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Türkiye’den Yunanistan’a gerçekleflmifl olan göçü göz önünde bulundur-
du¤umuzda, bunlardan en büyük olan› kesinlikle 1922 y›l›nda Yunanl›lar›n ye-
nilgisinden sonra gerçekleflen nüfus mübadelesi idi. Nüfus hareketinin tam
olarak hesaplanmas› ve Yunanistan’a yapm›fl oldu¤u etki, ulusal göç içerisin-
de herkes taraf›ndan fark edilir olmas›n› sa¤lamaktad›r. Anadolu’nun tarihsel
gelifliminin önemi ve bununla ba¤lant›l› birçok konu, Yunan tarihi içerisinde
oldukça az ilgi çekmektedir. Daha genifl bir perspektifte, Osmanl› ‹mparator-
lu¤u’nu parçalamas› ve ulus devletin zaferi ile do¤rudan ba¤lant›l› olan süreç,
nüfus mübadelesinden çok daha önce bafllad› ve ayn› zamanda ard›nda çözüm-
lenmemifl sorunlar b›rak›t›. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun da¤›lma döneminde,
nüfus mübadelesi, aç›kça ‘›rklar›n kar›flt›r›lmamas›n›’ ifade etmekteydi. Son-
ras›nda, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun mirasç› devletlerinin tümünde homojen-
lik istemek, ulusal yap› sürecinin gerekli bir parças› olmaya bafllam›flt›. Her ne
kadar birçok ortak payda olsa da her bir milli hikaye kendi özelli¤ine sahipti.
Ayn› zamanda flunu da göz önünde bulundurmal›y›z ki bu sürecin etkisi, fark-
l› zamanlarda farkl› ülkeleri etkisi alt›na alabilirdi. fiematik olarak anlat›rsak,
Yunan milli e¤itimi ve kimli¤i, Türklere göre daha eskilere dayanmaktad›r. Di-
¤er yandan, Türkiye veya Osmanl› ‹mparatorlu¤u, savafllar›n kaybedilmesinin
ard›ndan, mülteci ak›fl›n›n etkisini daha önce de tecrübe etmiflti. 

Yunanistan 1821 y›l›nda veya baflka bir deyiflle modern Türkiye’den 100
sene önce ulus devlet haline gelme yoluna girdi. Bu süre zarf›nda Yunanl›lar›n
di¤er toplumsal gruplar ile iliflkileri birçok de¤iflim veya ayr›flma/çat›flma ya-
flad›. Eski dönemlerde Yunan Krall›¤› içindeki hizmet kazançlar› ad›na yap›lan
rekabet üzerine odaklanma, yerli ve yabanc›lar aras›ndaki temel ay›r›md›.1 Söz
konusu rekabet, yeni ülkeye ulaflan di¤er Yunanl›lar›n rekabetine karfl› kendi
kazançlar›n› baflar›l› biçimde koruyan yerliler taraf›ndan kazan›ld›. Di¤er ta-
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raftan, komflu topraklardaki akraba nüfus, Yunan aç›l›m›n› hakl› ç›karan en
önemli kategori oldu. Krall›k d›fl›ndaki genifl nüfus grubunun mevcudiyeti,
Megali Idea olarak bilinen geniflleme ideolojisi içerisinde karmafl›k olmaya
bafllad›. Daha ileride de görece¤imiz gibi mülteciler yaln›zca 1922 y›l›ndan
sonra önemli bir kategori olarak kabul edilmeye baflland›lar.

Sadece eski dönem süresince Yunanistan’a do¤ru gerçekleflen küçük çap-
l› ak›n› araflt›ramay›z. Yunan tarihini bilmeyenler için çeliflki yaratan olaylar-
dan birisi, 19. yüzy›l s›ras›nda Yunanistan’dan Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na ya-
p›lm›fl olan önemli Yunan göçüdür. Bu yüzden, 1881 y›l›nda Thessaly’i top-
raklar›na kat›lmas›yla ortaya ç›km›fl Yunan kanunlar› alt›nda yaflayan önemli
bir k›s›m Müslüman’dan sonra Yunan devleti, sadece genifl yabanc› gruplar›
bünyesinde bulundurma külfeti ile yüzleflmekteydi. Yunanistan’›n, hiçbir za-
man ülkesindeki Müslüman’lar› asimile etmeye çal›flmamas› ve onlar› Yunan
ulusuna dahil etmesi gerçekten çok ilginçti. Yunanistan,  Yunan kanunlar›n›n
geçerli oldu¤u, ayr› bir bölge halk› gibi yaflamalar› için hukuki dayanaklar
yapmay› tercih etti.2 Yunanistan’›n geniflleme politikas›, benzer nüfuslar› bir-
lefltirme ad›na kaybedilen topraklar› geri alma çabalar› fikri d›fl›nda nadiren
konu haline getirildi. Fakat bu, 19. yüzy›ldaki d›fl politikan›n genel durumun-
dan ayr› tutulamamal›d›r. Yunanistan’›n geniflleme arzusu, ‹talyan d›fl politika-
s› örne¤inde de görebilece¤imiz gibi emperyalist düflünce tarzlar›ndan ve sö-
mürgeler elde etmeye dair benzer arzulardan ayr› tutulamazd›. 1920 y›l›nda
Yunan ordular›n›n ‹zmir’e ayak basmas›ndan sonra Venizelos’un göstermifl ol-
du¤u tutumda yeniden ortaya ç›km›flt›r. Venizelos, Yunan nüfusunu korumaya
dair gerekçesi olmas›na ra¤men,  Yunanistan’›n e¤er baflar›ya dair herhangi bir
umutlar› var ise Yunanl› olmayan genifl nüfusla beraber yaflam tarz› buldukla-
r› bölgeleri yönetti¤inden aç›kça haberdard›. O zaman gündemdeki baflka bir
fikir de Osmanl› ‹mparatorlu¤unu içinden fethetmekti, örne¤in Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤unu, kentsel merkezlerdeki güçlü ticari pozisyonlar› gere¤ince Yunan-
l›lar›n egemen olaca¤› Yunan-Türk müflterek hakimiyetinde bir ülkeye dönüfl-
türmekti. Bu ak›m, en iyi Ion Dragoumis ve Athanasios Souliotis’in düflünce-
lerinde örnek olarak gösterilmifltir.3

Genel olarak ifade etmek gerekirse, bu dönem boyunca Bulgar hareketi
oldukça afl›r› ve uzlaflmaz bir milliyetçi programa sahipti. Yunanistan ve Os-
manl› ‹mparatorlu¤u halen milliyetçili¤in getirmifl oldu¤u de¤iflikliklerle ken-
di geleneksel yap›lar›n› uzlaflt›rman›n yollar›n› aramaktayd›. Makedonya’daki
(1904-1908) Bulgar-Yunan silahl› rekabet döneminde, Yunan silahl› güçleri ile
düzenli Osmanl› ordular› aras›nda bu anlay›fl tarz›n›n belirgin bir göstergesi
fark edilebilmektedir.4 Yunanl›lar ve Türkler halen ayn› yeryüzünü paylaflmak-
tayd›lar, fakat aralar›ndaki iflbirli¤i derin bir uzlaflmadan ziyade varsay›ma ve
f›rsatç›l›¤a dayanmaktayd›. Yunanl›lar›n, Osmanl› ‹mparatorlu¤u ile farkl›l›k-

362 UUlluussllaarraarraass››  BBaallkkaann  KKoonnggrreessii  //  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBaallkkaann  CCoonnggrreessss



lar› aras›nda köprü oluflturma çabalar› di¤er örneklerle çeliflmekteydi. Birinci
Balkan Savafl› s›ras›nda Yunan ilerleyifli, Kozani gibi bölgelerdeki Müslüman
kasabalar› ile bütünleflmede yap›c› yollar bulamam›flt›. Tekrar vurgulamak ge-
rekirse, bu noktada Bulgaristan ile ana rekabet, Bulgar hareketinin s›¤›nakla-
r›n›n bulundu¤u bölgelerde daha ac›mas›z sald›r›lar taraf›ndan görülebilirdi.5

Daha sonra, Venizelos’un Anadolu’da karma bir nüfusa hükmetme h›rs›, bir
tak›m olaylar zinciri taraf›ndan engellendi. Edinilmifl bilgi ve tecrübenin ver-
di¤i avantajla, kendisinin görüflü, milliyetçi hayalin kuruntusu olarak yorula-
bilirdi ve gerçek olmayan› ilk s›rada kabul edilebilirdi. Toynbee’nin savafl ala-
n›ndan eflzamanl› fikirleri, belirsiz dönemlerde hayal ve gerçek aras›ndaki
farkl›l›klarda sergilenmektedir.6

Baflar›l› Türk güçleri taraf›ndan ordusu yok edildikten sonra Yunanis-
tan’›n yüzleflti¤i, ayn› zamanda H›ristiyan nüfusun önüne sürdü¤ü siyasi ger-
çekler nelerdi? Bu noktada, göç etmek zorunda b›rak›lm›fl genifl Yunan Orto-
doks nüfusunun dönüfl beklentisi yok denecek kadar azd›. Lozan müzakerele-
rinde al›nan nüfus mübadelesi hakk›ndaki karar, bu zemine karfl› ortaya ç›k-
m›flt›. Bu olay›n eflsiz amac› ve di¤er etnik anlaflmazl›k bölgeleri ad›na sonu-
cu büyük bilimsel ilgiyi teflvik etmekteydi. Ço¤u kez tart›fl›lan soru, birçok du-
rumda belirsiz konu gibi nitelendirilebilecek düflüncenin kayna¤›d›r. Karakte-
ristik olarak, müzakerelere dahil olmufl kiflilerin hiçbiri bu düflünce için so-
rumluluk almay› istemiyordu. Bu (nüfus mübadelesi), sadece uluslar aras› hu-
kuka ayk›r› olarak de¤erlendirilmiyor, fakat ayn› zamanda insani aç›dan gad-
darl›k olarak da de¤erlendiriliyordu.7 Bunun yan› s›ra, bu durumla ilgisi olan
herkesin aç›k olmayan yöntem anlay›fl›na sahip oldu¤u da bir gerçekti.

Burada,,  on y›ldan önce düzenlenmifl olan siyasi gerçeklere geri dönme-
miz gerekmektedir. Bu hususta, öngörülmüfl nüfus mübadelesi korkutucu bir
bulufl gibi anlat›lmam›flt›r. Bugün ifade etti¤imiz gibi, Balkan Savafl› s›ras›nda
askeri operasyonlarda yayg›n olan etnik ar›nd›rma taraf›ndan efllik edilmek-
teydi. Düflmanl›klar bittikten sonra bu durum müzakerelerde de sürdürülmüfl-
tür. Osmanl›-Bulgaristan anlaflmas›na ek madde 29 Eylül 1913’te ‹stanbul’da
imzalanm›fl, nüfus mübadelesi fikri ilk defa formüle edilmifltir. Bu durum is-
te¤e ba¤l› olacakt› ve s›n›r bölgelerindeki nüfusu kapsamaktayd›. Nüfusun bü-
yük bir ço¤unlu¤unun düflmanl›klar s›ras›nda kaçmas› gibi, bu durumu da ol-
dubittiye getirmek amaçlanm›flt›.8 Daha sonra, Talat Pafla’n›n Teflkilat-› Mah-
susa denilen girifliminde, 200.000 Yunanl› Ortodoksun k›y› bölgelerini terk et-
meye ve ana topraklar›n›n direkt karfl›s›nda bulunan Ege denizindeki Yunan
adas›na gitmelerine zorlanmas› önerilmiflti. Bu giriflimin ard›ndaki düflünce,
siyasi olmaktan çok ekonomik say›lmaktayd›. 1914 y›l›n›n may›s ay›nda, Os-
manl› Cumhuriyeti Yunan hükümeti ile nüfus mübadelesi üzerine anlaflmay›
sonuçland›rarak yeni durumu kuvvetlendirmeyi amaçlamaktayd›. Karma Ko-
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misyonu, 1913 y›l›nda Türk-Bulgar anlaflmas› örne¤i üzerine sadece arazi kul-
lan›m›n› denetlemek ad›na kurulmufl, fakat büyük savafl›n ard›ndaki isyandan
dolay› hiç bir fley ortaya ç›kmam›flt›.9 Bugüne kadar, Genç Türkler az›nl›klar›
imparatorlu¤a dahil etme ihtimaline ve “yabanc›” unsurlar› kurtarma u¤rafl›na
dair inançlar›n› kaybetmifllerdi.10 Elbette ki, bu imparatorluk istikrar›n bozul-
mas›ndan ve topraklar›ndaki az›nl›klardan dolay› ortaya ç›kan bölgesel kay›p-
lardan büyük ölçüde etkilenen Osmanl› ‹mparatorlu¤uydu. Yunanistan, büyü-
me aflamas›ndayd› ve birçok durumda karma nüfusun bulundu¤u bölgelerde
baflar›l› bir biçimde yönetim yapabildi¤ini sergilemeye istekliydi. Fakat sonra-
ki birkaç durum üzerine, Venizelos da çeflitli biçimlerde nüfus mübadelesi ta-
sarlam›flt›.11

Bir sonraki dönüm noktas›, Birinci Dünya Savafl›n›n ard›ndan Yunanistan
ve Bulgaristan aras›nda gerçekleflen bar›fl antlaflmas›d›r. Neuilly Antlaflmas›
(27 Kas›m 1919) Yunanistan ve Bulgaristan aras›nda “›rk temelli az›nl›klar›n
karfl›l›kl› ve ihtiyari göçü üzerine” imzalanm›flt›r. Belli bir zaman sonra, 13
y›lda 92,000 Bulgar ve 46,000 Yunan bu antlaflma do¤rultusunda göç etmifller-
dir.12 Bu hususun, bir sonraki Yunan-Türk hususundan temel fark›, Yunan-Bul-
gar rekabetinde son derece geliflmifl olan ulusal etkendir.

Türk-Yunan nüfus mübadelesi sadece çok genifl bir konu de¤il, ayn› za-
manda ideolojik bak›mdan çok karmafl›k bir konudur. ‹lk ad›mlar, zorunluluk-
lar taraf›ndan yönlendirilmifllerdir. Yunan hükümeti, Türkiye’nin düflmanl›klar
s›ras›nda kaçan insanlar›n dönüfl yapmalar›na izin vermeyece¤ini kabullen-
miflti ve zorunlu nüfus mübadelesi ile Müslüman nüfusun Yunanistan’a trans-
ferinin, büyük göçmen ak›n› için bir yer oluflturulmas›na yard›m edebilece¤i-
ni anlam›flt›.13 Lozan Bar›fl Antlaflmas›ndan alt› ay önce nüfus de¤iflimine ilifl-
kin anlaflma 30 Ocak 1923’te Yunanistan ve Türkiye aras›nda Lozan’da imza-
land›.14 Anlaflma, geleneksel dini ölçütlere ba¤l› olarak Osmanl› ‹mparatorlu-
¤unda bulunan Yunan Ortodokslar› ve Yunanistan’daki Müslümanlar›n müba-
delesini aç›kça belirtmekteydi. Mübadelenin flart›, Türkiye’deki Katolik ve
Protestanl›k gibi Yunan Ortodokslu¤undan veya ‹slam’dan baflka dinleri icra
eden Yunan temsilcilerine baflvuruda bulunulmamas›yd›. Anlaflman›n konusu,
Yunan Ortodoks Türk konular›n› gerçekçi olarak kapsamada yeterliydi fakat
bu anlaflman›n ruhuna ayk›r› olarak de¤erlendirildi. “Yunanistan, Yunan milli
duyarl›l›¤›na sahip olunmad›kça dini inanc› bir olan insanlardan göç bekleme-
mekteydi”.15 Mübadele ve daha sonraki arazi tavsiyesi, 18 Ekim 1912 (I. Bal-
kan Savafl› deklarasyonu) ve 30 Ocak 1923 y›llar› aras›nda evlerini terk etmifl
ve bulunduklar› yerlerde b›rak›l›p, daha sonra mübadele edilmek istenenleri
kapsamaktayd›. 115,000 Müslüman, 1914 y›l›nda Genç Türklerin, yerel Yu-
nanl›lar›n sürgün edildi¤i Anadolu’nun bat›s›ndaki bölgede yeniden yerleflim
plan›n› uygulamak ad›na Yunanistan’› terk ederken, 1922 Eylül’de Yunan or-
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dusunun geri çekilmesi ile 848,000 Yunan Anadolu’dan kaçm›flt›r. Söz konu-
su bölgelerde geriye kalan insanlar›n mübadelesi, 1925 y›l›n›n ortas›nda Kar-
ma Komisyonu’nun gözetimi alt›nda tamamlanm›flt›r, 192,356 Yunan ve
354,647 Müslüman.16 ‹stanbul’daki Yunan Ortodokslar ve Bat› Trakya’daki
Müslümanlar, Çanakkale Bo¤az›’n›n giriflindeki iki küçük ada olan Gökçeada
(Imvros) ve Bozcaada’n›n (Tenedos) stratejik nedenlerden dolay› Türkiye’ye
iade edilmesinden sonra kalmalar›na izin verilen Yunan Ortodoks yerleflimci-
ler mübadeleden ayr› tutulmufllard›.17

Yunanistan’a hareket eden mülteciler asl›nda çok heterojen miktardayd›.
Mübadele için dini ölçütlere dair al›nan karar, her bir bölgenin tamamlanma-
m›fl ulusal gelifliminin bir belirtisidir. Yerel farkl›l›klar›n yan› s›ra Yunan Orto-
dokslar aras›nda birkaç belirgin dini farkl›l›k bulunmaktayd›. ‹zmir’in kentsel
nüfusu, kendi yerleflim bölgesinde yaflayabilece¤i büyük bir seviyeye sahipti.
Anadolu’nun k›y›lar›ndaki di¤er Yunan Ortodoks nüfusu, Yunan kültürünü ve
e¤itimi taraf›ndan güçlü bir biçimde etkilenmekteydiler, bu etki yeni anavatan-
lar› ile bütünleflmeleri ad›na onlar› iyi haz›rlam›flt›. Fakat bu durum, bu hare-
ketin herhangi bir kanun vas›tas›yla kolay olaca¤› anlam›na gelmemekteydi.
Di¤er gruplar daha somut farkl›l›klara sahipti. Pontus bölgesindeki nüfus, Yu-
nanistan’da zor anlafl›lan eski Yunan dilini konuflmaktayd›. Ayn› zamanda on-
lar› birbirinden ay›ran kültürel özelliklere de sahiptiler. Ço¤u Türkçeyi ana di-
li olarak kullanmaktayd›. Bu durum, Karamanlides adl› bölgenin içerisinde ki
nüfusun huzurunu oluflturmaktayd›. Bu nedenden dolay›, Karamanlides’te ge-
riye kalan H›ristiyan Ortodokslar› mübadele edilmifl olmas›na ra¤men Musta-
fa Kemal Türk Ortodoks kilisesi kurmay› göz önünde bulundurmaktayd›. So-
nuçta,, Türk Ortodoks kilisesi fikrinin, bugün küçük aile flirketlerinin isimleri-
nin eski projelerin anormal kal›nt›lar› olmas›na karfl›n, yeni Türk devleti ile
bütünleflme ad›na iyi tasarlanm›fl bir plandan çok flahsi menfaatlerle iliflkili ol-
mas› muhtemeldi.

Mültecilerin dertlerine özen gösterilmekteydi. Özellikle, düflmanl›klar s›-
ras›ndan kaçm›fl fakir mültecilere. Fakat ayn› zamanda, mülklerini beraberle-
rinde getirmede k›s›tl› olanaklar› olan ve daha düzenli biçimde yaflayabilenler
için de ayn› özveri gösterilmekteydi. Transfer ve yerleflim ile alakal› zorluklar
onlara zarar verdi ve ilk y›llarda birço¤u vefat etti. Fiziksel ve zihinsel bitkin-
likle karfl›laflt›klar› a¤›r koflullar›n kolay kurban› olmaya bafllad›lar. Ayn› za-
manda, maruz kald›klar› çevre de¤iflimi, birçok afet bölgesinde oluflan s›tma-
ya benzer hastal›klara al›flk›n olmayan ba¤›fl›kl›l›k sistemlerini bozmaktayd›.
Temel ve ulafl›lm›fl bölgelerdeki toplumsal doku üzerindeki etkilere aç›kça da-
ha az özen gösterildi. Arada kalan ma¤dur köylerin normal çal›flmas›nda tek
bir k›s›m ayr›ld›¤›nda, birçok karma nüfuslu köy bütün bir parça gibi çal›fl-
maktayd›.18 Geriye kalan insanlar taraf›ndan hissedilen tereddüt ve endiflelerin
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çeflitli aç›klamalar› vard›. Bir baflka durum etnik ö¤elere sahip Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u’nda al›fl›lmam›fl “ifl bölümü”dür. Sonuç olarak, mültecilerin ayr›l›fl›
bütün Türkiye ekonomisi ad›na y›k›c› bir durum olmufltu.    

Yunanistan’da,  Milletler Cemiyeti Yunanl› Mülteciler Yerlefltirme Ko-
misyonu’nun gözetimi alt›nda uygun bir anlaflma ortaya ç›km›flt›. Mültecilerin
tam say›s›, Yunanistan’›n toplam nüfusunda dörtte birlik art›fl anlam›na gel-
mekteydi. Ana yerleflim alanlar› Makedonya ve Bat› Trakya’yd›. Trakya’daki
durum, Türkiye ile yap›lan diplomatik müzakereler dolay›s›yla karmafl›k bir
hale gelmiflti. Mülteci yerlefltirme, Yunanistan’›n etnik düzeni üzerinde büyük
bir etkiye sahip olmufltu. Balkan Savafl› sonras› eklenen Kuzey Yunanistan
bölgesi, Yunancada “yeni topraklar” (Nees Hores) olarak bilinmektedir. Yuna-
nistan, bu bölgeleri kendi ekonomisine ve kültürüne dahil etmenin zorluklar›
ile karfl›laflt›. Mültecilerin geliflinden önce, Yunanistan topraklar› birçok bölge-
de zay›f görünüfle sahipti. Bu durum, bahsedilen bölgelerin Yunan uygarl›¤›n›
benimsemesine katk›da bulunan mültecilerin yerleflimi ile birlikte “de¤ifltiril-
miflti”. Yunan nüfusunun az oldu¤u bölgelere gelince, Alman bilim adam›
Schultze, mültecilerin yerleflimini “Do¤u Makedonya ve Trakya’n›n Yunan
Kolonizasyonu” olarak adland›rm›flt›r.19 Onlar için bölüfltürülmüfl araziler, k›s-
men Müslümanlar›n gidiflinden arda kalan yerlerden, k›smen tar›m reformu ile
ba¤lant›l› olarak el konulmufl yerlerden, k›smen de eski bofl arazilerin ekimin-
den elde edilmiflti. Gerçeklefltirilen bu yerlefltirme, “tekrarlanamaz baflar›”
olarak adland›r›lmaktayd› ve savafllar aras› dönem boyunca Yunan politikala-
r›na hükmetmekteydi. 

Yunan ulusunun oluflum süreci ad›na mültecilerin önemi üzerinde biraz
durmak istiyorum. Daha önce de bahsedildi¤i gibi mülteciler, homojen grup
olmaktan çok uzakt›lar fakat onlar›n ortak kökenleri onlar› birleflik siyasi blo-
¤a dönüfltürmekteydi. Yunanistan’›n kuzeyinde, ilk oylar›n Venizelos ve di¤er-
lerinin de Venizelos karfl›t› partiler için kullan›ld›¤› bölgede, savafllar aras› dö-
nem s›ras›nda ilk siyasi z›tlaflma mülteciler ve “yerliler” (ço¤unlu¤u Slavlar
olan) aras›nda gerçekleflmiflti.20 Bu durum, özellikle yerel seçimlerde aç›kça
ortaya ç›kt›¤› gibi, birçok hususta bu güne kadar geçerli olan siyasi bir bölün-
medir. Kilkis’ten bir arkadafl›m bir keresinde bana flöyle dedi: “-idis” eki ile
bitmeyen bir ada sahip olan birini (Pontus kökenli olsa dahi) belediye baflka-
n› olarak seçmek çok zordur. Ayr›ca, mülteciler ve yerliler aras›ndaki z›tlaflma,
on y›l önce Vegoritida gölünün suyu çekildi¤inde toprak üzerine ç›kan anlafl-
mazl›kta önemli bir faktördü. Bunun yan› s›ra, zaman geçtikçe eski farkl›l›k-
lar giderek azalmakta ve farkl› kökenden insanlar aras›nda gerçekleflen evlilik-
ler giderek daha yay›n olmaya bafllam›flt›r.

Daha uzun bir bak›fl aç›s›nda, içerme veya ay›rmaya dair sorular komflu
ülkelerle iliflkilerle ba¤lant›l›d›r. Slavca konuflan Ortodoks nüfus ile iliflkiler

366 UUlluussllaarraarraass››  BBaallkkaann  KKoonnggrreessii  //  IInntteerrnnaattiioonnaall  BBaallkkaann  CCoonnggrreessss



her zaman de¤iflkendi. Asimile edilmeyi istedikleri sürece Yunan milletine ta-
mam›yla kat›labilirlerdi.  Aksi taktirde kabul edilmezler ve savafllar aras› y›l-
lar s›ras›nda Bulgaristan’da ve ‹ç Savafl sonras› Yugoslav Makedonya’da oldu-
¤u gibi, eninde sonunda göçe maruz b›rak›l›lard›. Son 20 y›l süresince bu gi-
riflimin ana çizgilerini, sadece Makedonya gibi farkl› millet kimliklerini talep
eden, Yunan sosyal hayat›na Yunan vatandafl› olarak kat›lm›fl küçük bir grup
taraf›ndan tamam›yla görebiliriz.21 Tabii ki bu yeni giriflim, bu durumla alaka-
l› olan tüm siyasi partiler için tecrübe oluflturmaktad›r.

Di¤er yandan, Müslüman az›nl›k her zaman di¤erleri gibi görülmekteydi
ve burada kapsama ve d›fllama ad›na mekanizmalar farkl›yd›. Örne¤in, H›ris-
tiyan Slav’lar›n durumu gibi, az›nl›klar›n ayr› bir topluluk gibi yaflamalar›na
izin verilmesini büyük bir müsemma gibi görebiliriz. Bunun yan› s›ra, Türki-
ye ve Türk “modernlefltirme projesi” ile ba¤lant› her zaman problemliydi. Yu-
nan Ortodoks toplumunun Türkiye’de dramatik biçimde azalmas› ile beraber
Yunanistan, az›nl›klar› 1990’lar›n ortalar›na kadar terk etmeye teflvik etmek
ad›na 1965 y›l›nda az›nl›k rejimini bafllatt›.22 Daha önceleri, Yunan toplumu ile
az›nl›klar›n bütünleflmeleri sadece gerçekçi seçim olarak bafllam›flt›.

Bu durum bizi modern Yunanistan’da gerçekleflmekte olan nüfus müba-
delesi konusuna götürür. Ben sadece k›saca en önemli e¤ilimleri söyleyebili-
rim. Anadolu’dan gerçekleflmifl büyük göçten bu yana üç nesil geçmesine ra¤-
men, nüfus mübadelesi halen Yunan kamu hayat›nda önemli bir yer tutmakta-
d›r. Göç eden ilk nesil, Yunan toplumunda yer bulmayla zor bafla ç›kmas›na
ra¤men, toplumla bütünleflmeyi daha yeni kazanm›fllard›r ve alternatif Yunan
kimliklerini özgürce beyan edebilmeleri mümkündü. Sonuç olarak, flu an kök-
lerini keflfetme ve vurgulamaya dair büyük ilgilerini görebilmekteyiz. Bu du-
rum k›smen Yunan toplumunun, Yunan milliyetçili¤inin ana ilkelerine karfl›
gelmedi¤i taktirde “di¤erlerinden farkl› olma durumunu” kabul etme hususun-
da daha yenilikçi olmas›na yorulabilir. Bu yeni ortam›n avantaj›n› ç›karan en
önemli grup, k›rsal alanlardaki bitiflik yerleflimlerinde, günümüzde mant›kl›
olan birçok ay›r›c› özelli¤e ayak uydurabilen Pontus Yunanl›lard›r.

Mültecilerin imaj›n›n flu anki olaylar taraf›ndan nas›l biçimlendirildi¤ine
dair soru çok önemlidir. Kamu müzakeresinde di¤er olaylar desteklenir ve ge-
lifltirilirken baz› olaylar nas›l fark edilmiyor, bunu gözlemlemek çok ilginçtir.
Bir karfl›laflt›rma yapacak olursak, 1960 y›l›nda Naser taraf›ndan M›s›r’dan
sürgün edilen büyük Yunan camias› hiçbir zaman önemli bir kamusal sorunu
haline gelmemifltir. Öte yandan, Anadolulu mültecilerinin ve ‹stanbullu Yu-
nanl›lar›n kaderi, 1980’lerdeki milliyetçi PASOK’un yükselifli ile beraber dik-
kat çekmiflti..  Türkiye’de kalm›fl olan Yunan Ortodoks az›nl›¤›n önemli bir bö-
lümü 1960’l› y›llarda Türkiye’yi terk etti¤inde Yunanistan buna karfl› s›n›rl› bir
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tepki vard›. Fakat 1980’li y›llarda Türkiye’ye yönelik çat›flmac› politikalar bu
insanlar› kullanmaya bafllad›. Bu durum sonucunda, Yunana parlamentosunda
“‹mroz Yunanl›lar›”n›n kaderi hakk›nda konuflmalar duyuldu ve uygunsuz bir
biçimde “Pontus soyk›r›m›” olarak adland›r›lan karar ç›kt›.23

Sonuç olarak, bir taraftan Yunan mültecilerinin yerleflimini baflar›l› bir hi-
kaye oldu¤u söylenebilir. Özellikle, Filistinli mülteciler gibi uzun süreli sorun-
larla k›yaslarsak. Bunun yan› s›ra, e¤er bu problemi Yunan ulusunun oluflum
süreci kapsam›na yerlefltirirsek, çeflitli sorular vard›r. Bu sorular, birinci ola-
rak, uluslaflan devlet toplumun bünyesini de¤ifltirirken yerli nüfusu yerlefltir-
me ile, ikinci olarak da, hakim ulus için “asker toplama” kriteri ile ilgilidir.
Yunanistan örne¤inde bu durum, 1990’larda eski Sovyet Birli¤i’nden Russo-
pontian olarak adland›r›lan insanlar›n gelmesi ile tekrara gündeme geldi.24

Trakya’n›n öncelikli yerleflim bölgesi olarak seçilmesi, geleneksel Yunan yurt-
tafll›k fikrine ve Müslümanlar›n tam yetkili Yunan vatandafl› gibi bütünlefltir-
me olas›l›¤›na dair inançs›zl›¤a iflaret çekmekteydi. Neticede, halen imparator-
luktan ulus devlete yap›lan büyük sistematik de¤iflim yolunda birçok sorunla
yüzleflmekteyiz ve ço¤u zaman sistemi de¤ifltirirken baz› problemleri çözer-
ken baz›lar›n› da yeniden oluflturmaktay›z.  
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