunmuştur. “Heredot Tarihi” Med savaşlarını 
ve bu savaşlara katılan halkları incelemek isteyenler için en değerli kaynak olarak 
kabul edilmektedir. Herodot eserinde, uygarlıklara  tarihçi gözüyle değil, daha 
çok bir etnograf gözüyle bakmaktadır. Yunan ve Yakın Doğu halklarının evlilik-
leri ile ilgili geleneklerinden, yemeklerinden, meskenlerinden, dillerinden ve din-
lerinden söz etmesi bakımından önemli bir eser olan Herodot Tarih’inde Mısır’la 
ilgili bir çok bilgi verir. Mısırlıların astronomilerinden söz ettiği gibi, Nil nehrini 
gözlemleyerek, onun Mısır için bir armağan  olduğuna işaret eder.26 Yunan Antik 

23 Tekeli ve ark., a.g.e., s.16-17; Colin,a.g.e.,69-74.
24 Tekeli ve ark., a.g.e., s. 17; Colin, a.g.e.,s. 71
25 Tekeli ve ark.,a.g.e., s.18-19
26 Meydan Larousse, 1971.Herodotos,Büyük Lugat ve Ansiklopedi, c.5, İstanbul, s.795; Tekeli ve ark., a.g.e., 



97Mehmet ŞEKER, Mustafa KAYMAKÇI

Çağında yazılan tarihler arasında yer alan Herodot Tarihi  kimi yönleriyle eleşti-
rilse bile dönemin ilk el önemli bir kaynağı olarak kabul edilmektedir.

Burada diğer  uygarlıklara göre Antik Yunan’ın farklı bir özelliğine işaret et-
mek gerekir. Gerek Helenik ve gerekse Helenistik çağlarda yaşamış filozof ve 
bilim adamlarından kimileri kendilerinden sonraki düşünce ve bilimi etkilemiş-
lerdir. Bunlardan kimilerinin eserleri daha sonraları, sadece Yunan düşünürlerin-
ce takip edilmemiş, aynı zamanda diğer  uygarlıklara ait olanlarca da ele alınarak 
incelenmişler ve hatta onlardan etkilenmişlerdir. Bunların bütününü burada tanıt-
mak bu çalışmanın hacmini şüphesiz aşar. Bu nedenle bölümde özellikle İslam  
uygarlığına etkileri gözlemlenen bilimcilere yer verilmiştir.

Filozof Sokrates/Sokrat
Yunan filozoflarının en ünlülerinden Sokrates/Sokrat(M.Ö.470-399), öğrenci-

si Platon/Eflatun’a göre; “en iyi, en akıllı ve en dürüst” biri olarak kabul edilen bir 
kişiliktir. Sokrat,Yunan düşüncesinde; varlığın ilkesi  ya da fizikî varlıklar üzeri-
ne değil, kendi varlığı üzerine  yoğunlaşarak zihin dünyasını keşfetmesi gerektiği 
yaklaşımını öne sürmüştü. Bu yaklaşım, Yunan filozoflarınca genellikle Sokrat 
öncesi ve Sokrat sonrası olmak üzere bir ayırım yapılmasını ortaya çıkarmıştır. 
Sokrat’ın,  yaşamın yüksek bir kudretin elinde olduğuna ve bu yüce varlık/kudret 
tarafından sevk ve yönetildiğini içtenlikle inandığı kabul edilmektedir. Sokrat,  
kuşaklar boyunca Atinalı düşünürlere yüksek ahlaki değerleri ve gerçek sevgisini 
aşılamış gibi görünmektedir. O’nun Yunan ve hatta dünya felsefe tarihinde çığır 
açtığı düşünülmektedir. Büyük bir ahlakçı olan Sokrat geriye hiçbir eser bırak-
mamış ; yaşamı boyunca hep tartışmayı ve sorgulamayı tercih etmiştir. Sokrat’ın 
seçkin iki öğrencisi  Ksenafon ve Eflatun sayesinde bu ünlü filozofu daha yakın-
dan tanımak olası olmuştur.27

Tıbbın babası sayılan Hipokrat
İlkçağın ünlü hekimi Hipokrat(M.Ö. 460?-375?)’ın İstanköy(Kos) adasında 

dünyaya geldiği sanılmaktadır. Hipokrat kendi zamanına kadar uygulanan gele-
neksel dini-sihri tedavi  yöntemlerine karşı hem akla, hem  deneye yer veren bir 
tıp anlayışını benimsemiş ve bununla ilgili gözlemlerini ortaya koymuştur. Mısır, 
Knidos ve İstanköy(Kos) Tıp Okulları’ndaki  deneysel birikimi sistemleştiren, 
tümevarıma dayalı tıp anlayışını geliştiren ve bu bilimi boş inançlardan ayıklayan 
Hipokrat’a göre, tıp ilahi bir sanattı. Bu sanatı  uygulayan hekim, hem tanrıların 

s.19-22.
27 Colin, a.g.e.,90-91 ; Kaya, Mahmut, 2009.Sokrat, DİA, c.37, İstanbul, s.352-353
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yardımını görmekte, hem de doğanın(tabiat)birleştirici gücünden yararlanmakta-
dır. İstanköy(Kos) adasındaki Asklepion (tapınak)’da yetişen Hipokrat’ın bütün 
akli ve  deneye dayalı bilimlerine  karşın şifanın  tanrısal kaynağını vurgulayan 
dinî yaklaşımlarla bütünleşmesi kaçınılmazdı. Tapınakta ilaç kullanımı sınırlıydı. 
İlaçlar başka yerlerde ve hekimler tarafından öğütlenirdi. Tapınakta cerrahi mü-
dahale yapılmazdı ve uygulanan tedavi temelde  psikolojikti. Bu tip uygulama-
nın Mısır’dan kaynaklanmış olduğu düşünülebilir. Hipokrat zamanında (M.Ö.5. 
yüzyılın sonu ve 6. yüzyılın ilk birkaç on yılında) biri Knidos’ta, diğeri İstan-
köy(Kos)’de bulunan iki merkezde tıp eğitimi verilmekteydi. Bu bakımdan klasik 
tıbbın ilk merkezinin İstanköy(Kos) Okulu(ekolü) olduğu söylenebilir.28 Tıbbi ra-
por tutma geleneğini Batı’da ilk başlatan Hipokrat olmuşsa da, bu gelenek kendi-
sinden sonra Batıda ne yazık ki devam ettirilmemiştir. Bu gelenek milattan sonra 
dokuzuncu yüzyılda İslam Uygarlığında yeniden canlanmış, Avrupa’da  ise ancak 
on altıncı yüzyıldan sonra uygulanmıştır.29

Akademi Kurucusu Platon/Eflatun
Platon/Eflatun(M.Ö. 427-347) bilindiği gibi İlkçağ filozoflarındandır. O’nun 

en önemli hocası Sokrat’tır. Hocasının ölümünden sonra başladığı gezilerinde; 
Megara, Kirenea, Sicilya, Mısır, İtalya gibi şehir ve ülkeleri dolaşmış; buralar-
daki bilim ve kültür adamları ile tanınmış, hatta kimilerinden dersler almış, fikir 
alış verişinde bulunmuştur. Eflatun, Sicilya   gezisinden döndükten sonra yakla-
şık M.Ö. 387 yıllarında, Atina yakınlarında bir kasabada Akademos bahçesinde, 
kültür tarihine “Akademi” olarak geçmiş olan bir eğitim kurumunu kurmuştur. Bu 
okul, daha önceleri Mezopotamya’da, Mısır ve Yunanistan’da benzerleri görülen 
bir okuldu. Ömrünün kalan büyük bir bölümünü burada ders vererek, kitap yaza-
rak geçirmiştir.30 Eflatun’un en ünlü öğrencilerinden biri Aristo’dur. Varlıklı bir 
kişi olmasına karşın ,  eserlerine bakarak O’nu gözü; ideal dünyada olan, ebedi 
mutluluğa ermenin aşk ve heyecanıyla yaşayan, bu dünyanın geçici zevklerine 
fazla önem vermeyen, tam anlamıyla “mistik”31 bir insan olarak görmek olasıdır. 
Bu yönüyle Eflatun, hocası Sokrat’ın takipçisi ve devamı sayılır. Ancak diğer yö-

28 Kahya, Esin,1998. Hipokrat, DİA, c.18, İstanbul, s.119-121; Colin, a.g.e., 93-95.
29 Colin, a.g.e., s.97
30 Bu akademi yaklaşık 900 yıl ayakta kalabilmiş, ancak M.S. 529 yılında Bizans İmparatoru Jüstinyen’in 

emriyle kapattırılmıştır. Colin, a.g.e., 98
31 “Mistik”; sözcük olarak gizemsel anlamına gelmektedir. Gizemli, farklı olan demektir. Mistisizm 

felsefesine sahip, o anlayışı benimseyen insanlar için kullanılır. “Gizemcilik” ya da “mistisizm”; dinsel 
esrimelerle(esrime;kişinin, duyulur dünyanın dışına çıkarak kendinden geçmesi, kendini Tanrı’yla birleşmiş 
sayması durumu) ilgili ülkülemlerin(ideoloji), erdemlerin, ayinlerin, ve efsanelerin uygulanmasının 
birlikte yapıldığı fikir akımı olarak tanımlanabilir. Mistisizm, tarihin farklı  dönemlerinde farklı anlamlara 
sahip olmuştur ve Antik Yunanlara kadar uzanmaktadır. (Bakınız:https://tr.wikipedia.org/wiki/Mistisizm)
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nüyle zihni sosyal  sorunlarla uğraşan bir toplum adamı; din,  toplum , siyaset ve  
yönetim alanında plan ve projeler yapan büyük bir ıslahatçı olarak da görünmek-
tedir. Eflatun’a göre bilimin hedefi, idea’ları araştırmak ve anlamaya çalışmaktı. 
O’nun çoklu evren  kuramında32 bir yenilik olmamakla beraber matematiğe ver-
diği önem, bilim için bir kazanç olmuştur. Bunun yanında bilime tam ters etkisi 
olan bir görüşü de; gözleme güvenmemesiydi; akıl yoluyla varılan sonuçların 
deney ile elde edilenlerden daha üstün olduğuna inanıyordu. Bu arada, kuşkusuz 
Eflatun’un kendisinden sonraki filozofları oldukça etkilediği de söylenebilir.33

El-Muallimü’l-Evvel/İlk Öğretmen : Aristo
İlk çağ Yunan filozoflarından Aristotales/Aristo (M.Ö.384-322),M.Ö.367 yı-

lında öğrenim için Atina’ya gitmiştir. Eflatun’un Akademi’sinde yirmi yıl kadar 
devam eden  öğrenimi sırasında  başlangıçta Eflatun’un seçkin öğrencileri arasına 
girmiş, ancak sonra da O’nun felsefi sistemini eleştiren bir rakibi olmuştur. Efla-
tun O’na; “okuyucu” ve “akıl” adlarını takmıştı. Hocasının ölümüne kadar Aka-
demi’de kalmıştır. M.Ö.343 yılında Makedonyalı Filip, Aristo’yu oğlu İskender’i 
eğitmesi için Pella’ya davet etmiştir. Bu hocalığı kendisini “cihan imparatorunu 
yetiştiren üstad” ünvanı ile büyük bir üne kavuşturmuştur. İskender tahta çıkınca 
Aristo, Atina’ya giderek kendi okulunu ve araştırma merkezini kurmuştur.  Bu 
okulun kurulduğu korulukta ders verirken yürümeyi/derslerini öğrencileri arasın-
da gezinmeyi tercih ettiği için “yürüyenler” anlamında “meşşailer/meşşaiyyun “ 
diye de anılmışlardır. Aristo,burada okul ile bir kütüphane kurmuş, aynı zamanda 
doğada var olan çeşitli maddeleri bir araya topladığı bir de müze oluşturmuştur.  
Eskiçağ Yunan bilim ve felsefesi ulaşabileceği en yüksek noktaya Aristo ile ulaş-
mıştır. 34

32 “Çokluevren (İngilizce: multiverse)”; birbirinden farklı, gözlemlenebilir evrenlerin hipotezsel toplamıdır. 
Ancak bu evren, varsayımsal çoklu evrenin çok küçük bir kısmını oluşturur.Bir başka deyişle Çokluevren 
sonlu ve sonsuz var olan olası evrenlerin hipotezsel bütünüdür ve bu evrenler var olan her şeyi -bütün 
mekan, zaman, madde ve enerji ile birlikte fizik kanunları ve fiziksel değişimleri- kapsar. Bu evrenlere 
“paralel evrenler” ya da “alternatif evrenler” de denir.Çokluevren kavramına başlıca olarak kozmoloji, 
kuantum mekaniği ve felsefede rastlanır. Çokluevren kavramıyla genellikle bilinen gözlemlenebilir 
evrenin potansiyel farklı sürümleri ve dolayısıyla farklı tarihçeleri (geçmiş ve gelecekleri) kastedilir.
(Bakınız:

 https://tr.wikipedia.org/wiki/Evren; 
 https://web.itu.edu.tr/~kcankocak/docs/Coklu-evrenler-kerem-cankocak.pdf)
33 Olguner, Fahrettin,1994. Eflatun, DİA, c. 10, İstanbul, s.469-476; Colin, a.g.e., 97-102.
34 Colin, a.g.e., s.104-106; Kaya, Mahmut, Aristo, 1991.DİA. C.3, İstanbul 1991, s. 375-376.
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İskenderiye ve Helenistik Dönem35

Helen birliğini sağlayan Makedonyalı Filip’in öldürülmesinden sonra yerine 
geçen büyük oğlu ve Aristo’nun da öğrencisi olan Büyük İskender, M.Ö. 334-323 
yılları arasında kazanmış olduğu zaferlerle büyük bir imparatorluk kurmuştur. 
Onun kurduğu imparatorluğun sınırları Akdeniz’in batı kıyılarından İndus Neh-
ri’ne, Mısır ve Babil ülkesinden Hazar Denizi ile ötesine ulaşmıştır. Bu büyük 
imparatorluk, Yunan kültürünü Doğu’da Hindistan’a kadar taşıdığı gibi, Doğu 
Uygarlığının etkilerini de Batı’ya aktarmıştır. İskender’in M.Ö. 323’de ölümün-
den sonra imparatorluğun generalleri ve  mirascıları arasında üç bölgeye ayrıl-
mıştır. 

Yunanistan ve Makedonya, Antigonos ve soyuna; Pers ve Babil ülkeleri Selef-
kos ve soyuna ,Mısır ise Ptoleme soyunun  kurucusu Ptolemeus Soter’e düşmüş-
tür.Burada üzerinde durulması kişi Ptolemeus Soter’dur.36 O, İskender’in kurma-
ya başladığı yeni liman şehri İskenderiye’yi tamamlamış ve burada bir müze ile 
bir de kütüphane kurmuştur. Bu iki kurum, ileri düzeyde çalışmaların yapıldığı 
bir merkez haline gelerek Öklides/Öklid ve Arkhimedes/Arşimed gibi bilimcileri 
kendine çekmiştir. İskenderiye, yedi yüz yıl boyunca gelişecek olan Helenistik 
kültürün merkezi  durumuna gelmiştir.37

Müzedeki matematik okulunu Öklid kurmuş ve geometri eğitiminin temelini 
atmıştır.Mekanik buluşları ile tanınan Arşimed  ise günümüzde mekanik ve hid-
rostatik olarak adlandırılan bilimler üzerine yoğunlaşmıştır. İskenderiye Mekanik 
Okulu uzun bir dönem faaliyetini sürdürmüş görünmektedir. 

Herofilos tarafından kurulmuş olan İskenderiye Tıp Okulu da önemli bir ku-
rum olarak kabul edilmektedir. Bu tıp okulunun önemli kişilerinden   birisi de 
Atina ve İstanköy’de tıp eğitimi görmüş olan Erasistratos’dur. 

İskenderiye’ye hiç gitmemiş olmakla birlikte çalışmalarıyla İskenderiye oku-
lunu etkileyen Hipparkos ise, çalışma  yaşamının tamamını değilse bile büyük 
bir kısmını Rodos’ta geçirmiştir. Hipparkos’un eski Yunan astronomisinin en iyi 
gözlemci astronomudur. Elde ettiği sonuçların İskenderiye’deki astronomların 
çalışmalarına önemli katkılar verdiği bilinmektedir. 

35 Gürel,a.g.e.,s71-92
36 I. Ptolemaios Soter, Büyük İskender’in bir generalidir. O’nun ölümünden sonra Diadokhlar mücadelesinde 

öne çıktı. Diadoki devletlerinden biri olarak Antik Mısır’da MÖ 305/4’te firavun unvanını da alarak 
döneminde krallık yapmıştır. Ptolemaios Krallığı ve Ptolemaios hanedanı kurucusudur.(Bakınız: https://
tr.wikipedia.org/wiki/I._Ptolemaios)

37 Colin, a.g.e., s.118-119; Tekeli ve ark.,a.g. e.,s.32-34
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Çalışmalarının günümüze ulaşması da, kendisinden üç yüz yıl sonra yaşamış 
olan İskenderiyeli Klaudyos Batlamyus(Claudius Ptolemy)38sayesinde olmuştur. 
Batlamyus, daha sonra da ele alacağımız üzere, Hipparkos’un çalışmalarını , Al-
magest/el-Mecisti adıyla günümüze ulaşan astronomi  eserinde kullanmıştır. 39

Galen/Calinus (M.S.120?-200?) İskenderiye’de yaşamış ünlü Yunan hekim 
ve filozoflarından biridir. Galen’in Bergama’da doğduğu bilinmektedir. Bergama, 
İzmir(Smyrna), Corinthos ve İskenderiye’de tıp öğrenimi ve eğitimi görmüştür. 
Batıda ve tıp tarihinde önemli bir yeri olan Galen’in İslâm tıbbını etkilediği de 
kabul edilmektedir.40

Tales’ten başlayarak, Atina’daki Lykeion’a ve İskenderiye’deki Kütüphane ve 
Müze’ye kadar Antik Yunan bilimini genel hatları ile özetlemeye çalıştık. İsken-
deriye’deki Kütüphane ve Müze, Batlamyus’tan sonra devam ettiyse de, dikkate 
değer özgün çalışmalar giderek azaldı. Kütüphanede yüz binlerce papirüs tomarı 
vardı. Söylentilere göre M.Ö. 40 yıllarında Marcus Antonius ‘un Bergama Kü-
tüphanesi’ndeki 200.000 tomarı Kleopatra’ya hediye etmesi üzerine koleksiyon 
çok daha zenginleşmişti. Ancak kütüphanenin kuruluşundan iki yüz yıl sonra, 
Batlamyus’un ölümüyle birlikte  kütüphaneye yapılan  eklemeler azalmaya baş-
lamıştı. Kısa bir zaman sonra da, işgaller ve ayaklanmalar sonrasında koleksiyon 
zarar gördü. M.S. 269’da Palmira Kraliçesi, Mısır’ı işgal ettiğinde, kütüphane 
kısmen yandı. M.S.415’teki ayaklanma sırasında gördüğü zarar ise daha da bü-
yük oldu. Bu ayaklanmayı; putperestliğe ve Hıristiyanlığa düşman olduğu insan-
ların Ortodoksluğu savunan İskenderiye piskoposu Kiril’in kışkırttığı  ya da en 
azından saldırıya göz yumduğu sanılmaktadır.Kadın matematikçi Neoplatonist, 
filozof ve Müzenin yöneticisi Hipatia, keşişler tarafından öldürülmüş ve kızgın 
kalabalık kütüphaneyi yakmıştır. Bu olaylardan sonra İskenderiye, bilim merkezi 
statüsünü hiçbir zaman tekrar elde edememiştir.41

Bir taraftan eski Yunanlıların göçleri ve bulundukları coğrafyaya yerleşmele-
ri; bir taraftan da onların  ilişki kurdukları daha eski toplumlardan aldıkları şeyler 
ortaya çıktıkça onlara mal edinen “Yunan mucizesi” iddiasının ne kadar mübala-

38 Klaudyos Batlamyus, İskenderiyeli Yunan matematikçi, coğrafyacı ve astronomdur. Yaklaşık olarak 
100-170 yılları arasında yaşadığı kabul edilir. Geç İskenderiye Dönemi’nde yaşamış ünlü bilim 
adamlarındandır(Bakınız; https://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy)

39 Colin, a.g.e., s.119-135; Aydın,Cengiz,Gülseren Aydın,1992. Batlamyus, DİA., c.5, İstanbul, s. 196
40 Kutluer, İlhan, 1993.Calinus, DİA, c.7, İstanbul,s. 32-34; Colin, a.g.e., s.275
41 Colin, a.g.e., s.136; Hilmi Ziya Ülken, 1935.Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü, İstanbul, s.39-42; Hz. 

Ömer’in halifeliği döneminde Mısır fethedildiği zaman burada artık İskenderiye Kütüphanesinin eseri bile 
kalmamıştı. Ülken, a.g.e., 42
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ğalı/abartılı olduğu anlaşılmaktadır. Hilmi Ziya Ülken, Antik Yunan’ın bilimsel 
kazanımlarının üç kaynaktan alındığını belirtmektedir :

“1.Sümerlerden : Sümerlerin (milattan evvel 3500) bugünkü bilgimize göre en 
eski olan ilmi Etiler(Hittite) vasıtasile Anadolu’ya, orada Lidya, Frikya, Karya 
(İyonya) memleketlerine geçiyor. İuonya’dan da Yunanlılara geçiyor (Milattan 
evvel 600).

“2. Fenikeden  : Diğerine nazaran daha zayıf olmakla beraber Fenike ilmi, 
gemiciler vasıtasile adalara (Kıbrıs, Girit), oradan da Ege uygarlığına ve daha 
sonra Yunanlılara geçmiştir. Fenikeliler Mısır ve Sümmer ilminin nakılliği vazi
fesini görmüşlerdir.

“3.  Mısırdan : Eskidenberi en çok bu menbaa/(kaynak) ehemmiyet veriliyor
du. Hatta bir zamanlar Yunanlılara, ihtiyar Mısır’ın talebeleri nazarile bakılıyor
du. Bu tesirin ihmal olunmayacak kadar mühim olduğu muhakkaktır.

“Yunanlılar umumi surette Mısırdan hendese,Fenikeden hesap ve Sümmer
lerdenhey’et(astronomi)’i aldılar. Fakat unutulmamalıdır ki bunun yanında bir 
nevi hesabı, kadastroyu, tabiat bilgisini Sümerlere borçludurlar. Bu muhtelif 
bilimlerin Yunana hangi ellerden ne suretle girmiş bulunduğu tamamile malum 
değildir…”42

Tarih boyunca gerek milletlerin, gerekse uygarlıkların karşılıklı ilişkilerin-
de , önce ihtiyatlı bir yaklaşım görülmektedir. Zamanla tanışmalarla başlayan 
gözlem ve tartışmalar, ardından bilimsel tartışmalara neden olmuş; karşısında-
kini daha iyi tanıma isteğinin ardından da “çeviri hareketlerini” doğurmuştur. 
Hemen hemen bütün uygarlıkların yükselişinde, bu hareketlerin rolü olduğu ve 
bir  çeviri döneminin yaşandığı kabul edilmektedir. Zaman içinde dağınık olarak 
görülen çeviriler , bir takım okulların oluşarak  kurumlaşmalarına yol açmıştır. 
İşte bu okullar, kültür çatışmalarında ve uygarlıklar arası alış verişlerde merkezî 
bir rol oynamış görünmektedir. Bu açıdan bakılınca; Antik Yunan  Uygarlığı ile 
Doğu dünyasının karşılaşması İskenderiye Okulu’nda; İran ile Antik Yunan ve 
Hint  ilişkileri Cundişapur Okulu’nda söz konusu olmuştur. Bu kapsamda İslam  
Uygarlığı ile Batının karşılaşması, İspanya/Endülüs, Sicilya ve Haçlı Seferleri 
sonucunda gerçekleşen  ilişkilerle kurulan  çeviri okullarının, uzak  ya da komşu  
uygarlıklar arasında  yoğun faaliyetlerin ortaya çıkmasına  olanak sağladığı göz-
lemlenmektedir.43 

42 Ülken,Hilmi Ziya, a.g.e.,, s.23-24. Ülken, bu uygarlıklardan Yunanlıların hangi bilim dallarından 
yararlandıklarına dair örnekler için bkz. : Aynı eser, s.24-29.

43 Ülken,Hilmi Ziya, a. g.e., s. 19; Demirci, Mustafa, 1996.Beytü’l-Hikme-Kuruluşu, İşleyişi ve Etkileri-, 
İstanbul, s.18
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İslâm Uygarlığının Klasik Dönemi
İslam Uygarlığının  oluşum döneminde  bilim faaliyetlerin yürütüldüğü eğitim 

öğretim kurumlarının yeri oldukça önemlidir. İlk dönemlerde  genellikle cami-
lerdeki ders halkaları dikkat çekici mekanlar olarak görünmektedir.  Halifeler ve 
sultanların sarayları ile vezirlerin ve varlıklı ailelerin ve âlimlerin evlerinin de bu 
tür faaliyetlere açıldıkları bilinmektedir. Rasathanelerde de, sistemli gözlemler-
le astronomi ve matematik alanlarında çalışmalar yapılmıştır. Yanı sıra  pozitif 
bilimler arasında kabul edilen astrolojik bilgileri önceden elde etmek, bu arada 
kıblenin belirlenmesi ile ibadet zamanlarının belirlenmesi gibi  konularda da fa-
aliyetlere devam olunmuştur. Müslümanlar,  uygarlığın oluşumunda ve  aktarıl-
masında kitabın  önemini kavramış, kendilerinden önce yazılmış bu eserleri  ko-
ruyarak bilimsel faaliyette bulunacakların hizmetine sunmaya gayret etmişlerdir. 
Bu amaçla ,örneğin Emeviler döneminde, cami ve mescitlerde, kimi  bilginlerin 
evlerinde ve halifelerin saraylarında kütüphaneler kurulmuştur. Halifelerin sara-
yında başlayan kütüphanecilik, Abbasiler döneminde ve onları takip eden Müslü-
man devletlerde resmî birer kurum haline gelmiştir. Zaman içinde İslam tarihinde 
kütüphaneler  doğal afetler, Haçlı Seferleri ve Moğol İstilası gibi saldırılar sonu-
cunda büyük zararlar görmüşler, içerisinde çok zengin bir kültürel mirası  içeren 
eden bu kütüphanelerin bir çoğu yağmalanıp ve yakılarak yok edilmişlerdir.44,45

Emevilerle başlayan ve Abbasiler döneminde devam eden  bilimsel faaliyetler 
giderek hız kazanmış ve gelişme kaydetmiştir. Abbasilerin ilk dönemine(750-813) 
bakıldığında İslam kültür ve uygarlığının bilim, teknik ve sanat alanları ile bu 
alanlardaki kurumlaşmada ciddi gelişmeler görülmektedir. Örneğin; Harun Reşid 
neredeyse devletin bütün olanaklarını   bilimsel gelişme için seferber etmiş gö-
rünmektedir. Oğulları Me’mun (813-833) ile Mu’tasım (833-842 )   da babaları-
nın yolunu takip etmişlerdir. 

Eski  uygarlık ve kültür merkezleri fethedilince Müslümanlar; Mısır, Babil, 
Asur, Fenike,  Yunan, Roma, İran ve Yunan  uygarlıklarının sahip oldukları  bi-
limsel ve kültürel mirasa sahip olmuşlardır. Bunların başlıcaları; İskenderiye, 
Antakya, Nusaybin, Harran, Ruha-Edessa/Urfa, Cündişapur ve Kınnesrin (Suri-
ye’nin kuzeyinde bir şehir)’de faaliyet gösteren merkezler olmuştur.46

44 Çelebi, Ahmet,1983. İslam’da Eğitim Öğretim Tarihi (Çeviren: Ali Yardım), İstanbul, s.35, 103, 139-
160v.d. ; Vural, Mehmet 2021.Abbasiler Döneminde Bilim, Kültür ve Felsefe, İslam Tarihi ve Uygarlığı, 
c.6 (Editörler: Mehmet Şeker-Nahide Bozkurt-Mustafa Demirci), İstanbul, s.259-262

45  Osman Gürel,a.g.e.,s.109-129
46 Hitti, Philip K. , 2011.Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, İstanbul, s. 247; Ülken, a. g. e., s.79-95; 
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Bu dönemde büyük bir  çeviri faaliyetine girişilmiştir.  Çeviri faaliyetinin ilk 
dönemini, Me’mun’un halifeliğine kadar süren dönem (750-813) oluşturmuştur.  
Bu eserlerin çoğunluğunun da yeni Müslüman olmuş  çevirmenler tarafından ya-
pıldığı bilinmektedir. Me’mun ve onu takip eden halifeler döneminde ise  çeviri 
faaliyetleri Bağdat’taki “Beytü’l-Hikme:Hikmet Evi/Bilgelik Evi”de devam et-
miştir. Beytü’l-Hikme’nin Abbasilerin ilk halifelerince kurulduğu kabul edilirse 
de Halife Me’mun tarafından 830 yılında geliştirilip kurumlaşmasının tamamlan-
dığı yeni araştırmalarla ortaya konmuş bulunmaktadır.47 

Beytü’l-Hikme’de çeviri dışında bir çok bilimsel faaliyette de bulunulmuştur. 
Bir yandan  nakli (tefsir, kelam, hadis ve fıkıh gibi) ve akli bilimlerin (matematik, 
edebiyat ve mantık bilimi gibi) sistemleştirildiği, yabancı uygarlıklara ait bilim, 
düşünce ve kültürel ürünlerin Arapçaya çevrildiği,bir yandan da kelam ve felsefe 
alanında çok yönlü tartışmaların yoğunlaştığı da görülmektedir. Burası bir fen 
bilimleri akademisi, bir rasathane ve tam  donanımlı bir kütüphaneden oluşan bir 
kurum olmuştur. Anılan kurumlarda, maaşları devlet tarafından ödenen  çevir-
menler  kurulu vardı. Çeşitli  bilim alanlarında Mısır, Hint ve Antik Yunan bilim 
ve kültürüne ait eserler Arapçaya çevriliyordu. İslam coğrafyasında daha sonra 
ortaya konulacak  bilimsel faaliyetlerle kurulacak değişik kurumlar gelişerek çok 
canlı bir  durum alacaktır.48

Bu dönemde karanlık çağını yaşayan Avrupa ve Hıristiyan dünyası, Abbasiler 
devrini , dünya  bilim ve  uygarlık tarihi açısından altın çağ olarak nitelemektedir. 
Özellikle Temmuz 751’de Müslümanlar ile Çinliler arasındaki Talas Savaşı sıra-
sında Çinlilerden elde edilen bilgilerle önce  Semerkant’ta  üretilmeye  başlayan  
kağıt, daha sonra bütün İslam dünyasına yayılmıştır. O zamana kadar üzerlerine 
yazı yazılan malzemeler çok pahalı ve ulaşılmaları oldukça zor olan araçlardı. Bu  
nedenle yazı malzemesi olarak kullanılan kemiklerin, tabletlerin, parşömenlerin, 
papirüslerin yerine daha ucuza mal edilen kağıdın geliştirilmesi Müslümanlar sa-
yesinde olası olabilmiştir. Bilindiği gibi, kağıt, bilginin korunması, yayılması ve 
sonraki dönemlere de aktarılması açısından önemli bir araç olarak kullanılmıştır. 
Bu itibarla, kağıt  üretiminin ve kağıt ile dolayısıyla bilginin yaygınlaşmış olma-
sında, Türklerin ve diğer Müslümanların rolleri unutulmamalı ve onların bu  araç 
ile dünya  uygarlık tarihine yaptıkları hizmet ve katkıları herhalde takdirle kar-

47 Demirci ,a. g. e., 51-52 v.d.; Colin, a.g.e., 228
48 Çelebi, a.g.e., s. 140; Colin, a.g.e., s.225-227; Şeker, Mehmet ,Süleyman Genç,2018. Türk İslam Uygarlık 

Tarihi, İstanbul s.282; Şeker, Mehmet,2016. İslam Uygarlığında bilimin Doğuşu ve Gelişmesine Genel Bir 
Bakış, İslam Tarihi ve Uygarlığında Şanlıurfa I, Şanlıurfa, s.10; Vural, Mehmet,2021. Abbasiler Döneminde 
bilim, Kültür ve Felsefe, İslam Tarihi ve Uygarlığı (Editörler: Mehmet Şeker,Nahide Bozkurt,Mustafa 
Demirci) İkinci Baskı, c.6,  İstanbul 2021, s.247-249.
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şılanmalıdır. Kağıdın kullanılması yanında; yazılan bir belgeyi çoğaltmak içinde 
Endülüs’de kullanılan çoğaltım(teksir) makinası sayesinde matbaanın ilk haber-
cileri olarak Müslümanların görüldüğünü de gözden ırak tutmamalıdır.49 Bundan 
sonra görülecek olan  çeviri faaliyetleri sonucu ortaya konulacak eserlerin;  ka-
ğıtlarla çoğaltılmaları ve bu malzemelerin daha ucuza  sağlanması da bilimin ve  
uygarlığın gelişmesinde İslâm uygarlığının oynadığı rolü açıkça göstermektedir.

İslam tarihinde Emevi/Abbasi halifelerinin desteği ile 8.yüzyılda başlayıp 10. 
yüzyılın sonlarına kadar  üç yüzyıl devam eden  çeviri hareketleri sayesinde, 
Antik ve Helenistik çağlarda yaşamış olan seksene yakın bilgin ve filozofun çe-
şitli eserleri Arapçaya çevrilmiştir. Bunlar arasında Aristo, İslâm dünyasındaki 
etkileri bakımından üzerinde en çok durulan filozoftur. İslâm filozofları arasında 
terminolojik,  yöntemsel ve problematik bakımdan Aristo’yu takip edenlere Meş-
şaiyyun ve onların temsil ettikleri okula da “Meşşai Okulu” adı verilmiştir.   Yay-
gın olan şöhretinden dolayı mutlak olarak “elHakim” ve “el-Feylesuf/feylesof”  
unvanları alınınca yine Aristo kastedilmiştir. Bunlardan başka Aristo, mantık di-
siplininin de kurucusu sayılmaktadır.Bu nedenden  dolayı da  “sahibü’l-mantık”,  
bilimleri sınıflandıran bir üstad olduğu için “el-mu’allimü’l-evvel” unvanlarıyla 
da anıldığı bilinmektedir. Meşşailer için Aristo felsefesini olduğu gibi takip  ya 
da taklit ettikleri söylenemez. Aynı  okula bağlı oldukları halde,  örneğin Kindi, 
Farabi, İbn Sina,İbn Rüşd ve benzerlerinin felsefeleri az  ya da çok birbirinden 
farklılıklar göstermektedir.50

Meşşai Okulu’nda  çalışan fikir adamları arasında ilk ve en etkili  ilk İslam 
filozofu Ebu Yusuf Ya’kub b. İshak el-Kindi’dir (ö.252/866? ya da 256/870). 
Kindi, aynı zamanda İslam dünyasında Meşşai  Okulu’nun kurucusu olarak da 
kabul edilmektedir. Kindi bu dönemde çalışma ve tartışmalara en üst  düzeyde 
katılarak, uyguladığı usul ve kullandığı kavramlarla kelam biliminden felsefe-
ye  geçişi sağlamış olan ilk İslam filozofu sayılmaktadır.Kindi, kendisini sadece 
felsefe ile sınırlandırmamış, bilimin çeşitli dalları ile de çalışmıştır.51 O,Aristo  
yöntembiliminin bütün konularını, Aristo ve O’nun öğrencisi Theophrast’a da-
yanarak ele almıştır. Kindi,  onların görüşlerini aynıyla almamış ve  örneğin rüz-

49 Danişmend, İsmail Hami, 1971.Garp Uygarlığının Menbaı Olan İslam Uygarlığı, İstanbul, s.12-17; Şeker 
ve Genç, a.g.e., s.282

50 Kaya,a.g.e., c. 3, s.375-376. Aristo’nun eserlerinin İlk ve Ortaçağ’daki listeleri, bunların  nitelik ve 
içerikleri, Arapçaya yapılan çevirileri , şerh, tefsir  ya da ihtisarları, bilimsel yayınların nerede ve ne zaman 
yapıldığı gibi konular için Mahmut Kaya’nın İslam Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi (İstanbul 
1983, s.73-347) adlı eserine başvurulabilir.

51 Kaya, Mahmut, 2002.Kindi, DİA.,c.26, Ankara, s.42; Colin, a.g.e., s.228
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garların oluşumunu ele aldığı gibi birçok konu hakkında  özgün  ve bağımsız 
açıklamalar yapmıştır.52

İslam dünyasında astronomi, astroloji ve coğrafya alanlarındaki Hint ve İran 
kaynaklarından sonra; h.II./M.8. yüzyıldan itibaren  Yunan  kaynaklarına da ilgi 
duyulmaya başlanmıştır. Rasathanelerin kurulması, Kurtuba’da 40.000 ciltlik bir 
kütüphane ile Bağdat’ta Beytü’l-Hikme’nin kurulmuş olması, Kahire’de Halife 
el-Hakim(996-1021) zamanında bir eğitim merkezinin açılması ve diğer Müs-
lüman şehirlerinde benzeri faaliyetlerin artması sonucunda bilime ilgi artmakla 
kalmamış, aynı zamanda farklı bilim dallarında da yeni çalışmalara da yönelen 
bilim adamları tarafından yeni  eserler ortaya konmuştur. Bu kapsamda Müslü-
man matematikçi, coğrafyacı ve astronomi bilginlerinin çalışmalarında Klaudyos 
Batlamyus’un etkisinin önemli bir yer tuttuğu kabul edilmektedir.  Bununla bir-
likte Müslüman bilginler, örneğin Batlamyus’un çok basit bir kurama dayanan 
kirişin yerine sinüsü kullandılar.Klasik trigonometrik işlevlerini geliştirdiler.53 
Kısaca  Batlamyus’un basit matematik,coğrafyasını ve astronomisini aynen kop-
ya etmemişler, daha çok Hint ve İran kaynaklı bilgilerle sentezleyerek, yeni sis-
tem ve teknikler geliştirmişlerdir. Böylece Batlamyus’un  kuramlarında düzelt-
me (tashih) ve bütünleme (ikmal) yaptıkları gibi, aynı zamanda bu alanda Asya 
memleketlerine dair Batlamyus ve diğer Helenistik kaynaklardan çok daha geniş 
ve doğru bilgiler vermişlerdir.54

EL-Harizmi: Astronomi bilgini ve Matematikçi
Ebu Ca’fer Muhammed bin Musa el-Harezmi/Harizmi(ö. h.232/M.847’den-

sonra)’nin bilim dünyasına katkısı matematik alanında olmakla birlikte astrono-
mi  ve coğrafya üzerine de eserleri vardır. Eldeki bilgilere göre Harizmi Bağdat’ta 
yaşamış ve Halife Memun döneminde (813-833), önemli üyelerinden biri olduğu 
Beytü’l-Hikme’de de görev yapmıştır. 

“Zicü’s-Sind-Hind” adlı eseri, Harizmi’nin, bir Hind heyetinin Halife Mansur 
zamanında h.154/M. 770-771 yılı dolaylarında Bağdat’a getirdikleri Brahmagup-
ta’nın “Sidhanta” adlı kitabından kısaltılarak ve yararlanarak İslâm ülkeleri için 
kaleme alınmıştır. Harizmi’nin bilimler tarihindeki asıl ününü kazandığı eseri  ise 
“Kitabü’l-Muhtasar fi hisabi’l-Cebrve’l-Mukabele’si”dir.Bu kitabı ile “cebir” bir 

52 Sezgin, Fuat, 2008.İslam’da Bilim ve Teknik, I, İstanbul,s.14
53 Vernet,Juan,1974.Mathematics,Astronomy,Optics.Joseph Schach and C.E.Boswort(Ed.,),The Legaly of 

Islam(Oxford:Clarendon),s.477
54 Colin, a.g.e., s.230-231; Aydın ve  Aydın, a.g.e., s.197; Sezgin, a.g.e , s.13.
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bilim dalı olarak ilk defa  aritmetik dalından ayrılmıştır. Kitabü’l-Hisabi’l-Hindi  
adlı eseriyle de , İslam dünyasına Hint rakamları ve ondalık sayı sistemi girmiştir. 

İlk İslam coğrafyacıları arasında da yer alan Harizmi’nin “Kitabü’l-Coğraf
ya/Kitabü’l-Sureti’l-Arz” kitabında ; Batlamyus’un coğrafyasına göre  sistematik 
bir değişiklik sunulmaktadır. Bundan dolayı O’nun eserini Batlamyus’un “Kita
bü’l-Coğrafyası’”nın doğrudan bir  çevirisi olarak kabul eden görüşün pek tutarlı 
olmadığı söylenebilir. Çünkü her iki eserde yer alan haritaların büyük ölçüde 
farklılık  içerdiği görülmektedir. Harizmi’nin haritasının İslam uygarlığının ya-
yıldığı coğrafya hakkındaki bilgilerin niceliği yanında doğruluğu  yönünden Bat-
lamyus’unkinden daha üstün olduğu da kaydedilebilir.55

Abbasiler döneminin önde gelen matematikçi ve astronomlarından kabul edi-
len Ebu’l-Abbas Ahmed el-Fergani(ö.h.247/M.861’den sonra), İslâm dünya-
sından çok Batı’da; “Cevami’u ‘Ilmi’n-Nücum” adlı eseriyle tanınmaktadır.Bu 
eser, Batlamyus’un “elMecisti” adlı eserinin bir özeti niteliğinde olmakla birlik-
te gerek birinci ve ikinci fasıllarında takvimlerle tarihler hakkında verdiği bilgi-
ler, gerekse Batlamyus’a karşı ortaya koymuş olduğu kimi itirazlar bakımından 
ayrı bir  öneme sahiptir. Fergani’nin kitabının Ortaçağ Avrupa’sında astronomi  
biliminin gelişmesine ne ölçüde etkilediğini anlayabilmek için O’nun kütüpha-
nelerdeki Latince yazmalarının çokluğuna dikkat etmek ve Pierre Duhem’in “Le 
Systemedu Monde” adlı eserinin 3 ve 4. ciltlerine göz atmak yeterlidir. Cevami’, 
12.yüzyıldan itibaren 15. yüzyılın sonlarına kadar, Avrupa’da astronomi alanın-
daki çalışmalar için vazgeçilmez bir kaynak olmuş ve özellikle Batlamyus’un 
astronomik sistemi O’nun  aracılığıyla yayılmıştır.56

Muallim-i Sani/İkinci Öğretmen: Farabi (ö.h.339/M. 950)
İslâm dünyasında ilk defa Kindi’nin başlattığı felsefi harekete ve O’nun şe-

killendirdiği Meşşai akıma, kendi inanç ve kültürünün temelini oluşturan “Tanrı
lık Sıfatı:Uluhiyet”,”Peygamberlik: Nübüvvet” ve “Kıyamet:Me’ad” akidesinin57 
yanı sıra Eflatun ve Yeni Eflatunculuktan aldığı kimi unsurları da katarak seçmeci 
bir  anlayışla bir sistem kuran Farabi olmuştur.Kazandığı haklı şöhretten dolayı 
Aristo’dan sonra “Muallimi Sani” unvanıyla anılmıştır. Bilindiği gibi Farabi, en 
büyük başarısını Mantık alanında göstermiştir. O, kendisinden önceki  açıkla-

55 Fazlıoğlu, İhsan, 1997.Harizmi, DİA, c.16, İstanbul, s. 224-227;  Colin A. Ronan, a.g.e., s.230
56 Kaya Mahmut  ve SamiŞelhub, 1995.Fergani, DİA, c.12, İstanbul, s.377-378.
57 Akide, Akaid  ya da İtikad; İslam’da inanç olarak bağlanmayı gerekli kıldığına inanılan inanç esaslarının 

bütünü olarak bilinir. Akide  sözcüğü Arapça “a-k-d” kökünden gelir, “bağ”, “bağlama/bağlanma”, 
“düğümleme/düğümlenme” ve aynı zamanda “bağlılık” ve “sözleşme” anlamlarına da gelir.(Bakınız:https://
tr.wikipedia.org/wiki/Akide)
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malardan ve yorumcuların eserlerinden yararlanarak Aristo’nun “Organon” adlı 
mantık külliyatı kapsamında yer alan her kitap üzerinde çalışmalar yapmıştır. 
Bunların açıklama (şerh), yorumlama(tefsir)  ya da özetlerini(muhtasarlarını) ha-
zırlayarak; bilinen külliyatın incelenmedik ve açıklığa kavuşturulmadık hiçbir 
noktasını bırakmamıştır. Ayrıca kendisi de mantığın her bölümü için  bağımsız 
kitaplar kaleme almış ve sonraki  kuşaklara zengin bir kaynakça(literatür) bırak-
mıştır. Bu başarısından dolayı haklı olarak; Muallim-i Sânî unvanıyla anılmıştır. 
Helenistik ve Patristik dönemlerde birçok filozof, felsefenin birliği  tezini  sa-
vunma amacıyla Eflatun’la öğrencisi Aristo’nun felsefi doktrinlerini uzlaştırma 
doğrultusunda çeşitli eserler kaleme almışlardır. İslam filozofları içinde yalnız 
Farabi, bu iki filozofun sistemleri arasında esasa dayalı bir farkın olmadığını be-
lirtmiş, aradaki farkın basit ve  yüzeysel olduğunu ortaya koymak için “el-Cem’ 
beyne re’yeyi’l-hakimeyn” adını verdiği bir eser yazmıştır. 

Farabi, Eflatun’la Aristo’nun görüşlerini uzlaştırma çabasında başarılı olama-
mışsa da bu konu , “onun engin bir düşünce dünyasına sahip olduğunu gösterme
si ve başka eserlerinde rastlanmayan kimi görüşlerine ulaşmaya olanak” vermesi 
açısından önemli sayılmaktadır.58 Farabi’nin, musiki alanında da birçok tarihçi ve 
kuramcı(nazariyatçı) tarafından “Muallim-i Evvel” olarak nitelendirilmiş olması 
da dikkat çekicidir.59 Farabi’ye göre felsefe, Güney Mezopotamya’da Keldaniler-
le başlamış, oradan İskenderiye’ye aktarılmış, en sonunda da Yunan’a  aktarılarak  
yazılı  duruma getirilmiştir. O’na göre yapılması gereken, felsefeyi öz yurdu olan 
Bağdat’a geri getirmek olmalıdır. Ancak bu kez bu coğrafya, pagan Babil değil, 
Müslüman Bağdat olacak; Atina ve İskenderiye’de söndürülen bilim ateşi Bağ-
dat’ta yeniden tutuşturulacaktır.60

Eş-Şeyhu’r-Re’is: İbn Sina/Avicenna
İbn Sina (ö. h.428/M.1037) İslam Meşşai Okulu’nun en büyük sistemci filo-

zofu, Ortaçağ tıbbının önde gelen temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. 
İbn Sina’nın Tıp’ın yanında  felsefe dahil olmak üzere; astronomi, fizik ve kimya 
da  ilgilendiği alanlar olmuştur.  Kindi ile başlayan İslâm felsefe geleneğinin 
doruk adlarında biri olarak kabul edilen İbn Sina felsefi sisteminde özellikle Fara-
bi’ye çok şey borçludur. Kendisi bir bakıma Farabi’nin öğrencisi ve  ardılı(halefi)
sayılır. Hatta üstadını aştığı, tarih içinde O’nun adını ikinci derecede bıraktığı 
kabul edilir. Çünkü kendisinden öncekilerden çok daha parlak ve sistem sahibi 
58 Kaya, Mahmut, 1995.Farabi, DİA, c.12, İstanbul, s. 145-152.
59 Jebrini, Alaeddin, 1995.Farabi/Musiki, DİA, c.12, İstanbul, s.162.
60 Vural,a.g. bölüm, İslam Tarihi ve Uygarlığı,2021. (Editörler: Mehmet Şeker,Nahide Bozkurt,Mustafa 

Demirci) İkinci Baskı, c.6,  İstanbul, s. 266.



109Mehmet ŞEKER, Mustafa KAYMAKÇI

bir düşünür ve yazardı. İbn Sina’yı eleştiren Gazzali ve Fahreddin er-Razi gibi 
İslam filozofları da kendisinden etkilenmişlerdir. Yüzyıllar boyunca İslam felse-
fesi geleneğine  egemen olan ve  tam bir felsefe sistemi kuran tek kişinin İbn Sina 
olduğu söylenebilir.61

İbn Sina, öğrenim hayatında özellikle metafiziğe ilgi duymuştur. O’na bu alan-
da Farabi’nin “Metafizik” adlı eserinin yardımcı olduğu kabul edilmektedir. İbn 
Hallikan’ın belirttiğine göre, İbn Sina bir çok kez okuduğu halde Aristo’nun me-
tafiziğini tam olarak anlayamamıştır. Ancak, Farabi’nin adı geçen eserini okuduk-
tan sonra anlamakta başarılı olması olası olabilmiştir.62 İslam felsefe geleneğinde 
Meşşai Okulu’nda önde gelen filozofu olarak kabul edilen İbn Sina’nın, İslam 
düşünce tarihinde felsefi bir sistem kuran tek düşünür olduğu öne sürülmektedir. 
O, İslam düşünce tarihinde ilk defa felsefe, bilimler ansiklopedisi, nazım ve hi-
kaye tarzında felsefi eserler yazan hekim-filozof olarak nitelendirilmiştir. Bir çok 
bilim alanında eser ortaya koymuş olmasına karşın , özellikle tıp, mantık, felsefe 
ve ilâhiyat alanlarındaki çalışmaları ile dikkat çekmiştir. İbn Sina’nın simya ile 
astrolojiye ilgi duymuşsa da bu konudaki görüşleri tartışılmıştır.63

İbn Sina’nın tıbba dair eserlerinden en  tanınmışı “el-Kanunfi’t-Tıbb” adlı 
eseridir. Bu eser hem Doğu’da, hem de Batı’daki tıp adamları tarafından uzun 
yıllar el kitabı olarak kullanılmıştır. Kısa adıyla Kanun,12.yüzyıl sonlarında Ge-
rard de Cremone tarafından Latinceye çevrilmişti. Bu eserin çevirileri on beş ve 
on altıncı asırlarda birçok defa basılmıştır. İbn Sina’nın Batıdaki tıbbı otoritesi 
derin ve devamlı olmuş on yedinci yüzyıla kadar sürmüştür.64 Ölümünden yüz yıl 
sonra, bir tıp şaheseri olarak bilinen “el-Kanunfi’t-Tıb” adlı eserinin İspanya’da 
Latince’ye çevrilerek 13. yüzyıldan itibaren Avrupa üniversiteleri tıp fakültele-
rinde ders kitabı olarak okutulması ve 17. yüzyılda Valiodolid Üniversitesinde 

61 Alper,Ömer Mahir, 1999.İbn Sina, DİA, c.20, İstanbul, s. 321
62 Kahya,Esin,2009. İbn Sina’nın Hayatı, Tıp ve diğer bilimler Konusundaki Çalışmaları, El-Kanun fi’t-

Tıbb Birinci Kitap(Çeviren: Esin Kahya), Ankara,s.XXIII; İbn Sina kendi hayatını anlattığı Cuzecani’nin 
kaleminden Metafizik ile ilgili şu bilgiyi vermektedir : “…Sonraları Metafiziğe başladım. Fakatbuna 
ait kitabı belki kırk defa okuduğum halde bir şey anlamamış, ye’se düşmüştüm. Bir gün bir kitapçı 
dükkanında…..Farabi’nin eserine rastladım………..Bitirinceye kadar dikkatle okudum. İkmal ettiğim 
zaman o vakite kadar bir türlü anlıyamamış olduğum metafiziği tamamile kavramıştım.Sevincime payan  
yoktu. Secde-i şükrâna kapandım. Fakirlere sadakalar dağıttım…” Günaltay,M. Şemseddin, 2009.İbni 
Sina- Milliyeti-Hayatı-Kültürü-, Büyük Türk Filozofu ve Tıb Üstadı Şahsiyeti ve Eserleri Hakkında 
Tetkikler, Türk Tarih Kurumu 2. Baskı, Ankara, s.23.

63 Vural, a. g. bölüm, s.271 ; İbn Sina , Aristo’nun; cisimlerin hareketini sağlayan gücün havaya geçmek 
suretiyle fırlatılan cismin hareketini sağladığını ileri sürdüğü görüşünü eleştirmiştir. Ayrıca simya ile 
astrolojiye de eleştiriler getirmiştir.Bu konuda geniş bilgi için bakınız. : Kahya, a.g. e. ,s.32-37.

64 Günaltay, a.g.e., 26; “ Kitaplarından başta Kanun ve Ürcuze olmak üzere  birçoğu, pek erkenden Latinceye, 
İbraniceye, sonraları da başta İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere, Garp dillerine  çevrilmiş ve 
pek çok kez basılmışlardır.”



110 YUNAN ALGISINDA TÜRK İMGESİ (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)

bir İbn Sina(Avicenna) kürsüsünün kurulmuş olması bunu göstermektedir. Bu-
nun yanında el-Kanunfi’t-Tıbb’ın Latince bir yayınının (Pavia 1510) kapağında 
yer alan resimde; İbn Sina’nın tıp ilmindeki otoritesinin nasıl değerlendirildiği 
görülmektedir: Buna göre; İbn Sina ortada bir tahtta oturmaktadır. O’nun iki ya-
nında da, Hipokrat ve Galen oturur  durumda yer almaktadır.İslam dünyasında 
“Şeyhu’r-Reis” diye anılan İbn Sina’nın; kendisinden sonra gelen İbnü’n-Nefis 
ve Hacı Paşa gibi Müslüman  hekimler için; “zamanın İbn Sina’sı “ denmesi, 
O’nun otoritesinin İslam dünyasında da devam ettiğini göstermektedir.65

Karşılaştırmalı Dinler Tarihinin Öncüsü: Biruni/el-Harizmi
Astronomi, matematik, trigonometri, fizik, tıp, coğrafya, tarih ve karşılaştır-

malı dinler tarihi başta olmak üzere jeoloji,psikoloji, mineroloji ve farmakoloji 
gibi çeşitli alanlarda önemli eserlere sahip Türk-İslam ve dünya tarihinin en ta-
nınmış bilim adamlarından biri de Biruni (ö.h. 453/M.1061?)’dir. İbn Sina ile 
hem çağdaştır, hem de onunla   bilimsel tartışmalarda bulunmuş bir bilgindir. 
Biruni ve İbn Sina, modern zamanların olmasa da , klasik dönem ile Rönesans 
arasındaki devrin en büyük iki bilim adamı olarak görülmektedir.66 Biruni’nin 
matematik, astronomi ve fizikte gösterdiği başarı İbn Sina’ya oranla ileri bir adım 
sayılır. Her ikisi de ansiklopedist olan bu iki büyük  bilgenin birbirinden ayıran 
özellik, İbn Sina’nın psikoloji üzerine temellendirilmiş bir metafiziği öne çıkar-
ması, Biruni’nin ise matematik ve fizik gibi bilimlere çok fazla önem vermesi ve 
metafiziğin akla dayalı spekülatif 67 kanıtlama  yöntemine İbn Sina kadar fazla ilgi 
duymamış olmasıdır. Bu bağlamda  gözlem ve deneyi matematik diliyle açıkla-
maya daha fazla yönelmiş olması ve bilimsel yöntembilimdeki titizliği Biruni’yi 
Ortaçağ’ın öteki üstadından daha fazla modern bilim adamı tipine yaklaştırmıştır. 
Belki bu bilimlerinin de etkisiyle Aristocu felsefeyi fizik ve metafizik yönleriyle 
yer yer eleştirmiş ve Ebu Bekir er-Razi‘nin klinik gözlemlere ve  deneye dayalı 
yaklaşımını kendisi için daha yakın bulmuştur.68

65 Terzioğlu, Arslan, 1999.İbn Sina-Tıp-, DİA, c.20, İstanbul, s.331
66 Tümer, Günay,2019. Biruni, DİA.,c.6, İstanbul, s. 206; Starr,S. Frederick, 2019.Kayıp Aydınlanma –Arap 

Fetihlerinden Timur’a Orta Asya’nın Altın Çağı-, (Çeviri: Yusuf Selman İnanç), İstanbul, s.42
67 “Spekülatif” sözcüğü Fransızca kaynaklıdır.Üç anlamı vardır.Felsefi amlamı”Kurgusal” dır.Ticari terim 

olarak,”ileride doğabilecek fiyat dalgalanmalarından yararlanarak gelir sağlama”anlamındadır Bunu 
yapan kişi ya da kurumların   “Saptırıcı ya da vurguncu” sözcükleri olarak karşılığı vardır. Ekonomide 
ise  var olan durumun analiz edilmesinden sonra oluşturulan beklentiler dikkate alınarak kullanılan bir 
sözcüktür. Piyasa koşullarını değerlendirmek suretiyle geleceğe yönelik fiyat tahminleri yapılması ve 
risk üstlenilmesi yoluyla para kazanmaya yönelik faaliyetlere girişilmesine “spekülasyon”, bu faaliyetleri 
yapanlara da “spekülatör” denir. (Bakınız:https://www.sabah.com.tr/tdk-anlami/spekulatif-ne-demek-
spekulatif-tdk-sozluk-anlamı; https://www.mahfiegilmez.com/2018/08/spekulasyon-manipulasyon-ve-
ekonomi.html)

68 Tümer, a.g.m., s.209
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Biruni’nin bilimsel kişiliğinin en dikkate değer yanı kuşkusuz onun akılcı ol-
masıdır. O,  bilim çalışmalarında daima akıl çerçevesinde  sorunlara bakmış;-
bağnazlıktan, bilim ve akıl dışı faaliyetlerden uzak kalmayı bilmiştir. Yunan,İran 
ve Hint kültürlerinin belli başlı klasiklerini de derinden incelemiştir. B u 
bağlamda  çeşitli deneye dayanan bilim dallarında, çağına göre çok önde bir 
bilgi  düzeyine sahip bulunuyordu. Kendisinden önce ortaya konmuş bulunan 
ve değişik kültürlerin bilimsel birikimlerin  üzerine cesaretle eğilen Biruni, bu 
birikimleri keşfetme konusunda istekle çalışmış ve gayret göstermiştir.Örneğin; 
“Kitabü’s-Saydelefi’t-Tıb” adlı eserinin kaynaklarına bakıldığında O’nun; Hi-
pokrat, Galen, Dioscorides, Oribasius, Aetius ve Paulus Aegentina’nın Arapçaya 
çevrilmiş eserlerine çokça müracaat ettiği görülür. Aynı şekilde İslam alemindeki 
kaynağa (literatüre) da egemendir. Ancak bu kaynaklar, O’nun  özgün gözlemleri 
ile temellendirilmiş ve başarıyla yeni bileşimlere ulaşmasına  engel olmamıştır. 

Biruni’nin, “Tahkiku mali’l-Hind” adlı eserinde ise din  ve kültür dünyası-
nı tanıma gayreti içine girdiği görülmektedir. Ancak nesnel tespitlerini yer yer 
keserek İslami kurumların ne kadar üstün olduğunu da kaydetmeden kendini 
alamamaktadır. Yunan dini ve felsefeleri, Hıristiyan mezhepleri,Maniheizm ve 
Hinduizm arasında  karşılaştırmalarda; diğer konularda olduğu gibi tartışmacı bi-
çemini(üslub) korumaya çalışmıştır.  Örneğin putperest bir ortamda yetişmiş ol-
malarına  karşın bilgiye değer veren Sokrat gibi filozofların akli bir çaba ile bun-
lardan sıyrılmayı başardıklarını özellikle vurgulama ihtiyacını duymuş olması da 
dikkat  çekicidir. O’na göre bir kültür atmosferindeki bilgilerle, geniş kitlelerin 
inançları arasında bile Yunan ve Hint örneklerinde görüldüğü gibi çok önemli 
farklar vardır. Bu farkları ortaya çıkaran şey hiç kuşkusuz; aklî araştırma, bilgi ve 
bilgeliktir. Biruni,yine Yunanlar ve Brahmanistler arasında yaptığı bir karşılaştır-
mada , serbest araştırma ruhuna dayalı Yunan bilimcilerinin  başarılarına karşılık 
Hindu bilimcilerin  taklitçi ve içine kapalı yaklaşımları yüzünden o kadar başarılı 
olamadıklarını, onların manasız gururlarının hem Yunan bilimiyle ilişki kurma-
larını, hem de İslam vahyi69 ile tanışmalarını engellediğini belirtmektedir. Biru-
ni’ye göre bu durum, Hindular arasında bilgisizliğin(cehalet) yaygınlaşmasına 
ve  bilimin verileriyle dini inançların çatışmasına zemin hazırlamış olmaktadır.70

69 “Vahiy”,Arapça bir sözcüktür. İslami terminolojide; buyruk  ya da düşüncelerin  Tanrı tarafından 
peygamberlere bildirilmesine  ya da bu bildirinin kendisine denir. İslami inanışta vahiy peygamberlere 
gelir ve sadece Cebrail aracılığıyla iner.Vahiy ile gelen her türlü söz Tanrı’nın sözü kabul edilir. Vahiy 
sonucu yazıldığına inanılan kitapların (kutsal kitaplar)Tanrı’ya ait ve mutlak doğrular olduklarına inanılır. 
Tanrı’nın insanlara vahiy göndermesinin birtakım nedenleri bulunmaktadır.Bunların en önemlisi Tanrı’nın 
insanları uyarmak istemesidir.Özet olarak vahiy, insanlığa gerçek inanç esasları, iyi, doğru ve güzel olanı 
öğretmek için gönderilmiştir.(Bakınız: https://tr.wikipedia.org/wiki/Vahiy)

70 Biruni, TahkikuMali’l-Hind,2015. (Çev.;KıvameddinBurslan;Yayına Hazırlayan ve notlandıran; Ali İhsan 
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Optik Tarihinin En Büyük Bilgini: İbnü’l-Heysem
Optiğin gelişmesine yaptığı gelişmelerle tanınan Ortaçağın en büyük fizikçisi 

olarak da kabul edilen İbnü’l-Heysem (ö.h.432/M.1040?), aynı zamanda mate-
matikçi-astronom ve filozof olarak da kabul edilmektedir. Ortaçağda Batılı bilim 
adamları tarafından “Alhazen” olarak tanınmıştı.Tarihçi filozof Miskeveyh, İbn 
Sina ve Biruni ile de çağdaş olan İbnü’l-Heysem, Antikçağ bilgin ve filozofları 
üzerine de çalışmış, onlara açıklamalar(şerhler), dipnotlar(haşiyeler) yazmış ve 
bir kısmını kısaltmış (telhis)tı. İbnü’l-Heysem,asıl başarısını matematik, astrono-
mi ve optik alanlarında göstermiştir. Bu arada gerek ilkçağda yaşayanların, ge-
rekse çağdaşlarının eserlerini  ya da kimi görüşlerini eleştirmek üzere  bağımsız 
birçok kitap, makale ve risale kaleme almıştır.71

İbnü’l-Heysem, optik alanındaki  özgün çalışmalarıyla fiziğe damgasını vur-
muştur. Her ne kadar optikle ilgili yazdıkları başta Batlamyus olmak üzere eski 
Yunan filozoflarından kimi unsurlar taşımakta ise de, İbnü’l-Heysem her şeyi ye-
niden öyle düzenlemiş, incelemiş ve tamamıyla yeni sonuçlar elde etmişti ve bu 
sonuçlar bütünüyle kendisine aitti. “Kitabü’l-Menazır” adlı eserinde; ışığın ışı-
ğın doğrusal (doğru boyunca, rectilinear) yaybilimı, gölgenin özellikleri, karanlık 
oda, gök kuşağı ve hâlenin oluşumu, yansıma ve kırılma konuları gibi pek çok 
temel olguyu inceleyerek bu bilimi kökten değiştirdiği görülür. Optik konusunda  
13.yüzyılda biri John Pecham, diğeri de Polonyalı rahip Witelo tarafından iki eser 
yazılmıştır. Birincisi; eski otoritelerin farklı görüşlerini uzlaştırmaya çalışmıştı. 
Witelo ise, diğerlerinden farklı düşünerek; gözden görme ışınlarının çıkmadığını 
söyleyen İbnü’l-Heysem’in görüşünü benimsemişti. Witelo ayrıca, İbnü’l-Hey-
sem’in, gözün merkezindeki sıvının gözün ışığa  duyarlı  kısmı olduğu görüşünü 
de kabul ederek ortaçağ geleneğinden yine farklı düşünmüştü.72

Bilim tarihinin en önemli  kişilerinden biri olarak kabul edilen İbnü’l-Heysem 
için “İkinci Batlamyus” diyen Beyhaki, “TarihuHukemai’l-İslam” adlı eserinde; 
O’nun eserlerinin sayılamayacak kadar çok olduğunu kaydederek, özellikle ahlak 
üzerine yazdıklarının bir benzerinin bulunmadığından söz etmektedir73

Yitik, Ankara, s.67;  Tümer, Günay,1975. Biruni’ye Göre Dinler ve İslam Dini, Ankara, s. 38-56 ; Anı 
müellif, Biruni, DİA, s.211

71 Topdemir, Hüseyin Gazi,2000. İbnü’l-Heysem, DİA, c.21, İstanbul, s.83; Colin, a.g.e., s.353
72 Colin, a.g.e., s.363; Topdemir, a.g. madde, s.84
73 Ali b. Zeyd el-Beyhaki, 1996.TarihuHukemai’l-İslam(yayınlayan: Memduh Hasan Muhammed), Kahire, 

s.96-100; Hüseyin Gazi Topdemir, a.g. madde, s.84
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İbn Rüşd: Şarih/Yorumcu
Meşşai okulunun son temsilcisi, filozof, fakih74 ve hekim İbn Rüşd (ö. 

h.595/M.1198), Aristo felsefesinin felsefî doktrinine sadık kalarak eserlerini  yo-
rumladığı için İslam dünyasında ve ortaçağ Avrupasında “Şarih/Yorumcu(Com
mentator)” olarak tanınmıştır. Batı’da İbn Rüşd, adının değiştirilmesiyle “Aver
roes” olarak anılmıştır. Kendisi yetenekli bir fizikçi ve mantıkçı olduğu  kadar 
sağlam bir gözlemci ve kuramsal(teorik) astronomi bilgini idi. Eserlerinin özel-
likle Batı astronomisi üzerinde önemli etkileri olmuştur. Bu durum Merakeş med-
reselerinde öğrencilik yaptığı sırada Aristo’nun “De Coelo et mundo” adlı ese-
rine yazdığı  açıklamadan anlaşılmaktadır. İbn Rüşd’ün, Aristo’nun anlaşılması 
zor olan felsefi yazılarını, derinlemesine anlamayı başarmış olduğu söylenebilir.  

İbn Rüşd’ün yalnızca büyük bir düşünür olarak değil, aynı zamanda görüş-
lerini açıkça ortaya koyabilen bir bilim adamı ve saygıyla dinlenen bir kişi ola-
rak da tanındığı bilinmektedir.Astronomi konusunda dikkate değer fikirler ortaya 
koymuştur. İlk olarak, eski bilgi ve görüşleri gözden geçirmiş, ardından Aristo ve 
Batlamyus’un  eserleri ile  sınırlı kalmamış, onlardan da önce gelenlerin görüşle-
rini tartışmıştır. Aristo’nun görüşlerini tamamiyle kabul etmemiş, yenileştirmeye 
çalışmıştır75.15.yüzyılda İbn Rüşdçüler’in  egemen oldukları İtalya üniversite-
lerinde eğitim gören ve hayatı boyunca İbn Rüşdçü bilgin ve filozoflarla yakın  
ilişki içinde bulunan Kopernik/Copernicus’un, Batlamyus  kuramını reddedip gü-
neş merkezli sistemi kurmasında önemli etkisi olduğu sanılmaktadır. Bu da İbn 
Rüşd’ün Batı’ya etkilerinin hem çok yönlü olduğunu, hem de bu etkinin yüzyıllar 
boyunca devam ettiğini ortaya koymaktadır.76 İbn Rüşd’ün tıp alanında Endülüs 
coğrafyasında İbn Sina’dan daha fazla rağbet gördüğü söylenebilir. Buna  karşın 
İbn Rüşd, tıp alanında yenilik getiren biri olmaktan çok bir uygulamacı gibi gö-
rülmüştür. 77

Batı’nın Doğu’dan Aktardığı Başlıca Buluşlar
Avrupamerkezci bilim tarihçiler ve uzmanları, sanayi devriminin bilimsel kö-

kenini, Antik Yunan ya da Hellenistik Dönemde aramışlardır. Bir başka deyişle, 
bilimsel ilerlemenin çeşitli uygarlıkların toplamıyla ortaya çıkabileceğini gör-
mezlikten gelmişlerdir. Bunun böyle olmadığı, günümüzde nesnel bilim tarihçi-

74 “Fakih” sözcüğü, Arapça “Fıkh” sözcüğünden gelmektedir. Fıkh, sözlükte “bilmek, bir şeyi iyi anlamak, 
bir konuda derin bilgi sahibi olmak” anlamındadır. Fakih de “bir şeyi iyi bilen, iyi anlayan kimse” 
demektir. (Bakınız:https://tr.wikipedia.org/wiki/)

75 Karlığa, Bekir, 1999.İbnRüşd, DİA, c.20, İstanbul, s.257, 267; Colin, a.g.e., 241,263; Barthold, a.g.e., s.38
76 Karlığa, a.g.m., s.267-268
77 Colin, a.g.e., s. 263
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leri tarafından görülmeye başlanmıştır. Batı’nın Doğu’dan aktardığı birçok buluş 
vardır ve Batı’nın sanayi devrimini de tetikleyen bu buluşlar olmuştur.78,79,80,81

Tarım Buluşları
Bunların başlıcaları, su ve rüzgar (yel) değirmenleri, metal pulluklar,döner 

harman makinesi, tohum ekme makinaları,hayvan koşumları ve at nalları gibi 
buluşlardır.

İlk su değirmenleri, önce Mısır daha sonra Ortadoğu aracılığıyla 1. yüzyılda 
Çin’de geliştirilmiş, oradan da Avrupa’ya geçmiştir. Yel değirmenleri ise, 7.yüz-
yılda İran (Pers Ülkesi)’da bulunmuş, oradan Haçlı Seferleri aracılığıyla Avrupa-
lılar almışlardır.82,83

Pullukların Çin’den Avar Türkleri ile Slavlara ve Avrupa’ya geçtiği bilinmek-
tedir.Tıpkı demir kulaklı pulluk gibi döner harman makinesi doğrudan Çin’den 
alınmıştı.84  Demir, at nalı ve koşum takımları, Hun Türkleri tarafından Romalı-
lara, Doğu Avrupa’ya ise büyük olasılıkla Sibirya’dan gelerek Bizans aracılığıyla 
Doğu Avrupa’ya aktarıldığı belirlenmiştir. 

Atlarda kullanılan kolon ise, 3.yüzyılda Çin’de bulunmuş, yine Hun Türkle-
rinden Romalılara geçmiştir. Bir tarihçi, ‘’Yunan ve Roma savaş arabası” ile kar-
şılaştırıldığında “Hun Savaş Arabası” için otobüs bile denilebilir’’ demektedir. 
Mahmud El-Kaşgari, Divanu Lügati’t-Türk’de “At Türk’ün kanadıdır” demek-
tedir.85 Batılı yazarlardan Sidonius’a göre, ‘at, başka bir kavmi sadece sırtında 
taşır, fakat Hun kavmi at sırtında ikamet eder’.Araba Hunların askeri ve günlük 
yaşamlarında çok önemli bir yer tutmaktadır. Hunlar arabayı askeri amaçlı oldu-
ğu gibi günlük  yaşamda nakliye ve ulaşımda da sıkça kullanmışlardır.86

78 Hobson, John M.,2020.Batı Uygarlığının Doğulu Kökenleri. 7.Baskı (Çeviri: Ermet, E.) Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul, s.63,62,69,131,135,137

79 Sezgin,a.g.e.,
80 Kaymakçı, Mustafa,2012. Küreselleş(tir)me Karşıtı Bilim Politik Yazılar.İlkim Ozan 

Yayınları,Antalya.s.217-219
81 Hamuroğlu,Alp,2016.Hıristiyanlık,İslamlık ve Avrupa.Doğu’dan Batıya Uygarlık 

Kapıları(Endülüs,Sicilya,Haçlı Seferleri)Bilim ve Gelecek Kitaplığı,İstanbul,s.199-240
82 Ahmad Y.al-Hassan and Donald R.Hill,1986.Islamic Technology(Cambridge: CambridgeUniversitiy 

Press),s.53
83 Thomas, Hugh, 1955.An Unfinished History of the Word(London:Paper-mac),s.92-93
84 Bray,Science.VI(2),s.366-375
85 Divanu Lugati’t-Türk, Orta Türkçe döneminde Kaşgarlı Mahmud tarafından Bağdat’ta 1072-1074 yılları 

arasında yazılan Türkçe-Arapça bir sözlüktür. Türkçenin bilinen en eski sözlüğü olup Batı Asya yazı 
Türkçesiyle ilgili var olan en kapsamlı ve önemli dil yapıtıdır.(Bakınız:Mahmud El-Kaşgari,Divanu 
Lugati’t-Türk(Çevirmen: Mustafa S. Kaçalin), Kabalcı Yayınevi)

86 Şahin,Ş.Ulusan,Türk Kültüründe At Arabası(At Arabalarının Dili) https://dergipark.org.tr/tr/download/
article-file/234416.s.167-171
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Tarım Tekniklerinde ilk buluşlar, Sümer-Akad uygarlığı ile başlamış,87 Mısır, 
Ortadoğu ve Çin aracılığıyla Avrupa’ya aktarılmıştır. Bir araştırıcı’’…Avrupa’nın 
18. yüzyıl öncesi ilkel ve yetersiz tarımı ile Çin’in M.Ö.4. yüzyıl sonrasındaki ileri 
tarımı karşılaştırılamaz’’ diye bir saptama yapıyordu.88

Tarımda bir önemli konu da hayvanların evcilleştirilmesidir. İlk evciltme 
olayları M.Ö. 8000 yıllarında Orta Asya’da başlamıştır. Koyun, keçi ve at bunlara 
örnek olarak verilebilir. Bugün en tanınmış İngiliz at soylarının  kökeni, Byerley 
Türk ve Dorley Arabian’dır.89

Tarımın bir diğer dalı olan bitkisel üretimde de kullanılan tohumların ortaya 
çıkışı da sırasıyla Sümer-Akad, İran, Çin ve İslam Uygarlıklarına aittir. 

Demir ve Çelik Buluşları
Tarım devrimi kadar sanayi devrimini de yaratan önemli buluşlardan birisi de 

demir ve çeliğin işlenmesidir. Dökme demirin ilk kullanılışı, Çin’de M.Ö. 600 
yılına kadar dayanıyor. Çelikte M.Ö. 2 yıllarında üretilmeye başlanmıştır. Demir 
ve çelik gündelik araç ve gerecin yapımında yaygınlaşmıştır. Buradan olasılıkla 
Orta Asya ya da ticaret ile Bizans, Ortadoğu ve Avrupa’ya geçmiştir.90 

Dokumacılık Buluşları 
Dokuma aygıtları ile ilk buluşların, örneğin çıkrık, ip bükme aygıtı, doku-

ma tezgahı Sümer-Akad uygarlığına aittir. Buradan Ortadoğu aracılığıyla Çin’e 
geçmiş, daha sonra İran ve Ortadoğu ya da ticaretle İslam  etkisiyle İspanya ve 
İtalya’dan Avrupa’ya aktarılmıştır.91

Denizcilik Buluşları
Bunlar arasından usturlap, pusula, kıç dümeni, kare omurgası, Latin Yelkeni 

en önemlileridir.

Usturlap, gök cisimlerinin yüksekliğini ölçen bir aygıttır. Çin’de bulunmuş, 
İslam bilimcileri geliştirmiş, buradan İspanya kanalıyla Avrupa’ya geçmiştir. 

87 James E.McClellan III and Harold Dorn,a.g.e ,s.40-41
88 Temple,Robert,1999. The Genius of China(London:Prion Books),s.20
89 İngiliz atı (Thoroughbred) , Byerley Türk, Darley Arabian ve Gololphin Barb  adlı üç temel aygırın 

İngilizlerin çeşitli coğrafyalardan getirdikleri kısraklarla (bunlar içinde Akhal Teke kanı taşıyan Maneki 
atı kısrakları da vardır) eşleştirilmesinden meydana gelen bir ırktır. Irkın kurucu   soyları,bu aygırlar 
olsa da ırkın oluşmasında kullanılan başka aygırlar da vardır. Brownlow Türk, Hautboy, Spanker, Lister 
Türk, Harpurs Barb,  Leedes Arabian, Darcy Yellow Türk, Muslo Türk bu  soylardan kimileridir.(Bakınız: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Byerley_Turk)

90 Wagner, Donald,1993. Iron and Steel in Ancient China(Leiden:E.J.Brill),s.69-71,407
91 Kuhn, Dieter,1988.ScienceandCivilization in China (Cambridge: Cambridge University) ,s.419-433
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Pusulanın bulunuşu, M.S. 83 yılında Çin’de gerçekleştirilmiş ve 1090 yılında 
geliştirilmiştir. Müslümanlar aracılığıyla 1000’li yıllardan itibaren Avrupalılara 
geçmiştir. Kıç dümeni ve kara omurga M.S. 400 yıllarında Çinliler tarafından bu-
lunmuş ve yine Müslümanlar aracılığıyla Avrupa’ya aktarılmıştır. Latin Yelkeni 
denilen buluşun kökeni ise yine Çin’e dayanmaktadır. İspanya yoluyla Avrupa’ya 
geçmiş,onlar ise Latin Yelkeni olarak adlandırmışlardır.92

Savaş Aygıtları Buluşları
Barut, M.S. 850 dolayında Çin’de bulunmuş,93 Müslüman ve Osmanlı İmpa-

ratorluğu’nda geliştirilmiş ve oradan Avrupa’ya aktarılmıştır. Avrupalı Haçlıların 
“Yunan Ateşi” dedikleri yanıcı maddenin(petrol) kökeni Ortadoğu idi. Bu madde 
mancınıklar tarafından atılıyordu.Mancınıklar eşsiz bir İslam buluşuydu.94 

Tüfek ve topun ise Çin buluşu olduğu bilinmektedir. Türkler ise  tüfeği ge-
liştirmişlerdir ve Türk tüfekleri adıyla Ortadoğu’dan Avrupa’ya aktarılmıştır.95 
Uzunyay, gürz ve mızrak Ortadoğu’da bulunmuştur. Özellikle ok ve uzun yay 
tekniğinin Türkler tarafından geliştirildiği bilinmektedir. Üzengi ise ilk kez Hin-
distan’da bulunmuş, daha sonra 3. yüzyılda Çin’e ve ipek yolu ticaretiyle İran’a 
ve oradan da Ortadoğu yoluyla Avrupa’ya aktarılmıştır.

Kağıt ve Matbaanın Buluşu
Kağıt,M.S.105 yılında Çin’de Ts’ai Lun  tarafından icat edilmiş,4.ve 6.yüzyıl-

larda Türkistan’a girmiş ve kağıt yapım teknikleri Talas Savaşı’ndan sonra  Se-
merkant’a geliştirilmiş ve buradan bütün ülkelere yayılmıştır.96,97,98 Avrupa’da ise 
ilk olarak 1150’de İslam etkisi altındaki İspanya’da üretilmiş ve buradan bütün 
kıtaya yayılmıştır.99.

Matbaa ise, önce Sümer-Akad uygarlığı ile çivi tabletleri geliştirilmiş, oradan 
Çin’e geçmiştir. Çinliler, bugün bilinen matbaanın ilk örneklerini yaratmışlardır. 
Matbaanın kökeninin 6.yüzyılda Çin’e ve 14.yüzyıl başlarında Kore’ye kadar 
uzanabileceği bilinmektedir.100 Gutenberg ise tipo baskı yöntemini 1438’de Avru-
92 Hobson,a.g.e.,s.130-134
93 Cressey, Paul,1945.Chinese Traits in European Civilization:a study in Diffusion”American Sociolojical 

Review 10(5), s.598
94 Hobson,a.g.e.,s.194
95 Hobson,a.g.e.,s.194
96 Carter,Thomas F.,1955.The Invention of Printing in China and its Spread Wetsward(New York:The 

Ronand Press Company),1955.s
97 Al-Hassan and Hill,Islamic Technology.s.191
98 Danişmend, a.g.e, s.12-17
99 .Hobson,a.g.e.,s.137
100 Hobson,a.g.e.,s.189
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pa’ya getirerek uygulamalarını yaygınlaştırmıştır.Bu bağlamda gerçek tipografi 
yöntemi bilgisinin Çin’de kalmış bir Avrupalı tarafından rapor edilmiş olabilece-
ği belirtilmektedir.101

Saat
İlk kez Çin’de bulunmuş ve oradan Hindistan ve Müslümanlar aracılığıyla 

Avrupa’ya geçmiştir.Avrupa’ya karmaşık dişli sistemi,segmet dişileri,sarkaç,-
sesli sinyal sistemi gibi saat teknikleri ve mekanizmaları,İslam etkisi altındaki 
İspanya’nın Endülüslü saatçılık ustaları tarafından  sağlandığı bilinmektedir.102

Optik Aygıtlar
İbnü’l-Heysem’in, optik alanındaki  özgün çalışmalarıyla, fiziğe damgasını 

vurduğu daha öncede belirtilmişti.Örneğin; ışığın ışığın doğrusal (doğru boyun-
ca, rectilinear) yaybilimı, gölgenin özellikleri, karanlık oda, gök kuşağı ve ha-
le’nin oluşumu, yansıma ve kırılma konuları gibi pek çok temel olguyu inceleye-
rek bu bilimi kökten değiştirmişti.103

Matematik Bilimler
Cebir,matematiğin bir bilim dalı olarak ilk kez El-Harezmi tarafından bilim 

dünyasına kazandırılmıştır. Hint hesaplama tekniğini geliştirerek bulduğu sayı 
sistemi,bugün kullanılan sayı sistemidir.104 Abul-Wafa al-Buzajani,Ebu Nasr,İbn 
Al-Haytham gibi matematikçiler,klasik trigonometrik işlevlerini geliştirdiler.105

Tıp
Akupunktur ve Moksa,Çin Tıbbı Bitkileri, Çin Tıbbı Beslenmesi, Çigong, Tu-

ina, kupa çekme gibi yöntemleri kullanan Geleneksel Çin Tıbbı (GÇT)’nın, tüm 
dünyada giderek daha fazla kullanılmaya başlandığı bilinmektedir.106 Temeli ise;-
bedeni, duyguları ve ruh  durumlarını  içinde yaşanılan çevre ve evren ile birlikte 
ele alarak rahatsızlıklara  tanı koymaktır. 

İbn Sina’nın “el-Kanunfi’t-Tıbb” adlı eseri de hem Doğu’da, hem de Batı’daki 
tıp adamları tarafından uzun yıllar el kitabı olarak kullanılmıştır.

101 Carver,Invention,s.242
102 Hill,Donald R.,1998.Studies in Medeval Technology(Aldershot:Ashgate),s.15
103 Topdemir,a.g.e,s.83
104 Fazlıoğlu,a.g.e
105 Vernet,a.g.e.,s.477
106 https://tr.wikipedia.org/wiki/Geleneksel_%C3%87in_t%C4%B1bb%C4%B1
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Mali Devrim Buluşları
Bugün bilinen bankacılık, kambiyo senetleri, çek gibi çek mali buluşları, Me-

zopotamya uygarlığı tarafından başlatılmış, oradan İslam Uygarlığı ile Ortado-
ğu aracılığıyla Avrupa’ya geçmiştir.Sözgelişi,Avrupa’nın “commenda”107 olarak 
tanıdığı,ekonomik ve hukuki anlamda türünün ilk örneği olan ticari anlaşma,ilk 
kez İslam  dünyasında (qrad,muqgarada,mudaraba) şeklinde ortaya çıkmıştır.
108Kambiyo senedi,kredi kurumları,sigorta ve bankacılık  gibi birçok finansal 
kurumun mucidi,son derce yanlış bir şekilde Avrupamerkezci yaklaşımlara göre 
İtalyanlara ait kabul edilmekle birlikte,önceleri bunları Sümerler ve Sasanilerin 
kullandıkları, bunların ilkel araçlarını geliştirenlerin de Müslümanlar olduğu bil-
dirilmektedir.109

Özet ve Sonuç
Antik Yunan (Helen) Uygarlığı, Oryantalistler’in kasıtlı olarak ileri sürdüğü 

gibi salt Helenistik dönemin ürettiği yeni bilgi ve düşüncelerinden doğmamış-
tır. Makedonya Kralı İskender’in ordusuyla sefere katılan mimar, mühendis ve 
coğrafyacı gibi teknik adamların, başta Mezopotamya, Mısır, İyonca uygarlıkları 
olmak üzere Pers hatta Çin uygarlıklarında elde edilen bilgileri derlemesi, özüm-
lemesi ve bunların üzerine yeni bilgilerin inşasıyla oluşturulmuştur. İlk aşamada 
belirtildiği üzere savaşlar, keşif gezileri ve ticaret gibi araçlarla ulaşılabilen her 
yerden toplanan bilgilerle ansiklopedik bilgi birikimi sağlanmıştır. Bir başka de-
yişle, Helen Uygarlığı’nı ortaya çıkaran birikim, sözü edilen uygarlıkların har-
manlanmış şeklidir.

Bu bağlamda daha öncede belirtildiği üzere Yunanlıların göçleri ve bulun-
dukları coğrafyaya yerleşmeleri; bir taraftan da onların temas ettikleri daha eski 
toplumlardan aldıkları şeyler ortaya çıktıkça onlara mal edilen “Yunan mucizesi” 
iddiasının ne kadar mübalağalı/abartılı olduğu anlaşılmaktadır. Değinildiği üzere 
Hilmi Ziya Ülken, Antik Yunan’ın bilimsel kazanımlarının  başlıca Sümer, Feni-
ke ve Mısır gibi  üç kaynaktan alındığını belirtmektedir .

Elbette bu değerlendirme, Antik Yunan Uygarlığı’nın harmanlanmış bu bil-
gilerin üzerine, matematikten felsefeye, fizikten biyolojiye değin yeni bilgi ve 
buluşların üretmediği anlamına gelmez.

107 https://en.wikipedia.org/wiki/Commenda
108 Udovitch,Abraham.L.,1970.Commercial Techniques in Early Medieval Islamic 

Trade.D.S.Richards(Ed.),Islam and the Trade of Asia(Oxford:Bruno Cassier),1970,s.48
109 Abu-Lughod,Hegemony.s.216;Goldein.Mediterranen Society.I.s197-199
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Aslında, Batı’nın uygarlığın beşiği olarak Antik Yunanı keşfetmelerinin “Or
yantalizm”, bir başka deyişle “Avrupamerkezciliği” ile bağlantılı olduğu söyle-
nebilir110. Nispeten oldukça kısa  bir zaman içinde (18.yüzyıl sonlarından 19.yüz-
yıl başlarına kadar) Avrupalı düşünürler, var olduğunu iddia ettikleri demokratik 
kurumlarını ve bilimsel akılcılığı öne sürerek Antik Yunan’ı birdenbire Avrupa 
uygarlığının  beşiği konumuna yükseltmişlerdir111.  

Diğer yandan Oryantalizmin  yanı sıra Batı’nın  kendilerine köken arama ge-
reksinmesinin,Roma Kültürü ve öncesi Hellenistik Kültürünün sahiplenmesi so-
nucunu  ortaya çıkardığı gözlemlenmektedir.Bu kapsamda,Akdeniz Kültürü’nün 
egemen olduğu coğrafyada,örneğin  Anadolu,Yunanistan,İtalya,Mezopotamya ve 
Kuzey Afrika’da 18.ve 19.yüzyılda Batılılar tarafından arkeolojik kazılara yönel-
mesi rastlantısal değildir.Bu kazılarla Akdeniz Coğrafyası’ndan kaçak kazılarla 
edindikleri eserlerle müzeler kurmuşlardır. Berlin’de Zeus Sunağı ya da Alta-
rı’112nın sergilendiği Pergamun(Bergama)Müzesi bunlardan biridir.

Batı’nın Hellenistik Kültürü sahiplenmesinin bir başka açıklamasını,Antik 
Yunan’daki pagan kültürü ile  Hrıstıyan  kültürü arasında  etkileşime bağlayan 
görüşler de vardır. İncil’deki bölümlerin hepsi Grek pagan dinleri etkisinde Grek-
çe yazılmış metinlerdir.Pagan kültüründe Güneş tanrısının kutsal günü, pazardır. 
Latin dillerinde güneş gününün  “Sunday” ve Hristiyanların ibadet gününün Pa-
zar olması  rastlantısal bir durum değildir.

Bilindiği üzere İsa’nın doğumu 25 Aralık olarak kabul edilip çarmıha geril-
diği üç gün ölü kaldığı ve tekrar dirildiği inancı,aslen pagan kökenlidir. Grek 
Şarap Tanrısı Dionysos da 25 Aralıkta doğmuştur Kiliselerdeki loş ışıklar, haç-
lar,heykeller,mumlar, tütsüler ve müzik tamamıyla eski bir pagan tapınağında da 

110 Hobson,a.g.e.,s.228
111 Bernal,Mardin Bernal,1991.Black Athena,1(London,Vintage)
112 Bergama Zeus Sunağı  ya da Zeus Altarı, Kuzey Batı Anadolu’da, İzmir’in kuzeyinde bulunan günümüzde 

Bergama olarak anılan antik Pergamon şehrinde Pergamon Krallığı’nı yöneten Attalos hanedanı tarafından 
MÖ 2. yüzyılda yaptırılmış anıtsal dinsel bir yapıdır. At nalı biçimdeki yapı Bergama Akropolü üzerinde 
bulunur. Dışında ve iç mekanlarında bulunan mermer kaplama üzerindeki freskler sanat tarihinin en 
önemli yapıtları arasında sayılır. Dış cephe freskleri antik Helen dünyasının Olimpos tanrıları ile devler 
(Gigantlar) arasındaki savaşı, iç alandaki freskler Pergamon’un kuruluş söylecesi olan Telefos söylencesini 
anlatır.

 Bu görkemli yapının kalıntıları, Alman mühendisi Carl Humann tarafından1869-1878 arasında kaçak 
kazılarla o zamanın Prusya’sına götürülmüştür. Bugün, Berlin’de bulunan Pergamon (Bergama) 
Müzesi’nde sergilenmekte ve her yıl binlerce insan tarafından ziyaret edilmektedir. Kazılarla kaçırıldığı 
Osmanlı arşiv kayıtlarında ortaya çıkan Zeus Sunağı’nın geri getirilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi 
ile Bergama Belediyesi tarafından ortak bir çalışma başlatılmıştır.(Bakınız: https://kulturenvanteri.com/
yer/pergamon-zeus-sunagi/#16/39.13081/27.183926; https://tr.wikipedia.org/wiki/Bergama_Zeus_
Suna%C4%9F%C4%B1. ”Sunak”,”tapınaklarda ilahlara kurbanların sunulduğu ve üzerinde tütsüler 
yakılıp çevresinde dînî merasimlerin yapıldığı taş masa” anlamına gelmektedir.
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görülebilen  öğelerdir.113,114,115 En önemli etkileşim  ise Hıristiyanlıktaki testis(üç-
leme,üçlü birlik)anlayışıdır. Hıristiyanlıkta , “Baba:Tanrı(yahweh), “Oğul:Tan
rının oğlu,Tanrı (İsa: kristos)”, ve “Kutsal ruh:Tanrının ruhu,Tanrı” anlamına 
gelen “teslis” değerlendirilmesi de  paganlıktan gelen “Osiris:baba”, “Horus:o
ğul”, ve  “isis:kutsal ruh”un karşılığıdır. 116,117

Ancak, Yunanlar kendilerini bu şekilde saf/ari Avrupalı olarak görmüyorlardı. 
Onlar Yunanistan’ı “Helenik Batı” diye bilinen bir yapı içinde görüyorlardı. Avru-
pa  coğrafi “gerçekliğin” tam tersine “ Avrupa’nın Yunan Mitolojisinde Lübnan’a 
kıyılarında yaşayan Tire Kıralı Agenor’un kızı olduğu düşüncesindeydi.118.Ancak 
Oryantal despotizm kuramına göre Antik Yunan’ın Doğu’nun bir parçası oldu-
ğunu ve Rönasans’ın Doğu(temel olarak İslam) düşüncesiyle şekillendiğini ya 
da Yunanistan’ın demokratik bir yer olmadığını kabul etmek fazlasıyla zorlayıcı 
bir durum olacaktır.Bu da Avrupa’nın görülmemiş bir ilerleme ve dehaya sahip 
olduğu yolunda ortaya çıkan iddiayı zayıflatmak,Avrupamerkezci görüş sahibi 
bilim adamlarının şimdilerde icat ettikleri ya da atfettikleri Avrupa’ya ait doğ-
rusal gelişim çizgisine müdahale etmiş anlamına gelecektir.Bu nedenle Avrupalı 
aydınlar ve düşünürler, Yunanistan’ın Doğu’ya ait özeliklerini ortadan kaldır-
mışlar,bilimsel ve demokratik kurumları kadar Avrupalı özeliklerini abartmışlar-
dır.119 Bilindiği üzere Yunan demokrasisinde kadınlar politik sürecin dışındaydı 
ve kölelik temel bir kurumdu.Kısaca Antik Yunan’ın oluşturulması,demokratik/
bilimsel Avrupa’nın Avrupamerkezci yapılanması için despotik ve bilimden uzak 
Doğu karşısında daima üstün olması açısından önemli görülmüştü.120

Yenilenirse şu söylenebilir; Oryantalistler tarafından çağdaş bilimin salt Antik 
Yunan’a dayandırılması, Doğu’yu ötekileştirerek Doğu’ya adam etmenin, daha 
doğrusu emperyalizme haklılık kazandırılması isteğinden başka bir şey değildir.
Bu doğrultuda  Oryantal Batı’nın önce Doğu’ya ait buluşları(düşünceler,teknoloji 
ve kurumlar gibi)benimseyerek aldıkları ve geliştirdikleri,ancak daha sonra Do-

113 Freke,Timothy ve Peter Gandy,2010. İsa’nın Gizemleri “Gerçek İsa, bir pagan tanrısı mıydı? https://www.
amazon.com/Magic-Magicians-Greco-Roman-Matthew-Dickie/dp/0415311292

114 Magic,M. Dickie, & Magislans in the Greek-Roman World, 2001, Florence
115 Çelik,Mesut, Paganizm ve Günümüzdeki  Örnekleri.https://www.academia.edu/ Çelik;Hristiyanlığın, 

aslında yahudiliğin hellenileştirilip(hellenizm), Pagan/putperest dinine dönüştürülmüş hali olduğunu, 
İncil’in içinde pek çok pagan öğesi bulunduğunu bildirmektedir. Sözgelişi; İsa’nın ölüp dirilmesi ve 
şeytana karşı “zafer”kazanması ve daha pek çok öğenin, Hellenistik dönemde oluşmuş Greko Romen 
Pagan dinleri ve  bunlara bağlı mistik gizem kültlerinin etkileri sonucu olduğunu da yazmaktadır.

116 Aydınbaş, Mehmet Emin, Hıristiyanlıkta Tevhit’ten Teslis’e. Çizgi Kitabevi
117 https://islamansiklopedisi.org.tr/teslis
118 Hay,Denys Hay,1957.Europe:The Emergence of an İdea(Edinburg:EdinburgUniversityPress), s.1
119 Hobson,a.g.e,s.229
120 Mazrui, Ali,1974.Word Culture and the Black Experince,(Seattle:University of Washington Press), s.38-81
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ğulu kaynakları(toprak,emek ve pazar gibi) emperyalizm121 aracılığıyla sömürge 
durumuna  getirdikleri gözlemlenmektedir.

 Bu durum “Filhellenizm:Yunanseverlik”’i de  ortaya çıkaracaktır. Yunanse-
verlik, Avrupa-merkezciliğinin Türk Düşmanlığını beslediği  bir yaklaşım ol-
muştur. Bir başka deyişle “Yunanseverlik”, Batı’nın Doğu’yu etki altına alması 
ve denetlemesi için dahice meşrulaştırma ortamı yaratan “Oryantalizm’”in bir 
sonucudur. Bu, hem Batı, hem de Doğu’da yeterince dile getirilmeyen, hatta is-
tenmeyen bir yaklaşımdır.

Yunan Bağımsızlık Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Batılıların 
Yunanistan’ı ekonomi-politik  temelli olduğu kadar edebiyattan  sanat ürünlerine 
değin desteklemesinin artındaki gerçek  budur.

Sonuç olarak günümüze gelince “Uygarlık Beşiğinin Antik Yunan’a Bağlan
ması Tezinin Geçersizliği” giderek Batı’nın bilim adamlarınca da  kabul edil-
meye başladığı ve bu doğrultuda çok sayıda yayının olduğu gözlemlenmektedir. 
122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134

“Kaymakçı” da konuya nesnel yaklaşım gösteren Batılı bilimcilerin,bu kap-
samda “…Önce,Doğuluların küresel bir ekonomi ve iletişim ağı yarattıklarını 

121 Burada emperyalizmin gizli ve açık(aleni) ya da bilimsel ırkçılık ile bağlantısı olduğunu söylemek  
gereği vardır.Gizli ırkçılık,uygarlık(medeni) anlamda geri kalmışlığın emperyalist “modernleşme 
misyonu” yardımıyla iyileştirilebileceğini ve iyileştirilmesi gerektiğini varsayar. Açık(aleni) ya da 
bilimsel ırkçılık,fizyolojik/genetik özellikleri üzerinde odaklanmıştır,çünkü bu ikinci sınıf özellikleri 
değişmez olarak görme eğilimdedir.Bu yaklaşıma göre,insan  toplulukları;uygar(medeni,Batı 
Avrupalılar ve beyazlar),barbar(Osmanlı İmparatorluğu,Çin,Siyam ve Japonyalar gibi ve Sarılar) ve 
vahşi(Afrika,Avustralya ve Yeni Zelandalılar ve siyahlar gibi) olarak sınıflandırılmıştır.Kimi Sosyal 
Darvinciler ve bilimsel ırkçılar ikinci sınıf ırkların yok olmaya yazgılı olacakları ve uygarlığın gelişmesinin 
de sadece İngilizlerin elinde  olduğu bir dünyayı Anglosakson ırkının yönetebileceğine inanıyorlardı(Bak
ınız:Hobson,a.g.e,s.222-231;3.1.Bölüm.Mustafa Kaymakçı, Oryantalizm,Filhellenizm ve Turkokratia)

122 Hobson,a.g.e.  
123 Bernal,a.g.e.  
124 Hay, a.g.e.
125 Jones,Eric L.,1988. Growth Recurring(Oxford:ClarendonPress)
126 Bloom,Jonathan and SheliaBlair,1999.Islam:Empire of Faith(London:BBCBooks)
127 Gernet,Jacquest,A history of ChineseCivilization(Cambridge: Cambridge UniversityPress)
128 Kuhn,Dieter,ScienceandCivilization in China (Cambridge: Cambridge University),1988
129 Forbes,R.J.1956.”Power”Charles Singer,Ed.J.Holmyard,A.R.HallandT.I.Williams(Ed.,)A.History of 

Technology,II(Oxford:ClerondonPress)
130 Goody,Jack,1996.The East in the West(Cambridge: Cambridge Press)
131 Singer,Charles,1956.Epiloge:East and West in Retrospect. Charles Singer,Ed 

.J.Holmyard,A.R.HallandT.I.Williams(Ed.,)A.History of Technology,II(Oxford:ClerondonPress)
132 Vernet,Juen,1974.Mathematics,Astronomy,Optics:Josep Schacht anda C.E.Bosworth(Ed.,)TheLegacy of 

Islam(Oxford:ClarendonPress)
133 Kennedy, E.S.,1981.Studies in theIslamicExactSciences (Beyrut:AmecicanUniversity of Beint)
134 Needham,Joseph and Wang Ling,1981.Sciences andCivilization in China,III(Cambridge: Cambridge 

UniversityPress)
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ve MS 500 tarihinden sonra,Doğu’nun daha ileri kaynak değerlerinin oryantal 
küreselleşme denilen şey sayesinde sonradan asimile olacakları Batıya yayıldığı
nı ve 1492’den sonra Batı emperyalizminin Batı’nın yükselmesi için Doğulu kay
nakların tümünü kendine mal etmesi  yolunda Avrupalılara önayak olduklarını”  
bildirmektedir.135

Bununla birlikte yine günümüzde Yunanistan’ın teknoloji, demokrasi, öz-
gürlükler ve adalet gibi çağdaş bir Batı ülkesini niteleyen özellikleri yakalama 
çabasında geç kalmasının nedenini 400 yıl Osmanlı İmparatorluğu egemenliğin-
de kalmasına bağlayan yaklaşımlar vardır. Onlara göre: “Türklerin Yunanlara 
yaptığı asıl kötülük, 17. yüzyıldan itibaren Rönesans ve Aydınlanma sürecinde 
Avrupa’da insan ruhu şahlanırken, Yunanların, tek bir bilimsel ilerleme kaydede
meyen, bugün onlara atfedebileceğimiz tek bir teknoloji ürünü üretemeyen, bizde 
kalan ve bugün önemli kabul edilen tek bir felsefi düşünce üretemeyen Osmanlı 
İslam kurallarının karanlığında tutulmasıdır. Osmanlı fatihleri sayesinde Yunan
ların geride kalmasına yol açan şey düşünsel karanlık olmuştur.”136 Bu yaklaşım 
ortalama  Yunanlarda travma yaratan bir görüş olarak  varlığını korumaya devam 
etmektedir.

Üstelik, 19.yüzyılda  olduğu gibi 20. ve 21. yüzyılda da  Yunanistan’ın Tür-
kiye’ye karşı dost olmayan Megali-İdea137 yaklaşımının ürünleri,   bir bakıma bu 
travmanın  sonucu olarak değerlendirilebilir.
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Yunanlar ve Diğer Balkan Halklarında Osmanlı İmparatorluğu 
Egemenliği ve Devşirme Sistemi Algısı

Ferhat BERBER

Giriş
Bireysel ya da toplumsal algıların ortaya çıkmasında farklı etkenlerin payı 

vardır. Bunlar, inanç, kültür, alınan eğitim gibi kişilik oluşum sürecine etki eden 
unsurlar ile; yaşanan güncel olaylarla ilişki şekli ve bilgi alma kanallarının nite-
liği olarak özetlenebilir. Çağdaş Avrupa daha ortaya çıkmamışken, İskit ve Pers 
istilaları ile beliren “doğulu” imgesi, Hunlar, Araplar, Selçuklular, Tatarlar ve 
Osmanlılar ile beslenmiştir. Bu süreçlerin Avrupa’daki izlerinin en etkilisi, günü-
müze kadar ulaşan ve kültürel kodlara işleyen korku olmuştur. Sözlü kültürün de 
abartısıyla şekillenen imge, mitoslar halinde kuşaktan kuşağa aktarılmış; çağdaş 
dönemde tarih yazıcılığını ve eğitim sistemlerini etkileyen bir olguya evrilmiştir. 

Toplumsal kalıp yargılar geçmişten beslenir.1 Modern ulus kavramını öznel 
yorumlayanlar ise tarihteki din-kültür birliğinden yola çıkarak biyolojik devamlı-
lığa ulaşırlar. Dolayısıyla tarihte olan, günceli şekillendirmeye devam eder.2 Kimi 
zaman da güncel olan tarih anlatısını etkiler.3

1 Örneğin Batı-Hristiyan kültür dairesinde yer alan ve Osmanlı ile savaş, işgal şeklinde bir ilişkisi 
bulunmayan ABD, Avustralya gibi ülkelerin tarih ders kitaplarında Osmanlı kurumları, ötekileştirici bir 
anlatım kullanılmadan, genel kültür bilgisi düzeyinde verilmektedir. (Turan, İbrahim, 2018.  
“Amerikan Lise Tarih Kitaplarında Türk İmajı”, Dünya’da Türk İmajı Tarih Ders Kitaplarındaki Durum, 
Ed. Ahmet Şimşek, Pegem Akademi, Ankara, s.19-39; Adalı, Selim F.,2018. “Avustralya Lise Tarih 
Kitaplarında Türk İmajı”, Dünya’da Türk İmajı Tarih Ders Kitaplarındaki Durum, Ed. Ahmet Şimşek, 
Pegem Akademi, Ankara, s.47-59)

2 Servante, Alain,2005. “Batılıların Gözünde Türk İmajının Geçirdiği Değişimler”, Dünya’da Türk İmgesi, 
Kitap Yayınevi, İstanbul, s.48.

 Bunun birer örneği Ermenistan ve Rusya’dan verilebilir. Ermenistan’daki ders kitaplarında, Osmanlı 
idaresi boyunca bütün Ermeniler, özgürlük mücadelesi veren, ortak bilince sahip bir ulus olarak tasvir 
edilmektedir. (Bozkuş, Yıldız Deveci, 2020. Ermeni Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı ve Türk İmajı, 
Akademisyen Kitabevi, Ankara, s, 63-73) Yine Sovyetler Birliği’nin 1963 tarihli ders kitaplarında, 
çocukların, kan vergisi (devşirme) olarak zorla alındığı, Türklerin yerli halkı bölgelerinden kovduğu, yazı 
ve dillerini yasakladığı gibi ifadeler yer almaktaydı. (Cengiz, Nigar Maharramova - Ahmet Şimşek, 2017. 
“Sovyetler Birliği Döneminde Rusya’da Okutulan Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı”, Cumhuriyet 
Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), 13/26, Güz, s. 37-66) Böylece, SSCB’nde toplumların kısıtlayıcı 
uygulamalarla idare edildiği dönemde, ulusal devamlılık vurgusu ile karşı bloktaki ülkenin sabıkasına 
Osmanlı üzerinden dikkat çekilmekteydi.

3 Rusya’da Türkoloji ve şarkiyat çalışmaları, 18. yüzyıldan itibaren devlet politikalarına dönük bir fayda 
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Batı’nın Türk tasavvurundaki olumsuzluk, 1453 sonrasında korku ve endişe 
eşliğinde arttı. O zamana kadar sadece Ortodoks coğrafyadaki tehdit, artık daha 
yakındı. Pek çok eser, Türk vahşetini anlatmada yarışıyordu. Haçlı Birliği çağrı-
ları daha yüksek sesle dile getirildi.4 İtalya, korkuyu en yakından hisseden bölge 
oldu.5 Diğer taraftan Bizans sahasından gelen Grekler, “haçlı” direnişi taraftarları 
ile iletişime geçti.6 Azınlık bir kesim, Türklerin gücüne ve yönetimine hayranlık 
duyuyordu.7 Türk ilerlemesi sadece Osmanlı’nın komşularında değil, Orta Avru-
pa ve Rusya gibi coğrafyalarda da etkiliydi.8 Avrupa’nın dış politika aracı olarak 
da kullandığı Türk İmgesi, Türklerin bir tehdit olmadığı dönemlere ve de tehdit 
etmediği coğrafyalara kadar ulaşmıştır.9 Bugün kimi Avrupa ülkelerinin10 eğitim 
sistemlerinde11 ve günlük konuşmalarda  dahi izlerini görmek olasıdır.12 

Avrupa’daki Türk imgesinin etkilerine dair en dikkat çekici açıklamalardan 
birisini Abou-el-haj yapmıştır. O’na göre, Osmanlılar hiçbir zaman Avrupa’nın 
toplumsal ve siyasi yapısının doğal bir parçası kabul edilmemiş ve kıtaya “zorla 

etrafında şekillenmekteydi. (Kapıcı, Özhan,2020. “Çarlık Rusyasında Osmanlı Tarihçiliği: Bir Şarkiyat 
Disiplininin Doğuşu ve Gelişimi Hakkında Historiyografik Bir Perspektif”, Dünya’da Osmanlı Tarih 
Yazımı-I, Ed. Ahmet Özcan, Özhan Kapıcı, Yalçın Murgul, Doğubatı Yayınları, Ankara, s. 13-85); Çarlık 
döneminin yayılmacı siyaseti ise 1920’lerde eleştirilirken, Stalin döneminde ifadeler bir hayli yumuşamıştı. 
(Abak, Tibet, 2020. “Rusya’da Sovyet Dönemi Osmanlı Tarihçiliği”, Dünya’da Osmanlı Tarih Yazımı-I, 
Ed. Ahmet Özcan, Özhan Kapıcı, Yalçın Murgul, Doğubatı Yayınları, Ankara, s. 86-136)

4 Solnon, Jean-François, 2020. Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa, Çev. Ali Berktay, Türkiye İş Bankası 
Yayınları, 2. b. İstanbul 47; Schwoebel, Robert, 2013. Hilalin Gölgesi Rönensans’ta Türk İmajı (1453-
1517), Çev. Eşref Bengi Özbilgen, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, s.15-57

5 Doğan, Güner,2020. “Korku ve Merak Arasında: İtalyanların Dünyasında Osmanlı Devleti (1453-1688)”, 
Dünya’da Osmanlı Tarih Yazımı-I, Ed. Ahmet Özcan, Özhan Kapıcı, Yalçın Murgul, Doğubatı Yayınları, 
Ankara, s.145-146

6 Svoronos, Nikos,1988. Çağdaş Helen Tarihine Bakış, Çev. Panayot Abacı, Bilge Yayınları, İstanbul, s. 17-
18

7 Solnon, a.g.e., s.47-52; Doğan, a.g.e., s.146
8 Orta Avrupa ve Rusya’daki Türk algısına örnekler için bakınız: ”Sabatos, Charles,2005. “Tutsak Ulus: 

Slovak Edebiyatında Bir Baskı Metaforu Olarak Türkler”, Dünya’da Türk İmgesi, Kitap Yayınevi, 
İstanbul, s. 247-258;   

 Sabatos, Charles,2014. Mit ve Tarih Arasında: Orta Avrupa Edebiyat Tarihinde Türk İmgesi, Çev. Oğuz 
Cebeci, Charles D. Sabatos, Bilge Kültür Sanat, İstanbul; Kapıcı, Özhan,2020.“Çarlık Rusyasında 
Osmanlı Tarihçiliği: Bir Şarkiyat Disiplininin Doğuşu ve Gelişimi Hakkında Historiyografik Bir 
Perspektif”, Dünya’da Osmanlı Tarih Yazımı-I, Ed. Ahmet Özcan, Özhan Kapıcı, Yalçın Murgul, Doğubatı 
Yayınları, Ankara, s.14; İlsever, Rami,2016. 19. Yüzyıl Rus Edebiyatı’nda Türk İmgesi, Çeviribilim 
Yayınları, s.31-35, 43,50” 

9 Kumrular, Özlem, Ed.,2005. Dünya’da Türk İmgesi, Kitap Yayınevi, İstanbul, s.7-8
10 Almanya örneği için bkz. (İstek, Emrah, Gülşen İstek,2019. “Almanca Yazılmış Çocuk Kitaplarında Türk 

İmajı: ‘Hatschi Bratschis Luftballon’ Örneği”, Current Research in Social Sciences, 5/1 s. 62; Pamuk, 
İrem- Akif Pamuk,2018. “Almanya Lise Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı”, Dünya’da Türk İmajı Tarih 
Ders Kitaplarındaki Durum, Ed., Ahmet Şimşek, Pegem Akademi, Ankara, s.11)

11 Tarih anlatımında ötekileştirmeyi reddeden, “Avrupa’da Tarih ve Tarih Öğretimi” başlıklı rapor için 
bkz. https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15317&lang=en (erişim: 
18.03.2021)

12 Özsüer, Esra,2019. Türkokratia, Kronik Yayınları, 2.b. İstanbul, s.19-21.Avrupa’da oluşan “korkunç Türk” 
imgesinin ayarıntılı bir anlatımı bakınız:a.g.e, s. 99-130
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girmiş bir konuk” gibi görülmüştür.13 Hegel de daha önce, Avrupa devletlerinin 
Avrupa dışındaki ortak çıkarlarının Türklere karşı olduğunu belirtmişti.14

Anılan değerlendirme ışığında “Yunan ve Diğer Balkan Halklarında Osmanlı 
İmparatorluğu Egemenliği ve Devşirme Sistemi Travması” bölümünde, öncelikle 
Osmanlı Devleti’nin farklı toplumları yönetimi üzerine görüşlere yer verilecek; 
ardından en çok tartışılan Osmanlı uygulamalarından devşirme sisteminin, tarih 
yazımındaki yeri değerlendirilmeye çalışılacaktır. Son olarak, Balkan ve Yunan 
tarihçiliğinin, Türk dönemi yönetimi ve devşirme sistemine bakışı incelenecektir.

Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler Üzerine Görüşler
20. yüzyılın başlarında, Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve gelişme dönemleri-

ne ilgi artmıştı. Osmanlı’nın yayılması ve uzun ömrü, sadece askeri başarılarla 
açıklanamıyordu. Din, dil ve kültür yönünden farklı toplulukları, çok büyük kal-
kışmalar yaşanmadan yönetebilmişti.15 Bu ilginin diğer nedeni, eşzamanlı olarak 
Çing, Habsburg, Romanov ve Hohenzollern hanedanlarının tarih sahnesinden çe-
kilmesi ve imparatorluklarının gürültülü biçimde yıkılmasıydı. 

Tarih yazımında Osmanlı değerlendirmeleri, gaddar bir yönetim resminden, 
herkesin hoşgörü içinde yaşadığı bir imparatorluk tanımına kadar geniş bir ara-
lıkta yayılmıştır.16 Örneğin “Bernard Lory” buna akıncılar üzerinden dikkat çeker. 
Osmanlı akıncıları yıkıcı ve yağmacı güçlerdi. Köle ve ganimet alarak çekilince 
ekonomik doku zarar görüyordu. Ancak faaliyet sınır ötesinde gerçekleştiği için, 
Türk tarih yazımında yeterince ele alınmamaktadır. Balkanlarda vahşi yıkıcılar; 
Türk tarafında ise bilge yöneticiler olarak kabul edilirler.17 

Osmanlı’nın en çok ilgi çeken özelliklerinden birisi, bu kadar geniş bir coğraf-
yada, birbirinden çok farklı toplumları asırlarca bir arada tutabilmesidir. Araştır-
ma ve yorumların çoğunda, bunun sadece askeri güç ile olamayacağı; entegras-
yon sağlayan bir sistem ile başarılabileceği öne çıkmaktadır.  

13 Abou-el-haj, Rıfa’at Ali, 2000. Modern Devletin Doğası, Çev. Oktay Özel, Canay Şahin, İmge Kitabevi. 
Ankara,s. 22-25

14 Kula, Onur Bilge,2018. Batı Felsefesinde Oryantalizm ve Türk İmgesi, Türkiye İş Bankası Yayınları, 3. b. 
İstanbul,s. 136

15 Kafadar, Cemal,2019. İki Cihan Âresinde, Çev. A. Tunç Şen, Metis Yayınları, 2. b. İstanbul, s.72-73
16 Tezcan, Baki,2018. “Etnisite, Irk, Din ve Toplumsal Sınıf Osmanlı Fark İşaretleyicileri”, Osmanlı Dünyası, 

Ed. Christine Woodhead, Çev. Gül Çağalı Güven, Alfa Yayınları, İstanbul, s. 215
17 Lory, Bernard,2013. “The Ottoman Legacy in the Balkans”, Entangled Histories of the Balkans Volume 

Three: Shared Pasts, Disputed Legacies, Ed. Roumen Daskalov-Alexander Vezenkov, Brill, Leiden-
Boston,s. 360-361
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Aslında Osmanlı’nın çok kültürlü yönetim anlayışının kökleri, devletin kuru-
luş sürecine dayanmaktaydı. Bizans coğrafyasının koşulları, daha ilk dönemde 
bunu şekillendirmeye başlamıştı. Uç bölgesinin özelliklerinden dolayı, devletleş-
me sürecinde Hristiyan savaşçılarla silah arkadaşlığı yapmak son derece olağan-
dı.18 Zamanla, gayrimüslim unsurların kullanılması devlet yönetim geleneklerin-
den biri olarak yerleşti.19 

Bu durum taşrada da geçerliydi. Yerli Hristiyanlarla ortak fetihlerin devamın-
da, pek çok bölgede güvenlik, Hristiyan ahaliye teslim edilmekteydi.20 Mühtedi 
yani Müslüman olmayı seçen Hristiyan aristokratlar, imtiyazlarını devam ettirir-
ken, statülerini korumak ya da geliştirmek için eski kimliklerini bir yana bırakıp 
devlete sadakati esas almaktaydılar.21 

Uç coğrafyasında ve Balkanlarda, halkın yaşam koşulları ise son derece ağır-
dı. Bu da Osmanlı yönetimini, halk üzerinde Bizans’a ve diğer yerel yöneticilere 
tercih edilebilir bir seçenek durumuna getirmişti.22

Farklı dinden toplulukların yönetime karşı sorumlulukları ve statüleri yasa-
larla belirlenmekteydi. Osmanlı Sistemi, şeriatın çerçevelediği bir adalet meka-
nizmasına son derece bağlıydı ve gayrimüslimlerin yaşam hakları güvence altına 
alınmaktaydı. Ayrıntıları üzerine tartışmalar olmakla birlikte, Osmanlı tarih ya-
zımında genellikle “Millet Sistemi” olarak adlandırılan bu yapıya göre, gayri-
müslimlerin ibadet özgürlükleri söz konusu idi, medeni hukuk ve vergi ödeme-
leri bakımından da kendi dini otoritelerine bağlıydılar. Ancak bundan memnun 
olmadıklarında Osmanlı mahkemelerine müracaat hakları vardı.23 Kimi çağdaş 
yazarlar bunu kabul etmekle birlikte, devşirme gibi uygulamaların bu yasaya uy-
madığı, ancak bu durumun bütün gayrimüslimleri etkilemediğini savunurlar.24

18 Emecen, Feridun,2018. Osmanlı Klasik Çağında Hanedan Devlet ve Toplum, Kapı Yayınları, İstanbul, 
s.367; Barkey, Karen,2011. Farklılıklar İmparatorluğu Osmanlılar. Çev. Ebru Kılıç, Versus Yayınları, 
İstanbul,s. 67-83)

19 Barkey, a.g.e., s.84-90
20 Matschke, Klaus-Peter,2015. “Türkokrasi’ye Geçiş Üzerine Araştırmalarda Karşılaşılan Sorunlar: Bizans 

Bakış Açısı”, Osmanlı ve Balkanlar Bir Tarih Yazımı Tartışması, Ed. Fikret Adanır, Suraiya Faroqhi, 
İletişim Yayınları, 2. b. İstanbul, s.117-124

21 Goodwin, Godfrey, 2008. Yeniçeriler, Çev. Derin Türkömer, Doğan Egmont Yayıncılık, 3.b. İstanbul, s.32
22 Goodwin, a.g.e., s.28; Petrosyan, Irina Ye, 2002. “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Yeniçerilerin Kökeni”, 

Türkler C.10, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, s.132; Emecen, a.g.e., s.367; Delilbaşı, Melek, 1987. 
“Selânik ve Yanya’da Osmanlı Egemenliğinin Kurulması”, Belleten, LI/199, s.78-80

23 Anscombe, Frederick F.,2017. Osmanlı Dönemi ve Sonrası Ülkelerde Devlet, İnanç ve Millet, Çev. Ceren 
Can Aydın, Alfa Yayınları, İstanbul, s.59-60; Kenanoğlu, Macit, 2004. Osmanlı Millet Sistemi Mit ve 
Gerçek, Klasik Yayınları, İstanbul, s. 59-66

24 Anscombe, a.g.e.,s. 60; Veinstein, Gilles, 2020. “Büyüklüğü İçinde İmparatorluk XVI. Yüzyıl”, Osmanlı 
İmparatorluğu Tarihi, Ed. Robert Mantran, Çev. Server Tanilli, Türkiye İş Bankası Yayınları, 5.b. İstanbul, 
s. 369; Kafadar, a.g.e., s.280
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Kimi dönemlerde Osmanlı’nın ait olduğu dini ve mezhebi anlayışın dışında 
kalanlar, devlet baskısına maruz kalabiliyordu. Bunlar özellikle devlet için tehdit 
oluştuğu zamanlarla ve çoğunlukla belirli bölgelerle sınırlıydı. Ancak yöndeki 
örnekler gayrimüslimlerden çok Müslümanların etkilendiğini göstermektedir. 
Safevilere yakın Kızılbaşlar veya bir güce dönüşebilecek çeşitli tarikatlar böyle 
gruplardı.25

Farklı dinlerden oluşan toplulukların bir arada yaşaması, çatışmadan daha çok 
kültürel etkileşimi tetikliyordu. Batı Anadolu’da kaos yaşanan yerlerin nüfusu 
azalırken, gelişen yerlerde, Türk adı taşıyan Ortodokslar da dahil, Hristiyan ve 
Müslümanlar kentlerde bir arada, kırsalda yakın biçimde yaşamaktaydı.26

Toplumsal gruplar arası çatışma ya da önyargı, yadsınamaz bir gerçekliktir. 
Ancak belirli topluluklar arasındaki her sorunu, din üstünden anlamlandırmak 
yanıltıcı olabilir. Müslüman-Hristiyan zıtlaşması olabileceği gibi, aynı dinden 
toplulukların kendi aralarında da sorunlar olabiliyordu. Polonyalı Simeon’un 
17.yüzyıldaki gözlemleri, konuya yerinde örnekler sağlar. O’na göre adalı Rum-
lar, Ermenileri aşağılamakta, onlara düşman gözüyle bakmakta ve bu konuda 
Müslümanlardan yardım talep etmekteydi. Ermeni Türk ilişkileri ise son derece 
iyiydi ve pek çok yerde Ermeniler Türkçe konuşurdu. 19.yüzyılda Moltke’nin 
gözlemlerinde de benzer örnekler vardır. Bu tanıklıklar, Osmanlı coğrafyasında 
ötekileştiren ve aşağılayan algıların, sadece Müslümanlar ve gayrimüslimler ara-
sında olmadığını, bölgeye, zamana ve topluluğa göre değişebildiğini gösterir.27 

Bu heterojen olmayan yapı içinde devlet ile olan ilişkilerde, sadakatin soyun 
önüne geçtiği örnekler vardır. Abhaz kökenli Melek Ahmed Paşa, sultanına sadık 
kalarak soydaşı Hasan Paşa ile çatışmış; Ermeni Eremya Çelebi padişaha “impa
ratorumuz” diyerek, yabancılar karşısında gururlandığını belirtmiş ya da Papaz 
Synadinos Türk Sultanı’nı basileus28 olarak tanımlamıştı. 29

Coğrafya çok renkli bir toplumsal görüntü arz etse de devletin resmi ideolojisi 
İslami idi. Ancak devlet toplum ilişkisinde en belirleyici etmen; vergi vermek, 

25 Barkey,a.g.e.,s. 154-155
26 Balivet, Michel, 2000. “Açık Kültür ve 14. Yüzyıl Osmanlı Kentlerinde Dinler Arası İlişkiler”, Osmanlı 

Beyliği (1300-1389), Ed. Elizabeth A. Zachariadou, Çev. G. Ç. Güven, İ. Yerguz, T. Altınova, Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları, 2.b. İstanbul, s. 1-7; Emecen, a.g.e., s.367-368; Beldiceanu-Steinherr, Irene, 2000. 
“Bitinya’da Gayrimüslim Nüfus (14. Yüzyılın İkinci Yarısı-15. Yüzyılın İlk Yarısı)”, Osmanlı Beyliği 
(1300-1389), Ed. Elizabeth A. Zachariadou, Çev. G. Ç. Güven, İ. Yerguz, T. Altınova, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, 2.b. İstanbul

27 Emecen, a.g.e., s .381-382
28 Özellikle Doğu Roma İmparatorlarının kullandığı bir unvan
29 Tezcan, a.g.e., s.219-221
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devleti tanımak ve itaat etmekti. Uymayanlar Müslüman ya da gayrimüslim ol-
masına bakılmaksızın cezalandırılırdı. Tarihsel süreç içinde Celali İsyanları, kimi 
tarikatlar, vergi isyanları, hayduklar/şaki ve benzeri örnekler çoktur.30 Müslüman-
lar, devletin gözünde sadece yönetilecek bir unsur31 Patrikhane ise, Bizans döne-
minden bile fazla yetkilerle donatılmış bir Osmanlı kurumuydu.32 

Egemen dinin, devlet ve toplumdaki etkisi zamanla artmıştı.33 Devşirme sis-
teminin zayıflamasının da etkisiyle, Müslümanların devlet kademelerinde çoğal-
ması, bunun nedenlerden biri olarak görülür. Önceleri ahalinin tamamını kapsa-
yan reaya ifadesinin, sonradan sadece gayrimüslimleri tanımlaması da bununla 
alakalıdır.34 Sistemdeki bozulma ve değişimlerin etkisi kadar, kaybedilen toprak-
lardan gelen Müslümanların nüfus yapısını etkilemesi, Müslümanların Avrupa 
karşısındaki yenilgileri nedeniyle oluşan refleks gibi, pek çok etken bu minvalde 
tartışılabilir.

Osmanlı araştırmalarında, İslamlaştırma önemli bir konudur. Araştırmacıların 
önemli bir kısmı zorla din değiştirme örneklerinin az olduğunu; genellikle ver-
gi yükünden kurtulmak, statülerini yükseltmek için din değiştirenler ile gönüllü 
dönmelerin İslamlaşmayı artıran en önemli gruplar olduğunu savunurlar.35 Vergi 
yükünden kurtulma konusunda “Barkey”’in yorumu gözden kaçırılmamalıdır. 
Pek çok vergi bireysel olarak değil, cemaat olarak ödendiğinden, kimilerinin 
Müslümanlığı seçmesi ile cemaatin geri kalanının vergi yükü artmaktaydı. Buna 
bir çözüm olarak zaman zaman toplu halde din değiştirme tercih edilebiliyordu. 
Kimi zaman da bazı elitler ve onların takipçileri statü yükseltmek amacıyla din 
değiştirirlerdi.36 

İslam’ın gönüllü olarak seçilmesinin kurumsal devlet yapısıyla ilgisi yoktu. 
Tebliğci bir din olan İslam’ın bu yönünü, Osmanlı’da “sufi” çevreler uygulamak-
taydı.37 Anadolu’da Osmanlı öncesinden beri etkin olan şehirli Mevlevilik ile kır-
salda yaygın Bektaşilik, Balkanlarda yayılmaya başladığında, İslam’a geçişleri 
hızlandıran etkiler yaptılar.38 

30 Koyuncu, Aşkın, 2004. “Osmanlı Kimliği Üzerine Bazı Düşünceler”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları (HÜTAD), S.1 Güz, s.204

31 Tezcan, a.g.e., s.225 
32 Koyuncu, a.g.e., s. 202
33 Barkey, a.g.e., s.143-147
34 Tezcan, a.g.e., 224-226
35 Bieber, Florian , 2000. “Muslim Identity in the Balkans Before the Establishment of Nation States”, 

Nationalist Papers, 28/”, s.21-22; Barkey, a.g.e., s.166-170, 173
36 Barkey, a.g.e., s. 170-172
37 Barkey, a.g.e., s.170
38 Kunt, İbrahim Metin,1975. “Kulların Kulları”, Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, C.3, s.153
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“Solnon”, Hristiyanlarca Deccal görülen bir sultanın, yüzde 80 Hristiyan nü-
fusa sahip bir bölgeyi yönetiyor olmasından dolayı, planlı ve sistemli din değiş-
tirme iddialarını ciddiyetten uzak bulmakta ve bir nüfus yok etme ya da asimilas-
yon politikası uygulanması halinde, Balkanlarda Ortodoks nüfus kalmayacağını 
söylemektedir.39 

Belirli konularda kısıtlanan Osmanlı Hristiyanları, sosyal statü bakımından 
Müslümanlarla eşit kabul edilmemekteydi.40 Buna karşın, farklı din ve dilden 
topluluklara tanınan özerklik bağlamında, Osmanlı Hristiyanları Orta Çağ ve Er-
ken Çağdaş Dönem Avrupası’ndan çok daha iyi koşullarda yaşamaktaydılar.41

Örneğin çağdaş devlet öncesi Britanya’da küçük suçlar için, idam dahil, bü-
yük cezalar verilirken, Osmanlı adaleti yerel toplumsal barışı korumaya daha faz-
la önem vermekteydi.42 Hegel Britanyalılarla karşılaştırma yaparak, geri kaldığı-
nı düşündüğü Türklerin bile egemenlikleri altındaki gayrimüslimlerin kiliselerini 
kendilerine bıraktığını ifade eder.43 Fransa Protestanlarının talep ettiği haklara, 
Osmanlı gayrimüslimleri kısıtlamalara  karşın sahiptiler.44 İtalya’da Machiavelli, 
“Türk’ün bütün monarşisini tek bir efendi yönetiyor” derken; bu efendinin köle-
lerinin devlet işlerindeki yetkinliğine hayret etmekteydi. 45 

John Locke ve Voltaire’in Avrupa’dan ileri gördüğü bu din serbestliği, aslın-
da ne bir eşitlik ne de bir çeşit çoğulculuktu. Tamamen devletin iktidarı ve bu-
nun yaşama uygulamasını amaçlayan bir yönetim şekliydi. Bu yönüyle Osmanlı, 
Hristiyanlık bir tehdit haline gelene kadarki Roma’yı andırmaktaydı. Uyrukla-
rının dinini değiştirmeyi ideoloji haline getiren Bizans için bu geçerli değildi.46  
Habsburglar da tıpkı Osmanlılar gibi, kendilerini dinlerinin koruyucusu ve teb-
liğcisi kabul ediyorlardı. Aradaki fark, Habsburglar 18.yüzyıla kadar, Katolikler 
dışındaki unsurlara yaşam hakkı tanımıyordu. Rusya’da da egemenliği altındaki 
toplumların dinlerini değiştirmek bir devlet politikasıydı. Osmanlılar, kendinden 

39 Solnon, a.g.e., s.170  
40 Öz, Mehmet, 2005. Osmanlı’da “Çözülme” ve Gelenekçi Yorumcuları, Dergâh Yayınları, 2. b. İstanbul,s. 

511-512; Solnon,a.g.e.,s.169
41 Dankwart, A. Rustow, 2007. “Askeri Miras”, İmparatorluk Mirası, Balkanlarda ve Ortadoğu’da Osmanlı 

Damgası, Ed. L. Carl Brown, Çev. Gül Çağalı Güven, İletişim Yayınları, 4. b. İstanbul, s. 366-369; Brown, 
L. Carl, 2007. “Çerçeve: Giriş”, İmparatorluk Mirası, Balkanlarda ve Ortadoğu’da Osmanlı Damgası, Ed. 
L. Carl Brown, Çev. Gül Çağalı Güven, İletişim Yayınları, 4. b. İstanbul, s. 30

42 Anscombe, a.g.e., s. 60-61
43 Kula, a.g.e., s. 141
44 Solnon, a.g.e., s.169
45 Veinstein, a.g.e., s. 212
46 Barkey, a.g.e., s.149-152
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öncekiler ve çağdaşlarına göre farklı dinlere mensup unsurları bünyesinde barın-
dırma konusunda çok daha ileri bir yönetim biçimine sahipti.47 

Ancak bu açıklamalarda, hoşgörü/tolerans gibi keyfilik arz eden bir kavramı 
vurgulamak, hukuki temelleri olan bir yönetim biçiminin gereğinin yapıldığını 
göz ardı etmektir.48 Çünkü sultanın dahi iktidarı sınırsız değil, sistem ve yasalarla 
kısıtlanmaktaydı.49 

Osmanlı devlet yönetiminin, yabancı ile sorunu yoktu, emperyal bir yapıda 
bunun olması şaşırtıcı olurdu. Yabancı tanımı da bugünkü gibi değildi. Bu konu-
da “Kunt”, Türklerin seçkin yönetici gruba eskisinden daha fazla girmesine kar-
şın; 17.yüzyıldan neredeyse devletin yıkılışına kadar Girit’in fethi, Yunan isyanı 
esnasında Sakız ve Sisam tenkilleri, Habsburglarla sorun yaşayan Macar asille-
ri, yine 1848 Macar ve Leh mültecileri gibi olayları örnek göstererek, devletin 
seçkin tabakasının gayrimüslim kökenlilerden beslenme olgusunun bitmediğine 
vurgu yapmaktadır.50 

Yüzyıllar içinde farklı unsurlardan beslenerek oluşan Osmanlı kimliği, o ka-
dar bütüncül bir yapı haline gelmişti ki; Tanzimat sonrası Osmanlıcılık çabaları-
nın engel olamadığı kopuşlara ve Müslümanların geri kalmışlığının tepkiselliğine 
karşın, devlette hala farklı etnik ve dini kökenden olanların hizmetleri ve itibarla-
rı devam etmekteydi. Bunlar arasında kendi milletinden gelen ayrılıkçı taleplere 
itibar etmeyip suikasta uğrayan Kostaki Musurus Paşa ve pek çok devlet görevlisi 
Rum, Ermeni ve Musevi Osmanlı bulunmaktaydı.51 

Devşirme Sistemi
“Rade! Oğlum! Sakın anneni unutma…!”52 

Drina Köprüsü, devşirme bahsinde ilk akla gelen sanat eseridir.53 Aslında ro-
man, farklı zamanlarda, belli bir alandaki insan hikayelerine yoğunlaşmaktadır; 

47 Barkey, a.g.e., s.152-154
48 Emecen, a.g.e., s.369-371
49 Veinstein, a.g.e., s.216
50 Kunt, a.g.e., s.159-160 
51 Koyuncu, a.g.e., s.208
52 Andriç, İvo,2000. Drina Köprüsü, Çev. Hasan Ali Ediz, Nuriye Müstakimoğlu, İletişim Yayınları, 26. b. 

İstanbul, s.27
53 Konuyu işleyen pek çok eser vardır ama burada birkaç örnek kâfidir. Türk edebiyatının yeni dönem 

ürünlerinden “Dayıoğlu, Gülten, 2000. Tuna’dan Uçan Kuş, Altın Kitaplar, İstanbul” ve “Bekiroğlu, Nazan, 
2012. İsimle Ateş Arasında, Timaş Yayınları, İstanbul”adlı yapıtlar devşirmenin insani boyutlarını öne 
çıkarmaktadır. “Ebertowski, Jurgen ,2007. Devşirme, Çev. Süheyla Kara, Litertür Yayınları, 2. b. İstanbul” 
adlı eserde ise devşirilen çocukların kariyerlerini, onların gözünden aktaran bir kurgu yapılmıştır. Eserdeki 
ayrıntılarda, Ebertowski’nin, devşirme sistemi hakkındaki bilimsel kaynakçayı incelediği anlaşılmaktadır.
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devşirme anlatısı ise ilk bölümlerdeki iki sayfa ile sınırlıdır. O halde, kitabı oku-
yanların bu sözleri unutamamasının nedeni, Andriç’in üslubu mudur? Yoksa tari-
he dönük bilimsel tartışmaların ötesinde, herkesin kurabileceği bir empati midir? 

Cevabın ikinci sorudan yana ağırlık kazandığını tahmin etmek zor değildir. 
Bu da devşirme meselesini tek bir yönüyle ele almanın çetinliğini gösterir. Ancak 
kaleme alınan bu bölümde, uygulamanın Türk algısının oluşumundaki etkilerine 
odaklanıldığı için, öncelikle sistemin tarih yazımındaki yeri tartışılacaktır. Dev-
şirme sisteminin insani boyutları inkâr edilemese de konu, bir devlet kurumu ve 
uygulaması olarak ele alınırken, çok farklı ölçütler öncelik kazanmaktadır.     

Devşirme Sistemine Dair Genel Bilgiler54 
İslam devletlerinde, gulam adı verilen genç erkek kölelerden, muhafız alayla-

rında, askeri birliklerde ve saray hizmetlerinde yararlanılırdı. Selçuklular da Ana-
dolu’da benzer uygulamalar gerçekleştirmişti. Osman Bey döneminin düzensiz 
askeri güçleri içinde Hristiyan unsurlar vardı. Oğlu Orhan döneminde, düzenli 
ordu denemelerinden istenen verim alınamamıştı. Bu sebeple 1.Murad dönemin-
de (1362-1389), İslam hukukuna göre, beşte biri devlet hakkı olarak kabul edilen 
savaş esirleri, pençik (Farsça beşte bir) adıyla, ordu ve devlet hizmetinde kulla-
nılmaya başlandı. Olasılıkla 1.Bayezid döneminden itibaren (1389-1402) devşir-
me adı verilen sistem devreye sokuldu. Ancak devşirme sisteminin kesin olarak 
ne zaman başladığı konusu halen tartışmalıdır. 

Devşirme sistemi, Osmanlı sınırları içinde bulunan Hristiyan tebaanın uygun 
nitelikteki çocuklarının alınarak, bir eğitimden geçtikten sonra ordu ve saray hiz-
metine verilmesi usulüdür. Devşirme işlemi, çocukların toplanacağı yöreye mer-
kezden gönderilen memurların, buradaki bürokrat ve yerel temsilciler eşliğinde 
uygun çocukları seçmesi ve yazması ile gerçekleşirdi. Eşkal defteri adı verilen 
iki nüsha deftere, çocukların aile, memleket ve fiziki görünüm bilgileri yazılır, 

54 Bakınız: Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, 1988. Osmanlı Devlet Teşkilatından Kapıkulu Ocakları-I, Türk Tarih 
Kurumu, 3. b. Ankara; Yılmaz, Gülay,2009. “Becoming A Devşirme: The Trainig of Conscripted Children 
in Ottoman Empire”, Children in Slavery Through the Ages, Ed. G. Campbell, S.Miers, J. Miller, Ohio 
University Press, Ohio; Terzi, Mustafa Zeki 2021, “Gulam”, https://islamansiklopedisi.org.tr/gulam#1 
(27.03.2021); İlgürel, Mücteba, 2021. https://islamansiklopedisi.org.tr/acemioglani (28.03.2021); Merçil, 
Erdoğan, 2021. “Gulam-Anadolu”, https://islamansiklopedisi.org.tr/gulam#2 (27.03.2021); Beydilli, 
Kemal, 2021. “Yeniçeri”,https://islamansiklopedisi.org.tr/yeniceri(27.03.2021); Özcan, Abdülkadir, 
2021. https://islamansiklopedisi.org.tr/devsirme (28.03.2021); Özcan, Abdülkadir,2021a. https://
islamansiklopedisi.org.tr/pencik; Küçükyalçın, Erdal, 2013. Turna’nın Kalbi, Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınları, 4.b. İstanbul”. Buradaki özet, aşağıda çeşitli boyutlarına dair tartışmalara yer verilecek olan 
devşirme sistemi üzerine, ansiklopedik başvuru eserleri ve kimi öncü çalışmalarda yer alan, Türk tarih 
yazımına egemen anlatımı yansıtmaktadır.
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birisi devşirme memurunda kalır, diğeri merkeze gönderilirdi. Alınan çocuklar, 
dönemsel değişim göstermekle birlikte, genellikle 8 ila 20 yaş aralığında olurdu. 
Evliler, tek erkek çocuk, Yahudi çocukları, sünnetli olanlar, şehirli çocuklar (aksi 
yönde örnekler vardır), çoban çocukları, öksüz-yetim çocuklar ve sanat sahibi 
olanlar alınmazdı. Alınanlar arasında çok yaygın olmamakla birlikte Ermeniler 
de vardı. Kimi yöreler devşirme uygulamasından muaf tutulabilmekteydi. Dev-
şirme, ailenin seçim hakkı olmayan, zorunlu bir uygulamaydı. Kendi istediği ile 
devşirmeye katılanlar da vardı. 

Esir ya da tebaadan devşirilen ve devlet hizmeti için ayrılanların genel adı 
“Acemi Oğlanı”dır. Acemi Oğlanı mevzuatı 14.yüzyıl ortasından itibaren oluş-
maya başlamıştı. Devşirilen çocuklar, “sürü” adı verilen kafileler halinde baş-
kente getirilir, sünnet edilir ve gerekli ritüeller sonrasında Müslüman kabul edi-
lirlerdi. Ardından başkentteki çeşitli görevler için eğitilecekler ayrılır, diğerleri 
taşrada Türk ailelerin yanına verilirdi. Tarım ve benzeri işlerde çalışırlar, zamanı 
geldiğinde askeri birliklere girmek üzere geri alınırlardı.

Devşirme Sistemi ilkin Rumeli’de uygulanmıştı. Üzerine tartışmalar olmakla 
birlikte, genel kanaat devşirmenin Anadolu’da 15.yüzyıl sonundan itibaren uygu-
landığı yönündedir. Bosnalıların ve Arnavutların devşirme olabilmelerine karşın, 
yaygın görüş 16.yüzyıl sonundan itibaren Müslümanlardan da devşirme alındı-
ğını ifade eder. Bu bağlamda bir diğer tartışmalı konu, Bosnalı Müslümanların 
devşirmeye tabii tutulmasıdır. Bu konu genellikle, Bosna’nın fethinden sonra 
bölgede ihtida eden Bosnalıların, 2.Mehmed’den talepleri üzerine, Müslüman ol-
malarına karşın devşirmeye tabi tutuldukları şeklinde anlatılmaktadır. 

Devşirme uygulamasının ne zaman ortadan kalktığı ise belli değildir. Genel 
anlatımda, ocak için devşirme alınmasının 17.yüzyıl ortalarında kaldırılmış ola-
bileceği, 18.yüzyıl ortasına kadar da saray için devşirme alınmaya devam edilmiş 
olduğu belirtilmektedir. 

Devşirme Sistemi Üzerine Teknik Tartışmalar
Devşirme sistemi çeşitli boyutları ile bilimsel tartışmalara konu olmuş; diğer 

yandan Batı’daki olumsuz Türk algısını destekleyen savlarından birisi haline gel-
miştir. Bilimsel tartışmaların başlıca konuları, sistemin ilk ne zaman uygulandığı, 
şeriata uygun olup olmadığı, devşirmelerin hukuki statüsü, Bosnalı Müslümanla-
rın devşirme alınması ve bu sorular çerçevesindeki kaynak malzemesinin kulla-
nımı etrafında şekillenmiştir. 
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Devşirmenin başlangıç tarihi açık olarak belirlenememiş, bulunan her yeni 
kaynak bu yönde yorumlanmıştır. Bunlardan birisi Selanik Metropoliti Isidor 
Glabas’ın 1395 tarihli vaazıdır. Glabas’ın Türklerin çocukları dinlerinden edip 
kendi adetlerinde yetiştirdiğinden bahsetmesi, Vryonis gibi araştırmacılarca bu 
tarihte devşirme sisteminin uygulandığının göstergesi kabul edilmiştir.55 Kara-
muk da Floransalı Salulati’nin 1397 tarihli bir mektubunda, askerlik için alınan 
çocukların yaşına değinmesine dayanarak, bu tarihte devşirmenin varlığını kabul 
etmektedir.56 

Nazlar, Glabas’ın vaazına daha farklı bir açıdan bakmaktadır. Glabas, halkın 
yerel yöneticilerden rahatsız ve isyan halinde olmasından dolayı, Osmanlı’nın 
kentin özerkliğini kaldırıp yönetimi doğrudan ele almasından çekinmekteydi. Ce-
maatinin Osmanlı yönetimini, yerel yöneticilere tercih edeceğinin farkında olan 
Glabas; onları Hıristiyan çocukların Osmanlı elinde dinlerinin değişeceği, barbar-
laşacakları, köleleşecekleri vurgularıyla korkutmak ve yerel yöneticilere destek 
olmamaları gibi bir niyet taşıyor olabilirdi. Vaazında dikkat çektiği uygulamanın 
ise pençik mi, yoksa devşirme mi olduğuna dair açık bir kanıt yoktur. Bu nedenle 
Nazlar, Glabas’ın emri bizzat alması durumunda, cemaatini korkutan bir söylem 
değil, düzenlemeyle ilgili daha fazla ayrıntıya değinmesini beklemektedir.57 

Dimitriadis ise olası tarihi, Evrenos Bey vakfına ait muafiyetlerden hareketle, 
biraz daha erkene, 1370’lere indirmektedir. Pençik ile iç içe geçen bir devşirmeyi 
ilk uygulayanların uç beyleri olduğunu ve bu usulün sonradan devlet tarafından 
kurumsallaştırıldığını iddia eder.58 

Vryonis, Türklerin Anadolu’ya gelişinden beri Hristiyanların devlet hizme-
tinde kullanıldığına işaret ederek, en geç on beşinci yüzyıl ortasından itibaren 
devşirmenin Anadolu’da da uygulanmaya başladığını önerir. Bu tarihlerde Ana-
dolu’dan devşirme alındığının kanıtı olarak en çok kullanılan belge, 1456’da Batı 
Anadolu kıyılarındaki Rumların, Rodos şövalyelerinden yardım talep ettiği bir 

55 Vryonis, Speros JR , 1956. “Isidore Glabas And The Turkish Devshirme”, Speculum A Journal Of 
Mediaeval Studies, XXXI/3, s.437-439)

56 Karamuk, Gümeç, 2000. “Devşirmelerin Hukuki Durumları Üzerine”, Söğüt’ten İstanbul’a, Ed. Oktay 
Özel, Mehmet Öz, İmge Kitapevi, Ankara, s.559

57 Nazlar, Nergiz, 2016. “Re-reading Glabas in Terms of the Question of the Origin of the Devshirme”, 
International Journal of Turkish Studies, 22/1-2, Fall, s.1-10

58 Dimitriadis, Vasilis 2000. “Devşirmenin Kökenleri Üzerine Düşünceler”, Osmanlı Beyliği (1300-1389), 
Ed. Elizabeth A. Zachariadou, Çev. G. Ç. Güven, İ. Yerguz, T. Altınova, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2.b. 
İstanbul,s.23-31
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mektuptur.59 Menage ise bu talebin korsanlık faaliyetleri hakkında bir şikâyet ola-
bileceğini düşünmektedir.60 

Üzerine tartışılan bir diğer konu ise devşirme sisteminin şeriata uygun olup 
olmadığıdır. İslam hukukunda zimmi adı verilen ehl-i kitap yani Hristiyan ve 
Yahudilerin, cizye vermek, diğer vergilerini ödemek ve devlete isyan etmemek 
şartıyla can ve ibadet güvenlikleri sağlanırdı. Devşirmenin zorla alınması ve din 
değiştirmeyi kapsaması gerek dönemin uleması gerekse çağdaş araştırmacılar 
arasında, sistemin şeriata aykırı olduğuna dair tartışmalara neden olmuştur.

Özcan, can ve mal güvenliğine karşılık, gayrimüslim tebaanın tabiiyeti ve ciz-
ye ödemeyi “kabul ettikleri”ni; ihtiyaç durumunda cizye yerine zorunlu hizmete 
çevrildiği görüşündedir.61 

Erdem, tartışmaya, kölelik, şeriat ve devlet pratiği bağlamındaki yorumları 
ile katılır. O’na göre, ilk fetih dönemleri için şeriata aykırılık yoktur. Savaşılarak 
alınan topraklar harbi sayılabileceğinden, buralardan devşirme almak şeriata uy-
gundur. Kimi kentlere teslim olmaları halinde verilecek imtiyazların belirtilmesi, 
zimmet sözleşmesi önermek anlamına gelir. Gönüllü olarak yönetimi kabul eden-
ler zimmidir ve devşirmeden de muaftırlar. Gayrimüslimlerin köleleştirilebilme-
si, sultana, zorla fethedilen halklar üzerinde mülkiyet hakkı verir. Şeriata göre 
anne-baba köleyse çocuklar da köle statüsündedir. İhtida edilse bile bu durum 
değişmez. Boşnak ve Arnavutların Müslüman iken de devşirilmesi bununla ala-
kalı, diğer açıklamalar ise geçersizdir. Zamanla bütün bölgelerden cizye alınması, 
fetih sonrası fiilen zimmi kabul edildikleri anlamına gelir. Sözleşmeye dayanma-
dığı için de geri alınıp köleleştirmek olasıdır. Devşirilen çocukların ailelerinden 
bu nedenle cizye alınmamıştır. Ancak bu konu daha ayrıntılı veri ve araştırmalara 
muhtaçtır.62 

Papoulia, İdris Bitlisi’nin devşirmeyi şeriata aykırı bulmamasını, sistemin 
gayrimeşruluğunu örtme çabası olarak yorumlarken; Karamuk, Bitlisi’nin Akko-
yunlu kökenini vurgulayıp Osmanlı geleneklerine yabancı olarak köle ordularını 
normal kabul etmesiyle açıklar.63 Ayrıca, zimmileri köleleştirmenin İslam huku-
kuna aykırı olduğunu; ancak mutlak güce sahip hükümdarın, özgür  ya da değil, 

59 Vryonis, Speros JR ,2000. “Selçuklu Gulamı ve Osmanlı Devşirmesi”, Söğüt’ten İstanbul’a, Ed. Oktay 
Özel, Mehmet Öz, İmge Kitapevi, Ankara, s. 517-534.

60 Menage, V. L.,1991. “Devshirme”, The Encyclopedia of Islam, V-II, Leiden,s.212
61 Özcan, 2021a,a.g.e
62 Erdem, Hakan Y.,2004. Osmanlı’da Köleliğin Sonu 1800-1909. Çev. Bahar Tırnakçı, Kitap Yayınevi, 

İstanbul,s.14-18
63 Karamuk,a.g.e.,s.565
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tebaasının  bireylerini devlet hizmetine almasına dini hiçbir kısıtlama olmadığı 
için bu hakkın kullanıldığını ifade eder. 64

Devşirmeyi uç beylerinin başlatıp devletin kurumsallaştırdığını söyleyen Di-
mitriadis, savaşçı beylerin ulema görüşüne, devlet kadar itibar etmediğini; bu 
yüzden yasaya aykırı bu sistemin nasıl başlayabildiğinin cevabını burada aramak 
gerektiğine dikkat çeker.65 

Menage, Wittek’in Devşirme ve Şeriat konulu çalışmasında, incelediği kay-
nakların ayrıntılarını fark edemediğini eleştirir. Sadeddin’in İdris Bitlisi’yi tekrar 
ederken, kimi bölümlerin yönlendirdiğini vurgular.66 Repp, Menage’a ilave ola-
rak, Osmanlı kul sisteminin başka kaynaklar aracılığıyla yorumlanması gerekti-
ğini önerir.67 

Devşirmelerin ilk andan itibaren, sürekli değişen ve birbirlerinden farklı 
seyredebilen konumlarından dolayı, hukuki statüleri hakkında görüş ayrılıkları 
bulunmaktadır. Osmanlı kaynakçasında “kul”; köle, devlete vergi ödeyen tebaa 
ve padişahın saraya bağlı hizmetkar ve askerleri, şeklinde pek çok anlama denk 
gelir.68 Buna karşın, kul ve benzeri terimlerin klasik kölelikle karıştırılması çö-
zümsüz tartışmalar doğurmuştur.69

Erdem, İslam hukukunda kölelik koşullarının belli olduğunu, ancak Osmanlı 
kul sınıfının, köle mi yoksa azatlı mı olduklarının son derece çelişkili olduğunu 
belirtir. Belki devlet hizmetine girene kadar, devşirme çocuklar fiilen köle kabul 
edilebilir. Sonrasında ise, bu tür asker köleler sıradan kölelerden çok farklıydılar. 
Doğrudan padişaha bağlı olmaları, silahlı savaşçılar olmaları ve kendi aralarında-
ki kuvvetli birlik anlayışı, rütbece çok üstün olan kişilerin bile onlara köleler ola-
rak muamele etmesini engelleyen etmenlerdi. Padişah öldüğünde isyan etmeleri 
halinde yeni padişahın tahta çıkarken verdiği cülus bahşişi ile sadakatlerini satın 
alması, isyan öncesinde padişahın kazanından yemeyi reddetmeleri efendilik-kö-
lelik bağlamındaki kuvvetli ilişkiyi göstermektedir.70 

64 Karamuk,a.g.e.,s.563-564
65 Dimitriadis,a.g.e.,s.23-31
66 Menage, V. L.,1956. “Notes and Communications: Sidelights on the Devshirme from Idris and Sa’duddin”, 

Bulletin of the School of Oriental and African Studies (BSOAS) 18/1
67 Repp R. C. ,1968. “Notes and Communications: A Further Note on the Devshirme”, Bulletin of the School 

of Oriental and African Studies (BSOAS) 31/1
68 İnalcık, Halil ,2000. Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C. 1, Çev. Halil Berktay, 

Eren Yayınları, İstanbul,s. 453
69 Karamuk,a.g.e.,s. 557 Beydilli 2021,a.g.e; Nazlar, 2014, s. 10-14
70 Erdem,a.g.e.,s 21-26
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Papoulia, devşirmeleri alındıkları andan itibaren köle, göreve atandıktan sonra 
azatlı kabul eder. İdam edilebilmelerini, mallarının müsaderesini, mirasçısı yoksa 
malına el konulmasını, evlenmemelerini, sakal bırakamamalarını, kul unvanları-
nı; atandıktan sonra ise evlenme, sakal bırakma, iç oğlanı tutma haklarını, buna 
gerekçe gösterir. Karamuk, ölenlerin mallarının hazineye kalmasının genel bir 
uygulama olduğunu, Çandarlı Halil Paşa gibi Türk kökenli özgür devlet adam-
larının ve  kimi şeyhülislamların da idam edildiğini, askeri disiplin ve kurallar 
gereği evlenmemelerinin, sakal bırakmamalarının normal olduğunu belirterek 
itiraz eder.71 Vryonis, Papoulia’yı kul, köle ve benzer kavramları tam olarak an-
layamadığı yönünde eleştirirken72 Menage, devşirmenin hukuki kökenlerine dair 
yaklaşımının, kendi tartışmasını zayıflattığını ifade eder.73 

Kunt, konuyu kulların hukuki statülerinin ötesine taşımış, padişahın kulları-
nın da kulları olduğuna dikkat çekmişti. Köle denilen bu grubun, padişahın kul 
sınıfının küçük modelleri gibi, kendi “kapı”ları, bir başka deyişle maiyetleri olu-
yordu.74 Bu sistem, Avrupa feodalizmine şeklen benzemekle birlikte, rütbenin 
devredilememesinden dolayı aristokrasi oluşumunu engellediğinden farklıydı.75 
Kunt’un çalışmalarından ilgi çekecek bir örnek ortaya çıkmaktadır. Toplumun en 
alt kesiminde, yönetici kulların sahip olduğu kullardan oluşan içiçe geçmiş halka-
lar, hiyerarşik biçimde yukarı yönlü devam ederek sonunda padişaha ulaşıyordu. 
O da sistemin en tepesindeki tek özgürdü. 

Tartışmaya dair diğer görüşler şöyledir: Osmanlı örfü, kul sistemi içinde, İs-
lam hukukunun kölelere verdiği hakları genişletilmiştir.76 Kapıkullarını devletin 
köleleri olarak değil, hizmet sınıfı şeklinde anlamak gerekir.77 Devşirmelerin alı-
nıp satılamaması, devlet hizmeti dışında bir işte kullanılamamaları, köleliklerinin 
sona erdiği anlamına gelir.78 

71 Karamuk,a.g.e.,s.568-571
72 Vryonis, Speros JR .,1964. Book Review: Basilike D. Papoulia, Ursprung und Wesen der ‘Knabenlese’ 

im Osmanischen Reich, Munich 1963, https://ojs.lib.uom.gr/index.php/BalkanStudies/article/
download/503/510 (20.03.2021,s.152

73 Menage, V. L.,1966. “Some Notes on the Devshirme”, Bulletin of the School of Oriental and African 
Studies (BSOAS) 29/1, s.71-75

74 Kunt, Metin ,2018. “Bab-ı Hümayun ve Diğer Kapılar”, Osmanlı Dünyası, Ed. Christine Woodhead, 
Çev. Gül Çağalı Güven, Alfa Yayınları, İstanbul,s. 145; Kunt, Metin,1975. “Kulların Kulları”, Boğaziçi 
Üniversitesi Dergisi, C.3,s. 27-42  

75 Kunt ,2018,a.g.e.,s. 146-147
76 İnalcık, Halil ,2008. Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), Çev. Ruhi Sezer, Yapı Kredi 

Yayınları, 10. b. İstanbul,s. 91
77 Vatin Nicolas ,2020. “Osmanlıların Yükselişi”, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Ed. Robert Mantran, Çev. 

Server Tanilli, Türkiye İş Bankası Yayınları, 5.b. İstanbul,s.65
78 Veinstein 2020,a.g.e.,s 214
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Türkçe kaynakçada Bosnalıların Bogomil mezhebine bağlı olup fetihten 
hemen sonra kitlesel ihtidaları ve Fatih’ten talepleri üzerine, bölge Müslüman-
larından devşirme alınmaya başladığı anlatımı yaygındır. Koyuncu’ya göre bu 
bilginin kökeni, 17. yüzyıl başlarına ait bir nasihatname/layihadaki bilgilerin, 
18. yüzyılda Şemdanizade’nin (ö. 1779) Müri’t-Tevarih adlı eserinde tekrar edil-
mesine dayanır. Bir kanunname olmayan bu metin, adından hareketle devşirme 
mevzuatı dairesinde kabul edilmiştir. Koyuncu, çağdaş yazarlarca kaynak tenki-
di yapmadan dolaşıma sokulan, “geçmişe dönük bu romantik kurgunun” gerçek 
olmadığını ifade eder.79  Kaynakçada çoğunlukla “Poturoğulları” olarak geçen 
terim ise Slav dillerinde mühtedileri işaret etmektedir. O’na göre fetihten hemen 
sonra toplu bir İslamlaşma söz konusu değildir. Bölgede ancak 16.yüzyılın ilk 
çeyreğine gelindiğinde yoğun bir İslamlaşma gerçekleşmiştir. Dolayısıyla diğer 
anlatılanlar temelsizdir. Bölgeden devşirilen Müslümanlar ise, başarı ve kabili-
yetlerinden dolayı, İslamlaşma yaygınlaştığında bile devşirme alınmaya devam 
edilmesinden başka bir şey değildir.80 

Devşirme Sisteminin Açıklanması ve Yorumlanması
Kafadar’a göre, çağdaşı ve öncülü diğer İslam ve Türk devletlerindeki, benzer 

kul örgütlerinden daha özgün ve geniş olan devşirme sisteminin Osmanlı icadı 
olması, uç bölgesi koşullarının ve bunun devlet anlayışına yaptığı etkilerin bir 
sonucudur.81 

Devşirme gönüllü bir uygulama değildir. Uygun çocuğu ailenin vermemesi, 
devlete karşı gelmektir ve ceza gerektirir. Bu yüzden uygulamadan kurtulmak 
için çeşitli yollar denenmiştir. Kaçmak, çocuğu gizlemek, rüşvet vermek, vaftiz 
defterlerinin tahrif edilmesi, sünnet ettirmek, evlendirmek gibi yöntemlerle dev-
şirme uygulamasından kurtulmayı deneyenler ya da kimi İstanbul’a giderken, 
kimi de başkentten, kaçmaya çalışanlar olurdu.82 Bazen de dinlenme ve aktarma 
alanlarında kaçan çocuklar çevre köyler tarafından saklanırdı.83 Kimisi uzun yıl-
lar sonra tekrar özüne dönme yollarını deniyordu.84 

79 Koyuncu, Aşkın,2017. “Kavânîn-i Yeniçeriyân ve Bosnalı Müslüman Çocuklarının Devşirilmesi 
Meselesinin Tenkidi”, Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu 6-8 Ekim 2016 Bildiriler 
Kitabı, C.1, Çanakkale,s.193-211

80 Koyuncu, 2017,a.g.e.,s 211-212
81 Kafadar,a.g.e.,s. 261
82 Veinstein, Gilles ,2014. “On the Ottoman Janissaries (fourteenth-nineteenth centuries)”, A Comparative 

Study of Military Labour 1500-2000, Ed. Erik-Jan Zürcher, Amsterdam University Press, http://www.jstor.
com/stable/j.ctt6wp6pg.7 (19.03.2021),s. 123-124; Yılmaz 2009,a.g.e.,s. 122; Yılmaz, Gülay,2015. “The 
Devshirme System And The Levied Children of Bursa in 1603-4 A.D.”, Belleten LXXIX

83 Yılmaz, 2015,a.g.e.,s.915
84 Yılmaz,2015,a.g.e.,s 917
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Devşirme sisteminde ailenin tek çocuğunun alınmaması ve aileden sadece 
bir çocuğun alınması, devletin de bu ailelerin tahammülünü zorlamak istemediği 
şeklinde okunmalıdır. Bunun dışına çıkılması hem ailelerin sabrını taşırabilir hem 
de bölgenin ekonomik düzenini olumsuz etkilerdi.85 

Devşirmeye karşı çıkanlar her zaman Hristiyanlar değildi. İşlem, toprak sahip-
leri ya da vakıf köyleri için bir iş gücü kaybıydı. Çocukların devşirilmesine, daha 
önceki muafiyetlerini ileri sürerek, karşı çıkıyorlardı. Kimi zaman görevlilerle 
pazarlıklar yapıyorlardı. 17.yüzyıldan sonra bu durum devlet ve toprak sahipleri 
arasında bir konu durumuna gelmişti. Anlaşılamayan durumlarda, 1540 İskende-
riye (İşkodra), 1558 İlbasan örneklerindeki gibi isyanlar görülebiliyordu.86 

Vryonis, devşirme uygulamasına karşı nefretin 15.yüzyıl Yunan kaynakların-
da görüldüğü ve sistem yaygınlaştıktan sonra Hıristiyanların yükselme olanak-
larına kayıtsız kaldığı görüşündedir.87 Çocuklarını vermek istemeyen aileler için 
trajik olan bu durum, halk kültürü içinde Osmanlı boyunduruğunun bir simgesi 
olarak yerleşmiştir.88 

Bütün Hristiyanlar devşirme uygulamasına tepkili değillerdi. Sistem, yüksel-
menin ve iyi bir gelir sahibi olmanın en güvenceli yollarındandı. Sistemden yara-
lanmak isteyen pek çok kimse oluyordu. Başlarda değilse de zamanla gönüllülük 
artmış olmalıdır.89 Toprak sistemindeki değişimler de topraksız aileler için dev-
şirmeyi daha cazip kılmış, talepler artmış, alımlarda usulsüzlükler çoğalmıştı.90 
Sistemin Hristiyan kaynaklarının azalması, aynı zamanda Müslümanların devlet 
kademelerine daha yoğun biçimde girmeleri demekti.91 

Rızası olmayanlar ya da gönüllü olanlar, her ikisi için de tarihi kayıtlardan pek 
çok örnek çıkarmak olasıdır. Ancak bunların sayısal verilerle karşılaştırılmasına 
olanak yoktur.

Sisteme yönelik en büyük eleştirilerden birisi, çocukların öz kimliklerinin dö-
nüştürüldüğü ve böylece Hristiyan nüfusun eritilmeye çalışıldığıdır. Oysa Balkan 
gayrimüslimlerinin içinde askeri ya da kolluk hizmeti yapan “proniar, voynuk 
ve martolos” gibi gruplar, din değiştirmeden de yönetim sisteminin bir parçası 
olabiliyorlardı.92 Bir başka deyişle Osmanlılar, bütün devlet hizmetlerinde kişile-

85 Barkey,a.g.e.,s.167
86 Yılmaz,2015,a.g.e.,s.907-910
87 Vryonis, 1956,a.g.e.,s.439
88 Veinstein,2020,a.g.e.,s. 213
89 Veinstein, 2014,a.g.e.,s. 123-124; Kunt,2018,a.g.e.,s.149-150
90 Yılmaz,2015,a.g.e.,s. 911
91 Tezcan,2018,a.g.e.,s.224-226
92 İnalcık, Halil 2000. Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C. 1, Çev. Halil Berktay, Eren 
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rin dinlerini değiştirmeyi gerekli görmemiştir. Ancak merkez ordusunun kalaba-
lıklarının Hristiyan kalması, o dönemin zihniyeti içinde pek de mantıklı olmasa 
gerektir. 

Türkleşme olarak görülen devşirme yoluyla özellikle saray eğitimine alınan 
seçkin grup, Türkçe konuşup yazıyor olsa da Osmanlı coğrafyasındaki sıradan 
Türk tebaadan çok farklı bir kimlik kazanıyordu.93 Yeniçerilerin de bambaşka bir 
kimliğe büründükleri gerçektir.

Kayıtlara göre çocukların büyük kısmı on iki yaşında ya da daha büyüktür. 
Dolayısıyla bu yaştan sonra bir kişinin ana-babalarını, köklerini ya da kültürünü 
belleğinden tamamen silmek pek olası değildir. Devşirme alınıp yükselenler ara-
sında en bilinen örnek Sokullu Mehmed Paşa’dır. Bosnalı bir Sırp ailenin çocuğu 
iken devşirilen Sokullu’nun ailesi ile ilişkisi hiç kesilmemiş, akrabaları Maca-
ristan ve Bosna’da yüksek mevkilere gelmişti. Kardeşi ya da yeğeni Makarije 
Sokolovic Sırbistan patriği olmuş, kendisi de Pec Patrikhanesinin onarımına yar-
dım ederek Sırp Ortodoks Kilisesi’ni yeniletmiştir. 1603 tarihli kayıtta, devşirme 
görevlilerinden en az birisinin aslen, devşirildiği bölgeden olduğu pek çok örnek 
görülmektedir. Bunlar, devletin tayin edildikleri toprakların coğrafyasına ve dili-
ne aşina devşirme personelinden yararlandığını ortaya koymaktadır.94 

Devşirildikten sonra defterden düşülmediği için, cizyesi akrabalarından talep 
edilen ve bunu divana şikayet eden yeniçerilerin varlığı, aileleri ile ilişkili olduk-
larını ve bunun yaygın olduğunu göstermektedir.95 

Alımlar ihtiyaca göre yapıldığından sürekli değildi. Kimi araştırmacılara göre, 
iki yüzyılda yaklaşık 200.000 Hristiyan gencin devşirilmiştir. Bu geniş zaman 
aralığında toplanan bu sayı, bölgedeki kültürü ortadan kaldıracak ya da asimi-
lasyona yol açacak büyüklükte değildir.96 İnalcık ise 16. yüzyılda yılda 7-8 bin 
kadar insanın kul sistemine alındığını, bunun üç bin kadarının devşirme olduğunu 
yazmaktadır.97 Bununla birlikte bu sayıların tahmini olduğu, kesinlik ifade etme-
diği söylenebilir.    

Goodwin, tek çocuğun alınmamasını ya da köyden belli sayının üzerinde ço-
cuğun devşirilmemesini tarımsal üretimin; şehirlerden alınmamasını ise zanaat 

Yayınları, İstanbul,,s. 52
93 Kunt,2018,a.g.e.,s.152-153
94 Nazlar, 2017,a.g.e.,s. 57-59
95 Uzunçarşılı,1988,a.g.e.,s. 27-28
96 Barkey,a.g.e.,s. 2011, 168
97 İnalcık,2008,a.g.e.,s.84



144 YUNAN ALGISINDA TÜRK İMGESİ (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)

ve ticaretin devamlılığına gösterilen duyarlılık şeklinde yorumlar.98 Türk tarih 
yazımındaki egemen görüş de bu doğrultudadır, ancak şehirlerden devşirme alın-
madığını söylemek doğru değildir. Çünkü kimi şehirlere verilen imtiyazlar ara-
sında devşirmeden muafiyet maddesinin olduğu bilinmektedir.  

Yılmaz, uygulamanın asimilasyon etkisine farklı bir pencereden bakmaktadır. 
Devşirme sisteminin en azından belli bir topluluğu asimile ettiği gerçektir. Bu 
asimilasyon, bir Osmanlılaştırma uygulaması olarak düşünülmelidir ve köklerini 
unutmadan da asimile olunabildiği açıktır. İlerleyen dönemde hem çocukların 
yaş ortalamalarının artması hem de Türk ailelere verme uygulamasındaki azalma 
nedeniyle, sistemin bu özelliği zayıflamıştır.99 Hatta Osmanlı’nın seçtikleri ve 
dışladıklarına bakılırsa, “biz” kavramının ve devletin kimliğinin tekrar düşünül-
mesi gerekir.100 Kaldı ki Türk tarih yazımında ve popüler algılarda, devşirmelerin 
devletin Türklüğüne zarar verdiği gibi anakronik yaklaşımlar da vardır. 

Uygulamanın amacının, Hristiyan gençlerin “beynini yıkamak”, kökenlerin-
den koparmak değil, hükümdara ve devlete sadık adam yetiştirmek olduğunu söy-
leyen Nicolas Vatin, gazilerin ve ulemanın muhalefeti karşısında, 1. Bayezid’e en 
sadık kalanların Sırplar ve yeniçeriler olduğunu belirtir.101 Kimine göre sistem, 
bir din değiştirme aracı olmayıp kitlesel bir dönüşüme yol açmamıştır. Ancak bir 
iktidar ritüeli olarak hizmet etmiştir. Hristiyanların Osmanlı ile arasında, hiçbir 
ideolojik-siyasi fikir birliği olmaması ya da ortak bir zeminin bulunmaması ne-
deniyle devşirme, devlet kuvvetini simgeleştirecek bir ritüelin uygulanmasıdır.102 

Asimilasyon tartışmalarının ötesinde, devşirme sisteminin yeni olgulara zemin 
hazırladığı kesindir. Devşirmeler arasında etnik köken, anadil ya da aynı köyden 
olmak gibi etkenler, saraydaki sosyalleşmelerin nedeni olabiliyordu. Devşirmeye 
uygun oğlanlar ve aile bilgilerinin, saraydaki diğer devşirmeler tarafından veril-
diğine ait örnekler vardır.103 Aile bağlarını korumanın yanı sıra, bu durumun bir 
adam kayırma olgusuna dönüşmesine örnekler söz konusudur.104 Mimar Sinan da 
çalıştırmak üzere, memleketinden adamlar getirmekteydi.105 

98 Goodwin,a.g.e.,s. 33
99 Yılmaz, Gülay ,2014. “Osmanlı Yönetiminin Oryantalist İnşası”, Studies of the Ottoman Domain, 4/7, ss. 

54-81.)
100 Yılmaz,2009,a.g.e.,s. 121
101 Vatin,a.g.e.,s.65-66
102 Argo, Charles Hamilton ,2005. Ottoman Political Spectacle: Reconsidering the Devşirme in the Ottoman 

Balkans, 1400-1700, Doctorate of Philosophy Thesis, University of Arkansas.s.101-10)
103 Kunt, 2018,a.g.e.,s. 156
104 Argo,a.g.e.,s. 48-50)
105 Veinstein,2020,a.g.e.,s. 215
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Hemşericilikten öte, kul sisteminin gayrimüslim kökenlilerden oluşması, 
Müslümanların kapıkulu topluluklarına girmesi, devşirmeler için ‘yerleşik bir 
kuralın ihlali’ şeklinde bir sosyal yapı ürettiğini göstermektedir.106 Devlete su-
nulan önerilerde, devşirmelerin devlette etkin olmaları ve bürokraside bir hizip 
haline gelmeleri, haksız atama ve aziller ya da devşirme olmayanların kul sınıfına 
dahil olması, şehirlerden ve Müslümanlardan devşirme alınmasının hizmetleri 
aksatması başlıca şikayet konularıydı.107 Örneğin Osmanlı padişahına sunulan ilk 
yazılı rapor olan Koçi Bey Risalesi’nde de bu   şikayetler; adam kayırma, irtikap, 
zimmet ve rüşvet olarak belirtilmişti108 

Kimi araştırmacılar, yeniçeri ocağında egemen olan Bektaşiliğin senkretik ya-
pısının, Hristiyan kökenli devşirmelerin İslam’a uyumunu hızlandırdığı düşünce-
sindedir. Ayrıca bunun ürettiği ritüellerle oluşan ortak inisiyasyonun, yeni kim-
liğin oluşumdaki etkisine dikkat çekerler.109 Dolayısıyla devletin de bunu teşvik 
ettiği görüşleri mevcuttur.110 

Osmanlı’nın çağdaşı Batılıların devşirme meselesine bakışları genellikle 
olumsuzdur. 1553’te İtalyan Navagero, İstanbul gözlemlerini aktarırken savaşa 
çıkıldığında 14 milletten alınan çocuklarla sarayın dolduğundan bahsetmektedir. 
16. yüzyılda Fransız gezgin Nicolas Nicolay, devşirmeyi çocuk kaçırma olarak 
tanımlamakta ve çocukların İsa’nın ışığından alınıp Müslüman yapıldıklarını be-
lirtmektedir.111 Konstantinopolis Venedik Bailosu (1555-1560) Antonia Barbari-
go ve 1591’de Venedikli Giovanni Botero gibilerin anlatımlarında devşirmeler 
bir taraftan sultanın gücünün kaynağı, diğer taraftan dönek/hain Hristiyanlardı. 
Avrupalıların Türk algısını yansıtan bu ifadeler, bir gerçeğin de gölgede kalma-
sına neden oluyordu. Çünkü bunlar dönek değil, çocuk yaşta alınarak Müslüman 
yapılan kişilerdi.112 16. yüzyılda Hans Dernschwam, seyahatnamesinde devşir-
melerin “Ferisiler ya da Fransisken Rahipler” gibi, gerçek Türklerden daha kötü 
olduğu fikrini öne sürmekteydi. Buna yakın bir dönemde Rus keşiş Ilia Paskov 
tarafından yazılan bir hagiografide, yeniçeriliğin/devşirmenin icadının Deccal işi 
olduğu vurgusu dikkat çeker.113 

106 Özel, Oktay,2018. “Şiddetin Egemenliği 1550 ila 1700 Arasında Celaliler”, Osmanlı Dünyası, Ed. 
Christine Woodhead, Çev. Gül Çağalı Güven, Alfa Yayınları, İstanbul, s.246

107 Öz,a.g.e.,s.61, 79, 82, 118
108 Öz,a.g.e.,s.209
109 Veinstein,a.g.e.,s.125-126
110 Terzioğlu, Derin ,2018. “Devlet İnşası ve Mezhepleşme Çağında Sufiler”, Osmanlı Dünyası, Ed. Christine 

Woodhead, Çev. Gül Çağalı Güven, Alfa Yayınları, İstanbul, s.136
111 Yılmaz,2014,a.g.e.,s. 58-62
112 Argo,a.g.e.,s.1-3
113 Argo,a.g.e.,s.215-216
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Çağdaş Türk tarih yazımında da kimi yazarlar, Osmanlı’ya dair değerlendir-
melerinde ön kabullerini çalışmalarına yansıtırlar. Bir kısmı özellikle batılı yazar-
lardan gelen eleştirilere cevap verebilme kaygısıyla, duygusal bir yaklaşım sergi-
leyip olumlamaya dönük argümanlar geliştirirler. Çocukların özünden koparılma 
iddialarının, “yeni bir dünya görüşü ve mensubiyete kavuşmak” ya da “başarılı 
bir eğitim süreci”114 kavramları ile açıklanmaya çalışıldığı ya da inanç eksenli ta-
mamen öznel bir bakış açısıyla bugünden tarihe dönük değerlendirmeler.115yapıl-
dığı görülür. Ayrıca kimi çalışmalarda devşirmelerin bir kısmının, sürecin sonun-
da oluşan Müslüman kimliklerini, kendi yakınlarını İslam’a davet edecek kadar 
özümsedikleri vurgusu yapılırken116, kullandıkları kaynaklarda çok açık olmasına 
karşın, önemli bir noktayı görmeden geçerler. Kendilerini Müslümanlığa davet 
eden Osmanlı idarecilerinin ailelerinin önemli bir bölümü, bu davete olumsuz 
cevap vermiştir. Bir kısım çalışmalarda da sistem için, yurtdışında okumak ya da 
dil öğrenmek gibi benzetmeler yapılmıştır.117

Koyuncu, Bosnalı devşirmeler konulu bildirisinde, “Kavanin-i Yeniçeriyan” 
adlı eserin yazarını incelemesi ve yedi nüshasının karşılaştırmasını yapmanın 
ötesinde; bu esere dayanan kaynakça bilgisini de arkeolojik bir yöntemle çözüm-
lemiş ve eleştirmiştir. Koyuncu’nun yöntemi ve vardığı ikna edici sonuçlar, yeni-
çerilik, acemi ocağı, devşirme sistemi ve benzeri konular hakkındaki kaynakların 
ve bilgilerin, en azından bir kısmının, yeniden değerlendirilmesinin gerekliliğini 
ortaya koymaktadır.118 

Devşirmenin, oldukça erken dönemlere denk gelen, başlangıç tarihi için sağ-
lam kanıtlara erişememek, belki olağan kabul edilebilir. Ancak son derece geç bir 
dönemde uygulamanın terk ediliş tarihinin bile kesinlik kazanmaması, kaynak 
sorununun en önemli göstergesidir. Devşirme sistemi hakkında bilgi alınabilecek 
kaynaklar, son derece kıt, kimisi ketum, kimisi öznel ve birbirinden kopuk, sü-
rekliliği olmayan malzemelerdir. Bununla birlikte, tarih anlatımının kaçınılmaz 
handikaplarından birisi, olay ve olguları şekillendirmek ya da kalıplara oturt-
maktır. Üstelik yazarların bakış açıları ya da yerleşmiş algıları, aynı kaynakların 
kullanılmasına karşın, tamamen zıt sonuçlara ulaşılmasına neden olabilmektedir. 
Yukarıdaki özet bilgilerde görüldüğü üzere sistem, başlangıcından sona erişine 
114 Sakin, Orhan,2011. Yeniçeri Ocağı Tarihi ve Yasaları, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul,s. 46
115 Işık, Mustafa,2013. “Fıtrat Hadisi’nin Osmanlı’nın Devşirme Sistemi’nde Hayata Aksedişi”, Turkish 

Studies, 8/6 Spring, ss. 309-332.
116 Özdemir, Serdar,2003. Osmanlı Devleti’nde Devşirme Sistemi, Marmara Üniversitesi SBE Doktora Tezi, 

İstanbul,s. 165-166
117 Özcan,2011,a.g.e.,s.240; Ünal, Mehmet Ali,2013. Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Fakülte Kitabevi, 3. b. 

Isparta,s.48-53  
118 Koyuncu,a.g.e
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kadar, standart mevzuatlar çerçevesinde işletilmiş gibi yansıtılmaktadır. Yöntem-
bilimsel olsun, yorum ağırlıklı olsun, sistem üzerine tartışmaların içinden çıkıl-
mazlığının en önemli nedeni burada, yani kaynakların niteliği ve yorumlanmasın-
da aranmalıdır. Palmer, devşirme sistemine ilginin daha yeni artmaya başladığı 
20.yüzyılın ortalarında, dönemin yerli ve yabancı kaynaklarının kritik edilmeden 
kullanıldığına vurgu yapmaktaydı119, ki halen söz konusu kaynaklar üzerine yeni 
yorumlar geliştirilmektedir. Sistemi daha iyi anlamak için kesinlikle daha fazla 
kaynağa gereksinim vardır. Bulunan her yeni kaynak, daha sağlıklı yorum olanak 
sağlamaktadır. Yakın zamanda devşirme çalışmalarına dahil edilen 1490-1503 
yılları arasındaki üç devşirmede toplanan çocukların listesi ve 1603-1604’te dev-
şirilen 2600 çocuğa ait eşkal defteri bunun örneklerindendir.120 

Tartışmalar göstermektedir ki, devşirme sistemi, uzunca bir süre ve hemen her 
bölgede aynı uygulamaları içeren kurumsal bir yapıya sahip değildir. Devletin ni-
telik ve nicelik yönünden ihtiyaçlarına, dönemin ve bölgenin koşullarına göre de-
ğişiklikler gösterebilen bir uygulamadır. Öncüllerine hiç benzemeyen bu özgün 
sisteminin, Osmanlıların pragmatist yaklaşımlarının bir ürünü olduğu yönünde 
ikna edici görüşler vardır. Bu doğrultuda, sistemin işletildiği süreç boyunca, de-
ğişen şartlar altında benzer pratik ve pragmatik yaklaşımların sergilenebileceğini 
kabullenmek gerekir. Bu da nitelikli kaynakların sayısı artıp sistem üzerine bil-
giler daha da zenginlik kazanana kadar, araştırmacıları ve yorumcuları iki buçuk 
asırlık bir uygulamayı standarda kavuşturma zahmetinden kurtarabilir.

Balkan Ülkelerinde Osmanlı Türk İmgesi ve Devşirme Sistemine 
Bakış

Balkanlar ve Osmanlı Egemenlik Dönemi
Türkiye’de genel olarak Balkanlar algısı olumludur. Olumsuz algılar ve buna 

dönük kavram üretimi ağırlıklı olarak Batı ve Orta Avrupa kaynaklıdır.121 Balkan 
ülkelerindeki Türk İmgesi son derece olumsuzdur. Bunun nedeni milliyetçiliğin 
yayıldığı çağda ideolojik hedef açısından, Osmanlı’nın en uygun “öteki” figürüne 
denk gelmesidir. Devletleşme ve büyüme süreçlerinde mücadele edilen güç Os-
manlı Devleti’ydi. Kuruluşlarının ardından bu mücadele, bağlamından koparılan 
olaylar eşliğinde, milli tarih anlatısında devam etti. 

119 Palmer, J.A.B,2000. “Yeniçerilerin Kökeni”, Söğüt’ten İstanbul’a, Ed. Oktay Özel, Mehmet Öz, İmge 
Kitapevi, Ankara

120 Yılmaz,2014,a.g.e.,s. 39
121 Hacısalihoğlu, Mehmet,2019. “Geçmişle Bitmeyen Kavga: Balkanlarda Tarih ve Tarih Yazımı”, Doğu-

Batı, Yıl 22,s.48-49
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Balkan uluslarındaki tarih yazımı genellikle bir ulusal propaganda aracıdır. 
Osmanlılık din ve kültür olarak farklı, zalim, Hıristiyanları köleleştiren, dinlerini 
değiştiren, dışlanması gereken bir olgu olarak değerlendirilmiştir.122 Bununla bir-
likte Balkan tarih yazımının tamamında aynı bakış açısı egemendir demek yanlış 
olur. Örneğin Sırp isyanları hakkında, Sırp tarihçilerin birbirlerinden farklı görüş-
leri vardır.123 Yine Balkanlı kimi tarih araştırmacıları, Balkan tarih yazımının ön 
kabullü yaklaşımlarını tenkit etmektedirler.

Lory, Balkanlarda Osmanlı yönetimi ve bundan kurtuluşu içeren büyük an-
latının inşasında sözlü kültür ürünlerinin etkisini altını çizmektedir. Osmanlı ile 
olan mücadele ya “son savaş” teması ya da bir kahraman ile öne çıkar. Sırplarda 
Kosova/Polje Savaşı, Yunanlılarda Konstantinopolis’in düşüşü, Macarlarda 1526 
Mohaç iken; Arnavutluk’ta simge, zaferler kazanmasa da Osmanlı’ya karşı bü-
yük bir inatla direnen İskender (Skanderbeg) Bey’dir. Bu durum, tarihçilere ve 
halk bilimcilerine malzeme sağladığı gibi sanatçılar için de bir ilham kaynağı 
olmuştur.124 Ulusal kurtuluş savaşları ise Balkanlar için, Osmanlı yönetimiyle il-
gili tüm tarihsel unsurlar arasında, en özel yere sahiptir ve aynı zamanda çağdaş 
çağa girilen kapıdır. Bu nedenle bölgenin simgesel temsillerinde en çok kutlanan 
mücadeledir. En popüler tarihi şahsiyetlerine, en çok ziyaret ettikleri anıtlara ve 
en hararetle kutlanan yıl dönümlerine ilham verir. Ancak bu anlatılarda, ulusun 
aynı dili konuşan Müslümanlarından herhangi bir şekilde bahsetmemeye büyük 
özen gösterilmektedir.125 Buna karşın haydut, kleft ve uskoklar adaletsizliğe is-
yan eden kahramanlar olarak popülerleşmiştir. Bu karakterler, çoğu 19.yüzyıldan 
sonra toplanan halk şarkıları ve hikayeler gibi sözlü ürünlerde görülmektedir. 
Bunlara tarihi belgeler üzerinden delil temin etme çabaları ise, bilimsel bir tutar-
lılık kazandırmaktan öte, genellikle hayal kırıklığı yaratmıştır. Cvetkova ya da 
Matkovski’nin Osmanlı arşivlerinden buna dair kanıt olarak sundukları sadece 
eşkiyalık faaliyetlerinin belgeleridir. 19.yüzyılın devrimci romantizmi, folklor 
simgelerinden yararlanmıştır. Pek çok popüler roman, bir miktar vatanseverlik 
ekledikleri şarkılarda yer alan temaları ele almıştır.126 

Türk dönemi, Balkanlar’daki tarihçiler tarafından, etnik-dini ulusların kaderi 
üzerine sürekli bir mücadele olarak algılandı.127 Balkanların Osmanlı fetihleri es-
nasında ekonomik ve kültürel olarak ilerleme yaşadığı, ancak Osmanlı egemenli-

122 Koyuncu,a.g.e.,s.202
123 Aslantaş, Selim,2007. Osmanlı’da Sırp İsyanları, Kitap Yayınevi, İstanbul,s.11-14
124 Lory,a.g.e.,s.361-362
125 Lory,a.g.e.,s 368-369
126 Lory,a.g.e.,s 362-363
127 Argo,a.g.e.,s.191
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ği altında bunun söndüğü, aynı zamanda köleleştirme ve katliamlarla Balkanların 
gelişiminin geriletildiği iddia edildi.128 Kilise’nin Osmanlı ile uyumu gibi konu-
larsa Balkan tarih yazımında pek cılız işlendi.129 Bu da tarihi olgulardan istenen-
lerin seçildiğine, istenmeyenlerin dışarıda bırakıldığını gösterir.

Balkan ülkelerinde en çok öne çıkan kavramlardan birisi Türklerin halkları 
köleleştirdiğidir. Kölelik sanayi öncesi dünyanın inkâr edilemez bir olgusudur. 
Osmanlı egemenliği öncesinde Avrupa ve Balkanlarda da kölelik yaygındı. Hatta 
Hıristiyanlar kendi dindaşları tarafından köle olarak alınıp satılmaktaydı. İslam 
devletlerinde Avrupa’dan farklı olarak köleler orduya insan kaynağı olmuşlar-
dır.130 Osmanlıların Hristiyanları köleleştirdiği yorumlarının en büyük sorunu, 
yukarıda da işlendiği üzere terminolojiden kaynaklanmaktadır. Üstelik fethedi-
len yerlerdeki bütün halkın hukuki statü olarak tamamen köleleşmesi, çok geniş 
coğrafyalardaki bütün ekonomik düzeni alt üst ederdi ve bu da devletin zararına 
olurdu.131 

Balkan tarihçilerinin üzerinde durduğu bir başka konu bölgenin İslamlaş-
tırılmasıdır. Bölgenin İslamlaşmasında göç ve gönüllü ihtidaların büyük rolü 
görmezden gelindi.132,133 Örneğin Gandev, 15. yüzyılın ikinci yarısında Bulga-
ristan’ın yüzde 75 nüfus kaybı yaşadığını iddia eder. Demografik Katastrof ya 
da Ulusun Biyolojik Küçülmesi olarak ifade edilen bu tezin oldukça fazla sa-
vunucusu vardır.134 Ancak vergi kayıtları, İslamlaşmanın Balkan demografisini, 
dolayısıyla üretim ve kalkınmayı alt üst ettiği iddialarının aksi yönünde kanıtlar 
sunmaktadır.135 

Balkanlara yerleştirilen yörükler, sürgün ya da teşvik ile gelenler, memur ve 
askerler, kale garnizonları, Balkan köle pazarlarında satılıp İslam’a geçenler ve 
derviş toplulukları gibi çeşitli kanallar Balkanlardaki Müslüman nüfusu besledi. 
Bunlar Osmanlı’nın Avrupa topraklarında ilerleme gösterdiği yıllar için geçerli-

128 Angelov, Dimitar,2005. “Certain Phases of the Conquest of the Balkan People by The Turks”, In The 
Legacy of Jihad: Islamic Holy War and the Fate of Non-Muslims, Ed. M.D. Andrew, G. Bostom, Amherst, 
Prometheus Books, (e-pub version). 

129 Zhelyazkova, Antonina ,2015. “Bir Tarih Yazımı Sorunsalı Olarak Balkanlar’da İslamlaşma: Güneydoğu 
Avrupa Perspektifi”, Osmanlı ve Balkanlar Bir Tarih Yazımı Tartışması, Ed. Fikret Adanır, Suraiya 
Faroqhi, İletişim Yayınları, 2. b. İstanbul,s. 291

130 Nazlar,2017,a.g.e.,s. 14-19
131 Erdem,a.g.e.,16
132 Zhelyazkova,a.g.e.,s.305
133 Özdemir, Nagehan Üstündağ ,2020. “Bulgar Tarih Yazımında Osmanlı Tarihi”, Dünya’da Osmanlı Tarih 

Yazımı-I, Ed. Ahmet Özcan, Özhan Kapıcı, Yalçın Murgul, Doğubatı Yayınları, Ankara,s.357
134 Zhelyazkova,a.g.e.,s.266
135 Nazlar,2017,a.g.e.,s.70-72
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dir. 18.yüzyılda Avrupa’dan Osmanlı çekilişi başlayınca, bu defa sınır ötesinde 
kalan Müslüman ahali, Osmanlı yönetimindeki bölgelere gelip yerleşiyordu. Bu 
durum devletin son anına kadar devam etti. Devletin Balkan halklarının yerine 
Anadolu’dan Müslüman getirerek yarımadayı “ulussuzlaştırmak” gibi bir amacı 
yoktu.136 

İslamlaşma sadece demografik hareketlilik ile olmuyordu. Özellikle halk 
inançlarındaki benzer öğeler137ve sufi unsurların tebliğinin etkisiyle Hristiyanlar 
arasında bireysel tercihle Müslüman olanlar vardı.138 Örnekleri az da olsa, zorla 
ya da ölüm korkusuyla din değiştirenler olmuştur. Yönetimsel baskı söz konusu 
olmasa da gayrimüslimler üzerinde ekonomik ve sosyal bir baskıdan söz edile-
bilir.139,140 

Arnavutluk özelindeki bir çalışma, bölgenin İslamlaşmasına dair ayrıntılara 
odaklanmaktadır. Buna göre, 15.yüzyılın sonuna kadar Arnavutluk’ta halktan ih-
tida eden çok azdı. Zamanla toplumdaki statü sahibi kesimlerin büyük kısmı, 
konumlarını korumak için Osmanlı yönetimi ile iş birliği yapmış ve Müslüman 
olmuşlardı. Bu tabakalar halka yeni dini seçmek için liderlik ve örneklik etmişti. 
Devşirme ile Müslüman olanlarla birlikte Arnavutluk’ta İslamlaşma arttı. Özetle 
bölgedeki İslamlaşma genellikle bu şekilde gerçekleşmekteydi ve devlet zorla-
ması söz konusu değildi. Aksini savunanların ciddi delilleri yoktur.141 

Osmanlılar Balkanlar’da hiçbir zaman sistematik bir din değiştirme çabasına 
girmediler. Birkaç yüzyıl boyunca İslamlaşan Anadolu’daki Müslüman yoğun-
luğunun aksine, Osmanlı yönetimi altında Balkanların yalnızca yüzde 20-30’u 
Müslüman olarak adlandırılabilirdi. İslamlaşmadan ayrı düşünülürse, Türkleştir-
me de aynı derecede yavaştı; Balkan Hıristiyanlarının çok azı kendi dillerinden 
başka bir dil konuşmaktaydı.142 

Argo, yerleşmiş algıların tarih yazımına etkisine Tzvetana Georgieva örneğini 
verir. İslamlaşma yeterince hızlı ilerlemediği için devlet müdahalesinin dini bir 
gereklilik olduğu görüşünü savunan Georgieva’nın çalışmalarında, kaynak kıt-
lığından doğan boşluğu, hatırı sayılır miktarda folklor ve diğer anekdot/bellek 

136 Zhelyazkova,a.g.e.,s.268-274
137 Zhelyazkova,a.g.e.,s.295-298
138 Goodwin,a.g.e.,s.27
139 Zhelyazkova,a.g.e.,s.299-300
140 Todorova, Maria,2020. Balkanlar’ı Tahayyül Etmek, Çev. Dilek Şendil, İletişim Yayınları, 6. b. 

İstanbul,s.330
141 Tereziu, Agim,2010. 16. Yüzyılda Arnavutluk’ta İslam’ın Yayılışı, Uludağ Üniversitesi SBE, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa,s.53-67
142 Argo,a.g.e.,s.101-104
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kaynakları ile tamamladığını belirtmektedir.143 Balkanlarda özellikle Bulgar144 ve 
Sırp145 tarih yazımlarının Osmanlı-Türk içerikli konulara yaklaşımı, genellikle 
yukarıdaki örnekler paralelindedir.

Sözlü geleneklerden beslenen Balkan algısı, İslamileştirmeyi zorunlu ve şid-
det içeren bir süreç olarak görür. Bunun yanında Osmanlı kaynaklarını kullanan 
tarihçiler, Bogomil teorisi, fakir kesimlerin ekonomik kaygılarla seçimi, kent-
lerdeki fırsat kollayan zümre ya da kişiler, kölelikten kurtulmak isteyenler, yük-
selmeyi orduya girmek olarak görenler, derviş tebliğine ikna olanlar, vaazlardan 
etkilenmeler gibi pek çok nedenin etkisinden bahsetmektedirler. Büyük ölçüde 
yazarların vizyonunu belirleyen, tarihsel belgeler değil kendi inançlarıdır.146 

Balkanlarda İslamlaşma ilk yüzyıllarda düşük olup kitlesel ihtidalar daha çok 
16. ve 18.yüzyıllar arasındadır. Buna karşılık ön yargılı yayınlar baskı ve zorla 
din değiştirme iddialarının dayanağını genellikle devşirme sistemi, köleleştirme 
ve devlet baskısı olarak göstermişlerdir. Gönüllü din değiştirmeler ise toplumsal 
statü ve menfaat kazanma nedenli olarak yorumlanmış, diğer bireysel tercihler ya 
da özendirmeler dikkate alınmamıştır. Balkan Hıristiyanları Osmanlı sonrasında 
bile uzunca bir zaman Türklük ve Müslümanlığı eşdeğer kabul etmişlerdir.147 

İslamileştirme, Osmanlı algısının ötesinde bugünü de etkilemektedir. Anadili 
ulusal dil olan ülkedeki Müslümanların durumu, bölgeye göre farklılıklar göster-
mektedir. Romanya’da ve 1923 nüfus değişimi sonrasında Yunanistan’da sorun 
yokken; Bulgaristan’da Pomaklar, Sırplar ve Hırvatlar açısından da Boşnaklar 
çözülmesi gereken bir konudur. Arnavutluk’ta ise nüfusun çoğunluğu Müslüman 
olduğu için, bu sorunu düşünmesi gerekenler Ortodokslar ve Katoliklerdir.148 

Balkan tarihçiliğinde devşirme sistemi, genel eğilimden farklı değil, hatta 
daha da köpürtülerek işlenen bir konudur. Özellikle çağdaş dönemin ulusal tarih 
yazımında, mitosun ulus bilinci oluşturmadaki araçsallığı nedeniyle, devşirme 
konusu “romantik bir oyun alanı”na dönüşmüştür. Dolayısıyla araştırmacılar, ta-
rihsel bağlamından kopuk ve nesnel yaklaşımların önünü tıkayan kalıplar ortaya 
çıkarmışlardır. Bu kalıp yargılar; köleleştirme, Hıristiyanlara özel bir uygulama, 

143 Argo,a.g.e.,s.221-224
144 Özdemir,a.g.e.,s.327-328
145 Trifkoviç, Nada ,2020. Bosna Hersek ve Sırbistan’da Devşirme Sisteminin Uygulanması ve Bölgenin 

İslamlaşmasında Oynadığı Rol, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi SBE, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul,s.49-50

146 Lory,a.g.e.,s. 368
147 Koyuncu,2004,a.g.e.,s. 205-206
148 Lory,a.g.e.,s.367
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dinî asimilasyon, demografik yıkım, gelişmeyi engelleyen, travmaya neden olan 
bir “kan vergisi” olarak özetlenebilir.149 

Osmanlı yönetiminin Balkan zihniyetlerine en derinlemesine nüfuz eden yönü 
Yeniçeriler ve doğal olarak devşirme sistemidir. Halk şarkılarında yoğun biçimde 
işlenen bu uygulamayı, çağdaş çağ yazarları romantik, milliyetçi ya da felsefi ba-
kış açılarıyla ele almıştır. Devşirmenin hiç uygulanmadığı Romanya’da bile kimi 
eserlerde rastlanan bir temadır.150 

Devşirmenin Bulgar tarih yazımında simgesel, hatta ikonik hale geldiğini ve 
Bulgaristan’daki Osmanlı egemenliği algısının özünü temsil ettiğini söylemek 
olasıdır.151 “Devşirme” teriminin karşılığı olarak “kan vergisi”, Bulgar, Makedon 
ve Sırp dillerinde ortak terim haline gelmiştir. Bunun kökeni ve milliyetçi dö-
nemin buluşu olup olmadığı tartışmalıdır. Terimin 18.yüzyıldan önceye inmeme 
ihtimali vardır.152 

Kimi Boşnak ve Arnavut gruplarının kendilerine yarar sağlayacağı düşünce-
siyle çocuklarını gönüllü olarak verdiğini ifade eden Bieber, devşirmenin etki-
leri konusunda farklı bir soru ortaya atar: 19. yüzyıla gelindiğinde, geçmişteki 
devşirme tecrübeleri sadece gayrimüslimler değil, Müslümanlar üstünde de etkili 
olmalıydı. Çünkü ataları Hristiyan olan Müslümanların geçmişlerinde de benzer 
izler ve hikayeler görülebilmeliydi.153 

Jelavich, kulları köle-asker olarak ifade etmekte, ancak köle statüsünün mut-
lak aşağılayıcı bir konum olmadığını, bu şekilde yüksek sosyal mevki ve kazanç 
elde edilebildiğini belirtmiştir. İslamlaşmanın kafirleşmek olarak algılanmasını, 
dinin söz konusu toplumlar için önemi nedeniyle olağan karşılamakta, devşirme 
sisteminin aileler için acı bir tecrübe olduğunu belirtmektedir.154 

Batılı araştırmacıların önemli bir bölümü ve kimi Balkanlı yazarlar, bu sistemi 
dini değil askeri ve siyasi bir aygıt olarak görmekte; Balkan nüfusunu dönüştür-
mek gibi bir amacının olmadığını, devşirilen çocukların büyük kısmın aileleri ile 
bağlarının kopmadığını belirtmektedir.155 

149 Nazlar,2017,a.g.e.,s.9-10
150 Lory,a.g.e.,s.363-364
151 Hacısalihoğlu, Neriman Ersoy,2017. “Bulgar Algısında ve Tarih Ders Kitaplarında Devşirme Sistemi ve 
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Balkan tarihçiliğinin devşirme sistemi anlatımlarında içiçe geçmiş çelişki-
ler dikkat çekmektedir. Örneğin 1488-1858 arasında devşirme olarak alınanlar 
arasından 58 Bosnalı, memleketine Paşa olarak dönmüştür.156 Osmanlılaşmanın 
göstergesi olan örneklerin milliyetçilikle olan çelişkisi karşısında, her durumda 
ulusal kimliğin korunduğu fikri geliştirilmiştir. Arnavutluk’ta Osmanlı dönemi 
karanlık olarak tanımlanırken, sadrazamlığa yükselen Arnavut devşirmelerin öne 
çıkarılması ya da Sırpların Sokullu’ya bakışı bunu göstermektedir.157 Buna kar-
şın, üstelik Sokullu örneğini genellikle olumlu olarak anan Sırp tarih yazımında 
kimileri de devşirilen çocukların kendi ailelerini öldürecek kadar zalimleştiğini 
yazarlar.158 

Balkanlarda Tarih Ders Kitapları
Balkanlara yakın ülkelerin ders kitaplarında anlatımlar birbirinden farklı olsa 

da konunun ayrıntılara yer verilmediği görülür. Polonya’nın tarih kitaplarında 
özellikle yeniçeriler için, Hristiyan çocukları olup, küçük yaştan itibaren “İslami 
fanatik bir ruh” içinde yetiştirildikleri gibi ifadelere rastlanmaktadır.159 Roman-
ya’nın tarih ders kitaplarında, devşirme sistemine yüzeysel olarak değinilip bilgi-
ler yorumsuz bir anlatımla verilmektedir.160 Macaristan’daki ders kitaplarında ise 
devşirme çocuk vergisi olarak ifade edilip ayrıntılara girilmemiştir.161 

Balkan ülkelerinin eğitim sistemlerinde devşirmenin ele alınışı, sistemi “ulu-
sal trajedi” olarak yansıtmak isteyen milliyetçi tarih yazımının en uç örnekleri-
dir.162 

Devşirme sistemi, Sırbistan’daki ders kitaplarına “kan vergisi” şeklinde geç-
miştir. Sistem, bir İslamlaştırma aracı, Hristiyanlara karşı Osmanlı acımasızlığı-
nın göstergesi ya da Hristiyanlara karşı özel bir şiddet formu, alınan çocukların 
padişahın kölesi olduğu, bundan kurtulmak için ailelerin çocuklarını sakatladığı 
gibi ifadeler kullanılarak anlatılır. Sokullu örneği ise uyumlaştırmanın değil, kim-
liğini yitirmeyenlerin en dikkati çeken bir örneğidir.163 2000’li yıllardan itibaren 

156 Trifkoviç,a.g.e.,s.45
157 Argo,a.g.e.,s.366
158 Trifkoviç,a.g.e.,s.56-57
159 Topaktaş, Hacer,2018. “Polonya Lise Tarih Kitaplarında Türk İmajı”, Dünya’da Türk İmajı Tarih Ders 

Kitaplarındaki Durum, Ed. Ahmet Şimşek, Pegem Akademi, Ankara, s. 437
160 Doğan, Yasin (2018). “Romanya Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı”, Dünya’da Türk İmajı Tarih Ders 

Kitaplarındaki Durum, Ed. Ahmet Şimşek, Pegem Akademi, Ankara, s. 467
161 Öztaş, Sezai- Hüseyin Şevket Çağatay Çapraz,2018. “Macaristan Lise Tarih Ders Kitaplarında Türk 

İmajı”, Dünya’da Türk İmajı Tarih Ders Kitaplarındaki Durum, Ed. Ahmet Şimşek, Pegem Akademi, 
Ankara, s. 364

162 Argo,a.g.e.,s.1-3
163 Çaputlu, Özgenur ,2019. “Sırp Milliyetçiliğinin Fikirsel Arka Planı ve Sırp Resmi Tarih Yazımında 
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ders kitaplarında eskiye göre iyileşmeler gerçekleştirildiği söylenebilir. Buna 
karşın 2010’ların başındaki ankete göre gençlerin yüzde 89’u, Sırpların zorla İs-
lamlaştırıldığını düşünmektedir.164 

Kosova’da okutulan Arnavutça tarih ders kitaplarında Osmanlıların, din de-
ğiştirmeleri için Hristiyanlara baskı yapmadığı, ancak Arnavutlar gibi stratejik 
bölgelerde yaşayan ve uzun süre direnen halklara baskı yapıldığı anlatılmaktadır. 
Bu baskının yöntemlerinden birisi de devşirme sistemidir. Hristiyanlar bundan 
ancak din değiştirerek kurtulabilirlerdi.165 

Makedonya Cumhuriyeti’nde Hristiyan tebaanın köleleştirildiği vurgusu ege-
men bir görüştür. En ağır vergi, kan vergisi olarak ifade edilen devşirme sistemi-
dir. Kitaplarda “Drina Köprüsü” romanından alıntılar eşliğinde konu işlenmekte-
dir. Yeniçeriler de zorla Müslümanlaştırılmış Hristiyan çocukları olarak anlatılır. 
166 

Bulgaristan tarih ders kitaplarının Osmanlı anlatımlarında, en çok öne çıka-
rılan iki konu “kan vergisi” olarak tanımlanan devşirme sistemi ve “Osmanlı 
Zulmü”dür. 1990 öncesinin kitaplarında Osmanlı dönemi “Türk Boyunduruğu Al
tında” başlığı ile verilmekteydi. Bulgar edebiyatçı ”Vazov”’un167 “Boyunduruk 
Altında” adlı eseri okullarda sosyalist eğitimin ideolojik bir aracı olarak kulla-
nılıyordu. 1681990 sonrası ders kitaplarındaki anlatım bir miktar yumuşak olsa 
da yardımcı kitapların halkın durumunu anlatan pasajlarında, Türklerin zalimliği 
özellikle vurgulanır. Devşirme sistemi, Bulgarların yeniçeri ocağı için toplanan 
çocuklarından sonsuza dek ayrıldıkları, şeklinde açıklanmıştır. Ayrıca devşirilen 
çocukların dayak ile birer zalime dönüştürüldüğü, dillerini unutmasalar da aile-

Temel Vurgular”, Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, 7/1, s.87-88; Kaya, Beytullah-Nada 
Trifkoviç ,2019. “A Study on the Processing of the System of Devshirme in High Scholl History Books in 
Turkey and Serbia”, International Journal of Psychology and Educational Studies,s.123-124; Dimitriyeviç, 
Vesna ,2018. “Sırbistan Lise Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı”, Dünya’da Türk İmajı Tarih Ders 
Kitaplarındaki Durum, Ed. Ahmet Şimşek, Pegem Akademi, Ankara, s.482

164 Hacısalihoğlu, Mehmet ,2014. “Balkan ve Karadeniz Ülkelerinde Güncel Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı/
Türk İmajı”, 110K571 Nolu TÜBİTAK Projesi Sonuç Raporu, Yürütücü: Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, 
İstanbul 2014. https://app.trdizin.gov.tr/proje/TVRNMU1UazU/balkan-ve-karadeniz-ulkelerinde-guncel-
tarih-ders-kitaplarinda-osmanli-turk-imaji (10.03.2021),s. 92-93

165 Derviş, Fatma ,2018. “Kosova (Arnavutça) Lise Tarih Ders Kitaplarında Türkler”, Dünya’da Türk İmajı 
Tarih Ders Kitaplarındaki Durum, Ed. Ahmet Şimşek, Pegem Akademi, Ankara, s.352

166 Hacısalihoğlu, Mehmet ,2018. “Makedonya Cumhuriyeti Lise Tarih Ders Kitaplarında Türk İmajı”, 
Dünya’da Türk İmajı Tarih Ders Kitaplarındaki Durum, Ed. Ahmet Şimşek, Pegem Akademi, Ankara, 
s.379; Hacısalihoğlu,2014,a.g.e.,s.169

167 İvan Vazov’un, Osmanlı Devleti’nin son yılları ve Bulgaristan’ın bağımsızlık sürecine denk gelen yapıtları, 
marjinal bir Türk olumsuzlaması üzerine kurgulanmıştır. (Bakınız:Zafer, Zeynep ,2017. “Bulgar Yazar 
İvan Vazov ve Türkler”, Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (6-8 Ekim 2016 Çanakkale) 
Bildiriler, C. II, Çanakkale, s. 384-399)

168 Hacısalihoğlu,2017,a.g.e.,s. 133
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lerine bağlılık hislerinin yok olduğu ifade edilmiştir.169 Bu yardımcı kitaplardaki 
en ilginç yorum, devşirmenin İslam hukuku ve Kuran’a aykırı olmasına  kar-
şın Türklerin üç  yüzyıl Bulgaristan’da bu sistemi uyguladıklarıdır.170 Devşirme 
sisteminin bilimsel tartışmalara konu olmuş birçok ayrıntısı söz konusu iken, 
özellikle bunun üzerinde durulması, Türklerin kendi kanunlarına bile uymadık-
ları algısını destekleyecek bir argüman gibi durmaktadır. 2013 yılında Sofya ve 
Varna’da üniversite öğrencileri arasında yapılan bir ankette, “Osmanlı idaresinde 
zorla Müslümanlaştırma olmuş mudur?” sorusunun cevabı, Sırbistan’daki anket 
sonucuyla aynı olarak, yüzde 89 oranında “evet”, şeklinde verilmiştir.171 Başka 
bir inceleme, Türk Yönetimi’nin, Bulgar ulusunun doğuşunu ve Avrupa ile bü-
tünleşmesini engellediği yorumuna dikkat çekmektedir.172 

2000’li yıllardan önce Hırvatistan’daki ders kitaplarında Osmanlı dönemi, 
“sömürmek”, “köleleştirmek”, “kazığa oturtmak”, “insanların kaderinin sulta
nın kaprisine bağlı olduğu”, “köy yakmak”, “kara yaratıklar” şeklinde kavram 
ve teşbihlerle anlatılmaktaydı.173 Yugoslavya federasyonu dağıldıktan sonra anla-
tımlarda bir miktar yumuşama görülse de yine de yeniçeri anlatımlarında “İslam 
Fanatizmi” gibi ifadeler kullanılmaya devam etmektedir.174 

Bosna’daki ders kitaplarında, Osmanlı anlatımları, diğer Balkan ülkeleri-
ne nazaran daha olumludur. Buna karşın devşirme sistemine ait bilgilerdeki en 
önemli sorun, kullanılan kaynakların kritik edilmeden yanlış bilgilerin kitaplara 
aktarılmasıdır. “Mihayloviç”’in anıları kaynak gösterilerek köylerin bütün erkek 
çocukların devşirildiği gibi bilgiler, bunun en önemli örneğidir.175 

Balkanlarda araçsallaştırılmış tarih malzemesinin yarattığı Osmanlı/Türk al-
gısı, etnik kökeni fark etmeksizin, Balkanlı Müslüman azınlıklara da zarar ver-
mektedir. Bu gruplar üstünde uygulanan baskı ve asimilasyon politikaları, bu 
algı nedeniyle beklenen tepkiyi görmemektedir.176 1995’te Srebrenica katliamı 
öncesindeki Mladiç’in ifadeleri üzerine yaşanan soykırım, tarihin araçsallaştırıl-

169 Hacısalihoğlu,2017,a.g.e.,s.138-140
170 Hacısalihoğlu,2017,a.g.e.,s.140
171 Hacısalihoğlu ,2017,a.g.e.,s.142
172 Şahingöz, Mehmet-Shener Bilalli ,2018. “Balkanlar’da Eğitim Kurumlarında Okutulan Tarih Ders 

Kitaplarında ‘Osmanlı-Türk İmajı’”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi (CTAD), Yıl 14, S. 28, 
Güz,s.168,171, 174

173 Şahingöz-Bilalli,a.g.e.,s.169-173
174 Zunic, Mirna ,2008. Hırvatistan’da Tarih Ders Kitaplarında Osmanlı İmajı, Yıldız Teknik Üniversitesi 

SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,s.58-59
175 Hacısalihoğlu,2014,a.g.e.,s.93
176 Hacısalihoğlu,2019,a.g.e.,s.64-68
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masının tehlikesiz olmadığını göstermektedir. Bu olayın bir başka trajik boyutu 
katliamda yüz kadar gönüllü Yunan’ın bulunmasıdır.177 

Bulgarların tarih tezlerinin siyasi sonucu ise 1980’lerde Jivkov döneminde 
Müslümanlara uygulanan baskılarda çok açık bir şekilde görülmüştü. Zorla isim-
leri değiştirildi, sistemli bir asimilasyon uygulandı ve zorunlu göçe maruz kaldı-
lar.178 

Balkanlarda, “Osmanlı/Türk”, ortak bir düşman algısı ise de tarih üzerinden 
yaratılan çatışmacılık Bulgar-Makedon, Yunan-Makedon, Boşnaklar üzerinden 
Sırp-Hırvat, Kosova üzerinden Sırp-Arnavut toplumlarını, hatta devletlerin siyasi 
ilişkilerini etkileyecek boyutlardadır.179 

Yunan Algısında Osmanlı/Türk İmgesi ve Devşirme Sistemine 
Bakış

Yunan Tarih Yazımı ve Osmanlı Dönemi180

Yunan toplumu, bağımsızlık sürecinden önce Türklere özel olumsuz kalıp yar-
gılara sahip değildi. Genellikle dini algılar etkiliydi. Ancak Yunan aydınlanması, 
pek çok fikri olduğu gibi, olumsuz Türk imgesini de büyük ölçüde Avrupa’dan 
ithal etmişti. Aşağılayıcı, vahşet içerikli tasvirler bu dönemden itibaren zamanla 
ulusal mirasa dönüşecek şekilde yayıldı.181,182 

Oysa ihtilale giden süreçte bile topyekün Türk düşmanlığı ve başkaldırı arzu-
sundan söz edilemez. Muhafazakarlar, gelişme yanlısıydı ancak uyum sağladık-
ları yapıyı dağıtacak, bütün Avrupa’yı saran “ihtilal” zihniyetine karşı durmak-
taydı.183 Bu nedenle bağımsızlık taraftarı Yunan aydınları, Patrikhaneyi “Türk 
Dostu” bir kurum olarak görüyorlardı.184 Aslında İstanbul’un fethinden sonra Ki-
lise, Yunan kültürel birliğinin teminatı konumundaydı. Osmanlı yönetimine bağlı 
olmasına rağmen İslamlaşmaya karşı tavır alıyordu. Bunun yanında antik kültüre 

177 Hacısalihoğlu,2019, a.g.e.,s.51
178 Zhelyazkova, Antonina ,2015. “Bir Tarih Yazımı Sorunsalı Olarak Balkanlar’da İslamlaşma: Güneydoğu 

Avrupa Perspektifi”, Osmanlı ve Balkanlar Bir Tarih Yazımı Tartışması, Ed. Fikret Adanır, Suraiya 
Faroqhi, İletişim Yayınları, 2. b. İstanbul,s.266

179 Hacısalihoğlu,2019,a.g.e.,s. 53-54
180 Yunanistan’da Osmanlı tarihi üzerine yapılan çalışmaların kategorik bir tasnifi için bakınız: Yaşar, Filiz, 

2020. “Yunanistan’da Osmanlı Tarihçiliği”, Dünya’da Osmanlı Tarih Yazımı-I, Ed. Ahmet Özcan, Özhan 
Kapıcı, Yalçın Murgul, Doğubatı Yayınları, Ankara, s. 177-241

181 Özsüer,2019,a.g.e.,s.243-258
182 Jusdanis, Gregory ,1998. Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yayınları, 

İstanbul, s.35-40
183 Millas, Herkül,1994. Yunan Ulusunun Doğuşu, İletişim Yayınları, İstanbul,s. 123-155
184 Özsüer,2019,a.g.e.,s.222-223
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olan ilginin artmasından da rahatsızdı.185 Todorova, Kilise merkezli muhafazakar 
çevreleri, Bizans geleneğinin Osmanlı sistemindeki devamı olarak yorumlar.186 

19.yüzyılın başlarında Yunan aydınlarının bir kısmı için, Patrikhane’ye bağlı 
bütün Ortodokslar, Yunan ulusuna dahildi.187 Ancak Yunan devleti kurulmadan 
önce, Yunanistan ya da Greece/Hellas olarak tanımlanmış siyasi bir alan yoktu. 
Osmanlı’nın yönetim sisteminde Rum, bütün Ortodoksları kapsayan bir tanımdı. 
Etnik bakımdan gerçek Rumlar ise imparatorluk coğrafyasına yayılmış durumun-
daydılar.188 

Yunan aydınları ulusal bilinç inşası için etnolojik özelliklerin farkına varılma-
sını arzuluyordu. Yunan halkının önemli bir bölümü ise henüz bu bilinçte değildi. 
Bunun için Osmanlı despotluğu öne çıkarılıyor, devşirme sistemi gibi unsurlar 
kullanılıyor, “Korais”, gelişme örneği olarak özerk Sakız Adası’nı gösteriyordu.189 

Bağımsızlık öncesinde ulusu güdülendirecek(motivasyon) verecek bir diğer 
unsur kleftlerdi. Bunlar eskiden Müslüman Hristiyan ayrımı yapmayan haydut-
lardı. Bu yönleri unutularak Osmanlı memurlarına direnişleri efsaneleştirildi.190 
Yunanlıların halk hareketi yahut direniş olarak gösterdikleri, içinde Yunanlıların 
da bulunduğu otoriteye karşı yapılan eşkıyalıklardı. 16.ve17.yüzyıllardaki kimi 
bölgesel Rum ayaklanmaları ise Akdeniz’de Osmanlı Avrupa çatışmalarının yo-
ğunlaştığı dönemde, özellikle yerel din adamlarının teşviki ile çıkmıştı ve ulusal 
karakterde ayaklanmalar değildi. Yine de bunlar bağımsızlığa giden yolda bir 
zemin ve tecrübe oldu.191 

Yunan tarih anlatımı esasen devlet kurulduktan sonra şekillendi. Bağımsızlık-
tan on yıl kadar sonra, yayılmacı anlayış açıkça ilan edilmişti. Başbakan Kolle-
tis’in ortaya attığı “Megali İdea”, en azından 1922’ye kadar, büyük oranda kabul 
görmüş bir milli hedef olarak politikaları şekillendirecekti.192,193 Bunun parale-
linde Yunan ulusu yaratma amacıyla ulusal tarih yazımı   düzenlendi ve alanın 
öncüleri birer külte dönüştü.194 Paparregopoulos, ulusun tarihini Antik, Orta Çağ 

185 Svoronos,a.g.e.,s.25
186 Todorova 2007, 89-90)
187 Özsüer,2019,a.g.e.,s.141
188 Koyuncu, Aşkın 2017. “Yunanistan’da Bağımsız Devlet”, Balkanlar El Kitabı 1. Cilt, Ed. Bilgehan A. 

Gökdağ, Osman Karatay, Akçağ Yayınları, 3.b. Ankara, s. 475
189 Jusdanis,a.g.e.,s.45-56, 49
190 Clogg, Richard ,2018. Yunanistan’ın Kısa Tarihi, Çev. Dilek Şendil, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2.b. 

İstanbul ,s. 29
191 Svoronos, a.g.e.,s.16-18
192 Özsüer,2019,a.g.e.,s.142-145
193 “Megali İdea”üzerine  daha ayrıntılı bilgi için bakınız:Bölüm 2.6- Nilüfer Erdem, Megali İdea Hayali
194 Özsüer, Esra ,2020. “Siyasetin İzdüşümünde Son Dönem Yunan Tarihçiliği ve Temel Meseleleri”, History 



158 YUNAN ALGISINDA TÜRK İMGESİ (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)

(Bizans) ve Yeni Yunanlılık şeklinde bir kronolojik tasnife tabi tutarken, Osmanlı 
idaresi altındaki dört  yüzyıllık “kölelik” dönemini ise bu uzun zaman çizgisinde-
ki bir kaza olarak tanımlıyordu.195,196 Ancak bu anlatıda Yunan ihtilali sırasında 
kilisenin isyancıları aforoz etmesinden hiç söz edilmiyordu.197 

Yunanlılar ulus inşasında tarihten yaralanma konusunda, diğer Balkanlılara 
göre daha şanslıydılar. Ancak yeni kurulan devlet dış politikasını yayılmacılık 
üzerine inşa etti. Bu yüzden, son derece zengin bir maziden beslenmek yerine, 
dozu kaçırılmış bir ötekileştirmeyi, özellikle “Türk İmgesi” üzerinden büyütmeye 
devam ettiler. Yunan tarih yazımındaki sorunların temeli buradan başlamaktadır. 

Bugünkü Yunanistan sınırları içinde Osmanlı ilerleyişi 14.yüzyılda başladı. 
Türklerin Rumca konuşan Ortodokslarla ilişkisi ise 11.yüzyıla kadar iner. Bu 
yüzden Yunan tarih yazımında Türk-Yunan ilişkileri, Anadolu Rumları ile olan 
ilişkileri de içermektedir. Wittek de Rum kilisesi ile Türklerin iyi ilişkilerini Sel-
çuklular dönemine kadar geri götürür. Hatta bu ilişkilerin, Osmanlı döneminde 
Hristiyan Slavların ötekileştirilmesine neden olduğunu iddia eder.198 

Yunan tarih yazımına egemen genel vurgular, köleleştirme, İslamlaştırma, 
gibi kavramlardır. Oysa Türkler genel olarak ele geçirdikleri yerlerde üretim ve 
ticareti bölge halkına bırakırdı. Böylece halklar mekanizmaya dahil olurdu. Hatta 
eski imtiyazlıların, toplumları üzerinde vergi toplama ve dini yönetim başta ol-
mak üzere egemenlikleri genişleyerek devam etti. Hem kilise otoritesini korudu 
hem eski Bizans soyluları ticaretle zenginleşti ya da devlet yönetiminde güçlen-
diler. Yerel yönetimde archonlar, merkezde divan tercümanları, Eflak ve Boğdan 
voyvodaları, çeşitli dış işleri görevlilerinin yanı sıra devşirme ya da Müslümanla-
şıp ordu ve idareye girenler, deniz leventleri gibi pek çok zümre Osmanlı kadrola-
rında yer almakta, kimisi ordu komutanlığına ve sadrazamlığa kadar yükselmek-
teydi.199 Aslında bu çok garip bir durum değildi. Sisteme entegrasyon genellikle 
pek çok emperyal düzendeki gibi, bazen de Osmanlı’nın özgün uygulamaları ile 
yapılmaktaydı.

Studies, 12/6, Aralık, s.3272
195 Çete, Aslı ,2020. Yunan Hikayelerinde Kadın ve Ulusal Kimliğin Üretimi (1880-1922), İstanbul 

Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul,s.92
196 Özsüer, 2020,a.g.e.,s 3271-3272
197 Millas, 1994,a.g.e.,s. 153
198 Ancak Patrikhane tekelinin, erken dönem için geçerli olmadığı ve ancak 1760’lardan sonra diğer Balkan 

Ortodoks kiliselerini de kapsayacak şekilde yetkilerinin genişlediği, görüşünün dayanakları daha kuvvetli 
durmaktadır. (Koyuncu 2017a,a.g.e.,s. 475-476)

199 Wittek, Paul ,1955. “Devshirme And Shari’a”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 
(BSOAS) 17/2 June, s.277
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Osmanlı öncesinde Hristiyan köylüler, Balkanlardaki tımar arazilerinde tarım 
işçisi ya da serf olarak çalışırdı. İşgallerin ilk dönemlerinde Türkler genel olarak 
Bizans ve Frenklerin haklarını alıp serflere özgürlük verdiler. Bu, işgalin ilerle-
mesi için elverişli koşullar yarattı. Türklerin sayıca az olduğu yerlerde Hristiyan 
ve Yunanlı soylulara verimli topraklar verildi. Büyük manastırların toprak tasar-
ruflarına dokunulmadı. Gayrimüslimlerin ilk başlardaki yükümlülükleri, Bizans 
ve Frenk döneminden daha hafifti. 200

Buna karşın Balkan ve Yunan tarih yazımında Türk döneminde bölgenin sos-
yal ve ekonomik yönden gerilediği vurgusu egemendir. Araştırmalarsa bu iddia-
ların aksine örnekler getirmektedir.  Örneğin 1390’larda şehirde aristokrasi ve di-
ğer yöneticiler halkın durumunu dikkate almıyor, kendi çıkarlarını gözetiyorlardı. 
Hatta harcamalar için kilise mülklerinin kullanılması bile gündeme getirilmişti. 
Kent ahalisi isyan halindeydi. Başpiskopos Glabas’ın, Türklerin şehrin özerkli-
ğini alacağına dair endişeleri vaazlarına yansımaktaydı.201 Ankara Savaşı (1402) 
sonrasında şehir Türklerin elinden çıktı. Bu dönemde kötü yönetim nedeniyle 
halk, Türk ya da Venedik yönetimini ister hale geldi. Şehir Venediklilere teslim 
edildiğinde, kötü yönetime baskı da eklendi. 1430 öncesindeki Türk kuşatması sı-
rasında halkın bir kısmı, şehri kuşatan Türklerin tarafına kaçıyordu. Bu bilgilerin 
kaynakları ise Başpiskopos Simeon ve Selanikli Anagnostis’in gözlemleridir.202 

Zhelyazkova, Yunan tarih yazımında İslamlaşma ve Türkleşme hususunda 
Vryonis dışında ciddi araştırmaların olmadığı, diğerlerinin genellikle Yunan tez-
lerini kanıtlamaya dönük olduğunu söyler. Genellikle Yunan nüfus kayıplarına 
odaklanan bu çalışmalarda, İtalyan devletlerine paralı asker olanlar ve Rusya’ya 
yerleşenler kayıp hanesine yazılmaz.203 Çünkü amaç, Türk yönetimi altında Bal-
kan Hristiyanlarının ve tabii Yunan ulusunun eritilerek yok edilmesini göster-
mektir. 

Oysa Osmanlı ilerlemesi sırasında, bölgenin önemli merkezleri zaten büyük 
nüfus kayıpları yaşamıştı. Örneğin 14.yüzyılda Serez ve Teselya gibi bölgelerde 
veba ve toprağın verimsizleşmesi, büyük bir nüfus kaybına yol açmıştı. Türklerin 
geldiği topraklar büyük oranda boştu. Bilakis fetih ve iskânlarla bölge demog-
rafisi yeniden canlandı. Kimi yerlerde Türk iskanı yoğunlaşsa da bölge Hristi-
yan karakterini devam ettirdi. Genellikle bölgeye gelen Türkler, Hristiyanların 

200 
201 Nazlar,2016,a.g.e.,s.1-10
202 Delilbaşı,a.g.e.,s.78-80
203 Zhelyazkova,a.g.e.,s.260-261,291
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çok olduğu alanların uzağında ya da çevresinde yeni yerleşimler kuruyorlardı.204 
Balkanların İslamlaşması ve Türkleşmesi olarak algılanan Müslüman-Türk nüfu-
sun artışında; Hristiyan nüfusun azalmasından daha çok, bölgeye gerçekleştirilen 
göç, iskan ve sürgünlerin büyük payı bulunmaktadır.205 

Ayrıca sürgünleri Hristiyanlar aleyhine özel bir eksiltme çabası olarak görme-
mek gerekir. Çünkü Osmanlı fetih politikaları duruma göre farklı uygulamalar 
içerirdi. Savaş ile alınan kentlerde, direnenlerin şehirden sürülmesi ile Hristiyan 
nüfus azalmaktaydı. Selanik bu şekilde bir demografik bir değişim geçirmişti. 
Ancak Yanya gibi kentler uzlaşarak teslim olduğundan, belli imtiyazlarını koru-
yup böyle sürgünler uygulanmamış, kentin Hristiyan nüfusunda keskin bir azal-
ma görülmemişti.206 

Zhelyazkova, kimi Yunanlı tarihçilerin yerli nüfusun asimilasyonu ile alakalı 
iddialarını komik bulur. Örneğin Slav dili konuşan Müslüman Pomakların Trak-
ya-Rum kökenli olduğunun kanıtlandığını iddia eden çalışmalar vardır. Bunun 
Türkiye’deki benzeri olarak da Pomakların Türk-Kuman kökenlerinin kanıtlan-
dığını savunan çalışmayı gösterir.207 

Osmanlı yönetiminde, Hristiyanlar kimi haklar bakımından Müslümanlara 
oranla kısıtlıydılar. Bununla birlikte, küçümsenmeyecek ölçüde dinsel özgürlük-
leri vardı ve toplu bir köleleştirme söz konusu değildi.208 Ancak bu hiç kimsenin 
köleleştirilmediği anlamına gelmemelidir. Hatta son derece geç bir dönemde, 
1821 Yunan isyanı esnasında, isyancıların kadın ve çocuklarının köleleştirilmesi-
ne izin veren hükümler vazedilmişti. Bununla birlikte, isyancılarla aynı etnik ve 
dini kökenden olan, ancak isyana karışmayanlar, hatta isyancı olup bağışlanan-
lar bile köleleştirilmemişti. Yine de kimisi hükümlere uygun biçimde, kimisi de 
insan kaçakçılarının eliyle, çok fazla kişi esir edilip köleleştirildi. Köleliğin ve 
bu bağlamda Rum/Yunan-Türk karşıtlığının Osmanlı dünyasında, hem de çok 
geç dönemlerde, bugünkü anlamlarına gelmediğini belirtmek gerekir. Örneğin 
Sakız’dan köleleştirilen çocuklardan bir tanesi 1877-1878’e gelindiğinde sadra-
zamlık makamında bulunan İbrahim Edhem Paşa olacaktı.209 

204 Greene, Molly ,2018. Osmanlı Devleti ve Rumlar 1453-1768, Çev. Zeynep Rona, Kitap Yayınevi, İstanbul, 
s.8-12; Matschke,a.g.e.,s.101

205 Ercan, Yavuz ,1986. “Devşirme Sorunu, Devşirmenin Anadolu ve Balkanlardaki Türkleşme İslamlaşmaya 
Etkisi”, Belleten, L/198 Aralık, s. 691-698, vd

206 Delilbaşı,a.g.e. 
207 Zhelyazkova,a.g.e.,s.292
208 Cloggs,a.g.e.,27
209 Erdem,a.g.e.,s.42-43



161Ferhat BERBER

Bu örnek Osmanlı sınırları içindeki çok kültürlü kaynaşmanın, klasik dönem 
sonrasına kadar uzandığına işarettir. Ulusalcılığın yükselişi öncesindeki örnekler 
daha fazladır. Serezli Rahip Synadinos’un 1598-1642 yıllarını kapsayan eserin-
de, Osmanlı padişahı, Bizans’ta olduğu gibi Basileus olarak anılır ve egemenliği 
tanınan ve eleştirilmeyen bir yöneticidir. Eserde rahip, 2.Osman’ın öldürülme-
sine üzüldüğünü ifade eder. 4.Murad’a hayranlığını gizlemeyip onu adalet tim-
sali olarak gösterirken; sadrazamı da eleştirmekten çekinmez. Kara Mustafa Pa-
şa’nın mali alanda yaptığı ıslahatları, öfkesini göstererek eleştirir. İdam edilen iki 
Rum’un bu cezayı hak ettiklerini yazar. Bir din adamı olarak gönüllü ihtidaları 
onaylamaz. Yeni kilise yapıldığı verdiği bilgiler arasındadır.210 

Bir başka örnek, Rum aydınlanmasının temel taşlarından olan, Mavrokorda-
tos ailesinden, baba-oğul, Aleksandros ve Nikolas’tır. Osmanlı kültürünü içsel-
leştirmelerinin yanında, antik Helen’e ve Roma dönemine mesafeli durmaktadır-
lar. Kimi Yunanlı yazarlar, Nikola Mavrokordatos’un, bir Osmanlı diplomatı ve 
yöneticisi olarak Batı’daki olumsuz Türk algısını kırmak için çalışmalar yaptığını 
ifade eder.211 Millas, 19.yüzyıla kadar Yunan aydınlanmasında Bizans’a bakışın 
da farklı olduğunu; anlatımlarda “düşman”, “kötü” ve “zararlı” gösterildiğini 
söyler.212 

Bütün bunlara karşın, çağdaş dönem Yunan hikayelerinde Türk, hiç neden 
yokken, kadın, yaşlı, bebek demeden kafa kesebilecek özelliğinde bir varlığa dö-
nüşmüştür.213 Panayis Skouzes’in 18.yüzyılın son otuz yılını ele alan eserinde, 
zalim bir karakter olan Atina voyvodası Hacı Ali, tarih yazımında kötü Türk’ün 
bir örneğidir. Eserin aslında aynı kişinin zulmü Türkleri de ezerken voyvodanın 
işbirlikçileri Rum kocabaşılardır.214 Çağdaş kavramların (özgürlük, demokrasi, 
eşitlik, vb.) tarih içinde varlıklarını, statü, meslek, sınıf, yöre gibi ayrıntılarına 
dikkat etmeden aynen kabul edince, Müslüman sultan ile Müslüman reaya ara-
sında nasıl fark varsa; Hristiyan bir voyvoda ile Hristiyan bir çoban arasında da 
fark bulunabileceği akla getirilmemektedir.215 

Son olarak, Yunan edebiyatının Türk İmgesi konusunda, tarih yazımı ve di-
daktik eserlere göre, çok daha insaflı olduğunu belirtmek gerekir. Bu eserlerin 

210 Strauss, Johann 2015. “Yaşanan ve Anımsanan Osmanlı Yönetimi Türkokrasi Döneminin Bazı Yerel 
Yunan Kronikleri Üzerine Yorumlar”, Osmanlı ve Balkanlar Bir Tarih Yazımı Tartışması, Ed. Fikret 
Adanır, Suraiya Faroqhi, İletişim Yayınları, 2. b. İstanbul, s.229-242

211 Çete,a.g.e.,s.36-37
212 Millas,1994,a.g.e.,s.188
213 Özsüer,2019,a.g.e.,s.319
214 Strauss,a.g.e.,s.243-248
215 Millas,1994,a.g.e.,s.238-240
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büyük kısmında yine Osmanlı/Türk algısı olumsuz ise de kimilerinde yönetici 
Türk ile tebaa Türk arasındaki farklar dikkat çekmektedir. Türk ahali içinde son 
derece olumlu karakterlere rastlanabilmekte; hatta bir kısmında onlar da yöneti-
min zulmünden Yunanlılar gibi olumsuz etkilenmektedirler.216

Devşirme Meselesi 
Argo, uygulamaya verilen “paidomazoma: çocuk toplama” adlandırılması-

nın, kökeninin ve milliyetçi dönemin buluşu olup olmadığının tartışıldığını ve 
17.yüzyıla ait olabileceğini ifade eder.217 

Bu bölümde, iki Yunan yazar ele alınacaktır. Bunlar Papoulia ve Vryonis’tir. 
Özellikle Vryonis’in çalışmaları Türk araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanıl-
maktadır. Çalışmanın önceki bölümlerinde, bu iki yazarın kimi görüşleri değer-
lendirilmişti. Burada ise daha çok kaynak kullanımları ve konuları yansıtma bi-
çimlerinin ayrıntılarına odaklanılacaktır. 

Papoulia, devşirme sisteminin uzunca bir süre uygulanmış olmasının, yarat-
tığı travmatik ortamın koşulları ortadan kalktıktan sonra bile, ayaklanmaya ne-
den olacak kadar etkili olduğunu iddia etmektedir. Sistemin Hıristiyan toplumda 
yarattığı başlıca etkileri; demografik değişim, Osmanlı yönetimine karşı direnç 
bilincinin doğması, nüfusun bir kısmının etnik/kültürel çevresinden yabancılaş-
ması, bireysel olarak ailelerin yaşadığı trajik durum ve İslamlaşmaya karşı tepki 
olarak gösterir. Devşirme uygulamasının hem Grekler hem de Osmanlı’nın diğer 
Hristiyan toplulukları için travmatik bir olguya dönüştüğünü, bunun isyanlarda 
mutlaka bir rolü olduğunu, ancak etki derecesini ölçmenin kolay olmadığını ifa-
de etmektedir. İlaveten baskı altında gerileyen ve ataerkil kalıplara geri dönerek 
isyan ve eşkıyalık hareketlerini içeren bu alt kültürün, devrimci faaliyet yoluyla 
yeni bir siyasi örgütlenmeye dönüştüğünü öne sürmektedir.218  

216 Millas, Herkül ,2000. Türk Romanı ve “Öteki” Ulusal Kimlikte Yunan İmajı, Sabancı Üniversitesi 
Yayınları, İstanbul,s. 279-341

217 Argo,a.g.e.,s.212-213
218 “Papoulia’nın, Ursprung und Wesen der “Knabenlese” im Osmanischen Reich, Munchen”, adlı çalışması 

1963 yılında yayımlandığında, uluslararası alanda devşirme sistemi çalışmalarında hemen dikkat çekti. 
Kitabın tanıtımını Vryonis yaptı (Vryonis,a.g.e); bundan sonra da diğer çalışmalarda Papoulia’nın görüşleri 
ele alındı. Bizim Almanca bu eseri değerlendirme imkânımız olmadı. Fakat Papoulia’nın bu çalışmasının 
özeti sayılabilecek, Papoulia, Vasiliki ,1982. “The Impact of Devshirme on Greek Society”, East Central 
European Society and War in the Prerevolutionary Eighteenth Century, Ed. Gunther E. Rothenberg, Bela 
K. Kiraly, Peter F. Sugar, Columbia University Press, New York, pp. 549-562., makalesinin, elektronik 
kitap formatındaki bir versiyonuna ulaşabildik. Böylelikle Papoulia’nın konu kapsamındaki görüşlerini 
doğrudan inceleme şansımız oldu. 
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Devşirme sistemi Balkan coğrafyasında, uygulandığı yaklaşık iki yüzyıllık 
sürede, özellikle pek çok aile için acı bir durumdu. Ancak yarımadanın nüfusunu 
İslamlaştırarak dönüştürme potansiyelinin bulunmadığı, bunu anlamak için vergi 
kayıtları da dahil çeşitli malzemenin yardımcı olacağı yönünde yerli ve yabancı 
pek çok akademisyenin görüşlerine yukarıda yer verilmişti.

Papoulia, devşirmelerden özellikle yeniçeri olanların, Bektaşilik terbiyesi al-
maları nedeniyle Hristiyanlıklarını kaybettiklerini ancak tam olarak İslamlaşma-
dıkları yani Türkleşmedikleri görüşünü savunur. Bunu da Bektaşiliğin Ön Asya 
ve Balkanlarda Türkler ile Hristiyanların bir arada yaşamasından dolayı, senk-
retik öğeler içermesine bağlar.219 Bektaşiliğin heterodoks özelliği bilinmektedir. 
Belki bu görüş, muhafazakar Sünnilik perspektifinden kabullenilebilir bir önerme 
gibi de durabilir. Ancak anılan önerme üzerine; “Bunlar istenilen ölçülerde Müs-
lümanlaşmıyorsa o zaman devlet neden bu sistemi bir dönüştürme aracı olarak 
kullansın? Ya da neden iki yüzyıl buna tahammül etsin?” gibi soruları da günde-
me getirmek olasıdır.

Papoulia’nın ele aldığı bir başka konu yabancılaşma kavramıdır. Yukarıdaki 
örnekler devşirilenlerin hepsinin ailelerini unutmadığını göstermektedir. Özellik-
le saraydaki iç oğlanlarının devşirme için memleketlerinden sipariş vermeleri, 
Mimar Sinan’ın aile çevresinden insanları işe aldığı, devşirme için gönderilen 
memurların olası ölçüde bölgeyi bilenlerden, yörenin dilini anlayanlardan seçil-
mesi, defterden düşürülmesi gerektiği halde ailesinden cizye alınanların bunu öğ-
renip mahkemeye müracaat etmelerine dair kayıtlar ve en sık tekrarlanan örneği 
Sokullu, vs.

Bu konuda ek olarak Greene’in verdiği örneklere bakılabilir. Bunlar devşirme 
olmasalar da mühtedi Rumlar olmaları bakımından önemli örneklerdir. Greene, 
özellikle soylu Rum ailelerden Osmanlı’ya katılıp sadrazamlığa kadar yükselen 
devlet adamlarının, yakınları ile kurdukları ilişkilerin bir siyasi/sosyal ağ oluştur-
duğuna dikkat çekmektedir.220 Müslümanlaşan askerlerin Hristiyan olan aileleri 
ile ilişkilerine dair Girit’ten de ilgi çekici örnekler vermektedir. Ada halkından 
olup İslamlaşan bazı yeniçerilerin, ölen Hristiyan yakınlarının ardından miras 
için mahkemeye müracaat ettikleri ve bu geçmişi bilen Müslüman şahitler bula-
bildikleri kayıtlara yansımıştır.221 

219 Papoulia,a.g.e.,s.2005
220 Greene,a.g.e.,s.8-12
221 Greene,a.g.e.,s.176
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Hem diğer örnekler hem de Green’in katkıları göstermektedir ki, devlet Hris-
tiyan kökenli tebaanın, hatta çocuk yaşta alıp Müslüman yaptığı kişilerin, devle-
tin işleyişi açısından bir sorun olmadığı sürece, aileleri ile bağlantılı olmalarına 
ses çıkarılmamıştır. Elde bu kadar fazla örnek varken ve bunlara dair belgeler 
gösterilebiliyorken, gerekli gördüğü hallerde her türlü kısıtlamayı yapabilen bir 
devletin, eğer bunu engelleme niyeti olsaydı, en azından bu yönde kimi evrakın 
elimize ulaşması gerekirdi ve bu belgeler de söz konusu iddialara kanıt teşkil 
ederdi. Eldeki veriler, genel olarak bir yabancılaşmanın söz konusu olmadığını; 
tam tersine ocakta ya da yönetim kadrolarında yer alanların yine aynı kültürden 
kimselerden oluşan güçlü sosyal ağlar kurduklarını göstermektedir.  

Yine de bu örneklerin sayısal olarak az olduğu, devşirilenlerin büyük oranda 
aslını, ailesini unutup kültürüne yabancılaştığı söylenebilir. Hatta sayısal veriler 
ortaya konabilirse, iddia ispatlanmış olur. Ancak Papoulia’nın devşirmelerin ya-
bancılaşmasını açıklarken ortaya koyduğu yöntem sıra dışıdır. Yazar bu konuda 
devşirmelerin iç dünyası üzerine psikolojik çıkarımlarda bulunmuştur. Aslında 
buna dair kaynakların yetersizliğine dikkat çekmiş, ancak bu defa da bilgi ek-
sikliğinin bile bu çocukların yabancılaşmasının bir başka ifadesi olduğunu be-
lirtmiştir. Aynı bilgi eksikliği kimi kurumlar ve Müslüman devlet görevlileri için 
de geçerlidir. Devlet basamaklarında yukarı çıkanlar hakkında, bilgi ve belgeler, 
doğal olarak artacaktır. Aydınlatılamamış tarihi konulara dair daha fazla veriye 
sahip olunması, şüphesiz bütün tarihçileri memnun ederdi, ancak eski devletler, 
ileride tarih yazılır kaygısıyla belge üretip arşivlemiyorlardı. 

Papoulia psikolojik çözümlemesinde, bu gençlerin inançlarını, anavatanlarını 
ve ailelerini hatırlayanların az olmadığını ifade ediyor. Buna örnek olarak, Or-
todoksları Katoliklerden uzaklaştırıp kendi saflarına çekmeye çalışan Lutheryan 
teolog Stephan Gerlach’tan, mealen, şöyle naklediyor: “Bir araya toplanırlar 
ve birbirlerine memleketlerini, kilisede duyduklarını ya da okulda öğrendiklerini 
anlatırlar. Muhammed’in peygamber olmadığı ve Türk dininin sahte olduğu ko
nusunda hemfikirdirler. Aralarında küçük bir kitabı olan ya da onlara Tanrı’nın 
dünyasından bir şeyler öğretebilecek biri varsa, onu vaizleriymiş gibi gayretle 
dinlerler.” Yine 1491’de İstanbul’u ziyaret eden Yunan Bilgin Janus Kaskaris’in 
notlarında, yeniçeriler arasında eski dinlerini ve vatanlarını hatırlayan, aynı za-
manda eski dindaşlarını destekleyen pek çok kişinin olduğu bilgisine yer verir. 
Hatta bu notlarda sarayda hanedana akraba olmuş üst düzey bir görevlinin, baba-
larının dinini terk ettiği için pişman olduğu ve sakladığı haç önünde geceleri dua 
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ettiğini söylediğini de belirtir.222 Burada alıntı yapılan kaynakların, kişilerin sta-
tüsü ve kökeninin (ki, o günün dünyası için çok önemlidir) genelleme yapmaya 
ne kadar olanak verdiği, ayrıca düşünülmelidir. Bununla birlikte verilen örnekler 
yabancılaşmadan daha çok, Gerlach’ın anlatımında devlet hizmetine girdiği hal-
de imanını kaybetmemiş gençlerin, Kaskaris’in notlarında ise tam iman etmemiş, 
belki münafıklığa bile denk gelebilecek kişinin tasvirleridir.  

Papoulia’nın bundan sonraki analizleri ise devşirmelerin cinneti andırır psi-
kolojik travmaları üzerinedir. Hristiyan ebeveynlerden doğmuş olmalarının iç-
lerinde bir suçluluk duygusuna neden olduğunu ve bu iç çatışmanın da hemşe-
rilerine karşı güçlü bir nefrete dönüştüğünü söyleyen Papoulia, aile bağlarının 
olmayışının yeniçeriler arasında güçlü bir dayanışmayı ortaya çıkardığını; bir 
nevi kardeşlik bağı ve grup aidiyeti kazanıldığını ifade eder. Ayrıca Yeniçerilerin 
dışarıdan keşiş (ya da derviş) izlenimi veren görünüşlerine karşın, onların sadece 
düşmanlara karşı değil, aynı zamanda savaş ya da isyan zamanlarında Hristi-
yan ve Türk nüfusa karşı acımasız olmalarını, bir çelişki olarak tanımlar. Bunun 
da kendilerine özgü bu iç travmalarının bir yansıması olduğunu belirtirken, Batı 
kaynakçasında yeniçeriler için kullanılan: “Onlar Greklerin en kötüleri, şeytan
larıydılar”, mealindeki benzetmeyi kullanır.223 Bu tür dayanaksız çıkarımlar tarih 
disiplininde değil, yazar Andriç’in sahasında geçerlidir.

Vryonis’in de kaynak kullanımı konusunda Papoulia’ya benzer yaklaşımları 
vardır. Örneğin, 1705 tarihli Naoussa kadı sicilinde (mahkeme kaydı), liderleri 
martolos olan 100-150 kişilik bir grubun bölgeye gelen devşirme memurlarını 
katlettiği, bunun üzerine dağlara saklandıkları, ardından voyvodanın topladığı 
kuvvetlerle kimilerini çatışmada öldürdüğü, yakalananların mahkeme sonucunda 
idam edildiği bilgisi yer almaktadır.224 Vryonis’in belgeye dayanarak yaptığı yo-
rum ise şöyledir: “… Bu olay çok dramatik biçimde gösteriyor ki, çocuklarının 
önüne açılabilecek kariyerler ne kadar cazip olursa olsun, Nousalı Hristiyanlar 
bunu çocuklarından barışçı bir biçimde ayrılmak için yeterince cazip saymadılar. 
Devşirilecek çocuk sayısı önemsiz olmadığından (elli) Nousa sakinlerinin tepkisi 
şiddetliydi. Hükümet görevlilerine itaatsizlik ve onları alenen katletmeleri kesin
likle kendilerini ümitsiz bir durumda hisseden insanların eylemleridir. Çocukla
rını itirazsız teslim etmektense savaşarak ölmeyi tercih ettiler.” 225 Aynı belgeyi 

222 Papoulia,a.g.e. 
223 Papoulia,a.g.e.
224 Vryonis,a.g.e.,s.549
225 Vryonis,a.g.e.,s.552
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Papoulia da kullanmış ve ayrıntılı yorumlar yapmadan Naoussalıların devşirme 
vermemek için isyan ettiğini ifade etmiştir.226 

İlgili kayıtta, “Çocuklarımızı vermeyeceğiz”, şeklindeki ifadenin Osmanlı 
mahkeme görevlilerince kayda geçirildiği açıktır. Buradan hareketle olayın dev-
şirme uygulamasına bir tepki olarak okunması da son derece doğaldır. Ancak 
aynı kayıtta bunların eşkıya oldukları, bölgede cinayet ve soygunlar yaptıkları 
da belirtilmektedir. Üstelik yalnızca memurları öldürenlerin peşine düşülmüş, bir 
kısmı çatışmada ölmüş, bir kısmı da mahkeme edilerek idamla cezalandırılmıştır. 
Fakat halktan herhangi bir kişinin adli işlem gördüğüne dair bir iz yoktur. Dev-
şirmeye tepki göstererek bölgenin silahlı unsurları ile birleşen bir halktan bahset-
mek için, herhalde en azından bu silahlı unsurlar dışında, ahaliden bazı kimsele-
rin de mahkemeye konu olması beklenirdi. Oysa Vryonis, belgenin bu ifadelerini 
de değerlendirip olabilecek ihtimaller üstünde durmamaktadır. Sadece kendi yo-
rumları eşliğinde Naoussa halkını isyana sürüklemektedir. Küçük bir kazadan elli 
çocuğun devşirme alınması, muhakkak kaza ahalisini rahatsız etmiştir. Hatta bu 
sebeple devlete karşı bir direnç gösterilmesi ihtimali de gayet makuldür. Bununla 
birlikte, normal zamanlarda eşkıyalık faaliyetlerinde bulunan bir grubun, halkın 
uygulamaya memnuniyetsizliğini kullanarak, otoriteye başkaldırmış olabileceği 
de olasılıklarından birisi şeklinde vurgulanabilirdi. Her şeye rağmen hadisenin 
kesin olarak nitelenebilmesi için daha fazla ayrıntıya ihtiyaç olduğu aşikardır.

Papoulia çalışmasında, devşirme sisteminin Yunan toplumundaki etkilerinin, 
devlete dirence dönüşmesini kimi örneklerle açıklamaya çalışır. Ancak bu ör-
neklere dair kanıtları ana kaynak niteliği olmayan ya da tartışılır malzemelerdir. 
Bunlar; 16.yüzyıla ait bir Tubingen el yazmasının hayali anlatımları, Charriere’in 
19.yüzyılda yazdığı ve Fransız diplomatların Doğu Akdeniz çevresindeki faa-
liyetlerini ve yazışmalarını içeren eseri, yine 19.yüzyıl Alman tarihçileri Ham-
mer ve Zinkeisen’in ansiklopedik eserleri ile Vakalopoulos, Paparregopoulos ve 
Vasdravelles gibi Yunan ideolojik/resmi tarih yazımının başat adlarının eserle-
ridir. Üstelik devşirmeye karşı ulusal direniş örnekleri olarak nitelenen olaylar, 
birkaç yerel isyandır.227 

Papoulia, çalışmasında tarihçiliğin gereği olan yöntem ve kritiklere vurgu 
yapmaktadır. Ancak  kullandığı kaynakların neredeyse tamamının, Yunanlı ya-
zarlar ya da Avrupalılar tarafından kaleme alınan, kimi ilgili döneme ait, kimi ise 
çok sonradan üretilmiş çalışmalar olması gözden kaçırılmamalıdır. Bu yaklaşımı, 

226 Papoulia,a.g.e. 
227 Papoulia,a.g.e.
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başka araştırmacılar tarafından da eleştirilmiştir. Vryonis’in yönelttiği, kul, köle 
ve benzer kavramları tam olarak anlayamadığı228 tenkidini daha önce belirtmiş-
tik. Menage da Papoulia’nın Almanca yayımlanan çalışması için, eldeki verilere 
bağlı kalmadığını, farklı dönem ve bölgelerden örnekleri getirerek sadece çar-
pıtma yaptığını ifade etmekteydi.229 Son olarak Strauss’ın uyarısını da eklemek 
gerekmektedir. Rahip Synadinos eserinde, devşirme sistemini Yunancadaki “pai
domazoma/çocuk toplama” adlandırma ile kayda geçirir ve yeniçeri alımı olarak 
tanımlar. Bölgesinde 1623 ve 1637’de uygulandığını belirtmiştir. Sistem üzerine 
bir yorum yapmamıştır. Bu Yunanca kaynağı değerlendiren Strauss, Papoulia’nın, 
batılı kaynaklara sık sık atıf yapmasına rağmen, bu kroniği kullanmamasına dik-
kat çekmektedir.230 

Vryonis, Hristiyanların devşirmeye karşı olan tepki ve korkularının bir kanı-
tı olarak, kimi bölgelerin teslimi halinde ya da başka yükümlülüklere karşılık, 
verilecek ayrıcalıklar arasında devşirmeden muafiyetin de sayılmasını; kimi za-
manlarda itaatsizliğin bir cezası olarak devşirmeye tabi tutulmalarını gösterir.231 
Ahalinin büyük kısmının çocuklarını devşirme vermek istememesi normal karşı-
lanabilir. Hiçbir aile çocuğundan ayrılmak istemez. Ayrıca bu aynı zamanda bir 
işgücü kaybıdır. Doğal olarak tercih edilecek bir durum değildir. Belli yerlerde 
çocuklarının yükselmesi için bu uygulamayı gönüllü kabul edenlerin olması ne 
kadar doğru ise, tercihi sorulsa çocuğunu vermeyecek olanların varlığı da o kadar 
olağandır. Vryonis’in halkın devşirmeden korkusuna kanıt olarak gösterdiği bel-
gelere farklı bir açıdan da bakılabilir. Bu koşullar sadece devşirmeyi kapsamayıp 
başka muafiyetleri de içermektedir. Kiliselerin mülk ve yetkilerinin tanınması, 
tımar sahiplerinin haklarının devamı, halkın mallarına dokunulmayacağı gibi ifa-
deler söz konusudur. Ama hepsinden önemlisi, bu koşullar henüz ele geçirilme-
miş bir şehre sunulmaktadır. Bir başka anlatımla devşirme uygulamasını yaşamış 
bir topluma verilen ayrıcalıklar değildir. En az bu kadar önemli bir başka ayrıntı 
da bunu kabul edecek olan halkın kendisi değil, yöneticileridir. Teslim olmak da 
savaşmak da onların tasarrufundadır. Yöneticilerin tercihlerinde halkın durumu-
nu göz önüne alıp almadıklarının en yerinde örnekleri, Delilbaşı’nın Selanik ve 
Yanya’nın Osmanlı yönetimine girişlerini karşılaştırdığı makalesinde yer almak-
tadır.232 

228 Vryonis,a.g.e.,s.152
229 Menage,a.g.e.,s.77
230 Strauss,s.236-237 ve n.44
231 Vryonis,2000,a.g.e.,s. 544-545
232 Delilbaşı,a.g.e. 
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Vryonis, belgelerde geçen devşirme memurlarının engellenmelerinin ceza-
landırılacağı yönündeki ifadeleri de karşı koymaların yani hoşnutsuzluğun bir 
göstergesi olarak yorumlar.233 Devşirmeye tabii bütün tebaanın gönüllü olama-
yacağını tekrar hatırlatalım. Ama burada da benzer uyarıların diğer vergiler için 
de geçerli olduğunu kabul etmek zorundayız. Vergi memurlarının ya da devletin 
diğer görevlilerinin engelleniyor olması, dünyanın her yerinde hükümetler tara-
fından suç olarak görülen bir eylemdir. 

Son olarak Vyronis, 1395 tarihli, Selanik Metropoliti Isidore Glabas’ın yani 
bir din adamının farklı şartlar altında cemaatine verdiği ateşli vaazını yorum-
larken, buradaki ifadelerden hareketle, özgür doğan gençlerin padişahın kölesi 
olacaklarını ve bu çocukların Türkler tarafından kendi halkını öldürmek için eği-
tildiği imalarına özellikle dikkat çekerek, devşirme sistemini Glabas üzerinden 
tanımlamıştır.234 Bununla ilgili daha önceki bölümlerde Nazlar’ın yorumlarına 
yer verildiği için, daha fazla detaya girmeye lüzum yoktur.

Görüldüğü üzere, Yunan tarihçilerin devşirme meselesi gibi, Yunan ulusal ha-
fızasında bir travmaya dönüşmüş olan, konuları ele alma biçimleri sorunludur. 
Belgeleri kullanırken olası diğer çıkarımları görmemek; belge olmayan durum-
larda devşirmelerin psikolojik çözümlemesini yaparak iç dünyalarına girmeye 
çalışmak, kendilerinin de dikkat çektiği tarih disiplinin yöntemleri ile uyuşma-
maktadır. Tekrar etmek gerekirse, Osmanlı Hristiyanlarının büyük kısmının ço-
cuklarını memnuniyetle devşirme memurlarına teslim ettiği söylenemez. Ola-
sılıkla pek çok aile buna gönülsüz olarak itaat etmek durumunda kalmıştır. Bu 
yüzden halkın devşirme uygulamasına tepkisi de inkâr edilemez. Ancak devşir-
menin bölge Hristiyanlarının en büyük korkusu olduğunu göstermek adına, az sa-
yıdaki belgede yer alan ifadeleri, maksada uygun okumak ve duygusal yorumlar 
eşliğinde kullanmak, sadece Yunan değil, genel olarak Balkan tarih yazımının 
sorunlarından birisidir.   

Yunanistan’da Tarih Ders Kitapları235

“Vahşi zaptiyeler zavallı çocukları ailelerinden zorla alıp bir yere topluyordu. 
Daha sonra bu çocuklar hiç bilmedikleri uzak memleketlere götürülecek, isimle
ri, dinleri ve vatanları değiştirilerek Yunanlılara düşman olacak Türk yeniçerileri 
yapılacaktı. Ne acı ne perişan bir durumdu bu!”236 
233 Vryonis,2000,a.g.e.,s. 546-547
234 Vryonis,1956,a.g.e.,s. 437-439
235 Yunanistan’da Tarih Ders Kitapları İçin Bakınız: Bölüm: 2.10- Nuri Köstüklü- Mustafa Kıran. Yunan Tarih 

Ders Kitaplarında Türk Kimliği Algısı 
236 Özsüer, Esra ,2015. “Tarihin Öteki Yüzü: Türkiye ve Yunanistan Örneğinde Tarihi Yeniden Algılamak”, 
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Yunanistan’da temeli 19.yüzyılda atılan milli tarih yazımı, özellikle yayılma-
cı bir milliyetçilik empozesine sahip olup bu ilkelerin dışında kalan çalışmalar 
eğitim sistemine dahil edilmemiştir.237 19.yüzyılın sonlarında ders kitaplarında 
Yunanistan’ın güzelliği ve Yunan ulusunun erdemlerinin yanında, Yunanlılar 
dünyanın en zeki halkı olarak gösterilmekteydi. Yunanlılar üstün özellikleri ile 
kendilerini en çok Avrupalılara benzetirken, Türkler ve Bulgarlar ise aşağılayıcı 
ifadelerle anılmaktaydı. Bulgarlar da eğitimsiz, kaba, sert, Yunanlılardan nefret 
eden bir toplum olarak anlatılırdı.238

Yakın dönemde 2010-2011 eğitim yılına ait ders kitaplarında ise durum şöy-
ledir: Türkler vahşilikle karakterize edilip Hristiyanları yok eden, her koşul altın-
da zulüm yapan bir millet olarak tanımlanır. Bundan kurtulmak isteyenlerin din 
değiştirmek zorunda kaldıkları vurgulanır.239 Bu anlatım Türklerin Anadolu’ya 
girişi ile başlatılır. Selçuklu-Bizans mücadelesi, Türk-Yunan ekseninde ele alınır. 
Osmanlı devlet idaresi için, devlet makamlarının parayla satın alınabilir olduğu 
ifade edilir. Dini cemaatlerin kendi iç özerklikleri ise şeklen olup hakikatte Hris-
tiyan halkın yine mağdur olduğu, cemaat idarecilerinin önce kendi egemenlik-
lerini sağlamaya çalışıp halkın ihtiyaçlarını göz ardı ettikleri şeklinde bir tablo 
çizilir. Zorla din değiştirme ya da dinini değiştirmemek için ölümü tercih edenler-
den bahsedilir. İslam’ı seçenlerin ise statüsünün yükselip zenginleştiği anlatılır.240 

Devşirme sisteminin anlatımı ise şu şekildedir: “Pedomazoma (Çocuk top
lama): Osmanlı Türkleri ele geçirdikleri halklara çocuk toplamayı zorla kabul 
ettirdiler. Askeri ihtiyaçlarını karşılamak için, söylediklerine göre, Hristiyanların 
güçlü erkek çocuklarını, küçük yaştan alıyor, onları Müslüman yapıyor, fanatik
leştiriyor ve özel bir askeri kampta savaş sanatında eğitiyorlardı. Savaşçılıkları 
hatta rakiplerine karşı insafsızlıkları nedeniyle meşhur olan yeniçeri taburları, 
bu zorla asker toplama işi tarafından yaratıldı.” 

“Helenler için özellikle ‘kan vergisi’, çocuk toplama acı vericiydi. Çocuk top
lama ile askere alınan gençler yeniçeri taburlarına, sultanın ataşelerine ya da 

Turkish History Education Journal, 4/2,s.184
237 Özsüer, Esra 2018a. “Tarihin Resmi İdeoloji Tarafından Tahrifatına Bir Örnek: Yunanistan”, Turkish 

History Education Journal, 7/2, Fall, s.481-500
238 Özsüer,2018a,a.g.e.,s. 480-481
 Özsüer, Esra (2018b). “Türkiye ve Yunanistan Örneğinde Din ve Milliyetçilik Algısının ‘Öteki’ Üzerinden 

İnşası”, V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (10-12 Mayıs 2018) Tam Metin Bildirileri, s. 258-271.
239 Hacısalihoğlu,2014,a.g.e.,s.259-260
240 Hacısalihoğlu,2014,a.g.e.,s. 265-268; Özsüer, Esra 2018. “Yunanistan Lise Tarih Kitaplarında Türk İmajı”, 

Dünya’da Türk İmajı Tarih Ders Kitaplarındaki Durum, Ed. Ahmet Şimşek, Pegem Akademi, Ankara, s. 
534-535
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yüksek rütbelilere tahsis ediliyorlardı. Öyle eğitiliyorlardı ki, fanatik Müslüman
lar oluyorlar ve ailelerini, memleketlerini, dinlerini tamamen unutuyorlardı.” 

“Köleleşmiş Helenler Türklerden çok çektiler. Türklerin kanunlarına göre re
ayanın yaşama hakkına sahip olması için sultanın hükümdarlığına kelle vergisi 
(cizye/haraç) denen şeyi ödemesi gerekirdi. Ayrıca Hristiyanlar ekip-biçme hak
larına sahip olmak için de toprak vergisi ödemek zorundaydı. Bu vergiler her yıl 
ödeniyordu.” 241

Yine bir ders kitabındaki okuma parçasında, Mora’daki Veltetsi köyünde 
Türkler saldırıya uğramıştır. Ölenlerin eşleri ve çocuklarının ağlamaları, Yunan-
lılar için şanlı savaşın ve memleketin kurtuluşunun bir parçası olarak gururla 
tasvir edilmektedir.242  

Yunanistan’da şu anki lise tarih kitapları, geçmiş yıllara göre daha objektif 
bir anlatım ile hazırlanmakta ise de halen bir takım duygusal değerlendirmeler 
görülmektedir. Ancak Türklere dair pozitif anlatım yönünde hiçbir gelişme kay-
dedilmemiştir.243 

Yunanistan’ı ele alırken Kıbrıs’a da değinmek gerekir. Çünkü Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi’nde okutulan ders kitaplarının bir kısmı adada hazırlanmakta, bir 
kısmı ise Yunanistan’dan gönderilmektedir. Buradaki tarih anlatımlarında da du-
rum çok farklı değildir. Fetih sonrası Osmanlı askeri adada yağmacı, tecavüzcü 
ve katil konumunda resmedilir. Türk idaresi de kölelikle özdeşleştirilir, yönetici-
ler barbar ve kötüdür.244 

Ada’daki Rum yönetiminin tarih eğitimi içeriğinde, en çok göze çarpan konu, 
Kıbrıslı Türklerin siyasi hakları olamayacağının gerekçesinin tarihten bulunmuş 
olmasıdır! Buna göre Ada’da yaşayan Türkler Anadolu’dan getirilen Türkleşmiş 
Hristiyanlardır. Dolayısıyla Ada’da, toplumun bir kısmının Türk olması ve buna 
bağlı oluşabilecek siyasi haklar, daha küçük yaşlarda Kıbrıslı Rum çocuklarının 
zihnine işlenmektedir.245 

Çağdaş Yunanistan’da “Kötü Türk İmgesi”nin günümüzde bile nasıl yaygın 
olduğunun nedenlerini aramaya küçük yaşlarda çocuklara verilen eğitimden baş-

241 Hacısalihoğlu,2014,a.g.e.,s.269
242 Hacısalihoğlu,2014, a.g.e.,s.273-274
243 Özsüer,2018,a.g.e.,s.531-533
244 Hacısalihoğlu,2014,a.g.e.,s.295-305
245 Hacısalihoğlu,2014,a.g.e.,s. 307-308
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lamak gerekir. 240 anaokulu üzerinde yapılan bir sosyal deneyin sonuçları ger-
çekten de ürkütücüdür.246 

Aynı düşünce dayatması okul dışı malzeme araçlarıyla da yapılmaktadır. Yu-
nanistan’da çocukların okuyacağı türden çizgi romanlarda “Türk Tipi” genel-
de çirkin yüzlere sahip, öldürmekten zevk alan, kilise ve hastaneleri yok eden, 
kalabalıklar halinde saldıran bir görüntü içindedir. Kimi çizimlerdeki devşirme 
göndermelerinde çocuk istismarı çağrışımı dikkat çeker. Hatta Yunanlı kadınlar 
bile erkeklerini Türk kadınlarından korumaya çalışırlar. Türk-Yunan karşılaşması 
mutlaka savaş ile gerçekleşir, aksi bir durumda karşılaşma yaşanmaz. Türklerin 
görüntü ve karakter olarak olumlu hiçbir yönü yokken, tam aksine Yunanlı karak-
terlerin olumsuz hiçbir yönü görülmez. Yunanlı çocuklar bile Türklere karşı cesur 
ve kahraman küçük savaşçılardır.247 

Türkiye de dahil, dünyanın hemen her yerinde milli kimlik inşasında, geçmişi 
unutturmama, birlik olma, tarihteki şanlı zaferlerle ulusa motivasyon ve özgüven 
kazandırma yönündeki vurgulara sıkça rastlamak olasıdır. Ancak tarihi kanıtların 
aksine üretimlerle, geçmişte kalmış çatışmaları bugüne taşımakla, inşa edilmek 
istenen özgüvenden çok; bir paranoyaya hizmet edileceği muhakkaktır. Onun da 
ötesinde üretilen/kurgulanan tarih sahnelerinde, çocuklarıyla birlikte “öteki”ne 
yapılan zulmün ya da “öteki”nin acılarının, özellikle küçük yaşlardan itibaren 
zihinlere, ulusal kahramanlık ve vatanseverlik gibi değerler kapsamında işlen-
mesi, ileriki olası karşılaşmaların trajik sonuçları düşünülerek yeniden gözden 
geçirilmelidir. 

Tarih Algısı ve Türk-Yunan İlişkileri Üzerine
Millas’a göre; Türk-Yunan ilişkilerinin şekillenmesindeki en önemli etmen, 

ilki 1820’de ve diğeri ondan yüzyıl sonra, birinin ötekine karşı savaşarak bağım-
sızlıklarını elde etmiş olmaları ve bu süreçlerin toplumsal algılar üstündeki etki-
leridir.248 Türkiye’deki genel Yunanlı algısının da olumsuzluklar içerdiğini ifade 
eden Millas, Yunanistan’daki Türk aleyhtarlığının yaygınlığını ve kimi zaman 
şovenizme vardığını, buna karşılık Yunan ulusal harcının sadece Türk düşmanlığı 
olmadığını belirtir.249 

246 Özsüer,2019,a.g.e.,s. 318-319 n.27
247 Millas, Herkül ,2010. “Çocuk Kitapları: Beyinler Erkenden Yıkanmalı”, Sözde Masum Milliyetçilik, Ed. 

Herkül Millas, Kitap Yayınevi, İstanbul
248 Millas, Herkül ,1989. Tencere Dibin Kara Türk Yunan İlişkilerine Bir Önsöz, Amaç Yayıncılık, İstanbul 

(Millas 1989, 21)
249 Millas,1989,a.g.e.,s.75-76



172 YUNAN ALGISINDA TÜRK İMGESİ (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)

Volkan ve Itzkowitz’in konu üzerine değerlendirmesi işe şöyledir: Yunan-
lıların bugün Türkiye ile yaşadıkları sorunların temelini etkileyen davranış bi-
çimlerinde, Türk algısı ve bunu destekler nitelikte batıdaki olumsuz Türk İm-
gesi yatmaktadır. Bu durumun, Yunanistan’ın Türkiye merkezli dış politikasını 
da etkilediği bir gerçekliktir. Yunanlıların saplantılı bakış açılarında gelişmenin 
olmaması ya da yavaş seyretmesi, biraz da hakem rolünü oynayan batı dünyası-
nın taraflı yaklaşımından kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin saldırganlığı, tarihteki 
yayılmacılık ve zulmün tekrarlanacağı gibi çağdışı yorumların, aslında Yunanis-
tan’daki irredentist zihniyetin, psikolojik bir refleks olarak yansıtılması şeklinde 
okunması gerektiğini savunanlar bulunmaktadır. 250

Yunanistan’da büyük oranda egemen olan Türk ve Türkiye önyargısını bütün 
Yunan toplumuna mal etmemek gerekir. Hatta kimi yazarlar bu yönde çok fark-
lı yaklaşımlar sergilemişlerdir.  Örneğin Kitsikis, Türk-Yunan ilişkilerinin geç-
mişine bambaşka bir pencereden bakmayı denemiştir. Osmanlı dönemini uzun 
bir kölelik değil, aksine övünülmesi gereken bir dönem olarak tanımlar. Aradaki 
düşmanlığı emperyalist devletler çıkartmıştır. Oysa imparatorluk Türk ve Yunan 
etnisitelerinin ortaklığı ile yükselmiştir. Selçuklu döneminde evlilikler yoluyla 
kurulan akrabalıklar, kartal ve kızıl elma simgelerindeki  ortaklık; Osmanlıların 
ilk yıllarından itibaren Ortodoksların orduda ve üst düzey devlet görevlerinde 
bulunması, Yıldırım Bayezid’in sadece Ortodokslardan devşirme alması, 2.Meh-
med’in devşirme kökenli ocakları öne çıkarmasına dayanarak, Bizans politik mi-
rasının Osmanlı’ya aktartıldığı gibi, Gibbonsvari bir tez üretmiştir.251 Sonrasında 
ise Türk-Yunan ilişkileri ekseninde siyasi önermelerde bulunmuştur.252 

Ancak gerek Kitsikis, gerekse Volkan ve Itzkowitz’in dikkat çektiği, Ön As-
ya’ya gelen Türklerin Yunan kanı karışarak “Greko-Türk”e dönüştükleri mealin-
deki yaklaşımlar, tarihe yansıtılmış birer temenniden öteye geçemez.253 Elbette 
kültürel etkileşim ve devletin farklı unsurları yapısında barındırdığı yadsınamaz. 
Ancak dil ve inanç bakımından birbirine hiç benzemeyen ve politik hedefleri de 

250 Volkan, Vamık D.-Norman Itzkowitz ,2002. Türkler ve Yunanlılar Çatışan Komşular, Çev. Banu Büyükkal, 
Bağlam Yayınları, İstanbul,s. 89-90, 205-213, 223-229, 233

251 Kitsikis, Dimitri,1996. Türk-Yunan İmparatorluğu, Çev. Volkan Aytar, İletişim Yayınları, İstanbul,s.7-10, 
73-74,77-78

252 Kitisikis’in dünya görüşünün tarih okumalarını şekillendirebileceği ihtimalinden ziyade, fikirlerinin 
oluşumunda çocukluğundan itibaren geçirmiş olduğu travmaların etkisinin bulunabileceği de göz ardı 
edilmemelidir. Kitsikis’in fikirleri özellikle 1980’li yıllarda Türkiye’de taktirle karşılanıp Yunanistan’da 
milliyetçi kesimlerin bir hayli tepkisini çekmiştir.  

253 Yunan Osmanlılığının 19. Yüzyıl sonundan başlayan ideolojik köklerine dair Türkçe bir çalışma için bkz. 
“Moiras, Leonidas 2015. “Helenottomanizm (Yunan-Osmanlılığı) İdeolojisi”, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 
Sosyo-Kültürel Siyasi Yansımalar Ali İhsan Gencer Anısına, Haz. G. Sarıyıldız vd., Derin Yayınları, 
İstanbul, s.419-426”



173Ferhat BERBER

birbirine taban tabana zıt iki ülkenin oluşumu, bu temennileri ütopik anlatımlar 
olarak bırakan gerçekliktir. 

Yunanistan’daki egemen milliyetçi tarih tezlerine itiraz eden bir başka isim 
de Georgios Nakracas’tır. Özellikle Türkiye’de çok kullanılan çalışması, Anado-
lu’nun kadim bir Helen yurdu olmadığı, binlerce yıldır bölgede gelişen siyasi ve 
demografik olayların neticesinde, karmaşık ve nitelemesi kolay yapılamayacak 
etnisitelerin oluştuğu tezine dayanmaktadır.254 

Sonuç
Pek çok araştırmacının kabul ettiği gibi, Balkan tarih yazımının Osmanlı dö-

nemini yansıtma biçimi ve Türk İmgesinin “düşman” şeklindeki tanımı, tarihi 
bilgilerin bağlamından koparılıp ideolojik bir araç olarak kullanımından kaynak-
lanır ve ciddi eleştiriler almaktadır. Tarihin bir sosyal bilim disiplini olmasının 
gerektirdiği ciddiyet açısından bakıldığında, bu eleştiriler kesinlikle haklıdır. Üs-
telik, yakın dönemde Balkanlarda yaşanan soykırım benzeri olaylardaki etkisi 
düşünüldüğünde, kabul edilemez. 

Balkan ülkelerindeki bu sorunlu algıların ve tarih yazımının açıklamasını, sa-
dece yöntembilim yönünden açıklamak, bizi konunun çözümüne götürecek çıkış 
yollarından da uzaklaştıracaktır. Tarihi olay ve olguların anlaşılması için, nasıl 
tarihi bağlamı, dönemsel ve yerel koşulları dikkate almak zorunlu görülüyorsa; 
aynı şekilde Batılıların Balkanlaşma dediği sonuçlara yol açan, bu egemen yak-
laşımın daha nitelikli açıklanması için, Balkanların koşullarını da göz ardı etme-
mek gerektiği açıktır. 

Balkan halkları uzun bir dönem kendi dinlerinden ve kültürlerinden olma-
yanlar tarafından yönetildi. Balkan Hristiyanlarının, Osmanlı-Türk egemenliğini 
memnuniyetle benimsedikleri ya da topyekun gayrimemnun oldukları yönünde 
bir genelleme olası değildir. Her iki bakış açısını destekleyecek fazlasıyla örnek 
vardır. Eski imparatorlukların çözülme dönemi olan 19.yüzyılda ise Avrupa den-
gelerinin de yön verdiği, Balkan ulusçuluğu ve devletleşme süreci, yoğun çatış-
ma ve vahşet içermekteydi. Bunda da olumsuz Türk algısının rolü büyüktü. 

Her birisi aynı imparatorluğun parçaları ve bugün komşu olan ulus devlet-
lerde, aradan bir yüzyıl geçince, algılarda ve ilişkilerde gözle görülür iyileşme 

254 Nakracas, Georgios, 2003. Anadolu ve Rum Göçmenlerin Kökeni, Çev. İbram Onsunoğlu, Belge Yayınları, 
İstanbul. Nakracas esasen bir tarihçi değil hekimdir. Öne çıkan yönü ise Yunan milli tezlerine karşı durması 
ve savaş karşıtı aktivistliğidir. Ancak çalışmasının büyük kısmını Yunanlı tarihçilerin demografik verileri 
üzerine inşa etmiştir.
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beklemek, olanaksızlığı ummak olmamalıdır. Bir “commonwealth” oluşturacak 
koşullar yoksa da en azından, Türkiye’nin öncü rol oynadığı 1930’lardaki güven-
lik odaklı yakınlaşmalar, daha ileri noktalara taşınabilirdi. Ancak günün sonunda, 
bu yönde beklenen tablonun ortaya çıktığını söylemek pek kolay değildir. 

Ortaya çıkan bu görünümde, Türkiye de dahil, Balkan devletlerinin impa-
ratorluk sonrası seyrindeki şiddetli dalgalanmalar büyük rol oynamıştır. Çünkü 
devletleşmelerinin hemen ardından, toplumların özgüven kazanması için çağdaş-
laşma ve kalkınma süreçlerini sağlıklı yürütmeleri gerekir. Nitelikli bir eğitim ile 
desteklenen toplumsal gelişme, sonucunda ülke içinde ve dış ilişkilerinde daha 
nitelikli ve tutarlı politikalar getirir. Oysa Balkan coğrafyasının bu açıdan dingin 
bir süreç yaşadığı söylenemez. 

Osmanlı’yı bir ortak düşman kabul etmelerine ve hatta ittifak yapmalarına 
rağmen, Balkan devletlerinin ve toplumlarının birbirlerine karşı algı ve politika-
ları da pek dostane olmamıştır. İmparatorluk sonrasında iki dünya savaşının sos-
yal ve ekonomik yapılara verdiği zarar çok önemlidir. Çatışmalı ve sorunlu geçen 
on yılların ardından İkinci Dünya Savaşı sonrasında, yanı başlarındaki Avrupa’da 
kalkınma ve büyüme vatandaşların refah düzeyine gözle görünür bir şekilde 
yansırken; Yunanistan dışında diğer Balkan ülkelerinin yeni kampları, devlet ve 
toplum karakterinin oluşum aşamasında, kitabın içinde konudan bağımsız bir bö-
lüm ya da gelişme yolunda bir mola şeklinde, neredeyse yarım asra mal oldu. 
Yunanistan ise bu zaman dilimini, içeride büyük siyasi çalkantılar ve ekonomik 
zorluklar eşliğinde tüketti. Kısacası 19.yüzyılın başından itibaren, endüstriyel ve 
teknolojik gelişmelerin hızı yeni bir dünya düzeni oluştururken; Balkan toplum-
larının ilerleme çizgisinin, zikzaklarla farklı yönlere seyrettiği ve onları özellikle 
ekonomik açıdan kıtanın çok gerisinde bıraktığı gözlemlenmektedir.

Balkan halklarının büyük kısmının zihninde egemen olan “daimi düşman” 
“Osmanlı/Türk/Müslüman İmgesi” ve buna dair kalıp yargılar, tünelin ucundaki 
ışığı bir türlü göremeyen toplumlara, bir el feneri olarak verildi ve hep açık tut-
maları tembih edildi. Tarihtekilere benzer işgal ve istila tehditlerinin pek olası 
olmadığı bu çağda, düşmana karşı ulusu diri tutmanın, hala bir yüzyıl öncesinin 
yöntemleriyle yapılıyor olması başka ne ile açıklanabilir ki? 

Sorulması gereken en önemli soru şudur: “Bu bakış açısı mı ilerlemeye engel 
olmakta; yoksa ilerlemeyi kesintiye uğratan bu süreçler mi, Balkan toplumlarını 
bu kalıp yargılara mahkum etmektedir?” Tatmin edici bir cevabın verilebileceği 
düşünülmemekle birlikte cevap aramanın yararı olacağı bilinmelidir. 
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Çarpıtılmış tarih okumalarının günü şekillendirmesine müsaade edilmezse, 
hemen değilse bile, birkaç kuşak içinde iyileşme/normalleşme olası olabilir. Çün-
kü tarihin araçsallaştırılması, dönemlik siyasi gereksinimleri karşılayabilir, kimi 
figürleri popülerleştirebilir, ancak sağlıklı bir gelecek inşası için yarardan çok 
zarar getirir. Bugün artık, geçmişin karanlığında kalmış korkulardansa, Zbanic’in 
korkularının255 nedenine yoğunlaşmak, herhalde çözüme giden yolda daha etkili 
olacaktır.
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Türk Egemenliğinden Sancılı Bir Kopuş: Yunanistan’ın 
Bağımsızlığını Kazanma Süreci 

Cihan ÖZGÜN

Avrupa’nın Kapısına Dayanan Türkler: “Türkofobinin Yükselişi” 
14.yüzyılın ortalarından itibaren Balkanlarda artarda kazandığı zaferlerle Ba-

tı’ya doğru ilerleyen Osmanlılar, fetih motivasyonunu arttırdıkça, Batı Hristiyan-
lık dünyasında kronikleşerek büyüyen ve hatta günümüze kadar sürekli tartışılan 
“Türk Korkusu”na sebep oldular.15.yüzyılın ortalarına gelindiğinde Osmanlılar 
Balkan coğrafyasının büyük bir bölümüne yerleşmiş, geriye kalan İstanbul mer-
kezli Bizans topraklarının etrafını da sarmış durumdaydılar. Bizans İmparatorlu-
ğu ilerleyen Türk fetihleri karşısında savunmasını sürdürebilmek için Avrupa’dan 
yardım istedi ancak Batı dünyasıyla arasındaki dini bölünmüşlük ve Ortodoks 
dünyanın Roma kilisesiyle birleşmek konusundaki itirazı bu desteğin oluşmasına 
engel oldu. Sonuçta 29 Mayıs 1453’te Osmanlılar Doğu Hristiyanlık dünyasının 
kalesini fethederek, İstanbul’u aldılar ve Doğu Roma İmparatorluğunu yıktılar1.  
Dönemin Avrupa kroniklerinde, İstanbul’un fethi Yunan kültürüne yıkıcı bir dar-
be olarak değerlendirildi ve dahası Türk fetihlerinin Balkanlarda daha da geniş-
lemesi Hristiyanlığı ve Avrupa kimliğini tehdit eden bir unsur olarak kabul edil-
di2. Doğu Roma İmparatorluğunun yıkılması, ilerleyişi bir türlü durdurulamayan 
Türklerle burun buruna gelen Avrupa için en ciddi psikolojik kırılmayı ifade edi-
yordu. Avrupa’nın kapısına dayanan Türklerin, Balkanlar gibi bölgenin en stra-
tejik havzası üzerinden, Hristiyan dünyasının topraklarına askeri ve toplumsal 
bir basınç uygulayacakları gayet belliydi. Bu nedenle Avrupa, ilerleyen Türklere 
karşı bir yandan siyasal veya askeri güç ortaklığını sağlamaya çalışırken, diğer 
taraftan da bu güç ortaklığını canlı tutmak için şartlanmış bir psikoloji yaratmaya 
başladı. Avrupa’da dikkatlice alt yapısı hazırlanan bu şartlanmış psikoloji, korku 
1 Barbara Jelavich, Balkan Tarihi 1 (18-19 yüzyıllar), 3. Baskı, Çev. İ. Durdu vd., Küre yay., İstanbul, 2009, 

s. 34.
2 Mustafa Serdar Palabıyık, Contributions of the Ottoman Empire to the Construction of Modern Europe, A 

Thesis Submitted to the Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, Ankara, 
2005, s. 41.
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psikozundan beslendi ve Türk imajına yönelik kara propagandaların artmasına 
neden oldu. Türkler dinsiz, hoşgörüsüz, kaba, hoyrat, yıkıcı, acımasız ve günah
kâr olarak tanımlandı. Gerçi bu tanımlamaların her birinde Avrupa’da Türklere 
karşı oluşan korkunun ne kadar derin olduğu kendiliğinden anlaşılmaktadır. Av-
rupa’nın Türk korkusu yani Turkofobi, “Türk’ün geçtiği yerde ot bitmez”, “şey-
tan hapsinden çıkıyor”, “Türkler Tanrı’nın gazabıdır”, “Türkler hemen bıçağa 
sarılır”  gibi çok sayıda atasözü ya da deyimlerine kadar yerleşti3. 

Kavramların Yeniden Yorumlanması: “Milliyetçilik ve Özgürlük” 
Bununla birlikte, Osmanlı devleti Balkanlarda hızla yayılırken, öte yandan 

Avrupa’da modern ulus-devletlerin mikro düzeyde oluşumuna dayanak olduğu 
düşünülen merkezi devletlerin güçlenmeleri ve pazar birliğinin oluşması, hemen 
ardından Rönesans ve Reform hareketleri, Avrupa toplumunda uzun zaman ön-
cesinden itibaren, güçlü bir “biz” duygusunun oluşumunu sağlamıştı4. Rönesans 
döneminde matbaa sayesinde Eski ve Yeni Ahit’in çeşitli dillere çevrilerek ba-
sılması sadece özgür düşünmeye verilen önemi tetiklemedi, aynı zamanda fark-
lı dilleri konuşan ulusların, milli dilleriyle olan bağlarını hatırı sayılır şekilde 
güçlendirdi.  Reform döneminde ise İncil’in yeniden incelenmesi, milli dillere 
çevrilmesi gibi hareketler giderek hız kazandı. Bu bakımdan değerlendirildiğinde 
Reform döneminde Luther, dillerin uluslaşmasında hatırı sayılır bir rol oynadı ve 
uluslaşmadaki en önemli eşiğin aşılmasına olanak sağlamış oldu. İncil’in farklı 
dillere çevrilmesi, milli dillerin cazibesini artırdı, milli edebiyatların ortaya çık-
masını sağladı ve kuşkusuz birkaç yüzyıl sonra Avrupa’yı etkisi altına alacak olan 
milliyetçilik akımının güçlenerek yayılmasına olanak verdi5. Bu bağlamda Röne-
sans ve Reform deneyiminden sonraki yüzyıllarda ticaret, haberleşme ve ulaşım 
alanındaki yenilik ve gelişmeler aynı dili konuşan, aynı etnik kökene sahip olan 

3 Zeki Arıkan, “Avrupa’da Türk İmgesi”, Osmanlı, C. IX, Yeni Türkiye yay., Ankara, 1999, s. 81; Mürsel 
Gürses, “Meşrutiyet Dönemi Gezginlerinin Gözlemleriyle Avrupa’da Türk İmgesi”, Uluslararası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi, 5/ 21, Bahar, 2012, s. 136; Özlem Kumrular, İslam Korkusu- Kökenleri ve Türklerin 
Rolü, Doğan Kitap, İstanbul, 2012, s. 322.

4 Fatih Durgun, “Geç Ortaçağ Avrupa Tarihçiliğinde Gerileme Paradigması: Sosyo-Ekonomik ve Siyasal 
Tarihçilik Açısından Genel Bir Değerlendirme”, Turkish History Education Journal, 7/1, Bahar-2018, 
ss. 168-185, s. 173; Mehmet Kayıran, “Milliyetçilik Akımının Balkanlardaki Gayrimüslim Unsurlar 
Üzerindeki Etkisi (1789- 1875)”, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Yakın Tarih Dergisi, 2/5, 2019, s. 75. 

5 Yılmaz Topçu, “Lutherizm ve Türk Din Reformu”, ESOGÜ Tarih Dergisi,  3/ 1, 2020, s. 47; Mustafa 
Yıldırım, “Rönesans ve Reformasyon” , KAREFAD, ÇAKÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi, 8/ 1, 2020, s. 197; 
Tolga Gümüş, “Ortaçağ’dan Erken Modern Döneme Batı Avrupa’da Eğitim Tarihi: Yeni Yaklaşımlar”, 
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6/1, 2010, s. 25- 40; David S. Kidder, Entelektüelin 
Kutsal Kitabı, çev. B. Asım Tüccar, 4. Baskı, İstanbul; Hamdi Korkman, “İlkçağdan Başlayarak Bilimsel 
Düşüncenin Gelişim Seyri İçerisinde Psikoloji’nin Yeri”, Asya Öğretim Dergisi, 3/ 1,  2015, s. 1-20; Engin 
Cihad Tekin, Avrupalı Seyyahların Bakış Açısından Osmanlı’da Kitap ve Kütüphane Kültürü (1453-1699), 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Basılmamış 
Doktora Tezi, Ankara, 2017, s. 39- 42.
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insanlar ve toplumların birbirleriyle daha sıkı ve yakın ilişkiler kurmalarına fırsat 
sundu. Bu sayede aynı gruba üye olduklarının bilincine varan toplumlar, “milli-
yetçilik bilinciyle” biz ve öteki ayrımı üzerinden uluslaşma eğilimi içine girdiler. 
Tüm bu gelişmeler bir ulusun inşası için gerekli olan ortak dil, milli din, ortak 
ülkü, milli karakter gibi öğelerin pekişmesine imkan tanıdı. Nitekim Türklerin 
Balkanlara doğru genişleme hareketinden birkaç yüz yıl önce tohumları atılan, 
Rönesans ve Reform hareketleri döneminde giderek yeşeren ulusçuluk eğilimine, 
1789 Fransız İhtilali sırasında zaten kimse yabancı değildi. Bu nedenle, Fransız 
İhtilaliyle hızla yayılan milliyetçilik fikri, yeni ve bilinmeyen bir kavram oldu-
ğundan değil, ihtilalin milliyetçiliği “eşitlik, adalet ve özgürlük” gibi kavramlarla 
pekiştirmesi ve daha da anlamlı hale getirmesinden dolayı büyük ilgi gördü. Hat-
ta çok daha önemlisi Fransız ihtilaliyle dünyaya enjekte edilen milliyetçiliğin bu 
kadar etkili olması, “özerkliğin karşılığı olarak” değer kazanmaya başlayan “öz-
gürlük” kavramıyla bir arada kullanılmasından kaynaklandı. Tam da bu nedenle 
Fransız ihtilalinden sonra milliyetçilik ve özgürlük fikirlerinin etki alanına giren 
halklar, kendilerinden farklı dili, dini, ülkü, gelenek ve görenekleri olan bir başka 
milletin yönetiminde yaşamaya karşı çıktılar6. 

Rusya’nın Yeni Projesi: “Bizans’ın Yeniden İhyası”
Osmanlı devleti,18.yüzyılın başlarından itibaren belirgin bir şekilde zayıfla-

maya başlamış, yapılan savaş ve anlaşmalarda yaşadığı güç kaybı daha da artarak, 
Avrupa, Afrika ve diğer bölgelerde üstünlüğü önceki yüzyıllara kıyasla ciddi bir 
şekilde azalmıştı. Öte yandan Fransız İhtilali, çok uluslu Balkan coğrafyasında 
milliyetçi hareketleri beslemiş, Rusya’nın Ortodoks tebaa üzerindeki nüfuzunun 
artması ve Panslavist politikaları Balkanların Hristiyan halkları arasında çıkacak 
olan isyan ve huzursuzluklara da kapı aralamıştı. Milliyetçilik fikirlerinin yanı 
sıra Osmanlı devletinin 18.yüzyıldan itibaren Avrupa karşısında ilerleyişinin dur-
ması, karşı karşıya kaldığı iç isyanlar, ekonomik bunalımlar, Avrupalı devletlerin 
Osmanlı topraklarına yaptıkları müdahale ve saldırılar da Yunanistan’ın Osmanlı 
devletinden kopuşunu hızlandıran uygun ortamı yarattı. Özellikle Rusya ile ya-
pılan 1768-1774 ve 1787-1792 yıllarındaki savaşlar devletin enerjisini düşürdü, 
Osmanlı devleti bir yandan askeri, kültürel ve sosyal açıdan ülke içi reform pake-
tini uygulama ve kendini toparlama sürecindeyken, diğer yandan da Balkanlarda 
ortaya çıkan huzursuzluklara ve isyanlara karşı önlem alma telaşına girdi. İngil-
tere, Fransa ve Rusya, git gide daha da zayıflayan ve merkezi otoritesinde güç 
kaybı yaşayan Osmanlı devletinin bu durumundan yararlanmaya ve Balkanlarda 

6 Mehmet Günenç, “Kant ve Alman Aydınlanması”, Dogu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni- Yeniçağ 
Düşüncesi, 3. Cilt , Ed. Bayram Ali Çetinkaya, İnsan Yay., İstanbul, 2015, s.  326-327. M. Kayıran, 
a.g.m., 75, 78- 79 ; Bilal Sambur, “Yeni Anayasada Din ve Vicdan Özgürlüğünün Düzenlenmesi”, Liberal 
Düşünce Dergisi, Sayı 66, 2012, s. 94.
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yaşanan sorunlara, huzursuzluklara ve ayaklanmalara müdahale etmeye çalışan 
politikalar izlemeye devam etti7. 1768–1774 Osmanlı Rus savaşı sürerken, Ege 
denizine gelen Rus donanması, Rumları ayaklandırmak için elinden geleni yaptı 
ve ufak çaplı da olsa Rumların ayaklanma çıkarmalarını sağladı. Bu, Rusya’nın 
kışkırtmalarıyla daha da olgunlaşan Yunan ulusal hareketinin, 1821 yılında isya-
na sürüklenmesinden önceki provasıydı8. 1774 yılında imzalanan Küçük Kay-
narca Anlaşmasıyla Rusya’nın Osmanlı devleti topraklarında yaşayan Ortodoks 
tebaa üzerindeki nüfuzu daha da belirgin bir hale geldi, bu anlaşmadan dokuz yıl 
sonra Ruslarla imzalanan ticaret anlaşması da Rusya’nın Osmanlı topraklarında-
ki Rumları himaye etmesine olanak sağladı. Bu anlaşmayla Ruslar Karadeniz’e 
açılırken, Rus bayrağı altında ve bu devletin koruyuculuğundan istifade ederek 
çok daha serbest hareket edebilir duruma gelen Osmanlı Rumları, her geçen gün 
zenginleşmeye ve ticarette ve denizcilikte daha da ileriye gitmeye başladı9. Türk 
egemenliğindeki Rum nüfusun önemli bir kısmı sahip oldukları ticaret gemileriy-
le Osmanlı devletiyle Avrupa arasındaki deniz ticaretinde aracı rolü oynuyorlardı. 
Aynı aracılık rollerini Türk topraklarında Batılı devletlerle, yerli Osmanlı üretici 
veya tüccarı arasında da sürdürüyorlardı. Bu ise onlara komprador sınıf içinde 
büyük bir nüfuz elde etmelerine, Yunan ticaret burjuvazisine ise, Anadolu’dan 
Avrupa’ya kadar uzanan bir deniz ticareti ağı kurmalarına fırsat tanıdı. Üstelik 
Yunan burjuvazisi, Mora, Epir, Karadeniz kıyıları ve Batı Anadolu’da Yunan dili 
ve kültürünü öğreten okullar açtığı gibi Avrupa’ya öğrenciler de gönderiyor, Yu-
nan ulusal bilincini besleyen tüm faaliyetleri finanse ediyordu10. Bu sayede Os-
manlı egemenliğindeki Rumlar,  Fransız devriminin Avrupa’da yaydığı devrim 
ideolojisi, ihtilal ve infial gibi fikirleri aracısız bir şekilde doğrudan öğrenebili-
yorlardı11.  

Bu nedenle 18. yüzyılın sonlarında Rumlar, Fransız ihtilalinin tüm dünyaya 
yaydığı özgürlük, adalet, eşitlik gibi kavramlarla yorumlanarak daha da anlamlı 
hale gelen milliyetçiliğin çoktan büyüsüne kapılmış durumdaydılar. Öte yandan 

7 Eyyub Şimşek, “Merkezi Otorite Karşısında Bir Dağlı Eşkıyası: Deli Kadri”, SUTAD, 44, Güz/2018, 
ss. 269-287, s. 270;  Sabri Sürgevil, Cihan Özgün, Balkanlar I, Ege Üniversitesi Yay., İzmir, 2012, s. 97- 
98; Ali Akyıldız, “Tanzimat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.40, İstanbul, 2011, s. 1-10.; 
Necati Cemaloğlu, “Osmanlı Devleti’nde Yapılan Tanzimat Reformlarının Eğitim Sistemine Etkileri, 
Uygulamaları ve Sonuçları (1839-1876)”, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7/14, 2005, s. 161.

8 Hatice Bayraktar, “Osmanlı’nın Balkanlardan Çekilmesi: Savaşlar, İsyanlar ve Göçler”, T.C. Balıkesir 
Üniv. F.E.F. Karesi Tarih Kulübü Bülteni, 2007/1, s. 73.

9 Necla Günay, “Filiki Eterya Cemiyeti”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6/1, 2005, 
263-287, s. 268; Yavuz Özdemir-Erol Çiydem, “Osmanlı Coğrafyasında İlk Devrimci Örgüt: Philiki 
Eterya”, Sosyal Bilimler Dergisi, 7/ 14, Aralık 2017, s. 25- 26.

10 S. Sürgevil, C. Özgün, a.g.e., s. 42; Fahri Maden, “Yunan Bağımsızlık Düşüncesinin Gelişmesi ve Mora 
İsyanı (1821)”, Sosyal Bilimler Dergisi, 7/ 39, 2007, s. 165.

11 S. Sürgevil, C. Özgün, a.g.e., s. 42.
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Rusya, geleneksel Balkanlar ve Akdeniz politikasında rahatça hareket edebilmek 
için Rumların milliyetçilik akımıyla çözülme sürecine girmesine yardım etmeye 
başladı. Bu bağlamda Rusya, Fransız ihtilalinden hemen sonra Grek Projesi ola-
rak da bilinen çok tehlikeli bir hamleyle Osmanlı devletini köşeye sıkıştırmak 
istedi. 1787-1792 yılları arasında Osmanlılar, Avusturya ve Rusya ortak gücüne 
karşı savaşmış, Rusya bu savaştan zaferle çıkmıştı. Savaş sonrasında Rusya, sa-
dece toprak kazanmak ya da Osmanlı topraklarının bir bölümünün Avusturya’ya 
verilmesine razı olmak gibi sonuçlarla yetinmeyeceğini gösterdi. Rusya, Bizans 
İmparatorluğunun yeniden kurulması ve başına  2. Katerina`ın torununun geti-
rilmesini de talep etmeye başladı. Daha da şaşırtıcı olan 2. Katerina 1779 da do-
ğan erkek torununa, İstanbul’a adını veren Bizans İmparatoru Konstantin adını 
verdi, torunu Konstantin’i bir Rum gibi yetiştirmeye başladı, ona Rum sütanne-
ler getirtti, torununun doğumu şerefine yapılan törende Yunanca şiirler okuttu. 
Kısaca, Rusya yeniden ihya edeceği Bizans devletiyle sadece siyasi değil, kan 
bağı da kurmaya çalışıyordu. Bu projenin ilk aşamada Yunanistan yararınaymış 
gibi algılanması gayet normaldir ancak söz konusu bu Grek projesi Avusturya’nın 
Balkanlarda, Rusya’nın da Avrupa ve Akdeniz`de daha da güçlenmesine yarar 
sağlayacak bir içerik taşıyordu12. Grek projesi aslında Rusya’nın içeriğini belir-
lediği “Doğu Sisteminin Büyük Planı” adıyla Osmanlı devletini yıkmaya yönelik 
tasarının sadece bir parçasıydı ve bu tasarıyla Türklerin Avrupa’dan kovulmaları 
ve Rusya’nın güdümünde bir Rum devletinin kurulması isteniyordu13. 

Osmanlı Millet Sisteminin Çözülüşü: “Yunan İsyanının 
Hazırlanması”
Osmanlı devletinden bağımsızlığını kazanma sürecinde ortaya çıkan ve Bal-

kanlardaki ilk milliyetçi/bağımsızlık hareketi niteliğini taşıyan Yunan isyanının, 
Rusya ve diğer Avrupalı devletlerin kışkırtmaları ve kuşkusuz Fransız ihtilaliyle 
çok yakın ilgisi vardı. Ancak söz konusu Yunan isyanının derinlerinde Osmanlı 
devletinin kuruluşundan beri uyguladığı “istimalet politikası”nın14 da etkisi göz 
ardı edilemeyecek kadar büyüktü. İstimalet politikası gereği Osmanlı devleti ege-

12 Özgür Yıldız, “Yunan İsyanı”, International Conference on Management and Social Sciences, Turkey 
Proceeding Book, Ed.Kıyal Kamchybekova Abdiraim, Antalya, 2019, s. 185.

13 Sinan Yüksel, “1781 Rus-Avusturya İttifakı ve Grek Projesi”, Güney- Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 
23/ 1, 2013, s. 101- 102; Mahir Alsan, “1783 Kırım’ın Rusya’ya İlhakı Sürecinde II. Katerina’nın Yunan 
Projesi ve Önemi”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 213, Aralık- 2014, s. 6.

14 İstimalet, Osmanlı devlet yönetiminde özellikle de gayrimüslim halkın gözetilmesi, onlara karşı hoşgörülü 
davranılmasına yönelik uygulanan uzlaştırıcı bir fetih siyaseti olarak tanımlanabilir. Fethedilen yerlerin 
halkına iyi davranılması, onların himaye edilmesi, dış düşmanlara karşı can ve mal güvenliğinin sağlanması, 
din ve vicdan özgürlüğünün serbestliği, vergi konusunda kolaylık gösterilmesi Osmanlı istimâletinin 
başlıca unsurları arasındadır. Geniş bilgi için lütfen bkz. Mücteba İlgürel, “İstimalet”, Türkiye Diyanet 
Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 23, İstanbul, 2001, s. 362-363.
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menliği altındaki hiçbir halka dil, din, kültür gibi konularda baskı yapmıyordu. 
Osmanlı sultanları da gayrimüslim tebaayı gözetmek, onlara karşı hoşgörülü dav-
ranmak, “raiyyetperverlik politikası”nı15 eksiksiz uygulamak konusunda gayet 
hassas bir yönetim örneği sergiliyorlardı16. Bu sosyal ve kültürel serbestliğin yanı 
sıra devlet Patrikhane’nin Ortodoks dünyası üzerindeki etkisine en ufak bir mü-
dahalede bile bulunmuyordu. Hatta Rum Ortodoks Patrikhanesi, Ortodoks tebaa 
ve haliyle Rumlar üzerinde dini, hukuki ve eğitim yönünden o kadar etkiliydi ki, 
Yunan dili Rumlar arasında kilise ve eğitim dili olarak zaten başından beri çok 
güçlüydü. Öte yandan Yunan ticaret burjuvazisi, Osmanlı devletinin Batı Avrupa 
temelli dünya ekonomisiyle her geçen gün daha da artan ilişkilerinden beslenerek 
güçlenmeye devam ediyordu. Tüm bu etkenler Yunan ulusçuluğunun gelişimine 
şaşırtıcı bir şekilde ivme kazandırdı. Dahası Rum, Ermeni ve Yahudilerden olu-
şan ve Osmanlı yönetiminin “millet-i reaya-ı selase” olarak adlandırdığı Osmanlı 
millet sistemi içinde Rumlar, diğer milletlere kıyasla özellikle devletin idari ya-
pılanmasında hayli önemli kadrolarda yer alıyordu. Rumlar Osmanlı egemenliği 
altında sosyal, kültürel, ekonomik hayatta, yerel veya merkezi yönetimde üst-
lendikleri görevler itibariyle hayli itibarlı bir konumdaydılar. Toplumun her ala-
nında geniş bir özgürlük ve buna bağlı olarak sosyo-politik hürriyet içinde kendi 
dillerini ve geleneklerini kaybetmeden, üstelik yurttaş olmanın getirdiği (mesela 
askerlik gibi) yükümlülüklerden de muaf kılınarak varlıklarını sürdürüyorlardı17. 
XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Rigas, Koreas, Konstandinos Laskaris 
gibi Rum şair, tarihçi ve yazarlar, hem Avrupa’nın kışkırtmaları, hem Fransız ih-
tilalinin etkisi ve hem de Osmanlı devletinin bu istimalet politikasının sağladığı 
geniş özgürlük ortamından aldıkları cesaretle, Yunanistan’ın bağımsızlığını ve 
Rusya’nın güdümünde eski Bizans İmparatorluğu’nun yeniden kurulmasını konu 
alan yazılar yazmaya başladılar18. Yunanca basılan yayınların sayısında artış ve 
içeriklerinde değişiklikler ortaya çıktı,  batılı filozof ve bilim adamlarının kitap-
ları Yunancaya çevrilirken, diğer taraftan da din, bilimsel ve gramer kitapları da 
hızla artmaya başladı19. Özellikle Rigas ve Korais gibi Rum aydınlar, antik çağın 
yazarlarını tekrar yorumlayarak, Yunanlılara zaferlerle dolu bir geçmişleri oldu-
ğunu anlatmaya giriştiler20. Rigas bir anda Yunan halkının başkahramanı oldu, 
bunu ise en ünlü eseri olan ve devrimci bir manifesto niteliği taşıyan “Thourios 

15 Raiyyet-Perver: Halkın iyi bakılması, iyi yönetilmesi, insanların ihtiyaçlarının karşılanması, onların 
iyiliğinin düşünülmesi ve itenilmesi anlamında, istimalet kavramının eş anlamlısı olarak kullanılır. Lütfen 
bkz. Mücteba İlgürel, a.g.m., s. 362-363.

16 Mücteba İlgürel, a.g.m., s. 362-363.
17 Ali İhsan Karataş, “Osmanlı Devletinde Gayrimüslimlere Tanınan Din ve Vicdan Hürriyeti”, Uludağ 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15/ 1, 2006, s. 271- 276 vd.
18 N. Günay, a.g.m., s. 269- 270.
19 Hamiyet Sezer Feyzioğlu, “Yunan İsyanı Sırasında Sırp-Yunan İlişkileri”, Tarih Araştırmaları dergisi, 27/ 

44, 2008, s. 69. 
20 S. Sürgevil- C. Özgün, a.g.e., s. 32, 43-44.
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(Marş Şiiri)”ne borçluydu. 1796 yılından sonra daha da popülerleşen Rigas’ın bu 
şiiri, Rum isyanlarında ve tüm devrimci toplantılarda adeta bir marş gibi okun-
maya başladı. Şiirin satır aralarında Fransa’da yapılan devrimin bir benzerinin 
Osmanlı devleti içinde de yapılması gerekliliğine işaret ediliyordu. Şiire özgür-
lük teması hakimdi ve Osmanlı topraklarında yaşayan bütün ulusları hatta baş-
ka ülkelerde yaşayan Yunanlıları bile özgürlüğe çağırıyor, tiran olarak nitelediği 
Osmanlı padişahını devirmek üzere bir arada hareket etmeye davet ediyordu21. 
Bu sırada Rönesans ve Hümanizmanın etkisiyle Avrupa’da hâkim olan Yunan 
hayranlığı, Avrupalı devletlerin politikalarına kadar sirayet etmiş, Rus ve İngi-
liz aydınları, Rumlara milliyetçilik ve bağımsızlık ruhunu aşılamak için Yunan 
ulusal hareketiyle daha yakından ilgilenmeye başlamışlardı. Hatta Lord Byron, 
Victor Hugo, Chateaubriand, Shelley gibi dönemin Romantikleri kaleme aldık-
ları çalışmalarıyla ya da bizzat Yunan isyanında yer alarak, Yunan ulusal bağım-
sızlığına yardım ve destekte bulunacaklar, Avrupa’nın pek çok yerinden gelen 
Filhelenler ise Antik Yunan’ı yeniden keşfetme ve yaratma ümidiyle geldikleri 
Yunan topraklarında isyana bizzat katılıp rol alacaklardı22. XIX. yüzyılın hemen 
başlarında ve Yunan isyanı çıkmadan önce, Fransız asıllı ünlü yazar, politikacı 
ve diplomat F. Chateaurriand, Osmanlı dünyasının stratejik bölgelerine yaptığı 
seyahatinde kaleme aldığı notlarında “Osmanlı devletinde yaşayan gayrimüslim-
leri sefalet içinde gösterme gayreti içine girmişti”. Osmanlı Rumlarına ayrıca ilgi 
gösteren bu Fransız aydınının,19.yüzyılın başlarına kadar ekonomik, sosyal ve 
kültürel anlamda ayaklanıp bağımsızlık isteyecek kadar güçlenen Rumları sefa-
let içinde tasvir etmesi gayet düşündürücüdür!. Üstelik aynı yazar, sefil ve fakir 
olarak arka çıktığı Rum halkının bu durumda bulunmasını “Osmanlıların iğrenç 
boyundurluğuna” bağlamıştı23. İngiliz kamuoyunda da Yunan severlik had saf-
hadaydı, hatta çifte standart bir politika izleyerek İngilizler, Rumları İrlandalılar 
gibi isyancı olarak değil, İspanyollar, İtalyanlar ve Latin Amerikalılar gibi ezilen 
halklardan biri olarak görüyorlardı. Rum isyanının bütün şiddetiyle sürdüğü 1824 
yılında trajikomik bir şekilde başında Akhilleus miğferi ile Misolungi’de çarpı-
şırken ölen Lord Byron’un etkisi ya da hayatında hiç Yunanistan’a gitmemiş olan 
Shelley’in Yunan ayaklanması sırasında yazdığı Hellas isimli şiirinde “Hepimiz 
Yunanlıyız” demesi, Avrupa’da oluşan Türk karşıtı algının ve Yunan severliğin 
hangi boyutlara ulaştığını ortaya koyması açısından hayli önemlidir24. 

21 Yasin Özdemir, “Zıt Kutupların Ortak Sonu (Rigas ve V. Grigoros)”, Gelecek Geçmişi Tartışıyor- 
Sempozyum Bildirileri, 2- 4 Mayıs 2013, s. 4.

22 Esra Özsüer, “19. Yüzyıl Avrupa Romantiklerinin 1821 Mora İsyanı Üzerindeki Siyasi ve Kültürel 
Etkileri”, Türkiyat Mecmuası, 26/2, 2016, s. 325 ve 329; Özgür Yıldız, a.g.m., s. 185.

23 Türkan Gözütok, “19. Yüzyıl Batı Seyahatnamelerinde Ortadoğu ve İstanbul İmgesi”, A.Ü. Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 44, Erzurum 2010, s. 99.

24 Sacit Kutlu, Milliyetçilik ve Emperyalizm Yüzyılında Balkanlar ve Osmanlı Devleti, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi yay., İstanbul, 2007, s. 54.
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Bununla birlikte Rumlar sadece aydınları, yazarları ya da yerel yöneticileriy-
le Osmanlı egemenliğine karşı bir isyan hazırlığında değildiler, aynı zamanda 
Yunanlılar arasında XIX. yüzyılın hemen başlarında çok sayıda gizli örgüt de 
faaliyete geçmişti.  Yunan isyanlarının alt yapısını oluşturan çok sayıda siyasi 
örgütün ilkinin, 1796 yılında şair ve düşünür Rigas Velestinlis tarafından Viya-
na’da kurulduğu iddia edilmektedir. Söz konusu iddiaya göre Rigas, Megali İdea 
hayalini gerçekleştirmek için “Buono Kuzinos” ortaklığını kurmuş ve Türklere 
karşı Hıristiyan âlemini birlik olmaya davet etmişti. Üstelik bunu yaparken Türk 
milleti dışında tüm Hristiyan dünyasını tümüyle kardeş olarak kabul ediyordu25. 
Bundan başka 1814’de Atina’da kurulan “Heteria Flamusan” ve Odessa’da zen-
gin Rumların kurdukları “Filiki Eteria” derneklerinin ise Eflak, Boğdan, Rus-
ya ve Osmanlı devleti sınırları içinde yaşayan Yunanlılardan çok sayıda zengin 
üyesi vardı. Bu gizli dernekler de Rum patriğinin liderliğinde eski Bizans İm-
paratorluğunu tekrar ihya etmek, bağımsız yeni bir Yunan devleti kurmak için 
faaliyet gösteriyordu. Dernekler öncelikli olarak eğitim ve öğretimi Hıristiyan 
halklar arasında yaygınlaştırmak konusunda çaba harcamaya başlamıştı26. Yunan 
isyanında diğerlerine kıyasla en etkili gizli örgütlenme olan Philiki Eterya’nın 
üyeleri toprak sahipleri, din adamları ve tüccar gruplarından oluşuyordu. Filiki 
Eterya, Athanasios N. Tsakaloff isimli bir Bulgar, Nikolaos Skouphas ve Emma-
nouil Xanthos isimlerindeki iki Rum olmak üzere üç tüccar tarafından Odessa’da 
kurulmuştu. Bu nedenle Yunan milliyetçilik hareketlerinin, Osmanlı devletinin 
sunduğu özgürlük ortamıyla büyük sermayelere sahip olan Rum ve Bulgar asıllı 
seçkinler sınıfı tarafından finanse edildiği gayet açıktı. Dernek Batı Avrupa’daki 
gizli mason cemiyetlerinin kuruluş ve işleyiş yöntemine benzer şekilde faaliyet 
gösteriyordu. Daha da önemlisi kısa sürede Paris, Moskova başta olmak üze-
re Avrupa ve hatta Osmanlı toprakları içinde tüm Hellenleri kapsayacak geniş 
kapsamlı bir faaliyeti çok kısa bir sürede örgütlemeyi başardı. Philiki Eterya, 
Rumların Roma İmparatorluğunun mirasçıları olduğunu iddia ederek, Yunan ulu-
salcılığının oluşumu için etnik köken, dil ve tarih bilincini ön plana çıkararak var 
gücüyle çalıştı27. Sözü geçen derneğin üyeleri arasında Yunan ulusal bağımsızlık 
hareketini başlatan, Rus ordusunun generallerinden Alexander İpsilanti ve ayrıca 
Sırp ulusal hareketinin lideri Kara Yorgi de vardı28. Derneğin Selanik, Tırhala, 
Çamlıca, Mora, Eflak- Boğdan, Kudüs, İskenderiye, Ege Adaları, İstanbul, Ana-
dolu sahilleri, Bükreş’te de şubeleri açıldı. Dernek Yunan halkının tam bağım-
sızlığı, Batı Trakya, Selanik, Ege Adaları ve Oniki Ada’nın Yunanistan’a ilhak 

25 Y. Özdemir-E. Çiydem, a.g.m., s. 27-28.
26 S. Sürgevil, C. Özgün, a.g.e., s. 132; Mehmet Kayıran, Mustafa Yahya Metintaş, “Türk Yunan İlişkileri 

(1878-1952), Eskişehir Osmangazi Üniv. Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yakın Tarih 
Dergisi, 1/3, 2018, s. 38; Y. Özdemir-E. Çiydem, a.g.m., s. 35.

27 Y. Özdemir-E. Çiydem, a.g.m., s. 31- 34; S. Sürgevil- C. Özgün, a.g.e., s. 32, 43-44.
28 Ö. Yıldız, a.g.m., s. 185; Y. Özdemir-E. Çiydem, a.g.m., s. 33.
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edilmesi için yoğun bir faaliyet içine girdi. Ayrıca dernek Girit, Kıbrıs, İmroz 
ve Bozcaada ile Batı Anadolu’nun da Yunanistan’a ilhakını istiyor, Pontus Rum 
Hükümetinin kurulmasını ve en büyük hayalleri olan İstanbul’un işgal edilerek 
Doğu Roma İmparatorluğu’nun tekrar ihyasını arzuluyordu29.

Üstelik derneğin kurulmasından kısa bir süre önce tüm Rumların iştahını ka-
bartan özerk bir Rum siyasi oluşumu örneği de yaşanmıştı. Fransız ihtilalinden 
hemen sonra Yunan denizinde, Fransa’nın işgali altına giren İyonya adaları, Os-
manlı ve Rus ortak donanmaları tarafından Fransızların işgalinden kurtarılmış, 
ardından da, Rusya’nın kurnaz bir hamlesiyle bu adaların “Yedi Ada Cumhuri-
yeti” adı altında özerk bir devlet olmasına karar verilmişti. Söz konusu bu devlet 
iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı devletine bağlı olacak ve vergi verecek 
şekilde, Rusya’nın kefaleti altında bulunan bir siyasi yapıya kavuşmuştu30. Rum-
lar tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından, 1820 yılında Eflak- Boğdan isyanıyla 
ilk ulusalcı başkaldırılarını gerçekleştirdiler. Rusya’nın yardımının sağlanması 
ile isyana Romenlerin, Sırpların ve Bulgarların da katılacağını umut eden Alek-
sander İpsilanti bu ayaklanmayı, Filiki Eterya üyelerinin karşı çıkmasına rağmen 
Mora’da değil Tuna prensliklerinde yani Eflak ve Boğdan’da örgütledi31. Eflak 
sahasındaki isyan İpsilantiler ve Stourtzalar adlı asil ailelerin ve yüksek rütbeli 
rahiplerin kışkırtmalarıyla başladı. Boğdan’daki isyan ise, Rus çarının desteği ile 
Bükreş’te Tudor Vladimirescu adlı bir köylü gencin önderliğinde, nefret ettikleri 
Rum voyvodalarının sömürüsünden halkı kurtarmak için başlatıldı32. Aleksandır 
İpsilanti’nin liderliğini üstlendiği Rum ihtilal hareketi Boğdan voyvodası Rum 
asıllı Mihail Suça tarafından da desteklendi. Aleksandır İpsilanti yaklaşık 4 bin 
kadar asi topladı, Karadeniz’de faaliyet gösteren gemiler başta olmak üzere deği-
şik kesimlerden silah temin etti. Hatta Osmanlı devleti Rumların artan saldırıları 
nedeniyle Karadeniz muhafazasını Ali Paşa’ya vererek bu bölgenin güvenliğini 
sağlamak istese de, Aleksandır İpsilanti, Hocabey’den Karadeniz Boğazı’na ge-
len bir gemiden silah alımı yapabilecek kadar iyi organize olmuş durumdaydı33.  
Osmanlı Devleti bu isyanları bastırmak için Rumeli’deki askerlerini kullandıysa 
da bu kuvvetler yetersiz kaldığından, Edirne’de toplanmak üzere Hudâvendigâr, 

29 Serap Toprak, “19. Yüzyıl Milliyetçilik Çıkmazında Rumlar”, Yeni Türkiye, 68/2015, s. 2845. ; Oğuz 
Kalelioğlu, “Türk-Yunan İlişkileri ve Megali İdea”, Ankara Üniversitesi Türk inkılâp Tarihi Enstitüsü 
Atatürk Yolu Dergisi, 41, Mayıs 2008, s. 105-12, s. 108- 109.

30 Ali Fuat Örenç, “Yedi Ada Cumhuriyeti”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 43, İstanbul, 
2013, s. 384-387; Hayri Çapraz, “I. Aleksandr Dönemi Rusya’nın Balkan Politikası (1801-1825)”, Güney-
Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 28, 2015-2, s. 45-75, s. 54; Serhat Kuzucu, “Rus Çarı I. Pavel Dönemi 
Osmanlı-Rus Siyasi İlişkileri ve Napolyon’a Karşı Ortak Mücadele”, Karadeniz Araştırmaları, 38, 2013, 
s. 82.  

31 S. Sürgevil, C. Özgün, a.g.e., s. 132; M. Kayıran, M. Y. Metintaş, a.g.m., s. 38.
32 Cafer Çiftçi, “Bâb-ı Âlî’nin Avrupa’ya Çevrilmiş İki Gözü: Eflak ve Boğdan’da Fenerli Voyvodalar (1711-

1821)”, Uluslararası İlişkiler, 7/ 26, Yaz- 2010, s. 38.
33 Başkanlık Osmanlı Arşivi, C. DH., 44- 2161, H. 29.9.1236; HAT., 928- 40297, H. 29.12.1236.
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Kocaeli ve Karesi sancağından savaşmaya maharetli altı bin piyade ve süvari 
askeri daha görevlendirdi. Öte yandan Osmanlı yönetimi bu bölgede çıkan is-
yanının Rum halkının yaşadığı diğer yerler ve adalara da yayılmasını kuşkusuz 
istemiyordu, bu nedenle, buralara da asker sevkiyatı başlattı. Aleksandır İpsilanti, 
Yunan isyanının Eflak, Boğdan ve Mora yarımadasında eş zamanlı bir şekilde 
başlamasını planlamıştı. Planına göre Osmanlı kuvvetleri, Balkanların değişik 
bölgelerinde ve aynı anda patlayan isyanlara kolayca müdahale edemeyecekti. 
Ancak Aleksandır İpsilanti’nin bütün planı Mora’daki hazırlıkların zamanında 
tamamlanamaması ve bu bölgede isyanın gecikmesi üzerine bozuldu. Bu durum-
da Osmanlı güçleri Eflak ve Boğdan’da çıkan isyanı rahatlıkla bastırabildi. Bu is-
yanlar 2.Mahmud’u radikal bir takım kararlar almaya da zorladı ve artık Eflak ve 
Boğdan voyvodalıklarına Fenerli Rum beylerinin tayin edilmesi usulünü kaldırdı, 
eskiden olduğu gibi yerli ailelerden voyvoda tayin edilmesi usulüne dönüldü34.

Osmanlıdan Kopuş: “1821 Yunan İsyanı ve Avrupa Kamuoyu”  
Eflak ve Boğdan’daki Rum isyanının üstesinden gelen Osmanlı kuvvetleri, bu 

sefer de Aleksander İpsilanti’nin kardeşi Dimetrios İpsilanti ve Prens Kantaku-
zen’in Mora Rumlarını ayaklandırması olayıyla karşı karşıya kaldı. Rum asilerin 
liderleri Paskalya gecesi adadaki Müslümanlara saldırmak konusunda aralarında 
bir anlaşmaya vardılar. Bu isyan görüşmesinde Rum asiler, eğer saldırılarında 
başarısız olurlarsa bütün suçu bölgenin ileri gelen ayanı Tepedelenli Ali Paşa’nın 
üzerine atmaya karar verdiler. Rum asiler vakit kaybetmeden Mora’nın kasaba ve 
köylerine papazlar göndererek hazırlıklara giriştiler. Ancak planlanan bu isyan 
hazırlığı istenildiği gibi gelişmedi ve hiç beklenmedik bir şekilde yaşanan Erhos 
olayıyla, Rum isyanı zamanından önce çıktı. Anabolu Kalesi’nin yakınlarındaki 
Erhos kasabası Müslümanları, Rumların bir isyan hazırlığı içinde olduklarından 
şüpheleniyordu.  1821 yılının Şubat ayında Anabolu sakinlerinden iki Müslüman, 
Hıristiyan pazarında sarhoş olarak gezerken ateş açmaları üzerine Rumlar, Pas-
kalya gecesi yapılacak olan isyanın açığa çıktığını düşündüler ve telaşa kapıldılar. 
Asi Rumlar bu olay üzerine hemen Erhos kasabasının içlerine kaçarlarken, dağ-
lardaki silahlı Hıristiyanlar da isyanı açığa vererek ortaya çıktılar. 1821 Mart’ın-
da Erhos Müslümanları Rumların katliamlarından kaçarak Anabolu kalesine sı-
ğındılar. Bu sırada gerek Yedi Ada’da ve gerekse diğer adalardaki kaçak Rumlar, 
Mora’da toplanarak bir anda isyanı genişlettiler35. Bu gelişmeler yaşanırken Rum 
isyancılar, Aleksandr İpsilanti’nin kardeşi Dimetrios İpsilanti liderliğinde çoktan 
organize olmuş ve isyanın gelişimini planlamaya koyulmuşlardı. Mora’daki Rum 
isyanına katılanların çoğu adanın Pindus ve Olimpus dağlık bölgelerinde yaşa-

34 M. Kayıran, M. Y. Metintaş, a.g.m., s. 38- 39; Cafer Çiftçi, a.g.m., s. 38.
35 Serap Toprak; “1821 Mora İsyanı”, Tarihin Peşinde -Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6, 

2011, s. 320.
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yan, merkezi otoriteye kısmen uzak kalmış Hıristiyan Kleft (Klepht) guruplardı. 
Rum isyanı, İngiliz denetimindeki Korfu başta olmak üzere Yedi Ada Cumhuri-
yeti adaları ve diğer bölgelerdeki Rumların Mora’ya akın etmesiyle bir anda bü-
yüdü. Rumlar, adadaki bütün Türk Müslüman köylerini yağmalayıp katletmeye 
başladılar. Bir yandan Rum din adamları çanlar çalıp, halkı ayaklanmaya teşvik 
ederken, öte taraftan papazlar, bu uğurda can verenlerin şehit olacaklarını söylü-
yordu. Mora’daki Rumlar “Hıristiyanlara huzur, Türklere ölüm” gibi sloganlarla 
Müslüman nüfusu yok etmek amacıyla isyanın boyutunu çok farklı bir boyuta 
taşımışlardı36. Dahası Filiki Eterya’nın Mora teşkilatı başkanı olan Patras Pisko-
posu Pol Germanos, “Ey Yunan milleti! Artık uyan, Türkleri öldür” sloganıyla 
Rumları açıkça isyana çağırarak, Mora isyanının milli ve dini bir karaktere bü-
rünmesini sağlamıştı37.

Tüm bu yaşananlar, Osmanlı devlet yönetiminin Rum algısında ciddi bir kırıl-
ma meydana getirdi. Osmanlı devletinin konuya ilişkin resmi yazışmalarının satır 
aralarında, çıkarılan bu isyanlarla Rumların “tam bir fesat içinde oldukları”38 ve 
“Rum milletinin umumen devlete hainlik yaptıkları” yer almaya başladı39. Çok 
daha düşündürücü olan ise Avrupalı devletlerin bu isyan karşısında aldıkları tavır 
oldu. Mora isyanından henüz beş altı yıl önce, 1815 Viyana Kongresi kararlarıyla 
yeni bir barış ve huzur dönemine girmeyi hedefleyen Avrupa, Avrupa Uyumu 
ilkesi gereğince çokuluslu imparatorluklardaki milliyetçi hareketlere destek ver-
mekten uzak bir tutum içine girmişlerdi. Bu tavır, nerede çıkarsa çıksın liberalizm 
ve milliyetçilik kaynaklı isyanlara engel olunması eğilimini ortaya koyuyordu. 
Ancak söz konusu “Osmanlı topraklarında başlayan Rum isyanı” olunca, Avrupa-
lı devletlerin yakın bir geçmişte aldıkları bu karar bir anda göz ardı edildi. Viyana 
Kongresi’nin ruhunda Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünün korunması, bu 
sayede Rusya’nın parçalanmış Osmanlı topraklarından sızarak Akdeniz’e inme-
sine engel olmak vardı. Ancak Avrupa kamuoyu ve entelektüel çevrelerinin, Batı 
uygarlığının kültürel ve laik köklerinin Antik Yunanistan’dan kaynaklandığını 
gerekçe gösterip Yunan ulusal hareketine arka çıkmaları, Viyana Kongresi ka-
rarlarına rağmen, Avrupalı devletlerin doğu politikasında değişikliye gitmelerine 
neden oldu. Avrupa, bu isyanların, Rusya’nın kendi siyasi nüfuzu altında bir Yu-
nanistan’ın kurulmasına kapı aralayacağını çok iyi biliyordu. Bu nedenle Fransa 
ve İngiltere, Rusya’nın politikasına kayıtsız kalamayarak, olaya hemen müdahale 
etme gereği duydular. Rusya’nın denetiminde kurulacak bir Yunanistan’ın İngil-
tere’nin Akdeniz ve Doğu’daki çıkarlarını tehlikeye atacağı kuşkusuzdu. Nitekim 

36 Ali Fuat Örenç, “Yunanistan’ın Bağımsızlığı Sürecinde Yok Edilen Mora Türkleri”, Uluslararası Suçlar ve 
Tarih, Sayı 11/ 12, 2011, s. 10-11.

37 S. Toprak; “1821 Mora İsyanı”, a.g.m., s. 320.
38 Başkanlık Osmanlı Arşivi, HAT., 868- 38618, H. 27.12.1236
39 Başkanlık Osmanlı Arşivi, C. DH., 43- 2115, H. 23.9.1236
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Yunanistan’ın kurucu rolü tek başına Rusya’ya bırakılamayacak kadar önemliydi 
ve İngiltere’nin Yunan İsyanlarını desteklemekten başka bir çaresi kalmamıştı. 
Avrupa’daki Yunan yanlısı kamuoyu, Rumların çıkardıkları isyanlar için gereken 
tüm diplomatik ortamın hazırlanmasında ve Yunan milliyetçilerinin isyanlarının 
desteklenmesi sürecinde büyük çaba harcadılar40. Bu bağlamda siyaset ve kamu-
oyunun eşgüdüm halinde Rum isyanlarına verdikleri bu destek sonucunda İngil-
tere’de Hristiyan halklara sempati duyan liberal orta sınıfın Türkofob yani Türk 
korkusu, İngiliz devlet yönetimin ve aristokratları arasında ağırlıklı olarak var 
olan Türkofil yani Türkseverlik duygularına üstün gelmişti41. 

Öte yandan 1821 yılında Mora isyanı gittikçe genişlerken, Yanya Valisi Tepe-
delenli Ali Paşa’nın Rum asıllı Halet Efendinin entrikaları sonucu gözden düşüp, 
görevden alınmasıyla isyan başlatması, Osmanlı hükümetini zorlu bir tercihle 
baş başa bıraktı. Osmanlı hükümeti, Mora yarımadasında ve Ege adalarında Rum 
isyanlarıyla mücadele eden kuvvetlerinin bir kısmını çekerek, daha tehlikeli ka-
bul ettiği Tepedelenli Ali Paşa’nın üzerine sevk etmek zorunda kaldı. Osmanlı 
ordusunun bu şekilde ayrı iki sorunla mücadele etmesi, Mora ve adalardaki Rum 
isyanlarının daha da şiddetlenmesine ve genişlemesine zemin hazırladı42. Mo-
ra’da patlak veren Rum isyanı, bir önceki sene Eflak-Boğdan’da çıkan isyana 
kıyasla, hızlı bir şekilde yayılmış ve gelişme göstermişti, 1821 yılı ortalarında, 
üç ay gibi kısa bir süre içinde Mora tamamen Rum isyancıların eline geçti43. Os-
manlı devleti Mora isyanının bastırılması için Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden 
süvari ve piyade askerleri sağlayarak müdahale ediyordu. Genel olarak Mora’ya 
coğrafi açıdan yakın bölgelerden ve daha çok Batı Anadolu’dan Osmanlı askeri 
sağlanıyordu. Mesela Aydın ve Saruhan sancakları mutasarrıfı Mehmet Behram 
Paşa kumandasına bin kişilik süvari ve piyade askeri Rum isyanını yatıştırmak 
için Mora’ya gönderilmişti44. Gerçi Mora isyanı etrafındaki diğer yakın adalara 
ve Batı Anadolu kıyılarına kadar yayılmıştı. 1821 yılında Mora İsyanı bölgede 
genişlerken, Osmanlı devleti açısından umulmadık bir anda, Sisam adasındaki 
Rumlar da Akdeniz coğrafyasında eşkıyalık ve ayrılıkçı hareketlere giriştiler. Bu 
ise Osmanlı devleti ile Sisam arasında yaşanan en ciddi güven bunalımına neden 
oldu. Osmanlı Sultanı II. Mahmud Sisam adası Rumlarının bu ihanetini “aklım
dan bir dakika bile çıkmıyor” diyerek dile getirmişti. Üstelik Sisam adası Rumları 

40 Mehmet Seyitdanlıoğlu, “Yunan İhtilali ve II. Mahmud’un Politikaları”, Manas Sosyal Araştırmalar 
Dergisi, 6/ 12, 2004, s. 52; M. Kayıran, M. Y. Metintaş, a.g.m., s. 38- 39.

41 S. Kutlu, a.g.e., s. 51. 
42 Ö. Yıldız, a.g.m., s. 186.
43 N. Köstüklü, “1821 Yunan İsyanı ve Sultan II. Mahmud’un Bilinmeyen Bir Fermanı”, Belgi, 19, 2020/1, 

s. 2031.
44 Başkanlık Osmanlı Arşivi, C. DH., 48- 2371, H. 29.8.1236.
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Mora’da patlak veren isyanın rüzgârına kapılarak değil, Filiki Eterya cemiyetinin 
Rumları ihtilâle hazırlayan programına gizlice katılarak, bütün güçleriyle orga-
nize olarak isyan başlatmışlardı45. Benzer şekilde Kuşadası’nda yaşayan Rumlar 
da bölgede isyan ve huzur bozucu hareketlere giriştiler. Sakız, Kuşadası ve Si-
sam’daki Rumlar Mora’daki isyanın verdiği cesaretle yaşadıkları bölgenin tüm 
huzur ve güvenliğini bozdular. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti Denizli Voyva-
dası Tavaslı Osman Ağa ve Sığla mütesellimi İlyas Bey’i söz konusu bölgelere 
asker sevk etmekle ve bölgenin güvenliğini sağlamakla görevlendirdi46. Ancak 
önemle belirtmek gerekir ki, bu bölgelere de yayılan Rum isyanı sadece devlete 
karşı bir ayaklanma şeklinde gelişmiyordu. Bu ayaklanma eşkıyalığa dönüşerek, 
Müslüman halka karşı bir şiddet hareketi olarak da sürüyordu. Padişah, Mora is-
yanında Osmanlı kuvvetine destek olması için ve bölge güvenliğini yeniden sağ-
lamak için Garp Ocaklarından yedi geminin Osmanlı donanmasına katılmasını 
da sağladı47. Tüm bu önlemlere rağmen Mora’dan Yanya’ya kadar hemen hemen 
tüm köyler Rumların çıkardıkları isyan ateşi altındaydı ve limanda bulunan Rum 
kaptanları gemilerini birer korsan gemisi gibi kullanarak Ege adalarında yaşayan 
Rumları isyana dâhil etmeyi sürdürüyorlardı48.

Bu arada Avrupa kamuoyu boş durmuyor uluslararası dayanışma hareketini 
sürekli canlı tutmaya çalışıyordu. Avrupa kamuoyunda Yunan isyanı “dinsize kar-
şı savaşan Hristiyan kardeşler” temasıyla işleniyor, Rusya’da F. P. Fonton Hristi-
yanların Müslümanlarla bir arada yaşamasının günahların en büyüğü olduğunu, 
Türklerin göç ettirilmedikçe bir anlaşmanın mümkün olamayacağını yazıyordu. 
Özellikle Filhelenizmin hayli etkili olduğu Batı Avrupa’da, Osmanlı devletinin 
Sakız’daki Rum isyanına müdahalesi, Sakız katliamı olarak aksettirildi. Victor 
Hugo Yunanlı Çocuk şiirini yazarken Delacroix “sakız Adası kıyımı” tablosunu 
yaptı. Avrupa dünyasının aydınları ve yazarları, Osmanlı devletinin Rum isyan-
larını bastırma sürecinde sarf ettikleri çabayı bir katliam gibi yansıtıyor, Hris-
tiyanlık dünyasını insanların doğal haklarını korumak adına Yunan İhtilali’ne 
yardımda bulunmaya çağırıyordu. Avrupa kamuoyunda devşirme sistemi tekrar 
gündeme getirilmiş, Yunanlı annelerden çocuklarını Yeniçeri yapmak üzere ko-
partan “barbar Türk efendiler” imgesiYunan isyanlarında tekrar güncellenmişti. 
Öte yandan Yunan yanlısı gazeteler, broşürler, kitaplar da Avrupa kamuoyunda ki 
bu tür algıları sürekli beslemeye devam ediyordu49.  
45 Ali Fuat Örenç,  Yakın Dönem Tarihimizde Sisam Adası (1821-1923), İstanbul Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı,  Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1995, s. 28- 29. 
46 Başkanlık Osmanlı Arşivi C. AS. 839- 35792, H. 29.9.1236.
47 Başkanlık Osmanlı Arşivi, HAT., 868- 38618, H. 27.12.1236.
48 Ferit Erden Boray, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İsyanlar, Kum Saati yay., İstanbul, 2011, s. 183.
49 S. Kutlu, a.g.e., s. 54.
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Jeopolitik Havzada Bir Devlet: Avrupa Hâkimiyetinde “Bağımsız” 
Yunanistan
Osmanlı yönetimi tüm dikkatini Mora’daki isyana çevirmişti ve 1823 yılında 

isyanların yoğunluğu biraz azalsa da, isyanların üstesinden henüz gelinememişti. 
Üstelik Yunan yanlısı lobiler, Batı kamuoyunu o kadar etkisi altına almıştı ki, Av-
rupa entelektüel dünyası, Yunan asilerini muharip kabul etmiş, Avrupa’dan birçok 
gönüllü Mora’ya savaşmak için gitmekten başka, para yardımlarında bulunmaya 
da başlamıştı50. Hatta bu duruma ilişkin olarak İngiliz asıllı bir subayın anılarında 
hayli çarpıcı bir detay ön plana çıkmaktadır. Osmanlı deniz kuvvetlerinde uzun 
süre görev yapan İngiliz asıllı Sir Adolphus Slade anılarında, Yunanlıların anla
mını bilmeden özgürlük peşine düşmelerinde İngilizler başta olmak üzere Büyük 
Güçlerin desteğinin altını çizmiştir51. Osmanlı hükümetinin kimi resmi yazışma-
larında da vurguladığı üzere bu isyan birkaç ay içinde bitebilecekken, Batılı dev-
letler ve Avrupalı aydınların, karışarak, para ve silah yardımı yaparak daha da 
kışkırtmaları nedeniyle bir türlü bastırılamamıştı52. Mora’da çıkan isyanların bir 
türlü bastırılamaması üzerine Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa 
1824 yılında Mora valisi olarak tayin edildi, ancak İbrahim Paşa görevinin ilk 
yılında bölgedeki asayiş ve huzuru tam anlamıyla sağlayamadı53. Ancak hemen 
sonrasında 1825 yılı başlarında, Rumların saldırılarının yoğunlaştığı ve Mora’nın 
merkezi Tropoliçe’de zor anların yaşandığı bir dönemde İbrahim Paşa ve Mısır 
donanması Rum asilere karşı üst üste başarılar elde etmeye başladı54. Balyabad-
ra’nın da tekrar Türk hâkimiyetine alınmasından sonra, İbrahim Paşa Rum isyan-
cılarının son direniş mahali olan Misolongi’nin kuşatmasına bizzat katılarak, bu-
rayı da 1826 yılında ele geçirip, isyanın büyük ölçüde bastırılmasını sağladı. 1827 
yılı ortalarında ise Atina’da tekrar Türk hâkimiyeti sağlanınca, İbrahim Paşa’nın 
sorumluluğundaki askerî harekât başarıyla sonuçlanmış oldu55. Rum asilerin Os-
manlı kuvvetleri karşısında aldıkları bu yenilgi, Avrupa diplomasisini olaya mü-
dahale etmek zorunda bıraktı. Yunan ayaklanması, Avrupalı devletlerin en başın-
dan itibaren olaya karışması nedeniyle zaten uluslararası bir nitelik kazanmıştı56. 
Nitekim Osmanlı kuvvetlerinin bu başarısı üzerine 1826 yılında İngiliz Hükümeti 
ve Rusya aralarında St. Petersburg Protokolü imzaladılar ve İngiltere, Mora’da 
özerk bir Yunan devletinin kurulmasını ve isyancıların desteklenmesini kabul 

50 Georges Castellan, Balkanların Tarihi, Milliyet Yay., İstanbul, 1993, s.275; S. Toprak, a.g.m., s. 324.
51 Besim Özcan, “Osmanlı Bahriyesinde Bir İngiliz Müşavir: Sir Adolphus Slade (1804- 1877)”, Askeri 

Tarih Bülteni, 22/ 43, Ağustos 1997, s. 41- 42 vd.
52 Başkanlık Osmanlı Arşivi, HAT., 926-40255, H. 29.12.1239.
53 G. Castellan, a.g.e., s.275; S. Toprak, a.g.m., s. 324.
54 S. Toprak, a.g.m., s. 325.
55 Muhammed Hanefi Kutluoğlu, “Kavalalı İbrahim Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 

21, İstanbul, 2000, s. 330-333.
56 S. Toprak, a.g.m., s. 325.
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etti57. 1827 yılında St. Petersburg protokolü aslında İngiltere ve Rusya’nın, Yu-
nanistan’ı Osmanlı’ya vergi veren muhtar bir devlet konumuna getirebilmek için 
devreye soktukları bir plandı. Bu protokolde Fransa, Rusya ve İngiltere Osmanlı 
devletinden isyancılarla anlaşıp affetmesini istemiş, 2.Mahmut da, bunu iç işleri-
ne müdahale sayarak geri çevirmişti. Bunun üzerine adı geçen üç devletin filoları 
Navarin’e geldi, Osmanlı donanmasına saldırarak 20 Ekim 1827’de II. Mahmut 
ve Mehmet Ali Paşa’nın donanmasını tamamen imha etti58. Osmanlı devleti bu 
acı tecrübeyi, daha önce birkaç defa daha yaşamıştı. 1571 İnebahtı Savaşı, 1770 
Çeşme ve 1853 Sinop baskınları göz önünde bulundurulduğunda59, 1827 yılın-
da Navarin’de Osmanlı donanmasının yakılması, Avrupa’nın Osmanlı devletine 
karşı kazandığı bazı askeri zaferlerin arkasındaki çirkin ayak oyunlarını ortaya 
koyması açısından hayli önemlidir. Göz ardı edilmemesi gereken bir başka ayrın-
tı ise Osmanlı donanmasının, 1826 yılında yeniçerilerin ortadan kaldırılmasından 
bir yıl sonra, devletin yeni bir askeri yapılanma telaşı içindeyken yakılmasıydı. 
Nitekim Rus, İngiliz ve Fransız donanmaları, Navarin’de bulunan Türk- Mısır 
donanmasını yakarak, Türk donanmasında o güne kadar sağlanan tüm ilerlemeyi 
de yok etti. Daha da önemlisi Osmanlı devleti sadece donanmasını değil, o güne 
kadar yetişmiş teknik personelinin önemli bir kısmını da yitirdi ve hatta bu durum 
Osmanlı donanma gücünü büyük bir krize soktu. Yunanistan’ın bağımsızlığı için 
Avrupa’nın bu taraflı tutumu, Osmanlı devletini uluslararası alanda yeni dostluk 
arayışlarına sevk etti. Osmanlı devletinin Navarin’de yakılan Türk donanmasını 
tekrar kurabilmek için yeterli zamanı ya da teknik imkânı bulunmadığından,  ta-
rih sahnesinde yeni bir güç olarak yer almaya başlayan Amerika Birleşik Devlet-
leri’nin dostluk istekleri hemen devlet gündemine girdi. 1830 yılı Mayıs’ında Os-
manlı devletiyle Amerika Birleşik Devletleri arasında Dostluk, Ticaret ve Seyr-i 
Sefain Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma sayesinde Osmanlı devleti Amerika’nın 
yükselen denizcilik gücünden ve savaş gemileri inşaatındaki tekniğinden yarar-
lanmaya başladı60. Navarin Baskını’ndan birkaç yıl önce Osmanlı hükümetinde 
Rusya’nın bu isyana karışarak daha fazla müdahale etmeyeceğine dair ağır basan 
izlenim61; bu tarihlerden itibaren değişerek politik bir öfkeye dönüştü. “Rusya 
devleti ahali-yi İslam’ın ve devlet-i aliyyenin (Osmanlı devletinin) baş düşmanı” 

57 M. Kayıran, M. Y. Metintaş, a.g.m., s. 40. 
58 Biray Çakmak, “1828- 1829 Osmanlı Rus Harbi Öncesinde Menteşe Sancağında İğneada ve Havalisi 

Muhafazasına Gönderilen Süvari Askerler Hakkında”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, 2/ 2, 2001, s. 42 vd. M. Kayıran, M. Y. Metintaş, a.g.m., s. 40.

59 İbrahim Etem Çakır, “İnebahtı (Lepanto) Savaşı ve Osmanlı Donanmasının Yeniden İnşası Üzerine Bazı 
Bilgiler”, Turkish Studies, 4/ 3, İlkbahar, 2009, ss. 512- 531; Besim Özcan, “Kırım Savaşı (1853- 1856)”, 
Osmanlı, C. 2, Yeni Türkiye yay., Ankara, 1999, s. 97- 110. 

60 Besim Özcan, “XIX. Asrın Ortalarına Kadar Osmanlı Bahriyesinde Yabancı Uzmanların Görevlendirilmesi”, 
Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, Sayı 24, Erzurum, 
1997, s. 46.

61 Başkanlık Osmanlı Arşivi, HAT., 1153- 45753, H. 29.12.1240.
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olarak kabul edildi62. İngiltere ise Navarin Baskınıyla, bölgede giderek güçlenen 
Mehmet Ali Paşa’ya Akdeniz dünyasında kimin daha güçlü olduğunu göstermiş 
oldu. İngiltere, Hindistan’a ulaşan ticaret yollarının güvenliğinde ve Orta Asya 
ile Uzak doğuda genişleme politikası sırasında sadece Rusya’nın değil aynı za-
man da Mehmet Ali Paşa’nın sürekli karşısına çıkacağını çok iyi biliyordu. Bu 
nedenle Navarin’de Mısır donanmasının yaşadığı kayıp İngiltere’nin uzun vadeli 
Akdeniz politikasında elini epeyce rahatlatmış oldu63. 

Navarin Baskını ayrıca, Avrupa barışının korunması için Osmanlı toprak bü-
tünlüğünün korunması gerektiği anlayışından da ciddi bir sapmaya işaret edi-
yordu64. Bu baskın, Türk kamuoyunda bir “haçlı saldırısı” olarak yorumlandı ve 
Osmanlı devleti yaşananlar karşısında durumu hiç de müsait olmamasına rağmen 
1828 yılı Mayıs’ında Rusya’ya savaş açtı. Osmanlı devleti bu savaşta büyük bir 
yenilgi aldı ve bu savaş sonunda 1829 yılında Yunanistan’a özerkliğin de tanın-
dığı Edirne Anlaşması’nı imzalamak zorunda kaldı. Yunanistan’ın bu yeni siyasi 
yapıya Rusya sayesinde kavuştuğu izlenimi o kadar güçlenmişti ki, İngiltere bu 
algıyı dağıtmak için 1830 tarihli Londra Protokolü ile Yunanistan’ın bağımsızlı-
ğını kendisi, Fransa ve Rusya tarafından da resmen tanınmasını sağladı. İngilte-
re bu protokolle, Yunanistan üzerindeki Rus nüfuzunu kırmaya çalışmış ve yeni 
kurulan devlet üzerindeki durumunu güçlendirmişti. Daha da önemlisi tüm bu 
yaşananlar Osmanlı devletinin yaşadığı güç kaybını ve Rusya’yı tek başına yene-
meyeceğini bir kere daha ortaya koydu, ayrıca Yunanistan’ın bağımsız bir devlet 
olarak ortaya çıkması, diğer Hristiyan halklara da örnek teşkil etti ve Osmanlı 
devleti hızla dağılma sürecine sürüklendi65. 

Sonuç Yerine
Osmanlı egemenliğindeki Rumlar, devletin geleneksel politikası olan tebaa-

nın sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gözetilmesi ve hoşgörü gösterilmesi yani 
istimalet uygulamasının verdiği avantajları kullanarak, başta Rusya olmak üzere, 
Batılı devletlerin kışkırtmaları ve Fransız İhtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı-
nın da etkisiyle ayaklanarak bağımsızlık hareketlerine giriştiler. Bu ayaklanma-
da Avrupa kamuoyunun desteğini arkalarına alan Rumlar, Türklerle yaşadıkları 
olayları, Müslüman ve Hristiyan savaşı olarak aksettirmeyi başardılar. Rumlar, 
Rusya’nın eski Bizans devletini tekrar ihya etme politikasına güvenerek başlat-
tıkları ayaklanmaları uluslararası bir sorun haline getirmek için ellerinden geleni 
62 Başkanlık Osmanlı Arşivi, HAT., 1667-24, H. 1.5.1243.
63 Zekeriya Türkmen, “Girit Adasını Osmanlı İdaresinden Ayırma Çabaları: Yunan İsyanını Takip Eden 

Dönemdeki Gelişmeler (1821-1869)”, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi- OTAM, 
12/ 12, 2001, s. 224- 225.

64 Hayrettin Pınar, “Mehmed Ali Paşa İsyanı ve Metternich’in Osmanlı Siyaseti”, Anadolu Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, 11/ 2, 2011, s. 164.

65 M. Kayıran, M. Y. Metintaş, a.g.m., s. 40- 41.
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yaptılar. Avrupa’nın yardımlarından güç alarak ayaklanan Rumlar, Türk Müslü-
man halkını katletmeye varan tarifi imkânsız acıların ve Türk- Yunan ilişkilerin-
deki şüphe ve güvensizlik tohumlarının ekilmesindeki ilk aşamanın yaşanmasına 
neden oldular. 
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Resim 1: Tripoli Katliamı
Tripoli Katliamı, Yunan Bağımsızlık Savaşı’ndaki Tripoli kuşatması sırasında  23 Eylül 

1821 günü şehrin düşmesi ile Müslümanların (Türk) ve Yahudilerin katledilme olay-
larıdır.

Resim 2: Navarin Deniz Savaşı’nda Osmanlı Donanması’nın Hezimeti
Navarin Deniz Savaşı,, Osmanlı ve Mısır donanmalarıyla, birlikte hareket eden 

Britanyalı, Fransız ve Rus donanmaları arasında, 20 Ekim 1827 tarihinde geçmiş olan 
bir deniz savaşıdır. Bu savaş Osmanlı tarihinde Navarin Olayı, Navarin Baskını  ya da 

Navarin Faciası adlarıyla da geçer.



Yunan İsyan/Bağımsızlık Sürecinde Anadolu’da Rumlar

Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU

Çokuluslu bir imparatorluğun iyi işleyen siyasi, sosyal ve ekonomik bir dü-
zen kurması, bu düzenin yüzyıllar boyunca ayakta kalması bazı ön koşullarla 
mümkün olur. İmparatorluğun başarısının dayandığı bir nokta yönetici sınıfın 
kendisini sürekli olarak yenileyebilmiş olmasıdır. İmparatorluk “doğası gere-
ği” liyakat usulünü esas alır. Roma’da, Bizans’ta ve Osmanlı’da yöneticiler en 
yetenekli kişiler arasından seçilir. Çünkü aksi halde imparatorlukların farklılığı 
yönetebilmesi ve ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Aynı şekilde imparator-
luklarda farklılıkları tanımaksızın bütünleşme gerçekleşemez. Bu konularda Bi-
zans, Roma İmparatorluğu’nun; Osmanlı ise kuşkusuz sadece Roma ve Bizans 
değil önemli bir birikimin mirasçısı, takipçisidir. İmparatorluklar bürokratik yapı 
veya yöntemlerinden başka, aynı zamanda sosyo-kültürel anlamda da birbirinden 
beslenir. Kültürel, bilimsel, ekonomik beslenme ve kaynaşma imparatorlukların 
güçlü, başarılı veya uzun soluklu olmasında rol oynar1. Osmanlı, tarihin gördüğü 
en büyük devletlerden biri olarak fetihler yoluyla bünyesine kattığı çeşitli halkları 
benzer yöntemlerle yönetti. 

Balkanlar ve Avrupa’daki Osmanlı ilerleyişiyle özellikle Hristiyan topluluk-
lar Osmanlı toplumunun bir parçası oldu, Anadolu’da da doğal olarak yerli halk 
içinde gayrimüslimler vardı. Balkanlar, Anadolu Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 
yaklaşık yüzyıllar süren Osmanlı varlığı farklı kültürleri bir arada tutmayı hatta 
zaman zaman sorunlar da çıksa kaynaştırmayı başarmıştır, demek çok yanlış ol-
masa gerek. Bu noktada iyi işleyen bir yönetim sistemi yanında farklı kültürleri 
yönetmenin yöntemi olarak kullanılan Osmanlı millet2 sisteminin varlığı önemli-
dir. Bu sistemde gayrimüslim halk inançlarına göre bir topluluk oluşturur ve bun-
lar ibadetlerini özgürce yaşar, kendi tebaası içinde bireyi ya da bireyin ait olduğu 

1 Şenses 2019 İmparatorluk ve Ulus Devlet, Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 95, Yaz 2019, s. 87 - 98.
2 Klasik İslam literatünde millet kavramı din, mezhep ya da bir din ve mezhebe bağlı topluluk anlamında 

kullanılır. Osmanlı millet sisteminde etnik kökenlerine bakılmaksızın aynı millet-cemaat içinde 
değerlendirilmiştir. Yani Türk, Bulgar, Sırp, Arap değil, Müslüman, Ortodoks, Yahudi gibi millet 
toplulukları oluşturulmuş her birine millet denilmiştir.  Küçük 1999, s. 210.  Ortaylı 2005,66-70
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cemaati ilgilendirecek konulara devlet müdahale etmezdi. Cemaatlerin başında 
bulunan ve genellikle en üst düzeydeki dini liderler devlet ile tebaa arasındaki 
ilişkiler için aracılık yapardı. Yani devlet, millet-cemaatin içişlerine karışmazdı, 
ama dini liderler aynı zamanda birer idareci olduklarından onların seçimine mü-
dahale edilirdi. 3

Yunan tarihçileri halklarının Osmanlı idaresi altında yaşadıkları dönemi ve bu 
zaman boyunca geçirdikleri değişiklikleri hep sakıncalı bir miras olarak kabul 
etmişlerdir. Çünkü onlara göre Yunan ulusu kültürel olarak yabancı ve fetihçi 
karakteri olan bir devletin idaresi altında kalmıştı. Bu tarihçiler, bir yandan halk-
larının egemen siyasi kültürün dışında kalıp farklı kimliklerini koruduklarını ve 
yönetenlere karşı sürekli bir mücadele içinde olduklarını ileri sürmüşlerdir; ayrı-
ca araştırmalarında Osmanlı yönetimiyle Rumlar arasındaki etkileşimi sınırlı ele 
alarak konuya tek yönlü bakmışlardır4. Uzun ömürlü bir devletin, yönettiği halk-
lara karşı yaklaşımının doğru kanallardan yürütülmesi hayati önem taşır. Birey ve 
egemen siyasi kültür arasında devam edecek bir mücadelenin devlete ve topluma 
zarar vereceği de açıktır. Osmanlı egemenliğinde devlet ve toplum ilişkilerinde 
bir mücadelenin sürekli varlığı aslında tarihin seyrini etkileyebilecek sonuçlar 
doğurabilirdi. Bu nedenle Osmanlı yöneticileri de mirasçısı oldukları siyasi kül-
tür/kültürlerin farklılıkları bir arada tutan yönetim anlayışından etkilenerek kendi 
sistemlerini oluşturdular. 

Bu çalışma,  Devlet-i Aliyye’nin Rum Milleti’nin devletle ilişkilerine odakla-
nırken bir yandan da Anadolu Rumları ve Osmanlı yönetimi ilişkilerinin “hassas” 
bir dönemi olan Yunan Krallığının kurulduğu yıllarda Osmanlı tebaası olarak 
“Rum Milleti”nin bu süreçten nasıl etkilendiğine ilişkin değerlendirmeler yap-
mayı hedeflemektedir. Çalışma eksiksiz olma iddiasında değildir, ancak dönemin 
aydınları ve önemli siyasi kişilikleri dışında sıradan Rumlarla ilgili kaynaklar 
elverdiği ölçüde belirgin örneklere dayalı değerlendirme yapılacaktır; bunun ya-
nında Yunanistan’ın kurulduğu süreçteki siyasi olaylar ile ilgili değerlendirmeler 
bu çalışmanın sınırları içinde değildir. 

Rum sözcüğü içinde bir cemaatten daha fazlasını barındırır, sözcük tarihsel 
süreçte Roma ile ilişkilendirilir, Bizans Roma ayrımın yapılmadığı dönemde Bi-
zans hatta Anadolu’yu ifade eder. Romalı, Roma’ya ait anlamındaki Romaio söz-
cüğünün Arapça’ya geçmiş şekli olan Rum sözcüğü Arap-İslâm kaynaklarında 
Romalılar, Bizanslılar ve İslam topraklarında yaşayanlar için kullanılmıştır. Ana-
dolu’da dolayısıyla da eski Roma topraklarında devlet kuran Selçuklu Devleti bu 
nedenle Rum Selçuklular adıyla anılırdı. Osmanlıların ilk döneminde Amasya, 
Sivas ve Tokat’ı içine alan idari birim eyalet-i Rum olarak adlandırılmış, ayrıca 
3 Küçük 1999, s. 210.
4 Augustinos 1997,5. 
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Anadolu’da Müslüman-gayrimüslim herkes için Rum/Rumi tanımlaması yapıl-
mıştır. Anadolu’ya mülk-i Rum, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki topraklarına 
Rumeli; Osmanlı hükümdarlarına da Rum padişahı denilmiştir. Bizans’ın var-
lığına son veren Fatih Sultan Mehmed diğer unvanları yanında Kayser-i Rum 
unvanını da almıştır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda önemli hizmetleri görülen 
abdalân-ı Rûm, ahîyân-ı Rûm, bâciyân-ı Rûm ve gāziyân-ı Rûm dini-askeri dört 
topluluk vardır. Rumi tanımı kaynaklarda Anadolulu yanında Osmanlı anlamına 
da gelir. Rumilik, ırk bakımından Rumlar’ı değil, Osmanlıları da kapsayan kül-
türel ve sosyal bir tanımlama şeklinde yorumlanmıştır. Osmanlı dünyasında Rum 
sözcüğü Grekçe konuşan Hristiyanları ifade etmek için kullanılmıştır.Balkanların 
fethiyle Osmanlı idaresi altına girecek olan Yunan anakarası, Trakya ve adalarda 
yaşayan, Grekçe konuşan topluluklar da taife-i Rumiyan’dır. 18.ve 19.yüzyıl-
larda Anadolulu ve Osmanlı anlamındaki Rumi tanımlaması tamamen ortadan 
kalkarken etnik bir grubu ifade eden Rum kelimesi yaygın biçimde kullanılmaya 
devam etti5. 

Anadolu’nun yerli ve eski sakinlerinden biri olan Rumlar,11.yüzyılda gelen 
Türk fetihleri ile birlikte belli ölçülerde bir düzen bozukluğu yaşadılar. Osmanlı 
siyasi gücünün pekiştirildiği 16.yüzyılda ise temel insan içgüdüleri olan kendini 
koruma ve geliştirme dürtülerinin etkisiyle Rum toplulukları, bazen dağlara ka-
çarak bazen köyleri terk ederek daha büyük kentlere göç ile veya tamamen kendi 
içine kapanarak Bizans halk kültürünün mirasçıları olarak yaşadılar ve dillerini 
de muhafaza ettiler. Bir diğer yandan Osmanlı tebaası Rumlar, diğer gayrimüs-
lim cemaatlere göre daha farklı bir konumdadır. Bu farklı konum Rum cemaa-
tinin lehine bir farklılıktır. İmparatorluk coğrafyasında Anadolu ve Balkanlarda 
Müslüman-Türklerden sonra en kalabalık topluluktur Rumlar ve devlet bürokra-
sisi için de önemlidir. Eğitimli, dil bilen, dış politika geleneklerine hakim Rum 
bürokratlar devlet sistemi içinde uzun zaman yerlerini korudular. Osmanlı gibi 
çok uluslu imparatorluklarda devlet ve toplum hayatına kabul edilme, yönetimde 
görev alma etnik kökenden çok devletin kültür ve ideolojisini benimsemek ve ko-
şullarına uyum sağlamakla ilgilidir. Müslüman olan ve hükümdara sadık herkes 
Arnavut, Gürcü, Moralı fark etmeksizin yönetici adayıdır ve millet-i hakime’ye 
mensuptur6. Müslüman olmadan yönetici sınıfa dahil olan Rumlar, Osmanlı te-
baası diğer gayrimüslim topluluklara göre daha imtiyazlı bir konumdadır. Bizans 
imparatorlarının soylarıyla ilişki iddiasındaki özelikle Fenerli zengin Rum aileler 
devlet yönetiminde  yüzyıllarca görev aldı7. Osmanlı Beyliği’nin ilk fetihlerini 
gerçekleştirdiği dönemlerde askeri güç olarak yerli aristokratların özellikle Ru-
meliye geçiş sürecinde Osmanlılarla birlikte hareket ettikleri bilinir. Osmanlı or-
5 Avcı 2008, 222-225
6 Ortaylı 1978 , 171. 
7 Kırmızı 2002, 295-306
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dusunun hafif süvari birliği olan Akıncı Ocağının temellerini geçmişte Bizans’a 
bağlı Harmankaya Tekfuru iken Osmanlı hizmetine giren Köse Mihal atmıştır8. 
Akıncı Ocağı  16.yüzyılda önemini kaybedinceye kadar bu ocak içinde görev 
yapan Mihailoğulları gibi başka aileler de vardır ayrıca Akıncı Ocağına reaya-
dan da atananlar olabiliyordu9. Osmanlı Ordusu içinde eyalet güçlerini oluştu-
ran sipahiler arasında her zaman Rumlar bulundu. Devletin özel bazı ihtiyaçla-
rını karşılayan, saray ihtiyacı için üretim gerçekleştiren Rum sipahilerin diğer 
sipahilerden bir farkı yoktu10. Rum cemaatinin Osmanlı Devletine hizmetinde 
en iyi bilinen görevleri; XVII yüzyıldan itibaren Divan Tercümanlığı11 ve Eflak 
Boğdan eyaletlerinin yöneticiliğidir. Ayrıca çeşitli Avrupa kentlerinde diplomat 
olarak Osmanlı Devletini temsil ettiler12.  Rumların resmi görevleri sadece Boğ-
dan voyvodalığı veya divan tercümanlığı ile sınırlı değildir. İstanbul’un fethinden 
itibaren geleneksel olarak belli görevlere getirilen Rum aileler yüzyıllar boyunca 
resmi görevlerini sorunsuzca yerine getirdiler. Başkentin kapılarında Yenikapı ve 
Silivrikapısı’nda bulunan baruthanelerin13 korunması oldukça prestijli bir görev 
olmalıdır. Özellikle geceleri bu baruthaneler pasban adı verilen bir çeşit gece 
bekçisi tarafından korunur. Baruthane pasbanları Rum ve Ermeniler’den oluşan 
76 kişilik bir topluluktur. Bu göreve padişah beratıyla getirilirler14. Padişah be-
ratı resmi görevlilere verilir, bu beratla göreve gelenler, toplumsal sistem için-
de “askeri” kavramıyla adlandırılan devlet görevlileridir. Burada dikkate değer 
nokta devlet ile Rum ve Ermeni cemaatleri arasındaki karşılıklı güvendir. Os-
manlı başkentinin içinde patlayıcı bir maddenin olasılıkla imal edilip depolandığı 
mekânlarda özensiz-disiplinsiz herhangi bir davranış veya bir yönetim zafiyetinin 
ortaya çıkarabileceği sonuçlar oldukça ağır olabilirdi. Bu nedenle devlet böylesi 
önemli bir görevi verirken güvenirliğini kanıtlamış bir grubu seçmiş olmalıdır. 
Bir başka dikkat çekici nokta da devlet görevi için belli ailelerin seçilmiş olması-
dır. Osmanlı devlet görevlileri içinde böyle örnekler vardır. Hatta babadan oğula 
kuşaklar boyunca belli hizmetleri yapan aileler Osmanlı sistemine yabancı değil-
dir. Bu aileler önemli sorunlar çıkmadığı sürece “soylarının görevlerini” yerine 

8 Özcan 1989  249-250
9 Kayapınar-Özünlü 2015, 2,3,4. 
10 A. DVNSMHM.d 1-65   19.09.961 
11 Resmi tercümanlık daha önceleri de bilinmesine rağmen XVI. Yüzyılda önem kazandı özellikle Derya 

Tercümanlığı görevine Rumlar getirilirdi. Kırmızı 2002,297..
12 Karaca, Suço, Muziris, Mavrokordato, Gikas ve Kalimaki Aileleri Divan-ı Hümayun  baş tercümanlığı 

görevine en çok getirilenlerdir. Kırmız, 2002, 298
13 Evliya Çelebi, yeniçerilerin Etmeydanı’ndaki Yeniodalar denilen kışlalarının sınırları içinde barut ve el 

humbaraları imal ettiklerini bildirir. Selânikî Mustafa Efendi de Târih’inde Yeniodalar’daki baruthânenin 
veya barut ıslah yerinin 985 Zilkadesinde (Ocak 1578) kurulduğunu yazar. Evliya Çelebi’nin bildirdiğine 
göre onun yaşadığı yıllarda, hazırlanmış barutlar Silivrikapı ile Yenikapı arasındaki surların kale 
kulelerinde depolanıyordu. Bir defa yıldırım isabetiyle bir kule patlamış olduğundan çok sıkı tedbirler 
alınmıştı. Eyice 1992, 94-96

14 A. C. AS 36/1614     1768
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getirdiler. Sistem bu durumda devlet görevlerinin genetik olarak bağlanmasına 
izin veriyor,  sakınca görmüyordu.  

Devlet-i Aliyye’nin Rum Milleti de Osmanlı yöneticileri için güvenilir bir 
topluluk olma özelliklerini yüzyıllar boyunca sürdürdü. Rum elit, devletin bürok-
ratik sistemine dahil oldu, Rum sipahiler toprak ve ordu sistemi içinde devlet dü-
zeni içinde üstlendikleri rolün gereklerini yerine getirdiler. Ortodoks din adamları 
patrikhaneye bağlı olarak toplum hayatının kendi sorumluluk alanlarında olan 
bölümüyle ilgilendiler. Büyük işler, resmi görevler genellikle Rum cemaatinde 
de belli bir topluluğun elindedir. Varlıklı, eğitimli ve güçlü Rum aileler Divan-ı 
Hümayun tercümanlığı için yine birbirleriyle yarıştılar, bu mücadele kısıtlı bir 
elit çevrede ve başkentte sürdü, elit bir aileden gelmeyen, gerekli eğitimleri al-
mamış, özellikle de başkent dışında yaşayan herhangi bir genç erkeğin, Müslü-
man ya da gayrimüslim olması durumu çok etkilemez, sipahilik dışında resmi 
görevlerde  bulunması zaten çok zordur. Rum cemaati için de durum farklı de-
ğildir. İstanbul dışında müslim/gayrimüslim her cemaatin elitleri mutlaka vardır 
ve içinden çıktıkları toplumun diğer üyelerinden farklı hayatlar sürme olasılıkları 
da bulunur. 19.yüzyılda Osmanlı ülkesinde bu elit toplulukların içinde olmayan 
sıradan insanların hayatları genellikle birbirine benzer, özellikle küçük kasaba ve 
köylerde, yaşam koşullarını Müslüman veya gayrimüslim olmak değil, ekonomik 
güç ve sosyal statü belirler. Rumlar da diğer Osmanlı tebaası gibi sahip oldukla-
rı olanaklara uygun yaşamlar sürdüler. Bir Osmanlı kentinde/kasabasında veya 
köyde heterojen demografik unsurlar bir arada bulabilir, eski dönemlerden itiba-
ren kentlerde mahalleler her millet için ayrı ayrı planlanır, Müslüman mahallesi, 
Rumiyan mahallesi, Yahudiyan, Ermeniyan mahalleleri kentin ayrı yerlerindedir, 
mahalle sakinleri arasında sosyal-ekonomik farklılıklar görülebilir. Mahalle sa-
kinlerinin ortak özelliği aynı dinsel inanca sahip olmalarıdır. Yani Osmanlı mil-
letlerinin her birinin mahallesi ayrıdır. Kişinin ve ailesinin özel hayatını geçir-
diği mekân aynı dinsel inanca sahip ailelerin yerleşik olduğu yerdir. Bu durum 
sadece konut mekânları ayrılması için ve hemen hemen 19.yüzyıla kadar geçerli 
olmuştur. Mahalle halkı arasında, ekonomik farklılıkların olması, çok zengin ya 
da oldukça yoksul ailelerin aynı dinden olmak koşuluyla komşu olması sık rast-
lanan bir durumdur, yani bir mahallede zenginlerin ihtişamlı evlerinin yanında 
basit ve gösterişsiz bir hayat tarzını işaret eden komşu evler bulunabilir15. En 
azından 19.yüzyılda ekonomik durumun bireyin yaşadığı yeri belirler hale gel-
mesine kadar durum böyle devam etti. Her cemaat devlet ile ilgili işlerini önceleri 
mahalle kethüdası II. Mahmut döneminden itibaren de muhtarlarla, gayrimüslim-
ler de Vücuh ve Kocabaşılar (cemaat liderleri) aracılığıyla yaptı, gayrimüslimler 

15 Kuban, 1968, 71 Eski Aydın Sancağı bölgesini daha yakından tanımak amacıyla yaptığımız alan araştırması 
sırasında henüz tarihi dokusunu kaybetmemiş mahallelerde bunu açıkça gördük. 
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çok gerekmediği sürece Hükümet-i Örfiye ve Hükümet-i Şer’i gibi yerel güçlere 
başvurmamayı tercih ettiler16. Gayrimüslim cemaatin idare ile aracısı bu lider-
lerdi. Zaten sıradan bir Osmanlı’nın vergi ve askerlik dışında resmi işlerle çok 
fazla ilgisi olması da gerekmedi. Kocabaşılar tebaa ve devlet arasındaki köprü 
görevlerini uzun yıllar devam ettirdiler, ancak Anadolu’nun genelde “karışmaya” 
başladığı dönemlerde merkezi otoritede bu görevin başka amaçlara hizmet ettiği 
yolunda bir izlenim doğdu17 .

 Kentlerin ticari bölgesinde Müslüman gayrimüslim ayrımı yoktur; farklı kül-
türlerin birlikte yaşadıkları kent, köy ve kasabalarda her ne kadar farklı hayatlar 
sürüyormuş gibi görünseler de günlük yaşamda, ticari ilişkilerde ortak bir hayatı 
paylaştılar, çarşıda birbirlerinden alışveriş yaptılar. Belli bir uyum içinde bazı ku-
rallara bağlı kalarak ya da bu kuralları zaman zaman ihlal ederek, ama hep birbir-
leriyle yakın ilişkiler içinde yaşadılar. Özellikle küçük yerleşimlerde ve sayıları 
çok olmasa da Müslim ve gayrimüslimlerin birlikte yaşadıkları köylerde farklı 
toplulukların birbiriyle ilişkiye geçmeden yaşaması zaten mümkün olamazdı. 
Ticari hayat içinde, çarşıda yani erkeklerin dünyasında ilişkiler daha çeşitliydi. 
Esnaf kentin çarşısında diğer dinlerden esnaflarla birlikte çalışır, bir Rum ustanın 
Müslüman çırağı, Ermeni kalfanın Rum ustası olabilir18. Kentin ticari alanında, 
para-mal mübadelesinde dinsel bir ayrımdan söz edilemez, Osmanlı dünyasında 
ticaret herkes için vardır. Aynı arastada dükkân komşusu oldular, ticari ilişkiler 
içinde birbirlerine kefalet ya da vekâlet ettiler. Ticarethane-yi Amire’ye19 kayıtlı 
tüccarlar olarak uzak diyarlardaki başka “millet”lerden tüccarlara vekâlet etti-
ler, komisyonculuk yaptılar20. Zaman zaman çarşının Müslim ve gayrimüslim 
“güçlü” esnafı aleyhlerine gelişen bazı durumları veya çevredeki eşkıyalardan 
şikayetlerini anlatan istidalar yazarak altlarına birlikte imza attılar21, çıkarlarını 
birlikte korudular. Çarşı esnafı birbirlerinin müşterileri de oldu, ayrım gözetme-
den ortaklıklar da yaptılar. Çarşı dışında da ilişkiler devam etti, örneğin, sanatıyla 
ünlü Rum duvarcı ustaları Müslüman mahallelerinde evler inşa etti. 

Üretim alanında mesleklerin dağılımı konusunda da belirgin bir ayrışma var 
görünse de herhangi bir meslek bir dinsel veya etnik grubun tekeline kesinlikle 
alınamaz, devlet bu konuda gereken özeni gösterir22. Bilinenin aksine bazı sanat 

16 İzmir ve çevresi ile ilgili rapor:. A. MKT. UM 105/100   1852 
17 A. MKT. UM 105/100 1852
18 XIX. Yüzyıl ortalarında 1844-45 yıllarında düzenlenmiş Temettuat Defterleri bu konuda ayrıntılı bilgiler 

sunar. 
19 Ticarethane-yi Amire yasal olarak ticaret yapanların kayıtlarının tutulduğu bir resmi kurumdur. A. MKT. 

NZD 2/29   1850 
20 . A. MKT. NZD 2/29  1850. 
21 BOA. Y. PRK. AZJ 48/34  1906
22 Pullukçuoğlu Yapucu 2013, 519-535.   
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ve zanaat kollarının faaliyetinde öne çıkan grupların varlığı23 tekelleşmeye neden 
olmaz. Osmanlı toplumu, ticaret alanı devlet tarafından da bir bütün olarak ele 
alınır. Tebaanın hayatını sürdürebilecek gelirinin devamlılığı sistemin de sürekli-
liği için gereklidir. Bu yüzden bir mesleğin veya zanaatın uzmanı olmak Müslü-
man veya gayrimüslim olmaktan daha önemlidir. Rumlar uzman oldukları mes-
leki faaliyeti herkes gibi kent ve kasabaların çarşı-pazarında, imalathanelerinde 
gerçekleştirdiler. Osmanlı ekonomik düzeni ve toplumsal işbölümü çerçevesinde 
değerlendirildiğinde Rumların ticaret, özellikle deniz aşırı ticaret konusunda belli 
bir uzmanlaşma sağladıkları da gerçektir. Üretimi gerçekleştiren Müslim-gayri-
müslim köylüler, bölgesel alış-verişte daha çok Müslümanlar, bölgeler arası tica-
rette sıklıkla Rumlar, uluslararası ticaret ve mültezimlikte Ermeniler, Yahudiler 
ise daha çok İzmir’de simsarlıkta XVII. yüzyıldan itibaren uzmanlaştı. Ama bu 
durum dini, milli ya da etnik tutuculuktan kaynaklanmadı. Rakipleri karşısında 
sağladıkları üstünlükler etkin uzmanlık, tesadüfi bağlantılar ve demografik rast-
lantılar bu işbölümünü etkinleştirdi24.            

Ticaret dünyası dışında gündelik hayatın bir parçası olarak mahallede kadın-
ların dünyasında da  Müslim -gayrimüslim ilişkisi sürdü; Müslüman mahallesine 
gelen Rum mahalle çerçisi kapı kapı dolaşarak Müslüman kadınlara kumaş, ip-
lik vb sattı, ya da bir Yahudi bohçacı aynı mahallede hem haber yaydı, hem de 
mesleğini icra etti; bir çarşıdaki Rum bakkal Müslüman, Yahudi ve Ermeniler’e 
veresiye mal sattı, yakındaki manastırdan gelen rahibeler dillerini bilmedikleri 
hasta ve yoksul Müslüman çocuklara ilaç dağıttı25.

1821’de Mora’da Osmanlı Devletine karşı başlayan/başlatılan hareket yüzyıl-
ların birikimi birlikte yaşam kültürüne ciddi zararlar verdi. Misyonerler, casuslar, 
devlet adamları hatta devletler, sanatçılar, aydınlar, Avrupa kültürünün temeli ol-
duğunu düşündükleri Antik Yunan kültürünün çağdaş temsilcisi olarak gördükleri 
Osmanlı Rumlarının önce “aydınlanma” larını sağladı sonrasında da bağımsızlık 
için cesaretlendirdi, teşvik etti. Thomas Hope’un Anastasius’unda billurlaşan dü-
şünceye göre Rumların önceden bağımsızlık hareketine girişememelerinin önün-
deki en büyük engel Fener aristokrasisidir. Sıradan Rumlarla Fener aristokrasisi 
arasındaki ayrışmanın temelinde de Osmanlı politikası vardır26. Patrikhanenin bu 
yeni fikirlere karşı tavrı pek sıcak değildi, aydınlanma taraftarlarına karşı çık-
tı, 1819’da laik aydınların kitaplarını  heretik (sapkın) ilan ederek, yeni doğan 
çocuklara antik Yunan isimleri verme modasını aforoz etti. Küçük tüccarlar, ay-

23 Bu konuda çeşitli görüşler bulunur, özellikle Rumların ticaret alanında diğer topluluklara göre çok daha 
öne çıktığı görüşü taraftar bulmuştur. Bu durumun toplumsal işbölümü açısından ele alınması daha doğru 
bir yaklaşım olabilir. 

24 Goffman, 2003, 139. 
25 . Alsan 2002, 13. 
26 Kasaba 2005, 96
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dınlar ve burjuva kesimi Aydınlanma fikirlerini savunurken Patrikhane, ruhban 
sınıfının üst kademesi ve Fenerlilerin  büyük bir kısmı karşıt görüşte yer aldı. 
Kocabaşılar ve zengin tüccarlar ise eğitim projelerinde yer alsalar da servetlerini 
tehlikeye atmak istemediler27. 1827’de Ortodoks papazları kendi cemaatlerinden 
olup misyonerlerle ilişki kuranların en ağır şekilde cezalandırılmalarını sağlaya-
caklarını cemaatlerine duyurmuştu28. Aydınlanma ve bağımsızlık düşüncesi aslın-
da Anadolu Rum toplumunu böldü ve bu yeni fikirler sosyal ve ekonomik düzeyi 
yüksek kesimde sınırlı bir etki gösterdi demek çok yanlış olmasa gerek. Fenerli 
aristokrat aileler, Ortodoks din adamları, devlet ile ilişkileri görece yoğun büyük 
tüccarlar ve resmi görevliler için hayatın normal seyrinin radikal bir değişime 
uğraması durumunda kaybedilebilecek servetler, statüler vs elbette vardı. Ancak 
başlangıçta Yunan Aydınlanması fikrine, mesafeli yaklaşan Fener aristokrasisi-
nin,  Aleksandr İpsilanti ve Aleksandr Mavrokordato gibi üst düzey temsilcileriy-
le Osmanlı’ya isyan ve bağımsızlık hareketinin bizzat içinde yer alması ilginçtir. 
Aydınlanma fikrine mesafeli yaklaşan patrikhane de bu hareketten zararlı çıktı. 
Eflak ve Mora isyanlarıyla ilgisi belirlenen Patrik 2.Gregorios, 2.Mahmud’un 
emriyle Babıali’ye çağrıldı ve yapılan sorgulamasında Fatih fermanında belir-
tilen çerçevenin tamamen dışına çıktığını, kanuna ve kamu düzenine aykırı faa-
liyetlerde bulunduğunu itiraf etti; ayrıca yapılan soruşturma ile Paskalya gecesi 
Rumlar’ın Müslümanlara saldırmak için hazırlık yaptıkları da anlaşıldı. Bunun 
üzerine patrik Fener’e gönderilerek Paskalya gecesi patrikhanenin orta kapısında 
asıldı. Aynı harekete katılan Kayseri, Edremit ve Tarabya metropolitleri de Balık-
pazarı’nda Kaşıkçılar Hanı önünde ve Parmakkapı’da idam edildiler29. 

Yine aydınlanma hareketinde bir çeşit karşıt görüşü savunan sermaye sahibi, 
varlıklı Rumlar isyan hareketiyle ilişkileri belirlendiğinde hayatları değişti. Os-
manlı yönetimi böyle bir isyana karışan, yardımcı olanları cezalandırma konu-
sunda hayli sertti. 1821 Mora İsyanı  resmi belgelerde “fesad ve ihanet” hareketi 
olarak tanımlanır. Osmanlı tebaası Rum milletinden fesad ve ihaneti görülenlerin 
bütün mal varlıklarına el koyulması ve taliplerine satılması30 sıklıkla başvurulan 
bir ceza yöntemidir. Resmi belgelerin diliyle “fesad” içinde yer aldığı belirlenen 
ve ceza alanların sahip oldukları her türlü malın dökümü Zimmet Halifesi tara-
fından hazırlanıp sonrasında da mezatta satılırdı31. Fesad suçları sabit olan ve 
yakalanamadan kaçan zengin Rumların Boğaziçi’ndeki yalıları içindeki eşyalar 
muhafaza altına alınıp bazen de kitaplar ile birlikte Enderun Hazinesine taşına-
bilirdi32. Hatta bu konuda bir şüphenin olması bile resmi görevlileri harekete ge-
27 Koyuncu 497-498. 
28 Erhan 96-97
29 Şahin 1995, 342-348
30 C. ML 36-1605   1822
31 D. BŞM ZMT.d 13998 1823
32 C. DH 260  12975  1821
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çirebiliyordu. İmroz adasında çiftliği ve çok miktarda hayvanı olan Aynaroz Ma-
nastırı papazlarından birinin fesad hareketine “katılmak üzere” olduğunu belirten 
bahr-ı sefid  (Çanakkale) muhafızı Mehmet Paşa, çiftlikte tespit ettiği hayvanların 
irade-i seniyye iktizasına göre satılabileceğini bu nedenle bir emirname istediğini 
bildirdiğinde33 büyük olasılıkla hızla mezatın kurulduğu ve satışın gerçekleştiği 
tahmin edilebilir. Aynaroz papazının, muhafızın mezatta satış talebini bildirdiği 
sırada, isyana henüz katılmamış olduğu düşünülünce bazı kötü niyetli taleplerin, 
asılsız suçlamaların da gerçekleşmiş olabileceği akla gelir.  Böylesi bir isyan, 
ardından gelen ve neredeyse bütün Avrupa’nın özellikle Rusya’nın bir şekilde 
karıştığı olaylarda müdahalesi, yardımı vs olan tebaanın devletin koyduğu ku-
rallar çerçevesinde ceza alması beklenmedik bir durum değildir. Ama bu süreçte 
masumiyetini ispat edemediği için hayatı hiç beklenmedik şekilde değişmiş biri-
leri de olabilir.

1820’li yılında Osmanlı tebaası bir Rum olmak hangi açıdan bakılırsa bakılsın 
çok kolay olmasa gerek. Bir yanda bağımsızlık için mücadele ettiği iddiasındaki 
gruplar, bir yanda yüzyıllardır birlikte yaşanan toplum ve devlet için güvenilir 
olduğunu kanıtlamış bir başka toplum…Devlet açısından bakıldığında geçmişte 
güvenirliğini kanıtlamış Rum Milletine yeniden güvenmek çok kolay olmaya-
caktır. Sadece “fesad ve ihanet” hareketine katılanlar değil tebaa statüsündeki 
Rumlara da var olan güven yıkılmıştır. Başkente yüzyıllardır  farklı Osmanlı 
kentlerinden yeni işler aramak, ticaret yapmak amacıyla insanlar gelirdi ancak bu 
iç göç hareketi artık kolay değildi, Mora İsyanının henüz başlamadığı günlerde 
dahi  İstanbul’a gelen Rumlar artık pek hoş karşılanmıyor ve şüphe çekiyorlardı: 

“Bir müddetten beri İstanbula etraftan serseri rum gavurları gelerek bakkal 
ve yağcılık sanatlarını vesair sureti ihtiyar etmişler ise de bunlar kendi hallerinde 
olmayup daima ümmet-i muhammede icra-i ihanet daiyesinde oldukları aşikar 
ve el aletühazihi rum milletinin ehl-i islam-ı aliyyenin mütecasir oldukları hıya-
net cümle indinde zahir…”34. Görüldüğü gibi Mora ve Eğriboz’dan İstanbul’a 
gelenler serseri ve gavur35 olarak tanımlanmış. Aslında bakkallık ve yağcılık ile 
geçinen bu bir grup erkek Müslüman toplum için bir tehdit olarak görüldüğü için 
başkentten gönderilmelerine karar verilmişti. Yeniçeri zabitleri tarafından yerle-
rinden alınarak sahilde kayıklara bindirilerek İznik’e gönderilmeleri için Yeniçeri 
Ağası görevlendirildi. Bu belgede açıkça belirtilmediği için anlaşılamayan bir 
nokta bekar ve bu yüzden de serseri olduğu düşünülen aslında meslekleri de olan 
bu grubun neden Müslümanlara sürekli ihanet içinde bulundukları veya böyle 
görüldükleridir. Henüz isyan başlamamış olsa da gelinen süreçte benzer örnek-

33 C ML l482-196-84 1822. 
34 HAT 1316-51330   H. 1820
35 Gavur tanımlaması Tanzimat Fermanıyla yasaklanmıştır. 
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ler var olmalıdır.  Mora İsyanı ve Yunanistan Krallığının kurulması bu süreçte 
neredeyse bütün Avrupa’dan gelen destek ve toprak kayıpları Osmanlı yöneti-
cilerini oldukça zorlamış ve uğraştırmıştı. Böyle bir isyan hareketi sonrasında 
Rum milletine güvenmek çok kolay olmayacaktı, öncelikle silahların Rumların 
elinden alınması gerekliydi çünkü silahlar isyancılara gidebilirdi. Bu iş patrikha-
ne aracılığıyla yapıldı, ilgili belgede …devlet reayasını koruyor olmasına rağmen 
ekser reayanın hane ve odalarında silah peyda olmaya başladığı,  rum milletin-
de ortaya çıkan fesad yüzünden reayada bulunan silah ve alat-ı harbiye 10 gün 
içinde patrikhaneye götürülüp devletin memurlarına teslim edilmesi gerektiği, bu 
süre sonunda  kimin evinde silah bulunursa evin sahibi cezalandırılacağı patrik-
haneye bildirilmişti. Devlet artık Rum tebaasına güvenini yitirmişti. Yüzyıllarca 
süren Rum tebaanın devleti temsil imtiyazı da artık son buluyordu. Rum mille-
tinden olan maslahatgüzarlara emniyet caiz olmadığından azledilmelerine karar 
verildi ve bu karar Beç ( Viyana), Paris ve Londra’da görevlilere tebliğ edildi36. 
Bu tarihten yaklaşık 20 yıl sonrasında ilan edilen Gülhane Hatt-ı Hümayunu ile 
Osmanlı Devleti tebaası  kanun önünde eşitlik hakkı kazandı ve herhangi bir 
cemaatin diğerinden üstün olmadığı bizzat padişah buyruğu ile duyuruldu, bu 
durum Rum milletinin diğer milletler arasındaki görünür üstünlüğünün tamamen 
sonunun geldiğinin de ilanıydı. Bu yüzden Tanzimat Fermanı Rumlar için büyük 
bir memnuniyet aracı olmadı. Zaten Osmanlı bürokrasisinde Rumların bıraktığı 
boşluğu Ermeni milleti doldurmaya başlamıştı.  

İhanete adı karışan Osmanlı tebaası bir Rum’un artık geçmişteki ayrıcalıkları, 
biriktirdiği serveti ve sosyal statüsünün bulunduğu durumda kalması mümkün 
değildir. Andon oğlu Esratordine ve Yani oğlu Harito, adlı, anlaşıldığı kadarıyla 
hayli varlıklı, iki kasap “….Rum tâifesinin zâhir olan hıyânet ve mel‘anetlerinde 
medhali olup diyâr-ı âhara firâr ettikleri için”, kiracısı oldukları Sultan Abdül-
hamit Han Vakfına ait dükkanlardan el çekmek zorundaydı, aslında her ikisi de 
büyük olasılıkla İstanbul’dan kaçmışlardır ancak sahip oldukları gedik ve alet 
edevat mahkeme kararıyla ellerinden alındı37.  Osmanlı toplumunun ve tebaa 
Rumların hayatlarında 1820’li yıllarda büyük değişiklikler yaşandı, devlet oto-
ritesinin gözünde bir hayli güven kaybeden Anadolulu Rumlar eğer genç Yunan 
krallığına göç etmemişler ise birkaç on yıl bazı zorluklar yaşayacaktı. Ancak bu 
birkaç on yıl Osmanlı Devleti için de çok kolay geçmedi. Yaşananlar unutulma-
mış, güven sarsılmış da olsa Anadolu Rumları için doğdukları topraklarda hayat 
sürecekti.  1830’larda Osmanlı başkentini ziyaret eden James Ellsworth De Kay 
Fener semtinde yerleşik Rumların yaklaşık 30000 kişi olduğunu belirtir. Mora 
İsyanından sonra azalan nüfusun “yeniden güven inşa edilmesiyle” eski haline 
döndüğünü herkesin kabul ettiğini belirtir. Fener semtinin başkentin en eğitimli 
ve zengin Rumlarının yerleştiği yer olarak bilindiğini belirten De Kay,  Fenerli 

36 HAT 1338-52282  29.12.1236.
37 İstanbul Mahkemesi 137 Numaralı Sicil (H.1236-1238 / M 1821-1822) cilt: 86, sayfa: 379 Hüküm no: 362 

Orijinal metin no: [74a-2]
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Rumların Yunanistan’ın herhangi bir yerinde bulunabilecek zekâ ve ahlaki de-
ğerlerden çok daha fazlasına sahip olduğunu iddia eder. Etraflarındaki bağnaz ve 
cahil ayaktakımına Miltiades ve Pericles’in meşru torunları gözüyle bakan klasik 
çağ hayranları ve misyoner Batılıların bu tavrını da eleştirir38.

Bütün olaylar yatıştıktan sonra hayat elbette en azından bir süreliğine normale 
dönecekti, gündelik daha basit sürtüşmeler toplumlar ve devlet arası anlaşmaz-
lıklar geçmişte olduğu gibi yeniden görülür hale geldi. Osmanlı İmparatorluğu 
gibi, inançların kişisel değil, kamu yaşamının bir parçası olarak ele alındığı top-
lumlarda, farklı dinsel topluluklar arasında anlaşmazlıkların çıkması olağandır 
ve bunun bir tür rekabete araç olması da mümkündür, bu nedenle belki de küçük 
sorunlar bile büyük tartışmalara neden olabiliyordu. Ticari ilişki ile kutsal değer-
ler ve duyarlılıklar farklı milletler arasında zaman zaman sorun haline gelmeye 
devam etti: Aydın’da (Güzelhisar) haftalık pazar uzun zamandır Hıristiyanların 
Sebt günü (Pazar) kuruluyordu. 1840’larda Aydınlı bir tüccar “Dinlerinin ilke
lerini ihlal ettiklerini, bu yüzden kazandıkları paranın hiç bereketi olmadığı”nı 
söylüyordu39. G. Augustinos 1860’larda bölgedeki protestan misyonerlerin de 
desteğini alan Aydınlı Rum Ortodoks Hıristiyanların iki yıllık bir uğraş sonu-
cunda, Müslümanların sert muhalefetine rağmen alış-veriş gününün değişmesini 
sağlayacak fermanı aldıklarını belirtir. Ancak pazarın kurulacağı gün, istek üze-
rine değiştirilmesine rağmen yine de sorun olmaya devam etti. Değişikliğe karşı 
çıkanlar, Rum Ortodoks ihtiyar heyetinin bazı üyelerini emrin iptali için hükü-
mete başvurma konusunda ikna ettiler, sonrasında Ortodoks, Katolik, Protestan 
ve Ermeni milletleri pazar gününün değiştirilmesi için hükümete dilekçelerini 
sundular40. Bu dilekçe etkili olmuş olacak ki; Aydın’ın pazarı bugün bile Salı 
günüdür. Osmanlı merkezi otoritesi ise aynı konu ile ilgili olarak “Aydın Güzelhi
sar kazasında pazar günleri kurulan pazarın gayrimüslimlerin isteği üzerine Salı 
günleri kurulması”41nın uygun olduğunu bildiren bir irade yayınladı. Belgede ne 
muhalefetten ne de açık bir gerekçeden bahsedilir.

Bu yıllarda hala sıradan insanların en önemli sorunlarının başında yoksulluk 
gelir. Özellikle hayatını ve geleceğini toprağa bağlamış, başka hiç geliri olmayan 
bir çiftçi ailesinin iyi bir hasat mevsimi dilemekten başka çaresi yoktu. Kuraklık, 
çekirgeler vb. almayı planladıkları ürünü yok ettiğinde çiftçi ailesini, ödenecek 
borçlar ve vergiler yüzünden zor bir kış mevsimi beklerdi. Vergi tahsildarı, adı 
ister mültezim, ister muhassıl olsun, Tanzimat sonrasında da insanlar için belli 
bir adeta “tehdit” unsuru olmaya devam etti. Hatta devlet otoritesine karşı zaten 
var olan bir hoşnutsuzluğun, nefretle karışıp devamına neden oldu. Tanzimat’ın 
hemen ertesi, üstelik Müslim-gayrimüslim tebaayı kaynaştırmayı hedefleyen 

38 De Kay 2009 1831-1832 Türkiye’sinden Görünümler, ODTÜ Yayıncılık Ankara 127-128.  
39 Augustinos, 1997, 104
40 Augustinos, 1997, 104
41 İ. DH 33160 (1861). 
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prensiplerin, vergi yüzünden nasıl görmezden gelinebileceğine hatta devlet otori-
tesine bir muhassılın adeta karşı çıkmasına iyi bir örnek Aydın Sancağı’na bağlı 
Kırkınca (Şirince)’de yaşandı. Kırkınca köyü reayası; iki yıldan beri süren kurak
lık yüzünden “zaten ödeyebileceklerinden fazla olan vergilerini” ödeyemedikle
rini köye gelen “ehli islam ahalisinden” muhassılın bunu anlayamayarak dul ka
dınlardan, emlaki olmayan kimsesizlerden bile, şiddet göstererek vergi istediğini 
hatta köyün yaşlı papazını çarşı içinde yakalayarak sakalını yolduğunu, hem bu 
durumun önüne geçilmesi, hem de çok fazla olan vergilerinin azaltılması yönün-
de bir istida verdi. Durum görüşüldü hatta patrikhane de bu işe karşıtı ve vilayete 
yazılan yazıda gerekli araştırmanın yapılarak, verginin gerekirse azaltılması ve 
vergi toplanması sırasında bu gibi hareketlerin önlenmesi istendi42. Muhassılın 
yaptıkları vergi toplama ilkelerine aykırıdır. Çünkü “dul kadınlardan” ve her-
hangi bir “malı olmayan kimsesizlerden” üstelik şiddet ile vergi almak, Osmanlı 
vergi sisteminin kabul etmediği bir durumdur. Ayrıca Müslüman muhassılın, re-
ayanın adeta dini duygularıyla oynarcasına köyün yaşlı papazına yaptıkları, mer-
kezileşmiş bir devlet ve kaynaşmış bir Osmanlı tebaası yaratma peşindeki bu dö-
nem yöneticilerinin hayal ettikleri bu yeni dünya kurgusuna bir darbeydi. Benzer 
olaylar, Müslüman yerleşimlerinde de yaşandı. Batı Anadolu’da Müslüman halk 
da “ödeyebileceklerinden fazla vergi veya zalim muhassıllar yüzünden şikayet 
dilekçeleri yazdı. Ancak sözünü ettiğimiz belgede olaylar “ehli islam ahalisinden 
muhassılın yaptıkları” olarak anlatılıyor. Rum ahali, başlarına gelenleri yalnızca 
vergi ödeyememeleriyle değil, ayrıca Hıristiyan olmalarıyla da ilgilendiriyordu. 
Devlet-reaya ilişkisinde, tebaanın eşitliği ilkesinin kabulüyle bu ve benzeri olay-
lar daha da görünür bir hale geldi ya da toplum bazı hakları olabildiğini görerek, 
adaletsiz uygulamalar karşısında sesini çıkarıp, hakkını aramaya daha kolay baş-
vurabilir hale geldi denilebilir. 

Rum tebaa kadim ayrıcalıklarını bir ölçüde kaybetmiş de olsa, günün değişen 
koşullarına uyum sağlayabilen, yeni gelişen fırsatları değerlendirebilen, kapita-
list dönüşümün özellikle Batı Anadolu’daki “nimetleri”nden yararlanmayı öğ-
renen bir grup olarak, Osmanlı toplumunun yeni elit hatta burjuva sınıfı olarak 
yüzyılın sonlarında artık gerçekten tarih sahnesindedir. Gelişen yeni düzende 
türeyen yepyeni işkolları, yeni kurumlar/oluşumlar farklı ve “modern” bir eği-
tim ve yaşam tarzı hatta Kırım Savaşı yıllarında İstanbul’a gelen Avrupalılardan 
görerek hayatlarına soktukları moda hayatın parçası haline geldi. Bütün bunlar 
aslında sadece Rumlar için değil Osmanlı toplumunda yaşayan ve değişimin far-
kına varan herkes için geçerliydi. Varlıklı ve eğitimli bu yeni toplum siyasette 
söz sahibiydi ve uluslar arası ticarette geçmiş alışkanlıkların dışında yeniliklere 
yönelmişti. Elbette Türk, Rum, Ermeni, Yahudi sıradan insanlar için hayat her 
zaman büyük fırsatlar yaratmamaya devam etti.  Birileri zengin ve statü sahibi 
olurken başka birileri durağan ve sıradan hayatlarına devam etti.   

42 A. MKT. 55/53 (1262) 1846



216 YUNAN ALGISINDA TÜRK İMGESİ (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)

Sonuç yerine 
Büyük bir savaşa doğru hızla yol alan dünyada kısa sürede çok şey değişebi-

liyordu, “uzun” XIX. yüzyıl Osmanlı gibi çok uluslu imparatorlukların sonunu 
hazırlayan gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir. Bu süreçte Osmanlı yöneticileri, 
bir yandan devletin içine düştüğü, ağır ekonomik baskı, savaşlar, toprak kayıp-
ları ile uğraşırken bir yandan da devleti ve toplumu Batı modelinde bir değişim 
için hazırlıyordu. Zaman zaman Tanzimat ve Islahat Fermanlarında olduğu gibi 
dış baskının da etkisiyle olsa da, yine de bu baskıları önleyebilmek ve toplumu 
kaynaştırabilmek için yüzyıl boyunca çalıştılar. Bir yandan da Osmanlı aydınları 
öncülüğünde meşrutiyet fikri filizleniyordu. Meşrutiyet Osmanlı toplumunu bir 
arada tutmayı başarabilir miydi? 

Rumlar sonsuza kadar Osmanlı uyruğu/tebaası bir toplum olarak kalmayacak-
tı, Osmanlı gibi çok uluslu imparatorlukların çağı artık bitiyor, ulus devletlerin 
çağı başlıyordu. Osmanlı uyruğu diğer halklar da önce isyan etti, ardından ba-
ğımsızlıklarını kazandı. Genç bir devlet olan Yunanistan Krallığının Anadolu’yu 
işgale gelenler içinde en ön safta yer alması, Yunan halkı için adeta bir vadedilmiş 
toprak olan  Batı Anadolu’yu ele geçirme çabası ve Milli Mücadele sürecinde 
yaşananlar… Bütün bunlar Anadolu’nun farklı dinden yerli insanlarını bir arada 
tutmayı neredeyse imkansız duruma getirdi. Bundan sonrasında birlikte yaşaması 
artık mümkün olmadığına karar verilen Türkler ve Rumların yerlerinin değişti-
rilmesi gündeme geldi. Her şeye rağmen gitmemek için direnen, yüzlerce yıldır 
kök saldığı topraklardan hem Türkler hem Rumlar zorunlu  bir Nüfus Mübadelesi 
Anlaşması ile birbirinden koptular… 
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Yunan Ortodoks Kilisesi Ve Türk Karşıtlığı

Münir YILDIRIM

Giriş
Yunanlılar üzerinde önemli bir işleve sahip olan “Yunan Ortodoks1 Kilisesi”, 

milli kimliğinin oluşmasında ve Osmanlı Devleti’ne karşı yapılan isyanlarda be-
lirleyici rol üstlenmiştir. Yunanistan’ın dış dünya ile olan  ilişkilerinde etkili olan 
kilise kurumu, özellikle Türkiye’ye ve Türklere bakışında olumsuz bir yönde ta-
vır sergilemiş ve sergilemektedir. Bu bağlamda Yunan Devleti ile ikili ilişkilerde 
kilisenin işlevinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Kilisenin bu etkisi bilinmeksizin 
Yunanlar ve Yunanistan Devleti ile kurulan diyalogların sağlam temeller üzerine 
inşa edilemeyeceği tarihsel bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu kapsamda  kaleme alınan “Yunan Ortodoks Kilisesi ve Türk Karşıtlığı ” bö-
lümünde; Yunanların Türklere karşı bakış açısından Yunan halkı ve devleti üzeri-
ne etkinliği tartışmasız olan kilise kurumunun daha iyi anlaşılabilmesi için onun 
ilk kurulduğu dönemlerden başlayarak tarihsel süreçteki etkinliği ve günümüze 
kadar olan  olaylar zinciri  içinde irdelemelerde bulunacak ve “Yunan Ortodoks 
Kilisesi’nin Yunan İsyanı,Anadolu Harekatı ve Kıbrıs Üzerine Etkileri”ne deği-
nilecektir.

1 “Ortodoks”, Antik Hristiyan Kilisesi’nin inancı, doktrini ve uygulamalarına olan bozulmaz bağı 
vurgulamak için Yunanca “orthos + doxa” sözcükleri kökeninden gelen ve “doğru görüş,doğru yol 
”anlamında kullanılan bir kavramdır. 

 Bugün Ortodoksluk, 400 milyona yakın mensubu ile Katolik ve Protestanlık’tan sonra sayısı ve yayıldığı 
alan açısından Hıristiyanlığın üçüncü büyük mezhebini oluşturur. Ortodoks coğrafyası büyük oranda Doğu 
Avrupa ve Anadolu ile sınırlıdır. 

 Ortodoksluk işlevsel  (hypostasis) anlamında üç ayrı, cevher (ousia) anlamında bir tek varlıktan oluşan 
teslis doktrinini kabul eder. Buna göre “Tanrı  işlevi” anlamında Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere 
üç ayrı varlıktan meydana gelmiş olsa da esas itibarıyla Baba’da bütünleşen tek varlıktır. Baba, Oğul ve 
Kutsal Ruh üçlüsünün oluşturduğu birlikteliği kabul eden Katoliklikten farklı olarak Ortodoksluk Baba’ya 
daha öncelikli bir yer vermektedir. Katoliklikten Ortodoksluğu ayıran diğer önemli bir teolojik farklılık 
da Kutsal Ruh’un nereden çıktığı meselesidir. Hem Baba hem Oğul’dan çıktığına inanan Katolikliğe 
karşılık sadece Baba’dan çıktığına inanan Ortodoksluk böylece Baba’nın hem Oğul hem de Kutsal Ruh’a 
karşı üstünlüğünü vurgulamıştır.(Bakınız;https://islamansiklopedisi.org.tr/ortodoksluk; Yıldırım, Münir, 
2005.Yunanistan ve Ortodoks Kilisesi, Ankara; https://www.lexico.com/definition/orthodox;https://www.
merriam-ebster.com/dictionary/orthodox)
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Yunan Ortodoks Kilisesi’nin Kuruluş Süreci
Yunan Ortodoks Kilisesi’nin kuruluşu, Hıristiyanlığın Yunanistan’a girişine 

kadar uzanan bir süreci kapsamaktadır. Tarihi kökleri M.S. 1. yüzyılda Yunanis-
tan’daki Hıristiyan topluluğun oluşmasında büyük bir rol oynayan Pavlus ile ya-
kından ilişkilendirilmektedir.2,3 O’nun Yunanistan’a yapmış olduğu geziler sonu-
cunda gittiği her şehirde kurulan Hıristiyan toplulukları Yunan Kilisesinin temel 
dayanaklarını meydana getirmiştir. Bu bağlamda Hıristiyanlık Yunanistan’a Ha-
vari Pavlus tarafından girmiş ve bu dönemde  çağdaş anlamda ilk kilise  oluşumu 
Korint’te gerçekleşmiştir.4,5 Bu kilise kendisini Apostolik6 bir kilise olarak tanım-
lamakta ve ilk dönem Apostolik Kilise’nin mirasını taşıdığını öne sürmektedir. 
Bunun yanında, Yunan Ortodoks Kilisesi, ilk Yedi Ekümenik Konsili, Grek Kilise 
Babaları’nı ve Bizans Mirası’nı da üstlenmektedir. Yunan Ortodoks Kilisesi’nin 
ilk dönem kilise geleneğine bu derece bağlı olmasının nedeni Hıristiyanlığın er-
ken dönem kutsal metin kolleksiyonun Yunanca yazılması ve Ortodoks  inanç 
içerisindeki kutsal geleneği sahiplenmesi gerçeğidir. 7,8

Yunan Ortodoks Kilisesi’nin kuruluş aşamasından sonraki süreci ifade eden 
“Post Apostolik” dönem, “Ortaçağ Bizans Dönemi” olarak da görülmektedir. İlk 
dönem Hıristiyan misyon faaliyetleri sonucunda kurulmuş olan Yunan Kilisesi, 
İstanbul Kilisesi’nin Patriklik  düzeyine getirilmesinden sonra ona bağlı yerel 
bir kilise şeklinde varlığını devam ettirmiştir. Yunan Ortodoks Kilisesi’nin Bi-
zans dönemi süresince İstanbul Patrikliği’ne bağlı olan yapısı, İstanbul’un Türk  
egemenliğine geçmesiyle birlikte aynı şekilde devam etmiştir. Bu süreç, yakın 
dönemde Yunan isyanının başlangıcına kadar sürmüştür.

Günümüz Yunan Ortodoks Kilisesi’nin temellerini, çağdaş Yunan Devleti’nin 
kuruluşuyla başlatmak olasıdır. Bu bağlamda Yunan devletinin oluşmasında baş-
ta Balkanlar olmak üzere Osmanlı Devleti’nin sınırları içerisinde baş gösteren 
ayaklanmalara dikkat çekmek gerekmektedir. Mora’da başlayan isyan günümüz 
çağdaş Yunan Devleti’nin kuruluş aşamasındaki ilk süreci oluşturmaktadır. Bu 
çerçevede ilk önce Mora’da kendini gösteren Yunan isyanına değinmek lazımdır.

2 Yıldırım, 2005,a.g.e.,s.32
3 Veremis, Thanos, M. and Draguimis, Mark, 1995.Historical Dictionary of Greece, London, s. 86-87.
4 Yıldırım,2005.a.g.e.,33
5 Economides, Irene, 1989.The Two Faces of Greece a Civilisation of 7000 Years, Athens,s.61
6 Apostolik,Fransızca “Apostolique:İsa’nın Havarilerine İlişkin” sözcüğünden alıntıdır.Kökeni ise,Eski 

Yunanca’dan  aynı anlama gelen “apostolikós αποστολικός z; ulak, haberci, elçi,İsa’nın 12 havarisi” 
sözcüğünden “ “+ikos sonekiyle” türetilmiştir.(Bakınız: https://www.arousse.fr/dictionnaires/francais/
apostolique/4603,:https://islamansiklopedisi.org.tr/kilise)

7 Yıldırım,a.g.e.,32
8 Theodorou, Evangelos D., 1962.The Church of Greece, Thessoloniki,s. 43-44
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Yunan İsyanı
Yunan isyanı temelde, Avrupa’dan kaynaklanan siyasi ve kültürel etkilen-

melerin etkisiyle gelişme göstermiştir.9 Fransız İhtilali’nin Avrupa’yı etkileme-
si, Napolyon savaşları ve Osmanlı Devleti’nin katıldığı savaşlarda sürekli kan 
kaybetmesi, bu isyanı ateşleyen  etmenler arasındadır. Yunan isyanına  ortam 
hazırlayan olayların başında Mora isyanı gelmektedir. Osmanlı Devleti kuvvetle-
rince bastırılan bu isyan daha sonra Rusya’nın desteğinin kazanılması amacıyla 
Yunanlılar tarafından Eflak ve Boğdan’da tekrarlanmak istenmiştir. Yine 1774 
Küçük Kaynarca Andlaşması’yla birlikte Rusya’nın bütün Ortodoksların koruyu-
culuğunu üstlenmesi, Avrupa’da eğitim görmüş, aydın sınıfı  oluşturan Fenerliler 
hareketinin entelektüel alandaki çabaları da isyan hareketlerinin kaynaklarından-
dır. 10,11 

Yunan isyanı zamanla kutsal bir kimliğe büründürülür.12 Buna göre yapılan 
ayaklanma yasal bir otoriteye başkaldırı değil, yabancı bir hükümranlığa karşı 
tavır gösterilen kutsal bir harekettir.13 Osmanlı Devleti’nin bu isyanı bastırdığı bir 
sırada başta Britanya(Birleşik Krallık) olmak üzere büyük Avrupa Devletleri’nin 
Osmanlı Devleti’ne karşı cephe alması Yunanistan’ın bağımsızlığını kolaylaştır-
mış ve bunun sonucunda da büyük Avrupa Devletlerinin  denetiminde bir Yunan 
Krallığı kurulmuştur.14 

Yunan Ortodoks Kilisesinin Kuruluşu
Yunanistan’ın bağımsızlık kazanmasıyla birlikte Balkanlardaki Ortodoks 

Kiliseler Birliği içerisinde milli olma  isteği ağırlık kazanmaya başlar. Balkan 
Ortodoks Kiliseleri, İstanbul Patrikliği’nin yönetimi altında bulunduğundan bu 
bölgelerdeki her Ortodoks Kilise İstanbul’a bağlı olarak faaliyet göstermiştir. Bu 
bağlamda, İstanbul Patrikliği’ne karşı milli bir kilise olma  girişimi,ilk defa Yu-
nan Kilisesi’nden gelmiştir. Yunanlılara göre politik anlamdaki bağımsızlık kilise 
yönetiminde de gerçekleşmelidir.15 

Siyasal alanda bağımsızlık kazanma çalışmalarını sürdüren Yunanistan 
1830’da Londra Konferansı’yla Osmanlı Devleti’nden ayrı bağımsız bir krallık 
haline gelir. Bu krallık içerisinde oluşturulan yeni kanunla bağımsız bir kilise 
anlayışı kabul edilir. Bunun hemen sonrası Yunan Piskoposlar Meclisi 1833 yı-

9 Frazee, Charles, 1969.The Orthodox Church and Independent Greece 1821-1852, Cambridge Unv. 
Press,s.69

10 Yıldırım,2005,a.g.e.,
11 Sofuoğlu, Adnan,1996. Fener Patrikhanesinin Siyasi Faaliyetleri, İstanbul, s. 42.
12 Frazee, Charles,1977. “Church and State in Greece”, Greece in Transition, Essays in the History of Modern 

Greece 1821-1974, Edt. John. A. Koumoulides, London ,s. 128.
13 Yıldırım,2005,a.g.e.,s.68
14 Armaoğlu, Fahir, 1991.20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara, s. 102-103.
15 Yıldırım, 2005,a.g.e.,s.72
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lında toplanarak İstanbul Patrikliği’nden ayrıldıklarını açıklar ve kendi milli kili-
selerinin bağımsızlığını ilan ederler. Ancak bu talep İstanbul Patrikliği tarafından 
Ortodoks Kiliseler Kanunu’na aykırılık ve Patrikliğin tüm Ortodoks tebasının 
temsilcisi olma onuruna gölge düşürmesi anlayışıyla reddedilir.16 

Yunan Ortodoks Kilisesi’nin İstanbul Patrikliği’nden ayrı bir kilise olarak 
varlığını sürdürmesi, dönemin önemli kişilerinden Adamantios Korais tarafın-
dan ortaya atılmıştır. Korais’e göre Milli Yunan Kilisesi’nin en büyük talihsizliği 
Patrikhaneye bağlılıktır. O, yeni kurulan devletin kilisesinin ve onun din görevli-
lerinin, kendi kutsal sinodları17 tarafından seçilen kişilerden olmasını, bu faaliyet-
lerin de eski kilise geleneğine uygun şekilde yapılmasını, İstanbul Patrikliği’nin 
müdahalelerinden kurtulmanın gerekliliğini vurgular.18,19

Yunan Ortodoks Kilisesi tek taraflı bağımsızlığını ilan ederek kendi başına 
karar alma yetkisinin de içinde bulunduğu ortak istekleri Kral Otho’ya sunar ve 
ondan kilise işlerini yönetmesi için kutsal sinod’a atama yapmasını talep eder.20,21  
Yunan Devleti’nin başında geçici olarak bulunan Kral Otho, seküler bir yapı içe-
risinde kilisenin söz sahibi ve  kimi konularda belirleyici olmasını devletin gele-
ceği açısından tehlikeli görmüş, bununla birlikte hükümetin kilise işlerine belirli 
zamanlarda müdahalelerde bulunmasını uygun bulmuştur.22,23 

Yunan Ortodoks Kilisesi’nin Kutsal Sinod’u 25 Temmuz 1833’de oluşturul-
muş, kilisenin idari ve en yüksek makamı olan Kutsal Sinod’un başına Korint 
metropoliti, hükümet temsilciliğine Konstantinos Schinas ve sinod sekreterliğine 
de Pharmakides getirilmiştir. Böylece Yunan Ortodoks Kilisesi 1833’de İstanbul 
Patrikliği’nden tek taraflı bağımsızlığını ilan ederek milli bir kilise halini almış-
tır.24 

İstanbul Patrikliği ile İlişkisi
Yunan Ortodoks Kilisesi ve İstanbul Patrikliği arasındaki tek taraflı bağımsız-

lıktan kaynaklanan gerilim 1850’de yapılan karşılıklı güven anlaşması ile yeni 

16 Yıldırım, 2005,a.g.e.,s.72
17 “Sinod” Yunancadan “Sinoðos, σύνοδος:toplantı”anlamına gelir ve Latince”konsey:concilium” sözcüğü 

ile benzerdir. Başlangıçta, sinodlar piskoposların toplantılarıydı ve  sözcük hala bu anlamda Doğu 
Ortodoksluğu ve  Katoliklik  dünyasında kullanılmaktadır . Çağdaş  kullanımda  sözcük genellikle üyeleri 
toplansın ya da olmasın belirli bir kilisenin yönetim organına atıfta bulunur.Kimi zamanlar  bir sinod 
tarafından yönetilen bir kiliseye atıfta bulunmak için de kullanılır.(Bakınız: https://tr.esc.wiki/wiki/
Synods) 

18 Yıldırım, 2005,a.g.e.,s.73
19 Frazee,a.g.e., 1977, s. 102
20 Yıldırım, 2005,a.g.e.,s.73
21 Frazee,a.g.e., 1977, s. 106-107
22 Yıldırım, 2005,a.g.e.,73
23 Frazee,a.g.e., 1977, s. 110
24 Yıldırım, 2005,a.g.e.,74
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bir boyut kazanmış ve bu durum iki kilisenin yakınlaşmasına  neden olmuştur. 
Bizans mirası üzerindeki ortak geçmiş, işbirliği ve uyum, Patrikhane ile Yunan 
Kilisesi’ni bir araya getirmiştir. Bizans kültür mirasının ortak payda olarak tarih-
sel temele yerleştirilmesi, Patrikhane ve Yunan Ortodoks Kilisesi’nin arasındaki 
sorunları yumuşatmıştır.25  

Müzakereler resmi anlamda Patriklik ile Yunan Krallığı adına Yunan Orto-
doks Kilisesi tarafından yapılmıştır. Bu müzakerelerin sonucuna göre Yunan Ki-
lisesi, seçilen beş piskoposun oluşturduğu Kutsal Sinod tarafından yönetilecektir. 
Yunan Kilisesi, Ortodoks Kilisesinin inanç ve dogmalarını benimseyerek İstan-
bul Patrikliği’nin iman ve doktrinine bağlı kalacaktır. Bu gelişmeler sonucun-
da İstanbul Patrikliği 1850’de Yunan Ortodoks Kilisesi’nin tam bağımsızlığını 
kabul etmiştir. Yapılan bu müzakerelerde Patriklik, Yunan Kilisesi’nin devletten 
bağımsız bir  örgüt olmasını talep etmiş, ancak Yunan temsilcileri Patrikhanenin 
bu isteğini red ederek kilisenin Yunan Devleti’nin bir birimi şeklinde kalması 
gerektiğini öne sürmüştür.26 

Yunan Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığının Patrikhane tarafından onaylama-
sından sonra  kimi bölgelerdeki  yerel kiliselerin paylaşımları gündeme gelmiştir. 
İstanbul Patrikliği’nin yönettiği bölgelerdeki yerel dil, kültür ve geleneklerin bir-
birlerinden farklılık göstermesi ve Patrikhanenin de bu özelliklere dikkat göster-
memesi, bölünmeden yana kanaatlerin güçlenmesine yol açmıştır. Balkanlardaki 
Türk  egemenliğinin her geçen gün azalması, Yunanistan’ın Balkanlarda Osman-
lının aleyhine genişlemeye başlaması, bu toprakların kilise yönetiminden kay-
naklanan sorunları da  gündeme getirmiştir. Bağımsızlığını kazanan toplumlar, 
Patrikhanenin dini vesayetinden kurtularak kendi dini otonomluklarını da ilan 
etmiştir.27 Böylelikle 1864’de İyonya Adaları, Teselya Bölgesi’nin tamamı ve 
Epirus’un yarısına yakın bölgelerindeki kiliseler, Yunan Kilisesi’nin yetki alanı-
na sokulmuştur. Bu bölgelerin bir kısmını sömürge olarak elinde tutan Britanya 
, kiliselerin Patrikhane’nin yetkisinden çıkartılarak Yunan Ortodoks Kilisesi’nin 
denetimine geçmesinden yana tavır koymuştur. Böylece bu bölgelerin, Patrikha-
nenin  denetiminden çıkmasıyla, Osmanlı Devleti’nin siyasal üstünlüğünün kay-
bedilmesi amaçlanmıştır.28 

Yunan Ortodoks Kilisesi ve Patrikhane arasındaki kilise paylaşımı, 1928 yılın-
da yapılan yetki devri antlaşmasının imzalanması ile birlikte Balkanlardaki  kimi 
kiliselerin  denetimi, her yönden Yunan Ortodoks Kilisesi’ne terkedilmiştir. Girit 
adası  dışında Yunanistan’ın yeni kazanmış olduğu topraklardaki metropolitlikle-

25 Yıldırım, 2005,a.g.e.,74
26 Yıldırım, 2005,a.g.e.,74
27 Benlisoy, Yorgo-Maçar, Elçin,1996. Fener Patrikhanesi, Ankara,s. 41-42
28 Yıldırım, 2005,a.g.e., s. 75.
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rin29 tamamının yönetim şekli, örf ve adetlerinin  uygulaması ile birlikte bağımsız 
Yunan Kilisesi’ne bırakılmıştır. Buna göre buradaki metropolitliklerin dini yön-
den sevk ve  yönetimi,Atina’daki Kutsal Sinod’a ait, bu sinod’un  oluşumunda 
ise yeni kazanılan metropolitler diğer Yunan metropolitleri gibi eşit derecede hak 
sahibi olacaktır. Metropolitikler, bağımsız Yunan Ortodoks Kilisesi’nin genel ku-
rul toplantılarına asıl üye  olarak katılacaklardır. Bu kiliselerdeki piskoposların 
seçimi, Yunan Ortodoks Kilisesi’nin usul ve kurallarına göre yapılacak, ancak 
aday listesinin  düzenlenmesinde İstanbul Patrikliği’nin de onayı aranacaktır.30 

Devredilen bu kiliseler, her bakımdan bağımsız Yunan Ortodoks Kilisesi’nin 
hak ve hukukuna tabi olunacaktır.Bu kapsamda  mahkemeye sevk ve cezalandı-
rılmalar Yunan Ortodoks Kilisesi’nin kurallarına göre yapılacak, bunun yanında 
buradaki görevlilerin azli gibi meselelerde İstanbul Patrikliği’ne temyize gitme 
hakları olacaktır. Metropolitliklerden herhangi birinin boşalması  ya da boşalan 
yere yeni bir piskoposun tayini Yunan Ortodoks Kilisesi başkanı tarafından Pat-
rikhaneye bildirilecek ve seçim mazbatasının bir sureti gönderilecektir. Seçim 
mazbatasının gönderilmesi işlemi Yunan Ortodoks Kilisesi başkanı vasıtasıyla 
yapılacaktır. Bağlı kiliselerin Yunan Ortodoks Kilisesi Sinod’una her yıl gönder-
dikleri faaliyet raporlarının bir sureti sinod yoluyla Patrikhaneye bildirilecektir. 
Ayrıca, bu metropolitliklerde yapılan dini ayinlerde, İstanbul Patriği’nin adını 
anma  zorunluluğu bulunmayacaktır. Metropolitliklerin bölgesindeki manastırla-
rın yönetimi ve denetlenmesi Yunan Ortodoks Kilisesi’nin hakkı olarak kalacak, 
ancak bu manastırların ilgası  ya da birleştirilmesi Patrikhaneye danışılarak ya-
pılacaktır.31 Bütün bunların  sonucunda 1928 Yetki Devri Andlaşması’yla birlikte 
Yunan Ortodoks Kilisesi’nin tam anlamıyla otosefalliğini kazandığını söylemek 
olasıdır. 32,33

Yunanistan’da Kilise-Devlet İlişkileri
Yunan devletinin kuruluşuyla birlikte kısa zaman sonra İstanbul Patrikliği’n-

den tamamen ayrılan Yunan Ortodoks Kilisesi otesefal34 bir kilise halini gelmiştir. 
29 Metropolit, Hristiyanlıkta bir bölgenin tüm kiliselerinden sorumlu piskopos ya da  başpiskopos 

anlamındadır. 
Metropolitlik,Yunan Kiliseleri’nde Başpiskopos ile Piskopos arasında, Slav Kiliseleri’nde ve Antakya 

Patrikliği’ne bağlı kiliselerde ise Patrik ile Başpiskopos arasında bir unvandır. Katoliklerde Başpiskopos 
ile aynı anlamda kullanılır. (Bakınız:https://tr.wikipedia.org/wiki/Metropolit)

30 Benlisoy-Macar, a.g.e.,s. 68-69
31 Benlisoy-Macar, s. 69-70
32 Frazee, Charles,1979. “The Orthodox Church of Greece: The Last Fifteen Years”, Indiana Social Studies 

Quarterly, Vol: XXXII, No: 1, Spring,s.97
33 Yıldırım, 2005,a.g.e., s. 76.
34 Otosefal ;Yunancada kendi kendini tanımlayan şey için “autos:kendi” ve “kephale:baş” sözcüklerinden  

oluşur. Ortodokslukta kendilerine ait bir baş tarafından yönetilen ve kendi kendilerine başpiskopos/
metropolit tayin eden Ortodoks kiliselerine ve Doğu Ortodoks Kilisesi’ne verilen addır. Ortodoks kiliselerin 
çoğu bu gruba dahildir.Otosefal kiliseler bağımsız ve otonomdurlar. Başka bir patriğin, metropolitin, 
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Bu bağlamda milli bir kilise olama hakkını kazanarak yeni kurulan Yunan Dev-
leti içerisinde anayasal bir statüde yerini almıştır. Yunan Ortodoks Kilisesi’nin 
bağlı bulunduğu Yunan Devleti ile olan ilişkileri devletin siyasal yapısına göre 
değişkenlik göstermiştir. 1830 yılından itibaren, büyük Avrupa devletlerinden 
himayesi altında Bavyeralı Kral Otho’nun yönetimi fiilen başlatılmış, Yunan Or-
todoksların büyük gayretiyle bağımsızlığını kazanan milletin başına Katolik bir 
kral ve Protestan bir kraliçe getirilmiştir.35,36 Yaşanan bu olaylara rağmen, Yunan 
Ortodoks Kilisesi geçmişten aldığı Bizans mirası sayesinde belirlemiş olduğu he-
deflerine ulaşmaya çalışmıştır.

Kilise-Devlet ilişkileri 1833 yılında çıkarılan kilise kanununda öngörülen 
kimi maddelerle resmileştirilmiştir. Buna göre, Yunan Krallığının Doğu Orto-
doks Apostolik Kilisesi, Mesih İsa’dan başka kurucu tanımamış ve seküler Yunan 
Krallığına saygı duymuştur. Yunan Devleti, Doğu Ortodoks Kiliseleri’nin iman  
temellerini kabul etmiş ve korumuştur. Kilise işlerinde en yetkili makam, Yu-
nan Krallığı’nın  korumasındaki Kutsal Sinod’dur. Uygulamaya giren 25 Kilise  
yasasıyla Yunan Kilisesi, geniş anlamda hükümete bağlı hale getirilmiş, Yunan 
Kralı, Ortodoks Kilisesi’nin başı olarak nitelendirilmiş ve Kutsal Sinod’un beş 
üyesi kral tarafından atanmıştır. Kilise işlerini takip etmek amacıyla da bir din 
işleri bakanlığı kurulmuştur. Bu kanunla Kutsal Sinod üyeleri, başkan ve başkan 
yardımcıları belirlenmiş, hükümet de bunların atamasını yapmıştır. Ayrıca Yunan 
hükümeti, her zaman Kutsal Sinod’u oluşturan görevlileri atama yetkisini elinde 
bulundurma hakkını muhafaza etmiştir.37,38 

Seküler siyasal yapıyla yönetilen Yunan Krallığı’nda kilise kanunu, kilise  ör-
gütündeki  bütün görevlilerin politik etkinliklerle uğraşmasını ve herhangi bir 
şekilde siyasi faaliyette bulunmasını yasaklamıştır. Çıkarılan bu  yasalarla hü-
kümetin her alanda kiliseyi  denetleme yetkisi sağlanmıştır. Bütün bunlar geçici 
krallık döneminde Yunan Ortodoks Kilisesi’nin kendi başına bırakılmadan hükü-
met tarafından laik bir temel üzerine oturtulduğunu göstermiştir. 39,40 Yunan Or-
todoks Kilisesi için yapılan bu düzenlemelerde Rus Kilisesi’nin Kutsal Sinod’u 
ve onun devlet ile olan ilişkileri  örnek olarak alınmıştır.41,42 

başpiskoposun  ya da başka bir ülkenin sinodunun emri altında olmadıkları gibi başkanlarını kendileri 
belirlerler. Bütün Ortodoks kiliseleriyle bağlantısı organik olmayıp sadece ortak inanca dayanmaktadır. 
(Bakınız:https://tr.wikipedia.org/wiki/Otosefal)

35 Yıldırım, 2005,a.g.e., s. 77
36 Frazee 1977, a.g.e.,s. 131
37 Yıldırım,2005,a.g.e., s. 77
38 Frazee, 1977,a.g.e.,s. 113
39 Yıldırım,2005,a.g.e., s. 78
40 Frazee, 1977,a.g.e., s. 132
41 Yıldırım,2005,a.g.e., s. 78
42 Frazee, 1969,a.g.e., s. 114
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Yunan hükümeti, yaşanan gelişmeler üzerine ülkedeki din eğitiminin ve Or-
todoks öğretinin daha iyi şekilde verilebilmesi için bir “Teoloji Fakültesi” açma-
ya karar vermiştir. Hükümet, Teoloji Fakültesi’nin gelişebilmesi için rahip sınıfa 
desteğin yanında buraya gelen öğrencilere burs vermiş ve Yunan Ortodoks Kili-
sesi’nin lehinde olan bir yapılanma içerisine girmiştir. 43,44 

Kilise-devlet ilişkilerinde yeni düzenlemeler sürekli bir şekilde kendini gös-
termiştir. Yunan anayasa komisyonunca kilise  yasaları üzerinde  kimi değişiklik-
lere gidilmiştir. Buna göre kilisenin aleyhine olan bütün kanunların kaldırılması 
ve hükümetin kilise iç işlerine  karışmaması konularında kararlar alınmıştır. Ayrı-
ca Yunan hükümeti, 1852 yılında da görevliler ve kilisenin statüsü gibi konularda 
değişikliklere devam etmiştir. Hükümet, başta piskoposların seçimi olmak üzere 
birçok alanda değişikliğe gitmiştir. Buna göre piskopos seçiminde hükümet, biri 
kendi belirlediği aday olmak üzere üç adayı Kutsal Sinod’a sunmuş ve bunların 
seçiminde de hükümet yetkili kılınmıştır. Piskoposların bu şekilde seçilmesin-
de, kalite düşüklüğü ve tarafgirlik gibi konularda ortaya çıkan yapay nedenler , 
kilise-devlet ilişkilerinde zaman zaman dargınlıklara yol açmışsa da bu biçimde 
yapılan bir seçim şekli kilise tarafından da uygun görülmemiştir.45

Yunanistan’da, kilise-devlet ilişkileri konusunda büyük ölçüde etkili olan  et-
menlerden biri de zamanın büyük Avrupa devletleridir. Bunlardan özellikle Bri-
tanya’nın, Yunan Bağımsızlık Savaşı’nın kazanılmasında ve  geçici Yunan Krallı-
ğı’nın oluşturulmasında ve hatta Yunan Kilisesi’nin statüsünde söz sahibi olduğu 
görülmüştür. Otho’nun yerine 1862’de geçen yeni Kral 1.George, selefinden 
farklı politika izleyerek Ortodoksluğu kabul etmiş ve Greklerin Kralı unvanını al-
mıştır. Bu durumun destekleyicisi niteliğindeki Britanya , İyon Adalarının yöne-
timini Yunan Krallığı’na bırakmıştır. Yunan hükümetinin adalar üzerindeki  ege-
menliğine bağlı olarak bu topraklardaki kilise yönetiminin de Yunan Kilisesi’nin 
yetki alanına girmesi zorunluluğunu getirmiştir. Böylece İyon Adalarındaki her 
türlü dini  yönetim İstanbul Patrikliği’nden alınarak Atina Başpiskoposluğu’nun 
ve onun Kutsal Sinodu’nun yetkisine bırakılmıştır.46,47 

Kilise-Devlet ilişkileri Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmasından itibaren 
inişli çıkışlı bir görünüm de ortaya koymuştur. Balkan Savaşları’nın ve Birin-
ci Dünya(Paylaşım) Savaşı’nın patlak verdiği dönemlerde kilise  örgütüne bağlı 
birçok piskopos, Başbakan Venizelos’a karşı Kral Konstantin’i desteklemiştir. 

43 Yıldırım,2005,a.g.e., s. 78
44 Frazee, 1977, a.g.e.,s. 135.
45 Yıldırım,2005,a.g.e.,s. 79.
46 Yıldırım,2005, a.g.e., s. 80 
47 Frazee, 1977, a.g.e.,s. 137
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Bunun üzerine Venizelos ile Yunan Ortodoks Kilisesi’nin başı olan Atina Başpis-
koposu arasında sürtüşmeler yaşanmıştır.

Türk Kurtuluş Savaşı’nda yenilen Yunanistan’da siyasi krizlerle birlikte kilise 
içerisinde de büyük sorunlar baş göstermiştir. Siyasi irade Kutsal Sinod ve Pis-
koposlar Meclisi kurulması gibi reformlara yönelmiştir. Bununla birlikte kiliseyi 
bekleyen en önemli gelişmelerden biri de yeni kilise takvimi belirleme sorunu 
olmuştu. Kilise, eski takvimi terk ederek yeni Gregoryen Takvimi’ne geçmiştir. 
Bu durum kilise içerisinde ve ülkede yeni dini bölünmeleri de beraberinde getir-
miştir. Böylece Yunan Ortodoks Kilisesi dışarıdan hükümetin baskıları içeriden 
de eski takvimi savunanların çıkarmış olduğu sorunlarla uğraşmak zorunda kal-
mıştır. Bununla birlikte kiliseyi  uğraştıran bir başka önemli  konu da hükümete 
sıkça şikayet edilen Protestan misyoner  örgütlerinin faaliyetleridir. 48,49 

Yunan Ortodoks Kilisesi’nin yeni kilise takvimini kabul etmesiyle birlikte 
1930’lu yıllar gelenekçi kanat ile kilise arasında çatışmaların yaşanmasına sahne 
olmuştur. Bunun üzerine Kutsal Sinod 1935’de toplanarak hükümetin eski takvi-
mi kullananlara (gelenekçilere) karşı bir tavır almasını ya da kabul edilen Gregor-
yen Takvimi’ni yeniden ele alınması önerilmiştir. Gelenekçiler, yaptığı  işlerden 
dolayı Atina Başpiskoposu Chrysostomos’u ve yeni kilise takvimini benimseyen-
leri suçlamıştır. İki grup arasındaki çatışmaların artması sonucu gelenekçilerden  
kimi piskoposlar tutuklanmış, bir kısmı sürgün edilmiş ve görev yaptıkları ma-
nastırlar mühürlenmiştir. 50,51 

İkinci Dünya(Paylaşım) Savaşı yılları, hem Yunan Devleti hem de Yunan Or-
todoks Kilisesi için çok sıkıntılı bir dönemdir. İtalya’nın Yunanistan’ı 1940’da 
işgal etmesi, hemen arkasından da Almanya’nın ülkeye girmesi sonucu Yunan 
Ortodoks Kilisesi halkı işgale karşı direnmeye çağırmıştır. Ülkede Nazi mandası 
altında askeri bir hükümet kurulmuş,ancak Yunan Ortodoks Kilisesi  bu duruma 
karşı  direnç göstermiştir. Yunanistan’daki yönetim bu olay üzerine Başpiskopos 
Chrysanthos’u görevinden almıştır. Savaşın bitmesine doğru Yunan Ortodoks Ki-
lisesi kendi içerisinde tekrar yapılanmaya girerek Atina’daki görevlerini sürdür-
müş ve Kutsal Sinod’u başkan ile birlikte on iki kişiden oluşturmuştur.52,53

 Yunanistan’da İkinci Dünya(Paylaşım) Savaşı sırasında kendi içerisinde olu-
şan komünist blok savaş sonrası güçlenmiş ve ülkede söz sahibi olmaya başla-
mıştır. Bu durum ülkede kraliyet taraftarı olanlarla onları destekleyen Britanya’yı  
48 Yıldırım, Münir, 2016.“Yunan Ortodoks Kilisesinde Dini Takvim Tartışmalarına Kısa Bir Bakış”, 

Abdurrahman Küçük Armağanı, Edt; Ahmet Hikmet Eroğlu, Ankara, s. 427-429
49 Frazee, 1977, a.g.e.,s. 142
50 Yıldırım, 2005, a.g.e.,s. 81
51 Frazee,1977, a.g.e.,s. 143
52 Yıldırım, 2005,a.g.e., s. 82
53 Frazee,1977, a.g.e., s. 144-145  



227Münir YILDIRIM

çok rahatsız etmiştir. Bunun üzerine komünistlerle kraliyet üyeleri arasında bir iç 
savaş(Yunan İç Savaşı)54 yaşanmaya başlamış, daha sonra Britanya’nın katkısıyla 
komünistler tasfiye edilmiş ve Yunanistan’ın diğer Balkan Devletleri gibi komü-
nist blok arasında yer alması engellenmiştir.55 Britanya bu kutuplaşmayı azaltmak 
ve önceki Kral’ın tekrar ülkeye dönmesini sağlamak için bir denge unsuru mey-
dana getirmeye çalışarak hükümetin başına ülkede saygınlığı olan Başpiskopos 
Damaskinos’u getirmiştir.56,57 

İkinci Dünya (Paylaşım) savaşı sonrası Yunanistan’da siyasi krizlerin devam 
etmesi kilise yönetimi ve ülkede sorunların çözümünde zorluklarla karşılaşılmış-
tır. Yunan Ortodoks Kilisesi’nde başpiskoposluk  düzeyinde yaşanılan değişik-
likler ve bunun yansımaları devlet yönetimi üzerinde tesirini göstermiştir. Öyle 
ki kilise başpiskoposu olan Damakinos aynı zamanda başbakan pozisyonuna da 
getirilmiştir. Yaşanılan iç savaşlar ve siyasi krizler kilise tarafından gerçekleştiril-
mesi gereken bir takım reformların gecikmesine yol açmıştır.

Sivil savaşın sona ermesinden sonra Damaskinos’un da ölümüyle birlikte ki-
lisenin başpiskoposluğuna gelen Spyridon Vlachos, barışçı bir politika izlemiş 
başta gelenekçilerle (Eski Takvimi Kullananlar) anlaşmaya çalışarak iç dengeleri 
kurmayı hedeflemiştir. Bunun yanında Yunan Ortodoks Kilisesini dışa açmaya 
yönelmiş ve dünya kiliseler birliğine üye olmak için girişimde bulunmuştur. Spy-
ridon, gelenekçilerin kilise takvimini seçmelerinde serbest olduklarını belirtmiş, 

54 Yunanistan’da İtalyan ve Alman işgaline karşı başlayan direniş daha sonra iç savaşa dönüştü. Bu dönemde 
ülkenin nüfusu 7 milyondu ve çağımızın en kanlı çatışmalarından biri olan “Yunan İç Savaşı”’nda 600 
binden fazla insan öldü. Yaşanan iç savaş yıllarında sağ kesim, kendi çıkarlarını korumak isteyen Britanya 
ve ABD’den büyük destek alırken, sol kesim Sovyetler ve Sovyet destekli ülkelerden beklediği desteği 
alamamıştır. Savaş; komünistlerin yenilgisiyle sonuçlanmıştır.

 (Bakınız:Eudes ,Dominique,Kapetanios1995.Yunan İç Savaşı(1943-1949),(Çevirmen:Yavuz Alogan) 
Belge Yayınları; Özgür,Pınar Selçuk,2015.Yunanistan İç Savaşı Ve Dış Güçlerin Rolü.Ankara Üniversitesi 
Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü. Atatürk Yolu Dergisi,s.101-129;  https://tr.wikipedia.org/wiki/Yunan_İç 
Savaşı)

55 İkinci Dünya(Paylaşım) Savaşı sonunda Britanya Başbakanı  Churchill, Amerika Birleşik Devletleri 
Devlet Başkanı Roosevelt ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Stalin’in katıldıkları  
Yalta (4 Şubat 1945-11 Şubat 1945)ve Potsdam Konferansı(17 Temmuz 1945-2 Ağustos 1945) ’nda  
anılan ülkelerin   egemenlik alanları (arka bahçeleri )belirlenerek yeni bir dünya düzeninin temellerinin 
atılmıştı. Bu kapsamda paylaşımın temelleri ise Stalin, Molotov, Churchill ve Eden arasında 9 Ekim 1944 
tarihinde başlatılan  Moskova Görüşmeleri ile belirlenmişti. Görüşmelerde;Balkanlar’daki milyonlarca 
insanın kaderini etkileyecek olan yüzdeler anlaşması yapılmıştır. Anlaşmaya göre; Romanya’nın  yüzde 
90’ı Sovyetler’in ve  kalanı Britanya ile ABD’nin; Yunanistan’ın  yüzde 90’ı Britanya ile ABD’nin  ve  
yüzde 10’u Sovyetler’in, Macaristan ve Yugoslavya’nın  yüzde 50’si Sovyetler’in ve yüzde 50’si Britanya 
ile ABD’nin, Bulgaristan’ın  yüzde 75’i Sovyetler’in  ve yüzde 25’i Britanya ile ABD’nin etkinlik bölgesi 
olacaktı. Yunan İç Savaşı’nı bu kapsamda değerlendirme gereği vardır.(Bakınız: Churchill, Winston 
S,1981.Triumph and Tragedy, The Second World War VI, Houghton Mifflin Company, USA,s. 199-200; 
Köse,İsmail,2015. Yalta ve Potsdam Konferansları: Sovyetler Birliği’nin Türk Boğazlarında Egemenlik 
Paylaşım Talepleri. Karadeniz İncelemeleri Dergisi, (19),s. 241-276; 

56 Yıldırım,2005, a.g.e.,s. 83
57 Frazee,1977, a.g.e.,s. 145  
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Yunan hükümetine, Yunan Ortodoks Kilisesi içerisinde ikili bir hiyerarşinin oluş-
masına  izin verilmesi yolunda istekte bulunmuştur. 58,59

Yunan Ortodoks Kilisesi, 1950-60 yılları arasında kendisini bekleyen çok acil 
sorunlarını çözmekle geçirmiştir. Bu sorunların başında ise Yunan Ortodoks Ki-
lisesi’ne bağlı bölgelerdeki piskoposların ve daha alt kademedeki görevlilerin 
eğitilmesi meselesidir. Ülkenin özellikle kuzey bölgelerindeki din görevlilerin 
dini konulardaki eksikliği, kilise hizmetlerinin aksaması, Yunan Ortodoks Kili-
sesi’ni ıslahı hususunda harekete geçirmiştir. Bu dönemde, sosyal alanda kiliseyi 
ilgilendiren bir başka sorun ise kırsal bölgelerdeki bazı tarım alanlarının ora-
da hizmet veren papazlar tarafından işletilmesine devam edilebilmesi konusu-
dur. Yunan Ortodoks Kilisesi’nin elinde önemli ölçüde arazilerin bulunması ve 
bunların işletilmesi konusunda da ciddi problemler yaşanmıştır. Kanunlara göre 
taşradaki arazilerin bir kısmı din görevlilerince işletilmekte ve bundan kilise de 
faydalanmaktaydı. Yapılan düzenlemelerle kilise ve görevlilerine daha iyi imkân-
lar sağlanmasına devam edilmiştir. Aynı haklar günümüzde de Yunan Ortodoks 
Kilisesi tarafından devam ettirilmektedir. Yunan hükümeti kilise ile olan hukuku-
na göre küçük yerleşim yerlerindeki tarım alanlarının işletilmesi konusunda yerel 
papazlara yetki vermiştir. Hükümet ve Kilise arasındaki  görüşmeler sonucunda 
bu ve benzeri yerlerdeki tarım arazilerinin işletilmesinden dolayı elde edilen ge-
lirin üçte birinin o bölgenin papazlarına verilmesi kararlaştırılmıştır. 60,61 

Yunanistan’daki siyasal düzenin sürekli kaygan olması Yunan Ortodoks Kili-
sesinin en büyük talihsizliğidir. 1967’de Komünist destekli askeri bir yönetimin 
iş başına gelmesiyle Yunan Ortodoks Kilisesi tekrar sıkıntılı bir döneme girmiştir. 
Askeri cunta, Yunan Ortodoks Kilisesi’nin yetkilerini eline alarak başpiskopos 
Chrysostomos’u yaş haddinden emekliye sevk etmiştir. Askeri yönetimin sembo-
lik olarak oluşturduğu kutsal sinod toplanarak Hukuk Profesörü Ieronymos Kot-
sonis’i Yunan Ortodoks Kilisesi’nin başkanlığına getirmiştir.62,63 

Kotsonis, askeri yönetim tarafından atanmasına karşın , ülkenin dini  sorun-
larına hızlı bir başlangıç yaparak, piskoposların eğitiminden atıl  durumda bek-
leyen kiliselere görevli atanmasına kadar birçok sorunun çözümüne el atmıştır. 
Bunlardan daha da önemlisi yeni bir kilise kanunu hazırlamak, Atina’daki Yunan 
Ortodoks Kilisesi’ni ve onun Kutsal Sinod’unu tam anlamıyla işlevsel hale getir-
58 Yıldırım,2005, a.g.e.,s. 83
59 Frazee, 1977,a.g.e., s. 146
60 Yıldırım,2005,a.g.e., s. 84
61 Frazee,1977, a.g.e.,s. 146
62 Yıldırım,2005,a.g.e.,s. 85
63 Frazee,1977, a.g.e.,s. 148
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mek için hazırlıklara koyulmak olmuştur. Hükümetin de desteğiyle sekiz bölüm 
ve elli üç maddeden oluşan yeni kilise kanunu yürürlüğe girmiştir. Burada alınan 
kararlar  sonucunda bütün görevli piskopos ve papazlar, yılda iki defa olmak üze-
re kendi aralarında toplantı yapmıştır. Bu toplantılarda kiliselerin karşılaştıkları  
sorunlar arasında kilise hizmetlerini yerini getirmeye çalışan görevlilerin sorun-
ları ve  kilise-devlet ilişkilerinin  düzeyi gibi konular ele alınmıştır.64,65 

Bir Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan’ın diğer Avrupa ülkelerinden farklı 
olan bir özelliği de anlaşılacağı üzere,din ile siyaset ve milli kimlik  ile iç içe ol-
masıdır. Yunanistan’da okulların, parlamentonun açılışında, milletvekili, bakan-
lar kurulu ve Yunanistan Cumhurbaşkanının yeminlerinde ve devletin resmi tö-
renlerinde dini ayin ve törenler yapılmakta ve  kilise hiyerarşisi protokolde birinci 
sırada yer almaktadır. Ayrıca bakanların ve Yunan Cumhurbaşkanının dini yemin 
töreninde başpiskopos hazır bulunmakta ve yeminini yaptırmaktadır. Yunan hü-
kümetleri, eğitim konularında alacağı kararlarda Yunan Ortodoks Kilisesi’nin 
görüşünü dikkate almak zorundadır. Avrupa Birliği üyesi Yunanistan’da Eğitim 
Bakanlığının adı; “Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığıdır.” Yine Yunanistan’da, 
milli bayramlar ile dini bayramlar aynı tarihlere denk getirilmiştir. Dolayısıyla 
25 Mart 1821’de Türklere karşı ayaklanma ile 28 Ekim 1940 tarihli İtalyan ve 
Alman işgaline karşı direniş günü kiliselerde yapılan tören ve ayinlerle anılmak-
tadır. Mahkemelerde tanıklar ve Yunan vatandaşlığını kazanan yabancılar İncil’e 
el basarak “Ortodoks Hıristiyan Yunanlılık” yemini etmektedir.66 

3 Temmuz 1927 tarihli Yunanistan Cumhuriyeti Anayasası’nın başlangıcında 
da “Kutsal, Aynı Cevherden Kaynaklanan ve Bölünmez Üçlü Adına” yazılı ifade 
olan bu “üçlü teslis” bulunmaktadır. “Din ve Kilise” başlığını taşıyan 1. madde-
de “Yunanistan’da  egemen din İsa’nın Doğu Ortodoks Kilisesidir” hükmü yine 
yer almaktadır. Ortodoks Hıristiyan dinini, Yunanistan Kralı temsil etmekteydi. 
1952 tarihli Yunan Anayasasının 47. maddesine göre, “Bütün Yunan tahtı veli
ahtları, İsa’nın Doğu Ortodoks Kilisesini temsil etmeleri gerekmektedir.” Ayrıca 
Yunanistan’da kral, göreve başlamazdan önce, 1952 tarihli Yunan Anayasasının 
43. maddesinde belirtildiği şekliyle, bakanların, kutsal meclisin (Sinod’un), baş-
kentteki milletvekillerinin ve diğer ileri gelenlerin huzurunda “Yunanlıların  ege
men dinini, Yunan milletinin anayasasını ve yasalarını, koruyup, kollayacağına, 
Yunan Devletinin bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumaya devam edeceğine ve 
savunacağına” dair yemin etmekteydi. Yine 1952 tarihli Yunan Anayasasının 51. 
64 Yıldırım,2005, a.g.e.,s. 85
65 Frazee,1979, a.g.e.,s. 92-93
66 Cin, Turgay,2017. “Yunanistan Anayasasına göre Kilise Devlet İlişkisi”, Dokuz Eylül Ünv. Hukuk Fak. 

Der. Cilt: 19, Sayı: 2, İzmir, s. 6.
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ve 52. maddeleri gereği “Yunan kralı, Doğu Ortodoks Kilisesi mezhebinden, Yu
nan vatandaşı bir Yunanlı” olmak zorundaydı. 1952 tarihli Yunan Anayasasının 
1. maddesinin 1. fıkrasına göre, “... egemen dine karşı her türlü müdahale ve dini 
telkin yasaktır.” Aynı Anayasanın 16. maddesinin 2. fıkrasına göre, ilköğretim 
ve ortaöğretimde eğitim ve öğretimin amacı; Ortodoks Hıristiyan Yunan kültürü 
ideolojisinin öğrencilere verilmesi ve bu şekilde gençlerin yetiştirilmesidir. Bu-
nun yanında 1952 tarihli Yunan Anayasasının 16. maddesinin 2. fıkrasına göre, 
“Bütün ilköğretim ve orta öğretim okullarında öğretimin amacı gençlerin temel 
olarak, Yunan Hıristiyan Medeniyeti ideolojisi doğrultusunda ahlaki, manevi ve 
milli vicdanlarının eğitimi ve geliştirilmesidir.”67  

Kilise ile Devlet arasındaki ilişkinin hukuki çerçevesi Yunanistan Anayasası-
nın 3., 13., 14/3., 16/2., 33/2., 59/1. maddelerinde düzenlenmiştir. “Yunanistan’da  
egemen din İsa’nın Doğu Ortodoks Kilisesidir. Kendi başı olarak Hazreti İsa’yı 
tanıyan Yunan Ortodoks Kilisesi, İstanbul büyük kilisesi ve İsa’nın diğer her kut-
sal Apostolik Kilisesi ve meclis (sinod) kuralları, kutsal gelenekler ve dogmalarla 
ayrılmaz bir bağlılık içindedir. Bağımsız nitelikte olup, aktif hizmette bulunan 
başrahiplerden oluşan kutsal meclis ve daimi kutsal meclisten kaynaklanan 29 
Haziran 1850 tarihli patriklik cildi ve 4 Eylül 1928 tarihli meclis tüzüğü hüküm-
leri uyarınca yönetilir. Yunan anayasasının 3. maddesi din ile devlet ilişkilerini 
düzenlemektedir. Yunanistan’ın 1952 tarihli anayasasında kralın, Hıristiyan olma 
zorunluluğu vardı. 1975 tarihli Yunanistan anayasasının 31. maddesine göre, “40. 
yaşını tamamlayan ve seçilme yasal hakkına sahip bulunan, 5 yıldan beri Yunan 
vatandaşı ve ana veya baba tarafından Yunan kökenli olan kimse, Cumhurbaş
kanı seçilebilir.” Bugün artık Cumhurbaşkanı, Yunan Millet Meclisi’nde yemin 
ederken, kutsal meclisin (sinod’un) bulunmasına gerek yoktur. Ancak, Yunan 
Cumhurbaşkanı, başbakan, milletvekilleri Atina Başpiskoposu huzurunda dini 
yemin yaparak göreve başlar. 

Bütün bunlardan Yunanistan’da kilise-devlet ilişkilerinin, Yunanlıların Os-
manlı Devleti’nden bağımsızlığını kazanmasından itibaren yönetim sisteminin 
biçimine ve dış güçlerin müdahalelerine göre şekillendiği anlaşılmaktadır. Yunan 
Ortodoks Kilisesi’nin  kimi zamanlar devlet tarafından sıkı bir  denetim altında 
tutulduğu, bazen de serbest bir biçimde hareket ettiği karşımıza çıkmaktadır. Yu-
nan Kilisesi her ne kadar İstanbul Patrikliği’nden bağımsızlığını kazanmış olsa 
da yeni yapılandırılan Yunan Devleti bünyesinde laik bir temele oturtulmak is-
tenmiştir. Bu yapılanmada devlet ve hükümetlerin gücü kiliseden her zaman daha 
fazla olmuş ve kurulan sisteme bağımlı bir yapıda bırakılmıştır.

67 Cin,a.g.e., s. 21
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Kilise Yönetimi
Yunan Ortodoks Kilisesi, Atina ve tüm Yunanistan’ın başpiskoposu ve onu se-

çen kutsal sinod tarafından yönetilmektedir. Bu iki organın yasal olarak atanması 
da Yunan hükümeti vasıtasıyla yapılmaktadır.68,69 Bu bağlamda günümüzde Or-
todoks Kiliseler arasında devlete bağlı tek kilise Yunan Ortodoks Kilisesidir. 70,71

Başpiskopos
Yunan Ortodoks Kilisesi anayasal bir dayanak olarak kilise kanununa göre 

yasal bir zeminde durmaktadır. Kilisenin yasal bütün icraatları da bu kanunlar 
çerçevesinde ve Atina Metropolitliği tarafından temsil edilmektedir. Atina Baş-
piskoposu, Yunan Ortodoks Kilisesi’nin ve Kutsal Sinod’un başı olarak kabul 
edilerek, kilise hiyerarşisinin  doruk noktası olarak görülür. Yunan Ortodoks Ki-
lisesi  yasasına göre başpiskopos (Atina Başpiskoposu) seçimi Kutsal Sinod tara-
fından gerçekleştirilmektedir.72,73 

Kilise Organları
Atina Başpiskoposu’ndan sonra gelen bölge piskoposları, metropolitliklerin-

deki bütün din görevlilerinden ve dini faaliyetlerden sorumludur. Metropolit  ya 
da eyalet başpiskoposları her yönden Kutsal Sinod’a bağlıdır. Metropolitlikler-
den daha küçük yerleşim birimlerindeki kiliselerdeki piskoposlar, dini hizmetle-
rin yürütülmesi, halkın dini yönden eğitilmesi gibi faaliyetlerde bulunurlar. Bü-
tün bu kesimlerde görev yapan kilise görevlilerinin ücretleri hükümet tarafından 
karşılanmaktadır. 74Piskoposluktan daha küçük yerleşim yerlerindeki kiliselerde 
papazlar görev yapmakta ve bu kiliseler papazlardan ve kilise dışındaki kişiler-
den  oluşan kilise konsilleri tarafından yönetilmektedir. Metropolitliklerin yetki 
sahaları içerisinde kalan manastırlar ve önemli tapınak yerleri o bölgenin başpis-
koposu tarafından yönetilmektedir. Bunun yanında manastır ve rahibe manastır-
larına ait olan denetçiler, kendi kurumları içerisinde görev yapmaktadır. Piskopos 
tarafından atanan deneticiler, aynı zamanda mali denetim faaliyetinde de bulun-
maktadır.

Yunan Ortodoks Kilisesi’nin kendi iç bünyesinde yer alan yasal işlemlerle 
ilgili kuruluşlar mahkemeler de bulunmaktadır. Bunlar; “Kilise Mahkemeleri”, 
“Kutsal Sinod Üyeleri Mahkemeleri”, “Birinci ve İkinci Derecedeki Sinod Mah

68 Theodorou, a.g.e.,s.18
69 Yıldırım,2005,a.g.e.,s.86
70 Benlisoy-Macar,.e.,a.g s. 16
71 Yıldırım, 2005, a.g.e.,s. 86
72 Theodorou,a.g.e., s. 18-19
73 Yıldırım, 2005, a.g.e.,s.86
74 Yıldırım 2005, a.g.e.,s. 87
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kemeleri” ve “Birinci ve İkinci Derecedeki Kilise Mahkemeleri” adı altında gö-
rülmektedir. Bunların temel amacı, Kilise teşkilatında meydana gelen idari ve 
adli ceza, meslekten men ve diğer bir takım hukuki olayların yasal bir zeminde 
düzenlenmesini sağlamaktır.75 

Yunanistan’ın sınırları içerisinde bazı metropolitliklerin yönetimi, yarı bağım-
sız ve İstanbul Fener Patrikliğine bağlı bir organizasyondadır. Girit Kilisesi, Oni-
kiada’da76 bulunan Rodos, Kos, Leros, Kalymnos metropolitlikleri ve üzerinde 
yirmi manastırın bulunduğu Aynaroz yarım adasındaki kiliselerin yönetimi Fener 
Patrikhanesi’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Yunan Parle-
mentosu’nun 1981’de çıkardığı bir kararla kutsal ada kabul edilen Patmos adası 
da İstanbul Fener Patrikliğine bağlanmıştır.

Kutsal Sinod
Kutsal Sinod, Yunan Ortodoks Kilise  örgütünün en etkili ve en büyük kuru-

luşudur. 1833 yılında Yunan Kilisesi’nin tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesiyle 
birlikte kilise işlerinin sistematik bir düzeyde yürütülmesi amacıyla kurulmuştur. 
Bu sinod tamamen devlete bağlı bir yapıyla kurulmuş ve beş üyeden oluşturul-
muştur. 1852’de Kutsal Sinod’un başkanı Atina metropoliti olmuş ve bu tarihten 
itibaren tam adı “Yunan Kilisesi’nin Kutsal Sinod’u” şeklinde değiştirilmiştir. 
Bundan sonra yeni düzenlemeler devam ederek kutsal sinod, her üç yılda bir 
Atina Başpiskoposluğunun başkanlığında toplanmaya başlamıştır.77 

Kutsal Sinod’un hiyerarşisi, Atina Başpiskoposu başkanlığında aktif hizmette 
bulunan Yunan Kilisesinin on iki üyesinden oluşan daimi Kutsal Sinod’u tara-
fından temsil edilmektedir. Kutsal Sinod üyeleri, bütün Yunanistan kiliselerinin 
başı olan Atina Başpiskoposu’nu da seçme hakkına sahiptir. Bu on iki üyeden 
altısı Atina’daki merkez kilisedeki piskoposlardan, diğer altısı ise bölgelerdeki 
piskoposlardan oluşmaktadır. Kutsal Sinod’un belirli aralıklarla yapmış olduğu 
toplantılara, hükümet adına görevli bir komiser katılmakla birlikte oy kullanma 
hakkına sahip bulunmamaktadır. Bunun yanında ihtiyaç duyulan konularda kilise 
üyesi olmayan sivil halktan da temsilci iştirak etmektedir. Kutsal Sinod, Yunanis-

75 Yıldırım, 2005, a.g.e.,s. 88
76 “Onikiada” adı, Osmanlı Devleti’nın gayrimüslim bölgelerde uyguladığı yönetim şeklinden gelmektedir. 

Onikili denen bu sisteme göre her on hane birer temsilci çıkarır, bu temsilciler de aralarından bölgeyi 
yönetecek “12 Kişilik Bir İhtiyar Heyeti” seçerdi. Türkçe “Onikiada” sözcüğü,önce Yunanca’ya,daha 
sonra batı dillerine girmiştir.

  “Onikiada” denilen adalar grubunda,adının  çağrıştırdığı gibi 12 adet ada yoktur. Büyük olanlar sayılırsa 
14 ada,  tümü sayılırsa 20’den fazla ada ve adacık vardır. Buradaki 12 sayısı,adaların sayısı değil,yukarıda 
da değinildiği üzere “12 üyeli meclisle yönetilen adalar” anlamındadır.  (Bakınız: Hayta, Necdet,2014.
Ege Adaları Sorunu’nun Tarihsel Gelişimi. (Ed.,)Mustafa Kaymakçı,Cihan Özgün (İç.,)Rodos ve İstanköy 
Türklüğü.Bornova-İzmir,s.11)

77 Yıldırım, 2005, a.g.e.,s. 89
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tan dışındaki diğer kiliselerle olan münasebetlerde Dış İşleri Bakanlığı ile işbir-
liğine gitmektedir.78 

Kutsal Sinod’un seçimi konusunda kurumun kendisine ait kuralları bulun-
maktadır. Buna göre, yeni sinod’u belirlemek amacıyla gelecek üç yıl için seçim 
yapılmaktadır. 1969’da çıkan Yunan anayasası, Atina başpiskoposunu hiyerarşik 
kurul tarafından ayrıca seçilmesini uygun görürken daha önceki yıllarda çıkan 
kanunlar bu duruma müsaade etmemiştir. Sinod üyeleri arasındaki toplantılar çe-
şitli tartışmaları ve anlaşmazlıkları beraberinde getirmiştir. Kutsal Sinod üyeleri-
nin önceleri seçim yapılmadan dönüşüme tabi olarak belirlenmesi ve bu durumun 
aynen  korunmasından yana olanlarla muhalefet gösterenler arasında uyumsuz-
luklar ortaya çıkmıştır. Yeni sisteme göre Yunan Ortodoks Kilisesi’nin Başpisko-
posu; başbakanlık gibi pozisyona getirilmiş, sinod üyeleri de bakan şeklinde bir 
durum almıştır. Bu durum, kilise  örgütü yapısında Kutsal Sinod’un yeri ile ilgili 
konularda kimi sorunları gündeme getirmiştir. 1969’da kabul edilen yeni sistem 
ile sinod üyelerinin seçimine geçilerek üçü eski piskoposlardan diğer dokuzu da 
yenilerden olmak üzere toplam on iki piskopos seçilmiştir. Seçilen Kutsal Sinod 
üyelerinden İstanbul Fener Patrikliği’nin tavsiyelerinin de dikkate alındığı belir-
tilmiştir. Kutsal Sinod, işlevselliği açısından iç ve dış görevler olmak üzere iki 
kısma ayrılmaktadır. Kilisenin kendi iç meseleleri ile ilgili konularda, kendi içe-
risinde devletten bağımsız bir şekilde sürdürmektedir. Kilise, iç işleri dışındaki 
bütün konularda devletle birlikte ve ona bağımlı bir şekilde hareket etmektedir.79 

Kilise Faaliyetleri
Yunan Ortodoks Kilisesi, kendi bünyesinde bir takım sosyal faaliyetlerde bu-

lunmaktadır. Bu faaliyetler dinsel hayatın devam ettirilmesi, dinsel organizas-
yonların kurulması amacıyla yapılmaktadır. Kilise tarafından yürütülen bu faa-
liyetlerin bir  sonucu olarak “Kateşik Okullar”80 kurulmuştur. Kilise görevlileri 
tarafından organize edilen bu okullarda Hıristiyan mistik hayatının sürdürülmesi 
amaçlanmaktadır. Günümüzde Yunan Ortodoks Kilisesi’nin denetiminde olan bu 
okullar, Atina ve diğer büyük şehirlerde çok sayıda yer almakta, küçük, orta ve 
yüksek derecedeki bölümlere ayrılmış bulunmaktadır. Bu okullara her alanda bir-
çok bilim adamı ve öğrenci getirtilerek faaliyetler devam ettirilmektedir. 81

Yunan Kilisesi’nin bünyesinde bu eğitim hizmetlerinin dışında fakir, yok-
sul ve düşkün insanlara yönelik sosyal faaliyetlerde bulunan kurumlar da yer 
almaktadır. Bunlardan yaygın olanları “Fakir ve Yoksullara Yardım Kurumu” ve 

78 Yıldırım, 2005, a.g.e.,s. 89
79 Yıldırım, 2005, a.g.e.,s. 90
80 “Kateşik Okullar”, kiliseye ait dini eğitim yapan yerlerdir, genelde tüm Hıristiyan Kiliselerinde bulunur. 

Kilise eğitimine özgün bir kavramdır.
81 Yıldırım, 2005, a.g.e.,s. 90
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“Hıristiyan Sosyal Dairesi”dir. Bu kurumlarla birlikte Atina’daki başpiskoposluk 
ve diğer metropolitliklerdeki piskoposluk’a bağlı hizmetler, Yunan sosyal hayat 
sahasının her  aşamasında yoksul insanlara, evsiz ve yaşlı insanlara, kimsesiz 
çocuklardan özel bakım servislerine kadar olan alanlarda faaliyet göstermektedir. 
Yunan Ortodoks Kilisesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen bu tür sosyal organi-
zasyonlar, Kutsal Sinod tarafından yayınlanan yıllık bir dergi ile kamuoyuna da 
duyurulmaktadır. Yunan Ortodoks Kilisesi’nin Kutsal Sinod’u, Ortodoks halkı 
aydınlatmak ve akademik anlamda yayın yapmak için bazı kilise yayınları neşret-
mektedir. Bunlar; haftalık olarak çıkartılan Yunan Ortodoks Kilisesi’nin yayın or-
ganı “Ekklesia” ve   aralıklarla yayınlanan “Efimeros” dergileridir. Kutsal Sinod, 
yıllık olarak “Theologia” adlı bir dergi de yayınlamaktadır. Bu dergide Sinod, 
yapılan faaliyetleri ve Ortodoks inancı her yönden tanıtmaktadır.82 

Günümüzde Yunanistan’da bu tür yayın çalışmalarından başka, kilise üyeleri-
nin oluşturduğu sosyal ve toplumsal kuruluşlar da kendini göstermektedir. Bütün 
üyeleri din eğitimi almış kimselerden oluşan “Brotherhood of Theologians Zoe”83 
kısaca “Zoe” olarak  adlandırılan  örgütün hemen hemen her üyesi “Sunday Scho
ol:Pazar Okulları”nda vaaz etmek ya da orada çalışmaktadırlar. Bunun yanında 
“Zoe”, kutsal kitap tefsirleri, çocuk kitapları, sosyoloji ve edebiyata yönelik kül-
türel alanlarla ilgilenmekle birlikte Atina’da, Selanik’te ve Patras’da öğrencilere 
yönelik barınma faaliyetlerinde de bulunmaktadır.84 

Diğer taraftan Yunan Kilisesinin Kutsal Sinod’unun merkezi  örgütü olan 
“Apostoliki Diakonia” adlı kuruluş da bir takım sosyal faaliyet göstermektedir. 
Bu  örgütün faaliyetleri; Tanrının vaazının organizasyonunu ve sistematik çalış-
maları bütün sahalarda yapmak, piskoposların dışındaki normal halk içerisinde 
de özel itirafların artmasına teşvik etmek her Metropolit bölgesinde Pazar ve Ka-
teşik okulların da sistematik çalışma organizasyonunu sağlamaktır Kısaca özgö-
revi,Ortodoks inancını her türlü dış etki ve yabancı unsurlardan korumaktır. 

82 Yıldırım, 2005, a.g.e.,s. 91
83 “Brotherhood of Theologians Zoe: Yaşam için İlahiyatçıların Kardeşliği”, daha yaygın olarak “Zoe 

Kardeşliği” , Batı’daki tarikatlara benzer Yunanistan’da yarı manastır Ortodoks organizasyondur. Yirminci 
yüzyılın başlarında kuruluşundan bu yana Zoe Kardeşliği, Yunanistan’da öğretim, vaaz verme, okul ve 
gençlik gruplarına  önderlik etme ve yayıncılık dahil olmak üzere çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Zoe, 
“yaşam” için Yunanca bir sözcüktür.(Bakınız:https://www.britannica.com/topic/Zoe-Greek-Orthodox-
religious-association)

84 Yıldırım, 2005, a.g.e.,s. 92
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Yunan Ortodoks Kilisesi’nin Yunan İsyanı,Anadolu Harekatı ve 
Kıbrıs Üzerine Etkileri

Yunan Ortodoks Kilisesi’nin Yunan İsyanı Üzerine Etkileri
Osmanlı Devleti’ne karşı Yunan isyanın başlamasının belki de en büyük et-

keni kilise ve Ortodoks din adamlarıdır. Başta “Patras Piskoposu Germanus” ol-
mak üzere kilise görevlileri bölgelerinde halkı Ortodoksluk adına Osmanlı Dev-
leti’ne karşı kışkırtarak mücadelenin içerisinde yer aldıkları gibi isyancılarla da 
çok yakın temaslarda bulunmuştur.85,86 Aslında Germanus’un  kişiliğinde kendini 
gösteren kutsal bağımsızlık duygusu, bütün Yunan din görevlerinin ruh halini 
yansıtmıştır. Yunan Kilise örgütü, bağımsızlık hareketlerinin başlamasında, kili-
senin yetkisinin ulaşabildiği her yerde çaba harcamıştır. Ortodoks inancıyla bir-
likte “Helenist Tarihi Miras” Yunan isyanının ana unsurunu oluşturmuştur.87, 88 

Yunan Ortodoks Kilise teşkilatının yanında İstanbul Patrikliği de bu isyana 
destek veren kesimler arasındadır. Patrikhane üzerinde yaşanan bu olaylar, konu-
nun  önemini  artırmış, dönemin Osmanlı Padişahı 2.Mahmut, İstanbul Patriği’ni 
divana çağırarak kaygılarını dile getirmiş ve bu isyanlardan Patrikhanenin so-
rumlu olduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte Sultanla görüşen Patrik 5.Grego-
rius, aynı gün ileri gelen  kimi Yunan temsilcileri ve diğer Ortodoks liderlerle de 
görüşmelerde bulunmuş, Osmanlı Padişahının isteklerinin tam zıddında bir karar 
almıştır.89,90 Diğer taraftan 4 Nisan 1821’deki Yunan isyanının ilk başlangıç gün-
lerinde, Patrik 5.Gregorius imzalı bir metnin bütün Ortodoks Kiliselerine gön-
derildiği ve burada Ortodoks milletinin koruyucusu ve  korucusu olan Osmanlı 
Devleti’ne karşı isyanda bulunan kişilerin aforoz edilmiştir.91   

Yunan bağımsızlığının kazanılması sırasında kilisenin  başat olmasının temel 
nedeni, Ortodoks kimliğinin vazgeçilmez bir etken oluşudur. Yunan halkının an-
layışına göre; dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir millette din ile milliyet, birbirine 
bu kadar karışmış değildir. Bu anlayışa göre, kazanılan her zafer Grek milletinin 
olduğu gibi Ortodoksluğun da iman zaferi şeklindedir.92  Ortodoksluk kelime-
nin tam anlamıyla Yunanlıların tarihsel varlığına anlam vermektedir. Dolayısıyla 
Grek ve Ortodoksluk bilinci bir biriyle kaynaşarak Yunan bağımsızlığının kaza-
nılmasında rol oynayan temel etkendir.93   
85 Yıldırım,2005,a.g.e., s.69  
86 Frazee, 1977, a.g.e.,s. 128
87 Yıldırım,2005,a.g.e., s.70   
88 Sofuoğlu, a.g.e.,s. 42
89 Yıldırım,2005,a.g.e.,70    
90 Frazee, 1969, a.g.e.,s.28
91 Yıldırım, 2005,a.g.e.,s.70
92 Yıldırım, 2005,a.g.e.,s.71
93 Heraclides, Alexis,2002. Yunanistan ve “Doğudan Gelen Tehlike” Türkiye, Çev: Mihalis Vasilyadis-

Herkül Milas, İstanbul, s. 84
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Yunan Milli Konseyi bu duygu ve düşünce psikolojisi içerisinde 1827’de Tro-
ezen şehrinde toplanarak kendilerine eski Rus Çarlığı’nın Dışişleri Bakanı olan 
Grek asıllı John Kapodistrias’ı Yunanistan’ın ilk hükümet başkanı olarak seçmiş-
tir. Kapodistrias, Ortodoksluğa inanan ve saygı duyan bir kişi olmasına  karşın 
kilise işlerinin devletin güdümünde olmasını istemiştir.94  

Yunan Kilisesi’nin Anadolu Harekatı Üzerine Etkileri
Birinci Dünya(Paylaşım) Savaşı sonrası imzalanan Mondros Mütarekesi ve 

ardından Yunan ordusunun Anadolu işgali döneminde ise patrikhane, Osmanlı 
Devleti ve daha sonra da Milli Mücadele ve Ankara Hükümeti ile açıktan çatış-
ma içine girmişti. Bu ortamda kendisine uluslararası alanda siyasi destek arayan 
patrikhane,  Britanya ile ilişkilerini sıkılaştırma çabalarını da Anglikan-Ortodoks 
yakınlaşmasını kullanarak sürdürmeye çalışacaktı. Mütarekenin ardından Yuna-
nistan Başbakanı Venizelos tarafından 1921 yılı sonlarında “4.Meletios” adıyla 
patriklik makamına seçtirilecek olan Meletios Metaksakis’in de benzer görüşlere 
sahip olması Anglikan-Ortodoks yakınlığını  gösteren  önemli gelişmelerdi.95  

Yunan Ortodoks Kilisesi’nin Anadolu Harekatı96 üzerine  en somut etkisi, Me-
gali İdea’nın ideoloji ve retoriğine97 uygun olarak Yunan tümeninin 15 Mayıs sa-
bahı İzmir’e çıkmaya başlamasıyla görülecektir.  İzmir rıhtımına toplanmış olan 
Rumlardan “Yaşasın!” nidaları yükselmekte ve Avcılar Kulübü önünde İzmir 
Metropoliti Hrisostomos, Yunan bayrağını kutsamaktadır.98  

Daha sonra Yunan Ortodoks Kilisesi tarafından azizleştirilen ve din şehidi 
olarak kabul edilen Hrisostomos’un İzmir’in işgali sırasında Yunan İşgal Komu-
tanı’nı karşılayarak Yunan askerlerini kutsaması, artık okullardaki tarih kitapla-
rında olmasa da hala bellektedir. Özellikle tepki çeken sözleri ise: “Asker evlatla
rım, Elen çocukları, bugün ata topraklarını yeniden fethetmekle İsa’nın en büyük 

94 Yıldırım, 2005,a.g.e.,s.71
95 Güllü,Ramazan Erhan,2016.Yunanistan’ın Anadolu İşgali ve Sonrasında Anglikan Kilisesi İle İstanbul 

Rum Ortodoks Patrikhanesi Arasındaki İlişkiler (1919-1923) Avrasya İncelemeleri Dergisi - Journal of 
Eurasian Studies (AVİD), V/1 s.85-107

96 Yunanistan’ın Anadolu Harekatı,daha sonra Anadolu Bozgunu’na dönüşecektir.Bu olaya Yunanistan 
terminolojisinde  “Küçük Asya Felaketi”  de denilmektedir. Bilindiği üzere “Küçük Asya Felaketi (Yunanca: 
Μικρασιατική καταστροφή: Mikra asiatiki Katastrofi)”,15 Mayıs 1919 yılında İzmir’e çıkan Yunan 
ordusunun Mustafa Kemal komutasındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti  Ordusu karşısında  
uğradığı Anadolu bozgunu ve  9 Eylül 1922 tarihinde İzmir’de denize dökülmesiyle sonuçlanan yenilgiye 
verilen addır. Küçük Asya Felaketi, Helenizm (Yunanlık) tarihinin bir dönüm noktası olarak kabul 
edilmekte  ve Yunanistan’ın tarih ders kitaplarında Çağdaş Helenizm (Yunanlık) tarihinin en büyük ulusal 
felaketi olarak tanımlanmaktadır(Bakınız: Halikiopoulou, Daphne, 2011. Patterns of Secularizations: 
Church, State and Nation in Greece and the Republic of Ireland, Ashgate Publishing, Ltd., , s. 110.)

97 Bakınız: 2.6.Bölüm: Nilüfer Erdem,Megali İdea Hayali
98 Erdem,Nilüfer,2009. Yunan Tarihçiliği  Gözüyle Anadolu Harekatı 1919-1923. Doktora Tezi .İstanbul 

Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı,İstanbul  
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mucizesini göstermiş oluyorsunuz. Bu uğurda ne kadar Türk kanı döküp içerseniz 
o kadar sevaba girmiş olacaksınız.”99

Yunan Ortodoks Kilisesi’nin Kıbrıs Üzerine Etkileri
Kıbrıs sorunu, uzun yıllar boyunca Türkiye-Yunanistan arasındaki anlaşmaz-

lık maddelerinden biri olarak devam etmektedir. Sürdürülebilir bir sorunun plan-
layıcısı olarak ise perde arkasındaki el,Britanya’dır. İsrail, ABD, Rusya ve AB de 
eklenince sorunun ilgilisi ve şekillendiricileri ortaya çıkar.Ancak bunların yanın-
da  Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün önemli bir parçası da Kıbrıs Rum Ortodoks Kilise-
si’dir.100,101,102 Uluslararası andlaşmalar neticesinde 1960 yılında, Kıbrıs adasında 
Türk ve Rum halkı arasında ortaklık temeline kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin  
ilk cumhurbaşkanının Başpiskopos 3.Makarios olması rastlantısal değildir.O’nun 
zamanıyla birlikte  Kıbrıs Türklerinin  dar bir alana habis edilmesi ve sıkıştırıl-
ması başlayacaktır. Bunun üzerine ekonomik ambargo uygulaması da eklemiştir. 

Kilisenin “Rum topluluk” üzerindeki gücü, etkisi ve yönlendirme iki toplum 
arasında kin ve nefret duygularını görüklemektedir. Kilise’nin üstlendiği rollerin 
en önemlisi Rum milli kimliğini canlı, aktif ve her an harekete geçebilir halde tut-
maksa ikinci sırada da lobi faaliyetleri kapsamında dini ön plana çıkararak dünya 
kamuoyuna yapacağı “yardım” çağrısı gelir. 

2006 Ekim’inde Başpiskoposluk görevini devralan 2. Hrisostomos da resmi 
ziyaretlerine Fener Rum Patrikhanesi ile başlamış, ardından Vatikan’da Papa ile 
görüşüp sonra da Moskova ile New York Patrikhaneleri ile turuna devam etmişti. 
Başpiskoposluğun açıklamaları da, basına yansıyan görüşme notları da ziyaret-
lerde sadece dini konuların değil, milli konuların da görüşüldüğü yönündedir. Di-
nin, milli konulara maske yapılması, Ortodoksluk inancında din ve millet ayrımı 
olmamasının doğal sonucudur. Ortodokslukta din, milli kimliği; milli kimlik, dini 
beslemektedir.103

99 Kılıç,Gözde Yasin,2011.Kıbrıs’ta Kilise Siyaseti, 4 Mayıs 2011, 21.yyte.org
100 Kılıç,a.g.e.
101 Göktürk,Turgay Bülent,2015 Rum Ortodoks Kilisesi’nin Kıbrıs’ta Karar Alma Sürecine Etkisi.Çağdaş 

Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Journal Of Modern Turkish History Studies XV/30 (2015-Bahar/
Spring), ss295-345

102 Kıbrıs Ortodoks Kilisesi için ayrıntılı bilgi için Bakınız:”Yıldırım,Münir,2008. Kıbrıs Ortodoks 
Kilisesi,Aziz Andaç Yayınları” . Kıbrıs Ortodoks Kilisesi,bağımsız bir Ortodoks kilisesidir. İlk kurucusu ve 
koruyucusunun havari Barnabas (Apostolos Varnavas) olduğu kabul edilir. Osmanlı Devleti, 1571 yılında 
Kıbrıs’ın  fetihden sonra Kilisenin bağımsızlığını tanımış ve Kıbrıs Rum cematinin lideri olarak Kıbrıs 
episkoposunu kabul etmiştir.  Kilisenin başı Başpiskoposluk makamıdır. Başpiskoposluk sarayı Lefkoşa 
şehrindedir. Kilisenin başında bugün, Başpiskopos 2. Hrisostomos bulunmaktadır. Başpiskoposluğa bağlı 
9 tane metropolit bulunmaktadır.

103 Kılıç,a.g.e
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Sözgelişi,Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığından endişe duyan Rum 
Başpiskoposu 2. Hrisostomos, Rum hükümetine seslenerek, “Türkiye’nin Doğu 
Akdeniz’deki ilerlemesinin durdurulması için Rum Ordusu’nun ‘modern silah 
sistemiyle donatılmalı”104 der.

Rum Ortodoks Kilise Başpiskoposu 2. Hrisostomos’un yaptığı açıklamalar-
dan, Rum Kilisesi değişmedikçe Rumların değişmesinin  mümkün olmadığını 
göstermektedir

Sonuç
Yunan ve Ortodoksluk bilinci, Yunan bağımsızlığının kazanılmasında rol 

oynayan temel unsur olmuştur. Yunan isyanı ile birlikte kilise, ayaklanmanın 
içerisinde yer alarak Yunan halkını Ortodoksluk adına Osmanlı Devleti’ne kar-
şı mücadeleye çağırmıştır. Bu isyanının başarı kazanması sonucu, Yunan Dev-
leti kurulmuş ve İstanbul Patrikliği’nden bağımsız bir kilisenin de ilk adımları 
atılmıştır. Yeni kurulan hükümet, milli kilisenin devletin denetiminde olmasını 
düşünerek 1833 yılında aldığı bir kararla kiliseyi devlete bağlı hale getirmiştir. 
Bununla birlikte ilerleyen süreçte 1850’de İstanbul Patrikliği ile karşılıklı müza-
kereler sonucunda Yunan kilisesi tam anlamıyla bağımsızlığını kazanmıştır.

Yunanistan’daki siyasal düzenin sürekli kaygan bir zeminde seyir göstermesi 
Yunan Ortodoks Kilisesi açısından  kimi olumsuzlukları da beraberinde getirmiş-
tir. Kilise-Devlet ilişkileri, yönetim sisteminin biçimine ve dış güçlerin müda-
halelerine göre şekillenmiştir. Organizasyon olarak hükümete bağlı olan tek Or-
todoks Kilisesi görünümündedir. Hükümet, Kutsal Sinod’un belirlenmesinde ve 
başpiskopos’un atanmasında yetkilidir. Ayrıca kilise  örgütünde en üst rütbeden 
en alta kadar olan görevlilerin maaşları Yunan hükümeti tarafından ödenmekte ve 
her yıl bütçeden Yunan Kilisesi’ne ödenek ayrılmaktadır. Yunan Ortodoks Kili-
sesi, Yunan Devleti’nin bünyesinde laik bir temele oturtulmaya çalışılmış, devlet 
ve hükümetlerin gücü kiliseden her zaman daha fazla hissedilmiş, kilise kurulan 
sisteme bağımlı bir yapıda bırakılmıştır. 

Bu bağlamda Yunan Ortodoks Kilisesi’nin, eğitimin en alt kademesinden baş-
layarak, hükümet ve parlamentoya kadar bütün Yunan toplumunu etki ve  dene-
timi altında tuttuğu, Yunan Anayasası’nın bile “Ortodoks Hıristiyan Tanrı” adı 
ile başladığını, Yunanistan’da okulların, parlamentonun açılışında, milletvekili, 
kabine ve Yunanistan Cumhurbaşkanının yeminlerinde ve devletin resmi törenle-
rinde dini ayin ve törenler yapıldığı, üniversitelerde bile, sosyal bilimlerin öğre-
niminde Ortodoks kilisesinin egemen olduğunu gözlemlenmektedir105.

104 https://www.hurriyet.com.tr/dunya/rum-baspiskoposu-ii-hrisostomos-turkiyeye-karsi-orduyu-modern-
silahlarla-guclendirmeliyiz-41560967

105 Armaoğlu,Fahir,1995 .Dr. M. Cosmos Megalommatis, Turkish-Greek Relations And The Balkans - A 
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Belirtildiği üzere Yunan Ortodoks Kilisesi’nin öne çıkan  en önemli özelliği, 
Yunan algısındaki olumsuz Türk imgesini sürekli beslemesidir. Çünkü kilisenin 
en büyük kartlarından biri Türk Karşıtlığı,daha doğrusu Türk düşmanlığı üzerine 
kurulmuş olmasıdır. Yunan Ortodoks Kilisesi’nin Yunan İsyanı,Anadolu Harekatı 
ve Kıbrıs Üzerine Etkileri açık bir şekilde ortada olmuştur. Kilise, aynı  zamanda  
2.Dünya(Paylaşım) Savaşı sırasında Alman işgaline karşı da ön plandadırlar. İç 
savaş döneminde komünizme karşı mücadelede ve 1970’lerdeki askeri cunta sı-
rasında diktatörlerle yakın  ilişkide bulunmuşlardır.106 

Kurumsal anlamda kilisenin kendisi ve görevlileri halk üzerinde çok etkili ol-
duklarından Yunanistan’da siyasi partiler ve yerel yöneticiler zorunda olmadıkça 
kiliseyle çatışmaktan kaçınmaktadırlar.

Sonuç olarak Yunan Ortodoks Kilisesi’nin,günümüzde de Yunan Devleti’nin 
iç ve dış işlerindeki politikaları  üzerinde ağırlığının etkin bir şekilde devam ettiği 
görülmektedir.
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Megali İdea Hayali

Nilüfer ERDEM

Giriş
1821 yılında ayaklanmış olan Hellenlerin1 bağımsızlıklarını elde edişleri bir 

Osmanlı-Rus Savaşı neticesindedir. Söz konusu Osmanlı – Rus Savaşı 1828 yı-
lında başlamış ve 1829 yılında Edirne Barışı ile sona ermiştir.2 Edirne Barışı ile 
Osmanlı Devleti Anadolu’daki bazı topraklarını Ruslara bıraktığı gibi, Yunanis-
tan’ın özerk bir statüde olmasına da razı olmuştur. Bundan sonra Britanya, Fransa 
ve Rusya arasında 3 Şubat 1830’da imzalanan Londra Protokolü ile Yunanis-
tan’ın sınırları ve yönetim şekli belirlenmiştir. Britanya’nın ısrarıyla Yunanis-
tan’ın özerk değil, bağımsız olmasına karar verilmiştir.3 

Yunanistan kurulduktan sonra ulus devlet olma ve ulusal kimlik yaratmaya 
yönelik adımlar atmıştır.4 Yunanistan Ortodoks Kilisesi’nin kuruluşu da bu yön-
de atılan adımlardan biridir. Hatta Yunanistan Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Or-
todoks Patrikhanesi’nden izin almadan otosefal olduğunu ilan ettiğinden dolayı 
Fener tarafından on yedi yıl sonra, yani 1850’de tanınmıştır.5 Diğer taraftan Ati-
na, Hellenizmin (Yunanlığın) yeni merkezi olarak ortaya çıkmıştır. Bir diplomat 

1 Çalışmamızda Ortodoks olan, Yunanca konuşan (Rumca dediğimiz dil çok hafif şive farklılığı 
ile Yunancanın aynıdır) Osmanlı ve daha sonra Türk uyruklu olan azınlık mensuplarını “Rum” 
ifadesiyle andık. Yunanca konuşan, Ortodoks Yunanistan vatandaşlarını anmamız gerektiğinde 
“Yunan” kelimesini kullandık. Ancak Rumlar ve Yunanların iç içe geçtiği durumlarda “Hellen” 
sözcüğünü tercih ettik.

2 Oral Sander, Siyasi Tarih (İlk Çağlardan 1918’e), 11. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi, 2003, s. 
299; Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1718-1914), 4. Baskı, İstanbul, Alkım Yayιnevi, 
2007, s. 183-184.

3 Serap Toprak, “19. Yüzyıl Milliyetçilik Çıkmazında Rumlar”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı: 68, 
2015, s. 2861-2862.

4 Bkz. Outkou Kırlıntokme, “Ulus Devlet Oluşturmada Yunanistan Örneği: Büyük Ülkü – 
Megali İdea”, Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 46, Güz 2010, s. 407-410.

5 Elçin Macar, Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi, İstanbul, İletişim Yayınları, 
2003, s. 47; 57.
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ve edebiyatçı olan İon6 Dragumis’in7 ifadesiyle Hellenizmin bu yeni çekirdeği 
ortaya çıktıktan sonra, ulusun diğer üyelerini de kendine çekmeye başlamıştır.8 

Atina Üniversitesinin 3 Mayıs 1837’deki9 kuruluşunu da Yunanistan’ın ulu-
sal kimlik yaratmaya yönelik adımlarından biri olarak değerlendirmek gerekir.10 
Atina Üniversitesinin tesisindeki ilk amaç belki Yunan Devleti’nin ihtiyaç duydu-
ğu kadroları yetiştirmekti. Ancak Atina Üniversitesi, Osmanlı idaresindeki top-
raklardan gelen Rum gençlerinin de eğitim aldıkları bir yükseköğretim kurumu 
haline gelmiştir. O güne kadar Rum gençleri yükseköğrenim için Hıristiyanlığın 
dini merkezlerine ya da Avrupa’daki üniversitelere yönelirken, Atina Üniversitesi 
eğitime başladıktan sonra buraya yönelmişlerdir. Dolayısıyla bu gençler vasıta-
sıyla Yunanistan işlediği ideolojiyi Osmanlı topraklarına ihraç etmiştir.11 

Diğer taraftan Yunan tarihi, Antik Yunanla birleştirilmiştir. 1812 yılında İstan-
bul’da doğmuş, Yunanistan’da adalet ve eğitim bakanlığı dahil pek çok görevde 
bulunmuş olan Leon Melas’ın12 “Gerostathis [İhtiyar Stathis]” isimli eseri, Yu-
nan çocuklarında bu fikri yerleştirmek için kaleme alınmış kitaplara iyi bir ör-
nektir. Leon Melas’ın bu eseri ilk baskısını 1858 yılında yapmıştır. Kitapta “Ge
rostathis” isimli zat, çocuklara Antik Yunan’dan da örnekler vererek nasihatlerde 
bulunmaktadır. Ayrıca Yunan alimlerinin eserlerinin bilim ve erdem hazineleri 
olduklarına işaret etmekte, Yunan olmak için sadece Yunanca bilmenin yetmedi-
ğine, eski alimlerin icatlarının ve düşüncelerinin de bilinmesi gerektiğine işaret 

6 Yunancanın Türk Alfabesi kullanılarak yazılışı konusunda Türkiye’de kurum ve kişilerin farklı 
uygulamalara gittikleri görülmüştür.  Suat Sinanoğlu, Türk Tarih Kurumu, Ankara Üniversitesi 
Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Millî Kütüphane uygulamaları buna örnek olarak gösterilebilir. 
Biz, kullanılan transliterasyon uygulamalarından hiçbirini benimsemedik. Çünkü bizim 
kanaatimize göre, bunların hiç birinde Yunanca okunuş tam olarak karşılanamamaktaydı. Bu 
esasen, Yunancada i, e ve o gibi seslerin birden fazla harfle karşılanmasından ve bunların 
farklı olarak belirtilmesi gerektiğinden kaynaklanan bir zorluktu. Tüm bunları düşünerek 
çalışmamızda Yunanca kelimelerin okunuşunu esas aldık ve kelimenin Yunanca olarak en 
yakın okunuş şeklini vermeye çalıştık.

7 İon Dragumis, bir dönem Yunanistan’ın İstanbul elçiliğinde de görev yapmış bir diplomat ve 
edebiyatçıdır. Bkz. Nilüfer Erdem, Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekâtı (1919-
1923), İstanbul, Derlem Yayınevi, 2010, s. 58-55.

8 Ίων Δραγούμης [İon Dragumis], Φύλλα Ημερολογίου [Günlük Sayfaları] 1908-1912, Τόμος 
[Cilt]: 4, Αθήνα [Atina], Εκδοτική Ερμής [Ermis Yayınları], 1988, s. 238-239.

9 Yunanistan 13 Şubat 1923’e kadar eski, yani Julius takvimini takip etmiştir. Bu tarihten itibaren 
Gregorius takvimini kullanmıştır. Julius takvimi, Gregorius takviminin 13 gün gerisindedir. 
Türkiye de 1 Ocak 1926 itibariyle Gregorius esasına dayalı miladi takvime geçmiştir. Bu takvim, 
Gregoryan takvim adını da taşımaktadır. Biz çalışmamızdaki dipnotlarda, Julius Takvimine ait 
verileri parantez içinde vermekte yarar gördük. Ancak metin içerisinde Gregorius takvimini 
kullandık.

10 https://www.uoa.gr/to_panepistimio/istoria_kai_prooptikes/  [Erişim 25.01.2021]
11 Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης [Pashalis M. Kitromilidis], “Νοερές Κοινότητες και οι Απαρχές 

του Εθνικού Ζητήματος στα Βαλκάνια [Akıllı Cemaatler ve Balkanlarda Ulusal Meselenin 
Başlangıcı]”, Εθνική Ταυτότητα και Εθνικισμός στη Νεότερη Ελλάδα [Çağdaş Yunanistan’da 
Ulusal Kimlik ve Ulusalcılık], Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Μορφοτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζης 
[Morfotiko İdrima Ethnikis Trapezis Yayınları], 1997, s. 90-93.

12 “Λέων Μελάς [Leon Melas]”, Εγκυκλοπαίδεια 2002 [2002 Ansiklopedisi], Τόμος [Cilt]: 12, s. 
224-225.
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etmektedir.13 Söz konusu eser Karamanlılara, yani Türkçe konuşan ve Müslüman 
komşularıyla dinlerinden başka bir farkları olmayan Orta Anadolulu Ortodoks-
lara yönelik olarak Filippos P. G. Aristovulos tarafından Yunan harfleriyle Türk-
çeye çevrilmiştir.14 Yunanistan’da zaman zaman Yunanların tarihinin Antik Yu-
nan’a dayanıp dayanmadığını sorgulayanlar çıkmışsa da, Yunanların çok büyük 
bir bölümü bu teze inanmakta15 ve okul kitapları16 dahil resmi Yunan tarihçiliği 
tarafından bu konu bu şekilde işlenmektedir. Üç bin yıldır Yunan tarihinin kesin-
tisiz bir şekilde devam ettiği ifade edilerek, aslında Megali İdea için de bilimsel 
bir platform oluşturulmaktadır.17

Megali İdea Kavramı İle İlgili Tanımlamalar
 “Megali İdea” Türkçeye “Büyük Fikir”, “Büyük Mefkûre” ya da “Büyük 

Ülkü” olarak çevrilebilir. Megali İdea’yı 1844’te “Yunan Krallığı tüm Yunanistan 
değil, yalnızca onun en küçük ve eski parçasıdır. Doğma büyüme Hellen (Yunan) 
olan kimse yalnızca bu krallık içinde yaşayan değil, aynı zamanda İyonya’da, 
Teselya’da, Serez’de, Edirne’de, İstanbul’da, Trabzon’da, Girit’te, Sisam’da ve 
Yunan tarihi ya da Hellen ırkıyla ilişkili herhangi bir toprakta yaşayandır…” 
sözleriyle ilk dile getiren Yunanistan Başbakanı İoannis Kolettis’tir. Kolettis bu 
sözlerle Yunan Krallığı’nın ilk sınırları dışındaki bölgelerde yaşayan Hellenlerin 
davasını, ihtilale katılmış yerlerde yaşayanların taleplerine karşı savunmuştur.18 
Yunanistan tarihini kaleme almış olan İoannis S. Koliopulos19, Megali İdea’yı 
Güney Balkanlarda, ulusal bütünleşme ve gelişmenin en uzun soluklu programla-
rından biri olarak tanımlamış, tarihsel olarak Hellenlere ait olduğu varsayılan tüm 
bölgelerin “!özgürleştirilmesinin” ve “Yunanistan ile birleştirilmesinin” amaç-
landığını ifade etmiştir. 20 Bir diğer ifadeyle zaman içinde sosyolojiden siyase-
te doğru evrilmiş olan Megali İdea’nın retoriğini  “toprakları genişletmek” ile 
“boyunduruk altındaki kardeşleri kurtarmak” teşkil etmiştir.21 Yunanistan’a da-

13 Λέων Μελάς [Leon Melas], Ο Γεροστάθης [Gerostathis], Αθήνα [Atina], Τυπογραφείο 
Λαζάρου Δ. Βιλαρά [Lazaru D. Vilara Basımevi], 1858, s. 3.

14 Leon Melas, Gerostathis, Yani Çocukluk Kemaletimin Vukuatları, (Çev. Filippos P. G. 
Aristovulos), Atina, H. Nikolayidi Filadelfiyalı’nın Tabhanesi, 1866, Bütün Kitap.

15 Herkül Milas, Geçmişten Bugüne Yunanlılar, 2. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2004, s. 
144.

16 Λάμπρου Τσάκτσιρα & Μιχάλη Τιβερίου [Lambru Çakçira & Mihali Tiveriyu], Ιστορία των 
Αρχαίων Χρόνων [Eski Çağların Tarihi], Αθήνα [Atina], Οργανισμός Εκδώσεως Διδακτικών 
Βιβλίων [Ders Kitapları Yayınlama Kurumu], 2000, s. Bütün Kitap.

17 Kırlıntokme, agm, s. 412-413.
18 Richard Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, İstanbul, İletişim Yayınları, 1997, s. 14.
19 Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος [İoannis S. Koliopulos], Ιστορία της Ελλάδος από το 1800 [1800’den 

İtibaren Yunanistan Tarihi], Τεύχος [Cilt]: 2, Θεσσαλονίκη [Selanik], Εκδόσεις Βανιάς 
[Vanyas Yayınları], 2002, Tüm Kitap. 

20 Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος [İoannis S. Koliopulos], “Η Μεγάλη Ιδέα της Εθνικής Ολοκλήρωσης 
[Ulusal Bütünleşmenin Megali İdeası]”, 

https://www.kathimerini.gr/society/429125/i-megali-idea-tis-ethnikis-oloklirosis/ [Erişim 
25.01.2021]

21 Κιτρομηλίδης [Kitromilidis], agb, s. 81-90.
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hil edilmesi düşünülen bölgeler Yedi Adalar (İyon Adaları), Teselya, Epir, Make-
donya, Trakya ve Anadolu’nun bir bölümü, Ege Adaları, Onikiada, Girit, Kıbrıs 
ve Pontus olarak tabir edilen Doğu Karadeniz bölgesidir. Bu sebeple Megali İdea 
Türkiye’deki bilim ve diplomasi çevreleri tarafından “Hellen emperyalizmi” ve 
“Bizans İmparatorluğunu yeniden diriltme projesi” olarak değerlendirilmiştir.22 

Yunanistan, 1910 yılında Eleftherios Venizelos iktidara gelene kadar bu hedef-
lerinin bir kısmına ulaşmıştır. Britanya, kendisine daha bağımlı kılmak amacıyla 
1815’ten beri kendi denetimi altında bulundurduğu Yedi Adaları 1864’te Yuna-
nistan’a vermiş ve 1865’te Osmanlı Devleti bu gelişmeyi kabul etmek zorunda 
kalmıştır.23 Teselya’nın çok büyük bir bölümü 1881’deki İstanbul Antlaşması ile 
Yunanistan’a verilmiştir.24 1897 Osmanlı – Yunan Savaşı neticesinde bir diğer 
İstanbul Antlaşması ile Yunanistan, Teselya sınır hattındaki bir takım küçük kı-
sımları Osmanlı Devleti’ne verse de,25 buraları Birinci Balkan Savaşı esnasında 
yeniden ele geçirmiştir.26 

Koliopulos, Megali İdea’nın bir başka amacını “Anadolu’nun, Batı’nın ışığı 
ile aydınlatılması” ve “Yunanistan’ın Doğu’da Batı’nın feneri rolünü oynama
sı” olarak ifade etmiştir.27 Bize göre de Yunanistan’ın Osmanlı topraklarında 
yürüttüğü eğitim seferberliği kampanyası Megali İdea’nın başka bir boyutudur 
ve Yunanistan için en az topraklarını genişletmek kadar önem taşımıştır. Anadolu 
ve Trakya’da Rumlar için Yunan Devleti’nin verdiği normlarda okullar açıldığı 
ve bu okullarda “Hellen (Yunan) ulusçuluğu” işlendiği durumda Yunanistan’ın 
Osmanlı topraklarını ilhakı kolaylaşacaktır. Bir başka ifadeyle Osmanlı toprakla-
rındaki dinleri ve dilleri ile “Hellen ulusu ile örtüşebilecek” olanlar, eğitim yolu 
ile işlendikleri takdirde, Yunanistan’ın sembolik sınırları genişlemiş olacaktır. 
1836’dan itibaren Balkanlarda ve Anadolu’daki şehirlerde açılmış olan Yunan 
konsoloslukları ve viskonsülleri, bu projeyi gerçekleşir kılmışlardır. Islahat Fer-
manı akabinde Osmanlı Devleti sınırları içinde pek çok Rum okulu ve cemiyeti 

22 Kamuran İnan, “Türk – Yunan İlişkilerinde Dinamikler”, Tarih Boyunca Türk – Yunan İlişkileri, 
Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1986, s. 93.

23 Metin Menekşe, “Girit’teki Muhtacin-i İslamiye’ye Yönelik Aydın Vilayeti’nde Yürütülen 
Yardım Faaliyetleri (1896-1898)”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt: XVIII, 
Sayı: 37, 2018, s. 448-449.

24 İbrahim Serbestoğlu, “Yunanistan’a Geçiş Sürecinde Tesalya Müslümanlarının Durumu”, 
Belleten, Cilt: LXXVII, Sayı: 283, 2014, s. 1078-1079.

25 Sabri Can Sannav & Cem Turan, “Askeri Zaferden Diplomatik Yenilgiye Bir Örnek: 1897 
Dömeke Meydan Muharebesi ve Sonrasında Meydana Gelen Gelişmeler”, Turkish Studies - 
Historical Analysis, Cilt: 14, Sayı: 4, 2019, s. 997-998.

26 Serdar Cem Sediroğlu, “I. Balkan Savaşı’nın Doğu Harekât Alanında Osmanlı Şark Ordusu’nun 
Harp Tarihi Bağlamında Analizi”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 
9, Sayı: 17, 2019, s. 609.

27 Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος [İoannis S. Koliopulos], “Η Μεγάλη Ιδέα της Εθνικής Ολοκλήρωσης 
[Ulusal Bütünleşmenin Megali İdeası]”, 

https://www.kathimerini.gr/society/429125/i-megali-idea-tis-ethnikis-oloklirosis/ [Erişim 
25.01.2021]
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tesis edilmiş, bu okulların eğitimci kadrolarını ve cemiyetlerin idareci kadrolarını 
Atina Üniversitesinde yetişenler teşkil etmiştir.28 

Rumların Trakya ve Anadolu topraklarında cemiyet, uhuvvet, birlik ve ocak 
adı altında kurmuş oldukları kuruluşlar içerisinde kanaatimizce en önemlisi 
“Dersaadet Rum Cemiyet-i Edebiyesi (DRCE) [Ellinikos Filologikos Sillogos 
Konstantinupoleos]”dir. 1861 yılında DRCE’nin kuruluşu “Anadolu Helleniz
minin sosyal ve siyasal büyük uyanışının başlangıcı” olarak değerlendirilmiş29 
ve cemiyetin özellikle 1871 yılından itibaren “Osmanlı Devleti’ndeki Rumların 
milli eğitim bakanlığı” gibi işlev gördüğü ifade edilmiştir.30 Bulundukları yerle-
şim birimlerinde çoğu kez eğitime ve fakirlere yardım amacıyla faaliyet gösteren 
Rum cemiyetleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra siyasi amaçlarla faa-
liyet göstermeye başlamışlar ve Megali İdea ile akrabalıklarını açıkça ortaya koy-
muşlardır. Örneğin DRCE başkanı olan Minas Avthentopulos 20 Mart 1919’da 
Yunan Başkomutanı Paraskevopulos’a hitap ettiğinde, Hellen ulusunun iki sila-
hı olarak süngü ve yazıdan (kalemden) söz etmiştir. Hellenlerin bu iki silahının 
asırlardır mucizeler gerçekleştirdiklerinin ve bundan böyle de birlikte çalışarak 
zaferi sağlayacaklarının altını çizmiştir.31 1922 yılında Yunan ordusuna destek 
sağlamak için kurularak faaliyet göstermiş olan “Anadolulu Rum Kadınlar Sa
vunma Örgütü [Amina Ellinidon Mikrasias]”, Batı Anadolu’daki tüm Rum kadın 
cemiyetleri tarafından desteklendiği gibi merkez olarak İzmir’deki Omirion Kız 
Okulu’nu kullanmıştır.32 Anaokulu, ilkokul ve ortaokul sınıflarına sahip olan,33 
ayrıca Anadolu’daki Rum okullarına öğretmen yetiştiren Omirion’un bir bölümü 
Anadolu Harekâtı döneminde Yunan ordusunun ihtiyaçları için kullanılmıştır.34 
Bu örneklerden de hareketle Yunanistan’ın ideolojisini ihraç etme projesinin bü-
yük ölçüde hedefine ulaştığını kabul etmek gerekir.

28 Κιτρομηλίδης [Kitromilidis], agb, s. 90-93; Ματούλα Κουρουπού [Matula Kurupu], “Μορφές 
Κοινωνικής και Πολιτιστικής Οργάνωσης του Μικρασιατικού Ελληνισμού - Το Φαινόμενο 
των Συλλόγων [Anadolu Hellenizminin Toplumsal ve Siyasal Örgütlenme Biçimleri – 
Dernekleşme Olgusu]”, Περιοδικό Η Λέξη [Leksi Dergisi], Νοέμβριος - Δεκέμβριος [Kasım 
- Aralık] 1992, Τόμος [Cilt]: 112, s. 925.

29 Κυριακή Μαμώνη [Kiriaki Mamoni], “Εισαγωγή στην Ιστορία των Συλλόγων 
Κωνσταντινουπόλεως [İstanbul Cemiyetlerinin Tarihine Giriş] 1861-1922”, Περιοδικό 
Μνημοσύνη [Minimosini Dergisi], Τόμος [Cilt]: 11, 1988-1990, s. 212-214.

30 Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος [Yorgos A. Yannakopulos], “Ο Ελληνικός Φιλολογοκός Σύλλογος 
Κωνσταντινουπόλεως 1861-1923 ως Φορέας Εθνικής Πολιτικής [Ulusal Siyasetin Taşıyıcısı 
Olarak Dersaadet Rum Cemiyeti Edebiyesi 1861-1923]”, Όψεις του Μικρασιατικού Ζητήματος 
[Anadolu Meselesinin Yüzleri], Θεσσαλονίκη [Selanik], Εκδόσεις Art of Text [Art of Text 
Yayınları], 1994, s. 101-104.

31 Κουρουπού [Kurupu], agm, s. 929.
32 Bkz. Nilüfer Erdem, “Anadolulu Rum Kadınlar Savunma Örgütü ve Faaliyetleri”, Balkan 

Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, 2020, s. 331-361.
33 İzmir 1920, (Haz. Engin Berber), İzmir, Akademi Kitabevi, 1998, s. 31; “Ομήρειον 

Παρθεναγωγείον Σμύρνης 1881 ως 1922 [İzmir Omirion Kız Okulu 1881’den 1922’ye]”, 
http://2gym-n-smyrn.att.sch.gr/history.html,  [Erişim 25.04.2020].  

34 “Σχολή Ομήρειον Σμύρνης [İzmir Omirion Okulu]”, http://asiaminor.ehw.gr/Forms/
fLemmaBody.aspx?lemmaId=6405

[Erişim 25.04.2020].  
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İon Dragumis, “Megali İdea gerekli miydi?” sorusuna, “Bu sanki Hellen 
ulusunun ve özgür Yunanistan’ın olup olmamasını sormak gibidir” yanıtını ver-
mektedir. Dragumis’e göre ideali, yöneleceği amacı olmayan bir ulus, uzun süre 
yaşayamazdı. Her ulusun kendine ait bir amacı olmalıydı. Bir amacı ve programı 
olmadığı durumda uluslar, neyin çıkarlarına olup olmadığını değerlendiremez ve 
yerlerinde kalırlar, birbirlerini yemeye yönelirlerdi. Bu durumda da ancak üstün 
yeteneklere sahip olanların ayakta kalması mümkün olabilirdi. Oysa ulusal amaç 
ve program, ulusu teşkil eden tüm fertleri kucaklar ve onlara bir kararlılık verirdi. 
İon Dragumis’e göre İstanbul Osmanlılar tarafından fethedilse de Ortodokslara 
“yeniden dirilişi” aşılayan Kilise sayesinde Hellen ulusu yok olmamış, kendisi 
için bir güç, bir ideal, yani Megai İdea’yı yaratmıştır.35 Anadolu Harekâtı döne-
minde Yunan halkının dini duygularına da hitap etmek amacıyla Yunan basınında 
yer alan pek çok illüstrasyonda “yeniden diriliş” teması işlenmiş, Ayasofya (Agia 
Sofia) ile Bizans İmparatorluğu’nun sembolü olan çift başlı kartal36 figürleri kul-
lanılmıştır. 15 Mayıs 1919’da Yunan ordusu İzmir’i işgal ettiğinde, Rumlar bir-
birlerini “Hristos Anesti! [İsa Dirildi!]”37 diyerek kutlamışlardır.38 

Thanos Veremis, Megali İdea’nın daha çok halk yığınlarında yankı bulduğu-
nu, güçlü olan ulusal mesajı ile halka, ortak bir Hellen kimliği sunduğunu kay-
detmektedir. Veremis’e göre Megali İdea, romantizmiyle halkı ulusal bir ortaklık 
etrafında birleştirmiştir.39 Dertilis ise Megali İdea ile halkın ilgisinin iç problem-
lerden “şövenist heyecanlara” yöneltilmesini, zorluklar çekmekte olan hükümet-
lerin alışılmış çıkış yollarından biri olarak değerlendirmiş, Yunanistan’daki tüm 
siyasi partilerin “boyunduruk altındaki Hellenleri kurtarma” projesi etrafında 
birleştiklerini, aralarında sadece yöntem farkı olabileceğini işaret etmiştir.40 Elli 
Skopetea ilk yıllarında iktidarda olanların, Yunanistan’ın kaderinin Avrupalılara 
bağlı olduğunun bilincinde olduklarına dikkat çekmektedir.41  Ancak Eleftherios 
35 Ίων Δραγούμης [İon Dragumis], Η Μεγάλη Ιδέα [Megali İdea], 
https://www.ebooks4greeks.gr/%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b7-

%ce%b9%ce%b4%ce%b5%ce%b1 [Erişim 25.04.2020].  
36 Bizans bayrağında kullanılmış olan çift başlı kartalın son pençesinde kılıç, sağ pençesinde 

ise haç bulunmaktadır. Kılıç Bizans İmparatorluğu’nun dünyevi, haç ise kilisedeki iktidarını 
sembolize etmektedir. 

37 Paskalya Yortusundaki ayinden sonra Hellenler birbirlerini “Hristos Anesti! [İsa Dirildi!]” 
diye kutlamaktadırlar. Yunan ordusunun İzmir’e çıkışı da yeniden diriliş ile ilişkilendirilmiştir. 
“Πάσχα [Paskalya]”, Εγκυκλοπαίδεια 2002 [2002 Ansiklopedisi], Τόμος [Cilt]: 15, s. 280.

38 “Τα Ελληνικά Στρατεύματα Αποδίδουν την Ελευθερίαν εις την Σμύρνην! [Yunan Birlikleri 
İzmir’e Özgürlüğünü Veriyorlar!]”, Μακεδονία [Makedonia], 15 Μαΐου [Mayıs] (2 Μαΐου 
[Mayıs]) 1919, s. 1.

39 Θάνος Βερέμης [Thanos Veremis], “Από το Κράτος στο Έθνος Δίχως Κράτος - Το Πείραμα 
της Οργάνωσης Κωνσταντινουπόλεως [Milli Devletten Devletsiz Millete – İstanbul Örgütü 
Deneyimi]”, Εθνική Ταυτότητα και Εθνικισμός στη Νεότερη Ελλάδα [Çağdaş Yunanistan’da 
Ulusal Kimlik ve Ulusalcılık], Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Μορφοτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζης 
[Morfotiko İdrima Ethnikis Trapezis Yayınları], 1997, s. 29-30.

40 Γιώργος Β. Δερτίλης [Yorgos V. Dertilis], Κοινωνικός Μετασχηματισμός και Στρατιωτική 
Επέμβαση [Sosyal Dönüşüm ve Askeri Müdahale] 1880-1990, Αθήνα [Atina], Εκδόσεις 
Εξαντάς [Eksantas Yayınları], 1999, s. 129-130.

41 Έλλη Σκοπετέα [Elli Skopetea], Το “Πρότυπο Βασίλειο” και η Μεγάλη Ιδέα [“Örnek Krallık” 



247Nilüfer ERDEM

K. Venizelos’un iktidara gelmesiyle birlikte Yunanistan, Osmanlı topraklarından 
büyük bir lokma yutmaya girişecektir. 

Megali İdea Rüyacısı Eleftherios K. Venizelos
Venizelos 1910 yılında Yunanistan başbakanlığını üstlenmesinin ardından, 

ülkesinin bir hukuk devleti olması ve ekonomisinin canlanması adına adımlar 
atmıştır.42 Ancak daha da önemlisi Balkanların yeniden şekillenebileceğini dü-
şünen Venizelos’un, Yunanistan’ın kara kuvvetlerini eğitmek üzere Fransa, de-
niz kuvvetlerini eğitmek üzere de Britanya’dan eğitmenler davet etmesidir. Silah 
ve cephane teminine de yönelmiş olan Venizelos, “Averof” zırhlısı yanında yeni 
kruvazörler satın almış ve eskileri yenilemiştir. Bu listeye Yunanistan’ın ilk deni-
zaltısının da eklenmesi gerekir.43 

1912 yılı Ekim’inde Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan’ın Osman-
lı Devleti’ne karşı savaş ilan etmesi neticesinde başlayan Balkan Savaşları’nda44 
Yunanistan, yüzölçümü ve nüfusunu iki katına çıkarmıştır. Öyle ki Yunanistan’ın 
yüzölçümü 63.211km2den 120.308km2ye, nüfusu ise 2.632.000’den 4.718.000’e 
ulaşmıştır. Yanya, Selanik ve Kavala’nın da içinde bulunduğu pek çok zengin 
şehir Yunanistan’a dahil edilmiş ve Yunanistan Avrupa’ya doğru yeni ulaşım yol-
ları ile ekonomik olanaklar elde etmiştir. Kısaca Yunanistan, Trakya kapılarına 
dayanmıştır. Milliyetçi söyleme sahip olanlar tarafından Yunanistan’ın Balkan 
Savaşlarında topraklarını iki misli genişletmesi, Venizelos’un iktidara gelişinden 
sadece iki buçuk yıl sonra, bir yıl kadar süren bir mücadelenin ardından kanatla-
rını geniş bir şekilde açması olarak yorumlanmıştır.45 

Balkan Savaşlarının Yunanistan’a getirdikleri Epir ve Makedonya topraklarıy-
la sınırlı değildir. Osmanlı Devleti’nin 1645-1669 yılları arasında fethetmiş oldu-
ğu Girit,46 14 Kasım 1913 tarihli Atina Antlaşması ile Yunanistan’a bağlanmış-
tır.47 Aslında 1821’deki Mora isyanına kadar geçen dönemde Girit’te bir barış 
ortamı hüküm sürmüştür. Fakat gittikçe artan Rus kışkırtmaları, Fransız ihtilali 
neticesi milliyetçiliğin uyanışı, bu arada Yunanistan’dan gelen destekler adadaki 

ve Megali İdea], Αθήνα [Atina], 1988, s. 260-263.
42 Νίκος Γ. Σβόρωνος [Nikos G. Svoronos], Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας [Çağdaş 

Yunan Tarihinin Gözden Geçirilmesi], Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Θεμέλιο [Themelio Yayınları], 
1999, s. 115-116.

43 Φοίβος Γρηγορίαδης [Fivos Grigoriadis], Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας [Çağdaş Yunanistan 
Tarihi] 1909-1940, Τόμος [Cilt]: 1, Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Κεδρηνός [Kedrinos Yayınları], 
1971, s. 130-136.

44 Richard C. Hall, Balkan Savaşları, (Çev. M. Tanju Akad), İstanbul, Homer Kitabevi, 2003, s. 
33.

45 Κώστας Χατζηαντωνίου [Kostas Haciantoniyu], Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας 1821-1914 
[Yeni Yunanistan Tarihi 1821-1914], Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Διόρασις [Diyorasis Yayınları], 
2002, s. 276.

46 Hasan Ali Cengiz, “Osmanlı Kaynaklarında Girit Seferi”, Trakya Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 17, 2019, s. 106.

47 Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, Cilt: 1, Ankara, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1953, s. 477-488.
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Rumları çeşitli gerekçeler ileri sürerek ayaklanmaya itmiştir. Osmanlı Devleti bir 
takım haklar tanıyarak ve aflar ilan ederek adadaki ayaklanmaları bertaraf etmeye 
çalışsa da Girit’te sular Yunanistan’a ilhakına kadar hiç durulmamıştır.48 Büyük 
devletlerin bir şekilde müdahil olduğu gelişmeler neticesinde adadaki Osmanlı 
varlığı her geçen gün zayıflamış ve ada Türkleri gelişmelerden zarar görmüşler-
dir.49

İktidarda olduğu dönemde “Megali İdea rüyacısı” ve “Megali İdea’yı ete 
kemiğe büründüren lider” olarak anılmış olan Giritli siyasetçi Venizelos, Atina 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezuniyetinin ardından Hanya’da bir süre 
avukatlık mesleğini icra etmiş, aynı zamanda basın aracılığıyla adadaki gelişme-
ler konusunda fikirlerini dile getirmiştir.50 1889’da Girit Meclisi’ne üye olarak 
seçilmiş ve 1897’deki ada Rumlarının ayaklanmasında Girit’in Yunanistan ile 
birleşmesi adına çaba göstermiştir. 1897 Osmanlı – Yunan Savaşı’nın neticesi 
olarak Girit’e muhtariyet tanınınca 1899 Anayasasını hazırlamış ve Yunancayı 
Girit’in resmi dili haline getiren bu anayasa Girit Meclisi tarafından onaylan-
mıştır.51 Kaldı ki Girit’te yüksek komiser olarak görevlendirilmiş olan Prens 
Georgios, 1900 yılında Hanya hükümet konağına Yunan bayrağını çekmiştir.52 
Zaimis’in Girit’te yüksek komiserliğe getirilmesine vesile olacak 1905’teki The-
risso isyanı neticesinde Venizelos’un ismi iyice ünlenmiş ve kendisini Yunanis-
tan başbakanlığına götürecek yol açılmıştır. Venizelos başbakanlığı üstlendikten 
sonra da adanın Yunanistan’a ilhakına kadar Giritli Rumların faaliyetlerini des-
teklemiştir.53

Balkan Savaşları’nda Osmanlı Devleti kara cephesinde yaşadığı olumsuzluk-
ları deniz cephesinde de yaşamıştır. Osmanlı donanmasının Çanakkale Boğazı 
dışına etkili bir şekilde çıkamaması ve Yunan donanmasına üstünlük sağlayama-
ması sonucunda Ege Adaları birer birer elden çıkmıştır.54 Bunda Venizelos’un ik-
tidara gelir gelmez Yunan donanmasını yenilemesinin payını gözden kaçırmamak 
gerekir. 18 Aralık 1912 tarihinde toplanan Büyükelçiler Konferansı’nda Rusya 
Çanakkale Boğazı önündeki adaların Osmanlı Devleti’ne bırakılması, Britanya 
ise Yunanistan’a bırakılması tezini dile getirmişlerdir. Neticede bu adaların ileride 

48 Bkz. Erkan Tural, “Bir Akdeniz Adasının Serencamı ve 1868 Girit Vilayet Nizamnamesi”, 
Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt: XIV, Sayı: 3, 2005, s. 67-98; Hasan Ali Cengiz, “Halepa 
Fermanı ve Sonrası Girit’te Yapılan Düzenlemeler”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Dergisi, Cilt: VIII, Sayı: 16, 2018, s. 74-89.

49 Tuncay Ercan Sepetcioğlu, “Türkiye’de Ana Dili Türkçe Olmayan Göçmen Topluluklara 
Yaklaşımlara Dair Bir Örnek: Girit Göçmenleri”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 
Cilt: IX, Sayı: 20-21, 2010, s. 78-79. 

50 Murat Eser, Eleftherios Venizelos, İstanbul, Yeditepe Yayınevi, 2019, s. 29-31.
51 A. Nükhet Adıyeke, “Türk Basınında Girit’in Yunanistan’a Katılması (1908-1913)”, Çağdaş 

Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 1991, s. 51.
52 Cemal Tukin, “Girit”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 14, s. 92.
53 Haçadur Nersesoğlu, Osmanlı Ermeni Basınında Venizelos (1910-1920), İstanbul, Doğu 

Kitabevi, 2020, s. 43-48.
54 Bkz. Hüsnü Özlü, “Arşiv Belgeleri Işığında Balkan Savaşları’nda Ege Adalarının İşgali 

Süreci”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 25, 2012, s. 13-25.
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alacakları durum ne olursa olsun büyük devletlerin gözetiminde tarafsızlaştırıl-
maları kararı verilmiştir. Bu arada Osmanlı Devleti, Yunanistan’ın adaları işgalini 
hiçbir zaman kabul etmemiş ve tanımamış, adalar üzerindeki egemenlik hakkı-
nın devam ettiğini beyan etmiştir. 30 Mayıs 1913 tarihinde imzalanan Londra 
Antlaşması’yla adaların geleceği konusunda karar verme yetkisi Britanya, Fran-
sa, İtalya, Rusya, Almanya ve Avusturya-Macaristan devletlerine verilmiştir. Bu 
çerçevede 13 Şubat 1914’te Bozcaada, Gökçeada ve Tavşan Adaları dışındaki 
adaların silahsızlandırılma şartıyla Yunanistan’a bırakılması karara bağlanmış, 
ancak Osmanlı Devleti bu kararı tanımamıştır.55 Ege Adaları konusundaki nihai 
karar Lozan Antlaşması’nda verilse de Osmanlı Devleti adaları Balkan Savaşları 
ile kaybetmiştir. Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adaları hariç Türkiye’nin Batı 
Anadolu sahillerine karşı boncuk gibi dizilmiş olan Ege Adaları, Lozan’da silah-
sızlandırılmaları şartı ile Yunanistan’a verilmiştir.56 

Venizelos Balkan Savaşı’nın yukarıda bahsettiğimiz kazanımlarıyla yetinme-
yerek, Kuzey Epir topraklarını da talep etmiştir. 28 Kasım 1912’de Arnavutluk’un 
bağımsızlığını ilan etmesi57 akabinde Kuzey Epir’de yaşayan Rumlar, bölgenin 
özerkliği amacıyla çeteler tesis etmişlerdir. 1914 Mayıs’ında Korfu [Kerkira] 
Antlaşması’yla Kuzey Epir’in özerkliği büyük devletler tarafından tanınmışsa da 
uygulanabilir olmamıştır.58 Venizelos 30 Aralık 1918’de Paris Barış Konferan-
sı’na verdiği muhtırada Kuzey Epir’de 151.000 Rum’un yaşadığını söyleyerek 
bölgeyi talep etmiştir.59 Bu bölge Yunanistan topraklarına dahil edilmemiş olsa 
da günümüzde dahi Hellen olduğu iddia edilen bölgeler arasında olup bu konu 
çeşitli kitaplar ve yayınlarla canlı tutulmaktadır.60

1912 yılı sonu ve 1913 yılı başlarında Venizelos, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ve-
rilebileceği konusunda umutlanmıştır.61 Diğer taraftan Kıbrıs Rumlarının gön-
derdikleri telgraflarla Venizelos Balkan Savaşları’ndaki başarılarından dolayı 
kutlanmış, bu telgraflarda en kısa zamanda Kıbrıs’ın da Yunanistan’la birleşmesi 
55 Necdet Hayta, “Ege Adaları Tarihçesi Hakkında 3 Şubat 1922 Tarihli Bir Rapor”, Atatürk 

Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 46, s. 225-239.
56 İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, Cilt: 1, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

2000, s. 97-98.
57 Fahri Maden, “Arnavutluk’un Bağımsızlık Süreci”, Avrasya Etüdleri, Sayı: 39, 2011, s. 185.
58 Χατζηαντωνίου [Haciantoniyu], age, s. 277-278.
59 Ι. Κ. Μαζαράκης Αινίαν [İ. K. Mazarakis Enian], Αγώνες του Νεώτερου Ελληνισμού [Yeni 

Hellenlerin Mücadeleleri] , Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Δωδώνη [Dodoni Yayınları], 2003, s. 
212.

60 Örneğin; Αντώνιος Γρ. Φούσας [Antonios Gr. Fusas], Βόρειος Ήπειρος  Το Δάκρυ του 
Ελληνισμού [Kuzey Epir – Hellenizmin Göz Yaşı], Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Ι. Σιδέρης [İ. 
Sideris Yayınları], 2018; Σ. Ιωάννης Παπαφλωράτος [S. İoannis Papafloratos], Ο Ελληνισμός 
της Βορείου Ηπείρου [Kuzey Epir Hellenizmi], Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Πελασγός [Pelasgos 
Yayınları], 2018.

61 Γεώργιος Θ. Γιαννόπουλος [Georgios Th. Yannopulos], Από το Νέστο ως το Σαγγάριο 
[Karasu’dan Sakarya’ya], Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Ελληνική Ευρωεκδοτική [Elliniki 
Evroekdotiki Yayınları], 1987, s. 55-56; Esra Özsüer, “Eleftherios Venizelos ve Kıbrıs Sorunu: 
‘Megali İdea’dan Yeni Bir Politik Dönemece”, Tarihte Kıbrıs, Cilt: 11, Lefkoşa, Akdeniz 
Karpaz Üniversitesi Yayını, 2007, s. 892-895.
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arzusu dile getirilmiştir.62 Kaldı ki sonraki dönemlerde de Kıbrıslı Rumlar, son 
derece güvendikleri Venizelos’a zaman zaman izlemeleri gereken yol konusunda 
danışmışlardır.63 

Venizelos 1915 Ekim’inde Yunan halkına koyduğu hedefi “… Yunanistan’ın 
çoğalması ve büyümesi sadece ahlaki ihtiyaçları iyileştirmeyecektir. Boyunduruk 
altındaki kardeşlerine karşı sorumluluklarını yerine getirmek için ulusal bir atak 
gerçekleştirirken, bunun en önemli ön koşulu bu devletin yaşayabilir olmasıdır. 
… Güçlü ve zengin, sınırları içinde canlı bir sanayi gerçekleştirebilecek, temsil 
ettiği çıkarlar doğrultusunda olabildiğince mükemmel koşullarla diğer devlet
lerle ticari anlaşmalar yapabilecek, dünyanın neresinde olursa olsun Yunan va
tandaşlarını koruyabilecek ve ona gururla ‘ben Hellenim’ dedirtebilecek güçlü 
ve zengin, büyük bir Yunanistan oluşturalım…” cümleleriyle aktarmıştır.64 Yu-
nanistan’ın Birinci Dünya Savaşı’nda itilaf devletleri yanında yer alarak Çanak-
kale Harekâtı’na katılması gerektiğini savunan Venizelos, bununla ilgili olarak 
Kral Konstantin’in huzuruna çıkmıştır. Çanakkale’nin bir Hellen şehri olduğunu, 
Yunanistan’ın Çanakkale Harekâtı’nda itilaf devletlerinin yanında yer alarak ko-
ruyucu güçlere minnetini ifade etme fırsatı yalalayacağını ve büyük ulusal çıkar-
ların bunu gerektirdiğini dile getirmiştir. Venizelistler krallarının bu teklifi XII. 
Konstantin, yani Bizans İmparatoru olarak ilan edilmesinin olası olduğunu düşü-
nerek kabul etmesini beklemişlerdir. Ancak Konstantin’in bu teklifi reddetmesi 
üzerine Venizelos 5 Mayıs 1915’te başbakanlıktan istifa etmiştir.65 

Atina Belediye Başkanlığı da yapmış Emmanuel Benakis’in66 kızı Pinelo-
pi Delta, Venizelos’un istifasının ardından ziyaret etmiş olduğu İskenderiye’ye 
ait bir anıyı paylaşmaktadır. Venizelos İskenderiye’de Pinelopi Delta’nın kardeşi 
Antonis Benakis tarafından misafir edilmiştir. Davet esnasında Antonis Bena-
kis’in açmış olduğu harita üzerinde Venizelos eliyle hızlı bir şekilde tüm Anadolu 
kıyılarını ve içlerini taradıktan sonra, Yunanistan’ın Çanakkale Harekâtı’na ka-
tılması halinde Lloyd George’un tüm bu bölgeleri Yunanistan’a vadettiğini ifade 
etmiştir. Pinelopi Delta’ya göre Venizelos, bu şekilde Hellenlere “rüyalarında 
dahi görmeye cesaret edemeyeceği ufuklar sunmuştur”.67 

62 Μουσείο Μπενάκη [Benaki Müzesi], Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου [Eleftherios Venizelos 
Arşivi] 152-75 numaralı dosya; Ελληνικό Λογοτεχνικό & Ιστορικό Αρχείο [Yunan Edebiyat ve 
Tarih Arşivi], Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου [Eleftherios Venizelos Arşivi] 02-016 numaralı 
dosya.  

63 Μουσείο Μπενάκη [Benaki Müzesi], Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου [Eleftherios Venizelos 
Arşivi] 316-43 numaralı dosya.

64 Ελευθερίου Κ. Βενιζέλου Πολιτικαί Υποθήκαι [Eleftherios K. Venizelos’un Siyasi Vasiyeti], 
(Επιμέλια Στέφανος Ι. Στεφάνου [Yay. Haz. Stefanos İ. Stefanu]), Αθήνα [Atina], 1965, s. 257.

65 Η Αποκήρυξη του Βασιλέως Κωνσταντίνου από τον Ελληνικό Λαό [Kral Konstantin’in Yunan 
Halkı Tarafından Reddedilişi] 1916-1917, (Επιμέλεια Παύλος Πετρίδης [Yay. Haz. Pavlos 
Petridis]), Θεσσαλονίκη [Selanik], 2000, s. 187-188.

66 “Εμμανουήλ Μπενάκης [Emmanuil Benakis]”, Εγκυκλοπαίδεια 2002 [2002 Ansiklopedisi], 
Τόμος [Cilt]: 13, s. 144.

67 Πινελόπη Δέλτα [Pinelopi Delta], Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος [Eleftherios K. Venizelos], Αθήνα 
[Atina], 1978, s. 11-12.
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1915 yılından itibaren Yunanistan’da büyük bir ulusal bölünmüşlük yaşanmış 
ve 1917 yılı Haziran’ında Kral Konstantin’in Yunanistan’ı terk etmesinin ardın-
dan Venizelos’un yeniden iktidara gelişine kadarki süreçte kısa ömürlü hükümet-
ler birbirini takip etmiştir.68 Devamında Yunanistan itilaf devletleri yanında Birinci 
Dünya Savaşı’na katılmış ve Mayıs 1918’de Yunan ordusu Skra muharebesinde 
Alman ve Bulgarlara karşı zafer elde etmiştir.69 Osmanlı Devleti’nin 30 Ekim 
1918’de imzalamış olduğu Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından Yunan ba-
sın organlarında Türklerin Avrupa’dan uzaklaştırılması gerektiğine dair manşetler 
kullanılmıştır.70 Nea Ellas gazetesi Mondros Ateşkes Antlaşması sebebiyle Hel-
lenlerin memnuniyetini, “… Karasu’dan Fırat’a, Rodoplar’dan Toroslar’a ve 
Kafkaslar’a kadar her Hellen şehri ve köyü yaşasın nidalarıyla çınlamaktadır” 
cümleleriyle aktarmış ve Hellenlerin rüyalarının büyük bölümünün gerçek olma-
sını umduklarını dile getirmiştir.71 Ancak bu duygularla başlayan Yunanistan’ın 
Anadolu Harekâtı, neticede Hellenler için bir felakete dönüşmüştür.

Venizelos’un 1928 yılında Yunanistan’da yeniden iktidara geldikten sonra72 
verdiği mesajlar, 1915 yılında verdiği mesajlardan oldukça farklıdır. Örneğin 10 
Şubat 1930’da Yunan halkına seslendiğinde Türkiye’nin barışsever bir devlet ol-
duğunu ifade ettiği gibi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki tarihi mücadelenin 
ve Yunanistan’ın Türk topraklarına doğru genişleme hedefinin “kesinlikle” sona 
erdiğini beyan etmiştir.73 Mayıs 1930 Selanik konuşmasında ise 1830’ların ve 
1930’ların Yunanistan’ını kıyaslamış, Yunanistan’ın çok küçük bir siyasi dene-
yime sahipken Megali İdea’nın büyük ve romantik çekimine girdiğinden söz 
ederek, bundan sonra Yunan halkına “uygar halklar ailesi içinde yerini alma” 
hedefini koymuştur.74 Şüphesiz Venizelos’un bu yeni söyleminin hedefi iki dün-
ya savaşı arasındaki dönemde Yunanistan’ın sınırlarının güvenliğini sağlama is-
teği ve ekonomik bunalımdan çıkış arayışlarıydı.75 Aynı Venizelos 1934 yılında 
Çaldaris hükümetinin dış politikasını, Pomaklara karşı gerçekleştirdikleri tatbi-

68 Bkz. Erdem, age, s. 92-106.
69 Γιάνης Κ. Κορδάτος [Yannis K. Kordatos], Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας [Çağdaş Yunanistan 
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1936, Τόμος [Cilt]: 1, Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζης 
[Morfotiko İdrima Ethnikis Trapezis Yayınları], 1972, s. 236-238.

73 Φοίβος Γρηγορίαδης [Fivos Grigoriadis], Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας [Çağdaş Yunanistan 
Tarihi] 1909-1940, Τόμος [Cilt]: 3, Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Κεδρηνός [Kedrinos Yayınları], 
1972, s. 236-238.
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kat neticesinde Bulgar askerlerinin Yunanistan topraklarına 1500 metre girmeleri 
sebebiyle eleştirmiştir.76 Venizelos’un Çaldaris hükümetine diğer eleştirileriyse 
Kuzey Epir’deki Rum azınlığın haklarının ihlal edilmesi karşısında sesini yük-
seltmemesi ve Hitler’in Almanya’da iktidara gelmesiyle dünya barışının kalıcılı-
ğından şüphe duyarak savaş malzemesi temin etmeye çalışmamasıdır.77

Eleftherios K. Venizelos’un Vefatı Sonrası Megali İdea 
Çerçevesindeki Gelişmeler
Venizelos’un vefatı sonrası Yunanistan’ın Megali İdea’dan uzaklaştığı söy-

lenebilir mi? Onikiada’nιn Yunanistan’a dahil edilme sürecini, devamında Kıb-
rıs’ta Enosis’i gerçekleştirme girişimlerini ve iki ülke arasında Ege Denizi’nde 
yaşanmış ve yaşanmakta olan krizleri düşündüğümüzde buna vereceğimiz yanıt 
“hayır” olur.

Onikiada, Lozan Barış Antlaşması ile İtalya’ya verilmiş ve konuyla ilgili 
antlaşma maddesinde İtalya’nın bu adaları 1912 yılından itibaren işgali altında 
bulundurduğuna78 da gönderme yapılarak günümüzde 6000 Türk’ün yaşamakta 
olduğu Rodos ve İstanköy’ü79 (Kos) içine alacak şekilde Türkiye’nin adalar üze-
rindeki haklarından İtalya lehine vazgeçtiği ifade edilmiştir. Buna, Antalya ilinin 
Kaş ilçesi karşısında bulunan Meis Adası da dahildir.80 Adalar İkinci Dünya Sa-
vaşı sırasında Almanların eline geçmiş ve 1943-1945 yıllarında Alman idaresi 
altında kalmışlardır.81 Yunan Dışişleri Bakanı Sofianopulos, Türk basınında 23 
Nisan 1945’te yer alan demecinde, Yunanistan’ın tatmin edilmesi için Kuzey Epir 
ile Onikiada’nın “Yunanistan’a ilhakının lazım geldiğini” ifade etmiştir.82 Bir 
diğer ifadeyle Yunanistan, Onikiada’nın kaderinin belirleneceğini anladığı andan 
itibaren kamuoyu oluşturma çabasına girmiştir. Adalar, Almanların teslim olma-
ları neticesinde 8 Mayıs 1945’te Britanya askeri yönetimi altına girmişlerdir. Bri-
tanyalılar adalarda tesis ettikleri idarenin her kademesinde Rumları kullanmışlar, 
bir anlamda adaları Yunanistan’a kazandırmak istediklerini belli etmişlerdir.83 

Onikiada’nın Britanya idaresine geçişinin üzerinden bir hafta dahi geçmeden 
13 Mayıs 1945’te, Yunan Kral Naibi ve Atina Başpiskoposu Damaskinos, “kur

76 “Yunan Topraklarındaki Hadise”, Cumhuriyet, 4 Birincikanun [Aralık] 1934, s. 1-2.
77 “Δηλώσεις του Βενιζέλου δια το Ιερατικό Σχήμα [Dini Kisvelerle İlgili Venizelos’un 

Beyanatları]”, Πάτρις [Patris], 13 Δεκεμβρίου [Aralık] 1934, s. 1. 
78 Necdet Hayta, “Ege Adaları Sorunu’nun Tarihsel Gelişimi”, Rodos ve İstanköy Türklüğü, (Ed. 

Mustafa Kaymakçı & Cihan Özgün), İzmir, Meta Basım, 2014, s. 29-32.
79 Mustafa Kaymakçı, “Rodos ve İstanköy Türklüğünün Güncel Sorunları ve Çözümler”, Rodos 

ve İstanköy Türklüğü, (Ed. Mustafa Kaymakçı & Cihan Özgün), İzmir, Meta Basım, 2014, s. 
4.

80 Soysal, age, s. 98.
81 Mustafa Kaymakçı & Cihan Özgün, Rodos ve İstanköy Türklerinin Yakın Tarihi, İzmir, DT 

Yayıncılık, 2015, s. 53.
82 “Yunan Ordusunda Particilik Yasak”, Cumhuriyet, 23 Nisan 1945, s. 3.
83 Yeter Mengeş, “İkinci Dünya Savaşı’nda Menteşe (Rodos, 12 Ada ve Meis), Adaları”, Çağdaş 

Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt: XVII, Sayı: 34, 2017, s. 297-298.
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tarılmış” olan Onikiada’ya “Yunanistan’ın selamını iletmek ve bu ilk temasın 
mana ve önemini anlatmak” üzere Averof zırhlısıyla Rodos’a hareket etmiştir. 
Damaskinos’un niyetinde, Rodos’tan başka adaları ziyaret etmek de vardır. Pi-
re’ye kadar Damaskinos’a bakanlar ve Atina belediye başkanı ile yüksek dereceli 
mülki memurlar eşlik etmiştir. Damaskinos Atina’dan Pire’ye kadar geçtiği yol-
lar boyunca Yunan halkının tezahüratlarıyla karşılaşmış, zırhlıya binerken Britan-
ya Büyükelçisi Leeper ile Yunanistan’daki Britanya kuvvetleri komutanı General 
Scobie tarafından selamlanmıştır. Averof zırhlısına Yunan donanmasının ve hava 
kuvvetlerinin bir kısmı da eşlik etmiş, Damaskinos adalara beraberinde Yunan 
kuvvetlerinin temsilcilerini de götürmüştür. Cumhuriyet gazetesinde yer alan Da-
maskinos’a ilişkin haberlerde, Onikiada’nın “kurtuluşu” sebebiyle Yunanların 
büyük sevinç içinde olduklarının kaydedilmesi de ihmal edilmemiştir. Cumhuri-
yet’e göre Yunan hükümeti kesin bir lisanla söylememekle beraber, Onikiada’nın 
Yunanistan’a ilhakını şimdiden bir vakıa olarak değerlendirmektedir. Hatta Yuna-
nistan Başbakanı Vulgaris, Churchill’e bir telgraf göndererek adaların derhal Yu-
nanistan’a ilhakını talep etmiştir. Avrupa basınında Damaskinos’un Onikiada’ya 
“bayrak dikmek üzere” gittiğinin yazılması üzerine Britanya Dışişleri Bakanlığı 
bir açıklama yapmak zorunluluğunu hissetmiştir. Damaskinos’un gidiş sebebi 
“vaaz vermek” olarak açıklanmış ve “Onikiada’daki Alman garnizonunu mu
hafaza vazifesi Yunan kuvvetlerine verilmiştir. Bu sebeple, Başmetropolite Yunan 
kıtalarının refakat etmesine şaşılamaz” denilmiştir.84 Oysa Damaskinos Rodos’ta 
Onikiada’nın Yunanistan’a katılmış olduğuna, fakat kesin olarak kavuşmak için 
biraz sabretmek gerektiğine işaret etmiştir.85 Onikiada’nın Britanya idaresine ge-
çişinin hemen akabinde Yunan Kral Naibi Damaskinos’un ziyaretinin amacı, bize 
göre açıktır. Ancak ilginç olan, kısa bir süre önce Alman işgali altında inleyen ve 
halkını doyurabilmek için Türkiye’den gelecek yardımları bekleyen,86 Onikiada 
ile ilgili gelişmelerin söz konusu olduğu günlerde 1949 yılına kadar sürecek olan 
bir iç savaş yaşamakta olan Yunanistan’ın87 Megali İdea projesini gerçekleştir-
mek için gösterdiği kararlılık ve ısrardır.

Damaskinos’un ziyaretiyle aynı günlerde Türkiye Dışişleri Bakanlığı Genel 
Sekreteri Ali Fuat Türkgeldi, Britanya maslahatgüzarına, bazı adaların Türk ka-
rasularında bulunması dolayısıyla Onikiada’nın Türkiye’nin güvenliği açısından 
stratejik önemde olduğunu, ayrıca Rodos ve İstanköy’de Türk nüfus bulunduğunu 
vurgulamış ve konunun Britanya, Yunanistan ve Türkiye arasında ele alınmasını 
istemiştir. Britanya Dışişleri Bakanlığı’nın 8 Temmuz 1946’da Türkiye’ye verdi-

84 Yunan Kral Naibi Oniki Adalara Gidiyor”, Cumhuriyet, 14 Mayıs 1945, s. 1; 3; “Oniki Ada”, 
Cumhuriyet, 15 Mayıs 1945, s. 1; 3.

85 Mengeş, agm, s. 298.
86 Bkz. Şaduman Halıcı, “II. Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’den Yunanistan’a Uzanan Dostluk 

Köprüsü: Kurtuluş ve Dumlupınar’ın Yardımları”, Belgi, Sayı: 9, 2015, s. 1197-1216.
87 Σβόρωνος [Svoronos], age, s. 143-144.
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ği yanıtta, bazı adaların Türkiye’ye verilmesi gerektiği görüşüne katıldıkları, an-
cak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) ortalığı karıştırabileceği, 
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) tüm adaların Yunanistan’a verilmesinde 
ısrar ettiği, adaların askerden arındırılması şartıyla Yunanistan’a bırakılmasının 
Türkiye’nin güvenlik koşullarına uygun düşeceği belirtilmiştir. Neticede 10 Şu-
bat 1947 tarihli Paris Barış Antlaşması ile yaklaşık 400 yıl Osmanlı idaresinde 
kalmış olan Onikiada, Meis ile birlikte Yunanistan’a geçmiştir.88 Türkiye’ninse 
o günlerde Onikiada mevzuunu “milli mesele” haline getirdiğinin söylenmesi 
zordur.

Türkiye’ye 70 km, Yunanistan’a (Girit Adasına) 550 km mesafede bulunan 
Kıbrıs’ta89 1878 yılında tesis edilen Britanya idaresini Rumlar, Yedi Adalar ör-
neğinde olduğu gibi Britanya’nın bir gün adayı Yunanistan’a vereceği ümidiyle 
memnuniyetle karşılamışlardır.90 Öyle ki Başpiskopos III. Sofroniyos, 1878’de 
Larnaka limanına çıkan Britanya kuvvetlerini Lefkoşa dışında karşılamış ve ada-
nın Yunanistan’a verileceğinden emin olduğunu ifade etmiştir.91 Britanya ida-
resinin tesisi adadaki Türkler ve Rumlar arasındaki nüfus dengesini bozmuştur. 
Çünkü Türkler, Britanya idaresi döneminde çeşitli vesilelerle Anadolu’ya göç 
ederken, Kıbrıs’a Mısır ve Malta’dan çok sayıda Rum göçmen getirilmiştir.92 
Kavanin Meclisi’ndeki Rum üye sayısı Türklere ve Britanyalılara oranla her za-
man fazla olsa da Rumlar, adadaki Britanya idaresi süresince çeşitli vesileler ileri 
sürerek şikâyetlerde bulunmaktan vazgeçmemişlerdir. Bu şikâyetlerin ve adanın 
Yunanistan ile birleşmesi taleplerinin dile getirilmesinde Kıbrıslı Ortodoks din 
adamları başı çekmişlerdir.93

Başpiskopos II. Makarios, 1950 yılı Ocak ayında adanın Yunanistan ile birleş-
mesine yönelik bir halk oylaması gerçekleştirmiştir.94 Katılan Rumların % 95,7 
oranında birleşme lehine oy kullandığı halk oylaması sonrasında Kıbrıslı Rum 
liderler, alınan sonucu çeşitli mercilere iletmek adına girişimlerde bulunmuşlar-
dır.95 II. Makarios’un ölümü üzerine Kıbrıs Başpiskoposluğuna 16 Ekim 1950 

88 Türk Dış Politikası, (Ed. Baskın Oran), Cilt: 1, 8. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2003, s. 
583-584.

89 Zeki Koday, “Kıbrıs’ın Jeopolitik Önemi”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 33, 1998, s. 421.
90 Θωμάς Παπαγεωργίου [Thomas Papageorgiyu], Η Κυπριακή Ενωτική Κίνηση στην Αθήνα, 

1931-1940: Οι Βερετανικές Αντιδράσεις και η Στάση των Ελληνικών Κυβερνήσεων [Atina’da 
1931-1940 Enosisçi Kıbrıs Hareketi: Britanya’nın İtirazları ve Yunan Hükümetinin Tutumu], 
Διδακτορική Διατριβή [Yayımlanmamış Doktora Tezi], Θεσσαλονίκη [Selanik], Αριστοτέλιο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [Selanik Aristoteles Üniversitesi], 2014, s. 9

91 Fikret Kürşad & Mustafa H. Altan & Sabahaddin Egeli, Belgelerle Kıbrıs’ta Yunan 
Emperyalizmi, İstanbul, Kutsun Yayınevi, 1978, s. 95.

92 Zafer Çakmak, “Kıbrıs’tan Anadolu’ya Türk Göçü (1878-1938)”, Atatürk Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 36, Erzurum 2008, s. 204-2010.

93 Bkz. Nilüfer Erdem, “Venizelos Arşivi’ndeki Belgelerle Kıbrıslı Ortodoks Din Adamlarının 
Enosis’e Yönelik Girişimlerine Örnekler (1914-1954)”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 
Sayı: 38, 2020, s. 87-112.

94 Kürşad & Altan & Egeli, age, s. 112.
95 Κύπρος Γιωργαλλής [Kipros Yorgallis], “Το Ενωτικό Δημοψήφισμα του 1950 [1950 Yılına Ait 
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tarihinde III. Makarios adıyla Kition Metropoliti Mihail Hristodulu Mushos’un 
seçilmesiyle Kıbrıs meselesinde farklı bir safhaya gelinmiştir.96 III. Makarios’un 
ilk ele aldığı konulardan biri, “Kıbrıs Gençlik Ulusal Örgütü [Pagkiprio Ethni-
ki Organosi Neon (PEON)]”nü kurmak olmuştur. Sonrasında bu örgütün yerini 
“Ortodoks Hıristiyan Gençler Birliği [Orthodoksi Hristiyaniki Enosi Neon]”al-
mıştır. İlerleyen süreçte adanın Yunanistan ile birleşmesi adına kurulmuş olan 
EOKA97 kadroları, bu örgütlerdeki gençlerle beslenecektir.98 Kaldı ki III. Ma-
karios, EOKA kurucusu Georgios Grivas ile birlikte, “Kutsal Teslis adına Enosis 
davasıyla ilgili bütün bildiklerimi ve bileceklerimi işkence altında ya da hayatım 
pahasına bile olsa gizli tutacağıma yemin ederim. Bana verilen talimatlara her 
zaman sorgusuz uyacağım” cümlelerinin altına imza koyanlardandır.99 

Türkiye 1950 yılına dek Yunanistan ile dostluğu korumak adına Kıbrıs Sorunu 
diye bir sorun olduğunu reddetmiştir.100 Oysa Eleftherios Venizelos’un oğlu ve 
dönemin Yunanistan Başbakanı Sofoklis Venizelos, 1951 Şubat’ında Kıbrıs’ın 
Yunanistan’a verilmesi gerektiğini beyan etmiş ve böylece Kıbrıs’la ilgili olarak 
Yunanistan resmen sahneye çıkmıştır. Söz konusu beyanat Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde (TBMM) infiale sebep olmuş, bunun üzerine Türkiye Dışişleri Ba-
kanı Fuat Köprülü adanın durumuyla ilgili ciddi bir değişikliğin olması halinde, 
Türkiye’nin haklarına aykırı bir şekilde konunun ele alınmasına imkan bırakıl-
mayacağının altını çizmiştir.101 Esasen Sofoklis Venizelos’un beyanatı, Yunan 
devlet adamları için bazı meselelerin, özellikle Megali İdea ile ilgili olanların 
babadan oğula, yani nesilden nesle aktarıldığının açık bir örneğidir. 

Grivas 10 Kasım 1954’te Kıbrıs’a gelerek gizli bir şekilde örgütlenmiş ve 
1955 yılının 31 Mart’ını 1 Nisan’a bağlayan gece patlayan bombalarla adadaki 
EOKA eylemleri başlamıştır.102 Hellenlerin Kıbrıs’ın Yunanistan ile birleşmesi 
taleplerine karşı Türkler tarafından “Taksim” formülü dile getirilmiş, Türkiye, 
Yunanistan ve Britanya ile adadaki Türk ve Rum cemaatlerini razı edecek çözü-
mü bulmak kolay olmamıştır. Neticede 11 Şubat 1959 Zürih ve 19 Şubat 1959 

Enosisçi Halk Oylaması]”, Η Κύπρος τον Εικοστό Αιώνα: Κράτος, Κοινωνία και Οικονομία 
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Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου [Kıbrıs Bankası Kültür Kurumu], 2016, s. 73-74.
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Χαράλαμπος Παπαχρήστου [Çev. Haralambos Papahristu]), Τόμος [Cilt]: 2, Αθήνα [Atina], 
Βιβλιοπωλείο της Εστίας [Estia Kitabevi], 2011, s. 54-60.
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98 Ευάγγελος Αβέρωφ - Τοσίτσας [Evaggelos Averof – Tosiças], Ιστορία Χαμένων Ευκαιριών 
[Kaçırılmış Fırsatlar Tarihi], Τόμος: A [Cilt: 1], Αθήνα [Atina], 1981, s. 30.

99 General Georgios Grivas, Hayatım, (Çev. Cumhur Atay), İstanbul, Kalkedon Yayınları, 2012, 
s. 41.

100 Melih Esenbel, Ayağa Kalkan Adam 1954-1956, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1993, s. 13-14.
101 Ae, s. 14-15.
102 “Kıbrıs’ta Tedhiş Başladı”, Cumhuriyet, 2 Nisan 1955, s. 1, 7.
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Londra Antlaşmaları ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasına karar verilmiştir.103 
16 Ağustos 1960’ta Cumhurbaşkanının Makarios ve Cumhurbaşkanı Yardımcı-
sının Dr. Fazıl Küçük olduğu “Kıbrıs Cumhuriyeti” ilan edilse de Hellenler ilk 
fırsatta Zürih - Londra Antlaşmalarının Türklere getirdiği hakları bertaraf ederek 
adanın idaresini tek başlarına yürütmek için fırsat kollamışlardır. Zürih - Londra 
Antlaşmaları ve onlara göre oluşturulan anayasa uyarınca Kıbrıs Cumhurbaşka-
nı Rum, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Türk olacak, her ikisi de Bakanlar Kurulu 
kararlarını, dış politika, savunma ve güvenlik konularında parlamentodan çıkan 
yasaları tek taraflı veto edebileceklerdi. Bakanlar Kurulu sırasıyla Cumhurbaşka-
nı ve Yardımcısı tarafından atanan 7 Rum ve 3 Türk bakandan oluşacaktı. Tem-
silciler Meclisi 50 üyeden oluşacak ve bunların %70’i Rumlar ve %30’u Türkler 
tarafından seçilecekti. Ayrıca kamu hizmetleri içinde Rum ve Türklerin %70’e 
%30, ordu içinde %60’a %40 oranında temsili sağlanacaktı. Yunanistan, Türkiye 
ve Britanya adada anayasal düzen bozulduğunda tek taraflı ya da ortak olarak 
müdahale edebilecek “garantörler” olacaklardı. Adada Yunanistan 950, Türkiye 
650 asker bulunduracak, Britanya’ya ise iki askeri üs verilecekti.104 

Adadaki Rum terörünün tırmanması ve Türklerin anayasal haklarının çiğnen-
mesi sebebiyle Türkiye, 1961 yılından itibaren Rumları anayasa ihlalleri konu-
sunda uyarmıştır.105  30 Kasım 1963’te Makarios, Türk tarafına ve diğer garantör 
devletlere, Türk cemaatine getirdiği hakların sınırlandırılmasına yönelik Kıbrıs 
Anayasası’nın değiştirilmesini önermiştir. Kıbrıs Türklerini azınlık statüsüne ge-
tirdiğinden dolayı bu teklif Kıbrıslı Türkler ve Türkiye tarafından reddedilmiştir. 
Bunun üzerine Rumlar, Türklerin ani ve toplu bir saldırıyla Kıbrıs’tan atılması 
ve yok edilmesini öngören “Akritas Planı”nı uygulamaya koyarak106 21 Aralık 
1963’te tarihe “Kanlı Noel” olarak geçecek olan soykırım hareketine başlamış-
lardır.107 Neticede yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Türkler, iletişim 
imkânlarından yoksun bir şekilde adanın %3’lük bir bölümünde yaşamak zorun-
da kalmışlardır. Gelişmeler üzerine Lefkoşa, güvenliğin sağlanması amacıyla 
“Yeşil Hat” denilen bir sınırla ikiye ayrılmıştır. Lefkoşa’yı ikiye bölerek Türk ve 
Rum kesimini ayıran hat, adada fiilen iki ayrı yönetimin kurulmasının başlangıcı 
olmuştur. Rumların adada Türk varlığını yok etmeye ilişkin girişimleri ilerleyen 
süreçte de devam etmiş, 15 Kasım 1967’de Yunan askerlerinin de desteğini alarak 
Geçitkale ve Boğaziçi köylerine saldırmışlardır.108 Gelişmeler karşısında Türki-
ye’nin adaya müdahale edeceğini açıklaması üzerine Rumlar işgal ettikleri köy-

103 Türk Dış Politikası, s. 609-611. 
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107 Ulvi Keser, “21 Aralık 1963 Kanlı Noel, Kumsal Faciası ve Bugüne Yansımaları”, Çağdaş 

Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt: XI, Sayı: 23, 2011, s. 97-100.
108 Umut Arık, “Kıbrıs Krizi”, LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, 2011, s. 13-14.
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lerden çekilmiş, EOKA lideri Grivas adadan ayrılmış ve Yunanistan’ın Kıbrıs’a 
gizlice soktuğu askerlerin 12 bini geri dönmüştür.109

1967 yılında Yunanistan’da iktidarı ele geçiren Albaylar Cuntası’na bağlı 
olarak 1974 yılında adayı oldubittiye getirip Yunanistan’a bağlamak üzere Ma-
karios’a karşı darbe düzenlenerek Nikos Sampson iktidara getirilmiştir. Adanın 
Yunanistan’a bağlanması demek olan söz konusu durum karşısında Türkiye, Kıb-
rıs Cumhuriyeti’ni kuran antlaşmalara istinaden garantörlük hakkının bir gereği 
olarak, 20 Temmuz 1974’te adaya müdahalede bulunmuştur. Bu müdahale Yunan 
cuntasının ve Sampson yönetiminin sonunu getirmiştir.110 

Kıbrıs’ta düzenin sağlanması adına Türkiye 14 Ağustos 1974’te ikinci kez 
müdahalede bulunmuştur. Adanın kuzey kesimi Türklerin kontrolüne geçmiş 
ve 16 Ağustos’ta ateşkes ilan edilmiştir. Böylece Karpaz Yarımadası’nın doğu 
ucundan batıdaki Yeşilırmak’a kadar uzanan hattın kuzeyi Türklerin kontrolü-
ne geçmiştir. 13 Şubat 1975’te “Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD)”nin ilanı-
nı Rumlar kabul etmek istememişlerdir. Türk tarafı 15 Kasım 1983’te ise self 
determinasyon, yani kendi kaderini tayin hakkını kullanarak bağımsız devletini 
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)” adıyla kurmuştur. KKTC’nin kurulu-
şu Yunanistan ve Kıbrıs Rumları tarafından kabul edilemez addedilmiştir. Konu 
Britanya tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konsey’ine taşınmış ve 
Konsey, KKTC’nin ilanını hukuken geçersiz sayarak bütün devletlerden bu yeni 
Cumhuriyeti tanımamalarını istemiştir. KKTC’nin kurulmasının ardından Kıbrıs-
lı iki toplum liderleri arasında defalarca müzakereler gerçekleştirilmişse de hepsi 
sonuçsuz kalmış, BM’nin ürettiği çözüm önerileri de her seferinde iki toplumdan 
biri tarafından reddedilmiştir.111

Megali İdea’nın Günümüzdeki Tezahürleri
1990 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), adanın tamamını temsilen 

Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik başvurusunda bulunmuştur. 1 Mayıs 2004’te 
ise Rum tarafı, “Kıbrıs Cumhuriyeti” sıfatıyla, bütün adayı temsilen AB’ye üye 
olmuştur.112 Bu tarihten itibaren meseleler daha karmaşık hale gelmiştir. Her ikisi 
de AB üyesi olan Yunanistan ile GKRY’nin pek çok konuda Türkiye’ye karşı 
işbirliğine gittikleri ve önüne engeller çıkardıkları gözlenmektedir. 

Özellikle 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren Ege Denizi’ni paylaşan iki 
komşu ülke arasında karasuları, hava sahası ve FIR hattı, kıta sahanlığı gibi “Ege 
Sorunları” olarak ifade ettiğimiz sorunlar yaşanmaktadır. Bu konudaki gelişme-

109 Vatansever, agm, s. 1514.
110 Ergenekon Savrun, “Kıbrıs’ta Yunan Cunta Darbesine Karşı Türk Barış Harekâtının Belgelerle 

Kısa Tarihi”, Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 9, s. 263-268.
111 Vatansever, agm, s. 1517-1518.
112 Altuğ Günar, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (Kıbrıs Cumhuriyeti’nin) Avrupa Birliği 

Üyeliğinin Kıbrıs Sorununa Etkisi”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Sayı: 37, 2020, s. 
103-109.
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lerin de Megali İdea çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Lozan Barış Ant-
laşması’nın imzalanmasından itibaren Türkiye ve Yunanistan, Ege karasularını 3 
mil olarak belirlemişlerdir. Yunanistan’ın karasularını 1936’da tek taraflı olarak 
6 mile çıkardığını ilan etmesine karşı çıkmayan Türkiye, Kıbrıs olaylarının iki 
ülke arasında gerginliğe yol açtığı bir dönemde, 15 Mayıs 1964’te karasularını 
ilke olarak 6 mil olarak kabul etmiştir. Yunan yetkililerinin özellikle 1982’den 
sonra karasularını 12 mile çıkarma hakkı bulunduğuna dair beyanatları Türkiye 
tarafından sert bir biçimde yanıtlanmış, Türkiye uluslararası hukuka aykırı olarak 
gördüğü bu durumu kabul etmeyeceğini ve savaş nedeni sayacağını bildirmiş-
tir. Türkiye karasuları konusundaki tezlerini dile getirirken, bu konuda tek düze 
bir kuralın olamayacağına ve karasuları genişliği belirlenirken denizlerin coğrafi 
özelliklerinin de dikkate alınması gerektiğine dikkat çekmiştir.113

Türkiye ile Yunanistan arasında hava sahasının genişliği ve FIR hattı konula-
rında da gerilimler yaşanabilmektedir. Yunanistan 6 Eylül 1931 tarihinde yayınla-
dığı bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hava sahasını kıyıdan itibaren 3 milden 
10 mile çıkarmıştır. Bu dönemde Yunanistan ile dostluğun sürdürülmesi adına 
Türkiye itiraz etmemişse de, 1974’ten sonra Yunan hava sahasını, karasuları gibi 
6 mil olarak kabul edeceğini açıklamıştır.114

Kıta sahanlığı kavramı, kara ülkelerinin bitiş noktasından başlayan deniz al-
tındaki devamını ifade etmektedir. Kıta sahanlığı sorunu özellikle Ege’de petrol 
arama ve sismik araştırma yapma girişimleriyle kendini göstermektedir. Türki-
ye ile Yunanistan arasında Ege Denizi’nde yaşanan sorunlar içinde bize göre en 
önemlisi olan kıta sahanlığı konusunda Yunanların taleplerinin kabul edilmesi 
halinde, Anadolu kıyılarına yakın Ege adalarına da kıta sahanlığı verilecek ve do-
layısıyla Ege Denizi’nin büyük bir kısmı Yunanistan’ın kontrolüne girecektir.115

Diğer taraftan Yunanistan, 1974’ten sonra Anadolu’ya yakın adalarını silah-
landırmaya başlamıştır.116 Günümüzde dahi adalarını silahlandırmaya devam et-
mekte ve Ege Denizi’nde yer alan, egemenliği tartışmalı ada, adacık ve kaya-
lıklar üzerinde hak iddia etmektedir.117 Bu sebepten dolayı 1995-1996 yıllarında 
“Kardak (İmia) Kayalıkları Krizi” yaşanmış ve iki ülke savaşın eşiğine gelmiştir. 
Kriz, 1995’te “Figen Akat” isimli Türk yük gemisinin söz konusu kayalıklarda 
karaya oturmasıyla başlamıştır. Gelişmenin ardından Yunanistan bölgenin ken-
di karasuları içinde yer aldığını iddia etmiş, ancak gemi kaptanı bölgenin Türk 

113 Tayyar Arı, “Ege Sorunu ve Türk – Yunan İlişkileri: Son Gelişmeler Işığında Kara Suları ve 
Hava Sahası Sorunları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 50, Sayı: 1, s. 55.

114 Serhan Yücel, “Ege’de Bitmeyen Sorunların Bir Unsuru Olarak Türk ve Yunan Karasuları ve 
Ulusal Hava Sahaları”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 12, 2010, s. 93-97.

115 Meral Balcı, “Ege Denizi’nde Hâkimiyet Mücadelesi: Kardak Kayalıkları Krizi”, Uluslararası 
İlişkilerde Güncel Çalışmalar I, (Ed. Arzu Al & Meral Balcı), Kütahya, Academia Yayınevi, 
2018, s. 24-26.

116 Ae, s. 22.
117 Gökhan Ak, “Ege’deki Hayalet: Türk-Yunan Deniz Sınırı, Durum ve Etkiler”, Cumhuriyet 

Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 20, 2014, s. 279-280.
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karasularına ait olduğunu savunmuştur. 26 Aralık 1995’te gemi Güllük limanı-
na çekilse de iki ülke arasında kayalıkların egemenliğine yönelik sorun resmi 
bir nitelik kazanmıştır. Türkiye, Yunanistan’a Kardak kayalıklarının Muğla Ka-
raköy’e ait olduğunu bildirmiş, buna karşılık Yunanistan Midilli yakınlarındaki 
“Ro” adacık ya da kaya parçasına üç kişi yerleştirerek Yunan bayrağı çekmiştir.118 
Türkiye’nin Kardak kayalıkları ile ilgili kararlı tutumu Yunanistan tarafından, 
“Yunanistan’dan toprak talep ettiği” şeklinde yorumlanmıştır.119 

Kilimli (Kalimnos) adası belediye başkanının, adanın papazı ve Antena adlı 
Yunan televizyon kanalı temsilcileriyle 26 Ocak 1996’da kayalıklara Yunan bay-
rağı asmasıyla tansiyon yükselmiştir.120 Olay karşısında Hürriyet gazetesinin iki 
temsilcisi ertesi gün Kardak kayalıklarına giderek Yunan bayrağını indirmiş ve 
Türk bayrağını asmışlardır. Yunanistan 28 Ocak 1996’da Türk bayrağının indi-
rilmesi için askeri bir birlik görevlendirmiştir. Bu birlik tarafından Türk bayrağı 
indirilmiş ve kayalığa gelinmesi halinde ateş açılacağı duyurulmuştur.121 Geliş-
meler üzerine Türkiye, herhangi bir silahlı çatışmanın da önlenmesi adına Türk 
SAT (Su Altı Taarruz) komandolarının, üzerinde Yunan askeri bulunmayan Batı 
Kardak’a gizlice çıkmasına karar vermiş ve karar 31 Ocak’ta uygulanmıştır. 
ABD’nin sorunu yumuşatması ile Türkiye ve Yunanistan silahlı kuvvetlerini çek-
mişlerdir.122 Bu sorun böyle aşılsa da Yunanistan, Ege Denizi’ne tek başına hâkim 
olma düşüncesinden vazgeçmiş değildir ve zaman zaman Türkiye’nin iradesini 
ve nabzını ölçmeye yönelik olarak hamleler yapmaktadır. 2020 yılında Ege De-
nizi ve Doğu Akdeniz ile ilgili yaşanmış olan gelişmelerin123 de bu çerçevede 
değerlendirilmesi gerekir. 

Sonuç
Yunanistan, Megali İdea’nın pek çok hedefine ulaşmışsa da, ulaşamadığı 

hedeflerin hatıralarını canlı tutmaktadır. Hatıraları canlı tutulan bölgelerin ba-
şında Anadolu ile birlikte “Pontos [Pontus]” olarak andıkları “Doğu Karadeniz” 
bölgesi gelmektedir. Yunan kaynaklarında bu bölge İnebolu’dan başlayarak Ba-
tum’a kadar uzanmakta ve Çorum, Yozgat, Tokat, hatta Sivas’ı içine almakta-
dır.124 Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında bölge Rumlarının Yunanistan’ın 
118 “Ege’de Toprak Sayımı”, Cumhuriyet, 26 Ocak 1996, s. 1, 19.
119 “Türkiye Toprak İstiyor”, Cumhuriyet, 27 Ocak 1996, s. 7.
120 “Kayalığa Yunanistan Bayrağı”, Cumhuriyet, 28 Ocak 1996, s. 1, 6.
121 “Ege Isınıyor”, Cumhuriyet, 30 Ocak 1996, s. 1, 19; Lale Sarıibrahimoğlu, “Yunanistan’ın 

Kayalık Oyunu”, Cumhuriyet, 30 Ocak 1996, s. 19; “Yanıtımız Sert Olur”, Cumhuriyet, 30 
Ocak 1996, s. 1, 19; “Medyanın Bayrak Savaşı”, Cumhuriyet, 30 Ocak 1996, s. 1, 19; “Ordu 
Alarmda”, Cumhuriyet, 31 Ocak 1996, s. 1, 19.

122 “Sağduyu Kazandı”, Cumhuriyet, 1 Şubat 1996, s. 1, 19; “Yunan Helikopteri Kardak’ta Düştü”, 
Cumhuriyet, 1 Şubat 1996, s. 1, 19; Aydın Şıhmantepe, “Kardak Krizi Sürecinin Kriz Yönetim 
Prensipleri Açısından İncelenmesi”, Güvenlik Stratejileri, Yıl: 9, Sayı: 17, 2013, s. 136-140.

123 Eren Alper Yılmaz, “Doğu Akdeniz’deki Gelişmeler Doğrultusunda Türk Dış Politikasının 
Dünü ve Bugünü”, Karadeniz Uluslararası Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 48, 2020, s. 38-42.

124 Ευστάθιος Πελαγίδης [Evstathios Pelagidis], Αλησμόνητες Πατρίδες – Ο Ηρωικός Πόντος 
[Unutulmayan Vatanlar – Kahraman Pontus], Θεσσαλονίκη [Selanik], Εκδόσεις Τζιαμπίρης 



260 YUNAN ALGISINDA TÜRK İMGESİ (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)

da desteğini alarak “Pontus Cumhuriyeti” kurmaya yönelik yoğun bir çabaları 
olmuş, tek başlarına devlet kuramadıkları takdirde Ermenilerle konfederasyon 
kurma yollarını aramışlardır.125 1923 nüfus mübadelesinden önce Rumların ya-
şadıkları Anadolu ve Doğu Karadeniz toprakları önceleri “kaybedilmiş (ya da 
yitik) topraklar (ya da vatanlar)” terimi ile anılırken, günümüzde “unutulmayan 
topraklar (ya da vatanlar)” terimiyle anılmaya başlamışlardır. Bu terimle özlem 
yanında, anılan toprakların yeniden elde edilme arzusu da dile getirilmektedir.126 
Anadolu ve Pontus ile ilgili araştırma merkezleri127 yanında pek çok dernek128 
faaliyet halindedir. Buralarda söz konusu bölgeler ile ilgili araştırmalar, belgeler, 
süreli yayınlar, fotoğraflar ve mülakatlar gibi pek çok malzeme araştırmacıların 
istifadesine sunulmaktadır. 

Görüldüğü gibi ilk başlarda ülke içinde birliği sağlamak için ifade edilmiş olan 
Megali İdea, daha sonra Yunanistan idarecileri tarafından toprakları genişletmek 
amacıyla kullanılmıştır. Bu doğrultuda en büyük etkinliği ortaya koyan Yunan 
devlet adamı Eleftherios K. Venizelos olmuştur. Açıktır ki Yunanistan hep Türki-
ye aleyhine genişlemiş, hiç kuzeye ya da batıya doğru bir genişlemesi olmamıştır. 
Çünkü yaslandığı güçlü devletler, Yunanistan’ın Türk topraklarından kopararak 
genişlemesine izin vermişlerdir. Hedeflerine ulaşabilmek için Türkiye’nin zayıf 
düştüğü anları beklediği, hatta bazı bölgelerin büyük güçler tarafından kendisine 
hediye edildiği görülmektedir. Günümüzde dahi Ege ve Akdeniz’de bazen AB, 
bazen ABD desteği ile gövde gösterilerine girmekte ve Türkiye’nin tepkilerini 
ölçmektedir.

Oysa tarihten çıkarılacak pek çok ders vardır. Yunanistan, dayandığı büyük 
güçlerin desteği ile çıktığı Anadolu’da bozguna uğradığını unutmaktadır. İkinci 
Dünya Savaşı esnasında İtalya ve Almanya tarafından işgal edildiğinde ise ken-
disine komşusunun yardım eli uzanmıştır. Ege Denizi neden iki ülke arasında bir 
dostluk köprüsü olmasın? Her iki ülke halkının pek çok ortak kültürel mirasları 
vardır ve birbirlerini iyi tanımaktadırlar. Doğru olan bölgede barışı sağlamak için 
el ele vermek ve büyük güçlerin gölgesinden kurtulmak değil midir? Böyle bir 
barış, iki ülkeyi karşı karşıya getirmiş olan bir savaştan birkaç yıl sonra, 1930’lar-
da başarılabilmiştir. Yine de Türkiye’nin barış dönemlerinde dahi uyanık, Yu-

Πυραμίδα [Ciambiris Piramida Yayınları], ty, s. 8-9.
125 Bkz. Ευάγγελος Χεκίμογλου [Evaggelos Hekimoglu], “Ένα Κράτος στα Χαρτιά: Η 

Δημοκρατία του Πόντου [Kâğıtlarda Bir Devlet: Pontus Cumhuriyeti]”, Ελλήνων Ιστορικά 
[Ellinon Storika], Τεύχος [Sayı]: 13, s. 45-83.

126 İbram Onsunoğlu, Georgios Nakracas’ın “Anadolu ve Rum Göçmenlerin Kökeni” kitabına 
yazdığı önsözde bu temaya değinmiştir. Bkz. Georgios Nakracas, Anadolu ve Rum Göçmenlerin 
Kökeni, (Çev. İbram Onsunoğlu), İstanbul, Kitabevi Yayınları, 2005, s. XIII.

127 “Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών [Anadolu Araştırmaları Merkezi]”; http://www.kms.org.gr 
[Erişim 07.02.2021],

“Επιτροπή Ποντιακών Μελετών [Pontus Araştırmaları Heyeti]”, https://www0.epm.gr/epm.gr/ 
[Erişim 07.02.2021].

128 “Σύλλογοι Μικράς Ασίας [Anadolu Birlikleri]”, https://mikrasiatis.gr/syllogoi-mikras-asias/ 
[Erişim 07.02.2021]. 
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nanistan’ın aleyhinde ortaya koyabileceği propaganda ve girişimlerini geri püs-
kürtebilecek şekilde daima dikkatli ve hazırlıklı olması, konunun uzmanlarını 
yetiştirmesi gerekmektedir. Çünkü Megali İdea nesilden nesle aktarılan bir proje 
olup, aktörler değişse ve devlet politikası olmaktan çıkarıldığı zannedilse dahi 
yeniden hortlayabilmektedir.
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Resim 1: Rum Ortodoks Kilisesi ve Kıbrıs Ortodoks Kilisesi simgeleri.
Bizans’ın çift başlı kartalının sol pençesindeki kılıç, imparatorluğun dünyevi iktidarını simge-

lemektedir. Kartal sağ pençesinde ise kilisenin iktidarını simgeleyen haçı tutmaktadır.

Resim 2: Megali İdea’yı anlatan Yunanistan Krallığı Haritası.
“Yunanistan İmparatorluğu” ifadesi kullanılmıştır.
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Resim 3: Atina’da yayınlanan ve Venizelist çizgide yayın yapmış olan Patris gazete-
sinde yer alan illüstrasyonda, “Patris”in 1912 yılından büyük bir beklenti içinde olduğu 
anlaşılmaktadır. “Patris” gazetenin adı olduğu gibi, “vatan” anlamına da gelmektedir. 

Çift başlı kartal, “Patris” figürünün yanında beklemektedir.
(Kaynak: Patris, 1 Ocak 1912, s. 1)

Resim 4: Patris gazetesinde yer alan, Yunanistan’ın Balkan Savaşları’nda büyüdüğüne 
işaret eden illüstrasyon. (Kaynak: Patris, 1 Ocak 1913, s. 1)
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Resim 5: Patris gazetesinin 1 Ocak 1914 tarihli nüshasındaki fotoğrafın altında, “…
Baba, işte sana ve vatana yılbaşı hediyem…Büyük bir Yunanistan!!!... Çocuklar siz 

gelecekte bu Yunanistan’ı koruyacak ve büyüteceksiniz…” ifadesi dikkat çekmektedir. 
Fotoğraf, gazetenin foto muhabiri Nikolaos Suçu’ya aittir. (Kaynak: Patris, 1 Ocak 

1914, s. 1)

Resim 6: Kuzey Epirli Rumlar 1914 yılı Şubat’ında özerklik ilan etmişlerdir.
Başbakanlığını Georgios Hristakis – Zografos’un yaptığı cumhuriyetin bayrağında,

çift başlı Bizans kartalı kullanılmıştır.
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Resim 7: Patris gazetesinin 1 Ocak 1916 tarihli nüshasındaki illüstrasyonun altında, 
“Tüm Hellenler 1916 Yunanistan’ı için ne dilemektedirler” ibaresi yer almıştır. İllüst-

rasyonda Makedonya üzerine basan savaşmaya hazır bir figür dikkat çekmektedir.
(Kaynak: Patris, 1 Ocak 1916, s. 1)

Resim 8: Patris’te 1 Ocak 1920’de yayınlanmış olan illüstrasyondaki kartal, İstanbul’un 
tarihi yarımadasına yönelmiştir.

(Kaynak: Patris, 1 Ocak 1920, s. 1)



271Nilüfer ERDEM

Resim 9: 1910’dan 1920’ye “Büyük Yunanistan Haritası

Resim 10: Pontus Cumhuriyeti için düşünülmüş olan bayrak.
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Resim 11: Onikiada’nın Yunanistan ile birleştiğini gösteren afiş.
Üzerinde “Anne Yunanistan ile Enosis” yazmaktadır. Afişin altında, “Büyük Britanya 

halkından Onikiada’daki Hellen müttefiklerine tebrikler” ibaresi yer almıştır.

Resim 12: Merkezinde Grivas’ın fotoğrafının yer aldığı çizimin altında, “Yunanistan – 
Kıbrıs – Enosis” yazmaktadır.



Anadolu Bozgunu ya da Küçük Asya Felaketi

Nilüfer ERDEM

Giriş
Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalaması Yunan1 ka-

muoyunu heyecanlandırmış ve basın organlarında Osmanlı Devleti’nin dağıtıla-
cağına ve İstanbul’daki “Türk idaresi”nin son bulacağına dair yazılar yer almış-
tır.2 13 Kasım 19183 günü, içinde Yunanistan’a ait 14 kruvazör ve 4 muhribin de 
bulunduğu 61 parça gemiden oluşan itilaf donanmasının Dolmabahçe önlerine 
demirlemesini4 Ethnos5 gazetesi, “Marmara ufuklarında mavi beyaz bayrak Ave
rof ve diğer Yunan savaş gemilerinde dalgalandığında ve boyunduruk altındaki 
kardeşlerimize özgürlük mesajını getirdiğinde İstanbul Rumları da güçlerini ve 
hâkimiyetlerini en neşeli ve resmi bir şekilde göstereceklerdir. Coşkun bir sevinç 
ve denetlenemez heyecanın aracılığıyla müttefiklerimiz, … gözleriyle Paleolo
gosların şehrinin asırlardan beri ne kadar Hellen ve canlı olduğunu görecekler

1 Çalışmamızda Ortodoks olan, Yunanca konuşan (Rumca dediğimiz dil çok hafif şive farklılığı ile 
Yunancanın aynıdır) Osmanlı ve daha sonra Türk uyruklu olan azınlık mensuplarını “Rum” ifadesiyle 
andık. Yunanca konuşan, Ortodoks Yunanistan vatandaşlarını anmamız gerektiğinde “Yunan” kelimesini 
kullandık. Ancak Rumlar ve Yunanların iç içe geçtiği durumlarda “Hellen” sözcüğünü tercih ettik.

2 “Μετά την Διάλυσιν της Τουρκικής Αυτοκρατορίας [Türk İmparatorluğunun Dağılması Sonrasında]”, Νέα 
Ελλάς [Nea Ellas], 3 Νοεμβρίου [Kasım] (21 Οκτωβρίου [Ekim]) 1918, s. 1.

3 Yunanistan 13 Şubat 1923’e kadar eski, yani Julius takvimini takip etmiştir. Bu tarihten itibaren Gregorius 
takvimini kullanmıştır. Julius takvimi, Gregorius takviminin 13 gün gerisindedir. Türkiye de 1 Ocak 
1926 itibariyle Gregorius esasına dayalı miladi takvime geçmiştir. Bu takvim, Gregoryan takvim adını da 
taşımaktadır. Biz çalışmamızdaki dipnotlarda, Julius Takvimine ait verileri parantez içinde vermekte yarar 
gördük. Ancak metin içerisinde Gregorius takvimini kullandık.

4 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 1. Kitap, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1991, s. 73.
5 Yunancanın Türk Alfabesi kullanılarak yazılışı konusunda Türkiye’de kurum ve kişilerin farklı 

uygulamalara gittikleri görülmüştür.  Suat Sinanoğlu, Türk Tarih Kurumu, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih 
ve Coğrafya Fakültesi, Millî Kütüphane uygulamaları buna örnek olarak gösterilebilir. Biz, kullanılan 
transliterasyon uygulamalarından hiçbirini benimsemedik. Çünkü bizim kanaatimize göre, bunların hiç 
birinde Yunanca okunuş tam olarak karşılanamamaktaydı. Bu esasen, Yunancada i, e ve o gibi seslerin 
birden fazla harfle karşılanmasından ve bunların farklı olarak belirtilmesi gerektiğinden kaynaklanan bir 
zorluktu. Tüm bunları düşünerek çalışmamızda Yunanca kelimelerin okunuşunu esas aldık ve kelimenin 
Yunanca olarak en yakın okunuş şeklini vermeye çalıştık.
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dir” sözleriyle değerlendirmiştir.6 Osmanlı Devleti’nin imzalamış olduğu ateşkes 
vesilesiyle Yunan basınında dile getirilenlerde sağduyulu ve temkinli bir yaklaşı-
mın olduğunun söylenmesi kesinlikle imkânsızdır.

Yunanlar 1918 Kasım’ında, Birinci Dünya Savaşı’nın problemlerini tasfiye 
etmek, yenilen devletlerin durumunu görüşmek ve toprak taleplerini incelemek 
üzere Paris’te toplanacak olan barış konferansında7 taleplerini daha güçlü dile 
getirebilmek adına yoğun bir hazırlığa girişerek harita ve belli bölgelerle ilgili 
nüfus istatistikleri hazırlamaya koyulmuşlardır. Oysa hazırladıkları nüfus ista-
tistikleri hatalı olup, gerçekte Osmanlı topraklarında Rumlar, Aydın İli de dâhil 
olmak üzere her yerde azınlık teşkil ediyorlardı.8 Yunanlar tarafından nüfussal 
üstünlük tezine ek olarak tarihi, coğrafi, ekonomik ve askeri tezler de kullanıl-
mıştır. Yunanistan Başbakanı Eleftherios K. Venizelos, Paris Barış Konferansı’na 
sunmuş olduğu 30 Aralık 1918 tarihli muhtırayla Kuzey Epir’i, tüm Trakya’yı, 
Batı Anadolu’yu, Onikiada’yı ve Kıbrıs’ı talep etmiştir.9

Venizelos’un girişimleri sonuç vermiş ve her ne kadar 1917 yılında Saint Jean 
de Maurienne Antlaşması ile İzmir İtalya’nın payı olarak kabul edilmişse de,10 
Britanya Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Celemenceau ve ABD Baş-
kanı Wilson’dan oluşan Yüksek Konsey, 1919 Mayıs’ında İzmir’e Yunanistan’ı 
çıkarmaya karar vermiştir.11 Bunun için bölgedeki Hıristiyan halkın tehlikede 
olduğu gibi bir bahane ileri sürülmüştür. Bu karar İtalyanların Paris Barış Kon-
feransı’nı boykot ettikleri bir anda alınmış, Osmanlı makamlarının son ana kadar 
Yunan çıkarmasını bilmemeleri, bunu müttefik çıkarması sanmaları ve hazırlıksız 
yakalanmaları için tedbirler oluşturulmuştur. Britanyalı siyasetçi ve devlet ada-
mı Churchill’in değerlendirmesine göre Venizelos, kendisine Yüksek Konsey’in 
kararı iletildiğinde “yüzmeye hazır bir ördek edası ile hareket etmiştir”.12 Kaldı 
ki Lloyd George, İzmir’e Yunanistan’ın çıkarılması için bütün ağırlığını ortaya 
koymuştur.13

6 “Η Δύναμις του Ελληνισμού [Hellenizmin Gücü]”, Έθνος [Ethnos], 13 Νοεμβρίου [Kasım]  (31 
Οκτωβρίου [Ekim]) 1918, s. 1.

7 Ali Erhan & Tevfik Orçun Özgün, “I. Dünya Savaşı’nın Ardından Yenidünya Düzenine Doğru: 1919 Paris 
Barış Konferansı”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 3, 2016, s. 553-556.

8 Georgios Nakracas, Anadolu ve Rum Göçmenlerin Kökeni, (Çev. İbram Onsunoğlu), İstanbul, Kitabevi 
Yayınları, 2005, s. 55.

9 Ι. Κ. Μαζαράκης Αινίαν [İ. K. Mazarakis Enian], Αγώνες του Νεώτερου Ελληνισμού [Yeni Hellenlerin 
Mücadeleleri] , Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Δωδώνη [Dodoni Yayınları], 2003, s. 211-212.

10 Ömer Osman Umar & Melek Yenisu, “Gizli Antlaşmalar Çerçevesinde San Remo Konferansı’nda 
Ortadoğu’yu Şekillendirme Çabaları”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 36, Sayı: 101, 2020, s. 46.

11 Sina Akşin, “Paris Barış Konferansı’nın Yunanlıları İzmir’e Çıkarma Kararı”, Tarih Boyunca TürkYunan 
İlişkileri, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1986, s. 175-185.

12 Kenan Kırkpınar, “Milli Mücadele Döneminde İngiliz Basını”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları 
Dergisi, Cilt. 1, Sayı: 3, 1993, s. 169.

13 Margaret MacMillan, Paris 1919, (Çev. Belkıs Dişbudak), Ankara, ODTÜ Yayıncılık, 2004, s. 422.
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Yunanların Anadolu ve Trakya’daki İşgalleriyle Tesis Ettikleri 
İdareler
13 Mayıs 1919’da 1. Yunan Tümenini taşıyan gemiler Yunan ve Britanya 

donanmasının eşliğinde İzmir’e hareket ettiklerinde Yunanistan’ın Anadolu Ha-
rekâtı başlamıştır. Tümen Komutanı Topçu Albay Nikolaos Zafiriyu olup aynı 
günün akşamı yayınladığı emirde, Megali İdea’nın ideoloji ve retoriğine uygun 
olarak “İstikametimiz neresi olursa olsun, esaret altında yaşayan kardeşlerimizi 
kurtarmaya gidiyoruz” cümlesine yer vermiştir.14 Yunan tümeni 15 Mayıs saba-
hı 08.30’dan itibaren İzmir’e çıkmaya başlamıştır.15 Bu arada rıhtıma toplanmış 
olan Rumlardan “Yaşasın!” nidaları yükselmekte ve Avcılar Kulübü önünde İz-
mir Metropoliti Hrisostomos, Yunan bayrağını kutsamaktadır.16 Ancak bir süre 
sonra, 14 Mayıs’ı 15 Mayıs’a bağlayan gece Maşatlık’ta toplanmış olan İzmir-
li Türk vatanseverlerin aldıkları kararlarla yetinmeyen Hasan Tahsin, Hükümet 
Meydanı’ndan geçip Karantina Caddesine doğru ilerleyen Yunan taburuna ateş 
etmiştir.17 Esasen Türk milleti, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası başlayan iş-
galler ve olumsuz koşullara karşı ilk andan itibaren hemen her yerde kendiliğin-
den harekete geçerek Kuva-yı Milliye adını verdiğimiz silahlı grupları oluştur-
muştur.18 Ayrıca Türk coğrafyasının her yerinde Müdafaa-i Hukuk ya da Redd-i 
İlhak adını taşıyan cemiyetler teşkil edilmiştir. Nitekim İzmirli Türkleri “…Artık 
kendini göster. Tekmil kardeşlerin Maşatlık’tadır. Oraya yüz binlerce toplan ve 
kahir (ezici) ekseriyetini orada bütün dünyaya göster…” sözleriyle Maşatlık’a 
davet eden de “İlhakı Red Heyeti Milliyesi”dir.19 

Yunan kuvvetlerine sıkılan bu ilk kurşunun ardından, İzmir’de Türklere kar-
şı sayısız şiddet ve yağma olayı vuku bulmuş, Yunan birlikleri tarafından kışla 
ateşe tutulmuş, kışlada bulunanlar teslim alınarak on beş, yirmi erin koruması 
altında gemiye götürülmüşlerdir. Türk subaylar sevk edilişleri sırasında rıhtım-
daki evlerin balkonlarında bulunan Rumların ve Leon muhribindekilerin ateşine 
maruz kalmışlardır. Kafileyi korumakla görevli Yunan askerleri de Türk asker-
lerini süngülemeye başlamışlardır. Bu şekilde seksen, doksan subayın otuzu can 
14 Χρ. Εμ Αγγελομάτης [Hr. Em. Aggelomatis], Χρονικό Μεγάλης Τραγωδίας [Büyük Trajedinin Tarihi], 2i 

Έκδοση [2. Baskı], Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Εστία  [Estia Yayınları], 1971, s. 33-34.
15 Κώστας Χατζηαντωνίου [Kostas Haciantoniyu], Μικρά Ασία  Ο Απελευθερωτικός Αγώνας [Anadolu – 

Özgürleştirme Mücadelesi] 1919-1922, Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Πελασγός [Pelasgos Yayınları], 1994, s. 
38-41.

16 Γιάννης Π. Καψής [Yannis P. Kapsis], Χαμένες Πατρίδες [Yitik Vatanlar], 3i Έκδοση [3. Baskı], Αθήνα 
[Atina], Εκδόσεις Λίβανη [Livani Yayınları], 1989, s. 11-12.

17 Rahmi Apak, İstiklal Savaşı’nda Garp Cephesi Nasıl Kuruldu, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
1990, s. 4-5; Παναγιώτης Δημητράκης [Panayotis Dimitrakis], Μυστικές Επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία 
[Anadolu’daki Gizli Harekâtlar], Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Επικοινωνίες A.E. [Epikinonies A.E. Yayını], 
2005, s. 56-57.

18 Nuran Koltuk, Batı Anadolu’da Kuva-yı Milliye’nin Askeri ve Mali Kaynakları (Mayıs 1919-Kasım 1920), 
İstanbul, Kitabevi Yayınları, 2015, s. 31-35.

19 F. Altay, “İzmir Faciasının Muhakemesi”, Belleten Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 89, 1959, s. 137-138.
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vermiştir. On beş, yirmi kadarı yarasız, fakat başları dipçik darbelerinden ezik ve 
perişan bir şekilde gemiye ulaşabilmişlerdir. Hükümet Konağı da işgal edilmiş, 
vali dâhil memurlar silah darbeleri eşliğinde rıhtıma götürülmüşlerdir.20 Anadolu 
Harekâtı’nın ilk günlerinde Yunan ordusunun taşkınlıkları sebebiyle Venizelos, 
18 Temmuz 1919 tarihinde işgal ordusu komutanlığını üstlenmiş olan 1. Yunan 
Kolordusu Komutanı General Nider’e gönderdiği telgrafı ile ordu mensuplarını 
uyarma gereğini duymuştur.21

Yunanlar İzmir’le yetinmeyerek işgallerini İzmir, Kordonboyu, Bornova ve 
Buca çizgisinden Seydiköy, Cumaovası, Develi ve Urla istikametine doğru ge-
nişletmişlerdir. Menemen 21 Mayıs, Bayındır 22 Mayıs, Manisa ve Turgutlu (Ka-
saba) 25 Mayıs, Aydın ve Nazilli 27 Mayıs, Tire 28 Mayıs, Ayvalık 29 Mayıs, 
Dikili 31 Mayıs, Ödemiş 1 Haziran ve Bergama 12 Haziran’da işgal edilmiştir.22 
İlk işgaller sonrasında pek çok Rum genci gönüllü olarak Yunan ordusuna katıl-
mış, bu katılım Yunanistan’ın Anadolu’daki son günlerine kadar devam etmiştir.23 

Bu arada 21 Mayıs 1919’da Aristidis Steryadis İzmir’e gelerek Yunan Fev-
kalâde Yüksek Komiseri olarak göreve başlamıştır. 1861 Girit Kandiye (İrakliyo) 
doğumlu olan Steryadis, Paris’te hukuk öğrenimi görmüş ve İslam Hukuku üze-
rine uzmanlaşmıştı. Çıkarma esnasında yaşanan olaylar sebebiyle kaygılanan Ve-
nizelos, İzmir’e derhal bir siyasi temsilcinin gönderilmesini istemişti.24 2493/1920 
sayılı “İzmir’in Çevresi ile Birlikte İdaresi Hakkındaki Yasa” uyarınca, Bakanlar 
Kurulu’nun teklifi ve Kralın emriyle Yunan hükümetini temsil etmekle görev-
lendirilmiş olan Yüksek Komiserin emirlerine, İzmir’de bulunan tüm yetkililer 
uymak zorundaydılar. Askeri yetkililere bir tek doğrudan savaş ve açık askeri 
konularda inisiyatif kullanmak yetkisi verilmişti. Yüksek Komiser, “Türkiye” 
ile anlaşma gerçekleştirilene ve devamında yerel meclis faaliyete geçene değin 
gerekli hallerde yasama da olmak üzere tüm erkleri kullanabilecekti. Yüksek Ko-
miserlik sadece askeri bir yapılanma olmayıp sağlıktan bayındırlığa, tarımdan 
ekonomiye kadar her konu ile ilgilenmesi öngörülmüştü.25 Komiser yardımcılığı-
nı eski Drama Valisi Ali Naipzade’nin üstlendiği Yunan Fevkalâde Yüksek Ko-
miserliği,  aşamalı olarak Yüksek Komiserlik, Sekreterlik, Diplomatik İlişkiler, 

20 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: 1, İçtima Senesi: 1, Cilt: 1, 3. Baskı, Ankara, TBMM Matbaası, 1959, s. 
309-311. (15 Mayıs 1920 (1336) Oturumu).

21 Μουσείο Μπενάκη [Benaki Müzesi], Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου [Eleftherios Venizelos Arşivi] 020-26 
numaralı dosya.

22 Χατζηαντωνίου [Haciantoniyu], Μικρά Ασία  Ο Απελευθερωτικός Αγώνας [Anadolu – Özgürleştirme 
Mücadelesi] 1919-1922, s. 48.

23 Μουσείο Μπενάκη [Benaki Müzesi], Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου [Eleftherios Venizelos Arşivi] 354-36 
numaralı dosya.

24 Αγγελομάτης [Aggelomatis], age, s. 59.
25 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδας [Yunan Krallığı Hükümetinin Gazetesi], Τεύχος 

Πρώτον [Birinci Fasikül],  Αριθμός Φύλλου [Gazete Sayısı] 206, Αθήνα [Atina], 10.09.1920, s. 2071-
2072.
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Sağlık, Göçmenleri Yerleştirme, Hapishane, Postane, Mali İşler, Tercüme, Kamu 
Hizmetleri ve İslâm İşleri şubelerinden oluşmuş, süreç içinde Yunan ordusunun 
işgal ettiği Anadolu şehirlerinde temsilcilikleri tesis edilmiştir. Yunan Fevkalâ-
de Yüksek Komiserliğinin temsilciliklerinin açıldığı Anadolu yerleşimleri başta 
Bursa olmak üzere Mudanya, Bandırma, Gemlik, Mihaliç (Karacabey), İnegöl, 
Biga, Ezine, Balya, Balıkesir, Soma, Edremit, Salihli, Alaşehir, Kula, Uşak, Si-
mav, Afyon, Kütahya ve Eskişehir’dir. Bu temsilciliklerin görevi, Osmanlı idare-
sinin ve adaletinin uygulamalarını denetlemek ve takip etmekti.26 

19 Mayıs 1919 tarihinden itibaren Anadolu’da bulunan Mustafa Kemal Pa-
şa’nın başkanlığında, 23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’nin (TBMM)27 açılışından kısa bir süre sonra Yunanlar, Türklere Sevr’i zorla 
dayatmak amacıyla ilerlemeye karar vererek Milne Hattı’ndan taarruza geçmiş-
lerdir. Bu taarruz 22 Haziran 1920’de başlamış, Yunanların kuzey kolu tarafından 
Balıkesir 30 Haziran’da, Mustafa Kemal Paşa (Kremasti) ve Karacabey 2 Tem-
muz’da, Bursa ise 9 Temmuz’da işgal edilmiştir. Salihli yönünden doğuya doğ-
ru ilerleyen Yunan tümenleri 24 Haziran’da Alaşehir’e girmiş ve 29 Ağustos’ta 
Uşak’ı almışlardır. Aydın’dan ilerleyen bir Yunan kolu ise Nazilli’ye dek ulaşmış-
tır.28 1920 yazında yaşananlar bununla sınırlı değildir. Doğu Trakya bir taraftan 
Meriç’i geçen Yunan kuvvetlerince batısından, diğer taraftan Marmara Ereğli-
si ile Tekirdağ’a çıkarılan Yunan kuvvetlerince güneyinden kıskaca alınmıştır.29 
Bu arada 25 Temmuz’da Edirne Yunan kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir.30 
Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış Bursa ve Edirne’nin Yunan kuvvetlerince 
işgali Türkleri yasa boğmuştur. Anadolu’da olduğu gibi Yunanlar Trakya’da da 
Yunan idaresi tesis etmişlerdir.31 

Türk Ordusunun Batı Cephesindeki Zaferleri
1920 yılının yaz aylarında bunlar vuku bulurken, aynı yılın sonbahar ayların-

da Yunanların Anadolu’ya düzenlemiş oldukları harekâtın seyri üzerinde büyük 
etkiye sahip olacak bir takım gelişmeler yaşanmıştır. Sevr Antlaşmasının imza-

26 Γεώργιος Θεοδώρου [Georgios Theodoru], “Η Άλλη Όψη της Μικρασιατικής Εμπειρίας: Η Οργάνωση 
και το Έργο της Ελληνικής Διοίκησης της Σμύρνης [Anadolu Deneyiminin Bir Diğer Yüzü: İzmir Yunan 
İdaresinin Organizasyonu ve Eseri]”, Όψεις του Μικρασιατικού Ζητήματος [Anadolu Meselesinin Yüzleri], 
Θεσσαλονίκη [Selanik], Εκδόσεις Art of Text [Art of Text Yayınları], 1994, s. 35-39.

27 Meclisin adının başına “Türkiye” sözcüğünün eklenmesi açılışından dokuz buçuk ay sonradır. Bkz. 
Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 2. Kitap, 2. Baskı, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1998, s. 135.

28 Gazi Mustafa Kemal, Nutuk, Cilt: 2, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1999, s. 619.
29 Κώστας Χατζηαντωνίου, [Kostas Haciantoniyu], Θεόδωρος Πάγκαλος [Theodoros Pagkalos], Αθήνα 

[Atina], Εκδόσεις Ιωλκός [İolkos Yayınları], 2004, s. 190-191.
30 Πέτρος Γεωργαντζής [Petros Georgancis], Θρακικός Αγώνας [Trakya Mücadelesi] 1919-1920, Ξάνθη 

[İskeçe], 1992, s. 374-375.
31 Κώστας Γέραγας [Kostas Geragas], Αμανήσεις εκ Θράκης 19201922 [Trakya’dan Anılar 1920-1922],  

Κατερίνη [Katerin],  Εκδόσεις Μάτι [Mati Yayınları],  2005, s.  7-46.
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lanmasından iki gün sonra Venizelos, Paris’teki Lyon Garı’nda suikast girişimiy-
le karşılaşmış ve Yunan Kralı Aleksandros saraydaki maymunun ısırması üzerine 
oluşan yarasının mikrop kapması neticesinde 25 Ekim’de vefat etmiştir.32 Bu, 
yeni Kralın kim olacağı sorusunu gündeme taşımış, ayrıca Venizelos Yunanis-
tan’ın Anadolu’da daha uzun süre kalacağını düşünerek siyasetini onaylatma ihti-
yacı hissetmiştir.33 Bu gelişmeler neticesinde Venizelos, 14 Kasım 1920 tarihinde 
seçimlere gitme kararı almıştır. Oldukça sert bir ortamda gerçekleşen seçimleri34 
muhalefet önemli bir farkla kazanmıştır.35 Seçim sonrasında Venizelos Yunanis-
tan’ı terk ettiği gibi,36 iktidara gelen Antivenizelistler Anadolu’daki Yunan ordusu 
başkomutanı dâhil37 tüm birlik komutanlarını değiştirmişler ve 1917 yılında Yu-
nanistan’ı terk etmiş olan Kral Konstantin’i geri getirmişlerdir.38

1920 Kasım’ındaki gelişmeler bununla sınırlı değildir. TBMM hükümeti kuv-
vetli, disiplinli ve eğitimli bir ordu kurulmasına, bu ordunun modern silahlarla 
donatılmasına ve Kuva-yı Milliye birliklerinin ordu kadrosu içine alınmasına 
karar vermiştir. Bir diğer ifadeyle ülke topraklarını istila etmiş güçleri ülkeden 
atabilmek için Kuva-yı Milliye’den düzenli orduya geçilmiştir. Bunun sebebi Ku-
va-yı Milliye birliklerinin düşman ordularının belli bir yeri işgalini geciktirseler 
de onları topyekûn topraklardan atmak için tam yeterli görülmemeleridir.39 Dü-
zenli ordunun kurulmasıyla birlikte Türk zaferleri birbirini izlemiştir.

Türk ordusunun zaferlerinden ilki I. İnönü Zaferi’dir. Yunanların 6 Ocak 
1921’de taarruza geçmesi üzerine Batı Cephesi Komutanı Albay İsmet (İnönü) 
Bey, Yunan kuvvetlerini İnönü mevzilerinde karşılamaya karar vermiştir. 9 ve 10 
Ocak günlerindeki şiddetli çarpışmaların ardından Yunan ordusu geri çekilmek 
zorunda kalmıştır. Bu zafer TBMM’nin içteki ve dıştaki prestijini ve düzenli ordu 
ile nihai zafere gidileceğine dair inancı artırmıştır.40 

32 Γεώργιος Θ. Γιαννόπουλος [Georgios Th. Yannopulos], Από το Νέστο ως το Σαγγάριο [Karasu’dan 
Sakarya’ya], Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Ελληνική Ευρωεκδοτική [Elliniki Evroekdotiki Yayınları], 1987, s. 
137-141.

33 Δημήτρης Χρονόπουλος [Dimitris Hronopulos], Ο Εξ Ανατολών Κίνδυνος [Doğu’dan Gelen Tehlike], 
Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Εστία [Estia Yayınları], 1985, s. 153-154. 

34 Bkz. Nilüfer Erdem, Mizah Penceresinden Yunanistan’da Halk, Savaş ve Siyaset 1919-1923, İstanbul, 
Ötüken Yayınları, 2018, s. 61-80.

35 Gunnar Hering, Τα Πολιτικά Κόμματα στην Ελλάδα [Yunanistan’da Siyasi Partiler], 1821-1936, Τόμος 
[Cilt]: 2, Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζης [Morfotiko İdrima Ethnikis 
Trapezis Yayınları], 2004, s. 937-952.

36 “Η Χτεσινή Αποχώρισις του κ. Βενιζέλου [Bay Venizelos’un Dünkü Ayrılışı]”, Εμπρός [Embros], 18 
Νοεμβρίου [Kasım] (5 Νοεμβρίου [Kasım]) 1920, s. 3.

37 Αγγελομάτης [Aggelomatis], age, s. 108-110.
38 “Το Καθήκον, το Δίκαιον, η Τιμή Καλούν εις το Δημοψήφισμα  [Sorumluluk, Adalet, Onur, Halk 

Oylamasına Çağırıyorlar]”, Σκριπ [Skrip], 5 Δεκεμβρίου [Aralık] (22 Νοεμβρίου [Kasım]) 1920, s. 1; 
“Έρχεται! Έρχεται! Έρχεται! Τον Εφέραμεν Χτές! [Geliyor! Geliyor! Geliyor! Dün Onu Getirdik!]”, 
Σκριπ [Skrip], 6 Δεκεμβρίου [Aralık]  (23 Νοεμβρίου [Kasım]) 1920, s. 1. 

39 Türk İstiklal Harbi, II. Cilt, Batı Cephesi, III. Kısım, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1966, s. 41-42.
40 İsmet İnönü, Hatıralar, Cilt: 1, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1985, s. 240-246.
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Yunan ordusu 23 Mart 1921’de III. Kolordusu ile Bursa üzerinden Eskişehir, I. 
Kolordusu ile Uşak üzerinden Afyon yönünde yeniden taarruza geçmiştir. İsmet 
Bey, Yunan kuvvetlerini bu kez de İnönü mevzilerinde karşılamaya karar vermiş, 
Türk ordusu 28, 29 ve 30 Mart günlerindeki dehşetli muharebelerin ardından 
yeni bir zafer kazanmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın bu konudaki değerlendir-
mesi, paşalığa terfi etmiş Batı Cephesi komutanına göndermiş olduğu mesajında 
görülebilmektedir. Mustafa Kemal Paşa bu mesajında İsmet Paşa’ya, “Siz orada 
yalnız düşmanı değil, milletin makûs kaderini yendiniz” diye yazmıştır.41 Buna 
karşın Yunanların Uşak üzerinden Afyon yönündeki taarruzu gelişme göstermiş, 
27 Mart’ta Afyon’u işgal eden Yunan kuvvetleri Çay-Bolvadin hattına kadar iler-
lemişlerdir. Ancak İnönü’nde aldıkları yenilgiyi öğrenmeleri üzerine Afyon’un 
batısına çekilmişlerdir.42

Aldıkları yenilgiler Yunan askerinin maneviyatını fazlasıyla bozmuştur. Yu-
nan ordusunda gönüllü Anadolulu bir Rum genci olan Pliziyotis43 29 Mart (16 
Mart) 1921’de günlüğüne, “…Bütün gün muharebe iyiydi. Epey bir cesedimiz, 
daha çok da yaralımız vardı. En azından bunlar gidiyor ve çileden kurtuluyor
lar!...” diye yazmıştır.44 Benzer şekilde Miços Vlastos’un cepheden arkadaşı Ta-
kis Lekos’a gönderdiği 11 Nisan tarihli mektubunda yer alan, “Yeni bir harekât 
için bugün, yarın ateş hattına gitmemiz söz konusu. Şanslıysam bu defa kurtu
lurum. Anadolu’nun bir çukurunu dolduracak olsam daha iyi. Her şeyi kadere 
bıraktım… Zavallı postum ne günahlar ödüyorsun” cümleleri çarpıcıdır.45 Bu ör-
nekler artırılabilir.46 Bu arada Yunanistan, Anadolu’daki ordusunu takviye etmek 
amacıyla sürekli yeni silahaltına almalara yönelmiştir. Yeni silahaltına almalar 
tecilli bazı grupları47 ve devlet memurlarını da içine alacak şekilde gerçekleş-
tirilmiştir.48 Tüm bunlar, Yunanistan’ın Anadolu Harekâtı’nın “hezimete” doğru 
gittiğinin işaretleridir.

Yunanlar 1921 yılının yaz aylarında yeniden taarruza geçmişlerdir. Yunanların 
bu taarruzu “Genel Taarruz” adıyla anılmış ve ilk evresini “Kütahya – Eskişehir 

41 Ae, s. 249-251.
42 Ali İhsan Gencer & Sabahattin Özel, Türk İnkılap Tarihi, 13. Baskı, İstanbul, Der Yayınları, 2009, s. 179.
43 Χαράλαμπος Πληζιώτης [Haralambos Pliziyotis], Αναμνήσεις του Μετώπου [Cepheden Hatıralar], Αθήνα 

[Atina], Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών [Anadolu Araştırmaları Merkezi],  1991, s. 11. 
44 Ae, s. 207.
45 Γιώργος Ζεβελάκης [Yorgos Zevelakis], “Γράμματα από το Μέτωπο του Ποδοσφαιριστή Μήτσου 

Βλαστού [Futbolcu Miços Vlastos’un Cepheden Mektupları]”, Περιοδικό Η Λέξη [İ Leksi Dergisi],  
Τεύχος [Sayı]: 112, Νοέμβριος-Δεκέμβριος [Kasım-Aralık] 1992, s. 830-840. 

46 Daha fazla bilgi için Bkz. Nilüfer Erdem, Yunan Tarihçiliğinin Gözüyle Anadolu Harekâtı (1919-1923), 
İstanbul, Derlem Yayınları, 2010, s. 361-362.

47 “Περί την Επιστράτευσιν [Seferberlikle İlgili]”, Εφημερίς των Βαλκανίων [Efimeris ton Valkanion], 23 
Μαρτίου [Mart] (10 Μαρτίου [Mart]), 1921, s. 1

48 “Αναστολαί των Δημοσίων Υπαλλήλων [Devlet Memurlarının Tecili]”, Εφημερίς των Βαλκανίων 
[Efimeris ton Valaknion], 29 Μαρτίου [Mart] (16 Μαρτίου [Mart]), 1921, s. 1
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Savaşları”, ikinci evresini ise “Sakarya Savaşı” teşkil etmiştir.49 13 Temmuz’da 
Afyon, 17-18 Temmuz’da Kütahya ve 19 Temmuz’da Eskişehir Yunan birlikleri 
tarafından işgal edilmiştir. Bundan sadece iki gün sonra, 21 Temmuz’da Türk 
ordusu Eskişehir’in hemen dışında Yunan ordusunu şaşırtmayı umarak büyük 
bir cesaret ve kararlılıkla taarruz etmeye başlamıştır.50 Ancak Yunan ordusunun 
manevraları sebebiyle Türk ordusu 25 Temmuz akşamı büyük bir kısmıyla ve 
savaşma yeteneğinin tamamını koruyarak Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmiş-
tir.51 Kısaca Türkler ordularını gözbebekleri gibi sakınmışlar ve Yunanlar, Türk 
ordusunu yok edememişlerdir. Afyon, Kütahya ve Eskişehir’i ele geçirmeleri ise 
pek bir işlerine yaramamıştır.52 Esasen Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesi Ko-
mutanına gerekli durumda Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilebileceğine işaret 
ederken, Yunan ordusu ile araya büyük bir mesafe koyarak ordunun güçlenmesi 
için zaman kazanmak istemiştir. Ayrıca Sakarya Nehri’nin doğusu savunma ger-
çekleştirmek için uygun bir bölgeydi. Diğer taraftan Yunan ordusunun çekilen 
Türk ordusunu takip etmesi halinde ikmal merkezlerinden uzaklaşması gibi bir 
durum ortaya çıkacaktı. Bu durumda Yunan ordusu susuz bir bölgede güç kay-
bına uğrayacaktı. Yunanlar Türk ordusunu takip etmeyip yeni bir düzenlemeye 
gittikleri takdirde ise Türk ordusuna zaman kazandıracaklardı.53  

Yunan liderler 28 Temmuz 1921’de Kütahya’da topladıkları savaş meclisinde 
Türk ordusunun Ankara’ya doğru takip edilmesine karar vermişlerdir. Bu meclis 
1921 yılının Haziran ayından itibaren Anadolu’da bulunan Yunan Kralı Konstan-
tin’in54 başkanlığında toplanmıştır. Bu mecliste Başbakan Gunaris, Harbiye Ba-
kanı Theotokis, Başkomutan Papulas, Genelkurmay Başkanı Dusmanis, Kurmay 
Başkanı Pallis ve Askeri Danışman Stratigos hazır bulunmuşlardır. Stratigos, 
mecliste bulunanlardan Yunan ordusunun Ankara’ya doğru ilerlemesi ile ilgili 
tek bir itiraz sesi dahi işitilmediğini kaydetmektedir.55

5 Ağustos 1921’de başkomutanlığı üstlenmiş olan Mustafa Kemal Paşa, Tekâ-
lif-i Milliye Emirleri ile Türk halkından destek talep etmiştir. Destek talebi Türk 
ordusunun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olup, bu çerçevede her Türk ferdi ve 
ailesi zafer için elinden gelen tüm imkânları ortaya koymaya davet edilmiştir.56 

49 Χρονόπουλος [Hronopulos], age, s. 211.
50 Γεωργ. Λ. Σπυρίδωνος [Georg. L. Spiridonos], Πόλεμος και Ελευθερίαι [Savaş ve Özgürlük], Αθήνα 

[Atina], 1957, s. 140-150.
51 İnönü, age, s. 258-259.
52 Κ. Δ. Κανελλόπουλος [K. D. Kanellopulos], Η Μικρασιατική Ήττα [Anadolu Yenilgisi],  Αθήνα [Atina], 

Εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψις [Eleftheri Skepsis Yayınları], 2009, s. 13.
53 Gazi Mustafa Kemal, age, s. 813.
54 Χατζηαντωνίου [Haciantoniyu], Μικρά Ασία  Ο Απελευθερωτικός Αγώνας [Anadolu – Özgürleştirme 

Mücadelesi] 1919-1922, s. 179.
55 Ξενοφών Στρατηγός [Ksenofon Stratigos], Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία [Yunanistan Anadolu’da], Αθήνα 

[Atina], Εκδότης Απ. Α. Χάρισης [Yayıncı Ap. A. Harisis], 1999, s. 242-246.
56 Tevfik Çavdar, Türkiye Demokrasi Tarihi 1839-1950, 2. Baskı, Ankara, İmge Kitabevi, 1999, s. 203-204.
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Seferberlik ilan etmiş olan Mustafa Kemal Paşa, düşünce ve kararlarını çabuk 
uygulayabilmek adına TBMM’nin yetkilerini şahsında toplamıştır.57 

10 Ağustos 1921’de Yunan kuvvetleri ateş hattına doğru ilerlemeye geçmiş-
lerdir.58 17 Ağustos’ta Sakarya’ya ulaşmışlar ve sonraki gün nehri geçmeye baş-
lamışlardır. Yunan askerleri Türk siperlerine ulaştıklarında ise “bir ölüm kalım 
savaşı” ile karşı karşıya kalmışlardır. 23 Ağustos 1921’de başlayan Sakarya 
Savaşı esnasında birçok kanlı ve bunalımlı evre yaşanmış, meydan savaşı 100 
kilometrelik bir cephe üzerinde cereyan etmiştir. Türk savunma hatları yer yer 
kırılmış, ancak kırılan yerin hemen yakınında hızlı bir şekilde yeni bir savunma 
hattı oluşturulmuştur. Savunma hattına çok umut bağlamak ve onun kırılmasıyla 
ordunun büyüklüğü oranında çok gerilere çekilmek kuramını çürütmek için Mus-
tafa Kemal Paşa, dünya literatürüne girmiş olan “Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı 
müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın 
kanıyla ıslanmadıkça düşmana terk olunamaz” emrini vermiştir.59

Yunanların saldırıya geçmesiyle Mangal Dağı, Beylikköprü, Türbetepe, Ge-
dikli, Köseaptallı, Çaldağı, Duatepe ve Kartaltepe muharebeleri gibi pek çok mu-
harebe cereyan etmiş, ancak Türklerin kuvvetlerini tam zamanında takviye et-
melerinden dolayı Yunanlar hedeflerine ulaşamamışlardır. İkmal merkezlerinden 
çok uzaklaşmış olan Yunan kuvvetleri takviye de edilememiş ve büyük kayıplar 
vermişlerdir. Bunun üzerine Başkomutan Papulas, Yunan birliklerinin geri çe-
kilmesine karar vermiştir.60 Yunanların geri çekilişi 11 Eylül akşamı başlayıp 13 
Eylül’de tamamlanmıştır.61 Geri çekilen Yunan kuvvetleri özellikle Polatlı, Hay-
mana, Sivrihisar, Mihalıççık, Mahmudiye, Çifteler ve Eskişehir merkez ilçele-
rinde yolları üzerindeki köylerde veya konakladıkları yerlerde büyük tahribatlar 
gerçekleştirmişlerdir.62

Savaşı bizzat yaşamış olan Nikos Vasilikos günlüğüne 28 Ağustos 1921 ile 
ilgili “Azrail her yerde…” notunu düşerken, 2 Eylül’de ise Türklerin her karış 
toprağı talep ettiklerini ifade etmiştir. Vasilikos’un 10 Eylül ile ilgili notu “…Tüm 
karşı saldırılarımız verimsiz olmuştur. Harekâtı bizzat Mustafa Kemal idare et
miştir…” şeklindedir. Günlüğünün 12 Eylül 1921’e dair sayfasında ise “…Çağ
daş Yunan zamanlarının kanlı dramı gösterisini bitirdi ve perde çekildi” cümle-

57 Gazi Mustafa Kemal, age, s. 815-825.
58 Χατζηαντωνίου [Haciantoniyu], Μικρά Ασία  Ο Απελευθερωτικός Αγώνας [Anadolu – Özgürleştirme 

Mücadelesi] 1919-1922, s. 218.
59 Gazi Mustafa Kemal, age, s. 827.
60 Χαράλαμπους Δ. Τριανταφυλλίδης [Haralambus D. Triantafillidis],  Η Μικρασιατική Εκστρατεία και το 

Ημερολόγιον Ενός Οπλιτού [Anadolu Harekâtı ve Bir Silahşorun Günlüğü], Βιβλίον Πρώτον [Birinci 
Kitap], Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Δωδώνη [Dodoni Yayınları], 1984, s. 338-360.

61 Σπυρίδωνος [Spiridonos], age, s. 203.
62 Hüseyin Işık, “Prens Andre’nin İtirafı”, Askeri Tarih Bülteni, Cilt: 16, Sayı: 30, 1991, s. 99.
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si dikkat çekmektedir.63 Neticede Sakarya Savaşı’ndan sonra Yunan ordusunun 
bozgunla sonlanacak olan Anadolu’daki bir yıllık bekleyişi başlamıştır. Anado-
lu’daki Yunan ordusunun gerekli silahlarla donatılması işlemi tamamlanamamış, 
hatta askerlerin yeterli beslenmesi dahi sağlanamamıştır.64 Yunan ordusunun bu 
bekleyişi bazıları tarafından Bizans’ın İstanbul’u kaybetmeden önceki son yılına 
benzetilmiştir.65 Yunan subayı Gonatas, ağır yenilgi almış olan Yunan ordusunda-
ki umutsuz bekleyişi “1921 yılı sona eriyor… Ankara’nın önüne kadar ulaştık. 
Kan, para ve gücümüzü harcadık. Bazı şeylerin yokluğunu çektik. Duygulandık, 
umutlandık ve hayal kırıklığına uğradık… Belki de bunların boşa gittiği ortaya 
çıkacaktır” cümleleri ile anlatmıştır.66  

Gazetelerde ölü, yaralı ve kayıp askerlerin listelerinin yayınlandığı o kış, Yu-
nanistan için çok ağır geçmiştir.67 Anadolu Harekâtı’nın o güne kadar Yunanis-
tan’a 3 milyon drahmiye mal olduğunun, ordunun kış içindeki masraflarının 1 
milyon drahmiyi bulacağının öğrenilmesi, Yunan halkını paniğe sevk etmiştir.68 
Drahmi yabancı paralar karşısında değer kaybetmekte ve ürün fiyatları aşırı yük-
selmektedir. Bu konuda sesini en çok yükselten Yunanistan Sosyalist İşçi Partisi 
doğrultusunda yayın yapan Rizospastis olmuş ve defalarca en temel gıda ürünü 
olan ekmeğin fiyatının %60-80 oranında arttığından, diğer taraftan kalitesinin 
düştüğünden yakınmıştır.69 Tüm kaynaklarını Anadolu’daki ordusu için harcayan 
Yunanistan, içinde bulunduğu ekonomik kriz sebebiyle yeni kredi arayışlarına 
girmiştir. Ne var ki 250 binden fazla askerin silahaltında bulunduğu Yunanis-
tan’da70  gelir ve giderler arasındaki makas sürekli açılmıştır.71 Avrupa’dan kredi 
sağlamakta güçlük yaşayan Yunanistan, 7 Nisan 1922’de yayınlanan 2749 sa-
yılı yasayla Yunan halkından kredi temin etmeye yönelmiştir. Banknotun ikiye 
bölünmesi yöntemiyle Yunan devleti 1.600.000 drahmi elde etmiştir. Bir diğer 

63 Νίκος Βασιλικός [Nikos Vasilikos],  Ημερολόγιο της Μικρασιατικής Εκστρατείας [Anadolu Harekâtı’nın 
Günlüğü], Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Γνώση  [Gnosi Yayınları], 1992, s. 96-106.

64 Βασίλης Ι. Τσανακάρης [Vasilis İ. Çanakaris], Δακρυσμένη Μικρασία [Gözü Yaşlı Anadolu], Αθήνα 
[Atina],  Εκδόσεις Μεταίχμιο [Metehmiyo Yayınları], 2007, s. 440.

65 Χαράλαμπους Δ. Τριανταφυλλίδης [Haralambus D. Triantafillidis],  Η Μικρασιατική Εκστρατεία και το 
Ημερολόγιον Ενός Οπλιτού [Anadolu Harekâtı ve Bir Silahşorun Günlüğü], Βιβλίον Δεύτερον [İkinci 
Kitap], Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Δωδώνη [Dodoni Yayınları], 1984, s. 435.

66 Στυλιανός Γονατάς [Stilianos Gonatas],  Απομνημονεύματα [Anılar],  Αθήνα [Atina], 1958, s. 184-187.
67 Τσανακάρης [Çanakaris], age, s. 363.
68 Ae, s. 368.
69 “Το Ψωμί [Ekmek]”, Ριζοσπάστης [Rizospastis],  9 Φεβρουαρίου [Şubat] (27 Ιανουαρίου [Ocak]), 1922, 

s. 1; “Το Ψωμί [Ekmek]”, Ριζοσπάστης [Rizospastis],  28 Ιουνίου [Haziran] (15 Ιουνίου [Haziran]), 1922, 
s. 1.

70 Α. Δ. Σιδέρης [A. D. Sideris], “Επί του Νέου Δανίου [Yeni Kredi ile Alakalı]”, Ριζοσπάστης [Rizospastis],  
15 Φεβρουαρίου [Şubat] (2 Φεβρουαρίου [Şubat]), 1922, s. 1.

71 Α. Δ. Σιδέρης [A. D. Sideris], “Το Οικονομικό μας Βάραθρο [Ekonomik Uçurumumuz]”, Ριζοσπάστης 
[Rizospastis],  5 Απριλίου [Nisan] (23 Μαρτίου [Mart]), 1922, s. 1; Α. Δ. Σιδέρης [A. D. Sideris], “Η 
Οικονομική Κατάστασις [Ekonomik Durum]”, Ριζοσπάστης [Rizospastis],  13 Ιουλίου [Temmuz] (30 
Ιουνίου [Haziran]), 1922, s. 1
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ifadeyle banknot sahipleri, devlete zorunlu olarak kredi vermişlerdir.72 Diğer ta-
raftan 1921 yılı ile birlikte Yunanistan’da grevler eksik olmamış,73 grip ve verem 
gibi sebeplerle pek çok kişi hayatını kaybetmiştir.74

Şüphesiz Anadolu Rumları cepheyle ilgili gelişmeleri tam olarak bilmiyor, 
ancak Yunan hükümetinin meseleleri iyi idare edemediğini düşünüyorlardı. Bu 
arada Yunan ordusunun Anadolu’yu terk edeceği söylentilerinden de etkilene-
rek “Helen Anadolu Savunma [Elliniki Mikrasiatiki Amina (EMA)]” Örgütünü 
kurmuşlardır. Kuruluşuna İzmirli Rum ileri gelenler ile İzmir Metropoliti Hrisos-
tomos’un önderlik etmiş75 olduğu örgüt, başka bölgelerdeki ve diğer ülkelerdeki 
aynı paralelde faaliyet gösteren örgütlerle diyalog kurmuştur.76 EMA’nın amacı 
Yunan ordusunun Anadolu’yu terk etmesi halinde Rumların direnişini örgütle-
mek ve Batı Anadolu’da otonom bir devlet kurmaktı.77 EMA’nın faaliyetleri 1922 
yılı Şubat ayı itibarıyla hızlanmış78 ve Yunanistan’ın Anadolu’daki hezimetine 
kadar devam etmiştir.79 Rumlar bu doğrultuda Anadolu’nun farklı yerlerinden 
katılımcılarla kongreler gerçekleştirmiş ve kongreye bağlı çeşitli heyetler teşkil 
etmişlerdir.80 Bu faaliyetler Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi tarafından da des-
teklenmişlerdir.81 

EMA, Yunan ordusunu rahatlatmak adına 18-50 yaş arasındaki Anadolu Rum-
larının Yunan ordusunun saflarını sıklaştırmasına dönük bir etkinlik yürüttüğü 
gibi,82 Batı Anadolu’daki Rum izcilerinin eğitilmesi için çaba göstermiş ve milis 
kuvvetler teşkil etmiştir.83 Anadolulu Rumlara ayrıca ekonomik destek vermeleri 
72 Τριανταφυλλίδης [Triantafillidis],  Η Μικρασιατική Εκστρατεία και το Ημερολόγιον Ενός Οπλιτού 

[Anadolu Harekâtı ve Bir Silahşorun Günlüğü], Βιβλίον Δεύτερον [İkinci Kitap], s. 474.
73 Γ. Πετσόπουλος [G. Peçopulos], “Κάτω τα Χέρια [Eller Aşağı]”, Ριζοσπάστης [Rizospastis],  13 

Φεβρουαρίου [Şubat] (31 Ιανουαρίου [Ocak]), 1922, s. 1.
74 “Διατί η Φθίσις Θερίζει την Εργατικήν Τάξην [Verem İşçi Sınıfını Neden Biçmekte]”, Ριζοσπάστης 

[Rizospastis],  16 Φεβρουαρίου [Şubat] (3 Φεβρουαρίου [Şubat]), 1922, s. 1.
75 Engin Berber, “Batı Anadolu Rumlarının Son Fedakârlığı, ya da 9 Eylül 1922’yi Önleyemeyen Bir Askeri 

Yapılanma: Küçük Asya Savunma Örgütü”, Cumhuriyet Gazetesi 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu Özel Eki, 9 
Eylül 2006, s. 64. 

76 “Εις Σμύρνη Έφτασαν Σύμβουλη του Οικουμενικού Πατριαρχείου [Ekümenik Patrikhanenin Danışmanları 
İzmir’e Ulaştılar]”, Μακεδονία [Makedonia], 23 Απριλίου [Nisan] (10 Απριλίου [Nisan]) 1922, s. 4.

77 Αγγελομάτης [Aggelomatis], age, s. 128.
78 “Η Σημερινή Εθνική Συγκέντρωσις εις τα Γραφεία των Αλύτρωτων [Boyunduruk Altındakilerin 

Bürolarında Bugünkü Toplantı]”,  Σκριπ [Skrip], 1 Φεβρουαρίου [Şubat] (19 Ιανουαρίου [Ocak]) 1922, s. 
4.

79 “Το Κείμενον της Διακοινώσεως δια την Αυτοδιοίκησην της Μικράς Ασίας [Anadolu’nun Özyönetimi 
İçin Duyuru Metni], Σκριπ [Skrip], 18 Αυγούστου [Ağustos] (5 Αυγούστου [Ağustos]) 1922, s. 1.

80 “Οργάνωσις των Μικρασιατών [Anadoluluların Örgütü]” Σκριπ [Skrip], 5 Μαρτίου [Mart] (20 
Φεβρουαρίου [Şubat]) 1922, s. 4.

81 “Το Αλύτρωτον Γένος εις Συναγερμόν [Boyunduruk Altındaki Ulus Alarmdadır]”, Μακεδονία 
[Makedonia], 25 Απριλίου [Nisan] (12 Απριλίου [Nisan]) 1922, s. 2.

82 Μουσείο Μπενάκη [Benaki Müzesi], Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου [Eleftherios Venizelos Arşivi] 354-26 
ve 354-36 numaralı dosyalar.

83 “Η Συναγερμός του Μικρασιατικού Ελληνισμού [Anadolu Rumlarının Teyakkuz Hali]”, Μακεδονία 
[Makedonia], 30 Απριλίου [Nisan] (17 Απριλίου [Nisan]) 1922, s. 2; “Οι Μικρασιάται δια την Ελευθερία 
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konusunda çağrılar yapmış, hatta bu doğrultuda Rum cemaatine ait arazi var-
lıklarının, kiliselerdeki bir takım dini gereçlerin satılması gündeme gelmiştir.84 
EMA mensupları Yunanistan’ı ziyaret ettikleri gibi,85 büyük güçler nezdinde de 
girişimlerde bulunmuşlardır.86 Buna rağmen Batı Anadolu’da kurulması düşünü-
len otonom devlet konusunda Hellen çevrelerinin zihinleri hiçbir zaman tam bir 
netlik içinde olmamıştır.87 

Türk ordusunun Sakarya Zaferi’nin ardından Rum erkekleri gibi, Rum kadın-
ları da teşkilatlanmışlar ve “Anadolu Rum Kadınlar Savunma [Amina Ellinidon 
Mikrasias (AEM)]” Örgütünü kurmuşlardır. Amacı EMA’yı ve Yunan ordusu-
nu desteklemek olan AEM,88 merkez olarak İzmir’deki “Omirion Kız Okulunu 
[Omirion Parthenagogion]” kullanmıştır.89 Kurulduğu andan itibaren İzmir ve 
banliyölerindeki, ayrıca Anadolu’nun diğer yerleşim birimlerindeki Rum kadın 
cemiyetleri ile iletişime geçmiş ve kısa sürede olumlu yanıtlar almıştır.90 Yunanis-
tan’daki kadın cemiyetleri ve kuruluşları tarafından da desteklenmiş olan AEM,91 
Avrupa ve Amerika’daki kadın cemiyetleriyle de temasa geçmiştir.92 AEM, Yu-
nan askerlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya dönük ianeler gerçekleştirdiği gibi,93 
askerlere iç çamaşırı ve kıyafet dikilmesi işini de üstlenmiştir.94 Anadolu’daki 
Yunan ordusu için yardım toplanması adına yürütülen faaliyetlere, kimi hatiplerin 
İstanbul ve Anadolu’daki Rumlara ait cemiyetlerde gerçekleştirdikleri konferans-

των [Anadolulular Özgürlükleri İçin]”, Μακεδονία [Makedonia], 7 Μαΐου [Mayıs] (24 Απριλίου [Nisan]) 
1922, s. 2.

84 Καψής [Kapsis], age, s. 190.
85 “Αι Ανακοινώσεις της Μικρασιατικής Οργανώσεως  προς τον Μικρασιατικόν Λαόν [Anadolu Halkına 

Hitaben Anadolu Örgütü’nün Açıklamaları]”, Εμπρός [Embros],  7 Μαΐου [Mayıs] (24 Απριλίου [Nisan]) 
1922, s. 4. 

86 “Άμυνα της Σμύρνης προς τους Μεγάλους Αδίκους [Büyük Haksızlıklara Karşı İzmir’in Örgütü]”, Εμπρός 
[Embros],  9 Απριλίου [Nisan] (27 Μαρτίου [Mart]) 1922, s. 4; “`Η Μικρασιατική Οργάνωση εις Ευρώπη 
και Αμερική [Anadolu Örgütü Avrupa ve Amerika’da]”, Εμπρός [Embros], 16 Ιουνίου [Haziran] (3 
Ιουνίου [Haziran]) 1922, s. 4.

87 Bkz. Nilüfer Erdem, “Yunan Kaynaklarına Göre 1922 Yılında Batı Anadolu’da Otonom Devlet Kurmaya 
Yönelik Faaliyetler”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt: XIV, Sayı: 29, 2014, s. 121-134.

88 “Προς τας Γυναικείας Οργανώσεις [Kadın Kuruluşlarına]”, Αμάλθεια [Amalthiya],  31 Μαρτίου [Mart] 
(18 Μαρτίου [Mart]) 1922, s. 1. 

89 “Άμυνα των Ελληνίδων [Rum Kadınların Savunması]”, Αμάλθεια [Amalthiya],  4 Απριλίου [Nisan] (22 
Μαρτίου [Mart]) 1922, s. 2.

90 “Η Οργάνωσις των Γυναικών [Kadınların Örgütü]”, Πάτρις [Patris], 28 Μαρτίου [Mart] (15 Μαρτίου 
[Mart]) 1922, s. 2; “Οι Οργανώσεις των Ελληνίδων [Rum Kadınların Kuruluşları],  Εστία [Estia], 11 
Απριλίου [Nisan] (29 Μαρτίου [Mart]) 1922, s. 2.

91 “Και η Βέροια Υπέρ του Αγώνος [Verya’da Mücadele Lehine]”, Θάρρος [Tharros], 27 Απριλίου [Nisan] 
(14 Απριλίου [Nisan]) 1922, s. 1-2; “Ενέργειαι Κυρίων εν Μυτιλήνη [Midillili Hanımların Faaliyetleri]”, 
Αμάλθεια [Amalthiya],  17 Μαΐου [Mayıs] (4 Μαΐου [Mayıs]) 1922, s. 2. 

92 “Άμυνα των Ελληνίδων [Rum Kadınların Savunması]”, Πάτρις [Patris], 10 Απριλίου [Nisan] (28 Μαρτίου 
[Mart]) 1922, s. 2.

93 “Ο Χθεσινός Έρανος [Dünkü İane]”, Θάρρος [Tharros], 8 Απριλίου [Nisan] (26 Μαρτίου [Mart]) 1922, s. 2.
94 “Η Ελληνική Μικρασιατική Άμυνα [Hellen Anadolu Savunma]”, Αμάλθεια [Amalthiya], 10 Αυγούστου 

[Ağustos] (28 Ιουλίου [Temmuz]) 1922, s. 2; “Άμυνα των Ελληνίδων [Rum Kadınların Savunması]”, 
Θάρρος [Tharros], 8 Ιουλίου [Temmuz] (25 Ιουνίου [Haziran]) 1922, s. 1-2.
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ların da eklenmesi gerekir.95 Tüm bu faaliyetleri, Yunan ordusunun Anadolu’yu 
terk etme ihtimali karşısında Rumların son çırpınışları olarak yorumlamak müm-
kündür.

Anadolu Harekâtı’ndan Anadolu Felaketine
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Yunan ordusuna karşı taarruzun, Türk or-

dusunun hazırlıklarının iyice tamamlandıktan sonra gerçekleştirilmesi kanaatin-
deydi. Bu sebeple Sakarya Zaferi’nin ardından Türk ordusunun eksikliklerinin 
giderilmesi yoluna gidilmiş ve Mustafa Kemal Paşa’nın deyimiyle Türk ordusu, 
“Büyük bir önemle dünya önünde vereceği sınava hazırlanmıştır”. Türk ordusu-
nun ihtiyaç ve eksikliklerinin tamamlanmak üzere olduğu günlerde Büyük Ta-
arruz kararını vermiş olan Mustafa Kemal Paşa, Genel Kurmay Başkanı Fevzi 
(Çakmak), Milli Savunma Bakanı Kazım (Özalp) ve Batı Cephesi Komutanı İs-
met paşalar ile de görüşmüştür. Görüşmeler neticesinde genel taarruzun 1922 
yılının Ağustos sonlarında yapılmasına karar verilmiştir.96 

Sakarya Savaşı’ndan sonra Yunan cephesi Marmara’dan Menderes’e kadar 
ulaştığından dolayı, bu cephenin her yerine taarruz edilerek başarı elde etmek 
mümkün görülmemiştir. Kesin sonuç alabilmek adına Yunan ordusunun sağ ka-
nadına büyük kuvvetler toplayarak güneyden kuzeye doğru taarruz edip Yunanla-
rın çekilme yönünün kesilmesine ve bir meydan muharebesiyle Yunan ordusunun 
imha edilmesine karar verilmiştir. Bu amaçla Türkler ana kuvvetlerini Yunanların 
Afyon yakınında bulunan sağ kanat grubu güneyinde ve Akarçay ile Dumlupınar 
karşısına kadar olan yerde toplamayı düşünmüşlerdir.97 Türk ordusu yığınak yap-
maya karar verdiğinde son derece dikkatli hareket ederek taarruz planını Yunan-
lardan gizlemeye gayret etmiştir. Gerçekten de Yunanlar cephelerinin ötesinde bir 
hareketlilik hissetseler de tam olarak ne olduğunu anlayamamışlardır. 98 

20 Ağustos 1922’de Akşehir’de bulunan Mustafa Kemal Paşa, komutanlar-
la görüşmesinin ardından taarruzun 26 Ağustos’ta başlaması emrini vermiş ve 
taarruzun başladığı sabah Kocatepe’de hazır bulunmuştur. 26 Ağustos şafakla 
beraber taarruz topçu ateşiyle başlamış, bir taraftan da piyade ileri harekete geç-
miştir. 99 O anı yaşayan Vasilikos bunu günlüğüne, “…İlk andan itibaren durum 
kritik ve ciddi bir şekil aldı… Mücadele azgın bir şekilde devam ediyor… Sürekli 
büyük kayıplar veriyoruz. Ağustos 1922, Anadolu Harekâtı’nın trajik sonunun 

95 “Άμυνα των Ελληνίδων [Rum Kadınların Savunması]”, Θάρρος [Tharros], 1 Απριλίου [Nisan] (19 
Μαρτίου [Mart]) 1922, s. 2.

96 Gazi Mustafa Kemal, age, s. 863-889.
97 Ae, s. 895.
98 İnönü, age, s. 283-284.
99 Gazi Mustafa Kemal, age, s. 899.
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başlangıcıdır” cümleleri ile kaydetmiştir.100 Vasilikos’un sözleri Yunan ordusu-
nun taarruzun başladığı ilk andan itibaren büyük darbe aldığını ortaya koysalar 
da, Türk ordusunun asıl neticeyi almak için 27 Ağustos’u beklemesi gerekmiştir. 
Taarruzun ikinci günü Yunanlar bozguna uğratılarak Afyon kurtarılmıştır.101 

Planın ilk evresindeki başarının ardından muharebeler tüm cephelerde Türk-
lerin lehine gelişme göstermiş ve geceli gündüzlü üç dört günlük muharebeden 
sonra Türk kuvvetleri için istenilen noktaya gelinmiştir. Vasilikos 28 Ağustos’ta 
Yunan ordusundaki bozgunu “…İç burkan, umutsuz bir durum. 300 Türk, 10 bin 
eri kovaladı. Pek çok top ve makineli tüfek, yüklemeye fırsat bulamadan Türkle
rin eline geçti… Birçoğu yaralandı, bir o kadarı hayatını kaybetti… Hiç kimse 
nereye gittiğimizi bilmiyor. Hiç kimse, hiç kimseye emretme ve emredilme yetkisi 
vermiyor. Başsız, lidersiz, nereye gittiğini, nerede bulunduğunu ve ne olacağını 
bilmeyen ayak takımına dönüştük… Açlık bizi kırıp geçiriyor…” cümleleriyle an-
latmıştır.102 29 Ağustos 1922’de İslamköy’de bulunan Yunan subayı Gonatas ise 
az sayıdaki Türk süvarilerinin görünmesinin dahi Yunan taburlarının dağılmasına 
sebep olduğunu, Yunan askerlerinin atlara binmek için topları ve cephaneleri, 
hatta hızlı koşabilmek için silahlarını attıklarını ifade etmiştir.103 

30 Ağustos’ta Çalköy – Adatepe – Aslıhanlar bölgesinde yapılan imha muha-
rebesiyle Yunan ordusu her taraftan sarılarak hezimete uğratılmıştır. Başkomutan 
Mustafa Kemal Paşa’nın bizzat yönettiği bu muharebeye, Batı Cephesi Komu-
tanlığı’nca 3 Eylül 1922 günü, “Başkomutan Meydan Savaşı” adı verilmiştir.104 
Başkomutan Meydan Savaşı ile Türk zaferi kesinleştirilmiş ve Yunan ordusu 
Anadolu’yu terk etmek zorunda bırakılmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın “Ordular 
ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emri uyarınca Türk ordusu 4 Eylül’de Kula ve 
Alaşehir’i, 6 Eylül’de Salihli’yi kurtarmıştır.105   

Bozguna uğramış olan Yunan ordusu üç koldan gerilemiş, bunlardan bir kısmı 
Türk ordusuna esir düşerken,106 arda kalanlar Urla ve Çeşme’ye yönelmiş ve ge-
milere binerek Anadolu’dan ayrılmışlardır.107 Ancak gerileyen Yunan kolları geç-
tikleri her yerde yangınlar çıkarmış ve büyük tahribatlar gerçekleştirmişlerdir. 
Yunan ordusu bu yangınları çıkarmak için benzin ve bombalarla donatılmış tah-
rip taburları oluşturmuştur. Bu yangınların çıkartılmasında Yunan tahrip taburları 
yanında EMA’nın teşkil ettiği milislerle, Torkum Çetesi gibi bir takım Ermeni 
100 Βασιλικός [Vasilikos], age, s. 171-173.
101 İnönü, age, s. 288-289.
102 Βασιλικός [Vasilikos], age, s. 176.
103 Γονατάς [Gonatas],  age, s. 203.
104 Türk İstiklal Harbi, II. Cilt, Batı Cephesi, 6. Kısım, 3. Kitap, Ankara, Genelkurmay Basımevi, 1969, s. 59.
105 İnönü, age, s. 298.
106 Τριανταφυλλίδης [Triantafillidis],  Η Μικρασιατική Εκστρατεία και το Ημερολόγιον Ενός Οπλιτού 

[Anadolu Harekâtı ve Bir Silahşorun Günlüğü], Βιβλίον Δεύτερον [İkinci Kitap], s. 619-625.
107 Γονατάς [Gonatas],  age, s. 218-220.
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çetelerinin de rolü olmuştur.108 Bununla ilgili olarak Batı Cephesi Komutanı İs-
met Paşa anılarında, “…Topları ile, tüfekleri ile düşman kıtaları geliyor. Uğra
dıkları yerleri, bir şey bırakmaksızın yakıyorlar” notunu düşmüş ve Afyon’dan 
yol açıldığından itibaren İzmir’e kadar sadece muharebe meydanlarından değil, 
dört tarafta bitip tükenmeyen yangın sütunları arasından geçerek ilerlediklerin-
den söz etmiştir.109 Halide Edip (Adıvar), Turgutlu (Kasaba) ile ilgili izlenimlerini 
“…Pencereden bütün bir şehir cesedi üzerinde, bütün kasabanın yersiz yurtsuz 
halkının evleriyle, çarşı pazarlarıyla, taş yığınları üstünde yeniden hayatlarını 
kurmak için kaynaştığını görüyordum…” cümlesiyle ortaya koymuştur.110 Yakup 
Kadri (Karaosmanoğlu) ise yarım saat içinde beş, on noktasından ateşe verilen 
Manisa’nın bir yanardağ haline sokulduğu bilgisini aktarmıştır.111 Alaşehir bu yan-
gınlardan payını en fazla alan şehir olmuş, on yerden ateşe verilmesinin ardından 
çıkan sert rüzgârın da etkisiyle bir toz yığınına dönüşmüştür.112 Türk süvarilerinin 
erken yetişmesiyle Uşak nispeten daha küçük bir hasarla kurtulmuş, buna rağmen 
bir takım evler ve bağlar yanmıştır.113 

1 Eylül 1922 tarihinde Yunan Fevkalâde Yüksek Komiseri Steryadis, Gem-
lik, Mudanya ve diğer yerlerdeki Yunan temsilciliklerine, memurların ilk emirle 
hareket etmek üzere hazırlanmalarını emretmiştir.114 Askeri hastanelerde tedavi 
edilmekte olan tüm yaralılar 7 Eylül günü “Patris” adındaki transatlantiğe bin-
dirilmişlerdir. Küçük dereceli devlet memurları “Adriatikos” ve “Atromitos” 
gemileriyle Yunanistan’a hareket ederken, yüksek dereceli memurlar “Naksos” 
gemisiyle Anadolu’dan ayrılmışlardır. Öyle ki 8 Eylül 1922’de güneşin batışın-
dan kısa bir süre önce Yunan yetkilileri taşıyan tüm gemiler hareket etmişlerdir. 
Bunu, Yunan donmasının hareketi izlemiştir.115 

Steryadis, 8 Eylül saat 19:00’da “Iron Duke” adlı İngiliz gemisiyle İzmir’den 
ayrılmıştır. Yunanlar Anadolu’dan ayrılmazdan önce tüm askeri mağazalarını, 
kışlalarını, hastanelerini ve Türklerin işlerine yarayabilecek her şeyi imha etmiş-
lerdir. Tahrip edilmesine ya da taşınmasına imkân olmayanlar için denize atma 
108 Mehmet Asım Us, “Yunan Ordusunun ve Hükümetinin Sorumluluğu”, İzmir’den Bursa’ya, 3. Baskı, 

İstanbul, Atlas Kitabevi, ty, s. 119-123.
109 İnönü, age, s. 295-300.
110 Halide Edip Adıvar, “Emine’nin Şehadeti (Kasaba İzlenimleri)”, İzmir’den Bursa’ya, 3. Baskı, İstanbul, 

Atlas Kitabevi, ty, s. 28.
111 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, “Küçük Neron”, İzmir’den Bursa’ya, 3. Baskı, İstanbul, Atlas Kitabevi, ty, 

s. 37.
112 Falih Rıfkı Atay, “Alaşehir Harabelerinde”, İzmir’den Bursa’ya, 3. Baskı, İstanbul, Atlas Kitabevi, ty, s. 

76.
113 Falih Rıfkı Atay, “Mesut Bir Kasaba”, İzmir’den Bursa’ya, 3. Baskı, İstanbul, Atlas Kitabevi, ty, s. 82-83.
114 Τριανταφυλλίδης [Triantafillidis],  Η Μικρασιατική Εκστρατεία και το Ημερολόγιον Ενός Οπλιτού 

[Anadolu Harekâtı ve Bir Silahşorun Günlüğü], Βιβλίον Δεύτερον [İkinci Kitap], s. 644-645.
115 Το Τέλος της Εκστρατείας 1922, Μέρος Πρώτον, Υποχωρητικοί Αγώνες των Α και Β Σωμάτων Στρατου 

[Harekâtın Sonu 1922, I. Kitap, I. ve II. Kolordu’nun Gerilerkenki Muharebeleri], Αθήνα [Atina] Εκδόσεις 
Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού [Askeri Tarih Yayınları Müdürlüğü], 1962, s. 318 – 319. 
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yolu seçilmiştir.116 Türk ordusu 9 Eylül’de İzmir’e girmiştir. Ne yazık ki yangın-
lardan İzmir de nasibini almış, şehirdeki ilk yangınlar 11 ve 12 Eylül günlerinde 
görülmüştür. 13 Eylül günü Ermeni mahallesinde başlayan yangın büyümüş ve 
ancak 15 Eylül’de söndürülebilmiştir. Neticede Alsancak, Basmane ve Pasapot 
çevresi içindeki saha kül olmuştur.117 

İç bölgelerden gelen Rumların, Yunan ordusunun durumu ile ilgili aktardık-
ları kıyı bölgelerde de paniğe sebep olmuş ve Yunan ordusunu desteklemeleri 
sebebiyle bundan böyle Anadolu’da kalamayacaklarını düşünen pek çok Rum, 
bunun yanında kimi Ermeni, Süryani ve Çerkezler Yunanistan’a gitmek isteğiyle 
limanlara yığılmışlardır.118 Bunlardan erken davrananlar karşı kıyıya geçme ola-
nağı yakalarken,119 diğer Rumlar mübadele ile Türk topraklarını terk etmişlerdir. 
Türk uyruklu Rum Ortodoksların Yunanistan’a, Yunan uyruklu Müslümanların 
Türkiye’ye gitmelerini öngören mübadele kararı120 gerek Türkiye’yi, gerekse Yu-
nanistan’ı demografik, sosyal, ekonomik ve kültürel manada etkileyecek denli 
önemli bir karar olmakla birlikte, komşuluk ilişkilerinin zedelendiği bir ortamda 
kanaatimizce yerinde bir karardır.  

Yunanların Doğu Trakya’yı terk edişi, 11 Ekim’de imzalanan Mudanya Ateş-
kes Antlaşması’yladır. Ateşkesin 5. maddesi Doğu Trakya’nın Yunan kuvvetleri 
tarafından boşaltılmasıyla ilgilidir. Bu, askerlerden başka çeşitli askeri örgüt ve 
servislerini, onların her türlü taşıma araçlarını, savaş gereç ve silah stoklarıyla 
yiyecek maddelerini de kapsamakta ve on beş gün içinde gerçekleşmesi gerek-
mekteydi. Ateşkesin 6. maddesindeyse jandarma da dâhil olmak üzere Yunan 
sivil memurlarının en kısa sürede çekileceği, Yunan memurlarının her yönetim 
bölgesinden çekildikçe sivil yönetimi müttefiklerin memurlarına bırakacakları ve 
daha sonra görevin Türk memurlara devredileceği hükme bağlanmıştır. Neticede 
Edirne’ye Türk yönetimi 25 Kasım 1922 günü yerleşmiştir.121

Sonuç
Anadolu Harekâtı’na büyük bir hevesle başlayan Yunanistan, Batı Anadolu 

ve Trakya topraklarını kolayca topraklarına dâhil edebileceğini düşünmüştür. Bu 
sağduyu yoksunluğunu Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Yunan basın 
organlarında yer almış yazılarda da görmek mümkündür. Yunanların bu davra-

116 Αγγελομάτης [Aggelomatis], age, s. 208-216.
117 Türk İstiklal Harbi, II. Cilt, Batı Cephesi, 6. Kısım, 3. Kitap, s. 156-157.
118 Η Έξοδος [Çıkış], Τόμος [Cilt]: 1, Αθήνα [Atina], Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών [Anadolu Araştırmaları 

Merkezi], 1980, s. 78-79.
119 Antonios Pavlidis, Yunan Kaynaklarına Göre Mübadele Meselesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997, s. 17.
120 İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, Cilt: 1, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2000, s. 

185.
121 Ae, s. 69-72.
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nışının altında yatan sebep, başta Britanya olmak üzere müttefik devletlerin ken-
dilerini kayıracağına dair duydukları güvendir. Çünkü o güne kadar Yunanistan 
büyük güçler tarafından hep kayırılmış ve Osmanlı Devleti’ne ait pek çok böl-
geyi topraklarına katmıştır. Ayrıca Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Osmanlı 
ordusunun terhis edilme ve silahlarıyla cephanelerini teslim etme zorunluluğu 
ile karşı karşıya olması sebebiyle bir direnişle karşılaşabileceklerini de hiç dü-
şünmemişlerdir. Oysa Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası gerçekleştirilen ilk 
işgallerden sonra Türk direnişi başlamıştır. Göğsünü Yunan ordusuna karşı siper 
eden ilk kişi İzmir’de Hasan Tahsin olmuş, sonrasında yurtlarına düşmanı uğrat-
mak istemeyen nice isimsiz bu arsız akını durdurmak için harekete geçmişlerdir. 
Yurdun pek çok yerinde olduğu gibi Batı Anadolu’da da teşkil edilen Kuva-yı 
Milliye birlikleri, Yunanların istedikleri yerleri rahatça işgal etmelerini geciktir-
mişler ve Yunan birliklerinin zayiata uğramalarına sebep olmuşlardır.

Yunanlar 1920 yazında Batı Anadolu ve Trakya’da, içinde Bursa ve Edirne’nin 
de olduğu son derece önemli Türk yerleşim birimlerini ele geçirmişlerdir. Ancak 
aynı yılın sonbaharında Yunanlar için Anadolu Harekâtı’nın seyri değişmiştir. 
Bunun sebeplerinden biri Yunanistan’da Kasım ayında gerçekleştirilen seçimler-
le gelen iktidar değişikliğidir. İktidara gelenler Anadolu’daki Yunan ordusunun 
yapısını ve başkomutan dâhil tüm birlik komutanlarını değiştirmişlerdir. Ancak 
daha da önemlisi 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’nin açılışının ardından, 
ülke topraklarını işgal etmiş olan ordularla daha kararlı mücadele edebilmek adı-
na 1920 Kasım ayı içinde düzenli Türk ordusu kurulmuştur. Düzenli Türk ordusu 
kurulduğu andan itibaren de 1921 Ocak’ından başlayarak Türk zaferleri birbirini 
izlemiştir. I. ve II. İnönü zaferlerinden sonra Türk ordusunun kazanmış olduğu 
Sakarya Zaferi, esasında Yunanların Anadolu’daki son günlerinin geldiğini orta-
ya koymuştur. Ancak kesin zafer için bir yıl beklenmesi gerekmiştir. Bizzat Mus-
tafa Kemal Paşa’nın komuta ettiği “Başkomutan Meydan Savaşı”nın ardından 
Yunan ordusu, tesis edilmiş olan Yunan sivil idaresiyle birlikte Anadolu’yu terk 
etmek zorunda bırakılmıştır. Bunu, Mudanya Ateşkes Antlaşması neticesi Yunan 
ordusu ve sivil idaresinin Doğu Trakya’yı terk edişi izlemiştir.  

Aslında dikkatlice bakıldığında, Anadolu’daki Yunan ordusu mensuplarındaki 
moral bozukluğunun aldıkları ilk yenilgilerden itibaren başladığı görülmektedir. 
Yunan erlerinden pek çoğu bir an önce terhis edilmek istiyor ve Anadolu’da kal-
dıkları süre uzadığından dolayı huzursuzluk duyuyorlardı. Kaldı ki Anadolu’da 
geçirdikleri son kış içinde Yunan askerlerini doyurmak ve donatmakta sorunlar 
yaşanmıştı. Her şey Yunanistan’ın Anadolu Harekâtı’nın maddi ve manevi gü-
cünün çok ötesinde olduğunu kanıtlıyordu. Gelir ve giderler arasındaki makas 
sürekli açılıyor ve Yunan halkı başta verem olmak üzere hastalıklardan kırılı-
yordu. Yunanistan’da temel gıda ürünlerinin fiyatları dâhil ürün fiyatları yüksel-
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miş, drahmi diğer para birimleri karşısında büyük değer kaybına uğramıştı. Dış 
borç bulmakta zorlanan Yunanistan’da 1921 yılı içinde grevler birbirini izlemişti. 
Anadolu Bozgunu sonrasında Yunanistan’da bu istikrarsızlık uzun bir süre, hatta 
1950’lere kadar devam etmiş, sosyoekonomik ve siyasi istikrar kolay yakalana-
mamıştır.

Diğer taraftan Anadolu Harekâtı, yüzyıllardır Osmanlı Devleti çatısı altında 
yan yana yaşayan Türkler ve Rumların komşuluk ilişkilerini de zedelemiştir. 
Rumların pek çoğu, Anadolu’ya çıkan Yunan ordusunu her şekilde destekledikle-
ri için bizzat kendileri bundan böyle Türk komşularına güven veremeyeceklerini 
düşünerek Yunan ordusu ile birlikte Anadolu’yu terk etmeye karar vermişlerdir. 
Kalanların da mübadele kararı sonrasında terk etmeleri gerekmiştir. Yunan ordu-
sunun Anadolu’daki bozgunu, Osmanlı Devleti’nde sosyoekonomik olarak son 
derece iyi bir durumda ve refah içinde yaşayan Rum cemaatinin de sonunu getir-
miş, Yunanistan aldığı göçmenlerin sorunlarını çözmek için uzun yıllar mücadele 
etmiştir.

Tüm bu gelişmelerden çıkarılacak ders kanaatimizce büyük güçlerin kışkırt-
malarına kulak vermek yerine, komşusuna kulak vermenin önemli olduğudur. 
Çünkü büyük güçler her zaman kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmekte-
dirler ve bir gün konjonktür değiştiğinde kenara çekilme ihtimalleri hep vardır. 
Tarih sayfaları maceracıların aldığı sayısız dersle doludur. Yemekler, şarkılar ve 
danslar gibi pek çok ortak kültürel mirası paylaşan ve aslında bakıldığında birbir-
lerini de anlayan iki komşu halkın bölgede barış içinde yaşamaları mümkündür. 
Türkiye ve Yunanistan arasında böyle bir dostluk 1930’larda tesis edilebilmiştir. 
Sağduyulu, gerçek verilerle hareket eden ve karşılıklı görüş alışverişine önem ve-
ren liderlerle yeniden de tesis edilebilir ve Ege Denizi iki ülke arasında bir barış 
gölüne dönüşebilir inancındayız. İki ülke arasında barışın tesisi için sorunların 
tartışılabileceği bilimsel platformların öneminin de altını çizmek isteriz.
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yazmaktadır. Karikatür, İstanbul’da çıkarılan Yunanca haftalık mizah dergisi Embros’ta 
yayınlanmıştır. İstanbul Rumlarının müttefiklerden beklentilerine işaret etmesi açısından 

çarpıcıdır.

(Embros, 5 Nisan (23 Mart) 1919,  s. 4)

Resim 2: Aynı mizah dergisinde “Bursa’dan meslektaşımız” başlığı ile verilmiş olan 
karikatür. Karikatürün altında evzon askerinin “Geri kalanlara da efendim!..” dediği dik-
kat çekmektedir. Karikatür Bursa’nın Yunanlar tarafından işgali sonrası yayınlanmıştır ve 

Batı Anadolu’da ilerlemenin Hellenlerde yarattığı sarhoşluğu yansıtmaktadır.
(Embros 17 Temmuz (4 Temmuz) 1920, s. 8)
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Resim 3: “Durum” başlıklı karikatür, Yunanistan’ın sol yayın organı Rizospastis’te yer 
almıştır. Annesi ile konuşan bir çocuk dikkat çekmektedir. Çocuğun ifadesinin bir bölümü 
sansürlenmiştir. Çocuk annesine durumu,  “Anne, bakkal bana paramın yetmediğini söyle
yerek ekmek vermedi. Her şey pahalanmış. Veresiyenin  …. olduğunu söylüyor”  cümlesi ile 

anlatmaktadır.

(Rizospastis 18 Eylül (5 Eylül) 1921, s. 1)

Resim 4: Rizospastis’te yayınlanmış “Fareler ‘Büyük’ Yunanistan’ı Yerken” başlığını 
taşıyan karikatürde, umutsuzluk içindeki Başbakan Gunaris yansıtılmıştır. Karikatürün 
altında Gunaris’in, “Kasalar boş. Her yerde umutsuzluk. Kızgın halk…. (cümlenin de-

vamı okunamıyor)…” cümlesine yer verilmiştir.
(Rizospastis, 25 Haziran (12 Haziran) 1922, s. 1)



“Pontus Soykırım İddiası” Üzerine Yunan Tezleri ve Gerçek

Çağla D. TAĞMAT

Giriş
Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan ve 19. yüzyılda tüm dünyayı saran 

milliyetçilik akımı, kısa sürede Osmanlı coğrafyasında yaşayan Gayrimüslimler 
arasında da kendini hissettirmeye başlamıştı. 19. yüzyılın ilk yarısı bir yandan 
Yunanistan’da aydınlanma dönemi, diğer yandan Osmanlı Devleti’nde modern-
leşme dönemi ile ilgili faaliyetlerle geçerken, bu iki dönemin yarattığı dinamizm 
kısa sürede Osmanlı Rumları üzerinde çifte etki yarattı. Osmanlı Devleti’nin Tan-
zimat Fermanı ile Gayrimüslim tebaaya yeni haklar vermesi ve buna ek olarak 
Yunanistan’da da modernleşme benzeri bir sürecin aydınlanma adıyla kendini 
göstermesi, Osmanlı Rumlarının da bu süreçten etkilenmesine neden oldu. 

Yunan aydınlanması olarak adlandırılan ve daha çok milli bilincin sağlamlaş-
tırılmaya çalışıldığı bu dönem, Osmanlı Rumlarının da çeşitli araçlarla ‘uyandı-
rılması’ gibi bir sonuç doğurdu. Yunanlılık bilincinin Rumlar üzerinde egemen 
olması, Yunancanın yaygınlaştırılması, eğitim seferberliği ve diğer faaliyetlerle 
Osmanlı Rumlarının atalarını hatırlaması, başka bir deyişle Helen olduklarının 
farkına varması Yunanistan’ın, İstanbul Rum Patrikhanesi’nin, sivil örgütlenme-
lerin ve Yunan gönüllülerin öncelikli meşguliyeti haline geldi.

Osmanlı ülkesinin farklı coğrafyalarına adeta dağılmış olan Rumlar, bulun-
dukları bölgelerin de dinamiklerinden etkilenerek sosyal anlamda farklı bir yapı 
sergilemekteydiler. İzmir Rumları, İstanbul Rumları, iç bölgelerde yaşayan Ana-
dolu Rumları ve Karadeniz Rumları, sahip oldukları farklı sosyal yapı, meslek ve 
eğitim düzeyleri bağlamında yukarıda bahsedilen ‘uyandırılma’ açısından belki 
de Yunanistan’ın en zorlandığı noktayı oluşturmaktaydı. Çünkü coğrafya açısın-
dan Yunan anakarasına uzaklıkla doğru orantılı olarak Osmanlı ülkesinde yaşa-
yan Rum nüfusun da yapısı önemli bir değişim göstermekteydi.1 

1 Bu bağlamda coğrafi yapı ve sosyo ekonomik durum belirleyici olmuştur.
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Yunanistan’ın Osmanlı Rumlarını Yunanlılaştırmak adına farklı yöntemler ge-
liştirdiğini söylemek mümkündür. Öncelikli görevi cemiyetler üstlenirken, dini 
kurumlar ve zengin iş adamları da Yunanistan adına bu misyonun taşıyıcısı aracı-
lar şeklinde faaliyet gösteriyorlardı. Karadeniz bölgesi özelinde bir parantez açıl-
dığında, bu aracıların Karadeniz Rumlarının ‘boyunduruk altından’ [Αλύτρωτοι 
Έλληνες]2 kurtarılması için hatırı sayılır çabalar harcadığı söylenebilir. İstanbul 
Rum Patrikhanesinin Karadeniz’deki temsilci olan Trabzon Metropolitliği, bu 
bölgede etkili olan ve isimlerinin önünde genellikle ‘Pontus’ ifadesine yer veren 
cemiyetler yalnızca sosyal değil siyasi anlamda da faaliyetler ve propagandalar 
organize ediyor ve hatta yabancı ülkelerle namı diğer Büyük Güçlerle iş birli-
ği içinde çalışmalar sürdürüyorlardı (Doğanay, 2007, s. 60). Zira Birinci Dünya 
Savaşı’nın Osmanlı coğrafyasında yaratığı kaotik ortam bu iş birliğinin açık bir 
şekilde yüzeye çıktığı dönemdi. 

Diğer yandan Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti için bu savaşı 
bitiren ancak bir başka bir savaşa neden olan Mondros Mütarekesi ile Mütareke 
dönemi, Anadolu için Milli Mücadele dönemi başlarken, Yunanistan Başbakanı 
Eleftherios Venizelos da geçici ve kısa süreli bir zirve dönemine adım atıyordu. 
Venizelos bir yandan Paris Barış Konferansı esnasında yükselişe geçerken (Veni-
zelos, 1919), eş zamanlı olarak da kendisinin çok da gündeminde olmayan ama 
yan gözle de olsa ilgi alanında olduğunu hissettirdiği Karadeniz Rumları ya da 
başka bir deyişle ‘Pontus Rumları’ için de çalışmaları hızlandırmak için bazı kişi 
ve kurumları devreye sokuyordu.

Kısa sürede Pontusçu faaliyetlerin beyni ve kasası olarak anılacak olan zengin 
iş adamı Konstantin Konstantinidis daha Birinci Dünya Savaşı esnasında faali-
yetlere girişmiş hatta bağımsız bir Pontus devleti kurma konusunda 1917 yılında 
başlayan söylemlerin de mimarı olmuştu (Balcı, 2013, s. 51-52). Öte yandan Mü-
tareke döneminde Karadeniz bölgesinde Müslümanlar ile Gayrimüslimler arasın-
da ortaya çıkan çatışmalar ve bağımsız Pontus Devleti kurmak amaçlı başlayan 
Rum isyanları, Milli Mücadele döneminde Sakallı Nureddin Paşa komutasındaki 
Merkez Ordusunun kurulmasına neden oldu. İsyancıların İstiklal Mahkemesinde 
yargılanması ve bazılarının da Anadolu’nun iç bölgelerine sevk edilmesi (Öksüz 
Ed., 2019, s. VIII) bugün hala gündemde tutulan Soykırım iddialarının temelini 
oluşturdu.

Yunanistan’ın ‘Pontus’ Tarih Yazımı
Yunan tarih yazımı, Pontus konusundaki iddialarını tarihsel ve kültürel geç-

miş üzerine inşa etmiştir. 1827 yılında Jacop Fallmerayer tarafından kaleme alı-

2 Boyunduruk altındaki Yunanlar.
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nan eserde Karadeniz bölgesindeki Helenizm, 13. yüzyıla kadar götürülmekte ve 
bu bölgenin Yunanların ana yurdu olduğu iddia edilmektedir (Tellioğlu, 2011, 
s. 540). Yunanistan’ın bağımsız bir devlet olmasıyla birlikte varlığını geçmişe 
dayandırma tezinin tipik bir örneği olan mevcut söylem, elbette ki tarihsel açıdan 
doğruluk payına sahiptir. Ancak II. Mehmet’in 15. yüzyılda Trabzon’u alması ve 
Osmanlı hakimiyetine sokması, Yunan kolektif hafızasında bir kırılma yaratmış-
tır. Fetih ile beraber bölgedeki Rum varlığı son bulmamış, tam aksi bir şekilde bu 
topluluk kendi sistemleri içinde yaşama fırsatı elde etmiştir.3

Buna ek olarak Osmanlı ülkesinde yaşayan Rumlar cemaatleri aracılığıyla 
toplumsal bütünlüklerini korurken, ağırlıklı olarak ticaretle uğraşmış ve ruhani 
olarak da yerel dini kurumlarından destek görmüşlerdir (Avgustinos, 1997, s. 27). 
Karadeniz Rumları için de geçerli olan bu durum çerçevesinde bölge Rumları, 
Trabzon Metropolitliği himayesinde bölgede kendi sistemlerini kurmuşlardır.

Buna rağmen Milli Mücadele döneminde Karadeniz bölgesinde yaşayan 
Rumların bu bölgede bağımsız bir Pontus Devleti kurma çalışmasıyla başlayan 
ve Türk Tarih yazımında ayrılıkçı bir hareket olarak adlandırılan eylemler ve hat-
ta isyanlar, Pontus Sorunu ya da Pontus Meselesi gibi ifadelerle adlandırılmıştır. 
Bunun nedeni özellikle Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasının ardından İngi-
lizlerin ve Yunanların Karadeniz bölgesinde giriştiği faaliyetlerdir. 9 Mart 1919 
tarihinde 200 kişilik bir İngiliz birliğinin Samsun’a çıkması ve bölgedeki Rum 
faaliyetlerinin hız kazanması TBMM hükümetinin askeri önlemleri sıkılaştırması 
gibi bir sonuç doğurmuştur. Justin McCarthy’nin de ifade ettiği gibi Türk kuv-
vetlerinin Rum çetelerinin saldırılarına yönelik verdiği sevk ve iskân reaksiyonu, 
askeri bir gerekçe ve taktik idi (McCarthy, 2012, s. 326). Türk kuvvetlerinin bu 
reaksiyonu tarihsel süreç içerisinde başka bir deyişle savaştan yıllar sonra Yuna-
nistan siyasetinde ve hatta popüler söyleminde sıkça dillendirilen bir şekle bürün-
müş, soykırım olarak adlandırılmış ve tarihsel bir olaydan çok gündelik siyasetin 
bir parçası haline getirilmiştir. Bu bağlamda da özellikle 1990’lardan itibaren 
ideolojik görüşleri fark etmeksizin Yunan politikacıların elinde bir silaha dönüş-
müştür. Hatta siyasetin beslediği bir tarihsel olay olarak Yunan akademisinin de 
ilgisine mazhar olmuştur.

Diğer yandan Yunanistan tarafından ortaya atılan adlandırmalarda mesele ya 
da sorun gibi kavramlardan ziyade özellikle akademik çalışmaların da başlık ya 
da isimleri dahil olmak üzere ‘soykırım’ ifadesinin yer alması şaşırtıcı değildir. 
Aynı zamanda konuyla ilgili Yunan literatürü incelendiğinde ‘Kripto Hristiyan-
lar’, Pontus Helenizmi, Pontus Soykırımı gibi ifadelere de sıkça rastlandığı gö-

3 II. Mehmet tarafından sistematiği kurulan Millet Sistemi içinde Rumlar, Rum milletine dahil olmuş ve en 
kalabalık ve imtiyazlı topluluğu oluşturmuşlardır.



299Çağla D. TAĞMAT

rülmektedir. Bir başka dikkati çeken nokta da konunun Ermeni Soykırımı iddiası 
ile bütünleştirilmeye çalışılmasıdır. 

Milli Mücadele döneminde Paris Barış Konferansı sürecinden itibaren Pontus 
Rumları ve Ermeniler arasındaki işbirliği (Sükan, 2003, s.26) Yunan tarih yazı-
mı tarafından da kabul edilmektedir. Zira Yunan-Ermeni iş birliğinin ilk örneği, 
1918 yılında Cenevre’de ‘Türklerin Zulmüne Uğramış Milletler Birliği’ adıyla 
bir cemiyetin kurulması ve  bu cemiyetin Yunan hükümeti tarafından da destek-
lenmesidir (Kitsikis, T.Y, s. 268).

Ayrıca Yunan tarih yazımında Pontus Soykırımı iddiaları konusunda yapılan 
popüler ya da akademik araştırmalara bakıldığında sıklıkla 1915 Ermeni olay-
larının anlatımıyla bir soykırım girişi yapıldığı dikkat çekmektedir. Dolayısıyla 
‘soykırım’, 1915 yılında yürürlüğe giren Sevk ve İskan Kanununun uygulanma-
sı esnasında yaşanan olaylarla açıklanmaya çalışılır. Daha açık bir ifadeyle, bu 
konuyla yapılan girizgâh ile Türklerin soykırım yapma konusundaki deneyimi 
okuyucuya sunulur:

‘Modern uluslararası kamuoyunda soykırım kelimesi, 1915 yılında 1.500.000 
Ermeni’nin imha edilmesi ile açıklanmaktadır  – Türkiye’nin vahşi karşıt çabala
rına rağmen- (Istorika Themata, s. 16).

Yunanistan’ın Pontus Soykırımı iddiasını akademik düzeyde temsil etme gö-
revini üstlenmiş olan Prof. Dr. Konstantinos Fotiadis ise akademik kariyerini bu 
konu üzerine inşa etmiş ve çalışmalarının çoğunda başlangıcı, İttihat ve Terakki 
Hükümeti dönemine kadar götürerek, Milli Mücadele Döneminde yaşandığını 
iddia ettiği olayları ise Mondros Mütarekesi ile başlatır:

‘ …Müttefiklerin zaferi ve Padişahın genel af ilanı ile  Pontuslu gerillalar 
dağlardan indiler ve silahlarını (Osmanlı) yetkililer(in)e teslim ettiler ancak bir
kaç gün sonra tutuklandılar… Bazıları gizlice Osmanlı hükümeti tarafından öl
dürüldü ve cesetleri asla bulunamadı…’ (Fotiadis, 2012).

Fotiadis’in anlatımında her ne kadar Yunanca veya İngilizce olsa da hikayeci 
bir üslup dikkat çekmektedir. Böylelikle daha fazla kitleye ulaşmak gibi bir kay-
gının gözetildiği hissedilir.

Öte yandan konuya dair benzer bir girizgaha, Küçük Asya ve Pontus Rumları 
Araştırma Merkezi (The Asia Minor and Pontos Hellenic Research Center) ta-
rafından 2013 yılında yayımlanan Osmanlı Rumlarının Soykırımı (1914-1923) 
Eğitim Rehberi başlıklı kitapta da rastlanır:

‘ 1913 yılında gerçekleşen hükümet darbesi ile iktidara gelen İttihat ve Terak
ki’nin önde gelen isimleri Enver, Talat ve Cemal, Hristiyanları yabancı ve mikrop 
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olarak tanımlıyordu… 24 Nisan 1915’te Ermeni entelijansiyesi İstanbul ve diğer 
merkezlerden toplandı ve öldürüldü. Ermeni kasabaları boşaltıldı. Çok sayıda 
yaşlı, kadın ve çocuk açlık ve susuzluğa terkedildi. 1915-1924 yılları arasında 
1.500.000 Ermen öldürüldü…’ ( The Genocide of Ottoman Greeks, 2013, s. 26, 
27).

Öğretme rehberi adıyla yayımlanan bu kitapta, Pontus Rumlarının isyanından 
bahsetmek bir yana, Rum gerillaların kendilerini ve ailelerini koruyabilmek adına 
dağlara çıktıkları ama bunun da kitle imhayı durdurmakta yeterli olmadığı şek-
linde iddialar da yer almaktadır. Kitapta, soykırımın ikinci safhası olarak verilen 
tarih ise Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkması ile ilişkilendi-
rilmektedir. Topal Osman’ın4 1919-1922 yılları arasında Karadeniz bölgesinde 
işkenceler yaptığı ve bu süreçte 150.000 Rum’un öldürüldüğü de yazılan diğer 
iddialar arasındadır. (The Genocide of Ottoman Greeks, 2013, s. 30).

Yunanistan’da Istorika Themata (Tarihi Konular) adını taşıyan popüler süreli 
bir yayın olan dergi ise 18. sayısında sayfalarını tamamen ‘Pontus Soykırımı’ 
iddialarına ayırmıştır. Dergide Türk liderlerin Anadolu’daki tüm Hristiyanların 
imhasını öngören soykırım planlarını Balkan Savaşları yenilgisi öncesinde tasar-
ladıklarını ifade ederken, 1911 Jön Türk Kongresi’nde homojen bir Türk İslam 
toplumu kurma yönünde karar alındığını da yazmaktadır (Istorika Themata, s. 
17).

Mustafa Kemal için açılmış ayrı bir başlıkta ise Mustafa Kemal Paşa’nın Sam-
sun’a varmasıyla birlikte Topal Osman ile iş birliğine giriştiği ve Türk Milli Mü-
cadelesinin başlamasıyla ‘savunmasız Pontus halkının’ yalnızca Topal Osman’ın 
değil Anadolu’daki Türk birliklerinin de gerillası haline getirildiği belirtilmek-
tedir (Istorika Themata, s. 31). Öte yandan soykırımın mimarının da Mustafa 
Kemal Atatürk olduğu ifade edilmektedir (Istorika Themata, s. 33).

Yunanistan’da akademik anlamda Pontus ve Anadolu Rumluğunu konu alan, 
Efstathios Efstathiu Pelagidis tarafından kaleme alınan Küçük Asya ve Pontus He
lenizmi: Antik Zamanlardan Nüfus Mübadelesine [Μικρασιατικός και ποντιακός 
ελληνισμός, από την Αρχαιότητα μέχρι την Ανταλλαγή] adlı eserde Karadeniz’in 
sosyal ve siyasi tarihinden itibaren bölgedeki Rumların ve Rumlara dair kültür, 
eğitim kurumları, gelenekler ve dini merkezlerin tarihsel gelişimi konu alınmış, 
hatta Anadolu’da Yunan/Rum Soykırımı başlığı altında da birtakım değerlen-
dirmeler yapılmıştır. Bu başlık altında, her şeyin sistematik bir plan dahilinde 

4 Balkan ve Birinci Dünya savaşlarında ayağından yaralanmış olduğu için Topal unvanını alan Osman 
Ağa, Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasının ardından bir milis teşkilatı kurarak, 1919 yılı boyunca 
Karadeniz’de taşkınlık yapan Rumları engellemiş, Rum çetelerine baskınlar yapmıştır. Topal Osman ile 
ilgili bkz. Hadiye Yılmaz, Arşiv Belgeleri Işığında Pontus Meselesi, Atatürk Araştırma Merkezi yayınları, 
Ankara, 2010, 158-163.
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gerçekleştiğine dair maddeler yer almaktadır. İlk dönem olarak belirtilen 1908-
1913 yılları arasında özenli bir şekilde kovuşturmalar yapıldığı, Jön Türklerin 
‘Türkiye Türklerindir’ sloganıyla hareket ettiği belirtilmektedir. İkinci maddede 
1912-1914 yılları arası Rum nüfusun fark edilir bir şekilde imha edildiği ve öl-
dürüldüğü, üçüncü maddede Birinci Dünya Savaşı yıllarında çok sayıda Rum’un 
kitle imha ile öldürüldüğü, dördüncü maddede ise Mustafa Kemal döneminde 
özellikle Karadeniz bölgesinde imhanın zirve noktasına ulaştığı yazmaktadır (Pe-
lagidis, 2004, s. 201-202).

Pontus Soykırımı iddiaları çerçevesine olayın temelinin İttihat Terakki döne-
mine temellendirilmesi ve Milli Mücadele döneminde zirveye ulaştığı iddiaları, 
Yunan kaynaklarında sıklıkla rastlanan bir anlatımdır. Bu anlatım yoluyla iddia 
edilen soykırımın aşamalar halinde gerçekleştirilen bir eylem olduğu ortaya ko-
nulmaya çalışılmıştır.

Soykırımı, Yunanistan’da popüler bir söylem haline getiren ve temel olarak 
alınan göç uygulaması konusunda yakın zamanda çıkan bir haber de belirtilme-
ye değerdir. Yakın Doğu Yardım organizasyonunda hekim olarak görev yapmış 
olan Mark H. Ward’ın anılarından yola çıkarak yayımlanan bir haberde, Mayıs 
1921-Şubat 1922 tarihleri arasında Harput civarındaki kasabalara yollanan 38 
grup göçmenden bahsedildiği bilgisi yer almaktadır. Ward’ın tanıklığına göre 
Anadolu’nun dört bir yanından Elazığ’a yüzlerde Rum ve Ermeni gönderilmiştir.5

Yakın Dönemde Politize Olan “Soykırım İddiası” Ve Yunanistan
Yunan siyasetinde özellikle 1980’lerde çeşitli iddialarla dillendirilmeye başla-

nan Türkiye karşıtı söylemler, çeşitli faaliyet ve görsellerle de somutlaştırılmaya 
çalışılmıştır. 1982 yılında dönemin Yunanistan Kültür Bakanı Melina Merku-
ri’nin Türk topraklarının Pontus, Ermenistan ve Kürdistan şeklinde üçe ayrılmış 
bir şekilde resmedildiği kartpostalları “Anavatanları Özgürlüğe kavuşturma Dün-
ya Komitesi” adına dağıtması, Pontusçuluk adına yapılan ilk aktif faaliyet olarak 
değerlendirilmektedir (Yaşın, 2019, s.6).

Diğer yandan Yunanistan’ın Pontus Soykırımı iddialarını yasalaştırmadan ev-
vel kongre adı altında çeşitli toplantılar da organize ettiğini söylemek mümkün-
dür. 1985 yılında Atina’da düzenlenen “I. Ulusal Pontus Kongresi” (Yaşın, 2019, 
s. 8) sonrasında Yunanistan’da ve Yunanistan dışında çok sayıda ve benzer isim-
lerle çeşitli toplantılar düzenlenmiştir. 2000’li yıllara gelindiğinde düzenlenen 
kongrelerde alınan kararlar ise oldukça dikkat çekicidir. Gürcistan’da yaşayan 
Pontusluların haklarının korunması, tarihi Pontuslu şahsiyetlerin yüceltilmesi, 

5 http://www.greek-genocide.net/index.php/overview/other/145-map-of-greek-deportations-mark-ward-s-
testimony Erişim Tarihi: 25 Mart 2021.
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Türk askerlerinin Kıbrıs’tan çekilmesi ve Kıbrıs sorununun Βirleşmiş Milletler 
kararları ve AB ilkeleri temelinde çözülmesi bunlardan birkaçıdır (Cin, 2006, s. 
42).

1990’ların ilk yıllarında yaşanan siyasi bir gelişme, yukarıda belirtilen faali-
yetlerin aslında birer alt yapı oluşturma çabası olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 
bağlamda, Yunanistan’da Pontus Soykırımı iddiası ilk kez 1992 yılında, döne-
min muhalefet partisi PASOK’un Genel Başkanı Andreas Papandreu tarafından 
dile getirilmiştir. Ancak bu konu 1989’da da kamuoyunun gündemine taşınmıştı 
(Milliyet, 20 Mayıs 1989). Muhalefette olduğu daha önceki dönemlerde Yuna-
nistan’ın NATO’dan çıkması yönündeki siyaseti ve sosyalist kimliğine ek olarak 
Türkiye aleyhinde yürüttüğü dış politika ve ‘Türk tehdidi’ söylemiyle6 dikkati 
çeken Yunan devlet adamı Andreas Papandreu, Pontus Soykırımı iddialarını da 
sıcak siyasete taşıyan isim oldu.

Hatta konuyla ilgili olarak 19 Mayıs’ın Pontus Soykırımını Anma günü olma-
sı şeklindeki talebi, bundan sonraki dönemlerde Türk-Yunan ilişkilerinin dina-
miğinde belirleyici olacak bir süreci başlattı. İki yıllık bir dönem boyunca siyasi 
arenada çok da gündemde olmayan bu konu, soykırım iddiasını Yunan Mecli-
sine taşıyan Andreas Papandreu’nun Başbakan olmasıyla siyasette de Yunanis-
tan’ın gündeminde önemli bir yer kaplamaya başladı. 1994 yılında 19 Mayıs 
gününü, Pontus Rumlarının Soykırımını Anma günü adıyla [Ημέρα Μνήμης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου] ‘ikonikleştiren’ yasa tasarısı Yunanistan 
Meclisinde kabul edildi (Milliyet, 25 Şubat 1994).

Pontus Soykırımı iddialarının Yunan Meclisine taşınması elbette ki Anderas 
Papandreu’nun dış politikasının bir parçası olmakla birlikte dönemin konjonk-
türüyle de ilişkilendirilmesi gereken bir hamleydi. Zira Yunanistan’da Pontus 
Soykırım iddialarının gündeme getirilmesi konusundaki zamanlamalar değerlen-
dirildiğinde, Türk-Yunan ilişkilerindeki gerilimlerin önemli bir belirteç olduğu 
dikkat çekmektedir.

Aynı yılda yaşanan bir başka gelişme de SSCB’nin dağılması sonrasında göç 
eden Pontus Rumlarının Batı Trakya’ya yerleştirilmesiydi. 1994’te 19 Mayıs gü-
nünün Pontus Soykırımı anma günü olarak kabul edilmesinden birkaç ay sonra 
yaşanan bu gelişme Türkiye tarafından Batı Trakya’nın nüfus yapısını değiş-
tirmek amacıyla yapılan bir hamle olarak yorumlanmıştı (Milliyet, 21 Ağustos 
1994).

Tüm bunlara ek olarak Yunanistan yalnızca ‘Pontus Soykırımını’ anma günü-
nü mecliste yasalaştırmakla kalmamış, 1998 yılında da 14 Eylül gününü Küçük 
6 https://21yyte.org/tr/merkezler/bolgesel-arastirma-merkezleri/balkanlar-ve-kibris-arastirmalari-merkezi/

papandreu-doneminde-turkiye-yunanistan-iliskilerinde-beklentiler Erişim tarihi: 5 Nisan 2021.
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Asya Helenizmi’min Soykırımını anma günü olarak kabul etme konusu meclis 
gündemine taşınmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir (Cin, 2006, s. 56).

Kıbrıs Rum kesimi ise 2003 yılında Rum yönetimi tarafından hazırlanan14 
Eylül gününü “Küçük Asya Helenizmi ve Küçük Asya Yıkım Günü” [Επίσημης 
Ημέρας Μνήμης και Τιμής για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας και τη 
Μικρασιατική Καταστροφή] olarak kabul eden yasayı kabul etmiştir. Yasanın 
giriş kısmında yer alan şu ifadeler dikkat çekicidir: “Kıbrıs, Yunanlılığın (Hele
nizmin) bir parçası olarak Türk boyunduruğunu hissetmekte ve Yunanlarla aynı 
acıyı paylaşmaktadır.”7

1990’larla başlayan dönem, özellikle de 1994 yılı Türkiye ile Yunanistan ara-
sında Ege Adaları ve özellikle de Kıbrıs konusunda sorun yaşamaya devam ettiği 
bir dönemdi. Ayrıca 1994 yılı, Yunanistan’ın da taraf olduğu 1982 Deniz Hukuku 
Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği yıldır.8 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi, her ne 
kadar Türkiye taraf olmasa da karasularının üst limit olarak 12 mile çıkarılabi-
leceğini öngören bir uluslararası bağıttır. Yunanistan’ın da bu sözleşmeye taraf 
olmasıyla bu kararı kendi lehine kullanabilmesi ihtimali Ege Denizi’ndeki den-
geleri etkilemiştir ve hala da etkilemektedir.

2006 yılında Türkiye’nin Ermeni sorunu nedeniyle Fransa ile arasının geril-
mesi, Yunanistan’ı da Pontus faaliyetleri konusunda harekete geçirmiştir. 2006 
yılının Mayıs ayında, Selanik’te büyük çaplı bir gösteri düzenleyen Yunan hü-
kümeti üyeleri çeşitli açıklamalar yapmış, Selanik Üniversitesi’nde düzenlenen 
etkinlik sonunda ise bir bildiri hazırlanarak, Yunan hükümetinden konunun AB 
gündemine getirilmesi ve Pontus soykırımının tanınmasının Türkiye’nin AB üye-
liği için ön şart olmasına çaba gösterilmesi talep edilmiştir.9

Yunanistan’da farklı sayılabilecek bir gelişme ise 2015 yılında yaşanmıştır. 
Yunanistan Eğitim Bakanı Nikos Filis, katıldığı bir programda Pontus’ta soy-
kırım yapılmadığını söylemiş ve tepkileri üzerine çekmiştir. Filis, bunun etnik 
temizlik olduğunu ifade ederek soykırımın bilimsel anlamda başka bir şey oldu-
ğunu ve buna karar verecek olanların tarihçiler ve mahkemeler olduğunu ifade 
etmiştir. Filis’in bu açıklamaları Yunan siyasetini karıştırmış ve hükümet bu açık-
lamaları kabul etmezken, Pontus dernekleri ve muhalefetten sert tepkiler gelmiş, 
bakan istifaya çağırılmıştır.10

7 https://www.hurriyet.com.tr/dunya/rumlar-14-eylulu-soykirim-gunu-yapti-195362 Erişim Tarihi: 20 Mart 
2021. Ayrıca bkz.,  http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2003_1_179/full.html Erişim Tarihi: 20 
Mart 2021

8 Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi Kasım 1994’te yürürlüğe girmiştir.
9 https://www.milliyet.com.tr/dunya/bir-pontus-eksikti-156836 Erişim Tarihi: 1 Nisan 2021.
10 https://www.sozcu.com.tr/2015/dunya/yunan-bakan-soykirim-yok-dedi-ortalik-karisti-977402/ Erişim 

Tarihi: 9 Nisan 2021.
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Yunanistan’ın Propaganda Malzemeleri
Yunanistan’ın Pontus Soykırımı konusunda farklı kanallardan farklı zaman-

larda etkili propaganda araçlarıyla konuyu gündemde ve uluslararası platformda 
canlı tutma eğilimi yalnızca akademik alanla sınırlı kalmamıştır. Konuyu des-
tekleyen bir diğer propaganda aracı da edebiyat olmuştur. Her ne kadar Yunan 
edebiyatı özellikle de 30 Kuşağı, Mübadele konusuna odaklanmış olsa da Pontus 
konusunda yazılan edebi eserlerin son döneme kadar oldukça sınırlı olduğu dik-
kat çekmektedir. 

Konunun edebi ayağında öne çıkan isim Yorgos Andreadis, 90’lı yıllarda Pon-
tus’u konu alan kitaplar kaleme almaya başlamış ve ‘Tamama: Pontus’un Yitik 
Kızı’ adlı kitabıyla 1993 yılında Abdi İpekçi Türk-Yunan Dostluk Ödülüne layık 
görülmüştür. Yunanistan’ın 19 Mayıs’ı Pontus Soykırımını anma günü olarak ka-
bul etmesinden bir yıl önce, Yunan bir yazara bu ödülün verilmesi oldukça doğal 
karşılanabilir. Zira kitapta Türklüğü zedeleyici ifadeler yer almamaktadır. 

Kitabı eline alan okuyucunun beklentisi, Pontuslu bir kız olan Tamama’nın 
öyküsünü okumak olsa da (Tamama daha sonradan Refiye adıyla Türk bir ailenin 
yanında yetişen ve Rumluğunu saklayan, Pontuslu Rum bir kızdır), eser büyük 
oranda tarihi olaylara odaklanarak Pontus Rumlarını tanıtmaktadır. Kitapta ağır-
lıklı olarak Karadeniz bölgesine ve Rumlara dair betimlemelere yer verilmiştir. 

Trabzon Metropoliti Hrisanthos, Topal Osman gibi tarihi karakterlerin isim-
lerine de sıklıkla rastlanmaktadır. Trabzon Rum Metropoliti Hrisanthos okullarla 
cemaatin yoksul üyeleriyle ilgilenen yüksek tahsilli tarihçi ve diplomat kişiliğin-
de olan ve Türk yönetimiyle iyi ilişkilere sahip bir din adamı olarak resmedil-
miştir (Andreadis, T.Y, s. 27). Topal Οsman ise Rum köylerini ve hatta Türklerin 
evini dahi yakan, son derece büyük bir tehlike olarak anlatılmıştır. Batı Pontus 
Rumlarının kaderinde belirleyici bir rol oynadığı ifade edilen Topal Osman, ka-
ranlık işlerle uğraşan fırsat avcısı, Rumlardan ölümüne nefret eden bir karakter 
olarak betimlenmiştir (Andreadis, T.Y, s. 65,66).

Tıpkı Yunanistan’daki akademik ve popüler eserlerde olduğu gibi Tamama’da 
da 1915 yılında yürürlüğe giren Sevk ve İskan Kanunu’na özel bir yer verilmiştir: 
“1915 Nisan’ında daha da kötü şeyler oldu. İstanbul’dan gelen bir emirle, Er
menilerin yaşadıkları her yerde yerel yöneticiler tellalları  sokaklara saldı, tüm 
Ermenilerin toplatılmasını emretti… iddiaya göre (Ermenilerin), sınırları Sam
sun’a kadar uzanan bağımsız bir Ermeni devleti kurma planları vardı.”(Andre-
adis, T.Y, s. 69)
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Öte yandan, Kitapta Rum-Ermeni ilişkileri farklı bir bakış açısıyla ele alınmış, 
bu iki etnik topluluğun ticari anlamda rekabet yaşadığı ve Rumların Ermenilere 
karşı hep şüpheyle yaklaştığı ifade edilmiştir (Andreadis, T.Y, s. 26).

Eserlerinde Karadeniz’in Rum nüfus yapısını vurgulayan Andreadis, diğer 
yandan eserlerinde Hristiyan kimliği de ön plana çıkarmış, 1989 yılından itibaren 
kendi etnik kökeni nedeniyle Pontus’a dair yazdığı kitaplar nedeniyle Türkiye’ye 
girişi yasaklanmıştır (Çiçek, 2019, s. 170).

Görsel sanatlarda ise en etkili propaganda aracı anıtlar olarak karşımıza çık-
maktadır. Yunanistan’da bulunan toplam 57 Pontus anıtından ilki 1997 yılında 
İskeçe’de yapılmış ve bu anıt Yunan taleplerinin somutlaşmış ilk şekli olmuştur 
(Halaçoğlu, 2019, s. 113). Bu anıtın İskeçe’de yapılması çok da şaşırtıcı değil-
dir ancak manidardır. Zira Batı Trakya’da bulunan İskeçe’nin nüfusunun çoğunu 
Türkler oluşturmaktadır.

 Diğer yandan anıtlarda farklı figürlerin yer alması da dikkat çekicidir. Ağır-
lıklı olarak Pontuslu gerillalar, kucağında çocuk olan kadınlar, Trabzon Metropo-
liti Hrisantos ve Yunan askerleri gibi figürlerin yer almasının yanı sıra Pontus He-
lenizmi Soykırım Anıtı şeklinde isimlendirmeler dikkat çekmektedir (Halaçoğlu, 
2019, s. 114-145).

Yunanistan için bir diğer önemli argüman da dil konusudur. Bu konuda 2007 
yılında Yunan Kathimerini gazetesinde yayımlanan bir makale, Karadeniz bölge-
sinde hala Yunanca konuşmakta olan toplulukların varlığıyla ilgili bilgiler ver-
mektedir. Bu durumu, Türk toplumunun halen bilinmeyen bir yönü olarak öne 
çıkaran yazıda, Pontus Rumcası konuşan kişilerin yaşadıkları zorluklardan bah-
sedilmiştir.11 Diğer yandan Karadeniz bölgesinde Müslümanlaştırılmış Rumların 
var olduğuna dair de bilgiler Yunan forumlarında dolaşmaktadır.12 Zira bu konu 
Kripto/gizli Hristiyanlık olarak adlandırılan ve Yunan akademik çevresinin de 
ilgiyle araştırmakta olduğu ve başlangıç noktası 1461 yılında Trabzon’un fethine 
kadar uzanan bir temadır. Konuyu yakın zamanlarda sıklıkla dile getiren Profe-
sör Fotiadis, 2020 yılı içinde Sümela Manastırı’nı 140 bin kişinin ziyaret etmesi 
ile ilgili ilginç açıklamalar yapmıştır. Bu rakamın büyük çoğunluğunu Türklerin 
oluşturduğunu belirten Fotiadis, bunların büyük çoğunluğunun Kripto/ gizli Hris-
tiyan olduğunu ifade etmiştir. Halen Türkiye’de 2 milyona yakın Kripto Hristiyan 
olduğunu iddia eden Yunan tarihçi13 bu teziyle Türkiye’de dinini gizleyen Hris-
11 https://www.kathimerini.gr/society/305636/oi-ellinofonoi-pontioi-stin-toyrkia/ Erişim Tarihi: 2 Nisan 

2021.
12 https://www.huffingtonpost.gr/entry/tamer-tsilinykir-eimai-exislamismenos-ellenas-toe-pontoe-

eparchoen-kai-alloi-prepei-na-mathoen-ten-aletheia_gr_5df3eeb1e4b047e8889d1ad6 Erişim Tarihi: 2 
Nisan 2021.

13 https://greekcitytimes.com/2020/11/18/2-million-greeks-soumela-pontos/?amp&__twitter_
impression=true Erişim Tarihi: 10 Şubat 2021.
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tiyanlar olduğu algısını yaratmaya çalışmaktadır. Oysa ki Türkiye’de yaşamakta 
olan Hristiyanların dinlerini gizlemek için bir neden olmamakla birlikte, Tanzi-
mat dönemi öncesine dayanan bir eğilim olan Kripto Hristiyanlık söylemleriyle, 
Pontus sorununa farklı bir kapı aralanmaya çalışılmaktadır.

Türk-Yunan ilişkilerinde sıklıkla karşılaşılan politik problemler de Yunanis-
tan’ın Pontus soykırımı iddiası ile ilgili olarak, siyaseti bir propaganda aracı ola-
rak kullanmasında etkili olmuştur. 1990’lardan sonra gündeme taşınan Pontus 
konusu, yine aynı dönemlerde yaşanan Ege ve Kıbrıs sorunları ekseninde Yuna-
nistan tarafından bir koz olarak kullanılmıştır.

Yunanistan’ın 2010 yılının Eylül ayında Anadolu Rumlarının Türk Devleti 
Tarafından Soykırıma Uğratılmalarının Yıldönümü adı altında çeşitli etkinlikler 
düzenlemesi ve Yunan Meclis başkanı Filippos Petsalnikos’un “Soykırım, Yunan 
varlığının silinmesi için yapılan ve 1922’de zirveye ulaşan sistematik bir çabanın 
sonucuydu” şeklinde yaptığı açıklama siyasetteki suları ısındırmıştır.14 Yalnızca 
Pontus Soykırımı iddiaları ile yetinmeyen Yunanistan buna bir de 1922’ye atfen 
Anadolu Helenizminin Soykırıma uğraması gibi bir yapay gündem yaratmış ve 
hatta 2021 yılında da gözlerini Batı Trakya’ya çevirmiştir. Böylelikle Türkiye’nin 
Rumlar üzerinde yalnızca bölgesel değil , bütünsel bir soykırım yaptığı şeklinde-
ki tezlerini güçlendirmeyi hedeflemiştir. Yunan tezlerine göre her biri bir yap-bo-
zun parçaları gibi değerlendirildiğinde Pontus, Anadolu ve Trakya’da Rumlar 
üzerinde sistematik bir soykırım uygulanmış gibi gösterilmeye çalışılmakta ve 
Türkiye’ye mal edilmek istenmektedir.

Özellikle son dönemlerde, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki gerilimin artması, Yunanistan’ın Pontus soykırım iddialarını yeniden 
gündeme getirmesine neden olmuştur. 2019 yılı hem Yunanistan’ın soykırım id-
diasını temellendirdiği anma gününün 100. yılı olması, hem de Doğu Akdeniz’de 
gerilimin artması dolayısıyla oldukça sıkıntılı bir yıl olmuştur. 100. yıl çerçeve-
sinde Yunanistan pek çok etkinlik organize ederken, ideolojik olarak fark etmek-
sizin Yunan siyasetçilerin Pontus Soykırım iddiasına yönelik vermiş oldukları 
demeçler Türkiye tarafından da takip edilmiştir. Dönemin Yunanistan Başbakanı 
Aleksis Tsipras, Selanik’teki başbakanlık ofisinde yaptığı açıklamada, Türki-
ye’nin soykırımı kabul etmesi gerektiğini söylemiş ayrıca Selanik Pontus cemi-
yetlerinin temsilcilerini de kabul etmiştir. Yunan parlamentosunun 1994 yılında 
yasalaştırdığı 19 Mayıs Pontus Soykırımı anma gününe de atıfta bulunan Tsipras, 
sözlerine şunları eklemiştir: “Kurbanlarımızı onurlandırmak bizim görevimizdir 
buna ek olarak, tarihi bilgileri ve anıları da birer itici güç haline getirmek de 

14 https://www.haberler.com/yunanistan-soykirim-iddialariyla-turk-yunan-2237428-haberi/ Erişim Tarihi, 
20 Mart 2021.
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görevimizdir… Bu, şok edici bir insanlık trajedisidir ve bugün Yunan hükümeti 
intikam değil adalet istemektedir.15 

Aynı gün dönemin ana muhalefet Partisi genel başkanı Kyriakos Mitsotakis’in 
yaptığı açıklama da: “Anma gününe, adalet günü gelene kadar sadık kalacağız. 
100 yıl önce Pontus Rumları eşi görülmemiş bir katliama uğradılar. Kurtulabi
lenler ise atalarından kalan yurtlarını bırakarak ana yurtlarına döndüler…”16 
şeklindedir.

Diğer yandan 2019 yılında, Doğu Akdeniz’deki petrol arama faaliyetleri açı-
sından Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde gerilimin hat safhaya ulaş-
tığını kaydetmek gerekmektedir. Bu bağlamda özellikle Yunanistan’ın Girit’ten 
Meis Adasına kadar olan mesafeyi tek bir sahil şeridi olarak ilan etmesi Türki-
ye’yi kendi egemenlik alanını korumak için birtakım diplomatik girişimler yap-
maya itmiştir. Bu bağlamda 27 Kasım 2019 tarihinde Türkiye ile Libya arasında 
bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma ile Türkiye, Yunanistan ile Mısır ve Kıbrıs 
Rum kesimi arasında bir kalkan oluştururken, Münhasır ekonomik bölgesinin 
batı sınırını güvence altına aldığını ifade etmiştir. Ancak Yunanistan’ın bu an-
laşmaya tepkisi oldukça sert olmuş ve  Libya Büyükelçisini sınır dışı etmiştir.17

Bu olayın üzerinden henüz bir ay geçmeden Yunanistan Başbakanı Kyriakos 
Mitsotakis 6-8 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen ‘Uluslararası Soykırım 
Suçu Konferansında’, Türkiye’nin bölgesel liderlik için saldırgan politika yürüt-
tüğünü iddia etmiş, Pontus Soykırım iddialarını uluslararası kamuoyunun günde-
mine getireceklerini belirterek18 alenen tehditte bulunmuştur. Buradan da anlaşı-
lıyor ki Yunanistan gerilim zamanlarında Pontus konusunu bir tehdit malzemesi 
olarak kullanmaktan kaçınmamaktadır. Bu konuyu gündeme getirerek Türkiye’yi 
itibarsızlaşmak adına malzeme etmek düşüncesi, Pontus sorununun kronik bir hal 
alması gibi bir durum yaratmıştır.

Özet ve Sonuç
Yunanistan, 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile Pontuslu 

Rumların sistematik baskıya maruz kaldığını, 1915’ten itibaren mallarının yağ-
malandığını ve Anadolu’nun içlerine zorunlu göç ettirildiklerini ve 1916 -1923 
yılları arasında 350.000 civarında Pontuslu Rum’un Türkler tarafından soykırıma 
uğratıldığını iddia etmektedir 19  . 

15 https://greekreporter.com/2019/05/18/greek-pm-tsipras-meets-with-pontic-associations-on-100th-
anniversary-of-the-pontic-genocide/ Erişim tarihi: 5 Nisan 2021.

16 
17 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50682215 Erişim Tarihi: 1 Nisan 2021.
18 https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/08122019 Erişim Tarihi: 1 Nisan 2021
19 Sarınay, Yusuf ,Tahir Sünbül, 1999. Emperyalizm ve Büyük Hayal, Günce Yay, Ankara, s.130-131. 
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Pontus Rumlarının örgütlenmesi, 1904 yılında İnebolu’da manastır denilen 
tepede ilk Pontus örgütünü kurulmasıyla başlamıştır ve diğer yandan Pontus 
olaylarının patlak vermesi Balkan Savaşları döneminde gerçekleşmiştir. Savaşta 
zayıf düşen Osmanlı Devleti’ne  karşı ekonomik gücü eline geçiren ve siyasi ör-
gütlenmelerini kuvvetlendiren Rumlar, devlete başkaldırma aşamasına gelmiştir. 
Osmanlı Devleti’nin seferberlik ilanına uymayan Rumlar, ilk çetelerini kurmuş-
lar, bu Pontus çeteleri Müslüman nüfusu azaltmak için Müslümanları öldürmeye, 
Müslüman köylerini yok etmeye ve yakmaya başlamışlardır. İstanbul’daki Rum 
Patrikhanesi de Pontus Devleti kurma girişiminde öncü rol oynayan kuruluşlar-
dan birisi olmuştur 20.

Birinci Dünya Savaşı’nın sonra ermesiyle başlayan yeni dönemde Pontuscu-
luk davası, Yunanistan dışında Birleşik Krallık, Fransa ve ABD tarafından da 
desteklenmiştir. Ocak 1919’dan itibaren müttefikler tarafından bölgeye gönderi-
len subaylar ve Amerikan Koleji misyonerleri, Hıristiyan eşrafla birlikte bölgeye 
dış müdahale sağlamaya çalışmışlardır. Müdahale isteğinin gerekçesi Rumların 
katledilmesi iken, diğer yandan da asıl katliam yapanların Rumlar olduğu da göz-
lemlenmiş durumdadır. 

Süreç içinde Karadeniz bölgesindeki Hıristiyan ahalinin isyan etmesi, Türk 
halkını acımasızca öldürmeye başlamaları ve de casusluk ve çetecilik faaliyetle-
rinde bulunmaları sonucunda Osmanlı döneminde Rumların daha içerilere nakle-
dilmeleri kararı uygulanmıştı. Daha sonraları Ankara Hükümeti de askeri ve idari 
önlemleri, hiçbir dış müdahaleye aldırmaksızın gerçekleştirmiştir. Böylece ülke-
nin bir bölümünü parçalayarak ayırmak isteyen isyana son verilmiştir. Sonunda 
Lozan Antlaşması ile isyancılar mübadele yoluyla Yunanistan’a göç etmişler ve 
böylece işin siyasi yönü de çözülmüştür. 

Tarihsel alt yapısı Balkan Savaşları ve Milli mücadele dönemine uzanan “Söz-
de Pontus Soykırımı İddiaları”, özellikle 1985 yılından bugüne kadar geçen dö-
nemde Yunanlarca olduğunca canlı tutulmaya çalışılmıştır. 19 Mayıs günü, Yu-
nanistan Parlamentosu tarafından 24 Şubat 1994 tarihinde “Pontus Rumlarının 
Soykırımını Anma Günü” olarak kabul edilmiş ve karar 7 Mart 1994’te Cumhur-
başkanı Konstantinos Karamanlis tarafından da onaylanarak yürürlüğe girmiş-
tir21 . Yunanistan’da 1974’ten sonra kurulan 450’nin üzerinde Pontus derneğinin 
olduğu belirtilmektedir. 

20 Pehlivanlı, Hamit. Tarih Perspektifi İçinde Pontus Olayı: Yakın Tarihimize ve Günümüze Etkileri. 
(İç.,) http://www.atam.gov.tr/dergi/sayı-29/tarih-perspektifi-içinde-pontus-olayı-yakın-tarihimize-ve-
günümüze-etkileri

21 Gökçen, Salim, 2006. Dogmatik Yunan Paranoyası “Anadolu’da Rum Soykırımı” Dogmatic Ionian 
Paranoia “Grek Genocide in Anatolia”A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 31 Erzurum , 
s.73-91
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Soykırım iddialarına gelince; olaylar sırasında tarafsız kaynaklar bölgedeki 
Hıristiyan nüfusunun  yaklaşık 250.000 ve Yunanların sayım sonucu tespitleriyle 
mübadele sonucu göçen nüfusun 210.000 civarında olduğunu belirtmektedir. Bu 
nedenle iddia edilen “Soykırım”ın asılsız olduğu kendiliğinden ortaya çıkmakta-
dır. Bütün bu iddiaların yanında, Türklerin kaybı hiç hesaba katılmamaktadır. Sü-
reç içinde toplam 554.183 Müslüman Türkün öldüğü tespit edilmiş bulunmakta-
dır. Bunların tamamının savaş meydanlarında öldüğünü söylemek güçtür. Ancak 
bu kayıp nüfusun önemli bir kısmının “Pontusçu Çeteler”in ellerinde hayatlarını 
yitirdikleri de inkâr edilemez bir gerçektir 22.

Diğer yandan Yunanistan’ın sıklıkla gündeme getirdiği Pontus Soykırım id-
diasını değerlendirirken bu söylemleri yalnızca Yunan devletinin dış politikası 
bağlamında ele almak yetersizdir. Dolayısıyla mevcut konuyu iç ve dış politi-
ka bağlamında birlikte ele alarak değerlendirmek gerekmektedir. Bu şekilde ele 
alındığında, Yunanistan’ın bu iddia ile neler elde etmek istediği anlaşılabilir. Bu 
konudaki politik psikolojiyi anlayabilmek için Türk-Yunan ilişkilerinin temeline 
inmek gerekmektedir. Türkiye de Yunanistan da birbirlerine karşı verdikleri sa-
vaşlar sonunda bağımsızlıklarını elde etmiş devletlerdir. Diğer taraftan özellikle 
Milli Mücadele dönemi sonrasında 1930 yılındaki yakınlaşma değerlendirme dı-
şında tutulduğunda, özellikle Yunanistan’da kronikleşmiş bir güvensizlik ve teh-
dit psikolojisi mevcuttur. Bu durum 1950’lerde açığa çıkmış, Yunanistan her ne 
kadar uluslararası sistemde Türkiye ile ortak tarafta yerini almış olsa da, bu ortak 
sistemlerde başat olmaya çalışmış ve Kıbrıs sorunu, Ege sorunu gibi konularda 
baskın politika uygulama yoluna gitmiştir.

İki ülkeyi doğrudan ilgilendiren sorunlar konusunda, ikili görüşmelerden 
çok uluslararası ortamlarda sorunları çözme yönünde eğilimi olan Yunanistan, 
1990’lardan itibaren mevcut sorunların ivme kazandığı anları başka sorunlar üre-
terek dikkat çeker hale getirme gibi bir politika üretmiş, Pontus Soykırımı iddiası 
da bu anlamda Yunanistan’ın koz haline getirdiği bir dayanak olmuştur. Pontus 
Soykırımı iddiası Yunanistan için zor zamanlarda sırtını dayadığı hatta tehdit un-
suru olarak kullanmaktan çekinmediği bir söylem olmuş, iki ülke arasında kro-
nikleşmiş bir hastalık haline gelmiştir. Yunanistan Pontus iddialarını uluslararası 
ortamlara taşıyarak Avrupa’yı Türkiye’ye karşı kışkırtma gibi yöntemler de iz-
lemiştir. Olayın dış politik boyutu bu şekildeyken, iç politikada ise konu Yunan 
toplumunu ortak ve ulusal bir mesele etrafında birleştirmek gibi bir şekle bürün-
müştür. Elbette günümüzde konu ile ilgili klasik Yunan tezlerine katılmayan bir 
kısım da mevcuttur. Ancak soydaşlarına/atalarına soykırım uygulanmış olduğu 
söylemi ile Yunan toplumu arasında ortak duygu birliği sağlama kaygısı da bu 
politikanın bir parçasını oluşturmaktadır.
22 Pehlivanlı, Hamit.a.g.e
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Dolayısıyla Pontus soykırımı konusundaki Yunan söylemi resmi devlet gö-
rüşü haline gelmiştir denilebilir. Öyle ki iktidar partisinin ideolojik görüşü ne 
olursa olsun söylemin değişmemesi bunun en önemli göstergesidir. Öte yandan 
Yunanistan soykırım yapıldığı iddialarını yalnızca Pontuslu Rumlar ile sınırlı tut-
mamıştır. Pontus Soykırımı iddiası Yunan meclisinde resmiyet kazandıktan kısa 
bir süre sonra Anadolu Rumları konusunda başka bir deyişle daha genel anlamda 
Anadolu’da yaşayan tüm Rumlar konusunda da benzer bir iddiayı yasalaştırmış 
en son olarak da Batı Trakya’ya yönelmiştir. Dolayısıyla Yunanistan yalnızca 
Pontus soykırımı iddiası ile yetinmemiştir. Benzer şekilde üretilen suni trajediler-
le uluslararası arenada ilgi toplamak ve Türkiye’nin müttefikleri gözünde itibar 
kaybetmesi ve hatta Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin zayıflatılması hedeflen-
miştir.

Pontus konusu tarihçilerin ilgi alanında olmaya devam etse de Yunanistan ta-
rafından bir gündelik siyaset argümanı haline getirilmiştir. Unutmamak gerekir ki 
tarihi bir konu olan Pontus Soykırım iddiası tarihçilerin, araştırmacıların somut 
ve birinci el kaynaklar yardımıyla sonuca ulaştırılması gereken bir konudur.
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Resim 1: Karadeniz’de kurulmak istenen Pontus Cumhuriyeti.
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Pontus_Rum_Cemiyeti)

Resim 2: 1982 yılında dönemin Yunanistan Kültür Bakanı Melina Merkuri’nin Türkiye 
topraklarını Pontus, Ermenistan ve Kürdistan olarak bölünmüş gösteren bir haritanın 
resmedildiği kartpostalları (https://semrabayraktar.blogspot.com/2013/01/yunanlilar-

in-megali-ideasi-ve-ithamlari.html)



Kıbrıs Barış Harekatı’nın Politik-Sosyo Edebi Yansımaları

Emin ONUŞ_ 

Özge ÇAYLAK

Giriş
Kıbrıs’ta  1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na giden sürecin ilk adımları 1950’li yıl-

larda atılmıştı. 11 Şubat 1959’da Türkiye Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun 
katkılarıyla imzalanan Zürih ve Londra Andlaşması ile adaya Türkiye güvence-
ci(garantör)1 ülke konumuna getirilmişti.

İlerleyen süreçte Eoka  üyesi Rumlar, Yunanistan’a katılmak için birtakım fa-
aliyetlere girişti. Rumlar, Enosis hedefine ulaşabilmek için silahlanırken, Yuna-
nistan’ın da desteğiyle 1963-1974 arası Kıbrıslı Türklere yönelik saldırı, baskı, 
zulmü ve ambargoyu artırdı.Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olarak 
seçilen 3.Makarios öncülüğünde kurulan Eoka (Kıbrıs Milli Mücadele Örgütü) 
adlı Rum örgütü, Türklere karşı saldırılara başladı.

Bu saldırıların en kanlısı ise 1963 Aralık ayında düzenlendi. Saldırı, tarihe 
“Kanlı Noel” adıyla geçti. Yüzlerce Türk bir gecede katledildi. Olaylara  kayıtsız 
kalmamayan  Türk savaş uçakları, Lefkoşa üzerinde uçarak Rumlara ilk mesa-
jı verdi.Kıbrıs Türklerinin ortaklık devletinin yönetiminden uzaklaştırılmasıyla 
Kıbrıs Rumlarının içerisinde görüş ayrılıkları başladı.

Yunan cuntasının desteğiyle 15 Temmuz 1974’te Eoka lideri Nikos Sampson, 
Ada’yı Yunanistan’a bağlamak amacıyla 3.Makarios’a karşı darbe yaparak ikti-
darı kısa süre ele geçirdi. Böylece Kıbrıs’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne 
kastedilmiş oldu.Buna koşut olarak ada Türklerinin tamamıyla yok edilmesine 
yönelik eylemler yoğunlaştı.

1 “Garantör”, İngilizce “guarantor”sözcüğünün karşılığıdır. TDK sözlüğünde bu sözcük “1. Güvence veren 
ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen (kimse, kuruluş ya da devlet), güvenceci; 2. Ekonomi, 
kredi kartlarından doğacak her türlü borç ve yükümlülükten, kart sahibi olarak sorumluluğu bulunan 
gerçek  ya da tüzel kişi.”anlamına gelmektedir (Bakınız:https://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/05).
Bu bölümde “Garantör”karşılığı olarak “güvenceci”sözcüğünün kullanılması yeğlenmiştir
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Bu ortam ve koşullar altında 20 Temmuz 1974’te Başbakan Bülent Ecevit’in 
liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirilen Kıbrıs Harekatı; Türkiye 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)’nde “Kıbrıs Barış Harekatı”, Yunan-
cada ise “Τουρκική εισβολή στην Κύπρο:Kıbrıs Türk İstilası”olarak adlandırıl-
mıştır.Darbeci Rum yönetiminin Kıbrıslı Türklere yönelik  soykırıma son vermek 
için gerçekleştirilen Barış Harekatı ile Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı önlenerek, 
Kıbrıs Türk halkının varlığı da güvence altına alındı.Diğer yandan bu harekatin 
yeterince dile getirilmeyen bir yanı da ,Yunanistan’da faşist yönetimin sonlandı-
rılması olmuştur.

Bu bakış açısıyla kaleme alınan “Kıbrıs Barış Harekatı’nın Politik-Sosyo Ede
bi Yansımaları”bölümünde  önce “Kıbrıs Tarihine Kısa Bir Bakış”yapılmış,daha 
sonra “Kıbrıs Barış Harekatı’nın Sosyo-Ekonomik ve Siyasi Nedenleri”, “Kıbrıs 
Barış Harekatı’nın Andlaşmalardan Doğan Gerekçesi ve 1974 Barış Hareka
tı”, “Kıbrıs Barış Harekatı’nın Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’a Yansıması”, 
“Kıbrıs Barış Harekatı’nın Batı Trakya  Türklerine ile Rodos ve İstanköy Türkle
rine Yansımaları”, “Kıbrıs Barış Harekatı’nın Rum-Yunan Edebiyatına Yansıma
sı”, “Kıbrıs Barış Harekatı’nın Uluslararası Yansımaları ve KKTC’nin İlanı” ve 
“Kıbrıs Barış Harekatı’nın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Atina’daki 
Temyiz Mahkemesi Kararı ile Onanması”konularına değinilmiştir.

”Sonuç” bölümünde  ise Kıbrıs Rumlarının adanın bütününe sahip olma ve 
Türk toplumunu  yok etme eyleminin Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı tarafından en-
gellenmesinin,gerek Rum kesimi gerekse Yunanistan’da travma yaratmış  olduğu 
işlenmiştir. 

Kıbrıs Tarihine Kısa Bir Bakış
Kıbrıs Adası asırlar boyunca çok uluslu mozaik bir yapı içinde olmuştur. Kıb-

rıs’ın jeopolitik açıdan önemli bir ada olması Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının 
kesiştiği bir noktada yer almasından kaynaklanır. Bu yüzden tarih boyunca farklı 
coğrafyalardaki halkların yoğun ilgisini çekmiştir. Bu halklar arasında Kıbrıs’ta; 
Yakubiler, Latinler, Rumlar, Nesturiler, Tatarlar, Franklar, Araplar, Moralılar, 
Mağribiler, Cenevizliler, Venedikliler, Yahudiler, Hititliler, Asuriler, Suriyeliler, 
Çingeneler, Maronitler, Lombardlar, İspanyollar, Katalanlılar, Bulgarlar, Macar-
lar, Fransızlar, Yafalılar, Süryaniler, Makedonlar, Ermeniler, Rumlar, Türkler, Ar-
navutlar ve Britanya kökenli  gibi soylar sayılabilir.

Kıbrıs’ın fethi Osmanlı Devleti için zorunluluk haline gelmişti. İlk önce dip-
lomatik yollarla adada kan dökülmeden çözüm arandı ve Venedik’e ültimatom 
verildi. Verilen ültimatom; Venediklilerin Dalmaçya tarafından Osmanlı hudutla-
rına saldırması, Akdeniz’de İslam tüccarları ile hacılara saldırması ve korsanların 



316 YUNAN ALGISINDA TÜRK İMGESİ (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)

Kıbrıs’a iltica ettikleri ileri sürülerek anlaşmazlıkların çözülmesi için Kıbrıs’ın 
Osmanlılara terk edilmesi bildirilmekte idi.16 ve 17. yüzyılda Akdeniz’de yaşa-
nan Osmanlı-Venedik, Müslüman-Hıristiyan dünya çekişmesinin somut yansıma-
larından biridir Kıbrıs’ın alınması. Verilen ültimatomu amirane bulan Venedikli-
ler, senatoda görüşülmesini uygun bulmayarak reddettiler. Diplomatik temasların 
sonuç vermemesi üzerine iki taraf da savaş hazırlıklarına başladılar. Padişah 2. 
Selim bütün tersanelere şiddetli fermanlar göndererek gerekli donanmanın ha-
zırlanmasını istemiştir. Sefere serasker olarak Vezir Lala Mustafa Paşa, Donan-
ma komutanlığına da Piyale Paşa tayin edildi. Osmanlı donanması ilk olarak 1 
Temmuz 1570 yılında Limasol’a çıktı ve ilk Türk bayrağı burada çekildi. 9 Eylül 
1570’de ise Lefkoşa zapt edilmiştir. Daha sonra Girne, Baf ve Larnaka Osman-
lı saldırılarına karşı dayanamayıp Venedikliler tarafından teslim edilmiştir. Son 
olarak 1 Ağustos 1571’de Mağusa zapt edildi ve Ada 13 aylık bir savaştan son-
ra Osmanlı topraklarına katıldı.2 Ada’nın fethinden kısa bir süre sonra 21 Eylül 
1571’de Sultan 2. Selim’in emriyle ilk imar ve iskân girişimleri de başlamıştır.3

Kıbrıs’ın 1571 yılında fethedilmesi İslami-Hıristiyan çatışmasından kaynak-
lanır. Kıbrıs, Müslüman ve Hıristiyan dünya için  yüzyıllardan  beri önem taşıyan 
bir adadır. Ada, Latinler ve özellikle de Venedikliler için Levant’da önemli bir 
yerdi. Onlar hem politik hem de ticari  amaçlar için adayı kullanıyorlardı. Meh-
met Akif Erdoğru, Ada’nın Müslümanlar tarafından fethedilmesinin İslamiyet 
için önemli olduğunu ve Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin fetvasıyla gerçekleş-
tiğini şöyle aktarır: 

2 Alasya, Halil Fikret,1988. Tarihte Kıbrıs, Lefkoşa: Ulus Ofset Tesisleri.s.34-52
3 Mağusa kalesinin de teslim alınmasından sonra Kıbrıs Adası artık Osmanlı-İslam toprağı olmuştur. 

Kıbrıs Adası fethedildikten hemen sonra 21 Eylül 1571’de Sultan II. Selim’in emriyle adaya ilk imar 
ve iskân girişimi çalışmaları başlamıştır. Buna göre İç Anadolu’dan belli şehir veya köylerden mecburi 
iskân (sürgün) yapılmasına karar verilerek Kıbrıs’a göç etmeleri zorunlu tutulmuştur. Bu iskân girişimi 
Osmanlının kurulduğu ilk dönemlerde de aynıydı. Kıbrıs’a yapılan bu iskân girişimi de aynı metotla 
uygulanmıştır. Kıbrıs’a iskan edilecek kişilerin yüzde 38’i meslek sahibiydi. Bu meslek sahiplerinin 
çoğunluğu çiftçiydiler. Yüzde 30’luk bir kısım kendi isteğiyle adaya giderken yüzde 70’lik bir kısım da 
emirle gönderilmişti. Bunların birçoğu ise zaten hüküm giymiş kimselerdi ve gittikleri takdirde cezaları 
affedilecekti. Ada’da iskân edilen bu kişilerin ezici çoğunluğu da Müslüman Türklerdir. Ancak nadir 
olarak bazı Hıristiyan aileler de iskan edilmiştir. Niğde’de Ermeni ve Rum mahallelerinden birkaç aile 
bunlar arasında iskan edilenlerdi. Ada’daki iskân işi 1581 yılına kadar sürmüştür. İç Anadolu ve Güney 
Anadolu Türklüğü ile Kıbrıs Türklüğü arasında olan kültür, gelenek birliği Anadolu’dan yapılan iskanların 
bir sonucudur. Ada’ya çiftçiler dışında iskan edilen terziler, deveciler, pamukçular, aşçılar, eskiciler, 
sünnetçiler, ekmekçiler, marangozlar, kazancılar, boyacılar, bina yapıcıları vs. gibi meslek sahiplerinin 
yanında imam, müezzin ve hatip gibi İslâm dinini Kıbrıs’ta temsil edecek okumuş mütedeyyin kişiler de 
nakledildi. Örneğin bunlar arasında iskan defterine kaydedilen Seydişehir Cami mahallesinden Mehmed 
oğul Mustafa imam olup ilim sahibi bir kişiydi ve kendisine saygı gösterilmesi defterde belirtilmişti. 
Sonuç olarak, Kıbrıs adası, fetihten hemen sonra bir iskan faaliyetine sahne olmuştur. 1572’den itibaren 
yerleştirilen Türk halkı, yüzyılların tahribatına rağmen, günümüze kadar kimliğini, kültürünü ve nüfus 
olarak varlığını korumuş ve günümüzdeki Kıbrıs halkını meydana getirmiştir. (Erdoğru, Mehmet 
Akif,2008. Kıbrıs’ta Osmanlılar, Lefkoşa: Galeri Kültür Yayınları,s.16-43).
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“Kutsal topraklara giden Avrupalı Hacılar için Ada, Avrupa ile Kudüs ara
sında önemli bir ara durak idi. Osmanlılar adayla ciddi olarak 15.yüzyılın son
larında ilgilenmeye başladılar. İstanbul ve çevresinde hâkimiyetlerini sağlam
laştırdıktan sonra, Memluklar ve Venediklilerle olan ilişkilerin yeniden gözden 
geçirdikleri vakit, Ada’nın kendi toprakları için ne kadar bir tehlike arz ettiğinin 
farkına vardılar. Venedik ile Osmanlılar arasında yürürlükte olan bir barış an
laşması olmasına rağmen, meşhur Şeyhülislâm Ebussuud Efendi’nin fetvasıyla, 
Kıbrıs Adası’nın eskiden bir İslâm toprağı olduğu ve fethedildiği takdirde bütün 
İslâm dünyasına menfaat sağlayacağı düşüncesiyle, anlaşma tek taraflı olarak 
bozuldu ve neticede 1571 yılında Ada, Osmanlılarca zor bir mücadeleden sonra 
Venediklilerden alındı.” 4

1571’den 1878’e kadar üç asırdan fazla bir süre Kıbrıs’ta hüküm süren Os-
manlı Devleti,19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren birbirine  izleyen savaşlarda 
büyük toprak kayıplarına uğrar. Bu toprak kayıplarından biri de Kıbrıs olmuştur. 

1877 yılında başlayan Osmanlı-Rus savaşının Osmanlı aleyhine sonuçlan-
masıyla Ayastefanos Andlaşması’nın imzalanması, Osmanlı Devleti’ni güç bir 
duruma soktu ve imparatorluğun ülkeleri parçalandı. Doğuda Batum, Kars ve 
Ardahan Ruslar tarafından işgal edildi. Batıda Romanya, Sırbistan ve Bulgaristan 
prenslik haline sokuldu. Rusya’nın boğazlara yaklaşmasını, Akdeniz ve Hindis-
tan’a olan bağlılık ve menfaatlerine tehdit sayan Britanya(İngiltere)5 başta olmak 
üzere, Balkanlara Rus nüfuzunun yayılmasını tehdit gören Avrupa devletleri, 
Ayastefanos Andlaşması’nı tadil için Rusya’yı Berlin’de bir kongre toplanması-
na ikna ederler. Osmanlı Devleti de Berlin Andlaşmasıyla, Rusya’nın Anadolu’da 
ilerlemesini engellemek düşüncesiyle 4 Haziran 1878’de Kıbrıs’ı  Britanya’ya 
kiralar ve üç asırlık Kıbrıs  egemenliği son bulur. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı 
Devleti’nin Almanya safında (İttifak Devletleri) Britanya’ya karşı (İtilaf Devlet-
leri) savaşa girmesi üzerine ise Britanya , 1878 Berlin Andlaşması’nı hükümsüz 
sayarak 5 Kasım 1914’te adayı tek taraflı ilhak etti. I. Dünya(Paylaşım) savaşın-
dan yenilgiyle ayrılan Osmanlı Devleti yerine “Ya İstiklâl Ya Ölüm” parolasıyla 
şahlanan Türk Milleti İstiklal Savaşı sırasında daha önce kaybettiği Batum, Kars 

4 Erdoğru,a.g.e.,s.30-31
5 Resmi terminolojide  olduğu kadar,diğer soyların varlığının kabul edilmesinin  gereği açısından da  

“İngiltere” sözcüğü yerine “Birleşik Krallık” ya da “Britanya “ sözcüğünün kullanılması  uygundur. 
Büyük Britanya, İrlanda Adası’nın doğusunda yer alan, üzerinde İngiltere, Galler ve İskoçya’nın  
bulunduğu “Birleşik Krallık’”a bağlı adadır. Büyük Britanya Adası, Britanya Adaları’nın en büyüğüdür. 
Genel olarak  Türkçe yayınlarda İngiliz ya da İngiltere sözcüğü geçmesine karşılık, bu kitabın editörleri 
ve yazarları “İngiltere” yerine” Britanya” ve “İngiliz”  yerine “Britanyalı”, sözcüğünü kullanmayı uygun  
görmektedirler. Britanya yerine İngiltere  sözcüğünün kullanılması, İngilizlerin kültür emperyalizmine 
bağlamak olasıdır. İngilizler, öncelikle Britanya  adasında “Gal” ve “İskoç” ulusunun kültürlerini yok 
etme konusunda uygulamalar yapmışlardır. Günümüzde  gerek Gal dili, gerekse İskoç dili neredeyse yok 
olma sürecine girmiştir. Kimi zamanlar “İskoç Ulusal Partisi”nin  ortaya çıkardığı bağımsızlık talebi bu 
açıdan değerlendirilebilir.
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ve Ardahan’ı Rusya’dan geri alır. Bu durum karşısında Britanya’nın 1878 Berlin 
Andlaşması gereğince Kıbrıs’ı Türkiye’ye geri vermesi gerekiyordu,ancak  24 
Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Andlaşması’yla Britanya’nın Kıbrıs üzerinde-
ki  egemenlik hakkı tanındı ve 1878 Berlin Andlaşması’nın feshi kabul edilerek 
Kıbrıs Britanya’ya  bırakıldı.6 

Ada’nın 1878’de Britanya’ya  kiralanması, Osmanlı’nın peş peşe girdiği sa-
vaşlarda aldığı ağır yenilgiler, Lozan Andlaşması’nın imzalanmasıyla Kıbrıs’ın 
Britanya’ya  bırakılması gibi  konular, birçok Kıbrıs Türkünün vatanından göç 
etmesine neden olmuş,7 geriye kalanların büyük bir çoğunluğu hem İslami, hem 
de Türk kimliğini  koruyarak yaklaşık yüz yıl boyunca var olma-yok olmama 
savaşı vermiştir. 

Balkan Savaşları’na kadar olan süreçte Kıbrıs Türklerinde, Türk kimliğinden 
çok İslami kimlik ön plandadır. Balkan Savaşları’ndan sonra Türkiye’de Türk-
çülük hareketinin devreye girmesiyle birlikte dernekler, yurtlar ve dergiler bir 
oluşum dönemi içinde birbiriyle kaynaşıyorlardı. Şüphesiz bunların en önemlisi 
de “Türk Ocağı”dır.8 Türkiye ile olan bağını hiçbir zaman koparmayan Kıbrıs 
Türkleri, Balkan savaşlarından sonra gelişen süreçte Türkçü-milliyetçi hareketle-
rinin etkisinde kalmıştır. Kıbrıs Türklerinin, Türkçü-milliyetçi hareketleri Kurtu-
luş Savaşı (1919-1922)’nda daha  açık olarak karşımıza çıkar. Önemli bir gelişme 
de Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının ardından imzalanan Lozan Andlaşması’dır. 
Bilindiği gibi Lozan Andlaşması ile Kıbrıs resmen Britanya  yönetimine girmiş-
tir. Lozan Andlaşması’yla, Kıbrıs Türklerinden Türk vatandaşlığı  ya da  Britanya 
vatandaşlığına geçmek için bir tercih yapmaları istenir. Türk vatandaşlığını tercih 
edenler Türkiye’ye göçe başlar ve bu göç 1940’lara kadar sürer. Çünkü Andlaş-
ma, Türk vatandaşlığını seçenlere, seçme haklarını kullandıkları tarihten itibaren 
on iki ay içinde adadan ayrılmalarını zorunlu kılmıştır. Böylece adadaki Türk 
nüfusu, Rumlar karşısında epey azalmış oldu.9

Kıbrıs Barış Harekatı’nın Sosyo-Ekonomik ve Siyasi Nedenleri
1 Nisan 1955’te EOKA tedhiş örgütü Akritas Planı çerçevesinde harekete ge-

çer ve Kıbrıs adasını Yunanistan’a bağlama çalışmaları hız kazanır. Eoka ve kilise 

6 Alasya,a.g.e.,s. 125, 126, 127, 141, 142
7 Oğuz Karakartal, Kıbrıs Türklerinin Ada’dan üç farklı tarihte Anadolu’ya büyük göçte bulunduklarını 

şöyle ifade eder: “Bunlar Kıbrıs’ın Britanya (İngiltere)’ ya kiralandığı 1878 tarihi ile adanın Britanya 
(İngiltere)tarafından ilhak edildiği 1914 ve Lozan Andlaşması sonucu adanın Britanya(İngiltere)’da 
kalmasının kabulü ardından 1925’tir.” (Karakartal, Oğuz,2010. Kıbrıs’ta Türkiye Kültür Adamları ve 
Eserleri (1873-1974), İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık ,s.23).

8 Onuş, Emin,2014.Kültür ve Edebiyat Zemininde Kıbrıs’a İslami Bir Bakış, Turkish Studies, Volume 9/6 
Spring, s.807-826.

9 Özersay, Kudret,2002. Kıbrıs Sorunu Hukuksal Bir İnceleme, 2. Baskı, Ankara: Avrasya Stratejik 
Araştırma Merkezi.
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iş birliğinde amaç Kıbrıs Türklerini imha etmektir. EOKA katliamları ile Kıb-
rıs Türklerine adada yıldırma politikası uygulanmaktadır. Katliamların yanında 
ekonomik ambargo uygulama, mal-mülk azaltılması, eğitimde kısıtlama ve nite-
kim göçe zorlama politikaları başı çekmektedir. Nitekim 1955’te başlayan Eoka 
tedhiş hareketlerinden 21 Aralık 1963 tarihine kadar olan süre zarfında dünya 
tarihinde az rastlanan soykırım hareketleri pek çok Kıbrıs Türkünün adayı terk 
etmesine ve yurtdışına göç etmesine yol açar.

Kıbrıs’ta 1963 Aralık ayında başlayan soykırım hareketleri dünya tarihin-
de “Kanlı Noel” olarak anılır. ENOSİS faaliyetlerinin hız kazandığı bu yıllarda 
Rumlar, Türklere karşı sosyal-siyasi ekonomik ve kültürel baskı uygularlar. Bu 
yıldırma politikaları neticesinde pek çok Kıbrıs Türkü ada dışına göç ederken 
adada kalanlar da müthiş bir buhran ve yokluk içinde yaşarlar.

3.Makarios planlarını adada yaşayan Kıbrıs Türklerini ekonomik olarak devre
dışı bırakmak ve bu ekonomik çöküşün ardından direnme güçlerinin iyiden iyiye 
zayıflamasıyla beraber Enosis’i ilan etmek üzerine kurgularken Albay Grivas ise 
“Megali İdea: Büyük Fikir”10 doğrultusunda Enosis planlarının bir an  önce dev-
reye girmesini arzular.

1963 sonrası dönemde evlerinden göç etmek zorunda kalan yaklaşık 25 bin 
Kıbrıs Türkü dışında 23.500 işsiz ve başkasının desteğine muhtaç olan yaşlılar 
ile sakatlardan oluşan 7.500 kişilik bir grup da bulunmaktaydı. 3.Makarios rejimi 
Kıbrıs Türklerini dar bir alana hapsetmiş ve sıkıştırmıştır. Bunun üzerine eko-
nomik ambargo uygulaması da eklemiştir. Kıbrıs Türklerini bulunduğu yerlere 
ihtiyaçlarını karşılayacak nakillere de çeşitli zorluklar getirir ve ikmal maddele-
rinin gelişini yasaklar. Mart 1968 tarihine kadar akü, kablo, lastik, kauçuk, çivi, 
telefon, tel, kamyon, traktör, eldiven, ceket, torbadan yangın söndürme aletlerine 
varıncaya kadar pek çok ihtiyaç maddesinin alınıp satılmasını ve Türk bölgele-
rine girişine izin vermemesi, Kıbrıs Türklerinin ekilebilir arazilerine ek vergiler 
koyması, posta haberleşmesini kesmesi gibi uygulamalar  yaşamı  iyice çekilmez  
duruma getirmiştir.11 Bunun sonucu olarak Kıbrıs Türkleri 1960’lardan 1974’e 
kadar başta Türkiye olmak üzere Britanya , Avustralya, Amerika ve Kanada’ya 
göç etmiştir.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın gerçekleşmesini tetikleyen en önemli siyasi geliş-
me ise 15 Temmuz 1974 tarihinde Rum Milli Muhafız Ordusuna bağlı askerler, 
3.Makarios’un Başkanlık Sarayını bombalamaya başlamasıyla olmuştur.3.Maka-
rios saldırıdan kurtulmuş, önce Britanya üssüne geçmiş, oradan da adayı terk
etmiştir. Yunan subayları darbenin ilk günlerinde harekatın Türklere yönelik ol-

10 Bakınız: Bölüm 2.6: Nilüfer Erdem,Megali İdea Hayali
11 Keser, Ulvi,2006. “Kıbrıs’ta Göç Hareketleri ve 1974 Sonrasında Yaşananlar” ÇITAD, V/12, s.109-110.
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madığını belirtse de Türkiye’nin ve Türk kesiminin müdahalesini engellemişler-
dir. Darbe sonucunda yönetimi ele geçiren askerler, Kıbrıs Helen Cumhuriye-
ti’nin kurulduğunu açıklamışlar ve Enosis emelleriyle tanınan, Eoka üyesi, Mahi 
(Savaş) dergisi yayıncısı Nikos Samson’u devlet başkanlığına getirmişlerdir.12  
Kıbrıs’ta yapılan bu darbe aslında Ada’ya yapılan açık bir Yunan müdahalesi idi. 
Adadaki anayasal düzen yıkılmış, gayrimeşru bir askeri yönetim işbaşına gel-
mişti. Böylece Londra ve Zürih Andlaşmaları ihlal edilmiştir. Dünya kamuoyu, 
Amerika Birleşik Devletleri haricinde bütün devletler, Kıbrıs’ta yeni yönetimi 
tanımadıklarını açıklamışlardır. Kıbrıs’ı Enosis’e götüren bu gelişmeler üzerine 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Garanti Andlaşması çerçevesinde Türkiye’nin  güven-
cecilik hakkını kullanması için gerekli hazırlıkları yapmaya başlamıştır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin, 1964’te aldığı Kıbrıs’a müdahale kararı da halen ge-
çerliliğini korumakta idi. İşte tüm bu gelişmeler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti 
20 Temmuz 1974 tarihinde sabahın erken saatlerinde adaya çıkarma yapar ve 
Kıbrıs Barış Harekatı başlar.13 

Kıbrıs Barış Harekatı’nın Andlaşmalardan Doğan Gerekçesi ve 
1974 Barış Harekatı
Uluslararası andlaşmalar neticesinde 1960 yılında, Kıbrıs adasında Türk ve 

Rum halkı arasında ortaklık temeline dayandırılan Kıbrıs Cumhuriyeti kurulur. 
Kıbrıs Cumhuriyeti Zürih ve Londra Andlaşmaları ile iki toplumun ortaklığında 
her iki halkın eşit siyasi hakkına dayanan bağımsız, toplumsal otonomi, Türkiye, 
Yunanistan ve Britanya’nın  güvencecilik ilkelerine göre ilan edilmiştir. Ancak 
Kıbrıs Rum siyasileri, 1960 Cumhuriyeti’nin yaşamasına pek fazla şans vermez-
ler. Kıbrıs Rum tarafı Zürih ve Londra Andlaşmaları ile Kıbrıs Türklerine gere-
ğinden fazla hak verdiğini düşünmektedir. Bu yüzden 1960 Anayasasının işlemez 
olduğunu öne sürerler. Zürih ve Londra Andlaşmaları  sonucunda kurulan Kıbrıs 
Cumhuriyeti, Rumların Kıbrıs Türklerini devlet kurumlarından dışlama, Ada’da-
ki varlıklarını sona erdirme çabaları ve  sonuçta Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak 
yani Enosis’i gerçekleştirme düşünceleri iki toplum arasındaki ilişkileri oldukça 
zayıflatmaya başlar. 

Nitekim Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Başpiskopos 3.Makarios, 
Anayasa’da değişiklik yapılması için 30 Kasım 1963’te 13 maddelik bir öneri 
hazırlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’e iletir. Ancak bu öne-
riler 16 Aralık 1963 yılında hem Kıbrıs Türk tarafı hem de Türkiye tarafından 
reddedilmiştir. 

12 Sarıca, M. Teziç, E. Eskiyurt, Ö,1975. Kıbrıs Sorunu, İstanbul: İ.H.F. Yayınları.s.173
13 Güler, Yavuz,2004. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna Kadar Kıbrıs Meselesi”, G.Ü. 

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, C.5, s.1, s. 109).
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Tarihte Kanlı Noel olarak adlandırılan ve 21 Aralık 1963 tarihinde başlayan 
Eoka tedhiş hareketleri ile Kıbrıs kan gölüne çevrilir. Kıbrıs Türk toplumuna kar-
şı başlatılan bu kapsamlı ve sistematik saldırılar Girit’te yaşanan soykırımların 
habercisi gibidir. Etnik bir temizlik girişimi olan Akritas Planına dayandırılan bu 
ENOSİS kampanyası ile Türklerin yok edilmesi ve yukarıda da belirtildiği  gibi 
Ada’dan göç ettirilmesi amaçlanmıştır. Akritas Planı ve Enosis faaliyetleri neti-
cesinde tam 30.000 Kıbrıs Türk’ü 103 köyü terk etmek zorunda kalmıştır. 

1963’te gerçekleşen Kanlı Noel katliamlarından sonra 27 Aralık 1963’te Tür-
kiye, Yunanistan ve Britanya’nın yer aldığı üç güvenceci  ülke askerlerinden olu-
şan bir “Barışı Koruma Kuvveti” oluşturulur. 30 Aralık 1963’te Lefkoşa ikiye 
ayrılmıştır. Bir Britanyalı general yeşil bir kalemle harita üzerinde bir çizgi çizer 
ve Lefkoşa bu tarihten sonra “Yeşil Hat” sınırı olarak adlandırılır.

BM Güvenlik Konseyi, 4 Mart 1964’de aldığı 186 sayılı karar ile adaya 
Uluslararası Barış Gücü (UNFICYP)’nü konuşlandırır. Yunanistan gizlice adaya 
20.000’e ulaşan askeri kuvvet yollamaya başlar. Böylece, eşit hak ve hukuk il-
kelerine dayalı, bağımsız olarak kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti bir ortaklık devleti 
olmaktan çıkar ve Rumların  egemen olduğu bir yönetime dönüşür. 

1967’de Yunanistan’da yönetimi askeri darbeyle ele geçiren Cunta, Enosis’e 
ulaşmak için Keşan ve Dedeağaç görüşmelerinde Türkiye ile pazarlığa kalkış-
mış, bundan sonuç alamayınca Kıbrıs’ta Boğaziçi ve Geçitkale köylerine karşı 
saldırılar düzenlenmiş, bu saldırılara Yunan birlikleri de katılmıştır. Türkiye’nin 
anlaşmalardan doğan müdahale hakkını kullanacağı yönündeki ihtarı üzerine bu 
buhran son bulmuş ve Yunanistan, Birleşmiş Milletler gözetimi altında Ada’dan 
kuvvetlerini çekmek zorunda bırakılmıştır. 

1968 yılında taraflar arasında müzakereler başlar. Yıllarca devam eden mü-
zakerelerde konuşulmamış konu kalmamıştır. Müzakereler Birleşmiş Milletler 
İyi Niyet Misyonu çerçevesinde süreç içerisinde ortaya çıkan yerleşik Birleşmiş 
Milletler parametreleri olan siyasi eşitlik ve iki kesimlilik temelinde, eşit statüde 
iki Kurucu Devleti  içeren yeni bir ortaklık kurulması amacıyla yürütülmektedir. 
Müzakere sürecinde Birleşmiş Milletler tarafının çözüm önerilerine evet diyen 
taraf hep Kıbrıs Türk tarafı olmuş, ancak Rum tarafı anlaşmaya yanaşmamış, 
Kıbrıslı Türklerle ortak bir geleceği paylaşmayı reddetmiştir. 

Kıbrıs Türklerinin yönetimden uzaklaştırılması üzerine Kıbrıs Rumlarının 
arasında görüş ayrılıkları belirmeye başlamıştır. Eoka’cılar arasında ortaya çık-
maya başlayan görüş ayrılıkları, Türkiye’nin müdahalesinden çekinen ve Türkle-
ri ekonomik yoldan alt etmeyi yeğleyen 3.Makarios ile süratle sonuç alınmasını 
arzulayan eski cuntacıları içeren Eoka-B’cilerin karşı karşıya gelmelerine neden 
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olmuştur. 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunan Cuntasının desteğiyle Eoka lideri Ni-
kos Sampson, adayı Yunanistan’a bağlamak amacıyla 3.Makarios’a karşı bir dar-
be gerçekleştirerek iktidarı kısa süreyle ele geçirmiştir. Kıbrıs’ın egemenliğine ve 
toprak bütünlüğüne kasteden bu hareket karşısında Türkiye, 1960 Garanti And-
laşması çerçevesinde, önce Britanya’ya ortak müdahale teklifinde bulunmuştur. 
Britanya’nın olumsuz cevap vermesi üzerine Türkiye adadaki Türklerin güvenli-
ğini de dikkate alır ve dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Başba-
kan Bülent Ecevit ve Genel Kurmay Başkanı bir araya gelerek toplantı yaparlar. 
Nitekim Türkiye Cumhuriyeti 20 Temmuz 1974’te Barış Harekatı’nı başlatmış-
tır. Böylece Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı önlenmiş, Kıbrıs Türk halkının varlığı 
da güvence altına alınmıştır. Türk Barış Harekatı aynı zamanda Yunanistan’da 
Cunta idaresinin de sonu olmuş ve ülkeye demokrasi getirmiştir. 1963’te Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nin yıkılması ile yaklaşık 11 yıl süren Rum mezalim ve zulümleri 
sonrası Kıbrıs Türk’ünün tek umudu her zaman Türkiye olmuştur. Hatta bekle-
dikleri bu yardım gelmeyince Rum radyoları Kıbrıs Türkleri ile dalga geçmek, 
kışkırtmak için “Bekledim de gelmedin” adlı türküyü günlerce çalarak psikolojik 
olarak Kıbrıs Türk’ünü yıldırma politikası uygulamışlardır14. Türkler bu süreç 
boyunca son derece çözüm odaklı davranmıştır. Güvenceci  devletlerden olan 
Yunanistan’ı, Londra ile görüşmelere davet etmiş, ancak çözüm yerine savaş yan-
lısı olan Yunanistan görüşmelere gelmemiştir. Dönemin Türk Başbakanı Bülent 
Ecevit, Britanya Başbakanı James Callaghan’a Kıbrıs Türk’lerinin durumunu ve 
soykırıma uğradığını anlatsa da Callaghan çözüme yanaşmamıştır. Yapılanlara 
daha fazla göz yummak istemeyen Türkiye “Ayşe tatile çıktı” parolası ile Kıbrıs 
Barış Harekatı’nı 20 Temmuz 1974’de başlatmıştır. Rumların Türklere günler-
ce radyolarda “Bekledim de gelmedim” şarkısı ile uyguladığı psikolojik baskıya 
karşılık olarak bu sefer Türk radyolarında “Bir gece ansızın gelebilirim.” şarkıları 
çalıyor ve “Artık yalnız değiliz” iletisi veriliyordu. Çözüm için son kez 25 Tem-
muz 1974’de, Cenevre’de toplanıldı. Burada Kıbrıs sorunu için alınan kararlara 
Yunanistan uymayınca 14 Ağustos 1974’de 2. Kıbrıs Barış Harekatı başlamıştır. 
Türk ordusuna çok dayanamayan Rum askerleri çekilir ve 16 Ağustos’ta ateşkes 
ilan edilmiştir. Kıbrıs Türk’ünün on bir yıllık mücadelesi sona ermiş ve faşist 
Sampson yönetiminden kurtulmuşlardır. Bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’nin sınırları çizilmiş ve Kıbrıs Türk halkı milli kimliğine kavuşmuştur. Barış 
harekatı sonrası Kıbrıs Türk toplumunda bir canlanma oluşmuş ve her meslek 
dalında dernek, sendika gibi kurumlar kurulmuştur. Sosyal yaşantı demokratik 
düzene uygun yaşanmaya başlamıştır. Bu harekat sadece Kıbrıs Türk’leri için de-
ğil Rumlar içinde kurtuluş olmuştur. Kıbrıs Barış Harekatı’nın son zamanlarında 
Rum tarafı da oldukça karışmış ve kurucu Cumhurbaşkanı bir  söyleşide, durum-

14 Bora, Yılmaz, “Rumlar 11 yıl bize “Bekledim de gelmedin” şarkısı dinletti.” https://www.guncelkibris.
com/rumlar-11-yil-bize-bekledim-de-gelmedin-sarkisi-dinletti/ (Erişim: 30.05.2021).
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dan şöyle bahsetmektedir; “15 Temmuz 1974 sabahı Kıbrıs Rum tarafından silah 
sesleri duyuldu ve radyoda marşlar çalmaktaydı. Makarios ölmüş, Rum cunta
cılar darbe yapmıştı. Çok sayıda ölü ve yaralılar vardı.”15 Kıbrıs’ın bağımsızlı-
ğını ilan etmesi ile Enosis planı sonsuza kadar tarihe karışmış ve Kıbrıs Türk’ü 
bağımsız yaşam hakkı elde etmiştir. Günümüzde iki devletli çözüm planları halen 
görüşülmeye devam etse de Kıbrıs, Türklerindir ve öyle kalacaktır. 

Kıbrıs Barış Harekatı’nın Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’a Yansıması

1974 Barış Harekatı’ndan sonra Kıbrıs sorununa çözüm bulma çalışmaları 
başlar. Bu kapsamda Nato üyesi ülkeler batı ittifakının zarar görmemesi adına 
özen gösterirler. Nato açısından olumsuz bir gelişme olur. Yunanistan Nato’nun 
Türkiye’nin Kıbrıs çıkarmasını engelleyemediğini gerekçe göstererek Nato’nun 
askerî kanadından çıkar. 1980 yılında Türkiye Cumhuriyeti vetoyu kaldırınca 
Yunanistan Nato’nun askeri kanadına geri döner. 1981 yılında Papandreou’nun 
iktidara gelmesiyle beraber Yunanistan, Kıbrıs sorununu Türk-Yunan ilişkileri ve 
Nato çerçevesinden çıkartma politikası izler. 16

Türkiye’nin adaya müdahalesinden sonra, Kıbrıslı Türkler, anavatanın fiili ve 
etkin güvencesi altına girmişlerdir. Türklerin can güvenliğinin yanında, iktisadi, 
siyasi ve kültürel güvenlikleri de sağlanmıştır. Geçici Kıbrıs Türk Yönetimi, Kıb-
rıs Barış Harekatı’ndan sonra ortaya çıkan bu yeni durumun hukuki olması için 
ve toplumda huzuru, düzeni sağlamak amacıyla 13 Şubat 1975 tarihinde Kıbrıs 
Türk Federe Devletini (KTFD) ilân etmiştir. Yeni devletin anayasası, Geçici Türk 
Yönetimi tarafından hazırlanmıştır. Bunun üzerine Rum tarafı, KTFD’nin ilanı-
nın, Kıbrıs’ın bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve 1960 andlaşmalarına aykırı 
olduğunu ileri sürmüştür.17 

 Rum-Yunan ikilisi günümüzde de Enosis emellerini halen sürdürmektedir, 
Kıbrıs Türklerinin uluslararası andlaşmalardan doğan haklarını tanımadıkları gibi 
ekonomik ambargo da uygulamaktadırlar. Uluslararası platformda uyguladıkları 
yıkıcı propagandalar ile meselenin çözümü hususunda sergiledikleri uzlaşmaz tu-
tum günümüze kadar gelmiştir. Yunanistan’ın bu uzlaşmaz tavırları, tarih boyun-
ca olduğu gibi büyük Avrupa Birliği(AB) ve ABD’nin desteğini aldığını ve halen 
Kıbrıs’ı ilhak etme düşüncelerinin devam ettiğini açıkça göstermektedir. Bu ama-
ca uygun olarak Avrupa AB üyeliğini baskı aracı olarak kullanmaktadırlar. Avru-
palı devletler de geçmişte olduğu gibi günümüzde de her zamanki taraflı tutum-
larını sürdürmektedirler. Türkiye ve AB arasında sürdürülen üyelik müzakereleri 

15 Gökhan, Mehmet,2002. Kıbrıs Barış Harekâtında İlginç Olaylar, İstanbul: Akdeniz Haber Ajansı 
Yayınları.s. 15

16 Kasım, Kamer,2007. “Soğuk Savaş Dönemi Sonrası Kıbrıs Sorunu”, Akademik Bakış Dergisi, C. 1, s.57-
59).

17 Keser,a.g.e.,s.111-112
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kapsamında ön şart olarak ileri sürmektedirler. Kıbrıs adası, Doğu Akdeniz’i ve 
Ortadoğu’yu denetleyen stratejik bir konuma sahiptir. Akdeniz ticaretini elinde 
bulundurmak ve Ortadoğu bölgesindeki zengin petrol kaynaklarını denetlemek 
isteyen büyük devletler de ada üzerinde söz sahibi olmayı amaçlamaktadırlar. 18

Dikkate değer önemli bir nokta da Uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde 
2004 yılında AB’nin siyasi desteğini alan ve üye yapılan Güney Kıbrıs Rum Yö-
netimi haksız bir şekilde Kıbrıs’ın tamamının temsilcisi sıfatını kullanmaktadır. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)’nin ada üzerindeki haklarını yok sayan 
bu hareket Kıbrıs etrafındaki ülkelerle Münhasır Ekonomik Bölge belirleme an-
laşmaları yapmaktadır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Münhasır Ekonomik Bölge 
Alanları içinde petrol ve doğal gaz çıkarma çalışmaları da yürütmektedir. Açtığı 
ihalelere katılan şirketlerin  ait olduğu ülkelerin silahlı kuvvetleri ile de ortak 
askeri tatbikatlar yaparak hukuk dışı uygulamalarına karşı Türkiye’nin ve KKT-
C’nin müdahalesini önlemeye çalışmaktadırlar.19 

Kıbrıs Barış Harekatı’nın Batı Trakya  Türkleri ile Rodos ve 
İstanköy Türklerine Yansımaları

Batı Trakya  Türklerine Yansımaları
Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından Albaylar Cuntası’nın devrilmesi ve Yuna-

nistan’a demokrasinin gelmesi Batı Trakya’daki azınlık politikalarında değişik-
lik beklentisi yaratmıştı. Ancak, Yunan hükümetleri tarafından uygulanan azın-
lık politikalarında, cunta dönemindeki baskılar kadar olmasa bile, farklı politik 
baskı araçları kullanılmış ve bu dönemde en çok Azınlığın “Türk” kimliği hedef 
alınmıştır.  Yunanistan bu dönemde demokratik  hayata geçse de Azınlığın siyasi 
özgürlüklerinin üzerindeki kısıtlamalar kalkmamıştır. Söz gelişi, 1974’ten sonra 
Yunanistan’ın dernekler ile ilgili tutumu, Batı Trakya’daki Türklük bilincini bas-
tırma şeklinde gelişmiştir. Bu bağlamda Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği, 
İskeçe Türk Birliği gibi adında Türk olan dernekler kapatılmıştır.20 Batı Trakya 
Türklerinin günümüzde de devam eden  birçok sorunları vardır.Bunlar arasında; 
Kimlik sorunu,Eğitimle İlgili Sorunlar, Vatandaşlıktan Çıkarma, Vakıflar Soru-
nu,, Müftülük Sorunu, Ayrımcılık, Toprak ve Taşınmazlarla İlgili Sorunlar, Yasak 

18 Ayabakan, Levent,2007. Fatin Rüştü Zorlu’nun Hayatı ve Kıbrıs Meselesi, (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Kars: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.s. 1).

19 Taşçıoğlu, Ömer Lütfi,2018. “Yunanistan’ın ve GKRY’nin ABD, İsrail, Mısır Arap Cumhuriyeti (MAC), 
İngiltere ve Fransa ile Yaptığı Ortak Askerî Tatbikatlar” SSS Journal, Vol: 4, Issue: 8, s.6432-6441: 6432).

20 Sönmezoğlu, Faruk,2000. Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve Büyük Güçler, İstanbul: Der Yayınları.s. 344
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Bölge Uygulaması ve Seyahat Serbestliğinin Engellenmesi, Siyasi Katılım Hak-
kının Engellenmesi-Sınırlanması gibi sorunlar sıralanabilir.21,22,23

Rodos ve İstanköy Türklerine Yansımaları 
Bilindiği üzere, Dünya kamuoyunda Yunanistan’daki Türk Varlığı’nın Batı 

Trakya’yla sınırlı olduğu algısı olmakla birlikte Rodos ve İstanköy ağırlıklı ol-
mak üzere Onikiada’da yaşayan ve sayıları 9.000’in üstünde bir Türk nüfus da 
bulunmaktadır. Yunan makamları, 1923 yılında Lozan Barış Andlaşması imza-
landığında Onikiada’nın İtalyan yönetimi altında bulunduğu gerekçesiyle söz-
konusu soydaşlarımıza “azınlık” statüsü tanımamaktadırlar. Rodos ve İstanköy 
(Kos) Adaları 1912 yılında İtalya tarafından ilhak edilmiştir. Daha sonra,1947 
yılında Paris Barış Andlaşması uyarınca Yunanistan’a devredilmişlerdir. 

Kıbrıs Barış Harekatı ve sonuç olarak KKTC’nin kurulması, Yunanistan ve 
Güney Kıbrıs Rum kesimi için ortaya çıkan travmanın etkileri Rodos ve İstanköy 
Türkleri açısından olumsuz olmuştur.

Bu travma Rodos ve İstanköy Türklerine nefret,baskı,ayrımcılık ve  hatta iş-
kence olarak yansımış ve bunların sonucunda adalardan Türkiye ve diğer ülkelere 
göçü hızlandırmıştır. Bu kapsamda çok sayıda adalı Rodos ve  İstanköy Türk’ü-
nün, bu travmadan payının aldığı tespit edilmiştir. “Kaymakçı ve Özgün” tarafın-
dan 2015 yılında  sözlü anket yöntemiyle gerçekleştirilen bir araştırmada, adla-
rının  saklı tutulmasını isteyen24 çok sayıda Rodos Türk’ü, “1974’de çok kişiye 
eziyet  edildiği,200 kişinin işkenceden geçtiği, bunlardan ikisinin çok kısa sürede, 
beşinin de zamanla vefat ettiği, dükkan ve arabalarının  yakıldığı, Yunan kom
şularınca tacize uğradıkları ve evlerini  taşladıkları, Şinasi adlı öğretmenlerinin 
casusluk yapıyor diye 23 ay içeri aldıkları, dövüldüğü ve dişlerinin döküldüğü,
Türk  esnaflarına zorluk çıkarıldığı,özel sektörde(kamu sektöründe hiç memur 

21 Aksu,Fuat,2001.Türk-Yunan ilişkileri : ilişkilerin yönelimini etkileyen faktörler üzerine bir inceleme /  
Ankara : Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi, 2001

22 Ayhan,Halis,Batı Trakya Türk Azınlığının Hukuki Ve Siyasi Sorunlarının Asimilasyon Politikası 
Çerçevesinde  Tahlili https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/

23 Toprak,Serap, Türk-Yunan Siyasi İlişkileri Çerçevesinde Batı Trakya Sorunu.  https://dergipark.org.tr/en/
pub/bitlissos/issue/3709/49088

24 Rodos ve İstanköy’deki görüşmecilerinin tümü,kendilerine doğrudan gelebilecek tehlikelerden dolayı 
adlarının açıklanmamasını ve görüntülerinin alınmamasını  talep etmişlerdir.Benzer talepler Türkiye’de 
görüşme yapılan kimi adalılardan da gelmiştir.Türkiye’da yaşamakta olanlar bile,adlarının belirtilmesiyle 
adalardaki akrabalarının  ve kendilerinin zarar görebileceği ya da turist olarak adalara gidilmesinin  
kısıtlanabileceği endişesini dile getirmektedirler. Yazarlar, dile getirilen bu endişeleri  makul bir talep 
olarak karşılamak zorunda kalmışlardır. Bu nedenle  adalarda görüşme yapılan kişilerin tümü ile 
Türkiye’de bu konuda talep edilen kişilerin adları,araştırma  bulguları kaleme alınırken verilmemiştir.
(Bakınız: Kaymakçı, M., C. Özgün, 2015. Rodos ve İstanköy Türklerinin Yakın Tarihi: Ege Denizi’nde 
Yükselen Sessiz Çığlık, Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları, 
s.14)
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çalıştırılmamaktadır) çalışan Türklerin işlerine son verildiği ,bu uygulamalar
dan Amerikan yurttaşı  bir Türk taksicinin bile payını aldığını”  ifade etmişlerdir.

İstanköy Türkleri de ayrımcılığın Kıbrıs harekatından sonra yoğunlaştığını 
belirtmektedirler.Adı saklı tutulan bir İstanköy Türkü  ise; “Kıbrıs hadisesinden 
sonra bize ayrımcılık yapmaya başladılar. Ticari ilişkiler devam etti, ama kom
şuluk ilişkilerini zedeledi. Ben o sıralarda köyde çalışıyordum, şehirde toplanan 
Yunanlar bize bağırıyorlardı. Çocuklara evin kapısını kapatmayın dedim. Çünkü 
kapıyı kapatsan, gelecekler kapıyı kıracaklar. Onlara korkumuzu göstermedik. 
Kapıya oturdum. Çünkü korku gösterirsen dalacaklar evlere. Sonra kurtardık ya
kayı” demektedir.

Kıbrıs olayları ile Rodos ve İstanköy Türklerine karşı ortaya çıkan nefret ve 
baskı, bir yandan Yunan algısındaki olumsuz Türk imgesini yansıtırken, bir yan-
dan da Türkiye’ye göçü hızlandırmış bulunmaktadır.25,26

Sonuç olarak günümüzde Yunanistan’da,gerek Batı Trakya’da,gerekse Rodos 
ve İstanköy’de yaşamakta olan  Türkler, yalnızca Müslüman Yunan vatandaşı 
olarak görülüyor. Türklere yönelik kültürel soykırımı politikaları da halen devam 
etmektedir.  Bugün Türklerin sosyal, siyasi, dini, kültürel, ekonomik ve eğitim 
alanında yaşadığı sorunlar çözümü engelleyen unsurlar olarak göze çarpmaktadır.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın Rum-Yunan Edebiyatına Yansıması
Tarih boyunca sosyal, siyasi, kültürel, dini ve ekonomik açıdan Türk-Yunan 

ilişkileri yoğun olduğundan, bunun edebiyata yansıması da kaçınılmazdır.

Türk Edebiyatı’nda Yunan-Rum halklarına  eski destan ve  öykülerimizde 
rastlanılmaktadır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan önce Anadolu ve Rumeli’yi 
fethettikleri sırada  kaleme alınan edebiyat ürünlerinde de Rum İmgesi yer alır.27 

Fransız İhtilali’nin dünyaya yaydığı milliyetçilik fikri ve Batılı Devletlerin 
emperyal politikalarının gereği kışkırtmaları sonucunda , Osmanlı tabası altında 
olan azınlıklar harekete geçirilir. Bunların ilk görüntüsü Avrupa’daki toprakları-
mızda yaşayan azınlıkların isyanları olarak rastlanır. 1896 yılında Girit Adası’nda 
Rum komitacıların başlattığı ihtilal ve soykırım hareketleri  ve hemen ardından 
1897’de gerçekleşen Tesalya (Türk-Yunan) Savaşı’ndan sonra Türk şair-yazarla-
rında  Rumlar, artık Osmanlı Devleti’nin bir parçası olarak görülmez.28 

25 Kaymakçı, M., C. Özgün, 2015. Rodos ve İstanköy Türklerinin Yakın Tarihi: Ege Denizi’nde Yükselen 
Sessiz Çığlık, Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları, s.73-97.

26 Kaymakçı, Mustafa. 2017. Rodos ve İstanköy Türklüğü Ansiklopedisi Rodos, İzmir: İstanköy ve Onikiada 
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları. s. 282-284

27 Enginün, İnci,2011. Mukayeseli Edebiyat, İstanbul: Dergah Yayınları,s.275
28 1897 Türk-Yunan Savaşı sırasında Ahmet Midhat Efendi Gönüllü adlı bir roman kaleme alır. Romanda 

kilisenin rolü ve Türk düşmanlığı anlatılmaktadır. Girit’te yapılan ihtilal ve soykırım hareketleri pek çok 
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1912-1913 Balkan Savaşları’nda da Yunanlıların yaptığı zulümler hep akıllar-
dadır. Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ömer Seyfettin Balkan Savaşları’n-
da gördüklerini ve yaşadıklarını öyküleri ile bize aktarmıştır. 29

Başta Ömer Seyfettin olmak üzere Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edib 
Adıvar, Ziya Gökalp ve  Mehmet Emin Yurdakul gibi Türk edebiyatının önde ge-
len yazarları, savaşları yaşamışlar ve yazdıkları eserlerde olayları tüm gerçekliği 
ile anlatmışlardır.

Türk kültür ve edebiyatının duayenlerinden Prof. Dr. İnci Enginün’ün;“Coğ
rafi durum bizi başka ortak düşmanlara karşı beraber hareket etmek durumun
da bıraktığı hâlde, Yunanistan dünya barışını korumak hususunda hiçbir zaman 
Türklerin gösterdiği sorumluluğu duymamış ve daima kendi çıkarlarını düşüne
rek, Türk dostluğunu asla içinde yaşatmamıştır. Bundan dolayı savaşlarda genel
likle bir canavar hüviyetine bürünen ve entrikacı bir dış siyaset ile yenilgilerini 
zafer haline getiren Yunanlıların savaş boyu hiç değişmeyen çehrelerini, savaş
lara bizzat şahit olmuş yazarlarımızın tespitlerinden tanımak ve hiç unutmamak 
gerektiğine inanıyorum.”30 

Enginün’ün sözlerinin çok yerinde olduğu belirtilmelidir. Yunan-Rum ikilisi, 
günümüzde de Türk Karşıtlığı,daha doğrusu Türk Düşmanlığı  siyasetini sürdür-
mektedirler. Okullarda verilmekte olan eğitimlerde ve ders kitaplarında genç ku-
şaklara Türk düşmanlığı aşılanmaktadırlar. Bütün bunlar, genelde Yunan Megali 
İdeası,Kıbrıs özelinde ise Yunan faşizmi ve kilise anlayışı ile Enosis hayallerinin 
günümüzde de  devam ettiğini göstermektedir.31 

Rum halk ozanı Andreas Mappuras,1963 olaylarını anlattığı şiirinde Eoka’nın 
banyo küvetinde öldürülen anne ve çocuklarını, katliam çukurlarını unutmuş gi-
bidir. Tanrıya, Hz. İsa’ya ve Meryem Ana’ya Türk zulmünden kurtulmak adına 

eski yazı kitapta da yerini bulur. Girit Mazisi Hali İstikbali (1897) ve Girit Müslümanlarının Numune-i 
Felaketi (1897) adlı eski yazı kitaplarda kolu, kulağı kesilen, boynu kırılan Türk çocuklarını görmek 
mümkündür.

29  Ömer Seyfettin Balkan Savaşları’ndan önce 1911 yılında Genç Kalemler Dergisi’nde kaleme aldığı 
“Yeni Lisan” adlı yazısında Slavların Türk düşmanlığından söz eder: “Unutmayınız ki etrafımızdaki 
Bulgar, Sırp, Karadağ, Yunan hükûmetleri ihtizar dakikalarımızı beklediklerini saklamıyorlar. Rumların, 
Bulgarların, Sırpların Osmanlı vatanındaki mektepleri meydanda. Oralarda şiddetli bir Türk düşmanlığı 
talim olunuyor ve bunu bütün dünya biliyor, gazeteler yazıyor.” (Enginün, İnci,1984. “Ömer Seyfettin’in 
Hikayelerinde Yabancılar”, Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin, İstanbul: Marmara Üniversitesi 
Yayınları)

30 Enginün, a.g.e., s.276
31 Bu konu hakkında yapılmış kimi çalışmalar için bakınız: Mustafa Kıran, Yunan Ortaöğretim Tarih Ders 

Kitaplarında Türk ve Türkiye İmajı, Lap Lambert Academic Publishing, Berlin 2016; Köstüklü, Nuri,2015 
“Kıbrıs Rum Kesimi Tarih Ders Kitaplarında “Türk” ve “Türkiye” İmajı”, Türk Yurdu Dergisi, Yıl 104, 
s. 330; Şimşek, Ahmet,2018. Dünyada Türk İmajı Tarih Ders Kitaplarındaki Durum, Pegem Akademi,
Ankara; Demirözlü, Damla,2017. “Yunan İlkokul Edebiyat Kitaplarında Türk İmajı”, Dil, Edebiyat ve
Kültür Araştırmaları Dergisi, Volume 27, s.2,.65-89; 2.10 Bölümü: Nuri Köstüklü- Mustafa Kıran Yunan
Tarih Ders Kitaplarında Türk Kimliği Algısı)
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yalvararak yardım ister. Şair, Rumluğun Tanrı katında yüce olduğunu ifade eder. 
Şöyle dizeleri yazar:

“Tanrım! kutsal elini uzat ve dünyayı savaş ateşinden kurtar/. Yoksa eski ke
hanetler gerçekleşecek ve/ Dünyanın dörtte üçü kayıp mı olacak. / Ey İsa’nın 
anası panayiya Thesbina,/ Yardım et de özgürce nefes alalım./ Yer yüzünde barış 
ebediyen hüküm sürsün,/ Tüm Hristiyanlık senin önünde diz çöker. (…)/ Kıbrıs’ı 
ikiye bölmek istiyorlardı./ Ve Hristiyanlarla birlikte yaşayamayacaklarını söylü
yorlardı./ Ve basına da Kıbrıs’ın viran olacağından,/ Kabirlerle dolacağından 
söz ediyorlardı./ Çok geçmeden kan dökme olayları başladı,/ Halk güçlüklerle 
karşılaştı, felâketlere uğradı./ Yığabildikleri kadar silâh yığdılar ve/ Saldırıya 
geçmek için gün, saat bekliyorlardı./ Planları Aralığın yirmi beşinde sabahleyin/ 
Saldırmak ve paskayı bizlere zehir etmekti./ (Hepimizin kiliselerde bulunacağımız 
zamanda)/ Hz. İsa’nın doğumu nedeniyle, her köyde ve her kentde,/ Hepimizin 
kiliselerde olacağımız bir zamanda/ Hemen saldırarak, ellerinden geldiğince,/ 
Bizleri Dünya yüzünden tamamen silmek için planlar yaptılar/ Hatta bu arada 
Türkiye’nin de müdahalesini istiyorlardı./ Ki kulaklarımıza kadar kessinler, biz
leri/ Tamamen yok etsinler./ Şimdi ben de kendi adıma bir şeyler söyleyeceğim,/ 
Eski ozanlardan birkaç dize örnek vereceğim/ Rumluk dünyanın tümünün ortak 
olduğu bir ırktır/ Ve yüce Tanrım onu koruyup kollamaktadır./ Onu yok etmeye 
kimsenin gücü yetmedi,/ Yeryüzü varoldukça Rumluk da yaşayacaktır./ Yüce Tan
rım elini uzatarak korkunç/ Katliamlardan dünyayı kurtarmak istedi./ Bu açıkça 
belli olmuştur ki Rumun/ Kanını akıtmaya adeta bahane aramaktadırlar.” 32 

Rum halk ozanlarından Aristotelus Nikolau 1958 yılında kaleme aldığı bir 
ağıtta Eoka Tedhiş Örgütünün kurucusu ve lideri Grivas’ı (Diyenis) kurtarıcı bir 
kahraman olarak görür. Ondan yardım beklemektedir:

“Tabutlar çiçeklerle süslenmiş durumdaydı,/ Ve altında da mavi-beyaz bay
raklar vardı./ Defne yapraklarından oluşan Diyenis’in çelengi/ Ve çelengin üze
rinde de Eoka ve Diyenis yazıları vardı.” 33 

1950’li yıllarda başlayan Eoka tedhiş hareketleri ile Kıbrıs adasında 1974 Ba-
rış Harekâtına kadar Kıbrıs Türklerine soykırım yapılır. Rum araştırmacı yazar 
Yiannis E. Ioannou “The Poets of Dissent: The “1974 Generation in Cyprus” adlı 
yazısında özelikle 1970-74 dönemine vurgu yapar.34 Adadaki ideolojik ve şiddetli 
siyasi çatışmaların ülkenin gideceği yönünde Rum şairlere etki ettiğini söyler. 

32 İslamoğu, Mahmut ve Öznur, Şevket,2012. Kıbrıs Türk Kültürüne Işık Tutan Ağıtlar, C.2, Lefkoşa: 
Gökada Yayınları-TipografArt Basım Yayın Ltd,s.286-288  

33 İslamoğlu ve Öznur,a.g.e.,s 2012: 265
34 Yiannis E. Ioannou,1993. “The Poets of Dissent: The “1974 Generation in Cyprus”, Modern Greek Studies 

Yearbook, s.335.
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Bu da bize Türklerde olduğu gibi Rumların da Anavatanı Yunanistan’a çağrıda 
bulunduğunu göstermektedir:

“The ensigns flutter upside down/ Where is the fatherland?/ Where are the 
heroes:/ The ensigns became scarecrows/ in the fields of the people/ to frighten 
off liberty/ Where is the fatherland?/ Where are the heroes?/ Devastation/ The 
ensigns signal septicemia.”

Türkçesi:

“Teğmenler baş aşağı sallanıyor/ Anavatan nerede?/ Kahramanlar nerede:/ 
Teğmenler korkuluk oldu/ insanların alanlarında/ özgürlüğü korkutmak/ Anava
tan nerede?/ Kahramanlar nerede?/ Yıkım/ Teğmenler septisemi sinyali veriyor.” 
35 

1974 Barış Harekatı’ndan sonra da gerek Kıbrıs’ta, gerekse Türkiye’de hiç-
bir şair-yazarımızda Yunan-Rum düşmanlığı devam etmez, kin ve intikam duy-
gusuna rastlanmaz. Halbuki Rum-Yunan ikilisinde durum aynı değildir. Anthos 
Lykavgis savaştan sonra baba-oğul arasında bir diyalog şeklinde geçen şiirinde 
baba, savaşı kaybetmenin travmasını oğluna anlatmaktadır. Baba kendisini ve 
ırkını savaşı kaybetmesinden dolayı lanetlemektedir. Bu da bize babanın çocuğa 
kin aşıladığını açık bir şekilde gösterir:

“Father, who won? The/  Greeks?” / “Son, Damn me/  Damn my generation/  
What can I say?/  What can I tell your generation?/  Spit on me/  Spit on us.”

Türkçesi:

“Baba, kim kazandı?/ Yunanlılar mı? “/ “Oğul,/ Lanet olsun bana/ Ne söyle
yebilirim?/ Sizin neslinize ne söyleyebilirim?/ Bana tükür/ Bize tükür.”36  

Kıbrıs Rum şairlerinin kaleme aldıkları pek çok şiirde Türklerin sözde “vah
şi”, “barbar”, “katil”, “canavar”, “deccal” olduğuna dair gerçek olmayan, so-
yut vurgular yaparlar.

Rum halk ozanlarından Andreas Mappuras 1964 yılında “Kıbrıs’ta Kanlı 
Olaylar,1963” adlı bir şiir kaleme alır. Ağıt şeklinde kaleme alınan bu şiirde şa-
irin kendi toplumunun tarafını tuttuğunu ve tarihî hadiseleri gerçekçi bir şekilde 
yansıtmadığını gözlemlemekteyiz. Onun gözünde Türkler “vahşi” bir ırktır:

“Bin dokuz yüz altmış üç yılında/ Kıbrıs’ımızı büyük bir felâket sardı./ Öyle 
anlaşılıyor ki bu ada var olduğu/ Zamandan beri cezalandırılmaya mahkûmdur./ 
Mutlu bir yaşam sürmesine müsaade etmezler,/ Ne baş kaldırmasına ne de yük
selmesine izin vermezler./ Kıbrıs’ın geçirdiği tüm dönemleri okudum,/ Her za
35 Doros Loizos, [Nicosia, 1980], p. 34; [M. Margaroni [trans.])
36 Ioannou, a.g.e.,s.334
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man eziyet ve kederle yoğruludur./ Kıbrıs, onurlu ada, yeşillere bürünmüş ülke,/ 
Toprağın bugüne değin kanla boyanmıştır./ Finikelilerin zamanından Asurlara 
kadar,/ Frenkler, Venedikliler ve vahşi Türklere…”37  

Yunan ve Rumlar,Ritsos’un barışçıl bir şair olduğunu da ifade ederlerken 
O’nun Türkler için kullandığı “deccal”, “barbar”, “katil”, “canavar” sözlerini 
ve gerçekte Eoka’nın Türklere uyguladıkları soykırım hareketlerini unutmuş gi-
bidirler. Iakovos Menelaou ve Athina Tempriou makalelerinin sonunda Ritsos’un 
şu şiirine yer vermektedir:

Yunancası:

“Νησί πικρό, νησί γλυκό, νησί τυραγνισμένο,/ κάνω τον πόνο σου να πω και 
προσκυνώ και μένω./ /  Εσύ της θάλασσας ρυθμός, ολάνθιστο κλωνάρι,/  πως 
σου μαδήσαν τ’ άνθια σου διπλοί, τριπλοί βαρβάροι./ /  Τι θλιβερά που σεργιανάν 
τριγύρω σου τα ψάρια, -/  κι αντίχριστοι να παίζουνε την τύχη σου στα ζάρια/  
Κουράγιο, μικροκόρη μας, που μας εγίνεις μάνα,/  ύμνος και θρήνος της ζωής κι 
ανάστασης καμπάνα./ Χρυσή, λιανότρεμη χορδή, στον αέρα τεντωμένη,/ χαμόγελα 
κελάηδαγες μέσα στην οικουμένη./  Και τώρα πως σε τύλιξαν ματόβρεχτο κουβάρι 
–/ η οργή μας μες στο δάκρυ μας μαχαίρι στο θηκάρ/ Κι εκείνη η άμωμη μορφή, που 
εψαλμωδούσε τ’ άγια,/ χιλιάδες βόλια δέχτηκεν αντίς δάφνες και βάγια./  Κι από 
μακριά το πατρικό, το μέγα χέρι υψώνει/ και το κατάμαυρο ψωμί της προσφυγιάς 
σταυρώνει./ Το δάκρυ κράτησε το ορθό, κράτησε ορθό και το αίμα/  μη σου θολώσει 
την καρδιά της αρνησιάς το ρέμα./ Τούτο το φως δεν κρύβεται, φεγγοβολάει και 
δείχνει/  μέσα στην πιο βαθιά νυχτιά των δολοφόνων τα ίχνη./  Τούτο το φως δεν 
σώνεται, σπαθί δεν το θερίζει·/  ραντίστε τους ωραίους νεκρούς με ανθόφυλλα και 
ρύζι./  Κι απέ στεριώστε τη γροθιά στου κόσμου το τραπέζι·/  δω πέρα ο / Αχ, οι 
νεκροί μας δε χωράν στο χώμα και στο κλάμα·/  ψυχή και σώμα βάλανε στον άγιο 
αγώνα τάμα/  Και κοντοστέκουν μια στιγμή, κι έτσι σκυμμένοι - δες τους –/  βγάζουν 
με τα δαχτύλια τους τα βόλια απ’ τις πληγές τους,/  Κι ορθοί ξανά και δυνατοί πατάν 
το θάνατό τους/ και στον αγώνα ρίχνονται πιο πρώτοι κι απ’ τους πρώτους/ Αρχαίο 
νησί και νέο νησί, νησί των μαρτυρίων,/  το αιώνιο φως σου μάτωσε στα δόντια 
των θηρίων./  Δώστε τον όρκο, αδέρφια μου, καταμεσής στην πλάση/  τ’ άδικο πια 
να δικαστεί, το δίκιο να γιορτάσει./  Κι η Δόξα, στην ολόμαυρη που περπατούσε 
ράχη,/  τη Λευτεριά και τη Χαρά για συντροφιά της νά ’χει./  Κουράγιο, μικροκόρη 
μας, που μας εγίνεις μάνα,/  ύμνος και θρήνος της ζωής κι ανάστασης καμπάνα.”

Türkçesi:

“Acı ada tatlı ada ezilmiş ada/ Söylemek için acı çekiyorum ve ibadet edi
yorum ve yaşıyorum./ Sen denizin ritmisin, çiçekli dal/ İkili, üçlü barbarların 

37 İslamoğlu ve Öznur:,a.g.e.,s.286
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çiçeklerini nasıl yolladı/  Balıkların senin etrafında dolaşması ne kadar üzücü,/ 
ve deccaller şansınızı zarlara atsınlar/ / Cesaret, küçük kızımız, annemiz olman,/ 
ilahi ve yaşamın ağıt ve diriliş çanı./ Altın, küçük ipler havada gerilmiş,/ Evrende 
ilahiler söyleyen gülümsüyor./ Ve şimdi seni ıslak bir karmaşaya sardılar/ kının
daki gözyaşı bıçağımızdaki öfkemiz/ Ve azizi söyleyen o masum figür,/ defne ve 
defne yaprağı yerine binlerce mermi alındı./ Ve uzaktan babadan, büyük el yükse
liyor/ ve sığınağın kara ekmeği haçlar./ Gözyaşı sağı tuttu, sağ kanı tuttu/ Akışın 
inkar kalbinizi bulanıklaştırmasına izin vermeyin./ Bu ışık gizli değil, parlıyor 
ve gösteriyor/ katillerin en derin gecelerinde izler./ Bu ışık kurtarılmadı, hiçbir 
kılıç onu biçemez;/ güzel ölülere çiçek yaprakları ve pirinç serpin Ve yumruğunu 
masaya koy./;burada doğrular yargılanacak ve gizlice oynayanlar./ Kaç ölü, kaç 
tane çıplak, hüzünlü, zulüm gören/ adama adama porpatan geceleri şiddetle./ Ah, 
bizim ölülerimiz toprağa ve ağlamaya sığmaz;/ ruh ve beden kutsal mücadeleye 
bir lanet koydu./ Ve bir an durdular ve o yüzden eğildiler - onlara bak -/ mermi
leri parmaklarıyla yaralarından çıkarırlar,/ Ve yine dik ve güçlüler, ölümlerini 
bastırıyorlar/ ve yarışta her şeyden önce atılırlar/ Antik ada ve yeni ada, şehitlik 
adası,/ ebedi ışık sizi canavarların dişlerinde öldürdü./ Yemin edin kardeşlerim, 
yaradılışın ortasında/ haksız yargılanmak, kutlama hakkı./ Ve sırtında yürüyen 
tamamen siyahlı Doxa,/ Onun arkadaşı olmak için Özgürlük ve Neşe./ Cesaret, 
küçük kızımız, annemiz olman,/ İlahi ve yaşamın ağıt ve diriliş çanı. “38 

Kıbrıs Barış Harekatı’nın Uluslararası Yansımaları ve KKTC’nin 
İlanı
Barış Harekatı sonrası Kıbrıs Türk toplumunda bir canlanma oluşmuş ve her 

meslek dalında dernek, sendika gibi kurumlar kurulmuştur. Sosyal yaşantı de-
mokratik düzene uygun yaşanmaya başlamıştır. 39 Halk sosyal yaşantısını düzene 
koymaya başlamış ve tarımsal üretim gibi faaliyetler yeniden harekete geçmiştir. 
Bu harekât sadece Kıbrıs Türk’leri için değil Rumlar içinde kurtuluş olmuştur. 
Nitekim 15 Kasım 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilir. Kıb-
rıs Türk Varoluş Mücadelesini ilk günden beri Dr.Fazıl Küçük ile başında bulu-
nan Rauf Raif Denktaş kurucu Cumhurbaşkanı olur.40  Böylece Kıbrıs Türkleri de 
kendi devletlerinde bağımsız yaşam hakkı elde ederler. Günümüzde iki devletli 

38 Menelaou, Iakovos &Tempriou, Athina,2019. “The Cyprus Tragedy and the Greek Resurrection: When 
Poetry Speaks Politics & History”, AGATHOS, Volume 10, Issue 2 (19): 215-227. Menelaou ve Tempriou, 
2019: 224-225.

39 İsmail, Sabahattin,1998. 150 Soruda Kıbrıs Sorunu, İstanbul: Kastaş Yayınevi,s.53
40 Rauf Raif Denktaş 27 Ocak 1924’te Baf kasabasında doğmuştur. 1930 yılında eğitim için İstanbul’a gider 

ve ortaokulu bitirdikten sonra Kıbrıs’a geri dönmüştür. 1941 yılında Lefkoşa İngiliz okulundan mezun 
olan Denktaş, Fazıl Küçük’ün “Halkın Sesi” gazetesinde yazmaya başlamıştır. 1944 yılında Hukuk eğitimi 
için Britanya’ya  gitmiştir. Hayatının büyük çoğunluğunu milletinin ülküsüne ve varoluş mücadelesine 
adamıştır. Daha 24 yaşındayken Fazıl Küçük ile halka seslenmiş ve ENOSİS, EOKA ile mücadele etmiştir. 
1958 yılında kurulan TMT ile varoluş mücadelesinde büyük rol oynamıştır. 
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çözüm planları halen görüşülmeye devam etse de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti, Türklerindir ve öyle kalacaktır. 

Harekat sonucunda adanın yüzde otuz yedisi Türk denetimine geçmiştir.41 
Kıbrıs nihayet bağımsızlığını ilan etmiştir, ancak bu yenilgiyi hazmedemeyen 
AB ve ABD gibi diğer devletler, günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni 
tanımamaktadır. Sadece resmi adı Kıbrıs Cumhuriyeti ,ancak gerçekte  Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi’ni   kabul etmektedirler. Ancak Kıbrıs Cumhuriyeti artık 
yaşayan bir devlet değildir.

Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan zulümler başladığı ilk andan beri sadece Türkiye 
destek olmuştur. Bu yüzden de eleştiri oklarının hedefi haline gelmiştir. Kıbrıs 
Türk yönetiminin bağımsızlığını ilan etmesi ve Rum-Yunan halktan arınarak, 
Türkleşmesi ile bunu  kabullenmeyen Nato ülkeleri yaptırımlarına başlamıştır. 
Kıbrıs Barış Harekatı’ndan bir  yıl sonra,18 Aralık 1974’ de ABD Temsilciler 
Meclisi’nin kabul ettiği 93-559 sayılı yasayla, 5 Şubat 1975 tarihinden itibaren 
Türkiye’ye silah ambargosu uygulanmasına karar verildi. Bu  yasa göre; 5 Şubat 
1975’e kadar Türkiye ateşkese  uyar ve Kıbrıs’a yeni asker ve Amerikan sila-
hı sevk etmez ise, ambargo uygulanmayacak, aksi durumda uygulanacaktı.Tür-
kiye’nin buna uyması olası olmadığından , ABD’nin silah ambargosu 5 Şubat 
1975’te yürürlüğe girdi.42 

Bu karar ekonomik ve sosyolojik açıdan Türkiye’yi kaosa sürüklemek için 
verilmiş bir karardı. Bu karar ile Türkiye ve Amerika arası ipler gerilmiş, iki ülke-
nin siyasi tarihinde bir dönüm olmuştur. Kıbrıs Barış Harekatı öncesi Türkiye ve 
Amerika’nın arasında Johnson’un mektubu ve haşhaş (afyon) ekimi izni yüzün-
den uzlaşmazlıklar yaşanmışken bu ambargo kararı ile ilişkiler kopma noktasına 
gelmiştir. Amerika görünürde bu kararı engeller gibi görünse de Türkiye’nin kaos 
içinde olmasının asıl nedenidir. Bu ambargo kararı Amerika’dan alınacak silah ve 
savaş teçhizatlarının alımını doğrudan etkilerken diğer Nato ülkeleri ile anlaşma 
aşamasında olunan alımları da kapsamıştır. 43 Açık bir şekilde görülüyor ki Türki-
ye ve Kıbrıs yalnızlaştırılmaya çalışılmıştır. Bu dönem içinde kendi iç siyaseti de 

41 Kıbrıs Türkleri 21 Aralık 1963’te Makarios ve Eoka’nın emriyle Kanlı Noel adını verdikleri soykırım ile 
kıyıma uğramıştır. Türk halkı bu soykırıma silahsız ve savunmasız yakalanmıştır. Kıbrıs Türk’ü, 1974’e 
kadar on bir yıllık bir varoluş destanı yazmıştır. Bu olay o kadar büyük bir soykırımdır ki dönemin yazılan 
tiyatro, roman ve şiirlerinde Rumların Türklere yaptığı işkence, katliam ve mezalimler anlatılmaktır. 
Kıbrıs Türk yazarlarından Oğuz Yorgancıoğlu “Köklerimiz Nasıl Sallandı” adlı romanında durumu şöyle 
anlatır: “Can güvencemiz yok… Bu küçücük köyden bir sürü insan öldürdüler. Mallarımıza zarar verdiler. 
Karımızı, kızımızı taciz ettiler. Kaçmaktan başka çaremiz yok.”(Bakınız: Yorgancıoğlu,Oğuz, Köklerimiz 
Nasıl Sallandı? Oğuz M. Yorgancıoğlu  Umay Yayınları)

42 Gönlübol, M. Kürkçüoğlu Ö.,1993. Olaylarla Türk Dış Politikası (1919 – 1990), Ankara: Siyasal Kitapevi 
,s.589

43 Sönmezoğlu, Faruk. (1995). Kıbrıs Sorunu Işığında ABD’nin Türkiye Politikası (1964-1980), İstanbul: 
Der Yayınları,s.95
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karışık olan Türkiye, bu uygulamadan maddi ve manevi büyük zarar görmüştür.44 
Kıbrıs Türk yönetimi kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş her fırsatta Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimine “Kıbrıs Türk’ünün Ayrı Bir Milli Benliği” olduğunu söy-
lemesine  karşın Rum yönetimi ve diğer dünya ülkeleri asla bu hakkı tanımadı. 45 
Böylesine bir sindirme politikası üzerine Kuzey Kıbrıs Türk yönetimi ve Türkiye 
birbiri ile müttefik iki ülke  durumuna gelmekten başka bir yol olmadığını anla-
mıştır. Bu müttefiklik üzerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kışkırtıcı bir şekilde 
Yunanistan ile ortak savunma doktrini imzalamıştır. Böylece Türkiye’nin bir sal-
dırısı anında Yunanistan bu saldırıyı kendi ülkesine yapılmış sayarak ortak hare-
ket edecekti. Rumlar bununla kalmayıp uluslararası anlamda tek tanınırlığı Tür-
kiye tarafından olan Kıbrıs Türk yönetimine karşın AB’ye başvurmuşlardır. AB, 
1995 tarihinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimini tek muhatap olarak kabul ettiğini 
açıklamış ve açıkça desteklediğini de belli etmiştir.  Bu sırada Rusya da Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimine S-300 vererek açıkça Türk yönetimine karşı olduğunu 
göstermiştir. 46.Hatta Rus Devlet Sözcüsü, S-300 tesliminin engellenemez oldu-
ğunu ve adada ki Türk askeri varlığının ise yasadışı olduğunu söylemiştir. Türk 
sözcü ise füzelerin bir tehdit olduğunu ve adada bulunan asker sayısının olası 
bir tehditte arttırılacağı söylenmiştir.47 Karşılıklı sürtüşmelerin devam ettiği uzun 
bir dönem sonrası Türkiye’nin Libya’dan savaş teçhizatı temin etmesi ve İslam 
ülkeleri ile birlik tavrı sergilemesi Kıbrıs Rum yönetimi ve Amerika’ya geri adım 
attırmıştır. Ayrıca Türkiye’nin Sovyet ülkelerine yanaşarak bir dış politikası iz-
lemesi de Kıbrıs konusunda kararlı olduklarını gösteren bir hareket olmuştur. Bu 
kararlı tavır karşısında, Türkiye’nin sindirilemeyecek bir ülke olduğunu anlayan 
ABD, 26 Eylül 1978’de silah ambargosunu kaldırmıştır. Kıbrıs karşısında kesin 
bir duruş sergilemesi yüzünden türlü baskı ve ambargolara maruz kalan Türki-
ye, bu yaşananlardan sonra Anti-Amerikanist olmuştur. Bunun yanında Sovyet 
ülkeleri ve Avrupa devletleri sessizce başta harekatı destekleseler bile sonradan 
Rum liderlerin yanında yer almaları, Türkiye’nin kendinden başka kimseye gü-
venmemesi gerektiğini acı bir şekilde öğretmiştir. 48 Sadece silah ambargosu de-
ğil, yaşanan bu olaylar Türkiye ekonomisini de doğrudan kötü etkilemiştir. Döviz 
ihtiyacı doğmuş ve ülkede petrol fiyatları iki katına çıkmıştır. Türkiye desteği 
İslam ülkelerinde aramış ve yardım çağrısına gitmiştir. Türkiye’de enflasyon bile 
1974 sonrası yükselmeye başlamış ve borçlanma kaçınılmaz olmuştur. 

44 Bu dönemde Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit, Milli Selamet Partisi ile  kimi sorunlar yaşamaktaydı. 
Kıbrıs zaferi ile tek başına iktidara gelip ana muhalefetten kurtulmak istiyordu. Ancak erken seçim kabul 
edilmedi. Bu karışıklıklara bir de Amerika’nın silah ambargosu da eklenince sosyal-siyasi sorunlar ülkeyi 
çıkmaza sokmuştur. 

45 Uçarol, Rıfat,2006.  Siyasi Tarih 1989-2001, İstanbul: Der Yayınları,s.1035
46 Başlamış, Cenk. “Yeltsin Meydan Okudu” Milliyet, 11 Eylül 1997.
47 Hersan, Özlem. “Kıbrıs’ta Asker Arttırırız” Yeni Yüzyıl, 12 Eylül 1997.
48 İsmail, a.g.e.,s.154
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 Özetle,Kıbrıs Barış Harekatı’ndan en büyük tepkiyi Türkiye görecektir.Tür-
kiye’nin  soydaşlarını ve onların yaşamakta olduğu toprağı koruması çok doğal 
bir şey iken ne yazık ki uzun yıllar süren ambargolara ve  yalnızlaştırma politika-
larına maruz kalmıştır.

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler  ve Rumlar’ın  birtakım kararlar aldığı gö-
rülür. Bu kararlar arasında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tüm ada toprakları üzerinde 
egemenlik ve denetim hakkı olduğu ve Kıbrıs Cumhuriyeti Halkı ifadesi yer al-
makta idi. Ayrıca kararda “İşgal kuvvetlerinin çekilmesi” de isteniyordu. Kıbrıs 
Türk Federe Devleti ve Türkiye bunları reddeder ve 15 Kasım 1983’te Bağımsız 
KKTC Devleti ilan edilir. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olur.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 
ve Atina’daki Temyiz Mahkemesi Kararı ile Onanması
1974 Barış Harekatı sonrasında Kıbrıs’ın yüzde otuz yedisi Türk  egemen-

liğine alınmış ve “Milli-Varlık, Benlik” düşüncesi ile 15 Kasım 1983’de Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemenliğini ilan etmiştir. Tüm bu yaşananlar sonrası 
bilinen bir gerçek vardı; Rum yönetimi Zürih ve Londra Andlaşmaları’nı çiğ-
nemiştir. Bu olay sonrası dünya ve Kıbrıs basınından sır gibi saklanan bir mah-
keme kararı vardır. Olayın ilk çıkış noktası tamamen  rastlantısal bir durumdur. 
Girit’in Souda Havaalanı’ndan Kıbrıs’a gönderilmek üzere havalanan uçaklar, 
22 Temmuz günü Lefkoşa Havaalanı’na ulaştıkları sırada, Rum Milli Muhafız 
Ordusu(RMMO)tarafından, Türk uçağı sanılarak uçaksavar ateşine maruz bıra-
kılmışlardır.49  Burada ölen askerlerden birinin ailesi yaşadığı üzüntü sonrası Ati-
na Asliye Mahkemesi’ne tazminat davası açmıştır. Atina Asliye Mahkemesi’ne 
açılan 7 Aralık 1976 tarih ve 14053/1976 sayılı davada mahkeme, 12089/77 sayı-
lı ön kararı ve 14289/1978 sayılı nihai kararı ile davanın kısmen kabulüne karar 
vermiştir. Söz konusu karar ile Atina Asliye Mahkemesi, 22 Temmuz 1974’te 
Yunan hükümetinin yetkili askeri yöneticilerinin ihmali neticesi Kıbrıs’ta ölen 
Onbaşı Tsakonas’ın anne, baba ve kardeşleri olan davacıların destekten yoksun 
kalmaları ve Tsakonas’ın ölümü nedeniyle yaşadıkları elem ve kederin karşılan-
ması için tazminata hükmetmiştir.50  Bu tazminatı ödemek istemeyen Atina hükü-
meti olayı Temyiz mahkemesine taşıyarak kararı bozdurmak istemiştir.

Atina Temyiz Mahkemesi de bu duruma ilişkin bir soruşturma başlatmıştır. 
Zürih ve Londra antlaşmalarına göre adada bulunan Türk halkının can ve mal gü-
venliği sağlanacaktı ancak buna uyulmamıştır. Garanti anlaşması da çiğnenerek 

49 Mütercimler, Erol,2010. Satılık Ada Kıbrıs, Kıbrıs Barış Harekâtının Bilinmeyen Yönleri, İstanbul: Alfa 
Yayınları.

50 Bayıllıoğlu, Uğur,2012. “Bazı Yunan Mahkeme Kararları Işığında Kıbrıs Sorununa İlişkin Düşünceler” 
Çankaya Üniversitesi Hukuk Dergisi, Sayı: 9, s. 47.
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Türk halkı soykırıma uğratılmıştır. Olağan koşullar altında 15 Temmuz darbesi 
ada da bulunan Türk halkı için apaçık bir ölüm emridir. Garanti Andlaşması açık-
ça Enosis’i yasaklamış ve Türkiye, Yunanistan ve Britanya da buna imza atmış-
tır. Atina Temyiz Mahkemesi tazminat kararını bozdurmak isteyen hükümete ve 
Türklerin yaşadıklarına karşın: “Türkiye’nin Zürih ve Londra andlaşması çerçe
vesinde garantör devlet olarak Kıbrıs müdahalesi yasaldır. Asıl sorumlu, hakla
rında dava açılan Yunanlı subaylardır. Zürih Andlaşmasının imzalayan devletler, 
Yunanistan, Türkiye ve Britanya , garantör devletler olarak Kıbrıs’ın herhangi 
bir devletle birleşmesini, bölünmesini, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin güvenliğini ga
ranti altına alıp, koruyacaklarına dair taahhütlerde bulunmuşlardır. Ancak ana
yasa ayaklar altına alınmış ve darbe yapılmıştır.” kararına varmıştır. Bu karar 
bir devrim niteliğindedir. İlk kez resmi bir kurum olan Yunanistan mahkemesi 
tarafından Türklerin davası ve Türkiye’nin savunması haklı bulunmuştur.51,52,53,54 
Bununla birlikte, bu karar adeta gerçeğin en derinlerine atılmış ve dünya basının-
dan sır gibi saklanmıştır.

Türkiye her zaman Kıbrıs’ı boyunduruğu altına alan işgalci bir devlet ola-
rak nitelendirilmiştir. Birleşmiş Milletler her fırsatta Türkiye’nin güvencecilik 
hakkını kullanmasını bir saldırı olarak nitelemiş ve Kıbrıs’ta yaşananlardan Tür-
kiye’nin müdahalesini sorumlu tutmuştur. Ancak tarihi belgeler ve Atina mahke-
mesinin de aldığı kararlardan görülüyor ki Türkiye müdahalesinde haklıdır. İm-
zalanan andlaşmalar gereği Türk halkının can ve mal güvenliği sağlanmamakta 
yetmiyormuş gibi diğer güvenceci  devletler anlaşmaya da yaklaşmamaktadır. 
Oysaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınan olayda Türkiye’nin yaşa-
nanlardan tek taraflı sorumlu tutulamayacağı kararını almıştır. Ancak yine de bu 
kararın hiçbir yayın ve basım organında yüksek sesle söylenmediği de bir ger-
çektir. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Nato devletleri tarafından çeşitli ambargo 
ve baskılara maruz bırakılan Türkiye adeta Kıbrıs’a yardımı yüzünden cezalandı-
rılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin uyguladığı silah ambargosu yüzünden 
Türkiye dış borçlanma ve enflasyon gibi sorunlar ile uzun vadede uğraşmıştır. 

 Burada, açık yüreklilik ile söylemek gerekir ki: “Osmanlı Devleti’nden ki
ralanma aşamasından, imzalanan andlaşmaları çiğneme, Türk halkına can ve 
mal güvenliği sağlayacağı sözünü verdiği halde halkı adadan kökünden kazıma 
eylemlerine girişme ve son olarak Türk halkına sözde egemenlik adı altında sun
dukları teklif kabul edilmediğinde ise “Türkiye işgalci bir devlettir!” ithamın

51 KTC Dışİşleri  Bakanlığı)http://www.trncinfo.com/tanitmadairesi/2002/English/Artıcalsandcomments/
AC35.Htm

52 Britanya Avam Kamarası Tutanakları, s. 18
53 Oberling, Pierre ,1982.Professor of History, Hunter College CUNY).  Road to Bellapais, s.170. ISBN 

88033-000-7
54 Atun,Ata,2006.Yunanistan 1974’ün Tazminatını Ödemelidir.19 Haziran 2006.Kıbrıs Gazetesi
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da bulunmak ne kadar uzlaşmacı bir harekettir?”. Bu konu tartışmaya açıktır.
KKTC, 1571’den beri önce Osmanlı Devleti sonra ise Türkiye Cumhuriyeti’ne 
ait kara parçasıdır. Bu bilgiden de anlaşılacağı üzere bir devlet kendi toprağını bir 
daha, bir daha işgal edemez.55  

Sonuç
Türkler ve Rumlar adada eskiden beri yaşayan, ananeleri ve gelenek- görene-

ği olan iki farklı toplumdur. Her iki toplum da adanın yerli halkıdır. Bu nedenle 
bir  toplumun, diğer toplumdan daha eskidir gibi bir iddiada bulunmak ta olası 
değildir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki Kıbrıs adasında bulunan Türk toplumu 
Britanya’nın egemenliğinden bu yana her zaman ötekileştirilmiş, soykırıma uğ-
ramış ve  milli benlikleri unutturulmaya çalışılmıştır.

Günümüzde iki devletli çözüm görüşmeleri yapılsa da Rumların uzlaşmaz 
tavırları ne yazık ki devam etmektedir. Kıbrıs Rum yönetimi tanınırlığını kulla-
narak her türlü ekonomik ve politik gelişmeler ile büyürken, sadece Türkiye’nin 
bağımsız bir devlet olarak  gördüğü ve destek olduğu KKTC’nin gelişimi, tüm 
ambargolara  karşın sürmektedir.İki toplumun birlikte yaşaması şansının söz ko-
nusu olamayacağı görülmüştür. Adada iki egemen halk ile onların sahip olduğu 
iki ayrı devlet vardır.KKTC,tanınsa da ,tanınmasa da bu bir gerçekliktir. İki dev-
letli çözümden başka çare yoktur

Benzer soy ve dinsel inançlara  sahip Çekoslovakya’nın barışçı bir şekilde 
Çek Cumhuriyeti ve Slovakya adında iki ülkeye ayrılması olayı varken, değinil-
diği üzere farklı iki toplumu,daha doğrusu Kıbrıs Türk Toplumu’nu Rumların is-
tediği doğrultuda bir araya getirmek,bırakınız siyaset açısından sosyolojik olarak  
ta  olası değildir.

Aslında Kıbrıs Rum kesiminin adanın bütününe sahip olma ve Türk toplumu-
nu  eritme eylemi,Yunanistan’ın  “Megali İdea” olarak adlandırılan siyasi proje-
sinin bir ürünüydü. Buna göre Yunanistan’a dahil edilmesi düşünülen bölgeler 
Yedi Adalar (İyon Adaları), Teselya, Epir, Makedonya, Trakya ve Anadolu’nun 
bir bölümü, Ege Adaları, Onikiada, Girit ve Pontus’un yanında Kıbrıs adası vardı.

Yunanistan ile birleşmesi adına kurulmuş olan Eoka  kadroları, değinildiği 
üzere bu örgütlerdeki gençlerle beslenecektir.  3. Makarios, Eoka kurucusu Ge-
orgios Grivas ile birlikte, “Kutsal Teslis adına Enosis davasıyla ilgili bütün bil
diklerimi ve bileceklerimi işkence altında ya da hayatım pahasına bile olsa gizli 
tutacağıma yemin ederim. Bana verilen talimatlara her zaman sorgusuz uyaca
ğım” tümcesinin altına imza koyanlardandır.56  

55 Richter, Heinz,2011. Çağdaş Kıbrıs’ın Kısa Tarihi, Lefkoşa: Galeri Kültür Yayınları
56 Grivas, General Georgios, 2012.Hayatım, (Çev. Cumhur Atay), İstanbul, Kalkedon Yayınları, s. 41.
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Kıbrıs Barış Harekatı ile Türkiye ve kuruluşu gerçekleştirilen KKTC,aslında 
Megali İdea’nın Kıbrıs adasındaki hayalini engellemişlerdir.Bu engelleme, Yuna-
nistan ve Kıbrıs Rum kesiminde tam bir travmayı ortaya çıkarmıştır. 

Değinildiği üzere Kıbrıs Rum şairlerinin kaleme aldıkları pek çok şiirde Türk-
lerin sözde “vahşi”, “barbar”, “katil”, “canavar”, “deccal” olduğuna dair ger-
çek olmayan, soyut vurguların altındaki gerçek budur.
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Yunan Tarih Ders Kitaplarında Türk Kimliği Algısı1

Nuri KÖSTÜKLÜ

Mustafa KIRAN

Giriş
Okul tarih ders kitapları,  ülkelerin birbirini tanıma ve diğer  ülke ve halkla-

rı hakkında  imgenin(imaj) oluşmasında en etkili araçlardan biridir. Özellikle, 
kişiliğin gelişme süreci olarak kabul edilen ortaokul ve lise yaş grubundaki  bi-
reylerde, uluslararası ilişkiler ve “öteki” kavramının oluşmasında  ve dünyaya 
bakışında tarih ders kitaplarının yönlendirici  etmenlerin başında geldiği kabul 
edilmektedir. Dolayısıyla, tarih ders kitapları, milli kimliğin oluşmasında etkili 
olduğu kadar, dünyayı anlamada da fevkalâde önemli ve etkili materyaller ara-
sında yer almaktadır. 

Bu çalışmada , halen Yunanistan’da okutulmakta olan Lise tarih ders kitapla-
rında Türklere  nasıl bakıldığı hususu değişik açılardan analiz edilmiştir. Bilindiği 
üzere son zamanlarda devlet düzeyinde yapılan Türk – Yunan görüşmeleri ile ikili 
bazı sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik adımlar atılarak ilişiler geliştiril-
meye çalışılmaktadır. Ancak bugünkü problemlerin halledilmesi için geçmişten 
gelen sorunların  her iki ülke menfaati açısından  bir an önce çözüme kavuştu-
rulması beklenmektedir. Çözüme gidecek politikaları etkilemesi bakımından ise, 
devletlerin eğitim politikalarının, ve özellikle ders kitaplarında oluşan “öteki” al-
gısının çok önemli olduğu  bilinen bir gerçektir.  Dolayısıyla, mevcut problemleri 
tahrik etmemesi veya Türk- Yunan ilişkilerinin olumlu gelişebilmesi için Yunan 
tarih ders kitaplarındaki “Türk Algısı”nın tespitinin  ilişkilerin  dostane geliştiril-
mesi yönünde katkı  sağlayacağı düşünülmüştür 

Araştırmamızda metot olarak, halen Yunan eğitim sisteminde kullanılan tarih 
ders kitapları baştan sona tarandıktan sonra Türk ve Türkiye ile ilgili ifade ve 
değerlendirmeler mercek altına alınmıştır. Böyle bir değerlendirmede, öncelikle 

1 Bu çalışma , hoca-talebe ortak  çalışması olan  “Mustafa Kıran, Yunan Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarında 
Türk ve Türkiye İmajı Üzerine Bir Araştırma, N. Erbakan Üniv., Eğitim Bilimleri Ens, Tarih Eğitimi Bilim 
Dalı, Konya 2014” adlı Yüksek Lisans tezi ekseninde Nuri Köstüklü tarafından yapılan  yeni bazı analiz 
ve  değerlendirmeleri içermektedir.
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Türklerle ilgili bilgiler, ders kitaplarındaki kronolojik akışa göre  tasnif edilmiştir. 
Temel kaynak ders kitapları olmakla birlikte şüphesiz, olayları analiz ederken 
konu ile ilgili diğer kaynaklar da gözden geçirilmiştir. 

Bilindiği üzere, Yunanistan’da - Genel Lise ve Meslek Lisesi olmak üzere-  iki 
ana nitelikte lise eğitimi devam etmektedir. Bunların yanında daha az sayıda olan 
Müzik Liseleri veya eğitim süresi 4 yıl olan Akşam Liseleri vardır. Ama bu lise-
lerde de tarih ders kitaplarının Genel Liselerdeki tarih ders kitaplarından farklı 
değildir.

Bu  çalışmada incelenen  ve Yunanistan’da okutulan tarih ders kitapları şun-
lardır;

 Eskiçağ Tarihi (Ortaokul 1.sınıf), 

Ortaçağ ve Modern Tarih (Ortaokul 2.sınıf), 

Modern ve Çağdaş Tarih (Ortaokul 3.sınıf), 

Eskiçağ Dünya Tarihi (Genel Lise 1.sınıf), 

Ortaçağ ve Modern Dünya Tarihi 565-1815 (Genel Lise 2.sınıf), 

Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Günümüze) (Genel Lise 3.sınıf 
ders kitabı olarak kullanılan kitap Meslek Lisesinin 3.sınıfında seçmeli ders ola-
rak okutulmaktadır), 

Tarihi Konular (Lise 2.sınıf seçmeli ders kitabı), 

Modern Yunan Tarihine İlişkin Sorunlar (Üniversitelerin bazı fakültelerine 
girmek isteyen Lise 3.sınıf öğrencilerine okutulmaktadır)2. 

Yukarıda listesini verilen  tarih ders kitaplarında Türkleri ilgilendirmesi açı-
sından  alakalı görülen konular kronolojik olarak;  

2 Bu kitapların tam künyesi şöyledir: 
1- Αντωνη Ν. Μαστραπα, Ιστορια Του Αρχαιου Κοσμου, Αθηνα, 2011.
2- Ιωαννης Δημητρουκας- Θουκυδιδης Ιωαννου- Κωστας Μπαρουτας, Ιστορια Του Μεσαιωνικου Και
Του Νεοτερου Κοσμου 565-1815, Αθηνα, 2011.
3- Ιωαννης Κολιοπουλος, Ιστορια Του Νεοτερου Και Του Συγχρονου Κοσμου, Αθηνα, 2011.
4- Ιωαννης Δημητρουκας- Θουκυδιδης Ιωαννου, Μεσαιωνικη Και Νεοτερη Ιστορια Β’ Γυμνασιου,
Αθηνα.
5- Ευαγγελια Λουβη Δημητριος Χρ. Ξιφαρας, Νεοτερη Και Συγχρονη Ιστορια Γ’ Γυμνασιου, Αθηνα,
2011.
6- Θεοδωρος Κατσουλακος-Γεωργια Κοκκορου-Αλευρα- Βασιλειος Σκουλατος, Αρχαια Ιστορια Α’ 
Γυμνασιου, Αθηνα, 2010.
7- Μαρια Νυσταζοπουλου-Πελεκιδου- Ευαγγελοσ Κωφοσ,  Θεματα Ιστοριας, Αθηνα.
8- Νικόλαος Γύζης, Θεματα Νεοελληνικης Ιστοριας, Αθηνα.
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1-  19. yüzyıl başlarına kadar olaylara bakış, 

2-  19. yüzyıldaki gelişmeler, 

3- 10 yıllık savaş dönemine bakış (1912-1922),

4- Cumhuriyet döneminde  Yunan – Türk ilişkileri (1923-1974) şeklinde  bir 
sınıflandırmaya tabi tutularak, bu dönemlerde, Türklere nasıl bakıldığı hususu 
tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Türklerle ilgili olarak  Yunan tarih ders kitabına yansıyan bilgi ve algılar, kro-
nolojik gelişmeler çerçevesinde aşağıdaki  özetlenmektedir.

19. Yüzyıl Başlarına Kadar Olaylara Bakış

İslam Öncesi Türk tarihine bakış
Türk tarihi, Türk dilini konuşan  Türk topluluklarının ortak tarihi olmakla bir-

likte, Türklerin  egemenlik alanında bulunmuş olan diğer milletlerin de tarihini 
etkileyerek onların da ilgi alanında yer almıştır. Türklerin tarih sahnesine çıkışı, 
M.Ö. 220’de, tarihte bilinen ilk Türk devleti olan Büyük Hun Devleti (Asya Hun 
Devleti) ile olmuştur. Yunan lise tarih ders kitaplarında Hunların kökeni “Göçebe 
Moğol”olarak belirtilmiştir3. Ancak Hunların kökeni ile ilgili olarak İbrahim Ka-
fesoğlu, devleti kuran ve yürüten asıl unsurun Türk olduğuna şüphe olmadığını 
ifade etmektedir4. 

İncelediğimiz  ders kitaplarında Hunlarla ilgili olarak verilen bu bilgilerden 
sonra siyasi durum ile ilgili olarak, Hun - Çin çekişmelerine ve Ki-ok döneminde 
başlayan dostluk ilişkilerine, Hunlar arasındaki “lüks” ve “casusluk” faaliyetle-
rinin daha sonraki dönemde Hun devletini ikiye ayrılmasına  neden olması”na5 
dair ansiklopedik bilgiler verilmiştir. Kısacası İslamiyet öncesi Türk tarihine dair 
Yunan ders kitaplarında, Hunlarla ilgili sınırlı bilgiler olup, Hunlar  hakkında 
“Göçebe Moğol” tanımı yapılmış ve devletin parçalanmasında,  “lüks”ün  ve “ca
susluk” faaliyetlerinin   etkili olduğu ifadelerine rastlanmıştır. Bu yaklaşımlar, 
Yunanlılar nezdinde, Hunların kökeni ve karakteri hakkında  bir algı oluşturmak-
tadır. 

Selçuklu Türklerine Bakış
İslamiyet döneminde 11.-14.yüzyıllar arasında Türklerle, özellikle Selçuklu 

Türkleri ile ilgili bazı bilgilere rastlanmaktadır. Bu dönem, Yunan Lise ders ki-

3 Eskiçağ Dünya Tarihi, s.247.
4 Ayrıntılı bilgi için bkz., İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü,  İstanbul 2004, s.58-59; Bahaeddin Ögel, 

Türk Kültür Tarihine Giriş I, Ankara 1985, s.167-172.
5 Eskiçağ Dünya Tarihi, s.247.
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taplarında şu şekilde aktarılmıştır: “Bu dönemde Bizans İmparatorluğu’nda bü
yük toprak kayıpları olmuştur. Aynı zamanda Yunanlılık fikri güçlenmiştir. Yeni 
kurumlarla tematik bir yönetim sağlar. Böyle bir ortam içinde Bizans İmparator
luğu muhaliflerine, özellikle Araplara karşı zor bir hayatta kalma mücadelesi ve
recektir. İlk olarak ihmal edilen halk için binalar inşa edilmiş daha sonra Roma 
egemen sınıfın düzeni sağlanmıştır6. 

…Devletin ekonomisine ek olarak İtalya savunması ve aynı şekilde Balkan
larda darbe almış, ancak Doğu’da savunma sorunu çok daha büyük hale gel
miştir. Kriz döneminde Doğu’da yeni bir düşman devleti toprak bütünlüğünü 
tehdit etmeye başlamıştır7.Yaklaşık 1000 yılında görülmemiş bir hızla hareket 
eden Selçuklu Türkleri (Selçuklu kabilesi soyundan) doğudaki menfaati için Orta 
Doğu’daki Arap egemenliği izlerini silmiştir ve halifeliğin bölünmesi sonucunda 
Arap ülkelerindeki halifelik anlayışı çöküşe geçmiştir”8.  

Bu ifadelerde, söz konusu dönemlerde Bizans İmparatorluğu’nun durumu 
değerlendirilirken, Doğu’dan yayılan Selçuklu Türklerinin Bizans için ciddi bir 
tehdit olduğu,  Selçuklu Devleti hakkında; çok hızlı hareket eden,  Orta Doğudaki 
Arap egemenliğine son veren, icraatıyla halifelik anlayışını etkileyen  ve Bizans 
için “düşman devlet”  olan bir imge çizildiği görülmektedir. 

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan 19.yüzyıla Kadar Anadolu ve 
Türkler.
Uzun süre egemenliği altında kaldıklarından dolayı,  Yunan ders kitaplarında 

doğal olarak Osmanlı Devleti’ne daha fazla yer verildiği görülmektedir.  İlk ola-
rak Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında şu bilgilere rastlanmıştır: “...Osmanlı 
olarak bilinen topluluk, Orta Asya’dan gelen göçebe Türklerdir. Moğolların et
kisiyle batıya göç ettiler ve Bursa yakınlarına yerleştiler(1281). Bu küçük beylik 
yağma ve mülk arayan paralı askerleri ve kalabalıkları içine çekecektir”9.

Diğer bir ders kitabında 1.Murat döneminde uygulanmaya başlayan devşirme 
sistemi ile ilgili olarak Aşık Paşazade Tarihi’nin 57. bölümünden alıntı olduğu 
belirtilen şu bilgiler yer almıştır:

“(Sultan Murat) İhtişamla hükümdar olduğunda, Edirne tahtına oturdu. Za
gora ve Plovdiv (Bulgaristan) bölgelerine doğru yayılmak için gönderilen Lala 
Şahin… birçok erkek topladı ve ülkeye götürdü. Halil: bunlara Türkçe öğretmek 
için “Türklere verelim ve onları asker yapalım” dedi. Daha sonra kaçırma olay

6 Ortaçağ ve Modern Dünya Tarihi 565-1815, s.11.
7 Ortaçağ ve Modern Tarih, s.53.
8 Ortaçağ ve Modern Dünya Tarihi 565-1815, s.54.
9 Ortaçağ ve Modern Dünya Tarihi 565-1815, s.85.
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ları oldu. Gün geçtikçe sayıları arttı. Onlar iyi bir Müslüman olana kadar, birkaç 
yıl, Türklere verildi. Sonra onlar beyaz kep giydi ve saraya götürüldü. Onlara, 
yeni ordu daha sonra yeniçeri denildi”10.

Burada belirtilen yeniçeri sisteminin11 oluşturulması hakkında verilen bilgi-
ler gösterilen kaynakta (farklı numaralandırılmış bab olsa da) ve ulaşabildiğimiz 
kaynaklarda benzer şekilde ifade edilmiştir.

Ders kitabının ilgili konu devamında; Beyazıt dönemi, Balkanların fetih ça-
lışmaları ve Konstantinopolis’e (İstanbul’a) yönelik fetih hazırlıklarının  ilk kez 
görüldüğüne dair bilgiler verilmiştir12. Konu ile ilgili bilgilerin bulunduğu diğer 
kitap, Ortaçağ ve Modern Dünya Tarihi 565-1815 ‘de ise kuşatmanın resmi şöyle 
tasvir edilmektedir: 

“(7 Mayıs) sabahı Türkler toplarla iki - üç kez ateş açtı. Surlar büyük bir 
moloz haline geldi. Bu moloz yığınına doğru büyük bir kalabalık, savaş narası 
atarak koştu ve şehirdeki Rumlar: “canavarlar gibi yüz yüze savaştık” dedi... 
Gionvanni Giustiniani (Cenevizli general) gibi birkaç savaşçı korkusuzca, çığ
lıklarla koşup Türklere karşılık verdi…”13.

Buraya kadar verilenler, genel ansiklopedik bilgiler olmakla birlikte, algı açı-
sından Osmanlılar için  “Orta Asya’dan gelen göçebe Türkler” olduğu, Beyliğin 
“yağmacı paralı askerlerle” geliştiği ifadelerinin vurgulanması  dikkatten kaç-
mamaktadır. 

İlgili konularda, Kanuni dönemindeki gelişmeler, ana hatlarıyla verildikten 
sonra  1570 Kıbrıs adasının fethini  izleyen olaylara, özellikle İnebahtı Deniz Sa-
vaşı’na önem verildiği görülüyor.  Bu savaş ile ilgili olarak “Birleşik Hıristiyan 
Filosu”nun Türk efsanesini ortadan kaldırmak için İnebahtı yakınında 7 Ekim 
1571 tarihinde Osmanlı donanmasını  yendiği” 14 ifade edilmektedir. 

Bu savaşın ardından, Osmanlı’nın denizlerdeki egemenliğini kaybettiği zan-
nedilir. Böyle anlaşılmasının en önemli nedeni, Avrupalıların ilk defa Türkleri 
yenmesi ve inanılmaz boyutlarda abartarak yüzyıllarca bunun avuntusuyla ya-
şamış olmalarıdır. Bu abartıya incelediğimiz ders kitabı da yabancı kalmamıştır. 
Ders kitabında Vatikan kaynaklı savaşı gösteren resimde abluka altına alınmış 
Osmanlı donanması gösterilmekte ve  savaş ile ilgili olarak; 

10 Ortaçağ ve Modern Tarih, s.65.
11 Yeniçeri sistemi için ayrıntılı bilgi için  bakınız:Bölüm 2.3-Ferhat Berber,Yunanlar  Ve Diğer Balkan Halk-

larında Osmanlı İmparatorluğu Egemenliği  Ve Devşirme Sisteminin Çözümlemesi
12 Ortaçağ ve Modern Dünya Tarihi 565-1815, s.87.
13 Ortaçağ ve Modern Dünya Tarihi 565-1815, s.88.
14 Ortaçağ ve Modern Dünya Tarihi 565-1815, s.137.



345Nuri KÖSTÜKLÜ, Mustafa KIRAN

• “Sonunda Türklerin insan olduklarını öğrendik (Marcantonio Colonna, Ve-
nedikli amiral)

• O gün Osmanlı,  kibri altında ezildi (Michael Cervantes, İspanyol Edebiya-
tı yazarı)

• Sonunda Hıristiyan dünyasının askeri kuvvetine karşı, Türklerin gerçek bir 
aşağılık kompleksi ortaya çıktı (Fransız tarihçi Fernan Braudel)” denil-
mektedir.

Buradaki bildirimlerden , Yalnızca Yunanlarda değil bazı Avrupalılarda da   
Türk algısına  yönelik bazı ipuçlarını yakalamak mümkün gözükmektedir. Vene-
dikli Amiralin ifadesinden, İnebahtı’ya kadar Türklerin insanüstü bir varlık ola-
rak görüldüğü, İspanyol yazarın sözlerinden “kibirli” olan Türklerin kibirlerinin 
kırıldığı, Fransız tarihçinin ifadesi ise, İnebahtı yenilgisi ile Türklerin “aşağılık 
kompleksi”ne girdiği belirtilmektedir. Bütün bu sözlerin Yunan ders kitabında yer 
alması, Yunanların da Osmanlı, dolayısıyla Türkler hakkında bir bakıma aynı ka-
naate sahip olduğu anlamına gelmektedir.  

Son olarak ders kitabındaki konu devamında, Haçlı Birliği’nin kısa süre sonra 
kendi çıkarları için ayrıca kapitülasyonlar ve Otuz Yıl Savaşları ile Türklere karşı 
mücadeleyi terk ettiği belirtilmiştir15. 

Ayrıca ders kitabında, Türklerin mağlubiyetiyle sonuçlanan İnebahtı Sava-
şı’ndan sonra Rumlara ve Balkanlardaki diğer halklara umut olduğu, Avrupa’da 
kurtuluş çabalarını güçlendirmek amacıyla bölgelerinde Rum kiliselerini arttır-
dıkları belirtilmiştir16.

“Ortaçağ ve Modern Dünya Tarihi 565-1815” adlı ders kitabının yedinci bö-
lüme giriş kısmında Osmanlı Devleti ile ilgili olarak şu bilgiler verilmiştir:“Os
manlı İmparatorluğu 17.yüzyıldaki hamlesi ile duraklama ve krize girdi. Avrupalı 
güçler, özel çıkarlarına ve varsayımlara bağlı olarak bölünmüş halde Osman
lı’nın devam etmesini istediler. Bu dönemin başlıca konularını; Osmanlı İmpa
ratorluğu’nun kaderi, uluslararası ilişkilerde egemen devlet sorunu ve Doğu So
runu (Şark Meselesi) oluşturur”17. Yine aynı ders kitabında Osmanlı yönetimi 
ile ilgili olarak şu bilgiler verilmiştir: “Her devlette üç tür güç bulunmaktadır: 
yasama, yürütme ve yargı. Yasama ve yürütme gücü bir ailede ya da aynı kişide 
olursa özgürlük yoktur. Hükümdar veya parlamento kanunları kendisi yapar ve 
zalimce uygulanan tehlike pusuda yatar. Türklerde üç güç korkunç despotizmi 
kazanan bir padişahta toplanmıştır”18. 

15 Ortaçağ ve Modern Dünya Tarihi 565-1815, s.137.
16 A.g.e., s.139.
17 Ortaçağ ve Modern Dünya Tarihi 565-1815, s.161.
18 A.g.e., s.163.
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Burada verilen bilgilerde, Türk yönetimi ve Osmanlı padişahı; zorba, despot 
ve fırsatçı olarak nitelenmiştir. Bu  nitelendirmelerde, haksız ve önyargılı bir yak-
laşım olduğu söylenebilir. Her şeyden önce, kurumları dönemin yönetim anlayışı 
ve  koşulları içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Bilindiği üzere, 18.yüzyıl son-
larına kadar hemen bütün dünyada “devlet” kavramı monarşi esasına göre idi. 
19.yüzyıl başlarından itibaren “meşruti monarşi” ve “cumhuriyet” kavramları 
gelişmeye başlayacaktır. Dolayısıyla yakınçağdan önceki dönemleri, o dönemin 
değerleri içerisinde anlamak gerekiyor. 

Osmanlı yönetim sistemine bakacak olursak; İlk olarak Osmanlı Devleti’nin 
kuruluş döneminde yönetim, eski Türk töresindeki aşiret usullerine göre tatbik 
ediliyordu. Bu  anlamda memleket, ailenin  ortak malı sayılıyordu. Bununla be-
raber hükümdar, önemli konularda tek başına karar vermeyerek bir kısım devlet 
adamının fikrine de müracaat ediyordu. Bu görev, daha sonra adına “Divan” de-
necek bir meclis (bir çeşit bakanlar kurulu) tarafından yerine getiriliyordu. Baş-
langıçta vezir-i azam ve vezirler, hükümdarın birinci derecede yardımcıları idi. 
Her şey belli yasa ve  düzenlemeler çerçevesinde yürütülüyordu. Fatih dönemine 
kadar örfe dayalı olan bu sistem, yeni bir boyut kazanarak Fatih’le birlikte yazılı  
yasa haline getirilmişti. Bununla beraber, devletin genel kanunları dışında, her 
kaza ve sancağın ekonomik ve sosyal durumuna göre özel kanunları vardı19.

Osmanlı Devleti’nin, dolayısıyla Türklerin yönetim anlayışına yönelik bir algı 
da, feth edilen yerlerde uygulanan politikalar üzerinden olmuştur. Bu çerçeve-
de çarpıcı bir örnek vermek gerekirse; “Ortaçağ ve Modern Dünya Tarihi 565-
1815” adlı ders kitabında Osmanlı fetihlerinden bahsedilirken şöyle bir vurgu 
dikkat çekmektedir: “İslam hukukuna göre fethedilen toprakların sakinlerinin 
iki seçimi vardı; İslamlaşma ve katliam.”20. Türklerin feth ettikleri yerlerde kat-
liama giriştikleri ve nüfusu zorla İslamlaştırdıkları şeklindeki benzer ifadelere 
ders kitaplarının ilgili konularında rastlanmaktadır.Bununla birlikte, ne Osmanlı 
tatbikatında ne de İslam hukukunun temel kaynağı Kur’an ve Hadislerde böyle 
bir gerçeklik vardır. Eğer, bu algılar doğru olsaydı, Osmanlı Devleti’nin başta 
Yunanistan olmak üzere beş yüzyıldır egemen olduğu  coğrafyada İslam hüküm 
sürerdi. Osmanlı Devleti, devlete olan sorumluluklarını (vergi vb.) yerine getir-
mek kaydı ile herkesi inancında serbest bırakmıştır. İstanbul’un fethini müteakip 
Fatih Sultan Mehmed’in uygulamaları ve özellikle Bursa’daki Ermeni  Piskopos 
Howakim’i İstanbul’a davet edip ona Patrik ünvanını vermesi, öteyandan Fener 

19 Osmanlı’nın yönetim anlayışı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., M. Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Müessese
leri Teşkilatı ve Medeniyeti Tarihine Genel Bakış, İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yay., İstanbul 1977; Yusuf 
Halaçoğlu, XIV- XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK yay., Ankara 2007;  
Halil İnalcık, Devlet- Aliyye, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I, T. İş Bankası yay., İstanbul 
2010. 

20 Ortaçağ ve Modern Dünya Tarihi 565-1815, s.141.
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Rum Patrikhanesini ihya etmesi, Klasik dönem Osmanlı yönetim anlayışında din 
ve vicdan hürriyetini anlamak açısından   çarpıcı örnekler  arasındadır. 

Osmanlı Devleti’nin Gerileme Devri, ilgili ders kitabında Muhteşem Süley-
man’ın ölümünden (1566) sonra 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren devletin 
yapısı ve organizasyonu ile bağlantılı birçok nedenlere bağlı olarak açıklanmış-
tır21.

İncelenen ders kitabının bu bölümünde Osmanlı geleneksel karakteri ve ge-
rileme devrine giriş nedenleri şu bilgilerle verilmiştir: “16. yüzyılın ikinci ya
rısından itibaren fetihlerin yavaşlaması ve imparatorluğun durumu, Müslüman 
savaşçıların ilham kaynağı olan kutsal savaş (cihad) ruhunun zayıflamasına ne
den oldu. Ayrıca Osmanlılarda  bilgiye karşı geleneksel direnme, Batı’daki teknik 
ve bilimsel ilerlemeyi takip etmeyi engelledi. Onların yabancı dil öğrenmedeki 
isteksizlikleri, onları tercüman ve dil bilimci Hıristiyan diplomatlar kullanmak 
zorunda bıraktı ve 18.yüzyıl başlarından kalma, neredeyse sadece Fenerli Rum
lar (Phanariots) vardı”22.

Burada, Osmanlı Devleti hakkında bütün dönemi içine alan genel bir ifade 
olarak, “Osmanlılardaki bilgiye karşı geleneksel direnme, Batı’daki teknik ve bi
limsel ilerlemeyi takip etmeyi engellediği” nin belirtilmesi dikkat çekicidir. Os-
manlı Devleti’nin  ya da daha geniş anlamda Türklerin genel karakterine yönelik 
bir algı oluşturan böyle bir  hüküm  kabul edilemez23. Bu ifadenin,  belki sadece 
Duraklama Dönemi’nde eğitim alanındaki bozulmalarla başlayan süreçle, Avru-
pa’nın dikkate alınarak yeniliklerin yapıldığı döneme kadar geçerli olabileceğini 
belirtmek gerekiyor. 

Yine aynı ders kitabının konu devamında dönemin ekonomisi ile ilgili olarak 
bilinen şu bilgilere yer verilmiştir: “Fetih ivmesinin durması ve toprak kaybıyla 
17. yüzyılda devlet gelirleri azaldı. Aynı zamanda ihale ile en yüksek teklifi veren
kişiye kamu görevi ile kamu gelirleri kiraya verildi. Bu uygulama geleneksel üre
timde durgunluğa neden oldu. Ve tarımsal üretimin gelişmesini engelledi.

Ayrıca zanaatı endüstri haline getirmek mümkün olmadı. 16. yüzyılda yeni 
ticaret yollarının bulunması Osmanlı İmparatorluğu’nun limanları ve karayol
larının kullanımı azalttı, hatta Osmanlı ticaret yolları kullanıma kapandı. Ame
rika’dan altın ve gümüş akını da Osmanlı para devalüasyonlarına sebep oldu.

21 Ortaçağ ve Modern Dünya Tarihi 565-1815, s.186.
22 Gösterilen yer.
23 Ayrıntılı bilgi için bakınız: (http://tr.wikibooks.org/wiki/Osmanl%C4%B1larda_Bilim#Gerileme_D.

C3.B6neminde_Bilim; erişim tarihi: 11.08.2013).
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Osmanlı iktidarının ekonomik kalkınmaya kayıtsız kalması, halkın idari gö
revlere yönelmesiyle ticari sektörde etkin olmadılar”24.

Türk araştırmacılarının çalışmalarında da aşağı-yukarı aynı tespitler  vardır. 
17. yüzyıldan itibaren taşrada ayanların vergi gelirlerinin önemli bir bölümüne
el koyarak güçlenmeleri ve 17. ve 18. yüzyılda mali merkezileşmenin gerçekleş-
mediği, bunun yerine, merkez ve yerel elitler arasında vergi gelirlerinin paylaşı-
mı üzerinden bir ilişkinin kurulduğu belirtilmektedir25. Bilindiği üzere, Osman-
lı Devleti’nde 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren köyden şehre göç olgusu
ortaya çıkmış,17.ve 18. yüzyıllarda istikrarsızlık ve güvensizlik nedeniyle hayli
artmıştır26. Bu durum incelemiş olduğumuz ders kitaplarında aynı şekilde yer al-
mıştır27.

19. Yüzyıldaki Gelişmeler
19.yüzyıl, Fransız ihtilalinin etkilerinden olarak “milliyetçilik” akımlarının

yaygınlaştığı bir dönemdir. Bu gelişmelerden şüphesiz başta Osmanlı Devleti ol-
mak üzere çok uluslu devletler etkilenmiştir. Bunun yanısıra, 1815 Viyana Kon-
feransında emperyal devletlerce Osmanlıya “hasta adam” denilerek, mirasının 
paylaşılması projesinin “şark meselesi” olarak kodlanması, Osmanlı coğrafya-
sındaki milliyetçilik hareketlerini tahrik eden bir diğer önemli etken olmuştur. 
Osmanlı Devleti’nin çözülmesi ile sonuçlanacak milliyetçilik tahrikleri ve “şark 
meselesi” politikaları  ilk önce Yunanlar üzerinde etkisini gösterdi. 

Osmanlı Devleti’nden kopmayı amaçlayan 19.yüzyıl Yunan isyanlarını ele 
almadan önce Ortaokul III. sınıfta okutulan Modern ve Çağdaş Tarih adlı ders ki-
tabında yer alan “Yunan Milliyetçiliği’nin19. Yüzyıla Gelinceye Kadar Gelişimi” 
başlığına değinilmesi uygun olacaktır.

Yunan milliyetçiliğinin ortaya çıkışı, İstanbul’un fethinin gerçekleşmesinden 
sonra, “…milleti diriliş umudu şekillendirmeye başladı” ifadesi ile daha erken 
zamanlara atf edilmiştir. Bu ifade ile Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u alarak 
Bizans İmparatorluğu’na son verdiği gün başlayan ve faaliyete dönüştürülen 
“Büyük Fikir (Ülkü)” anlamına gelen Megali İdea28 kastedildiği açıktır.   

24 Ortaçağ ve Modern Dünya Tarihi 565-1815, s.186-187.
25 Kıvanç Karaman - Şevket Pamuk, “Avrupa Devletleriyle Bir Karşılaştırma Osmanlı Bütçeleri ve Mali Ya-

pının Evrimi”,(http://www.ata.boun.edu.tr/Faculty/Sevket%20Pamuk/publications/pamuk-Toplumsal%20
Tarih.pdf; erişim tarihi: 20.08.2013).

26 Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, Dergâh yay., İstanbul 1994. s.152-155.
27 Ortaçağ ve Modern Dünya Tarihi 565-1815, s.187.
28 Megali İdea’nın doğuşunu ve kaynağını bazı tarihçiler, şairler, yazarlar Grek mitolojisine kadar götürse 

de bunun doğru olduğunu düşünmüyoruz. Kanımız şudur ki; Fatih’in İstanbul’u fethetmesi ve patrikliği 
yeniden kurması ile birlikte Megali İdea başlamış, II. Katerina’nın “Grek Projesi” ile yürürlüğe girmiştir  
(Bakınız:Nurettin Türsan, Yunan Sorunu, 3. baskı, Ankara 1987, S.28;Bölüm2.6-Nilüfer Erdem.Megali 
İdea Hayali)
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İncelediğimiz Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Günümüze)adlı 
ders kitabına bakıldığında Megali İdea’nın; “Yunanistan’ın güneyinde, Yunan 
Devleti’ni kurmak için, çıkan isyanın yayılması “Yunan Sorunu”nun çözümünü 
bir ölçüde kolaylaştırdı. 

İsyan, Osmanlı İmparatorluğu’nu ciddi bir şekilde etkilemedi. Ancak ulusal 
amacı gerçekleştirmek için oluşturulan Megali İdea, eski Yunan topraklarının, 
yani genellikle Rumların yaşadığı yerlerin, bağımsızlığını amaçlayan maddeleri 
kapsamaktaydı”29 şeklinde tanımlandığı görülecektir. 

Şimdi ders kitabında verilen bu bilgileri de göz önüne alarak, 19.yüzyıldaki 
gelişmeleri anlayabilmek için, Yunanların Türklere bakış açısında fevkalade etki-
li olan “Megali İdea” kavramına kısaca bakmak  yararlı olacaktır. 

Megali İdea’nın amacı İstanbul başkent olmak üzere, Bizans İmparatorluğu’nu 
en geniş sınırlarıyla dirilterek Yakın Doğu’da büyük bir Yunanistan kurmak idi. 
Oysa Yunanların, bütün sınırlarıyla diriltmek istedikleri, kendilerini varisi say-
dıkları Bizans’la ne tarih, ne soy (ırk) ve ne de medeniyet bakımından ilgileri 
bulunmaktadır30. Bu ifadenin doğruluğu tarihi gerçeklerle bilinmesine  karşın 
Yunanlar tarafından bu düşünce benimsenmiş ve kendilerine hedefler belirlemiş-
lerdir. Hedefleri ise şu şekildedir;  

- Yunan milletinin tam bağımsızlığının sağlanması, Batı Trakya ve Selanik’in
Yunanistan’a ilhakı,  Onikiada ve diğer adaların  Yunanistan’a ilhakı, Batı Ana-
dolu’nun Yunanistan’a ilhakı, Pontus Rum Devleti’nin kurulması, Kıbrıs’ın Yu-
nanistan’a ilhakı, İstanbul’un işgal edilerek Doğu Roma İmparatorluğunun ihya 
olmasını sağlamaktır31. 

Yunanların ortak bir amaç için örgütlenmesi ve örgütün gelişmesi konusu ders 
kitabında özetle şöyle yer almıştır. 

17. yüzyıldan 18. yüzyılın ilk yarısına kadar Avrupa’da yaşanan iktisadi ve
mali duraklama, Kuzeyde sürdürülen savaş İstanbul’un önemini geçici olarak 
azalttığı düşünülebilir.  Ancak, Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyıl başından itibaren 
1760’a kadar, daha önce uyguladığı ihracat yasaklarını büyük ölçüde kaldırma-
sı,  iktisadi ilişkilerde tekrar bir canlılık dönemi getirdi. Bu canlılık döneminde 
İzmir, Selanik, Yanya ve Sakız ticaret merkezi haline geldi. Ayrıca bu dönemde 
İngiliz ve Fransız ticaret gemilerinin sınırlı olması ve Küçük Kaynarca Antlaşma-

29 Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Günümüze), s.31.
30 M. Süreyya Şahin, Fener Patrikhânesi ve Türkiye, Ötüken yay., İstanbul 1996, s.164; Nurettin Türsan, 

a.g.e., s. 18.
31 Oğuz Kalelioğlu, “Türk – Yunan İlişkileri ve Megali İdea”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Ensti

tüsü Atatürk Yolu Dergisi, S.41, Mayıs 2008, s.108-109.
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sının hükmü olan Rus bayrağı altında gemilerin serbest dolaşmasından faydala-
nan Yunanların ticarette gelişmelerini ve zenginleşmelerini sağladı32. 

1838 Balta Limanı Anlaşması sayesinde Osmanlı çiftçileri ile Avrupa arasında 
arabuluculuk yapan Yunanlar hayli güçlendi. Zenginleşen ve güçlenen bu tüccar 
Yunanlar ve Yunan milliyetçiliğinin inşası yönündeki  faaliyetleri ders kitabına 
şöyle yansımıştır;“…Yunan tüccarların çoğu sadece maddi kazançla ilgilenme
mişler, genç yurttaşlara burs verilmesine, aralarında milliyetçilik fikirlerinin ya
yılmasına ve anavatanlarında okullar yapmaya yönelik çalışmalar yapmışlar; 
kitap, dergi ve gazete basımı ile ilgilenmişlerdir”33.

Tüccarlar tarafından yürütülen bu faaliyet 1814 yılında bir grup Yunan tara-
fından kurulan Etnik-i Eterya (Millî Ortaklık, Yunanca “Φιλική Εταιρεία”) Cemi-
yeti ile daha organize olmuştur. Organize olan bu cemiyet incelemiş olduğumuz 
ders kitabında “1821 devrimini Filiki Eterya (üç Yunan gümüş tüccarı Emmanuel 
Ksanthos, Nikolaos Skoufas ve Athanasios Tsakalof tarafından Rusya Odesa’da 
kurulan gizli bir örgüt) başlattı”34 şeklinde ifade edilmiştir. 

Ders kitabında da belirtildiği üzere Etnik-i Eterya, Odesa’da kurulmuş ancak 
faaliyetlerinin genişlemesi için yeni bir merkez aranmış, önce Mora düşünülmüş 
ise de İstanbul daha uygun görülerek 1818’de Eksanto’nun Fener’deki evi ya-
pılmıştır. Etnik-i Eterya günden güne genişleyip yaygınlaşarak Eflâk, Boğdan, 
Akdeniz Adaları, bütün Yunanistan ve Selanik taraflarına hatta Yanya Valisi Te-
pedelenli Ali Paşa’nın sarayına dal budak salmıştır35.

Etnik-i Eterya’nın başlangıçtaki amacı, Yunanlara bağımsız bir toprak kazan-
dırmak iken bu bağımsız toprağın kazanılmasından sonra bu cemiyet daha kor-
kunç, hırslı eylemler ve emeller peşinde koşarak, azınlık veya çoğunlukta olsun 
Greklerin ve Rumların yaşadığı her yeri Yunanistan ülkesine katma düşüncesidir. 
Böylece büyük Yunanistan ihya edilme çalışmalarının yanında Rum Ortodoks 
Patriği’nin idaresinde Bizans’ın İstanbul’da canlandırılmasıdır36.

Yunan milliyetçiliğinin gelişimi hakkında yukarıda verilen bilgilerden sonra 
ders kitabında Yunan milliyetçiliğinin gelişmesine engel olarak Patrik-Kilise ve 
Fenerli Rumlar gösterilmiştir37. 

32 Modern ve Çağdaş Tarih, s.23; Ferhat Başkan Özgen, “Osmanlı Devletinin Diğer Devletlerle İktisadi 
İlişkileri”,(http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/osmanli.pdf;erişimtarihi:04.09.2013).

33 Modern ve Çağdaş Tarih, s.24.
34 Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Günümüze), s.16.
35 Etnik-i Eterya hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Selahattin Salışık, Türk- Yunan İlişkileri Tarihi ve Et

niki Eterya, İstanbul 1968; Süleyman Kocabaş, Tarihte ve Günümüzde Türk-Yunan Mücadelesi, İstanbul 
1984,s.50-51.

36 Nurettin Türsan, a.g.e.,s.40; Süleyman Kocabaş, a.g.e., .s.51. 
37 Modern ve Çağdaş Tarih, s.23-24. 
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Bu iddianın nedeni kilisenin dinsel olduğu kadar hukukî gücün de elinde top-
lanması ve yüksek düzeyde memurluk uğruna sert çekişmelerin olması idi. 

Ayrıca patriğin rüşvet alması, kilisenin dini baskı gücü, din adamlarının aç-
gözlülüğü ve kilise hiyerarşisinin yüksek kademelerinin kendi çıkarlarını Osman-
lı Devleti’nin çıkarlarıyla bir tutması nedeniyle milliyetçi aydınlanma fikirlerine 
karşı olmalarındandır38.  

Ders kitabında bir diğer engel olarak ifade edilen Yunanca “Phanariots” ola-
rak adlandırılan Fenerliler (bunlar adlarını İstanbul patriğinin ikamet ettiği Fe-
ner’den alan Rumlardı), Osmanlı Devleti’nin gerileme sürecinde küçük fakat et-
kili bir Yunan topluluğu halini alarak Osmanlı Devleti’nin yüksek kademelerinde 
önemli mevkilere geldiler. 

Osmanlı’nın karşı karşıya kaldığı dış baskıların artması, artık Osmanlıların 
güçlerinin doruğunda oldukları zamanlardaki gibi, yenilgiye uğrayan düşmanla-
rına barış koşullarını yazdıramayacakları anlamına geliyordu. Artık Osmanlı’nın 
kendisini yenilgiden en az zararla kurtaracak usta diplomatlara ihtiyacı vardı. 

Osmanlı egemenliğinin Avrupa’daki ilk geri çekilmesini gösteren 1699’daki 
Karlofça Barış Andlaşması’ndan 1821’deki “Bağımsızlık Savaşı” patlak verene 
dek bu görev, Osmanlı dış politikasının yürütülmesinde oldukça etkili olan baş 
tercümanlık bürosunu tekeline alan Fenerliler tarafından yerine getirildi39.

19. yüzyılın başlarına kadar Fenerlilerin aldıkları en önemli görevleri, Tu-
na’nın Eflâk ve Boğdan eyaletlerinin yöneticiliği gibi voyvodalık oldu. Yunan 
aristokrasisi olan Fenerliler, kendi çıkarlarını Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü 
korumakla mümkün olduğunu gördüğünden yalnızca birkaçı bağımsızlık sava-
şında etkin görev aldı40. 

Görüleceği üzere ders kitaplarında  “bağımsızlık savaşı” olarak adlandırılan 
Yunan isyanını hazırlayan   şartlar ve  bu gelişmelerde Kilisenin ve  Fenerli Rum-
ların tutum ve davranışları ele alınmıştır.  Daha sonra kronolojik olarak, isyanın  
yayılması ve amaçları hakkında bilgiler yer almıştır. Tabii ki isyanla ilgili ders ki-
taplarında yer alan bütün bu ifadelerde ve  satır aralarında  Türk algısına yönelik  
mesajların saklı olduğu görülmektedir. 

İsyanın içeriği ve amacı Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Günü
müze)adlı ders kitabının Yunan Ulusal Hareketi başlığı altında amacının“Yunan 
Milli hareketi, politik bir hareketti. İtalya, Almanya ve Amerika’daki benzerleri 
38 http://www.genbilim.com/content/view/1629/39/  (erişim tarihi:25.08.2013).
39 Modern ve Çağdaş Tarih, s.24.
40 A.g.e.,s.24; Rıchard Clogg Modern Yunanistan Tarihi, (çeviren: Dilek Şendil), İletişim yay.,İstanbul 

1997.s.35; Arzu Etensel İldem, Fransız Gezginlerin Gözüyle Türkler ve Yunanlılar -19. Yüzyılın İlk Yarı-
sında Fransız Gezginlerin Yapıtlarında Karşılaştırmalı Türk ve Yunan İmgesi, 1. baskı, İstanbul 2000..,s.45.
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gibi sadece halkın özgürlüğü değil; bağımsız, milli bir devletin kurulması amacı
nı taşıyordu”41 şekilde bildirilmektedir..

Yine aynı ders kitabında Yunan mücadelesi olarak  bildirilen isyan hareketleri-
nin meşru olduğu şu şeklide belirtilmiştir: “Türklerin fetihleri askeri işgal şeklini 
aldı. Türkler, Yunan topraklarının yasal sahipleriydi, sakinleri değildi. Yunan ih
tilâli ile biz meşruiyet kurmayı amaçladık”42. 

İncelenen ders kitaplarında 19.yüzyıl öncesi Yunan İsyanları hakkında bilinen 
şu bilgilere yer verilmiştir; 

Dionysius Filzofu önderliğinde başarısızlıkla sonuçlanan iki isyan (1600-
1611) ders kitabında yer almıştır. Devamında ise 1770 yılında Rusların teşvikiyle 
çıkan ilk büyük isyan olan Orlov Kardeşlerin isyanı “…1770 yılında Rus kış
kırtması ile Mora merkezli Yunan isyanı başladı. Ancak Yunanların hazırlıkları 
yeterli değildi ve Ruslar, Orlov Kardeşler liderliğinde, az bir savaş gemisiyle 
katıldı. Orlofika adındaki isyan bastırıldı. Rusya’dan gönderilen elçi Lamros 
Katsonis’in kahramanca çabaları da yetersiz kaldı.

Son olarak Souli, Epirus ve Yanya halkı, Ali Paşa (Tepedelenli) ile çatıştılar 
ve 1803 yılında bölgeyi terk etmek zorunda kaldılar”43.

1821 ve daha önceki Yunan isyanlarıyla birlikte, “Pontus” konusunun da 
önemli ölçüde ders kitaplarına yansıdığını görüyoruz. 

İncelemiş olduğumuz ders kitabında Karadeniz’le ilgili bilgilerden sonra Os
manlı Egemenliğinde Pontus başlığı altında şu bilgilere yer verilmiştir:

“1453 yılı Konstantinopolis’in alınması ve devamında Trabzon’un düşüşü 
(1461) ile Pontuslu Rumlarda Osmanlı hâkimiyeti dönemi başladı. Kommen sa
rayı, yeniçeri kışlasına döndü. Burada sekiz yüz yeniçeri vardı. Bir piskoposluk 
merkezi cami oldu.

Nüfusun büyük bir kısmı İstanbul’a taşındı. Birçok Rum zengin kıyı kentlerine 
ve köylere sığındı. Diğerleri Güney Rusya’ya taşındı. Tuna’nın diğer alanları 
ve iç denizin ulaşılamaz dağlık bölgelerine Rumlar yeni köyler ve şehirler inşa 
ettiler. Burası Rumlar için zulmedenlerden kaçmak için bir sığınak haline geldi44. 
Buna karşılık “zulmedenler” olarak algı yaratılan  dönem, Fatih Sultan Mehmet 

41 Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Günümüze), s.16.
42 A.ge., s.21.
43 Ortaçağ ve Modern Dünya Tarihi 565-1815, s.140;Modern ve Çağdaş Tarih, s.24;Modern ve Çağdaş 

Dünya Tarihi (1815’den Günümüze), s.26; M. Murat Hatipoğlu, Yunanistan’daki Gelişmelerin Işığında 
Türk – Yunan İlişkilerinin 101 Yılı (1821 – 1922), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yay.,Ankara 1988, 
s.4.

44 Modern Yunan Tarihine İlişkin Sorunlar, s.225, 229-230.
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iktidarıdır ve bu dönemde, başta (fetihden önce kadük durumda olan) Patrikhane 
olmak üzere, Ortodokslar  din ve vicdan hürriyetini en üst derecede yaşıyorlar idi. 

İslamlaştırma hakkında ise ders kitabında şu bilgilere yer verilmiştir: 

“Pontuslu Yunanların büyük çoğunluğu korkunç ve aşağılayıcı koşullarda ya
şamaya devam etti, bu kaçınılmaz İslamlaşma kaderine yol açtı. 

Birçok Hıristiyan, Osmanlı yönetiminin din değiştirmesi için onlara uyguladı
ğı baskılara uzun yıllar direndi.

Bu Hıristiyanlar, sadece dıştan İslam’ı kabul etmek zorunda kaldı ve ruhla
rının derinliklerinde Hıristiyanlığı korumaları Yunanca sayesinde oldu. Böylece 
dil; dini inançlarını, kimliklerini, kendilerini ve ailelerini korumaları için gerekli 
hale geldi45”. 

“Modern Yunan Tarihine İlişkin Sorunlar” adlı ders kitabında yer alan yuka-
rıdaki ifadelerde; Türkler tarihi  gerçeklere aykırı olarak, Rumlara “zulm eden”, 
onları “korkunç ve aşağılayıcı koşullarda yaşatan”, “baskıcı” bir millet olarak 
gösterilmektedir. 

10 Yıllık Savaş Dönemine Bakış (1912-1922)
Balkan Savaşları ile başlayıp İstiklal Savaşı ile sonlanan  10 yıllık savaş döne-

mi de Yunan ders kitaplarına yoğun bir şekilde yansımıştır. 

Balkan Savaşları (1912-1913)
1877-1878 Osmanlı Rus Savaşından sonra, Balkanlarda Osmanlı-Türk haki-

miyetini kaldırmaya yönelik ikinci önemli askeri gelişme Balkan Savaşları’dır. 
“Şark meselesi”nin bir hedefi olarak, her ne suretle olursa olsun, Müslüman Türk-
lerin  egemenliğinde  olan Balkan coğrafyası ve bölgede yaşayan Hıristiyanlar 
kurtarılmalıydı. Hıristiyanların Türk hâkimiyetinden kurtarılma amacı “Modern 
ve Çağdaş Tarih” adlı ders kitabında şu şekilde yer almıştır: 

“Balkan halkları (Yunan, Bulgar, Sırp) ulusal duyguların cazibesine kapıl
mıştı. 

Onlar, sadece Osmanlı Devleti içinde yaşayan yurttaşlarını korumak için de
ğil Osmanlı’daki topraklarının birleştirilmesi için çalıştı”. Yine aynı ders kita-
bında “Bizim, Kutsal Anavatan’a ve esir kardeşlerimize yükümlülüklerimiz var. 
Barışçıl çabaların ardından Türk boyunduruğu altındaki Hıristiyanların insan 

45 A.g.e., s.232.
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haklarının güvence altına alınması gerekir. Onlar, yüzyıllardır silahlı mücadele 
içindeler46” şekilde bilgi verilmiştir.

Buradaki  anlatılara dikkat edilirse, Osmanlı tebaası(vatandaşı) olan Rumlar, 
“esir” olarak gösterilmekte  ve aynı zamanda “Türk boyunduruğu altında insan 
haklarından mahrum” yaşadıkları vurgusu yapılarak, gerçekle bağdaşmayan bir 
“Türk Algısı” oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Balkan Devletlerinin talepleri, Osmanlı Devleti’nin cevabı ve savaşın başla-
ması ders kitaplarına şu şekilde yansımıştır: “Balkan müttefikleri Osmanlı İm
paratorluğu’nda yaşayan Hıristiyan etnik grupların haklarına saygı ve bunların 
çıkarları için devam eden reformlar hakkındaki talepleri olduğunda bu tür konu
ları görüşmede Sultan’ın isteksizliği savaş nedeni oldu”47.

Osmanlı Devleti’nin mağlup olması ve Büyük devletlerin savaş öncesinde 
sınırların değişmeyeceğini belirtmesine rağmen Balkan Devletleri’ni destekle-
mesi ders kitabında “Avrupa’nın büyük güçleri ve dört ülkenin ortaklığı Osmanlı 
İmparatorluğu’nu şaşırttı ve ardından zaferleri kısa bir süre sonra müttefikler 
kazandı”48. şeklinde yer alırken, Londra Konferansı ve sonrasında imzalanan 
Londra Andlaşması ise ders kitaplarında şöyle değerlendirilmiştir:

“17/30 Mayıs 1913 Londra Barış Andlaşması imzalandı. Yunanistan, Bulga
ristan, Sırbistan, Karadağ ve Arnavutluk müttefikleri, Sultan’ın Enos-Midia’nın 
(Midye-Enez hattı) batısındaki tüm sömürgelerini bırakmasını sağladı.

 Sultan, Londra Andlaşması ile Girit’teki haklarından vazgeçti ve Büyük Dev
letler’e Arnavutluk’un sınırlarını tanıyacağını taahhüt ederken Ege Adaları’nın 
geleceğini onlar belirleyecekti. Büyük Devletler, antlaşma sırasında müttefikler 
tarafından ele geçirilen arazilerin tahsisine sessiz kaldılar ama Türklere karşı 
muzaffer olan İtalyanlar’ın işgal ettiği Onikiada’ya geçici olarak sahip olacak
larını belirttiler”49.

Balkan savaşlarının anlatıldığı aynı konu devamında ders kitabına şu görsel 
ustaca yerleştirilmiştir50; Balkan Savaşı’nı anlatan bu görselde; Osmanlı Dev-
leti,daha açık deyişle  Türkler insanları katleden yalnızca kuru kafatası ve ke-
miklerini bırakan bir ejdarhaya benzetilerek,  Balkan savaşına katılan Bulgarlar, 
Yunanlar, Sırplar ve Karadağlıların, elinde haç olan “barış meleği”nin önünde bu 
“ejderha”yı katletme sahnesi tasvir edilmektedir. 

46 Modern ve Çağdaş Tarih, s.85.
47 Modern ve Çağdaş Tarih, s.85.
48 Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Günümüze), s.68.
49 A.g.e.,s.68-69.
50 Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Günümüze), s.68. 
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Gerek metindeki bildirimlerde , gerekse görsel üzerinde oluşturulan algıda; 
Osmanlı yönetimi ve Türkler “sömürgeci”, adeta bir ejderha  örneği insanları 
katleden  bir güç olarak gösterilmektedir. Eğer bu algılar gerçeği yansıtmış olsay-
dı, Osmanlı’nın yaklaşık 5 yüzyıldır hükümran olduğu Balkan coğrafyasındaki 
halkların ikinci resmi dili Türkçe olur, hatta görselde gösterilen Balkan milletleri 
kimliklerini koruyup geliştiremezlerdi. Osmanlının o dönemde bunu gerçekleştir-
meye gücü de vardı. Ama Osmanlı, Batının uyguladığı “sömürgeci” ve “asimile 
eden” bir yönetim anlayışına sahip olmadığından, hakimiyeti altındaki halkları, 
devlete karşı sorumluluklarını (vergi vs.) yerine getirmek kaydı ile onları din ve 
vicdanlarında ve kültürlerinde serbest bırakmış, hatta bir bakıma milli kimlikleri-
ni geliştirmelerine zemin hazırlamıştır. 

Birinci Dünya Savaşı (1914-1918)
Belirtilmiş olunan savaşın nedenleri  incelendiğinde “Modern ve Çağdaş Ta

rih” adlı ders kitabında üç başlık (Emperyalizm, Milliyetçilik ve Militarizm) altın-
da toplanarak bilinen ansiklopedik açıklamalar yapılmıştır51.

Yine aynı şekilde  savaşın seyri bu konuda bilinenlerin tekrarı şeklindedir. 
İtilaf Devletleri’nin ihtilal çıkan Rusya’ya yardım göndermek ve boğazları ele 
geçirerek Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak için düzenlediği büyük Çanak-
kale çıkarmasının geri püskürtüldüğü  anlatılmaktadır.Sonuçta savaşın uzadığı, 
Rusya’da ihtilal çıkmasına neden olduğu her iki ders kitabında da benzer anlatı-
larla yer almıştır. 

Yunan ders kitaplarında savaşın son bulması konusunda ise şu bilgilere yer 
verilmiştir: 1918 sonbaharında  savaş sona doğru yaklaştı. Sonunda müttefikler 
teslim oldu. İttifak devletleri ile Almanya ile Versay, Avusturya ile Sen Jerman, 
Macaristan ile Triyanan, Bulgaristan ile Nöyyi ve Osmanlı Devleti ile Sevr and-
laşmaları  yapıldı.Birinci Dünya Savaşı’nda, 8 milyon insanın öldü, 20 milyon 
insan yaralandı,yanısıra savaş çok büyük maddi hasara  neden oldu52. 

Görüldüğü üzere Yunan ders kitaplarında Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları-
na yer verilmiştir. Ancak dikkatimizi çeken  konu,Birinci Dünya Savaşı sonunda 
devletlerin savaştan çekilmeleri ve İtilaf Devletleri ile imzalanan ateşkes anlaş-
malarına yer verilmemesidir. 

Birinci Dünya Savaşı yıllarına dair bilgi veren ders kitaplarında bu yıllarında 
göç ettirilen Rumlardan da bahsedilmiştir. 

51 Modern ve Çağdaş Tarih, s.90.
52 Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Günümüze), s.80; Modern ve Çağdaş Tarih, s.91.
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1914 yılında Türkiye’den Yunanistan’a doğru gerçekleşen göç harekatı öncesi 
durum, incelenen “Modern Yunan Tarihine İlişkin Sorunlar” adlı ders kitabında; 
“Tahliye ilk olarak Türk basınının Rum karşıtı propagandası ile başladı ve Rum
lara zorla ‘gönüllü’ göç ile sona erdi. Ekümenik Patrikhanesi, Ortodoks Kilise
si’ndeki zulmü dünya kamuoyuna ilan etti ve kilise okulların çalışmasını askıya 
aldı. 

Yunanistan, Ortodoks Rumların ve Müslümanların gönüllü değişimi için mü
zakerelere başlamak amacıyla girişimde bulunmuş ve diplomatik adımlar atmış
tır. Haziran’da değişimi düzenleyen bir ortak komite kuruldu ancak Ekim 1914 
yılında Türkiye’nin Birinci Dünya savaşına girmesinden dolayı komite görevine 
başlayamadı” 53 şeklinde yer alırken sayfanın devamında ise şu bilgilere yer ve-
rilmiştir:

“1914 yılının ilk aylarında Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan’daki Müslü
manların kitlesel göçleri Türk hükümeti tarafından genel hatlarıyla belirlendi.

Türkiye’nin, Birinci Dünya Savaşı’na girişi Rumları çıkarmak için Türk hü
kümetine bir bahane oldu. İlk kurbanları Doğu Trakya’daki Rumlardı, 1914 yı
lından itibaren bölgeden kovuldular. Doğu Ege Adaları karşısındaki alanın bo
şaltılması adı altında, askeri amaçlar için, Mayıs ayında zulüm Batı Anadolu’ya 
uzatıldı. Tüm operasyonlar Türklerin müttefiki Almanlar tarafından yönetildi.

Rumların maruz kaldığı baskılar: 

- Olağanüstü masraflar ve savaş ihtiyaçları için çeşitli müsadereler yapıldı.

- Ticari faaliyetlere engeller konuldu. 

- Rum nüfus kıyıdan Küçük Asya’nın iç kısımlarına taşındı.

- 45 yaş üzeri asker olmayan erkekler işçi taburu oldu. 

Birçok kişi sıkıntı, açlık ve hastalıktan öldü. İlk olarak 20-45 yaş grubunda 
olanlar askerliğe alındı. 

Askerliğini yapmamış firariler belirlendi. Belirlendikten sonra binlerce firari 
ortaya çıktı ve tutuklanan kişiler idam edildi. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında Rum nüfusun Türk şehirlerini tehlikeye soka
cağı düşüncesi ile 150.000 Rum yerinden göç ettirilmiştir.

Küçük Asya ve Pontus’da yüzlerce binlerce Rum’un imhası Rumlar için bir 
trajediydi ve aynı kaderi Ermeniler de yaşadı” 54.

53 Modern Yunan Tarihine İlişkin Sorunlar, s.110.
54 Modern ve Çağdaş Tarih, s.102.
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Yunan ders kitaplarında yukarıda ifade edilen Rumların iç bölgelere sevk edil-
me nedeni, uygulaması ve göç ettirilen Rum sayısı hakkında yer alan bilgiler,-
gerçekler açısından değerlendirilmeye alındığında  ise şunlar göze çarpmaktadır;

- Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı ülkesinde seferberlik ilan edilmiş ve 
silah altına alınan Rumlar silahlı/silahsız olarak köylerine dönmüşlerdi. Ancak 
Türklere saldırıyorlardı. Dolayısıyla Müslüman nüfusu azaltmak için Müslüman-
lara yönelik  öldürme, Müslüman köylerini yakma girişimlerine engel olmak ge-
rekiyordu55,

- Karadeniz’de bulunan düşman donanması ile karada faaliyet gösteren ve 
düşman ile işbirliğinde bulunan Rumlar’a karşı sürdürülecek olan bir harekatta 
iki ateş arasında kalma ihtimalini ortadan kaldırmak, 

- Bir süre önce Yunanlar’a sığınan Çerkez Ethem’in isyan bölgesine gelerek, 
Rum çeteleriyle yapacağı işbirliği ihtimalini bertaraf etmek,

- Rumlar’ın Karadeniz’den daha kolay yardım alıp, Batı ile daha rahat bir 
iletişimde bulunmalarını (Rumlar, Ruslara cephe gerisinde casusluk yaptılar ve 
Samsun’a davet ettiler bunun karşılığında da Ruslar onlara bolca silah ve cephane 
verdi) önlemek,

- Tokat, Niksar, Reşadiye’de eşkıyalık yapan Ali Çavuş gibi çetelerin ve asker 
kaçaklarının bölgede bulunması, Rumlar ile işbirliği yapma eğiliminde olmala-
rındandır56. 

- Batı Anadolu’da işgalci Yunan ordusuyla yapmakta oldukları işbirliğini ön-
lemek57

Konu hakkında incelenen  “Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Gü
nümüze)” adlı ders kitabında ise göçün uygulanmasına dair bilgiler Küçük As
ya’da zulümlerin başlaması ve Rumların kovulmalarına dair 14. 05. 1914 Türk 
İçişleri Bakanı (Dahiliye Nazırı) Talat’ın gizli emirleri başlığı altında şu bilgiler 
verilmiştir:

55 Hamit Pehlivanlı, “Tarih Perspektifi İçerisinde Pontus Olayı: Yakın Tarihimize ve Günümüze Etkileri”,  
Pontus Meselesi ve Yunanistan’ın Politikası (Makaleler), (Yay. Haz. Berna Türkdoğan), Atatürk Araştırma 
Merkezi yay., Ankara 1999, s.83; Mustafa Kemal Atatürk,  Nutuk (1919-1927), 4.baskı, Atatürk Araştırma 
Merkezi yay., Ankara 1997, s.418.

56 Fahri Taş, “Millî Mücadele Döneminde Rum Ayaklanması”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S.34, 
C.XII, Ankara Mart 1996, s.90; Ayrıntılı bilgi için bkz., Abdullah Saydam, “Kurtuluş Savaşı’nda Trab
zon’a Yönelik Ermeni-Rum Tehdidi”, Pontus Meselesi ve Yunanistan’ın Politikası (Makaleler), (Yay. Haz. 
Berna Türkdoğan), Atatürk Araştırma Merkezi yay., Ankara 1999.., s.137-139.

57 Batı Anadolu’daki azınlıkların işgalcilerle işbirlikleri ve bir tedbir olarak devletin, bu kişileri daha iç kı-
sımlara nakletme uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Nuri Köstüklü, Milli Mücadelede Denizli 
Isparta ve Burdur Sancakları (1999) ,s. 167- 182.
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“Osmanlı Devleti Anadolu kıyılarındaki Rum sakinlerini Erzurum ve Chaldia 
(Trabzon) illerine yerleşmek için zorlanmadan buraları hızla boşalttı.

Rumlar eğer belirlenen yerlere yerleşmeyi reddederlerse Müslümanlara, 
Rumları sürgün hareketine zorlamak için her türlü sözlü talimatı verdi. Ayrıca 
kendi inisiyatifleriyle evlerini terk eden göçmenlerin tapularını da almayı unut
madılar” 58.

Özetle yukarıdaki verilen bilgiler, bilinen tarihi gerçeklere uymamaktadır. 
Çünkü iç bölgelere nakil edileceklerin Türk ordusuna savaş açan ve düşmana 
casusluk yapan kişiler olmasına dikkat edildiği bilinmektedir. Hatta, Osmanlı 
vatandaşı Rumlar’ın İtilaf devletlerince özellikle Britanya tarafından, Osmanlı 
Devleti’ne karşı kışkırtıldığı, çeteler halinde organize edildiğine dair somut bilgi-
ler ve olaylar örneklerle ilgili Askeralma Bölge Başkanlıkları ve askerlik şubeleri 
yazışmalarına da yansımış idi59. Ayrıca Rum halkın zorla göç ettirildiği ve tapula-
rının alındığı da doğru değildir. Bunun en güzel kanıtı Enver Paşa tarafından ve-
rilen emirler ve emirlerin uygulanarak Rum halkın hiçbir zarar/zorlama olmadan 
12 Mart 1916’da tahliye işleminin gerçekleşmesidir60. 

İlgili ders kitabında yazılanlarda dikkati çeken diğer bir  konu ise “Yunanların 
katledildiği ve aynı kaderi Ermeniler de yaşadığı” anlatısıdır. Tamamen siyasi  
düşüncelerle yazılan ve tarihi gerçeklerle asla bağdaşmayan bu hükümlerin ger-
çek dışı olduğuna dair pek çok bilimsel çalışma bulunduğundan61 burada ayrıca 
üzerinde durulmayacaktır.  

Balkan Savaşı ve arkasında Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan göç hare-
ketleri, Mondros Mütarekesi sonrası ve İstiklal Savaşı bitimi Yunan Orduları’nın 
Anadolu’dan atılışını  izleyen süreçte göç hareketliliği, dönemin savaş gerçeklik-
leri ve tarihi gerçeklilikler dışında, ders kitaplarına  Rumların “sürgün” ve “mağ
dur edilişi”  şeklinde önyargılı olarak yansıtıldığı görülmektedir62.  

Türk İstiklal Savaşı (1919-1922)
Bilindiği üzere, Paris Barış Konferansı, Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdiren 

andlaşmaların hazırlandığı uluslararası bir konferanstır. 

58 Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Günümüze), s.93.
59 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz..  Nuri Köstüklü, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Yıllarında 8. 

Fırka ve Akşehir Ahz-ı Asker Kalem Riyaseti Yazışmaları (1915- 1921), Atatürk Araştırma Merkezi yay., 
Ankara 2020, s. 18-20.

60 Ayrıntılı bilgi için bkz.,Hamit Pehlivanlı, a.g.m., s.101-102.
61 Ayrıntılı bilgi için mesela bkz., Mehmet Asaf, 1909 Adana Ermeni Olayları ve Anılarım, (Yay. Haz., İsmet 

Parmaksızoğlu) Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1982;Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri ve Gerçek
ler (1914-1918), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2001; Kâzım Karabekir, Soykırım Yalanı: Ermeni 
Mezâlimi, 1917-20 Arasında Erzincan’dan Erivan’a, 6. Baskı, Emre Yayınları, İstanbul 2005.

62 Modern Yunan Tarihine İlişkin Sorunlar, s.113-115.



359Nuri KÖSTÜKLÜ, Mustafa KIRAN

Konferansta Yunanistan’ın iddialarını dile getiren Venizelos, Fener Patrikha-
nesi’nden temin ettiği istatistiklerden  yararlanarak daha önce İtalya’ya verilen 
İzmir ve çevresini talep etmiş, Britanya(İngiliz) çıkarlarına da uygun olan bu 
teklif kabul edilmiştir. 

Yunan toprak isteklerinin kabul edilmesi üzerine, işgallere en geç başlayan 
ülke olan İtalya; Antalya, Kuşadası, Bodrum, Fethiye ve Marmaris’i işgal edip, 
Konya ve Akşehir’e asker gönderdi. İtalya’ya vaat edilen toprakların Yunanis-
tan’a verilmesi İtilaf devletleri arasında ilk ayrılığa  neden olmuştur63. Bu durum 
incelenmiş olan  “Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Günümüze)” adlı 
ders kitabında da benzer ifadeyle “Müttefiklerin Venizelos’a, yani Yunanistan’a, 
İzmir ve sırasıyla Aydın vilayeti ile Rum nüfusa sahip bölgelerde düzeni korumak 
için işgal hakkı verilmesi İtalya’yı kızdırdı…64” şekilde verilmiştir. Dikkat edi-
lirse burada Yunan’ın Anadolu’ya çıkma gerekçesi, “düzeni korumak için” ifadesi 
arkasına saklanmıştır. 

Ders kitaplarında, Paris konferansında Yunan istekleri ve İtilaf Devletlerinin 
buna karşı tutumları, özellikle İtalya’nın karşı çıkışı ve Britanya’nın Yunan istek-
lerini destekler  tavırlarına uzun uzadıya yer verilmiştir65.    

Megali İdea’nın bir hedefi olarak, İzmir’in işgali konusuna ders kitaplarında 
oldukça fazla  yer verildiği görülmektedir. 

“Modern ve Çağdaş Tarih” adlı ders kitabında şöyle denilmektedir; “Paris 
Konferansı’nda, Küçük Asya’ya asker göndermesi (Nisan 1919) için Yunanis
tan’a talimat verildi. 1919’da Yunan askeri İzmir’e indi, şehir ve çevresinde yak
laşık 17.000 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdi.

Türkler olumsuz tepki vermiş ise de Küçük Asya Rumlar’ı durumu coşkuyla 
kabul ettiler. Her iki tarafın sorumlu olduğu olaylarda ilk anda ölü ve yaralılar 
oldu. İtalyanların güneyinde Rum kesiminin (İzmir gibi) işgal toprakları vardı ve 
onların huzursuzluğuna neden oldu. 

Birçok defa Yunan kuvvetlerine karşı yapılan Türk saldırıları İtalyan idaresi 
altındaki kesimden gelmişti”66.

İzmir’in işgali ve takip eden günlerde Rumlar’ın Yunan askerlerini çeşitli ha-
zırlıklar yaparak coşkuyla karşılamaları hususu pek çok araştırmada belgeleriyle 
dile getirilmiştir67. Ancak, yukarıdaki ifadelerde, işgali  izleyen olaylarda, daha 

63 İtalyan işgalleri ve İtalyan- Yunan menfaat çatışması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Nuri Köstüklü, 
Milli Mücadelede Denizli- Isparta ve Burdur Sancakları, Kültür Bakanlığı yay., Ankara 1990, s.  (Atatürk 
Araştırma Merkezi yay., Ankara 1999, s. 11-26,  45-50)

64 Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Günümüze), s.90.
65 Modern ve Çağdaş Tarih, s.88-100.
66 Modern ve Çağdaş Tarih, s.101.
67 Rumların, Yunan askerlerini karşılama merasimi ve sevinç gösterileri o kadar artmış ki köpeklerin kuyruk-
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doğrusu işgaller karşısında mazlum durumda olan Türklerin kendilerini ve vata-
nını savunmaları ve buna bağlı çıkan olaylarda “her iki tarafın sorumlu olduğu” 
şeklinde bir değerlendirme ile mağdur durumdaki Türklerin sorumlu tutulması 
olması oldukça manidardır.   

İzmir’e Yunan askerlerin çıkmasının devamında yaşanan olaylar ve işgalci-
lerin şehirde yaptıkları çalışmalar ders kitabında üstü örtülü ve yumuşak bir ifa-
deyle şu şekilde ifade edilmiştir: “Küçük Asya Savaşı’nda (1919-1922) İzmir’e 
Yunan ordusunun çıkması ile birlikte Küçük Asya şehrinin yönetimi Yunan hükü
metine geçti. Yüksek Başkomiser Venizelos ve İngilizlerin Küçük Asya’nın tüm 
sakinleri ile başa çıkması için güvendiği Venizelos’la eşit yetkiye sahip Stergiadis 
Aristides atandı. Bu Yunan askerler ve liderler halk tarafından çoğunlukla kabul 
edildi. 

Stergiadis otoriter yapısı ile birlikte İzmir Piskoposu Hrisostomos ve Küçük 
Asya’nın bazı Yunan yüksek komiserleri çeşitli sevilmeyecek şeyler yaptı68”.  

Bilindiği üzere, İzmir’in işgali ve sonrasında Anadolu’ya yayılan Yunan işgal-
leri bütün vatan sathında tepkilere yol açmış hemen her tarafta miting ve protes-
tolar düzenlenmiştir. 

Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı ile başlayan, 
kongrelerle devam eden ve Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile gelişen Milli Mü-
cadele hareketi, Yunan ders kitaplarında şu bilgilerle verilmiştir:

“Toprak kayıplarının olması, müttefikler tarafından aşağılayıcı muamelelerin 
olması üzerine bağımsız bir devlet kurmayı amaçlayan ve Türkiye’yi ulus devle
tine dönüştürmüş olan Mustafa Kemal (Atatürk) milliyetçi bir hareketin gelişme
sinden yanaydı. 

Kemalist Milliyetçi Rejim, güçlü bir ordu oluşturdu. Müttefiklerin emriyle 
1919 baharında Küçük Asya’da bulunan Yunan askeri varlığına (Küçük Asya 
kuvvetlerine) üç yıl boyunca oluşturulan bu ordu karşı koydu”69.

“Ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan İtilaf askerlerinin gösterileri ve Osman
lı İmparatorluğu’nun bu duruma cevap vermemesi Müslüman-Türk toplumunda 
bağımsızlık duygularını doğurdu.

larına Yunanistan’ın bayrağını takanlar bile olmuştur. Zeki Arıkan, “Mütareke Döneminde İzmir”, ÇTTAD 
1991, C.I, S.1,s.264; Ayrıca; Yunan işgallerinin başlaması ile Rum ve Ermenilerin işbirlikçi faaliyetleri 
hakkında bkz., Nuri Köstüklü, “Batı Cephesi Mıntıkasında Milli Mücadele Karşıtı Ermeni- Rum Faali-
yetleri” , Ermeni Araştırmaları I. Türkiye Kongresi Bildirileri, Asam- Eren yay., I. Cilt, Ankara 2003, s. 
529- 542;   M. Murat Hatipoğlu, a.g.e., s,88.  

68 Modern ve Çağdaş Tarih, s.105.
69 Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Günümüze), s.87-88.
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 Aynı zamanda Sultan’ın ordusundan birçok subay teslim olmada isteksizlik 
gösterdi. Bunlardan biri olan Mustafa Kemal’in (1881-1938) organize ettiği di
reniş hareketi Doğu bölgesinde başladı. 

Bu, İtilaf Devletleri tarafından kontrol edilemedi. Haziran 1919 yılında Ka
radeniz Amasya’da bir toplantısı sırasında Kemal ile arkadaşları çok uluslu Os
manlı İmparatorluğu’nu korumak ve hareketi organize etmek için bir hedef belir
lediler, ama daha sonra yeni bir Türk ulus devleti kuruldu.

Birkaç ay sonra sırasıyla Erzurum ve Sivas’da ülke genelinde Türk sivil dire
niş temsilcileri ile iki konferans düzenledi. Amasya’da hareketin hedefleri belir
tilmişti. 

Kemal, herkes tarafından kabul edilip ve tartışmasız  önder konumuna getiril
mişti. Buna ek olarak ulusal bir bağımsızlık için Türk mücadelesinin siyasi prog
ramının temelleri atıldı. Doğu’da bunlar yaşanırken Sultan ve müttefik kuvvetler 
tarafından bir isyan olarak bakılan ulusal hareket (Kemal hareketi) kınandı.

Kemal, 1919 yılında Ankara’da ulusal hareketin başkanı seçildi. Bu ara
da, Konstantinopolis’de Osmanlı Meclisi için yapılan genel seçimleri Kemalist 
çoğunluk kazandı ve ulusal bildirilerde(Misak-ı Milli’de)  yer alan kararların 
(Ocak 1920) yeni parlamento’da kabul edilmesi sağlandı. Buna karşılık Britan
ya, Osmanlı meclisini kapattı (Mart 1920). 

Sonra Kemal, Ankara’da ilk Türk Büyük Millet Meclisini topladı. Ülkenin ar
tık Türkiye adını alacağı belli edildi, yeni bir anayasa’ya geçildi, dini karakterin 
kaldırılmasının ardından devlet laikliği benimsedi ve yasama yetkisi Türkiye Bü
yük Millet Meclisi tarafından icra edilmesi sağlandı. Kemal, Devlet Başkanı ve 
Başbakan oldu. 

Kasım 1920 Pontus-Ermeni Devleti yıkıldı ve Kemalistler Anadolu’ya döndü. 
Bu andan itibaren Küçük Asya’da iki rakip ulusal ordu arasında çatışma, arka
sından ölümler oldu, aslında Yunan ve Türk arasındaki bu durum bir ulusal ha
yalin gerçekleştirilmesi başka ulusal hayalin yok olması anlamına geliyordu” 70.

Yukarıdaki cümlelerde vurgulandığı üzere Yunan ders kitaplarında; Mustafa 
Kemal Paşa önderliğindeki harekete, “milliyetçi bir hareket” olarak bakılmakta, 
Mustafa Kemal’in “herkes tarafından kabul edilen  tartışmasız önder”  olduğu 
ifade edilmektedir. Türk İstiklal Savaşının başarıya ulaşması;  Tükler açısından 
“bir ulusal hayalin gerçekleştirilmesi”, Yunanlar açısından ise  “başka ulusal 
hayalin ,Megali İdea’nın yok olması” olarak görülmektedir.  

70 Modern ve Çağdaş Tarih, s.104.
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İncelenen ders kitaplarında: Sevr Andlaşması’na ve buna karşı Mustafa Ke-
mal önderliğindeki milliyetçilerin savunma hareketlerine ve Anadolu’daki Türk- 
Yunan mücadelesine oldukça fazla yer verildiği görülmektedir. 

“ …Sevr Andlaşması (28 Temmuz/10 Ağustos) ile Yunanistan’a Batı ve Doğu 
Trakya devredilirken Onikiada dışındaki Ege Adaları’nda Yunan egemenliği ta
nındı. Yunanistan’ın Smyrna (İzmir) alanına geçici yönetim verildi. Konstanti
nopolis ve Boğazlar Müttefik Komitesi denetimi altında olmak koşuluyla tarafsız 
bölge idi. Ancak bu andlaşma kısa ömürlü oldu ve Küçük Asya Felaketi yıkıntıları 
altında gömüldü”71. 

“Sevr Andlaşması’nın (28 Temmuz, 10 Ağustos 1920) Osmanlı İmparatorluğu 
üzerinde uygulanmaya başlanmasıyla Padişah; Fransa’ya Mezopotamya ege
menliği (modern Irak) ve Filistin, İngiltere’ye İperiordanias (modern Ürdün), 
Suriye ve Lübnan devredilirken, Kürdistan ve Ermenistan bağımsız devletler ha
line gelecekti. 

… Böylece Osmanlı İmparatorluğu bölünmüştü”72.

“Modern ve Çağdaş Tarih” adlı ders kitabının konu devamında ise şu bilgiler 
verilmiştir: 

“Kısa bir süre sonra Venizelos, Rum kesiminin işgalini genişletmek için, Paris 
Konferansı’ndan izin aldı. Böylece Yunan ordusu 1920 ilkbaharında Trakya’ya, 
1920 yazına kadar ise 100- 150 km içlere kadar yürüdüler. Sevr Antlaşması (ona
yı yetersiz imza sayısı az) gereği Küçük Asya’da çok daha büyük bir arazi işgal 
edilecekti. 

Türk direniş hareketinin Sevr Andlaşması’nı reddetmesi, Yunan başarıları 
İtilaf Güçleri’nin Sultan’a Sevr Antlaşması’nı dayatmasını kolaylaştırdı. Ancak 
Türk ulusal direniş hareketinin güçlenmesi ile birlikte Kemal tarafından anlaş
manın mutlak reddedilmesi Yunan ordusuna empoze edilip edilmeyeceği husu
sunda Müttefikler temkinli davrandı”73.

Durum böyle iken direnişin giderek büyümesinden çekinen Yunanistan, İtilaf 
devletlerinin Yunan askerlerinin iç bölgelere ilerlemesinin tehlikeli olabileceği 
şeklindeki görüşlerine rağmen Ankara’ya doğru ilerlemişlerdi74. 

Bu ilerleme ile genişleyen alanda asker sayısının yetersizliği, iletişim eksik-
liği, İtilaf Devletleri’nin yardım etmemesi, finansman eksikliği, Fransa ve İtal-

71 Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Günümüze), s.85.
72 Modern ve Çağdaş Tarih, s.97-98.
73 A.g.e., s.105
74 Alexander Anastasius Pallis , Yunanlıların Anadolu Macerası, (çeviren: Orhan Azizoğlu), Yapı Kredi yay., 

İstanbul 1997,  s.53.
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ya’nın işgal topraklarını teslim etmeleri, kamuoyunda Yunan işgali aleyhinde 
yapılan propagandalar, halkın organize olması gibi çeşitli sebeplerle devam ede-
memişti75. Yunanlara göre; 

 “Türk direniş hareketinin diplomatik başarılarına paralel İtilaf Devletleri 
Kemalist hareketin çatışmaları kazanma olasılığını algılayarak tutumlarını göz
den geçirmeye başlamıştı. Konstantin, Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Dev
letleri, özellikle Fransa ve İtalya, Yunanistan’a karşı tutumlarını değiştirmeye 
başladılar. Böylece Kemal, Sovyetler Birliği ile işbirliği anlaşması imzalanma
sından sonra Fransa ile İtalya; Kemalist Türkiye’nin imtiyaz ve imkânlar veril
mesi karşılığında Küçük Asya’dan askerlerinin çekilmesi için sağlanan antlaş
mayı (Mart 1921) imzalamıştı. 

Bu andlaşmalardan sonra Yunan çabalarına artık sadece İngiliz desteği vardı 
ve bu çoğunlukla diplomatik düzeydeydi. Yunanistan’daki yeni kralcı hükümet 
savaşı bitirmek için kendi seçim vaadini yerine getiremedi. Konstantin ve yeni 
siyasi yönetim zaferin yakın olduğuna inanıyordu ve bu yüzden savaşa devam 
etmeye karar verdi. Nitekim Konstantin’in kendisi de Küçük Asya’ya gitti. 

1921 yazında Yunan birlikleri Ankara’dan birkaç kilometre önce Sakarya 
nehrine ulaşmış binlerce ölü ve yaralıya neden olan büyük bir saldırı yapmış
lardı. Ancak karşılaşılan güçlü dirençle Eskişehir, Kütahya-Afyonkarahisar şe
hirleri sınır olarak belirlendi, bu sınır bir yıl geçerli oldu”76.“Yunan ordusunun 
yenilgisi ve ardından geri çekilmesiyle Türkler tarafından aynı ay içinde İzmir’in 
yakılması ve Küçük Asya, Pontus ve Doğu Trakya’daki Rumlara karşı acımasız 
zulüm başladı”77.

 Ders kitaplarında yer alan  bu bilgilerden Yunan ordusunun işgal bölgelerin-
den çekilmeleri ile Türkler tarafından İzmir’in yakıldığı ve Rum halka “acımasız 
zulüm” edildiği iddiası dikkat  çekmektedir. Doğal olarak bu iddialar tarihi  ger-
çeklerle asla uymayan, asılsız78  ve tamamen Türklere yönelik bir algı oluşturul-
ması amacını taşıyordu. 

75 A.g.e., s.23-25.
76 A.g.e., s.106-107.
77 Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Günümüze), s.91.
78 İzmir’deki Büyük yangınla ilgi olarak ayrıntılı bilgi için bkz., Bilge Umar, İzmir’de Yunanlıların Son Gün

leri, Bilgi yay., Ankara 1974., s.324-329;  Bülent Atalay, “İşgal Döneminde İzmir Metropoliti Hrisostomos 
(1919-1922)”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran, C.11, S.1, 2009, s.45; Yunanlar’ın 
geri çekilirken yapmış oldukları vahşet ve zulümler için bkz., Metin Ayışığı, “Unutulan Soykırım: Batı 
Anadolu’da Yunan Mezalimi”, Türkler, C.15, Yeni Türkiye yay., Ankara 2002,s.776-788; Mustafa Tu-
ran, Yunan Mezalimi (İzmir, Aydın, Manisa, Denizli-1919-1923), Atatürk Araştırma Merkezi yay., Ankara 
1999.
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Türk İstiklal Mücadelesi’nin askeri safhasının sona ermesi, Mudanya Mütare-
kesi ve Lozan Andlaşmasına kadar olan  gelişmeler,  kaynakçada bilinen bilgiler-
le Yunan Ders kitaplarında yer almıştır79.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve bu dönemdeki Türk- Yunan ilişkileri 
çerçevesinde, Yunan ders kitaplarına  yansıyan “Türk Algısı”nın ana hatları ise  
aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Cumhuriyet Devrinde Yunan-Türk İlişkileri (1923-1974)

Lozan Andlaşması (1923)
Yunan ders kitaplarında Lozan Andlaşması hakkında, bilinen bilgilerin akta-

rılmasının80 yanı sıra şöyle bir değerlendirme dikkat çekmektedir; 

“Lozan müzakereleri sırasında İsmet İnönü başkanlığındaki Türk Heyeti, Kü
çük Asya’daki zaferi gerekçe göstererek saçma iddiaları oldu. Müttefikler, kendi 
tarafları açısından Türk-Yunan anlaşmazlıklarına mümkün olduğunca kısa za
manda çözüm aradı ve Yunanistan’a sürekli yeni tavizler için baskı yaptı. Yu
nan heyeti, Türk talepleri ve Ege adaları-Trakya’ya tavizler hakkında müttefik 
baskısını yenmek için zor bir mücadele verdi. Eleftherios Venizelos’un becerisi 
ile önemli ölçüde Türk iddiaları azaldı ve adil bir anlaşmanın yapılması sağlan
dı”81.

Bu ifadelerde; Vatanı işgal edilen ve mağdur durumda olan Türk milletinin 
bir nefs-i müdafaası olan İstiklal Savaşı’nı  zaferle taçlandırıp, Lozan’da mağdu-
riyetlerinin giderilmesi yönündeki haklı taleplerinin  Yunan nezdinde “saçma”  
olarak değerlendirilmesi oldukça düşündürücüdür. 

Bilindiği üzere, Lozan görüşmelerinde, Türk-Yunan ilişkileri açısından; mü-
badele (etable konusu), azınlıklar ve patrikhanenin durumu ve adalar gibi ko-
nularda tartışmalar olmuştur. Yunan ders kitaplarına yansıyan başlıca  tartışma 
konuları arasında şunlar örnek olarak verilebilir:

 “…Türk milliyetçileri Lozan’da Konstantinopolis’deki Patrikhane’nin kal-
dırılması için çalıştı. Venizelos’un patrikhanenin zorla kapatılmasının yeni bir 
savaşa neden olacağını açıklaması ile İngiliz, Amerika ve Balkan ülkelerinin 
temsilcilerinin ısrarı Türkleri geri çekilmeye zorladı82. Ve Konstantinopolis Ekü-
mentlik Patrikliği’nin Konstantinopolis’de kalmasını kabul etti83.

79 Modern ve Çağdaş Tarih, s.108.
80 Modern ve Çağdaş Tarih, s.109; Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Günümüze), s.88.
81 Tarihi Konular II, s.89.
82 A.g.e.,s.92.
83 Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Günümüze),s.93.
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 - (Türkler) Patrikhane’nin evrensel yapısını ve Konstantinopolis de Helenizm 
aydınlanmasını zayıflatarak baltalamaya çalıştı.

 - Neticede Küçük Asya’da kurulan Türk Ortodoks Patrikhane’yi ve Türk-
çe konuşan Türk Ortodoks rahip Peder’i patrik olarak ölümüne kadar kabul etti 
(1968)84.  

 “Lozan Barış Antlaşması Yunanistan ve Türkiye’nin sınırını belirledi. Yuna-
nistan Doğu Trakya’yı kesin olarak kaybedecek ama Neuilly Andlaşması (1919) 
ile Bulgaristan tarafından verilen Batı Trakya korundu85.

Ayrıca konu devamında “Lozan Andlaşması sırasında Türkler nüfusun nere
deyse tamamının Rum Ortodoks olmasına rağmen stratejik nedenlerle adalar’da 
hak iddia etti. 

Bu adaların ulusal-dini karakterini sağlaması özel durumla belediyelere ve
rildi (madde 14). Nihayet Türkiye Onikiada’da İtalyan varlığını kabul etti ve İn
giltere’nin Kıbrıs’ı ilhakını tanıdı86” 

İlgili konularda yer alan bu ve benzer ifadelerde, Yunanistan’ın hedefleri ve 
Türk algısına yönelik mesajlar görülmektedir. Milli Mücadeleyi yapanlarda ol-
duğu gibi, Yeni Türk devletinin siyasetini belirleyen kadrolar “Türk milliyetçile
ri” olarak tanımlanmaktadır. Yunanistan her fırsatta, Fener Rum Patrikhanesini 
“ekümenik” olarak görmekte, ama Türklerin ise “Patrikhanenin evrensel yapısını 
(ekümenikliğini) ve “Konstantinopolis’in de Helenizm aydınlanmasını zayıflata
rak baltalamaya çalıştıklarını” söylemektedirler. Tabii ki bu yaklaşım, aslında 
İstanbul’u hala “Helenizm”in ilgi alanında, daha geniş anlamıyla “Megali İdea” 
hedefleri içerisinde görmek istemelerinden kaynaklandığı açıktır.  

Lozan sonrasında da iki ülke ilişkilerinde Patrikhane, mübadele, adalar ve 
Kıbrıs konularında sorunlar olmuş ve bu sorunlar Yunan menfaati  bakış açısın-
dan ders kitaplarına yansımıştır. Ancak, 1930- 1954 arasında  her iki ülke ilişkile-
rinde oluşan yakınlaşmaların da ders kitaplarında yer aldığı görülmektedir. 

1930- 1954 yıllarında yaşanan bazı gelişmelerin  ders kitaplarına yansıması 
şöyle özetlenebilir:

Türk – Yunan Yakınlaşması ve 1930 – 1954 Dönemi
Lozan’dan kalan bazı  sorunlar var olmakla birlikte Venizelos ve Atatürk ara-

sındaki dostluk rüzgarları ders kitaplarına da yansımıştır. Atatürk dönemindeki 
gelişmeler, inkılaplar  ve Türkiye’nin durumu şu  anlatılarla  dile getirilmektedir;  

84 Tarihi Konular II, s.96.
85 A.g.e.,s.89,92.
86 Tarihi Konular II, s.89.
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“Küçük Asya Savaşı’ndan sonra Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti Cum
hurbaşkanı oldu, Türkiye’deki siyasi ve sosyal gelişmeler, Sultan’ı ülkesinden 
kaçmaya zorladı87. 

Laik Hükümet-laik halk karakterini birleştirmiş ve daha sonra Türkiye’yi mo
dern bir Batılı devlet haline getirmek için: sağlık ve eğitim sistemlerinde düzen
leme yaptı.

 Batı ülkelerine yakınlaşmak için Osmanlı alfabesinden Latin alfabesine ge
çildi, kadınlara oy kullanma hakkı verildi, çok eşlilik kaldırıldı, erkeklere fes giy
mek; kadınlara peçe takmak yasaklandı ve soyadı kanunu çıkarıldı. 

Ancak Kemalist reformlar sadece üst ve orta sınıflara hitap etti. Yoksul ve 
çoğunluğu kırsal alanda yaşayan Türk halkın büyük çoğunluğu eskisi gibi yaşa
maya devam etti”88. 

“…Küçük Asya Felaketi ile yaşanan yıkım sonrasında diplomatik zayıflık 
Eleftherios Venizelos’a iktidara döndükten sonra komşu devletler ve büyük Avru
pa güçleri ile ilişkileri normalleştirmesine neden olacaktır” 89 .

Diğer bir ders kitabı ise Türk-Yunan ilişkileri; “1928 yılında Venizelos’un ik
tidarı ve Liberal Parti’nin yükselişi ile Türk – Yunan ilişkilerinde yeni bir döne
me girildi. Venizelos, Bulgaristan ve Yugoslavya’nın baskısı nedeniyle Ankara ile 
bekleyen sorunları halletmek istiyordu ve bu sebeple Türkiye ile yakınlaşma poli
tikası başlatılmıştır. Haziran 1930’da yerleşmiş mültecilerin mülkiyeti konusun
da Ankara’da antlaşma imzalandı”90 şeklinde belirtilmiştir. Aynı yıl Venizelos 
Ankara’yı ziyaret etmiş; dostluk, tarafsızlık, ticaret antlaşmaları imzalanmıştır. 
Ayrıca  revizyonist Bulgaristan ve Faşist İtalya’ya karşı Türkiye ve Yunanistan’ın 
içinde bulunduğu Balkan Antantı (9 Şubat 1934) imzalanmıştı. Bütün bu geliş-
meler, ders kitaplarının ilgili konularında yer almıştır. 

Her iki ülke arsında bu tür dostane yakınlaşmalar olurken Yunanistan’ın Batı 
Trakya’daki Türk azınlığa karşı baskıcı tutumları91, Türkiye’yi  rahatsız ediyor-
du. Atatürk’ün ölümünden sonra da azınlıklar konusundaki bazı  sorunlar maa-
lesef devam etti. Bu günlerde çıkartılan Varlık Vergisi uygulaması, Yunan ders 
kitaplarına, Yunan menfaati ve azınlıkları tahrik yönünde şöyle yansımıştır;

87 Modern ve Çağdaş Tarih, s.109.
88 A.g.e.,s.110.
89 Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Günümüze), s.102-103.
90 Tarihi Konular II, s.97.  
91 Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türklere karşı tutum ve uygulamaları hakkında bkz., Zerrin Balkaç, 

“Batı Trakya Türkleri”, Türkler, C.20, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002.,s.480-486;  Bahadır Selim Dilek, 
Ege’nin Unutulan Türkleri, Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık, İstanbul 2008, s.15, 75-76, 102-
104; Stanford J. Shaw,., “Türk İstiklâl Harbi”, (çeviren: Bülent Keneş), Türkler, C.15, Yeni Türkiye Yay., 
Ankara  2002. s.891.
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 “Atatürk’ün ölümünden sonra (Kasım 1938) Ankara’nın azınlıklara tutumu 
daha da sertleşmiştir. Bu politika ile Kasım 1942 yılında olağanüstü bir varlık 
vergisi neredeyse sadece Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler aleyhinde olmasıyla bu 
sert tutum doruğa çıktı. 

Türkiye’nin toplam nüfusunun yüzde 0.5 oluşturan Konstantinopolis’deki 
yaklaşık 110.000 Ortodoks Rum, toplam verginin yaklaşık yüzde 20’sini ödemek 
zorunda kaldı92”. 

Bu uygulamada İstanbul’da yaşayan azınlıkların mağdur edildiği, servetleri-
nin Türklere geçmesi için Varlık Vergisi’nin bir tuzak olduğuna dair o günden gü-
nümüze propaganda yapılmaktadır. Yukarıdaki ifadelerde Türkiye aleyhine hak-
sız bir algı yaratılmak istendiği gayet açıktır. Çünkü burada, azınlıklardan alınan 
vergi,  gelirleri gözardı edilerek, kasıtlı olarak nüfuslarıyla ilişkilendirilmiştir. 

Anılan yıllarda yüzde 1 nüfusa tekabül eden azınlıkların ekonominin yüzde 
18’ini kontrol ettiği bilerek gözden kaçırılmaktadır. Bu verginin  yüzde 71’i azın-
lıklara tahakkuk etmişse de bu daha  çok ülkede ticaretin belirli bir kesim tarafın-
dan  denetimlerinin bir sonucu olduğu gerçeğinin bir yansımasıdır93.  Benzer bir 
görünüm, Birinci  Dünya Savaşı yıllarında Batı Anadolu’da karşımıza çıkmak-
tadır. Marmara Bölgesi dışında,Bolu- Antalya çizgisinin batısında kalan bölgede 
azınlıkların nüfus oranı ortalama yüzde 12-15 civarında iken, aynı bölgenin eko-
nomisinin  yüzde  85’ine  egemen idiler. Bir başka  deyiş ile bölgedeki nüfusun 
yüzde 85 inden fazlasını oluşturan Türkler, o bölge ekonomisinin ancak  yüzde 
15’ine egemen idi94.  Bu tablo, ortalama bir hesap  ile, azınlıkların o bölgedeki 
Türklere göre en az 30 kat daha refah  düzeyine sahip olduğunu gösterir. Eğer 
Osmanlı Devleti  ya da Türkler,  yönetimleri altındaki gayr-i Müslimlere  karşı, 
ders kitabında söylendiği üzere sert tutum içinde olsalardı, refah ve huzur içinde 
yaşayabilmeleri mümkün olabilir miydi? 

Her iki ülke arasında azınlıklar konusunda bu tür  sorunlar yaşanırken, dış po-
litika alanında iki ülkenin birbirine dostane yaklaşımlarını  ya da ortak çıkarlarını 
gösteren konulara da ders kitabında yer verildiği görülmektedir. Truman doktrini 
ve Demokrat Parti döneminde NATO’ya giriş  konularına şöyle  yer verilmekte-
dir;

“Stalin’in Türkiye ve Yunanistan’ı kendi emelleri için kullanmayı istemesi, 
ABD’nin bu bölgeye müdahale etmesini gerektirdi. Truman Doktrini (Mart 1947) 
ile Amerikalılar, Yunanistan ve Türkiye’nin toprak bütünlüğü garantisini sağla
yarak ekonomik- askeri açıdan güçlendirmeye karar verdi.   

92 Tarihi Konular II, s.98-99.
93 Osman Yalçın, “Varlık Vergisi Kanunu ve Uygulaması”, Avrasya İncelemeleri Dergisi, C.I, S.1, 2012,s.325.
94 Nuri Köstüklü, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Araştırmaları I, s.120.
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1930 yılında Türk-Yunan dostluğunun hedefi güçlü Balkan ittifakını oluştur
mak ve Büyük Güçlerin koalisyonunu engellemek amacındaydı. 1947 yılında Tru
man Doktrini, Batı dünyasında bir Türk-Yunan savunma kalkanı olur. 

Türk-Yunan ilişkilerine yeni bir ivme Türkiye’de Adnan Menderes’in seçim 
zaferinden sonra oldu (1950). Yunan hükümeti başkan yardımcısı Sorokli Veni
zelos 1952 yılında Türkiye’yi ziyaret etti ve daha sonra Menderes, Venizelos’u 
ziyaret etti.  

Aynı yılın sonlarına doğru Devlet Başkanları ziyareti: Yunanistan kraliyet çifti 
resmi olarak Konstantinopolis’e ve Türk Cumhurbaşkanı Celal Bayar Atina’ya 
resmi ziyarette bulundu. Her iki ülkede 1949 yılında kurulmuş olan NATO’ya ka
tılmak istemiştir. Menderes hükümeti Birleşmiş Milletler(BM) operasyonlarının 
güçlendirilmesi için Kore’ye bir tugay gönderme kararı aldı.

Sonunda NATO ABD desteği ile Yunanistan ve Türkiye’yi kabul eder (1952)”95. 

“Türk-Yunan ilişkilerinde belirgin iyileşme azınlık toprakları ve Ekümenik 
Patrikhane’yi canlandırmıştır. Konstantinopolis’deki Rumların yaşam koşulları 
önemli ölçüde geliştirilmiş ekonomik faaliyet, eğitim, mülkiyet ve daha fazla öz
gürlük verilen yardım alanlarında gelişmeler olmuştur”96.

1954 yılına gelindiğinde ise Türk-Yunan ilişkilerini etkileyen Kıbrıs Soru-
nu’nun BM Genel Kurulu’nca görüşülerek uluslararası sorun haline geldiği ince-
lenen ders kitaplarında yer almıştır97. 

Türk- Yunan ilişkilerinde ciddi bir  sorun olagelen Kıbrıs sorununun ders ki-
taplarında  yansıması ise aşağıda özetlenmektedir:

Kıbrıs Sorunu ve Kıbrıs Barış Harekatı98

Bilindiği üzere, 1877- 1878 Osmanlı Rus Savaşının sonunda imzalanan Ayas-
tefanos Andlaşması’nın ağır hükümlerini yeniden toplanacak olan Berlin Kon-
feransı’nda Osmanlı lehine değiştirmek vaadi ile, tapusu Osmanlı’da kalmak 
kaydıyla geçici bir süre  ile  İngilizlerin Kıbrıs’a çıkmasına müsaade edilmiş idi. 
Dönemin denge politikası şartları içerisinde yapılan bu anlaşmayla (4 Haziran 
1878 Osmanlı- İngiliz Antlaşması) Türkler açısından bir Kıbrıs konusu başlamış 
oluyordu. Balkan Savaşları ve arkasından Birinci  Dünya  Savaşı’nın getirdiği 

95 Tarihi Konular II, s.100-101; Yusuf Sarınay, “Türkiye’nin NATO’ya Girişi”, Türkler, C.16, Yeni Türkiye 
yay., Ankara 2002,s.925-926.

96 Tarihi Konular II, s.101.
97 Tarihi Konular II, s.102-103; Durmuş Yalçın (ve diğerleri), Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II, 9.baskı, Atatürk 

Araştırma Merkezi, Ankara 2011, s.483.
98 Kıbrıs Barış Harekatı İçin Bakınız:Bölüm 2.9-Enis Onuş-Özge Kıbrıs Barış Harekatı’nın Politik-Sosyo 

Edebi Yansımaları
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şartlar, Kıbrıs Türklerinin  sorunlarını gittikçe ağırlaştırdı. Rumlar her fırsatta 
Enosisi gerçekleştirme emelini taşıyor ve İngiliz yönetiminin de teşvik ve göz 
yumması ile Türklere baskı yapıyordu. Asıl hedefi Enosis olan Rum terör örgütü 
Eoka’nın Türklere yönelik silahlı saldırıları ve katliamları ve özellikle 1955’te 
Türk köylerini yakıp yıkmaları, adadaki Türklerin yaşama hakkını tehdit ediyor-
du. Türkiye’yi de fevkalade rahatsız eden bu gelişmeler  daha sonra uluslararası 
boyuta taşındı. 1959- 1960 Zürih ve Londra görüşmeleri sonunda bir çözüm ola-
rak Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Türklerle Rumların nüfusları oranında temsil 
edilen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere garantörü idi. 
Ancak, Enosis hayalinden vazgeçmeyen Rumların Türkler üzerine baskısı hiç 
azalmadı. Yunanistan Kıbrıs’ı kendi arka bahçesi olarak görmeye devam etti. Bu 
tespiti teyit eder şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşu  ders kitabında şöyle 
anlatılmaktadır; 

“Yunan hükümeti tarafından bağımsız bir Kıbrıs Devleti kuruldu. Zürih, Lond
ra Antlaşmaları ve Türk müzakereleri ile 1960 yılında bağımsızlığı ilan edildi”99.  

Enosis peşinde koşan Rumlar, ilk fırsatta Anayasa üzerinde değişiklik yap-
maya yöneldiler. Doğal olarak güvenceci(garantör) devlet olarak Türkiye bunu 
reddetti. Bu konuda ders kitabında şu ifadeler yer alıyor;

“Kıbrıs anayasasındaki arızalar nedeniyle Kasım 1963 yılında Makarios 
(Cumhurbaşkanı) Anayasa’nın geçerliliği için 13 madde önerdi. Kıbrıs’ta yaşa
nan toplumlararası çatışma ve isyanın ardından kısa bir süre sonra Türkiye bu 
öneriyi reddetti”100. 

Buradaki “arızalar nedeniyle” anlatısı , aslında Enosis’in önündeki engeller 
idi. Siyasi manevralarla emellerine ulaşamayacağını anlayan Rumlar, tedhiş ve 
katliamlara tekrar yöneldiler. Adadaki Türk varlığına son vermeyi amaçlayan 
Akritas planı çerçevesinde Türklere yönelik katliamlar başladı. 23 Aralık  1963 
tarihindeki “Kanlı Noel” 101 katliamı ve sonrasında 103 Türk köyü yakılıp yı-
kılmış, 500’den fazla Türk katledilmiş ve on binlerce Türk göçe zorlanmıştır102. 
Şüphesiz bu olaylar Türk kamuoyunda haklı olarak tepkilere yol açtı. Ama Yunan 

99 Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Günümüze), s.163.
100 Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Günümüze), s.164.
101 21 Aralık 1963’te Türk sivillerin öldürülmeye başlandığı olaydır. Kıbrıs’ta Türklere yönelik olarak yapılan 

katliamlar Kanlı Noel, Kumsal Katliamı, 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekâtına kadar devam 
eden Türk sivillerin katliamı ile Türkiye’nin bu katliam karşısında takındığı tavır ve Türkiye tarafından 
yapılan yardımlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Ulvi Keser, “Kıbrıs’ta 21 Aralık 1963 Kanlı Noel’i ve 
Kızılay”,s.258-269.  

102 Kemal Akmaral, Kıbrıs Türkü’nü İmhayı Hedefleyen Akritas Plânı ve Annan’a Dek Uzanan Plânlar 
Süreciyle Kıbrıs, Bilge Karınca yay., İstanbul 2004,s.212; Ayrıca 1963 yılı Aralık ayı boyunca şehit edilen 
Türkler’e ait liste için bkz., Kemal Akmaral, a.g.e., s.212-214.
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ders kitapları bu katliamları göz ardı ederek, kendilerinin “patrikhanenin” mağ-
dur duruma düştüklerini bile bildirilmektedir. Ders kitabında şöyle yazmaktadır; 

“Türk-Yunan ilişkilerinin gergin olduğu dönemlerde Türk milliyetçileri, Ekü
menik Patrikhane’ye yönlendirilmiştir. Böylece yeni Kıbrıs krizine (Noel 1963) 
neden olan Türk basınındaki ilk gündem; Patrik Athenagoras’ın Başpiskopos 
Makarios’la “gizli bağlantıları” olduğu yazılır.  

Söz konusu basın propagandası Rum Ortodoks din adamlarına karşı fanatizm 
ve terör eylemlerinin gerçekleştirilmesine neden oldu”103. 

Bütün ilgili ders konularında olduğu gibi, yukarıdaki  bildirimlerde de, Lozan 
hükümlerine aykırı olarak Patrikhane “ekümenik” olarak görülüyor, en iyi savun-
ma saldırıdır örneği , Kanlı Noel katliamında katledilen Türklere karşı Türk ka-
muoyunun tepkisi “fanatizm ve terör eylemi” olarak tanımlanıyor. Doğal olarak 
bütün bu bildirimlerin , Türklere yönelik algı operasyonunun bir parçası olarak 
gösterilmekte olduğu   açıktır.

Takip eden süreçte de bir an önce Enosisi gerçekleştirmek isteyen Rumlar, 
ada Türklerine yönelik bitmek bilmeyen baskılarını artırdılar. Amaçlarına bir an 
önce ulaşmak için bilindiği üzere,  1974’te Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tamamen ele 
geçirme darbesi  yapıldı. Türkiye de  uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkı, 
hatta görevi olan güvenceciliği(garantörlük) yerine getirmek amacı ile, Kıbrıs 
Barış Harekatı’nı gerçekleştirdi. Bu gelişmeler ders kitaplarına şöyle yansımıştır;  

“15 Temmuz 1974 tarihinde diktatör Ioannides, Makarios’a karşı bir darbe 
düzenledi ancak Türkiye’nin 20 Temmuz tarihinde Kıbrıs’a yasadışı işgal baha
nesi (Attila operasyonu) vardı. 

14 Ağustos 1974 tarihinde Türk birlikleri ikinci işgali (II. Attila operasyonu) 
başlattı ve 200.000 Kıbrıslı Rum’un evlerinden sürgün edilmesiyle adanın  yüzde 
38’i işgal edildi”104.

Bu  bildirimlere bakıldığında Kıbrıs Barış Harekatı’nın yasadışı işgal bahane
si olarak yer aldığı görülmektedir. Ancak Türkiye ilgili andlaşmasındaki güven-
cecilik (garantörlük) hakkını, hatta görevini yerine getirmiştir.

Diğer bir ders kitabında bu durum “Kıbrıs Trajedisi” başlığı altında şöyle 
verilmiştir:   

“15 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs’taki Yunan askerleri diktatörlük kurumla
rını devirip darbe yapmak için Kıbrıs Başpiskoposu meşru Başkanı 3.Makarios’a 

103 Tarihi Konular II, s.111.
104 Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Günümüze), s.164; Tarihi Konular II, s.141; Süleyman 

Kocabaş, a.g.e.,s.199-200.
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suikast düzenlenmiştir. Darbe çok kana ve büyük hasara neden oldu. Kıbrıs’ta 
anayasal düzenin bu hali garantörlük antlaşması taraflarından biri olan İngilte
re’nin katılmayı reddetmesiyle Türkiye’nin Kıbrıs’ı işgaline neden olur. 

Türkiye 20 Temmuz 1974 tarihinde işgal ve sert mücadeleden sonra Kıbrıs’ın 
kuzey kıyısında Girne’nin batısında askeri köprü oluşturmayı başarmıştır. 22 
Temmuz sonrasını izleyen ateşkesler sonucuna rağmen Türkiye köprübaşını ge
nişleterek Kıbrıs’a askeri güç çıkarmaya devam etmiştir. …

Bu güçlerin 14 ve 15 Ağustos 1974 tarihinde taahhüdü ile Türkiye II. Attila 
Harekâtını yapmış, Kıbrıs’ın şiddetli parçalanmasına neden olan ve toprakla
rının yaklaşık  yüzde 36,7’sinde askeri işgal bölgesini genişlemiştir. Türk askeri 
tarafından Kıbrıs’ın kuzey kısmının işgali ile bölgesel Kıbrıs Cumhuriyeti en zen
gin ve en gelişmiş bölgeleri kazandı, kaynakların zenginliğinin neredeyse  yüzde 
70’i ve hemen hemen tüm turizm altyapısı bu bölge’de toplanmıştı”105.

Bu bölümün amacı, Kıbrıs Barış Harekatını  neden ve sonuçlarıyla ayrıntılı 
olarak ele almak değildir. Burada Yunan ders kitaplarında, Türkiye’nin ve Türk-
lerin haklı davasının nasıl saptırıldığı ve bireylerde kişiliğin oluştuğu söz konusu 
okul kitaplarında Türklere yönelik nasıl bir algının yerleştirilmeye çalışıldığını 
tespit etmektir. Uluslararası hukuktan kaynaklanan ve tamamen yasal olan bu 
harekata, Yunanlar “Atilla Operasyonu”, “Atilla Harekatı” diyerek, Hun İmpara-
toru Atilla’nın Avrupa’daki harekatına atıfla Türklere karşı Batı kamuoyunu kış-
kırtmayı amaçlandığı açıktır. Öte yandan, uluslararası garantörlük hukukundan 
kaynaklanan  bu harekata işgal denilerek,  Türkler “işgalci” olarak gösterilmek-
tedir. 

Yine aynı ders kitabında Kıbrıs Barış Harekatı sonrasına dair şu bilgilere yer 
verilmiştir: “Binlerce insan ve yüzlerce sivil, saldırganlar tarafından istismar 
edildi ve öldürüldü. 1974  yazında işgal kurbanı 3.000 ölü olduğu tahmin ediliyor. 
Kurbanlar dışında sivil, kadın ve çocuklar dâhil olmak üzere 1619 kişi kayboldu 
ve Ağustos 1974 yılında uluslararası insani yardım kuruluşları kayıpların kaderi-
ni çözmeye çalışırken Türkiye işbirliği yapmayı reddetti106. 

Ders kitabında yer alan bu bilgileri değerlendirdiğimizde Türk askerleri sal-
dırgan olarak ifade edilmiştir. Burada merak edilen  konu bunca yıldır Kıbrıs 
Türklerine yaptıkları katliamları ve saldırıları dünya basınında yer alan Rumlara/ 
Yunanlara ders kitabında yer verilseydi hangi kelime ile hitap edileceğidir107.

105 Tarihi Konular II, s.141.
106 Tarihi Konular II, s.141.
107 Türklere yönelik yapılan katliamların dış basında nasıl yer aldığına dair ayrıntılı bilgi için bkz., Kemal 

Akmaral, a.g.e., s.223-226; Süleyman Kocabaş, a.g.e.,s.203,205-206; Ahmet Gazioğlu, “Rum Mezalimi 
ve KKTC’ye Doğru”, s.954, 957; (http://eyvatan.wordpress.com/2007/10/20/kibris-gercegi-dunya-basini-
katliamlari-nasil-yansitmisti/; erişim tarihi: 30.08.2014).
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Ders kitabında dikkatimizi çeken diğer konu, Rum kayıplarına yer verilirken 
Türk  kayıplarından  hiç bahsedilmemesidir. Tamamen vatan coğrafyasını savun-
mak ve adaya barış ve huzuru getirmek amacını taşıyan Kıbrıs Barış Harekatı’n-
da; Türk Silâhlı Kuvvetleri 498 şehit ve 1.200 yaralı, 70’i mücahit olmak üzere 
340 Kıbrıs Türkü şehit olmuş  803 kayıp ve 1.000 civarında yaralı verilmiştir108. 

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türklerin yağma ve tahripleri olduğu “Kanun
suz Türk işgal kuvvetleri ve yağmacılar sistematik olarak arkeolojik yerleri ve 
kiliseleri yok ettiler.

Tarih öncesine ait çok önemli arkeolojik eserlerden Klasik ve Helenistik Kıb
rıs’a ait Engomi, Aya İrini, Salomis, Lipe ve Soloi gibi eserleri yağmaya ve koru
masız olarak yıkılmaya terk ettiler.”109 Gerçeklerle hiç alakası olmayan bu iftira-
ların esas amacı, mağdur rolü ile, aynı medeniyet dairesinde yer aldığı Batılıları 
yanlarına çekmek idi. 

Yine aynı ders kitabında KKTC’nin kurulması ve sonraki durum ile ilgili şu 
ifadeler yar almaktadır: “1983 yılında işgal  önderi Rauf Denktaş, Ankara yardı
mı ile Kıbrıs’ın yasadışı işgali sonunda bağımsızlığını ilan etti. KKTC’yi, Türkiye 
dışında uluslararası toplumun herhangi bir üyesi tarafından tanınmıyor. 

Cumhuriyet’e Mayıs 2004’te Avrupa Birliği’ne tam üyelik için sunulan teklif 
gelecek için büyük umut olmuştur. Avrupa elbette Kıbrıs’ın güvenliği, refahı ve 
Türk – Yunan bütün vatandaşların haklarını garanti edememiştir. Ancak bunu 
çözmek için Annan planı ile çabaları olmuştur. Planı, Rumların dörtte üçünün 
reddetmesinden dolayı barış sağlanamamıştır. Kıbrıs sorunu bütün Yunan ulusu 
için acı bir yara olmaya devam edecektir”110.

Yunan eğitim sisteminin bir kopyası olan Kıbrıs Rum Kesimi tarih ders kitap-
larında da benzer, hatta Avrupa Birliği üyesi olduğunu söyleyen  bir yönetimde, 
sıradan bir devlet ahlak ve anlayışına asla uymayan çok ağır ifadelerin yer aldığı 
görülmektedir. Rum tarih ders kitaplarında Yunan ders kitaplarına paralel ola-
rak,  Kıbrıs’ta Türk  egemenliğinin (1571) günümüze kadar ilgili bütün konu-
larda Türkler için; “korkunç işkenceler, katliam, yağma ve vahşet uygulayan”, 
“kana susamış”, “barbar”, “mağara adamı”, “hırsız”, “katil”, “zorba”, “zorla 
İslamlaştıran”, “eğitim düzeyi çok düşük”, “sömürgeci”, “işgalci” vb. sıfatları 
yer almaktadır. Kıbrıs Barış Harekatı için “Atilla  Operasyonu”, Türk ordusu için 
“Atilla askerleri”, “işgalci” ifadeleri ilgili konularda sıkça ifade edilmektedir. 
Hatta, ilgili resmi okul tarih ders kitaplarında Kıbrıs Türkleri için, “Çingeneler, 

108 Tolga Uslubaş, Geçmişten Günümüze Türkiye Tarihi, CNR Stüdyo, İstanbul 2013, s.239. 
109 Tarihi Konular II, s.143.  
110 Modern ve Çağdaş Dünya Tarihi (1815’den Günümüze), s.165; Müge Vatansever, “Kıbrıs Sorununun 

Tarihi Gelişimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.12, S.Özel, 2012, s.1516-1526.  
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Arap işçiler” ve dahası  bırakın bir devlet anlayışını kendini insan sınıfına koyan  
bir varlığın bile kullanmaktan çekindiği  ve Yunancada örtük olarak fahişeler için 
kullanılan bir terim olan “yabancı artistler!” ifadelerinin yer aldığı görülmekte-
dir111,112.

Sonuç
Bu çalışmada, toplumların  ya da milletlerin birbirlerini tanımada  ya da “öte

ki” kavramının oluşmasında fevkalade etkili  olan okul tarih ders kitapları ekse-
ninde, Yunan ders kitaplarında Türk algısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma 
sonucunda açık olarak görünen odur ki; Atatürk dönemi ve sonrasında (1930- 
1954) bazı olaylara dostane yaklaşımlar bir tarafa bırakılacak olursa, Türk tarihi 
ve Türklerle ilişkilerin ele alındığı bütün konularda, kasıtlı olarak Türklere yöne-
lik düşmanca bir algının kurgulanmaya çalışıldığı görülmektedir. 

Hunlardan başlayarak, Selçuklu-Osmanlı çizgisinde ilgili konularda Türkler 
için  fırsat buldukça  “göçebe” vurgusu yapılmıştır. Tabii ki bu algıyla birlikte 
“yağmacı”, “barbar” ifadeleri kullanılarak, Türklerin  “gayr-i medeni” bir millet 
olduğu imgesi verilmeye çalışılmıştır. Aslında bu yaklaşım, Batı’da  19.yüzyıl 
başlarından itibaren inşa edilmeye başlayan modern tarih biliminin, sanayi in-
kılabı sonucu ivme kazanan sömürgecilik lehine kullanılmasıyla  oluşturulmaya 
çalışılan bir algı idi.  Şüphesiz Türkler hakkında böyle bir algının oluşturulması, 
oryantalistlerin de niyet ve hedeflerini destekliyordu. Öte yandan, 1815’te “Şark 
Meselesi” olarak kodlanan ve  sonuç olarak kadim Türk yurdu olan Anadolu’da 
Türk-İslam siyasi hakimiyetini kırmayı amaçlayan bir politika çerçevesinde, 
Osmanlı’ya dolayısıyla Türklere yönelik “tezyif” ve “tahrik” yaklaşımlarına hız 
verilmişti. Bir taraftan da Fransız inkılabının “milliyetçilik” akımları etkisiyle, 
Yunan ders kitaplarında Türkler aleyhine kullanılan kavramların “Yunan milliyet
çiliği”ni inşa ve tahrik edeceği hesap edilmiş olmalıdır. Bu davranışın psikolojik 
bir  nedeni de yönetilenin yönetene karşı duyduğu bir eziklikten kaynaklanmış 
olabilir. 

1821 Yunan isyanından sonraki olaylarda, Türk algısına yönelik kavramların 
aşağılayıcı dozunun daha da yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Osmanlı Türk yönetimi 
hakkında; “zorba”, “despot”, “fırsatçı”, “feth edilen yerlerde zorla İslamlaştır-
ma yapan”, “katliam yapan”, “katil”, “bilimsel bilgiye karşı direnen” vb. söz-

111 Kıbrıs Rum Kesimi tarih ders kitaplarında Türk ve Türkiye imajı hakkında ayrıntılı bir çalışma için bkz., 
Nuri Köstüklü, “Kıbrıs Rum Kesimi Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Türkiye İmajı”, Türk Yurdu, Şubat 
2015, sayı:330.

112 Γιαννησ Παπαδακησ,2008.Το Μαθημα Τησ Ιστοριασ Στη Διαιρεμενη Κυπρο: Μια Σύγκριση των 
Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών Σχολικών Βιβλίων  για την «Ιστορία της Κύπρου» Έκθεση Prıo 
2/2008 (Türkçesi:Yıannıs Papadakıs,2008 Bölünmüş Kıbrısʼta Tarih Eğitimi:  Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı 
Türklerin “Kıbrıs Tarihi” ile İlgili Ders Kitaplarının  Bir Karşılaştırması )
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lükte bulunabilecek en ağır ve aşağılayıcı kavramların özellikle seçildiği görülü-
yor. Kişiliğin oluştuğu okul çağındaki Yunan öğrencilere yönelik Türk algısının 
inşasını amaçlayan bu tür tutum ve davranışlar; gerçekte Mora’da kuruluşundan 
itibaren sürekli Türkiye aleyhine  toprak genişleten Yunanistan’ın saldırgan tutu-
munu besleyen, yetişecek yunan gençliğine sistemli bir şekilde Türk düşmanlı-
ğını aşılayan, her iki ülke halkları  arasına “dostluk” ve “barış”tan öte  “kin ve 
nefret” duygularını tahrik eden niyet ve hedefi ortaya koymaktadır.

Uluslararası  Lozan Andlaşmasına göre, bir Türk kurumu olan Fener Rum 
Patrikhanesine ilgili bütün konularda “Megali İdea” doğrultusunda “ekümenik” 
ifadesini kullanmakla, aslında üstü örtülü olarak İstanbul’da “Vatikanvari”  bir 
yapı, yani devlet içinde bir devlet özlemi taşıdıkları mesajı verilmektedir. Yine 
aynı şekilde, 1923 Lozan ve 1947 Paris Andlaşmaları’na aykırı olarak adaların 
silahlandırılması Megali İdea doğrultusunda yayılmacı niyetlerin tezahüründen 
başka bir şey olamaz. Öte yandan, Türkiye’nin tamamen uluslararası hukuktan 
kaynaklanan Kıbrıs adasındaki Türkler hatta Rumların barış içinde yaşamasını 
sağlamak amacını taşıyan Kıbrıs Barış Harekatı’yla ilgili olarak,  bütün konular-
da Türkiye ve Türkler “işgalci”, “saldırgan” gösterilerek, Enosis emelleri yeti-
şen  kuşaklar üzerinde canlı tutulmaya çalışılmaktadır. Yunan ders kitaplarındaki 
“Türk Algısı”,  Yunan eğitim sisteminin bir devamı olan Kıbrıs Rum Kesimi tarih 
ders kitaplarına da aynen hatta-yukarıda örnekleri verildiği üzere-  dozu artırıla-
rak yansıtılmış bulunmaktadır. 

Bugün Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi Avrupa Birliği üyesidir. Tarih öğ-
retimini konu alan 2001 yılı Avrupa Konseyi Önerisinde, “öteki’ni dışlamayan, 
düşmanlığı körüklemeyen, uzlaşmacı ve ideolojik yönlendirmelere alet edilme-
yen”113 bir tarih öğretimi programı  önerilmesine karşın,Yunan tarih ders kitap-
larında söz konusu ilkelere uyulmadığı, hatta tam tersi bir yaklaşım olduğu gö-
rülmektedir. Yunan tarih ders kitaplarındaki bu  görünümün her iki ülke halkları 
arasında Atatürk- Venizelos döneminde kurulan “dostluk” ve “barış”  köprüleri-
nin geliştirilmesinde  ciddi bir engel olduğu açıktır. 

Bunların yanısıra Türk-Yunan İlişkileri’nde en önemli sorunlardan biri de , 
Yunanistan’da Batı Trakya ve Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türk azınlı-
ğının durumudur. Türklerin eğitimden, imara, kültürel haklardan, kimlik sorunu-
na, ekonomiden siyasal haklara varıncaya kadar birçok sorunu vardır. Ancak en 
önemlisi, yıllardan bu yana uygulanan kültürel soykırım politikasıdır.Bu bağlam-
da  Yunanistan’da “Türk”  sözcüğü yasaklanmıştır.Resmi Yunan politikasına göre  
“Türk” azınlıktan “Yunan Müslüman” diye söz edilmektedir.

113 Nuri Köstüklü, “Kıbrıs Rum Kesimi Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Türkiye İmajı”
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Resim 1: Yunan Ders Kitaplarından Bir Görünüş

Balkan Savaşı’nı anlatan bu görselde; Türkler, insanları katlederek kuru kafatası ve 
kemiklerini bırakan bir ejdarhaya benzetilmekte,  Balkan Savaşı’na katılan Yunanlar, 
Bulgarlar,  Sırplar ve Karadağlıların ise elinde haç olan “barış meleği”nin önünde bu 

“ejderha”yı   öldürme sahnesi tasvir edilmektedir.
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Resim 2: Yiannis Papadakıs,2008 Bölünmüş Kıbrısʼta Tarih Eğitimi:  Kıbrıslı Rum ve 
Kıbrıslı Türklerin “Kıbrıs Tarihi” ile İlgili Ders Kitaplarının  Bir Karşılaştırması Rapo-
ru. Raporda;Kıbrıs Türkleri için “Çingeneler, Arap işçiler” ve örtük olarak fahişeler için 
Yunancada kullanılan bir terim olan “yabancı artistler!” ifadelerinin yer aldığı görülme-

ktedir.

(Γιαννησ Παπαδακησ,2008.Το Μαθημα Τησ Ιστοριασ Στη Διαιρεμενη Κυπρο: Μια 
Σύγκριση των Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών Σχολικών Βιβλίων  για την 

«Ιστορία της Κύπρου» Έκθεση Prıo 2/2008 )
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Resim 3: Kaynak: YAP (Program Geliştirme Hizmeti) Kıbrıs Tarihi – Lise.Lefkoşa, 
2005, s .105.

“Türkler çocukları kazıklara geçiriyor”iftirası .(Πηγή: ΥΑΠ, Ιστορία της Κύπρου – 
Γυμνάσιο (Λευκωσία, 2005), σελ. 105

Resim 4: 6. Sınıf Tarihi  kapağı . Kaynak:Ders Kitabı Yayıncılık Kuruluşu (OEDB), Atina
( Εικόνα 1. Πηγή: ΟΕΔΒ,  Στα Νεότερα Χρόνια – Ιστορία Στʼ Δημοτικού (Αθήνα) 

εξώφυλλο)



Yunan Haber Portallarında Türkiye Algısı

Ioanna M. KOSTOPOULOU

Alaaddin F. PAKSOY

1. Giriş
Yunanlar ve Türkler neredeyse bin yıldır aynı coğrafyayı paylaşmaktadır. Her 

iki taraf da farklı dönemlerde aynı imparatorlukların egemenlikleri altında yaşa-
mıştır. Modern Yunan ve Türk devletlerinin oluşumu ise daha çok son 200 yıl-
daki siyasi gelişmelerin bir sonucudur. Türkler ve Yunanlar arasındaki ilginç bir 
ortak özellik her iki milletin de diğer tarafa karşı savaşarak modern devletlerini 
kurmuş olmalarıdır.1 Özellikle 1923-1924 yıllarında iki ülke arasındaki siyasi 
çatışmaların ve nüfus mübadelesinin etkisiyle bir arada yaşamanın ve ortak mira-
sın unutulduğu bir ortam oluşmuştur. Bu yeni koşullar, iki tarafın karşılaştıkları 
herhangi bir sorunda birbirlerine karşı düşmanca duygular beslemelerinin önünü 
açmıştır. Dolayısıyla Türk ve Yunan ulusal kimliklerinin inşa edilmesinde iki ta-
rafın birbirine karşı beslediği toplumsal nefret ve düşmanlığın önemli bir etkisi 
bulunmaktadır.2 Bu durum, uzun vadede iki komşu arasındaki ilişkilerin temel 
sorunlarının belirleyicisi olmuştur.

Bugünün Türkiye’sinde yükselen bir YouTube yıldızı var. Kendisi Türkiye’de 
“Yunan sunucu” olarak bilinmekte. Gerçek adını sadece birkaç kişinin bildiği bu 
kişi Ioannis Theodoratos. Türkiye’de sosyal medyada ve ana akım TV kanalla-
rında tanınan bir isim haline gelmekte.3 Theodoratos’un videoları çoğu zaman 
Türk Ordusu’nun her geçen gün ne kadar güçlendiğini ve Yunanların bu duruma 
karşı hiçbir şey yapmadığını konu edinmekte. Yayımladığı videolar Türkiye’de-
ki ulusal televizyon kanallarından ve haber portallarından büyük ilgi görmekte. 
YouTube’daki videolarından biri 1 milyondan fazla kez izlenmiş bulunmakta.4 
Yunanistan’da çok ünlü olmasa da, Theodoratos’u Türkiye’de bu kadar ilginç 

1 Millas, 1991; Paksoy, 2019
2 Heraclides, 2019
3 CNN Türk, 2021
4 Wights of Salem, 2021
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ve önemli yapan nedir? Elbette Theodoratos, Yunan-Türk ilişkilerinin en hassas 
noktalarına dokunduğu için ilgi çekiyor. Tipik bir aşırı sağ içerik üreticisi olarak 
Ege Denizi’ndeki gerilimden yararlanıyor ve iki ülke arasındaki endişe verici 
meselelerin keyfini çıkarıyor. İlginçtir ki, odaklandığı noktalar çoğunlukla Türki-
ye’deki siyasi iktidar için faydalı bir konumda oluyor ve videoları, Yunanlıların 
Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki son atılımlarından korktuğunu kanıtla-
maya çalışanlar tarafından sıkça olarak paylaşılıyor.

Aslında Theodoratos’un videolarına Türkiye’de gösterilen büyük ilgi, Yuna-
nistan’ın gözünde Türkiye’nin nasıl göründüğüne Türklerin ne kadar ilgi duy-
duğunu ortaya koymaktadır. Bu araştırma, Theodoratos’un video kliplerinin bir 
analizi değildir. Çalışma, Türkiye’nin Yunan medyasında nasıl algılandığına 
yönelik artan ilgiden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Bu nedenle araştırma, Yunan 
haber portallarının Türkiye ile ilgili dijital haber içeriğini nasıl yansıttığını anla-
maya çalışmaktadır.

Günümüz Türk-Yunan ilişkilerinin siyasi gündemindeki tartışmalar, büyük öl-
çüde Kıbrıs sorunu, mülteci krizi ve Ege ile Doğu Akdeniz’deki karasuları sorun-
larından oluşmaktadır. Türk-Yunan ilişkileri vurgulandığında, insanlar genellikle 
siyasi gerilimleri hatırlamaktadırlar. Buna rağmen, kültür, spor ve bireylerin dene-
yimleri ve hatta ekonomik ilişkiler gibi konular genellikle göz ardı edilmektedir. 
Bu çalışma sadece sorunlara ve siyasi konulara odaklanmayı amaçlamamaktadır. 
Bunun yerine, çalışma ilişkileri daha geniş bir kapsamda anlamaya yönelecektir. 
Bu nedenle çalışmada, siyasi gündeme ilişkin olayların yanı sıra Ayasofya konusu 
ile Sisam Adası ve İzmir’i etkileyen depremle ilgili haber metinleri de araştırma 
örneklemine alınmıştır. Genel olarak araştırma, Yunanistan haber portallarında 
Türkiye’nin nasıl sunulduğuyla ilgilenmektedir. Haber analizleri temelde şu ana 
araştırma sorusuna dayanmaktadır: “2017-2021 yılları arasında yaşanan önemli 
olaylarda Yunan haber portalları Türkiye’yi nasıl yansıtmıştır?” Bu soru, aşağıda-
ki bölümde açıklanan 3 alt araştırma sorusu ile detaylandırılmıştır.

2. Örneklem ve Yöntem
Araştırma örneklemi Yunanistan’da yayın yapan 4 haber portalını içermekte-

dir. Portallar seçilirken popülerliklerine ve farklı siyasi duruşları olmasına dikkat 
edilmiştir. Portallardan ikisi merkez sağ odaklı olarak değerlendirilirken (Kathi
merini, Eleftheros Typos), diğer ikisi merkez sol eğilimli haber kuruluşları olarak 
görülebilir (Ta Nea, Efimerida ton Syntakton). Tüm bu haber portalları aynı za-
manda yüksek profilli basılı gazeteler olarak da mevcuttur ve bu durum örneklem 
için seçilen haber kuruluşları için ayrı bir etki değeri olarak değerlendirilebilir.
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Analiz edilecek olan materyaller hem Yunanistan’ı hem de Türkiye’yi ilgi-
lendiren ve Türk-Yunan ilişkilerinde son beş yılda (2017-2021) gerçekleşen bazı 
önemli olaylar arasından seçilmiştir. Bu kapsamda araştırma örneklemine beş 
olay dahil edilmiştir. Yaşanan olaydan 1 gün önce, olayın gerçekleştiği gün/gün-
ler ve olaydan 1 gün sonrasında yayımlanan haber içerikleri örneklem kapsamına 
alınmıştır. Ancak aşağıdaki listede görüldüğü gibi 4 ve 5 numaralı olaylar son 
dakika gelişmesi olarak tanımlanabilir. Bu olaylardan önceki 1 günü örnekleme 
dahil etmek örneklemin gelişmesine yardımcı olmayacaktır. Bu nedenle 4 ve 5 
numaralı olaylardan 1 gün öncesi örnekleme dahil edilmemiş ancak olayın ger-
çekleştiği gün ve o günden sonraki 2 gün örneklem kapsamına alınmıştır. Aşağı-
daki listede olay, tarih ve örnekleme dahil edilen günler gösterilmektedir:

1. Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti: 7-8 Aralık 2017 (örneklem için 6-7-8-9 
Aralık 2017 günleri alınmıştır)

2. NATO zirvesi: Miçotakis ve Erdoğan’ın Londra’daki görüşmesi: 4 Aralık 
2019 (örneklem için 3-4-5 Aralık 2019 günleri alınmıştır)

3. Ayasofya: Türkiye’nin ikonik İstanbul müzesini camiye dönüştürmesi: 24 
Temmuz 2020 (örneklem için 23-24-25 Temmuz 2020 günleri alınmıştır)

4. Depremin Türkiye ve Yunanistan’da ölümlere ve sele sebep olması: 30 
Ekim 2020 (örneklem için 30-31 Ekim ve 1 Kasım 2020 günleri alınmıştır)

5. Türk ve Yunan dışişleri bakanlarının basın toplantısında yaşadığı gerginlik: 
15 Nisan 2021 (örneklem için 15-16-17 Nisan 2021 günleri alınmıştır)

Yukarıda sıralanan tarihlere ek olarak, haberlerin örnekleme dahil edilmesi 
için diğer kriterler, haberlerin odak noktasıyla ilgilidir. Google Arama arşivinden 
Türk-Yunan ilişkileri hakkındaki haberler, “Türkiye” ve “Türkler” [Τουρκία veya 
Τουρκίας, Τούρκοι veya Τούρκων] anahtar kelimeleri kullanılarak toplanmıştır. 
Ancak, anahtar kelime kriteri tek başına yeterli değildir. Seçilen haberlerin odak 
noktası Türkiye olmalıdır. Haber, başka bir konu ile ilgiliyse ve dolaylı olarak 
Türkiye’den bahsediyorsa, örnekleme dahil edilmemiştir. Haberin başlığı ya da 
girişi mutlaka Türkiye’ye atıfta bulunmalıdır.

Araştırma nicel ve nitel içerik analizi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Bu amaç-
la, yukarıda bahsedilen her bir olayın analizine yönelik ampirik çalışma için bir 
kodlama tablosu oluşturulmuştur. Çalışma, şu ana araştırma sorusuna dayanmak-
tadır: “2017-2021 yılları arasında yaşanan önemli olaylarda Yunan haber por-
talları Türkiye’yi nasıl yansıtmıştır?” Bu ana araştırma sorusuna, örneklemdeki 
verilerin detaylı olarak analiz edilebilmesi için 3 alt araştırma sorusu daha ek-
lenmiştir. Nicel ve nitel içerik analizi kategorilerinde kullanılan bu alt araştırma 
soruları şunlardır:



385Ioanna M. KOSTOPOULOU, Alaaddin F. PAKSOY

Sıfatlar ve etiketler:

S1: Türkiye’yi tanımlamak için kullanılan herhangi bir sıfat veya etiket var 
mıdır?

Genel duruş:

S2: Haber içeriklerinin Türkiye’ye yönelik genel duruşu nasıldır? Olumlu, 
Olumsuz, Nötr?

Temsil:

S3: İçerik Türkiye’yi nasıl sunmaktadır? Haberlerde bulunan somut örnekler 
üzerinden açıklayınız.

3. Türk-Yunan İlişkilerini 3 Boyut Üzerinden Çözümlemek
Türk-Yunan ilişkileri, Türkiye-AB ilişkilerinin 1999’dan sonraki iyi geçen 

on yılı sayesinde geçici bir iyileşme yaşamıştı. Aslında bu dönemin mimarları 
Yunanistan ve Türkiye’nin eski dışişleri bakanları George Papandreu ve İsmail 
Cem’di.5 Bunu takiben, 1999 yazının sonlarında Türkiye ve Yunanistan’ı büyük 
depremler vurdu. Literatürde bahsedildiği üzere, “Deprem diplomasisi yoluyla, 
insani bir felaket, dış politikada yeni bir düşünce çerçevesi oluşturabilir ve uzun 
vadeli ilişkilerde bir atılım sağlayarak olumlu bir etkiye sahip olabilir. Bu yolla 
da uzun süredir hâkim olan kısır döngüler son bulabilir”.6 O dönemde deprem 
diplomasisi ilişkileri güçlendirmiş ve iki ülke arasında daha iyi iletişim ve diplo-
masi sağlamıştı. Ayrıca, Türkiye’nin resmi olarak AB üyeliğine aday gösterildiği 
1999 Helsinki Zirvesi olumlu havayı daha da güçlendirmişti. Helsinki sonrasın-
daki süreç, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ekonomik bağımlılığı da artırdı. 
Kültürel etkileşimler ve vatandaşlar arası ilişkiler yeni dönemin diğer olumlu 
sonuçlarıydı.7 Ancak 1999’dan bu yana Türk-Yunan ilişkilerinde özellikle Ege 
Denizi ile ilgili ciddi bir sorun da çözülemedi. 21. yüzyılın ikinci on yılından 
itibaren ilişkiler yavaş yavaş kötüleşti ve iki taraf arasında adı konmamış bir so-
ğuk savaş başlamış oldu. Bu yeni durumun oluşmasında Türkiye’de 2016 yılında 
gerçekleşen darbe girişiminin sonuçları da etkili olmuştu.8

Bugün AB’nin Türk-Yunan ilişkileri üzerindeki etki gücü oldukça sınırlı hale 
gelmiştir ve AB iki ülke arasındaki sorunların çözümüne daha önceki süreçlerde-
ki kadar yardımcı olamamaktadır. Türkiye AB’ye üyelik umudunu büyük ölçüde 
yitirmiş bir görüntü vermekte ve Yunanlarda da 2009’daki borç krizinden bu yana 
artan bir Avrupa şüpheciliği ağır basmaktadır. AB’nin Türk-Yunan ilişkilerindeki 
5 Tılıç, 2000
6 Keridis, 2006, s.207
7 Rumelili, 2019
8 Heraclides, 2019a
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güç eksikliği Heraclides ve Alioğlu-Çakmak tarafından ilişkilerdeki “Avrupalı-
laşma”dan geriye dönüş olarak gösteriliyor.9 Heraclides, edebiyatta, siyasi söy-
lemde ve medya içeriklerinde kendini gösteren Türk-Yunan ilişkilerindeki prob-
lemli noktaları 12 madde üzerinden şöyle özetlemektedir:10

1. Kıbrıs sorunu

2. Ege Denizi’ndeki sorunlar

3. Azınlık sorunları

4. Dış politika ve güvenlik dogmaları

5. Düşman stereotipleri

6. Çatışmanın sosyalleşmesi

7. İç politika faktörü

8. Nefrete dayalı rekabetin uzun tarihi

9. Akılcı bir maliyet-fayda analizi eksikliği

10. Şiddetli milliyetçilik

11. Farklı siyasi kültürler

12. Güvenlikleştirme

Tüm bu noktaları bu çalışmanın sınırlılığı içinde tartışmak mümkün değildir. 
Ancak uluslararası ilişkiler, siyaset, tarih ve medya çalışmalarına dayalı literatüre 
bakarak Yunanistan ve Türkiye arasındaki temel sorunları analiz etmek önemli-
dir. Yunanistan ile Türkiye arasındaki meseleler çok boyutludur. Bu çalışmanın 
sınırları içerisinde, Türk-Yunan ilişkilerindeki temel akut sorunları anlamak için 
3 boyut tartışılacaktır. Bu boyutlar “tarihsel bagaj”, “benzerlikler ve farklılık-
lar” ve “reelpolitik meseleler”dir. Birinci ve ikinci noktalar, kimlik ve tarihsel 
söylemlerle ilgilidir. Son boyut ise çoğunlukla günümüzün çözülmeyi bekleyen 
somut sorunlarıyla ilgilidir. Her halükârda tüm boyutlar birbirini besler ve bir 
boyutun diğerlerinden daha önemli olduğunu iddia etmek yersizdir. Tartışmalara 
öncelikle tarihi bagaj boyutundan başlamak faydalı olacaktır.

Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili problemlerin günümüzdeki tehlike noktası 
Türkler ve Yunanların arasındaki sorunların başlangıçtan beri hep var olduğu 
inancıyla ilgilidir. Bu inanç her iki tarafta da varlığını sürdürmekte ve bu durum 

9 Heraclides ve Alioğlu-Çakmak, 2019
10 Heraclides, 2019a, s.5
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Malazgirt Savaşı, İstanbul’un fethi ve Yunanlarca “Turkokratia” olarak adlan-
dırılan ve 400 yıl süren Türk boyunduruğu dönemi üzerinden kendine bir anlatı 
çerçevesi bulmaktadır. Bu durum Anadolu ve Balkanlar’daki Ortodoks Hristi-
yan cemaati tarafından tarihsel bir söylem olarak kullanılmaktadır. Bu inanış, 
1821’den sonraki dönemde, yani Mora’daki Yunan İsyanı’nda doruğa ulaşır.11 
Heraklides, Yunanlılar ile Türkler arasındaki düşmanlığın kökenlerini, ortalama 
Yunan perspektifindeki tarihsel çatışmaları özetleyerek şöyle açıklamaktadır:

“... Türkler, Yunanlıların en eski ve en amansız rakipleri, akla gelebilecek en 
kötü düşmanlarıdır. Ayrıca “işgalci”dirler (Yunanların atalarının topraklarını al-
mışlardır) ve “barbarlar”dır. Türkler en sonunda bin yıllık şanlı ‘Yunan Bizans 
İmparatorluğu’nu (1453’te) yendiklerinde, Yunanları Türk boyunduruğu altında 
400 yıllık köleliğe ve zindana tabi tuttular. Bu durum Yunanların kendilerini Yu-
nan İsyanıyla (1821-31) özgürleştirmelerine dek devam etti. Sonunda modern 
Yunanlar kaderlerini medeni Avrupa’yı takip ederek çizebildiler. Son zamanlarda 
ise eskiden beri yayılmacı ve saldırgan olan Türkiye Kıbrıs’ta alabildiğini almak, 
doğu Yunan adalarını ve Yunan Trakya’sını da mümkün olduğunca ele geçirmeyi 
amaçlamaktadır. Ancak Yunanistan, adaletin ve uluslararası hukukun yanında ol-
duğunu düşünmektedir ve bu hedeflerin gerçekleşmesine izin vermeyecektir.”12

İkinci boyut, Türkler ve Yunanlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklarla il-
gilidir. Türklerin ve Yunanların birçok ortak noktası olduğu konusu iki tarafta da 
yükselen bir olgudur. O halde bu noktada şunu sormak gerekir: Türkler ve Yu-
nanlar neden hala tartışıyorlar ve sorunlarını çözemiyorlar? Belki de asıl sebep, 
fiziksel ve ruhsal olarak çok fazla konuda ortak noktaya sahip olmaktır.

Günlük yaşam rutinleri, müzik, dans, giyim ve mimari söz konusu olduğunda 
Yunanlar ve Türkler arasında çok fazla ortak nokta bulunmaktadır. Bu benzer-
liklerin, son bin yılda aynı coğrafyayı ve bir şekilde aynı tarihi paylaşmaktan 
kaynaklandığı söylenebilir.13 Ancak bu, Türklerin ve Yunanların farklılıkları ol-
madığı anlamına gelmez. Millas, benzerliklerin Türk-Yunan ilişkilerinde sınırlı 
bir öneme sahip olduğunu savunmaktadır. Farklı yönleri tasvir ederek farklılıkları 
açıklayan Millas, iki ulusun modern devletlerinin nasıl kurulduğunun altında ya-
tan temel farklılığa atıfta bulunmaktadır. “İki ulus-devlet arasındaki temel fark, 
bu devletlerin nasıl oluştuklarında gizlidir. Yunan devleti bir devrim ve bağımsız-
lık savaşından sonra (1830’da) kuruldu; Türkiye’de ise, devlet ‘Osmanlı İmpara-
torluğu’ olarak vardı ve hedeflenen durum İmparatorluk sonrasında bir ulus-dev-
let kurarak bekayı güvence altına almaktı (1923’te).”14 Ayrıca Millas, her iki 

11 Heraclides, 2019b
12 Heraclides, 2019b, s.49
13 Millas, 2019
14 Millas, 2019, s.69



388 YUNAN ALGISINDA TÜRK İMGESİ (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)

ülkedeki siyasi yelpazedeki farklılıkların altını güçlü bir şekilde çizmektedir. 
Türkiye’de ve Yunanistan’da siyasi ‘sol’ ve ‘sağ’ kavramlarının bile farklı anlam-
ları olduğunu söylemektedir. Millas ayrıca “milliyetçilik” kavramına ve bunun 
Yunan ve Türk bağlamlarında nasıl farklı algılandığına da vurgu yapmaktadır.15

Millas, Türkiye’nin siyasi dostluk girişimlerinin Türklerin Osmanlı geçmişi-
ne yaslanarak gerçekleştirilmesi ihtimaline eleştirel yaklaşmaktadır. Bu durumu 
Özal’ın Atina ziyareti sırasında söylediği sözlerle açıklamaktadır: “13 Haziran 
1988’de Türkiye’nin Başbakanı olarak Atina’yı ziyaret eden Turgut Özal’ın, bir 
dostluk jesti olarak ‘Yunanistan ve Türkiye ortak bir mirastan, Osmanlı tecrübe-
sinden geliyor’ demesine Yunanlıların neden öfkelendiğini Türkler anlayamadılar 
ve şaşırdılar. Bu olayda, Yunanların çoğu kendini hakarete uğramış hissetti: ‘or-
tak bir köken’ fikrinden hoşlanmadılar ve kendi ‘ulusal kökenlerine’ sahip olmak 
istediler.”16 Burada belirtilen bu noktalar, günlük yaşam pratiklerinde daha az 
belirgin olsa da, farklılıkların da Türk-Yunan ilişkileri bağlamında güçlü olduğu-
nu göstermektedir.

Bu bölümde tartışılacak son boyut, “reelpolitik” çerçevesinde ele alınabilecek 
konularla ilgilidir. Bu çerçevede üzerinde durulan meselelerin kaçınılmaz olarak 
tarihsel bir arka planı vardır fakat bugünün siyasi söyleminde ve gerçek siyasi 
eylemlerde bu meseleler hala tam olarak canlıdır. Realpolitik kavramı genellikle 
“acımasız bir şekilde de olsa gerçekçi bir anlayışla ulusal çıkar arayışı”na atıfta 
bulunur.17 Bugün gelinen noktada, Yunanistan ile Türkiye arasındaki çoğu siya-
si meselede, uzlaşma ve arabuluculuğun işe yarayabilme imkânı neredeyse hiç 
yoktur. Her iki taraf da ulusal çıkarlarını en üst düzeyde önceliklendirmektedir. 
Bu nedenle, sorunlar neredeyse donmuş durumdadır ve bu konular çoğunlukla 
her iki ülkenin iç siyasi gündemlerinde siyasi amaçlara hizmet etmektedir. Re-
elpolitiğin çeşitli örnekleri arasında bu bölümde Kıbrıs sorunu, Ege Denizi’ndeki 
sorunlar ve son dönemdeki mülteci sorununa kısaca değinilecektir.

Kıbrıs sorunu, 1950’lerden bu yana Yunanistan ile Türkiye arasındaki gün-
deme hâkim olmuştur. Birleşik Krallık haricindeki iki garantör ülke olarak Yu-
nanistan ve Türkiye, Kıbrıs’la ilgili bir çıkmaz hal almış olan sorunları çözmeyi 
başaramadılar. 1974’ten sonra adanın bir şekilde barışın hâkim olduğu bir yer 
haline geldiği söylenebilir fakat adayla ilgili diplomatik belirsizlik hala devam 
etmektedir. 2004 yılında Annan Planı’nın reddedilmesi, adanın birleşmesi umu-
dunu oldukça azaltmıştır. Christou’nun deyimiyle Kıbrıs sorunu bir “diplomat 
mezarlığı” haline gelmiştir. Bu metafor, bir türlü çözülemeyen Kıbrıs sorunu için 

15 Millas, 2019
16 Millas, 2019, s.77
17 Britannica, 2021; Ayrıca bkz. Bew, 2016
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çözüm arayışında olan ancak her zaman eli boş dönen BM temsilcilerinin yıllar 
boyunca adada boy gösterişlerine işaret etmektedir.18

Kıbrıs’taki sorunlar yalnızca iki ülkenin ada üzerinde politikalarını etkile-
memektedir. Ege Denizi’ndeki sorunlar, Doğu Akdeniz’de bulunan daha geniş 
alandaki güç mücadelesiyle bağlantılıdır. “Yunanistan ile Türkiye arasında Şubat 
1974’te başlayan Ege anlaşmazlığı, birçok çözüm girişimine rağmen çözüleme-
miştir... ve bu sorunlar 1976’dan 1996’ya kadar savaşın eşiğine gelinen üç krize 
sebep olmuştur”.19 Ege Denizi’ndeki en kötü zaman olarak, iki ülkenin Imia/
Kardak kayalıkları için savaşmak üzere olduğu 1996 yılı gösterilebilir. 1999’dan 
bu yana, bazı küçük olaylara rağmen, 90’lardaki sorunlara kıyasla Ege’de iki 
ülke arasında büyük bir kriz yaşanmamıştır. Ancak son yıllarda Ege sorunları-
nın kapsamı genişlemiştir. Artık mesele sadece Yunanistan ve Türkiye arasındaki 
karasularıyla ilgili değildir. Ege Denizi, dünyada insan kaçakçılığının en yoğun 
olduğu rotalardan biri haline gelmiştir.

Ege Denizi’ndeki mülteci krizi, son on yıldır Yunanistan ile Türkiye arasında 
yükselen bir sorun olmaktadır. Türkiye’de yaşayan ve AB ülkelerine göç etmek 
isteyen Suriyelilerin çoğunluğunu oluşturduğu sığınmacı grubu, Ege Denizi’ni 
AB ülkeline varabilmek için bir kaçış yolu olarak görmektedirler. Türkiye kıyı-
larına yakın Yunan adaları, mültecilerin batı Avrupa ülkelerine doğru yollarına 
devam etmeleri için en yakın noktadır. Çok sayıda can kaybının ardından Türki-
ye ve AB, Ege Denizi üzerinden gerçekleşen yasa dışı göçü durdurmak için bir 
mülteci anlaşması imzalamıştır. Yapılan anlaşmanın bu konuda sınırlı bir etkisi 
olmuştur ve Ege Denizi özellikle yaz döneminde mülteciler için hala önemli bir 
geçit noktası olmaya devam etmektedir. Mülteci krizi Türkiye’nin AB ve Yuna-
nistan ile ilişkilerindeki pazarlık gücünü bir şekilde artırırken, Yunanistan Batı 
Avrupa ülkelerinden mülteciler konusunda gelen desteği yetersiz görmektedir.20

4. Bulgular
Yunan haber portalları tarafından yayımlanan 358 haber, örneklem bölümün-

de açıklanan kurallara göre Google Arama arşivinden toplanmıştır. Araştırma ör-
nekleminde yer alan farklı olaylardaki haberlerin sayısı ve haber portallarındaki 
dağılımı Tablo 1’de gösterilmektedir.

18 Loizides ve Kutlay, 2019’dan aktaran Christou, 2014, s.146
19 Heraclides, 2019c, s.89
20 Zaragoza-Cristiani, 2017
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Tablo 1. Analiz edilen haberlerin dağılımı

Olay/Haber Portalı
Erdoğan’ın 
Yunanistan 

ziyareti

NATO
zirvesi Ayasofya Deprem Basın 

toplantısı Haberler/
portal

Kathimerini.gr 29 14 40 17 26 126

Efsyn.gr 19 12 16 11 13 71

Eleftherostypos.gr 12 11 12 9 16 60

TaNea.gr 9 19 25 23 25 101

Total 69 56 93 60 80 358

Bulgular her olayın başlığı altında sunulacaktır. İlk olarak, Erdoğan’ın 2017 
yılı sonunda Atina ve Batı Trakya’yı ziyaret ettiği günlerdeki haberler incelene-
cektir.

4.1. Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti (7-8 Aralık 2017)
Recep Tayyip Erdoğan, 65 yıl aradan sonra Yunanistan’ı ziyaret eden ilk Türk 

Cumhurbaşkanı olarak Aralık 2017’de Yunanistan’a önemli bir gezi gerçekleştir-
di. Daha önce 2004 ve 2010 yıllarında Başbakan olarak Yunanistan’ı ziyaret eden 
Erdoğan, Türkiye’nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın 1952’deki Yuna-
nistan ziyaretinden sonra ilk kez bir devlet başkanı olarak Yunanistan’a gelen 
Türk Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan’ın Yunanistan’a yaptığı iki günlük gezi hem 
ulusal hem de uluslararası medya tarafından ilgiyle karşılandı ve çarpıcı olayların 
yaşandığı bir ziyaret olarak akıllarda kaldı.21

Araştırmanın amaçları çerçevesinde, söz konusu haber portallarından “Türki-
ye” ve “Türkler” anahtar kelimeleri kullanılarak 6, 7 ve 8 Aralık 2017 günlerinde 
Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili yayımlanan haberler toplanmıştır. Bu üç gün için-
de erişilen 69 haber analiz edilmiştir. 29 haber Kathimerini’de, 19’u Efimerida 
ton Syntakton’da, 12’si Eleftheros Typos’ta ve 9’u da Ta Nea haber portalında 
yayımlanmıştır. Bu çalışmanın araştırma sorularının cevaplanabilmesi için ilgili 
haberlerde analiz edilen kısımlar aşağıda sunulmaktadır.

Öncelikle Erdoğan’ın Atina ziyareti öncesinde Kathimerini’ye verdiği röpor-
taj ve bu röportajda Lozan Antlaşması’na yaptığı gönderme konunun Yunan med-
yasında nasıl tartışılacağı konusunda bir ön bilgi sunmaktadır. Bunun yanında, 
Erdoğan’ın ziyareti öncesinde Atina sokaklarında alınan güvenlik önlemleri, son-
rasında Başbakan Aleksis Çipras ile yaptığı basın toplantısı ve özellikle Kıbrıs 
sorunuyla ilgili söylenenler ve devamında Erdoğan’ın Yunanistan Cumhurbaşka-
nı Prokopis Pavlopoulos ile görüşmesi Yunan medyasında en fazla öne çıkan ko-
nular olarak göze çarpmaktadır. Bunların haricinde, Atina sonrasında Erdoğan’ın 
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Gümülcine ziyareti ve Yunanistan’daki Müslüman azınlığın üyeleriyle görüşmesi 
de medya gündeminde yer bulmuştur. Örneklemdeki tüm haber portalları Erdo-
ğan’ın Batı Trakya’da buluştuğu kişiler için “Müslüman azınlık” ifadesini kul-
lanmıştır. Buna rağmen, bu bölgede yaşayan topluluk, Türk medyasında ve Türk 
siyasi bağlamında “Türk azınlık” olarak adlandırılmaktadır.

Yunan haber portallarında gündeme getirilen çeşitli konular arasında Erdo-
ğan’ın ortak basın toplantısı sırasında mevkidaşıyla Lozan Antlaşması konusun-
daki tartışması medyada üzerinde en fazla durulan konu olmuştur. Konferans 
sırasında Erdoğan, azınlık meselelerini de ele alan 1923 Lozan Antlaşması’nı 
“güncellemeleri” gerektiğini öne sürerek tartışmayı başlatmıştır. Buna cevaben 
Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, bu anlaşmanın pazarlık konusu olamayaca-
ğını, herhangi bir boşluk içermediğini, gözden geçirmeye veya güncellemeye de 
ihtiyaç olmadığını söylemiştir.

Haber portalları arasında Erdoğan’ın resmi ziyaretiyle ilgili en çok haber Kat
himerini’de yayımlanmıştır. Portaldaki haberlerin genel görünüşüne bakıldığında 
Türkiye’yi tanımlamak için sıfat ya da etiket kullanılmadığı söylenebilir. Erdo-
ğan’ın Yunanistan ziyaretiyle bağlantılı olarak da Türkiye’ye ilişkin özel bir tas-
vir yapılmadığı görülmektedir. Buna rağmen, bulgulara göre Türkiye, Erdoğan’ın 
açıklamaları ve eylemleri üzerinden genelleştirilerek sunulmaktadır. Örneğin, Er-
doğan’ın Lozan’la ilgili açıklamaları ardından ani gelişen gerginliğe atıfta bulu-
nan Kathimerini, “Yunanistan-Türkiye: Son dakikada ağır bir atmosfer” ve “Er-
doğan geldi, aradaki mesafe genişledi” başlıklarını kullanmıştır.22

Kathimerini’de Türkiye’ye yönelik haberlerin genel tonunun nötr olduğu söy-
lenebilir. Türkiye’yi genel olarak olumsuz etkileyebilecek herhangi bir ima veya 
ironik ifadelerle karşılaşılmamıştır. Çoğu haber içeriği basın toplantılarında li-
derler (Erdoğan-Çipras, Erdoğan-Pavlopoulos) arasında anlatılanları diplomasi 
diliyle sunmuştur. Örneğin, Kıbrıs sorunu ya da Lozan Antlaşması ile ilgili olarak 
oluşan gerilim, daha çok her konunun arka planı açıklanarak ve iki ülkenin lider-
lerinin açıklamaları vurgulanarak anlatılmıştır.

Haber portalı Kathimerini, Erdoğan’ın Yunanistan ziyareti ile ilgili haber ve 
analizlerin yanı sıra Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, The Guardian ve Hürriyet gibi 
yabancı medya kuruluşlarında yayımlanan makaleleri de okurlarına aktarmış ve 
liderler arasında yaşanan gerginliklerin nasıl oluştuğunu açıklamaya çalışmıştır. 
Die Zeit, “Kameralar önünde Cumhurbaşkanı Pavlopoulos ile kavga etti” diyerek 
olayı haberleştirirken, The Guardian, Erdoğan’ın Yunan ev sahiplerinde yarattığı 
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“şok”tan bahsetmiştir. Gazete, Erdoğan’ın Türk-Yunan ilişkilerini güçlendirmek 
için yaptığı ziyaretteki tavrıyla adeta buluşmayı ateşe verdiğini öne sürmüştür.23

Efimerida ton Syntakton (Efsyn.gr) haber portalında Erdoğan’ın Yunanistan 
ziyaretine ilişkin 19 haber analiz edilmiştir. Efsyn.gr, Kathimerini’ye benzer şe-
kilde Türkiye’yi tanımlamak için etiket kullanmamıştır. Ancak diğer üçüne kıyas-
la sol eğilimi ağır basan efsyn.gr, Erdoğan’ın Atina ziyareti sırasında Kürtlerin 
ve Yunanistan’a sığınan siyasi mültecilerin gerçekleştirdiği protesto gösterilerini 
aktarmıştır. Göstericilerin kullandığı “Öcalan’a Özgürlük” ve “Erdoğan diktatör” 
gibi sloganlara efsyn.gr içeriğinde yer verilmiştir.24

Sadece Efimerida ton Syntakton’un ele aldığı bir diğer konu da Halkların De-
mokratik Partisi’nin (HDP) eski lideri Selahattin Demirtaş’ın davasıydı. Efsyn.
gr, “Erdoğan Atina’da Lozan Antlaşması’na meydan okurken, Türkiye’deki ken-
di hükümeti yeni bir ‘demokrasi’ dersi veriyordu” ifadesini kullanmıştır. Haber-
de ayrıca İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne (2017) atıfta bulunulup “Türkiye’de 
bir muhalefet partisi liderinin uzun süreli tutukluluğu, temel demokratik ilkelere 
meydan okuyor ve hükümeti eleştirenlere yönelik daha geniş bir baskı modelinin 
parçası oluyor” yorumları yapılmıştır.25

Efsyn.gr, Lozan Antlaşması ile ilgili Erdoğan ve Pavlopoulos arasındaki ge-
rilimi anlatmak için diplomasi dilinden kelimeler kullanmanın dışında, “seviye-
nin düşüşü, açık konular” ve “Batı’ya doğru yeni bir pencere arayışı” gibi klişe 
ifadeler de kullanmıştır. Portalın tercih ettiği bu ifadeler Erdoğan’ın Yunanistan 
ziyaretinin sonuçlarını genel olarak anlatmaktadır. Ayrıca yine bu noktada Erdo-
ğan’ın açıklamaları üzerinden Türkiye’nin bir kez daha genelleştirildiği görül-
mektedir.26

Eleftheros Typos, haber başlıklarında ironik ve akılda kalıcı ifadeler kulla-
nan örneklemdeki tek portaldır. Örneğin, “Türk basınında Erdoğan’ın şovu” veya 
“Erdoğan’ın ziyareti için Gümülcine’de acil alarmı” gibi başlıklar bu duruma 
örnek olarak gösterilebilir. Bununla birlikte, genel olarak bakıldığında, portalın 
Kathimerini ve Efimerida ton Syntakton’ın içeriğinde olduğu gibi nötr özelliklere 
de sahip olduğu söylenebilir.27

TaNea.gr haber portalı Erdoğan’ın ziyaretiyle ilgili en az sayıda haber ya-
yımlayan portaldır. Portalın Erdoğan’ın iki günlük Atina ziyaretiyle ilgili haber-
lerinde genel olarak nötr bir üsluba sahip olduğu söylenebilir. Farklı olan nokta 
ise TaNea.gr “ABD’de geçmişte yaşanan bir olayda Erdoğan’ın korumalarının 
23 URL-3; URL-4
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protestocuları dövdüğünü iddia etmekte ve bu konuyla ilgili “Koyu takım elbiseli 
adamlar” vurgusu göze çarpmaktadır.28

4.2. NATO Zirvesi: Miçotakis ve Erdoğan’ın Londra’daki 
görüşmesi (4 Aralık 2019)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Aralık 2019’da Londra’daki NATO 

zirvesinin oturum aralarında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile gayri 
resmi bir görüşme gerçekleştirmiştir. Türk tarafının talebi üzerine gerçekleşen 
görüşmede Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimi artıran konular ele alın-
mıştır.29

Bu olay için 3, 4 ve 5 Aralık 2019 tarihlerinde yayımlanan haberler örnekleme 
dahil edilmiştir. Bu üç gün boyunca Kathimerini’den 14, Efimerida ton Syntak
ton’dan 12, Eleftheros Typos’tan 11 ve Ta Nea’dan 19 haber olmak üzere toplam 
56 haber taranmış ve analiz edilmiştir.

Haber metinlerinde bu görüşmeyle ilgili ele alınan başlıca konular toplantının 
arka planı, Türk-Yunan ilişkilerinin karmaşıklığı ve iki liderin görüşmesinden 
sonra sonucun ne olduğu gibi noktalara odaklanmaktadır. Görüşme, diğer dört 
olayla karşılaştırıldığında en az sayıda habere konu olan olay olarak göze çarp-
maktadır. Elde edilen bulgulara göre Türkiye’yi tasvir eden herhangi bir açık sıfat 
ya da etiketleme bulunmamaktadır. Türkiye bir kez daha Erdoğan’ın eylem ve 
açıklamalarıyla eşleştirilmektedir.

Kathimerini, görüşmeyi haberleştirirken yine nispeten en nötr içerikli haber 
kuruluşu izlenimi vermektedir. Diplomasi dili dışında hiçbir ironi kullanılmadan 
iki lider arasında geçen konuşmalara yer verilmektedir. Portal görüşmeyle ilgili 
şu ifadeleri kullanmıştır: “Erdoğan tartışmanın yoğunluğunu yükseltiyor: Başka 
ülkelerle egemenlik haklarımızı tartışmıyoruz”, “Ankara değişmiyor: Libya ile 
yapılan anlaşma bugün oylanıyor” ve “Türkiye’nin randevudaki meydan okuma-
ları”.30

Efimerida ton Syntakton haber portalında, Londra’daki görüşmeye odaklanan 
12 haber tespit edilmiştir. Efsyn.gr görüşmeyi akılda kalıcı ve ironik bir şekil-
de aktarmaktadır. Örneğin, şu başlıklar diğer portallarda yer alan haber dilinden 
farklılaşmaktadır: “Masadaki beyaz kağıtlarla, zehirli bir ortamda”, “Tehlikeli 
buzlanma-çözülme görüşmeleri”, “Erdoğan’a söyledi, Ankara dinlemedi” ve 
“Miçotakis-Erdoğan görüşmesinde çıkmaz sokak”. Kullanılan dilden anlaşılaca-

28 URL-11
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ğı üzere portal, Türk-Yunan ilişkilerinin karmaşıklığındaki olumsuzluğu güçlü 
bir şekilde ortaya koymaktadır.31

Eleftherostypos.gr yine en ironik haber portalı izlenimi vermektedir. İki lider 
arasındaki görüşmeyle ilgili 11 haber analiz edilmiştir. Portal şu tür ifadeler kul-
lanmıştır: “Türk-Yunan krizi - Miçotakis NATO’dan ne isteyecek ve Erdoğan’a 
ne söyleyecek?” ve “Fotoğraflar konuşuyor: Miçotakis ve Erdoğan’ın gülümser 
bir havası yok”. Bu çarpıcı örneklerin haricinde portalda genel olarak Türkiye’yi 
etiketlemeden diplomasi dilinin kullanıldığı söylenebilir.32

TaNea.gr haber portalında ise görüşmeyle ilgili 19 haber yer almıştır. Metin-
lerde kullanılan ifadeler büyük ölçüde nötrdür. Ancak bazı başlıklarda Türk-Yu-
nan ilişkilerinin karmaşıklığını gösteren bazı akılda kalıcı kelimeler kullanılmış-
tır. Bu bağlamdaki çoğu kelime Erdoğan’ın açıklamalarına ve eylemlerine atıfta 
bulunmaktadır. Örneğin, “Erdoğan’dan Zorbalık: Libya ile muhtıra bizim ege-
menlik hakkımızdır”. Daha önceki örneklerde olduğu gibi bu portalda da Ankara 
ve Türkiye yine Erdoğan’ın kişiliği üzerinden temsil edilmektedir. TaNea.gr’da 
yer alan bu bağlamdaki diğer örnekler ise şunlardır: “Önemli Miçotakis-Erdoğan 
görüşmesinden kısa bir süre önce Ankara ipleri elinde tutuyor” ve “Miçotakis-Er-
doğan görüşmesi: Ankara geri adım atmıyor, aynı fikirde olmadıkları konusunda 
anlaştılar”.33

4.3. Ayasofya: Türkiye’nin ikonik İstanbul müzesini camiye 
dönüştürmesi (24 Temmuz 2020)
Ayasofya, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan tarihi bir sembol ya-

pıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Temmuz 2020’de Ayasofya’nın yeniden bir 
cami olarak açılacağını duyurmuştu. Karar, başta Yunan medyası olmak üzere 
dünyanın farklı yerlerindeki Hristiyan topluluklardan eleştiriler aldı.34 10 Tem-
muz 2020’de açıklanan Danıştay kararının ardından Türk makamları, Ayasof-
ya’nın statüsünü müzeden camiye dönüştürdü ve yapının resmi unvanı “Ayasof-
ya-i Kebir Cami-i Şerifi” olarak değiştirildi. 24 Temmuz 2020’de de 1934’ten 
bu yana ilk kez Ayasofya’da Cuma namazı kılındı. Ayasofya’nın yeni statüsüyle 
ilgili gelişmeler BBC, The Washington Post, New York Times gibi farklı ulusla-
rarası medya kuruluşlarınca büyük ilgi gördü. Uluslararası camia için bu önemli 
bir gelişme olsa da konu Yunanistan ve Yunan Kilisesi için ise çok daha farklı bir 
yere sahiptir.
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Araştırma örneklemine bu olayın da dahil edilmesi için 23, 24 ve 25 Temmuz 
2020 günlerinde yayımlanan haber metinlerine erişilmiştir. Bu üç güne odaklanı-
larak, Kathimerini’den 40, Efimerida ton Syntakton’dan 16, Eleftheros Typos’tan 
12 ve Ta Nea’dan 25 olmak üzere 93 haber analiz edilmiştir. Haberlerin çoğunda 
Yunanistan’dan ve dünyanın farklı ülkelerinden liderlerin ve kurumların konuyla 
ilgili açıklamaları sunulmuştur. Ayrıca Yunanistan ve Kıbrıs’taki Ortodoksların 
olay nedeniyle tuttukları yasa sıkça gönderme yapılmıştır. 

Kathimerini olayı tarafsız bir çerçevede analiz etmeye çalışmıştır. İlk olarak, 
Yunan Başbakan’ın açıklamaları sunulmuş ve Yunanistan Cumhurbaşkanı’na 
atıfta bulunarak Yunan hükümetinin ve devletin tepkisi ortaya koyulmuştur. Ha-
ber portalı ayrıca Yunan Dışişleri Bakanı’nın ve Yunanistan’daki ana muhalefet 
partisi SYRIZA’nın da fikirlerini haber metnine taşımıştır. Portalda yayımlanan 
bir haber şu ifadeleri kullanmıştır: “Yunanistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı: 
Türk saldırganlığı diyaloğu baltalıyor” ve “Alexis Tsipras: Ayasofya’nın camiye 
dönüştürülmesi onun tarihini değiştiremez”.35

Kathimerini, Erdoğan’ın açıkladığı kararla ilgili uluslararası medyanın ha-
berlerine de yer vermiştir. Örneğin, The New York Times “Türk İslamcıları için 
Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesi, uzun süredir devam eden ‘Osmanlı bü-
yüklüğü’ sembollerinin yeniden ortaya çıkarılması hayalinin gerçekleşmesi anla-
mına geliyor” demiştir. Gazete ayrıca Ayasofya’daki dönüşümü “dünyanın dört 
bir yanında yaşayan birçok kişi için gezegendeki en büyük mimari ve kültürel 
anıtlardan birinin yaşadığı bu değişim bir hayal kırıklığı ve bir gerilemedir” ola-
rak tanımlamıştır. Kathimerini ayrıca Le Figaro’nun bir başlığına atıf yapmıştır: 
“Bu olay Kemal Atatürk’ün laik Türkiye’sinin sonu”. Der Spiegel’den yapılan 
alıntıda ise “Erdoğan’ın can sıkıcı performansı” ifadesi kullanılmıştır.36 Bir di-
ğer dikkat çekici bulgu da Kathimerini’nin Nobel ödüllü Türk romancı Orhan 
Pamuk’un Deutsche Welle tarafından yayımlanan röportajını sunmasıdır. Pamuk, 
Kathimerini’nin yaptığı alıntıda Erdoğan’ın Ayasofya açıklamasıyla ilgili şunla-
rı söylemiştir: “Bu olay, Kemal Atatürk’ün laikliğine artık saygı duymadığımızı 
gösteriyor. Popülist olmak, popüler İslam’la oynamak ve dünyaya Batı’dan pek 
de memnun olmadığımızı göstermek istiyoruz”.37

Kathimerini, Türk medyasına da atıfta bulunuyor ve “Camiye dönüştükten 
sonra Ayasofya’da kılınan ilk namaz Türkler için tarihi bir güne işaret ediyor” 
ifadesini kullanıyor. Ancak, haberde Ayasofya kararının Atatürk’e bir hakaret ol-
duğunu iddia eden Cumhuriyet gazetesinin yayımladığı bir habere de değinilmiş 
ve bunun Türk medyası için bir istisna olduğu öne sürülmüştür. Portalda Diyanet 
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İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Ayasofya’nın kullanımını kim değiştirdiyse lanetli-
dir” şeklindeki konuşmasına da atıfta bulunulmuştur.38 Bunların haricinde Kat
himerini, Yunanistan’ı Avrupa’nın şımarık çocuğu olarak nitelendiren Türkiye 
Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Hami Aksoy’un “Yunanistan, içinde bulunduğu ve 
567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından uyanmalı” ifadelerine yer vermiştir. 
Kathimerini ayrıca, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın, Yunanistan’daki bir gös-
teride Türk bayrağının yakılmasına ilişkin ulusal bir simgeye yönelik her türlü 
hakaret eylemini kınadığını sayfalarına taşımıştır.39

Efimerida ton Syntakton’da Ayasofya ile ilgili yayımlanmış 16 haber analize 
dahil edilmiştir. Efsyn.gr, başlıklarında ve haberlerin ana gövdesinde akılda kalıcı 
kelimeler ve ironi kullanarak konuyu aktarmıştır. Örneğin, şu başlıklar portalın 
bu konudaki duruşunu göstermektedir: “Ayasofya’nın camileştirilmesi için sınır-
ların içi ve dışı” ve “Erdoğan’ın Ayasofya’daki ilk… koltuğu”. Efsyn.gr içeriğin-
de bu ifadelere Yunan liderlerin ve uluslararası toplumun tepkisi de eklenmiştir.40

Bu konuda en az habere sahip portal olan Eleftherostypos, başlıklarında ve 
ana gövdesinde “Sırtını duvara dayamış Erdoğan: Ayasofya’ya güçlü Berlin tep-
kisi” gibi çeşitli benzetmeler ve çarpıcı ifadeler kullanmaktadır. Portal ayrıca, 
“Diyalog kuramıyoruz” ve “Ankara Atina’ya yönelik tehditlerle provokasyonlara 
devam ediyor” diyerek Türk-Yunan ilişkilerinin gergin bir ip üzerinde olduğunu 
belirtmektedir.41

TaNea.gr haber portalından Ayasofya konusuyla ilgili 25 haber analize dahil 
edilmiştir. Ta Nea, örneklemdeki diğer haber portallarının benzeri bir haberci-
lik yöntemini kullanmıştır. Yunan liderlerin açıklamalarının çoğu uluslararası 
toplumun tepkileriyle birlikte sunulmuştur. Birçok haber metni Yunan Ortodoks 
geleneğinin Ayasofya konusunda tuttuğu yasa atıfta bulunmaktadır. Bazı başlık-
larda “Kıbrıs’ta Ayasofya için çanlar yasla çalacak”, “Kiliselerde yas çanları - 
Ayasofya Onuruna Akathist İlahisi”, “Ayasofya için Jerome: Barbarlığın daha 
fazla yayılmaması için dua ettik” gibi ifadeler kullanılmıştır.42 Bulgulara göre, 
TaNea.gr, diğer üç portaldan farklı olarak, Yunan televizyon kanalı Mega TV’de 
uluslararası ilişkiler profesörlerinin analizlerini ve özellikle Bizans tarihçisi He-
lene Glykatzi-Ahrweiler’in yorumlarını sayfalarına taşıyan tek portal olmuştur. 
Glykatzi-Ahrweiler açıklamalarında “medeniyetin sonu” ifadesini kullanmış ve 
Ayasofya’nın kutsallığına yapılan “saygısızlığa” Rusya’nın çok zayıf tepki gös-
termesini eleştirmiştir.43

38 URL-30
39 URL-31; URL-32; URL-33
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4.4. Depremin Türkiye ve Yunanistan’da ölümlere ve sele sebep 
olması (30 Ekim 2020)
30 Ekim 2020’de Ege Denizi’nde meydana gelen güçlü bir deprem Yunanis-

tan ve Türkiye’yi sarsmış ve 114 kişinin ölümüne sebep olmuştur. 6.6 büyüklü-
ğündeki deprem nedeniyle Sisam Adası’nda (Samos) ve özellikle İzmir’de çok 
sayıda bina yıkılmış ya da hasar görmüştür.44 Yunanistan Başbakanı Kyriakos 
Miçotakis ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ölümcül dep-
remin ardından birlik mesajları vermişlerdir. Bu olay kapsamında 30 ve 31 Ekim 
2020 ve 1 Kasım günleri örnekleme dahil edilmiştir. Kathimerini’den 17, Efime
rida ton Syntakton’dan 11, Eleftheros Typos’tan 9 ve Ta Nea’dan 23 haber olmak 
üzere toplam 60 haber analiz edilmiştir.

Analiz edilen 4 haber portalının içeriğinde daha çok ölen ya da yaralanan 
kişiler, binalarda meydana gelen hasarlar ve uluslararası medyanın olayı nasıl 
haberleştirdiği konuları yer almıştır. Bir diğer konu ise iki ülke liderlerinin daya-
nışma açıklamaları ve yaşanan trajediye karşı verilen karşılıklı olumlu mesajların 
“deprem diplomasisi” kavramını yeniden gündeme getirmesidir.

Çoğu haber metni nötr veya olumlu bir tonda görünüme sahiptir. Bu metin-
lerde depremde hayatını kaybedenlerin ya da kaybolanların hikayeleri, Sisam ve 
İzmir’deki hasarlar, tsunami ve sel, Yunan ve Türk liderlerinin birlik mesajları 
içeriklerin merkezindedir. Dört haber portalında yer alan haberlere göre, Yunan 
Başbakan Miçotakis olayın hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak, 
yaşanan trajediden duyduğu üzüntüyü ve depremden kaynaklanan can kayıpları 
için taziyelerini iletmiştir. Ayrıca haber metinlerinde Miçotakis’in “Farklılıkları-
mız ne olursa olsun, halklarımızın bir arada olması gereken zamanlar” ifadesini 
kullandığı tweet’inden bahsedilmiştir.45 Benzer şekilde Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan da Twitter’dan yaptığı paylaşımla Yunanistan Başbakanı’na teşekkür ederek, 
Sisam’da ölen iki çocuk için Türk halkının taziyelerini iletmiş ve Türkiye’nin 
Yunanistan’ın yaralarını sarmasında her zaman yardıma hazır olduğunu vurgula-
mıştır. Erdoğan, “İki komşu ülkenin zor koşullarda dayanışma göstermesi birçok 
şeyden daha önemlidir” demiştir.46

Genel olarak haberlerde her iki ülkeden insanların ne hissettiğine dair bir 
içerik olmasa da, “deprem diplomasisinin” işe yaradığı ve bu insani felaketin 
Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkilediği gözlemlen-
mektedir.47 Elde edilen bulgulara göre her iki tarafın da krizi aşmak için birbirine 

44 NTV, 2020
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destek olmaya hazır olduğu açıktır ve bu durum siyasilerin açıklamalarıyla vur-
gulanmaktadır.48

Dayanışmanın çarpıcı bir örneği Ta Nea’da sunulmuştur. Haberde Yunanların 
Twitter’da paylaştığı “Yüreğimiz Yunan adaları ve İzmir’deki Türk kardeşleri-
mizle birlikte” şeklinde sempati mesajlarına yer verilmiştir. Ayrıca metinde Yuna-
nistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile 
temasa geçtiği ve Yunan hükümetinin komşu Türkiye’ye EMAK yardım gücünü 
göndermeye hazır olduğu ifade edilmiştir.49

4.5. Türk ve Yunan dışişleri bakanlarının basın toplantısında 
yaşadıkları gerginlik (15 Nisan 2021)
Yunan ve Türk dışişleri bakanları Nikos Dendias ve Mevlüt Çavuşoğlu, 15 

Nisan 2021’de Ankara’da iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirmeyi amaçlayan 
bir toplantıda bir araya geldiler. Görüşmenin, bir yıldır artan anlaşmazlıkların 
yumuşayacağı bir ortam oluşturacağı ve iki NATO üyesi komşu ülkenin arala-
rındaki siyasi görüş farklılıklarını bir kenara bırakmayı deneyecekleri bir havada 
geçeceği umuluyordu.50

Basın toplantısında, karasuları, göçmenler ve azınlıklara yönelik muamele-
ler konusunda karşılıklı suçlamalar yapıldı. Dendias, Türkiye’nin Ege Denizi 
ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini ve Ankara’nın AB ile mülteci anlaşmasını 
yetersiz bir şekilde uygulamasını eleştirdi. Bunlara karşılık Çavuşoğlu ise Tür-
kiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin çı-
karlarını korumak adına yapıldığını söyledi.51

Bu olay 15, 16 ve 17 Nisan 2021 günlerinde gündemdeydi. Bu 3 günde olayla 
ilgili 80 adet habere rastlanmıştır. Bunların arasından Kathimerini’den 26, Efime
rida ton Syntakton’dan 13, Eleftheros Typos’tan 16 ve Ta Nea’dan 25 haber metni 
örnekleme katılmıştır.

Kathimerini, bu olayla ilgili en çok haberin yer aldığı haber portalıdır. Por-
tal, Türkiye’yi tanımlamak için herhangi bir sıfat veya etiket kullanmamakta-
dır. Ancak bulgulara bakıldığında Türkiye, Erdoğan ve Çavuşoğlu’nun yaptığı 
açıklamalarla eşleştiriliyor ve bir genellemeye gidilmektedir. Basın toplantısıyla 
ilgili haber içeriklerinde Türk tarafını hedef alan çok sayıda ifade yer alırken, 
Yunanistan ve Türkiye vatandaşlarının yaşanan gerilime ilişkin fikirlerine yer ve-
rilmemektedir.52

48 URL-51; URL-52; URL-53
49 URL-54
50 URL-55; URL-56; URL-57
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52 Euronews, 2021
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Kathimerini’de Türkiye’ye yönelik haberlerin genel tonu nispeten nötrdür ve 
Türkiye’yi olumsuz yönde gösterebilecek imalar veya ironik sözlere yer veril-
memiştir. Çoğu haber metni Dendias ile Çavuşoğlu arasında basın toplantısında 
konuşulanları diplomatik bir dille sunmaktadır. Toplantının arka planı ve yaşanan 
gerilim şu ifadelerle çerçevelenmiştir: “iyi niyete rağmen düşük beklenti”, “şüp-
he ortamı”, “iki tarafı ayıran mesafe”, “provokatif açıklamalar”.53

Kathimerini, olayı olduğu gibi aktarmaya çalışmak için basın toplantısından 
sonra her iki tarafın nasıl tepki gösterdiğini analiz etmektedir. Sonrasında ise 
analizlerine farklı görüşler eklemek için uluslararası medyadaki yansımalar kul-
lanılmıştır. Haberlerde Türkiye ile ilgili ironik bir ifade bulunmamakla birlikte, 
ilişkilerin düzelmesi umuduyla başlayan ziyaretin kısa sürede her iki tarafın sert 
suçlamalarına dönüşen bir buluşma haline gelmesi üzerinde durulmaktadır. Bu 
durum iki ülke arasındaki mesafenin daha da açılmasına sebep olmuş ve olumlu 
bir gündemin teşvik edilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur.54

Efimerida ton Syntakton haber portalında bu olayla ilgili 13 haber yayım-
lanmıştır. Diplomasi dili, toplantının arka planını ve olayların nasıl geliştiğini 
açıklamak için metinde hâkim kılınmıştır. Çoğu haberin Türkiye’yi olumlu veya 
olumsuz olarak tasvir eden etiketlerden veya sıfatlardan bağımsız olduğu söy-
lenebilir. Ancak bazı haber içeriklerinde Dendias’ın Ankara ziyareti öncesinde 
Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarla ilgili bazı ironik ifadeler yer almaktadır. Bu du-
rum, basın toplantısından sonra oluşan gerilimli havaya bir nebze daha olumsuz-
luk katmaktadır.55

Efimerida ton Syntakton’da yer alan haberlerde bazı ilginç deyimler de kul-
lanılmıştır. Örneğin, “Kulağı (Erdoğan’ın) terlemiyor”. Yunanca bağlamında de-
ğerlendirildiğinde bu ifade Erdoğan’ın konuyu anlamadığı manasına gelmekte-
dir. Diğer çarpıcı ifadeler ise şunlardır: “Sakin havayı tersine çevirmek sadece 
birkaç dakika sürdü”, “önden çarpışma”, “beklendiği gibi zor” ve “Dendias ile 
Çavuşoğlu arasında yaşanan gerilim”.56

Kayda değer bir diğer konu da efsyn.gr portalının Erdoğan’ın Türkiye-Libya 
mutabakatına ilişkin açıklamalarını nasıl tarif ettiğiyle ilgilidir. Bir haberde Erdo-
ğan’ın Von der Leyen’e yayılmacı politikalardan vazgeçme niyetinde olmadığını 
açıkça belirttiği ve Türkiye-Libya protokolüne göre Türkiye’nin denizde arama 
ve sondaj yapma hakkına sahip olduğu ve Yunanistan’ın bu hakkı olmadığını 
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söylediği iddia edildi. Efsyn.gr’ye göre, bu durum Erdoğan’ın Türk-Yunan ilişki-
lerine nasıl bir niyetle yaklaştığını açıkça göstermektedir.57

Eleftheros Typos, haber başlıklarında çoğunlukla ironik veya akılda kalıcı 
kelimeler kullanan, Türk-Yunan ilişkilerindeki gerilimi ve arka planı anlatmaya 
çalışan bir haber portalı görünümündedir. Portal, basın toplantısındaki ruh haline 
atıfta bulunan bazı ironik klişeler kullanmaktadır. Bunlardan birinde şöyle de-
nilmektedir: “Dendias-Çavuşoğlu canlı tartıştı - Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın 
söylediği gerçekler meslektaşını kızdırdı”.58 Eleftheros Typos, başlıklarda Yu-
nanistan’ın Türkiye’ye karşı üstünlüğünü göstermeye çalışan kelime ve ifade-
lere yer vermeye çalışmaktadır. Portaldaki diğer örnekler ise şöyledir: “Dendias 
Çavuşoğlu’na verdiği şok edici cevaplarla Twitter’ı alt üst etti”, “Türk medyası 
çıldırdı, Dendias - Çavuşoğlu yüzleşmesinde skandal”, “Yemeği iptal edecek mi-
siniz?” ve “Dendias – Çavuşoğlu’nun olaylı basın toplantısı destansı ataklarla 
sona erdi”.59 Genel olarak bakıldığında, Eleftheros Typos’un bu olaya genel bakı-
şında, Dendias’ın performansının Çavuşoğlu’ndan daha iyi olduğunu söylemeye 
çalıştığı görülmektedir.

TaNea.gr haber portalında ise Dendias-Çavuşoğlu buluşmasıyla ilgili 25 ha-
ber yayımlanmıştır. Çoğu haber metni etiket veya sıfat kullanmadan hazırlan-
mıştır. Ancak bazı haberlerin başlıklarında iki ülke arasında bir “savaş” ortamına 
işaret eden bir benzetme bulunmaktadır. Bu konudaki örnekler şunlardır: “Den-
dias savaş ortamında temas kurmak için Ankara’da”, “Erdoğan neden Dendias’la 
acilen görüşmek istedi?” ve “Dendias-Çavuşoğlu Düellosu: Zeybek dansından 
kameralar önünde çatışmaya”.60

Basın toplantısında yaşanan gerilimle ilgili haberlerin genel içeriği değerlen-
dirildiğinde, toplantı sırasında yaşananlar konusunda görece daha dengeli bir dile 
sahip olan tek portalın Kathimerini olduğu söylenebilir. Efsyn.gr, Eleftherosty
pos.gr ve TaNea.gr’de basın toplantısıyla ilgili yayımlanan haberlerin zaten geri-
limli olan Türk-Yunan ilişkilerine daha fazla olumsuzluk katan ironik ifadeler ve 
klişelerle oluşturulduğu söylenebilir.

5. Sonuç
Yunan haber portalları, Türkiye’yle ilgili olayları tasvir ederken çoğu zaman 

sıfat veya etiket kullanmayı tercih etmemiştir. Türkiye daha çok Erdoğan’ın ka-
rarları ve eylemleri üzerinden genelleştirilmektedir. Basitçe söylemek gerekirse, 
Yunanistan’daki haber portalları için Erdoğan kışkırtıcı bir figürse, Türkiye de 
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kışkırtıcıdır. Erdoğan cana yakın ve yardımseverse, Türkiye’nin tasvir edilişi de 
bu yöndedir. Örneğin, 65 yıl sonra ilk kez bir Türk Cumhurbaşkanı’nın Atina’ya 
yaptığı tarihi ziyaret, çoğunlukla Erdoğan ve Türkiye’nin Pavlopoulos ve Yuna-
nistan’a karşı olan tavrıyla karakterize edilmiştir. Bu yöndeki tasvir, Erdoğan’ın 
Lozan Antlaşması’nın değiştirilmesi gerektiğine ilişkin vurgusuyla açıklanmıştır. 
Bu tür durumlar Yunan haber portallarında “kışkırtıcı tavır” olarak betimlenmiş 
ve bu türden bir temsil depremle ilgili haberler dışında araştırma için seçilen tüm 
örneklemde görülmüştür.

Depremle ilgili haberler, tamamen olumlu bir tonda sunulan tek dönemdir. 
Olayla ilgili haberler, Yunanistan ve Türkiye’de yaşayan sıradan insanların acı-
larını yansıtmıştır. Ayrıca iki ülke liderleri, farklılıklarını bir kenara bırakarak, 
depremden zarar görenlerle ilgili üzüntülerini ve desteklerini ifade etmişlerdir. 
Bu noktada Miçotakis ve Erdoğan’ın “deprem diplomasisi” ve/veya “insani dip-
lomasi”yi başarıyla kullandıkları söylenebilir.

Bulgulara göre, dört haber portalının tamamı, Erdoğan’ın tavrını ortaya ko-
yabilmek için uluslararası medyadan bazı içerikleri kullanmıştır. Bu durum Tür-
kiye’nin Ayasofya müzesini camiye dönüştürmesi kararının sunuluşunda daha 
belirgindir. Dört haber portalında da Yunan Ortodoks kültürünce yas tutulmasına 
ilişkin çok sayıda haberin yer aldığı görülmüştür. Ayrıca karara karşı çıkan yazılar 
yayımlayan Türk medyasından bazı örnekler de bu çerçevede Yunan okurlara su-
nulmuştur. Bulgular arasında, Nobel ödüllü Türk romancı Orhan Pamuk’un “Bu 
karar Kemal Atatürk’ün laikliğine artık saygı duymadığımızı gösteriyor” ifadesi 
dikkat çekmektedir. Ayrıca yaşanan olayı “medeniyetin sonu” olarak nitelendiren 
Yunan Bizans tarihçisi Helene Glykatzi-Ahrweiler’ın da sözlerine yer verilerek 
Yunan medyası olaya yoğun bir ilgi göstermiştir.

Örneklemdeki haber portalları, özellikle liderlerin toplantılarında büyük öl-
çüde diplomasi dilini tercih etmiştir. Bu durum, Erdoğan’ın Yunanistan’ı ziya-
retinde, Londra’daki Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde ve Ankara’da yapılan 
Dendias-Çavuşoğlu arasındaki basın toplantısında da kendini göstermiştir. Tüm 
bu toplantılarda arka plan bilgisi diplomasi diliyle ve daha çok tarihi olaylara, 
açıklamalara ve anlaşmalara atıfta bulunularak anlatılmıştır. Gündem Ayasofya 
olduğunda ise diplomatik dilin tonu büyük ölçüde kaybolmuştur. Çoğu haber-
de bu konuyla ilgili duygusal bir dil kullanılmıştır. Hatta bazı örneklerde bazı 
dini çağrışımlara atıfta bulunularak “yas”, “namus”, “jerome” ve “barbarlık” gibi 
kavramlar kullanılmıştır.

Sonuç olarak, dört haber portalı arasında Kathimerini, tüm olayları en kap-
samlı şekilde ele alıp dengeli bir sesle okurlarına aktarmaya çalışmıştır. Kathi
merini’de yayımlanan haber metinlerinde Türk-Yunan ilişkilerini olumsuz bir 
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şekilde tasvir eden ironi, yorum veya akılda kalıcı sözler bulunmamaktadır. An-
cak diğer 3 haber portalı bazı olayların sunumunda iki ülke ilişkilerinde zaten 
var olan sorunlara daha fazla olumsuzluk eklemişlerdir. Bu portallar, Türk-Yunan 
ilişkilerinin zorlu karakterindeki olumsuzlukları resmetme eğilimindedir. Hatta 
bazı durumlarda bu portallar, haberler metinlerinde akılda kalıcı bazı kelimeler 
kullanarak Yunanların Türklere karşı üstünlüğünü göstermeye bile çalışmışlardır. 
Yunanca ve Türkçe haber içeriklerinin nasıl farklılaştığını veya birbirine benze-
diğini göstermek için gelecekte özellikle karşılaştırmalı çalışmalar başta olmak 
üzere daha fazla araştırma yapılmalıdır.

Şunu da belirtmek gerekir ki, tek başına Yunan haber portallarına odaklan-
mak, Türkiye’nin bir bütün olarak Yunan medyasında iyi bir imaja sahip olduğu-
nu iddia etmek için yeterli değildir. İki ülkenin mevcut sorunlara yaklaşımlarının 
oldukça farklı olduğu açıkça ortadadır. Ancak olumsuzluğun tonunun azaltılması 
için her iki ülkede de var olan medya dilinin daha yapıcı ve çözüm odaklı bir şekil-
de inşa edilmesi gerekmektedir. Haber içeriklerindeki sunumlar olumsuz ise, bu 
sadece siyasi sorunlardan kaynaklanamaz. Bu durum hem sunumun kendisinden 
hem de medya ve siyasi atmosfer arasındaki çok yönlü ilişkilerden oluşmaktadır. 
İki ülke birbirini ne kadar çok tanırsa, o kadar olumlu sunumların haber akışını 
şekillendireceği söylenebilir. İki ülke arasındaki iletişimi güçlendirmek için deği-
şim programları ve ortak projeler düzenlenmeli ve etkinlikler medya şirketlerini 
ve medya çalışmaları üzerine odaklanan üniversite camiasını kapsamalıdır. Bu 
girişimler Yunanistan ile Türkiye arasında kalıcı bir barış ortamını sürdürebilir 
kılacaktır ve var olan problemli konuların daha nitelikli ve demokratik bir şekilde 
tartışılabilmesi için daha nitelikli bir iletişim ortamı sağlayacaktır.
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Yunanistan’da Osmanlı Kamusal Yapılarının Kimliğini Gizleme 
Travması ve Politikası 

Neval KONUK HALAÇOĞLU

Giriş
Osmanlı egemenliği sonrası Yunanistan şehirlerindeki kentleşme sürecinin, 

sosyolojik değişimlere yol açtığı görülmektedir. Türkler tarafından terk edilen 
tarihi kent merkezlerindeki mimari eserler, yeni kullanıcılarla birlikte yeni kimlik 
ve aidiyetler oluşturmaya başlar. 

Bu yazı kapsamında Yunanistan’ın tarihi kent merkezlerindeki kullanıcı de-
ğişimleri sonucu Osmanlı mimari eserlerinin kent  belleğinden silinme ve giz-
lenmesinin toplumsal boyutlarına etkisi,  örnekler verilerek ortaya konulmaya 
çalışılacaktır. İzlenen bu politika sonrası; mimari eserlerdeki değişimin yapısal 
ve süreçsel incelemesi ele alınacaktır.

Tarihî yapıların eski ve yeni kullanıcılarının, eski ve yeni kimlik ile aidiyetle-
rinin koruma süreçlerinde gerçeğe uygun bir şekilde değerlendirilmesi son dere-
ce önemlidir. Eserlerin kimlik ve aidiyetinin; mekan, kent ve koruma ile ilişkisi 
Yunanistan’ın şehir merkezlerindeki durumu, alanda uzun süredir yapılan ince-
leme çalışmaları sonucu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Farklı kentlerde yapı-
lan alan ve arazi çalışmaları sonucunda Yunanistan’da tarihi kent merkezlerinde 
farklı toplumsal değişim süreçlerinin yaşandığını ifade etmek mümkündür. Tarihi 
kent merkezlerinde yer alan Osmanlı mimari eserleri ya başka ülkelere ait olduğu 
iddia edilerek kimlikleri gizlenmekte, ya da yapan mimarına atıfta bulunularak 
sanki onun tarafından yaptırıldığı bilgisi verilerek kasıtlı olarak yanlış bir bilgi-
lendirmeye neden olunmaktadır.

Yer, Kültürel Kimlik ve Bellek
Yer, insanların kendi istek ve iradeleri dışında bağlı oldukları düşünülen bir 

coğrafyayı ve bu coğrafyanın sınırları içerisindeki statik, değişime pek de açık 
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olmayan yaşam biçimlerini ifade eden bir kavramdır. Heidegger1 ve Weil’in2 va-
roluşçu bir pozisyondan iddia ettikleri her insanın ve insan topluluğunun bir yere  
“kök salma” ihtiyacı olduğu savına dayanan bu anlayış en güçlü ifadesini “ev” 
kavramında bulur. “Ev”,kökenle ilgilidir; katedilen yol, gidilen yön ya da varıla-
cak yeri değil, gelinen yeri, coğrafi kökeni ifade eder. Edward Relph’in deyimiy-
le, sonsuz mekan içerisinde yola çıktığımız bu nokta varlığımızın ve hayatımızın 
değişmez merkezidir3. Bu merkez kendi dışındaki yerleri önemsiz kıldığı gibi, 
yaşamı da tanımlı sınırlara, bir “içerisi ve dışarısı” ayrımına bağlar. Gerçek bir 
yer ve yere aidiyet duygusu da hep bu sınırlara göre tanımlanır. Yer anlayışı kim-
liği anlama biçimlerimizde de baskın olarak ortaya çıkar. Bu anlayışa göre yer ile 
kimlik arasında izomorfik bir ilişki vardır. Coğrafi köken olarak  hayal edilen yer, 
kimliğin de doğrudan belirleyicisidir.

“Kültür” için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Kültür de, sınırları belli 
bir coğrafyaya ait olan, tıpkı bitki örtüsü(flora) ve hayvan türleri(fauna) gibi o 
coğrafyanın ‘”kendine özgü” özelliklerinden ortaya çıkan, yere doğrudan bağlı 
bir olgu olarak görülür. Bu aynı zamanda yerin sınırlarını kültürün ve kimliğin 
de sınırları olarak  hayal etmek, dolayısıyla bir yerin sınırları içerisinde ancak 
tek bir kültürün, tek bir kimliğin yaşayabileceğine inanmak ve bunun da ötesinde 
hareketin,  bir başka anlatımla yerden ayrılmanın kültürel kimliğin kaybıyla so-
nuçlanacağını düşünmek demektir. 

Bellek, bugün bildiğimiz haliyle, zihinsel temsillerden oluşur ve bu temsiller 
her hatırlama sürecinde yeniden inşa edilirler. Her hatırlama eyleminde önceki 
temsil, yeni bilgi ile bütünleşir ve böylece yeni bir bellek ortaya çıkar. Bellek sa-
dece zihinde değil, yerde de ikame eder. Yer belleğe köklenmesi için  ortam sağ-
lar, aynı zamanda kendi kimliği bu köklerle kabul görür ve hatta bazı durumlarda 
inşa olur. Bu ilişki yerin kimliğini belleğin sonsuz temsilleri ile iç içe geçirir. 
Bu kavramsal çerçeve içerisinde “Selanik Beşçınar Bahçesi” ya da “Selanik Be
yaz Kule Bahçesi”, kentlilerin tekrar eden kolektif hatırlama döngüleri ile ilişkili 
olarak ürettikleri kimlikler ile sonradan da yeni anlamlar kazanır4. Bu süreçte, 
Osmanlı döneminde, her zaman devletin politik erkinin kamusal mekanı olarak  
ortaya çıkan hükümet konakları ise,  Osmanlı sonrasında yeni kent kimliğini 
temsil eden bir unsur olmuştur. Nitekim Selanik Vilayeti Hükümet Konağı’nın 
Makedonya ve Trakya Bakanlığı, Midilli Hükümet Konağı’nın Ege ve Adalar Po-

1 Heidegger, Martin, 1959.Discourse on Thinking, New York: Harper and Row
2 Weil, Simone, 2002.The Need for Roots. Prelude to a Declaration of Duties Towards Mankind, Londra, 

Routledge
3 Relph, Edward, 1976.Place and Placelessness, Londra, Pion,s.40.
4 Konuk Halaçoğlu, Neval,2021. “19.Yüzyıl Osmanlı Kent Kültürü’nde Selanik’te Kamusal Mekanlar; 

Bahçeler: Beşçınar (Memleket/Millet), Beyaz Kule (İttihad) ve Paşa Bahçesi”, Türk Dünyası Araştırmaları, 
Mart-Nisan, c.127, S.251, s.289-308.
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litikası Bakanlığı5, Serez Hükümet Konağı’nın Serres Valilik Binası6, Florina 
Hükümet Konağı’nın7  ve Karaferye (Veria) Hükümet Konağı8 ile Dedeağaç 
(Alexandroupoli) Hükümet Konağı’nın Adliye Binası9 olarak kullanılması bu 
duruma ilişkin örneklerdendir. Rodos Hükümet Konağı ise, 1912 sonrası İtalyan 
işgali döneminde geçirdiği mimari üslup özelliklerinde değişiklikler yapılarak, 
bugün Rodos Postanesi olarak hizmet vermektedir10. 

Yunanistan’da inşa edilen Osmanlı mimari eserleri, Osmanlı topluluğunun ka-
rakterine, kültürüne ve alışkanlıklarına göre şekillenmişlerdir. Çünkü, Osmanlı 
kentleri coğrafi olarak fiziksel bir toprak parçasından çok, sosyal etkileşimlerin 
yaşandığı çok kültürlü canlı mekanlardır. İnsanlığın en önemli eserlerinden biri 
olarak kent, zamanla içinde yaşayan insana benzer, insanı yansıtır ve insanlığın 
bir parçası olur. Osmanlı döneminde kentlerin fiziksel bir nesneden  daha çok en 
önemli niteliklerinin başında, kentin temsil ettiği topluluğun kültürü, geçmişi ve 
bugünü gelmektedir. 

Bu özellikler, Selanik, Yanya, İskeçe ve Kavala gibi kentlere anlamsal kat-
manını kazandırır ve genellikle kentin Osmanlı kimliği olarak adlandırılır. Bu 
özellikler kentin kimliği, kentin karakteri, kentin imgesi ya da farklı bir kavramla 
tanımlansalar da vurgulanmak istenen nokta aynıdır; Yunanistan’daki Osmanlı 
dönemi kentleri ile  Prizren, Üsküp, Saraybosna, Berat ve Filibe gibi diğer Ru-
meli şehirlerinde olduğu gibi tıpkı canlı varlıklar gibi aynı karaktere sahiptiler. 
Bu karakter, içinde yaşayan topluluğun özellikleri ile pekişince kentin kimliği 
ortaya çıkmaktadır. Günümüzde Yunanistan sınırları içinde kalan kentlerde, Os-
manlı dönemi şehir kimliğini; onunla özdeşleşmiş kültürel etkinliklerden,  Sela-
nik Kapanı gibi bellek mekanlarından, Selanik Beyaz Kule, İskeçe Saat Kulesi, 
Rodos Süleymaniye Cami ve Murad Reis Külliyesi, Yanya Saat Kulesi ve Kavala 
İmaret gibi simge yapılardan, Türk Çarşılarından/Eski Çarşılardan ve gelenekler-
den okuyabiliriz.

5 Konuk, Neval,2008. Midilli, Rodos, Sakız ve İstanköy’de Osmanlı Mimarisi/ Otoman Architecture in 
Lesvos, Rhodes, Chios and Kos Islands, T.C.Dışişleri Bakanlığı, Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara, 
s.146-147.

6 Konuk, Neval, 2010.Yunanistan da Osmanlı Mimarisi I, Ottoman Architecture in Greece Ottoman 
Architecture in Greece I/ Η Οθωμανική Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα Ι, Dışişleri Bakanlığı Stratejik 
Araştırma Merkezi, Ankara,s.288-290.

7 Konuk, 2010, s.14-15.
8 Konuk, 2010, s.81-83.
9 Konuk Halaçoğlu, Neval “Dedeağaç, Ferecik, Gümülcine, İskeçe ve Osmanlı Hükümet Konakları’nda 

İdeoloji, Erk ve Mekan”, Balkanlarda Türk Kültürü: Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu, İskeçe-
Yunanistan, 27 - 30 Nisan 2017, s.73-93.

10 Konuk Halaçoğlu, Neval, “Tanzimat Sonrası Şekillenen Cezâir-i Bahr-ı Sefid Vilâyet Merkezi Rodos 
Hükümet Konağı”, Art-Sanat Dergisi, 2018, S.9, 193-213. 
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Yunanistan’daki Osmanlı dönemi kentlerini özel kılan ve kent yapan belki de 
en önemli özellik;Türk/Yunan/Yahudi toplumlar ve kültürel değerler arasındaki 
etkileşimlerin zaman içerisinde oluşturdukları birikim ile üretilen bellektir. Geç-
mişi yansıtan, ondan beslenen ve geçmiş ile var olan Yunanistan’daki Osmanlı 
kentlerinin Müslüman/Türk kültürel değerleri ve kimlikleri günümüzde hiç var 
olmamış ve adeta hiç yaşanmamış bir sosyal olgu gibi yeni  belleklere kaybo-
lunmaktadır. Osmanlı mimari eserleri için “Post Bizans/Bizans Sonrası” tanım-
lanmasıyla, kentler, tamamen Osmanlıya özgü kamusal alanlar ile çarşılarını göz 
ardı etmek suretiyle, kimliksiz bir duruma sokulmaktadır. Yunanistan’daki Os-
manlı dönemi kentlerinin bu ilişkiler ağını geçmişten geleceğe nasıl taşıdığını, 
toplulukların bunu nasıl hatırladıklarını, bu hatırlama sürecinde kentin nasıl bir 
rol aldığı sorgulanmamaktır.

Bellek, genellikle geçmişle ilintili anıların hatırlanması noktasında devreye 
giren mekanizmalar olarak bilinirler. Bellek geçmişte yaşananların ve edinilen 
bilgilerin işlenerek depolandığı yerdir. Ancak bu süreçte önemli olan, bu bilgile-
rin geçmişle ve bağlamıyla ilişkisini göz önünde bulundurarak depolanmasıdır. 
Peki, Yunanistan şehirlerindeki Osmanlı mimari eserleri kent  belleğinde doğru 
bir şekilde mi depolanmışlardır?

Bellek Mekanları Osmanlı Mimari Eserleri
Hatırlama süreci hemen hemen her zaman tetikleyici bir unsura ihtiyaç duyar. 

Bu tetikleyiciler genellikle hatırlamak istediğimiz bilgilere referans olarak belir-
lediğimiz ya da eşleştirdiğimiz nesneler, kokular ve sesler  gibi olabilir. İnsanlar 
ve dolayısıyla toplumlar bu referanslar üzerinden bilinçli ya da bilinçsiz bir şekil-
de anılarını tazeler, geçmişi hatırlar ve  belleğini günceller. Bunun en basit örneği 
mezarlıklardır. Mezarlıklar, dünyada artık var olmayan birilerinin o coğrafyada 
yaşadıklarının delili ve hatırlanma noktası olarak o toplumu mekansal anlamda 
temsil eder. Yunanistan’da yer alan Osmanlı mezarlıkları da Yunanlıların belle-
ğindeki Türk  egemenliğini hatırlattığından ilk yok edilmesi gereken yerler olarak 
görülmüştür. Selanik Yedikule’deki ve bugün Selanik Fuar Alanı’ndaki büyük 
mezarlık örneğinde olduğu gibi, kentin Yunan egemenliğine  geçişi sonrasında 
(1912) ilk yok edilen yerlerdendir. Diğer tüm kentlerdeki Osmanlı mezarlıkları 
da aynı sonu yaşamıştır. Bugün Batı Trakya ile Rodos ve İstanköy dışında,ayakta 
kalan bir Osmanlı Mezarlığı bulunmamaktadır. Yine aynı şekilde camilerdeki mi-
nareler ile kitabeler de belleğin canlı tutulmaması adına yok edilmişlerdir. Aynı 
akıbeti türbeler de yaşamış; Kılkış (Kilkis) Bayezıd Baba Türbesi11  ile Kozana 

11 Konuk, Neval,2010. “Yüzyıllardan Günümüze Ulaşan Yenice Vardar Bayezıd Baba Asitanesi”, Uluslar arası Hacı 
Bektaş Veli Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 07 Mayıs 2010, cilt.1, s.309-324.
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Memi Baba Bektaşi Tekkesi12 kiliseye ve Karaferye Namazgahı Azizi Paul Al-
tar’ına dönüştürülmüş13; Selanik Musa Baba Türbesi Selanik Futbol Takımı’nın 
ofisi olarak kullanılmış, Yenice Vardar Gazi Evrenos Bey Türbesi Resim Galerisi 
olmuştur. Mübadele sonrasında “Bektaşi Manastırı” olarak kaydedildiğinden do-
layı Yenişehir (Larissa) Durbalu Sultan Bektaşi Tekkesi14 ise, günümüze gelince-
ye kadar korunabilmiştir. 

Hayatın içinde yer alan hem fiziksel hem anlamsal öğeler,  bellek mekanı 
olarak tanımlanabilir. Çünkü, bellek bazı nesnelere ve geleneklere işlenmiş va-
ziyettedir; onlarla özdeşleşmiştir. Bellek mekanları, belleğin biriktirildiği ve 
geleceğe aktarılmasını sağlayan “şeyler”dir. Her Selaniklinin yanından her gün 
geçtiği devasa anıt Selanik Beyaz Kule örneğinde olduğu gibi, kitabesi çıkartıla-
rak ve etrafındaki dış surları yıkılarak  belleklerden , Osmanlı kimliği silinmeye 
çalışılmıştır. Buna  karşın halen şehrin en önemli simgesi durumundadır. Ancak, 
Osmanlı mimari eseri değil de, Venediklerden kaldığı ifade edilmektedir.

Belleğin mekana ihtiyacı vardır. Bu mekanlar kimliklerin simgesi ve hatıraların 
temsilcileri olarak işlev görmektedir. Osmanlı döneminin kolektif  belleği  olduğu 
düşünülen, hatırlama mekânları türbeler, tekkeler hızlıca bu nedenle ortadan kaldı-
rılmış, saat kuleleri, Rodos Fethi Paşa Saat Kulesi örneğinde olduğu üzere “Bizans 
Kulesi” gibi adlarla anılmaya başlanmıştır15. Mekanın kolektif hatırlama gücüne 
yine Rodos Murad Reis Türbesi ve haziresindeki türbeler ile Rodos Mercan Baba 
Türbesi örnek olarak verilebilir. Tüm bu yapılar, kolektif Osmanlı dönemi hâkimi-
yeti günlerini yansıtan belleğin önemli bir parçası olarak görüldüğünden koruma 
altına alınmadığı gibi, son derece bakımsız bir hale düşmüşlerdir.

Bellek mekanlarının en önemli temsilcilerinden birisi de çeşmelerdir. Kent-
lerle özdeşleşmiş, bulundukları çevreleri şekillendirmiş, onların simgesi haline 
gelmişlerdir. Selanik Hamidiye Çeşmesi temsil ettiği değerlerle çevresini şekil-
lendirmesine izin verilmeyip, Venizelos Çeşmesi adıyla adlandırılır ve üzerindeki 
tüm ay-yıldız süslemeleri kazınmıştır. Yine Yanya’da Osmanlı  egemenliği döne-
minde Güzel Çeşme, daha sonra Kanlı Çeşme adını alır. Rodos’ta kale içinde yer 
alan onlarca Osmanlı dönemi çeşmenin bakımsızlığı ve bilgilendirici levhasının 
bulunmaması da  bellek ve anıtlar arasında kamusal  belleğin vücut bulmuş hali 
olarak tanımlanabilir. 
12 Konuk Halaçoğlu,2019. Neval, Mübadele ile Cami, Tekke ve Türbelerden Getirilen Kültür Varlıkları, 

Mübadele Göçmenleri ve Bursa, Editör: Hacer Karabağ, Bursa Osmangazi Belediyesi, Bursa,s.184-211.
13 Konuk, Neval,2010. “Karaferye Camileri ve Namazgahı”, Uluslar arası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu 

II, Manisa, Türkiye, 13 Mayıs 2010, cilt.2, s.109-128.
14 Konuk, 2010, s.498-507.
15 Konuk, Neval,2008. Rodosi Ahmed Ağa ile Fethi Ahmed Paşa’nın Üsküdar’daki Camileri ve Rodos’daki 

Eserleri,  6.Üsküdar Sempozyumu, 6-9 Kasım 2008, İstanbul, Yayımlanmamış Bildiri; Konuk Halaçoğlu, 
Neval, 2014.“Rodos Osmanlı Mimarisi’nden Örnekler: Kütüphane, Saat Kulesi ve Rüştiye”, Rodos ve 
İstanköy Türklüğü, Editörler:Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı, Doç.Dr.Cihan Özgün, İzmir-Eylül,s.231-251.
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Anıtlar yıkılmadıkça anlamlarını kolay kolay yitirmezler ve sürekli aynı de-
ğerleri yansıtmaya devam ederler16. Karaferye’de kimlikleri gizlenip günümüzde 
ev olarak kullanılan camiler bu duruma iyi bir örnektir. Ancak, gerçek kimliğinin 
tespiti son derece zor bu camilerin bugün hala aynı değer gösterdiklerini söyle-
mek mümkün değildir17.

Anıtların barındırdığı anlamın değeri ne kadar fazla ise, gelecek  kuşaklara 
aktarımı o kadar fazla olur. “Selanik Atatürk Evi”’nde olduğu gibi, mesaj taşıması 
ve bilgi saklaması gerekir; aksi takdirde işlevlerini yitirirler.

Türk ve Müslüman toplumun kolektif  belleğinde yer edinen yapılar; hem 
belleğin bir parçası hem de simgesi rolünü üstlenirler. Ancak bunu yaparken de, 
tıpkı kolektif  bellek gibi, onları oluşturan grupların  denetimlerindedirler ve on-
lara göre hareket ederler. Geçmişten neyin hatırlanacağı ve nasıl temsil edileceği 
tamamen toplumların kendi seçimidir. Anıtlar bir yandan bazı şeyleri hatırlama-
mızı sağlarken, diğerlerini de unutmamızı sağlarlar ve bu bakımdan seçicilik ya-
parak  belleğin oluşumuna katkı sağlarlar. Böylece, istenen şeyler hatırlanırken, 
istenmeyen şeyler silikleştirilir ve toplumların bakış açısına göre yeni bir  bellek 
oluşturulur. Selanik civarından gelen Müslüman ve Türk mübadillerin gemiyle li-
mandan ayrılmalarından itibaren  belleklerde kalan ve en uzun süre görünen yapı 
“Beyaz Kule”’dir. Kimi yapıyı özlemle, kimi hasretle kimi de o yaşadığı acıların 
hatırası olarak belleğinde ölene kadar saklamıştır. 

Günümüzde Selanik şehrinin de simgesi olan Osmanlı dönemine ait olan 
Beyaz Kule, Rodos Türklerinin halen dini bayramlarda ve günlerde buluştukla-
rı Rodosi Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi18, Hıdrellez kutlamalarının yapıldığı 
Dimetoka Seyyid Ali Sultan Dergâhı ile Seçek Yaylası gibi  bellek mekanları ve 
anıtlar hem kolektif  belleğin oluşmasında önemli bir mekanizma görevi görür, 
hem de içinde bulundukları şehirlerin kendilerine özgü bir  bellek oluşturmasını 
sağlarlar. Tıpkı bireylerin kolektif bir şekilde hatırlaması gibi, kentler de içlerinde 
yer alan anıtlar ve  bellek mekanları üzerinden kimlik kazanır ve kendi  bellekle-
rini oluştururlar.

Osmanlı Mekanlarını Korumanın Türk Kimliği ve Aidiyet İle İlişkisi 
Kimlik ve aidiyet kavramları, toplumların fiziksel ifade aracı olarak mimarlık 

tarihinde ağırlıklı yer kaplamaktadırlar. Maslow19 aidiyet kavramını, fizyolojik 
ihtiyaçlar ve güvenlik ihtiyacından sonra gelen önemli bir insan gereksinmesi 

16 Lefebvre, H., 2014.Mekânın Üretimi, Türkçe’ye çeviren: Işık Ergüden, İstanbul, Sel Yayıncılık
17 Konuk Halaçoğlu, Neval,2020. “Nüfus Mübadelesi Sonrası Yunanistan Veria (Karaferye) Şehrinde Ev 

Olarak Kullanılan Camiler”, Tarih ve Gelecek Dergisi,c.6, S.3, s.1109-1133. 
18 Konuk, 2014, s.246.
19 Gür, Ş.Ö.,2007. “Mimarlıkta Taklit: Eski Türkü-Yeni Aranjman”, Mimarlık,s.333, s.37-38
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olarak tanımlamaktadır. Aidiyeti, “insanın kendisini belli bir kültüre ve coğraf
yaya ait hissetmesinin insan varlığı üzerindeki yapıcı etkisi” olarak tanımlayan 
Gür20 ise, kimliğin bir temsil olduğunu, “mimarinin kimlik kaygısını ciddi biçim
de üstlenmesinin toplumun değerlerini anlamak- yükseltmek, ulusal ve genel mi
marlık tarihinin öğretilerinden ustaca yararlanmak, coğrafya ve kent verilerini 
tasarım olanakları olarak değerlendirmekten geçtiğini” belirtir. 

Bu  değişkenler göz önüne alındığında, bugün sınırları içerisindeki farklı şe-
hirlerde Osmanlı mimari eserlerinin niteliğini/değerlerini kasten ve hızla ortadan 
kaldıran Yunanistan’ın, bunu şüphesiz, 19.yüzyıl ortalarından itibaren kendi kim-
lik arayışı ve bağımsızlığıyla değerlendirmek gerekir. Başta kamu yapıları olmak 
üzere, mimari üslup değişikliğine gidilerek, yapıların kimlikleri gizlenmiştir: 
Selanik Hamidiye Hastanesi Fransız Hastanesi’ne; Selanik Islahhanesi Selanik 
Sanayi Müzesi’ne21; Selanik İdadisi Selanik Aristoteles Üniversitesi Felsefe Fa-
kültesi’ne; Rodos Abidin Paşa Köşkü Rodos Yazarlar ve Şairler Birliği’ne; Yanya 
Hamidiye Kız Rüştiyesi Yanya Postanesi’ne22; Selanik Hamidiye Ziraat Mektebi 
Amerikan Anadolu Koleji’ne; Serez Hükümet Konağı Serez Valiliği’ne23; Tırhala 
Hükümet Konağı Adliye Binası’na24 çevrilmek suretiyle bu kimlik gizliliği hış-
mına uğramıştır.

Kimlik gizleme uygulamalarına, restorasyon adı altında yapılan  çalışmalarda 
da rastlanılmaktadır. Örneğin, Rodos Süleymaniye Camisi’nin tezyinatıyla(bir 
eseri süslemeye yarayan motiflerin her biri) oynanmış; İslam dininin kadim rengi 
olan yeşil renk yerine, Bizans Devleti’nin rengi olan açık sarı renk egemen kı-
lınmıştır. Taç kapılara ve çoğu önemli yerlere zeytin dalı figürü yerleştirilmiştir. 
Çoğu yerde Türkçe kitabeler kaldırılmış; kimi Türkçe yazılar kazınmış, hatta bir 
kısmı tamamen yok edilmiştir25.

20 Maslow, A. H.,1987.Motivation and Personality, Longman, New York, s.20.
21 Konuk Halaçoğlu, Neval,2017. “19.Yüzyıl Osmanlı Mimarisi’nde Rumeli’de Islahane/Sanayi Mektebi 

Binaları”, X. Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi, Samsun, s.498-
507. Yunan arşiv belgelerine göre, binanın yapılışı 1915-1916 yıllarına dayandırılır. 1873’te Mithat Paşa 
tarafından yaptırılan mektebi inşa eden kişi olarak işletmenin de kurucusu olan Aksilithiotis görülür.

22 Konuk, Neval,2013. Yanya Hamidiye Kız Rüştiyesi/Ioannina Hamidiye Girl’s Junior High School, Το 
Ρουστιγιέ Θηλεών Χαμιντιγιέ των Ιωαννίνων, Ankara, Ağustos, 96s.

23 Konuk, 2010, s.288-290.
24 Konuk, 2010, s.384-386. Yunanistan Helen Kültür Bakanlığı tarafından basılan “Ottoman Architecture 

in Greece” kitabında yapı kışla olarak gösterilmiştir (Ottoman Architecture in Greece, 2008, s.211-212). 
Ancak, Panos Tsolakis tarafından 2008’de yayımlanan Yunanistan’da Osmanlı Hükümet Konakları, 
1850-1912 adlı kitapta da yapı, hükümet konağı olarak verilmektedir. Tsolakis, bu çalışmasında Girit’ten 
Florina’ya kadar 20’si ayakta, 35 hükümet konağı belirlemiştir. Bu ayrıntılı çalışmanın, Helen Kültür 
Bakanlığı yetkilileri tarafından yayımlanan eserin bibliyografyasında yer almadığı dikkati çekmektedir 
(Tsolakis, Panos, Ottoman Government Houses in Greece, 1850-1912, University Studio Press, 
Thessaloniki, 2008).

25 Kaymakçı, Mustafa,2017. Rodos ve İstanköy Türklüğü Ansiklopedisi Rodos, İzmir. İstanköy ve Onikiada 
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları,s.145
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Mekan ve mekansal öğeler, üretildikleri coğrafyanın ve üretici toplumun özel-
liklerini taşırlar. Bir mimari yapı ve/ ya da  bir kentsel doku o yöredeki toplumsal 
üretim ve birikim süreçleri doğrultusunda biçimlenir. Doğal koşulların değişmesi  
ya da insanın doğal koşulları  denetlemesi, ihtiyaçların değişmesi, bilgi birikimi-
nin artması, teknolojik gelişmeler gibi birçok etmen zaman içinde mekanları da 
değiştirmektedir. Mekan ise, içinde barındırdığı insanı, düşünsel ve sosyal boyut-
ta yönlendirerek bireyin ve toplumun tasarımına katkıda bulunur26. 

Bin yıl önce ya da yüzyıl önce, tarihsel süreçte üretilen her mekanın, o günün 
gereksinimlerine göre üretildiği unutulmamalıdır. Her ölçekte mekanın, mekanın 
doğduğu çevrenin, o dönemin insanının/toplumunun kültürel yansıması olduğu, 
mekânın ise insanı/toplumu yeniden ürettiği döngüsel gerçekliği yadsınamaz. 
Mekanın amaçsal, yöntemsel, işlevsel ve estetik açıdan taşıdığı anlam ve nite-
likler, hep birlikte kültürel yaşamın ve kimliğin önemli bir bileşenini oluşturur. 

Mekan yaşadığımız, ilintili olduğumuz alan olarak kimliklerin kurulduğu ve 
dönüştüğü alandır. Mekansal ve sosyal unsurlar birlikte sosyal kimliği ve aidi-
yet biçimlerini belirleyen kombinasyonu oluştururlar. Bir kentsel çevreye kim-
lik kazandıran, o çevrede yaşayan bireylerin doğrudan açıklayamadıkları, ancak 
varlığının farkında oldukları bir şeydir. Kentte bir yapı/yapı grubu ortaya çıktığı 
dönemin yaşantısına tanıklık etmiş, hatta doğrudan katılmışsa ve dönemin mima-
risini ve kültürünü yansıtıyorsa, kentli için bir anlamı bulunur ve bu anlam, sa-
dece geçmişin hayaline saygıyı içeren nostaljik bir tutum olmayıp, aynı zamanda 
içinde bulunulan zaman dilimindeki kolektif deneyimi de kapsamaktadır.

 Bugün Yunanistan’ın farklı bölge ve şehirlerinde kalmış Türk Evleri, mahal-
leler ve sokaklar Osmanlı kimliğinin sosyo-kültürel halinin en önemli görünür 
halidir. Mahalle ya da apartman aralarında tek tük kalmış evden başlayarak, cami, 
türbe gibi inanç ve hamam, çeşme ve köprü gibi sosyal mekanlar içten içe Türk 
kimliksel mekanı gözler önüne sermeye devam etmektedir.

Yunanistan’ın Tarihi Kent Merkezlerinde Değişen Kimlik ve 
Aidiyet
Korumacılığı, içinde yaşanan çevrenin nesneleri üzerinden tarihle olan bir 

ilişki kurma biçimi olarak tanımlamak gerekebilir.27 Yapılı çevrenin kimliği ile 
toplumun sosyal ve kültürel kimliği karşılıklı olarak birbirini etkiler. Bu nedenle, 
bir kentte tüm yaşamı organize eden fiziksel çevrenin kimliğini oluşturan değer-
ler, büyük önem taşır. 1912 sonrasında Yunanistan’ın kentlerinde Osmanlı mi-
mari eserleri ile kültürel ve doğal değerlerin kent kimliğini şekillendirdiği bir 

26 Turgut, H., vd., 2009.“Fiziksel Kentsel Gelişme ve Nüfus Değişiminin Değerlendirilmesine  Farklı Bir 
Yaklaşım”, Alatoo Academic Studies, Vol 4, No.1

27 Tekeli, İlhan,2009. Kültür Politikaları ve İnsan Hakları Bağlamında Doğal ve Tarihi Çevreyi Korumak, 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul
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hakikattir. Kentlerinin geçmişinden gelen bu mesajların geleceğe aktarılmaması 
ve  belleklerden silinmesi politikası kararlılıkla izlenir. Kentlerin Osmanlı  ege-
menliğine tanıklık etmiş ve bu döneme ait yapılar /yapı grupları, kentlerin yeni 
sahiplerinin yaşantısına dahil olarak sözü edilen değerler içerisinde öncelikli ko-
numda yer almamaları sağlanmıştır.

Sonuç
Sonuç olarak Yunanistan şehirlerindeki Osmanlı kültürel ve mimari mirası; 

geçmişi, Türklüğü, Osmanlı kimliğini ve O’nun  egemenliğindeki dönemle bir-
likte, Yunanistan’ın Anadolu’yu terk etmesini ve yenilgisini anımsattığından, bu 
mirasın ortadan kaldırılması, Yunan kimliğinin oluşması için bir  zorunluluk ola-
rak görülmüştür. 

Yunanistan’daki Osmanlı kültürel ve mimari mirası üzerindeki bu kimlik de-
ğişimi, eski kentlerin çağdaşlaştırılması adına gerçekleştirilen tahribatından çok 
farklı bir nitelik taşır. Çünkü bilinçsizce yapılan bu çağdaşlaştırmak adına ger-
çekleştirilen tahribat, tarihi geçmişi ve onunla bağlantılı kültürel mirası ortadan 
kaldırma ve geçmişi unutturma adına yok etmedir. Ancak Yunanistan’daki kent 
kimliği ortadan kaldırmak  ya da yeni bir kimlik oluşturmak adına yapılan tahri-
bat, kent kimliğini oluşturan kültürel mirasın, ona yeni bir kimlik vermek ya da  
tamamen ortadan kaldırmak suretiyle unutturma adına, bilinçli olarak geçmişle 
bağlantısını koparmak için yapılan bir işlemdir. 

Her ne şekilde olursa olsun bu tahribatlar, belli oranda kent kültürü üzerinde o 
kentte yaşayanlar üzerinde ciddi bir değişime neden olsa bile, gerçekte bu değişi-
mi gerçekleştirenler için, hep bilinçaltlarında eski kent kültürünün o değerli öge-
lerini göz ardı edemeyeceklerdir. Kent kültürünü oluşturan bir yapı, bir mezarlık, 
bir türbe vs. değiştirilen kimliğine karşın , gerçekteki aidiyeti ile hep  belleklerde 
eski kimliğiyle yaşayacaktır. 
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Resim 1: Selanik Atatürk Evi (Foto:Neval Konuk Halaçoğlu)

Resim 2: Selanik Beyaz Kule (Foto:Neval Konuk Halaçoğlu)
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Resim 3: Rodos Hükümet Konağı (Foto:Neval Konuk Halaçoğlu)

Resim 4: Karaferye Bayır Camisi (Foto:Neval Konuk Halaçoğlu)
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Resim 5: Karaferye Bayır Camisi’nin ev olarak kullanımından mihrabı (Foto:Neval 
Konuk Halaçoğlu)
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Resim 6: Karaferye Namazgahı (Foto:Makedonia, Through the Lens of Aristotelis 
Zachos, 2007, s.271)

Resim 7: Karaferye Namazgahı’nın Saint Paul Altarı’na dönüşmesi (Foto:Neval Konuk 
Halaçoğlu)
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Resim 8: Yanya Hamidiye Kız Rüştiyesi’nin Postane olarak kullanımı (Foto:Neval 
Konuk Halaçoğlu)

Resim 9: Kilkis Bayezıd Baba Türbesi’nin kilise olarak kullanımı (Foto:Neval Konuk 
Halaçoğlu)
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Resim10: Yenice Vardar Evrenos Gazi Türbesi’nin Resim Galerisi olarak kullanımı 
(Foto:Neval Konuk Halaçoğlu)
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RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLERİNİN 

GÜNCEL SORUNLARI



Rodos ve İstanköy Türklüğünün Güncel Sorunları1

Mustafa KAYMAKÇI

Giriş
Dünya kamuoyunda Yunanistan’daki Türk Varlığının Batı Trakya’yla sınırlı 

olarak bilmesine  karşılık, Rodos ve İstanköy’de olmak üzere Onikiada’da yaşa-
yan ve sayıları 9.000 civarında bir Türk nüfus da bulunmaktadır2. 

Bununla birlikte Yunanistan, anılan adalarda Türk kimliğini inkar etmek-
te,Onları “Yunan Müslümanı” olarak kabul etmektedir.Bunun sonucu olarak Türk 
kimliğini yok etmek için Avrupa Standartları’nın tam aksine,kültürel soykırım 
için her türlü uygulamayı sürdürmektedir.

Yunanistan’ın Rodos ve İstanköy’de uygulamakta  olduğu kültürel soykırım 
politikasını,Türk-Yunan İlişkilerinin bir parçası olarak değerlendirilmesi  zorun-
luğu vardır.

1 “Rodos ve İstanköy Türklüğünün Güncel Sorunları”Bölümü, Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türkler 
ile İzmir,İstanbul,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Antalya‘da toplam olarak 137 kişi ile yapılan “Rodos, 
İstanköy ve Onikiada Türklüğünün Yakın Tarihi Üzerine Sözlü Tarih Projesi Kesin Raporu 2014”’den 
yararlanarak kaleme alınan  “Kaymakçı, M., C.Özgün, 2015. Rodos ve İstanköy Türklerinin Yakın Tarihi: 
Ege Denizi’nde Yükselen Sessiz Çığlık.Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği 
Yayınları” adlı kitap  temel alınarak  yazılmıştır.

 Anket sırasında Rodos ve İstanköy’deki görüşmecilerinin tümü,kendilerine doğrudan gelebilecek tehlike-
lerden dolayı adlarının açıklanmamasını ve görüntülerinin alınmamasını  talep etmişlerdir.Benzer talepler 
Türkiye’de görüşme yapılan kimi adalılardan da gelmiştir.Türkiye’da yaşamakta olanlar bile,adlarının 
belirtilmesiyle adalardaki akrabalarının  ve kendilerinin zarar görebileceği ya da turist olarak adalara gi-
dilmesinin  kısıtlanabileceği endişesini dile getirmektedirler. Yazarlar, dile getirilen bu endişeleri  makul 
bir talep olarak karşılamak zorunda kalmışlardır. Bu nedenle  adalarda görüşme yapılan kişilerin tümü ile 
Türkiye’de bu konuda talep edilen kişilerin adları,araştırma  bulguları kaleme alınırken verilmemiş ve 
dipçede(dipnot) “Adı saklı” ibaresi ile gösterilmişlerdir.

2 Rodos ve İstanköy’de resmi olmayan  tespitlere göre 2019 yılı başlarında toplam 9000 civarında bir Türk 
nüfusunun  olduğu bildirilmektedir.Daha önceki bildirişlerde bu rakamın 6000 dolayında olduğu varsayıl-
maktadır. Rodos ve İstanköy’deki  Türkler, 1522 yılında Rodos’un fethinden sonra başta Karaman Beyliği 
olmak üzere diğer beyliklerden  yerleştirilen Türkler ile 1897’de Girit’ten göç etmek zorunda bırakılan 
Türklerden  oluşmaktadır. 

 Özgün,C.,2014. Social, Economic and Cultural Life in Rhodes and Kos Turks, Turkısh Identıty in Rhodes 
and Kos, Ed. Mustafa Kaymakçı- Cihan Özgün, Meta Basım Matbaacılık, İzmir,pp.176- 179.
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Bilindiği üzere, Türk-Yunan İlişkileri, 1830 yılından itibaren Yunanistan’ın  
Osmanlı Devleti’ne karşı başlattığı bağımsızlık savaşı ile  başlamıştır. Bunu sı-
rasıyla;Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’nin kurulması, Balkan Savaşları, Birinci 
Paylaşım(Dünya) Savaşı , Sevr Antlaşması’nın imzalanması ile Megali İdea’yı 
gerçekleştirmek amacıyla Yunanistan’ın, 1919 yılında Anadolu’ya ayak basma-
sı ve bozgunu, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile Lozan Barış Görüşmeleri, 
Lozan’da durumları belirlenen Batı Trakya Türk Azınlığı ve İstanbul’da yaşayan 
Rum azınlığının durumları,Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi  ve yakın dönemlerde 
Kıbrıs Sorunu ile Ege Denizi Jeopolitiği Açısından kaynaklanan sorunlar  izle-
mektedir.

Bu sorunlara,Yunanistan görmemeğe çalışsa bile Onikiadalarda  yaşamakta 
olan kadim Rodos ve İstanköy Türklerinin sorunları da eklenmektedir. 

Türkiye açısından Rodos ve İstanköy’ün başlıca   dört yönden  önemi  olduğu 
söylenebilir.

Birincisi; adalarının,Yunanistan tarafından  1947 Paris Barış Antlaşması hü-
kümlerine  uyulmayarak Türkiye’ye karşı silahlandırılmış olmalarıdır. Bu du-
rum,Türkiye açısından önemli düzeyde bir güvenlik konusudur. İkincisi,Rodos 
ve Onikiadaların konum olarak çok önemli bir yerde olmalarıdır. Bu adalara sahip 
olanların Doğu Akdeniz’de olduğu kadar,Ege Denizi,Boğazlar ve Karadeniz’de 
deniz  trafiğini denetleme olanağına sahip olabilecekleri gözlemlenmektedir. 
Üçüncüsü; günümüzde özellikle Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarının sahiplen-
dirilmesi ve denetiminin giderek önemli duruma gelmeleridir.Dördüncüsü  ise  
neredeyse bin yıldır adaların kadim halklarından biri olan Türklerin kültürel kim-
liğinin korunması   konusudur.Rodos ve İstanköy Türklerinin kültürel kimlikle-
rinin korunmasına,Türkiye’nin uzak kalması olası değildir.Kaldı ki bu konu,aynı 
zamanda evrensel insan haklarının da bir konusudur.

Rodos ve İstanköy Türklüğünün Güncel Sorunları
Yunanistan döneminde Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türklerin, kültü-

rel kimliği ve haklarının korunması doğrultusunda giderek artan sorunları vardır.

Ortaya çıkan sorunların temelinde ise,öncelikle  Rodos ve İstanköy’de yaşa-
makta olan Türklerin uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını Yunanistan’ın 
uygulamamasından kaynaklanmaktadır. 

Yunanistan, Onikiadalar(Menteşe Adaları)’dan olan Türklerin haklarının yal-
nızca 1947 Paris Anlaşmasıyla düzenlendiğini,diğer yandan ileride de belirtile-
ceği üzere 1923 Lozan Antlaşması imzalandığında adaların İtalyan yönetiminde 
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bulunmasından hareketle hükümlerinin Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan 
Türkleri bağlamadığını belirtmektedir. 

Ancak bu tez, Yunanistan’ın imzalamış olduğu “1913 Atina Antlaşmasına 
bağlı 3 numaralı protokol”,” 10 Ağustos 1920 Yunan Sevr Antlaşması”, “30 Ocak 
1923 Mübadele Sözleşmesi, Lozan Antlaşmasının 37-45 maddeleri, 1926 Atina 
ve 1930 ve 1933 Ankara Antlaşmaları”, “1947 Paris Antlaşması” uluslararası 
diğer antlaşmalar ile de çelişmektedir3.

Yunanistan,imzaladığı  uluslararası antlaşmalarının yanı sıra taraf olduğu Av-
rupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş 
Milletler’ce   ve de Yunanistan Anayasası’nda güvence altına alınmış insan hak-
ları ile ilgili hükümlerini de uygulamaktan uzak bir yaklaşım içindedir.

3 Rodos ve İstanköy Türklerinin uluslararası antlaşmalardan doğan hakları, dört grup metin tarafından ko-
runmaktadır. Bunlar şunlardır :

 1913 Atina Antlaşmasına bağlı 3 numaralı protokol
 1913 Atina Antlaşmasına bağlı 3 numaralı protokol, imzalandığı tarihte “Yunanistan’ın bütün toprak-

ları” için geçerli kılındığından dolayı, bugün de yürürlüktedir ve Onikidalar bakımından bağlayıcıdır. 
Devletlerin antlaşmalar konusundaki halefiyeti  hakkında yapılan 1978 Viyana Sözleşmesi’nin 15.mad-
desi, bir toprak parçasına sahip olan devletin daha önce taraf olduğu antlaşmaların,halefiyat tarihinden 
başlayarak, o topraklar için de geçerli olacağı hükmünü getir-miştir.

 UAD(Uluslararası Adalet Divanı) ’nın 1978 tarihli kararında da, “ülke topraklarının statüsü” kavramı-
nın,antlaşmanın yapıldığı sıradaki toprakları değil, ülkenin sonradan edindiği toprakları da kapsayacak şe-
kilde yorumlanması gerektiğini belirtilmiş bulunmaktadır. Okullar konusuna gelince, Protokol, Md.15’le 
Müslüman özel okullarını tanımakta, bunların gelir kaynaklarına saygı gösterileceği ve buralarda eğitimin 
Türkçe yapılacağı hükmünü getirmektedir.

 10 Ağustos 1920 Yunan Sevr Antlaşması 
 10 Ağustos 1920 Yunan Sevr Antlaşması,antlaşmanın bütün Yunanistan topraklarında uygulana-cağını, 

hatta “Yunanistan’ın bundan sonra edineceği toprakları için de”geçerli olduğunu belirttiği için Onikiadalar 
bakımından da bağlayıcıdır. Md.8’e göre, Müslüman azınlık, ana dilini serbest kullanabileceği okullar kur-
mak, yönetmek ve denetlemek hakkına sahiptir. Md.9’da ise, Müslümanların önemli oranda bulundukları 
yerlerde kendi dillerine eğitim görebilmeleri için devletin gerekli kolaylıkları sağlayacağı ve kendilerine 
genel ve yerel bütçelerden pay ayrılacağı belirtilmiştir.

 30 Ocak 1923 Mübadele Sözleşmesi, Lozan Antlaşmasının 37-45 maddeleri, 1926 Atina ve 1930 ve 1933 
Ankara Antlaşmaları

 1923 Lozan Antlaşması’nın “Siyasî Hükümler” adını taşıyan I. kısmının III.Faslı, “Azınlıkların Korunması” 
ile ilgili 37-44 maddeleri, Türkiye’deki Müslüman olmayan azınlıkların statüsünü belirleyen hükümlükleri 
kapsamaktadır. Antlaşmanın bu maddelerinden sonra gelen 45.Madde-si’nde ise; “Bu kesimdeki hüküm
lerle, Türkiye’nin Müslüman olmayan azınlıklarına tanınmış olan haklar,Yunanistan’ca da kendi ülkesin
de bulunan Müslüman azınlığa tanınmıştır” denmektedir .Devletlerin halefiyat ilkesine göre Antlaşma 
Onikiadalar için de geçerlidir. Lozan Md.40-41 azınlığa, 1920 Yunan Sevr’inin 8. ve 9. maddelerindeki 
hakların aynılarını taşımaktadır. 

 1947 Paris Antlaşması
 1947 Paris Barış Antlaşması, hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde bugün de geçerliğini sür-

dürmektedir. Md.19/4’de “transfer edilen topraklarda“ yaşayan kişilerin ayrımcılık yapılmak-sızın insan 
haklarından ve temel özgürlüklerinden yararlanacaklarının belirtilmesi, eğitim hakkını da kapsamaktadır. 
Maddenin negatif haklar(vatandaşlık hakları) getiriyor olması, yukarıda sayılan üç grup uluslararası me-
tinde belirtilen pozitif haklar(azınlık haklarını) ortadan kaldıran bir konu değildir .(Bakınız:Dayıoğlu, A., 
2013. Yunanistan’la İlişkiler(İç.), Oran, Baskın(Editör), 2013 Türk Dış Politikası. Kurtuluş Savaşından 
Bugüne. Olgular, Belgeler, Yorumlar. Cilt III: 2001-2012, S.595)
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 Başlıca güncel sorunları şöyle sıralanabilir4.

Vatandaşlık Sorunu 
Günümüzde, Yunan makamları, değinildiği üzere 1923 yılında Lozan Ant-

laşması imzalandığında Onikiada’nın İtalyan yönetimi altında bulunduğu gerek-
çesiyle, Rodos ve İstanköy Adaları’nda yaşayan soydaşlarımıza azınlık statüsü 
tanımamakta ve soydaşlarımızı değinildiği üzere ‘Yunan Müslüman’ olarak ta-
nımlamaktadır. Bu kapsamda “Türk” ya da “Azınlık” nitelendirmesini içeren 
dernekleri tescil edilmemektedir.

Yunanistan ülkesindeki Türk azınlığı asimile etmek amacıyla ülke dışına se-
yahat amacıyla giden Türkleri çeşitli bahanelerle yurttaşlıktan çıkarmıştır. Bu uy-
gulamada hukukî dayanak olarak, “Grek etnik kökenli olmayan bir kimse, geri 
dönmemek niyetiyle Yunanistan’ı terk ettiği takdirde, Yunan yurttaşlığını kaybet
miş ilân olunabilir. Bu aynı zamanda yurtdışında doğan ve ikamet eden Grek et
nik kökenli olmayan bir kimse için de geçerlidir. İçişleri Bakam, Millî Konsey’in 
mutabakatı ile bu konularda karar verir” tarzındaki-şimdi yürürlükten kaldırılan- 
Yurttaşlık Kanunu’nun 19. maddesi kullanmıştı. Bu maddeye dayanılarak Yunan 
makamlarınca vatandaşlıktan çıkarılan Türklerin sayısı gizli tutulmakla birlikte 
yaklaşık 60 bin Türkün yurttaşlıktan çıkarıldığı tahmin edilmektedir. Yurttaşlık-
tan çıkarılanlardan çoğu Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri  ve Almanya’ya 
öğrenim görmek üzere giden öğrencilerdir5. 

Bu konuda Rodos’tan göç etmek zorunda kalan bir Türk6; “Rodos’daki  Türk
lere,üniversite eğitimi yapsa bile yüksek makamlarda iş vermezler.Askerlikte ye
dek subay  olamazlar. Askerde Katırcı denilen bir görev vardır,onu yaptırırlar.  
Şimdi yürürlükte kaldırılan 19. Maddeye göre Rodos’tan ayrılıp ta Türkiye ya 
da  başka ülkelere  giden vatandaşlar bir yıl  içinde geri dönmedikleri zaman 
Yunan vatandaşlığından siliniyordu. Bu durumdan nasibini alanlardan biri de 
ben oldum. Ancak sıkıntılar  Kıbrıs harekâtından sonra fazlalaştı.Benim göç etme 
sebeplerimden birisi de budur.”diyor.  Geçen süreç içinde Türklerin pek çoğu, 
kültürel kimliklerinin kabul görmemesi, şiddet ve nefret ortamını yaratılması, ya-
kın dönemlere değin iş kurma ve gayrimenkul satın almalarına izin verilmeme-
si gibi nedenlerle Türkiye’ye göç etmiş ve Yunan Vatandaşlık Kanunu’nun eski 

4 Kaymakçı, M., 2013. The Religious Problems Of The Turks Living In Rhodes, Kos And The Dodecanese. 
26-27 Kasım 2013 Birleşmiş Milletler Azınlık Sorunları Forumu.Cenevre.; 

 Kaymakçı, M., C.Özgün, 2015. Rodos ve İstanköy Türklerinin Yakın Tarihi: Ege Denizi’nde Yükselen 
Sessiz Çığlık.Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları.,s.73-97

5 Kaymakçı, M., C.Özgün, 2015. Rodos ve İstanköy Türklerinin Yakın Tarihi: Ege Denizi’nde Yükselen 
Sessiz Çığlık.Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları.,s. 83- 84

6 Macit Külür ile yapılan sözlü görüşme
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19.Maddesi’ne göre vatandaşlıkları sona erdirilmiştir7.Rodos ve İstanköy’de de 
yaklaşık 4000 Müslüman Türkün bu şekilde Yunan vatandaşlıklarını kaybettiği, 
kimilerin vatansız kaldığı tahmin edilmektedir8.

Kültürel Soykırım Sorunu9

Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türk halkının kültürel soykırımı, İtalya’nın 
Rodos ve İstanköy’ü işgalinden sonra orada egemen olan Türklerin, İtalyan ve 
Rumların yanında azınlık muamelesi görmesiyle başlamıştı. Kültürel soykırımın, 
adalardaki İtalyan döneminin krallık ve faşist dönemi olmak üzere iki ayrı dönem 
olarak irdelenebilir. Kral Viktoria Manuel döneminde İtalyan yönetiminin  daha 
hoşgörülü olduğu, ancak resmi dilin İtalyanca olması, basın ve konuşma özgür-
lüğünün kısıtlanması gibi uygulamalar, adalardaki Türk halkının asimile edilme 
sürecinin dikkat çekici uygulamaları arasında yer almaktadır. 1925 yılında koşul-
lar daha da ağırlaştırılmıştır. Daha sonraları Onikiada’da oturanlara İtalyan va-
tandaşlığına geçme konusunda zorlama yapılmaya başlanmış, İtalyan yönetimi, 
1925 yılında bir  vatandaşlık  kanununu  çıkararak Türklere Ciddadini Turchia 
(Türk vatandaşı), Ciddadini Ege ( Ege vatandaşı) ve  Ciddadini İtaliani (İtalyan 
vatandaşı)  olmak üzere üç türlü vatandaşlık hakkı tanımıştır. Ciddadini Ege ( 
Ege vatandaşı) ve Ciddadini İtaliani (İtalyan vatandaşı) olanlar mal alabiliyor, iş 
yeri açabiliyor ve devlet memuru olabiliyordu. Türkler arasında  İtalyan vatanda-
şı  olanlar  ise İtalyan ordusunda polislik ve emniyette çalışmışlar, öğretmen de  
olmuşlardır10. 

Günümüz koşullarında, yazının diğer kısımlarında anlatılacağı üzere Yunanis-
tan tarafından çift dillilik temelinde eğitim ve Türkçe öğrenme hakkının ortadan 
kaldırılması,din ve ibadet hakları ile örgütlenme haklarına getirilen sınırlamalar 
ve vakıf  mallarının  haraç-mezat satılmasıyla kimlik-mekan arasındaki bağların  
ortadan  yok edilmesiyle kültürel soykırım hızlanmıştır. 

Kültürel soykırım öyle bir aşamaya gelmiştir ki, Yunan yetkilileri kaleme 
almış oldukları yazılarda “Onikiadalarda Türk Yoktur.”söylemini rahatça yapa-

7 Fautre,W.,2017. Greece: Ethnic Turks In Rhodes And Kos. Copyright Federal Union of European 
Nationalities and Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association. All Rights 
Reserved. Brussels, December 2017.s.34

8 Kaurinkoski, K., 2012. The Muslim Communities in Kos and Rhodes:Reflections on Social Organization 
and Collective Identities in Contemporary Greece.Slavica Helsingiensia Ed:By Jouko Lindstedt anda Max 
Wahlstrom.Balkan Encounters-Old and New Identities In South Eastern Europe Helsinki.s.56

9 Rodos ve İstanköy Türklerine karşı uygulan kültürel asimilasyon,son yıllarda giderek hızlanmış, Türk 
olarak bilinen insanlar adalarda hiç yaşamamış olarak kabul edilmeye başlanmıştır.Bu nedenle  ilgili ya-
yınlarda “Kültürel Soykırım “teriminin daha doğru olacağı düşünülmüştür.

10 Özgün,C.,2019. Avrupa Ve Osmanlıların Akdenız Sıyasetı: “Ege Adaları Ve Işgaller (1912), Ege 
Adalarının Unutulan Halkı: Rodos Ve İstanköy Türkleri, Ed. Mustafa Kaymakçı- Cihan Özgün, Eğitim 
Kitabevi, Konya,s.223-234. Ve ayrıca lütfen bkz. Kaymakçı,M., C.Özgün,2020. Rhodes and Kos Turks: 
Contributions to the Turkish War of Independence and Current Problems, Eğitim yay., Konya, s. 18-19
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bilmektedirler.Rodos ve İstanköy Türklerinin Türkiye’deki temsilcisi olan Ro-
dos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER),bu 
konudaki tepkilerini,ilgili bakana bir mektup yazarak göstermek zorunda kalmış 
ve ayrıca bir basın açıklaması yapmışdır11.(Ek:1)

Eğitim ve Türkçe Öğrenme Hakkı Sorunları12

Rodos ve İstanköy’de Yunanistan öncesi On Türk Okulu öğrenim yapmakta 
ve Türk Okullar Birliği adı altında örgütlenme vardı.

Adaların önce İtalyan, ardından  İkinci Paylaşım Savaşı yıllarında Alman ve 
Britanya , son olarak da 1947 yılından sonra Yunan işgal ve egemenliğine girme-
siyle adalar yaşayan Türklerin Türk dilini öğrenmelerine engel olunmaya baş-
lanmıştır. Özellikle de yirminci yüzyılın son çeyrek diliminden itibaren Rodos 
ve İstanköy Türkleri, yaşanan siyasal sürecin  etkisi ve Yunan devletinin kültürel 
soykırım odaklı yönetim  uygulaması sonucu Türk dilini öğrenmek konusunda 
büyük sorunlarla karşı karşıya bırakılmıştır. Yaşanan sorunlar, sadece Türkçe öğ-
renme/ anadilde eğitim  sorunu değildir, söz konusu sorun Türk dilinin adalar 
Türkleri içinde bir “tarihsel bellek” asimilasyonuna da  kapsamaktadır.Yunan 
devletinin adalar Türkleri üzerinde kurduğu otorite  ya da yönetim biçemi , Türk 
azınlığın denetim ve takip altında tutulmasından öte bir kültürel soykırımı işaret 
etmektedir. Bu  soykırım Rodos ve İstanköy Türklerinin Türk dilini öğrenmeleri-
ne engel olunarak iyice ortaya çıkmaktadır13.

Adaların 1947 yılında Yunanistan’a verilmesi ile Türk Okulları’nda Yunanca  
öğrenim de  başlamıştır. Bu tarihten 1972 yılına değin Rodos ve İstanköy’deki 
okullarda çift dillilik temelinde  Türkçe eğitim-öğrenim yapılmıştı. Bu süreçte, 
Yunan idaresinin, anılan okullara  verilen  ödeneğin yavaş yavaş azalttığı gözlem-
lenmiştir. Yunan Hükümetinin mali sıkıntılar içinde bulunmasından dolayı Türk 
okullarına fazla yardım edemeyecekleri aktarılmıştı.

Son olarak, Rodos’ta Türkçe öğrenim veren okullardan biri olan Süleymaniye 
Medresesi’nin adı, 1972 yılında Rodos 13. Şehir İlkokulu olarak değiştirilmiş 
ve o tarihten itibaren ise Türkçe öğrenme tamamen yasaklanmıştır. Günümüzde 
Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türkler, Yunan devlet okullarına gidiyor, ancak 
din derslerinden muaf tutuluyorlar. Devlet okullarında eğitim gören Türk çocuk-

11 Kaymakçı,M.,2020.Yunanistan Onikidalar Parlamentosu Turizm Bakan Yardımcısı Emmanoul 
Konsolas’in “Onikiadalarda Türk Olmadığı”na haberine ilişkin olarak ilgili bakana   gönderilen ROİSDER 
mektubu(Ek:1).

12 Kaymakçı,M.,2017. Rodos ve İstanköy Türklüğü Ansiklopedisi.Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri 
Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları s.90-94 

13 Özgün,C.,2020. The Problem of Memory and Turkish Language Learning in  Rhodes and Kos (İstanköy)
Turks, Turkish Culture in Rhodes And Kos, Ed. Mustafa Kaymakçı- Cihan Özgün, Eğitim Pub., Konya, s. 
79-80.
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ları, bugün Türkçeyi çok az derecede konuşabiliyorlar. Bu okullardan mezun olan 
çocukların adalarda mesleklerini yerine getirme konusunda da geçmişte uzunca 
bir süre belirsizlik yaşanmıştı. Diğer yandan Yunan okullarında Türk çocuklarına 
karşı olumsuz eylem ve tavırların sergilendiği de bilinmektedir.

Bütün bu gelişmeler bir arada değerlendirildiğinde, adalarda Türklerin kültür-
lerini ifade etme aracı olan “Türk Dili” ve buna bağlı eğitim ile din gibi kültürel 
aktarım araçlarının da, Yunanistan’ın uyguladığı kültürel arınma politikası karşı-
sında büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğu gözlemlenmektedir.

Adalar Türklerinin kimliklerini  korumak konusunda en çok yakındıkları nok-
ta ,Türkçenin Rodos ve İstanköy Türkleri arasında bir iletişim dili ya da kültürel 
aktarım aracı olarak eski önemini yitirmesidir. Rodos1944 doğumlu bir kaynak 
kişinin “…Türkçe bitti. Evlerde Türkçe konuşulmuyor. Bizim zamanımızda hep 
Türkçe konuşuyorduk. Şimdi büyükler evin içinde Türkçe konuşuyorlar ama ço
cuklar Yunanca konuşuyorlar. Yani Türkçe’yi silmişler defterden…”14 sözleri so-
runu özetler niteliktedir. 

Daha da endişe verici olan 1950 doğumlu olan ve Rodos’ta yaşayan bir ka-
dın görüşmecinin“İki kızım var, Onlar Yunan’da okudular. Türkçe bilmiyorlar” 
şeklindeki ifadesidir15. Adalar Türklüğüne ilişkin yapılan sözlü tarih projesi kap-
samında görüşülen kaynak kişilerden elde edilen bilgiler, Rodos ve İstanköy’de 
yaşayan Türkler arasında bu sorunun yaygın durumda olduğunu ortaya koymak-
tadır.  

1953 doğumlu bir başka kaynak kişi de benzer bilgileri aktarmaktadır: “…
Din dersinde sure öğreniyorduk, Yunanca da okuma yazmayı öğrendik, Yunan
ların o vakit istediği kitaplardan basılmış olanlardan Tarih öğrendik… Benim 
çocuklarım da Rodos’ta olan okullarda okudular fakat hiç biri Türkçe okumadı. 
Dersleri Yunanca idi, bu yüzden yaz dönemlerinde çocuklarımı o vakitler Mus
tafa öğretmene gönderdim, özel ders aldırdırm. Bastiyalı isminde bir hoca daha 
vardı, onlara göndermiştim yaz döneminde, Türkçe ders alsınlar diye, orda biraz 
Türkçe alfabeyi öğrendiler. Türkçe okumayı öyle öğrendiler…”16 

Rodoslu Türklerden birisi bu konuda şunları söylüyor17: ”Türk okulları  kapa
tıldığı için çocuklar Türkçeyi unutmaya başladılar.Bir nedeni de şu:  Bazı Türk 
evlerinde  çocuğum Yunanca derslerinde başarılı olsun,Yunanlılarla ilişkilerinde 
yabancılık çekmesinler  diye Türkçe konuşulmuyor. Fakat öyle yapmayan aileler 
de var, evlerinde Türkçeyi çocuklarına öğretmeye çalışıyorlar.Aslında anne baba 

14 Yılmaz Demirci ile yapılan  sözlü görüşme
15 Adı saklı
16 Adı saklı
17 Adı saklı
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evde Türkçe konuşmuş olsalar,çocuklarını  arada sırada  Türkiye’ye götürseler, 
bunun önüne geçilebilir. Kimi aileler de var, hiç Türkçe bilmeseler bile,Ramazan
da mevlit okutuyorlar, hatim indiriyorlar.”

Bir başkası ise görüşlerini şöyle dile getiriyor18:  “Türkçe bitti.Evlerde Türk
çe konuşulmuyor.Bizim zamanımızda hep Türkçe konuşuyorduk.Şimdi büyükler 
evin içinde Türkçe konuşuyorlar ama çocuklar Yunanca konuşuyorlar. Türkçeyi  
yüzde 90 silmişler defterden.Bu hadisede Türk okullarının kapatılması olumsuz 
rol oynadı.  Ben akıllılık yapıp gelmişim buraya. Şimdi çocukların hepsi mecbu
ren Yunanca okuyorlar. Benim yeğenim bana Yunanca sesleniyor.Beş  sene sonra 
Türkçe bitecek.Bunu önlemek anadan babadan geçiyor.Rumca seslenen çocukla
ra Türkçe cevap verseler bu iş düzelir gibi geliyor bana.”

Günümüzde  çocuklar ve gençler arasında Türkçe konuşanlara rastlamak çok 
olası değildir. Konuşanların da kırık dökük Türkçeleri  söz konusudur. Türkler 
bundan hoşnut olamadıklarını belirtmektedirler19.20 21:“Şimdi geldiğimiz noktada 
olağanüstü bir asimilasyon var. Evlilikler nedeniyle, çocukların eğitimi nedeniyle  
Rodos’taki  Türk ve Müslümanlar  kimliklerini yavaş yavaş kaybediyorlar, unutu
yorlar. Yunanca “Zaman hiç geç kalmaz” diye bir deyim vardır. Ama bizim ki çok 
geç kaldı. Biz artık burada, sarma dibi derler, son kalıntıları kaldık. Ne başımız 
belli, ne sonumuz belli, her gün bir Türk kızı Rum’la evleniyor diye duyuyoruz.
Türkler  düzgün Türkçe konuşamıyorlar. Türk’le Türk Rumca konuşuyorlar.”

Rodos ve İstanköy’de Türkçe’nin öğretim ve eğitim dilinden dışlanması dışın-
da göze çarpan  en önemli sonuç, Türklerin giderek eğitim düzeylerinin düşmesi-
dir22. Türkler, yukarıda da belirtildiği üzere  ortaokul ve liselerden sınırlı şekilde 
yararlanabilmekte ve eğitim açısından, Yunanistan genelinin oldukça altına kal-
maktadırlar.

Çift dillilik temelinde Türkçe eğitim-öğrenim hakları adalarda yaşamakta olan 
Türklere verilmediği taktirde, orta gelecekte bir kadim kimlik olan Rodos ve İs-
tanköy Türklüğü yok olacaktır.

Din ve İbadet Sorunu
Günümüzde, 1972 yılında adalardaki bütün Türk okullarının kapatılmasıyla 

birlikte  din dersi de kaldırılmıştır. Yunanistan Devlet okullarına gidebilmekte 
olan soydaşlarımız, ortodoks din derslerinden muaf tutulmalarına karşın, “Müs
lüman Dini Eğitimi” haklarını da kullanamamaktadırlar. 

18 Yılmaz Demirci ile yapılan görüşme
19 Adı saklı
20 Adı saklı
21 Adı saklı
22  Rodos, İstanköy ve Onikiada Türklüğünün Yakın Tarihi Üzerine Sözlü Tarih Projesi Kesin Raporu 2014
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Günümüzde, Yunanistan Devlet okullarına gidebilmekte olan soydaşlarımız, 
din derslerinden muaf tutulmalarına karşın, dini eğitim haklarını da kullanama-
maktadırlar. Yunan Hükümetleri, Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türkleri, 
Türk Kimlikleri ile değil, Müslüman olarak kabul etmektedir. Bununla birlikte 
ortaya çıkan  ikilem şudur: “Müslüman Yunanlı” olarak tanımlanan Rodos ve 
İstanköy Türkleri’nin Müslümanlıklarını da öğrenmeleri yasaktır23.

Camilere gelinci durum şudur: 14 cami bulunan Rodos’ta ibadete açık tek 
cami olan İbrahim Paşa Camii sadece öğle ve cuma namazları için açıktır. Ancak 
küçük olması nedeniyle soydaşlarımıza hizmet vermekte yetersiz kalmaktadır. İs-
tanköy’de ise sadece Germe Camii’nin avlusu  ibadete açık durumdadır. İstanköy 
merkezde bulunan Defterdar İbrahim Paşa Camii de depremden sonra mimarisi-
nin yıkılmasıyla ibadete kapanmıştır24.

Bugün dini anlamda da, adalardaki Türk azınlığı temsil edilmemektedir25. 
Benzer durum İstanköy’de de söz konusudur. Adada yaşayan Türklerin Yunan 
asıllı yurttaşlarla fırsat eşitliği açısından haksız bir durumda bulundukları önemle 
belirtilmelidir. Daima geride, baskı altında, ezik ve silik bir yaşantı sürdürme-
ye zorlanmışlardır ya da zorlanmaktadırlar. Cemaatin haklarını gözetecek ya da 
dini işleri yürütebilecek bir  önder yokluğu,ada Türklerinin kimliksel varlıkları 
için büyük tehlike oluşturmaktadır. Örneğin günümüzdeki İstanköy Evkaf Baş-
kanı’nın Türk  olduğu halde Türklüğünün inkar etmesi Türk toplumunun beyin 
takımından yoksun bulunduğu ve göçle parçalanmaya  uygun bir konuma düştük-
leri kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Aslında 1938 yılına İstanköy’de var olan müftülük ise Onikiadanın İtalyan 
Valisi De Vecchi tarafından ortadan kaldırılmıştı. Ada,Yunanistan’a verildikten 
sonra da sorun üzerinde durulmadığı için yeni müftü tayin edilmemişti26.

Din konusunda da ortaya çıkan bu durumun ,Rodos ve İstanköy Türklerinin 
bilgisizlikten  korkudan kaynaklanan yanının da olduğu gözlemlenmektedir. 
Adalardaki Müftülük kurumunun Yunanistan’ın taraf olduğu antlaşmalar  doğ-
rultusunda geçerli olması gerektiğini ifade eden çok az adalı Türk vardır,büyük 
bir çoğunluğu ise haklarını bilmemekte,bilseler bile ifade etmekten korkmakta-
dırlar.27.Aslında anılan konularda yayınları olan Cin28 bu görüşleri doğrulamakta-

23 Kaymakçı, M., C.Özgün, 2015., a.g.e,s. 134.
24 Kırevliyası,A.,2019. Özel Notlar, İzmir
25 Dilek,B.S.,2008. a.g.e., s.131 vd.
26 Çelikkol,Z., 1990.İstanköy’deki Türk Eserleri ve Tarihçe, TTK yay., Ankara, , s. 23.
27 Kırevliyası,A.,a.g.g ; Ahmet Nejat Kaymakçı ile yapılan sözlü görüşme; Saadet Sarı ile yapılan sözlü 

görüşme
28 Cin,T.,2003.Yunanistan’daki Müslüman Türk Azınlığın Din ve Vicdan Özgürlüğü (Başmüftülük ve 

Müftülükler Sorunu) Seçkin Yayınları, Ankara;  
 Cin,T., 2009.Yunanistan’daki Türk Azınlığın Hukuki Özerkliği (Müftülük Meseleleriyle İlgili Yunan 

Yargıtay Kararları ve Diğer Belgeler), Orion Kitabevi, Ankara
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dır.Yazar,“Yunanistan’da Rodos,İstanköy,Atina,Thiva,Ptolemayida ve Batı Trak
ya’da yaşamakta olan  Müslüman Türk  azınlığı hukuki statüsünün,1881 İstanbul  
Antlaşması,1913 Atina Antlaşması,1920 tarihli Yunanistan’daki Azınlıkların 
Haklarına Dair Sevr Antlaşması ve 1923 Lozan Antlaşması ile belirlendiğini,bu
gün de yürürlükte bulunan bu antlaşmalar kapsamında Yunanistan’daki Türkle
rin hukuki,yönetsel ve eğitim ve öğretim özerkliğine sahip olması ve de bunlara 
bağlı olarak “Başmüftülük ve Müftülük”  kurumları gibi kurumların varlığının 
sürdürülmesini  gerektiğini” ifade etmektedir. 

Bilindiği üzere 1923 Lozan Antlaşması’nın “Siyasî Hükümler” adını taşıyan 
I. kısmının III.Faslı, “Azınlıkların Korunması” ile ilgili  37-44 maddeleri,Türki-
ye’deki Müslüman olmayan azınlıkların statüsünü belirleyen hükümlükleri kap-
samaktadır29.

Antlaşmanın bu maddelerinden sonra  gelen 45.Maddesi’nde  ise açık bir şe-
kilde  “Bu kesimdeki hükümlerle,Türkiye’nin Müslüman olmayan azınlıklarına 
tanınmış olan haklar,Yunanistan’ca da kendi ülkesinde bulunan Müslüman azın
lığa tanınmıştır.”denmektedir. 

Cin, Lozan Antlaşması’nın 44. Maddesi’nin   Türkiye’ye  yüklediği yükümlü-
lükten yola çıkarak, “Yunanistan’ın yükümlendiği hükümler uluslararası nitelikte 
sayılarak Milletler Cemiyeti’nin güvencesi altına konmakta, Cemiyet Konseyi’nin 
çoğunluk kararı olmadan değiştirilememekte, Konsey üyelerinden herhangi biri 
bu hükümlere aykırı davranış gördüğü zaman bunu Konsey’in dikkatine suna
bilmekte, Konsey de bu konuda gerekli göreceği yönergeleri verebilmektedir. Bir 
anlaşmazlık durumunda Uluslararası Daimi Adalet Divanı’na gidilecek ve Di
van’ın hükmü kesin olacaktır.” şeklinde yorumlanması gerektiğini ifade etmek-
tedir.

Cin,vakıflar yönetimi  ile eğitim ve öğretimin de aynı kapsamda  ele alınma-
sını dile getirmektedir. 

Özetle, günümüzde  Rodos ve İstanköy’de müftülük kurumu yoktur ve  Türk-
leri bir arada tutacak güçlü bir otoritenin söz konusu boşluğu doldurması gerek-
mekte olduğu açıktır. Bütün bunlara karşın,ada Türklerinin dini gün ve bayram-
larını kutlamak, mezarlıkları ziyaret etmek gibi pek çok eylemle din konusundaki  
duyarlıklarını sürdürmeye devam ettiği gözlemlenmektedir.Bu bağlamda sözlü 
tarih projesi kapsamında din konusunda kendilerine yöneltilen sorulara  verilen 
cevaplar,adalarda yaşayan Türkler için “din”’in aidiyet duygularını güçlendiren 
önemli olgu olduğunu göstermektedir.Örneğin  Rodos 1945 doğumlu kaynak bir 
kişi dinle ilgili özel günlere verilen önemi ve ayrıca mezarlık ziyaretleri yaparak 

29 http://www.abchukuk.com/arsiv/lausannne.html.Erişim 20 Aralık 2014
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din konusunda gösterilen özel ilgiyi şu cümlelerle aktarmıştır: “…Üç beş arka
daşımla birlikte sürekli kabristana giderdik, ölülerimizi ziyaret eder, dua ederdik. 
Her kurbanda da kuzu keserdik…”30.

Diğer yandan bütün bunlara karşılık, Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlı-
ğı’nın 2019 yılında ibadethanelere gerçekleştirilen saldırılar ve dini topluluklara 
yönelik düzenlemelere ilişkin  raporunun, Rodos ve İstanköy özelinde  de objek-
tiflikten uzak ve hatalı olduğu gözlemlenmektedir. ROİSDER,bu konuda kaleme 
almış olduğu bir mektubu ilgililere iletmiştir31(Ek:2)

Örgütlenme Sorunu
Batı Trakya’da olduğu üzere Rodos ve İstanköy Türklerinin, “Türk” olarak 

tanımlayan örgütler kurmaları olası değildir. Yunanistan, etnik azınlıkların yasal 
statüsünü tanımamakta ve onların kamu düzenini bozduklarını varsaymaktadır. 

Rodos ve İstanköy Türklerinin sivil toplum anlamında örgütlenmeler çok yeni 
sayılabilir.Rodos’ta Türkler,”Rodos Müslüman Kardeşler Derneği”’nde, İstan-
köy’de ise “İstanköy Müslüman Kardeşler Derneği”” adıyla örgütlenmişlerdir32.
Onlar için kimliklerini korumak için tek çarenin kendilerini Müslüman olarak 
tanımlamak geçtiği söylenebilir. 

Rodos ve İstanköy’de  örgütlenmenin geç kalmasının birçok nedenleri vardır. 
En önemli nedeni, uzunca bir süre İtalyan ve Alman işgali sırasında ve arkasından 
adaların Yunanistan’a verilmesiyle Türklere karşı uygulanan kimliklerinin yok 
edilmesine yönelik devlet uygulamalarının yarattığı korku  olduğu söylenebilir. 
Bu korku beslenmektedir.Örneğin Rodos ve İstanköy’de  dernekler kurulduğu 
zaman  Türkiye’nin ajanı olarak suçlanmışlardır. 

Anılan devlet korkusu, Türkiye’ye göç eden birinci kuşağa da yansımıştır. 
Sivil toplum örgütlenmesi, devletle karşı karşıya kalmak gibi algılanmıştır. Di-
ğer yandan adalarla ilişkilerini sürdüren göçmenler, Türkiye’deki örgütlenmeden 
Yunanistan’daki akrabalarının zarar göreceği algısına da sahiptiler. Bu nedenle 
birinci kuşak, sivil toplum örgütlenmesine karşı sürekli çekimser, hatta uzak kal-
mıştır. Örgütlenme bilinci, Rodos ve İstanköy doğumlu, ancak Türkiye’ye göç 

30 Adı saklı
31 Kaymakçı,M.,2021.  Yunanistan Eğitim & Din İşleri Bakanlığı Din İşleri Genel Sekreterliği’ne   

Bakanlığı’nın 2019 yılında ibadethanelere gerçekleştirilen saldırılar ve dini topluluklara yönelik düzenle-
melere ilişkin  raporuna ilişkin  ROİSDER mektubu.

32 Fautre,W.,2017.a.g.e.,,s.44-45
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ederek eğitim ve mesleklerine Anayurt’ta kavuşan ikinci kuşakta zamanla ortaya 
çıkmıştır33,34.

Türkiye’de kalıcı bir örgütlenme, özellikle Rodos Göçmenlerinin ağırlıklı ola-
rak yaşamakta olduğu Karşıyaka (İzmir)’da 1996 yılında Prof. Dr. Mustafa Kay-
makçı’nın önderliğinde bir araya gelmesiyle gerçekleştirilmiş ve Rodos, İstan-
köy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER) kurulmuş 
bulunmaktadır. Geçen süreç içinde başta Marmaris, Bodrum, Fethiye, Antalya, 
İstanbul olmak üzere Türkiye’nin kıyı kentlerinde yerleşmiş bulunan Rodos ve 
İstanköy doğumlu Türkler ve onların çocukları ile bağlantılar kurulmaya başlanı-
yor. Bu çalışmalar sonunda İstanbul  ve Antalya’da Şubeler açılmış ve Ankara’da 
bir temsilcilik oluşturulmuştur. 

Derneğin en önemli amacı, Rodos ve İstanköy Türklerinin sorunları ve çözüm 
yolları konularında ulusal ve uluslararası farkındalığın oluşturulması doğrultu-
sunda etkinlikler yapmaktır. 

Osmanlı Türklerinden Kalan Kültür Mirasının Korunması Sorunu
Rodos ve İstanköy’de Osmanlı Türkleri’nden kalan kültür mirasın bakımı ve 

tamirlerine izin verilmemekte, tamirler ya da onarımlar  göstermelik olmakta ve 
eserler zamanın tahribatına bırakılmaktadır35,36,37.

Ortodoks mekanlar ayrıcalıklı tutulurken Türk-Müslüman camileri, görün-
mez, hatta minaresiz ve kubbesiz bir şekilde tanınmaz bir duruma getirilmiş, 
kimilerinde de göstermelik ve uzun süren onarımlar yapılarak göz boyanmak is-
tenmektedir. 

Rodos’ta bulunan camiler tadilat gerekçesi ile kapatılmış bulunmaktadır. Bu-
gün yalnızca İbrahim Paşa Camii ibadete açıktır. Süleymaniye Camii’nin açılma-
sı için yapılan müracaata camiinin Unesco tarafından tarihi eser olarak vasıflandı-
rılması nedeni ile ibadete açılamayacağı cevabı verilmiştir. Daha sonra başlatılan 
onarım(restorasyon) çalışmaları onlarca yıl sürdürülmüş, çalışmalarında ise 
Osmanlı Desenleri değiştirilmiştir.2012 yılında onarım çalışmaları tamamlanan 

33 Kaymakçı, Mustafa, 2014. Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Kısa 
Tarihçesi. (Ed.,)Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün (İç.,)Rodos ve İstanköy Türklüğü. Rodos,İstanköy ve 
Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları Bornova-İzmir,s.295-305

34 Kaymakçı, M., C.Özgün, 2015. Rodos ve İstanköy Türklerinin Yakın Tarihi: Ege Denizi’nde Yükselen 
Sessiz Çığlık.Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları., Bornova-
İzmir s. 101- 106.

35 Çelikkol, Z.,1990.İstanköy’deki Türk Eserleri ve Tarihçe. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara

36 Çelikkol, Z.,1992.Rodos’taki Türk Eserleri ve Tarihçe. (Genişletilmiş mukayeseli 2.Baskı) Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.

37 Konuk,N., 2008. Midilli, Rodos, Sakız ve İstanköy’de Osmanlı Mimarisi/Ottoman Architecture in Lesvos, 
Rhodes, Chios and Kos.Stratejik Araştırmalar Merkezi(SAM) Yayını, Ankara
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cami, ilk kez Kurban Bayramı’nda ibadete açılmıştır. Caminin müze olacağı bil-
dirilmektedir.

Zamanın tahribatına bırakılarak yok edilmesi istenen bir başka örnek Recep 
Paşa Camii’dir. Bu konuda Ahmet Kırevliyası38 şunları söylüyor ;“Recep Paşa 
Camii, Rodos’un Osmanlı İmparatorluğu döneminden miras kalan tarihi eserle
rinden biriydi. İçi İran seramikleri ile süslü Recep Paşa Camii’nin 2004 yılında 
müzeye dönüştürüleceği açıklanmış, ancak restorasyon başlatılmamıştı. Etrafı 
çevrilen, demir iskelelerin ayakta tuttuğu Recep Paşa Camii bir anlamda kade
rine terkedildi. Recep Paşa Camii’nin bakımsızlık ve ilgisizlik nedeni ile yıkılmış 
olması çok üzücü. Restorasyon yapılarak müzeye dönüştürüleceği ifade edilen 
Recep Paşa Camii’ye zaman içerisinde herhangi bir çivi dahi çakılmadı. Bir 
anlamda kaderine terk edilerek yıkılması beklenen Recep Paşa Camii, sonunda 
yıkıldı. Bir kültür mirası daha yok oldu.”Kayıtlara göre,Recep Paşa Camii, 19 
Aralık 2011 tarihinde yıkılmış bulunmaktadır39.

 Bir başka Rodoslu.Ali Yücesoy40da şu tespitleri yapıyor: “ Benim bildiğim 
kadarıyla Rodos’ta yirminin üzerinde cami vardı, şimdi  camilerden ikisi açık. 
Bir tanesinde dini nikah yapılıyor, bir tanesinde mevlid  okunuyor ve namaz kılı
nıyor. Geri kalan camilerin hepsi yıkılmış, göçmüş vaziyette. Yunan hükümetine  
yıkılmak üzere bir cami için  tamir edin  şeklinde müracaat yapılınca  hallederiz 
diyorlar, bir iskele kuruyorlar ve camiyi kapatıyorlar. Onarımı yapılacak diye bir 
levha asılıyor ve iskele ile yıkılıncaya kadar bekletiliyor. Mesela,Murat Reis Tür
besi var.Ben Türkiye’ye göç etmeden önce   çok güzeldi, en son gidip gördüğümde 
ise yıkılmış vaziyette,içler acısıydı.”

Ali Hilmi Paşa Camisi, restore edilip Kıbrıs Evi haline dönüştürülmüştür, Şe-
hitlik Mescidi sağlık merkezi, Katavya Köyü Mescidi kafeterya olarak kullanıl-
maktadır. Gani Ahmet Semti Okul-Camisi, apartman haline getirilmiştir. Salakoz 
Köyü Cami yok edilmiştir. 

Rodos’un Osmanlı Türklerinden kalan önemli kültürel miraslarından biri de 
Murat Reis  Türbesi ve Külliyesi’dir.İçinde camii de bulunan külliye binaları 
harap durumdadır ve ayakta zor durmaktadır.Külliye mezarlığının yarısı yok edil-
miştir.Cami Külliyesi’nin daha önce “Müftü Evi” olarak kullanılan bölümü  de  
konservatuvar haline getirilmek istenmişti. Listeyi uzatmak mümkündür.

Restorasyon kapsamında minaresi ve camları yıkılan bir başka  cami de Mu-
radiye Camii idi.Bu camii,1970 yılına kadar Türk cemaatine aitti. Bu tarihten 
38 Kırevliyası,A., a.g.e
39 Kaymakçı,M.,2011.Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 28 Aralık2011 

tarihli  “Yunanistan Hükümeti’ni Osmanlı Türkleri’nden Kalan Mimari Eserleri Bir İnsanlık Kültür Mirası 
Olarak Kabul Etmeleri Gerektiğini Hatırlatmak İstiyoruz.” başlıklı basın açıklaması

40 Yücesoy,A., a.g.g
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sonra Rodos Başmetropolitliği’ne bırakılan cami, 1990 yılına kadar ibadete açık 
kalmıştı. Daha sonra camide görevli olan imam ve müezzinin ölümü ile ibadet-
hanenin kapısına kilit vurulmuştur.Günümüze kadar kapalı kalan cami, şimdi ise 
Avrupa Birliği  tarafından sağlanan fon ile kiliseye dönüştürülmektedir.

Aslında kültürel eserlerin zamanın tahribatına bırakılarak yok edilmesinin ar-
dındaki gerçek,ada Türklerinin geçmişle bağının kopararak  asimilasyonun  bir 
parçası  uygulamalarıdır.

Dilek41 Murat Reis Türbesi ve Külliyesi bağlamında şunları söylüyor:” … Açık 
açık söylenmese de ,Murat Reis Camii’nin kapatılmasında,türbesinin ve çevre
sindeki külliyenin kaderine terk edilmesindeki temel amaç,Türk cemaatinin bir 
araya   geldiği,ortak kültürünün temsil ettiği,geçmişle bağını sürdürdüğü yerle
rin işlevsiz bırakılmasıdır.Yunan derin devleti ince bir operasyonla bu politika
sını sürdürür.” Dilek bu savını,30 Ocak 2005 tarihli Prodos gazetesi’nin “Murat 
Reis Mezarlığı’ndaki kitabeler Amerikalı bir araştırıcı tarafından inceleniyor” 
başlıklı bir habere dayandırmaktadır.İgili haberde42 Dr.Barnes adlı araştırıcı’nın 
Murat Reis’in aslında bir Osmanlı Paşası değil, bir Arap denizcisi olduğu  ileri 
sürülmekteydi.

Özetle, adalarda Osmanlı Türklerinden kalan mimari eserler talan edilmekte, 
elde kalanlar ise göstermelik olarak korunmaya alınmaya çalışılmaktadır.

Vakıflar Sorunu43,44,45,46 
Vakıf düşüncesinde bulunan “yardımlaşma”, “toplum menfaatinin gözetilme

si”, “özel mülkiyetin, toplum mülkiyetine dönüşmesi” gibi çok sayı da ayrıntı da, 
vakfın toplumsal kimlik, aidiyet ve yurt sevgisi gibi duyguları doğrudan besleyen 
çok önemli bir kurum olduğunu ortaya koyar47.

41 Dilek.B.S.2008.a.g.e
42 30 Ocak 2005 tarihli Prodos Gazetesi.
43 Kaymakçı,M.,2017a.g.e..s.129-132
44 Erdoğru,M.A..,2016 .Rodos’ta Türk-Müslüman Vakıflarının Durumu (İç.) Rodos ve İstanköy Türklüğü 

Genişletilmiş İkinci Baskı(Ed.) Kaymakçı,M. ve Özgün,C. Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür 
ve Dayanışma Derneği Yayınları s.195-219

45 Dilek, B. S., 2017. Ege’nin Unutulan Türkleri (Genişletilmiş İkinci Baskı) Rodos, İstanköy ve Onikiada 
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları.s.135-162

46 Günümüzde Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları’na ait taşınmaz malların haraç-mezat elden çıkarılması hız-
lanmıştır.Vakıflara ait taşınmaz mallar nerdeyse kalmayacak duruma getirilmiştir.Bu konudaki son örnek-
lerden birisi, İstanköy’de yapılması tasarlanan Hastane Binası için vakıfa ait arazinin elden çıkarılması  ile  
Gurniati-SchınarI mevkiindeki 34120 metre karelik   yine vakıfa ait bir arazinin  31 Ocak 2019 tarihinde 
müzayede ile satılacağı  bildirilmiş ve Haziran  2019’da satılmıştır.

47 Geniş bilgi için bkz. Akbulut,İ.,2007. “Vakıf Kurumu, Mahiyeti ve Tarihi Gelişimi”, Vakıflar Dergisi,  
XXX. Sayı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, s 61-72.
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İtalyan Yönetimi’nce, Vakıf(Evkaf)48’a  ait malların bir komisyon tarafından 
idare edilmesi kararlaştırılmıştı. 1947 yılında adaların Yunanistan’a geçmesinin 
ardından baskı ve yok etme siyaseti uygulanmaya başlamış ve ilk olarak cemaat 
ve vakıf yönetimini denetlemek için hükümet murahhası atanmıştır.

Yunanistan,1970 yılından ise Katalipsis olarak bilinen kanunla “On yıl içe
risinde tapu dairesine bildirilmeyen taşınmaz mal ve mülkler hazineye intikal 
eder.”bir hüküm de getirmiştir. Bu hüküm gerekçe gösterilerek adalarda Türklere 
ait mallar gasp edilmiş ve Vakıflar sorunu çözülememiş bir sorun olarak bugüne 
dek gelmiştir. 

Günümüzde Vakıf İdaresi de Yunan Devleti’nin mutlak denetimi altında bu-
lunmaktadır.1967 yılından itibaren cemaat ve vakıf idaresini denetlemek ama-
cıyla Yunan makamlarınca Hükümet murahhası atanmaya başlanmıştır. Ayrıca, 
hukuki olarak vakıf mallarının satılmasının yasak olmasına karşın, birçok vakıf 
malı Yunan makamlarınca atanan vakıf idarecileri tarafından bağışlanmış ya da 
değerlerinden daha düşük bir fiyata satılmıştır Bu bağlamda soydaşlarımızın da 
vakıf mallarının satılması konusunda açılan ihalelere katılmaları yasaklanmıştır. 

Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türklere ait vakıfların taşınmazlarından, ticari 
kuruluşlar ile aynı oranda emlak vergisi alınmaktadır. Diğer kısıtlara ek olarak 
getirilen ağır vergi borçları altına giren vakıfların, sahip oldukları mülkleri onar-
ma olanağı da bu şekilde yok edilmiştir. Bu da, uygulamanın ne kadar ayrımcı 
olduğunu göstermektedir. Diğer yandan Yunan hükümetleri, Vakıf Dairesi’ne sü-
rekli masraflar yaptırarak elindeki arazileri ve malları sattırmakta, Vakıf Daire-
si güçsüzleştirilmektedir. Yunan Hükümetleri bu uygulamayı, ne yazık ki bazen 
kendilerine verilen emanete ihanet eden kişileri Vakıf Yönetim kurullarına atama 
yaparak gerçekleştirmektedir.49 .

Rodos ve İstanköy’deki Türk İslam vakıfları, adaların Yunan egemenliğine 
girmesine kadar, Türklerin hem kendilerini maddi kültür varlıkları üzerinden ta-
nımlanmalarına, hem de ortak bir tarih içinde kendi kültürel kimliklerini koruma-
larına çok büyük katkı sağlamıştır.  Adalardaki vakıflar, Osmanlıdan intikal eden 
Türk İslam mekânları üzerinden bir kimliğin inşasında da aracı rol üstlenmiştir. 
Vakıf kurumu adalardaki Türklerin, Türk İslam eserlerine yönelik sahiplenme, 
koruma ve aidiyet duygularını da pekiştirmiştir. Mekân ya da maddi kültür var-
lıklarının hatırlanan yerler arasında yer almaları genellikle dağınık insanlar ya 
topluluklar için sembolik bir birleştirici görevini görmektedir. Bu durumun ne-
deni ise okul, kütüphane, cami gibi kültürel yapıların yaşanılan yer ve mekânsal 
kimlikle eşbiçimli(izomorfik) bir ilişki içinde olmasından kaynaklanmaktadır.  

48 Rodos ve İstanköy Türkleri’nce “Vakıf” sözcüğü yerine yaygın olarak “Efkaf” sözlüğü kullanılmıştır.
49 Fautre,W.,2017.a.g.e.,s.17
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Vakıf kurumu, kültürel kimliğin derinlerinde yatan kök/aidiyet, toprak ve sınır 
imgelerini sürekli canlı tutar ve yer anlayışı, kültür ve kimlik bağıntısı arasında 
da güçlü bir köprü kurar. Rodos ve İstanköy adalarında “ mekânsal kimliğin” 
yok olması, vakıf kurumunun zayıflatılması ya da işlerliğini yitirmesiyle daha da 
hızlanmıştır. Osmanlı egemenliğinden günümüze intikal eden adalardaki maddi 
Türk İslam kültür varlıklarının, Yunanistan hükümeti tarafından bakımı ve tamir-
lerine izin verilmemesi, tamirlerin göstermelik olması, vakıf kurumunun doğası-
na uygun bir şekilde işleyişinden mahrum bırakılması gibi politikalar, Rodos ve 
İstanköy’deki Türk eserlerinin hızla tahrip olmasına kapı aralamaktadır. Üstelik 
Yunan hükümetlerinin adalardaki Türk İslam vakıflarını yavaş yavaş kamulaştı-
rıp, ekonomisine kaynak olması amacıyla da vergilendirmesi, Yunanistan devleti-
nin sözü geçen adalardaki Evkaf Dairesi’ne, sürekli masraflar yaptırarak elindeki 
arazileri ve malları sattırmaya çalışması, adalardaki Türklerin mekânsal kimlikle-
rine doğrudan bağlı olan aidiyet duygularına da büyük zarar vermektedir. Bir baş-
ka deyimle, adalardaki Vakıflar sorunu Rodos ve İstanköy’deki Türk eserlerinin 
yok olmasından başka, bu eserlerden beslenen Türk kimlik ve aidiyet duygularını 
da tehlikeye sürüklemektedir.  Dahası, vakıf malları üzerinde yaşanan sorunlar 
Rodos ve İstanköy Türklerinin eğitim ve ibadet özgürlüğüne de engel olacak tür-
den sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Adalardaki Müslüman Türklerin eğitim, din 
ve ibadet özgürlüğünü yaşayabilmeleri vakfa ait malların korunmasına bağlıdır. 
Vakıflar sorununun çözülmesi hem adalardaki Türklerin kısıtlanmış durumdaki 
sivil ve sosyal özgürlüğünü sağlayacak ve hem de Türk kimliğinin korunması, 
mekânsal ve yurt aidiyetlerinin de güçlenmesine katkı sağlayacaktır50.   

Özete şu söylenebilir;değinildiği üzere adalardaki Türklerin mekânsal kimlik-
lerine doğrudan bağlı olan aidiyet duygusunu ortadan kaldırmak için Rodos ve İs-
tanköy adalarında vakıf mallarının haraç-mezat elden çıkarılması için Yunanistan 
yetkililerin her türlü girişimleri söz konusu olmaktadır.Bunun son örneklerinden 
birisi,Yunanistan Kültür ve Spor Bakanı Lina Mendoni’nin  İstanköy’e gerçekleş-
tirdiğiniz ziyarette, hasarlı camilerin bakım ve onarımının devletten beklenilme-
mesi ve vakıf mallarının satışıyla  yapılması gerektiği konusundaki açıklamasıdır.
Bu konu üzerinde yine ROİSDER,daha önceki anımsatmalarına koşut olarak il-
gili bakana devlet olarak görevlerini anımsatan bir mektubu göndermek zorunda 
kalmıştır.51(Ek:3) 

50 Özgün,C.,2019. “Assessments On The Relatıonshıp Among Identıty,  Space and Foundatıons In Rhodes 
And Kos”, Turkısh Foundatıons İn Rhodes And Kos, Editors: Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı Assoc. Prof. Dr. 
Cihan Özgün Assoc. Prof. Dr. Fırat Yaldız, Konya,  pp. 69-70

51 Kaymakçı,M.,2020.Rodos ve İstanköy Türk-Müslüman Vakıflarının korunması için Yunanistan Kültür ve 
Spor Bakanı   Lina Mendoni’ye gönderilen 2 Kasım 2020 tarihli ROİSDER mektubu.
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Nefret ve Baskı Ortamı Sorunu52

Türklere karşı nefretin temelleri arasında, Yunan algısında Batılılar tarafın-
dan yaratılan   Türk imgesinin  olumsuzluğu,Yunan ulusunun neredeyse 500 yıl 
Osmanlı-Türk egemenliğinde kalması yanında 9 Eylül 1922’de İzmir’de nokta-
lanan ve adına Yunanlılar tarafından Küçük Asya  Felaketi denilen yenilgi gibi 
olayların olduğu söylenebilir53. Bu kapsamda  adalarda nefret ve baskı ortamının 
Yunanistan dönemiyle başladığı söylenebilir. 

Ahmet Kantarcı 54; “Ben çok iyi bir otomobil tamircisi idim,aynı zamanda 
otomobil topluyor,onarıyor  ve satıyordum.Bana iş getirenlere baskı yapmaya 
başladılar.  Senin yerin karşısı diye Türkiye’yi gösteriyordu. O yüzden  göç et
tim.”diyor.

Nigar Barışçı55 ise göç nedenini şöyle açıklıyor; “Ben 24 yaşında Rodos’tan göç 
ettim. Nedeni şu; Eşimle kayınpederim kahvehane  çalıştırıyorlardu. Rodos’taki 
kahvehanelerde, hem meze, hem rakı hem kahve verilirdi .Ancak kahvehanenin 
adı Ankara kahvehanesiydi. Yunanlılar bunu hazmedemiyor, seneler sonra “Kah
vehanenin adını değiştireceksin, Yunan yapacaksın”dediler. Kayınpederim gurur 
yapıyor, bunu değiştirmiyor.Yunan devletinden adını değiştireceksiniz diye resmi 
kağıtlar geldi.İkinci kağıt geldiğinde “Türkiye’ye gideceksiniz “dediler. Kayın
validem ve kayınbabam bir valizle  Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldılar.”

Ali Yücesoy 56 ve Hasan Hacımemni  57ise dinsel kimliklerinden dolayı hor-
landıkların anlatıyorlar ve  “Türklere Rumların kimileri iyi,kimileri kötü bakardı. 
Bize “Siz sünnetlisiniz”anlamında  “Kesiksiniz” diyerek alay geçerledi. “Türk
sün savaş olsa seni keseriz” derlerdi” demektedirler.

Rafet Faralyalı 58da benzer şeyler söylüyor; “Bizimle sünnetli olduğumuz için 
alay ederlerdi. Kötü anlam ile el hareketleri yaparlardı ve küfürlü sözler kulla
nırlardı. Ayrıca bizim dini simgelerimiz ile de alay ederlerdi. Aslına bakarsanız 
bizde aşağı kalmıyorduk. Bizde onlara put işareti yapıyorduk”.

52 Rodos, İstanköy ve Onikiada Türklüğünün Yakın Tarihi Üzerine Sözlü Tarih Projesi Kesin Raporu.s.94-96
53 Bakınız:Özgün, C.,2018“An Orientalist Disillusionment: Turkish Sovereignty in Rhodes and Kos”, The 

Forgotten Turkish Identity of the Agean Island: The Turkish Identity in Rhodes and Kos, Ed. Mustafa 
Kaymakçı- Cihan Özgün, Eğitim Yayınevi, Konya,pp.266-278.  

 Cihan Özgün, Socıety And Economy On The Island Of Rhodes In Western Travel Journals In The 19th 
Century, Tarih İncelemeleri Dergisi, cilt.34, 2019, ss.197-227. 

 Özgün,C., İ. Hamaloğlu, 2020.“Occupatıon of Izmır And Its Echoesat Canadıan Press”, Çağdaş Türkiye 
Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.20, s.65-84. 

54 Ahmet Kantarcı ile yapılan görüşme
55 Nigar Barışcı ile yapılan görüşme
56 Ali Yücesoy a.g.g
57 Hasan Hacımemni ile yapılan görüşme
58 Rafet Faralyalı ile yapılan görüşme
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Adını saklı tutulmasını isteyen bir Rodoslu Türk59 ise ; “Akşam okulunda Türk 
olduğum için tatsız şakalarla karşılaşırdım.İlkokulda ise yunan bir öğretmenimiz 
her sabah “Altı parmaklı Konstantin İstanbul’a  kaybetti,altıparmaklı Konstantin 
İstanbul’u alacak”diye bir yazıyı sınıfta okurdu.”

Demir Kıbrıslı60; “Rodos’ta görünür şekilde nefretin Türkiye’deki  6-7 Eylül 
olayları ile başladığını söylüyorve “ Bu olaylar sırasında Türklere zarar verme
sinler diye Türk Mahallelerinin polisler tarafından korunduğunu biliyorum.Daha 
sonra Yorgo Papandreu’nun Karamanlis ile seçim mücadelesinde Papandreu’nun 
Yunan Vatandaşlarına “Beni Seçin İstanbul İle Kıbrıs’ı Alacağım” şeklinde  va
atleri oldu. Sonra 1964’te Kıbrıs olaylarında Cengiz Topel olayları yaşandı. Ben 
o zaman Siroz adasında askerdim. Biz katırcılar-Yunanistan ordusunda askerlik 
yapan Türkler genel olarak katırcı olurdu- ile Yunan komünistlerini  ayırdılar ve 
diğerlerini cepheye gönderdiler.”diyor.

Rıfat Maşazade 61 aynı tespitte bulunuyor; “ İstanbul’daki 6-7 Eylül olayları 
olduğu zaman Rodos’ta zor günler yaşadık. O günlerden birisinde  ellerindeki so
palarla Palikaryalar “Türklere ölüm” bizim eve doğru geldiler.Komşumuz olan 
bir Yunanlı aile, burada ben oturuyorum diye bizi kurtarmıştı.”

Diğer yandan ada Türklerin kimileri  de birlikte yaşadıkları Yunanlardan fazla 
düşmanlık görmediklerini,Yunanistan karaadasından sonradan gelen Yunanların 
düşmanlığı körükledikleri söylemektedirler.

Adı saklı bir Rodoslu Türk62“ Bana göre Atina’dan,Yunanistan’dan gelenler 
Türklere karşı daha düşmanca hareket ediyorlardı.  Menfaatleri sebebiyle yayga
ralık  yapıyor,kendilerini üstün göstermek istiyorlardı.  1974’de ise ilişkiler daha 
da bozuldu.Yunan   bir arkadaşım vardı, arabamla onu dükkana getirirdim,ancak 
hareketten sonra başkaları görür diye arabama binmek istemedi.”

Yine adının vermekten sakınan  Rodoslu bir Türk  de 63  benzer  söylemi şöyle 
dile getirmektedir; “Rodos’ta  birlikte yaşadığımız Rumlar’da fazla düşmanlık 
görmedik diyebilirim.Ancak  Yunanistan’ın bir yerinden  gelenler Türklerle yaşa
madıkları için onlarla  birçok problem yaşadık.

Ben size bir hikayemi anlatacağım.Birkaç yıl önce biz eşimle Atina’ya gitmiş
tim.  Bir misafirlikte karşılaştığım Yunanlar bize çok yabancı davrandılar.Kapıyı 
ben açmıştım.Yunan kadın bana şöyle dik dik baktı.  Ben de; “Niye öyle bakı
yorsunuz ne oldu,ben de sizin gibi insanım” dedim,O da “AA,siz  Türksünüz tek 

59 Adı saklı
60 Demir Kıbrıslı ile yapılan sözlü görüşme
61 Rıfat Maşazade ile yapılan görüşme
62 Adı saklı
63 Adı saklı
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gözlü bekliyordum” dedi. O anda ağzım açık kalakaldım. “Şimdi öyle insan var 
mı ?”dediğim zaman , “Ben öyle okudum, öyle biliyordum” demesin mi? Şaka 
gibi.Bu  bu olayı her vakit anarız.”

Suna Hamid ise Yunanistan kara adasında Türklere karşı nefretin daha yüksek 
düzeyde olduğunu bir arkadaşının karşılaştığı davranışı örnek vererek anlatıyor64; 
“Türklerle Yunanlar Arasında şu anda dostluk olmaz. Yakın zamanda benim ar
kadaşlarımdan  birisi Atina’ya turist olarak gitmiş. Bir lokantada  girmişler. Lo
kantacı servis yaparken siz nerelisiniz demiş. Onlar Türküz cevabını verince ser
visi yapan kişi tabakları ters yüz edip bırakmış ve servis yapmamış. Yunanların 
kuyruk acıları mı var bilemiyorum ama böyle Türklere karşı bir yukarıdan bakma 
durumu var yani. Ben bundan dolayı dostluk olamayacağını düşünüyorum.”

Ancak  Türklere karşı Yunanlardan gelen daha yüksek düzeyde nefretin Tür-
kiye Cumhuriyeti tarafından 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Hareketi ile or-
taya çıktığı söylenebilir. Muhammet Ali Paşa; 65“1974 yılındaki Kıbrıs Hareke
tinden sonra bir kısım Yunanlar da Rodos’a Türk askerleri çıkarma yapacaklar 
diye çok korktular.”

Yine adını saklı  tutan Rodoslu bir Türk66 de şöyle diyor; “1974’de  çok kişi 
eziyetten geçti. 200 kişinin  işkenceden geçtiğini söyleyebilirim. Bunlardan  iki
si çok kısa sürede,  beşide zamanla vefat etti. Benim  de dükkanımı, arabamı 
yaktılar. Üstelik yangın elektrik tesisatını tamir ettirmediğim,yangın bundan çıktı  
diye suçlayarak beni mahkemeye verdiler. Oysa  ben kundaklanmış olduğunu bi
liyordum.Benim  şahitim Pireka isminde Rum-İtalyan karışımı bir elektrikçi vardı 
.Pirika,”Tesisatta bir şey yoktu,dükkanı yaktılar” deyince  , mahkemedekiler af 
edersiniz ho ho ho diye güldüler, dalga geçtiler.Mahkemeye beni çağırmadılar. 
Fakat dükkan yandığında ben emniyeti ,itfaiyeyi, hem de  elektirikçiyi çağırmış
tım. Onlar, “Dükkanı yakmışlar,kundaklamışlar” demişti. Ancak bir tespit ve bel
ge vermeden çıktılar ve  gittiler” 

Demir Kıbrıslı 67da Türklere karşı asıl kırılmanın ,Türkiye’nin  1974’de Kıb-
rıs’a yaptığı Barış Hareketi ile başladığını dile getiriyor ve “ Çıkartma olduğu 
gün bizi hemen askerlik şubesine çağırdılar. Kaydımızı yaptılar. Yunanlı kom
şular bize bağırdılar,evimizi taşladılar. Şinasi öğretmenimizin casusluk yapıyor 
diye 23 ay içeri aldılar,dövdüler,dişlerini söktüler.Bundan Amerikan uyruklu bir 
Türk de nasibini aldı.Birçok kişi dayak yedi.Ben esnaf idim. Kestiğim faturaları 
adım Türk olrak geçtiği için maliye kabul etmemeye başladı. İşte o zaman ayrım
cılığı hissettim. Artık buradan yiyecek başka ekmek yok dedik, göç ettik.”
64 Suna Hamit ile yapılan görüşme
65 Muhammet Ali Paşa ile yapılan görüşme
66 Adı saklı
67 Demir Kıbrıslı ile yapılan görüşme
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Rodoslu bir Türk Kıbrıs hareketinden sonra  işinden olduğunu ve Amerikan 
yurttaşı bir Türkün bile işkenceden geçtiğini anlatıyor68; “1974 senesinde Kıbrıs 
meselesinden dolayı işime  son verildi. Tabi çok tatsızlık oldu, bir çok soydaşımız 
dayak yedi, hatta eşimin akrabası taksicilik yapıyordu,  kendisi Amerikan yurttaşı 
idi, epeyce yıprandı, ayaklarından asmışlar onu. Olay şöyle olmuş:Taksiye binen  
müşteriler nedensiz şikayette bulunmuşlar. Polisler, arabasını  kaza süsü vermiş 
gibi bir yol kenarına koymuşlar, ayaklarından asmışlar ve dövmüşler, gece on 
ikide kapının önüne bırakmışlar.Gördüğümüzde yüzü gözü morarmıştı.

1974’den sonra Türklerin bir kısmı artık adada kalmak istemedi.Aslında göç 
1972 Türk okulunun kapatılmasıyla başlamıştı.  Türkiye’de akrabası olanlar 
veya okuma çağında çocuğu olan aileler Türkiye’ye göç ettiler. 1974 senesinde 
de daha yoğun göç oldu. Uzgur köyü yüzde yüz Türk nüfusundan oluşuyordu, 
hemen hemen yarıdan fazlası göç etti, Kızıltepe yüzde yüzü Türk’tü oradan  da 
göçtüler. Gani Ahmet’ten ,Kandilli’den göç edenler oldu. Bütün bu saydığım yer
ler o tarihlere kadar yüzde yüz Türklerden oluşuyordu.”

İstanköylü bir Türk ise 69; “ Kıbrıs hadisesinden sonra  bize ayrımcılık yapma
ya başladılar.  Ticari ilişkiler devam etti,  ama komşuluk ilişkilerini zedeledi. Ben 
o  sıralarda köyde çalışıyordum,  şehirde toplanan Yunanlar bize bağırıyorlardı.
Çocuklara evin kapısını  kapatmayın dedim.Çünkü kapıyı kapatsan, gelecekler 
kapıyı kıracaklar.  Onlara korkumuzu göstermedik. Kapıya oturdum. Çünkü kor
ku gösterirsen dalacaklar evlere. Sonra kurtardık yakayı.”diyor.

Adının verilmesini  sakıncalı bulan bir Rodoslu70 da “1974 sırasında otellerde 
çalışan Türklerin işlerine son verilmesi için otel sahiplerine baskı yapıyorlardı.
Türkleri işten kovmazsanız “Sizin otelinizi yakacağız, yıkacağız, ziyan edeceğiz 
“demişlerdi.Benim kocam da   bir otelde çalışıyordu,ancak patronları onu sev
dikleri için tehditler geçinceye değin 3-4 ay izin verdiler.”şeklindeki baskıyı an-
latıyor.

Kıbrıs olayları ile ortaya çıkan nefret ve baskı ortamının Türkiye’ye göçü hız-
landırmış bulunmaktadır.

Bu konuda Dürdane Kovacıoğlu 71; “  Kıbrıs olaylarına  kadar Yunanlar ile 
Türkler arasında bir önemli olay yoktu.Ancak Türkiye’nin Kıbrıs’a asker çıkar
masından sonra eski düşmanlıklar tazelendi. Düşmanlık belirtileri baş gösterdi 
. Türkçe konuşmaya bile korkuyorduk. Kocama yunan arkadaşları bir süre gö

68 Adı saklı
69 Adı saklı
70 Adı saklı
71 Dürdane Kovacıoğlu ile yapılan görüşme
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rüşmeyelim dediler.İkinci hareketten sonra Türkiye’ye göç etmenin zamanı geldi 
dedik.” diye açıklama yapmaktadır.

Türkiye’ye yerleştiği halde adını vermek istemeyen Rodoslu bir kadın ise şun-
ları söylüyor 72;  “1974 yılında  en sevdiğim yunan arkadaşım bile “sizi kesece
ğiz” dedi,şok olmuştum.Türkiye’ye kaçtım”. 

Bir başka Rodoslu Türk te 73aynı şeyi ifade ediyor; “1974’den sonra Türkle
rin göçü hızlandı.Mallarını,arazileri ucuza sattılar.Duyduğumuza göre,papazlar 
topraklarını  satmak zorunda kalan Türklerin mallarını alanlara  “Sakın  peşin 
para vermeyin,taksitle alın, onlar Anadolu’da bizim bütün mallarımızı gasp etti
ler” diye vaaz ediyorlarmış.”

Sevim Halepli 74 de benzer bir değerlendirme yapıyor; Kıbrıs harbinde herkes 
korktu.Çoğu Türk  topraklarını yok pahasına satarak Türkiye’ye göç ettiler.Ada
da az  sayıda  Türk kaldı.”

Bir başka Rodoslu 75ise şaka niyetiyle söylediği bir sözden bile cezalandırıl-
mış ve yalan söylemek zorunda kalmış; “Yunanlarla ilişkilerimiz  iyiydi. Ama 
Kıbrıs Hareketi ile aramız bozuldu. O günlerde  Yunan arkadaşlarla şakalaşırken 
Türk gemileri gelecek Rodos’u bombalayacaklar  demiştim. Şakamı sahi sandı
lar. Karakola götürdüler  ve emniyetçilere ifade verdim. Karakol polislerinden  
birisi bana şu soruyu sordu ;”Türk askerleri gelse sen kime silah sıkacaksın?” 
Ben de “Türklere sıkarım” demek zorunda  kalmıştım.”

Ahmet Kırevliyası76,Türklere karşı gerilimli günlerde  nefret ve baskının faz-
lalaştığını, Türklerin  Yunan resmi dairelerinde işleri  güçlükle çözümlendiğini, 
babasının  süt pazarlama izini alırken çok zorlandığını, Yunan çocuklarının Türk 
çocuklarıyla konuşurken aşağılatıcı terimler kullandığını,bunlarda  birisi  sün-
net edilmiş ancak Kesik  Türk anlamına gelen “Turko-Kommeno”   diye hitap 
edildiğini ve tarih kitaplarında milliyet vermeksizin Türklere karşı düşmanlık ve 
hakaret dolu yaklaşımlar  olduğunu söylüyor ve şu olayı anlatıyor;

“Beş-altı yaşlarında idim.Galiba Türkiye’de 6-7 Eylül olaylarının yaşandığı 
günlerdi.Akşam üzeri babam şehirden gelince evin kapısını telaşla kilitledi.Av tü
feğini eline aldı.Fişekliği boynuna aştı. Sabaha kadar uyumamışdı.Olayları tam 
bilmediğim ve algılamadığım için merak ederek nedenini sordum. “Oğlum,Türki
ye’de İstanbul’da bazı olaylar olmuş.Yunanlar bunun öcünü bizden çıkaracaklar 

72 Adı saklı
73 Adı saklı
74 Sevim Halepli ile yapılan görüşme
75 Adı saklı
76 Kırevliyası,A. a.g.e
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diye duyum aldık.Bizi kesmeğe gelirlerse kendimizi korumak için silahlandım. En 
azından kendimizi koruruz. Kolay teslim olmayız.” demişti.” 

Geçmişten günümüze değin Rodos ve İstanköy’de Türklere karşı nefret ve 
baskı ortamı sürdürülmüştür. Türkiye Cumhuriyet tarafından 1947 yılında ger-
çekleştirilen Kıbrıs Hareketi sırasında birçok Türk’ün işkence gördüğü, bir 
Türk’ün de öldürüldüğü biliniyor. Bugün için nefret ve baskı ortamı azaltılmış 
gibi görünüyor.

Bununla birlikte Rodos ve İstanköy’de baskı ortamı yerel basında yer alan 
haberler ile sürdürülüyor. 

Diğer yandan,Kıbrıs Barış Harekâtı ve sonuç olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’nin kurulması Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi için tam bir trav-
ma olmuştu. Bu travma Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türklere de baskı 
olarak yansıtılmıştır. 

Nefret ve baskıdan Türkiye’de örgütlenmiş olan Rodos, İstanköy ve Onikiada 
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği bile payını almaktadır 77,78.

Özet ve Öneriler
Rodos ve İstanköy’de Rum ve Türk toplumlarının aralarında zaman zaman 

ortaya çıkan sorunların temelinde sadece tarihsellik ya da yaşanmışlıklar değil 
aynı zamanda konuşulan farklı dillerin ve dinlerin etkisi olduğu gerçeği göz ardı 
edilmemelidir. Bu nedenle Türk kimliğini  korumak için dil ve dinin birlikte ele 
alınması, adalar Türkleri arasında yaygın bir kanaattir. 

Rodos ve İstanköy’de Türkçe öğrenim veren  1972 yılından itibaren kapa-
tılmıştır. Devlet okullarında eğitim gören Türk çocukları, bugün Türkçeyi çok 
az derecede konuşabilmektedir. Türk okullarının kapatılması, adalar Türklüğünü 
zor durumda bırakmıştır. Bu bağlamda adalarda Türklerin kültürlerini ifade etme 
aracı olan “Türk dili” ve buna bağlı eğitim, din gibi kültürel aktarım araçlarının, 
Yunanistan’ın uyguladığı kültürel arınma politikası karşısında büyük tehlikelerle 
karşı karşıya olduğu gözlemlenmektedir. Günümüzde, Yunanistan devlet okulla-
rına gidebilmekte olan soydaşlarımız, din derslerinden muaf tutulmalarına karşın, 
dini eğitim haklarını da kullanamamaktadırlar. 

Yunan Hükümetleri, Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türkleri, Türk 
Kimlikleri ile değil, Müslüman olarak kabul etmektedir. “Türk”  ya da ‘Azınlık’ 

77 https://www.fuen.org/tr/haberler/single/article/fuen-condemns-arrest-of-mr-kaymakci-presi-
dent-of-our-member- organisation-from-rhodes-and-kos/

78 Geneva, October 26, 2016. “The International Secretariat of the World Organisation Against Torture 
(OMCT) Greece: Acts of harassment against defenders working on the rights of minorities in Greece, 
including the arbitrary detention for a night and expulsion from Greece of Mr. Mustafa Kaymakçı”)
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nitelendirmesini içeren dernekleri tescil etmemektedir. Rodos ve İstanköy Türk-
lerinin  sivil toplum anlamında örgütlenmeler çok yenidir. Rodos ve İstanköy’de  
örgütlenmenin geç kalmasının birçok nedenleri vardır. En önemli nedeni, uzunca 
bir süre İtalyan ve Alman işgali sırasında ve arkasından adaların Yunanistan’a ve-
rilmesiyle Türklere karşı uygulanan kimliklerinin yok edilmesine yönelik devlet 
uygulamalarının yarattığı korku  olduğu söylenebilir.Yukarıda da değinildiği üze-
re adalar  Türklerinin, Türk kimliği ile örgütlenmesi olası değildir.Türkiye de bile 
ROİSDER olarak kalıcı örgütlenmenin geçmişi  ancak 26 yıla dayanmaktadır.

 1967 yılından itibaren cemaat ve vakıf idaresini denetlemek amacıyla Yunan 
makamlarınca Hükümet murahhası atanmaya başlanmıştır. Ayrıca, hukuki olarak 
vakıf mallarının satılmasının yasak olmasına karşın, birçok vakıf malı Yunan ma-
kamlarınca atanan vakıf idarecileri tarafından bağışlanmış ya da değerlerinden 
daha düşük bir fiyata satılmıştır. Bu bağlamda soydaşlarımızın da vakıf malları-
nın satılması konusunda açılan ihalelere katılmaları yasaklanmıştır.  Günü-
müzde Yunan hükümetleri, Evkaf Dairesi’ne sürekli masraflar yaptırarak elindeki 
arazileri ve malları sattırmakta, Evkaf Dairesi güçsüzleştirilmektedir. Yunan Hü-
kümetleri bu uygulamayı, ne yazık ki bazen kendilerine verilen emanete ihanet 
eden kişileri Vakıf Yönetim kurullarına atama yaparak gerçekleştirmektedir.

Türklere karşı gerilimli günlerde  nefret ve baskı fazlalaşmaktadır. Bugün için 
nefret ve baskı ortamı azaltılmış gibi görünmekle birlikte  özellikle fanatik unsur-
larda bu doğrultuda eylemler sürdürülmektedir. 

Adalarda Osmanlı Dönemi ile İtalyan döneminde ekonomiye Türklerin ege-
men idi. Rodos ve İstanköy adalarında yaşamakta olan Türklerin yakın dönemlere 
değin  çokluk olarak tarımla uğraştığı, ancak  sanayi,ticaret ve esnaflıkta da ağır-
lığı olduğu gözlenmekteydi. Ancak adaların Yunanistan’a verilmesiyle,Türklere 
ait topraklarının hızla elden çıkarıldığı   gözlemlenmektedir. Özellikle  1970’li 
yıllardaki turizm patlamasından  sonra toprağın  çok değerlenmesi ile toprak sa-
hipleri ayrıcalıklı bir duruma gelmişlerdi. Bu durumu,Yunanistan doğrudan ve 
dolaylı yönlendirmesiyle Rodos ve İstanköylü Türklerinin toprak satışına  teşvik 
etmişti. Böylelikle Türklere ait topraklar Yunanlıların eline geçmiştir.

Özet olarak şu söylenebilir; Rodos ve İstanköy’de Türklerin varlığı, fetih ön-
cesine, 1483 yılına kadar uzanıyor. Ancak Yunanistan’a göre Türkler, yalnızca 
Müslüman Yunan vatandaşı olarak görülüyor. Türklere yönelik  kültürel soykırım 
politikaları ne yazık ki devam ediyor. Bugün Türklerin dini, kültürel, ekonomik 
ve eğitim alanında yaşadığı sorunlar giderek çözümü zor bir boyut kazanmış du-
rumdadır.
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“Rodos ve İstanköy Türklerinin  Kültürel Hakları İçin Çözümler” aşağıda be-
lirtilen maddeler halinde özetlenebilir:

• Türk kimliklerinin kabul edilmeli ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmeleri-
ni engelleyen yasa ve baskılara son verilmedir,

• Türk çocuklarına çift dillilik temelinde en azından ilköğretim düzeyinde 
Türkçe öğrenme hakkı, bir başka deyişle anadil eğitimi hakkının sağlan-
malıdır,

• Rodos ve İstanköy Türklerinin Müslümanlık eğitimi için önündeki engel-
lerin kaldırılmalıdır,

• Rodos, İstanköy ve Onikiadalardaki Osmanlı Türklerinden kalan kültürel 
eserlerin korunmasına, bakım ve onarımına Yunan hükümetlerinin özen 
göstermelidir,

• Rodos ve İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu üyelerinin, Rodos ve 
İstanköy Türkleri arasında yapılacak özgür bir seçimle gelmeleri gerçek-
leştirilmelidir,

• Yunan hükümetlerince kamulaştırılan vakıf eserlerinin amacına uygun ola-
rak kullanılması için iadesi,örneğin Süleymaniye Medresesi’nin çift dillilik 
temelinde yeniden Türkçe öğrenim-eğitim yapan kuruma dönüştürülmesi 
sağlanmalıdır,

• Türk-Müslüman mezarlarının,bu bağlamda  Murat Reis Külliyesi mezar 
taşlarının vandalca yok edilmesi engellenmelidir,

• Zaman zaman ortaya çıkan nefret ve baskı ortamının sona erdirilmelidir,

• Yunan vatandaşlığından silinen Rodos ve İstanköy doğumlu Türklerin va-
tandaşlık hakları iade edilmelidir,

• Yunanistan ders kitaplarında Türk düşmanlığını işleyen görüşler ortadan 
kaldırılmalıdır.

Özetle; Rodos ve İstanköy Türklerinin sırasıyla Avrupa Konseyi, Avrupa 
Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Uluslararası 
Antlaşmalar  ve de Yunanistan Anayasası’nda güvence altına alınmış sosyal ve 
kültürel haklarını Yunanistan’dan  tarafından verilmelidir.
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 Ek 1: Kaymakçı,M.,2020. Yunanistan Onikidalar Parlamentosu Turizm Ba-
kan Yardımcısı Emmanoul Konsolas’in “Onikiadalarda Türk Olmadığı”na habe-
rine ilişkin olarak ilgili bakana   gönderilen ROİSDER mektubu  
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Dear Emmanouil N. Konsolas                                                                                                27 December 2020 
Deputy Minister of Tourism, Member of Parliament for the Dodecanese  
 
Dear Minister,  
If you would allow me, I would like to provide you brief information about our association. Our 
association is a non-governmental organization established by Turks who settled in Turkey after 
migrating from Rhodes, Kos and the Dodecanese. 
Objectives of our association include re-acceptance of the right to Turkish language education in 
schools on a bilingual basis, providing assistance to institutions  working for the preservation, 
protection and restoration of the cultural monuments inherited from the Ottoman Turks in the 
islands, protecting all kinds of cultural rights including undertaking initiatives for the protection and 
preservation of cultural heritage in a faithful manner and increasing solidarity among the Turkish 
immigrants of Rhodes, Kos and the Dodecanese as well as preserving and teaching their culture, 
customs and traditions  
While carrying out our mission, one of our objectives has always been to help develop friendship and 
cooperation between Turkish and Greek peoples. In this connection, it is our sincere wish that the 
friendship between the two countries is built on solid foundations. 
 
Dear Minister, 
The reason why I am writing this letter is a news report published by the Greek site called “Greek City 
Times” based on quotes from an article of yours dated December 26 2020, in which you claim that 
there is no Turkish minority in the Dodecanese, Turkey has been pursuing a revisionist and 
expansionist policy since the beginning of 2000, without pretext and the “discovery” of a Turkish 
minority in the Dodecanese serves this very policy, as it challenges Greek sovereignty in their islands. 
In brief, you claim in the above-mentioned article that “there are no Turks in the Dodecanese”. 
 
Dear Minister, 
I am a scientist and science deals with cause and effect relationships and is objective. In international 
relations, the validity of a thesis is based on treaties, the science history, sociological facts and 
related documents. 
 
Apart from numerous Turkish documents, I will be contented with providing you some information 
pertaining to "the existence of Turks in the Dodecanese” by referring to only four current foreign 
documents other than Turkish ones. 
 
The first of these is the resolution entitled "Decisions of the Council of Europe on the Situation of 
Greek Citizens of Turkish Origin in Rhodes and Kos". (See: The Resolution “The Situation of the Greek 
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Sayın Emmanouil N. Konsolas      

Onikiadalar  Parlementosu Turizm Bakan Yardımcısı                   27 Kasım 2020                                     

Sayın  Bakan Yardımcısı,

İzin verirseniz önce çok özetle derneğimiz hakkında bilgi vermek isterim.
Derneğimiz, Rodos, İstanköy ve Onikiadalardan göç ederek Türkiye’ye yerleşen 
Türklerin kurmuş olduğu bir sivil toplum örgütüdür.

Derneğimizin amaçları arasında; ada Türklerinin çift dillilik temelinde okul-
larda Türkçe  öğrenme haklarının yeniden verilmesi ,adalardaki Osmanlı Türk-
lerinden kalma kültür eserlerinin yaşatılması, korunması ve restorasyonu için 
çalışan kurumlara yardımcı olma, kültürel mirasın korunması ve aslına sadık bi-
çimde muhafazası da dahil her türlü kültürel haklarını korumak için girişimlerde 
bulunma ve de  Türkiye’ye göç etmiş Rodos, İstanköy ve Onikiadalı Türkler ara-
sında dayanışmayı artırma, kültür, örf ve geleneklerini yaşatma ve öğretme gibi 
konular sayılabilir.

Çalışmalarımızı gerçekleştirirken amaçlarımızdan biri de Türk ve Yunan 
Halkları arasında dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.  Bu 
bağlamda her iki ülke arasında dostluğun sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi 
dileğimizdir.
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Sayın  Bakan,

Size yazmamın nedeni şu:26 Aralık 2020 tarihli “Greek City Times” sitesinde, 
sizin bir makalenizden bir alıntı yapılarak, “Onikiadalarda Türk olmadığı ,Tür-
kiye’nin  2000’li yılların başından beri hiçbir bahane olmadan revizyonist ve ya-
yılmacı bir politika izlediği, bir Türk azınlığın “keşfi”olduğunu, adalarımızdaki 
Yunan egemenliğine meydan okuduğu” belirtilmektedir.

Özetle anılan makalenizde siz “Onikiadalarda Türk  Yoktur”iddiasında    bu-
lunmaktasınız.

Sayın Bakan,

Ben bir bilim adamıyım ve bilim neden-sonuç ilişkilerini araştırır ve nesnel-
dir.Uluslararası ilişkilerde  de bir tezin geçerliliği;antlaşmalara,tarih bilimine 
,sosyolojik gerçeklere  ve bunların ışığında belgelere dayanır.

Size, “Onikiadalarda Türk  vardır” konusunda,Türk belgeleri dışında  sadece 
güncel  dört yabancı belgeyi bildirmekle yetineceğim.

Bunlardan birincisi;”Avrupa Konseyi’nin Rodos ve İstanköy’deki Türk Kö-
kenli Yunanistan Vatandaşlarının Durumu Hakkındaki Kararları”dır(Bakınız: 9 
Mart 2012 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Daimi Komitesi ta-
rafından kabul  edilen “The Situation of the Greek Citizens of Turkish descent in 
Rhodes and Kos”  başlıklı    karar)

İkincisi;  Willy Fautré’nin “Ethnic Turks In Rhodes And Kos Under Greek 
Rule” adlı raporudur. (Bakınız:Fautre,W.,2017. Greece: Ethnic Turks In Rhodes 
And Kos. Copyright Federal Union of European Nationalities,http://hrwf.eu”

Üçüncüsü; Kira Kaurinkoski’nin “The Ethnic Turks In Kos And Rhodes: Ref-
lections On Culture And Rights”adlı çalışmasıdır.(Bakınız: The Forgotten Tur-
kish İdentity of the Aegean Islands: TURKISH IDENTITY in RHODES AND 
KOS  (Ed.,by Kaymakçı,M. ve Özgün,C.) Rhodes, Kos and the Dodecanese Is-
land Turks Solidarity Association Publications pp .118-137

Dördüncüsü ise : Panayote Dimitras’ın” Rodos ve İstanköy’deki Türk Azın-
lık: Uluslararası Arenada Tanınma – Yunanistan’da Zulüm”adlı  çalışmasıdır.(Ba-
kınız: The Forgotten Turkish İdentity of the Aegean Islands: TURKISH IDEN-
TITY in RHODES AND KOS  (Ed.,by Kaymakçı,M. ve Özgün,C.) Rhodes, Kos 
and the Dodecanese Island Turks Solidarity Association Publications pp .96-102)

Sözü edilen çalışmada Yunanistan Helsinki Monitörlüğü (GHM)’nün , ulus-
lararası kuruluşlar nezdinde Rodos ve İstanköy’deki Türk azınlığın haklarını sis-
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tematik olarak savunduğu ve de  Rodos ve İstanköy Müslümanlarına, Trakya 
Müslümanlarına tanınan azınlık statüsünün  tanınmadığı  belirtilmektedir. 

Sayın Bakan,

Dernek olarak,Rodos ve İstanköy’de ses çıkaramayan Türk soydaşlarımızın 
dünyadaki sözcüsüyüz.

Bu kapsamda Yunanistan Devleti’inden başlıca üç temel konuda taleplerimiz 
var.  

Birincisi: Rodos ve İstanköyde yaşayan Türk çocuklarına  çift dillilik temelin-
de Türkçe eğitim yapma hakkının  sağlanması için 1972 yılında kapatılan okulla-
rın yeniden açılmasıdır.

İkincisi, Rodos ve İstanköydeki soydaşlarımızın Türk kimlikleri kabul edil-
meli ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen baskılara son veril-
melidir. 

Üçüncüsü: Rodos, İstanköy ve Onikiadalardaki kültürel eserlerin korunması-
na, bakım ve onarımına Yunan hükümetlerinin de özen göstermesidir. 

Taleplerimiz,doğuştan gelen insanlık haklarıdır.

Sayın Bakan,

İstenildiği taktirde  Size Rodos ve İstanköy’de Türk varlığını kanıtlayan daha 
ayrıntılı  belgeleri gönderebilirim.

Bu vesileyle en içten dileklerimi arz ederim.

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Başkan
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Ek 2: Kaymakçı,M.,2021.  Yunanistan Eğitim & Din İşleri Bakanlığı Din İşle-
ri Genel Sekreterliği’ne   Bakanlığı’nın 2019 yılında ibadethanelere gerçekleştiri-
len saldırılar ve dini topluluklara yönelik düzenlemelere ilişkin  raporuna ilişkin  
ROİSDER mektubu 

22 

 

Appendix:1       

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER)/ 
Rhodes, Kos(İstanköy) and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity 
Association 
• 1813/4 Sokak,No.2/6,D.2 Ethem Bey Apt.,Bostanlı-Karşıyaka/İzmir/Türkiye •  
Tel.: +0090 (232) 362 06 44• Dernek iletişim: E-mail 
:info@rodosistankoyturkleri.org.tr •  www.rodosistankoyturkleri.org.tr  

                                      President:Mustafa Kaymakçı  
                                      E-mail: mustafa.kaymakci68@gmail.com  

 
 
Dear Emmanouil N. Konsolas                                                                                                27 December 2020 
Deputy Minister of Tourism, Member of Parliament for the Dodecanese  
 
Dear Minister,  
If you would allow me, I would like to provide you brief information about our association. Our 
association is a non-governmental organization established by Turks who settled in Turkey after 
migrating from Rhodes, Kos and the Dodecanese. 
Objectives of our association include re-acceptance of the right to Turkish language education in 
schools on a bilingual basis, providing assistance to institutions  working for the preservation, 
protection and restoration of the cultural monuments inherited from the Ottoman Turks in the 
islands, protecting all kinds of cultural rights including undertaking initiatives for the protection and 
preservation of cultural heritage in a faithful manner and increasing solidarity among the Turkish 
immigrants of Rhodes, Kos and the Dodecanese as well as preserving and teaching their culture, 
customs and traditions  
While carrying out our mission, one of our objectives has always been to help develop friendship and 
cooperation between Turkish and Greek peoples. In this connection, it is our sincere wish that the 
friendship between the two countries is built on solid foundations. 
 
Dear Minister, 
The reason why I am writing this letter is a news report published by the Greek site called “Greek City 
Times” based on quotes from an article of yours dated December 26 2020, in which you claim that 
there is no Turkish minority in the Dodecanese, Turkey has been pursuing a revisionist and 
expansionist policy since the beginning of 2000, without pretext and the “discovery” of a Turkish 
minority in the Dodecanese serves this very policy, as it challenges Greek sovereignty in their islands. 
In brief, you claim in the above-mentioned article that “there are no Turks in the Dodecanese”. 
 
Dear Minister, 
I am a scientist and science deals with cause and effect relationships and is objective. In international 
relations, the validity of a thesis is based on treaties, the science history, sociological facts and 
related documents. 
 
Apart from numerous Turkish documents, I will be contented with providing you some information 
pertaining to "the existence of Turks in the Dodecanese” by referring to only four current foreign 
documents other than Turkish ones. 
 
The first of these is the resolution entitled "Decisions of the Council of Europe on the Situation of 
Greek Citizens of Turkish Origin in Rhodes and Kos". (See: The Resolution “The Situation of the Greek 
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Yunanistan Eğitim & Din İşleri Bakanlığı Din İşleri Genel Sekreterliği’ne         

28 Ocak 2021

                    

Sayın Genel Sekreter,

Derneğimiz, Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’dan göç ederek Türkiye’ye yer-
leşen Türklerin kurmuş olduğu bir sivil toplum örgütüdür.

Derneğimizin amaçları arasında; Türkiye’ye göç etmiş Rodos, İstanköy ve 
Onikiadalı Türkler arasında dayanışmayı artırma, kültür, örf ve geleneklerini ya-
şatma ve öğretme ile adalarda yaşamakta olan soydaşlarımızın ibadet özgürlü-
ğü başta olmak üzere çift dililik temelinde Türkçe eğitim-öğrenme haklarının 
yeniden sağlanması,adalardaki Osmanlı Türklerinden kalma kültür eserlerinin 
yaşatılması, korunması ve restorasyonu için çalışan kurumlara yardımcı olma, 
kültürel mirasın korunması ve aslına sadık biçimde muhafazası da dahil her türlü 
kültürel haklarını korumak için girişimlerde bulunma gibi konular sayılabilir.

Çalışmalarımızı gerçekleştirirken amaçlarımızdan biri de Türk ve Yunan 
Halkları arasında dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.  Bu 
bağlamda her iki ülke arasında dostluğun sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi 
dileğimizdir.
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Sayın Genel Sekreter

Derneğimiz, her iki ülke arasında dostluğun sağlam temellere oturtulmasının, 
öncelikle ilişkilerde sorun olan konuların çözümünden geçtiğini düşünmektedir.

Bunlardan birisi de  yukarıda değindiğimiz üzere “Rodos ve İstanköy’de yaş-
makta olan Müslüman Türklerin İbadet Özgürlüğü”dür.

Sayın Genel Sekreter,

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nın 2019 yılında ibadethanelere 
gerçekleştirilen saldırılar ve dini topluluklara yönelik düzenlemelere ilişkin  ra-
poru,Rodos ve İstanköy özelinde  tarafımızdan incelenmiştir.Ancak bu raporun 
objektiflikten uzak ve hatalı olduğu gözlemlenmektedir.

İznin verirseniz tespit ettiğimiz konuları görüşünüze şunmak isteriz.

Rodos İbadethaneleri:

Raporda Rodos’ta 7 (yedi) tarihi cami olduğu ve bir caminin hergün ibadete 
açık olduğu belirtilmektedir.

Bununla birlikte Rodos’ta tam zamanlı olarak ibadet edilebilecek durumda 
olan 3 (üç) cami  vardır.

İbrahim Paşa Camii, Süleymaniye Camii ve Ağa Camiidir. 

İbrahim Paşa Camii beş vakit namaza açık değildir. Kış döneminde bir  ya da 
iki vakit (öğle ve bazı günlerde ikindi namazları için), 11:00-14:00 saatleri ara-
sında, yaz döneminde ise üç vakit (öğle, ikindi ve akşam namazları için), ayrıca 
Ramazan ayında teravih namazları için açık tutulmaktadır.

Süleymaniye Camii ise, ibadete ve ziyarete kapalıdır. Yılda sadece iki kez, 
bayram namazları için ibadete açılmaktadır. Raporda Caminin “Ziyaret edilebi-
lir” ibaresi vardır. Ancak ziyaret edilebilir bilgisi doğru değildir. Ziyarete ve iba-
dete kapalıdır.
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Raporda; Ağa Cami’in caminin,”ziyarete açık olan bir eser olarak ve aynı za-
manda sergi amaçlı faaliyet gösterebilir” olduğu yazılmaktadır.Ancak  yapılması 
gereken iş,caminin  ibadete açılmasıdır.

Recep Paşa Camii’nin restorasyonu 1988’de başlatılmış, aradan geçen 32 
sene zarfında gelişme kaydedilmemiş, bir türlü tamamlanamamıştır. 

Raporda; Murat Reis Külliyesi’ndeki  Murat Reis’in Mezarı (Türbe), toplam 
sekiz türbenin bulunduğu, Külliyedeki iki  türbenin geçmişte restore edildiği 
yazılmaktadır.Ancak bu bildiriş gerçek dışıdır. Murat Reis Külliyesi’nde resto-
rasyon çalışması yapıldığına tanık olunmamıştır.Külliye içindeki türbeler yıkım 
aşamasındadır.Mezarlığın yarısında taşlar kırılmıştır.Dışarıdan görünümü içler 
acısıdır.

Raporda;  (Tireli) Hamza Bey Camii ve Şadırvan (Sinan Paşa/Çarşı) Camii 
gibi camilerin “restore edildiği ve ziyaret edilebilir”ibaresi vardır.Restore edildi 
ise ibadete açılmasının daha doğru olacağı beklenmelidir.

Raporda: İmaret külliyesine dahil olan tüm yapıların restore edildiği ve  gü-
nümüzde kafe/lokanta olarak kullanılmakta olduğu belirtilmektedir.İmarethane 
geçmişde bütün dinlerdeki fakirleri kucaklayan bir işleve sahipti.Bu nedenle ada-
da dayanışmayı öne çıkaran bir müze durumuna dönüştürülmesinin daha doğru 
olacağı açıktır.

 İstanköy İbadethaneleri:

Raporda;  İstanköy’de arkeolojik alan olarak ilan edilen 6 (altı) cami  olduğu 
ve  bir caminin ise  her gün açık olduğu yazılmaktadır.

Ancak bu bildiriş de gerçek dışıdır.2017 depreminden itibaren İstanköy’de 
ibadete açık cami bulunmamaktadır. 

Germe (Platani) Köyünde, Vakıf binasına ait bir “ibadet odası” atanmış ima-
mın keyfiyetinde vakit ve bayram namazları sırasında kullanılmaktadır.

Diğer yandan raporda; İstanköy Adası’nın Germe (Platani)  ve  (Cezayirli 
Gazi) Hasan Paşa Camilerin restorasyonuna ilişkin projenin , Onikiadalar Eserle-
ri Yerel Kurulu tarafından onaylandığı belirtilmektedir.Bu bağlamda restorasyon 
için kaynak sorununun çözümü için, önemli bir konuyu  da bilgilerinize sunmak 
isterim.

Ministry of Culture and Sports Bakanı Sayın Lina Mendoni’nin                                                                                                        
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İstanköy’e gerçekleştirmiş olduğu  bir ziyaretinde, hasarlı camilerin bakım 
ve onarımının devletten beklenilmemesi gerektiğini, 2017 depreminde hasar gö-
ren, şehir merkezindeki Cezayirli Gazi Hasan Paşa camisinin restorasyonu için 
gerekli kaynağın elde edilmesi konusunda ise Vakfa ait Çayır/Selveri bölgesinde 
bulunan 38 dönümlük arazinin 20 dönümlük bölümünün komşu otel işletmesine 
600 bin Euro bedelle satılmasını önermiş olduğu bilinmektedir.

Bu bağlamda Sayın bakana dernek olarak gönderdiğimiz bir mektupda,  Vakıf 
mallarının satışının Yunan makamlarınca teşvikinin, en iyi olasılıkla  Yunanis-
tan’ın ülkesindeki tarihi ve kültürel eserleri koruma bağlamındaki yükümlülük-
lerini kendi kaynaklarıyla yerine getiremediğini teyit etmek olarak yorumladığı-
mızı  yazmıştık.

Özetle bu camiler restore edilecekse,vakıf mallarının elden çıkarılması paha-
sına olmaması gerekmektedir.

Sayın Genel Sekreter,

Söz konusu raporda, Rodos ve İstanköy’de camilerden ve Müslüman mezar-
lıklardan sorumlu olan Vakıf İdarelerinin başkan ve üyelerinin,Güney Ege Bölge 
Başkanlığının kararıyla belirlendikleri  ve bakanlığınızdan bağımsız olduğu be-
lirtilmektedir.    Ancak anılan vakıf yönetim kurullarının  doğrudan Eğitim ve Din 
İşleri Bakanlığı tarafında atanıyor olduğu da bilinen bir gerçektir.

Sayın Genel Sekreter,

Dernek olarak, Rodos ve İstanköy’e ait aidiyetimiz ve tüzüğümüzün amaçları 
doğrultusunda konuyla ilgilenmek durumdayız. 

Bu kapsamda Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Müslüman Türklerin iba-
det özgürlüğü konusunda duyarlı  olacağınıza inancımızı ifade etmek isteriz.

Gereğini bilgilerinize derneğimiz adına  arz ediyorum.

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Başkan
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Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER)/ 
Rhodes, Kos(İstanköy) and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity 
Association 
• 1813/4 Sokak,No.2/6,D.2 Ethem Bey Apt.,Bostanlı-Karşıyaka/İzmir/Türkiye •  
Tel.: +0090 (232) 362 06 44• Dernek iletişim: E-mail 
:info@rodosistankoyturkleri.org.tr •  www.rodosistankoyturkleri.org.tr  

                                      President:Mustafa Kaymakçı  
                                      E-mail: mustafa.kaymakci68@gmail.com  

 
 
Dear Emmanouil N. Konsolas                                                                                                27 December 2020 
Deputy Minister of Tourism, Member of Parliament for the Dodecanese  
 
Dear Minister,  
If you would allow me, I would like to provide you brief information about our association. Our 
association is a non-governmental organization established by Turks who settled in Turkey after 
migrating from Rhodes, Kos and the Dodecanese. 
Objectives of our association include re-acceptance of the right to Turkish language education in 
schools on a bilingual basis, providing assistance to institutions  working for the preservation, 
protection and restoration of the cultural monuments inherited from the Ottoman Turks in the 
islands, protecting all kinds of cultural rights including undertaking initiatives for the protection and 
preservation of cultural heritage in a faithful manner and increasing solidarity among the Turkish 
immigrants of Rhodes, Kos and the Dodecanese as well as preserving and teaching their culture, 
customs and traditions  
While carrying out our mission, one of our objectives has always been to help develop friendship and 
cooperation between Turkish and Greek peoples. In this connection, it is our sincere wish that the 
friendship between the two countries is built on solid foundations. 
 
Dear Minister, 
The reason why I am writing this letter is a news report published by the Greek site called “Greek City 
Times” based on quotes from an article of yours dated December 26 2020, in which you claim that 
there is no Turkish minority in the Dodecanese, Turkey has been pursuing a revisionist and 
expansionist policy since the beginning of 2000, without pretext and the “discovery” of a Turkish 
minority in the Dodecanese serves this very policy, as it challenges Greek sovereignty in their islands. 
In brief, you claim in the above-mentioned article that “there are no Turks in the Dodecanese”. 
 
Dear Minister, 
I am a scientist and science deals with cause and effect relationships and is objective. In international 
relations, the validity of a thesis is based on treaties, the science history, sociological facts and 
related documents. 
 
Apart from numerous Turkish documents, I will be contented with providing you some information 
pertaining to "the existence of Turks in the Dodecanese” by referring to only four current foreign 
documents other than Turkish ones. 
 
The first of these is the resolution entitled "Decisions of the Council of Europe on the Situation of 
Greek Citizens of Turkish Origin in Rhodes and Kos". (See: The Resolution “The Situation of the Greek 

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanış-
ma Derneği(ROİSDER)/ Rhodes, Kos(İstanköy) and the 
Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association
• 1813/4 Sokak,No.2/6,D.2 Ethem Bey Apt.,Bostan-
lı-Karşıyaka/İzmir/Türkiye •  Tel.: +0090 (232) 362 06 44• 
Dernek iletişim: E-mail :info@rodosistankoyturkleri.org.tr 
•  www.rodosistankoyturkleri.org.tr 
President:Mustafa Kaymakçı 
E-mail: mustafa.kaymakci68@gmail.com 

Sayın Lina Mendoni                   2 Kasım 2020

Kültür ve Spor Bakanı

Mpoumpoulinas 20-22 Str, 

106 82 Athens

Sayın Bakan,

Derneğimiz, Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’dan göç ederek Türkiye’ye yer-
leşen Türklerin kurmuş olduğu bir sivil toplum örgütüdür.

Derneğimizin amaçları arasında; Türkiye’ye göç etmiş Rodos, İstanköy ve 
Onikiadalı Türkler arasında dayanışmayı artırma, kültür, örf ve geleneklerini ya-
şatma ve öğretme ile adalardaki Osmanlı Türklerinden kalma kültür eserlerinin 
yaşatılması, korunması ve restorasyonu için çalışan kurumlara yardımcı olma, 
kültürel mirasın korunması ve aslına sadık biçimde muhafazası da dahil her türlü 
kültürel haklarını korumak için girişimlerde bulunma gibi konular sayılabilir.

Çalışmalarımızı gerçekleştirirken amaçlarımızdan biri de Türk ve Yunan 
Halkları arasında dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.  Bu 
bağlamda her iki ülke arasında dostluğun sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi 
dileğimizdir.
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Sayın Bakan,

Derneğimiz, her iki ülke arasında dostluğun sağlam temellere oturtulmasının, 
öncelikle ilişkilerde sorun olan konuların çözümünden geçtiğini düşünmektedir.

Bunlardan birisi de  “Vakıflar Sorunu”dur.

Konu İstanköy özelinde incelendiğinde, adaların yönetiminin İtalya’ya geç-
mesi üzerine, Evkaf’a ait malların başlangıçta bir komisyon tarafından idare edil-
mesi kararlaştırılmıştı. Adaların 1947 yılında Yunanistan’a geçmesi ile birlikte 
517/1947 sayı ve tarihli bir yasa çıkartılmıştır.

Anılan yasada “Adalarda yürürlükte bulunan karar ve kararnameler, Yunan 
yasalarına aykırı olmamak koşulu ile gerekli kanunlar çıkarılıncaya kadar ge-
çerlidir.” denmesine karşılık ilk olarak cemaat ve vakıf idaresini denetim altına 
almak amacı ile hükümet murahhası atanmıştır.

Buna ek olarak Yunanistan, Rodos’ta olduğu üzere İstanköy’deki vakıfları 
yüzde 0,6 oranında emlak vergisine tabi tutmaktadır. Başka bir ifadeyle İstanköy 
ve Rodos’ta yaşayan Türklere ait vakıflardan, gayrımenkulleri olan ticari bir ku-
ruluş ile aynı oranda emlak vergisi alınmaktadır.Buna karşılık Yunanistan’daki 
Ortodoks Hristiyan Kilise Kurumları ve Kilise her türlü vergiden muaftır. Burada 
bir eşitliğin olmadığı gözlemlenmektedir. Bu haksız uygulama, adeta vakıf mal-
larının elden çıkartılmasına bahane oluşturma mekanizmasına dönüşmüştür.

Sayın Bakan,

Bilindiği üzere Yunanistan’daki Türk vakıfları, 1923 Lozan Barış Antlaşması 
öncesinde Osmanlı Devleti Hukuk Sistemi’ne uygun olarak kurulmuşlardır ve 
bugün de Osmanlı Hukuku, İslâm Hukuku ve ikili antlaşmalara uygun olarak 
yönetilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda bilinen, ancak dile getirilmekten ka-
çınılan bir gerçek de, Evkaf Nizamnamesi’ne göre  “Vakıf Malının alınamaz, 
satılamaz, mülk edinilemez ve miras olarak taksim edilemez” olmasıdır.

Anlaşmaya göre, Evkaf Nizamnamesi uyarınca şimdiye değin gerçekleştirilen 
satış ve bağış işlemlerinin tümü geçersizdir.

Evkaf İdaresi’nde, Cami, Okul, Medrese, Mezarlık ve Çeşme gibi inanç cami-
asına ve amme yararına hizmet veren taşınmazların Tapu Senetleri yoktur. Evkaf 
Nizamnamesi’ni düzenleyen hukukçular, vakıf malının satılmasını engellemek 
amacıyla anılan yapıtlar için Tapu Senedi vermemişlerdir. Bu nedenle “tapusu 
olmayan bir mal kanunen satılamaz” kararının geçerli olması gerekmektedir.
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Öte yandan, vakıf mallarının korunmasının İstanköy ve Rodos’un Müslüman 
Türk ahalisinin din ve ibadet özgürlüğü ile bağlantılı bir mesele olduğu aşikardır. 
Bahsekonu din ve ibadet özgürlüğünün cemaat olarak kullanılabilmesi için söz 
konusu malların korunması elzemdir. Bu itibarla, Yunan Yönetimleri tarafından 
atanmakta olan Yönetim Kurullarının sürdürdüğü tasfiye işlemlerinin aynı za-
manda din ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bir niteliği olduğunu düşünmekteyiz.

Özetle, AİHM ve Avrupa Birliği ölçütlerine göre, şimdiye kadar yapılan bu 
satışların tümü usulsüz ve geçersizdir.

Sayın Bakan,

Son aylarda İstanköy’de de Vakıf Mallarının elden çıkarılması ile ilgili olarak 
soydaşlarımızdan aldığımız duyumlara göre; İstanköy’e gerçekleştirdiğiniz zi-
yarette, hasarlı camilerin bakım ve onarımının devletten beklenilmemesi gerek-
tiğini, 2017 depreminde hasar gören, şehir merkezindeki Cezayirli Gazi Hasan 
Paşa camisinin restorasyonu için gerekli kaynağın elde edilmesi konusunda ise 
Vakfa ait Çayır/Selveri bölgesinde bulunan 38 dönümlük arazinin 20 dönümlük 
bölümünün komşu otel işletmesine 600 bin Euro bedelle satılmasını önermiş ol-
duğunuz anlaşılmaktadır.

Sayın Bakan,

Bu önerinizi, öncelikle  Vakıf mallarının satışının Yunan makamlarınca teşvi-
kinin, en iyi ihtimalle Yunanistan’ın ülkesindeki tarihi ve kültürel eserleri koruma 
bağlamındaki yükümlülüklerini kendi kaynaklarıyla yerine getiremediğini teyit 
etmek olarak yorumluyoruz . Ancak olumsuz bir yaklaşımla söz konusu tutumu-
nuz, Yunan makamlarının Vakıf mallarının eritilmesine ilişkin politikayı sürdür-
düklerinin aleni bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Sayın Bakan,

Bildiğiniz üzere, Türkiye Balkanlarda ve diğer ülkelerde Osmanlı Dönemi’n-
den kalan vakıf mallarının  korunması konularında  işbirliği içindedir. Bu kap-
samda  Türkiye’nin, Yunanistan’dan gelecek  işbirliği taleplerine de açık olacağı 
kanaatindeyiz. Dernek olarak da iki ülke arasında olası bir işbirliği halinde maddi 
ve manevi  her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz.
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Sayın Bakan,

Dernek olarak, Rodos ve İstanköy’e ait aidiyetimiz ve tüzüğümüzün amaç-
ları doğrultusunda konuyla ilgilenmek durumdayız. Ancak, atalarımızdan bize 
Vakıflar yoluyla kalan mirasın korunması, en başta Yunanistan Devleti’nin de 
sorumluluğundadır.

Vakıf mallarının satılmaması ya da devredilmemesi konularında, hukuki hak-
larımız da saklı kalmak kaydıyla, gerekli duyarlılığı bir sivil toplum örgütü olarak 
sizlerden bekliyoruz.

Gereğini bilgilerinize derneğimiz adına  arz ediyorum.

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Başkan
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TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE DOSTLUK 

İÇİN KÜLTÜREL ÇIKIŞ YOLLARI



Türk-Yunan İlişkilerinde Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları 

Mustafa KAYMAKÇI

Giriş
Türk-Yunan İlişkilerinin ,doğrudan Batı Dünyası’nda var olan Türk  imgesine 

bakış açısıyla ilişkili olduğu açıktır. Bu bakış açısı,Oryantalizm ve Filhellenizm 
olgularını ortaya çıkarmıştır.

Bu nedenle “Türk-Yunan İlişkilerinde Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları”bö-
lümünde, öncelikle “Oryantalizm ve Oksidentalizm Değerlendirmek” ve bu olgu-
nun  giderilmesinde ele alınması düşünülen önermeler kısaca tartışmaya açılmış 
bulunmaktadır. Çünkü, “Türk-Yunan İlişkilerinde Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yol
ları Önerileri”   üzerine dile getirilen yaklaşımlar, bir önceki konu ile    doğrudan 
bağlantılıdır.

Oryantalizmi ve Oksidentalizmi Değerlendirmek 

Oryantalizmi Değerlendirmek
Oryantalizm, kökeni güneşin doğuşu anlamını içeren Latince “oriens”  söz-

cüğüne dayanmaktadır. Coğrafi açıdan ise Doğu’yu tanımlar ve Doğu hakkında 
bilgi edinme peşinde olmak demektir. Batı her zaman Doğu’ya ve Doğu uygarlı-
ğına ilgi göstermiş, bu ilgi zamanla Doğu- Batı karşıtlığı ve farklılığı üzerine inşa 
edilmiştir. Oryantalizmde Batı kimliği, bütün Batılı olmayan insanlar yani “öteki
lerle” karşılaştırılarak daha üstün kabul edilmiştir. Tam da bu nedenle Doğu, Batı 
tarafından  ayrıntılı incelenmeye  uygun bir objeye dönüştürülmüş ve Batı’nın 
Doğu üzerinde sistemli bir şekilde bilgi sahibi olma heves ve merakı, oryanta-
lizmi sürekli beslemiştir. Batı’nın Doğu hakkındaki bilgisinin temeli de, bu or-
yantalist bakış açısıyla atılmıştır. Dahası oryantalist gezginler Doğu’ya seyahat 
ederek gördüklerini, yaşadıklarını ve bazen tahminlerini de ekleyerek, seyahatna-
melerini kaleme almışlardı.Birkaç yüzyıl öncesine kadar en önemli kitle iletişim 
araçlarından biri olan seyahatnameler, oryantalist incelemelere doğrudan kaynak 
olmuşlardı. Batı’da, Doğu’ya yapılan yolculukları anlatan seyahatnameler, özel-
likle 15. ve 16. yüzyıldan sonra artış göstermektedir. Bu artışın, İstanbul’u fethe-
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den, bir başka deyimle Doğu Roma İmparatorluğu’nu yıkan Osmanlıların merak 
edilmesinden kaynaklandığı kuşkusuzdur. Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte, 
hızla endüstrisi gelişen Batı ülkelerinin kendilerinden daha geri olan Doğu ülke-
lerinde sömürge arayışına girmesi de Batı’nın Doğu’ya olan merakını tetiklemiş 
ve Batı’da, Doğu araştırmalarının “oryantalizm” adı altında sistemleşmesine  or-
tam hazırlamıştır1. 

Bu bağlamda Yunanseverlik’in, “Oryantalizm, Filhellenizm ve Turkokratia” 
bölümünde de Batı’nın Doğu’yu etki altına alması ve denetlemesi için dahice 
meşrulaştırma ortamı yaratan Oryantalizm ideolojisinin bir sonucu olarak değer-
lendirilmişti2. Böylelikle bir yandan, emperyalizmin ve Doğu’nun boyun eğmesi 
için meşrulaştırıcı bir düşünce egemen kılınmış, bir yandan da Doğu’yu Batı’nın 
edilgen bir karşıtı olarak tanımlanması ya da düşünülmesi ve de ilerlemeci ge-
lişmeyi yalnızca Batı’ya ait bir olgu olarak kabul ettirilmesine olanak sağlayan 
adımlar atılmıştı3. 

20.yüzyıla gelindiğinde oryantalistler, Doğuyu çalışan bir  aygıt  durumuna 
getirilmesi ve  yeraltı,yerüstü, hatta işgücünü Batı medeniyetinin  çıkarı ve araç-
larına kazandırılması yaklaşımına sahip oldular . Buna ek olarak doğu medeni-
yetleri için “Onlar kendilerini yönetemezler, yönetilmeleri gerekir” şeklinde de-
ğerlendirmede bulundular. Bu bağlamda Doğulular içinde iyi olanın bu olduğunu, 
onların gelişmelerine yardım ettiklerini dile getirdiler,kimileri de bunu inanır gibi 
bir görüntü verdiler. Düşüncelerini desteklemek için de Doğu’ya, sözgelişi “Sü
veyş Kanalı’nı 4,Hindistan,Çin ve Osmanlı Türkiyesi’nde Bağdat Demiryolları 
1 Said,E.,1998. Oryantalizm (Doğubilim)- Sömürgeciliğin Keşif Kolu, Çev. Nezih Uzel, 4. Baskı, İrfan 

Yayınları.İstanbul, s. 245; Çetin,Z.,2013. Avrupalı Gezginler Gözüyle 19.yüzyılda Batı Anadolu.
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.Aydın. s. 
10; Yapucu, O. P.,2007.  Modernleşme Sürecinde Bir Sancak Aydın.Kitap yayınevi, İstanbul, s. 14 ve 
93;  Gözütok,T.,2010.19.yüzyıl Batı Seyahatnamelerinde Ortadoğu ve İstanbul İmgesi: François René 
De Chateaubriand Örneği. A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], 44,  Erzurum.s. 98; 
Korkmaz,A., İ. E. Bilici,2011. Şerif Mardin’in Sosyal Değişim ve Kültürel Tartışmalarında Modernleşme.
İletişim ve Dil Bağlantısı. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:31, Yıl: 2, s. 2; Ayşe,Ü., O. Börekci,2010.
Bir Oryantalizm Ürünü Olarak İstanbul’un Frenk ve Levanten Mahalleleri Seyahatnamesinde “Doğu” ve 
“Batı” İmgeleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,11/ 2, s. 3, 4 ve 5, s. 110. 

2 Bakınız: “Kaymakçı;M.,Oryantalizm,Filhellenizm ve Turkokratia” Bölümü
3 Üstelik Filhellenizm,19.yüzyıl ortalarında Avrupa’da ve Amerika Birleşik Devletleri(ABD)’nde o kadar 

etkiliydi ki, bir çok devletin dış politika tercihlerini doğrudan etkileyebiliyordu. ABD,1860’lı yılların 
ortalarında Akdeniz’de bir adayı üs yapmak arayışındaydı ve bu amaçla Girit konsolosu William J. Stillman 
ya da Filhellenizm yandaşı Samuel G. Howe gibi Türk karşıtı kimi kişiler , Yunanistan destekli Giritli 
isyancılarına doğrudan sempati besliyorlardı. Bu bağlamda ,kimi zamanlar Girit’teki isyancılara yakın 
destekte bulunuyorlar,hatta Osmanlı yönetimini karşılarına almaktan kaçınmıyorlardı. (Ayrıntılı bilgi 
için bakınız: Özgün,C.,2019.Osmanlı’nın Bitmeyen Sancısı. Girit Problemi ve Dış Politika.Tanzimat’tan 
Günümüze Olaylar ve Kişiler Ekseninde Türk Hariciyesi. (Ed.,) İ. S. Yuca, H. Kara, Kitapevi.İstanbul. 
s.7-34)

4 1862’de Fransız Akademisi, Süveyş Kanalı’nın açılışında okunmak üzere “Kanal” konulu şiir yarışması 
açmıştı.Yarışmayı kazanan Bornier’in şiiri aynı zamanda dönemin oryantalistlerinin bakış açısını ortaya 
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ve limanları”nı  yaptıklarını ve de  bunların aslında Doğuluların da gelişmesine 
katkı sağladıklarını söylediler.

Oryantalizm, bırakınız günümüzde örtülü sömürge politikalarını, kültürel bo-
yutunda bile Batı kaynaklı filimler ve diziler ile başta Türkler özelinde olmak 
üzere Doğu’nun ötekileştirilmesi ve aşağılanması devam etmektedir. Bunların 
yanı sıra Avrupa’da halk arasında “Barbar Türk“ ve “Türk Korkusu”nu dile ge-
tiren sözcük,deyim ve atasözlerine  sıkça rastlanır.Avrupa’ya  giden ve nesnel  
gözlemlerde bulunan Türklerin bu durumu fark etmeleri olasıdır5.

Oksidentalizmi Değerlendirmek
“Oryantalizm” kendi karşıtı olan  “Oksidentalizm:Garbiyatçılık/Batıcılık”i 

yaratacaktır. Oksidentalizm, Birinci Paylaşım Savaşı’nda sonra Ulusal Kurtuluş 
Savaşları ve -söz gelişi Türk Kurtuluş Savaşı -daha sonrasında da İkinci Paylaşım 
Savaşı’nın ardından Doğu’nun  kendi gücünü keşfetmeye başlamasıyla ortaya 
çıkacaktır.

Oksidentalizm  konusu,bir disiplin olarak ayrıntılı bir şekilde ilk kez, 1992 
yılında “Mukaddime fî ilmil-istiğrab :Oksidentalizm İlmine Giriş” adlı yapıtı 
ile Mısırlı Hasan Hanefi tarafından ele alınmıştı.Hanefi’ye göre; oksidentalizm 
“oryantalizmin saldırganlığına karşı bir nefsi müdafaa hareketi’’ olarak  ortaya 
çıkmıştır.

Hanefi,Oksidentalist anlayışını,dört temel üzerine inşa etmektedir6:   Birinci-
si;Oksidentalizm,Oryantalizm karşı bir seçenek olarak diritilmesi gerekmektedir 
Bunun da yolu,nakilcilikten uzaklaşarak özgünlüğü yönelmek ya da özgünlüğü 

çıkarmış  bulunuyordu. Bornier’in şiiri şu şekildeydi:  “Evet, evren için bu! Asya için, Avrupa için/  
Gecenin örttüğü uzak iklimler için,/  Kalleş Çinli için, yarı çıplak Hintli için;  /   Mutlu, özgür, insancıl, 
cesur toplumlar için,/ Kötü toplumlar için, esir toplumlar için,/  İsa’nın henüz tanınmadığı toplumlar 
için.”Bakınız:http://www.tuicakademi.org/oryantalizm-ve-oksidentalizm/”

5 Avrupalı düşünürler ve seyyahlar 16. ve 17. yüzyıllarda Türkleri “gaddar”, “yenilmez”, “tehlikeli” olarak 
algılamaya daha çok meyillidir ve bu da Doğu’ya veya Osmanlı Türküne dair “barbar, cahil, tembel, pis, 
vahşi, korkunç, kötü, zalim, istilacı, yenilmesi gereken bir özgürlük düşmanı” gibi imgelerin üretilmesine 
kapı aralamıştır. Batılı seyyahların, Osmanlı toplumunun asli unsuru olan Türkleri değerlendirirken 
tarihsel bir önyargıdan kurtulamadıklarını da iddia etmek mümkündür. Bizans kroniklerine yansıyan ve 
buradan Batı’ya geçen tarihi Türk algısı, Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos’un (1081-1118) Haçlı 
Seferi çağrılarında bile sıkça dile getirilmiştir. Buna göre Türkler “dinsiz, hoşgörüsüz, kaba, hoyrat, yıkıcı, 
vicdansız, acımasız, ahlaksız ve günahkârdı”. Bu imgenin çağrışımları da, Haçlı Seferlerinden çok önce, 
Heredot’un kaydettiği “Barbar İskitler”den beri Bizans kroniklerinde sıklıkla yer verilen bir temaydı. Batı 
zihnine yerleşen bu imge Batılı seyyahların eserlerinde tarihi “barbar” imgesiyle devam etmiştir. “Bakınız: 
Özgün,C.,2018.An Orientalist Disillusionment: Turkish Sovereignty in Rhodes an Kos.(In.,)The Forgotten 
Turkish Identity of the Agean Island: The Turkish Identity in Rhodes and Kos.(Ed.,) Kaymakçı,M., C. 
Özgün.Eğitim.Konya. s.266-278; Özgün,C.,2019. Society And Economy On The Island Of Rhodes In 
Western Travel Journals In The 19th Century, Tarih İncelemeleri Dergisi. Cilt.34, sa.1, s.197-227 “ 

6 Hanefi,H.,2006.Oryantalizmden Oksidentalizme “Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu Bildirileri” 
9-10 Aralık 2006(Ed.,)L.Sunar.Çeviri:H.Çomak.İstanbul.s.81
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yaratmaktır.İkincisi; Oksidentalizmin oluşturulmasında,Oryantalizm yöntemle-
rini kullanarak karşı atağa kalkınması gerektiğidir.Üçüncüsü;oluşum sürecinde 
Avrupa deneyimini yakalamak ve akılcılığın egemen olduğu yönelimleri oluş-
turmaktır.  Dördüncüsü ise;bu girişimlerle uşaklar efendi,öğrenciler öğretmen  
olacaklardır.

Oryantalizme  oranla yeni bir inceleme alanı olan Oksidentalizm, en kısa ve 
genel  deyiş ile, Doğu’nun (Ben) Batı’yla (Öteki)  karşılaştırarak ve sorgulayarak 
tartışılmasıdır. Bu tartışma süreci, Oryantalizm’de olduğu gibi, Öteki’ne yönelik 
yaklaşımlar kadar Ben’e yönelik bilinçli ya da bilinçsiz çeşitli etkenleri de içer-
mektedir7. 

Oksidentalizm’i;“Batı’nın Doğu’yu inceleme hakkı varsa, Doğu’nun da Ba
tı’yı inceleme hakkı vardır. Batı’nın Oryantalizm ile elde ettiği bilgiyi Doğu üze
rinde  egemenlik kurma ve sömürü için kullandığını da göz önünde alındığında, 
Batı’nın, Doğu üzerindeki hegemonyasını ortadan kaldıracak bir düşünce olarak 
ya da bir başka deyişle  Batı’ya karşı bir özgürleşme hareketi olarak yorumlayan 
yaklaşımlar” da söz konusudur8.

Oksidentalizmin,oryantalizme karşı yaklaşımında kalıcı olması için üç temel 
ilkenin yaşama geçirilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmektedir9.Bunlar;Ada-
let,Akıl(bilgi) ve Aksiyon(Eylem/Çalışma) olarak dile getirilebilir . 

Adalet ilkesi,elbette Batının olduğu kadar Doğunun var oluşunun dayandığı 
temel ilkedir.Çünkü adalet,bireyler arasındaki ilişkilerden üretim etkinliklerine 
değin yaşamın her alanını etkilemektedir.Aklın egemenliği ise Doğuda bilim ve 
teknoloji üretiminde Batıya karşı bağımlılığını azaltacaktır.Aksiyon(Eylem/Ça-
lışma) da,Doğudaki sistematik çalışmanın eksikliğinin giderilmesi anlamındadır.
İlk  başlangıçta sistematik çalışmanın temelleri  Batıdan alınabilir  ya da kop-
yalanabilir. Bu yaklaşım daha sonra birikime dönüşerek gelişmenin itici gücü 
durumuna gelebilir.

Öte yandan Batı’nın  günümüzde bilginin üretiminde,en azından  yavaşlama 
sürecine girmesi gözlemlense  bile, bilgi  ve teknoloji kaynağı olarak  varlığını 
sürdürmekte olduğu  da yadsınamaz.Aslında  Batı’da uygarlığın geldiği nokta, 
insanlığın ortak düşünsel ve pratik bir mirasıdır ve  bütün insanlık bu mirasa eşit 
derecede ortaktır. Batı, Doğu’nun mirasından yararlanarak Batı medeniyetini inşa 
etmiştir10. 

7 Koçyiğit,D., 2017. Batı’yı Kurgulamak - Doğu’yu Sunmak, Doğu’yu Kurgulamak - Batı’yı Sunmak: 
Oksidentalizm’de Ben ve Öteki.Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. Cilt: 57. Sayı: 57, s.136

8 Metin,A.,Oksidentalizm, Batı’nın dışında bir gözün Batı’yı..”.https://www.dunyabulteni.net/kultur-sanat/
a-metin-oksidentalizm-bati-nin-disinda-bir-gozun-bati-yi-h248958.html

9 Çaycı,A.,2018.Oryantalizm,Oksidentalizm ve Sanat.İnsan Yayınları.İstanbul.s.72-74
10 Hobson, J. M., 2020.Batı Medeniyetinin Doğu Kökenleri.7.Baskı(Çeviri:Ermet.E.) Yapı Kredi Yayınları.

İstanbul
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Bu bağlamda, Doğu’nun ve her toplumun kendi maddi ve manevi mirasını  
Batı’dan öğrendikleriyle  sentezleyip  kendine benzeyen bir üretim sürecine gir-
mesi   gerektiği   söylenebilir. “Oksidentalizm”i bu yaklaşım içinde  tanımlamak 
ve anlamak  en nesnel bir değerlendirme olarak kabul edilebilir 11 .   

Oksidentalizmde,ele  alınması gereken önemli noktalardan birisi de ,Batı’yı 
bilginin kaynağı olarak görmekten vazgeçip,onu bilginin nesnesi durumuna dö-
nüştürme düşüncesinin naif bir yaklaşım olduğudur.Çünkü Batı’nın,sadece bir 
bilgi birikimi değil,aynı zamanda bir yöntem,bilimsel bir zihniyet ve irade oldu-
ğu dikkate alınmalıdır.Kısaca,Batı’yı bir bilgi nesnesi durumuna getirme söyle-
mi,Doğu düşünce sistemi yapısında bir ilerleme sağlamayacaktır12.  

Diğer yandan Oksidentalizme yapılacak en büyük katkının sosyal bilimlerde-
ki Avrupa-merkezci hegemonyayı kaldırmak olduğu ifade edilmektedir13.Çünkü 
zihinsel ve kültürel sömürünün meşrulaştırıldığı en önemli alanın bu olduğu göz-
lemlenmektedir. Sosyal bilimlerin,daha doğrusu bilgi yığınlarının  yansız olduğu 
yaklaşımının büyük bir yanılsama olduğu söylenenebilir. Burada geleneksel ile  
çağdaşlık ayrımı yapılmış  ve burada geleneksellik ilkellik olarak  özdeşleştiril-
mişti. Başına geleneksel ibaresi getirilen geleneksel tıp, geleneksel üretim yön-
temleri,insanlar arasındaki imece gibi sosyal ilişkiler ilişkiler  gibi her şey baştan 
mahkum edilmişti.

Bu kapsamda iki türlü bir sıkıntı ya da yanılgının ortaya çıkmış olduğu söy-
lenebilir. Birincisi; Batılı sosyal bilimlerin mutlak doğru kabul edilmesi, ikincisi 
de; Doğu toplumlarının bu bilimlerin kuram(teori) ve kavramlarıyla açıklanmaya 
çalışılması  olmuştur. 

Anılan yaklaşımın iktisat alanındaki görünümü ise neo-liberal politikaların 
çevre ülkelerinde de  geçerli olabileceğidir. Çevre ülkelerinin ekonomileri kayıt-
sız koşulsuz  küresel sermayeye açıldığı taktirde Batıyı yakalamaları ve dünya 
ticaretinde pay almaları olası olabilir şeklinde hegemonyanın kurulduğu gözlem-
lenmektedir.

“Oksidentalizm”in tanımı ve içeriği konusunda farklı yaklaşımların olduğu 
gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda bir “Oksidentalizm”in  olmadığı,birçok “Ok
sidentalizmler”in olduğu ileri sürülmektedir.

İslami gelenekten gelen düşün adamları,medeniyetinin  geldiği noktanın Ba-
tı’nın kendilerine mal etme düşüncesine karşılık, belirtildiği üzere Doğu’nun ve İs-

11 Metin,A.,2013. Oksidentalizm. Açılım Kitap1. basım
12 Özçelik,T.G.,2017.Oksidentalizm Doğu Toplumlarında Modernizme Ulaşan Mecburi İstikamet.Ekin. 

s.164
13 Metin,A .,a.g.s.
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lam’ın da önemli düzeyde katkısının olduğunu belirtmektedirler.Bu yaklaşım sahip 
olanların  “Hadis Oksidentalistleri” olarak adlandırılabileceği  ifade edilmektedir14.

Oksidentalizm’in en uç örneği olarak da “Batı değerlerinin yıkıcı bir tavırla 
özdeşleştirilmesi  ve Batı’ya karşı nefretin bir yansıması” şeklinde  tanımlanabi-
lecek,”Siyasi Selefilik”,”İşidcilik”,”Talibancılık” ve “El Kaidecilik” ile “Afga
ni-Abduh Ekolu”15  gibi hareketlerin   günümüz dünyasında varlığı söz konusudur.

Bütün bunlara ek olarak “Oksidentalizm”’in uç tanımlanması olan “Batı de
ğerlerine karşı düşmanca, yıkıcı bir tavırla özdeşleştirmeden”, oryantalizme,Ba-
tılaşma  ve Filhellenizm bağlamında  “Barbar Türk” ve “Türk Korkusu”na karşı  
aşağıda belirtilen   önermeler yapılabilir. 

Bunlar şöyle sıralanabilir:

Birincisi: Dünya uygarlığının geldiği noktada, kökeninin  Antik Yunan’a 
bağlanması oryantalist yaklaşımdan başka bir şey değildir. Uygarlık;binlerce yıl 
devam eden gelişmeler sonunda, insan aklının, bilim ve teknolojisinin katkısı ile 
ortaya çıkan ve bütün insanlığın eseri ve malı olan ortak değerlerdir. Bu bağlam-
da Hatti ve Hitit gibi Antik Anadolu, Sümer, Babil ve Asur gibi Mezopotamya, 
Doğu Akdeniz, Orta Asya, Mısır, İran, Çin, Hindistan, Roma, Bizans, İslam ve 
Endülüs, Maya, Aztek ve İnka gibi Amerika uygarlıklarının yadsınamaz düzeyde 
uygarlık birikimine katkıları olmuştur16.

Örneğin Haçlı Seferleri başladığında yeryüzünün en azından Avrupa’ya en 
yakın bölümünde, bilimin önderliği ve bilimsel araştırmaya uygun ortam sağla-
yan yönetimler,Türkler de dahil Müslüman Devletlerinin denetiminde idi. Bu or-
tam, İslam Dünyası’na ekonomik zenginlik yaratmıştı. Bu bağlamda Avrupa’nın 
maddi ve manevi zenginliğini oluşturan bilgi ve buluşların bir kesiminin Haçlı 
Seferleri ile İslam dünyasından aldıkları söylenebilir. 

Sözgelişi, bilimsel buluşları doğuran iki bilimi; matematik ve kimyayı, Av-
rupalılar İslam’dan öğrenmişlerdir. Avrupa’ya barutu ve topu veren, en iyi çelik 
üretimi öğreten, pusula bulan , pamuktan ucuz kağıt yapımını ve matbaacılığı 
öğretenler yine Müslümanlar olmuştur . İlk matbaa M.S. 593 yılında Çin’de icat 
edilmiş ve kullanılmıştır. Çin’in matbaa için kullandığı teknik ağaç oyma tek-
niğiydi. Onlardan binlerce yıl önce de, Mezopotamya toplumları hazırladıkları 
klişeleri yumuşak killere bastırıyor, daha sonra sayfa biçiminde pişirip sertleşti-
riyorlardı. Çinlilerin tek üstünlüğü, kil tablet yerine kâğıt kullanmış olmalarıydı. 
14 Hıdır, Ö.,2007. Oryantalizme Karşı Oksidentalizm:Hadis Oksidentalizmi.-M. Fuad Sezgin ve M. Mustafa 

el-A‘zamî Örneği--”, (in Turkish), Hadis Tetkikleri Dergisi (HTD),V/1, 2007, pp. 7- https://dergipark.org.
tr/tr/download/article-file/605697

15 Öztürk,M.,2006.Oksidentalizm Bağlamında Afgani-Abduh Ekolu.Marife.Yıl.6,Sayı.3 Kış 2006 s.43-69 
.dergipark.org.tr/tr/down

16 Kaymakçı,M.,2017.Rodos ve İstanköy Türklüğü Ansiklopedisi.Rodos,İstanköy  ve Onikiada Türkleri 
Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları.s.284 
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Tek tek harfleri yazma tekniğinin ise 1040 yılında yine Çin’de bulunduğu ve 
kullanıldığı bilinmektedir. Uygurlar ve Mısırlılar da 9.ve 10. yüzyıllarda Arapça 
metinleri basmada matbaayı kullanmışlardır. Avrupa, matbaayı İslam ülkelerin-
den alarak kullanmaya başlamıştır. Johann Gutenberg ise, Çin’in temel baskı tek-
niğinden yararlanarak hareketli matbaayı icat etmeyi başarmıştı 17.

Durum böyle olmakla birlikte günümüzün kimi oryantalistleri,Batı ile Doğu 
arasındaki farklılığı,din ağırlıklı kültürel farklığa dayandırıyordu.Onlara göre,-
Batı uygarlığının değerleri evrensel değildi, bunlar yalnızca Batıya özgüydü, 
dünyanın geri kalan kısmı ise “farklı”idi18.

Bu bir aldatmacaydı.Çünkü  çağdaş uygarlık  düzeyi,Batı’nın tekelinde de-
ğildir.Burada, Doğu’dan Batı’ya,Asya’dan Afrika ve Amerika’ya kadar uzanan  
süreç içinde bütün uygarlıkların payı vardır ve hiçbir kültürün diğerinden üstün 
kabul edilmesi tarihsel açıdan olduğu kadar  bilim dışıdır.

İkincisi:Oryantalizmin kapitalizm ile bağlantısı göz önüne alınmalıdır.Ba-
tı’da aydınlanmanın bir ürün olan  sanayi devrimi, üretim biçimi ve ilişkilerin-
de  kapitalizmi  ortaya çıkarmıştı. Bunun  sonucunda kapitalizm için gereksinme 
duyulan  kaynaklara sahip olmak ve ürünlerine de pazar bulmak için sömürge-
liştirme devreye sokulmuştur. Burada ,işin ekonomi-politik yansıması yanında  
kültürel   yansıması da söz konusu olmuş,Avrupa kültürü,dili ve hukuk sistemi ile 
birlikte egemen kılınmıştır19. Örneğin çok dilli Hindistan’da İngilizcenin egemen 
olması rastlantısal değildir.

Gözönüne alınması gereken bir nokta da,üretim biçimi ve ilişkilerinde,Doğu 
için nasıl bir sistemin devreye sokulması konusudur. Çevre ülkelerinde “kapita
lizm ile refahın artırılması ve gelir dağılımında dengenin kurulması söz konusu 
olabilir mi,yoksa sanayi devrimini yakalamaya çalışan çevre ülkelerinde kendi
sine özgü bir ekonomik düzen mi oluşturulmalıdır ?”konusu tartışılması gereken 
bir konu olarak gündemdedir.

Burada, günümüzde çevre ülkelerinin önemli bir bölümünü oluşturan  İslam 
ülkelerinde izlenecek yolun kapitalist kalkınma yolu olduğunu savunan ve İs-
lam’ın özünün kapitalist gelişmeye engel olmadığını ileri süren yaklaşımlar da 
söz konusudur. Onlara göre;İslam dininin öz kaynaklarının ve ilk dönem pratiği-
nin, kapitalist gelişme ve kalkınmanın önünde engel teşkil etmediği ileri sürül-
mektedirler 20,21,22.

17 Kaymakçı,M.,2012.Küreselleş(tir)me Karşıt Bilim Politik Yazılar.İlkim Ozan Yayınları.Antalya.s.167-232
18 Huntington, S., 2011. Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması.Çev.; Özdemir, 

C.,Turhan, M. Okuyan Us Yayınları
19 Kula,O.B.,2018. Doğu’dan Batı’ya Aydınlanma.Tekin Yayınları.İstanbul,s.22-23
20 Ülgener, S. F.,2006a. Tarihte Darlık Buhranları. Derin. İstanbul 
21 Ülgener, S. F.,2006b. İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası. Derin. İstanbul 
22 Uyanık,Z.,İ.Akkaş,2016.”Kenarda” kalmış “Merkezi” Bir Düşünür Portresi: Sabri Ülgener: Portrait Of A 
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Buna karşılık kapitalist üretim biçimi ve ilişkileri, salt çevre ülkelerinin değil, 
kuzey ülkelerinin emekçi kesimlerini de yoksullaştırmakta ve yabancılaştırmakta 
olduğu gözlemlenmektedir. Kısaca,kapitalizmin insanlığa iyilik getirmediği,bu-
nun yerine açlığı, yoksulluğu, kanı ve ölümü ortaya çıkarmış bulunuyor. Amin,-
dünya kapitalizmindeki gelişmelerin 3 milyar çevre ülke köylüsünü tasfiye et-
mekte olduğunu da yazmaktadır23. 

Buna koşut olarak,bir çevre ülkesi olan Türkiye’de de, “çıkış nedenleri  ve 
süreci,uygulama alanları ve yöntemleri  açısından kapitalizm geçerli olabilir 
mi?”sorusu sorgulanmaya açıktır.Bu sorunun yanıtını ararken kamucu ve planla-
macı,ithal ikamesini temel alan bir ekonomi-politikanın   devreye sokulmasının  
daha doğru  bir yaklaşım  olabileceği tartışılmalıdır.Bu yaklaşım, bir “Sol Oksi
dentalizm” olarak adlandırılabilir mi?” konusu gündeme alınabilir.

Üçüncüsü:Oryantalizmin  günümüzdeki bir yansımasının da, Birleşmiş Mil-
letler ve onun bir alt kurulu olan Güvenlik Konseyi,Uluslararası  Para Fonu,Dün-
ya Bankası gibi uluslararası olarak nitelenen(!)örgütlerde Batının  egemenliği 
şeklinde  gözlemlenmektedir. Bu nedenle üretilen karar ve yaptırımlarda genel-
likle Batının çıkarları söz konusu olmaktadır.Kısaca bu örgütler,Batı varlığı ve çı-
karlarını koruyan şemsiye kuruluşlarıdır.Sözgelişi,Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi üyelerinden beş tanesinin veto tepkisine sahip  olması bunu tipik örne-
ğidir24. Uluslararası  Para Fonu,Dünya Bankası ile çevre ülkelerinin sanayisinden 
tarımına değin ekonomileri  Batının egemenliğine sokulmak istenmektedir.

Dördüncüsü:Türk devletleri, Selçuklardan bu yana Batı’nın Doğu’daki emel-
lerine karşı çıkmışlar ve direnç oluşturmuşlardır. Batı’nın özelikle Avrupa’da olu-
şan olumsuz Türk İmgesi ve Türk Korkusu’nun en büyük nedenini bu duruma 
bağlamak olasıdır.Onbirinci  yüzyılın sonunda başlatılan Haçlı Seferleri’nden 
itibaren yirminci yüzyılın başına kadar Avrupalıların Doğu Akdeniz’deki hayal-
lerinin karşısına dikilen bir Türk iktidarı hep olmuştur. Haçlılar, tüccarlar, dip-
lomatlar, misyonerler, siyasal erkler ve askerî seferler gibi Avrupalıların her tür 

Prominent Tinker,  Considered As Negligible . Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 49-59

23 Amin,2008,  “kapitalizm ideologlarının, yaşanmakta olan olumsuzlukları kapitalist uygulamaların 
dünya genelinde tam anlamıyla egemen olmayışına bağladıklarını, çevre ülkelerin içinde bulunduğu 
bunalımın, liberal öğretinin gereğini yapmamaktan kaynaklandığını, bu nedenle kapitalizmin uygulayıcısı 
ABD’nin öncü egemenliği hem karşı konulamayağını, hem de insanlığın ilerlemesi için gerekliliğini,bu 
bağlamda, dünya pazarının ekonomik, sosyal ve siyasal açıdan işgal edilmesi, özelleştirme politikaları, 
çevre ülkelerinde devletin küçültülmesi, anılan politikaların bir doğal uzantısı ve insanlığın iyiliği için 
olduğu”şeklinde  bir neoliberal politikaların beyinlere aktarıldığını dile getirmekte ve “ Elli yıllık bir zaman 
dilimi içinde (dünyada), yılda yüzde 7’lik sürekli bir büyüme hızı gibi hayalci bir hipotez gerçekleşse bile, 
bu rezervin (yani kentlere gelen üç milyar insanın) üçte birini bile emmeyi beceremez. Yani kapitalizmin 
doğası gereği, köylü sorununu çözemez ve ortaya koyduğu tek perspektif, gecekondulaşmış bir dünya 
ve beş milyar fazla insandır.” olduğunu yazmaktadır(Bakınız: Amin, S. ,2008.(Ed.,)21.yüzyıl Meydan 
Okumaları Karşısında Köylü ve İşçi Mücadeleleri. Özgür Üniversite  Kitaplığı.Ankara)

24 Çaycı,A.,2018.a.g.e.,s.41-42
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denemesi kaçınılmaz olarak gelip Türklere çatmıştır.Türklerin,Doğu Akdeniz’de 
olduğu üzere, Suriye, Mısır ya da Kuzey Afrika  pazarları yanında Kızıldeniz’e, 
Hint Okyanusu’na ve Karadeniz’e uzanan ticaret kollarına sahip olması ve denet-
lemesi,Batı’nın sömürgeleştirme politikaların engellemişti.

Üstelik bu direncin ötesine gidilmiş,Türkler Viyana kapısına kadar Avrupa’nın 
ortalarına değin ilerlemişlerdir.

Beşincisi: Türk devletleri,tarihsel süreç içinde kimi zamanlar işgal edilmek is-
tenmelerine karşı sömürge durumuna gelmemiş olmalarıdır. Avrupalıların ittifak 
Kuvvetlerinin her tür girişimi Türkler karşısında boşa çıkmıştır.En son örneği, 
Sevr Antlaşması ile Britanya , Fransız İtalyan ve hatta Amerika Birleşik Devletle-
ri’nin  Yunanistan’ın koç başı olarak kullanarak   Osmanlı Devleti’nin toprakları-
nı paylaşmak girişimleri  başarılı olamamıştır. Türkiye’nin  Batı’nın sömürgesini 
olmadığını her anlamda  dillendirecek hümanist platformlar kurulmalı ve/ya da 
aranmalıdır.

Altıncısı: Oryantalist  yaklaşımların yansımalarına,örneğin Batılılaştırma 
kavramına   karşı dikkatli olunmalıdır. Osmanlı Devleti, 18.yüzyıla kadar Batı’yı 
küffar, frenk, dar’ül-harp gibi kavramlarla ötekileştirmiş ve Batı’daki gelişmeleri 
takip etmek konusunda mesafeli ve hatta kuşkucu davranmıştı. Osmanlı düşün-
cesinde söz konusu mesafe ve kuşkunun sınırlarını zorlayan gelişmeler ise Av-
rupa’nın bilim, teknik, sanat ve denizcilikte elde ettiği başarılar ve bu başarılar 
sonucunda Avrupa’nın adeta dünyanın merkezi olma yolunda elde ettiği kaza-
nımlar olmuştur 25. 

Osmanlının Avrupa’ya karşı mesafeli tavrındaki ilk ciddi kırılmalar ise, Os-
manlı ordusunun dar’ül- küffar topraklarında art arda aldığı büyük askeri yenil-
giler ve bu bozgunları belgeleyen 1699 Karlofça ve 1718 Pasarofça anlaşma-
larıyla kendini belli etmiştir. Osmanlı batılılaşması, Avrupa karşısında yitirilen 
özgüvenin tamiri ve özellikle de askeri alanda Batı karşısında yaşanan gerileme 
için ortaya çıkan ıslahat projesinin bütününü ifade etmek için kullanılmış bulun-
maktadır. Bu nedenle batılılaşma, çoğu tarihçinin iddia ettiğinin aksine “toplumu 
daha ileriye götürmek” anlamından çok, “düzeni sürdürebilmek, Batı karşısında 
kendini toparlayabilmek” gibi daha aceleci bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. 

Bir genelleme yapılırsa Batılaşma,genelde az gelişmiş ülkelerin Avrupa’da-
ki toplumsal ve siyasi yapısına ve kültüre uyum sağlamaya çalışarak,gelişmişlik 
statüsüne Batı’nın toplum yapısını özümseyerek ulaşılabileceğini  ileri süren bir 
yaklaşımdır.Anılan yaklaşım, Batı’ya karşı teslimiyet ve özenti duygusunu ege-

25 Berkes,N.,1996. Batıcılık, Ulusçuluk ve Toplumsal Devrimler. Cumhuriyet Yayınevi.Ankara.s. 16; 
Şakiroğlu, M.H.,1996.“Frenk”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, C. 13, İstanbul, s. 197-199;  Ercüment Kuran, 
Türkiye’nin Batılılaşması ve Milli Meseleler. Ankara. 1994, s. 91.
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men kılar.  Bu anlamda Batılaşma sözcüğü,oryantalizmin örtük olarak   ortaya 
çıkardığı kimi sözcüklerden birisidir.

Batılaşmanın bu şekliyle kabulünün,Türkiye’de de, Tanzimat Reformu26  ile  
gelen bir uzantısının  Cumhuriyeti Döneminin Atatürk’ten sonraki süreç içinde 
devam ettiği söylenebilir.

Bu kapsamda  Atatürk Dönemi’nde “Batılaşma” sözcüğü yerine “muasırlaş
ma, muasır medeniyet seviyesine ulaşma” gibi terimlerin tercih edildiği bilin-
mektedir27.

Batılaşma’nın gelişmekte olan ülkeler için seçeneği   “Çağdaşlaşma:Moder
nleşme”dir28. Çağdaşlaşma sözcüğü,  “sekülerizm” ya da “laikleşme” manasının 
tam olarak yerine getirmek istediği gibi bir toplumu dinselleşme ve geleneksel-
leşmeden kurtarma anlamını da içermiş olmaktadır. Dahası, ayrı sözcük kökenle-
rinden geldikleri halde, laiklik  ile sekülerizm kavramları hem tarihsel ve hem de 
sözlükteki anlamları itibariyle büyük bir benzeşme içindedir ve “çağdaşlaşma” 
terimi çatı bir kavram olarak tüm bu içeriği bir arada ifade edebilmektedir29. 

Burada değinilen “Çağdaşlaşma“,Mustafa Kemal Atatürk’ün dile getirdiği 
“Çağdaşlaşma”dır.Bu terim  Atatürk’ün Türk  toplumunu çağdaş uygarlık dü-
zeyinin üstüne çıkartmak için yapmış olduğu  devrim ve ilkelerinin tümü olarak 
tanımlanabilir. Atatürk  için  çağdaşlaşmanın temel amacının, Türkiye Cumhuri-
yeti’nin sonsuza kadar yaşayabilmesi için vazgeçilmez bir araç niteliğini taşıması 
olduğu söylenebilir.

Ona göre; “çağdaşlaşma olayı, bir batı taklitçiliği  ya da Avrupa’ya benzeme 
özentisi değildir.Çağdaş medeniyetin ortağı olmak, bu medeniyetin bir bütün ola
rak algılanması ile olasıdır. Bu bağlamda çağdaşlaşmanın tek yolu, çağa  egemen  
olan ve  o dönemde rakipsiz batı medeniyetini, bilimi, kültürü, bilim ve teknolojisi 

26 Tanzimat Reformu ile başlayan süreç içinde,aydın, daha doğrusu okumuşlarda ortaya çıkan   toplumsal 
ve kültürel yabancılaşma,Batılaşmanın bir ürünüydü. Bunun Türk Edebiyatı’nda yansıması;Felatun 
Bey ile Rakım Efendi, Araba Sevdası, Şık, Efruz Bey, Yaban, Kiralık Konak, Sodom ve Gomore, Aylak 
Adam, Kumru ile Kumru ve Tutunamayanlar gibi romanlarda sergilenmiştir(Bakınız: Ünaltı,H.,2011.
Türk Romanı Ve Yabancılaşma: Bir Edebiyat Sosyolojisi Denemesi . Yüksek Lisans Tezi. T.C. Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı)”

27 Hanioğlu,M.Ş.,1992.Batılılaşma.T.D.V. İslam Ansiklopedisi, C. 5, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. 
İstanbul. s. 148; Ortaylı,İ.,1985.Batılılaşma Sorunu. Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, 
C.1, İletişim Yayınları. İstanbul.s.137; Lewis, B.,1993.Modern Türkiye’nin Doğuşu. çev. Metin Kıratlı, 5. 
Baskı, TTK Yayınları. Ankara. s.46

28 Atatürk, K.,1961.Nutuk, cilt:I-III, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını; Atatürk, K., Atatürk’ün Söylev 
ve Demeçleri I-V, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını. 1945-1972; Aysan, A.,1986 .Atatürk’ün 
Ekonomik Görüşü: Devletçilik. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. Sayı: 6, 1986;  Eroğlu, H.,1981. 
Atatürkçülük.Olgaç Matbaası; İnan,A.,1959.Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler.Türkiye İş Bankası 
Yayını;Karaosmanoğlu,Y.K.,1958. Vatan Yolunda. Selek Yayınları.s.176; Kılıç,A.,1955.Atatürk’ün 
Hususiyetleri.Sel Yayınları. s. 57-116; Kocatürk,U., 2005 Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri.Atatürk 
Araştırma Merkezi. s.141-473)

29 Berkes,N.,2003. Türkiye’de Çağdaşlaşma. 4. Baskı, Yapı Kredi Yayınları. İstanbul.s. 20.
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ile birlikte almaktır”. Kısaca Atatürk“Efendiler! Dünyada her şey için; uygarlık 
için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir; fendir. İlim ve fennin dışında 
rehber aramak dikkatsizliktir, bilgisizliktir, yanlışlıktır”derken çağdaşlaşmanın 
en önde gelen boyutlarını dile getirmiştir.

Diğer yandan Batılaşma,Batı’ya,Avrupa’ya  özünü yitirmek pahasına Batı 
buyruğuna girmek olarak değerlendirilebilir30 . 

Bu bağlamda Atatürk’ün söylemi uyarıcı niteliktedir 31.Atatürk,6 Mart 
1922’deTürkiye Büyük Millet Meclisi’nin açış konuşmasında:” Artık ıslah-ı hal 
etmek için(durumu düzeltmek/iyileştirmek)mutlaka Avrupa’dan nasihat almak,
bütün işleriAvrupa’nın amline(emellerine) göre tedvir etmek(yürütmek/yapmak) 
bütün dersleri Avrupa’dan almak için bir takım zihniyetten küşayiş buldu(belirdi)
Halbuki hangi istiklal vardır ki ecnebilerin nesayihiyle(nasihatlar/öğütler) ecne
bilerin palnlarıyla yükselebilsin?Tarih,böyle bir hadise kaydetmemiştir.”

Bunların ötesinde Atatürk’ün siyaset açısından iki temel özelliğinin de  öne 
çıktığı söylenebilir.Bunlardan birincisi;Birinci Paylaşım Savaşı’ndan sonra em-
peryal güçler tarafından Türklere dayatılan teslimiyete karşı “Hayır”cesaretini 
göstermesi ve bir direnişi düzenleyerek onları denize dökmesiydi.İkincisi de, 
Doğu halklarının Batı’nın sömürgeliştirme  uygulamaları karşısında tutarlı ve 
umut verici direnişin zaferle sonuçlandırabileceğini gösterebilmesiydi.Bu, O’nun 
evrensel yanı olduğu kadar aynı zamanda oryantalizme verdiği yanıttı.

Yedincisi:Oryantalizmin Doğu (çevre) ülkelerinde eğitim alanında iki farklı 
eğilimi ortaya çıkardığı göz önüne alınmalıdır.Bunlardan birincisi şeriat eğitimi, 
ikincisi de yabancı dil ile özelikle lise ve sonrası yabancı ülkelerde eğitimin özen-
dirilmesidir32.

 Şeriat eğitimi,bir yandan   yukarıda değinildiği üzere “Oksidentalizm”’i  uç 
yaklaşımı olan Batı değerlerine karşı düşmanca, yıkıcı bir tavırla özdeşleştirmeyi 
ortaya çıkarmakta,bir yandan da “eğitim birliği” ilkesini ortadan kaldırarak top-
lumda kutuplaşmayı  yaratan bir uygulama olarak değerlendirilmelidir. 

Ancak ikincisi,en az birincisi kadar sorunlu ve olumsuzdur. Yabancı dil ile 
özelikle lise,üniversite ve sonrası yabancı ülkelerde eğitim,bir başka deyişle eği-
timde taşeronlaşma, bir ülkenin bugünü ve geleceği açısından toplumsal, ekono-
mik ve siyasal birçok olumsuzluğu beraberinde getirmekte, insanları mankurtlaş-
tırmaktadır33.

30 İlhan,A.,2012.Hangi Batı.  Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
31 Atatürk, K., Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-V, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını. 1945-1972
32 Kaymakçı,M.,2012.a.g.e.,s.113-115
33 Mankurt sözcüğünü Cengiz Aytmatov Türkiye gündemine kazandırdı. Mankurtlaşma, zihnin 

başkaları tarafından yeniden yapılandırılması yoluyla, kişinin kendi kimliğinden uzaklaştırılması 
ve yabancılaştırılması, böylece konuları egemen güçlerin bakış açısı ile değerlendirilmesi olarak 
tanımlanabilir (Çınar,İ.,2006.Mankurtlaşma Süreci.Anı.Ankara)
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Kısaca,bir yandan eğitim birliği göz önüne alınmalı,bir yandan da eğitimin 
taşeronlaşmasına karşı tavır geliştirilmesi gerekmektedir.

Sekizincisi:Türklerin, sadece savaşçı yönleri ile değil, yüzyıllar öncesinden 
günümüze değin de buluşları ile bilim dünyasına ışık tutmayı başaran bilim  in-
sanı yetiştirdikleri,zamanla unutulmuş  ya da unutturulmuş olsalar bile  yeniden  
daha yüksek düzeyde gün ışığına çıkarılmalıdır.Türklerin tarihsel süreç içinde; 
fizik,kimya,matematik,coğrafya,biyoloiji,moleküler biyoloji,gökbilim,tıp,ecza-
cılık gibi temel ve uygulamalı bilimler ile tarih ve sosyoloji gibi kültür bilim-
lerine 34,mimariye35 , savaş sanatlarına 36,toplumsal ve cinsiyet eşitliğine 37,Ahilik 
gibi toplumsal dayanışma ve meslek örgütlenmesine 38  yaptıkları katkıları anlatan 
34 Türklerin Bilime Katkıları:Akşemseddin: Tıp ve eczacılıkta; Ali Kuşçu:  Astronomi ve matematikte; El-

Biruni: Felsefe, matematik, astronomi ve coğrafyada; Cabir Bin Hayyan: Kimyada; El-Cezeri: Fizikte; 
El-Harezmi:Cebirde; Farabi: Felsefe ve müzikte;  İbn-i Sina:Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, 
tıp ve müzik gibi çeşitli bilimlerde; Nasir al-Din Tusi:  Gökbilimci ve matematikte; Piri Reis ve Seydi Ali 
Reis coğrafyada;Takiyuddin Raşid: Geometride;  Uluğ Bey:Astronomide çalışma yapmış Türk-Müslüman 
bilim adamlarının en tanınmışlarıdır. 

 Günümüzde de Afet İnan: Tarih; Aziz Sancar: DNA onarımı, kanser tedavisi, hücre dizilimi  ve biyoloji; 
Cahit Arf: Matematikte; Canan Dağdeviren:Cilt kanseri ve  kalp çipi alanında; Feryal Özel: Karadelikler, 
nötron yıldızları ve teorik astrofizik üzerinde, Feza Gürsey:Fizikte; Hulusi Behçet: Tıpda; Mete Atatüre: 
Fizikte; Oktay_Sinanoğlu:Kimya ve biyolojide; Türkan Saylan:Tıpta  evrensel düzeyde buluşları  ve 
katkıları olan Türk bilim insanlarının kimileridir.(Bakınız: https://dunyacabilgi.com/turklerin-bilime-
katkilari/;https://www.nkfu.com/turklerin-bilime-katkilari/; http://www.egitisim.gen.tr/tr/index.php/
arsiv/sayi-11-20/sayi-17-savas-ve-uygarlik-kasim-2007/215-bilime-katki-ve-bazi-turk-bilginlerinin-
bilime-katkisi; Adıvar, A. A., 1994. Tarih Boyunca İlim ve Din (Bilim ve Din) 5. Basım, Remzi Kitapevi, 
İstanbul;Kaymakçı,M.,2012.Küreseleş(tir)me Karşıtı Bilim Politik Yazıla.,İlkim Ozan Yayınları.
Antalya.s.167-177)

35 Türklerin evrensel düzeyde mimariye katkıları için çok sayıda örnek verilebilir. Bunlardan birisi, 1983’ten 
bu yana UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer alan Tac  Mahal ile ilgilidir.Mimarları, Türk ve dünya  
kamuoyunda yeterince bilinmemesine karşın  Mimar Sinan’ın İstanbul’dan davet edilen öğrencilerinden  
Muhammet İsa Efendi ve Mehmet İsmail Efendi’dir.   Planını  Muhammet İsa çizmiş, kubbeyi mimar 
Mehmet İsmail  yapmış, duvarlardaki yazıları yine İstanbullu hattat Serdar Efendi yazmıştır.Yabancı 
kaynaklarda  ise yapının baş mimarının Ustad-Ahmad Lahauri olduğu iddia edilir.Bir diğeri Mimar Sinan’ın 
ustalık eseri olarak kabul ettiği Selimiye Camisi’dir.(Bakınız: https://www.fikriyat.com/galeri/dunya/
osmanli-mimarisinin-sinir-asan-eseri-tac-mahal;Roux,J.-P.,2020.Türklerin  Tarihi.Pasifik’ten Akdeniz’e 
2000 yıl.Dergah Yayınları.s.46; https://islamansiklopedisi.org.tr/tac-mahal ;Söylemezoğlu,K.,1881.Edirne 
Selimiye Camii (1569-1575), I. Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, 14-18 Eylül 
1981, Bildiriler, İstanbul 1981, III, 199-209;  Kuban,D.,1997. Sinan’ın Sanatı ve Selimiye, İstanbul )

36 Türklerin Savaş Sanatına Katkıları;Türklerin ilk çağlardan beri savaş sanatına önemli katkıları olduğu 
bilinmektedir.Örneğin;mancınık, ıslıklı ok,çelik dövme tekniği,at koşumları,üzengi,eyer,gem gibi 
buluşlar ,atın evcilleştirilmesi,strateji ve taktik,ordunun 10/100/ 1000’lik gibi sınıflandırılması, güreş 
gibi konularda buluşları, bunlar arasında  söylenebilir.(Bakınız: Özdal,A.N.,2019.Türklerin Savaş Sanatı. 
Timaş Yayınları. İstanbul; Göksu,E.,2018.Kutadgu Bilig’e Göre Türk Savaş Sanatı. Kronik  Kitap; 
Hobson, J. M., 2020.Batı Medeniyetinin Doğu Kökenleri.7.Baskı(Çeviri:Ermet.E.) Yapı Kredi Yayınları.
İstanbul.s.111-113,194; xing.com/communities/posts/turkleri-savas-sanatına katkıları;)

37 Türklerin toplumsal ve cinsiyet eşitliğine Katkıları: Bacıyan-ı Rum örgütü:Anadolu Bacıları” adıyla  
Dünyadaki ilk kadın örgütlenmesinin Türkler tarafından gerçekleştirildiği belirtilmektedir(Bakınız: 
Bayram,M.,2016 Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum - Anadolu Bacıları Teşkilatı. Çizgi Kitabevi; https://www.
fikriyat.com/galeri/dunya/osmanli-mimarisinin-sinir-asan-eseri-tac-mahal;Roux,J.-P.,2020.Türklerin  
Tarihi.Pasifik’ten Akdeniz’e 2000 yıl.Dergah Yayınları.s.229-230; https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/
dunyadaki-ilk-kadin-orgutlenmesi-baciyan-i-rum-orgutu-1818938 Erişim 8 Mart 2021)

38 Türklerin toplumsal dayanışma ve meslek örgütlenmesine katkıları:Türklerin ürettiği özgün ve evrensel 
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eserler  nesnel olarak yeniden üretilmelidir.Üretim süreci,elbette bütün kimlikle-
rin  birbirine göre  üstün olmadığı temel ilkesiyle ele alınmalıdır.

Bu bağlamda,genel olarak Haçlı Seferleri ile başlatılan ve Batı’da esintileri 
hala devam eden,kimi zamanlar yeniden üretilen  “Barbar Türk “ algısına karşı,-
yukarda değinilen  temel  ve uygulamalı bilimler ile kültür bilimlerine,mimariye, 
savaş sanatlarına,toplumsal ve cinsiyet eşitliği  ve de  toplumsal dayanışma ve 
meslek  örgütlenmelerine kazandırdığı katkılar ile  yanıtlama konuları  gündemde 
olmalıdır.

Dokuzuncusu: Hiç  savunmaya geçmeksizin geçmişte Türkler ile Avrupalılar 
arasında  yaşanmış olumsuz ilişkilerin “konjoktürel :geçerli durum” olduğu kabul 
edilmeli ve ettirilmelidir.

Onuncusu: Başta Avrupa olmak üzere diğer dünya devletleri ve halklarına  
Türkiye’nin ve Türklerin çıkarları ödünsüz savunulmalı ve bu amaçla kurul-
muş,örneğin Birleşmiş Milletler,Avrupa Konseyi,Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
gibi kuruluşlarda  yapılmakta olan çalışmalara  hız verilmelidir.

Onbirincisi:Batının Avrupa merkezci kurumlarına karşı Türkiye’nin doğru-
dan öncü olarak kuruluşunu gerçekleştirdiği Türk Keneşi(Türk Konseyi),Türk-
soy ve Yunus Emre Enstitüsü gibi örgütlerin çalışmaları  boyutlanmalıdır.

Onikincisi: Uluslararası kurum ve sivil toplum örgütleri ile daha  yüksek dü-
zeyde bilimsel  etkinlikler gerçekleştirilmeli ve var olanlara hız verilmelidir.

Bu önermeler giderek artırılabilir.

Günümüzde oryantalist yaklaşımlarda dile getirilen yanlış algıları silmek,ön-
celikle  her Türk aydını,belki de daha doğrusu Türk okumuşu başta olmak üzere 
bilim ve devlet insanı,hatta Avrupa’da yaşamakta olan emek insanlarının üzerin-
de durması gereken bir borcu ve sorunudur.

dayanışma ve mesleki örgütlerden birisinin “ahilik örgütü” olduğu söylenebilir. Ahilik;13.yüzyılın 
ilk yarısından başlayarak 20.yüzyılın başlarına kadar Anadolu’nun şehir kasaba ve köylerindeki esnaf 
ve sanatkarlara elaman yetiştiren, işleyişlerini düzenleyen ve denetimlerini yapan bir örgüt olmuştur. 
Günümüzde kurulmuş olan sanatkar ve esnaf örgütleri,bu örgütlenmeden güzel ahlak ile sanatın 
birleştirilmesi, esnaf ve sanatkarların finansman sorunlarını çözümlemesi, ülkenin her yerinde uzun 
süre üretilen malların fiyatlarında istikrarın  oluşturulması ve dayanışmanın sağlanması gibi konularda   
örnek olabilir. Ahiliğin dini ve tarihi yönü kadar tedarik, üretim, dağıtım, bölüşüm, tüketim, yönetim, 
pazarlama gibi iktisat ve işletmecilik yönü de vardır. Ahi birlikleri oluşturan işletmelere  bugünkü 
KOBİ’lerin karşılığıdır demek olasıdır.(Bakınız:Bayram,M.,1991. Ahi Evran ve Ahi Teşkilâtının 
Kuruluşu.Konya.s.130,132;Cora,İ., 2017.Örgütlerin Yönetimi açısından Ahilik Örgütüne Genel Bir 
Bakış; Tarihi Bir Araştırma Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi.Cilt:9.Sayı:16.s251-279   https://dergipark.
org.tr/tr/download/article-file/351390; Demir, G., 2020.Osmanlı Devletinin Kuruluşu ve Ahilik, Ahi 
Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı, İstanbul; Erken,V.,1998. Bir Sivil Örgütlenme Modeli: Ahilik.
Ankara; Göksu,S.,2011.”Kırkambar (Ahilik Ansiklopedisi) - Ahilik Tarih Öncesinde Başlar.İstanbul; 
Güllülü,S.,1977.Ahi Birlikleri. İstanbul. s.18; Şeker,M.,1993. İbn-i Batuta’ya Göre Anadolu’nun Sosyal, 
Kültürel ve İktisadi Hayatı ile Ahilik. Ankara s.71,72)
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Türk-Yunan İlişkilerinde Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları 
Önerileri
Günümüzde Batı dünyasında,Balkanlarda ve özellikle Yunan algısında olum-

suz ve sorunlu  Türk İmgesini  kısa bir süreç  içinde değiştirmenin olası olama-
yacağı  söylenebilir.

Türk-Yunan ilişkilerinde zaman zaman yaşanan iyi komşuluk göstergeleri-
nin39 dışında genel olarak bir gerginliğinin ve bunun sonucu olarak kimi durum-
larda sıcak savaşının eşiğine gelindiği de gözlemlenmektedir.

Diğer yandan geçmişte olduğu üzere günümüz koşullarında da  büyük devletle-
rin, çıkarları doğrultusunda Yunanistan’ı kullanmaya devam ettiği görülmektedir.
Bu amaçla,başta Amerika Birleşik Devletleri(ABD)olmak üzere Fransa ve diğer 
Avrupa Birliği ülkelerinde  Doğu Akdeniz ve Yunanistan kaynaklı Ege sorunları 
öne çıkarılmıştır. Türkiye düşmanlığı kullanılarak  örneğin Yunanistan’daki ge-
leneksel ABD karşıtlığı törpülenmektedir. Bu sayede ABD’nin istediği yasalar, 
sözgelişi,ABD Yunanistan ile ve 1990’da imzaladığı  Karşılıklı Savunma İşbirliği 
Anlaşması, 5 Ekim 2019’da, bir protokol ile güncellenmiş bulunmaktadır. Bu 
antlaşma ile Yunanistan, ülkesindeki  askeri tesislerin ABD tarafından sınırsız 
kullanılmasına olanak vermektedir. Bir başka deyişle Yunanistan, dolaylı olarak 
ABD’nin  bir nevi sömürgesi  durumuna getirilmiş bulunmaktadır.

ABD’nin yapmış olduğu stratejik hamlenin iki ana hedefi olduğu belirtilebilir.
Birincisi; Türkiye kozu kullanılarak ABD askeri varlığının Yunanistan’da tarih-
te örneği görülmemiş şekilde yerleşmesini sağlamak,ikincisi de; kenar kuşakta 
Türkiye eğer kaybedilirse, Rusya’nın ve Kuşak Yol Projesi sayesinde bölgede et-
kisi daha da artan Çin’in, Balkanlar ve Akdeniz’den kuşatılmasında Yunanistan’ı 
merkez yapmak olduğu söylenebilir40.

Türkiye ile Yunanistan arasında,dönemsel çıkar çatışmalarının dışında  varo-
lan  çelişkinin, iki temel nedenden kaynaklandığı söylenebilir.

Bunlardan birincisi;Yunan kamuoyunun kolektif belleğinde Türklere karşı var 
olan kabullerin ya da “kalıp yargılar:stereotip”’ın  değişmezliğidir.Burada bir 
direnç söz konusudur.

İkincisi ise;Çağdaş Yunan tarihinin  Türklere karşı vermiş oldukları bağım-
sızlık savaşı  sonunda inşa edilmiş olmasıdır.Bu bağlamda günümüzde bile  Batı 
39 Türkiye ile Yunanistan arasında geçmişte kısa süreli de olsa dostluğu kurulabileceğine  ait örnekler vardır.

Sözgelişi; Lozan Antlaşması’nın imzalanmasının ardından iki ülke   arasında büyük tartışmalara neden 
olan azınlıklar sorunu  ortak bir zeminde buluşulması ile çözülebilmiştir. O dönem içinde Atatürk ve 
Venizelos gibi iki önemli liderin bu yakınlaşma için gösterdikleri çaba olumlu sonuçlar doğurmuştur. Bu 
süreç kesintilerle de olsa 1950’lere kadar sürmüş ve iki ülke NATO’ya üye olmuşlardır.

40 Gürdeniz,C.,2021.Mavi Vatan’ kavramının müellifi emekli Tümamiral Cem Gürdeniz:  “Yunanistan 
dolaylı sömürge”Barış Doster,28 Şubat 2021.Cumhuriyet



478 YUNAN ALGISINDA TÜRK İMGESİ (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)

dünyasının beslemekte olduğu çıkar çatışmasıyla Yunanistan, Türkleri/Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kendilerine tehdit olarak görmektedir.

Yunan halkı/Yunanistan Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kendilerine teh-
dit olarak görmelerine birçok örnek verilebilir.

Örneğin, 2014 yılında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan Ahmet Davutoğ-
lu’nun “Üçüncü Türk-Yunan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi -3.YDİK” toplan-
tısı için gitmiş olduğu Atina’da Milliyetçi Kontranews gazetesi’nin “Yeter artık 
Kabadayılık” başlığı ile Türkçe bir mektubu kaleme alması rastlantısal değildir. 
Yunanistan’da çıkan Kontranews Gazetesi’nin “Davutoğlu’na Açık Mektubu”nu 
yayınlamış bulunuyor. Mektup,“Gelin memleketlerimizi cennete dönüştürelim” 
cümlesiyle  sonlansa bile içeriği tek yönlü suçlama ve ötekileştirmeler ile dolu-
dur41.

Buna karşılık Yunanistan’da sağduyulu sorumlular da vardır. 2002-2005 yıl-
ları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapan emekli Amiral Andonis An-
donyadis “Üniformayı Asarken” adlı kitabında Yunanistan’da “Türkiye tehdidi” 
tabusunu yerden yere vurmaktadır 42.

41 Açık mektupda şunlar yazılmış: “Saygıdeğer Sayın Başbakan, Bizi 400 sene esir tuttunuz. Günün birinde 
başkaldırdık, sizi kovduk, sizi kestik ve Ankara’ya kadar kovaladık. Sonra siz bizi kestiniz ve denize attınız. 
Öncesinde İzmir’de evlerimizi yaktınız, devamında İstanbul’da kalan Rumları kovdunuz, Kıbrıs’ın yarısını 
da bizden aldınız.  

 Sayın Başbakan, 100 yıldır kavga eden ve birbirinin gözünü çıkarmaya çalışan iki kamu görmekten 
sıkıldık. Yeter bundan böyle gelin anlaşalım. Ülkemiz ne süre sorunla karşılaşsa ’Komşu bir yardıma 
ihtiyacın mevcut mı’ diye soracağınız yerde, derhal harp gemilerinizi, balıkçı teknelerinizi ve uçaklarınızı 
çıkarıp Ege’de turlamaya başladığınızı görüyoruz. Bizi korkutmak için mi? Bizden daha iri bir orduya 
sahip olduğunuzu biliyoruz. Türklerin çok aşırı iyi savaşçı olduklarını da biliyoruz. Ama unutmayın Sayın 
Başbakan savaşları her süre daha iri ordular kazanmıyor. Bazıları diyor ki bize ’şantaj’ yapmak için Ege’de 
sahip olduğumuz 3 bin ıssız adadan birileri alabilirsiniz. Bu gerçekleşse dahi siz zannediyor musunuz ki 
birkaç saatten çok tutabileceksiniz? Tabii ki hayır. Avrupalılar, Avrupa’ya pencereden girmenize müsaade 
edecek kadar aptallar mı? Avrupa’nın bir parçasına silah zoruyla girdikten sonra, 40-50 sene sonra tüm 
Avrupa’yı ele geçirip Müslümanlaştıracağınızı anlamıyorlar mı sizce?Son senelerde bir hurda gemi de 
çıkardınız ve Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde tutuyorsunuz. Bölgemizde petrol ve doğalgaz 
mevcut. Gelin anlaşalım. Bu petrolün iri bir yönünü komşularımızın almasını, İngiliz ve Amerikalıların 
yemesine yeğleriz. Gelin memleketlerimizi ’cennete’ dönüştürelim.”(Bakınız: Hürriyet, 6 Aralık 2014)

42 Andonis Andonyadis “Üniformayı Asarken” kitabı şöyle özetlenmektedir: “Türkiye ve dünya 6 mili tanıyor. 
Yunanistan bugün karasularının (6 mil) ötesinde bir hava sahası (10 mil) üzerinde egemenlik haklarını 
kullanmaktadır. Uluslararası hukuka uygun olarak karasularımızı 12 mile çıkarma hakkımız vardır. Ancak 
bu hakkı kullanmadığımıza göre, hava sahamız başka, karasularımız başka genişliktedir deyip dünya 
çapında eşi olmayan bir patentle komik duruma düşmemize gerek yok. Yunanistan’ın 20, yüzyılın başında 
(1931) tek taraflı 10 mil ilanı, uluslararası toplum için hiçbir anlam taşımaz. Uluslararası toplum ve tabii 
Türkiye de hava sahamız olarak 6 mili tanımaktadır. 

 Durum, yüzde 95’imizin inandığından farklı. Durum, Yunan halkının yüzde 95’inin Yunan parlamentosunun 
da yüzde 70’inin inandığından farklıdır. FIR bölgesi bir ülkenin egemenlik haklarının kullanımı ile 
ilgisizdir. Buralar uçuş tespit bölgeleridir. Adaları olan bazı ülkelerde FIR bölgeleri milli hava sahası 
sınırları ile örtüşebilir. Ancak bu durum Yunanistan için geçerli değildir. Atina FIR’ı dediğimiz sahaların 
yüzde 35’i uluslararası hava sahasıdır ve bu saha üzerinde Yunanistan’ın hiçbir egemenlik hakkı yoktur. 
Uluslararası Havacılık Teşkilatı (İCAO) da hükümlerinin sadece sivil uçakları kapsadığını açıkça 
belirtmektedir. Dolayısıyla tüm savaş uçakları ve tabii ki Türk savaş uçakları Atina FIR bölgesinde 
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Yunan algısındaki Türk imgesinin sorunlu yapısı ve olumsuz çağrışımlarının 
Yunan halkı üzerinde olumluya dönüştürülmesinin birinci koşulu,halkların bir-
birini tanımalarına bağlıdır. İkinci koşulu ise,geçmişte karşılıklı olarak yaşanmış 
travmaları,dramları bilmek, ancak geleceği inşa etmek açısından kaşımamak ge-
reği vardır.

Geçmişte Müslüman Türklerinin karşılaştığı çok sayıda acı olay da vardır. 
Örneğin McCarthy, 1821-1922 yılları arasında yaklaşık beş buçuk milyon Müs-
lümanın Avrupa’dan sürüldüğünü ve beş milyondan fazlasının öldürüldüğü ya da 
kaçarken hastalık ya da açlık sonucu öldüğünü tahmin etmektedir43. 

Yunan algısındaki Türk imgesinin sorunlu yapısı ve olumsuz yaklaşımların 
her iki ülke ve halklarına yarar getirmediği açıktır. Bu nedenle Türk-Yunan ilişki-
lerinde rekabet yerine işbirliği, çatışma yerine uzlaşı ruhunun egemen olması bir 
zorunluluktur. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin karşılıklı yarar teme-
linde daha da gelişmesi, salt iki ülke ve halkları için değil, bütün bölgenin refah 
ve istikrarı bakımından önemlidir.

Yunan hava sahası dışındaki sahalarda uçtuklarında bize uçuş planı sunmak zorunda değildir. Yunanistan 
uçuşların güvenliği için uçuş planı isteyebilir ancak karşı tarafın uluslararası kurallara göre böyle bir 
zorunluluğu yoktur.

 Hukukun izahı için sadece aptallar ölür. Türk savaş uçakları hemen her gün Atina FIR hattının uluslararası 
sahalarına girerek, uçuş planı sunma zorunlulukları bulunmadığını fiilen gösteriyorlar. Yunanistan da 
bunu hava trafiği kurallarının ihlal edildiği sayıyor ve Türk uçaklarını “tespit” için savaş uçaklarını 
havalandırıyor. İt dalaşları yaşanıyor. Türk savaş uçakları, uçuşlarında 6 ile 10 mil arasındaki sahalardan 
da geçerek Yunanistan’ın hava sahasının 10 mil olduğu iddiasını kabul etmediklerini fiilen gösteriyorlar. 
Yunanistan da bu kez milli hava sahasının ihlal edildiğini sayıp savaş uçaklarını taciz için havalandırıyor. 
Sonuç yine it dalaşı. 

 Uluslararası hukukun izahı çerçevesindeki işlemler uğruna kan döküldüğünü anlamak için asker olmak 
gerekmez. Hukukun izahı uğruna sadece aptallar ölür. 

 Sakarya’yı istersek Türkiye tehdit olur. Türk tehdidinin büyüklüğü ve şekli ile ilgili Yunanistan’da hüküm 
süren görüşe hiçbir zaman katılmadım, Türk-Yunan meseleleri ile ilgilendikçe, anlaşmazlık konularının 
özlü nedenlerden çok siyasi aptallık olduğu görüşü ağırlık kazandı. Eğer yıllarca Türk-Yunan meseleleri 
ile uğraşan bir insan ciddi tehdit tespit edememişse ya aptaldır ya da tehdidin tanımında boşluklar vardır. 
Kendimde bir sürü hata gördüm ama bunların arasında aptallık yoktu. Yunanistan sözgelimi eğer sınırları 
yine Sakarya’ya kadar genişletmek veya Kıbrıs’ı ilhak etmek ister ya da Kürtlerin otonom bir devlet ilanı 
çabalarına askeri katkıda bulunmayı kararlaştırırsa ancak o zaman Türkiye ciddi bir tehdit olabilir. Aksi 
takdirde Kardak, FIR hattına izinsiz girilmesi, 10 millik hava sahasının ihlal edilmesi ya da bazı Yunan 
adalarının silahsızlandırılmasına ilişkin talepleri siyasi-askeri oyunlardır ve kesinlikle ciddi bir tehdit 
oluşturmaz. 

 Paralarımız kavga isteyenlere gidiyor. Türk-Yunan anlaşmazlıkları birçok sosyal ihtiyacın karşılanması 
için harcanabilecek büyük paraların silahlara gitmesine neden olmaktadır. İki ülke de bu paraları 
doymak nedir bilmeyen bir canavar olan silahlanma programlarına harcamaktadır. Bu paralar, bizim 
kavga etmemizin, onların yaşaması anlamına gelen ve bu yüzden gerginliğin korunmasını isteyen kişilerin 
cebine gitmektedir.” https://diplomatikgozlem.com/_haber/andoniyadis-uniformayi-asarken; https://www.
hurriyet.com.tr/gundem/10-milde-cok-komik-oluyoruz-10020269

43 Justin,M.,1995. Death and Exile: The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims, 1821-1922, Darwin Press, 
ISBN 9780878500949
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Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkilerin dostluğuna dönüştürülmesi doğrul-
tusunda , tarihten gelen etmenler44   ile Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de egemen-
lik uyuşmazlığı,Azınlıklar Sorunu ve Kıbrıs Sorunu gibi güncel siyasi etmenlerin  
çözümü45 yanında olasılıkla diğerlerine göre  daha kolay  gerçekleştirilebilecek 
kültürel  çözüm önermelerini şöyle sıralamak olasıdır:

• Türkiye ile Yunanistan arasında  güvensizlik sorunu giderilmelidir.

Türkiye ile Yunanistan arasında, tarihden gelen etmenlerin yanı sıra güncel 
olarak Ege Denizi temelli ortaya çıkan adaların silahlandırılması, karasuları, kıta 
sahanlığı, hava sahası ve FIR hattı,Doğu Akdeniz,Kıbrıs ve azınlıklardan kay-
naklanan sorunlar varlığını korumaktadır.

Yunanistan, Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasçısı olarak gördüğü Türkiye’ye 
karşı ilk günden beri bir güvensizlik duygusu içerisindedir.Yukarıda da değinil-
diği üzere Yunanistan yıllardır, Türkiye’den gelecek bir tehdit algılamasını  ya-
şamaktadır.

Bu tehdit algılamasına karşılık  Yunanistan, geçmişte genişleme amacıyla Os-
manlı Devleti’ne saldırmıştı. Anadolu’ya asker çıkarmıştı. Geçtiğimiz yıllarda da 
uluslararası teröre destek verilmiştir.Aidiyeti belirsiz ve kimileri Türkiye sınırları 
içinde adaları  işgal etmiştir.Onikiadalar dahil,egemenliği altındaki adaları ulus-
lararası antlaşmaların aksine silahlandırmıştır.

Bütün bunlar Türkiye ile Yunanistan arasında  büyük gerginliklere neden ol-
makta ve Yunanistan’a duyulan güvensizliği arttırmaktadır.

Diğer yandan Yunanistan’ın;Uluslararası Andlaşmalar,Sözleşmeler ve İki-
li Mutabakatlara aykırı uygulamalar içinde bulunması ve ikili sorunları,Avrupa 
Birliği ve NATO düzlemine taşıması,hatta kimi durumlarda üçüncü ülkelere de 
dahil etme gayretleri,karşılıklı güvenin oluşturulmasını zorlaştırma ve de engel-
lemektedir.

Yunanistan’ın dostluk dışı yaklaşımlarına karşılık,Türkiye’nin  bugüne değin 
Yunanistan’ın bütünlüğüne karşı hiç bir harekette bulunmadığı da bir gerçekliktir.

Her iki ülke, arasındaki ilişkilerde en önemli engellerden birisinin de bu an-
lamda , dış politikasını saptarken ve diğer ülkelerle diplomatik faaliyetlerini yü-
rütürken Kıbrıs,Ege Denizi ve son olarak da Doğu Akdeniz uzlaşmazlıkların et-
kisini göz önünde bulundurmak zorunda kalmaktadırlar.

44 Aksu,F.,2017. Tarihsel Nedenler http://www.turkishgreek.org/ikili-iliskiler/uyusmazliklari-etkileyen-
faktorler/item/45-tarihsel-nedenler

45 Bakınız:”Yasin,K.G.,Türk-Yunan İlişkilerinde Güncel Sorunlar”Bölümü
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Bütün bunlar dikkate alındığında iki ülke arasındaki  güven ortamının oluştu-
rulmasının, uzlaşmazlıkların  giderilmesi için zorunlu bir etmen olmakla birlikte, 
tek başına yetersiz kalacağı görülmektedir.

Ancak karşılıklı güven eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. Güven eksik-
liğinin giderilmesi için aşağıda sıralanan kültürel önermelerin yaşama geçirilme-
sinin    bir ölçüde yararlı olacağı düşünülebilir.

• Yunan tarih yazıcılığında yeni bir bakış açısına gereksinme vardır.

Tarih yazıcılığının nasıl yapılması konusu,bütün ülkeler için geçerli olduğu 
kadar Yunan tarihinin yazılmasında da  gündemdeki sorudur. Tarih bilimi,tarih 
yazıcılığında iki yaklaşımın olduğunu söylüyor. 

Birincisi; tarihe bugünün gözlüğü ile bakmak olarak adlandırılan retrospektif 
yaklaşımdır. İkincisi de; tarihe geçmişin gözlüğü ya da değer yargılarıyla  bak-
mak,olayları dönemin koşulları altında yorumlamak olarak adlandırılan prospek-
tif yaklaşımdır.

Buna göre,geçmişe bugünün gözlüğüyle bakmak bilimsel olmadığı gibi top-
lumları olduğu kadar toplumlar arasındaki ilişkileri olumsuz bir duruma getir-
mekte, karşıtlıkları beslemektedir

Sözgelişi;Milliyetçilik çağı ile birlikte dış etmenlerin payı  ne olursa olsun 
Yunan Bağımsızlık Savaşı’nı hain bir başkaldırı olarak yorumlayabilirsiniz ya da 
doğal bir süreç olarak kabul edebilirsiniz. 

İstanbul’un fethinde, askerleri teşvik  amacıyla Fatih Sultan Mehmet’in şehrin 
yağmalanması  sözü vermesine  21.yüzyıl gözüyle bakarsanız  barbarlıktır demek 
olasıdır.Çünkü yağma,günümüzde insan hakların aykırıdır ve  kabul edilemez.
Bununla birlikte o çağın koşullarında bu durum,salt Doğu ya da Türklere  özgü 
bir olay değildi,bütün Avrupa’da yaygın bir uygulama  idi.İnsan hakları ve de 
uluslararası savaş sözleşmesi  yoktu.

• Yunanistan  tarih biliminin amacını  iyi değerlendirmeli ve  tarihsel 
gerçekleri çarpıtmamalıdır.

Tarih biliminin amacını bilmek, günümüz koşullarının değerlendirilmesi  açı-
sından da önemlidir.

Bu doğrultuda akla Bernard Lewis’in sözleri anımsanmalıdır: “Geleceği gö
rebilmek için tarihi bilmek çok önemli. Birey için  bellek ne ise, bir ulus için de 
tarih odur. Tarihini çarpıtan bir toplum nörotik bir kişi, tarihini bilmeyen toplum 
ise,  belleğini kaybetmiş bir insan gibidir.”46

46 Lewis,B.,2015.Tarih Notları-Bir Ortadoğu Tarihçisinin Notları. Ankara, Arkadaş Yayınevi
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Geçmişte Yunan halkı Türklere karşı koç baş gibi kullanmak  istenmiş-
ti.1919-1922 yıllarında 1919 Paris Konferansı’nda alınan kararlar ile Britanya,F-
ransa gibi ülkelerin yönlendirmesi ve desteğiyle Yunanistan gibi zayıf bir tetikçi, 
can çekişen büyük bir devlete vekil akbaba olarak saldırmıştı. Ancak Mustafa 
Kemal Paşa(Atatürk) önderliğinde Türk Ordusu,  kuruluşundan bu yana bir yüz-
yıldır çağdaş Yunan Devleti’nde egemen olan ve Megali İdea olarak bilinen “ya
yılmacı milliyetçilik(irredentist) politikasını” toprağa gömmüştür47,48.

Buna karşılık Yunanistan Parlamentosu, 25 Ağustos 1998’de,arkasından 5 
Aralık 2003’de uydusu olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi,  Yunan birliklerinin 
ana unsurlarının Anadolu’yu terk etmek zorunda kaldığı  14 Eylül 1922 tarihini 
“Küçük Asya Hellenlerinin Soykırımı” tarihi olarak kabul etti49. Ardından 24 Şu-
bat 1994’te de 19 Mayıs 1919 tarihini, “Pontus Rumları Soykırımı” tarihi olarak 
kabul edecektir. 

Yunanistan’ın tarihsel gerçekleri çarpıtması düşündürücüdür.Yunanistan; 
komşu bir ülkeyi işgale kalkışmış, Yunan ordusu Anadolu’da yağma, talan, katli-
am yapmanın yanısıra, binlerce fakir, köylü ve işsiz garip Yunan halk çocuğunun 
da Anadolu’da yok olmasına neden olmuştu. Bunların hesabını vermesi  ya da 
utanç içinde başını önüne eğmesi gerektiği halde Yunanistan tam tersini yaparak 
mazlum bir millete iftira atmaya devam etmektedir.

Bugün de Türkiye’yi, Mavi Vatanından ayırmaya çalışan emperyalist bir ha-
ritanın tetikçiliğini yapmaktadırlar. Akla, hukuka, mantığa ve gerçeklere aykırı 
bir vizyonu arkalarına Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ni alarak 
Türkiye’ye dayatmaya çalışmaktadırlar50.

47 Mavrogordatos,G.,Th,1983.StillbornRepublic:Social Coalitions and Party Strategies in Greece,1922-1936.
University of California Press.pp.28,29

48 Bakınız:”Erdem,N., Megali İdea Hayali”Bölümü; Özgün,C.,2015. Şark Meselesinin Gölgesinde Düzen ve 
Değişim: XIX. Yüzyılda Balkanlar. Yeni Türkiye. Cilt.68, s.2666-2688.

49 Örneğin Rum yönetimi tarafından hazırlanan ve 14 Eylül’ü ‘’Küçük Asya Yunanlığı ve Küçük Asya 
Yıkımı Günü’’ olarak kabul eden yasa, 5 Aralık 2003 tarihli Rum Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

 Yasanın giriş cümlesinde, ‘’Kıbrıs, Yunanlığın bir parçası olarak Türk boyunduruğunu hissetmekte ve 
Yunanlarla aynı acıyı paylaşmaktadır’’ denildi. Resmi gazetede, ‘’Türk devletinin ulusal hedefinin Yunan 
topraklarının azaltılması olduğu’’ da ileri sürüldü.Rum Resmi Gazetesi’ne göre, söz konusu yasa şu 
ifadeleri içeriyor:

 “1-Mevcut yasa, 14 Eylül tarihinin resmi olarak ‘Küçük Asya Yıkımı Anı ve Şeref Günü’ olarak kabulünü 
2003 yasası olarak kabul eder.2-Bu gerçekliği kabul eden ‘Kıbrıs’ (Rum) halkı, 14 Eylül 1922’de 
yerlerinden edilen ve haksız yere soykırıma maruz kalan Küçük Asya Yunanlarının bu gününü resmen 
anı ve şeref günü olarak kabul eder.3-14 Eylül günü her yıl ‘Kıbrıs’ halkı tarafından Bakanlar Kurulu’nun 
kararı ve resmi gazetede yayımlanmasından sonraki bir ay içerisinde, 14 Eylül 1922 tarihinde Türkler 
tarafından Küçük Asya’da yerlerinden edilen Yunanlar için konuşmalar, etkinlikler, anma törenleri ve 
başka tür etkinlikler yapmayı onaylar.(Bakınız:’https://www.hurriyet.com.tr/gundem/rumlar-14-eylulu-
soykirim-gunu-yapti-38556652)

50 https://veryansintv.com/megali-ideadan-megalomaniye
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Yunanistan Hükümetlerinin  bugünün koşullarında fanteziden ileri gitmeye-
cek Megali İdea hayallerine uzak durması,  özellikle kendi halkı için bir zorun-
luluktur.

• Yunan ders kitaplarında, Türkler için var olan olumsuz algılar  orta-
dan kaldırılmalıdır.

Yunan kamu oyunda, Türkler için var olan olumsuz algıların  oluşturulma-
sı,aile ve diğer sosyal ortamların yanında   okul ders kitaplarındaki    Yunan tarih 
yazıcılığının değerlendirilmesiyle  başlatılır.

Yunan tarih yazıcılığında “Biz” ve “Öteki/ Türk”  olan görüşün  okul kitapla-
rına,edebiyatına  ve diğer alanlara yansıması, “Türk egemenliği” anlamına gelen 
“Turkokratia”dan kaynaklandığı   gözlemlenmektedir51. 

Bu kapsamda Yunanistan’da Türkokratia’nın ortaya çıkardığı olumsuzlukla-
rın kuşaktan kuşağa aktarılmasında ders kitaplarının başat  rol oynadığı söylene-
bilir52.

İlk öğrenimden başlayarak  orta öğrenimde de devam eden süreçte,özellikle 
tarih ve edebiyat  kitaplarında biz” ve “öteki/ Türk konusunda bir tarih algısı  
oluşturulmakta olduğu görülür. Oluşturulan tarih algısında gelinen nokta: Türki-
ye, geçmişten bugüne “Doğu’daki büyük tehlike”dir ve “Türkler daima düşmanı
mızdır”53,54,55,56,57,58.Yunanistan’da çok az  istisna dışında,kişi,sivil toplum örgütü 
ve siyasi partiler ve kilisede bu görüşün yansımalarını  görmezlikten gelmek olası 
değildir. 

51 Bakınız:”Kaymakçı,M., Oryantalizm,Filhellenizm ve Turkokratia”  Bölümü
52 Bakınız:“Köstüklü,N.,M.Kıranı. Yunan Ders Kitaplarında Türk Kimliği Algısı” Bölümü
53 Ayanoğlu,B.,2011.Türk-Yunan Tarih Kitaplarında Karşılaştırmalı Öteki Yıldız Teknik Üniversitesi.

Yüksek Lisans Tezi,s.131 http://dspace.yildiz.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/1/598/0072718.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

54 Kıranı,M.,2014 Yunan ortaöğretim tarih ders kitaplarında Türk ve Türkiye imajı üzerine bir araştırma.  
Yüksek Lisans Tezi.   

 Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Konya
55 Köstüklü,N.,2015.Kıbrıs Rum Kesimi Tarih Kitaplarında “Türk” ve “Türkiye” İmajı.Türk 

Yurdu,Yıl:104,Sayı:330
56 Demirözü,D.,2017 Yunan İlkokul Edebiyat Kitaplarında Türk İmajı -The Image of “Turk” in Greek  Litera 

Volume: 27, Number: 2, 2017 65 Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi Litera: Journal of 
Language. Literature and Culture Studies.s.65-89

57 Yücesoy,O.,2018. The Perception Of Turkish Identity In Greek Elementary History Books. (In.,)
The Forgotten Turkish Identity of the Agean Island: The Turkish Identity in Rhodes and Kos.(Ed.,) 
Kaymakçı,M.,C.Özgün.Eğitim.Konya.pp.246-266

58 Özsüer,E.,2018.Yunanistan Lise Tarih Kitaplarında Türk İmajı.(İç.,)Dünyada Türk İmajı.Tarih 
Ders Kitaplarında Durum(Ed.,) Şimşek,A. Pekem  s.259 https://dergipark.org.tr/tr/pub/tuhed/
issue/43050/568760Akademi



484 YUNAN ALGISINDA TÜRK İMGESİ (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)

Okul çağlarında tarih olgusunun oluşturulması rastlantısal değildir.Bu çağlar, 
tarih bilincinin oluşturulduğu ilk yaşlardır. Genç  insanlar bu fikirlerle büyütüle-
rek   bir  yurttaş haline getirtilmektedir. 

Çok özetle;Yunan tarih   ve edebiyat ders kitaplarında Yunanlar; cesur, vatan-
sever, uygar ve yalnız ,öteki,yani Türkler;  fanatik, saldırgan, yağmacı ve ilkel 
olarak betimlenmektedir. Bu tanımlamalar, öğrencilerin doğal olarak seçmeleri 
gereken tarafı belirgin bir şekilde işaret etmekte ve ötekini içerisine hapsedildiği  
sözcükler,deyimler ve atasözleri üzerinden durağan ve daimi bir profil olarak ka-
lıpyargılar haline getirmektedir.

Bu kitaplarla   öğrenim-eğitim alan  gençler  en azından  gelecekte de Türk 
karşıtı,daha doğrusu Türk Düşmanı bir dünya görüşüne sahip olacaklardır.Bu 
dünya görüşüne sahip bireylerin Türklerle olan ilişkilerinde,örneğin kimi zaman-
lar spor yarışmalarında, Türkiye’den giden turistlere gösterilen  davranışlarında 
da gözlemlemek olasıdır.Ancak daha vahimi,bırakınız Ege Denizi ve Doğu Ak-
deniz’de yaşanmakta olan sorunları,Batı Trakya ile Rodos ve İstanköy’de kendi 
yurttaşları olan Türklere karşı olumsuz tutumlarıdır.

Yunanistan’da Türkler karşı  ötekileştirme söylemlerinin 1890’li  yıllarda ve 
hele Birinci Paylaşım (Dünya) Savaşı yıllarında  “Megali İdea” kapsamında do-
ruğa eriştiği gözlemlenmektedir59. 

Yunan ders kitapların milliyetçi ve önyargılı yanını eleştiren ilk çalışmaların 
1980’li yıllarda  başladığı ve 1990’dan sonraki yıllarda  ötekileştirme çalışmala-
rında değişikliklerin  hız kazandığı söylenebilir. 

Bu bağlamda Türkiye ve Yunanistan’da arasında  tarih müfredatlarına  yöne-
lik tartışmaların salt entelektüel düzeyde kalmadığı, aynı zamanda siyasal ku-
rumlar tarafından karşılık bulduğu da  gözlemlenmekteydi.Bu bağlamda iki ülke 
arasında  ilkesel olarak kabul edilen tarih ders kitaplarının gözden geçirilmesi 
konusunda mutabakata varılmış ve ötekine ait küçültücü ve aşağılayıcı ifadelerin 
kaldırılması  ilkesi benimsenmişti.Bu değişiklikte, özellikle Avrupa Birliği gerçe-
ğinin rol oynadığı  görülmüştü60.

Bunun gereği olarak  2007’de dönemin Yunanistan Milli Eğitim Bakanı Ma-
rietta Yannakou,ders kitaplarında Türkler ve Osmanlılar hakkında  var olan ifa-
deleri yumaşatmaya  çalışmıştı.Ancak bakanın bu yaklaşımı siyasi kariyerinin 
sonlandırılmasına neden oldu.

59 Daha ayrıntılı bilgi için bakınız:”Erdem,N.,Megali İdea Hayali”Bölümü 
60 Millas,H.,2008. Yunanistan’da Okul Kitapları ve Milliliğin Türü. ‘İnsan Hakları, Eğitim ve Ders Kitapları 

Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu – II’deki konuşması (İstanbul, 29–30 Kasım 2008).



485Mustafa KAYMAKÇI

Ve ders kitaplarında günümüzde Türkler için eski söylemlere yeniden dö-
nüldü. Kathimerini gazetesi’nin haberine göre    yeni tarih kitabında şu ifadeler 
kullanılıyor: “Türkler İzmir’e girdi. Rum ve Ermeni mahallelerini ateşe verdi. 
Metropolit Hrisostomos, Müslüman ahaliye verildi ve öldürüldü. Limanda ifa
de edilemez derecede acı anlar yaşandı, başrolde gemilere binerek kurtulmaya 
çalışan göçmenler vardı. Felaketi, Hıristiyanların katledilmesi ve yağmalama 
tamamladı. Bu, bölgede asırlardır süren Yunan mevcudiyetinin dramatik sonuy
du.” Kitapta ayrıca, Yunanlıların 1922’de Anadolu’dan “kovuldukları”, “kökten 
söküldükleri” ifadelerine yer verildiği açıklandı. Özetle;”okul kitabında Türkler 
yine düşman olmuş” bulunmaktadır61.

Aslında Avrupa Konseyi’nin 2001 yılında “21. yüzyıl Avrupa’sında tarih öğre
timi üzerinde tavsiye kararı”62 vardır.Tavsiye kararları;”Önyargıları ve basmaka
lıp yaklaşımların saf dışı bırakılması,tarihin ideolojik amaçlarla kullanılmaması 
amacından saptırılmaması,tarihin aşırı ulusçu, yabancı düşmanı, ırkçı, antise
mitis ve  hoşgörüsüz olmaması, insan hakları ve demokrasi gibi temel değerlerin 
yaygınlaştırılmasında rol oynaması, ihtilaflı ve duyarlı konuların çoklu bir bakış 
açısıyla tartışmalı biçimde incelenmesi, insanlık suçlarının önüne geçilmesini 
sağlayacak bir araç olması ve de kin ve nefret içerikli söylemlerin ders kitapla
rından çıkarılması gibi konuları” kapsamaktadır.

Bir  Avrupa Konseyi ve bir Avrupa Birliği ülkesi olan Yunanistan’ın anılan 
tavsiye kararlarına uygun olarak, Türklere karşı kin ve nefret içerikli söylemlerin 
ders kitaplarından çıkarması konusunda yaklaşım göstermesi beklenmelidir.

• Yunanistan,ülkesinde Yunan Yurttaşı olan Türklerin, kültürel kimli-
ğini tanımalıdır.

Türk-Yunan İlişkileri’nde en önemli sorunlardan biri, Yunanistan’da yaşa-
makta olan Türk azınlığının durumudur. Yunanistan’ın Türk azınlığına karşı ta-
kındığı tutum, her iki ülkenin ilişkilerini doğrudan etkilemektedir.

Yunanistan’da Türk kelimesi yasaklanmıştır.Resmi Yunan politikasına göre  
“Türk” azınlıktan “Müslüman” diye söz edilmektedir.Örneğin; Yunanistan’ın 
Başbakanlarından  Konstantin Mitsotakis, Washington’da 18 Haziran 1990 tari-
hinde bir gazeteciye verdiği demeçte, Yunanistan’da etnik azınlık durumundaki 
Türklerin durumunu şöyle tanımlıyordu: “Yunanistan’da Türk yoktur. Batı Trak
ya’da sadece Müslüman Yunanlar var.” Oysa,Batı Trakya’da yaşamakta  olan 
Türk toplumunun kimliğinin Türk olduğu yadsınamayacak şekilde bellidir63.
61 https://www.milliyet.com.tr/dunya/okul-kitabinda-turkler-yine-dusman-oldu-1532730kitaplar
62 Avrupa Konseyi 2001.Yirmibirinci Yüzyıl Avrupa´sında Tarih Öğretimi Üstüne Tavsiye Kararı.Rec200115. 

(Çevrimiçi) https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2342373 ,21 Eylül 2002.
63 Yunan idaresi, Lozan Antlaşması’nın 45. maddesinde Batı Trakya Türklerinin “Müslüman Azınlık” olarak 

tanımlanmasına dayanarak  Türk Azınlığının  “Türk” kimliğini  kabul etmemektedir.Lozan Antlaşması’nın 



486 YUNAN ALGISINDA TÜRK İMGESİ (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)

Üstelik Mitsotakis,1522’den beri Rodos ve İstanköy’ün kadim halklarından 
biri olan  Türk-Müslüman toplumunu da görmezlikten geliyordu.

Günümüzde de durum hiç değişmemiştir. 26 Aralık 2020 tarihli “Greek City 
Times” sitesinde, Onikiadalar  Parlementosu Turizm Bakan Yardımcısı Emma-
nouil N. Konsolas, “Onikiadalarda Türk olmadığı” konusunda makalesinden bir 
alıntı yayınlanıyordu.Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği(ROİSDER),ilgili bakanın bu açıklaması üzerine bir mektup kaleme al-
mış ve bakana Onikiadalarda Türk olduğuna  bildiren Türk belgeleri dışında   dört 
yabancı belgesi anımsatılmıştır64,65.

Kültürel kimliği belirleyen diğer bir öge din konusudur. Yunan Müslümanı 
olarak tanımlanan Yunanistan Türklerinin Din özgürlüğü de kısıtlıdır.Sözgelişi 
Batı Trakya’da Batı Trakya’da uzun süredir yaşanan en önemli sorunlardan biri 
de “seçilmiş” ve “atanmış” müftü konusudur. Yunan hükümeti Türk Azınlığın 
seçmiş olduğu müftüleri tanımayarak kendisi müftü atamıştır. Halk tarafından 

“Azınlıkları Korunması” başlıklı maddelerinde “Müslüman” terimi kullanılmasına karşın, Antlaşma’nın 
diğer hükümlerinde yer alan “Türk”  niteliğinden ve Konferans tutanaklarında geçen açıklamalarından 
, mübadele dışında bırakılan Batı Trakya’daki Azınlıkların etnik kimlik olarak Türk kökenli oldukları 
anlaşılmaktadır. 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan “Türk-Rum Ahalinin Mübadelesi Ahitnamesi” 
kapsamında da, “Türk” ve “Rum”  terimleri açıkça   kullanılmıştır. Bu sözleşmede, mübadeleye tabi 
tutulacak Azınlıkların birinin “Türk” diğerinin de “Rum/Yunan” milletine  ait olduğunu açıkça ifade 
edilmektedir.

 (Bakınız:Batı Trakya Online. http://www.batitrakya.org/bati-trakya/tarihi-surec/osmanlioncesi.html, 
(erişim:22.02.2021); Cin, T.,2009. Batı Trakya Türklerinin Hukuki Statüsü Sorunları ve Avrupa Birliği. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 11(1): 147-179; Defending Human 
And Minority Rights The Turkish Minorty Of Western Thrace ,2013. A compilation Of Interventions, 
Supplementary Documents, The Greek Delegation’s Right of Reply Texts, Komotini; Dönmez, 
M.,2014. http://muzafferdonmez.blogspot.com/2014_01_01_archive.html, (erişim: 22.02.2021); Dünya 
Bülteni,2018; https://www.dunyabulteni.net/dubam/yunanistanda-turkkimliginin-inkri-ve-bati-trakya-
turkleri-h425447.html, (erişim:22.02.2021)

64 Kaymakçı,M.2020. Onikiadalar  Parlamentosu Turizm Bakan Yardımcısı Emmanouil N. Konsolas’a 
yazılan resmi mektup. Mektupda Onikiadalarda Türk olduğuna  bildiren Türk belgeleri dışında   dört 
yabancı belgesi anımsatılmıştır.

 Bunlardan birincisi;”Avrupa Konseyi’nin Rodos ve İstanköy’deki Türk Kökenli Yunanistan Vatandaşlarının 
Durumu Hakkındaki Kararları”dır(Bakınız: 9 Mart 2012 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi Daimi Komitesi tarafından kabul  edilen “The Situation of the Greek Citizens of Turkish descent in 
Rhodes and Kos”  başlıklı    karar)

 İkincisi;  Willy Fautré’nin “Ethnic Turks In Rhodes And Kos Under Greek Rule” adlı raporudur. 
(Bakınız:Fautre,W.,2017. Greece: Ethnic Turks In Rhodes And Kos. Copyright Federal Union of European 
Nationalities,http://hrwf.eu”

 Üçüncüsü; Kira Kaurinkoski’nin “The Ethnic Turks In Kos And Rhodes: Reflections On Culture And 
Rights”adlı çalışmasıdır.(Bakınız: The Forgotten Turkish İdentity of the Aegean Islands: TURKISH 
IDENTITY in RHODES AND KOS  (Ed.,by Kaymakçı,M. ve Özgün,C.) Rhodes, Kos and the Dodecanese 
Island Turks Solidarity Association Publications pp .118-137

 Dördüncüsü ise : Panayote Dimitras’ın” Rodos ve İstanköy’deki Türk Azınlık: Uluslararası Arenada 
Tanınma – Yunanistan’da Zulüm”adlı  çalışmasıdır.(Bakınız: The Forgotten Turkish İdentity of the 
Aegean Islands: Turkısh Identıty İn Rhodes And Kos  (Ed.,) Kaymakçı,M., Özgün,C. Rhodes, Kos and the 
Dodecanese Island Turks Solidarity Association Publications. pp .96-102)

65 Daha ayrıntılı bilgi için bakınız: “Kaymakçı,M.,Rodos ve İstanköy Türklerinin Güncel Sorunları” Bölümü
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demokratik olarak seçilmiş bu müftüler, ‘‘sahte müftülük iddiasıyla’’ suçlanarak 
yargılanmışlardır66.

Rodos ve İstanköy Türklerine din konusunda da benzer uygulamalarla kar-
şı karşıyadır.1925 yılında oluşturulan Müftülük makamı 1990 yılından beri boş 
kalmaktadır. Rodos ve İstanköy’deki Türk toplumu yeni müftüyü  seçme hak-
kından mahrumdur. Dini vaizler, İmamlar, Türk toplumunun rızası aranmaksızın 
merkezi yetkililer tarafından atanmaktadır. Bu nedenle, bu vaizler Türk toplumu 
tarafından tanınmamaktadır67.

Yunanistan’da Türk toplumunun kültürel kimliğinin bir diğer ögesi de Va-
kıflardır. Türk Vakıfları, bu topraklardaki Türk varlığının geçmişi ve geleceği-
dir. Yunanistan’ın Türk nüfusunun kimliğini koruması  , Vakıflarının varlığını 
sürdürebilmesiyle yakından ilgilidir. Bugünün Yunanistan’ında Türk Vakıflarının 
varlığını sürdürmenin olası olmadığı gözlemlenmektedir. Vakıfların yönetimi 
Türklerin elinden alınmış; Türk azınlığın yönetiminde, söz sahibi olamadığı va-
kıf malları da bağışlarla, satışlarla, kamulaştırmayla elden çıkarılmış; kalanları da 
vergiye tabi tutulmuştur. Vakıflarını yönetememek ve vakıf mallarının eritilmesi-
ni engelleyememek Türk azınlığın kendi dilinde eğitim, din ve ibadet özgürlüğü 
başta olmak üzere Vakıflarla bağlantılı tüm alanlardaki hakları tehlikeye girmiş 
bulunmaktadır68,69.

Yunanistan’ın Türk kimliği,ibadet özgürlüğü ve Türk Müslüman Vakıflarına 
getirdiği sınırlamalara karşılık,günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Lo-
zan’da “azınlık” olarak belirlenen gayrimüslimleri,Rumlar da dahil olmak üzere  

66 Batı Trakya’da müftülerin seçim usulüne ilişkin hükümler ayrıntılı biçimde 1913 Atina Antlaşması ile 
düzenlenmiştir ve , 2345/1920 sayılı ve tarihli kanunla iç hukuka yansımıştır. Söz konusu bu kanun, 
geniş yetkilerle donatılmış müftülerin, yaşadıkları çevredeki Müslümanlar tarafından seçilmesini 
öngörmüştür. Baş müftünün seçiminin ise daha önceden seçilmiş müftülerin tercihiyle belirlenmesi ve 
Yunan makamlarınca onaylanması kararlaştırılmıştır 1990 yılında İbrahim Şerif ve Mehmet Emin Ağa 
Azınlık tarafından müftü olarak seçilmiş, fakat Yunan hükümeti Azınlığın seçmiş olduğu müftüleri 
tanımayarak kendisi müftü atamıştır. Halk tarafından demokratik olarak seçilmiş bu müftüler, ‘‘sahte 
müftülük iddiasıyla’’ suçlanarak yargılanmışlardır(Bakınız:Dünya Bülteni, 2018;Yılmaz,E.A.,2019. Batı 
Trakya Türklerinin Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme. Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları 
Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics (EJRSE) ISSN:2148-9963 
www.asead.com ASEAD CİLT 6 SAYI 3 Yıl 2019, S 252-260

67 Bakınız; Kaymakçı,M.2021.Birleşmiş Milletler Anti-Semitik, Müslüman Karşıtı ve Diğer Dini 
Hoşgörüsüzlük Türleri ve Nefret Suçları Avrupa Konseyi Özel Temsilcisi Mr. Daniel Höltgen’e gönderilen 
Resmi mektup

68 Kaymakçı,M.,2014.Current Proplems and Solutions Concerning Turkish Identity in Rhodes and Kos.(In.,)
Turkish Identity in Rhodes and Kos.(Ed.,)Kaymakçı,M.,C.Özgün.  Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks 
Culture and Solidarity Association Publishing,Meta Press,pp.3-24; Özgün, C.,2019. Assessments On The 
Relatıonshıp Among Identıty, Space And Foundatıons In Rhodes And Kos.(In.,)Turkish Foundations In 
Rhodes And Kos .(Ed.,) Kaymakçı,M., C. Özgün, F. Yaldız .Eğitim. Konya. pp.61-74.

69 Yasın,G.K.,2019.Turkish Foundations in Greece:An Analysis of Turkish Foundations Within The 
Framework Of Their Legal Sttus,Their İnterraction With Politcs And Their Place On Social Life.(In.,)
Turkish Foundations In Rhodes And Kos ( Ed.,)Kaymakçı,M.,C.Özgün.  Eğitim. Konya,pp.149-177
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Türk toplumunun bir parçası  olarak görmüş “…dini, hayır işleri ,sosyal, eğit
sel, sağlık ve kültürel” alanlarda yaptığı yeni kanuni düzenlemelerle, onları Türk 
yurttaşlarıyla eşit  duruma getirmiş bulunmaktadır70,71,72.

İstanbul Rumlarının,kendi kültürel kimlikleri ile örgütlenmelerine ve çift dil-
lilik temelinde okullara sahip olması konusunda bir sınırlama  yoktur

Rumlar Patriklerini kendileri seçmektedirler. 

Okullarında olduğu üzere adında “Rum”  sözlüğü  geçen vakıflar kurmakta-
dırlar. Türkiye’de 1974 ile 2001 yılları dışında , cemaat vakıflarının taşınmaz mal 
edinmeleri konusunda her hangi bir sınırlama ya da engellemede bulunulmamış-
tır. Cemaat vakıflarının taşınmaz mal edinmeleri konusunda, söz konusu dönem-
de yargısal kararlarla ortaya çıkan sorunlar 2002, 2003 ve 2008 yıllarında yapılan 
yasal değişikliklerle giderilmeye çalışılmıştır. Yeni Vakıflar Yasası ile devletin 
elindeki malların bir kısmının iadesi  yapılmıştır ve bu süreç devam edecektir.

Günümüz mevzuatımızda cemaat vakıfları ile diğer vakıflar arasında taşınmaz 
mal edinmeleri noktasında her hangi bir farklılık bulunmamaktadır.

Özetle,Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye’nin azınlıkların  kültürel kim-
likleri ile örgütlenebilmeleri,çift dillilik temelinde okullara sahip olması ve vakıf-
larının yaşadıkları sorunları giderilmesine  konularında önemli düzeyde olumlu 
adımlar attığı gözlemlenmektedir. 

Buna karşılık, Avrupa Birliği  üyesi olan Yunanistan’ın ülkesinde bulunan 
Müslüman Türk azınlığına ait yukarıda değinildiği üzere kışılar devam etmekte 
ve giderek kötüleşmektedir. Sözgelişi Yunanistan’ın 2008 yılında çıkardığı yeni 
Vakıflar Kanunu ile  Türklerin taşınmaz mal edinme ve diğer  kimi konularda 
sınırlamalar getirdiği bilinmektedir. Yunanistan’ın Lozan Antlaşması’ndaki yü-
kümlülüklerini göz ardı etmesi oldukça düşündürücüdür.

• Yunanistan,kültürel operasyonlarına son vermelidir.

Yunanistan geçmişte Türkiye ile yaşadığı siyasi ve sosyal  olayları kültürel 
olarak saptırmaktadır.Bunlardan birisi de mübadele konusudur.

Yunanistan’ın son dönemlerde mübadele konusunu,Türkiye’ye yönelik siyasi 
ve kültürel ataklarında koçbaşı olarak kullandığı da gözlemlenmektedir. 30 Ocak 
70 Alkan,M., 2009.Azınlık Vakıfları. (Tarihî Arkaplanı, Hukukî Yapısı Ve İç Analizi) Minority Foundations 

(Historical Background, Juridical Status and Internal Analysis) http://ataum.gazi.edu.tr/posts/view/title/
azinlik-vakiflari-(tarihi-arkaplani,-hukuki-yapisi-ve-ic-analizi)-51354

71 Çağatay,M.,2011.Geçmişten Günümüze Azınlık Vakıflarının Mal Edinmeleri Sorunu. The Problem Of 
Property Acquisition By Minority Foundations From Past To Present http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/
m2011-96-1137

72 Okutan,H.,2019.Cumhuriyet’ten günümüze Heybeliada Ruhban. Bağlantı: http://hdl.handle.
net/11616/15022
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1923’te Lozan’da Yunanistan baş delegesi Venizelos’un imzaladığı protokole hiç 
değinmemekte, mübadeleyi, Rumları Anadolu’dan zorla göndermek için Türkler 
tarafından uygulanmış tek taraflı, hukuk dışı bir tasarruf olarak yansıtmaktadır. 

Türkiye’de, Yunanistan Devleti tarafından  iyi düşünülmüş, en ince noktasına 
dek planlanmış bir toplum mühendisliği ile karşı karşıya kaldığı göz önüne alın-
malıdır. Bu kapsamda Türkiye’de mübadele konusunu Yunanistan’ın bu politika-
sı çerçevesinde işleyen kimi roman, makale inceleme, anılar ve filmlerin73  bilinç 
körlüğüne, bellek felcine yol açan kültürel operasyonlar olduğu fark edilmelidir.

• Türkiye ve Yunanistan arasında kültürel ve bilimsel  diyalog kurul-
malıdır74.

Kültürel   ve bilimsel diyalogun üç bileşeni vardır.

Birinci bileşeni;Kişilerarası kültürel  iletişimdir.Bu kapsamda; öğrenci-öğren-
ci,öğretmen-öğretmen arasında birlikte çalışma ve dayanışmayı teşvik etme,uz-
laşma ve yansıma gibi kültürel konular,bir proje kapsamında sağlanmalıdır

Proje;Türkiye ve  Yunanistan arasındaki sivil toplumlar arasındaki iletişimi 
güçlendirmek ve karşılıklı deneyim değiş tokuşu yapmak, her iki ülkenin tarihini 
ve özellikle de kültürlerini kapsayacak şekilde  düzenlenebilir.

Bu amaca uygun olarak ; her iki ülkedeki üniversitelerden gelen öğrenci ve 
öğretmenler arasında yeni eğitim teknolojileri geliştirilebilir, uzun dönemli pe-
dagoji,  psikoloji, tarih, etnografi, felsefe, kültüroloji, sosyoloji, gazetecilik ve 
coğrafya gibi alanlarda eğitim planları ve programları  yapılabilir.

Bu kapsamda her iki kültür arasında kültürlerarası diyaloğu ve eğitimi yo-
ğunlaştırma amacı ile  ziyaretler, seminerler, eğitim kampları, öğrenci ve öğretim 
elemanı değiş tokuşu gibi etkinlikler devreye sokulabilir, öğrenci- öğretmen  el 
kitapçığının geliştirilebilir.

73 Türkiye’de suyun iki yakasına uzanan sevdaların, yarım kalmış aşkların, neredeyse yüz yıl saklanan çeyiz 
sandıklarının hikâyeleri, Türk okurunu duygulandırmaktadır. Sinemadan, TV ekranlarından yansıyan 
çağdaş aşk masalları seyirciyi ağlatmaktadır. Örneğin en son, mübadele sonrası alevlenen yarım bir aşkın 
hikâyesi olarak çevrilmiş olan “Paramparça” filminin bunlardan biri olduğu,bu tür toplum mühendisliğiyle 
oluşturulan algının ,ortalama kimi yurttaşımızca, tarihsel zorunluluk olan, Türkiye’nin uluslaşmasında 
büyük etkisi olan mübadeleye lanet okur hale gelmiş olduğu bildirilmektedir.(Bakınız:Özbek,H.,2021.
Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Özbek:Yunanistan Tarihsel Gerçekleri Çarpıtıyor. “Barış 
Doster,6 Mart 2021.Cumhuriyet”

74 Yunanistan ve Türkiye arasında kültürel ve bilimsel  diyalog konusunda imzalanmış anlaşmalar vardır.Bu 
kapsamda 4 Aralık 2007 tarihinde Atina’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Değişim Programı”nın 
onaylanması; 5 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete  Sayı : 26958 Milletlerarası  Andlaşma Karar Sayısı : 
2008/13883 ile yapılmıştır.Sorun, bu programın hayata nasıl geçirilebileceğinden kaynaklanmaktadır.
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Öğrenci-öğrenci,öğretmen-öğretmen diyaloğu  için değişim, yakın sınır kent-
lerinden başlayarak geliştirilebilir. Kişiler arasındaki kültürel  iletişimin başarısı 
için, tarafların dillerini öğrenmelerinde de yarar vardır. 

İkinci bileşeni, Türkiye ile  Yunanistan arasında kültür ve sanat alanında kül-
türlerarası diyaloğun geliştirilmesidir.

Bu kapsamda müzik, opera, sahne sanatları, plastik ve görsel sanatlar, grafik 
sanatları, halka açık sanat, geleneksel sanat, dijital sanat, edebiyat, kent kültürü, 
sinema, belgesel, animasyon, mimarlık, halk kültürü, kültürel diplomasi ve tarih 
gibi tematik alanlarda  projeler yapılabilir.

Bu amaca uygun olarak;kültürel ve sanatsal çalışmaların ve ürünlerin dolaşı-
mı,ortak kültürel ve sanatsal faaliyetler, kamuoyunun kültürlerarası diyaloğu an-
lamasına yönelik faaliyetler, sanat koleksiyonlarının dolaşımı,iyi uygulamalar ve 
deneylerin paylaşılması ile kültürel ve sanatsal çalışmalar ve kültürel politikalar 
konusunda farkındalık artırma çalışmaları düzenlenebilir.

Üçüncü bileşeni; iki ülke arasında bilimsel işbirliği olanaklarının geliştirilme-
sidir.

Bilimsel işbirliği kapsamında; sosyal bilimler, doğal bilimler, uygulamalı bi-
limler ve matematiksel ve bilgisayar bilimleri ile ilgili  ortak çalışmalar yapıla-
bilir. Burada öncelikli  olarak sosyal bilimler dışında  doğal bilimler, uygulamalı 
bilimler ve matematiksel ve bilgisayar bilimlere yer verilmesinde yarar vardır.
Örneğin; her iki ülkenin Akdeniz ülkesi olmalarından dolayı tarımdan sanayiye 
kadar her konuda ortak bilimsel çalışmalar için ortak projeler düzenlenebilir.

• Türk ve Yunan Medyası arasında ilişkiler artırılmalıdır.

Türk ve Yunan Medyası arasında ilişkiler artırılmasında temel ilke,diğer tara-
fın ötekileştirildiği medya içeriği yerine,birbirini anlamaya çalışan bir yaklaşım 
olmalıdır.

Bunun sağlamak için her iki ülkenin gazetecileri ve diğer medya çalışanları 
arasında daha sıkı bağlar kurulmalıdır.

Bu bağlamda,her iki ülkenin dili,kültürü,ekonomik ve sosyal gerçeklerine yö-
nelik araştırmalar yapılmalı ve toplum ile paylaşılmalıdır.Bunlar arasında;ülkele-
rin özellikleri,insanların hikayeleri,kültürel etkinlikler,her iki ülkede yaşamakta 
olan Türk ve Rum topluluklarının sosyo-kültürel ve ekonomik sorunları,farklı 
alanlardaki başarılar,ortak ekonomik ve çevre sorunları gibi güncel siyasetin dışı 
gibi konular sayılabilir.
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Anılan amaca yönelik olarak;her iki ülke arasında medya çalışanları için kısa 
süreli değişim  ve staj programları düzenlenebilir,medya meslek örgütleri arasın-
da ortak projeler yapılabilir ve medya eğitimi veren üniversiteler arasında işbirli-
ğinin artırılması gibi uygulamalar devreye sokulabilir75.

• Türkiye ve Yunanistan yerel yönetimleri arasında bağlantılar  güç-
lendirilmelidir

Şehirlerin uluslararası alandaki önemi, kent ortamında yaşayan nüfus yoğun-
luğunun yanı sıra giderek farklı kültürleri de  içinde barındırmaktan kaynaklan-
maktadır. Her şehir, kimliği ve boyutlarına göre yaşayan ve değişen bir kültür ve 
tarihin ürünüdürler. Bu bağlamda Belediyeler,  bir başka değişle yerel yönetimler,  
sürdürülebilir kalkınma kapasitesini oluşturur, demokratik sürece destek verir. 
Belediyelerin bu özellikleri nedeniyle topluluklar ve ülkeler arasında eşitliğe da-
yalı ilişkiye geçmeleri,birbirlerini tanımaları ve dostluk oluşturmaları yanında 
maddi ve manevi zenginliklerinin artmasına da  gündeme getirir. 

Kardeş şehirlerin sakinleri ve kurumları, deneyim alış verişi, sorunlar ve  çö-
züm arayışları konularında birbirine yardım edebilir. Kardeş şehirler, taşımacılık, 
çevre koruma, eğitim, organize suçla mücadele, eşit fırsatlar, istihdam olanakları 
gibi konularla birlikte çalışabilir. Bu organizasyonlar bilgi teatisi, öğrenme, in-
sanları bir araya getirme ve farklı kültürler ve toplumlarla tanışma fırsatlarını 
yaratmaktadır.

Türkiye ile Yunanistan’nın  şehir ve ilçeleri arasında birçok kardeş şehir  söz-
leşmesinin yapıldığı bilinmektedir.Bunların kayıta geçenleri şunlardır76: Antalya/ 
Alanya- Nea Ionia, Altınoluk- Geras ve Midilli, Edremit- Amaliada, Denizli- Ro-
dos ve  Larissa, Edirne- Dedeağaç,  İstanbul- Atina,  Aliağa- Kymi,  Bergama- Mi-
dilli, Naousa ve Nea Peramos,  Çeşme- Ionia, Vula ve  Sakız,  Edremit-Amaliada,-
Foça- Palea Fokea,  Karşıyaka- Kavala ve Elefteryo.Kordelyo,  Konak- Konitsa, 
Menemen- Yunanistan Menemeni,  Selçuk- Dion,   Ürgüp- Larissa ve Prokopi,-
Tekirdağ- Gümülcine ve   Kavala, Zonguldak- Trikala,  Karadeniz Ereğli-Hydra

Anılan kardeş şehir sözleşmelerin daha çok Ege Bölgesi’ndeki kentler arasın-
da olduğu gözlemlenmektedir.Diğer yandan bu ilişkilerin genellikle  şenliklerle 
sınırlı olduğu söylenebilir.Şenliklerde  olumlu ortak konuların öne çıkarılması 
doğru bir yaklaşımdır,ancak bir eksiklik olarak yorumlamak da olasıdır.Kimi du-
rumlarda  ortak olmayan ya da iki ülke arasındaki çatışmaya neden olan  konula-
rın da tartışılması gerekebilir.Çünkü var olan sorunların tartışılmaması, karşıtlık-

75 Paksoy,A.F.,2019.Ege’nin İki Yakası.Türk Basınında Türk-Yunan İlişkileri.Literatür akademi.s.208
76 htps://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27deki_%C5%9Fehirlerin_

karde%C5%9F_%C5%9Fehirleri_listesi
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ların ertelenmesi,bir bakıma çözümsüzlüğü sürdürmek ,hatta istemek anlamına 
da gelebilir.

Yerel yönetimler arasında var olanlar güçlendirilmelidir ve yeni  bağlantılar 
kurulmalıdır. 

Ancak, kardeş kentler ilan edilirken bile, düşmanlıkları körüklemekten kaçın-
mayan Yunanistan’a büyük görevler düştüğü söylenebilir. 

Örneğin:İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Selanik’i kardeş şehir olarak kabul 
edeceği sırada, Selanik Belediyesi “Sözde Pontus Soykırımı Anıtı”nı dikiverdi. 
Mayıs 2006 tarihli gazete ve ajansların bildirdiğine göre; Kent merkezindeki 
Ayasofya Meydanı’nda dikilen, bronz bir ağlayan kadın heykelinden oluşan anı-
tın açılış töreninde konuşan Selanik Belediyesi Meclis Başkanı Sotiris Kapeta-
nopulos, bu anıtla “Selanik Belediyesinin soykırımı tanıdığını” söylemekteydi77 
.Bunun üzerine haklı olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kardeş şehir 
konusu askıya alınmıştı. 

• Türkiye ve Yunanistan arasında ekonomik ve ticari ilişkiler gelişti-
rilmelidir.

Ekonomik ve ticari ilişkilerde de karşılıklı çıkarlar yaklaşımı egemen olmalı-
dır. Bu kapsamda günümüzde Türkiye ile Yunanistan arasındaki ekonomik iliş-
kiler, 2001’de yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması” ile 2001 tari-
hinde yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasın
da Ekonomik İşbirliği Anlaşması” ile başlatılmış durumdadır. Buna bağlı olarak 
Türk ve Yunan özel sektörü arasındaki işbirliğinin ve karşılıklı yatırımların özen-
dirilmesi ve desteklenmesi amacıyla iki ülke arasında düzenlenen YDİK Toplan-
tıları kapsamında İş Forumları gerçekleştirilmektedir.

Türkiye ile Yunanistan’la ilişkilerinin  en somut yansımaları ticaret, ekonomi, 
ulaştırma ve turizm alanlarında gözlenmektedir. Örneğin,ticaret hacmının dalga-
lanmalar  göstermelerle birlikte yükselen bir serin  izlediği  söylenenebilir. 2015 
ve 2016 yıllarında, ikili ticaret hacminde bir düşüş meydana gelmiş olmakla bir-
likte, 2017 yılında ticaret hacmi,3.5 milyar dolarla  tekrar yükselişe geçmiş,bu 
rakam  2018’de  4,18 milyar Dolara ulaşmıştır.

Yunanistan’ın ülkemizdeki doğrudan yatırımlarının toplam değeri 6,8 milyar 
Doları bulmaktadır.Türkiye’nin Yunanistan’daki yatırımları ise diğer Avrupa ül-
keleri üzerinden yapılan yatırımlarla birlikte yaklaşık 500 milyon Dolar düzeyin-
dedir. Türk iş insanları son dönemde yat limanı ve liman işletmesi gibi alanlar 
başta gelmek üzere, Yunanistan’da açılan ihaleler ve özelleştirme programları ile 
77 www.hurriyet.com.tr/selanikte-sozde-soykirim aniti/28 Mayıs 2006 .
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Yunan şirketlerle ortaklıklar ihdas etmeye ilgi gösterdikleri görülmektedir. Setur 
ve Doğuş Grubu, marinalar alanında Yunanistan’a yatırımlarda bulunmuşlardır. 
Yunan yatırımcılar ise, Türkiye’de bankacılık sektörü dışında, genellikle bilişim 
teknolojisi (IT), tarım uygulamaları, ambalaj, plastik, eczacılık, kozmetik, balık-
çılık, turizm ve inşaat sektörlerinde etkinlik göstermektedirler. 

Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası, Atina, Gümülcine ve İskeçe’de bulunan birer şu-
besiyle, 2009 yılından bu yana Yunanistan’daki bankacılık faaliyetlerini sürdür-
mektedir.

Türkiye ile Yunanistan’ arasında öncelikli işbirliği alanlarından biri de ise 
ulaştırmadır. THY başta olmak üzere, ülkemizdeki havayollarının iki ülke ara-
sında farklı güzergahlarda gerçekleştirdikleri haftalık toplam sefer sayısı 52’dir. 
Havayolu taşımacılığının yanısıra İzmir ve Selanik arasında yük ve yolcu taşıma-
cılığı yapacak gemi seferlerinin başlatılması, İstanbul-Selanik hızlı tren hattının 
kurulması ve İpsala-Kipi sınır kapısında ikinci bir karayolu köprüsü inşasına yö-
nelik somut ortak projelerin hayata geçirilmesiyle denizyolu, demiryolu ve kara-
yolu taşımacılığının da geliştirilmesi hedeflenmektedir78.

• Türkiye ve Yunanistan arasında turizm geliştirilmelidir.

Turizmin önemi,sağlanan bir birimlik gelirin ekonomilerde iki birimlik can-
lanma yaratmasından gelmektedir.Ayrıca sektör, girdi alımları ile 54 ayrı sektöre 
gelir temin etmektedir.

Bu nedenle turizmden sağlanan gelirler, Yunanistan ve Türkiye gibi ülkelerde 
de ekonomilerinde yaşamsal bir öneme sahiptir.

Bu kapsamda her iki ülke,olağanüstü turizm potansiyeline  sahiptir.Her iki 
ülkede turizm altyapısı iyi gelişmiştir. Tatil köylerine, golf sahalarına ve spor ve 
sağlık turizmine, geliştirilmiş ve yeni marinalarına, konferans merkezlerine, tu-
ristik gıda ürünlerine, inanç turizmine, termal kaplıcalarına, gurme turizmine ve  
zengin kültürel ve tarihi mirasa sahiptirler. 

Bunların yanında her iki ülkede de  Avrupa’daki en zengin bitki ve hayvan 
çeşitliliği söz konusudur. Kuş gözleminden ve dağ tırmanışına kadar birbirine 
eklenebilen  etkinlikler, günümüz kâşifleri için rağbet gören sıra dışı bir deneyim 
sunmaktadır.

Bununla birlikte  turizm sezonunu uzatmak ve mevsimselliği azaltmak, ulus-
lararası imajlarının turizm rotaları için güvenli ve ilgi çekici hale getirmek,ya-
bancı ziyaretçi sayısını arttırmak ve iç turizmi güçlendirmek doğrultusunda  ça-
lışmalar yapılmalıdır.

78 http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ile-yunanistan-arasindaki-ticari-ve-ekonomik-iliskiler.tr.mfa
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Geçmişte  Türkiye ve Yunanistan’ın birbirlerini tamamlayıcı özellikleri ve 
aralarında yaptıkları ticaret ve turizm anlaşmaları ekonomik kriz dönemlerinde  
olumlu sonuçlar vermiştir. Dünya genelinde de görülen turizmdeki düşüşler en az 
hasarla atlatılmaya çalışılmıştır.

Günümüzde de yaşanmakta olan salgın ortamında da  bu durumun devam 
ettirilmesi,onu iki ekonomi için  yararlı olacaktır.

Diğer yandan her iki ülkenin birbirlerinde, uzun yıllar birlikte yaşanmışlıktan 
gelen tarihi ve kültürel mirasları vardır.

Örneğin,Kara Yunanistan’ında ve başta Rodos ve İstanköy gibi adalarda ol-
mak üzere Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan mimari kültürel yapılar vardır.
Yunanistan’ın anılan eserlerin bakımı ,korunması ve onarımına (restorasyon) 
özen göstermesi ve bu amaçla Türkiye ile işbirliği yapması ve Türk-Müslüman 
Vakıflarının  işlevlerinin yerine getirilmesi konusunda atılacak adımların olduğu 
belirtilmelidir.Bu konuda Yunanistan’ın gerekli özeni göstermediği de göz önüne 
alınmalıdır79.

Türkiye’de de Antik Uygarlıklardan kalma eserlerin yanında Hristiyan inanç 
turizmin ile bağlantılı,örneğin Meryem Ana Evi ya da Sümela Manastırı gibi yer-
leri vardır.Bu yerler bütün Hristiyan dünyasının olduğu kadar Yunan turistler için 
de önemlidir.

Burada önemli bir tesbiti de yapmakta yarar vardır.Türkiye anılan mimari 
kültürel eserlerinin bakımı,korunması ve onarımında daha özenli bir yaklaşım 
içindedir.

Kısaca şu söylenebilir:Türk-Yunan Halkları birbirlerini yeterince tanımamak-
tadır. Bu amaçla,başta kültür  turizmi geliştirmekte yarar görülmelidir. Bu konu-
daki kısıtlar da yine Yunanistan’dan gelmektedir. Sözgelişi; vize almada önemli 
güçlükler vardır. Özellikle, Yunanistan doğumlu olan ancak Türkiye’ye göç etmiş 
Türklerin, vize alması yakın dönemlere değin neredeyse olanaksızdı. Vize soru-
nunun çözümlenmesi ile gidiş-gelişler hızlanabilir. Böylelikle Yunanlar, Türkleri 
yakından tanıyabilir ve herhangi bir kötülüğün ya da  tehdidin gelemeyeceğini 
görebilirler. Bu açıdan Türk-Yunan Halkları arasında dostluğun geliştirilmesi açı-
sından turizm en önemli sektörlerden biridir. 

79 Örneğin;Rodos ve İstanköy’de Osmanlı Türkleri’nden kalan kültür mirasın bakımı ve tamirlerine izin 
verilmemekte, tamirler ya da onarımlar  göstermelik olmakta ve eserler zamanın tahribatına bırakılmaktadır.

 Ortodoks mekanlar ayrıcalıklı tutulurken Türk-Müslüman camileri, görünmez, hatta minaresiz ve 
kubbesiz bir şekilde tanınmaz bir duruma getirilmiş, kimilerinde de göstermelik ve uzun süren onarımlar 
yapılarak göz boyanmak istenmektedir.(Bakınız: “Kaymakçı,M.,”Rodos Ve İstanköy Türklüğünün Güncel 
Sorunları”Bölümü; Kaymakçı,M., C.Özgün, 2015. Rodos ve İstanköy Türklerinin Yakın Tarihi, DT 
Yayınları. İzmir.s. 80-82.
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2018 yılında Türkiye’den  yaklaşık 781 bin turist Yunanistan’ı, Yunanistan’dan 
ise 665 bin civarında turist  Türkiye’yi ziyaret etmiş olduğu bildirilmektedir80.

Yunanistan’a giden turistlerin genellikle Ege Denizi adalarını ziyaret ettiği,-
buna karşılık Türkiye’ye gelen Yunan turistlerin  ise  daha ziyade,yine Ege Denizi 
adalarından gelerek alışveriş yapanlardan oluştuğu söylenebilir.Sonuç olarak,tu-
rizm açısından da her iki ülkenin birbirini rakip olarak görme yanılgısından uzak 
olması ülkelerinin çıkarları için bir gerekliliktir.

Son söz yerine
Türklerin komşuları içinde tarihi ve coğrafyası  açısından  yakın insanların 

Yunanlar olduğu söylemleri vardır. 

Ancak, iki ülke arasındaki dostluk; Yunan halkında uygarlık beşiğinin abartıl-
mış bir şekilde Antik Yunan’a bağlanması tezinin geçersizliğinin kanıtlanmasının 
yaratmış olduğu travma, çağdaş bir Batı ülkesini niteleyen özellikleri yakalama 
çabasında geç kalmalarının nedenini Osmanlı(Türk)  egemenliğinde  yaşamala-
rından dolayı Türklere bağlamaları,Devşirme Sisteminin yarattığı algılar,Yunan-
larca nitelenen Küçük Asya Felaketi,Pontus konusu ve  Kıbrıs Barış Harekatı 
gibi iki halk ve devlet arasındaki ilişkilerden kaynaklanan  sorunlar nedeniyle  
istenilen düzeyde değildir.

Türk -Yunan ilişkilerinde geçmişten gelen sorunlar ve travmaların oluşturduğu 
Yunan algısında olumsuz Türk İmgesinin temelinin ise  “Megali İdea”in istedikleri 
ölçüde gerçekleştiremediklerinden  kaynaklandığı söylenebilir.Bilindiği üzere Me-
gali İdea,Yunanistan’da ülke içinde birliği sağlamak,ancak daha sonra yöneticileri 
tarafından “topraklarını genişletmek” ve “boyunduruk altındaki kardeşleri kurtar-
mak”  amacıyla kuşaktan kuşağa aktarılan bir siyasi-sosyal ve kültürel bir yak-
laşımdır. Bu kapsamda; Yedi Adalar,Teselya, Epir, Makedonya, Trakya,Batı Ana-
dolu,Ege Adaları, Onikiada, Girit ve  Kıbrıs  ile Pontus olarak  tanımlanan Doğu 
Karadeniz bölgesi gibi yerler   Yunanistan’a  katılması düşünülen bölgeler idi. 

Yunanistan’ın,değinildiği üzere temelde Megal-iİdea’yı  başaramamasından 
kaynaklanan travmalarının kimilerini de Türkiye’ye karşı kullanmaktadır.Bu 
kapsamda iki kavramı öne çıkararak çalışma yapmaktadır. Bunlardan biri “Gü-
venlikleştirme”81,diğeri ise  “Seçilmiş Travma”82dır. Buradaki tipik örneklerden 
birisi Pontus konusudur.
80 http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ile-yunanistan-arasindaki-ticari-ve-ekonomik-iliskiler.tr.mfa
81 Güvenlikleştirme;siyasal alan içinde çözülebilecek bir sorunun tehdit olarak tanımlanarak siyasal alanın 

dışına çıkartılması ve böylelikle olağanüstü önlemlerin alınmasının mümkün kılınması olarak ifade 
edilebilir. (Bakınız:Birdişli,F.,Başaran,A.,2017.Güvenlik Politikalarının Konstrüktivist Bir Unsuru 
olarak Güvenlik Kültürü ve Türkiye Örneği.Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi,4,s.71  

82 Seçilmiş Travma; birey,grup/milletlerin tarihsel süreç içerisinde yaşadığı olayların etkisinin  kuşaktan 
kuşağa aktarılarak olaylara bakışlarını, karşılaştıkları konuları değerlendirmelerini ve dahası diğer 
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Yunanistan’ın güvenlikleştirme anlamında Pontus konusunu iki yönde geliş-
tirdiği  gözlemlenmektedir. Birinci boyutu; diasporadaki Yunan/Rum topluluk-
larının politik ve ekonomik nüfusundan   hareketle Türkiye’ye yönelik çalış-
malarıdır.İkinci boyutunda  ise;Yunanistan’da sivil toplum üzerinden göz ardı 
edilemeyecek bir Pontus/Rum dinamizmini ortaya çıkarmış olmasıdır.

Pontus iddiasına seçilmiş travma açısından bakıldığında ise, Yunanistan ve 
diasporadaki Yunan/Rum topluluklarda kimlik konsolidasyonu sağlama işlevi-
ni görmektedir.Yunanistan,Türkiye ile dış politika  krizler sürecinde ideolojik/
politik atılımlar gerçekleştirme arayışında Pontus içerikli tarihsel olguları,özgün 
niteliğinden kopararak manipüle  etmektedir.83

  Yunanların Türklere karşı beslediği olumsuz duygu ve düşüncelerin  geçmiş-
ten bugüne devam  etmekte olduğu gözlemlenmektedir. Ortodoks kilisesinin de 
beslemesiyle Yunan ders kitaplarında olduğu üzere edebiyatlarında da Türkler, 
“vahşi”, “barbar”, “katil”, “canavar”, “deccal” olduğuna dair gerçek olmayan, 
soyut vurgularla tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, “düşmanlığı siyasetçilere bağ-
lamak ve halklar arasında düşmanlıklar yoktur” yaklaşımı, havada kalmaktadır. 
Yunan siyasetçileri, Yunan Halkı’nda var olan duygu ve düşünceleri kullanmak-
tadır. 

Sonuç olarak; Yunan algısında olumsuz ve sorunlu Türk İmgesinin,Yunan top-
lumunun  ilerlemesini kesintiye uğratan sürece etkisinin tartışılmaya  açılmasının  
da  bir zorunluluk olduğu söylenebilir. 

Çünkü, geçmişteki yaşanmışlıklara bugünün gözlüğüyle bakmak bilimsel ol-
madığı gibi toplumları olduğu kadar toplumlar arasındaki ilişkileri olumsuz bir 
duruma getirmekte,karşıtlıkları beslemektedir.Bir başka deyişle Türk-Yunan iliş-
kilerinde çarpıtılmış tarih okumalarıyla oluşan Yunan halkındaki Türklere özgü 
kalıp yargıların bir gelecek inşası için  yarardan çok zarar getirdiği açık bir şekil-
de ortadadır. Yunan toplumu,bu konuyu  irdelemelidir.

Bununla birlikte,Türkiye ve Yunanistan arasındaki  ilişkileri,yalnızca algılara  
ve imgelere   bağlamak ta gerçekçi bir yaklaşım  değildir. 

milletlere ilişkin duygularını i etkileyen travmalardır.Politik psikolojinin bir aracıdır.Seçilmiş travma 
sırasıyla;olmayan durumu bile takip ederek büyük grup içine paylaşılan kurbanlaştırılma duygusunu katar, 
seçilmiş travmayı tekrar harekete geçirir, “Biz”lik duygusunu artırır, düşmanı gayri insani bir boyuta 
düşürür ve intikam için aşırı yetkilendirme tavrı yaratır  ya da uyuyan yetkilendirilmiş ideolojiyi tekrar 
harekete geçirir.  (Bakınız:Volkan,V.,2018 Seçişmiş Travma,Yetkinin Politik İdeolojisi ve Şiddet.Erişim 
tarihi,27.08.2021.https://www.acemia.edu/17928522/Seçilmiş_Travma)

83 Taslı,İlkut Taha,2019.Güvenlikleştirme ve Seçilmiş Travma Merceğinden Pontus İddiaları. 
Demircioğlu,İsmail Hakkı,Rahmi Çiçek,Mehmet Okur, (Ed.,)Karadeniz’de İsyan,Mübadele ve 
Propaganda,Yeditepe Yayınevi,İstanbul,s.428
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Çünkü iki devlet arasında gerçek sorunlar vardır. Günümüzde başta Ege Deni-
zi ve Doğu Akdeniz’in paylaşımı ile Kıbrıs ve Avrupa Birliği bağlamında ortaya 
çıkan sorunlar  bunların kimileridir. Diğer yandan Türk-Yunan ilişkilerinde üze-
rinde durulması gereken sorunlardan biri de, Yunanistan’da Batı Trakya ve Rodos 
ve İstanköy’de yaşamakta olan Türk azınlığının durumudur. Türklerin eğitimden, 
imara, kültürel haklardan, kimlik sorununa, ekonomiden siyasal haklara varın-
caya kadar birçok sorunu vardır. Ancak en önemlisi, yıllardan bu yana uygula-
nan kültürel soykırım politikasıdır.Bu bağlamda  Yunanistan’da “Türk”  sözcüğü 
yasaklanmıştır.Resmi Yunan politikasına göre “Türk” azınlıktan “Yunan Müslü-
man” diye söz edilmektedir.

Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanmakta olan sorunlar, Türkiye açısından da  bu-
günkü çıkarlarını  etkilemekte kalmayan,gelecek kuşakları da ilgilendirecek bir 
durumdadır.Bu bağlamda genellikle paylaşılan konu,iki ülke arasındaki sorun-
ların yakın bir gelecekte çözümünün olası olmayacağı ,bu nedenle iki tarafın-
da bu sorunlarla birlikte yaşamayı öğrenmesi doğrultusundadır.İki ülke arasında 
sürdürülmekte olan “istikşafi görüşmeler” den elde edilen sonuçlar,iyimserliği 
besleyecek düzeyde değil gibidir. 

Yunan siyasetçilerinin aynı zamanda Avrupa’yı, bir başka ifade ile Batı’yı  
Türkiye’ye karşı kışkırtma  yöntemlerini de kullandığı gözlemlenmektedir.Bu 
kışkırtma emperyal güçlerin de işine gelmektedir.  Türkler ve Yunanlar arasındaki 
gerilimi,kimi zamanlar kavgayı, emperyal güçler de olabildiğince beslemektedir.
Bu da göz önüne alınması gereken önemli noktalardan birisidir.

Bu bağlamda Yunanistan’ın kurulduğu andan itibaren  emperyal güçlerin des-
teğiyle  kazanımlar elde etmeye çalışmasından dolayı, Türkiye’yle ilişkilerinde 
doğrudan ilişki  kurmak yerine, iki ülke arasındaki en küçük sorunları dahi ulus-
lararası bir sorun haline getirip büyük devlet  etmenini kullanmayı yeğlemesidir.

Aslında,daha öncede belirtildiği üzere emperyal ülkeler, ya da eskilerin de-
yişiyle  düvel-i muazzamayı oluşturan ülkeler, doğrudan kendi yapamadıklarını 
Yunanistan’a yaptırmaya çalışmaktadırlar .Bir başka deyişle, gerçekte Yunanis-
tan, büyük devletleri her sorununa ortak etmesinin sonucu olarak, onların kendi 
politikalarında kullanılır hale gelmektedir.

Yunanistan’ın bu yaklaşımını, heteronomik bir durum olarak adlandırmak 
olasıdır.84 Sözgelişi,Yunanistan’ın 1919 yılında sonradan kendisince “Anadolu 
Bozgunu ya da Küçük Asya Felaketi” olarak adlandırdığı İzmir’e emperyal ül-
84 Heteronomi,başkalarınca yapılan yasalara ve konan kurallara uyma,kendini yönetememe, kendi kendine 

karar verememe durumu anlamındadır. Bir başka deyişle,heterenomi,özgürsüzlük demektir.Heteronomi 
terimi, filozof Immanuel Kant’a atfedilir.(Bakınız:Kant, İmmanuel,2020   Pratik Usun Eleştirisi, 
Çevirmen:İsmet Zeki Eyüboğlu, Say  Yayınları,İstanbul;Özlem,Doğan2013.Söyleşiler.Yaşamı ve Felsefeyi 
Anlama Serüveni,Notos Kitap,İstanbul,s.79-80)
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kelerinin donanmasıyla asker çıkararak Batı Anadolu’yu işgale yönelmesi bunun 
örneklerinden birisidir.Yunanistan toplumu, düvel-i muazzamanın dikte ettikleri 
ilkelere rıza yoluyla  ya da zorla boyun eğerek gerçekleştirdiği bu hareketin ceza-
sını çekmek durumda kalmıştır.

 Bu durumun ardındaki bir gerçek de; emperyal güçlerin  silah sanayicisi  
olmalarıdır. Silah sanayilerinin ayakta kalabilmesi için gerilimin sürdürülmesi 
gerekmekte ve bunun için her iki  ülkeye silah pazarlamaktadırlar. Özelikle Yu-
nanistan’ın yaşamakta olan ekonomik zorluklarının nedenlerinden biri de silah-
lanmaya ayırdığı bütçeden ileri gelmektedir.85 Bu nedenle her iki ülkenin karşı-
lıklı olarak silahlanmasına sınır getirmesi bir zorunluluktur.

Özün özü; Türk-Yunan Dostluğu nasıl kalıcı olabilir sorusunun, birbiriyle 
bağlantılı birçok yanıtı vardır. Dostluğun sürekli ve kalıcı olma durumu, ağırlıklı 
olarak Yunan halkına ve devletinin yaklaşımlarına  bağlıdır. Ayakları sağlam yere 
basmayan dostluk söylemleri kimseyi yanıltmamalıdır. Bir temel gerçeğin Yuna-
nistan tarafından kabul edilmesiyle barış kalıcı olabilir. O da, barışın karşılıklı 
çıkar ilişkileri üzerine kurulmasından geçmektedir. Bütün bunları gerçekleştire-
rek  dünden bugüne Türk-Yunan ilişkilerini kalıcı dostluğa dönüştürmek kolay 
bir süreç değildir. 

Ancak başka çare de yoktur. Dostluğun inşa edilmesinde öncelikle her iki hal-
kın entelektüeline(aydınlarına )büyük görevler düştüğü açıktır. 

Yunanistan’da Türklere bakış açısından iki grup entelektüel olduğu gözlem-
lenmektedir. Bu entelektüel gruplardan birinin Türklere olumlu ,diğerinin olum-
suz baktığı, ancak ikinci grubun daha kalabalık ve güçlü olduğu söylenebilir. Bu 
durum Yunanistan’daki Osmanlı mimari eserlerinin korunmasında da geçerlidir.86

85 Yunanistan’ın, 2021 için savunmaya 5,49 milyar avro, silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar avro pay 
ayırdığı ve askeri harcama planının son 11 yılın en yüksek düzeyine ulaştığı bilinmektedir.

 Doğu Akdeniz ve Ege’deki gerilimin gölgesinde Atina yönetimi, yıllardır içinde olduğu mali zorluklar, 
kemer sıkma politikaları ve Avrupa Birliği’nin (AB) desteği sayesinde zorlukla ayakta durabilen ekonomik 
tablosuna rağmen 2021 için bütçesinden silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırma artırmıştır.

 Bu kapsamda Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas , 6 yeni ve 12 ikinci el Rafale satın almak 
için 1.92 milyar euro, bu uçakların ekipmanları için ilaveten 400 milyon euro ödeyeceklerini açıklamış 
bulunmaktadır. Yunanistan’ın Türkiye ile Ege-Doğu Akdeniz gerilimine girmesinden de  Fransa karlı 
çıkmaktadır.(Bakınız:https://www.aa.com.tr/tr/dunya/yunanistan-18-rafale-ucagi-icin-fransaya-2-3-
milyar-avro-odeyecek/2080305Atina

86 Hollandalı Mimarlık tarihçisi ve Osmanlı uzmanı Prof. Dr. Machiel Kiel, yazdığı mektup,makale ve 
açıklamalarında Yunanistan’daki Osmanlı eserlerine yaklaşım açısından iki tür Yunan entelektüelin 
bulunduğunu  belirtiyor. Bu entelektüel gruplardan birinin Osmanlı mirasına olumlu bakarken, diğerinin 
negatif baktığını,ikinci grubun daha kalabalık ve güçlü bir grup olduğunu ve  bunun sonucu olarak 
Osmanlı’dan  kalan “mimari eserlerin yıkılması” düşüncesinin ortaya çıktığını  söylüyor.

 Kiel,Yunanistan’daki Osmanlı eserlerini ziyaret ederken, birçok kişinin kendisine, bu eserlerin “Barbarlar- 
Yunanlara göre Türkler” tarafından geride bırakıldığını ve artık ihtiyaç kalmadığını söylediğini  
belirtiyor.Kiel;”O zaman, bir barbar nedir?Barbar bir kültürü yok eden kişidir.” yorumunu yapmaktadır.
(Bakınız:https://www.arkeolojikhaber.com/haber-hollandali-tarihci-yunanistandaki-osmanli-eserlerini-
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Her iki halkın aydınlarının kuracağı dostluk köprüsü,iki devlet arasındaki ger-
ginliğin sıkıntısını çekmiş ve çekmekte olan toplumların,daha doğrusu azınlıkla-
rın  bir yandan kendi kültürlerini koruması ve geliştirmesine, bir yandan da si-
lahlara ayırmak zorunda bırakıldıkları kaynakları ülkelerinin bayındırlık işlerine 
ayırmasına hizmet edebilir. 
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Alaaddin F. Paksoy,Gazetecilikʹ ve ʹSinema ve Televizyonʹ lisansını Anadolu 
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rasını İngiltere’deki Sheffield Üniversitesi’nde Gazetecilik Çalışmaları alanında 
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yayınladı. Halen Anadolu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nde doçent olarak 
görev yapmaktadır.
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Doç. Dr., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,İzmir

Cihan Özgün, 1982 tarihinde İzmir’de doğdu. İzmir Karataş Lisesi’ni bitir
di. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 2004 tarihinde me
zun oldu. Yüksek lisansını 2006 ve doktora çalışmasını  2011’de tamamladı ve 
2014’de Doçent ünvanını kazandı. Özgün, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü’nde Balkanlar Tarihi, Türkiye Çağdaşlaşma Tarihi, Basın Tarihi, 
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Onikiada Türkleri’nin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi tarihine ilişkin bilim
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sayıda eser üretti.
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retim üyesidir. “Yunanistan’da Büyük Açlık ve Türk Yardımları (1941-1943)” ko
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Dr. Hagen Fleischer’ın yardımları ve Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde Prof. Dr. 
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Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
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lümü,Manisa
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rütmektedir.Berber, “ ManisaKonuşmaları (2000-1001), Manisa İl Özel İdaresi” 
ve “ Türk Modernleşme Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Ercüment Kuran’a 
Saygı” adlı kitapların editörlüğünü yapmıştır.

e-posta:ferhat_berber@yahoo.com
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Ioanna M. Kostopoulou, Yunanistan’daki Aristotle Üniversitesi Gazetecilik ve 
Kitle İletişim Okulu’ndan Gazetecilik ve Kitle İletişimi alanında lisans derecesi
ne sahiptir. Aynı üniversitede Gazetecilik ve Yeni Medya alanında ilk yüksek li
sans derecesini ve Avrupa Gazeteciliği alanında ikinci İngilizce konuşma yüksek 
lisans derecesini tamamladı. Ioanna, medyayla ilgili çeşitli araştırma projelerine 
katılmıştır. Ayrıca Selanik’te yerel medyada gazeteci, Yunanistan’ın Selanik ken
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tindeki Avrupa Parlamentosu’nda web editörü ve sosyal medya yöneticisi olarak 
çalıştı.
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Mehmet ŞEKER
Prof.Dr.,Dokuz Eylül Üniversitesi (E.),İzmir

Mehmet Şeke1947 yılında İzmir’de doğdu. İlk, orta ve yüksek öğrenimini İz
mir’de tamamladı. 1978 tarihinde İslâm Kurumlan Tarihi dalında doktor unva
nını aldı. 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yardımcı 
Doçent, 1989 tarihinde de İslâm Tarihi, İslam Uygarlığı ve Kültürü Anabilim 
Dalında Doçent  ve 1989’de Profesör oldu

Milliyet gazetesinin 1971 yılında açtığı “Türk Anadolu” konulu yarışmada, 
“Fetihlerle Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması” başlıklı çalışması ile jüri 
tarafından ikincilik ödülüne lâyık görüldü. 1991 yılında da Kültür Bakanlığı
nın açtığı “Ahilik Kültürünü Araştırma” yarışmasında da “İbn Batuta’ya Göre 
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Anadolu’nun Sosyal Kültürel ve İktisadî Hayatı ile Ahîlik” konulu eseriyle de 
mansiyon ödülünü aldı.

İslam Tarihi, İslam Uygarlığı ve Kültürleri  konularında eserleri var
dır. 
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Prof.Dr.,Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derne

ği,İzmir

Mustafa Kaymakçı, Rodos doğumludur. Tarım bilimcisidir.Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nden 1969’da mezun oldu ve 1989’da Profesör ünvanını kazan
dı. Kaymakçı’nın on iki ders kitabı ve iki yüzü geçen bilimsel makalesi vardır. 

Kaymakçı, bilimin uluslararası sermayeye endekslenmesine ve bilimsel taşe
ronluğa karşı tavır aldı. Ders kitapları yanında tarım ve bilim politikaları  konu
larında kitapları kaleme aldı.Bunlar arasında;  “Türkiye Tarımı Üzerine Notlar, 
2009”, “Küresel Kapitalizme Karşı Tarım Yazıları, 2010”, “Tarım Bağımsızlık
tır, 2011”, “Açlık ve Emperyalizm, 2012 (Editör)”, “Küreselleş(tir)me Karşıtı Bi
lim Politik Yazılar, 2012”,”İzmir Kent Ansiklopedisi:Tarım.Cilt 1-2,2015(Editör
ler,Mustafa Kaymakçı,Fatih Başaran) gibi  kitaplar sayılabilir.Kaymakçı, Rodos 
ve İstanköy’de Türk kimliğinin korunması konularında da ulusal ve uluslararası 
düzeyde çok sayıda eser üretti.

e-posta: mustafa.kaymakci68@gmail.com

Mustafa KIRAN
Dr.,Tarih öğretmeni,  Form Kampus Koleji,Konya.

Mustafa Kıran,1988 yılında Konya ili Selçuklu ilçesinde doğdu. İlk-Ortaokul 
ve Lise eğitimini Konya ilinde tamamlayarak 2007  yılında Fırat Üniversitesi 
İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü’ne girdi ve 2011’de buradan 
mezun  oldu. Mezuniyetini müteakip, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bi
limleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal  Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Tarih Eğiti
mi Bilim Dalında başladığı Yüksek Lisans eğitimini 2014’de  tamamladı. Halen, 
Konya’da bir ortaöğretim kurumunda tarih öğretmeni olarak görev yapmaktadır.
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Münir YILDIRIM 
Prof.Dr., Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,Adana

Münir Yıldırım 1971 yılında Osmaniye’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Os
maniye’de tamamladı. 1993’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden me
zun oldu. Aynı üniversitede Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarında bulundu. 
Halen Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalında 
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

e-posta:myildirim@cu.edu.tr

Neval Konuk HALAÇOĞLU
Dr.,Marmara Üniversitesi-Turizm Rehberliği Programı-İstanbul

Dr., Marmara Üniversitesi Mimarlık Tarihi-İstanbul

Neval Konuk Halaçoğlu 1976’da İstanbul’da doğdu.Ankara Gazi Üniversitesi 
Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi’nde Yüksek Lisans 
yaptı. “Tanzimat Sonrası, Osmanlı Rumeli Vilayetleri Hükümet Konaklarında 
İdeoloji ve Erk’in Mimari Temsili (1839-1922)”, başlıklı teziyle doktorasını ta
mamlamıştır. Balkanlarda Osmanlı mimarisi ile ilgili yazılmış 12 kitabı ve 50’nin 
üzerinde uluslararası makalesi ve kitap bölümü vardır. T.C.Dışişleri Bakanlığı 
adına Yunanistan’daki Osmanlı Mimari Eserlerinin Envanterini Tespit Projesi’ni 
2006 yılından itibaren tek başına gerçekleştirmektedir. 21 yıldır Balkanlarda Os
manlı mimarisi ve kültürü hakkında araştırma ve çalışmalarını yürütmektedir.

e-posta:neval.konuk@marmara.edu.tr

Nilüfer ERDEM
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü,İs

tanbul 

Nilüfer Erdem,1966 yılında Yunanistan’ın Gümülcine (Komotini) şehrinde 
doğdu. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde, 
“Lozan Antlaşması’ndan Günümüze Batı Trakya Türklerinin Eğitim ve Öğretim 
Birliği Sorunu” adlı teziyle 2003 yılında Yüksek Lisans’ını tamamladı. Aynı ens
titüde 2009 yılında tamamladığı doktora tezinin konusu ise, “Yunan Tarihçiliği
nin Gözüyle Anadolu Harekâtı (1919-1923)”tür. Doktora tezi 2010 yılında, aynı 
isimle kitap olarak da yayınlanmıştır. İkinci kitabının ismi “Mizah Penceresinden 
Yunanistan’da Halk, Savaş ve Siyaset (1919-1923)” ve üçüncü kitabının adı ise 



511YAZARLAR

“Sorularla Karamanlılar (Anadolulu Ortodoks Türkler)”dir. Türk-Yunan ilişkile
rine ilişkin pek çok yayını bulunmaktadır. 2002 yılında göreve başladığı İstanbul 
Üniversitesi’nde 2019 yılında Doçent unvanı almıştır.

e-posta:nilerdem@istanbul.edu.tr

Nuri KÖSTÜKLÜ 
Prof. Dr., N. Erbakan Üniversitesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı ,Konya 

Nuri Köstüklü, 1959 yılında Yalvaç’ta doğdu. 1983 yılında Ankara Üniver
sitesi Türk İnkılap  Tarihi Enstitüsü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı 
Enstitü ’de Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamladı. Ekim 1992’de “Doçent”, 
Mart 1998’de “Profesör” oldu. 1995’te Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Asli Üyeliğine seçildi. 
Köstüklü, YÖK tarafından 1997’de İngiltere’ye gönderildi. KKTC, Belçika, Mı
sır, Bulgaristan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan,  Özbekistan, Hırvatistan, 
Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Polonya, Ukrayna, Çekya, Fransa, İspanya, 
Rusya,  İsrail, İtalya, İngiltere, Romanya’da akademik programlara katıldı. Bazı 
bilimsel kurullardan “Yılın Araştırmacısı” ödülleri aldı. Köstüklü’nün 20 kitabı 
ve 200’ün  üzerinde bildiri ve makalesi yayınlanmıştır.

e-posta: nurikostuklu@erbakan.edu.tr  

Olcay Pullukcuoğlu YAPUCU
Doç,Dr.,Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,İzmir

Aydın Söke’de doğdu. Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Tarih 
Öğretmenliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2000 yılında Ege Üniver
sitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne araştırma görevlisi oldu ve doktora 
eğitimine başladı. 2016 yılında yardımcı doçent ve 2017 yılında doçent unvanını 
aldı. Aynı zamanda Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi  Mü
dürlüğü görevini sürdürmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun  son döneminde 
sosyal ve ekonomik hayat,  Batı Anadolu Tarihi, Osmanlı kentleri, tekstil üreti
mi tarihi, göç ve Mübadele, efelik ve eşkıyalık alanlarında çok sayıda makalesi, 
uluslar arası sempozyumlarda sunulmuş bildirileri ve kitapları bulunmaktadır.

e-posta: olcay.pullukcuoglu@ege.edu.tr
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Onur Bilge KULA 
Prof.Dr.,Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Onur Bilge Kula, 1954’te Kayseri’de doğdu . 1973- 1974 yılları arasında 
Berlin Teknik Üniversitesi’nde Maden Mühendisliği okudu.   Ankara Üni
versitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili Edebiyatı öğrenimini pekiyi 
derece ile bitirdi. 1986’daAlmanya- Berlin Özgür Üniversitesi’nde ‘Almanya’da 
Kültürlerarası Eğitimin Bir Belirleyeni Olarak Türk Göçmen Kültürü’  adlı tez ile 
“Doktora”çalışmasını tamamladı. 

Kula, 1988’de doçent; 1993’te profesör oldu.2003- 2021 arasında Hacettepe 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde görev yaptı ve Mart 2021’de emekli oldu. 

Kula’nın Batı edebiyatında ve felsefesinde oryantalizm ve Türk imgesi, top
lum bilim, eğitim ve kültür bilimleri, estetik, edebiyat ve dil felsefesi alanında yurt 
içi ve dışında yirmi beş kitabı ve yüzlerce makalesi bulunmaktadır.

e-posta:obkula@hacettepe.edu.tr

Özge ÇAYLAK
Yüksek Lisans Öğrencisi, Girne Amerikan Üniversitesi Beşerî Bilimler Fakül

tesi,Girne-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Özge Çaylak, 1994 yılında İzmir ‘da doğdu. Girne Amerikan Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldu. Dr. Emin Onuş 
danışmanlığında “Nahid Mecmuası Üzerine Sistematik Bir İndeks Çalışması” 
adlı tez konusunu çalışmaktadır. Kimi  uluslararası dergi ve kitaplarda makale
leri yayınlanmıştır. 

e-posta:ozgecaaylak22@hotmail.com



TEŞEKKÜR
“Yunan Algısında Türk İmgesi (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yol-

ları)” kitabında yer alan bölümlerin mizanpaj ve tasarımını İbrahim Hamaloğlu 
yapmıştır.

Kendisine Sonsuz Teşekkür Ediyoruz.

Editörler
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Doç. Dr. Cihan Özgün, Doç. Dr. Nilüfer Erdem
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