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Sia Anagnostopoulou'nun kaleme ald~~~~bu eserde oldukça kapsaml~~bir ~ekilde XIX. yüzy~l ile XX. yüzy~l ba~lar~na kadar yani Yunanhlann 15 May~s 1919'da ~zmir'i i~gallerine kadar geçen süreçte, a~~rl~kl~~olarak Anadolu Rumlanmn ekonomik, sosyal ve demografik yap~s~~inceleniyor.
Eser, lusaltmalar, giri~, iki bölüm, resmi yaz~~malar~~içeren ek, tablolar, kaynaklar ve indeksten olu~uyor.
Çal~~man~n 11 ile 47 sayfalar~n~~olu~turan giri~~k~sm~nda 1922'den geriye do~ru gidilerek
1919 ile 1922 y~llar~~aras~ndaki olaylar irdeleniyor ve bu y~llar aras~ndaki olaylar~n Türk ve Yunan
uluslar~n~n tarihinde nas~l yer ald~~ma dair yazar~n dü~ünceleri aktanhyor. Yazara göre 1922 y~l~,
Yunanhlar için "Anadolu felaketine" Türkler için ise "Ba~~ms~zl~~a, ulusal ba~~ms~zh~a" damgas~n~~vuruyor (sayfa 12). Rakip her iki ulus için ayn~~tarihi olay~n farkl~~alg~lan~~~~söz konusu. 1922
y~l~~Anadolu Rumlar! ve Yunan Devleti için onlar~~oradan çekip kurtaracak hiçbir gücün olmad~~~~derin bir kuyuya dü~tükleri an~~ammsaurken Türkler için ayn~~tarih bugün ulusal topraklar~n ann~nas~~anlam~na geliyor. 1922 hem Yunan hem de Türk tarihinde bir dönüm noktas~d~r.
Ulusal kar~~th~~n yasalla~mas~nda bir merhaledir. 1919-1922 sava~~~bu nedenden dolay~~bir taraf
için "kaybolan vatan" ile biterken di~er taraf için "vatan~n ba~~ms~zl~~~" ile sonuçlamyor. O
halde Anadolu her iki ulus tarihinde Türkler için kurtulan Yunanl~lar ve Anadolu'da ya~ayan
Rumlar için kaybolan, yitirilen bir ulusal toprak olarak görülüyor. Bundan sonra 1922 y~l~~Yunan
ulusal bilincinde felaketi, Türklerin ~uurunda ise ulusal ba~~ms~zl~~~~ça~n~uracakur.(sayfa 13).
Yazar~n, kanaatine göre Yunan edebiyaunda, türkillerde, Anadolu göçmenlerinin anlat~m~nda, hauralann izini ta~~yan her ~eyde bir çeli~ki var. Bir yanda "barbar Türk'ün" görüntüsü
ve onun hemen yan~nda "karde~~ve arkada~~Türk'ün" imaj~~birlikte varl~~~n~~sürdürüyor.
Türklerin bilincinde de Yunanl~n~n görüntüsü için ayn~~~eyler geçerlidir. Halklann kendileri
birbirlerine dü~man de~ildi. Dü~man olan devletler ve Bat~~idi. Balkan Yar~madas~~ ve
Anadolu'nun olu~turdu~u co~rafyada oturan bizler küçük ulus ve devletlere bölünmü~~durumdarz. Aram~zdaki anla~mazl~klardan dolay~~sava~~yoruz ve böylece büyük güçlerin i~tah~m fark~nda olmadan kabaruyoruz. Yazar~n bu son saptamas~~Yunanl~~politikac~~~onas Dragoumis'e ait.
Halklar bar~~~içinde ya~anular~m sürdürürken yabanc~~unsurlar onlar~n kaderini belirliyor.
(sayfa 13)
Yazar 1919-1922 y~llann~~ara~urmas~n~n kapsam~~d~~~nda b~rak~yor ve sadece o y~llara giden
süreci inceliyor. XIX. ve XX. yüzy~l ba~lar~nda Anadolu'daki Rum Ortodoks topluluklanmn ya~anus~~oldukça zengin bir bibliyografyanm konusunu te~kil etmi~tir. Fakat bu çal~~malarda bu
topluluklar~n ekonomik ve kültürel geli~imine dönük ve bunlar~n geli~imini belirleyen yer, zaman ve politik sistem göz ard~~edilmektedir.(sayfa 15) Giri~in son k~sm~nda Balkan Sava~lar~~ve I.
Dünya Sava~~~ile Osmanl~~Devleti'nin gayr-i milslimlerin yo~un olarak ya~ad~klar~~topraklar~~kay-
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betmesi ile devleti "Osmanl~" olmaya zorlayan önemli bir nedenin ortadan kalku'~~~görü~ü dile
getiriliyor.
Yazar~n ele alaca~~~konuya ili~kin ki~isel yakla~~ mlar~n da yer ald~~~~giri~ten sonra "Rum
Topluluklar~ n Fiziki ve Be~en Co~rafyas~" ba~l~~~n' ta~~yan birinci bölüm çal~~man~n 49-239 sayfalar~n~~olu~turuyor ve dört alt ba~l~~a tasnif ediliyor. Birinci bölümün ilk alt ba~l~~~nda ise Rum
Ortodoks cemaatinin ya~ad~~~~fiziki co~rafya tamuhyor.(51-96 sayfalar) Burada, ~ç Anadolu, Ege,
Karadeniz ve Akdeniz bölgelerin iklimi ve fiziki yap~s~~ anlauld~ ktan sonra su kaynaklar~n~n da~~ l~m~, ula~~ m olanaklar~, demiryolu ve kara yolu, yol güzergahlan üzerindeki yerle~im birimleri
hakk~nda bilgi veriliyor. Izleyen ikinci alt ba~l~ kta ise Rum topluluklarm~ n be~eri co~rafyas~~ anlauhyor.(97-134) Burada Anadolu'da ya~ayan tüm dinlere mensup insanlar~n nüfus da~~l~ m~~ veriliyor. Ortaya ç~ kan tabloya göre XIV. ve XV. yüzy~llarda Anadolu'daki nüfus yo~un de~ildir.
Hatta ~ss~z denecek kadar azd~r. Durum XVI. ve XVII. yüzy~lda da de~i~miyor. Bunun nedenlerinden en önemlisi yazara göre Osmanl~~ sultanlanmn Balkanlar~, Rumeli'yi ve Istanbul'u Türk
nüfus aç~s~ ndan yo~un klima çabalar~nda yat~yor. Yine yazara göre 1603 ile 1749 y~llar aras~ ndaki
~slamla~urma siyaseti de H~ristiyan nüfusun Anadolu'dan göç etmesinde etkili olmu~tur.
Birinci bölümün üçüncü alt ba~l~~~~"Rum Ortodoks Topluluklanmn Ya~ad~klar~~Bölgelerin
Saptanmas~" ad~ n~~ta~~yor. (Sayfa 135-176) Burada Bat~~Anadolu k~y~lar~nda Rumlar~n yo~un olarak ya~ad~ klar~~Ayd~ n vilayeti , Misya, Bitinya bölgeleri ile ~zmir kenti hakk~ nda bilgi aktar~ llyor.
Daha sonra Orta Anadolu'daki Kapadokya, Likaonya bölgesi ve burada ya~ayan Rumlar hakk~ nda bilgi veriliyor. Dördüncü alt ba~l~ k "Rum Ortodoks Topluluklann~ n Demografik Geli~imi"
ba~l~~~ n~~ ta~~yor. (sayfa 189-239) Burada öncelikle Anadolu'nun k~y~~ ~eridindeld Rum topluluklar~~ele al~ n~yor ve buralardaki nüfusun bölgeye geldi~i yer, geli~~zaman~~ve nedenleri ele al~n~ yor. Bu alt ba~l~ ktaki saptamalar oldukça ilginçtir. Bunlar~~~öyle s~ralayabiliriz:
XIX. yüzy~ l ba~lar~ nda demografik de~i~imlere ra~men Anadolu hala ~ss~z bir ülke görünümünde. Balkan topraklar~ n~ n kaybedilmesinden sonra Osmanl~~ Hükümeti, dikkatini
Anadolu'ya yöneltiyor. Sultan II. Abdülhamid, vatans~z kalan Müslümanlar~, Anadolu topraklar~ na iskan ediyor. Tüm XIX. yüzy~l boyunca al~nan önlemler sayesinde 1917 y~ l~ na gelindi~inde
Anadolu'nun genel nüfusu iki kat art~yor. 1919-1922 y~llar~~ aras~ nda meydana gelecek olaylar~~
anlamak için "bu nüfus hareketlerini izlemek yeterlidir. Gayr-i müslimlerle, Müslümanlara ayn~~
hakk~~tan~yan 1839, 1856 fermanlan ile Bat~~Anadolu k~y~lar~na yo~un bir H~ ristiyan göçü ba~l~ yor. Say~lar~~tam olarak hesaplanamayan bu Yunanl~lar, Ege Adalar~, Trakya, Tesalya, Mora ve
Girit, hatta bn Denizi Adalar~ ndan gelmektedirler. H~ristiyan nüfusun art~~~~çok'fazIad~ r. ~öyle
ki: XVII. yüzy~l sonlar~ na kadar Anadolu'da oldukça dü~ük olan Rum nüfusu o kadar art~yor ki,
Krumbacher, Bat~~Anadolu k~rlann~n ve adalar~n "tekrar Yunanl~la~masmdan" bahsediyor.
Bat~~Anadolu k~y~lar~ n~!' geli~iminde 1783-84 tarihlerinde K~r~ m'dan kovularak göçmen
olarak gelen Tatarlar~ n ve daha sonra Dobruca ve Bulgaristan'~ n kaybedilmesi ile gelen
Türklerin beraberinde getirdikleri tar~m aletlerinin üretime önemli katk~~sa~lad~~~ n~~ vurguluyor. Ayr~ca ara~t~rmac~lar~n Bat~~Anadolu k~y~lar~n~!' geli~iminde H~ ristiyanlar~n rolüne i~aret
ederlerken, Müslüman göçmenlerin önemli katk~lar~ n' görmezlikten gelmelerini yazar tuhaf
kar~~l~yor. Oysa yazara göre bu göçmen Türkler, ilk Türk orta s~n~f~ m olu~turacaklar ve bunlar~n
içinden Türk milliyetçili~inin önemli ~ahsiyetleri de ç~ kacakur. Bu Türk nüfus oldukça geli~mi~~
olan Rusya ve Balkanlardan gelmesi nedeni ile o zamana kadar Anadolu'da bilinmeyen üretim
teknikleri kullanacaklard~r. Baz~lar~~soylu ailelerden olup, kültürlü olan bu insanlar geli~mi~~etnik bilinçleri ile Türk kültürünün ve Türk milliyetçili~inin olu~umunda öncü olacaklard~r.
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Yazara göre XIX. yüzy~l boyunca Bat~~Anadolu k~y~lar~nda ciddi nüfus sirkf~lasyonu görülüyor. Anadolu'ya Türkler d~~~nda gelenler içinde en büyük say~y~~Yunanistan'~n her taraf~ndan gelen Rumlar olu~turuyor. Bunlar özellikle XIX. yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan sonra dendryolunu izleyerek Anadolu içlerine kadar t~zanacaklard~r. Bu sirkülasyon bölgenin nüfus yap~s~nda çok ciddi
de~i~melere neden oluyor. Çok ilginçtir Sarayköy'ün demiryolu han~m ba~land~~~~1882-83 y~ l~nda burada sadece bir Rum say~l~rken bu say~~birkaç y~l sonra 1894'de e~er seyyahlarm de~erlendirmeleri do~ru ise 450'ye ç~k~yor.(sayfa 191) Bu art~~taki en önemli etken ise demiryolunun
geçmesi. Böylece Izmir-Konya aras~ndaki yo~un Müslüman yerle~ime sahip köyler yüzy~l~n sonunda ço~unlukla Rumlar taraf~ndan iskan edilir hale geliyorlar. Ege k~y~~~eridini hariç tutarsak
Anadolu'da Yunanca konu~anlann varlildan XVIII. yilzy~llin çok ötesine gitmiyor. Kesin olarak
belirliyemesek de kabul etmemiz gerekir ki Ege'nin iç bölgelerde Yunancan~n konu~uluyor olmas~~yeni bir yerle~im oldu~unu göstermektedir. Örne~in, 1779 y~l~nda Mora'dan gelen Türk
toprak sahibinin beraberinde getirdi~i i~çilerinin ve kölelerinin olu~turdu~u Çavu~o~lu köyü sakinleri Anadolu'da Yunanca konu~uyorlar& (sayfa 196)
Atina'da bulunan Anadolu Ara~t~rmalar~~Merkezi Ar~ivi'ne dayamlarak XVI. ve XVII. yüzy~l
ba~lar~nda Yunanistandan Anadolu'ya Ortodokslar~n getirildi~inden söz ediliyor. (Sayfa 197)
Manisa'n~n köyleri bir yüzy~l öncesine kadar Türk yurdu iken, XVIII. yüzy~ lda Ortodoks çiftçilerle doluyor. XVIII. ile XIX. yüzy~l ba~lar~nda Izmir yak~n~nda pek çok köy Mora'dan getirilmi~~
olan Ortodokslarla doludur. Yazar bu bilgileri verirken di~er ara~t~rmalar~n yan~~ s~ra J. Fr
.Michaud ve J. J. Fr. Poujoulat'~ n Correspondance d'Orient, 1830-1831, c. VIII, Paris 1833-35 ve
s. 268 ve devam~= dayan~yor (sayfa 243, dipnot 44).
Kitab~n 265 ile 553'iincii sayfalar~ n~~kapsayan ikinci bölümü "Rum Topluluklann~n Etnik
ve Siyasi Ortam~" ba~l~~nu ta~~yor. ~ kinci bölümün birinci alt ba~l~~~~265 ile 374'iincil sayfalar
aras~n~~olu~turuyor ve" XIX. ve XX. yüzy~l Ba~lar~nda Osmanl~~Siyasi Sistemi ve Rum Milletinin
Bu Sistem içindeki Yeri" ad~n~~ta~~yor. Burada Tanzimat hareketi ve millet kavramm~n olu~umundan bahsediliyor. Bu alt ba~hkta Tanzimat ferman~~ile patrikhaneye Ortodokslar nezdinde
tan~nan imdyazlar ve olanaklar anlat~l~yor. Izleyen sayfalarda ~zmir, Ayd~n vs. yerlerdeki Rum
topluluklar~n' ya~ant~s~~Il. Abdillhamid'in izledi~i siyasetin Rum ve Yunanl~ lar için yaratt~~~~sorunlara de~iniliyor. Burada Tanzimat ferman~~ile yap~lan reformlar ve ortaya ç~kan Rum milleti
kavram~ndan bahsediliyor. Tanzimat ferman~ndan sonra Anadolu'da ya~ayan Rumlar aras~nda
bir orta ~ehirli s~n~fnun ortaya ç~k~~~~ele al~n~yor (sayfa 307 ve devam~ ). Osmanl~~Devletinin tabiiyetinde olan Anadolulu tacir Rumlar kapitülasyonlann yabanc~lara sa~lad~~~~vergi muallyetinden yararlanmak için Yunan Devleti tabüyetine geçmek istemelerinin Osmanl~~Devleti ile Yunan
Devleti aras~nda yaratt~~~~gerginlik ele almmaktad~ r.(sayfa 309 ve devam~). ~kinci bölümün ikinci
alt ba~l~~~~"Di~er Etnik Güç: Yunan Devleti, Rum Milletinin Ulusal Bütünlü~e Kat~ lma
Tertibadar~~19. yüzy~l 1908'ad~ n~~ta~~yor.(Sayfa 419-445) Burada o zamana kadar Rumlar~ n hamisi olal~~patrikhaneye ek olarak Yunan Devleti'nin de Anadolu'daki Rumlar üzerinde nüfuz
kullanmaya çal~~mas~nda!' söz ediliyor.
~kinci bölümün üçüncü alt ba~l~~~~'jön Türk Hareketi ve Yeni Osmanl~~Yetki Çerçevesi:
1908-1914" ad~m ta~~yor (Sayfa 453-504). Burada Jön Türk hareketinden bahsediliyor ve millet
toplumundan siyasi-etnik topluluklara dönü~üm ele al~ n~ yor. Rum milletinin bu yeni siyasi ortan~daki yeri ve buna kar~~~olu~an tepkiler anlat~l~yor. Me~rutiyete kitleler iyimserlikle yakla~~rken Fener Rum Patrikhanesi, anayasal rejimde mevcut yetkilerini art~k kullanamayaca~nun bilincine var~yor ve bu yüzden hürriyeti!' ilaluna ihtiyad~~yakla~~yor. Millet sisteminin ilgas~~ile imtiyazIarda iptal ediliyor. Patri~in daha önceki rejimde sahip oldu~u Rum milletinin lider rolü
yeni siyasal rejimde yer alm~yor.(Sayfa 462). Patri~e, Fatih Sultan Mehmet taraf~ ndan verilmi~~
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olan imtiyazlardan özellikle e~itim almundakiler kald~r~l~yor. Sayfa 500 ve onu izleyen sayfalarda
1912'i seçimlerinde Rum adaylar~n~n seçiminde Yunan diplomatik temsilcilerinin rolü gözler
önüne seriliyor. Dördüncü alt ba~l~k "Osmanl~~Imparatorlu~u Paramparça: 1913-1918" (Sayfa
521-544) Bu dönem yazara göre Yunan Devleti için ulusal biltilnle~me ve megali idea'mn gerçekle~mesine denk dü~üyor. Balkan Sava~lar~~var olan dengeleri bir daha düzeltilemeyecek ~ekilde
bozmu~tur. Balkanlardan gelen göçmenler gelece~e dönük bir kayg~~ile birlikte vatanlanndan
edilmelerine yol açan H~ristiyanlara kar~~~da bir nefret besliyorlar. Devlet için ve onun kurtulu~u
için tek çare devletin ve toplumun co~rafyasuun art~k Türkle~tirilmesidir. Izleyen sayfalarda Jön
Türklerin 'Türk" politikas~na de~iniliyor. Balkan topraklar~n~n kayb~~Osmanl~~imparatorlu~u
için bir dönüm noktas~d~r ve Osmanl~~idaresi art~k ideolojik aç~dan radikalle~mektedir. 23 Ocak
1913'de Jön Türk askeri liderleri Enver Pa~a'n~n liderli~inde yenilgiyi vesile ederek Bab-~~Ali
bask~n~~ile Ittihat ve Terakkryi s~n~rs~z güçle tek makam olarak hakim k~l~yorlar. Bu dönemde
süren Türkçilli:~ k ve Osmanc~hk tart~~malar~na ili~kin bilgileri Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura gibi
Türk yazarlanmn eserlerinden aktar~yor.
Kitab~n ikinci bölümünün son sayfalannda yazar Yunan Devleti'nin Anadolu'daki soyda~lar~n~~ba~~ms~zh~a kavu~turma siyaseti izledi~i~~in ve bunun gere~ini yerine getirmek için çaba sarf
etti~inin alt~n~~çiziyor. Böylece Yunan Devleti, Anadolu Rumlanmn tek hamisi durumuna gelmi~tir. Bu çerçevede Venizelos'un öncülü~ünde megali idea'n~n sembolleri gerçek siyaset arenas~na ta~~nm~~t~~ve ilk defa siyasi aç~dan "mümkün olan ile" "milli aç~dan arzulanan" aras~ndaki
engeller kald~r~lm~~t~. Ilk defa Yunan Devleti'nin kurulu~undan beri iç ve d~~~gerçeklerle ilgili
ulusal beklentiler örtii~ilyordu. Art~k mermere dönü~en imparator (Mar~naromenos vasilias) ve
Türklerin anayurdanna yani K~z~l Elma (Kokini milia)'ya gönderilecelderi yolundaki etnik ~nit
soyut bir kavramlann~n unsurlar~~ de~ildi. Bu arada büyük giklerde imparatorlu~un da~~lmas~~
yolundaki amaçlar~n~~gizlendyorlard~. Bu da do~al olarak Yunanistan'~~cesaredendirmi~ti. Yunan
Devleti izledi~i Anadolu Rumlann~~kurtarma siyasetinde Istanbul ile diaspora Rumlar~mn ileri
gelen tacirlerinin deste~ine sahip idi. (sayfa 534). Yazar son söz yerine geçen ikinci bölümün
son paragraf~nda halklar~n pasif kalmalar~~sonucunda bir dönemden di~erine geçildi~ini ve baz~~
insanlar~n küçük dünyalarmdaki gerçeklerin ulusal bir gerçekli~e dönü~tü~ünf~~ve halka ait oldu~unu yani faturan~n onlara kesildi~ini belirtiyor. Çünkü bar~~~içindeki ya~am ile ulusal düzeydeki çat~~ma aras~ndaki z~tl~k ancak bu ~ekilde aç~klanabilir. Bar~~~içinde ya~ayan farkl~~din ve
etnik özelliklere sahip insanlar ulusal düzeydeki çeki~menin kurban~~olmu~lar ve çok k~sa bir
süre içinde roller de~i~mi~~ve alt~ndan kalkamayacaklan sorumluluklar onlar~n s~rt~na yüklenmi~~
ve hayallerinin gerçekle~ebilece~ine dair inand~nlmalan ile kendi sonlann~n da haz~rland~~~=
fark~nda bile olmam~~lard~r. Yazar ara~urmasm~~Dido Sotiriou'nun "Benden Selam Söyle
Anadolu'ya" roman~n son sözü ile bitiriyor. "Neden öyle vah~ice bak~yorsun Kör Mehmet'in e~luyas~~? Seni ben öldürdilm ve bunun için a~l~yorum. Dü~ün bir kere sen de benden neler götürdün ! Karde~ler, arkada~lar, yurtseverler, amele taburlan ve kaybolan bir nesil. Bu kadar ac~, bu
kadar felaket ve buna ra~men benim haf~zam eski günlere dönmek istiyor."
Kitab~ n ekler bölümünde (sayfa 555-609) ise Yunan Devleti ile Fener Rum Patrikhanesi
ili~kilerini yans~tan yaz~~malar orijinal belgeleri ile veriliyor. Ayr~ca di~er belgelerin yan~~ s~ra
sayfa 605'te 22 Nisan 1916 tarihli ve Yunan Hariciye Vekaleti mahreçli bir yaz~, yazar~n ilave etti~i
"Yunan Devleti'nin Anadolu'ya Aç~k Müdahalesi" ba~l~~~~ile okuyucunun ilgisine sunulmu~. Son
olarak 611-697'inci sayfalar aras~ndaki tablolarda Anadolu'nun de~i~ik bölgelerindeki nüfus
oranlar~~Türk, Rum ve di~erleri ba~l~klan ile veriliyor. Ayr~ca bu nüfuslann konu~tuklar~~dilin
yan~~s~ra geldikleri yer hakk~nda da bilgi veriliyor. Eseri 705 ile 724'üncil sayfalan aras~nda terimler ve ki~i adlar~~indeksi yer al~yor. Eser 725-730'uncu sayfalar aras~nda yer alan içindekiler k~sm~~
ile sona eriyor.
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Buraya kadar yazd~ klar~= yazar~ n saptamalar~d~ r. Eser hakk~ nda tespiderimizi k~saca aktarmak gerekirse, Ömer Lütfü Barkan, Cengiz Orholdu, Halil ~ nalc~ k, Kemal Karpat, ~ lber
Ortayl~~gibi tan~ nm~~~Türk bilim adamlar~n~ n eserlerini de kullanm~~~olan Sia Anagnostopoulou
Kurtulu~~Sava~~~öncesi Anadolu'yu, burada ya~ayan Rumlar~~objektif kriterlerle incelemeye ça l~~m~~ur. Özellikle Ege k~y~~ ~eridi d~~~ndaki Anadolu'daki Grekofon Ortodokslar~ n varl~~~ n~n
XVIII. yüzy~l~n gerisine gitmedi~i saptarnasi son derece ilginçtir. Kurtulu~~Sava~~~öncesi Osmanl~~
Devletinin Anadolu topraklar~ nda Müslümanlarla birlikte bar~~~içinde ya~ayan Rum
Topluluklarm~n Yunan Devleti ve Bat~ n~ n emperyalist emellerine nas~l alet edildi~i ve bunun
bedelini halklar~n a~~r bir ~ekilde ödemek zorunda kald~~~n~~vurgulayan Yunan dilinde yaz~lm~~~
bu eser konuya ilgi duyan ara~t~rmac~lar~ n dikkatini çekmektedir.
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