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Sunu� 

�����da gerçekle�en Frans�z Devrimi sonras� geli�en milli�

yetçilik ak�m� ve milli devlet kurma fikri doğal olarak çok uluslu bir 

yap� olan Osmanl� İmparatorluğu�nu temellerinden sarst�� �����te 

Odesa�da kurulan Filiki Eterya Cemiyeti� olu�turmu� olduğu faali-

yet program�yla Osmanl� coğrafyas� �zerinde �����den itibaren 

�nce Eflak ve Buğdan�da ard�ndan Mora Yar�madas� �zerinde isyan 

ç�kartarak alm�� olduğu d�� destekle bağ�ms�z bir Yunan devleti or�

taya ç�kartmaya çal��t�� Yunanistan� Avrupal� b�y�k devletlerinin 

vermi� olduklar� destekle �����da bağ�ms�z devlet durumuna geti�

rildi� Bu hadise Osmanl� Devleti�nin Balkanlar�da olu�turmu� ol�

duğu d�zeni derinden etkiledi ve bu etki diğer H�ristiyan Balkan 

topluluklar� �zerinde de kendini g�sterdi� ��� Y�zy�l�n ikinci yar��

s�nda meydana gelen asker� ve siyas� olaylar�n neticesinde Balkan�

lar�da yeni siyas� haritalar �ekillendi� ���� Berlin Antla�mas� ile 

S�rbistan� Karadağ ve Romanya devletleri tarih sahnesine ç�kar�

t�ld�� Bunu� �����de Bulgaristan��n bağ�ms�zl�ğ� izledi� Son olarak 

halk�n�n ����i M�sl�man olan Arnavutluk da �����den �����ye ka�

dar uzanan belirsizlik sonucunda bu halkada yerini ald�� 

Balkanlar�da olu�an bu atmosfer ��� Y�zy�l�n son çeyreğinden 

itibaren Anadolu�da ya�ayan Ermeni ve Rum unsurlar �zerinde de 

etkisini g�sterdi� �����dan itibaren �rg�tl� bir �ekilde Anadolu�nun 

muhtelif yerlerinde ve ba�kent İstanbul�da kendini g�steren Emeni 

kalk��malar�� �����te ba�layan �B�y�k Sava�� s�ras�nda b�y�k bir 

isyana d�n��mekle kalmad�� Doğu Anadolu�da ya�ayan Ermeniler 

milis kuvvetleri olu�turarak Rusya�n�n saf�na geçti� Osmanl� Dev�

leti� bu s�rece hukukun içinde kalarak ve Meclis karar�yla m�da�

hale etti� �� May�s �����te ç�kart�lan �Sevk ve İskân Kanunu� ile 

isyan m�nt�kalar�nda bulunan Ermeniler� hukuklar� g�zetilerek, o 

tarihlerde sava��n s�cakl�ğ�n� ya�amayan imparatorluğun g�ney 

b�lgelerine� Suriye ve Irak hatt�na yerle�tirildi� Kamu d�zenini ve 

devlet otoritesini tesis etmeye dair al�nan bu tedbir� asl�nda Erme�

nilerin can g�venliğini de sağlamaya y�nelikti� Ancak bu hadise o 

tarihten itibaren ��� Y�zy�l�n en etkili silah� olan propagandan�n 

temel malzemesi olmaya ba�lad�� �����da yay�nlanan �Mavi Kitap� 

ve bunu takip eden yaz�l� ve g�rsel materyaller hep ayn� amaca hiz�

met etmektedir. 

Anadolu�da ��� y�zy�l�n ba�lar�nda ba�layan b�y�k karga�a 

bir diğer H�ristiyan unsur olan Rumlar� da etkisi alt�na alm��t�� Yu�

nan Megali İdeas��n�n yaratm�� olduğu etki� Anadolu coğrafyas� 
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�zerinde ya�amakta olan Rum-Ortodokslar �zerinde Helen kimli�

ğini de in�a etmeye ba�lad�� B�ylesi bir kimliğin olu�umunda Sa�

nayi Devrimi sonras� h�zla yay�lan kapitalist d�zenin b�y�k etkisi 

vard�r� Üretilen mallar�n çe�itlenmesi ve çoğalmas� pazar ekono�

misini doğurmakta ve kurulan istasyonlar vas�tas�yla sanayile�e�

memi� toplumlar aç�k pazar durumuna getirilmekteydi. Feodal top-

lumdan kapitalist topluma geçi� yapan Bat� Avrupa� hemen yan� ba�

��nda bulunan ve çok geni� bir coğrafyaya sahip olan Osmanl� Dev�

leti�ni �imdi ekonomik k�skaç içerisine almaya ba�lad�� Tar�m top�

lumu �zelliği g�steren Osmanl� Devleti kendini k�sa s�re içerisinde 

bu sarmal�n içerisinde buldu� �����de İngilizlerle imzalanan Balta 

Liman� S�zle�mesi bu s�recin zirve noktalar�ndan birini te�kil et�
mektedir.  

 Bunu takip eden benzer ekonomik s�reçler bir yandan Os�

manl� Devleti�nin iktisadi bağ�ms�zl�ğ�n� tehdit ederken diğer yan�

dan toplumsal dokusunu da gev�etmekteydi� Bu ticaret s�zle�mesi�

nin imzalanmas�ndan itibaren Osmanl� İmparatorluğu�nun ekono�

mik değer ifade eden m�nt�kalar�nda �zellikle İzmir� İstanbul� Trab�

zon, Samsun, Mersin ve Beyrut gibi liman kentlerinde bat�l� devlet�

lerin h�zl� bir �ekilde ticari �irketleri ve diplomatik misyonlar� ku�

rulmaya ba�lanm��t�r� Bu kurulu�lar�n� mallar�n sevkiyat ve dağ��

t�m�nda tercih etmi� olduklar� ki�iler genelde Gayr-i M�slim Os�

manl� tebaas� olmaktayd�� Bu tercih doğal olarak Ermeni� Rum ve 

Yahudi k�kenli Osmanl� vatanda�lar�n� h�zl� bir zenginle�me s�re�

cine soktu� Zenginle�me s�recini ya�ayan bu insanlar çocuklar�n� 

Avrupa�ya tahsile g�ndererek bir ayd�nlanma projesini de ba�lat�

m��lard�� Bunun yan�nda �����lardan itibaren Osmanl� coğrafya�

s�nda h�zla ortaya ç�kart�lan misyoner okullar� da ağ�rl�kl� olarak 

Gayr-i M�slim Osmanl� uyruklar�n� hedef kitle olarak belirlemi�ti� 

Zenginle�en bu s�n�flar kendi okullar�n� kurarak yatay bir ayd�n�

lanma projesine de ağ�rl�k vermeye ba�lad�� Zenginle�meyle bir�

likte y�kselen eğitim seviyesi beraberinde milliyetçi duygular� da 

harekete ve y�kseli�e geçirdi� Bu durum ��� y�zy�l�n ba�lar�na ge�

lindiğinde ayr�l�kç� hareketlere evirildi� Osmanl� Devleti�nin asker�� 

iktisad� ve sosyal pek çok sorunla uğra�t�ğ� bu d�nemde B�y�k G�ç�

ler aras�ndaki d�ello da ba�lamak �zereydi� Doğu Karadeniz B�l�
gesi�ni ��� y�ld�r me�gul eden �Pontus Sorunu� tam da bu zaman 

diliminde ne�et etti� 

�����te Merzifon Amerikan Koleji�nde kurulan �Pontus Cemi-

yeti� bu sorunun temelini te�kil eden ilk �rg�tl� yap�lardan biridir� 
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Geli�en �artlar Yunan Megali İdeas��n�n bir uzant�s� olarak İne�

bolu�dan Batum�a kadar muhayyel bir Pontus Devleti kurma nokta�

s�nda yeni �rg�tlenmeleri meydana getirdi ve daha b�y�k heyecan-

lar olu�turdu� Bunlardan en �nemlisi Birinci D�nya Sava�� s�ra�

s�nda �ekillendi� Kafkas Cephesi�nin ç�kmesinden sonra ba�layan 

Rus ilerleyi�i �� Nisan �����da Trabzon�un d�����yle yeni bir nok�

taya ta��nd�� Trabzon Vilayeti�nin M�sl�man halk�n�n b�y�k b�l��

m�n�n muhacirliğe ç�kmas� ve Rus hâkimiyetinin ba�lamas�� b�l�

gede ya�amakta olan Rum unsurlara heyecan katt� ve Metropolit 

Hrisantos liderliğinde b�y�k r�yalar�n� gerçekle�tirmeye kalkt�lar�  

Ülke içerisinde bunlar ya�an�rken yurtd���nda ya�ayan Pon�

tusçu Rumlar da bo� durmuyordu� ����-���� y�llar� aras�nda Gire�

sun Belediye Ba�kanl�ğ� yapan Kaptan Yorgi Pa�a�n�n oğlu Konstan�

tin Konstantinidis �nderliğinde � Şubat ���� tarihinde Marsilya�da 

�D�nya Pontoslular Kongresi� topland�� Bu kongrenin toplanma 

amac� y�r�t�lecek m�cadelede i� ve fikir birliği olu�turularak �r�

g�tl� bir yap� meydana getirmekti� Ayr�ca propagandaya ağ�rl�k ve�

rilerek d�nya kamuoyunu etkilemek stratejik bir hedef olarak be�

lirlenmi�tir� D�nyan�n deği�ik yerlerine dağ�lm�� durumda olan in�

sanlar�n ayn� ideal etraf�nda bulu�malar�n� sağlayarak kimliklerini 

canl� tutmak ise en temel amaç idi�  

İki y�la yak�n devam eden Rus i�gali Sovyet Rusya ile Osmanl� 

Devleti aras�nda imzalanan �� Aral�k ���� tarihli Erzincan M�tare�

kesi�yle sona erdi ve Doğu Karadeniz B�lgesi yeniden T�rk hâkimi�

yetine girdi� Ancak çok geçmeden ortaya ç�kan yeni asker� ve siyas� 

�artlar Osmanl� Devleti�ni bu sefer yeni bir M�tareke imzalamaya 

mecbur etti� Osmanl� Devleti�nin I� D�nya Sava���ndan ç�k���n� çok 

daha ağ�r bir tabloya haz�rlayan Mondros M�tarekesi �� Ekim 

�����de imzaland�� B�ylesi bir m�tarekenin imzalanmas� ve ard�n�

dan M�ttefik Devletlerin Anadolu coğrafyas�n�n muhtelif yerlerini 

i�gal etmeleri ve liman kentlerinde kontrol merkezlerini kurmalar�� 

Ermeni ve Rum unsurlar� yeniden cesaretlendirerek harekete ge�

çirdi� 

Bu s�reçte Doğu Karadeniz B�lgesi�nde iki isim �n plana ç�k�

m��t�r� Ortodoks inanc�ndaki kilise-devlet eklemlenmesinin doğal 
bir sonucu olarak Doğu Karadeniz�de bir Pontus Rum Devleti kura�

bilmek için Trabzon Metropoliti Hrisantos ve Amasya Metropoliti 

Germanos yoğun bir gayretin içerisine girdiler� Bir yandan Wilson 

Prensiplerinden ilham alarak uluslararas� camiay� sahte ve yan�l�

t�c� istatistiklerle kendi yanlar�na çekip d�� destekle hedeflerine ko�
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�arlarken� diğer taraftan kurdurduklar� paramiliter �rg�tlerle b�l�

geyi ter�rize etmeye ba�lad�lar� Bu eksende �������in �zerinde si�

lahl� eleman� bulunan �� kadar çete olu�turulmu�tur� Bunlar�n te�

mel amac� T�rk-M�sl�man ahaliyi korkutarak b�lgeyi bo�altmala�

r�n� sağlamak ve Rusya�dan getirmekte olduklar� Rumlarla n�fus 

çoğunluğunu elde ederek siyas� hedeflerine bir ad�m daha yakla��

makt�� 

Buna dur denildi� Giresun ve çevresinden olu�turmu� olduğu 

milis kuvvetleriyle Topal Osman Ağa Pontus çeteleriyle amans�z bir 

m�cadeleye giri�ti� Bir yandan bu t�r m�cadele verilirken diğer 

yandan da Osmanl� H�k�meti� Mustafa Kemal Pa�a�y� b�lgeye g�n�

dererek bozulan asayi�i d�zeltmek ve devlet otoritesini yeniden te�

sis etmek istedi� Bu ortam içerisinde Mustafa Kemal Pa�a �� Ordu 

M�fetti�i s�fat�yla �� May�s �����da Samsun�a ç�kt�� Bu tarih asl�nda 

yeni bir devrin de ba�lang�c�yd�� Bu da sadece Doğu Karadeniz�de 

asayi�i temin etmeyi değil� tam bağ�ms�zl�k idealiyle millet irade�

sine dayal� yeni bir sistemi hayta geçirmeyi ifade etmekteydi. 

�� May�s �����dan itibaren �Kuva-y� Milliye�yi amil ve İrade-

i Milliye�yi hâkim k�lmak� için b�y�k bir strateji izlendi� M�cadele 

ruhu kongreler s�reciyle birlikte tabana yay�ld�� Kurtulu� fikri b�l�

gesel olmaktan ç�k�p ulusal bir nitelik kazand�� Bu anlay��tan s�z��

lerek gelen Misak-� Milli fikri yeni ve milli bir devletin doğu�unu 

haz�rlad�� 

İstiklâl Harbi�nin askeri a�amas�na geçilince bir yandan is�

yanlar� bast�rmak için asker� ve hukuki tedbirler al�n�rken �te 

yanda kurulan d�zenli ordu ile cephe hatt�nda Ermeni ve Yunan 

i�galleri sonland�r�ld�� 

1921-���� y�llar�nda Bat� Cephesi�nde i�galci Yunan ordu�

suna kar�� b�y�k bir m�cadele verilirken cephe gerisini emniyette 

tutmak için asker� ve hukuk� tedbirler de al�nmaktayd�� Bu çerçe�

vede Ankara H�k�meti� Sakall� Nurettin Pa�a komutas�nda Merkez 

Ordusunu kurarak Pontus ve diğer isyanlar� bast�r�rken isyan�n içe�

risinde yer alanlar Amasya�da kurulan İstiklâl Mahkemesi�nde ge�

rekli cezalara çarpt�r�lm��t�r� Gerek bu tedbirler gerekse bunun bir 

parças� olarak Doğu Karadeniz B�lgesi�nde bulunan Rumlar�n bir 

b�l�m�n�n Anadolu�nun iç b�lgelerine sevk edilmesi Fener Patrik�

hanesi ve Yunan diasporas� taraf�ndan haz�rlanan �kara kitaplar� 

vas�tas�yla propaganda malzemesine d�n��t�r�lm��t�r� 

TBMM ���� y�l�nda �Pontus Meselesi� isimli bir kitap yay�n�
layarak iç ve d�� kamuoyunu bilgilendirmek istemi�tir� Matbuat ve 
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İstihbarat Umum M�d�rl�ğ� taraf�ndan haz�rlanan bu kitap belge� 

resim� mektup ve harita olmak �zere ��� belgeyi içermektedir� 

Pontus Meselesi hakk�nda T�rkçe yaz�lm�� en eski ve temel kaynak�

t�r� Eser meselenin ne olduğunu� isyana kalk��anlar�n kimler oldu�

ğunu ve hangi maksada y�neldiklerini ayd�nlatmas� bak�m�ndan 

dikkat çekici bir �zellik ta��maktad�r� TBMM bu çal��mayla d�nya 

kamuoyunu yan�ltan Rum�Yunan diasporas�n�n ve Fener Patrikha�

nesinin haz�rlatm�� olduğu propaganda kitaplar�n�n �n�n� kes�

meye çal��m��t�r� 

T�rk İstiklâl Harbi�nin asker� safhas� bittikten sonra diplo�

matik m�zakereler ba�lam�� ve bunun sonucu olarak �� Temmuz 

�����te Lozan Bar�� Antla�mas� imzalanm��t�r� Lozan Bar�� M�za�

kereleri s�recinde �� Ocak �����te imzalanan M�badele S�zle�mesi 

ile İstanbul�daki Rumlar ile Bat� Trakya�daki M�sl�manlar hariç 

Yunanistan�daki T�rkler T�rkiye�ye� T�rkiye�deki Rum- Ortodoks-

lar da Yunanistan�a gidecekti� 

Uluslararas� bir antla�ma olan Lozan ile birlikte yap�lan� bir 
manada kaybolan bir arada ya�ama k�lt�r�n� hukuk� bir çerçeveye 

oturtarak Rum ve T�rk unsurlar�n kar��l�kl� olarak yer deği�tirme�

siydi� Bu geli�me ayn� zamanda Yunan Megali İdeas��n�n Ana�

dolu�daki insan kaynağ�ndan mahrum kalmas�n� da ifade etmek�

teydi. 

Yunanistan�a g�çm�� Rumlar� ağ�rl�kl� olarak Kuzey Yunanis�

tan�a� Selanik ve çevresine iskân edildi� Doğu Karadeniz�den g�ç�

m�� Pontusçu Rumlar�n bir k�sm� ise M�badele S�zle�mesi�ne ay�

k�r� olarak Bat� Trakya b�lgesine yerle�tirildi� Oradaki M�sl�man 

T�rkler yeni gelen bu insanlarla ayn� evde kalmaya zorland�� Özel�

likle Pontus İsyan� s�ras�nda Doğu Karadeniz B�lgesi�ni kana bula�

yan Andon Çavu� çetesi buraya y�nlendirilerek M�sl�man unsurla�

r�n tedirgin olmas�na ve g�ç etmelerine zemin haz�rland�� 

İki Sava� Aras� d�nemde m�badeleden kalan problemler bir 

�ekilde hal yoluna konulduktan sonra T�rk-Yunan ili�kileri olumlu 

bir seyir yakalad�� Soğuk Sava� D�nemi�nde ise iki �lke NATO itti�

fak�nda yer almalar�na rağmen K�br�s ve Ege Meselelerine bağl� 

olarak s�k s�k kar�� kar��ya geldiler� 

Soğuk Sava� D�nemi�nin kapanmas�ndan sonra ba�layan k��

reselle�me s�reci ve onunla paralel y�r�yen ulus devletleri a��n�

d�rma projesi Ermeni ve Pontus Meselelerini yeni bir senaryoyla 

yeniden d�nyan�n g�ndemine oturtmaya ba�lad�� Burada kullan�lan 
propaganda teknikleri sadece kamuoyu olu�turmaya d�n�k değil� 
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ayn� zamanda tarihsel haf�zan�n unutkanl�k ar�zas� �zerinden par�

lamentolar vas�tas�yla yeni bir tarih yazma versiyonunu da ifade 

etmektedir. 

Rum-Yunan diasporas� t�pk� Ermenilerin yapt�ğ� gibi d�nya�

n�n çe�itli �lkelerinde kurmu� olduklar� say�lar� ����� geçen der�

nekler �zerinden yoğun bir propaganda faaliyetini s�rd�rmektedir� 

Bu propagandan�n merkezine oturtulan tarih ise çok manidard�r� 

�� May�s �����  

Yunan Parlamentosu� T�rk İstiklâl Harbi�nin ba�lang�ç tari�

hini� �� Şubat �����te as�ls�z �Pontus Soyk�r�m� G�n�� olarak kabul 

etmi�tir� Çarp�t�lm�� rakamlarla ilgili olarak ���� M�badelesi �n�
cesi ve sonras�nda Doğu Karadeniz�den gidip Yunanistan�a yerle�

�enlerin �����deki Yunanistan n�fus say�m�ndaki miktar� 

��������� ve diasporadaki Rumlar�n mevcudiyeti bu iddialar� te�

melsiz k�lmaktad�r� Yunanistan ordusunun ����-���� s�recinde 

Bat� Anadolu ve Marmara havzas�nda yapm�� olduğu mezalimi per-

deleme amac�n� g�den bu s�ylem objektif tarih anlay��� �n�nde hiç�
liği ifade etmektedir� 

Yunanistan��n muhtelif yerlerinde dikilen �Pontus An�tlar��� 

yaz�lan�yazd�r�lan propaganda kitaplar� ve her y�l �st d�zey Yu�

nanl� yetkililerin kat�l�m�yla Selanik�te d�zenlenen anma toplant��

lar� k�resel emperyalist odaklar�n T�rkiye�yi ku�atma projelerin�

den pay alma amac�ndan �teye geçememektedir� 

Yunanistan milli bir strateji olarak Bat� Trakya T�rklerinin 

kimliğini inkâr politikas�n� izlerken bu arg�manla T�rkiye�yi ulus�

lararas� camia �n�nde s�k��t�rmaya çal��maktad�r� Bunu yaparken 

uluslararas� antla�malar� ve Helsinki S�recini s�rekli ihlâl etmek�

tedir� Bunun son �rneklerinden biri Sovyetler Birliği�nin dağ�lma�

s�ndan sonra Yunanistan�a g�ç eden Rumlar�n yine Bat� Trakya B�l�

gesine yerle�tirilmesidir� Avrupa Birliği fonlar�ndan al�nan para�

larla �zellikle yoğun bir T�rk n�fusun ya�ad�ğ� G�m�lcine ve çev�

resinde h�zl� bir konut in�aat� ba�lam��t�r� Bu gayret� buran�n de�

mografik yap�s�n� deği�tirme amac�na y�neliktir� T�pk� M�badele 

d�neminde olduğu gibi� 

�����ten beri �zellikle Yunan�Rum çevreleri taraf�ndan h�z 

kesmeden s�rd�r�len propaganda faaliyetlerinin ne kadar temelsiz 

olduğu alan uzmanlar�yla yapm�� olduğumuz toplant� ve haz�rlam�� 

olduğumuz bu çal��ma ile birlikte bir kez daha g�zler �n�ne seril�

mi�tir. 

Prof� Dr� Hikmet ÖKSÜZ 
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MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE PONTUS ÖRGÜTÜ VE 

FAALİYETLERİ 

Salim GÖKÇEN  

 

Giri� 

Yunanistan ve İstanbul�da bulunan Fener-Rum Patrikhanesi, 

Mill� M�cadele d�neminde T�rkiye�deki Rum meselesinin genel 

destekçisi ve te�vikçileri olarak g�r�lmektedirler� Bu iki unsur, 

M�tareke d�neminin getirdiği siyas� �artlardan faydalanarak fii�

len i�birliği yapm��lar� Anadolu�da bir Rum devleti te�kiline� 

imkân olursa bu devletin Yunanistan�a ilhak�na gayret g�stermi��

lerdir. 

Bununla birlikte, Yunanistan��n Megali İdea�y� gerçekle�tir�

mek �zere� Filiki Eterya�dan Mavri Mira�ya kadar kurdurduğu 

birçok cemiyete paralel olarak T�rkiye�de Pontus te�kilatlar� da 

kurulmaya ba�lanm��t�r� Bu Pontus te�kilatlar�n�n temeli ���� 

y�l�nda Merzifon Amerikan Koleji�nde at�lm��t�r�1 Ba�lang�çtaki 

çal��malar�n� M�tarekeden sonra da devam ettiren bu okul� İstan�

bul Pontus Örg�t��n�n bir �ubesi gibi çal��malar�n� y�r�tm��t�r� 

Nitekim ���� y�l� sonlar�nda buraya yap�lan bask�nda pek çok 

Pontus Cemiyeti yay�n�� kitap ve haritalar� ele geçirilmi�ti. Rum 

ve Ermeni çetelerine her t�rl� yard�m� yapan bu kolejin m�d�r� 

Amerikal� George E� White� Pontusçulara yard�m yapmakla kalm��

yor ayn� zamanda Osmanl� Devleti�ni� y�kmak için T�rkiye�deki 

Rum ve Ermenilerin korunmas�n�n da gerektiğini savunuyordu� 

White; �H�ristiyanlara �imdiye kadar g�rm�� olduklar� zul�mlere 

kar��� onlar�n zekat�n� �deyecek bir ruh a��lamal�y�z� biz bunu �im�

                                                           
*  Prof� Dr�� Erzincan Binali Y�ld�rm Üniversitesi� Fen-Edebiyat Fak�ltesi� Tarih 

B�l�m� Öğretim Üyesi� E-Posta: sgokcen@erzincan.edu.tr. 
1  Kemal Atat�rk� Nutuk (1920-1927), II� T�rk Devrim Tarihi Enstit�s� Yay�� 

İstanbul� ����� s���-628; Pontus Meselesi, (Yay. Haz� Y�lmaz Kurt�� TBMM H��
k�meti Matbuat M�d�riyet-i Umum�si� Ankara� ����� s����� Erg�n Aybars� İs�

tiklâl Mahkemeleri� I� İzmir� ����� s����� Selahattin Sal���k� T�rk-Yunan İli�ki�
leri ve Etnik�� Eterya� Kita� Yay�� İstanbul� ����� s��4.  
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diye kadar yapt�k ve muvaffak olduk� diyerek bu kolejin faaliyetle-

rinin �ğretim i�lerinden çok politika ve çeteciler ile uğra�mak 

olduğunu meydana koyuyordu�2 Resmi olarak � Eyl�l ���� tari�

hinde aç�lan bu okulun Merzifon�daki y�netim kurulunda bulunan 

on ki�iden be�i �Pontus Protestan Birliği (Pontus Evangelistic As-

sociation)� taraf�ndan seçilip atan�yordu�3 

1- Pontus Örg�t� ve Faaliyetleri 

Merkezi İstanbul�da olan Pontus Örg�t�� gizli olarak kurul�

mu� ve �����de daha geni� bir alana yay�larak Samsun�da M�da�

faa-i Me�ruta4 ad�nda bir ihtilâl te�kilât� ile Mukaddes Anadolu 

Rum Te�kilat��n� kurmu�tur�5 Örg�t� �����da Trabzon Metropoliti 

vas�tas�yla Atina�da, K�ç�k Asya Derneği�nin emri alt�na girmi�tir� 

Pontus Devleti kurma ideolojisinin kaynağ�n� olu�turan Merzifon 

Amerikan Koleji�nde6 bu d�nemde bine yak�n Rum genci bu ideo�

lojinin gerçekle�tirilmesinde fikri altyap�n�n olu�mas� için yeti�ti�

                                                           
2  Selahattin Tansel, Mondros�tan Mudanya�ya Kadar� I� MEB� Yay�� İstanbul� 

1991, s.91. 
3  Uygur Kocaba�oğlu� Kendi Belgeleriyle Anadolu�daki Amerika� İstanbul� ����� 

s.193-194; Halis Asarkaya, Milli M�cadelede Tokat, Tokat, 1936, s.126-127. 
4  M�dafaa-i Me�ruta�n�n �����lerdeki� faaliyetleri konusunda Nurettin Pa�a 

�unlar� s�ylemektedir� �Pontusçular�n bir de Me�ru M�dafaa Cemiyetleri vard�r� 
Bu cemiyetin gayesi yirmi ya��na gelen her Rum�u bir silâh sahibi olmaya mec�

bur etmek, fakirlere zenginlerden al�nacak para ile metropolithanelerden silâh 
temin etmek� B�l�k vesaire te�kilât yapmak ve bu maksada muhalefet edenleri� 
metropolithanelerde kurulan mahkemeler vas�tas�yla cezaland�rmak idi� Bu ce�

miyetin asker� te�kilât�na girenlere Hz� İsa� vatan� Pontus ve millet ad�na yemin 
ettirilir ve bu surette te�kilâta mukaddes bir mahiyet verilerek cahil k�tlenin 
daha ziyade alâkas� çekilmek istenirdi�� Nurettin Pa�a� �Nurettin Pa�a Pontus�
çular� Anlat�yor�, Yak�n Tarihimiz, 21, (Temmuz 1962), s.25-��� ���� y�l�nda 
çal��maya ba�layan M�dafaa-i Me�ruta� Tokat�ta da faaliyet g�stermekte� �ehir 
ve k�yleri te�kilatland�rmakta ve halk� silahland�rmaktayd�� Rum okullar�nda 

verilen m�samerelerde Pontus �ark�lar� s�yletmek� Pontus piyesleri temsil et�
mek suretiyle Rum gençlerini bilinçlendirmeye� çal��m��lard�r� M�samereler�
den elde edilen paralar� Pontus Te�kilât��na g�ndermekteydiler� Asarkaya� age, 
s.127. 

5  Pontus Meselesi, s.51. Anadolu�nun birçok b�lgesinde faaliyet g�steren �rg�t�n 
faaliyet alan�n� g�stermesi bak�m�ndan Merkez Ordu Komutan� Nurettin Pa�

�a�n�n �u s�zleri �nemlidir� �Elimizdeki vesikalar pekâla g�steriyor ki� bu te�ki�
lat� Samsun ve dolaylar� k�y�lar�ndan ba�layarak ta içerlere� Sivas Akdağmadeni 
Kazas��n�n yirmi bir k�y�ne kadar geni�leyip yay�lm�� ve taraf�m�zdan da bura�
larda meydana ç�kar�lm��t�r�� �Nurettin Pa�a Pontusçular� Anlat�yor�, II, Yak�n 
Tarihimiz, s.25. 

6  Geni� bilgi için bkz� George E� White� Bir Amerikan Misyonerinin Merzifon 
Amerikan Koleji Hat�ralar�� Enderun Kitabevi� İstanbul� ����. 
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rilmi�tir�7 ���� y�l�nda Pontus adl� bir dergi de ç�karan Örg�t� 

faaliyetlerini yay�n alan�nda da g�stermi�tir�8 

Pontus Örg�t��ne girenlere �u �ekilde yemin ettirilmektey-

di:  

�Fikr-i millimizle alâkadar olan herhangi bir vazifenin ve�

rilmesinde sadâkat� itaat� mahrumiyet ve ketumiyetten hiç�
bir zaman ayr�lmayacağ�ma� hariçten duyduklar�m� tama�

men amirlerime tebliğ ve haber vereceğime milletim� na�

musum ve �erefim �zerine yemin ederim�.9 

I� D�nya Sava�� s�ras�nda Ruslar�n Trabzon�u i�gal etmeleri 

ve Rumlar� silahland�rmalar�yla Pontusçuluk faaliyetleri çetecilik 

yapmak suretiyle ivme kazanm��t��10 Bu faaliyetlerin gerçekle�ti�

rilmesinde din� kurulu�lar ve din adamlar�n�n rol� en ba�ta gel�

mektedir� İstanbul�daki Fener Rum Patrikhanesi de Pontus Devleti 

kurma te�ebb�s�nde �nc� rol oynayan kurulu�lardan birisidir�11 

���� y�l�nda İnebolu�da Manast�r denilen tepede ilk Pontus Te��

kilât��n� kuran da Rahip Clemeatios�dur.12 Y�ksek dereceli Orto�

doks papazlar�� bilhassa Amasya Metropoliti Germanos13 ve Trab-

zon Metropoliti Hrisantos� çetelere cesaret vermi� ve davalar�n� 

uluslararas� merc�ler �n�nde savunmu�lard�r�14 

Ruslar�n Karadeniz�den çekilmesiyle birlikte Osmanl� Devle�

ti� b�lgede hâkimiyeti yeniden sağlad�� Ancak� bu d�nemde Pon�

                                                           
7  Cemil Özt�rk� �Milli M�cadele�de Orta Karadeniz�de Pontusçuluk Hareketleri�, 

�� May�s ve Milli M�cadele�de Samsun Sempozyumu, (16-�� May�s ���� Bildiri�
leri), Samsun, 1994, s.128. 

8  Örg�t� 4 Mart 1919�da Pontus ad�yla bir gazete de yay�nlanmaya ba�lad�� Bu 
gazete� Trabzon vilayetinde bir Rum devleti kurma çal��malar� içindeydi� Ha-
�im Albayrak� Tarih Boyunca Doğu Karadeniz�de Etnik Yap�lanmalar ve Pontus, 
Bab�ali Kitapl�ğ�� İstanbul� ����� s����� �����de Batum�da �Serbest Pontus� 

ad�nda bir gazete de yay�nlanmaya ba�lanm��t�r� Pontus Meselesi, s.51. 
9  Tansel, age� I� s���� Ayr�ca D� Economides taraf�ndan �����de The Pontus And 

The Right Claims of its Greek Population isimli bir de kitap yay�nlanm��t�r� 
10  Yusuf Sar�nay� �Pontus Meselesi ve Yunanistan��n Politikas��, Pontus Meselesi 

ve Yunanistan��n Politikas�, AAM Yay., Ankara, 1999, s.9; Stefanos Yerasimos, 
�Pontus Meselesi (1912-1923)�, Toplum ve Bilim� ������ �G�z ����-K�� ������ 

s.38-39. Asarkaya, age, s.127. 
11  BOA DH KMS, 49-2/57. 
12  Mahmut Goloğlu, Anadolu�nun Milli Devleti Pontus, Ankara, 1973, s.236; Hamit 

Pehlivanl�� �Tarih Perspektifi İçerisinde Pontus Olay��, Pontus Meselesi ve Yu-
nanistan��n Politikas�, AAM Yay., Ankara, 1999, s.85. 

13  Hakimiyet-i Milliye, (5 Nisan 1337). 
14  Pehlivanl�� agm� s.86. TBMMGCZ, III, s.398.  
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tusçuluk faaliyetleri de uluslararas� bir boyut kazand�� Nitekim � 

May�s �����de Tiflis�te Transkafkasya Helenleri Ulusal Meclisi top-

lanm��� ���� Ekim ay� ortalar�nda Atina�da� Karadeniz k�y� �ehir�

lerinde ya�ayan Pontuslular�n temsilcilerinin kat�ld�ğ�� b�lgedeki 

Rumlar� bağ�ms�z bir devletin çat�s� alt�nda toplamay� amaçlayan 

�nemli bir kongre yap�lm��t�r� Ekim �����de Paris�te Pontus Milli 

Merkezi kurulmu�� ayr�ca ABD�de de ayn� amaçla �zel bir komite 

meydana getirilmi�tir�15 ���� ba�lar�nda Metropolit Hrisantos, 

Rumluk davas�n� anlatmak �zere Avrupa�ya siyas� amaçl� bir se�

yahate ç�km��t�r�16 Hrisantos, daha sonra Marsilya�da toplanan 

Hariçteki Pontuslular Kongresi�ne kat�lm�� burada� Karadeniz B�l�

gesi�nde ��� milyon Rum olduğunu ve bunlar�n soyk�r�ma tabii 

tutulduklar�n� iddia etmi�tir�17 Temmuz 1918�de Pontus�un bağ�m�

s�zl�ğ�n�n ve I� D�nya Sava���nda Kafkaslara giden Rumlar�n tek�

rar eski vatanlar�na d�nme arzular�n�n dile getirildiği bir ba�ka 

Pontus Kongresi Bak��de toplanm��18 ve 1918 Ekiminde Batum�da 

Pontus Milli Merkezi kurulmu�tur�19 

Mondros M�tarekesi ile birlikte Rumlar� b�lgedeki faaliyet�

lerini daha da art�rm��lard�r� Yunanistan20 ve İtilâf Devletleri�nin 

k��k�rtmalar� ve yard�mlar� ile faaliyetlerini h�zland�ran Rumlar� 

bir yandan diplomatik giri�imlerde bulunurlarken diğer yandan 

da b�lgede n�fus �st�nl�ğ� kurmak amac�yla d��ardan g�çmen 

getirmeye çal��m��lar ve çetecilik faaliyetlerine y�nelmi�lerdir�21  

                                                           
15  Yerasimos� agm� s���� Sar�nay� agm� s����  
16  Hadisat, (5 Mart 1334). 
17  Gothard Jaeschke, Kurtulu� Sava�� ile İlgili İngiliz Belgeleri� �Çev� Cemal K�pr��

l��� TTK� Ankara� ����� s���� Mesut Çapa� Pontus Meselesi/Trabzon ve Gire-
sun�da Milli M�cadele, TKAE Yay. Ankara, 1993, s.38; Dimitri Kitsikis, Yunan 
Propagandas�� Meydan Ne�riyat� İstanbul� ����� s����� 

18  Yusuf Sar�nay, Tahir S�nb�l� Emperyalizm ve B�y�k Hayal� G�nce Yay�� Anka�
ra, 1999, s.98; Asarkaya, age, s.127. 

19  Sar�nay, agm, s.13. 
20  Pontus davas�na Yunanistan�da elinden gelen desteği vermekteydi� Rum çetele�

rine insan� silah ve cephane yard�m�ndan ba�ka diplomasi aln�nda da b�t�n 
g�c� ile destek veriyor ve savunuyordu� Albay B�jak� 1918-1922 Yunan Ordu-

sunun Seferleri, (Çev� İbrahim Kemal�� ���� Say�l� Askeri Mecmua Lâhikas��� İs�
tanbul, 1939, s.177. 

21  Sar�nay� agm� s���-��� Çapa� age� s���� Rahmi Doğanay� Milli M�cadele�de Ka-
radeniz (1919-1922)� AAM Yay�� Ankara� ����� s���� Ali Sar�koyuncu� Milli M��
cadele�de Zonguldak ve Havalisi� K�lt�r Bakanl�ğ� Yay�� Ankara� ����� s����� 

Örg�t� Osmanl� illerinde çeteler olu�turmak� mitingler ve propagandalar yapa�
rak Pontus davas�n� tan�tmakla g�revliydi� Muhacirin Komisyonu da ayn� para�
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Metropolit Hrisantos� Pontus propagandas�n� ve çete faali�

yetlerini idare ediyordu.22 Nitekim� ���� Mart�nda Paris�e g�nde�

rilen Hrisantos�a İstanbul Patrikhanesi� Paris Bar�� Konferan�

s��nda Pontuslular�n hakk�n� savunma yetkisini vermi�ti. Bu se-

beple Mağdur Rumlar Temsilcisi Hrisantos� Pontus hakk�nda geni� 

bilgileri ihtiva eden bir raporu� � May�s �����da Paris Bar�� Konfe�

rans��na sundu.23 

Raporda k�saca� 

- �Pontus b�lgesi� Trabzon vilayeti ile Karahisar� Amasya� 
Sinop sancaklar�n�n b�t�n�nden ve Kastamonu� Sivas illeri�

nin bir k�sm�ndan ibarettir� 

- Bu b�lgedeki M�sl�man T�rkler ��� bindir� Ermeniler �� 

bin kadard�r� Rumlar ise g�ç edenler dikkate al�n�rsa ��� 
bine y�kselirler� 

- G�sterilen deliller kar��s�nda ve �Bu �artlar içinde Pontus 

m�nt�kas�n�n muhtar bir Rum Devleti olmas�� gerekir�24  

denilmekteydi.  

Asl�nda bu raporda verilen bilgilerin ve rakamlar�n b�y�k 

bir k�sm� yanl��t�� Hrisantos�a g�re� �teden beri M�sl�manl�ğa 

bağl�l�ğ� ile �n kazanm�� Of kasabas� halk� ��� y�l �nce M�sl�man 

olmu�tu� hatta kad�nlar� hâlâ Rumca konu�maktayd�� Hrisantos�un 

Trabzon Valisi�ne s�ylediğine g�re de Trabzon ve civar�ndaki halk� 

etnografik bak�mdan� cins ve �rk itibariyle ayn� tabiat ve âdetlere 

sahip olduklar�ndan birbirlerinden ayr�lamazlard�� Hrisantos ay-

                                                                                                                             
lelde Anadolu�ya Rumlar� sokarak hizmet etmekteydi� Özellikle M�tarekeden 
sonra bu �rg�tler Pontus sorununu canland�rmak� ihtilali gerçekle�tirmek için 
d��ar�da da �ubeler kurarak çal��malar�n� s�rd�rm��lerdir� Pontus Meselesi, 
s.52-53. 

22  Trabzon ve çevresinde daha Mondros M�tarekesi imzalanmadan �nce ba�layan 
vah�et ve yağmalama hareketlerinin bizzat içerisinde bulunanlar�n ba��nda 

papazlar gelmekteydi. Tasvir-i Efkâr, (14 Nisan 1334). 
23  Hrisantos Paris Bar�� Konferans��na T�rkiye H�ristiyanlar� ad�na Yunanistan�a 

ilhak arzular�n� da sunmu�tur� BOA DH KMS, 49-2/52. Kitsikis, age, s.335. Ati-
na�da yay�nlanan �Pontus Fecayii� ad�nda uydurma bilgilerden meydana gelen 
bir K�rm�z� Kitap ile b�lgede katliam yap�ld�ğ� yalan� uydurulmaya ba�lanm���

t�r� Asarkaya� age, s.127. 
24  Tansel, age, I, s.96. 
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r�ca bu insanlar aras�ndaki ahenk ve vatanda�l�k duygusunun geri 

geleceğini savunuyordu�25 

Hrisantos, Paris�te bulunduğu s�rada Anadolu�yu gezen Ge-

neral Harbord ile g�r��t�kten sonra Pontusçulara çekmi� olduğu 

telgrafta, General�e, �Karadeniz k�y�s�ndaki k�ylerin muhafazas� 

için Pontusçular�n gayet iyi talim ve terbiye edilmi� muntazam 

taburlar� ile Amerikan askerlerinin birlikte harekât yapabilecekle�

rini� b�yle bir harekât için Pontusçular�n �evkle haz�r olduklar�n�� 

s�ylediğini ifade etmektedir.26 

Hrisantos, 23 Temmuz 1919�da Londra�da idi. Buraya gidi-

�inin resm� sebebi� İstanbul Patrik�i ad�na Canterbury Ba�pis-

koposunu selâmlamakt�� Hâlbuki O� Londra�daki Yunan elçisi vas��

tas�yla hemen gazetecilerle temasa geçti� Yine ayn� elçinin arac�l��

ğ� ile � Ağustos �����da İngiltere D��i�leri Bakan Yard�mc�s� Ro-

nald Graham ile g�r��erek ondan Trabzon�a İngiliz askeri g�nde�

rilmesini� İngiliz idaresi alt�nda yerli jandarma birlikleri kurul-

mas�n� istedi� Oysa Albay Katheniotis�in Trabzon�a veya Batum�a 

İngiliz ve Yunan birliklerinin g�nderilmesi ve bunlar�n himayesi 

alt�nda Pontus Devleti�nin kurulmas� isteğini İngiltere H�k�meti 

reddetmi�ti� Fakat bu defa D��i�leri Bakan Yard�mc�s�� Metropo�

lit�in fikirlerini ilgi ile kar��lam��t��27 

� Kas�m �����da Trabzon�a gelen Hrisantos� �� Kas�m�da, 

sanki Paris�e giden ve orada T�rkiye aleyhine faaliyet g�steren� 

Pontus Devleti�nin kurulmas� yolunda giri�imlerde bulunan kendi-

si değilmi� gibi Trabzon Mevk� Kumandanl�ğ��n� ziyaret etmi� ve 

burada Avrupal�lardan �ikâyette bulunarak T�rklerle birlikte ça�

l��man�n gerekliliğinden bahsetmi�ti�28 Yunan ideallerinin ba�l�ca 

                                                           
25  M�Tayyip G�kbilgin, Milli M�cadele Ba�larken� II� İ� Bankas� Yay� Ankara� ����� 

s.201. 
26  Ali G�ler� D�nden Bug�ne Yunan-Rum Ter�r�, Ocak Yay., Ankara, 1999, s.125. 
27  Tansel, age, I, s.96-97. 
28  ��� Kolordu Kumandanl�ğ��n�n Harbiye Nezareti�ne g�nderdiği �� Kas�m ��19 

tarihli rapor �u �ekildedir� ����������de �ğleden evvel saat yedide Loit vapu�
riyle Paris Sulh Konferans�na giden Trabzon Metropolidi ile İngiliz M�messili 

Krofort ve bir diğer İngiliz zabiti ve �ç sivil bir kad�n Trabzon�a gelmi�lerdir� 
Metropolid Valiicedid Haydar Beyefendinin sandaliyle iskeleye ç�k�nca İslâm 
hamallar taraf�ndan be-ray-i thbsr Zito diye bağr�lm��t�r� ���������de Rum 
Metropolidi H�ristado ve Trabzon Mevki Kumandanl�ğ�n� ziyaret etmi� ve Mevki 
Kumandan� ile esna-yi musahabede; �Biz çal��mazsak Avrupal�lar bizi çiftlik 

edinmek istiyorlar Elele vererek m�ttehiden çal���rsak memleket olur Avrupa 
efkâr� entrika ve fesat ve m�naf�kla me�budur� Anadolumuz gibi saf ve temiz de�
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propagandac�s� olan Hrisantos� gerçek d���ncelerini her zaman 

saklamağa çal��m�� ve her �eyi gizlice yapmay� prensip haline 

getirmi�ti� Nitekim �� Kas�m �����da Batum�a yapt�ğ� seyahatin 

orada bulunan Pontusçulara� Pontus Devleti�nin hiçbir zaman ku�

rulamayacağ� inanc�na vard�ğ�n� s�ylemek ve onlara gerekli nasi�

hatlerde bulunmak �zere tertiplendiği s�ylentilerini ç�karm��t�� 

Hâlbuki bu s�ylentiler tamam�yla yanl��t��29 Ç�nk� O� �� Aral�k 

1919�da Batum�da bir Pontus H�k�meti kurmu�tu�30 Batum�dan 

Tiflis ve Erivan�a geçen Hrisantos burada, Ermenilerle federasyon 

g�r��melerine kat�lm��� yap�lan g�r��meler sonunda� Ocak 

1920�de, Ermeni H�k�meti ile bir Rum-Ermeni Konfederasyonu 

için anla�ma da imzalam��t��31  

Yunanistan subay� ve Pontus davas�n�n ileri gelenlerinden 

Katheniotis ile Ermenistan temsilcisi General Termenassian ara-

s�nda imzalanan bu anla�ma ile M�ttefiklerin veya Yunanistan��n 

b�lgeye askeri yard�m g�ndermesi kararla�t�r�lm��t��32 Venizelos, 

                                                                                                                             
ğildir� demi� ve son zamanlarda Trabzon ve civar�ndaki asayi�den dolay� med�
yun-u Ş�kran kald�ğ�n� ilâve eylemi�tir�� HTVD, 11, Vesika No:276. Harbiye 
Nezareti�nin ise bu konu ile ilgili olarak XV. Kolordu�ya g�nderdiği �� Kas�m 

���� tarihli cevabi yaz�s� �u �ekildedir� ��Trabzon Metropolidi Pontus cumhu�
riyetinin temin-i te�sisi için Paris�e gitmi� iken ağlebiihtimal orada y�zbulama�
m�� olacak ki Dersaadet�e avdetinde kendi arzusiyle bâz� mehafilimizle temas 

etmi� ve Trabzon Rumlar�na eski imtiyazlar�n�n itas� �artiyle bir uzla�ma teklif 
etmi�tir� Şimdi ayn� orada da ayn� tarz-� hareketi ihtiyar ettiği anla��lmaktad�r� 
Ancak Mumaileyhin bizi iğfal ederek hariçden Rumlar�n Trabzon Vilâyetine av�

detlerini hicretlerini temin veyahut vilâyet dahilindeki Rumlar aras�nda esasl� 
te�kilât yapmağa çal��mas� da melhuzdur� O cihetle ef�al ve harekât�n�n m�nasip 
bir surette takibi ile peyderpey buraya inbas� mercudur�� HTVD, 11, Vesika 
No:277. 

29  XV. Kolordu�dan Harbiye Nezareti�ne g�nderilen istihbarat raporunda Hrisan-
tos Batum�da� Pontus komitesi r�esas�ndan Taymaktaklos K�nd��n eni�tesi Yua-

nidi Gastropulos ve Binyatoğullar��n�n evinde kalarak bir ara b�t�n Rumlara 
Avrupa�daki çal��malar�n� ihtiva eden bir nutuk vermi�� Batum�dan Tiflis�e 
geçmi�tir� HTVD, 11, Vesika No:278. 

30  Tansel, age, I, s.98. XV. Kolordu�nun Harbiye Nezareti�ne g�nderdiği istihbarat 
raporu için bkz� HTVD� ��� Vesika No����� Atat�rk� age, II, s.627; Gothard Ja-
eschke, Mondros�tan Mudanya�ya Kadar Kurtulu� Sava�� Kronolojisi, I, TTK, 

Ankara, 1970, s.81. Hrisantos, Eleutherios Venizelos�un telkinleriyle, Ermeni-
lerle bir �konfederasyon� olu�turma çabas� içine girmi�tir� Abdullah Saydam� 
�Kurtulu� Sava���nda Trabzon�a Y�nelik Ermeni-Rum Tehdidi�, Pontus Meselesi 
ve Yunanistan��n Politikas�, AAM Yay., Ankara, 1999, s.132-137. 

31  Kitsikis, age, s.268. 
32  Saydam, agm, s.136; Salahi R. Sonyel, T�rk Kurtulu� Sava�� ve D�� Politika, I-II, 

TTK, Ankara, 1973, s.172. 
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bu anla�man�n Anadolu�daki milli hareketi� iki ate� aras�nda b�ra�

karak g�çlenmesini �nleyeceğini ve Doğu�da meydana getirilecek 

Rum-Ermeni-G�rc� ittifak�n�n g�çl� bir set olu�turacağ�na inan��

yordu.33 

2- Pontusçuluk Faaliyetlerinde Bulunan Önemli 

Şahsiyetler 

Doğu Karadeniz B�lgesi�nde bir Pontus Devleti kurma haya-

lini ya�ayan ve bunu gerçekle�tirmek isteyen çok say�da g�n�ll� 

vard�� Bunlardan Trabzonlu olan C.G. Constantinides adl�� Marsil�

ya�ya yerle�mi� bir Rum i� adam� bu uğurda çok para harcam��� 

Pontusçu faaliyetler için b�y�k masraflarda bulunmu�tur� � Şubat 

1918�de Marsilya�da d�zenlediği ve ba�kanl�ğ�n� yapt�ğ� Hariçteki 

Pontuslular Kongresi ile Avrupa ve Amerika�daki Pontuslular� bir 

araya getirmi�ti�34 Bu kongredeki nutkuyla Pontuslular için T�rk 

idaresinden kurtulmak ve intikam almak zaman�n�n geldiğini ilân 

eden Fransa� İngiltere ve Atina�daki faaliyetleri ile m�cadelede 

birlik sağlamak gayretinde olduğunu belirten Constantinides� 

Trabzon�un Osmanl�lar taraf�ndan fethini esarete d���� olarak 

niteleyip� daima Yunanl�ğ�n dirileceği �midiyle b�lgedeki Rum 

halk�n milliyetini koruduğunu iddia etmi�tir�35 Ayr�ca� Atina�da 

yay�mlanan Neologos Gazetesi�nden naklederek Pontus�da �ç bu�

çuk milyon n�fus bulunduğunu� bunun bir buçuk milyonunu Orto�

doks-Rum� be� y�z binini Rumca konu�an M�sl�man Rumlar� iki 

y�z elli binini zahiren İslâm� bat�nen Ortodoks� kalan�n� da çe�itli 

unsurlardan yani T�rk� G�rc�� T�rkmen� Çerkes ve bir miktar 

Avrupal� olarak g�stermi�ti� 

Kongre�de, Batum�daki Pontusçu faaliyetlerden de bah-

sederek �� bin g�n�ll�n�n bulunduğunu� bunun k�sa zamanda 50 

bine ula�acağ�n� kuvvetle tahmin ettiğini belirten Constantini-

des�in teklifi �zerine Rus Hariciye Komiseri Trotsky�e a�ağ�daki 

telgraf�n çekilerek yard�mlar�n�n istenmesi kararla�t�r�lm��t��  

�Pont Ökzen ve çevresi halk�ndan olu�up Birle�ik Devlet�

ler�de� İsviçre�de� İngiltere�de, Yunanistan�da� M�s�r�da ve 

diğer memleketlerin çe�itli b�lgelerinde oturan ve i�lerin 
d�zenlenmesine yetkili temsilcilerin kat�lmas�yla Marsil�

                                                           
33  Saydam, agm, s.140-142. 
34  Kitsikis, age, s.335. 
35  Pontus Meselesi, s.84-91. 
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ya�da birle�en Kongre� bu b�lgenin Ruslar taraf�ndan bo�al�
t�ld�ktan sonra tekrar T�rk hâkimiyeti alt�na girmeyeceğin�
den dolay� Rus s�n�r�ndan Sinop�a kadar bir cumhuriyet ku-

rulmas�n� arzu ve bunun için de �iddetli olarak m�dahaleni�

zi rica ve pe�in olarak te�ekk�rlerini takdim ederler� Kong�

re ad�na Ba�kan� Constantinides�.36 

Pontusçuluğun diğer �nl� simalar�ndan Anonias ise aslen 

Rum olup, Rus ordusunda y�kselmi� bir askerdi� Batum ve Kaf�

kasya�da bulunan Rum halk, Anonias�n�n komutas�nda bir f�rka 

te�kil etmi�lerdi� Bu f�rka� Kafkasya�n�n Bol�evikler taraf�ndan 

i�galiyle dağ�lmam�� olsayd�� Trabzon taraflar�na girmek �zere 

haz�rlan�yordu� Batum�daki Rum F�rkas��n�n dağ�lmas�na rağmen� 

Anonias� �� Şubat �����da Hrisantos�a yazd�ğ� mektubunda ona 

olan takdirlerini bildirerek kendisinin tecr�belerinden faydala�
n�lmas� gerektiğini� istenirse Trabzon Metropolitliğine gelebilece�

ğini s�ylemi�tir�37 

Pontusçuluk faaliyetlerinde ad� geçen diğer bir asker� �ah-

siyet de Yunan ordusu subaylar�ndan Albay D. Katheniotis idi. 

Ocak 1920�de Pontus�daki Rumlar� asker� birlikler halinde te��
kilâtland�rmak �zere Venizelos taraf�ndan Tiflis ve Batum�a g�n�

derilmi�ti� Tiflis�te 16 Ocak 1920�de Anonias, Katheniotis ve Er-

menistan�� temsilen General Termenassian aras�nda imzalanan 

anla�mayla Mill� M�cadele�ye kar�� birle�ik cephe olu�turacakla�

r�na inan�yorlard�� B�ylece doğuda bir Rum-Ermeni i� birliği ger�

çekle�tirilmeye çal���lm��t�r�38 Albay Kathoniotis�nin� İngiltere 

nezdinde Trabzon�a ve Batum�a� İngiliz veya Yunan birliklerinin 

g�nderilmesiyle bir Pontus Devleti kurulmas� yolunda te�ebb�sle�

ri olmu�sa da bir netice elde edememi�ti�39 

Pontusçuluğun yoğun olarak g�r�ld�ğ� yerlerden biri olan 

Batum�da ise t�ccar M� Binyatoğlu�nun �nderliğinde siyas� ve mal� 

faaliyetlerde bulunulmu�tur� Pontusçu gayretler� İngilizler�in Ba-

tum�u i�galleriyle artm��� T�rk ordusunun terhisiyle el konan 

silâhlar tamamen Rum ve Ermeniler�e dağ�t�lm��t�� Mondros M��

tarekesi�nden sonra� Binyatoğlu�nun gayretleriyle canlanan Pon-

                                                           
36  Pontus Meselesi, s.84-91; T�rk İstiklâl Harbi� İstiklâl Harbinde Ayaklanmalar 

(1919-1921), VI, Gnkur. HTD. Ankara, 1974, s.140. 
37  Pontus Meselesi, s.179-180. 
38  Sonyel, age, I, s.172. 
39  Kitsikis, age, s.337. 
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tus Örg�t��n�n ilk �yeleri Trabzon� Amasya� Samsun ve Kayseri 

Metropolitleri idi� Sonradan bu �yeler artt�ğ� gibi �rg�t�n Atina� 

Paris� Londra �ubeleri de aç�lm�� ve � Eyl�l ���0�de Atina�ya ilk 

resm� seyahat yap�lm��t�r�40 

Karadeniz B�lgesi�ndeki Rum halk�n� temsil ettiği iddias�nda 

olan bu �rg�t� �� Şubat �����da Ba�kan Binyatoğlu� Ba�kan Yar�

d�mc�s� E.L. Kolossi ve Genel Sekreter D. Theodidis taraf�ndan 

imzalanan ve İstanbul�da İngiliz Y�ksek Komiserliği�ne de g�nde�

rilen bir �nergeyle� Rum Karadeniz Cumhuriyeti kurulmas�n� is�

temi�ti�41 

Bu �rg�t ve �ubeleri durumundaki diğer kurulu�lar�n I� 

D�nya Sava�� s�ralar�nda ba�layan çal��malar� sonucunda� Çar�

�amba� Samsun ve Bafra civar�ndaki Rum k�ylerinde depolanan 

silahlar� gençlere ve askerden kaçan Rumlara dağ�t�l�p çeteler 

kurulmu� bulunuyordu� Pontus Örg�t��ne bağl� çetelerin daha çok 

Bafra� Çağ�ur K�y�� Samsun� Vezirk�pr�� Çar�amba� Terme� 

Amasya� Merzifon� Lâdik� Havza� Tokat ve Erbaa civar�nda fa-

aliyet g�sterdikleri ve çetecilik yapt�klar� ortaya ç�kmaktad�r� 

Doğu Karadeniz B�lgesi�nde� M�tareke d�neminde� yoğun bir �e�

kilde çetecilik faaliyeti g�steren Pontus çetecilerinin say�s� �� bin 

civar�nayd��42 Samsun ve dolaylar�nda yoğunla�an bu çetelerin� 

Yunanistan��n� milli kuvvetleri arkadan vurma stratejisi içinde� 

Yunanistan ordusu ile koordineli bir �ekilde hareket ettikleri g��

r�lmektedir� 
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40  Nuri Yaz�c�� Milli M�cadele�de Canik Sancağ��nda Pontusçu Faaliyetler �����-

1922), Çizgi Kitabevi� Ankara� �003, s.39. Batum�da yine Binyatoğlu�nun 100 

bin rublelik hissesiyle �nderliğini yapt�ğ� bir �Pontus Bankas�� kurulmu�tu. 
Banka�n�n amac�� Rum t�ccar ve sanatkârlar�n� korumakt�� Bu faaliyete Sam�
sun ve Trabzon Rum halk�n�n da kat�lmas�n� sağlamak için g�revlendirilenler 
yine Binyatoğlu ve E� Yuvanidis idi� Pontus Meselesi, s.174-175. 

41  Sonyel, T�rk Kurtulu� Sava��, I, s.39. 
42  T�rk İstiklal Harbi, VI, s.144-���� Mahmut Goloğlu� Erzurum Kongresi, Ankara, 

1968, s.26. 
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DOĞU KARADENİZ ÜZERİNDE PONTUS RUM İDDİALARINA 

YÖNELİK AMERİKAN ERMENİ KOMİTESİ�NİN BİR BİLDİRİSİ 

VE İLMÎ TENKİDİ  

Mehmet OKUR  - Osman EMİR  

 

Giri� 

Osmanl� Devleti�nin kaderi hakk�nda Birinci D�nya Sava�� 

�ncesinde ve sava� s�recinde Bat�l� devletlerce çe�itli anla�malar 

imzalanmas�na rağmen Amerika Birle�ik Devletleri�nin sava�a 

girmesi ve Rusya�da meydana gelen �Bol�evik Devrimi� gibi ge-

li�meler T�rkiyehakk�nda yeni planlamalar� gerekli k�lm��t�� Nite�

kim ���� y�l� ba��nda Paris�te toplanan I� D�nya Sava���n�n galip�

leri d�nyaya yeniden �ekil verirken Osmanl� coğrafyas�n�n payla�

��m� bir hayli zor ve uzun bir zaman alm��t�r� Özellikle Karade�

niz�den Kafkasya�ya� Suriye - Filistin�den Mezopotamya�ya uzanan 

coğrafya �zerindeki iddia ve tart��malar g�nlerce devam etmi�� 

uluslararas� siyaset bu coğrafyalarda devlet kurmak isteyen k��

ç�kl� b�y�kl� çok say�da etnik ya da k�lt�rel unsurlar�n mesnet�

siz s�ylem ve yay�nlar� ile bu propagandaya destek veren ulusla�

raras� g�çlerin etkisinde kalm��t�r� Bu s�reçte ��phesiz en fazla 

�ne ç�kan unsurlar Yahudiler� Araplar� Ermeniler ve Rumlar ol�

mu�tur�  

Ermeniler ve Rumlar T�rk vatan�n�n �z�n� hedef almas� 

nedeniyle ayr� bir �nem arz eder� �zellikle Ermeniler XIX� y�zy�l�n 

son çeyreğinden itibaren gerçekle�tirdikleri kanl� eylemler ve 

propagandalarla Osmanl� Devleti�nin son d�neminin en b�y�k 

sorunu haline gelmi�lerdir� Kafkasya�dan Karadeniz�e ve Akde�

niz�e uzanan B�y�k Ermenistan kurmay� amaçlayan bu eylemler I� 

D�nya Sava�� s�recinde zirveye ula��rken B�y�k devletlerin Os-
manl� Devleti �zerindeki politikalar�nda ba�l�ca bask� unsuru ol�

                                                           
*  Prof� Dr�� Karadeniz Teknik Üniversitesi� Edebiyat Fak�ltesi� Tarih B�l�m� 

Öğretim Üyesi� E-Posta: okur25@yahoo.com. 
**  Dr� Öğr� Üyesi� Karadeniz Teknik Üniversitesi� Edebiyat Fak�ltesi� Tarih B�l��

m� Öğretim Üyesi� E-Posta: osmanemir1461@gmail.com. 
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mu�tur� Özellikle İtilaf Devletleri�nin lideri konumundaki İngiltere 

Ermeni �rg�tlerin en �nemli destekçisi olmu�� Doğu Anadolu�dan 

Trabzon�a ula�an bir Ermeni devleti yaratmaya çal��m��t�r� Ancak 

XIX� y�zy�ldan beri siyas� ve k�lt�rel alt yap�s� haz�rlanmaya çal��

��lan �Pontus Rum Devleti� çal��malar� Osmanl� Devleti�nin ç�k��

�� ile beraber aç�kça dile getirilmeye ve uluslararas� g�r��melere 

konu olmaya ba�lamas� Doğu Karadeniz B�lgesi�ni Ermeniler ve 

Pontusçu Rumlar aç�s�ndan tam bir rekabet alan�na çevirmi�ti� 

Her iki unsur da b�lgedeki ezici orandaki M�sl�man ve T�rk n��

fus oran�na bakmaks�z�n devletle�meye bu konuda uluslararas� 

alanda propaganda çal��malar�na ve diplomatik giri�imlere ba�la�

d�lar� M�tarekeden hemen sonra harekete geçen Rum Cemiyetleri 

Avrupa ve Amerika kamuoyunu etkilemek �zere gazetelere ilan�

lar� raporlar� yaz�lar� resim ve istatistikler g�ndererek Karadeniz 

B�lgesi�ndeki Rum n�fusunun T�rklerden çok olmasa bile az�m�

sanmayacak bir nispette olduğunu vurgulamaya ve Wilson Pren-

sipleri�ne g�re milli devletlerinin kurulmas�na destek aray���na 

girdiler.1 Nitekim Fransa�n�n �nde gelen gazetelerinden Le 

Temps�de ç�kan bir yaz�da� �K�ç�k Asya�da Rum unsurunun tica�

retteki ve ziraattaki �st�nl�ğ� herkes için kabul edilmi� bir gerçek�

tir� denilirken� K�ç�k Asya�n�n Tarihi Coğrafyas�� adl� eserin 

me�hur yazar� Sir William Ramsey de �İstikbal� K�ç�k Asya Rum�

lar�n�n elindedir� Bu gerçeği tan�mayan ve kuracağ� binan�n temeli�

ni ona dayand�rmayan ki�i ve politika ba�ar�ya ula�amaz�2 �eklin�

de g�r�� aç�klam��t�� 

Avrupa kamuoyunda ciddi yank�lar uyand�ran bu çal��ma�

lardan sonra Pontusçu Rumlar �� Ocak �����da ba�layan Paris 

bar�� g�r��melerinden bir hayli umutluydular� En b�y�k destekçi�

leri ve kozlar� Yunanistan Ba�bakan� Eleftherios Venizelos�tu� 

Ancak Venizelos�un Paris Bar�� Konferans��na sunduğu � Şubat 

���� tarihli ikinci bir muht�rada toprak isteklerini� Epir y�resinin 

kuzeyi� Ege Adalar�� Trakya ve Bat� Anadolu olarak d�rt grupta 

toplam�� ve Pontus Rumlar� ile ilgili �imdilik bir talepte bulun�

mam��t�� Venizelos�a g�re� kurulacak bir Ermenistan��n Vilayat-� 

Sitte�den ba�ka� mevcut Ermenistan�� ve Trabzon�u da içine alma�

l�yd�� Oysa Trabzon� Pontusçu Rumlar�n vazgeçilmez merkezlerin�

                                                           
1  Mahmut Goloğlu� Erzurum Kongresi, Ankara, 1968, s.32.  
2  Mustafa Ekincikli, Frans�z Bas�n�nda T�rk Milli M�cadelesi �����-1922), Yay�m�

lanmam�� Y�ksek Lisans Tezi� Ankara� ����� s���� 
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den biriydi. Venizelos, bu politikayla Avrupa'daki Ermeni propa-

ganda merkezlerinin ve en �nemlisi de Amerika Birle�ik Devletleri 

ile İngiltere�nin desteğini sağlamay� amaçlam��t��3 

Rumlar�n en b�y�k destekçisi olan Yunanistan��n Paris Bar�� 

Konferans��ndaki bu tutumuna rağmen Pontus faaliyetleri� her�

hangi bir duraklama ve yava�lamaya yol açmadan devam etti� 

Şimdilik Venizelos�tan beklediği desteği alamayan Pontusçu Rum�

lar çabalar�n� İngilizler �zerinde yoğunla�t�rd�lar� Karadeniz�deki 

baz� Rumlar� Rum Cumhuriyeti�nin kurulmas� isteğini aç�klayan 

bir �nergeyi �� Şubat �����da İstanbul�daki İngiliz Y�ksek Komi�

seri�ne g�nderdiler�4 Aslen Karadenizli olup Marsilya�ya yerle�mi� 

bir Rum i� adam� olan Constantin Constantinidis de Marsilya'daki 

Pontus Komitesi ad�na İngiliz D��i�leri Ofisi�ne g�nderdiği bir 

muht�rada� Karadeniz sahillerinde merkezi Trabzon olmak �zere 

Kafkasya�dan Sinop�a kadar uzanan b�lgede ��� milyona yak�n 

Rum unsurunun sakin bulunduğunu ileri s�rm��,5 içerlere doğru 

��� ve ��� mil geni�liğindeki bir arazinin Bizansl� Komnenos�un 

kurduğu Rum İmparatorluğu�na dâhil olduğunu ifade etmi�tir� 

B�lgede ya�ayan Rumlar�n en karanl�k g�nlerde bile okullar� sa�

yesinde dillerini ve milli ruhlar�n� korumay� ba�ard�klar�n� ifade 

eden Constantinidis� Bar�� Konferans��n�n vereceği karar� sab�r�

s�zl�kla beklediklerini ve Karadeniz Rumlar�n�n arzular�n�n ba�

ğ�ms�z bir Rum H�k�meti�nin kurulmas�ndan ibaret olduğunu 

yazm��t�r�6 Paris�te ya�ayan Yunanl�lar da Pontusçular�n faaliyet�

lerine b�y�k destek vermi�lerdir� Ç�kard�klar� �L�hellenisme irre�

dime� isimli derginin ilk say�s�nda Constantinidis�in fotoğraf�na 

yer verilmi�� �Helenli b�y�k vatansever�� �Bağ�ms�z Pontus Rum 

devletini talep eden ki�i� olarak tan�t�lm��t�r�7 

                                                           
3 Sina Ak�in� İstanbul H�k�metleri ve Milli M�cadele I� İstanbul� ����� s����� 

Adnan Sofuoğlu� �Anadolu Üzerindeki Yunan Hedefleri ve M�tareke D�nemi 
Fener Rum Patrikhanesi�nin Faaliyetleri�, A.A.M.D, X/28, (Mart 1994), s.216. 

4 Dimitri Kitsikis, Yunan Propagandas�� İstanbul� ����� s����� 
5  Constantinides�in Pontus Rum iddialar�na dair mektup İngiltere D��i�leri Ba�

kanl�ğ��na ula�t�ğ�nda Arnold J� Toynbee� �u derkenar� eklemi�ti� �Bu muht�ra�
da ileri s�r�len istatistikler hayal mahsul�d�r���� Gotthard Jaeschke� Kurtulu� 
Sava�� ile İlgili İngiliz Belgeleri� �Çev� Cemal K�pr�l��� TTK� Ankara� ����� s���� 

6 Pontus Meselesi� �Yay� Haz�� Y�lmaz Kurt�� TBMM K�lt�r� Sanat ve Yay�n Ku�
rumu, Ankara, 1995, s.84-85; Jaeschke, age, s.57. 

7  Ayd�n Özg�ren� Osmanl�n�n Son D�neminde Pontus Rumlar�� B�y�k G�çler� 
Diaspora ve Silahl� Kalk��ma� Öt�ken Yay�nlar�� İstanbul� ����� s����� 
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Ş�phesiz Pontus Rum Devleti kurulmas� y�n�nde giri�imler 

hakk�nda en dikkat çeken isim � May�s �����da Paris Bar�� Konfe�

rans��na bir muht�ra sunan Trabzon Metropoliti Hrisantos idi� 

Pontus Devleti kurulmas� yolunda giri�imlerde bulunmak �zere 

Paris�e giden Hrisantos� muht�ras�nda Rum n�fusunu t�pk� Cons�

tantinidis gibi abart�l� bir �ekilde g�stermi�ti�8 O� n�fusu tama�

men M�sl�man olan Lazistan �Rize� hariç� b�y�k bir devletin y��

netimi alt�nda �zerk bir Pontus Devleti kurulmas�n�� Trabzon� 

Samsun� Sinop� Amasya ve Karahisar��n da bu y�netim s�n�rlar� 

içerisine al�nmas�n� istiyordu� Ayr�ca �zerk devletin ileride kuru-

                                                           
8 Muht�rada� Pontus olarak adland�r�lan b�lgede daha �nce ��������den fazla 

Rum ya�ad�ğ� fakat T�rklerin zulm�nden dolay� ������� kadar�n�n Kafkas�
ya�ya ve Rus k�y�lar�na g�ç etmek zorunda kald�klar�� bunlarda eklendiği za�
man toplam Rum n�fusunun ��������ini bulduğu� buna kar��l�k b�lgede 

������� M�sl�man� �������i Trabzon Vilayetinde olmak �zere ������ Erme�
ni�nin ya�ad�ğ� iddia edilmi�� M�sl�man n�fus ise hakiki T�rk� S�rmeneli� Kaf�
kasyal� ve Stavriyon gibi b�l�mlere ayr�lm��t�� Kitsikis� age., s.31.  

T�rk ve yabanc� kaynak ve ara�t�rmalara bak�ld�ğ�nda Hrisantos�un verdiği ra�
kamlar�n çok abart�l� olduğu g�r�lmektedir� Merkez Ordusu Kumandanl�ğ�na 

verilen istatistiklerde b�lgede� ��������� T�rk�e kar��l�k ������� Rum vard�� 
Mustafa Balc�oğlu� Belgelerle Milli M�cadele S�ras�nda Anadolu�da Ayaklanma�
lar ve Merkez Ordusu, Ankara, 1991, s.110.  

Paris Bar�� Konferans��na Osmanl� Devleti�ni temsilen delege olarak kat�lmas� 
kararla�t�r�lan Tevfik Pa�a�ya� Trabzon Muhafaza-i Hukuk-� Milli Cemiyeti ad��
na verilen muht�raya g�re de ���� y�l�nda Trabzon Vilayeti dâhilinde ������� 

M�sl�man n�fusu� ��������de Rum n�fusu ya�amaktayd�� Yine Milli Kongre 
taraf�ndan �����da yay�nlanan bro��r�n içinde yer alan � numaral� haritaya 
g�re ���� y�l�nda Trabzon Vilayetinin� ������� M�sl�man� ������� Rum� 

������ Ermeni ve diğer gruplara mensup olmak �zere toplam ��������� ki�iden 
olu�tuğu g�r�lmektedir� Kemal Karpat��n Osmanl� Devleti�nin ���� senesi N��
fus İstatistiğine dayanarak verdiği bilgiye g�re de �����te Trabzon Vilayetinde� 
921.12��i M�sl�man ��������� ��������� Rum ��������� �������u Ermeni 
�������� ������i de Yahudi ������� olmak �zere toplam ��������� ki�i bulun�
maktayd�� Hanefi Bostan� �Trabzon Muhafaza-i Hukuk-� Milliye Cemiyeti�nin 

Doğu Karadeniz B�lgesi�nde ya�ayanlar�n T�rk Olduğuna Dair Bir Muht�ras��� 
Milli M�cadelede Giresun Sempozyumu, 6-� Mart ����� İstanbul� ����� s����  
Justin Mc�Carthy de �M�sl�manlar ve Az�nl�klar� adl� eserinde� Fener Rum Pat�
rikhanesi�nin say�m�na g�re Trabzon Vilayetinde ������� Rum�un ya�ad�ğ� id�
dias�n�n as�ls�z olduğu oysa� o tarihlerde Kastamonu� Canik �Samsun� dahil Ri�
ze�ye kadar olan alanda ���� say�m�na g�re ������� olduğu ifade edilmektedir� 

Justin McCarty, M�sl�manlar ve Az�nl�klar �Çev� Bilge Umar�� ����� s���-95.  
Rakamlar kar��la�t�r�ld�ğ�nda Rusya�dan ve diğer yerlerden g�ç ettirilmeye ça�
l���lan ������� Rum�u eklense bile iddia edilen say�ya ula�mamaktad�r� Kald� 
ki� ���� y�l�nda Yunanistan�da yap�lan n�fus say�m�nda Pontus m�ltecilerinin 
say�s� yakla��k ������� ç�km��t�r� McCarthy� age., s.137-���� H�seyin Tatl�� 

Osman Ağa ve Giresun Alay�n�n Milli M�cadeledeki Yeri ����-1923� �Yay�mlan�
mam�� Y�ksek Lisans Tezi� Ankara� ����� s���-36. 
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lacak Ermenistan Devleti ile i� birliği yapacağ�n� da belirtiyordu.9 

Ancak� Hrisantos�un bu talepleri İtilâf Devletleri liderleri taraf�n�

dan pek ciddiye al�nmam��t�� 

Hrisantos� Paris Bar�� Konferans��ndan umduğu desteği bu�

lamay�nca Londra�ya geçmi� ve İngiltere D��i�leri Bakan� Yard�m�

c�s� Sir Ronald Graham�a�  

�Hedefimiz T�rkiye�den� bağ�ms�z bir Pontus Devleti için el�
den geldiği kadar b�y�k toprak koparmak ve Yunanis�

tan�daki g�n�ll�leri de oraya ta��yarak bir Pontusçular or�

dusu kurmakt�r��� sizi temin ederim ki bu ordu İngilizlerin 
onaylamayacağ� hiçbir eylemde bulunmayacakt�r�  

�eklindeki s�ylemine rağmen İngiliz H�k�meti herhangi bir des�
tek s�z� vermedi�10 

Benzer politika ayn� fakat daha etkili �ekilde Ermeniler ta-

raf�ndan da y�r�t�lm��t�� Nitekim daha Paris Bar�� Konferans� 

g�r��leri ba�lamadan Ermeni komiteler İtilaf h�k�metleri ile te�

masa geçmeye ba�lam��lard�� İngiltere�nin Manchester kentindeki 
Ermeni Temsilcileri Komitesi� İngiltere� Fransa� İtalya, Amerika 

Birle�ik Devletleri ve Yunanistan h�k�metlerine� �zaferinizi sayg� 

ile kutlar� gaddar T�rklerin y�zy�llar s�ren zulm�nden bizleri kur�

taracak olan g�zel bir bar��� beklemenin mutluluğu içinde bulundu�

ğumuzu bildiririz� �eklinde bir telgraf g�nderirken,11 Brezilya�da 

bulunan Ermeniler ise kendi �rklar�n� T�rk boyunduruğundan 

kurtarm�� olan İngiliz ordular�n� tebrik ederek� her zaman Erme�

nilerin yan�nda olup onlar� koruyan İngiltere�nin bundan sonra da 

kendilerine yard�m� esirgemeyeceklerine inand�klar�n� ifade edi�

yorlard��12  

                                                           
9 Salahi R. Sonyel, T�rk Kurtulu� Sava�� ve D�� Politika I, Ankara, 1995, s.40. 
10  Doğan Avc�oğlu� Milli Kurtulu� Tarihi III, İstanbul� ����� s������ Hrisantos� bu 

gezide benzer bir �neriyi Paris�te Amerikal� General Harbord�a yapar ve bunu 
Pontusçulara �u s�zlerle teller� �Karadeniz k�y�lar�ndaki bir çok Rum k�yleri�

nin korunmas� için b�y�k kuvvetler gerektiği korkusunu b�rak�n�z� Zira bu k�y�
leri korumak için Pontusçular�n çok iyi eğitim g�rm�� muntazam taburlar�yla 
Amerikan taburlar� birlikte hareket yapabilirler� Ben bu konuda size garanti 
veririm� Batum� Trabzon ve Samsun Pontusçular�n�n bu harekete haz�r bulun-
duğunu tekrar garanti ederim�� Avc�oğlu� age, s.1286. 

11  Kitsikis, age, s.185. 
12  Tolga Ba�ak� İngiltere�nin Ermeni Politikas�� İstanbul ����� s����� 
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Ermeni komiteleri ayn� zamanda gazeteler� bro��rler� kitap�

lar basmak� konferanslar ve mitingler d�zenlemek,13 dostluk ve 

yard�m cemiyetleri kurmak suretiyle kamuoyunu etkilemeye çal��

��yorlard��14 Bat� kamuoyuna y�nelik Ermeni propagandas�nda� 

Ermenilerin zeki� çal��kan� yarat�c� ve devlet y�netiminde dene�

yimli olduklar� ancak T�rkler taraf�ndan bask� ve zulme uğrad�k�

lar� �zerinde duruluyordu�15 �� Şubat ���� tarihinde The New 

York Times gazetesinde yay�nlanan bir yaz�da �Ermenistan man-

das�n� kabul edecek bir devletin fazla zorlanmayacağ� ç�nk� Erme�

ni halk�n�n kendi h�k�metini kurma ve onu askeri� siyasi ve eko�

nomik y�nden geli�tirme yeteneğinde olduğu bilinmektedir� denil�

mekte ve en son Osmanl� İmparatorluğu�nda pek çok y�ksek idari 

g�revler �stlendikleri de �rnek g�sterilmekteydi�16  

Ermenilerin Paris Bar�� Konferans� �ncesi ba�latt�klar� bu 

diplomatik ve propaganda faaliyetleri bar�� g�r��meleri s�recin�

deki taleplerine ciddi bir zemin olu�turmu�tu� Paris Bar�� Konfe�

rans� ba�lar ba�lamaz çe�itli adlar alt�nda hareket eden Ermeniler 

Paris�te bir araya gelerek birlikte hareket etme ve Bogos Nubar�� 

Ermeni delegasyonu ba�kan� atama karar� ald�lar�17 Ermeni g�r��

��n� ise �ç ayr� heyet savunmaktayd�� Bu heyetler� Bogos Nubar 

Pa�a�n�n ba�kanl�ğ�ndaki �Avrupa Milli Ermeni Delegasyonu�� 

Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurba�kan� Avedis Aharonyan��n 

ba�kanl�ğ�ndaki �Ermeni Cumhuriyeti Delegasyonu� ve Kilikya 

�Sis� Ermeni Katagigosu Paul Terziyan��n ba�kanl�ğ�nda olu�tu�

rulmu� �Din Adamlar� �Ruhani� Delegasyonu� idi�18 Bu ana dele-

gasyonlardan ba�ka çe�itli �lkelerden gelen �� delege daha vard� 

                                                           
13  � Şubat �����da Londra�n�n me�hur meydanlar�ndan biri olan Trafalgar -

Square�daki kalabal�ğ�n sebebi Bar�� Konferans��ndaki Ermeni iddialar�n� des�
teklemekti. The New York Times� Jan ��� ����� Ba�ak� age, s.453. 

14 Kenan K�rkp�nar� Ulusal Kurtulu� Sava�� D�nemi İngiltere ve T�rkiye ����-
1922� İstanbul� ����� s���� 

15  Ermeni propagandas� o kadar etkili olmu�tu ki� Fransa Cumhurba�kan� Cle�

menceau Ermenilerin iddialar�n� anlatan bir kitaba ��yle bir �ns�z yazm��t�� 
�Yirminci y�zy�l�n �afağ�nda Paris�e be� g�n uzakl�ktaki bir yerde� barbarl�k 
çağlar�n�n derinliklerinde bile hayal edilemeyecek vah�etin uygulan�p bir di-

yar-� deh�etle doldurmas� gerçek midir�� Margaret MacMillian� 1919 Paris Kon-
ferans� ve D�nyay� Deği�tiren Alt� Ay�n Hikâyesi �Çev� Belk�s Di�budak�� İstan�

bul, 2004, s.371. 
16 The New York Times, Feb 16, 1919. 
17  The National Archives, Public Record Office, Foreign Office, 371/3658/47314. 
18  Erdal İlter� Ermeni Kilisesi ve Ter�r, Ankara, 1999, s.60. 
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ki� bu delegeler Bar�� Konferans� s�recinde g�çl� bir lobi olu��

turmu�lard��19 

Avrupa Milli Ermeni Delegasyonu Ba�kan� Bogos Nubar Pa�

�a ile Ermenistan Cumhurba�kan� Avedis Aharonyan �� Şubat 

�����da Paris Bar�� Konferans��na sunduklar� muht�ralar�nda sa�

va�tan �nce n�fusun çoğunluğunu Ermenilerin te�kil ettiğini iddia 

ettikleri;20 Adana� Erzurum� Mam�rat-�l-Aziz, Sivas, Adana, Di-

yarbak�r� Van ve Bitlis�i Erivan Cumhuriyeti�ne katmak amac�nda 

olduklar�n� ve buna ek olarak Ermeni Cumhuriyeti�nin ya�ayabil�

mesi için Karadeniz�de bir limana ihtiyaç olduğunu� ileri s�r�yor�

lard��21  

Rum ve Ermeni Komitelerinin yukar�da k�sa bir �ekilde 

�zetlediğimiz Doğu Karadeniz B�lgesi �zerindeki bu iddialar�na 

tarih� ve demografik geçerlilik kazand�rmak için çok say�da pro�

paganda yay�n� ve bildiriler kaleme ald�lar� Bunlardan birisi de 

James W� Gerard Ba�kanl�ğ�ndaki �Ermenistan��n Bağ�ms�zl�ğ� İçin 

Amerikan Ermeni Komitesi�nin �Ermenistan ve Pontus�22 adl� bil�

diridir� Doğrular�n ve yanl��lar�n bir b�t�n halinde i�lendiği� ileri 

s�r�len iddialara dair hiçbir bir referans�n verilmediği� Doğu Ka�

radeniz B�lgesi�nin coğrafi� tarihi ve demografik yap�s�n� Ermeni 

iddialar�na g�re irdeleyen bildirinin hemen giri� k�sm�nda Trab�

zon�un� kurulmas� için çal���lan Ermenistan��n bir parças� olmas� 

gerektiği aç�kça belirtilmekte ve ��yle denilmektedir�  

�Paris Bar�� Konferans��nda yarat�lan Ermenistan� Trab�
zon�un k�y� b�lgesini kapsayacakt�r� Bu b�lgede ciddi oranda 

                                                           
19 K�rkp�nar� age, s.68. 
20  Frans�z Le Temps Gazetesi� Ermeni delegelerinin isteklerinin çok m�balağal� 

olduğunu� Van hariç Anadolu�da hiçbir yerde Ermenilerin çoğunluk te�kil et�

mediklerini� Van Vilayetindeki Ermeni çoğunluğunun da pek zay�f kald�ğ�n� 
s�yledikten ve bu konuda Ermeni kaynaklar�n� zikrettikten sonra Ermeni dele�
gelere �u tavsiyelerde bulundu� �Ermeni n�fusunu yoğun bir kitle te�kil edece�
ği k�ç�k bir vatanda m� toplamaya çal��mal�� yoksa her taraf�nda az�nl�kta bu�
lunacağ� bir imparatorluk kesip biçerek bu n�fusun dağ�l���n� kesin hale mi 
sokmal�� K�ç�k bir vatan ile geni� bir imparatorluk fikri aras�nda Ermeni de�

legeleri d�n imparatorluk lehinde konu�tular� Kendi vatanda�lar�n�n menfaati 
y�n�nden ba�ka bir yol seçmek d���n�lebilir�� Yahya Aky�z� �Kurtulu� Sava�
��m�z ve Fransa�da Ermeni Propagandas��� Belgelerle T�rk Tarihi Dergisi� Say�� 

66 (Mart 1973), s.22. 
21  Sonyel, age, s.21. 
22  Press Bureau, The Armenian National Union of America, One Madison Avenue, 

6 Ekim 1919, New York. 
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Rum ya�amaktad�r� Venizelos� �ancak� Yunanlar�n b�lgesel 
iddialar� ile ilgili memorandumunda b�lgenin Ermeni devle�
tine verilmesi fikrini savundu� Paris Bar�� g�r��melerinde 

tertip edilen Rum-Ermeni komisyonu Trabzon�daki Rum n��

fusun k�lt�rel otonomisini temin etme tasar�s� �zerinde bir�
liğe vard�� Ermeni ve Rum liderlerin uzla�malar� bizi sevin�
dirdi� Yak�n ili�kiler içine girilmeli ve iki akraba �rk aras�n�

daki dostluk s�rd�r�lmelidir�� 

Ad� geçen bildirinin amac� ise iki maddede �zetlenmektedir� 

�� Coğrafi� etnik� tarihi ve ekonomik aç�dan �Pontus� �Doğu 

Karadeniz��un durumunu tetkik etmek� 

�� �Pontus� �Doğu Karadeniz��un Ermenistan��n ayr�lmaz bir 

parças� olduğunu g�stermek� 

Bildirinin giri� k�sm�nda �Pontus� terimin anlam� ve bu te�

rimin ihtiva ettiği coğrafya belirtilirken� kelimenin bir �rk mana�

s�na gelmediği ve yaln�zca coğrafi bir terim olduğuna vurgu ya�

p�lm��� Yunanl�lar ile Pontus B�lgesi aras�nda herhangi bir �rksal 

bağlant� olmad�ğ�n�n alt�n� çizilmi�tir� B�ylelikle Ermeniler b�lge�

deki as�l yerli halk�n kendilerinin olduğunu g�stermeye çal��m���

lard�r� 

Bildiride Pontus teriminin anlam� ve ihtiva ettiği coğrafya 

aç�kland�ktan sonra Pontus B�lgesi�nin antik d�nemlerde Kapa�

dokya s�n�rlar� içerisinde yer ald�ğ� belirtilmi�tir� bu ifade antik 

kaynaklardan Strabon taraf�ndan da onaylanmaktad�r.23 Ancak 

eserde �Buras� antik Kapadokya� diğer bir deyi�le Ermenilerin ikin�

ci Ermenistan��� ifadesi as�ls�z bir bilgidir� Ç�nk� Pontus B�lge�
si�nin eski kaynaklarda antik Kapadokya s�n�rlar� içerisinde oldu�

ğu bilinmekle beraber �diğer bir deyi�le buras� Ermenilerin ikinci 

Ermenistan��d�r� s�z� hiçbir kaynakta yer almamaktad�r� Burada 

kaynaklarda onaylanm�� tarihsel bir bilgiye sonradan �retilmi� 

suni bir bilgi eklenerek iki bilgi bir c�mle içinde harmanlanm��t�r� 

                                                           
23  Strabon Pontos�un Kappadokya�n�n bir parças� olduğunu �u �ekilde beliritir� 

�Makedonyal�lar� Kappadokia�y� ele geçirdikleri zaman buras� Persler taraf�ndan 
iki satrapl�ğa ayr�lm�� bulunuyordu� Makedonyal�lar �lkenin bir k�sm�n� isteye�
rek� bir k�sm�n� da istemeyerek satrapl�ktan krall�ğa çevirmi�lerdi� Bu krall�k�
lardan birine �As�l Kappadokia� veya �Tauros yak�n�ndaki Kappadokia� hatta 
�B�y�k Kappadokia� ve diğerine de ba�kalar� �Kappadokia Pontika� ismini ver�

mi�lerse de bunlar �Makedonyal�lar�oray� Pontos olarak adland�rm��lard��� 
Strabon, Geographika, XII. 1. 4. 



PONTUS MESELESİ� OLAYLAR, ALGILAR ve GERÇEKLER 23 

 

B�ylelikle bildiriyi kaleme alanlar bilinçli olarak yanl�� bir bilgiyi 

gerçek bir bilgi içine gizleyerek kamuoyunu yan�ltm��lard�r� 

Bildirinin bir sonraki k�sm�nda Pontus�un iklim ve coğrafi 

�zellikleri bak�m�ndan Ermeni platosunun bir parças� ve devam� 

niteliğinde olduğu belirtilmi�tir� Hâlbuki Pontus olarak tan�mla�

nan b�lge Doğu Karadeniz B�lgesi�nde yer al�r ve burada her mev�

sim yağ�� alan Karadeniz iklimi hâkimdir� Buna kar��n Ermeni 

platosunda ise karasal ilkim ya�anmaktad�r� İlkim ve coğrafi ola�

rak birbirine iki z�t b�lgeyi uyumlu b�lgeler olarak g�sterme gay�

retinin nedeni oldukça aç�k olup siyasi olarak bir b�t�n içinde 

birle�tirmeye çal��t�klar� bu iki b�lgeyi coğrafi ve iklimsel olarak 

ayr�lmaz bir parça olarak yans�tmaya çal��maktad�rlar�  

Bildiride antik çağlardan beri Pontus�un bir Ermeni eyaleti 

olduğu ve buras�n�n her zaman ��K)haldia� olarak adland�r�ld�ğ� 

vurgulanm��t�r� Buna kar��n antik çağlardan g�n�m�ze Pontus 

hiçbir zaman bir Ermeni eyaleti olmad�ğ� gibi bu bilgiyi doğrula�

yacak da herhangi bir kaynak g�sterilmemi�tir� Zira tarihsel s��

reçte Pontus B�lgesi� MÖ ���-��� y�llar� aras�nda Persler� MÖ 

331-��� y�llar� aras�nda Mekadonya Krall�ğ�� MÖ ���-�� y�llar� 

aras�nda Mithradates �Pontos� Krall�ğ�� MÖ ��-MS ���� y�llar� 

aras� Roma� MS ����-���� y�llar� aras�nda Komneneos Hanedan� 

ve �����ten g�n�m�ze kadar ise T�rklerin bir toprak parças� ol�

mu�tur� Dolay�s�yla tarihin hiçbir s�recinde Pontus B�lgesi Erme�

ni toprağ� olmam��t�r.24  

Bildirideki en �nemli tart��ma konular�ndan biri �Pontos 

B�lgesi�nin (K)haldia olarak adland�r�lmas� ve bu kelimenin kay�

nağ�n�n da Ermenilere ait olduğu iddias�d�r� Ancak (K)haldia �ek�

linde klasik kaynaklarda geçen ve Urartu ba� tanr�s� Haldi�ye ka�

dar uzand�ğ� d���n�len bu isim alt�nda y�re tarihi ile ilgili birçok 

g�r�� ileri s�r�lm��t�r.25 Bu g�r��lerden ilki bu ismin Doğu Ana�

dolu B�lgesi�nde MÖ ���-MÖ ��� y�llar� aras�nda g�çl� bir krall�k 

                                                           
24  A. Bryer � D. Winfield, The Byzantine Monuments and Topography of the Pon-

tos I, (Dumbarton Oaks Studies ���� Washington ����� s���� vd�� S�leyman 
Çiğdem� �Urartu Krall�ğ��n�n Doğu Karadeniz İli�kilerinde Diauehi Ülkesinin 
Rol�� Atat�rk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstit�s� Dergisi� 7/1, 2006, s.106. 

25  Konu hakk�nda ileri s�r�len g�r��ler için bkz� S�leyman Çiğdem� Eski Çağ�dan 
Orta Çağ�a G�m��hane� G�m��hane� ����� s���-49. 



24 � Amerikan Ermeni Komitesi�nin Bir Bildirisi ve İlm� Tenkidi 

 

kuran Urartular�n ba� tanr�s� Haldi ile ili�kili olduğudur.26 Ancak 

b�lgede yap�lan y�zey ara�t�rmalar�nda Urartular�n bu coğrafyaya 

kadar geldiğini g�steren herhangi bir arkeolojik ve yaz�l� kaynak 

bulunamad�ğ� gibi� (K)haldia isminin Urartu ba� tanr�s� Haldi ile 

bir bağlant� olduğunu g�steren bulgu ya da belgeye ula��lamam���

t�r.27 Dolay�s�yla �K)haldia ile Haldi aras�nda bir ili�kinin olabile�

ceğini s�ylememiz mevcut bulgularla olanaks�z g�r�nmektedir�28 

(K)haldia isminin k�keni konusunda genel kabul edilen g��

r�� ise bu ismin antik kaynaklarda b�lgedeki en eski yerli haklar�

dan biri olan ��K�halybe�den geldiğidir.29 Zira antik Yunan kay-

naklar�ndan Strabon, (K)halybes halklar�n�n asl�nda kendi d�ne�

minde b�lgede ya�ayan Khaldia halk� ile ayn� olduğunu ve b�lgeye 

verilen (K)haldia isminin de buradan geldiğini aç�k bir �ekilde 

                                                           
26  Mahmut Bilge Ba�t�rk� �An Examination of Left-Right Dualism in Urartian 

Cultic Practices: An Indicator of Synctetism� Ancient West and East, 15, 2016, 

s���� vd� Mahmut Bilge Ba�t�rk� �Urartu Tanr� İsimleri Üzerine Bir İnceleme�� 
Collaquim Anatolicum , 15, 2016, s.32 vd. 

27  S�leyman Çiğdem - Osman Emir - H�seyin İlhan� �Y�zey Ara�t�rmalar� I��ğ�nda 
MÖ II� y�zy�ldan MS ��� y�zy�l�n Ba�lar�na Kadar Bayburt ve Çevresi�� Karade-
niz Ara�t�rmalar� Enstit�s� Dergisi, 4/6, 2018, s.241-266. 

28  Konu ile ilgili benzer bir değerlendirme yapan Sinclair� Khaldia isminin� Kara�
deniz�de olu�turulan Grek kolonizasyonu esnas�nda� Grekler taraf�ndan burada 
bulunan Grek orijinli olmayan yerli halk� tan�mlamada kullan�lm�� olabileceği�

ni� ç�nk� Pre-Klasik� Klasik ve Antik d�nemlerde bu b�lgenin Khaldia olarak 
adland�r�ld�ğ�n� g�steren bir kan�t�n olmad�ğ�n� ve Urartu tanr�s� Haldi ismin�
den yola ç�k�larak Urartu ile b�lge aras�nda da bir bağlant�n�n kurulamayaca�

ğ�n� savunmaktad�r� T� A� Sinclair� Eastern Turkey An Architectural and Archae-
ological Survey Vol. II, London, 1989, s.125.  
Bir Ermeni tarihçisi olan Adontz da bu konuda benzer bir g�r��le� Haldi keli-
mesinin barbar anlam�nda kullan�lm�� ise bununla b�lgede ya�ayan İskitler�in 
tan�mlanm�� olabileceğini ileri s�rmektedir� N� Adontz� Historie d�Armenie Les 
Origines du X. Siecle au VI (Av.J. C.), Paris, 1964, s.309. 

29  Harold Peake, Hitit dil bilimci Archibald Henry Sayce��n� ��Alybe� ya da �Khaly�
bes� kelimelerinin� Hititçe Khaly-wa �Halys Ülkesi� kelimesine kar��l�k gelebi�
leceği� �nerisini çal��mas�na ta��yarak� Halys Irmağ� �zerinde ya�ayan Khaly�
bes�lerin �Khaly-wa� ad� ile MÖ XIV� y�zy�l Hitit metinlerinde var olabileceğini 
belirtmektedir� Harold Peake� �The Origin and Early Spread of Ironworking�� 
Geographical Review� ����� ����� s����� Bunula birlikte İ� V� P�yankov da 

(K)halybe-�K�haldia bağlant�s�na dikkat çekerek� �Khalybe� ad�n�n zamanla 
�Khaldia�ya d�n��t�ğ�n� ve bu coğrafyan�n s�n�rlar�n�n Pharnakeia�n�n yukar� 
kesimlerinden Bayburt�ta kadar uzanan� g�m�� ve demir ba�ta olmak �zere ol�
dukça zengin maden kaynaklar�na sahip dağl�k bir b�lge olarak tan�mlamakta�
d�r� İ� V� P�yankov� �Galizon��Halib��Moshi (K voprosu o tsirkumpontiyskoy 

kaste metallurgov kontsa II � I t�s� do n�é���� ZVORAO, N.S., I/XXVI, 2002, 
s.330. 
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belirtmektedir.30 Dahas� Strabon�un ya�ad�ğ� MS II� y�zy�lda 

(K)halybe�den �K)haldia�ya d�n��en bu halk ve b�lge ad�� daha 

sonra Doğu Roma D�nemi�nde bu coğrafyaya ad�n� verecek ve 

b�lge Haldia themas�31 olarak adland�r�lacakt�r�32 Dolay�s�yla bu 

isim antik çağlardan itibaren (K)Halybe>(K)haldia>Haldia �eklin�

de k�ç�k ses deği�iklikleri ile Osmanl� d�nemine kadar gelmi�tir� 

Sonuç olarak Khaldia ismi Urartu tanr�s� Haldi�den gelmediği gibi� 

bu ismin ya da isim k�k�n�n de Ermeniler ile bir bağlant�s�n�n 

olmad�ğ�,33 dahas� bu halklar�n k�kenine değinen antik kaynak�

larda (K)halybes�lerin İskit men�eli olduklar� da aç�k bir �ekilde 

ifade edilmi�tir�34  

Bildiride Ermenilerin k�ken olarak MÖ ��� y�zy�la kadar 

geri gittiği ve o zaman ki devlet isminin de �Nairi� olarak adlan�

d�rd�ğ�ndan bahsedilmektedir� �Nairi �lkesi� ad� ilk kez Asur kral� 

I. Tukilti Ninurta �MÖ ����-����� taraf�ndan Doğu Anadolu B�lge�

si�ne yap�lan seferlerin anlat�ld�ğ� Prizm Yaz�t��nda geçmekte ve 

orada �u ifadeler yer almaktad�r� ��� Nairi�nin �� kral�n�n sava� 

arabalar�n� ele geçirdim ve m�zrağ�m�n ucunda yukar� denize kadar 

s�rd�m��35 Burada ad� geçen �Nairi� bir devlet ya da halk ad� de�

ğil� coğrafi bir isimdir� Ayr�ca Asur kaynaklar�nda s�kça ad� geçen 

Nairi Ülkesi krallar�n�n k�kenlerine dair ne arkeolojik ne antropo-

lojik ne de edebi ve filolojik kaynaklar mevcuttur� Dolay�s�yla 

Nairi Ülkesi haklar�n�n men�ei konusunda herhangi bir �ey s�y�

                                                           
30  Strabon, Geographika, XII.3.20-27. 
31  Thema� VII� y�zy�ldan XI� y�zy�l�n ortalar�na kadar Doğu Roma İmparatorlu�

ğu�nun idari ve soyo-ekonomik b�lgelerini ve ayn� zamanda bir idari sistemi 
ifade etmektedir� Bkz� C�neyt G�ne�� Bizans İmparatorluğu�nda Askeri ve İdari 
Bir Sistem: Thema Sistemi (VII. y�zy�ldan XII� y�zy�la kadar), Bas�lmam�� Dok�
tora Tezi� Muğla S�tk� Kocman Üniversitesi� Sosyal Bilimler Enstit�s�� Muğla� 
2018. 

32  Osman Emir, �Pontos �Pontus� Kavram ve Tarihsel S�reç�� Karadeniz�de Sava� 
Diplomasi ve M�badele� Ed. İsmanil Hakk� Demircioğlu� Rahmi Çicek� Mehmet 
Okur� Yeditepe Yay�� İstanbul� ����� s���� 

33  S�leyman Çiğdem, Eski Çağ�dan Orta Çağ�a G�m��hane� G�m��hane� ����� 
s.47-48. 

34  Rhodos Appollonios, Argonautika, 3. 354; 373-376; Aiskhylos, Promêtheus 

desm�tês� 714-715; Epta Epi Thêbas, 728; 941. 
35  Nairi Ülkesi ve s�n�rlar� hakk�nda bkz� M� Salvini� Nairi e Ur (u) atri, Contribu-

to Alla Storia Della Formazione Del Regno d� Urartu, Roma 1967, s. 32; I. M. Di-
akonoff - S. M. Kashkai, Geographical Names According to Urartian Texts, 
Wiesbaden 1981, s.26.; M. Taner Tarhan, M�Ö� XIII� Y�zy�lda ve Konfederasyon�

lar�� Bas�lmam�� Doktora Tezi� İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak�ltesi� İstan�
bul, 1978. 
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leme �ans�m�z yoktur� Dahas� �Nairi Ülkesi� tabiri Ermenilerin 

Doğu Anadolu B�lgesi�ne gelmesinden yakla��k ��� y�l �nceki 

Asur kaynaklar�nda ilk kez kar��m�za ç�km�� daha sonra b�lgede 

kurulan Urartu krallar� da kendilerini �Nairi Ülkesi Kral�� olarak 

tan�tm��lard�r.36 Bu y�zden Nairi�lerin Ermeni ulusu ile herhangi 

bir bağ� s�z konusu değildir� Ayr�ca Hitit kaynaklar�nda o d�nem�

de b�lgede Hurrilerin ya�ad�ğ� bilinmektedir� Eğer Nairi Ülkesi 

halklar�na bir k�ken aramak gerekiyorsa buna en yak�n aday�n 

Hurriler olduğu yads�namaz bir gerçektir ve Hurrilerin Ermeniler 

ile herhangi bir akrabal�k bağ� da yoktur� Zira Hurriler Asyatik 

k�kenli bir toplum olarak bilinirken Ermenilerin Hint-Avrupa dil 

ailesine mensup olduğu t�m bilim insanlar� taraf�ndan kabul 

edilmektedir.37  

B�lgenin tarihi geçmi�inden Ermeniler için etimolojik ç�ka�

r�mlar yap�lmaya devam edilen bildiride �zellikle �K)haldia ismi-

nin Ermeni k�kenli bir adland�rma olduğu konusunda �srar edil-

mekte dahas� Kilikia �Kilikya�� Kolkhis �Bat� G�rcistan� gibi yer 

isimlerinin de (K)haldia isminden t�retildiği iddia edilmektedir� 

Öncelikle �K)haldia isminin Ermenilerle hiçbir bağlant�s�n�n ol�

mad�ğ� yukar�da belirtilmi�ti� Bunun yan�nda eserde belirtildiği�

nin aksine Kilikia ve Kolkhis kelimelerinin de Khaldia ile bir ili��

kisi yoktur� Zira daha �nce ifade edildiği �zere eserde bu bilgiler 

verilirken herhangi bir kaynak �ne s�r�lmemektedir� O halde 

Khaldia, Kilikia ve Kolkhis kelimelerinin ayn� k�kten geldiği hipo�

tezinin ortaya at�lmas�n�n ��phesiz �nemli bir sebebi olmal�d�r� 

Kolkhis bug�n G�neybat� G�rcistan s�n�rlar� içerisindedir� Kilikia 

Akdeniz�de ve �K�haldia�da Doğu Karadeniz B�lgesi�nde yer al�

maktad�r� Dolay�s�yla Ermeniler bat�da Sivas�tan g�neybat�da 

Akdeniz�e� doğuda G�rcistan�dan g�neydoğuda Mezopotamya�ya 

kadar ki t�m coğrafya �zerinde hak iddia etmektedirler� K�saca 

Ermenilerin farkl� d�nemlerde sonradan yerle�mi� olduklar� Ana�

dolu�nun t�m coğrafyalar�nda geçmi�i çok eskiler dayanan bir 

k�ken yaratma gayesi içinde olduklar� g�r�lmektedir� Ancak bu 

gayeyi gerçekle�tirmek için ele ald�klar� tarihsel çal��malar�n içe�

risinde kaynak olarak ya kendi �rettikleri efsaneleri ve masallar� 

kullanmaktad�rlar ya da ad� geçen b�lgelerle ilgili �l� dillerde 

                                                           
36  Margaret R. Payne, Urartu Çivi Yaz�l� Belgeler Kataloğu� İstanbul� ����� s���� 
37  Ahmet Ünal� Hitiler Devrinde Anadolu I� İstanbul ����� s��� vd� 
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bulunan yer ve �ah�s adlar� �zerinden etimolojik dil cambazl�ğ� 

yapmaktad�rlar�38  

Hâlbuki Ermenilerin k�keni konusundaki en eski yaz�l� bel�

geler antik Hellen ve Roma kaynaklar�nda yer almaktad�r� Erme�

niler hakk�nda bilgi veren ilk kaynak M�Ö V� y�zy�lda ya�am�� 

olan Herodotos �M�Ö yak� ���-yak������tur� Herodotos Ermenile�

rin Trakya�dan Anadolu�ya g�ç eden bir Frig kolu olduklar�n�� 

Frigler gibi giyindiklerini ve Perslere tabi olduklar�n� belirtmi��

tir.39 Herodotos� bu aktar�mda Ermenilerin nerden� ne zaman gel-

diklerinin yan� s�ra k�lt�rel ve etnik bak�mdan hangi toplumla 

daha yak�n olduklar�na aç�k bir �ekilde değinmi�tir�40 M�Ö I� y�z�

y�l yazarlar�ndan Strabon da Herodotos�tan yakla��k ��� y�l sonra 

benzer bilgiler vererek Ermenilerin Thesellia B�lgesi�nde bulunan 

Boibeis G�l� çevresindeki kentlerden biri olan Armenium kentin�

den geldiklerini ifade etmektedir.41 Strabon bu ifadelerini doğru�

lar mahiyette Aleksandros�a e�lik etmi� olan Pharsalioslu Kyrsilos 

ve Larisaioslu Medios�un da ayn� bilgileri verdiğini ve onlar�n da 

Ermenilerin Thesallia B�lgesi�ndeki Armenium kentinden geldik�

lerini kan�t olarak g�stermektedir�42 Ancak Ermeni tarihçileri 

antik kaynaklar�n�n vermi� olduğu bu bilgileri kendi ç�karlar�na 

g�re d�n��t�rerek Ermenilerin M�Ö ��� y�zy�ldan beri Anadolu�da 

var olduklar�n� daha sonraki d�nemlerde Anadolu�dan Trakya�ya 

geçtikleri y�n�nde aktararak bilgiyi tersten okuduklar� g�r�lmek�

tedir� Oysa bu bilgiye kan�t olarak verdikleri antik kaynaklar tam 

tersi bir ifade bildirmi�lerdir� 

Bildiride Hititler D�nemi�nde �M�Ö ����-����� g�neydeki 

Kilikia B�lgesi�nde ya�ayanlar�n Ermeni ulusuna mensup oldukla�

r� belirtildikten sonra tekrar Khaldia B�lgesi�ne d�n�lm�� ve o 

b�lge hakk�nda bilgi verilmeye ba�lanm��t�r� Ancak Hititler zama�

                                                           
38  Konu hakk�nda daha fazal bilgi için bkz� Osman Emir� �Modern Ermeni Ulus-

Kimlik İn�as�n�n Temel Referans�� Haya�a-Azzi Krall�ğ� ve Tarihsel Gerçekler�� 
Tarih Okulu Dergisi, Sy. 39, 2019, s.357-385. 

39  Herodotos, Historiae, VII. 73. 
40  Stephanos Byzantinos� MS V� y�zy�lda Knidoslu Eudokhsos�tan �MÖ ���-/390-

342-���� bir al�nt� yaparak Armenilerin gerçekte Phryglerden geldiğini ve dil�
lerinde çok fazla Phrygle�mi� unsur olduğunu belirtmektedir� Bkz� Şevket 
D�nmez� Anadolu ve Ermeniler� K�z�l�rmak havzas� Demir Çağ� Toplumunun Do�
ğu Anadolu Yaylas��na B�y�k G�ç�� Anadolu Ön Tarih Yay�� İstanbul� ����� s���� 

41  Strabon. Geographika, XI. 4. 8: 
42  Strabon, Geographika, XI. 14. 12. 
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n�nda o b�lgede Kizzuwatna Krall�ğ� bulunuyordu43 ve bu krall�ğ�n 

Ermenilerle hiçbir bağ� olmad�ğ� gibi b�yle bir bağ� g�steren ya da 

en az�ndan ima eden herhangi bir kaynakta bulunmamaktad�r� 

Bildirinin devam�nda yeniden Doğu Karadeniz B�lges�inden s�z 

edilmi� ve b�lge hakk�nda verilen yeni bilgilerde bu coğrafyada 

Makron, Mossynoikhoi gibi halklar�n ya�ad�ğ� ve bunlar�n Ermeni�

ler ile akraba olduklar� belirtilmi�tir� Ancak Ermenilerin nereden 

geldikleri ve k�kenleri konusunda bize aç�k bir �ekilde bilgi veren 

antik Yunan kaynaklar� bu halklar�n herhangi bir �ekilde Ermeni�

ler ile bağlar�n�n olduğunu g�stermemektedir� Dahas� ayn� kay�

naklar bu halklar� doğrudan İskit olarak tan�mlam��lard�r�44 Er-

menilerin elinde bu iddialar�n� g�çlendirecek herhangi bir belge 

olmad�ğ� için bu halklarla olan fizyolojik benzerlikler kan�t olarak 

g�sterilmi�tir� Ancak fizyolojik benzerlik bilimsel anlamda bir 

delil kabul edilemeyeceği gibi antik kaynaklarda bu haklar�n fiz�

yolojik �zellikleri de aç�k bir �ekilde tan�mlanmam��t�r� Ayr�ca 

eserde Ermenilerin hangi fizyolojik �zelliklerinin b�lgede ya�ayan 

halklarla benzerlik g�sterdiği belirtilmemi�tir� 

Ermenistan ve Pontus adl� bu bildiride b�lgedeki yerle�im 

yerlerinin mevcut ����� y�l�� n�fuslar� hakk�nda da bilgiler veril�

mektedir ki gerek Trabzon� gerekse Sivas çevresi için verilen n��

fus say�lar�n�n hemen hepsi hatal� olduğu gibi yine diğer iddialar�

da da g�r�ld�ğ� �zere burada da hiçbir resmi belgeye veya bir 

ara�t�rmaya dayanmamaktad�r� Örneğin Trabzon için Ermenilerin 

say�s� �������� Rumlar ise ������� ki�i olarak g�sterilirken, 

T�rk ve M�sl�man n�fus say�s� ������� ki�i olarak verilmektedir� 

Hâlbuki ayn� d�neme dair T�rk ve yabanc� kaynaklara bak�ld�ğ�n�

da � ki I� D�nya Sava���ndaki Rus i�gali nedeniyle b�lgedeki T�rk 

n�fusunda �nemli �lç�de azalma olmu�tu � Ermeni Komitesinin 

verdiği n�fus bilgilerinin tamamen yanl�� veya çok abart�l� haz�r�

land�ğ�n� g�stermektedir� Nitekim sava� sonras� s�reçte b�lgedeki 

İngiliz kontrol subaylar� taraf�ndan �� Aral�k �����da Londra�ya 

g�nderilen raporda Trabzon Vilayeti�nde ������� M�sl�man, 

������� Rum ve ������ Ermeni olmak �zere toplam ��������� 

n�fus olduğu bildirilirken,45 Milli Kongre Cemiyeti taraf�ndan 

�����da yay�nlanan bro��re g�re ise ���� y�l�nda Trabzon Vilaye�

                                                           
43  Ünal� age, s.121 vd. 
44  Rhodos Appollonios, Argonautika, 3. 354; 373-376; Aiskhylos, Promêtheus 

desm�tês, 714-715; Epta Epi Thêbas, 728; 941. 
45  The National Archives, Public Record Office, Foreign Office, 371/4239 264329. 
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tinin n�fusu� ������� M�sl�man� ������� Rum� ������ Ermeni ve 

diğer gruplara mensup olmak �zere toplam ��������� ki�iden 

olu�maktayd�� Osmanl� Devleti�nin resm� n�fus istatistiğine g�re 

de� �����te Trabzon Vilayeti�nde� ��������i M�sl�man ��������� 

��������� Rum ��������� �������u Ermeni �������� ������i de 

Yahudi (%0.12� olmak �zere toplam ��������� ki�i bulunmaktay�

d��46 

Bildirinin son b�l�m�nde ise t�m iddialar d�rt madde de 

�zetlenmi�tir� 

Birinci madde de Pontus�un hiçbir zaman kimse taraf�ndan 

ba�ka bir unsur ya da devlet olarak dikkate al�nmad�ğ� yaln�zca 

Ermenistan��n ayr�lmaz bir parças� olduğu iddia edilmektedir� 

Oysa yukar�da ifade edildiği �zere bu b�lgede� ilk yaz�l� belgelere 

�M�Ö II� Binde� g�re� Ga�ka47 ve Haya�a-Azzi48 krall�klar� bulunu�

yordu� Bu �lke halklar� Hitit kaynaklar�nda en çok dikkat edilmesi 

gerek kavim olarak kabul ediliyordu.49  

M�Ö I� bin y�la gelindiğinde ise Urartu kaynaklar�nda bu 

topraklar �Halitu Ülkesi� olarak tan�mlan�yordu ve burada ya�a�

yan halklar�n madencilikle ilgilenen �nemli bir toplum olduğu 

ifade ediliyordu.50 M�Ö VI� y�zy�ldan sonra b�lge Perslerin �nemli 

eyaletlerinden biriydi ve Persler bu burada ya�ayan halklardan 

�nemli oranda vergi al�yordu�51 M�Ö IV� y�zy�l�n sonundan itiba�

ren Pontus B�lgesi�nde yine Perslerin soyundan gelen Mithradates 

                                                           
46  Bostan, agm, s.37. 
47  Ka�kalar�Ga�kalar hakk�nda daha fazla bilgi için bkz� Einar Von Shuler� Die 

Kaskäer� Ein Beitrag zur Ethnographie des Alten Kleinasien, Berlin 1995; Leyla 
Murat, Anadolu�da Kaskalar, Ankara 2016. 

48  Hans Gustav G�terbock� �The Deeds of Suppiluliuma as Told by His Son� Mur�

sili II�� Jorunal of Cuneiform Studies, 10/2, 1956a, s.41-��� Hans Gustav G�ter�
bock� �The Deeds of Suppiluliuma as Told by His Son� Mursili II�� Journal of 
Cuneiform Studies, 10/4, 1956b, s.107-���� Ayr�ca bkz� Mahmut Pehlivan� Ha-
ya�a �M�Ö� XV-XII� Y�zy�llarda Kuzey-Doğu Anadolu�� A�Ü� Fen-Ed. Fak Yay., 
Erzurum, 1991, s.15; Trevor Bryce, The Routledge Handbook of the Peoples and 
Places of Ancient Western Asia: The Near East from the Early Bronze Age to the 

Fall of the Persian Empire, Routledge, London ve New York, 2009, s.97. 
49  Emir� �Ulus Kimlik İn�as��� s���� 
50  Payne, age, s.282-���� ayr�ca bkz� Oktay Belli� �Ore Deposits and Mining in 

Eastern Anatolia in the Urartian Period� Silver� Copper and Iron�� Urartu: A 
Metalworking Center in the Frist Millennium B.C.E., Ed. by R. Merhav, Jerusa-

lem, 1991, s.22. 
51  Herodotos, Historiae, III.94. 
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hanedan� �yeleri b�y�k bir krall�k kurmu�tu� Roma kaynaklar�nda 

�Pontus Krall�ğ�� olarak tan�mlanan bu krall�k b�lgede yakla��k 

��� y�l h�k�m s�rm�� ve bir d�nem t�m Karadeniz havzas� ile 

birlikte Anadolu�nun b�y�k bir b�l�m�n� kontrol alt�na alm��t��52  

Pontus ya da Ermenilerin ifadesi ile Khaldia B�lgesi Roma 

hâkimiyeti d�neminde Roma�n�n Galatia Eyaleti�ne bağl� stratejik 

olarak doğu savunma sistemin en �nemli parçalar�ndan biriydi�53 

Doğu Roma d�neminde ise Pontus�ta Roma hanedan� mensupla�

r�ndan Komnenoslar Trabzon Krall�ğ��n� kurdular�54 �����den son-

ra Osmanl� hâkimiyetine geçen Trabzon kenti� Osmanl� �ehzadele�

rinin g�nderildiği en �nemli sancaklar�ndan biri oldu�  

Bu maddedeki iddialara son cevap olarak Pontos/(K)haldia 

b�lgesinde tarihsel s�reç içinde birçok halk ya�am��� devletler 

taraf�ndan y�netilmi� ya da devlet kurulmu� ve daima stratejik 

olarak �nemini korumu�tur� Kaynaklarda Doğu Karadeniz B�lge�

si�nin birçok devlete ev sahipliği yapm�� olduğu belirtilmesine 

rağmen bunlar içinde hiçbir zaman Ermeniler olmam��t�r� Dolay��

s�yla Grekler gibi hatta onlardan �te Ermenilerin bu topraklar 

�zerinde iddiada bulunmas� imkâns�zd�r� 

İkinci madde de Ermeniler Anadolu�nun en eski halklar� içe�

risinde yer alan Hititler� Urartular ve diğer uluslar�n içinde ya�at�

t�klar�� hiçbir halk�n kendileri kadar d�zenli olarak bu topraklarda 

ikamet etmedikleri ifade edilmektedir.  

Yukar�da belirtilmi� olmakla birlikte burada bir kez daha 

ifade etmek gerekirse Ermenilerin Anadolu�ya M�Ö �� y�zy�ldan 

sonra Trakya B�lgesi�nden geldiği farkl� antik kaynaklarda aç�k 

bir �ekilde ifade edilmi�tir� Bunun yan� s�ra Ermenilerin iddia 

ettiğinin aksine belirtilen tarihten daha �nce Ermenilerin Anado�

lu�nun herhangi bir yerinde var olduklar�n� g�steren hiçbir bulgu 

ve belge yoktur� Ermeni halklar�n�n ne Hititlerin ne Urartular�n 

                                                           
52  Bkz. Brain, McGing, The Foreign Policy of Mithridates VI Eupator King of Pon-

tos, Leiden 1986.  
53  S. Mitchell, Anatolia I: Land, Man and Gods in Asia Minor, the Celts in Anatolia 

and the Impact of the Roman Rule, Oxford 1995, s.63. 
54  A. Hahanov, Panaret�in Kroniği� �Çev� Enver Uzun�� Trabzon� ����� s���� Ayr�ca 

bkz. S. P. Karpov, Trabzon İmparatorluğu Tarihi� �Çev� Enver Uzun�� K�lt�r Bi�
limleri Akademisi� İstanbul� ����� s���� vd�� İbrahim Tellioğlu� Trabzon Rum 

Devleti� Komnenoslar�n Karadeniz Hakimiyeti, Serander Yay., Trabzon, 2009, 
s.23 vd. 
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ne de o d�nemdeki diğer uluslar�n içinde ya�ad�klar�n� g�steren 

herhangi bir kaynak da bulunmamaktad�r�  

Üç�nc� madde M�Ö ����de Pers soyundan gelen Mithradates 

hanedan�n b�lgede kurmu� olduğu Pontus Krall�ğ��n�n bir Ermeni 

eyaleti olduğu belirtilmi�tir� Hâlbuki bu krall�k M�Ö ��� y�l�ndan 

itibaren Mithradates VI Eupator ile birlikte t�m Karadeniz havzas� 

ve Anadolu�nun b�y�k bir b�l�m�ne h�kmetmi� eskiçağ�n en b��

y�k imparatorluğu olan Roma�ya kar�� M�Ö ��-�� y�llar� aras�nda 

yakla��k �� y�l sava�m��� d�neminde Roma�n�n en g�çl� d��man� 

olarak Roma tarihi kaynaklar�nda ba�k��eyi alm��t�r�55 Ermeni 

Krall�ğ� ise ayn� d�nemde tek bir sava�ta Roma�ya mağlup olmu� 

ve onlar�n himayesini kabul etmi�tir�56 

Üç�nc� maddenin son k�sm�nda Pontus B�lgesi�nde ��� y�l�

l�k bir krall�k kuran Mithradates hanedan�n �neredeyse�� Ermeni 

olduğu ancak �rk olarak Pers soyundan geldiği belirtilmi�tir� Bu�

rada �neredeyse� ifadesi ile neyin kast edildiği bilinmemekle bir�

likte antik Roma kaynaklar�ndan Polybius� bu hanedan �yelerinin 

asil Pers soyundan geldiklerini aç�k bir �ekilde belirtmi�tir�57 

D�rd�nc� maddede ise Ermeniler ile Yunanlar�n bu Pontus 

topraklar� �zerinde s�rd�rd�kleri siyasi emellerde birlikte hare�

ket etmeleri gerektiğine vurgu yap�lm��t�r� 

Sonuç 

Ermeniler, XIX� Y�zy�l�n son çeyreğinden itibaren Osmanl� 

Devleti�nden ayr�larak gerek bağ�ms�zl�klar�n� kazanmak gerekse 

tabi olduklar� devletten toprak koparabilmek için her t�rl� eyle�

me ba�vurmu�lard�r� Bu yolda �����e kadar birçok isyana te�ebb�s 

eden Ermeniler� Mondros M�tarekesi�nden sonra ise İtilaf Devlet�

leri�nin de aç�k desteği ile yoğun bir diplomasi ve propaganda 

faaliyetlerine giri�mi�lerdir� Ermeniler� bu faaliyetlerinde coğraf�i 

�zelliklerden siyas� olu�umlara� demografik yap�dan k�lt�rel �zel�

liklere kadar tarihi s�reci tahrif etmi�ler� T�rkiye coğrafyas�nda 

k�keni çok eskilere giden bir Ermeni tarihi olu�turmaya� bu hu�

                                                           
55  Arslan, age, s.511-527. 
56  Arslan, age., s.388 vd. 
57  Mithradates Krall�ğ��n�n kurucusu I� Mithradates� soyunu Pers İmparatorlu�

ğu�nun asil yedi ailesinden birine dayand�rarak hâkim olduğu topraklar�n ken�

disine I� Dareios �MÖ ���-485� taraf�ndan bağ��land�ğ�n� iddia etmi�tir� Poly�
bius, Histories, V������ ayr�ca bkz� McGing� age, s.13. 



32 � Amerikan Ermeni Komitesi�nin Bir Bildirisi ve İlm� Tenkidi 

 

susta birçok yay�n ve bildiri haz�rlayarak Avrupa devletlerini ve 

kamuoylar�n� etkilemeye çal��m�lard�r� Yukar�da Amerikan Erme-

ni Komitesi taraf�ndan haz�rlanan bildiri de bahsi geçen yay�m�

lardan yaln�zca bir tanesi olup aktard�ğ� tarihsel bilgilerin hiçbir 

kaynağa ya da belgeye dayanmayan� tamamen ideolojik amaçl� 

suni bilgilerden olu�tuğu g�r�lmektedir� Bununla beraber bildiri-

nin giri� k�sm�nda yer alan �Pontus�un yaln�zca coğrafi bir terim 

olduğunun ve Yunanl�lar ile �Pontus B�lgesi� aras�nda herhangi 

bir �rksal bağlant� olmad�ğ�n�n belirtilmesi her iki unsurun da 

�Rum ve Ermeni� Doğu Karadeniz B�lgesi�ne y�nelik iddilar�n�n 

yersizliğini if�a etmesi aç�s�ndan dikkat çekicidir� 
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AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİ� ANADOLU�DAKİ RUMLAR 

VE PONTUS MESELESİ* 

Prof. Dr. G�lbadi ALAN** 

 

Giri� 

Osmanl� topraklar�nda faaliyete ba�layan ilk misyoner gru�

bu Katoliklerdir.1 Ancak daha sonraki y�llarda Katolik misyonerle�

rin elde ettiği olumlu neticeler ve Osmanl� Devleti�nin siyas� du�

rumundan kaynaklanan imkânlar Protestan misyonerleri de bura-

lara çekmi�tir� Önceleri ağ�rl�kl� olarak İngiltere�nin himayesinde 

çal��malar�na ba�layan Protestan misyonerlerine� XIX� y�zy�l�n ilk 

ba�lar�nda Amerikan Protestan misyoner gruplar� da kat�lmaya 

ba�lam�� ve Osmanl� topraklar�nda faaliyet g�steren en etkili mis-

yoner grubu olmu�lard�r� Bu �rg�tlerin en etkilisi ve ba�ar�l�s� 

k�saca ABCFM ya da Amerikan Board olarak isimlendirilen ve 

���� y�l�nda Boston�da kurulan American Board of Commissioners 

for Foreign Missions�t�r� Amac� H�ristiyanl�ğ� yaymak ve �lkesi 

ad�na siyas� hakimiyet ve k�lt�r emperyalizminin ba�ar�ya ula��

mas�na yard�mc� olmak olan bu �rg�t� Osmanl� topraklar�ndaki 

faaliyetlerine ���� y�l�n�n hen�z ba��nda ba�lam��t�r� 

Pliny Fisk ve Levi Parsons adl� iki misyoner� Amerikan Bo�

ard ad�na ���� y�l� Kas�m ay�nda Boston�dan Osmanl� topraklar�na 

doğru ba�latt�klar� yolculuklar�n�� �� Ocak ���� tarihinde İzmir�de 

tamamlam��lard�r� Amaçlar� buralarda ya�ayan çe�itli din ve �rka 

mensup insan topluluklar�n� tan�mak ve bu insanlara ula�man�n� 

                                                           
*  Makale ayn� zamanda Ba�lang�çtan G�n�m�ze Pontus Meselesi (Serander Yay., 

����� isimli çal��man�n ���-���� sayfalar� aras�nda kitap b�l�m� olarak yay�n�
lanm��t�r� 

**  Erciyes Üniversitesi� Edebiyat Fak�ltesi� Tarih B�l�m� Öğretim Üyesi� E-Posta: 
gulbadi@gmail.com. 

1  Katolik misyoner �rg�tlerinin faaliyetleri hakk�nda yr�nt�l� bilgi için bkz. 

Nurettin Polvan, T�rkiye�de Yabanc� Öğretim, I, Mill� Eğitim Bakanl�ğ� Yay., 
İstanbul� 1952. 
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aralar�nda çal��maya ba�laman�n yollar�n� tespit etmektir� İlerle�

yen y�llarda bu amaçlar doğrultusunda at�lan ad�mlar�n hepsi de 

ba�ar�l� neticeler vermi�tir� XIX� y�zy�l boyunca Osmanl� toprak�

lar�ndaki birçok topluluğun bağ�ms�zl�k yolunda ba�latt�klar� is�

yanlar�n ba��ndan sonuna kadar hem fikr� temellerin olu�mas� 

safhas�nda hem de uygulama a�amas�nda çok etkili ve ba�ar�l� bir 

program uygulam��lard�r� XX� y�zy�l�n ilk ba�lar�nda Anadolu�nun 

Karadeniz k�y�s�nda Rumlar taraf�ndan bağ�ms�z veya yar� bağ�m�

s�z bir Pontus Cumhuriyeti kurma fikri de Amerikan Board misyo-

nerlerince desteklenmi� ve bu yolda ba�lat�lan faaliyetlerin haz�r�

l�k ve uygulama d�nemlerinde etkin bir rol oynam��lard�r� B�t�n 

bu çal��malar�n haz�rl�klar� Merzifon�da kurulan Anadolu Koleji2 

b�nyesinde gerçekle�tirilmi�tir� İzmir�de Amerikan Board misyo-

nerleri ve Rumlar aras�ndaki m�nasebetler� ba�lamas�ndan tam 

y�z y�l sonra Karadeniz k�y�s�ndaki Rumlar�� ���� y�l�nda sonu 

h�sranla bitecek bir maceran�n içine çekmi�tir� Bu macera sadece 

Rum halk�n�n değil� T�rklerin de b�y�k ac�lar çekmesine sebep 

olmu�� y�llard�r bar�� içinde ya�ayan iki halk birbirine d��man 

edilmi�tir� 

1- Amerikan Board Misyonerleri ve Rumlarla İlk Temas 

Amerikan Board misyonerlerinin Rumlar ile ilk temas� ���� 

y�l�nda Fisk ve Parsons�un İzmir�e ayak basmas� ile gerçekle�mi��

tir� İki misyoner çal��malar�na� İzmir�de fazla geli�memi� Rum 

okullar�n� ziyaret etmekle ba�lam��lard�r� Ancak bu d�nemde Fisk 

ve Parsons�un kar��la�t�klar� ilk zorluk� ya�ad�klar� ilk s�k�nt� 

hizmet için geldikleri insanlara Protestanl�k mezhebini kabul et�

tirmek alan�nda değil� bu insanlar ile aralar�na giren dil yetersiz�

liği olmu�tur� Rumlarla bir �ekilde ileti�im kurmak gerekmi�tir� 

Bu da ancak onlar�n dilini �ğrenmekle m�mk�nd�r� İki misyoner 

hem Rumca �ğrenmek hem de yaz s�cağ�n�n etkisinden kurtulmak 

için� yakla��k alt� aylar�n� Sak�z adas�nda Rumlar aras�nda geçir�

mi�lerdir�3 Burada Profes�r Bambas ile y�r�tt�kleri modern Grek�

çe çal��malar� s�caklar�n bitmesiyle tamamlanm�� ve iki misyoner 

İzmir�e tekrar d�nm��t�r� İzmir�e d�nd�kten sonra da bo� dur�

mayarak� �ehrin yak�n çevresinde bir ara�t�rma ve inceleme gezi�

                                                           
2  Konuyla ilgili ayr�nt�l� bilgi için bkz� G�lbadi Alan� Amerikan Board��n Merzi�

fon�daki Faaliyetleri ve Anadolu Koleji, TTK Yay., Ankara, 2008. 
3  James L. Barton, Daybreak in Turkey, New York, 1908, s.120; A.L. Tbawi, Ame-

rican Interests In Syr�a ����-1901, Oxford, 1966, s.18. 
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sine ç�km��lard�r� Bu gezi esnas�nda ziyaret yerleri hep Rum okul�

lar� olmu�tur� İzmir�den yakla��k ��� km uzakl�kta bulunan Ayva�

l��da� d�rt �ğretmen ve �ç y�z �ğrencisi ile� iki-�ç bin ciltlik bir 

kitapl�ğ� ve basit fizik kurallar�n�n g�sterildiği bir laboratuvar� 

bulunan ve yerli Rumlar taraf�ndan desteklenen ve �cretsiz eğitim 

veren yirmi y�ll�k bir Rum okulu� misyonerlerin ilk inceleme mer�

kezi olmu�tur� Yine bu iki misyonerce Bergama�da yirmi erkek 

�ğrenciye papazlar taraf�ndan ders veren ba�ka bir Rum okulu da 

ziyaret edilmi�tir�4 Bu ziyaretlerle birlikte� misyonerlerin b�lgede 

yapt�klar� dikkatli incelemeler� Rumlar�n içinde bulunduğu durum 

ve ihtiyaçlar� belirlemeyi de m�mk�n k�lm��t�r� Bu ara�t�rmalar�

dan sonra� iki misyoner b�lgede Rumlar aras�nda s�rd�rd�kleri 

çal��malar�n� bir m�ddet ask�ya alm��lar� misyoner Parsons Şubat 

1821�de tek ba��na Filistin�e gitmi� ve çok geçmeden Yunan isya�

n�n�n ba�lamas� �zerine tekrar İzmir�e d�nmek zorunda kalm��t�r� 

Amerikan Board misyonerlerinin İzmir�de Osmanl� toprak�

lar�na ayak basmas�ndan a�ağ� yukar� bir y�l sonra �����de Yunan 

isyan� ba�lam��t�r� Alexandr Ypsilanti�nin 6 Mart 1821�de �ç bin 

kadar askerle, Prut nehrini a�arak Buğdan�a girmesiyle ba�layan 

isyan hareketi daha sonra Mora�da alevlenmi� ve bağ�ms�z Yuna�

nistan Devleti�nin kurulmas� bu isyanlar�n neticesinde m�mk�n 

olmu�tur� Osmanl� Devleti�ne kar�� ba�lat�lan Yunan isyan� Ame�

rika�da sempati ile kar��lanm��t�r�5 Bu sempatizanlardan bir tane-

si de daha sonraki y�llarda Atina�da Amerikan Board ad�na çal��a�

cak olan misyoner Jonas King�tir.6 İsyanc� Rumlara Amerika�da 

sempati duyulmas�n�n en b�y�k sebebi burada ortaya ç�kan Helen 

muhibbi ak�m�n çal��malar�d�r� Bu çal��malar neticesinde Rumlar 

Amerikan Board misyonerlerince de daha yak�ndan tan�nm�� ve 

Osmanl� topraklar�nda misyonerler İzmir ve Sak�z�da y�r�tt�kleri 

çal��malarla Rumlar� faaliyet sahalar�na dahil etmi�lerdir�7 

İsyanlar s�ras�nda Amerikan Helen muhipleri ve Amerikan 

Board misyonerlerinin Rumlara b�y�k yard�mlar� olmu�tur� Ame�

                                                           
4  Frank Andrews Stone, Academies For Anatolia, New York, 1984, s.27-28. 
5  William Strong, The Story of The American Board, Boston-New York-

Chicago, 1910, s.87. 
6  Centennial of Constantinople Station, Near East Mission of The American 

Board 1831-1931� İstanbul� ����� s���� 
7  Konstantia P. Kiskira, ����Y�zy�l�n Çokuluslu İstanbul�unda Amerikan Misyo-

nerleri�, ���Y�zy�l İstanbul�unda Gayrim�slimler� Tarih Vakf� Yurt Yay.� İstan�
bul, 1999, s.65. 
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rikan Board misyonerleri bu kar���kl�klar nedeniyle Malta�da 

g�çmen olarak bulunan Rum gençleri ile ilgilenmi�ler� onlar� Bo�

ard ad�na daha sonraki y�llarda Rum halk� aras�nda çal��malar�n� 

sağlamak d���ncesiyle Amerika�ya eğitime g�ndermi�lerdir� Bun�

lar�n çoğu o zaman daha yeni kurulmu� olan Amherst ve Yale Ko�

lejlerinde �ğrenim g�rm��lerdir�8 Öğrenimini bitirip geriye d��

nenler genellikle içinden ç�kt�klar� Rum halk� aras�nda İngilizce 

dersleri vermi�ler veya Amerikal� misyonerlerin Rumlar aras�nda 

y�r�tt�kleri çal��malarda onlarla i� birliği içine girmi�lerdir� ���� 

y�l�nda Heybeliada Ruhban Mektebi�nde İngilizce �ğretmenliği 

yapan Prassos, Amherst Koleji�nden mezun olmu�tur.9 Bu �ğrenci�

lerden bir tanesi de daha sonra �ne kavu�acak olan Harvard Üni�

versitesi Profes�rlerinden Sophocles olmu�tur�10 �� Şubat �����de 

Parsons�un İskenderiye�de �lmesi �zerine misyoner Jonas King 

���� Ocak ay�nda Fisk�e kat�lm�� ve iki misyoner birlikte Modern 

Grekçe ile birlikte İtalyanca ve Arapça çal��malar�na devam etmi��

lerdir.11 Ancak Amerikan Board misyonerleri Rumlar aras�nda 

y�r�tt�kleri çal��malara ���� y�l�ndan itibaren ayr� bir �nem 

vermi�ler ve ayn� y�l�n �� Aral�ğ�nda Elnethan Gridley�i Rumlar 

aras�nda daha ciddi çal��malar ba�latmas� için g�ndermi�lerdir� 

Gridley, Anadolu�ya gelirken yaln�z değildir� Birlikte geldiği mis�

yoner Josiah Brewer de Yahudiler aras�nda y�r�t�lecek çal��mala�

r� ba�latacakt�r� Planland�ğ� gibi İzmir�e gelen bu iki misyoner 

Rumlar ve Yahudiler aras�nda çal��malara ba�lam��lard�r� Gridley 

bu çal��ma ile kalmam�� �ehir ve çevre kasabalardaki Rum okulla�

r�n� ziyaret etmi�tir� Ancak bir y�l sonra Gridley Erciyes Dağ� 

(Kayseri)�na t�rman�rken s�tmadan �lerek sahneden çekilmi�tir.12 

Fakat misyonerler ad�na bu kay�p� Rumlar için ba�lat�lan çal��ma�

lar� durdurmam��� aksine çal��malara daha bir h�z vermi�tir� 

���� y�l�nda Osmanl�-Rus Sava���n�n ba�lamas� ve Osmanl� 

topraklar�ndaki çal��ma �artlar�n�n çok zorla�mas� Amerikan Bo�

ard misyonerlerini faaliyetlerine bir m�ddet ara vermek zorunda 

b�rakm��t�r� Ancak ���� y�l�nda �artlar�n deği�mesi ile Amerikan 

                                                           
8  Strong, age, s.87; Joseph L. Grabill, Protestant Diplomacy and the Near 

East, Missionary Influence on American Policy 1810-1927, Minneapolis, 
1971, s.8. 

9  Kiskira, agm, s.72. 
10  Strong, age., s.87. 
11  Barton, age, s.121; Strong, age, s.82. 
12  Strong, age, s.86-87; Stone, age, s.30. 
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Board merkezinden Osmanl� topraklar�nda çal��malar�n tekrar 

ba�lat�lacağ� y�n�nde olumlu karar ç�kmas�yla� Board misyonerle�

ri tekrar Osmanl� topraklar�na gelmeye ba�lam��lar ve faaliyetle�

rine kald�klar� yerden devam etmi�lerdir� Bu d�nemde de Ameri�

kan Board misyonerleri ve Rumlar aras�nda ba�layan kar��l�kl� 

sempatik ili�ki� ���� tarihli Edirne Antla�mas� ile Yunanistan��n 

bağ�ms�z bir devlet olmas�na kadar h�z�n� kaybetmemi�� daha son�

raki y�llarda da hem Osmanl� topraklar�nda hem de yeni olu�turu�

lan Yunanistan coğrafyas�nda devam etmi�tir� Fakat Amerikan 

Board misyonerleri için Osmanl� topraklar�nda ���� y�l�ndan son�

ra ba�layan d�nemde� Rumlar aras�nda y�r�t�len faaliyetler farkl� 

bir boyut kazanm��t�r� 

���� y�l�nda Amerika�da New Haven Ladies Greek Associa-

tion kurulmu�tur� Amac� ���� y�l�nda ba�layan ve yakla��k yedi y�l 

s�ren uzun isyan ve sava� y�llar�ndan etkilenen Rumlara� yard�m 

etmektir� ���� k���nda bu cemiyetin yak�n desteğini alan Ameri�

kan Board�a bağl� birkaç misyoner� Yunanistan�da çal��mak için 

yola ç�km��� fakat misyonerler yolda kararlar�n� deği�tirerek İz�

mir�e yerle�mi� ve Osmanl� tebaas� Rumlar aras�nda çal��maya 

karar vermi�lerdir� Misyonerler İzmir ve çevresinde ya�ayan 

Rumlar�n eğitim d�zeyini incelemi�ler ve kendilerinden �nce ge�

len arkada�lar�n�n yapt�ğ� gibi� İzmir�i merkez olarak seçmi�ler�

dir� Misyonerlerin İzmir�e geli� zamanlar� Rumlar aras�nda etkin 

bir faaliyet için gayet uygun bir durum arz etmi�tir� Uzun s�ren 

sava��n bitmesiyle birlikte Rumlar aras�ndaki korku bitmi�� yerini 

sava� neticesinde ortaya ç�kan fakirlik alm��t�r�13 Rumlar�n yar�

d�ma ihtiyaçlar� vard�r� Bu noktada misyonerlik ad�na Rumlar 

aras�nda çok �eyler yapmak m�mk�nd�r� En k�sa zamanda en 

verimli sonuçlar�n elde edileceği yollarla çal��maya devam etmek 

laz�md�r� Bu d���ncede olan Amerikan Board misyonerleri Rumlar 

aras�nda y�r�tt�kleri faaliyetleri eğitim� din ve yay�n alan�nda 

daha d�zenli bir �ekilde y�r�tmeye ba�lam��lard�r� 

B�t�n bunlar�n bilincinde olarak İzmir�e gelen misyonerler 

�nce yoksul ve yetim k�zlar için bir vak�f okulu açm��lar ve okulda 

ders vermek için de yerli Rum �ğretmenler tutmu�lard�r� Genç 

k�zlar� okula gitmeye ikna etmek için de misyonerler� kay�t yapt��
ran her k�za bir elbise s�z� vermi�ler ve Rumlar�n bulunduğu baz� 

                                                           
13  Gerasimos Augustinos, K�ç�k Asya Rumlar�, Ankara, 1997, s.186-187. 
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kasabalarda giysi dağ�tmaya ba�lam��lard�r� Bu yard�m�n etkisiyle 

İzmir�de aç�lan okul k�sa zamanda tamamen dolmu�tur� �����e 

gelindiğinde okuldaki k�z �ğrenci say�s� yedi y�z�n �zerine ç�k�

m��t�r� Çal��malar�n sonuçlar�ndan memnun kalan misyonerler 

İzmir�de iki yeni okul açma giri�iminde daha bulunmu�lard�r� İlk 

olarak daha iyi eğitim olanaklar� sağlamak amac�yla bir �ğretmen 

okulu kurmu�lard�r� Merkez Rum Okulu ad� verilen okul� �ğrenci 

kabul�nde seçici davranma karar� alm��t�r� Eğitimin paral� olduğu 

okul hem erkek hem de k�z �ğrencilere aç�k olmas�na rağmen� 

okullara kay�t yapt�ran k�z �ğrenci say�s� erkek �ğrenci say�s�na 

g�re çok daha az olmu�tur� İkinci okul ise ���� g�z�nde İzmir�in 

Frenk mahallesinde aç�lan Frenk veya İngiliz Okulu olmu�tur� 

Okul� k�sa zamanda ziyaretçilerini etkileyecek bir ba�ar� sağlam���

t�r�14 ���� y�l�na gelindiğinde İzmir�de Amerikan Board misyoner-

lerince aç�lan okullarda kay�tl� Rum �ğrenci say�s� sekiz y�z� 

bulmu�tur� Ancak ilerleyen y�llarda Protestan misyonerlerin bu 

ba�ar�s�ndan rahats�z olan Rum kilisesinin uygulad�ğ� bask�lar 

sonucu bu okullar kapat�larak mazide kalm��t�r�15 

Amerikan Board misyonerlerinin Rumlar aras�nda y�r�tt�k�

leri eğitim faaliyetleri sahas�nda bu geli�meler ya�an�rken� din� 

alanda da çal��malarda geri kal�nmam��t�r� ����-���� y�llar� ara�

s�nda Protestanl�k mezhebini Osmanl� topraklar�nda� �zellikle de 

M�sl�manlar ve Yahudiler aras�nda yayma çal��malar�n�n fazla 

ba�ar�l� olmamas��16 Amerikan Board misyonerlerini ���� y�l�ndan 

itibaren farkl� aray��lar içine itmi�tir� Misyonerler din alan�nda 

da ba�ar�y� yakalamak için doğunun yozla�m�� kiliselerine men�

sup insanlar aras�nda çal��ma karar� alm��lard�r� Bu karar�n neti�

cesinde Rum Ortodoks Kilisesi ve bu kiliseye bağl� Rum halk� 

Amerikan Board misyonerlerinin din� alanda �zerinde çal��may� 

d���nd�kleri yeni kitlelerden bir tanesi olmu�tur� İzmir�de ba�la�

t�lan çal��malar bundan sonra art�r�larak b�t�n Osmanl� toprakla�

r� �zerindeki Rumlar�� �zellikle de Anadolu�da ya�ayan Rumlar� 

içine alacak �ekilde geni�letilmi�tir� B�ylece Amerikan Board mis�

yonerlerince Rumlar aras�nda y�r�t�len faaliyetlerin s�n�r� İzmir�i 

a�m�� ve Osmanl� topraklar�n�n diğer kesimlerinde de artarak 

devam etmi�tir� 

                                                           
14  Augustinos, age, s.187-189. 
15  Stone, age, s.41. 
16  Grabil, age, s.8. 
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Gençler aras�nda temel eğitimin yayg�nla�t�r�lmas�n� sağla�

mak için ���� y�l� Haziran��nda İstanbul�a g�nderilen William Go�

odell� Ermenilerin çoğunlukta bulunduğu Pera�ya yerle�mi�tir� 

Buraya yerle�mesinin nedeni� as�l g�nderili� amac�n�n Ermeniler 

aras�nda çal��acak olmas�d�r� Ancak k�sa bir s�re sonra buradaki 

evini tamamen yak�p k�l eden yang�n�n arkas�ndan17 halk�n�n 

çoğunluğunu Rumlar�n olu�turduğu B�y�kdere�ye yerle�mek zo�

runda kalm�� ve Rumlarla s�k� bir ili�ki içine girmi�tir� Asl�nda 

Goodell�in Rumlarla temas� daha Beyrut�ta iken ba�lam��t�r� Ça�

l��ma arkada�� misyoner Mr� Bird ile beraber Rumca �ğrenmek 

için ba�latt�klar� çal��malar� s�ras�nda dillerini geli�tirmek için 

Rum Papazlarla yapt�klar� sohbetler18 Goodell ile Rum halk� ara�

s�ndaki ili�kiyi geli�tirmi�tir� Bu ili�kinin sonucunda Goodell� İs�

tanbul�da Rumlar ile ileti�im kurmakta zorlanmam�� ve �����de 

burada Rumlar için bir okul açm��t�r� Goodell� Rumlar ve ayn� 

zamanda Ermeniler aras�nda y�r�tt�ğ� çal��malar�nda� bu halklar 

aras�nda misyoner okullar� açarak onlara hizmet vermek yerine� 

Rumlar� ve Ermenileri Amerikan Board �rg�t�n�n ve bu �rg�te 

bağl� misyonerlerin de yard�mlar�yla kendi okullar�n� açmaya 

te�vik etmi�19 ve bu konuda da oldukça ba�ar�l� olmu�tur� Bu te��

viklerin sonucunda daha sonraki y�llarda Rumlar için aç�lan okul�

lar� Yenik�y� Kurtulu�� Galata ve diğer semtlerde aç�lan okullar 

takip etmi�tir� Goodell� İstanbul�daki misyoner �ubesinin ekono�

mik olanaklar�n�n k�s�tl� olmas�ndan dolay� bu �ekilde davranmak 

zorunda kalm�� ve İstanbul�un zengin Rumlar�ndan ve ecnebi ar�

kada�lar� aras�ndan bu okullara mal� destek verecek insanlar 

bulmay� ba�arm��t�r�20 

İzmir ve İstanbul�da Rumlara sunulan misyoner hizmetle-

rindeki ba�ar�lar� Amerikan Board misyonerlerine� ayn� hizmetleri 

Anadolu�da ya�ayan diğer Rumlara da sunma y�n�nde cesaret 

vermi�tir� ���� y�l�nda Bursa�da Benjamin Schneider�in misyoner-

lik çal��malar�na ba�lamas�� yine ayn� y�l Trabzon�un misyoner 

Johnston taraf�ndan i�gal edilmesi ve ���� bahar�nda da burada 

                                                           
17  Strong, age, s.90. 
18  David Brewer Eddy, What Next In Turkey, Boston, 1913, s.60. 
19  Barton, age, s.159. 
20  Kiskira, agm, s.72. 
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misyoner istasyonunun resmen kurulmas�21 bu cesaretin bir sonu-

cu olmu�tur� 

Amerikan Board misyonerleri taraf�ndan hem din hem de 

eğitim alan�nda Rumlara y�nelik s�rd�r�len çal��malar� bas�m-

yay�n alan�ndaki faaliyetlerle de desteklenmi�tir� Matbaa çal��ma�

lar� misyonerler aç�s�ndan çok �nemlidir� ���� y�l�nda Malta�da 

faaliyetlerine ba�layan ABCFM matbaas�n�n yay�nlar� hem din 

hem de eğitim alan�nda� Osmanl� Devleti s�n�rlar� içerisinde faali�

yet g�steren b�t�n misyonerlik merkezlerini bas�l� malzeme ile 

besleyerek misyonun propaganda faaliyetlerine b�y�k destek 

vermi�tir� Örneğin� ���� y�l�ndan itibaren misyonerlerin açt�klar� 

ilkokullar için çok gerekli olan kitaplar�n bas�m ve çoğalt�lmas�na 

b�y�k �nem verilmi�tir� ���� y�l�nda bu kitaplardan� çok ihtiyaç 

duyulan bir tanesinin sadece Rumca bask�s� �������e ula�m��t�r�22 

Yine William Goodell, 1832-���� y�llar� aras�nda misyonerler ta�

raf�ndan İstanbul ve Bursa�da Rumlar için aç�lan okullara� alfabe 

kitaplar� ve okuma levhalar� gibi malzemeleri Malta�daki Ameri-

kan Board matbaas�ndan temin etmi�tir23 Misyonerlerin, Mal-

ta�daki matbaas�nda Rumlara y�nelik çal��malar sadece bununla 

s�n�rl� kalmam��� bu topluluk aras�nda Protestanl�k mezhebinin 

yay�lmas�na yard�mc� olacak Rumca yay�nlar da yine burada ba�

s�lm��t�r� 

Malta�daki misyoner matbaas�nda yap�lan yay�nlar çoğun�

lukla� misyonerlerin Protestanl�k mezhebi �ğretisini aralar�nda 

çal��t�klar� halka yaymaya yard�mc� olacağ�n� d���nd�kleri24 İncil� 

baz� din� metinler� �ğretici kitaplar ve din� gazete ve dergi yay�n�

lar�ndan olu�mu�tur� Bu noktada İncil ya da diğer yay�nlar� Os�

manl� topraklar�nda ya�ayan halk�n kendi dillerinde yay�nlamak� 

�zerinde durulan en �nemli konu olmu�tur� Malta�daki misyoner 

matbaas�n�n ����-���� y�llar� aras�ndaki on y�ll�k çal��mas�n�n 

semeresi d�rt ayr� dilde bas�lan yirmi bir milyon sayfal�k metin�

lerdir� Bu metinler Modern Grekçe� İtalyanca� Ermeni harfli T�rk�

çe ve Arapça olarak bas�lm��t�r� Bu bas�mlarda Rumca yay�n ço�

                                                           
21  Strong, age� s���� Uygur Kocaba�oğlu� Kendi Belgeleriyle Anadolu�daki Amerika, 

���Y�zy�lda Osmanl� İmparatorluğu�ndaki Amerikan Misyoner Okullar�� İstan�
bul, 1991, s.56. 

22  Barton, age, s.198. 
23  Kiskira, agm, s.71. 
24  Strong, age, s.103. 



PONTUS MESELESİ� OLAYLAR, ALGILAR ve GERÇEKLER 45 

 

ğunluktad�r� Sadece ���� y�l�nda Modern Grekçe olarak be� mil�

yon sayfa yay�n yap�lm��t�r� ���� y�l�nda Osmanl� topraklar�ndaki 

politik atmosferin netlik kazanmas�yla Malta�daki misyoner mat-

baas� buradan ta��nm��t�r� Matbaan�n Arapça yay�n yapan malze�

me ve donan�m� Beyrut�a� Rumca� T�rkçe ve Ermenice yay�n ya�

pan malzeme ve donan�m� da İzmir�e nakledilmi�tir�25 Matbaan�n 

Rumca yay�nlar� İzmir�de de devam etmi�tir� Ancak ���� y�l�ndan 

sonra Rumlar aras�nda y�r�t�len faaliyetlerin durdurulmas�yla� 

yap�lan Rumca yay�nlar da durdurulmu�tur� ���� y�l�na kadar 

misyoner matbaas�nda yap�lan yay�nlar�n kay�tlar� incelendiğinde 

Rumca olarak yap�lan yay�n kayd�na rastlanmamaktad�r�26 

2- Rum Ortodoks Patrikhanesi ve Amerikan Board 

Misyonerleri 

Amerikan Board misyonerleri yoğun bir �ekilde Rumlar ara�

s�ndaki çal��malar�na devam ederken bu çal��malar ���� y�l�ndan 

itibaren Rum Ortodoks Patrikhanesi�nin tepkisini çekmeye ba�la�

m��t�r� Patrikhane� misyonerlerin Rum halk� aras�nda elde ettiği 

ba�ar�dan rahats�zl�k duymaya ba�lam�� ve bu rahats�zl�ğ�n� mis�

yonerlere kar�� g�sterdiği tepkilerle ortaya koymu�� ilerleyen 

y�llarda da tepkisinin �iddetini artt�rm��t�r� İlk ba�larda Amerikan 

Board misyonerlerine ho�g�r�l� bakan� çal��malar�nda onlara 

yard�mc� olan Patrikhane� misyonerlerin y�r�tt�ğ� Protestanl�k 

mezhebi propagandas�na kar�� amans�z bir m�cadeleye girmi�tir� 

���� y�l�nda Rum patriği� misyonerler taraf�ndan yay�nlanan ve 

dağ�t�lan İncil ve Protestanl�kla ilgili kitaplar�n okunmas�na yasak 

koymu��27 mezhep deği�tirenleri hapse mahk�m etmi�� hatta bir 

k�sm�n� gizlice �ld�rtm��t�r�28 Patrikhane taraf�ndan ortaya ko�

nan tepkiler k�smen zor kullanarak da olsa� Rum halk�ndan da 

destek bulmu�tur� Rum Ortodoks Patrikhanesi�nin misyonerlere 

kar�� bu �ekilde olumsuz bir tav�r içine girmesinin en �nemli da�

yanağ� bağ�ms�z bir Yunanistan Devleti�nin varl�ğ�d�r. Yunanis-

tan��n bağ�ms�zl�ğ�n� kazanmas�ndan sonra Osmanl� topraklar�nda 

ya�ayan Rumlar Yunanistan�a kar�� b�y�k bir sempati ve ilgi bes�

lemeye ba�lam��lard�r� Yunanistan�a kar�� besledikleri bu vatan�

                                                           
25  Barton, age, s.197-198; Eddy, age, s.61. 
26  Kocaba�oğlu� age, s.88. 
27  Barton, age, s.163, 201. 
28  Eddy, age, s.69. 
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severlik ruhunun g�c� onlar� mill� kiliseye s�k� s�k�ya bağlam���

t�r�29 

Hem Patrikhaneden hem de Rum halk�ndan gelen tepkiler 

sonucunda misyonerler� Rumlar için açt�klar� okullar�n� kapatarak 

ve Rumca olarak yapt�klar� yay�nlar� durdurarak bu topluluk ara�

s�ndaki faaliyetlerini yava�latmak zorunda kalm��lard�r� Ayr�ca� 

Amerikan Board Sekreteri Anderson ve Dr. Hawes, 18�� y�l�nda 

İstanbul� Bursa� İzmir ve Trabzon �ehirlerindeki misyon merkez�

lerini ziyaret ederek ara�t�rmalarda bulunmu�tur� Ara�t�rma so�

nucunda� Rumlar aras�ndaki olumsuz �artlardan doğan bu ba�ar��

s�z çal��malara rağmen� ayn� y�llarda Anadolu�da Ermenilere kar�� 

y�r�tt�kleri çal��malar�n� zaman zaman tepkiyle kar��la�sa bile 

ba�ar�l� ve organize bir �ekilde devam ettiğini g�rm��ler ve bu 

çal��man�n h�z�n� kesmemek gerektiğine inanm��lard�r� Bunun 

gerçekle�ebilmesi için de ya Rumlara y�nelik y�r�t�len çal��malar 

Ermeniler aras�nda y�r�t�len çal��malardan ayr�lmal�� ya da 

Rumlara y�nelik çal��malar tamamen durdurularak� ağ�rl�k ta�

mamen Ermenilere verilmeli ve çal��malar her alanda geli�tiril�

melidir.30 1843 y�l�ndaki ziyaretin ard�ndan Anderson� Bos�

ton�daki Amerikan Board merkezine g�n�ls�z de olsa T�rkiye 

misyonunun Rum k�sm�n�n g�revini sona erdirme y�n�nde tavsi�

yede bulunmaya karar vermi�tir�31 Ayn� y�l yap�lan bu tavsiye �ze�

rine Osmanl� topraklar�nda Rumlar aras�nda y�r�t�len misyoner�

lik faaliyetleri durdurulmu�tur� 

Amerikan Board misyonerlerinin Rumlara y�nelik çal��ma�

lar�� sadece Osmanl� topraklar� ile s�n�rl� tutulmam��� ayn� y�llarda 

yeni kurulmu� olan Yunanistan Devleti de bu hizmetin s�n�rlar� 

içine dahil edilmi�tir� Bunun neticesi olarak �����da Board Sekre-

teri Rufus Anderson Yunan liderleri ile yap�lan g�r��meler ve 

ara�t�rmalar�n arkas�ndan Atina�da Yunanl�lar için bir misyon 

ba�latm��32 bu misyonun ba��na da Jonas King getirilmi�tir� K�sa 

zamanda b�lgede bir okul aç�lm�� ve Elias Riggs ile beraber diğer 

misyonerler de çal��malara kat�lm��lard�r� Ancak oradaki durum 

da Osmanl� topraklar�ndan pek farkl� olmam��t�r� Patrikhaneden 

gelen tepkiler �zerine Dr� King�in ba�kanl�ğ�ndaki misyon da 

                                                           
29  Barton, age, s.143-144. 
30  Strong, age, s.104. 
31  Barton, age, s.171. 
32  Centennial, s.8. 
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1842�den sonra bir s�re ask�ya al�nm��t�r� Sadece Dr� King ve bir 

yard�mc�s� Yunanistan�da kalm��� buradan ayr�lan Mr� Riggs� Os�

manl� topraklar�nda Rumlara hizmet eden Temple� Schneider� Van 

Lennep ve Ladd gibi misyonerlere kat�lmak için Anadolu�ya gel-

mi�tir�33 Yunanistan�daki çal��malar ���� y�l�nda King�in �l�m�y�

le tamamen durdurulmu�� ���� y�l�nda Balkan Sava�� sonunda 

Osmanl� toprağ� olan ve Amerikan Board misyonerlerinin çal��ma�

lar�n� s�rd�rd�kleri Selanik�in Yunanistan��n eline geçmesiyle 

tekrar ba�lam��t�r�34 

1840�l� y�llar�n ortas�ndan itibaren İstanbul�da din� alandaki 

hizmetlerini T�rkçe olarak veren Dr� Goodell�in toplant�lar�na bir 

grup Rumun da kat�lmaya ba�lamas�yla birlikte Osmanl� toprakla�

r�ndaki Rumlar aras�nda Protestanl�k mezhebine ilgi tekrar can�

lanmaya ba�lam��t�r� ���� y�l�na gelindiğinde say�lar� k�rk� a�an 

bu grubun kendi dillerinde dua etme isteği baz� zamanlarda mis�

yoner Mr. Van Lennep�i onlara Rumca olarak hizmet vermeye sevk 

etmi�tir� Ancak bu yeterli olmay�nca ���� y�l�nda Panayotes Cons�

tantinides dualar� yapmak için misyonerlerce g�revlendirilmi� ve 

bu g�reve gelen ilk Rum olma unvan�n� da kazanm��t�r�35 Y�r�t��

len çal��malar ve �����de Protestan milletinin Osmanl� Devleti 

taraf�ndan resmen tan�nmas� neticesinde� art�k Anadolu�daki mis-

yonerlerce misyoner merkezlerine g�nderilen raporlarda Rumlar 

aras�ndaki k�sm� ba�ar�lardan s�z edilir olmu�� Rumlar aras�nda 

y�r�t�len faaliyetlerden kal�c� ve olumlu neticeler al�nmaya ba��

lanm��t�r� 

Ayn� d�nemde Rumlar aras�nda Protestanl�k mezhebi ad�na 

bu geli�meler ya�an�rken� yay�n faaliyetlerinde de �nemli geli��

meler meydana gelmi�tir� ���� y�l�ndan itibaren misyoner matba�

as�nda tekrar Rumca bask�lar da yap�lmaya ba�lanm�� ve ayn� y�l 

içerisinde toplam �ç bin bask� say�s� ile be� y�z d�rt bin toplam 

sayfa bas�lm��t�r�36 ���� y�l�nda Amerikan Board merkezi� matba�

an�n İzmir�den İstanbul�a ta��nmas�na karar vermi� ve bu y�l içe�

risinde karar uygulanmaya konmu�tur� Bu deği�iklik Rumlara 

y�nelik yay�n faaliyetlerini olumlu y�nde etkilemi�tir� 

                                                           
33  Strong, age, s.87-88. 
34  Centennial, s.9. 
35  Centennial, s.58; Kiskira, agm, s.77. 
36  Kocaba�oğlu� age� s���� Kocaba�oğlu� age, s.88 
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Bu arada dikkat çeken bir husus da Rum halk�na hizmet 

amac�yla� Rumca yap�lan yay�nlar�n yan� s�ra Karamanl�ca37 yap��

lan yay�nlara da h�z verilmesidir� ���� y�l�nda William Goodell� 

T�rkçe�yi iyi bilen Rum Panayotes Constantinides�in yard�mlar�yla 

İncil�i Karamanl�ca�ya çevirmi�tir�38 Gerçi ���� y�l�nda Rumlara 

y�nelik faaliyetler durdurulmadan �nce de Karamanl�ca yay�nlar 

yap�lm�� ve Rumlar aras�nda y�r�t�len çal��malar�n durdurulmas� 

karar�n�n al�nmas� ile Amerikan Board Heyeti hem Rumca hem de 

Karamanl�ca dillerinde yay�nlar�n bas�lmas� için art�k para yard��

m�nda bulunmama karar�n� vermi�tir� Buradan ç�kan anlam �u�

dur� Amerikan Board misyonerleri� Osmanl� topraklar� �zerinde 

ya�ayan ve Karamanl�ca alfabesini kullanan insanlar�n da Rum 

�rk�ndan olduğunu kabul ederek çal��malar�na devam etmi�lerdir� 

Osmanl� Devleti taraf�ndan Protestanlara millet stat�s� tan�nd�k�

tan sonra� ���� y�l�nda İzmir�de birkaç �yeyle kurulan Protestan 

kilisesine en çok ilginin� Anadolu�nun iç kesimlerinden gelip� �e�

hirde geçici olarak ya�ayan Karamanl�ca konu�an Rumlar39 tara-

f�ndan g�sterildiğinin ifade edilmesi� ���� y�l�nda az say�da Ka�

ramanl��n�n William Goodell�in� Ermenilere T�rkçe olarak verdiği 

vaazlara kat�lmas�n�n� İstanbul�da Protestan inanc�na ilgi g�steren 

ilk Rumlar�n Karamanl�ca konu�an Rumlar �eklinde yorumlanma-

s�40 misyonerlerin bu �ekilde d���nd�ğ�n� aç�kça g�stermektedir� 

Asl�nda� bu alanda yap�lan çal��malar incelendiğinde g�r�lecektir 

ki� Karamanl�ca�y� kullananlar aslen Rum değil� H�ristiyan-

Ortodoks T�rklerdir� Bu topluluğun T�rk olduğunun en bariz g�s�

tergesi Anadolu�nun i�gali s�ras�nda bunlar�n� Rum-Ortodokslar�n 

ba�latt�klar� kesif T�rk d��manl�ğ� faaliyetlerine kar�� tepki g�s�

termeleri ve Mill� M�cadele s�ras�nda Papa Eftim�in liderliğinde 

i�galcilere kar�� y�r�tt�kleri faaliyetlerdir� Ancak yine de tarih� 

olarak T�rk �rk�ndan olduklar� ispat ve kabul edilen bu topluluk� 

Lozan Antla�mas��ndan sonra n�fus m�badelesinden kendisini 

kurtaramam��t�r� Her �eyden �nce dilleri T�rkçe olan� �rf� adet ve 

                                                           
37  Karamanl�ca� Grek harfleriyle T�rkçe olarak yaz�lm�� eserlerin diline verilen 

add�r� Bu ad�n verilmesinin sebebi de Grek harfleri ile T�rkçe yaz�lmas�n� yay�

g�n hale getiren insanlar�n Karamanl�lar olmas�ndan dolay�d�r� Karamanl�lar� 
yirmi d�rt Grek harfine ilâveler yaparak T�rkçe�de bulunan otuz bir sesi g�ste�
ren Karaman Alfabesi�ni meydana getirmi�lerdir� Bkz� Mustafa Ekincikli� T�rk 
Ortodokslar�, Ankara, 1998, s.137. 

38  Barton, age, s.200; Kiskira, agm, s.69. 
39  Augustinos, age, s.195-196 
40  Kiskira, agm, s.77. 



PONTUS MESELESİ� OLAYLAR, ALGILAR ve GERÇEKLER 49 

 

ananeleri T�rk mill� k�lt�r�nden farkl� olmayan bu topluluğun 

�yesi Papa Eftim ve daha birçoğu kendilerinin �z be �z T�rk ol�

duklar�na inançlar�n� birçok defa dile getirmi�lerdir�41 Ancak mis-

yonerlik çal�� malar� s�ras�nda Amerikan Board misyonerlerinin 

de yapt�ğ� gibi� Lozan Antla�mas��ndan sonraki n�fus m�badelesi 

s�ras�nda yetkililerce de bu �nemli ayr�nt� baz� sebeplerden dolay� 

dikkate al�nmam��t�r� 

Osmanl� topraklar�nda ya�ayan Rumlara hizmet etmek d��

��ncesinde olan misyonerlerin� Karamanl�ca olarak yapt�klar� 

yay�nlar sadece İncil�in Karamanl�ca�ya çevrilmesiyle son bulma-

m��� ilerleyen y�llarda ba�ka yay�nlarla da bu çal��malar destek�

lenmi�tir� Misyonerlerce Karamanl�ca olarak yap�lan bu yay�nlar 

halk aras�nda b�y�k rağbet g�rm��t�r� XIX� y�zy�l�n ikinci yar��

s�ndan sonra yay�mlanan din� gazete Avedaper (Haberci), 1869 

y�l�ndan sonra Karamanl�ca olarak Angelioforos ad�yla yay�mlan�

maya ba�lanm��t�r� K�sa �m�rl� olan bu gazete� �����li y�llarda 

g�nde ��� n�sha yay�n yapma ba�ar�s�n� g�stermi�tir�42 Ayn� y�l�

larda Karamanl�ca yay�nlar yap�l�rken Rumca yay�nlar da tekrar 

ba�lam��t�r� �����de Rumca toplam bas�lan sayfa say�s� ��������i, 

toplam bask� say�s� ise ������i bulmu�tur�43 

Amerikan Board misyonerlerinin Karamanl�ca ve Rumca 

olarak yapt�klar� yay�nlar daha sonraki tarihlerde de devam et�

mi�tir� Karamanl�ca olarak� ���� y�l�nda ll adet kitap ve risale� 

toplam ������ bask� yaparken� �����de 8 adet kitap ve risale, 

������ bask� yapm��t�r� Ayn� y�l Rumca olarak da � adet kitap ve 

risale� ����� bask� yapm��t�r� �����de ise Karamanl�ca olarak �� 

adet kitap ve risale ������ bask� yapm��t�r� �����da yine Kara-

manl�ca olarak l� adet kitap ve risale l����� adet bask� yaparken� 

� adet Rumca kitap da ����� adet bask� yapm��t�r� Amerikan Bo�

ard misyoner matbaas�n�n Malta�da 1822�de aç�l�� tarihinden İz�

mir ve İstanbul�da 18�� y�l�na kadar verdiği hizmetlerde ��� ki�

tap� bro��r� risale vb� yay�nlanm��t�r� Bu yay�nlardan ��� adedi 

Rumca� �� adedi de Karamanl�ca olarak yap�lm��t�r� Rumca yap��

lan yay�nlar�n toplam yay�n içindeki y�zdesi ��� iken� Karaman�

l�ca yay�nlar�n y�zdesi �� olarak gerçekle�mi�tir�44 

                                                           
41  Daha ayr�nt�l� bilgi için bkz� Ekincikli� age. 
42  Kiskira, agm, s.70-71. 
43  Kocaba�oğlu� age, s.88. 
44  Kocaba�oğlu� age, s.145-147. 
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Ayn� y�llarda yay�n çal��malar�nda g�zlenen hareketliliğin 

yan� s�ra Rumlar�n ya�ad�ğ� yerlerde İstanbul�a bağl� olarak yeni 

istasyonlar da aç�lmaya ba�lanm��t�r� ���� y�l�ndan sonra İzmit� 

Bursa� Adapazar� ve Edirne misyonerler taraf�ndan tamamen i�gal 

edilmi�tir� Bursa yak�nlar�ndaki Rum k�y� Demirta�� Kayseri� 

Talas (1854) ve Merzifon�a ������ bu d�nemde istasyon kurul�

mu�tur�45 Buradaki hizmetlerde her ne kadar Ermeniler �n plana 

al�nm��sa da Rumlara b�y�k oranda hizmetler verilmi�tir� �����li 

y�l lardan itibaren Anadolu�daki Rumlar aras�nda çal��malar�n 

artmas�� Rumca bilen elemanlara duyulan ihtiyac� art�rm�� ve 

���� y�l�nda� daha �nceden K�br�s ve Bursa Rumlar� aras�nda çal��

�an misyoner D� Ladd İstanbul�da bu i�leri d�zenlemek için g�rev�

lendirilmi�tir� Yine daha �nceden İzmir� Manisa gibi Anadolu�nun 

farkl� yerlerinde g�rev yapan misyonerler Riggs� H� Van Lennep 

ve Brooks da İstanbul�da Rumlar aras�nda y�r�t�lecek çal��ma�

larda g�revlendirilmi�tir�46 B�t�n bunlara rağmen ���� y�l�na 

kadar Anadolu�daki Rumlar için d�zenli ve s�rekli bir hizmet sağ�

lanamam��t�r� 

Ancak XIX� y�zy�l�n son yirmi y�l�na girildiğinde çal��malar 

daha h�zl� ve verimli neticeler vermeye ba�lam��t�r� Anadolu�da 

Rumlar aras�nda y�r�t�len bu faaliyetlerin neticesinden son dere-

ce memnun olan Amerikan Board, 1880�lerin ba��nda Ermeniler 

aras�nda y�r�t�len faaliyetleri yava�latarak� Osmanl� toprakla�

r�ndaki diğer topluluklarla beraber Anadolu�daki Rumlar �zerinde 

yoğunla�ma karar� alm��t�r�47 Bu karar�n neticesinde ���� y�l�nda 

Rumlar aras�nda y�r�t�len çal��malar sonucunda bir yerli Rum 

liderliğinde Rum İncil Cemiyeti (The Greek Evangelical Alliance) 

organize edilmi�tir� Hareketin lideri Amerika�da eğitim g�ren Dr� 

George Constantine�dir� Bu organizasyon Rumlar�n misyonerlerle 

i�birliği içine girme isteğini art�rm�� ve etkisini Karadeniz k�y�la�

r�nda Ordu�ya kadar g�stermi�tir48 B�t�n bunlar�n etkisiyle Pro�

testan Rumlar da ���� y�l�nda İstanbul�da Peder Kazakos�un ru-

han� �nderliğinde az say�da �yeyle Rum Kilisesi�nde �rg�tlenmi��

lerdir.49 Bu �rg�tlenmenin ard�ndan �����lerin daha ba�lar�nda 

İstanbul�da her Pazar g�n� �ç ayr� merkezce Rumlara din� hizmet 

                                                           
45  Grabil, age, s.15; Centennial, s.58. 
46  Centennial, s.58, 180-186; Kiskira, agm, s.68, 77. 
47  Strong, age, s.385. 
48  Centennial, s.37. 
49  Centennial, s.58; Kiskira, agm, s.77 
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veren servisler kurulmu� ve İzmir�de Rumlar aras�nda y�r�t�len 

din� faaliyetlere daha bir �nem verilmi�tir�50 

Bu faaliyetler içerisinde dikkat çeken hususlardan biri� 

1830�lu y�llar�n sonundan itibaren Rumlar�n misyonerlere kar�� 

g�stermi� olduklar� sert tepkidir� Ancak bu tepkiler �����li y�lla�

r�n ba��ndan itibaren yumu�amaya ba�lam��t�r� Bu yumu�aman�n 

etkisiyle, her ne kadar Ermeni toplumu ile k�yasland�ğ�nda Rum�

lar aras�nda fazla rağbet g�rmese de misyonerlerin y�r�tt�ğ� din� 

faaliyetler ve bununla birlikte yay�n çal��malar� verimli hale gel�

mi�tir� Bu verimliliğin en b�y�k sebebi Amerikan Board misyo�

nerlerinin kurduklar� okullar ve bu okullarda Rum halk�n�n g�r�

d�ğ� eğitim faaliyetleridir� Osmanl� Devleti bu d�nemde eğitim 

alan�nda� sadece Rum halk� için değil� T�rkler dahil olmak �zere 

b�t�n herkes için yeterli hizmet veremez duruma gelmi�tir� Rum�

lar�n kendi cemaat okullar� da hemen hemen ayn� durumdad�r� 

Amerikan Board misyonerleri ise 1820�li y�llardan itibaren eğitim 

alan�nda Osmanl� vatanda��n�n kar��s�na son derece geli�mi� bir 

eğitim anlay��� ile ç�km��t�r� Rumlar eğitim alan�nda sunulan bu 

hizmetlerden yararlanmak için fazla teredd�t etmemi�ler ve ço�

cuklar�n� bu okullara g�ndermenin hem eğitim aç�s�ndan hem de 

toplumsal anlamda �nemini ve sağlad�ğ� yararlar� g�rm��ler� 

Amerikan Board misyonerlerince kendilerine sunulan paral� eği�

tim imkânlar�n� değerlendirmi�lerdir�51 

Misyonerler taraf�ndan aç�lan birçok okulda Rum �ğrenciler 

ya çoğunluğu olu�turmu�lar ya da farkl� topluluklardan �ğrencile�

rin çoğunlukta bulunduğu okullarda onlarla birlikte misyonerlerce 

verilen eğitimden nasiplerini alm��lard�r� Mekatib-i Gayr-i M�s�

lime ve Ecnebiye M�fetti�liği İdaresi�nin 27 Mart 1902 tarihinde 

haz�rlad�ğ� Osmanl� topraklar�ndaki Amerikan Board okullar�n� 

bir çizelge52 halinde g�steren defterde Adana� Tarsus� İzmir� 

Ödemi�� Manisa� Kayseri� Talas� Bağçecik ve Merzifon�da yer alan 

Amerikan Board okullar�nda �ğrencilerin çoğunluğunun� Ermeni�

lerle beraber Rumlardan te�kil ettiği g�r�lmektedir�53 Bir çok mil�

letten �ğrencinin �ğrenim g�rd�ğ� İstanbul�daki Amerikan Board 

                                                           
50  Strong, age, s.405. 
51  Augustinos, age, s.196. 
52  Bu konu �zerinde taraf�mdan çal���lmaktad�r� 
53  Ba�bakanl�k Osmanl� Ar�ivi� Y�ld�z Tasnifi� Y�ld�z Resm� Maruzat Evrak�� Belge 

Nu: 122/88. 
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okullar�nda �zellikle de Robert Kolej�de ise çoğunluğu te�kil etme�

seler bile, Rum �ğrenciler misyonerlerce verilen kaliteli ve çağda� 

eğitimden faydalanm��lard�r�54 Eğitim alan�nda Amerikan Board 

misyonerlerinin Osmanl� topraklar�nda ya�ayan Rum toplumuna 

hizmet verdiği yerler sadece Anadolu ile s�n�rl� kalmam��t�r� Bey�

rut vilâyeti içerisinde faaliyet g�steren Amerikan Board okullar��

na� baz� yerlerde çoğunluğu olu�turacak� baz� yerlerde ise ba�ka 

milletlerle birliktelik olu�turacak �ekilde birçok Rum �ğrenci ka�

y�t yapt�rm��t�r�55 

3- Merzifon Amerikan Koleji� Rumlar ve Pontusçuluk 

Faaliyetleri 

XX� y�zy�la girilmesinden itibaren� Amerikan Board�un 

Rumlar aras�nda y�r�tt�ğ� çal��malar hareketlenmi�� b�y�k 

oranda bu çal��malar�n da etkisiyle Rumlar T�rkler aleyhine d���

manca hareketler içerisine girmeye ba�lam��lard�r� Bu hareketli�

liğin en ate�li �ekilde ya�and�ğ� yer� Anadolu�nun Karadeniz k�y��

lar� olmu�tur� Bilindiği �zere� Merzifon�da bulunan Anadolu Kole-

ji� bu d�nemde Rumlara hem fikr� hem de fiil� alanda en çok des�

tek veren Amerikan Board okulu olmu�tur� 

İlk olarak Amerikan Board misyonerlerinin ���� y�l�nda 

geldiği ve istasyon açt�ğ� Merzifon�da� misyoner eğitiminin temel�

leri ���� y�l�nda at�lm��t�r� ���� y�l�nda Cyrus Hamlin�in Be-

bek�teki okulu� İstanbul�dan Merzifon�a ta��nm�� ve Merzifon 

Ruhban Okulu olarak bir y�l sonra eğitimine ba�lam��t�r� Ayn� y�l 

misyonerler� ���� y�l�nda İstanbul�da kurulan k�z okulunu da 

Merzifon�a ta��yarak faaliyete geçirmi�lerdir�56 

1880�lerin hen�z ba��nda� buradaki orta dereceli k�z okulu�

nun ve Ruhban Okulu�nun eğitim seviyesinin oldukça ilerlemesi� 

buradan mezun olacak �ğrencilere eğitim verecek bir kolej ihtiya�

c�n� ortaya ç�karm��t�r� ���� y�l�nda Charles Chapin Tracy ba�kan�

l�ğ�nda� hepsi Ruhban Okulu �ğretim kadrosunda yer alan George 

F. Herrick, John F. Smith, Edward Riggs Anadolu Koleji�nin esas�n� 

te�kil edecek olan Harbinger Y�ksek Okulu�nu d�rt erkek �ğrenci 

ile açm��lard�r� Bu okulda verilen eğitim ve buradan mezun olan 
�ğrenciler� � Eyl�l �����da herhangi bir binas�� kampusu ve do�

                                                           
54  Barton, age, s.197. 
55  B.O.A.� Y�ld�z Tasnifi� Y�ld�z Resm� Maruzat Evrak�� Belge Nu� ������� 
56  George E. White, Adventuring With Anatolia College, Grinnell-Iowa, s.10. 
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nan�m� olmayan Merzifon Anadolu Koleji�nin eğitime ba�lamas��

n�n57 temelini te�kil etmi�lerdir� Aç�lan bu kolejin kurulu� s�zle��

mesi Amerika�da Massachusetts Eyaleti�nce �� Mart ���� y�l�nda 

onaylanmas�na rağmen� Osmanl� h�k�meti taraf�ndan bir ferman�

la Amerikan okulu olarak resmen kabul� �� Nisan 1899 tarihin-

de58 m�mk�n olmu�tur� 

Dewey 10�luk sisteme g�re d�zenlenmi� l����� kitaptan59 

olu�an bir k�t�phaneye� Prof� Manisac�yan taraf�ndan kurulan ve 

7000�den fazla t�r� içeren bir botanik ve zooloji m�zesine60 sahip 

olan okul� bat� b�lgesinin bas�n-yay�n ve propaganda te�kilât�n�n 

da merkezi haline gelmi�tir� 

1908�den sonra eski ana binan�n iki k�ç�k kulesi� bask� için 

�zel olarak haz�rlanm�� ve bir grup Rum talebe� Merzifon�da bas��

lan ilk gazeteyi yazmaya� basmaya� y�netmeye ve dağ�tmaya ba��

lam��lard�r� Bu konuda okulun hocalar� yard�m� idare ve g�zetim 

çal��malar�n� s�rd�rm��lerdir� Ayr�ca Pontus adl� dergiyi de ayn� 

d�nemde yay�nlam��lard�r�61 Hemen bunun pe�inden Ermeniler de 

diğer k�ç�k kulede ayn� �ekilde çal��maya ba�lam��lar ve bask�la�

r�n�n her say�s�ndan birer n�shan�n h�k�met yetkililerince ar�iv�

lendiği ayl�k bir aile dergisini yay�na haz�rlam��lard�r�62 

Merzifon Anadolu Koleji, her ne kadar Ermenilere hizmet 

vermek için aç�lm��sa da as�l kaynağ�n� Ermenilerle birlikte Rum�

lar aras�nda bulmu�tur� Okulun aç�ld�ğ� y�llarda� kurulu� amac�na 

uygun olarak� �ğrencilerin çoğunluğunu Ermeniler te�kil etmi��

lerdir� Ancak ilerleyen y�llarda bu durum Rumlar lehine geli�me 

g�stermi�tir� Baz� y�llarda okulda eğitim g�ren �ğrencilerin say�s� 

incelendiğinde kar��la�t�ğ�m�z durum bunu onaylar niteliktedir� 

                                                           
57  White, age, s. 12; Stone, age, s.185. 
58  White, age, s. 37; Stone, age� s� ���� Kocaba�oğlu� age, s.194; Tozlu, age, s. 91. 
59  Bilal Şim�ir, �Tarihte Ermeni Ter�r� ve Sivas Vilayeti�, Uluslararas� Ter�rizm 

ve Gençlik Sempozyumu Bildirileri, Sivas, 1986, s.94. White, 1890�da Kolej�e 
geldiği y�l ���� olarak verdiği kitap say�s�n�n �����de l����� ula�t�ğ�n�� ayr�ca 
�� tane de s�reli yay�n�n geldiğini belirtmektedir� White� age, s.17, 75. 

60  Stone, age, s.192-193; Kocaba�oğlu� age� s����� İlhan Tekeli-Selim İlkin� Os-

manl� İmparatorluğu�nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Olu�umu ve D��
n���m�, TTK Yay., Ankara, 1993, s.117; Necmettin Tozlu, K�lt�r ve Eğitim 
Tarihimizde Yabanc� Okullar� Akçağ Yay., Ankara, 1991, s.94. 

61  Mustafa Balc�oğlu� Belgelerle Mill� M�cadele S�ras�nda Anadolu�da Ayaklanma-
lar ve Merkez Ordusu, Y�ksek Öğretim Kurumu Matbaas� bas�m�� Ankara, 1991, 

s.64. 
62  White, age, s.66-67. 
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���� y�l�nda okula �� Rum� ��� Ermeni �ğrenci kay�t yapt�r�rken63 

1913-1914�de bu say� ��� Rum� ��� Ermeni� �� Rus ve �� T�rk 

�ğrenci olarak deği�mi�tir�64 

Rum �ğrenciler verilen eğitimin yan� s�ra� okuldaki çok zen�

gin ve çe�itli sosyal ve k�lt�rel faaliyetlerden de yararlanm��lar�

d�r� Bu faaliyetlerin en �nemlisi� okulda ders veren misyonerlerin 

de desteği ile� �ğrenciler taraf�ndan kurulan kul�plerdir� Rum 

�ğrenciler� ���� y�l�nda Pontus Kul�b��n�� yine ayn� y�l Yunan-

Rum İdman Kul�b��n� ve ���� y�l�nda da Rum İrfan Kul�b��n� 

kurmu�lard�r�65 Bu kul�pler sadece okulda kay�tl� Rum �ğrencilere 

hizmet etmekle kalmam��� Amerikan Board misyonerlerinin� oku�

lun tatil olduğu d�nemlerde bizzat ev ev dola�arak� H�ristiyan 

Ermeni aileleri aras�nda yapt�klar� gibi� Rum ailelerine hizmet 

ula�t�rma gayretlerini� k�� aylar�nda d�zenledikleri gece eğlence�

leriyle desteklemi�lerdir� Bu gecelerde y�redeki Rum halk�na da 

ula�may�� onlar�n da ilgisini ve desteğini çekmeyi ba�arm��lar�

d�r�66 

Merzifon Anadolu Koleji çat�s� alt�nda faaliyet g�steren bu 

kul�pler� Rum �ğrencilere� okulda verilen eğitim yoluyla ald�klar� 

teorik bilgileri uygulamaya koyma imkân� sağlam��t�r� Uygulama 

alanlar�ndan en hareketlisi Pontus Kul�b� olmu�tur� Bu kul�p� 

Merzifon Amerikan Koleji�nde mevcut Rum �ğrencilerini� Maarif 

Kul�b� �ğrencileriyle birle�tirip kayna�t�rmak amac�yla Pontus 

ad� alt�nda Orfeas ismindeki m�zik kul�b�n� da kapsamak �zere 

bir dernek kurulmas�yla67 ortaya ç�km��t�r� Ancak b�lgede� ilk 

Pontus Kul�b��n�n ne zaman kurulduğu hakk�nda baz� farkl� bil�

giler bulunmaktad�r� Mustafa Kemal Atat�rk� Karadeniz k�y�s�nda 

eski Yunanl�l�ğ�n diriltilmesi için çal��an bir Rum topluluğunun 

���� y�l�ndan beri var olduğunu� ilk Pontus toplant� ocağ�n�n da 

İnebolu�da halk�n Manast�r dediği bir tepede kurulduğunu belirt�

mektedir.68 İnebolu�daki Pontus Kul�b�� Merzifon Anadolu Kole�

                                                           
63  Stone, age, s.187. 
64  White, age� s���� Kocaba�oğlu� age, s.194. 
65  ATASE, İ�S�H�� Klas�r Nu������ Dosya Nu�l-A-45, Fihrist Nu:14, 14-1, 14-2.  
66  Stone, age� s����� Kocaba�oğlu� age, s.196; Tozlu, age, s.94. 
67  Y�lmaz Kurt� Pontus Meselesi, TBMM Yay., Ankara, 1995, s.152. 
68  Mustafa Kemal Atat�rk� Nutuk S�ylev ����-1927, II, TTK Yay., Ankara, 1989, 

s.837. 
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ji�ndeki Rum Pontus Kul�b� ile ayn� tarihte� ���� y�l�nda Rum 

as�ll� ABD�li bir papaz olan Klematyos taraf�ndan kurulmu�tur�69 

Merzifon Anadolu Koleji�nde kurulan Pontus Kul�b�� ���� 

y�l�ndan itibaren yeni �ubeler aç�larak geni�letilmi�tir� Samsun�da 

M�dafa-i Me�ruta ve daha sonra da Mukaddes Anadolu Rum Ce�

miyetleri�nin kurulmas�yla ba�layan geni�leme s�recinde� Ba�

tum�dan İnebolu�ya kadar, Karadeniz b�lgesi içerisinde birçok 

�ubeler aç�lm��t�r�70 Pontus Cemiyeti bir taraftan Anadolu�da te��

kilât çal��malar�n� geni�letirken diğer taraftan da Yunanistan�da 

kurulmu� olan Asya-y� Suğra Te�kilât-� Merkeziyesi (K�ç�k Asya 

Merkez Te�kilât�� ile de i�birliği içine girmi�tir�71 Her ne kadar 

Rumlar�n bu �ekilde te�kilâtlanmalar�n�n amac�� Merzifon Ameri�

kan Koleji b�nyesindeki Pontus Kul�b� ba�kan�n�n ���� y�l�nda 

Samsun�daki Tecedd�t ve İhya Cemiyeti�ne (Yenilenme ve Can-

lanma Derneği� g�nderdiği mektupta� vatan�n deği�ik yerlerinden 

gelip eğitim g�ren� bu okul içerisindeki �ğrencilerin birbirlerine 

kar�� yak�nla�ma ve karde�liğini sağlamak ve eğitim ve �ğretim 

sayesinde onlar�n ruh� ve beden� kuvvetlerini olgunla�ma gayesine 

sevk ve ula�t�rmaktan ibarettir diye aç�klansa da� ayn� mektubun 

sonunda korkusuzca kullan�lan ya�a Yunan� ya�a kurtulu� ibarele-

ri72 as�l amac�n� Trabzon� Giresun� Ordu� Canik� Sinop� G�m��ha�

ne, Karahisar-� Şark�� Tokat� Amasya� Çorum ve Yozgat sancakla�

r�n�� Erzincan sancağ�n�n Refahiye ve Kuruçay kazalar�n�� Kasta�

monu vilâyetinin Tosya ve Ta�k�pr� kazalar�n� tamamen� Erzu�

rum vilâyeti� İspir ve Bayburt kazalar�n�� Sivas vilâyeti� Koçgiri 

�merkez�� Hafik� Yenihan ve İnebolu kazalar�n� k�smen içine alan 

b�lgede bağ�ms�z bir Pontus Cumhuriyeti kurmak73 olduğunu doğ�

rulamaktad�r� 

Merzifon Anadolu Koleji�nde Pontus Kul�b� taraf�nda bu ge�

li�meler ya�an�rken� kendi ifadeleriyle amaçlar� hemcinslerini 

Yunanl�l�ğa has bir surette terbiye etmek olan Rum İrfanperver 

Kul�b� ve Pontus İdman Kul�b� faaliyetlerini ayn� çat� alt�nda 

y�r�tmek için kendilerine yeni bir merkez aramaya ba�lam��lar�

                                                           
69  Balc�oğlu� age, s.64. 
70  Kurt, age, s.51. 
71  Kurt, age� s���� Ali G�ler� D�nden Bug�ne Yunan-Rum Ter�r�, Ocak Yay., 

Ankara, 1999, s.121. 
72  Kurt, age, s.154. 
73  Balc�oğlu� age, s.63-64. 
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d�r� Kutsal sava�lar�n� daha serbest ve daha uygun bir kanala y��

neltebilmek için yeni bir merkezin sağlanmas� kesin olarak ge�

rekmektedir� Bu yeni merkez de iki derneğin arzular� �zerine 

Merzifon Anadolu Koleji taraf�ndan bağ�� yoluyla bir arsa veril�

mesiyle sağlanm��t�r� Arsan�n temininden sonra� bu arsa içerisin�

de bir binan�n kurulmas� için yard�m toplanmas� giri�imleri ba�la�

t�lm��t�r� ���� y�l�nda ba�layan bu hareketin amac�� bu iki kul�be 

iyi bir d�zen ve tertip vererek� Pontus Cumhuriyeti�ni kurmak için 

T�rklere kar�� isyan eden Rum çetelerinin te�kilât alt�na al�nma 

s�n� sağlamakt�r74 Ancak ���� y�l�nda Birinci D�nya Sava���n�n 

ba�lamas� �zerine Rumlar� Merzifon Anadolu Koleji�nde y�r�tt�k�

leri bu çal��malar�� l� May�s �����dan itibaren bir s�re ask�ya 

almak zorunda kalm��lard�r� � May�s ���� tarihinde Sivas� Erzu�

rum� Trabzon� Bitlis� Diyarbak�r� Elaz�ğ vilâyetleri ve Canik muta�

sarr�fl�ğ�na g�nderilen bir yaz� ile sava� nedeniyle okul ve hasta-

hane gibi orduya lâz�m olan m�esseselerin kullanmas�n�n gerekli�

liği vurgulanm��� bu gereklilikten dolay� vilâyetler dahilindeki 

Amerikan m�esseselerinden asker iskân� ve hastahane ittihaz� 

suretiyle istifade edilmesi için� bu kurulu�larda bulunan Amerikan 

vatanda�lar�n�n vilâyet d���na ç�kar�larak� İstanbul�a g�nderilme�

leri istenmi�tir� Bu yaz� �zerine l� May�s ���� tarihinde Merzi�

fon�daki Anadolu Koleji yetkililerine� kolej ve hastane binalar�na� 

asker iskân� ve hastane olarak yararlanmak için askeriye taraf�n�

dan el konulacağ� tebliğ edilmi�� Merzifon Anadolu Koleji�nde bu-

lunan Amerikan vatanda�lar� �ahs� e�yalar�ndan arzu ettiklerini 

beraberlerinde� arzu ettiklerini de Kolej m�zesinde Osmanl� h��

k�metinin himayesine b�rakarak �� May�s ���� tarihinde İstan�

bul�a hareket etmi�lerdir�75 B�ylece bir m�ddet Merzifon Anadolu 

Koleji�nin faaliyetleri ask�ya al�nm��t�r� 

Fakat �� Ekim ���� tarihinde Mondros M�tarekesi�nin im-

zalanmas� Anadolu�da Rumlar� tekrar umutland�rm��t�r� Merzifon 

Anadolu Koleji�nin sava� nedeniyle kapat�lmas�ndan sonra burada 

kalan Mr. ve Mrs. Getchell, Miss Willard, Miss Gage (Temmuz 

1918�de �lm��t�r� ve Miss Zbinden� M�tareke�nin imzalanmas�n�

dan sonra tekrar okul binalar�n� faaliyete geçirme çal��mas� içine 

girmi�lerdir� Bu arada �� Şubat ���� tarihinde Yak�n Şark Muave�

net Heyeti (Near East Relief), New York�tan İstanbul�a doğru yola 
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ç�km��t�r� Bu heyetin be� �yesi Amerikan Board��n Merzifon istas�

yonunda çal��an misyonerlerden te�kil edilmi�tir� İstanbul�a gelen 

Heyet�in Mr� Pye ba�kanl�ğ�nda Merzifon�a tayin edilen �yeleri �� 

Mart 1919�da buraya ula�m��lar ve Merzifon Anadolu Koleji bina�

lar�na yerle�mi�lerdir�76 Hemen ard�ndan �� Mart �����da ak�am 

vakti Samsun�dan Merzifon�a gelen atm�� kadar İngiliz askeri de 

Merzifon�a girmi�lerdir� Merzifon�u i�gal eden İngiliz kuvvetleri� 

Kara Mustafa Pa�a İlkokulu�nu karargâh yapm��lar77 ve �� Eyl�l 

���� tarihine kadar burada kalm��lard�r�78 

Askerlerin ba��nda bulunan Solter ismindeki İngiliz subay� 

ve arkada�lar� Amerikan Koleji �ğretmenlerinden� ayn� zamanda 

Yak�n Şark Muavenet Heyeti �yelerinden Mr� Getchell�in hanesin-

de misafir olmu�lard�r� Ertesi g�n� sabah otomobille h�k�met 

konağ�na giden Solter� hiçbir makam� dikkate almadan ve kimseye 

haber vermeden Osmanl� bayrağ�n� indirerek İngiliz bayrağ�n� 

asm�� ve kaymakaml�k odas�na girmi�tir�79 

Rumlar� harekete geçiren b�t�n bu olaylar� Dokuzuncu Ordu 

K�taat M�fetti�i Mirliva Mustafa Kemal�in de dikkatinden kaçma�

m�� ve � Haziran �����da Harbiye Nezareti�ne, Merzifon�daki İngi�

liz subaylar� ile Amerikan memurlar�n�n gerek Merzifon ve gerek 

G�m��hac�k�y kazas� Rumlar�yla pek s�k� bir m�nasebette bulun�

duklar�n�� bu m�nasebetten dolay� da Rumlar�n çok y�z buldukla�

r�n�� bu geli�melerin g�z ard� edilmemesi gerektiğini rapor etmi��

tir.80 

Bu geli�meler ya�an�rken � Eyl�l �����da� mezuniyetine çok 

az bir zaman kala 1916�da askere çağr�lan� Timotheus M� Papado�

poulos adl� �ğrencinin diploma t�reni ile Anadolu Koleji�nde eği�

time tekrar ba�lanm��� çoğunluğunu Rumlar�n olu�turduğu� alt�s� 

okul �ncesi olmak �zere toplam y�z atm�� alt� �ğrenci de kayde�

dilmi�tir�81 Fakat kap�lar�n� yeni açan okul binalar�� bu d�nemden 

sonra eğitim faaliyetlerinin yan� s�ra hem b�lgede y�r�t�len ko�

mitac�l�k te�kilât�n�n merkezi hem de silah deposu olarak kulla�

                                                           
76  U.S.A. National Archive Microfilms� File Number� ������������� Bir n�shas� 

k�t�phanemdedir� 
77  Aziz Ta�an� D�n�den-Bug�n�e Merzifon� İstanbul ����� s���� 
78  Vehbi Cem A�kun� Kurtulan Merzifon� Bal�kesir ����� s���� ��� 
79  ATASE� İ�S�H�-�� Kutu� ��� G�mlek����� 
80  ATASE� İ�S�H� �� Kutu Nu� ���� G�mlek Nu� ��� 
81  U.S.A.N.A.M., File Number: 867.4016/433. 
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n�lm��lard�r� Üç�nc� Ordu M�fetti�i Mustafa Kemal taraf�ndan 10 

Haziran 1919 tarihinde Havza�dan Harbiye Nezareti�ne yaz�lan 

�ifrede Merzifon Anadolu Koleji�ne e�ya sand�klar� getirildiği� 

�zerlerinde Ottoman American markalar�n�n g�r�ld�ğ�nden bun�

lar�n silah olabileceğinin tahmin edildiği ifade edilirken, Merzi-

fon�da komitac�l�k te�kilât�yla uğra�t�klar� zannedilen d�rt İngiliz 

zabitinin Amerika Koleji�nde toplanmas�n�n� Koleji m�zakerat ve 

te�ebb�sat merkezi kabul ettikleri ��phesini uyand�rd�ğ� beyan 

edilmi�tir� � Temmuz ���� tarihiyle g�nderilen yaz�da ise art�k 

��pheler yerini gerçeğe b�rakm�� ve Merzifon�da Amerikal�lar�n ve 

İngilizlerin s�k� bir m�nasebet içinde olduklar� ve i� birliği yapt�k�

lar�� Koleje Samsun �zerinden sand�klarla Kolejin e�yas� nam�yla 

e�yalar geldiği� yap�lan tahkikatlar neticesinde bunlar�n silah 

olduğu rapor edilmi�tir�82 

İngiliz askerleri� Anadolu Koleji�ndeki misyonerler ve Rum-

lar aras�ndaki s�k� m�nasebet� ilerleyen aylarda farkl� bir boyut 

kazanm��t�r� Anadolu�da Mustafa Kemal�in Samsun�a ç�k���ndan 

itibaren, siyas� arenada T�rkler lehine b�y�k ilerlemeler kayde�

dilmi� ve � Aral�k �����de 3. Kolordu�nun lağvedilmesiyle kurulan 

Merkez Ordusu,83 Karadeniz k�y�s�nda� Pontusçuluk hareketine 

kar�� etkili tedbirler almaya ba�lam��t�r� Tokat�da Lazurus adl� bir 

Rumun evinde yap�lan aramada Pontus ibareli belgeler� Merzifon 

Anadolu Kolejleri ad�yla Kantarc�oğlu taraf�ndan yaz�lm�� be� 

bro��r� Pontus okullar� ile Merzifon Amerikan Koleji�nin birle�ti�

rilmesine dair Amerikal�larla ortakla�a yap�lan bir y�netmelik ele 

geçirilmi�tir�84 

Lazurus�un evinde ele geçirilen belgeler� Merzifon Anadolu 

Koleji �zerindeki dikkatleri bir kat daha art�r�lm��t�r� Bu arada 

Kolej�de faaliyet g�steren Rumlar da geli�melerden kayg� duyma�

ya ba�lam��lar� faal haldeki Pontusçular�n tevkif edilmeye ba��

lanmas� �zerine de Anadolu Koleji�nin T�rkçe �ğretmeni Zeki 

Efendi�yi� ihbarda bulunduğu zann�yla Kolej�in aranmas�ndan iki 

gece evvel �ld�rm��lerdir� Zeki Efendi�nin �ld�r�lmesi� Ankara 

H�k�meti�nin dikkatlerini bu kolej �zerinde yoğunla�t�rm�� ve 

Merkez Ordusu�na Merzifon�da bulunan Amerikan m�esseselerin�

de arama yapmak için izin verilmi�tir� �� Şubat ���� tarihinde 
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83  ATASE� İ�S�H� �� Kutu Nu� ���� G�mlek Nu� 59. 
84  Balc�oğlu� age, s.10. 



PONTUS MESELESİ� OLAYLAR, ALGILAR ve GERÇEKLER 59 

 

Merzifon Amerikan Hastane ve Koleji� Be�inci F�rka Kumandan� 

dahi haz�r olduğu halde aranm��t�r� Aramalar s�ras�nda silâh ve 

cephane bulunamam�� ise de Kolej dahilinde ���� tarihinde ku�

rulduğu tespit edilen Pontus Kul�b�� yine ayn� y�l kurulmu� olan 

Yunan-Rum İdman Kul�b� ve ���� y�l�nda kurulan Rum İrfan 

Kul�b��n�n varl�ğ� tespit edilmi�tir� Pontus Kul�b��n�n nizam�

namesi� m�h�rleri� Yunan bayraklar�� kurulmas� d���n�len Pon�

tus Cumhuriyeti�nin s�n�rlar�n� g�steren ve �zerinde Pontus yaz�l� 

harita� fotoğraflar� Pontus armalar� ve baz� �nemli belgeler ele 

geçirilmi�tir� Ele geçirilen nizamnamenin terc�me edilmesi sonu�

cunda Kul�b�n� Rumlar� Yunan emellerine hizmet ve Pontus H��

k�meti�nin kurulmas�na te�vik eden çok zararl� bir m�essese ol�

duğunun ortaya ç�kmas� �zerine hemen kapat�larak� Rum olan 

ba�kan� ve idare heyeti �yeleri tevkif edilmi� ve Amerikal� olanla�

r�n ise sadece ifadeleri al�nm��t�r�85 Kolej kapanm��� binalar�n ve 

e�yalar�n korunmas� için h�k�metin seçimi sonucu birisi evli di�

ğeri bekar olmak �zere iki erkek� bir kad�n Amerikan Board mis�

yoneri seçilmi�� geriye kalan diğer yirmi dokuz ki�i �� Mart 

1921�de Merzifon�u terk etmi�tir�86 Pontusçular da tutuklu olarak 

Amasya�ya g�nderilmi�tir� Amasya�da tutuklu bulunan Pontusçu 

Rumlar�n aileleri Pontusçu e�k�ya taraf�ndan Samsun�a g�nderil�

mi�ler ve onlardan ald�klar� talimatlar �zerine �ehirde bulunan 

American Tobacco Co� Şirketi�nin memurlar� ile s�k� bir temas 

içine girmi�lerdir� Ailelerin Amerikal�larla içine girdikleri bu te�

mas� memlekette her g�n Ankara H�k�meti�ne bir tepki olarak, 

�iddetli propagandalar�n yap�lmas�na� İslâm ve H�ristiyan toplu�

luğun bu hareketlerin �iddetine kap�lmas�na sebep olmu�tur�87 

Amasya�da tutuklu bulunan Pontusçulardan� �� Eyl�l ���� 

tarihinde İstiklâl Mahkemesi�nde yarg�lanan Kolej�deki kul�b�n 

ba�kan� Kuyumcuoğlu Therlides� �yelerinden Haralambos� Yorgi� 

Anastas� Simon ve Pavlos Yunan amaçlar� doğrultusunda eğitim 

yapt�rd�klar�� otoriteye kar�� gelmek için �ye kaydettikleri ve Zeki 

Bey�in katlinde rol oynad�klar� için idamlar�na karar verilmi�tir�88 

B�t�n bu geli�melere okul m�d�r� George White� çok farkl� 

bir pencereden bakmaktad�r� Karadeniz�in g�ney k�y�lar�nda n��
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fusun eskiden beri Rum olduğunu� hatta buradaki Rum n�fusun 

Ermeni n�fustan da fazla olduğunu� Rumlar aras�nda Helen Kral�

l�ğ�na kar�� sempati duyulduğunu� ancak isyan y�n�nde herhangi 

bir harekete giri�eceklerine ya da b�yle bir hareket içinde olduk�

lar�na inanmad�ğ�n� belirten White� �� Şubat�ta �ld�r�len T�rkçe 

�ğretmeni Zeki Bey�in katillerinin T�rkler olduğuna ��phesi ol�

mad�ğ�n�� bu olay sonucunda tutuklanan d�rt �ğretmen ve iki �ğ�

rencisinin Pontus siyas� hareketinin içinde olmalar�ndan dolay� 

b�yle bir harekete maruz kald�klar�n� belirtmektedir�89 

White, Amerikan Board��n Boston�daki merkezine yazd�ğ� 

raporlar�nda� okulun b�nyesindeki kul�plere verilen isimleri ve 

amaçlar�n��  

�Okulumuzun farkl� milliyetlere ve dillere mensup �ğrenci�
leri kendi edeb� kul�plerini kurmu�lard�r� Amaçlar� ana dil�
lerini �ğrenmekti� Yakla��k yirmi y�l �nce Rumlar Pontus 

Kul�b� ad�yla bir kul�p kurdular� Bu ismi vermelerinin se�

bebi� y�renin eski zamanlarda Pontus ismiyle an�lmas�d�r�90  

diyerek� oldukça masumane ifadelerle aç�klamaya çal��m��t�r� 

Raporda White��n aramalar s�ras�nda ele geçirilen� �zerinde Pon-

tus yazan harita için� �Şikago�da birkaç y�l �nce� eski zamanlarda 

Roma İmparatorluğu eyaletlerini g�stermek için bas�lm��t�� Fakat 

T�rkçe gazeteler� Kolejde Hellenik Krall�ğa Pontus eyaletinin eklen-

diğini g�steren haritalar bulunmu�tur diye yazd�lar�91 �eklindeki 

ifadeleri ise ilgi çekicidir� 

Ancak Merzifon�daki Amerikan m�esseselerinin aranmalar� 

s�ras�nda Rum ve Ermeni katillerinin Avrupa�ya kaç�r�lmas� hak�

k�nda Kolej m�d�riyeti ile Samsun Amerikan temsilcisi aras�nda 

cereyan eden muhaberat evrak�n�n92 dahi bulunmas� Merzifon 

Anadolu Koleji�nde Rumlar aras�nda y�r�t�len faaliyetlerin� Kolej 

m�d�r� White��n anlatt�ğ� kadar masumane olmad�ğ�n� ortaya 

koymu�tur� 

Merzifon Anadolu Koleji�nde g�rev yapan misyonerlerin 

Rumlar lehine yapt�klar� çal��malar� okulun kapat�lmas�ndan son�

ra b�lgede ba�layan Rum g�çleri s�ras�nda da devam etmi�tir� 
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Ankara H�k�meti kendini d�� manlar�ndan savunmak amac�yla� 

Yunan donanmas�n�n � Haziran ���� tarihinde İnebolu�yu bom-

bard�man etmesi ve karaya asker ç�karma ihtimalinin artmas� 

�zerine Karadeniz k�y�lar�n� sava� alan� ilân etmi�tir� �� Haziran 

���� tarihinde de d��man�n k�y�ya asker ç�karmas� s�ras�nda ken�

disine yard�mc� kuvvet bulmas�n� �nlemek ve k�y�lar� korumakla 

g�revli m�frezelerin arkalar�n� emniyet alt�nda bulundurmak için 

b�lgedeki on be�-elli ya� aras� eli silah tutan Rumlar�n iç k�s�mla�

ra ta��nmas�na karar vermi�tir� Yine bu çerçevede� vaktiyle b�lge�

de Rum çoğunluğu olu�turmak emeliyle� Samsun Rum Metropolit-

liği�nde kurulmu� olan G�çmenler Komisyonu taraf�ndan Rus�

ya�dan ve Anadolu�nun iç k�s�mlar�ndan getirilip yerle�tirilmi� 

olan Rumlar memleketlerine geri g�nderilmi�tir�93 

Bu geli�meler� Merzifon Anadolu Koleji�nde g�rev yapan in�

sanlar�n �ahs� notlar�nda ve merkezlerine verdikleri raporlarda 

b�y�k yer tutmu�tur� Bu raporlarda Ankara H�k�meti suçlu gibi 

g�sterilmek istenmi� ve Amerikan kamuoyunun dikkati b�lgedeki 

Rumlar �zerine çekilmeye çal���lm��t�r� T�rkiye�de Amerikan Bo-

ard misyoner �rg�t�n�n veznedar� olarak bulunan Dr�W�W� Peet 

�ahs� notlar�nda ���� y�l�n�n �� Haziran� ve onu takip eden g�n�

lerde Merzifon�da erkeklerin g�çe zorlanmas�ndan sonra geride 

kalan kad�n ve çocuklara katliam uyguland�ğ�ndan bahsederek� 

Ankara H�k�meti taraf�ndan bu olaylara kar�� bir �ey yap�lmad��

ğ�n�� haberdar edildiklerinde de olay� çetelerin yapt�ğ�n� s�yleye�

rek i�in içinden ç�kt�klar�n� ifade etmi�tir�94 

Merzifon Anadolu Koleji�nde uzun y�llar hocal�k yapm�� olan 

ve daha sonra Yak�n Şark Muavenet Heyeti�nin bir �yesi olarak 

New York�ta bulunan J�P� Xenides haz�rlad�ğ� raporunda� Rumla�

r�n zul�m ve haks�zl�klara uğrad�ğ�n� uzun uzun anlatt�ktan sonra� 

Ankara H�k�meti taraf�ndan Rumlar�n Anadolu içlerine g�ç etti�

rilmelerini daha �nceden tasarlanm�� bir olay gibi g�stermeye 

çal��m��t�r� Bunu kan�tlamak için de ���� bahar�nda Ermeniler 

tehcir edilirken� ileri gelen bir T�rk memurunun kendisine� �bu 

b�lgede kali-mera, Pari-louis95 seslerinin duyulmayacağ�n�� �imdi 

Ermenilerin gittiğini Rumlar�n da zaman�n�n geleceğini�96 s�yledi-
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ğini beyan etmi�tir� Bu olay� Anadolu Koleji m�d�r� George E� 

White��n� Washington�a yazd�ğ� bir mektupta� T�rklerce �����de 

Anadolu�da Ermenilere uygulanan olaylar�n ayn�s�n�n �imdi Rum�

lara yap�lmak istendiği97 �eklinde ifade edilmi�tir� 

Merzifon Anadolu Koleji�nde g�revli misyonerlerin Rumlar 

lehine içine girdikleri bu faaliyetler� ayn� b�lgede ba�ka g�revler�

de bulunan Amerikal�lar taraf�ndan da desteklenmi�tir� ����-1921 

y�llar� aras�nda Yak�n Şark Muavenet Heyeti�nin Harput kolunun 

bir �yesi olarak Anadolu�da Samsun-Merzifon-Sivas-Kayseri-

Uluk��la-Harput aras�nda otomobil ta��mac�l�ğ� g�revi ile bulunan 

Mr. Stanley E. Hopkins, Anadolu�dan d�nd�kten sonra New 

York�ta bir rapor haz�rlam��� raporunda Anadolu�da Rumlara 

T�rkler taraf�ndan çok k�t� muameleler yap�ld�ğ�n�� Karadeniz�in 

g�ney k�y�lar�ndaki Rumlar�n doğuya g�çe zorland�klar�n� ve Bi�

rinci D�nya Sava�� s�ras�nda Ermenilerin içinde bulunduğu du�

rumdan daha k�t� durumda olduklar�n� belirterek� bu hareketin 

amac�n�n b�t�n Rumlar� yok etmek ve T�rkiye�yi T�rklere b�rak�

mak98 olduğu �eklinde aç�klam��t�r� 

Merzifon Anadolu Koleji�nde Amerikan Board misyonerleri-

nin ne yapmak istediğinin b�t�n ç�plakl�ğ� ile ortaya ç�kmas�na 

rağmen� b�lgeyi terk ederek İstanbul�a giden misyonerler, okulu 

tekrar açmak için b�y�k bir çaba içine girmi�lerdir� Ancak anla�

m��lard�r ki� eğer Ankara H�k�meti ile i�i ç�zmeye çal���rlarsa 

emellerine ula�mak m�mk�n değildir� Bu y�zden de İstanbul�da 

Osmanl� H�k�meti nezdinde giri�imlerde bulunmu�lard�r� �� Ma�

y�s ���� tarihinde Amerika Fevkalade Komiserliği� İsveç Sefareti 

vas�tas�yla Hariciye Nezareti�ne bir protesto g�ndermi�tir� Pontus 

Cemiyeti siyas� faaliyetlerde bulunuyor diye Merzifon�daki Ameri-

kan okulu ile hastahanesinin Amasya Mutasarr�fl�ğ��nca kapat�ld��

ğ�� Amerikal�lar�n �ehirden ihraç olunduğu ifade edilen� meselenin 

ad� geçen okulun tekrar aç�larak Amerikan memurlar�n�n g�revle�

rine d�nd�r�lmeleri ile ç�z�lmesini talep eden protesto� Osmanl� 

H�k�meti taraf�ndan� halen Ankara H�k�meti ile resm� m�nase�

bette bulunulmad�ğ� gerekçesiyle reddedilmi�tir�99 Fakat misyo-

nerler okulu tekrar açma giri�imlerinden vazgeçmemi�ler� Ameri�

                                                           
97  U.S.A.N.A.M., File Number:867.4016.440. 
98  U.S.A.N.A.M., File Number:867.4016/432. 
99  B.O.A., Meclis-i V�kelâ Mazbatalar�� Dosya No����� G�mlek No����� Ta�

rih:1339.N.6. 
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kan Fevkalade Komiserliği�nce Merzifon�daki Amerikan okulu ve 

hastahanesini tekrar açmak için g�nderdikleri ikinci protesto da 

ayn� gerekçe ile �� Haziran ���1 tarihinde ikinci defa reddedil-

mi�tir�100 

Merzifon Anadolu Koleji�nin Anadolu�daki ser�veni� ���� y��

l�nda Pontusçu hareketlere kar��t�ğ� için b�yle bir trajedi ile sona 

ermi�� daha sonra yeni bir Anadolu Koleji� Yunanistan��n Selanik 

�ehrinde aç�lm��t�r� Merzifon Anadolu Koleji� Osmanl� topraklar� 

�zerindeki yakla��k otuz y�ll�k varl�k s�recinde Rumlar ve diğer 

topluluklar aras�nda hem eğitim alan�nda hem de sosyal ve k�lt��

rel alanda çok yoğun faaliyetlerde bulunmas�na rağmen T�rk hal�

k�na bu manada hiçbir faydas� olmam��t�r� Bu kadar y�ll�k faaliyet 

d�nemi içerisinde okul kay�tlar�nda buradan mezun olan sadece 

bir T�rk �ğrenciye rastlanm��t�r� �����da Koleje giren ve 1914 

y�l�nda mezun olan Nureddin Pehlivanzade�101 

Sonuç 

Amerikan Board misyonerleri� Osmanl� topraklar�nda faali�

yetlerine ba�lamadan �nce tan�d�klar� Rumlarla� �����de İzmir�e 

ayak bast�klar� daha ilk g�nden itibaren s�k� bir temas içine gir�

mi�lerdir� Misyonerlik ad�na y�r�tt�kleri faaliyetlerinde �nceliği 

hep Rumlara vermi�lerdir� Bunun sonucu olarak da Rumlar ara-

s�nda misyonerlerin açt�klar� okullar� ilk on be� y�lda Rum eğiti�

mine b�y�k h�z vermi�tir� Fakat �����lu y�llar�n ortalar�ndan iti�

baren� ba�ta Rum Ortodoks Patrikhanesi ve daha sonra da Patrik�

hane�nin etkisiyle Rum halk� misyonerlerin verdiği hizmetleri 

istememi�ler ve onlara sert tepkilerde bulunmu�lard�r� 

On be� y�l boyunca çok iyi giden ili�kilerin aniden bozulma�

s�n�n en �nemli sebebi� yeni bağ�ms�zl�ğ�n� kazanan Yunanistan 

Devleti�nin varl�ğ� olmu�tur� Misyonerlerin Osmanl� topraklar�na 

geldikleri y�llarda Rum halk� bağ�ms�z bir Yunan Devleti kurmak 

için Osmanl� Devleti�ne kar�� isyan halinde olduğundan dolay� 

içinde bulunduklar� ekonomik ve sosyal durum pek iç aç�c� olma�

m��t�r� Misyonerlerin bu d�nemde kendilerine uzatt�klar� yard�m 

elini severek kabul etmi�lerdir� Ancak daha sonra Osmanl� Devle�
ti�nden istediklerini kopar�p bağ�ms�z bir Yunanistan Devleti 

kurmu�lar ve kendilerini toparlam��lard�r� Misyoner yard�mlar�na 

                                                           
100  B.O.A.� M�V� Mazbatalar�� Dosya No����� G�mlek No����� Tarih������L��� 
101  White, age, s.165. 
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ihtiyaçlar�n�n kalmad�ğ�n� d���nerek� onlara kar�� sert birtak�m 

tepkiler sergilemeye ba�lam��lard�r� Ancak ilerleyen y�llarda g�r�

m��lerdir ki� Amerikan Board misyonerlerinin �zellikle de eğitim 

alan�nda verdiği modern ve kaliteli hizmet bu d�nemde bulunmaz 

nimet olup bundan faydalanmak gerekmektedir� Bu anlay���n ar�

d�ndan misyonerlere kar�� tekrar yumu�ak bir tutum tak�nm��lar�

d�r� Fakat bu tarihten sonra da misyonerlerin din� alanda verdik�

leri hizmetlere Rumlar� Ermeniler kadar ilgi g�stermemelerine 

rağmen� eğitim hizmetlerinden paral� dahi olsa yararlanm��lard�r� 

Merzifon Anadolu Koleji�nde Rumlar ve Amerikan Board 

misyonerleri aras�ndaki m�nasebetler bu ihtiyaç neticesinde yo�

ğunluk kazanm��t�r� Kolej�de ald�klar� eğitimle fikr� temellerini 

haz�rlad�klar� bağ�ms�z bir Pontus Cumhuriyeti�ne hayat vermek 

için harekete geçtikleri d�nemde en b�y�k destekçileri bu misyo�

nerler olmu�tur� Ancak Ankara H�k�meti b�lgede Rumlar�n niyet�

lerini anlamakta gecikmemi�� içinde bulunduğu zor �artlara rağ�

men misyonerler ve Rumlar�n kendi aleyhine olu�turduğu bu da�

yan��may� k�rmas�n� bilmi�tir� 

Daha �nceden kendi topraklar�nda y�r�tt�kleri faaliyetlere 

�iddetle kar�� ç�kan ve izin vermeyen Yunanistan� Ankara H�k��

meti�nin kararl� siyaseti sayesinde b�lgede bar�namayacağ�n� an�

layan Amerikan Board misyonerlerine kucak açm��t�r� Lozan�da 

Yunan H�k�meti temsilcileri g�n�ll� olarak Amerikan Board mis�

yonerlerini� T�rkiye�de kapat�lan okullar�n� Yunanistan toprakla�

r�nda açmalar� için davet etmi�lerdir� 

G�n�m�zde zaman zaman ayn� davan�n pe�inde ko�an in�

sanlar bu kurulu�lar�n �lkemizde tekrar aç�lmas� yolunda baz� 

giri�imlerde bulunmakta d�rlar� Bu giri�imlere kar�� verilecek en 

g�zel cevap� b�lgede T�rk varl�ğ�n� ve k�lt�r�n� bilimsel temelle�

re dayal� tarihsel ara�t�rmalarla uluslararas� arenada b�t�n aç�k�

l�ğ�yla sergilemektir� 
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YUNANİSTAN�IN LOZAN�DAN SONRA YÜRÜTTÜĞÜ PONTUSÇU 

FAALİYETLER VE AMAÇLARI 

Yusuf SARINAY* 

 

Giri� 

Pontusçuluk Yunan Megali İdea�s�n�n bir uzant�s� olarak 

T�rkiye�nin Doğu Karadeniz B�lgesi�nde kurulmas� planlanan bir 

devletin doğu�unu haz�rlamak için ba�vurulan her t�rl� siyasi� 

askeri ve dini faaliyetler olarak tan�mlanabilir� Nitekim Yunanis-

tan��n Megali İdea�y� gerçekle�tirmek �zere Etnik-i Eterya�dan 

Mavri Mira�ya kadar kurduğu birçok cemiyete paralel olarak T�r�

kiye�de Pontus Cemiyetleri de kurulmaya ba�lam��t�r� Pontus Ce�

miyeti�nin amac�� Trabzon� Ordu� Giresun� Samsun sahil vilayetle�

ri ile Kastamonu� G�m��hane� Erzincan ve Sivas vilayetlerinin bir 

k�sm�n� içine alan yerleri� yani Batum�dan İnebolu�ya kadar olan 

b�lgede ba�kenti Samsun olmak �zere ileride Yunanistan ile bir�

le�tirmek �zere bağ�ms�z bir �Pontus Cumhuriyeti� kurmakt��1 Bu 

amac� gerçekle�tirmek isteyen Pontus Cemiyeti� b�lgede kurduğu 

çetelerle faaliyetleri ba�lam��t�r� I� D�nya Sava���nda Rus ordusu-

nun Trabzon�u i�gal etmeleri �zerine Pontusçuluk faaliyeti bir 
ivme kazanarak aç�kça ortaya ç�km��t�r� I� D�nya Sava�� ba�lad�ğ� 

zaman seferberlik emrine kar�� ç�kan veya askerden kaçan Rum�

lar� Pontus Cemiyeti ve Metropolitlikler �rg�tleyerek çeteler te��

kil etmi�lerdir�  

Sava� içinde Pontus çetelerinin en �nemli hedefleri� T�rki�

ye�yi zay�f d���rmek� T�rk Ordusunu me�gul ederek d��mana 

dolayl� destek sağlamak� T�rk ordusunu arkadan vurmak ve so�

                                                           
*  Prof� Dr�� TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi� Fen Edebiyat Fak�ltesi� 

Tarih B�l�m� Öğretim Üyesi� E-Posta: ysarinay@etu.edu.tr. 
1  Pontus Meselesi, �Yay� Haz� Y�lmaz Kurt�� Ankara� ��95, s.61; Celal Bayar, Ben 

de Yazd�m, �� İstanbul� ����� s������ Dimitri Kitsikis� Yunan Propagandas�, İs�
tanbul, 1963, s.30. 
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nuçta b�lgedeki Rum varl�ğ�n� ispatlayarak T�rkiye�nin yenilmesi 

halinde emellerini gerçekle�tirmekti�2 

Mondros M�tarekesi�nin T�rkler �zerinde yaratt�ğ� moral 

ç�k�nt�s�ne kar��l�k� geleceğin art�k kendilerine ait olduğu duy�

guna kap�lan Rumlar faaliyetlerini artt�rm��lard�r� Bu çerçevede 

Yunanistan ve İtilaf Devletleri�nin te�vik ve yard�mlar� ile Doğu 

Karadeniz B�lgesi�nde Pontusçuluk faaliyetleri de çok y�nl� bir 

�ekilde h�zlanm��t�r� Pontus meselesi Paris Bar�� Konferans��n�n 

g�ndemine sokulduğundan bu konu ile ilgili diplomatik çabalar�n 

ağ�rl�k merkezi Avrupa�ya kaym��t�r�3 

Mondros M�tarekesini takiben T�rk Ordusunun terhis 

edilmesine ba�lamas�na paralel olarak� Doğu Karadeniz B�lge�

si�ndeki Pontus çeteleri T�rk k�ylerine kar�� sald�r�ya geçerler� İlk 

sald�r�lar Kas�m �����de Bafra civar�nda bulunan Nebyan B�lge�

si�nde ba�lam��t�r�4 Daha sonra Samsun� Çar�amba� Vezirk�pr�� 

Terme� Amasya� Merzifon� Kavak� Ladik� G�m��hac�k�y� Havza� 

Tokat, Erbaa ve Sivas �Zara B�lgesi� b�lgelerine yay�lm��t�r�5 

İsyan ve katliamlar �zerine TBMM H�k�meti Pontus hare�

ketini askeri tedbirleri ile ortadan kald�rmak amac�yla � Aral�k 

1920 tarihinde Merkez Ordusu�nu kurmu�tur� �� Haziran ���� 

tarihinde Karadeniz B�lgesi Sava� Sahas� ilan edilmi�tir� İtilaf 

Devletleri bu durumu protesto ettilerse de buna �nem verilmedi�6  

K�sacas� hiçbir bask� ve m�dahaleye ald�rmayan TBMM H��

k�meti Pontus çetelerine Kar�� kararl� bir �ekilde m�cadele etme�

ye devam etmi� ve ���� y�l�n�n ilk aylar�nda Pontus çetelerinin 

                                                           
2  Pontus Meselesi� s���� ���� Sabahattin Özel� Milli M�cadelede Trabzon, Ankara, 

1991, s.33. 
3  Geni� bilgi için bkz� Yusuf Sar�nay, �Pontus Meselesi ve Yunanistan��n Politika�

s��, Atat�rk Ara�t�rma Merkezi Dergisi, XI/31 (Mart 1995), s.115-127. 
4  Nebyan B�lgesi� yerinin sarpl�ğ�� Rum k�ylerinin yoğun olu�u gibi sebeplerle 

Pontus çetelerinin ilk olarak ortaya ç�kt�ğ� ve sald�r�ya geçtiği b�lge olmu�tur� 
Pontus Meselesi, s.189-191.  

5  Geni� bilgi için bkz� Pontus Meselesi, s.192-���� Pontus çetelerinin listesi için 

bkz. Hristos H. Marmaridis, �Pontus�ta Pontus Çete Gruplar��, D�nya Pontus 
Helenizmi II. Kongresi (Yunanca), 31 Temmuz � � Ağustos ����� Selanik� ����� 
s.133-134. (Yunanca�dan terc�me eden Say�n Halim Çavu�oğlu�na te�ekk�r ede�
rim.) 

6  Geni� bilgi için bkz� Sar�nay� agm� s����-���� Mesut Çapa� �T�rkiye B�y�k 

Millet Meclisi�nin Pontusçu Rumlara Kar�� Ald�ğ� Tedbirler�, Ba�lang�çtan G��
n�m�ze Pontus Sorunu, Serander Yay., Trabzon, 2007, s.409-413.  
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isyan�n� tamamen bast�rm��t�r� Bu olaylar s�ras�nda Pontus çetele�

ri taraf�ndan ���� T�rk �ld�r�lm��� ���� ev yak�lm��� ���� civa�

r�nda soygun ve gasp olay� gerçekle�tirilmi�tir�7 Buna kar��l�k bu 

m�cadele s�ras�nda �� bin ��� Rum çeteci �ld�r�lm��t�r�8 Sonuçta 

Milli M�cadele�nin ba�ar�yla sonuçlanmas�na paralel olarak imza�

lanan Lozan Bar�� Antla�mas� ile b�lgedeki kalan Rumlar m�bade�

le ile Yunanistan�a g�ç etmi�ler ve b�ylece Yunanistan ve Patrik�

hane taraf�ndan sahnelenen Pontus meselesi baz� trajik sahnelerle 

birlikte tarihe mâl olurken, bu arada Yunanistan��n Megali İdea 

hayallerine kap�larak içinde ya�ad�klar� devlete isyan eden b�lge 

Rumlar�n�n bir k�sm� Yunan hayallerinin kurban� olmu�lard�r� 

Yunanistan��n G�n�m�zdeki Pontusçu Faaliyetleri ve 

Amaçlar� 

Pontus meselesi Lozan Antla�mas� ile beraber tarihe mâl 

olmas�na rağmen� Yunanistan taraf�ndan suni olarak tekrar yara�

t�lmaya çal���lmaktad�r�  

1940�lardan sonra Yunan bas�n�nda �Anadolu�daki Rumlar 

ve geçmi�te ya�anan olaylara ili�kin� yay�nlar yap�lmaya ba�lan�

m��� �zellikle ���� K�br�s Bar�� Harekât��ndan sonra Yunanis-

tan�da T�rkiye aleyhine faaliyetler h�z kazanacakt�r� Bu tarihten 

sonra Yunanistan� T�rkiye�nin uluslararas� camiadan tecrid edil�

mesi� T�rkiye ve KKTC �zerinde siyasi ve ekonomik bask� yap�l�

mas�n�� ter�re destek vererek T�rkiye�nin b�t�nl�ğ�n� sarsmay� 

ve bu yolla T�rkiye�nin zay�flat�lmas�n� hedeflemi�tir� ���� y�l�n�n 

�� Eyl�l-� Ekim tarihleri aras�nda Selanik�te �Anadolu Facias�n�n 

��� Y�ld�n�m�� adl� konferans� d�zenlemek olmu�tur� �� Tem�

muz-� Ağustos �����de de yine Selanik�te Pontuslular II� D�nya 

Kongresi toplanm��� Yunanistan Pontus Dernekleri Birliği ve 

Kongre Organizasyon Komitesi Ba�kan� Tanimanidis� amaçlar�n�n 

�Pontus k�kenli k�lt�r miras�n� korumak ve Karadenizli gençliğe 

tarihi ve olaylar� �ğretip Pontus Rumluğu �lk�s�n� canl� tutmak� 

olduğunu s�yleyerek Karadeniz B�lgesi�nde gizli H�ristiyanlar 

olduğuna da dikkat çekmi�tir�9 

                                                           
7  Pontus Meselesi, s.X, Stefanos Yerasimos, �Pontus Meselesi (1912-1923)�, Top-

lum ve Bilim� ����� G�z� ����� s���� 
8  T�rk İstiklal Harbi, VI, s.150-151.  
9  Hadiye Y�lmaz� D�nden Bug�ne Pontus Maceras�� Dergâh Yay�� İstanbul� ����� 

s.170-171. 
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Yunanistan, 1990�da T�rklerin çoğunlukta olduğu Bat� 

Trakya B�lgesine Doğu Karadeniz�den gelen Rumlar� yerle�tirme�

ye ba�lam��� ayn� y�l Yunanistan Eğitim Bakanl�ğ� taraf�ndan �� 

Eyl�l��n K�ç�k Asya�da Kurtar�lm�� Vatanlar G�n� olarak an�lma�

s�na y�nelik t�m okullara bir genelge g�nderilmi�tir� �����da Pan 

Helenik Pontuslular Derneği taraf�ndan Avrupa Parlamentosu�nun 

Strazburg�daki binas�nda T�rkiye aleyhinde bir sergi aç�l�rken�10 

1991�de de Almanya�da Alman Pontus Dernekleri Federasyonu 

taraf�ndan �1916-���� Y�llar� Aras�nda Katledilen Pontuslular� 

ba�l�kl� bir fotoğraf sergisi aç�lm��t�r� ��-�� May�s �����de Sela-

nik�te III� D�nya Pontuslular Kongresi toplanarak G�m�lcine�deki 

T�rk Ba�konsolosluğu�na bir y�r�y�� d�zenlenmi�tir� 27-�� Kas�m 

1993�te yine Selanik�te �K�ç�k Asya Helenizmi Kongresi� toplan-

m��t�r�11 

���� y�l�nda Batum�da �D�nya I. Pontuslu Rumlar Kongresi� 

d�zenlenmi� ve Pontuslu Rumlar�n soyk�r�ma uğrat�ld�ğ�n�n t�m 

d�nyada kabul� için Yunanistan�dan uluslararas� kurulu�lara ba��

vurmas� istenmi�tir�12 

Bu çerçevede Yunanistan�da s�zde �Pontus Soyk�r�m�� iddia-

lar� ���� y�l�ndan itibaren giderek artm��t�r� Özellikle PASOK y��

netim kurulu �yesi ve �Halklar�n Haklar� ve Kurtulu�u İçin Yunan 

Birliği� adl� kurulu�un ileri gelenlerinden Mihalis Haralambidis 

bu meselenin canlanmas�nda �nemli rol oynam��t�r�  

Yunanistan��n Pontus konusundaki en çarp�c� faaliyeti bu 

amaçla kurdurduğu derneklerdir� Bu çerçevede Yunanistan yurt 

içi ve yurt d���nda ��� adet Pontus Derneği kurdurmu�tur� Bu 

derneklerin koordineli bir �ekilde çal��malar�n� sağlamak amac�y�

la federasyon olu�turduklar� dikkati çekmektedir� T�rkiye�ye kar�� 

daha etkili bir propaganda faaliyeti y�r�tebilmek amac�yla olu��

turulan Pontus Dernekleri Federasyonlar� �unlard�r�  

G�ney Yunanistan Pontuslular Dernekleri Federasyonu� 

Avustralya Pontuslular Dernekleri Federasyonu, Ukrayna Pontus-

lular Dernekleri Federasyonu, Rusya Pontuslular Dernekleri Fede-

rasyonu� K�br�s Pontuslular Birliği� Pontuslular Dernekleri Pan-
Helenik Federasyonu, Almanya Pontuslular Dernekleri Federasyo-

                                                           
10  Necdet Sevinç� Pontus�ta Hesapla�ma, Ankara, 2007, s.25. 
11  Y�lmaz� age, s.171-172. 
12  Y�lmaz� age, s.177. 
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nu� G�rcistan Pontuslular Dernekleri Federasyonu� Kazakistan 

Elen Cemaatleri Federasyonu� Ermenistan Pontuslular Birliği� 

ABD ve Kanada Pontus Dernekleri Federasyonu.13 Yunanistan�da 

bu dernek ve federasyonlar vas�tas�yla periyodik olarak �lke için�

de ve d���nda uluslararas� �Pontus Helenizmi Kongreleri� d�zen�

lenmektedir.  

Bu kongrelere Ba�bakan dâhil �st d�zey devlet g�revlileri 

bizzat kat�lmakta ve te�vik etmektedir� Yunanistan Pontus konu�

sunu bir soyk�r�m olay� olarak uluslararas� kurulu�lar nezdinde 

g�ndeme getirmektedir� Yap�lan kongrelerde� yay�nlanan kitap� 

makale ve bildirilerde T�rklerin ��� bin Pontusluya soyk�r�m uy�

gulad�ğ� iddia edilmektedir� Bu iddialarda soyk�r�m�n iki a�amada 

gerçekle�tiği belirtilmektedir� Birincisi ����-���� y�llar� aras�nda 

yani I� D�nya Sava�� s�ras�nda� ikincisi de Mustafa Kemal Pa�a�n�n 

liderliği d�neminde� yani ����-���� y�llar� aras�ndad�r� Bu d��

nemlerde T�rkiye�de ya�ayan ��� bin Pontuslu�dan 350 bininin 

katliam ve s�rg�n metotlar�yla yok edildikleri iddia edilmekte ve 

sadece 180 bininin Yunanistan�a d�nebildiği belirtilmektedir�14 

Özellikle� Ermenilere uyguland�ğ� iddia edilen soyk�r�m g�n�m�z�

deki �K�rt Sorunu� ile paralellikler kurularak T�rkiye�nin soyk��

r�m� tan�mas� ve tazminat �demesi talep edilmekte ve T�rkiye�nin 

Pontus soyk�r�m�n� tan�mad�ğ� s�rece AB�ne kabul edilmemesi için 

Yunanistan içinde ve Avrupa �lkeleri nezdinde propaganda yap�l�

maktad�r� Ayr�ca konu ile ilgili olarak Yunanistan içinde Avrupa 

Parlamentosu merkezinde� İngiltere�de, Almanya�da ve Mosko-

va�da çe�itli sergiler d�zenlenmektedir�15 

M�tareke d�neminde Doğu Karadeniz B�lgesi�nde toplamda 

250 bin-��� bin civar�nda Rum ya�amaktayd�� Justin McCharthy�e 

g�re de bu rakam ��� bin ����d�r�16 Dolay�s� ile ��� bin Rum�un 

ya�amad�ğ� bir b�lgede� ��� bin ki�inin soyk�r�ma uğrat�ld�ğ�n� 

iddia etmek hayal mahsul�nden ba�ka bir �ey değildir� Kald� ki 

                                                           
13  Pontus Dernekleri listesi için bkz� Sar�nay� agm, s.141-���� Cem Ba�ar� Ter�r 

Dosyas� ve Yunanistan� İstanbul� ����� s����-174. 
14  Mihalis Haralambidis, Kostas Fotiadis, Pontuslular, Selanik, 1987, s.20-38; 

�Pontus Elenizmi An�ld��, Kathimerini� �� May�s �����  
15  Sar�nay� agm� s����� 
16  Justin McCarthy, Muslims and Minorties The Population of Ottoman Anatolia 

and The End of The Empire� New York� ����� McCarthy m�badele ile b�lgeden 

Yunanistan�a giden Rumlar�n say�s�n� ��� bin ��� olarak verilmekte ve ���� 
n�fus say�m�nda belirtildiklerini s�ylemektedir� 
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M�badele ile Yunanistan�a ula�an b�lge Rumlar�n�n say�s�n�n ��� 

bin olduğu bizzat Yunanl�lar taraf�nda da doğrulanmaktad�r� Bu 

rakama Yunanistan d���nda ABD� Kanada ve Avustralya gibi �lke�

lere g�ç edenleri de ekleyecek olursak ��� bin civar�na ula�mak�

tad�r�17 Yakla��k ���-260 bin insandan 210 bini Yunanistan ve 

diğer �lkelere g�ç ettiğine g�re kaç ki�inin �ld�ğ� veya kayboldu�

ğu kendiliğinden ortaya ç�kmaktad�r� Bu konuda Yerasimos� Yu�

nan kaynaklar�na dayanarak Trabzon� Sivas ve Kastamonu vila�

yetlerinde ��� bin ki�inin ya�ad�ğ�n� belirtmekte ve bunlardan �� 

bin kadar�n�n I� D�nya Sava�� s�ras�nda Rusya�ya g�ç ettiğini ve 

��� bin ��� ki�inin de n�fus m�badelesi s�ras�nda Yunanistan�a 

ula�t�ğ�n� vurgulamaktad�r�18 Yerasimos�un oldukça y�ksek g�s�

terdiği bu rakama Yunanistan��n d���ndaki �lkelere de g�ç edenle�

ri ilave edersek ��� bin ki�inin �ld�r�ld�ğ� iddias�n�n nereden 

kaynakland�ğ�n� anlamak g�çle�mektedir� 

Bu tarihi ve ilmi gerçeklere rağmen� T�rkiye ile gerginlik ve 

s�rt��meyi milli politikas� haline getiren Yunanistan� �� May�s 

g�n�n� s�zde �Pontus Soyk�r�m�n� Anma G�n�� olarak kabul eden 

bir yasa ç�karm��t�r� �� Şubat ���� tarihinde Yunan Parlamento�

su�nda oybirliği ile kabul edilen bu yasa � Mart ���� tarihinde 

Yunanistan Cumhurba�kan� taraf�ndan onaylanarak y�r�kl�ğe 

girmi�tir� K�br�s Rum Y�netimi Temsilciler Meclisi de ayn� y�nde 

bir karar alm��t�r� Yunan bas�n�nda ç�kan haberlere g�re� �� Ma�

y�s g�n�n�n milli bir anma g�n� olarak belirlenmesi ve b�t�n 

eğitim kurumlar�nda konuyla ilgili konu�malar yap�lmas� ve Kili�

selerde ayinler d�zenlenmesi �ng�r�lmektedir�19 

Yunanistan��n Pontus faaliyetleri çerçevesinde ileri s�rd�ğ� 

bir diğer iddia da Doğu Karadeniz B�lgesi ba�ta olmak �zere� ha�

len Anadolu�da gizli H�ristiyanl�ğ�n ya�ad�ğ�d�r� Bu iddiaya g�re 

Anadolu�nun T�rkle�mesi� dolay�s�yla İslamla�mas� s�ras�nda� 

T�rklerden korkan birçok H�ristiyan korkular�ndan M�sl�manl�ğ� 

kabul eder g�r�nm��lerdir� Gerçekte bunlar gizli H�ristiyanl�k 

inanc�n�n gereğini yerine getirmi�ler� ancak d��ar�ya kar�� M�s�

l�man g�z�km��lerdir� Doğu Karadeniz B�lgesi�nde bug�n dahi� 

                                                           
17  Sar�nay� agm� s�����  
18  Yerasimos, agm, s.68. 
19  �Pontuslular�n Soyk�r�m�n� Anma G�n�� Kathimerini, 21 Nisan 1994. 
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Helence konu�an H�ristiyanlar�n ya�ad�ğ� iddia edilmektedir�20 

Hâlbuki Osmanl� millet sistemi içinde H�ristiyanlara her t�rl� dini 

�zg�rl�ğ�n verildiği b�t�n d�nya tarihçilerinin kabul ettiği bir 

gerçektir� Zira t�m Anadolu�da olduğu gibi� Doğu Karadeniz B�l�

gesi�nde de yayg�n bir �ekilde kiliseler mevcuttu� Anadolu�da y�z�

binlerce Ortodoks H�ristiyan bu kiliselerde ibadethanelerini ra�

hatça yaparken bir k�sm�n�n inanc�n� saklamak zorunda kalmas� 

hiç de inand�r�c� gelmemektedir�21 Yunanistan bu t�r iddialarla 

b�lge insan�m�zda bir ��phe ve kimlik krizi yaratmaya çal��t�ğ� 

aç�kça g�zlemlenmektedir�  

Diğer taraftan Yunanistan� kurduğu yukar�da belirtilen Pon�

tus dernekleri vas�tas�yla turizm mevsimlerinde Doğu Karadeniz 

B�lgesi�ne �Unutulmayan Kaybolan Vatanlara Gezi� ad� alt�nda 

periyodik geziler de d�zenleyerek olay� canl� tutmaya çal��makta�

d�r� Ayr�ca Yunanistan Sovyetler Birliği�nin dağ�lmas�na paralel 

olarak bu �lkeden g�çmen olarak gelen Rumlar�� Bat� Trakya�ya 

yerle�tirerek� T�rklerin ya�ad�ğ� bu b�lgenin demografik yap�s�n� 

tamamen bozmay� ve T�rkleri asimile etmeyi de amaçlamaktad�r� 

Bu amaçla b�lgede istimlak edilen topraklara Pontus g�çmenleri 

için toplu yerle�im merkezleri kurulmaktad�r� Avriani gazetesi bu 

politika ile �duyarl� s�n�r b�lgelerin takviyesinin amaçland�ğ�n�� 

belirtmektedir.22 Yunanistan�a gelen Pontus g�çmenleri ile Yunan�

l�lar aras�nda ciddi uyum problemleri ya�anmas�na rağmen� Yu�

nanistan bu konuda haz�rlad�ğ� program gereği �lkesine ��� bin 

g�çmen yerle�tirmeyi hedeflemektedir� 

Bilindiği gibi Yunanistan iyi planlanm��� T�rk d��manl�ğ� ve 

Megali İdea esas� �zerine in�a edilmesi geleneksel bir milli politi�

kaya sahiptir� Bu politikas� gereği� T�rkiye�yi uluslararas� plat�

formlardan d��layarak yaln�z b�rakmaya çal��makta� içeride de 

sosyal ve siyasi b�t�nl�ğ�n� zay�flatmak ve parçalamak istemek�

                                                           
20  Kostas Fotiadis, �Pontus�un Gizli H�ristiyanlar Sorunu�, Thessaloniki� �� Ağutos 

����� T�rkiye�de �� Ekim ���� genel n�fus say���m�na g�re Trabzon vilayetin�
de Rumca konu�an ��� Ordu�da � ki�i bulunmaktad�r� T�rkiye Cumhuriyeti 

Ba�vekâlet İstatistik Umum M�d�rl�ğ� �� Ekim ���� Umumi N�fus Tahmimi, 
Fasilk�l II� Ankara� ����� s����-181. 

21  Anthony A� Bryer B�lgede Greekçe konu�an M�sl�man ve gizli H�ristiyan��n 
olduğunu anlaman�n m�mk�n olmad�ğ�n� belirtmektedir� �The Tourkokratia in 
The Pontos, Some Problems And Preliminary Conelusions�, Neo Hellenika, 

Texas, 1970, s.46-51.  
22  �Soyda�larla İlgili Pilot Program��, Avriani� �� Ağutos ����� 
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tedir� Nitekim ���� y�l�nda d�nemin K�lt�r Bakan� Melina Merku�

ri taraf�ndan �Anavatanlar� Kurtarma D�nya Komitesi� ad�na b��

t�n d�nyada kart �eklinde dağ�t�lan haritada T�rkiye� Pontus� 

K�rdistan� Ermenistan vb� �eklinde parçalanm�� olarak g�steril�

mekte ve bu amaca ula�mak için m�cadele çağr�s� yap�lmakta�

d�r�23 Bu haritaya g�re� Yunanistan Sevr�i yeniden canland�rma 

çabas� içinde g�r�lmektedir� Bu sebeple Yunanistan��n �nce Er�

meni ter�r �rg�t� ASALA�ya� daha sonra da PKK ter�r �rg�t�ne 

yoğun bir destek verdiği bilinmektedir� 

Yunanistan bu genel politikas� çerçevesinde� tarihi gerçek�

leri g�z ard� ederek� Ermeni ve �K�rt Sorunlar��n�n yan� s�ra yeni 

bir arg�man olarak Pontus soyk�r�m iddialar�n� da T�rkiye�ye 

kar�� kullanmaya çal��maktad�r� 
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KARADENİZ BÖLGESİNDE DIŞ DESTEKLİ PONTUS 

FAALİYETLERİNİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

Ömer KUL* 

 

Giri� 

Doğu Karadeniz B�lgesi�nin gerek siyasi tarih gerekse sos-

yal yap�s� bak�m�ndan Yunanl�larla hiçbir ilgisi bulunmad�ğ� bili-

nen bir gerçektir� Ancak Yunanl�lar� bu b�lgede kurulan Pontus 

krall�ğ� ile Trabzon devletini birbirine kar��t�rm��lar ve olmayan 

Rum-Pontus devletini XX� y�zy�l ba��nda diriltmeye çal��m��lar�

d�r.1 İngiliz yazar Nil Asserson� �Black Sea/Karadeniz�2 adl� kita-

b�nda �Bu topraklarda� ����� y�ldan beri Tatar� K�r�m T�rk�� Çer�

kez� Bizansl� Rum� Laz� Abaza gibi çe�itli soylardan ve dinden in�

sanlar�n problemsiz olarak bir arada ya�ad�klar�n�� belirtmektedir. 

Asserson� kitab�n�n bir b�l�m�nde �Yunan Megalo İdea�s� ile Ele-
nizm Milliyetçiliği bu topraklara ayak bast�ğ� an vah�eti de berabe�

rinde getirdi� diyerek asl�nda ya�ananlardaki faturan�n kime ke�

silmesi gerektiğini de belirtmektedir� 

Pontus meselesi, Yunanistan��n kurulmas�n� m�teakip Yu�

nan Megalo İdeas��n�n3 bir gereği olarak ortaya ç�km��t�� Etnik-i 
Eterya Cemiyeti�nin4 çal��malar� neticesinde Tanzimat�tan sonra 

Karadeniz k�y�lar�nda bir Rum Pontus devleti kurma d���ncesi 

kendisini g�stermi�� ilk olarak da ���� y�l�nda İstanbul�da yay�n�

                                                           
*  Dr� Öğr� Üyesi� İstanbul Üniversitesi� T�rkiyat Ara�t�rmalar� Enstit�s� Öğretim 

Üyesi� E-Posta: omer.kul@istanbul.edu.tr. 
1  Mesut Çapa� Milli M�cadele D�neminde Trabzon M�dafaa-i Hukuk Cemiyeti, 

Trabzon, 1998, s 3-4. 
2  http://www.turkishtalk.info/BIR_PONTUS_MASALI_DU2Y.html/14.07.2017. 
3  Geni� bilgi için bkz�� T�rk-Yunan İli�kileri ve Megalo İdea, Genelkurmay Askeri 

Tarih ve Stratejik Et�t Ba�kanl�ğ� Yay�� Ankara� ���� 
4  C� Kerim İnceday�� T�rk İstiklal M�cadelesi Konferanslar�� İstanbul� ����� s����� 

Ayr�ca geni� bilgi için bkz� Cemal Kutay� M�tareke�de Pontus Suikast�� İstanbul� 

����� Selahattin Sal���k� Tarih Boyunca T�rk Yunan İli�kileri ve Etnik-i Eterya, 
Kitapçl�k Ticaret Yay�� İstanbul� ����� 
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lanan bir kitaba konu edilmi�ti� Bir ara kendi hâline b�rak�lan 

konu� Osmanl� Devleti�nin Balkan harplerinde mağlup olmas� �ze�

rine daha etkili bir biçimde g�ndeme getirilmi�tir� Konu� M�tare�

ke d�neminden itibaren ise Paris Sulh Konferans��nda diplomatik 

g�r��me mevzular� aras�na dâhil edilmi�tir.5 

Tarih� kay�tlar ve bu konuda yap�lan çal��malar� Pontus me�

selesinin terakkisinde Yunan devlet adamlar�ndan ziyade din 

adamlar� ve Rum e�raf�n�n b�y�k etkisinin bulunduğunu ortaya 

koymaktad�r� Bilindiği �zere ilk Pontus te�kilat�n� İnebolu�da, 

Amerikal� Rum g�çmenlerinden Rahip Klematios6 kurmu�tur� Pat�

rikhane�nin emirleri doğrultusunda hareket eden Samsun Metro�

politi Germanos,7 Trabzon Metropoliti Hrisantos8 ve Giresun Met-

                                                           
5  Yuluğ Tekin Kurat� Osmanl� İmparatorluğunun Payla��lmas�, Ankara, 1976, 

s.33; Dimitri Kitsikis, Yunan Propagandas�� �Trc� Hakk� Devrim�� Kaynak Kitap�
lar Yay�� İstanbul ����, s.336-337; Celal Bayar, Ben de Yazd�m� Milli M�cade�
le�ye Giri�, V� Baha Mat�� İstanbul� ����, s.1464; Ahmet Tetik, �Çeteler� Venize�

los ve Patrikhane�, Ba�lng�çtan G�n�m�ze Pontus Sorunu, (Ed. Veysel Usta), 
Serander Yay., Trabzon, 2007, s.211-224, 231-���� B�lent Atalay� Fener Rum 

Patrihanesi�nin Siyasal Faaliyetleri (1908-1923)� İstanbul� ����� s����� Yuluğ 
Tekin Kurat, age, s.26 vd.; Mehmet Tezcan, �Pontos Krall�ğ� �M�Ö�II-
M�S�IV�Y�zy�l��, Ba�lang�çtan G�n�m�ze Pontus Sorunu, (Ed. Veysel Usta), Se-

rander Yay., Trabzon, 2007, s.77-108; Pontus Meselesi, Matbuat ve İstihbarat 
Matbaas�� Ankara� ����� s�� vd�� Yahya Aky�z� T�rk Kurtulu� Sava�� ve Frans�z 
Kamuoyu� Ankara� ����� s���� vd�� Sabahattin Özel� Milli M�cadelede Trabzon, 

Ankara, 1991, s.47; M. Hanefi Bostan, �Trabzon Muhafaza-i Hukuk-� Milliye 
Cemiyeti�nin Doğu Karadeniz B�lgesi�nde Ya�ayanlar�n T�rk Olduğuna Dair Bir 
Muht�ras��, Milli M�cadelde Giresun Sempozyumu ��-7 Mart 1999), Bildiriler, 

Giresun Bldiyesi Yay�� İstanbu�l ����� s���-55, 37-��� Ayr�ca bkz� Pontus Mese-
lesi� �Yay� Haz� Y�lmaz Kurt�� TBMM Yay�� Ankara� ����� s����-115; Cevad Dur-
sunoğlu� Milli M�cadelede Erzurum, Ankara, 1946, s.23-��� Mahmut Goloğlu� 
Erzurum Kongresi, s��� vd� Geni� bilgi için ayr�ca bkz� Ömer Kul� Şu Pontus De�
dikleri� Togan Yay�� İstanbul� Eyl�l ����� 

6  İnceday�� age, s����� Ayr�ca geni� bilgi için bkz� Kutay� age� Sal���k� age. 
7  Germanos�un faaliyetleri hakk�nda bkz� Mehmet Okur� �Fener Patrikhanesi ve 

Metropoliterin Pontusçuluk Faaliyetleri�, Ba�lang�çtan G�n�m�ze Pontus Soru�
nu, (Ed. Veysel Usta), Serander Yay., Trabzon, 2007, s.249-���� ��� vd� Ayr�ca 
bkz� B�lent Atalay� Fener Rum Patrihanesi�nin Siyasal Faaliyetleri (1908-1923), 
İstanbul� ����� s����� 

8  Aky�z� age, s���� vd�� ATASE Ar�ivi� Kls� ����� Ds��-B/54, Fh. 27-2�den naklen 

Mesut Çapa� Pontus Meselesi, Serander Yay., Trabzon 2001, s.46-��� G�m�lci�
ne�de doğan Hrisantos Flippidis� �� ya��nda iken Trabzon Kilisesi�nin ba��na 
getirilmi�tir� Bkz� Çapa� Pontus Meselesi� s���� İstiklal Mahkemesi taraf�ndan 
g�yab�nda idama mahk�m edilen Hrisantos Yunanistan�a s�ğ�nm��t�r� Daha 
sonra Atina Ba�piskoposu ve Yunan kilisesi �efi olan Hrisantos�un �Trabzon Ki-

lisesi Tarihi� isimli bir de eseri vard�r� Bkz� Kitsikis� age, s.60. Hrisantos�un 
Ba�bakan İsmet İn�n� ile g�r���p Meryemana Mansat�r��ndaki Kutsal e�yala�
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ropoliti Lavrentis9 ayn� zamanda Pontusçular�n liderleri duru�

munda olmu�lard�r� 

İtilaf Devletlerinin� Pontusçu Rumlar�n isteklerini çok da 

ciddiye al�p �zerinde kafa yorduklar� s�ylenemez� Buna kar��l�k 

onlar� eski Yunan medeniyetinin bakiyeleri olarak g�rd�kleri ve 

aralar�ndaki din bağ� dolay�s�yla kendilerine yak�n hissettikleri 

a�ikârd�r� Bu yak�nl�k İtilaf Devletlerinin� Rum çetelerine sempati 

duymas�na sebep olmu�tur� Bu sempatiye Avrupa ve Amerika�ya 

g�ç eden Rumlar�n da katk�s� g�zle g�r�l�r derecede olmu�tur� 

Denilebilir ki� zikrettiğimiz bu ve benzeri sebeplerden dolay� Ka�

radeniz B�lgesi�ndeki Pontusçu Rumlar çoğu defa masum olarak 

kabul edilmi�lerdir� Amerikan yard�m heyetleri ve Yunan K�z�l�

haç�� bunlar� T�rklere tercih etmi�lerdir� Mill� M�cadele y�llar�nda 

Samsun�daki İngiliz temsilcisi Salter10 gibi Trabzon�daki İngiliz 

kontrol subay� Crawford11 ve Frans�z temsilcisi Lepissier,12 b�lge�

deki Rumlar�n bir nevi hamisi durumundayd�lar� 

Karadeniz�de yerli Rumlar aras�nda Helenle�tirme siyasetini 

tatbik sahas�na koyan Yunan din adamlar�� b�lgede �ncelikle 

Rumcan�n ve H�ristiyanl�ğ�n hâkim olmas�na çal��m��lar ve onlara 

ayr� bir millet olduklar�n� telkin etmi�lerdir� Yap�lan propaganda�

larda yerli Rumlar�n� İslamiyet�i zorla kabul ettikleri ve T�rkler 

taraf�ndan zul�m ve i�kenceye tâbi tutulduklar� iddia edilmi�ti� Bu 

çabalar bir s�re sonra etkisini g�stermi�� adlar� Ahmet� Ali� Veli 

vb� olan ki�iler� çocuklar�na Kosti� Petro veya Nikola gibi isimler 

                                                                                                                             
r�n kendilerine verilmesini temin ettiği bilinmektedir� Bkz� Mehmet Bilgin� 
�Pontus Meselesine Tarihsel Bak���, Ba�lang�çtan G�n�m�ze Pontus Sorunu, 
(Ed. Veysel Usta), Serander Yay., Trabzon, 2007, s. 56; Okur, agm, s.256-57; 
Pontus meselesinin uluslararas� platforma ç�kart�lmas� hususunda Hrisantos 
ve Venizelos�un faaliyetleri için bkz� Hikmet Öks�z - Hayati Akta�� �Pontus Me-

selesi�nin Tarihsel Arka Plan� ve İngiliz-Amerikan Belgelerine Yans�mas��, Ba��
lang�çtan G�n�m�ze Pontus Sorunu, (Ed. Veysel Usta), Serander Yay., Trabzon 
2007, s. 307-334, 315 vd. 

9  ATASE Ar�ivi� Kls� ���� Ds� �� Fh� ��-4; kls 368, Ds. 17, Fh. 21�den naklen Çapa� 
Pontus Meselesi, s. 32; Lavrentios�un faaliyetleri hakk�nda bkz� Okur� agm� 
s.267. 

10  Kul, age, s.190. 
11  Gotthard Jaeschke, Kurtulu� Sava�� İle İlgili İngiliz Belgeleri, �Çev� Cemal K�p�

r�l��� Ankara� ����� s��� vd�� M� Tayyip G�kbilgin� Mill� M�cadele Ba�larken, II, 
Ankara, 1965, s. 311-312 vd. 

12  Kaz�m Karabekir� İstiklal Harbimiz� T�rkiye Yay�� İstanbul� ����� s��� vd�� 

ATASE Ar�ivi� Kls� ���� Ds� �� Fh� ���den naklen Çapa� Pontus Meselesi, s.59-
60. 
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vermeye ba�lam��lard�� Bunun yan�nda �unu da belirtebiliriz ki� 

H�ristiyan din adamlar�n�n yapt�ğ� bu propagandalar daha ziyade 

sahilde ya�ayan ve İstanbul ile irtibat hâlinde bulunan Rumlar 

�zerinde etkili olmu�tur� Buna� iç b�lgelerde ya�am�n� idame etti�

renlerin Yunanl�l�kla alakas� olmad�ğ�n�� onlar� T�rklerden ay�ran 

tek unsurun din olduğunu da ilave etmek m�mk�nd�r� Ayr�ca bu 

insanlar�n birçoğu Rumca konu�amayan ve gelenek ve g�renekleri 

ile T�rklerle ayn�yd�� Bundan dolay�d�r ki yerli Rumlar�n bir k�sm� 

Pontusçuluk hareketlerine kar�� ç�km�� ve Patrikhane�den ayr�l�

mak istemi�lerdir� Nitekim Trabzon�da Rumlar�n çoğunlukta ol�

duğu �� Rum k�y�� Kas�m �����da Osmanl� H�k�meti ve İtilaf 

Devletleri temsilciliklerine g�nderdikleri bir telgrafta� Yunan id�

dialar�n�n aksine mill� varl�klar�n� Osmanl� Devleti�nin b�y�kl�ğ� 

ve himayesine borçlu olduklar�n� belirterek �Biz Osmanl� doğduk 

Osmanl� kalmak istiyoruz� demi�lerdi� Fener Patrikhanesi�nden 

ayr�lmak isteyen Maçka Rumlar� ise ���� y�l� sonunda TBMM�ye 

m�racaat ederek ayr� bir T�rk-Ortodoks kilisesi kurulmas�n� is�

temi�lerdi� Bu bağlamda Yunan propagandas�n�n etkili olduğu o 

y�llarda T�rkler aras�nda var olan yayg�n bir g�r��e g�re� Rum 

ad� alt�nda Anadolu sahillerinde ya�ayanlar�n çoğunluğunun Sel�

çuklulardan �nce b�lgeye gelerek H�ristiyanl�ğ� kabul etmi� olan 

T�rkler olduğuna dair tarihi kay�tlar da bulunmaktad�r.13 Bu H��

ristiyan T�rkler� dil� âdet� gelenek� g�renek ve k�lt�rlerini devam 

ettirmi�lerdir�  

Karadeniz B�lgesi�nde, bildirinin muhtelif yerlerinde de be-

lirttiğimiz �zere Rum n�fusunun genel n�fusa oran� ��� idi� 

Rumlar�n en yoğun olarak bulunduğu Trabzon merkezinde bile bu 

oran, d��ar�dan getirilen g�çmen Rumlarla birlikte ����u a�a�

mam��t�r� Giresun�da ise ���� y�l�nda bu oran �� civar�nda idi� 

Trabzon�da Rum n�fusunun az�nl�kta bulunduğu ve kurulmas� 

d���n�len hayali Pontus devletini ihya etmek için yeterli say�ya 

ula�amad�klar� anla��l�nca Patrikhane� Rusya�da ikamet eden 

Rumlar aras�nda propaganda yapmaya ağ�rl�k vermi�tir� Bu pro�

pagandalar k�sa s�rede etkisini g�stermi� ve maddi olarak destek�

lenerek ikna edilen Rumlar�n� Trabzon�a gelmesi temin edilmi�ti� 

Bu olay Batum�un âdeta bir dağ�t�m merkezi hâline gelmesine 

sebep olmu�tur� Mondros M�tarekesi�ni takip eden ilk alt� ayda 

                                                           
13  Kul, age, s.286-287. 
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Trabzon�a 8.000, Giresun�a ise ��� Rum g�çmen getirilmi�tir.14 

Bu g�çmen ak�n� bir m�ddet sonra XV� Kolordu�nun ikaz� ile Trab�

zonlu ve Giresunlular�n gayretleriyle durdurulmu�tu�  

I� D�nya Harbi�nde Trabzon�da etkili olan Rum e�k�yalar�� 

Rus i�galinin sona ermesini m�teakip onlarla beraber Rusya�ya 

gitmi�lerdi� M�tarekeden sonra ise Trabzon ve çevresindeki Rum 

e�k�yalar�n�n say�s�nda b�y�k azalma olmu�tur� Samsun�da faali-

yette olan 40�� m�tecaviz Rum çetesi gibi Trabzon�dakilerin de 

gayesi tamamen siyasidir� Mustafa Kemal Pa�a� T�rklerden sadece 

Topal Osman Ağa�n�n15 çetesinin �nemine dikkat çekmi�tir� ���� 

y�l� Ağustos ay�nda asayi�i kontrol etmek gayesiyle Trabzon�a 

gelen Ali Fevzi Pa�a ba�kanl�ğ�ndaki heyet de Mustafa Kemal Pa�

�a�n�n raporunu teyit ederek Rum çetelerinin daha ziyade Maçka 

kazas� dâhilinde faaliyet g�sterdiklerini tespit etmi�ti� Trabzon 

Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti�nin� Topal Osman Ağa ile 

anla�mas�ndan sonra bilhassa �����den itibaren Trabzon ve Gire-

sun çevresinde Rum çetelerinin faaliyetleri ortadan kalkm��t�r� 

                                                           
14  Kul, age, s.288. 
15  Topal Osman��n ki�iliği �zerine birçok �ey s�ylenmi�tir� Bu konuda en objektif 

değerlendirmeler çağda�� belgeler ���ğ�nda verilebileceği kanaatindeyiz� Mese�

la �Osman Ağa vatana hizmet ve fedakârl�ğ�yla tan�nm�� olup� Giresun�da baz� 
bedbaht Rumlar�n besledikleri âmâl ve gaye-i milliyeye kar�� bir kuvvay� kahire 
idi� denilmektedir� Osman Ağa Pontusçu Rum çetelerine kar�� b�y�k m�cadele�

ler vermi�tir� Çete kuvvetleri halinde sava�an birliklerden� d�zenli bir ordu di�
siplini g�stermeleri muhakkak ki beklenemez� Balkan sava��ndan itibaren �mr-
� hayat� ate� ve barut kokular� aras�nda geçen Osman Ağa�n�n faaliyetlerini de 
bu aç�dan değerlendirmek yerinde olacakt�r� Yine bir ba�ka resm� belgede Os�
man Ağa için �Um�m kanaate g�re fena bir kalbe mâlik olmay�p� kabahati yaln�z 
cahil olmas�ndand�r� denilmektedir �ATASE Ar�ivi� Kls� ����� Ds� ��� Fh� � ve 

ATASE Ar�ivi� Kls� ���� Ds� ���� Fh� ���dan naklen Çapa� Pontus Meselesi, s. 
80). Okuma-yazmas� olmayan Osman Ağa�n�n vatansever bir ki�iliğe sahip ol-
duğu su g�t�rmez bir gerçektir� Ş�phesiz b�t�n icraat�n� �lkesi ve milletinin 
faydas�na olduğuna inan�yordu� Ağustos �����de Giresun G�n�ll� Alay� ile An�
kara�ya vard�ğ�nda kendisini kar��layan milletvekillerine hitaben yapt�ğ� ko�
nu�mada �Ben bu millet uğrunda bacağ�m� zayi ettim� D��man� denize d�k�nce�

ye kadar� icâb ederse sedye �st�nde muharebe edeceğime Alay�mla birlikte ye�
min ediyorum� demi�ti �Vakit� � Eyl�l ���� No� ����� Anadolu Hediyesi Gazete-
si� İstanbul� ����� no� ��� Topal osman Ağa ile ilgili olarak geni� bilgi için bkz� 
Teoman Alpaslan, Topal Osman Ağa� Kum Saati Yay�� İstanbul� ����� Faik Ah�
met Barutçu� Ali Ş�kr� Bey ve Topal Osman Ağa� İstikbal Gazetesi Belgelerine 

G�re, (Yay. Haz. Murat Y�ksel�� Yunus Dergisi Yay�� Trabzon� ����� Cemal Şe�
ner, Topal Osman Olay�� İstanbul� ����� 
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Pontusçular�n en b�y�k yan�lg�lar�� Bat�l�lar�n her durumda 

kendilerini destekleyeceklerini sanmalar� olmu�tur� Yunan do�

nanmas�n�n � Haziran �����de İnebolu�yu bombard�man etmesi 

�zerine TBMM H�k�meti� Karadeniz B�lgesi�ni harp sahas� ilan 

etmi�ti� Ayn� zamanda TBMM H�k�meti isyanc� Rumlara kar�� 

ba�ka tedbirlere de ba�vurmu�tu.16 Alman tarihçi G� Jaeschke17 

eserinde bu hususta �Ancak bu ak�beti bizzat kendileri haz�rlam���

lard�� zira onlar da pekâlâ T�rk Ortodoks Kilisesine s�ğ�narak Pat�

rikhane�nin intihar politikas�ndan kaç�nm�� olan Karamanl�lar gibi 

ak�ll�ca hareket edebilirlerdi� demektedir� Maçka Rumlar�n�n� 

TBMM H�k�metine m�racaatlar� bu bak�mdan ak�ll�ca olmas�na 

rağmen gecikmi� bir karar olarak yorumlanabilir� 

T�rkiye Cumhuriyeti kurulduğunda ise hem Pontus isyan� 

son bulmu� hem de Lozan�da imzalanan T�rk-Rum Ahali M�bade�

lesi S�zle�mesi18 gereğince Rum bakiyeleri Yunanistan�a gittiğin�

den Karadeniz B�lgesi etnik olarak farkl�l�k arz edebilecek bir 

yap�dan da ar�nm��t�r� Pontusçuluk ve Ermeni hareketleri� mem�

leketimizin içinde bulunduğu o d�nemdeki b�t�n olumsuzluklara 

rağmen Mustafa Kemal Atat�rk ve silah arkada�lar�n�n gayretleri 

ile topraklar�n�n b�t�nl�ğ�� bağ�ms�zl�ğ�� haysiyet ve diğer hakla�

r�na zarar getirmeden zaferle sonuçland�r�lm��t�r� B�ylece Doğu 

Karadeniz B�lgesi�nde �Mill� birlik ve b�t�nl�k davas��nda b�y�k 

bir zafer kazan�larak Ermeniler ve Rumlar ile bu suni davalar� 

destekleyenler� kendi hayallerinin ve hatalar�n�n kurban� olmak�

tan kurtulamam��lard�r� 

G�ncel Durumun Değerlendirilmesi 

Frans�z İhtilali�nin ard�ndan �Özg�rl�k ve Demokrasi� keli-

meleri her yere yaz�ld� ise de �rkç�l�ğ�n� kom�nizmin� diktat�rl�k�

lerin, nazizmin� fa�izmin ve ter�rizm zihniyetinin merkezi hep 

Avrupa coğrafyas� olmu�tur� Ülkemizde �nce K�br�s� arkas�ndan 

Ermeni� S�ryani� Nesturi derken men�ye �����l� y�llardan itiba�

                                                           
16  Hakimiyet-i Milliye Gazetesi� �� Ocak ����� No� ���� Çapa� Pontus Meselesi, 

s.83-84. 
17  Jaeschke, age, s.16 vd. 
18  Kemal Ar�� B�y�k M�badele� T�rkiye�ye Zorunlu G�ç� ����-1925, (Yay. Haz. 

Ay�en Anadol�� Tarih Vakf� Yurt Yay�� İstanbul� ����� s��� Çapa� Pontus Mesele-
si� s� ��� Pontusçuluğun sonu ve n�fus m�badelesi hakk�nda geni� bilgi için 
bkz� Hikmet Öks�z� �Pontusçuluğun Sonu� N�fus M�badelesi�, Ba�lang�çtan 

G�n�m�ze Pontus Sorunu, (Ed. Veysel Usta), Serander Yay., Trabzon, 2007, 
s.425-434. 
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ren bir de Pontus ilave edilmi�ti� ��� May�s� s�zde Pontus soyk��

r�m�n�n y�ld�n�m� olarak kabul edilmektedir� D�nya �zerinde 

Haçl� zihniyetinin ortaya koyduğu ama tarih� gerçekliklerle hiçbir 

alakas� olmayan bu d���nce� �D�nyada soyk�r�m yapan tek mille�

tin T�rkler olduğu� safsatas�ndan ibarettir� Fransa�n�n Cezayir�de; 

Rusya�n�n T�rkistan ve Balkanlar�da� S�rp� Yunan ve Bulgarlar�n 

Balkanlar�da� Amerikal� yerlilere yap�lan insanl�k d��� muameleler 

asla soyk�r�m ve katliam olarak değerlendirilmemektedir� Buna 

mukabil g�ya Karadeniz B�lgesi�nde Rumlar� soyk�r�ma maruz 

b�rakt�ğ�m�z yalan� destek bulabilmektedir� Ayr�ca anl� �anl� dos�

tumuz Yunanistan� Mustafa Kemal Atat�rk��n doğduğu evin yan� 

ba��na� �stelik T�rk Kurtulu� Sava���n�n ba�lang�ç tarihi olarak 

kabul edilen �� May�s�� da y�ld�n�m� olarak kabul ederek �Pontus 

an�t�� dikebilmektedir. 

İ�in ba�ka bir ilginç taraf� da �lkemizde bu Pontus i�ini bi�

lenlerin� buna kafa yoranlar�n say�s�n�n iki elin parmaklar�n� 

geçmemesidir� Bu konuda sokağa ç�k�p sorduğunuzda bilgisi olan�

lar yok denecek kadar azd�r� Halk�m�za hakl� olduğumuz Ermeni 

meselesini bile anlatamam��ken bir de buna Pontus meselesinin 

eklenmesi garip olduğu kadar �zerinde ciddiyetle durulmas� gere�

ken bir olayd�r� Sadece haf�zalarda tutulmas� kâfi olacak mevzu� 

���� y�l�nda Mora Yar�madas��nda ������ T�rk�� hunharca katle�

den Yunanl�lar�n� Kurtulu� Sava�� s�ras�nda� Bat� Anadolu�dan 

Sakarya�ya kadar olan coğrafyada kad�n erkek� ya�l� genç� çoluk 

çocuk demeden yapt�klar� katliam ve tecav�zleridir� 

Ülkemizde uzun s�redir Karadeniz B�lgesi�ne y�nelik tar�

t��malar zaten s�rmektedir� Moskova�da 100 kadar Pontus Rumu, 

atalar�n�n� T�rkler taraf�ndan ����-���� y�llar� aras�nda topluca 

katledildiği iddias�yla ortaya ç�ktm��t�� Bu gruba g�re s�z konusu 

d�nemde yakla��k ������� Pontus Rumu topluca katledilmi�ti� 

Bug�nk� T�rk Devleti� bu katliam� resmen tan�yarak onlar�n to�

runlar�ndan �z�r dilemeliydi� Hele hele AB�ye girme sevdas�nda 

olan T�rkiye için bu bir �n ko�ul hâline getirilmeliydi� ABD�deki 

g�çl� lobilerden bir tanesinin Rumlar olduğu g�z �n�ne al�nd��

ğ�nda� bug�ne kadar sesleri ç�kmayan bu kesimin� son y�llarda 

Ortadoğu ve �lkemizin içinde bulunduğu �� Temmuz sonras� genel 
durumdan istifade etmek için Pontus hayallerini yeniden hortlata�

caklar� gerçeğini bizlere g�stermektedir� Bu kesimin de aynen 

Ermeniler gibi� ad�m ad�m ilerleyecekleri ve isteklerinin birbirini 
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takip edeceğini s�ylemek m�mk�n g�r�nmektedir� Yunanistan�da 

Pontus An�t� dikilmesi ile Moskova�daki taleplerin birbiriyle irti-

batl� olduğu� bu minval �zere de ana hedefinin çok �nceden belir�

lendiği a�ikârd�r� B�t�n bunlar�n �lkemizin kurtulu�unun alt�n 

anahtar� veya ad�m� sayabileceğimiz �� May�s�a denk gelmesi ise 

belki de bizi uyand�rmas� gereken bir durum olmal�d�r� Ç�nk� bir 

yandan Fransa�da ya�anan ama belli bir d�nem uyutulan tasar�� 

diğer taraftan bug�ne kadar olmayan Pontus hareketi hiç de hayra 

alamet değildir� B�t�n bunlara ilaveten bir k�s�m devlet adamla�

r�m�z�n ve halk�m�z�n d��taki geli�meler yerine içeriye bakmalar� 

ve ne yaz�k ki iç problemlerle cebelle�meleri de kayg�y� art�ran bir 

ba�ka konudur� 

Pontus meselesi asl�na bak�l�rsa Frans�z İhtilali�nin doğur�

duğu milliyetçilik ak�m�n�n XIX� as�r boyunca geli�tirdiği fikirlerin 

XX. asra bir aks-i sedas�d�r� Bilindiği �zere Karadeniz B�lgesi�nde 

ya�ayan Rumlar ve bununla beraber ba�ta Yunanistan olmak �ze�

re bat�l� g�çler� Osmanl��y� parçalamak� akabinde de Anadolu�da 

filizlenen mill� m�cadeleyi akamete uğratmak gayesiyle hararetli 

bir çal��ma içersine girmi�lerdi� 

Rumlar, Batum�dan İnebolu�ya kadar uzanan Karadeniz sa-

hilinde, Trabzon merkezli bir Rum-Pontus devleti kurmak haya-

lindeydi� Tarih� kay�tlar� Trabzon�un vatanperver M�sl�man-T�rk 

halk�n�n bu emeli fark etmesi ile harekete geçmi� olduğunu ve bu 

sinsi oyunu bozmak için ilk olarak Şubat �����da �Trabzon Muha-

faza-i Hukuk-� Milliye Cemiyeti�ni kurduklar�n� yazmaktad�r.19 

Cemiyet akabinde Rum ve Ermeni tehlikesine kar�� ba�ta Erzurum 

olmak �zere Doğu Anadolu�da kurulmu� olan cemiyetlerle i� birli�

ğine gitmi�tir� Bu birlikte hareket etme fikri� Mustafa Kemal�in IX. 

Ordu M�fetti�i olarak Anadolu�ya geçtiği ve akabinde toplanan 

Erzurum Kongresi�nden sonra daha da kuvvetlenmi�tir� Mustafa 

Kemal daha Samsun�a ç�kt�ğ� tarihte Rum çetelerinin sinsi faali�

yetlerini tespit etmi�ti�  

Yunanistan, 1916-���� y�llar� aras�nda� Anadolu�nun Doğu 

Karadeniz B�lgesi�nde ya�ayan Ortodoks-Rum n�fusun� T�rk ma�

kamlar�n�n sistematik imha politikas�n�n kurban� olduğunu ve 
ancak Yunanistan�a s�ğ�nabilenlerin canlar�n� kurtard�klar�n� iddia 

                                                           
19  Erg�n Aybars� �Trabzon Muhafaza-i Hukuk-� Milliye Cemiyeti�, Tarih İnceleme�

leri Dergisi� II� Ege Üniversitesi Edebiyat Fak�ltesi Yay�� İzmir� ����� s����-164. 
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etmektedir� Yunan Parlamentosu� �� Şubat ���� tarihinde� �� 

May�s�� �Pontus� Yunanl�lar�n�n T�rklerce Katlini Anma G�n�� ola-

rak kabul etmi�tir.20 Ancak tarih� Yunan iddialar�yla çat��makta 

ve çok farkl� bir y�n� i�aret etmektedir�  

Yunanl� politikac�lar�n konu�malar�nda s�k s�k tekrarlad�k�

lar� �T�rkiye�nin kan kayb�ndan �lmesi için� yaralar�n� ka��yaca�

ğ�z���� y�n�ndeki ifadelerinin bir �r�n� olan Pontus� Atina�y� bağ�

layan bir mesele değildir� �����den �nce Doğu Karadeniz sahille�

rinde ya�ayanlar� sadece Devlet-i Âliyye�de hayatlar�n� idame 

eden az�nl�klardan biri olan Bizans k�kenli Rumlard�� Bunlar� Os�

manl� İmparatorluğu�nun s�n�rlar� dâhilinde ��� y�l huzur içinde 

ya�am��� imparatorluğun zenginliklerinden fazlas�yla pay�n� alm�� 

olan Hristiyanlard�� Yunanistan ile uzaktan veya yak�ndan hiçbir 

kan bağlar� da yoktu�  

Ayn� zamanda Yunan emperyalizmi� Anadolu Rumlar�n�n fe�

laketi olmu�tur� Venizelos�la ba�layan �Megalo İdea� politikas�,21 

T�rkiye�deki Rumlar� ayakland�rarak toprak talepleriyle devlete 

isyan ettirmi�tir� T�pk� �����lerde olduğu gibi Rus� İngiliz ve 

Frans�z tahrikleriyle Osmanl� İmparatorluğu�nun s�n�rlar� dâhi�

linde bulunan deği�ik k�kenden milletlerin T�rklere kar�� ayak�

land�r�ld�klar� gibi Rumlar da isyan ettirilmek istenmi�ti� Bu ha�

reketin as�l gayesinin� bir Yunan Devleti kurmak değil� yabanc� 

b�y�k devletlerin Osmanl� İmparatorluğu�nu parçalayarak yer alt� 

ve yer �st� zenginliklerini yağmalamak için tatbik sahas�na koy�

duklar� politikalar olduğunu Yunanl� tarihçiler bile yazmaktad�r� 

G�z ard� edilemeyecek bir gerçek de aradan neredeyse bir as�r 

geçmesine rağmen T�rkiye Cumhuriyeti�ni; �Rum-Pontus Devleti�, 

�Ermeni Devleti� ve �K�rt Devleti� �eklinde parçalama çabas� için�

de bulunanlar�n hâlen var olduğu gerçeğidir�  

Önceleri basit bir folklorik �ğe olan �Pontus� terimine, 1974 

K�br�s Harekât��ndan sonra� T�rkiye aleyhine has�mane duygular� 

k�r�klemek gayesiyle ideolojik bir mânâ da y�klenmi�tir� Yunanl� 

siyasiler �Pontus fikri�nin s�m�r�lmesinin� T�rk devletinin teme�

lini meydana getiren politik ve k�lt�rel ilkeleri berhava etme ça�

                                                           
20  Kul, age, s.13. 
21  Megalo İdea fikri için bkz� Karadeniz�de Pontus R�yas�, Trabzon Belediyesi 

Yay., Trabzon, 1997, s.25-��� Ali G�ler� �Milli M�cadele�de Rum-Yunan Ter�r 

Örg�tler�, Ba�lang�çtan G�n�m�ze Pontus Sorunu, (Ed. Veysel Usta), Serander 
Yay�� Trabzon� ����� s���� vd�� Çapa� Pontus Meselesi, s.50. 
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balar�na hizmet edeceğini ve Bat� Trakya�daki T�rk az�nl�k men�

suplar�n� kovmak veya asimile etmek için bir gerekçe te�kil ede�

ceğini d���nm��lerdir�  

Yunan taraf�n�n �ncelikli hedefi� muhtemelen mikro milli�

yetçi duygular� k��k�rtmak suretiyle T�rkiye�nin çok k�lt�rl� etnik 

yap�s�nda istikrars�zl�k ortaya ç�karmakt�r� Gayenin� T�rkiye�nin 

toprak b�t�nl�ğ�n� bozmak� dolay�s�yla Yunanistan��n Megalo 

İdea hedefine ula�ma çabas� olduğu da s�ylenebilir� Gerçekten de 

Yunan H�k�meti� T�rklerin yoğun olarak ya�ad�ğ� Bat� Trakya�n�n 

demografik yap�s�n� deği�tirme çabas� içerisinde� eski Sovyetler 

Birliği topraklar�ndan g�ç eden ������� Pontuslu Rum�u Bat� 

Trakya�ya yerle�tirmi�tir� Yunanca�y� bile bilmeyen bu g�çmenle�

re� Yunanl�lar�n� T�rkleri b�lgeden uzakla�t�rma plan� doğrultu�

sunda Bat� Trakya�ya yerle�tirilmelerini kabullensinler diye zora�

ki bir �Pontus kimliği� enjekte edilmektedir. 

Pontus meselesinin ortaya ç�k���� geli�mesi� sonu ile b�lge�

deki Rumlar�n men�ei� genel n�fustaki oranlar�� sosyoekonomik 

durumlar� ve Yunan Megalo İdeas��na nas�l bula�t�klar�na dair 

geni� çapl� çal��malar geçmi�te yap�lm��� g�n�m�zde de yap�l�

maktad�r.22 Bununla birlikte Kurtulu� Sava�� sonras�nda Pontus 

                                                           
22  Pontus meselesi hakk�nda geni� bilgi için bkz�� Fatma Acun� �Tarih Boyunca 

Pontus�, Mill� M�cadelede Giresun Sempozyumu ��-7 Mart 1999), Giresun Be-
lediyesi Yay�� İstanbul� ����� s���-��� Hayati Akta�� �Doğu Karadeniz B�lge�
si�nde Pontus Devleti Kurma Çabalar� ve Bu Amaçla Haz�rlanan Propaganda Ki�

taplar��, Ba�lang�çtan G�n�m�ze Pontus Sorunu, (Ed. Veysel Usta), Serander 
Yay., Trabzon, 2007, s.275-���� G�lbadi Alan� �Anadolu�daki Yabanc� Okullar 
ve Pontusçuluk�, Ba�lang�c�ndan G�n�m�ze Pontus Sorunu, (Ed. Veysel Usta), 
Serander Yay., Trabzon, 2007, s.175-���� Ha�im Albayrak� Tarih Boyunca Ka-
radeniz�de Etnik Yap�lanmalar ve Pontus� Bab�ali Kitapl�ğ� Yay�� İstanbul� ����� 
Mustafa Balc�oğlu� İki İsyan� Koçgiri� Pontus� Bir Pa�a� Nurettin Pa�a, Babil 

Yay�� Ankara� ����� S�leyman Beyoğlu� �Giresun�da Pontusçu Faaliyetler ve 
Topal Osman Ağa�, Ba�lang�çtan G�n�m�ze Pontus Sorunu, (Ed. Veysel Usta), 
Serander Yay., Trabzon, 2007, s.365-385; Bilgin, agm, s.29-73; Mehmet Bilgin, 
Karadeniz�de Post Modern Pontusçuluk, Doğu K�t�phanesi Yay�� İstanbul� 
2007; Black Book: The Tragedy of Pontus (1914-1922), (Yay. Haz. Central Coun-
cil of Pontus�� Atina� ����� Salim C�hçe� �G�n�m�zde Doğu Karadeniz�de Pon-

tusçuluk Faaliyetleri�, Ba�lang�çtan G�n�m�ze Pontus Sorunu, (Ed. Veysel Us-
ta), Serander Yay., Trabzon, 2007, s.437-482; Mesut Çapa� �Giresun Mutasar-
r�f�n�n Pontus Meselesiyle İlgili Bir Raporu�, Belgelerle T�rk Tarihi Dergisi, 29, 
Temmuz 1987, s.54-��� Mesut Çapa� Milli M�cadele D�neminde Trabzon M�da�
faa-i Hukuk Cemiyeti, Trabzon, 1998; Mesut Çapa� Pontus Meselesi, Serander 

Yay�� Trabzon� ����� Mesut Çapa� Pontus Meselesi, Trabzon ve Giresun�da Mill� 
M�cadele� TKAE Yay�� Ankara� ����� Ali G�ler� �Milli M�cadele�de Rum-Yunan 
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hayalinin asl�nda son bulmad�ğ�n�� aksine içten içe g�n�m�ze 

kadar devam ettirildiğini� gelinen noktada sadece takip edilen 

y�ntemde farkl�l�klar olduğunu net bir �ekilde g�rmek gerekmek�

tedir. 

Sonuç 

Ülke olarak s�zde Ermeni soyk�r�m� konusundaki problem�

lerimizi ç�zememi�ken� PKK ter�r� ve nihayetinde �� Temmuz 

darbe giri�imi sonras� olu�an kaos ortam�nda d�zl�ğe hen�z ç��

kamam��ken bir de s�zde Pontus soyk�r�m� iddialar� ve d�� destek�

li Pontusçuluk faaliyetleriyle uğra�mak durumunday�z� Ermeni 

soyk�r�m� konusunda y�llardan beri verdiğimiz m�cadeleyle son 

derece değerli birikimlerimizin olduğu bir gerçektir� Bu minval 

�zere tarihten ve ya�anm�� olaylardan al�nan dersler ve yap�lacak 

olan sistemli çal��malarla bu problemin de alt�ndan kalkabilecek 

g�ç ve kudrete sahip olduğumuz bir gerçektir� 

Asl�na bak�l�rsa Pontus denilen bu mesele� diğerleri gibi ba�

ğ�ms�z T�rk devletinin var olmas�� bayrağ�n�n inmemesi meselesi�

dir� T�rkiye�de Pontus diye bir b�lge ve orada ya�ayan Pontuslu 

diye bir halk da yoktur� Buna kar��l�k Yunanl� ve Rumlar�n bu 

isimleri kullanarak s�rekli canl� tutmaya çal��t�klar� bir mill� he�

def ve hayalleri vard�r� Venizelos gemisine �����da g�sterilen 

                                                                                                                             
Ter�r Örg�tleri�, Ba�lang�çtan G�n�m�ze Pontus Sorunu, (Ed. Veysel Usta), Se-
rander Yay., Trabzon, 2007, s.335-364; Karadeniz�de Pontus R�yas�, Trabzon 

Belediyesi Yay�� Trabzon� ����� Y�lmaz Kurt� �TBMM Taraf�ndan Haz�rlanan 
Pontus Meselesi Adl� Kitab�n Tan�t�m��, Ba�lang�çtan G�n�m�ze Pontus Sorunu, 
(Ed. Veysel Usta), Serander Yay., Trabzon, 2007, s.297-���� H�seyin M�mtaz� 
Karadeniz�in Kitab� Pontus Masal�� Toplumsal D�n���m Yay�� İstanbul� ����� 
Mehmet Okur, �Fener Patrikhanesi ve Metropoliterin Pontusçuluk Faaliyetle�
ri�, Ba�lang�çtan G�n�m�ze Pontus Sorunu, (Ed. Veysel Usta), Serander Yay., 

Trabzon, 2007, s.249-���� Hikmet Öks�z� �Pontusçuluğun Sonu� N�fus M�ba�
delesi�, Ba�lang�çtan G�n�m�ze Pontus Sorunu, (Ed. Veysel Usta), Serander 
Yay., Trabzon, 2007, s.425-���� Hikmet Öks�z-Hayati Akta�� �Pontus Mesele-
si�nin Tarihsel Arka Plan� ve İngiliz-Amerikan Belgelerine Yans�mas��, Ba�lan�
g�çtan G�n�m�ze Pontus Sorunu, (Ed. Veysel Usta), Serander Yay., Trabzon, 
2007, s.307-334; Pontus Meselesi, Matbuat ve İstihbarat Matbaas�� Ankara� 

1338; Pontus Meselesi� �Yay� Haz� Y�lmaz Kurt�� TBMM Yay., Ankara, 1995; Sel-
çuk Ural� �M�tareke D�nemi�nde Pontus Hareketi�nin Doğu�una Y�nelik Faali�
yetler�, Ba�lang�çtan G�n�m�ze Pontus Sorunu, (Ed. Veysel Usta), Serander 
Yay., Trabzon, 2007, s.226-���� Nuri Yaz�c�� Milli M�cadelede Canik Sancağ�n�
da Pontusçu Faaliyetler �����-1922)� Çizgi Kitabevi� Ankara� ����� Stefanos Ye�

rasimos, �Pontus Meselesi, 1912-1923�, Toplum ve Bilim, 43-44, 1988-1989, 
s.33-76.  
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tepkiye23 kar�� ç�kan taraflar da olmu�tur� Pontus kar��tlar�n� 

bunlar �Hadi can�m siz de� Bir bardak suda f�rt�na kopar�yorsunuz� 

olay� gereğinden fazla b�y�t�yorsunuz� paranoya g�r�yorsunuz� 

diye suçlamaktan da geri kalmam��lard�r� 

S�rada az�nl�klara sağlanan anadilde eğitim hakk�n�n safsa�

talar�nda olduğu gibi Pontusça TV yay�nlar�n�n� kurslar�n�n ve 

Grek Alfabesinin bulunduğunu s�ylersek herhâlde hayalperest 

olduğumuz s�ylenemez� Son derece masum� insanc�l� k�lt�rel ve 

ekonomik olduğu için insanlara kabul edilebilir gelen �Turizm� 

maskeli Pontus melanetinin g�n�m�zde hem Yunanistan�da hem 

�lkemizde hem de d�nya kamuoyu �n�nde halen varl�ğ�n� s�rd�r�

d�ğ�n� s�ylemek abart� olmayacakt�r� Yap�lan faaliyetler takip ve 

tetkik edildiğinde Pontus konusunda hummal� bir çal��man�n var 

olduğunu g�rmek m�mk�nd�r� 

Yunanistan��n� �� Temmuz malum darbe giri�imi sonras� 

g�nlerde Pontus Soyk�r�m masal�n� Amerika� Fransa� İngiltere ve 

İtalya�da g�ndeme getirerek T�rkiye aleyhine propaganda malze�

mesi olarak kullanmaya ba�lad�ğ� m��ahade edilmektedir� Bug�n 

NATO M�ttefiklerimiz olan ve yukar�da isimlerini sayd�ğ�m�z �l�

kelerin 1917�de Yunanistan ile T�rk Devletini parçalayarak� �ze�

rinde bir Rum Cumhuriyeti kurmak için nas�l bir ortakl�k kurmu� 

olduklar� da hat�rdan ç�kar�lmamal�d�r� 

Suni bir mesele olarak ortaya ç�kar�lan Pontus ile ortaya 

konulanlar�n asl�nda gerçekle hiçbir alakas�n�n olmad�ğ� da bili�

nen bir gerçektrir� Bununla birlikte M�Ö� ���-�� y�llar� aras�nda 

ya�ayan Pontus Devleti�nin� Grekçe kullanmak d���nda Yunanistan 

ile bir ilgisinin olmad�ğ�� Yunanl�lar�n� Karadeniz de dâhil olmak 

�zere kurduklar� koloni �ehirlerine �vatan� g�z�yle değil �s�m�r�

ge� olarak bakt�klar�n�� M�S� ����-���� y�llar� aras�nda h�k�m 

s�ren Trabzon-Rum Devleti�nin de Yunanistan ile bir ilgisinin 

olmad�ğ�n�� Karadeniz B�lgesi�nin hem Pontus Krall�ğ� hem de 

Trabzon-Rum İmparatorluğu�ndan daha uzun bir s�re T�rk hâki�

miyetinde olduğunu� b�lgenin Kurtulu� Sava�� ile birlikte �lke 

b�t�nl�ğ�n� sağlayan ve bunu b�t�n d�nyaya kan�tlayan T�rkiye 

Cumhuriyeti�nin ayr�lmaz bir parças� olduğunu� Yunanistan��n 
�Pontus� gibi� olmayacak hayallerin pe�inden ko�mas�n�n �d�nya 

bar���� için son derece tehlikeli olduğunu� �ayet bu nevi politika�

                                                           
23  Tetik, agm, s.211-224 
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lar�n pe�inden ko�ulacaksa Yunanistan��n� tarihsel Makedonya�n�n 

s�n�rlar� içerisinde bulunan Selanik �ehrini� �ncelikle Makedon�

ya�ya vermesi gerektiğini� son olarak da Yunanistan� bu yay�lmac� 

tutumundan vazgeçmediği s�rece yanl�� ve tehlikeli bir politika�

n�n b�t�n sorumluluğunu t�m d�nyaya kar�� aç�klamak ve muh�

temel sonuçlar�na katlanmak zorunda olduğunu� T�rkiye Cumhu�

riyetinin kom�ular�yla ve b�t�n d�nya �lkeleriyle bar�� ve karde��

lik içerisinde uygarl�k ve esenlik dolu m�nasebetler kurma çaba�

s�nda olduğunu� dahas� bu d���nce ile de hiçbir �lkenin toprağ�n�

da g�z�n�n olmad�ğ�n�n ba�ka �lkelere de verecek bir kar�� top�

rağ� bulunmad�ğ�n� herkesin anlamas� gerekir� 

Bu bağlamda b�lge halk�m�z�n her daim uyan�k olmas� ge�

rektiğini� faaliyetlerinden ��phelendikleri turist veya ba�ka amaç�

larla b�lgeye gelen ziyaretçileri zaman kaybetmeden kolluk kuv�

vetlerine bildirmeleri gerekliliği kaç�n�lmazd�r� Yunanistan�da 

okumak �zere burslar verilerek g�nderilen gençlerimizle ilgile�

nilmesi� ne gibi faaliyetlerde bulunduklar�n�n ara�t�r�lmas� da 

ayr�ca �nem arz etmektedir� Yunanistan�da okutulan �ğrencilere 

gerekirse diploma denkliği verilmemesi ve bu suretle Yunanis�

tan�a giden gençlerimizin kirli emellerle donat�lmamas� sağlan�

mal�d�r� Kar��l�kl� k�lt�rel faaliyetler ad� alt�nda d�zenlenen faa�

liyetler takip edilmeli� Yunan istihbarat elemanlar�n�n Karadeniz 

b�lgesinde faaliyet g�stermeleri ivedilikle men edilmelidir� Daha 

zorlu bir d�neme girildiği ve Cumhuriyetimizin ���� y�l�nda Sevr 

anla�mas�n� y�r�rl�ğe koyman�n hayalini ya�ayanlara b�lge halk�� 

kolluk kuvvetleri ve devlet erkan� ile toplu hareket ederek gere�

ken cevab� vermelidir� Pontus konusunda b�lge halk�n� bilinçlen�

direcek bilimsel ve k�lt�rel faaliyetler ivedilikle bir program da�

hilinde zaman kaybetmeden yerine getirilmelidir.  
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PONTUS TEŞKİLATLARI VE PONTUSÇULUK PROPAGANDASI  

Y�ksel KÜÇÜKER  

 

Giri� 

T�rkiye Yunanistan taraf�ndan �srarla g�ndemde tutulmaya 

çal���lan ve tamamen siyasi nitelikli bir konu olan Pontus Meselesi 

�zerinden uluslararas� alanda k��eye s�k��t�r�lmak istenmektedir. 

Yunanistan ve Rum diasporas� taraf�ndan �zellikle Ermeni diaspo�

ras�n�n y�r�tt�ğ� T�rkiye kar��t� iddialardan ilham ve doğrudan 

ve dolayl� destek al�nd�ğ� bir gerçektir� Nitekim T�rkiye�nin Avru�

pa Birliği�ne �yelik ba�vurusu s�recinde haz�rlanan ilerleme ra�

porlar�nda Pontus ve Ermeni meselelerinin birbirleriyle ili�kilen�
dirilmeye çal���ld�ğ� g�r�lmektedir� Avrupa Parlamentosu�nda yer 

alan Yunan parlamenterler bu ilerleme raporlar�na T�rkiye�nin 

�Pontus soyk�r�m��n� tan�mas� y�n�nde maddeler konulmas� y��

n�nde tekliflerde bulunmaktad�rlar� Öte yandan Yunan-Ermeni 

Dostluk Derneği taraf�ndan Yunan Parlamentosu�nun s�zde Erme-

ni soyk�r�m iddialar�n� tan�nmas� gerektiği1 y�n�ndeki teklifine 

uygun bir karar almas� ve sonras�nda ç�kar�lan bir yasayla ��� 

Nisan Ermeni Soyk�r�m� G�n��n�n tan�nmas��2 ���� May�s��nda 

Selanik�te d�zenlenen s�zde Pontus-Rum soyk�r�m�n� anma t�reni 

ve y�r�y���nde kat�l�mc�lara hitaben konu�an Makedonya ve 

Trakya Bakan� Nikos Çiarçionis�in �soyk�r�m�n� uluslararas� alan�

da Ermeni ve Yahudi soyk�r�mlar�yla birlikte tan�nmas� gerektiği�

ni s�ylemesi3 gibi eylem ve s�ylemler Pontus Meselesi konusunda 

her f�rsatta Ermeni Meselesine at�fta bulunulmaya çal���lmas� 

politikas�n�n birer d��avurumudur� 

Yunanistan��n ve Rum diasporas�n�n Pontus Meselesi bağ�

lam�ndaki bu �zel çaba ve giri�imlerinin tarih� gerçekliklerle bir 

                                                           
*  Dr� Öğr� Üyesi� Karadeniz Teknik Üniversitesi� Karadeniz Ara�t�rmalar� Ensti-

t�s� Öğretim Üyesi� E-Posta: ykucuker@ktu.edu.tr. 
1  Milliyet, 16 Nisan 1994, s.19. 
2  http://www2.tbmm.gov.tr/d21/7/7-3010c.pdf (13.05.2019). 
3  Milliyet� �� May�s ����� s���� 



96 � Pontusçuluk Propagandas� Faaliyetleri 

 
 

alakas�n�n olmay��� bu çevreler aç�s�ndan en �nemli handikapt�r� 

Zira benzer giri�imler Birinci D�nya Sava�� ve akabinde ya�anan 

Mill� M�cadele s�reçlerinde Fener Rum Patrikhanesi ve kurulan 

çok say�daki te�kilat arac�l�ğ�yla da devreye sokulmu� ancak umu�

lan sonuç elde edilememi�tir� 

1- İlk Pontusçu Te�kilatlanmalar ve Faaliyetleri 

Pontus Meselesi�nin �ekillenmesinde ��� y�zy�l�n�n ba�la�

r�ndan itibaren Anadolu�da ve yabanc� �lkelerde kurulmu� olan 

Pontusçu �rg�t� cemiyet� komite ve organizasyonlar gibi te�kilat�

lar �nemli rol �stlenmi�lerdir� Bu te�kilatlar�n yoğunlukta olduğu 

b�lgelerin ba��nda ise Doğu Karadeniz b�lgesi gelmekteydi� İrili 

ufakl� t�m bu te�kilat piramidinin �nc�l�ğ� ve çat� rol�n� oyna�

yan Pontus Cemiyeti� ���� senesinde Merzifon�da bulunan Ameri�

kan kolejinin Rum �ğrencileri taraf�ndan daha �nce kurmu� ol�

duklar� Rum İrfanperver Kul�b� ve Pontus İdman Kul�b��n�n4 

birle�tirilmesi ile ortaya ç�km��t��5 Özellikle Mill� M�cadele d�ne�

minde aktif ve etkin faaliyetler y�r�ten Pontus Cemiyeti�nin temel 

amac� Trabzon� Ordu� Giresun� Samsun� Sinop, Zonguldak, Tokat, 

Amasya� Çorum� Yozgat ve Sivas�� içine alacak �ekilde bir Pontus 

Cumhuriyeti�nin kurulmas� olmu�tur�6 

Zamanla faaliyet sahas�n� geni�leten ve bu doğrultuda ���� 

senesinde Pontos adl� bir risale ç�karan7 Pontus Cemiyeti�ni ayn� 

sene içinde Rum k�kenli Amerikan rahip Klematios taraf�ndan 

İnebolu�da kurulan ba�ka bir te�kilat takip etti�8 İlk tohumlar� bu 

�ekilde at�lan te�kilatlanma giri�imleri� ���� senesinde bu kez 

daha ciddi bir h�viyet kazanm�� ve resm� bir kimlik sahibi olan 

                                                           
4  Pontus İdman Kul�b�� Asya-y� Suğra Komitesi�nin bir �ubesi s�fat�yla Rum 

gençlerinin zihnini buland�rm��� para toplay�p beyannameler dağ�tm�� ve ken�

dilerine kat�lmayanlar� �l�mle tehdit etmi�tir� Pontus Meselesi, �Haz�� Y�lmaz 
Kurt�� TBMM K�lt�r� Sanat ve Yay�n Kurulu Yay�nlar�� Ankara, 1995, s.125, 126. 

5  Mesut Çapa� Pontus Meselesi� Trabzon ve Giresun�da Milli M�cadele� T�rk 
K�lt�r�n� Ara�t�rma Enstit�s� Yay�nlar�� Ankara, ����� s��� �� Nuri Yaz�c�� 
�Canik�te Pontus�çu Faaliyetlerin Ortaya Ç�k����� Birinci Tarih Boyunca Karade-
niz Kongresi Bildirileri, 13-17 Ekim 1986, (Haz.: Mehmet Sağlam vd.), Ondokuz 

May�s Üniversitesi Yay�nlar�� Samsun, 1988, s.438. 
6  Genelkurmay Asker� Tarih ve Stratejik Et�t Ba�kanl�ğ� �ATASE�� Klas�r �Kl��� 

2474, Dosya (Ds.): 1-B/54, Fihrist (Fh.): 21-1. 
7  Yaz�c�� agm, s.438. 
8  Mustafa Balc�oğlu� İki İsyan� Koçgiri� Pontus� Bir Pa�a� Nurettin Pa�a, Babil 

Yay�nc�l�k� İstanbul, ����� s���� Kemal Atat�rk� Nutuk� II� �� Bask�� Milli Eğitim 
Bas�mevi� İstanbul, 1969, s.626. 
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patrikhaneyi temsilen Samsun�da Amasya Metropolitliği g�revini 

s�rd�ren Germanos�un kontrol�nde �ç yeni te�kilat daha kurul�

mu�tu� Bunlar� k�lt�rel i�lere yoğunla�an Rum Tecedd�d ve İhya 

Cemiyeti� b�lgede eli silah tutanlar� silahland�rma i�ini y�r�ten 

M�dafaa-i Me�ruta Cemiyeti ve parasal yard�m toplamak ve ha�

berle�meyi sağlamakla g�revli Mukaddes Anadolu Rum Cemiyeti 

isimli te�kilatlard��9 Trabzon merkezli Rum İttihad-� Milli Cemiyeti 

de Karadeniz b�lgesinde faaliyet y�r�ten bir ba�ka te�kilatt�� ���� 

senesi Aral�k��nda G�m��hane�de de bir �ube açan te�kilat� Yunan�

l�k propagandas� yaparak b�lgedeki Rumlar�n himaye ve m�dafa�

as�n� sağlamaya çal��m��t�r�10 Yunan �irketleri taraf�ndan lojistik 

destek g�ren bu te�kilatlar11 çoğalarak k�sa s�re içinde Ünye� Fat�

sa� K�r�ehir� Kavak� İnebolu� Havza� Çar�amba� Bafra� Sinop� Kay�

seri� Ürg�p ve Tokat gibi yerlerde �ubeler açmay� ba�ard�lar�12 

Te�kilatlanma s�recinin Me�rutiyet�in ilan�n�n hemen ar�

d�ndan ba�lat�lmas� dikkat çekicidir� Zira b�lgede te�kilatlanmay� 

gerektirecek herhangi bir atmosfer yok iken me�ru m�dafaa iddi�

as�yla b�yle bir yola girilmesinin savunulabilir bir dayanağ� yok�

tu.13 Buna rağmen� as�ls�z iddialar �zerinden y�r�yen te�kilatlan�

ma giri�imlerinin arkas� kesilmemi�� Birinci D�nya Sava���n�n 

hemen ertesinde b�lgedeki Pontusçu te�kilatlara yenileri eklen�

meye devam etmi�tir� Samsun�da ���� senesinde� ayn� zamanda 

�k�t� durumda bulunan Rumluğun intikam�n� almak ve haklar�n� 

savunmak� amac�yla olu�turulmu� olan Mukaddes Anadolu-Rum 

Kul�b� isimli gizli te�kilat�n da ba�kanl�ğ�n� y�r�ten14 Metropolit 

vekili Eftimos Zilon ba�kanl�ğ�nda15 kurulan Samsun Rum Muha-

cir�n Cemiyeti bunlardan biridir� Bu cemiyet� İstanbul�daki Rum 

Muhacir�n Cemiyeti�nin Samsun �ubesi s�fat�yla Anadolu�nun çe�

�itli b�lgelerinde ya�ayan Rumlar�n Samsun b�lgesinde iskân 

edilmeleri i�ini �stlenmi�ti� Metropolitlere b�lgelerindeki Rum 

                                                           
9  Pontus Meselesi, s.64. 
10  Pontus Meselesi, s.168. 
11  Mustafa Serdar Palab�y�k� Y�ld�z Deveci Bozku�� �Pontus Meselesi� Genel Bir 

Bak���� Uluslararas� Suçlar ve Tarih, 11-12, Ankara, 2011, s.110. 
12  Pontus Meselesi, s.64. 
13  Stefanos Yerasimos, Milliyetler ve S�n�rlar� Balkanlar� Kafkasya ve Ortadoğu, 5. 

Bask�� �Çev�� Şirin Tekeli�� İleti�im Yay�nlar�� İstanbul, 2002, s.356.  
14  Pontus Meselesi, s.129, 140. 
15  �Nurettin Pa�a Puntoscular� Anlat�yor�� Yak�n Tarihimiz� Birinci Me�rutiyetten 

Zaman�m�za Kadar� �� Vatan Gazetecilik ve Matbaac�l�k T�A�Ş�� İstanbul, 1962, 
s..225. 
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n�fusun tespit edilmesi emri g�nderen Rum Muhacir�n Cemiyeti� 

bu �ekilde bir yandan n�fus içinde Rum çoğunluğunun sağlanma�

s�na çal���rken diğer yandan da bu amaca ula�mak için gerekli 

olan madd� kaynağ�n sağlanmas� i�ini y�r�tmekteydi� Nitekim 

Metropolitliğe yap�lan bask�nda cemiyetin Samsun �ubesi ba�kan� 

Zilon�un odas�ndan Osmanl� H�k�meti aleyhine d�zenlenmi� pro�

paganda malzemesi mahiyetindeki belgeler ve planlanan Pontus 

devleti haritas� ile birlikte ortaya ç�kar�lan para makbuzlar� bunu 

ortaya koymu�tu�16 

Anadolu�da kurulan te�kilatlar�n en �nemli destekçisi o d��

nem Yunanistan ile e�g�d�m halinde çal��an Fener Rum Patrikha�

nesi olmu�tur� Öyle ki Patrikhane� Osmanl� Devleti�ne kar�� çete 

sava�� veren ayr�l�kç� gruplara her t�rl� desteği vermekten çe�

kinmemi�tir�17 Mondros M�tarekesi �ncesi ve sonras�nda Osmanl� 

topraklar�ndaki b�t�n Rum faaliyetlerini kontrol eden Patrikhane� 

Anadolu�nun çe�itli b�lgelerindeki çeteleri te�kilatland�rm��� g�s�

teriler organize etmi� ve k�lt�rel faaliyetler y�r�tm��t�r�18  

Pontus Meselesi ise Fener Rum Patrikhanesi için ayr� bir 

�neme sahipti� Ba�ta Trabzon olmak �zere Samsun ve Amasya gibi 

b�lgelerde Patrikhane�nin temsilcisi konumundaki metropolitlik-

lerin Pontus Meselesi çerçevesinde b�lgede y�r�tt�kleri faaliyet�

ler bu meselenin seyrinde �nemli bir yere sahiptir� Germanos ve 

Hrisantos gibi patrikhaneye bağl� s�zde din adamlar�n�n mesele�

nin uluslararas� sahada tan�t�lmas� ve bu konuda kamuoyu olu�tu�

rulmas� bağlam�nda meselenin b�t�n�ne doğrudan etki eden faa�

liyetleri �nemlidir� 

Pontusçu çevrelerin Doğu Karadeniz b�lgesindeki her t�rl� 

y�k�c� faaliyetlerinin arkas�nda olan Patrikhane bir yandan T�rk�

ler hakk�nda gerçeklerle alakas� olmayan iddialarla dolu yay�nlar 

�zerinden kara propaganda faaliyetleri s�rd�r�rken diğer yandan 

i�gallere kar�� Anadolu�da ortaya ç�kan Mill� M�cadele hareketine 

kar�� i�galci İngilizlerin yan�nda saf tutmu�tur�19 Yunanistan, 

                                                           
16  Yaz�c�� agm, s.441. 
17  T�rk İnk�lap Tarihi Enstit�s� �TİTE�, 52/104, Belge No (Bn.): 8.  
18  Mehmet Okur� �Milli M�cadele D�neminde Fener Rum Patrikhanesinin ve 

Metropolitlerin Pontus Rum Devleti Kurulmas�na Y�nelik Giri�imleri�� Ankara 
Üniversitesi T�rk İnk�lap Tarihi Enstit�s� Atat�rk Yolu Dergisi, 29-��� AUTİTE 

Yay�nlar�� Ankara, 2002, s.103. 
19  TİTE, 29/70, Bn.: 18, 06/04/1336; TİTE, 31/11, Bn.: 3, 28/04/1336. 
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Rusya ve Amerika�dan gelen çok say�da Rum muhacirin T�rkiye�ye 

yerle�tirilmesine �n ayak olan Patrikhane� Anadolu�daki metropo�

litliklere g�nderdiği yaz� ile T�rkleri İtilaf Devletleri temsilcileri�

ne �ikâyet etmeleri emrini vermi�tir�20 İtalyan ve Frans�z Subay�

larla irtibat kurmak suretiyle silah ve cephane temini gayreti içi�

ne girilmesi,21 İstanbul�daki Yunan konsolosu ve Venizelos taraf�

tarlar� ile ortak çal��an Patrikhane azalar�n�n İstanbul ve Çatalca 

dâhilindeki Rumlar� cemiyetlerine asker olarak kaydederek silah 

ve bomba temin etmeye çal��malar��22 bu doğrultuda sand�klarca 

silah� yerli Rumlara dağ�tmalar��23 Bol�evik ihtilalinden kaçarak 

İstanbul�a gelen Ruslardan sat�n al�nan silahlar� Rum çetelere 

aktarmalar��24 Rumlar�n i�gal ettikleri b�lgelerden ç�kar�lmalar� 

halinde İstanbul�da kanl� bir ihtilal planlamalar��25 Trakyal� olup 

İstanbul�da ikamet eden Rumlara Trakya�n�n muhtariyeti hakk�n�

da bir beyanname imza ettirmek istemeleri26 ve Ermeni patrikle-

rinin de destek ve te�vikiyle eli silah tutanlar� Yunan ordusuna 

kat�lmak �zere sevk etme giri�imleri27 gibi faaliyetleri, Patrikha-

ne�nin tak�nd�ğ� d��manca tutumuna verilebilecek ba�ka �rnekle�

rindendir. 

Patrikhane Osmanl� Devleti�nin fiil� olarak ortadan kalkt�ğ�� 

Anadolu�da i�gallere kar�� te�kilatlanman�n ve m�cadele etme 

ruhunun devreye girdiği Mill� M�cadele d�neminde de �n planda 

olmay� s�rd�rm��t�r� Bizzat Mustafa Kemal Pa�a taraf�ndan iha�

neti belgeleriyle ortaya konulmu�� bu bağlamda Mavri Mira (Kara 

Talih� isimli te�kilat �zerinden y�k�c� faaliyetler organize eden 

komitalar te�kil etmek ve g�steri ve propagandalar organize et-

mekle itham edilmi�tir�28 Mavri Mira Yunan h�k�meti ve Patrik�

hane�nin madd� ve manev� yard�mlar� ile Mondros M�tarekesi�nin 

                                                           
20  Ba�bakanl�k Osmanl� Ar�ivi �BOA�, Dâhiliye Nezâreti Kalem-i Mahsus M�d�ri�

yeti (DH-KMS), 47-2/42. 
21  TİTE, 51/145, Bn.: 3, 04/04/1337. 
22  TİTE, 51/142, Bn.: 2, 18/04/1337; TİTE, 50/65, Bn.: 1, 14/09/1337. 
23  BOA, DH-KMS, 49-2/28; BOA, DH-KMS, 49-1/78; BOA, DH-KMS, 52-4/33; TİTE, 

47/122, Bn.: 2, 21/06/1338. 
24  ATASE, İstiklal Harbi Kataloğu �ISH�, Kl�� ���� G�mlek numaras� �Gn��� ��� Bn�� 

55-1. 
25  TİTE, 54/61, Bn.: 2, 18/04/1337. 
26  TİTE, 47/78, Bn.: 5, 19/08/1338; TİTE, 49/53, Bn.: 1, 21/08/1338. 
27  TİTE, 64/163, Bn.: 1, 01/04/1338. 
28  Kemal Atat�rk� Nutuk, I (1919-������ Mill� Eğitim Bas�mevi� İstanbul, 1970, 

s.3.  
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ard�ndan kurulmu� en �nemli Rum te�kilatlar�ndan biridir� Te�ki�

lat�n ba�kanl�ğ�n� Fener Rum patriği vekili Dorotheos yapmakta 

ve talimatlar�n� da doğrudan Venizelos�tan almaktayd�� Ermeni 

patriği Zaven Efendi ile i�birliği içinde çal��an te�kilat�n �lke 

içindeki Rumlar�n silahland�r�lmas�nda ve çete faaliyetlerinin 

organize edilmesinde b�y�k pay� olmu�tur�29 

1919 senesinde Patrikhane ve Yunanistan ikilisinin ortak ça�

l��mas�n�n �r�n� olarak sivrilen ve Etniki Eterya�n�n organ� vazi�

fesi g�ren Kordus isimli te�kilat30 da ad�ndan bir hayli s�z ettir�

mi�tir� Kordus te�kilat�n�n g�revi Osmanl� Rumlar�n� devlet aley�

hinde te�kilatland�rmak� çeteler olu�turmak ve g�venliğin tehdit 

edilmesi amac�yla g�çmen kaydedip bunlar� Anadolu�ya sevk et�

mekti.31 Yunan h�k�metinin hiçbir madd� ve manev� yard�m� esir�

gemediği� metropolitlerin g�n�ll� birer temsilci olarak çal��t�kla�

r�32 Kordus, memleket dâhilinde g�venliği ihlal etmek amac�yla 

Yunanistan�dan gelen çeteleri belli b�lgelere y�nlendirmek ve 

Karadeniz sahillerine g�ndermek suretiyle �lke içinde kar���kl�k 

ç�karma gayretinde olmu�tu�33 � Haziran �����da Mustafa Kemal 

Pa�a�ya çekilen �ifreli bir telgraf te�kilat�n faaliyetleri hakk�nda 

somut bilgi vermektedir� Telgrafta Kordus te�kilat�n�n Sam�

sun�daki g�venliği ihlâl etmek amac�yla ��� erkek ve yetmi� ka�

d�ndan olu�an bir feda� grubunu Samsun�a g�nderdiği bildirilmek�

teydi.34 Kordus ayr�ca Yunanistan�dan sevk edilen silah ve asker� 

m�himmat�n gizlice �lke içindeki Rumlara dağ�t�lmas�� kurduğu 

izci te�kilatlar� vas�tas�yla ��-�� ya� aras�ndaki gençlere asker� ve 

propaganda amaçl� eğitim verilmesi gibi d��manca faaliyetlerin 

de arkas�ndaki te�kilatt�.35 

                                                           
29  Harp Tarihi Vesikalar� Dergisi �HTVD�� Y�l� ��� Say�� ��� Vesika �Vsk��� ����� 

Ahmet G�zel� D�nden Bug�ne Yunanistan��n Pontus Hedefi� IQ K�lt�r Sanat Ya�
y�nc�l�k� İstanbul, 2006, s.82; Okur, agm, s.104. 

30  Ertuğrul Zekâi Ökte� �Yunanistan��n İstanbul�da Kurduğu Gizli İhtilâl Cemiyeti 
�Kordus��� Belgelerle T�rk Tarihi Dergisi� VII ����� Mente� Yay�nlar�� İstanbul, 
1971, s.22. 

31  BOA, DH-KMS, 47-2/42. 
32  �Nurettin Pa�a Puntoscular� Anlat�yor�� s����� 
33  M� Tayyip G�kbilgin� Milli M�cadele Ba�larken� Mondros M�tarekesi�nden 

B�y�k Millet Meclisi�nin Aç�lmas�na� T�rkiye İ� Bankas� K�lt�r Yay�nlar�� İstan�
bul, 2011, s.154, 155. 

34  HTVD� Y�l� �� Say�� �� Vsk�� ��� 
35  Ö� K�r�ad Karacagil� �Bir Yunan Gizli Cemiyeti� Kordos�� T�rk D�nyas� Ara��

t�rmalar�, 105/207� T�rk D�nyas� Ara�t�rmalar� Vakf�� İstanbul, 2013, s.460. 
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Anadolu�daki Rum çetelerine ve i�galci Yunan askerlerine 

silah ve m�himmat temin edilmesi g�revini y�r�ten te�kilatlar�

dan birisi de 1918 senesinde kurulan Yunan Bahriye İdaresi�ydi� 

G�r�n�rde pasaport ve vize i�lemlerini y�r�ten te�kilat� esas�nda 

silah ve m�himmat ta��yan Yunan gemilerinin y�nlendirilmesi ve 

bu silah ve m�himmat�n karaya ç�kar�lmas� ve dağ�t�lmas�n� sağ�

lamaktayd��36  

İstanbul�daki �nemli Rum te�kilatlar�ndan biri de bizzat Ve�

nizelos�un talimat�yla ���� senesi Mart��nda kurulan K�ç�k Asya 

Yunan İttihad Cemiyeti�ydi� Bu te�kilat� Rumlar aras�nda mill� 

hisleri canl� tutmak ad�na kurulmu� olan Atina merkezli Asya-y� 

Suğra Komitesi�nin Anadolu�daki ayağ�yd�� Diğer ismiyle K�ç�k 

Asya Cemiyeti� daha çok uluslararas� sahada Anadolu�nun n�fus 

yap�s�na ili�kin yapt�ğ� propaganda faaliyetleri ve Rumlar�n �lke 

içinde belli b�lgelere y�nlendirilmesi y�n�ndeki çal��malar� ile 

ad�n� duyurdu� Cemiyet bir s�re sonra faaliyetlerini yurt d��� pro�

paganda faaliyetlerine ağ�rl�k veren ve İstanbul�daki diğer Rum 

te�kilatlar�n�n tek merkezden y�nlendirmesi g�revini y�r�ten37 

Rum M�dafaa-i Milliye Cemiyeti ile birle�tirmi�tir�38  

Yunan ç�karlar� doğrultusunda propaganda faaliyetleri ya�

parak kendinden bahsettiren bir ba�ka te�kilat da Rum Matbuat 

Cemiyeti�ydi� Cemiyet İstanbul�daki Yunan B�y�kelçiliği�nde biz�

zat Yunan konsolosunun ba�kanl�ğ�nda çal��malar�n� s�rd�rm���

t�r� Fener Rum Patrikhanesi�nin yay�mlad�ğ� propaganda eserleri 

için gerek duyulan malzemeler bu cemiyet arac�l�ğ�yla temin 

edilmekteydi.39  

Fener Rum Patrikhanesi�ne bağl� Trakya ve Anadolu metro�

politlikleri taraf�ndan olu�turulan Rum Muhacir�n Cemiyeti etkin 

faaliyetleriyle �ne ç�kan gizli te�kilatlardan bir diğeridir� K�ç�k 

Asya Cemiyeti ile i� birliği yaparak Birinci D�nya Sava�� s�ras�nda 

Yunanistan, Adalar ve G�ney Rusya�ya giden ve daha �nceki d��

                                                           
36  G�zel� age, s.86. 
37  G�zel� age, s.85. 
38  Yaz�c�� agm, s.438. 

Rum M�dafaa-i Milliye Cemiyeti�nin kuran grubun amac�� İstanbul�da ayr� bir 
y�netim olu�turarak İngiliz desteğini sağlamakt�� Salim G�kçen� T�rkiye�de 
Rum-Yunan Tedhi� ve Ter�r Hareketleri �����-1923)� Yay�mlanmam�� Doktora 
Tezi� Atat�rk Üniversitesi� Atat�rk İlkeleri ve İnk�lâp Tarihi Enstit�s�� ����� 

s.270. 
39  Çapa� age, s.25, 26. 
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nemlerde Amerika�ya g�ç eden Rumlar�n yeniden T�rkiye�ye 

d�nmelerini sağlamak bu cemiyetin ana hedefiydi�40  

İzci Te�kilat�,41 Cemiyet-i Edebiye ve Pontus Rumlar� Komi�

tesi,42 Rum İttihâd-� Mill� Cemiyeti, Ahz-� Asker Şubesi, Rum Tica-

ret Örg�t� gibi İstanbul�da kurulan te�kilatlar�n yan�nda Batum 

�Pontus Rumlar� Derneği� Pontus Ulusal Merkezi�� Atina �Merkez� 

Pontus Komitesi�� Paris �Pontus Mill� Birliği�� Marsilya �Pontus 

Komitesi) ve Krasnodar43 �Pontus Mill� Merkezi Heyeti) gibi mer-

kezlerdeki te�kilatlar vas�tas�yla da Pontusçular�n faaliyetleri 

desteklenmi�tir� 

Karadeniz B�lgesi�nde bir Pontus devleti kurma hayaliyle 

yola ç�kan Pontusçu çevreler Birinci D�nya Sava���n�n sona erme�

siyle birlikte Anadolu�da ve yabanc� �lkelerde yoğun bir siyas� ve 

asker� m�cadele s�recine girmi�lerdi. Ancak bu çabalar� Anado�

lu�nun i�gali giri�imlerine kar�� kararl� bir kar�� duru� sergileyen 

T�rk milleti kar��s�nda sonuçsuz kalm��t�r� Al�nan etkili tedbirler 

ve Bat� Anadolu�da T�rk ordular�n�n elde ettiği ba�ar�l� neticeler 

sonras�nda d��ar�dan ald�klar� destek b�y�k oranda kesilen Pon�

tusçular daha fazla direnç g�steremeyerek dağ�ld�lar� T�rkiye ve 

Yunanistan aras�nda imzalanan �T�rk-Yunan Ahali M�badelesi 

S�zle�mesi� ile T�rkiye aç�s�ndan Pontus Meselesi kapanm��t�r� 

2- Pontusçuluk Propagandas� ve Pontus Dernekleri 

Kaba bir tan�mlamayla belirli konularda ulusal ve uluslara�

ras� alanda kamuoyu olu�turmak ad�na geni� kitlelerin fikir ve 

                                                           
40  Pontus Meselesi, s.48. 

Çok �nceleri Rusya�ya yerle�mi� olan Rumlar için de benzer politikan�n g�d�l�
d�ğ� �u ifadelerden anla��lmaktad�r� �İslâm ekseriyet-i kahiresine ve milletin 
intibah-� az�mesine kar�� sahilde bir Pontus hayalât�n� besleyen Yunan Komite�

si� Rusya�da eskiden yerle�mi� Rumlar� bile Trabzon ve Canik sahillerine da-
vetle yerle�tirmek c�retine ba�lam��t�r�� BOA, DH-KMS, 53-3/15, Bn.5. 

41  Genç ya�taki Rumlardan meydana gelen İzci Te�kilat�� çetelerin eleman ihtiya�
c�n� kar��lamak ve d�zenli bir ordu kurulmas� için Rum gençleri eğitmek ama�
c�yla kurulmu�tu� G�kçen� age, s.283. 

42  İstanbul�daki Pontus komitesi Anadolu�daki çete faaliyetlerine �nemli yard�m�

larda bulunmu� ve b�lgedeki Rumlar�n siyas� �zlemlerini diri tutup destekle�
mi�tir� Vlassis Agtzidis� ������� ��� ������ �The Greeks of Pontos�, Nomarc-
hiakåe Autodioikåesåe Pierias� Athens, 2005, s.184. 

43  Krasnodar� Rusya�daki Bol�evik ihtilalden sonra çok say�da Rum�un yerle�tiril�
diği bir �ehir olduğu için burada Rumlar�n te�kilatlanmalar� kolay olmu�tur� 

Apostolos Karpozilos� �The Greeks in Russia�, The Greek Diaspora in the Twen-
tieth Century, (Ed.: Richard Clogg), Macmillan Press, London, 1999, s.144. 
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davran��lar�na y�n vermek amac�yla belli plan ve programlar y��

r�t�lmesi eylemi olan propaganda� tarihi s�reçte yoğun olarak 

ba�vurulan bir araç olmu�tur� Bu bağlamda gazeteler� dergiler� 

kitaplar� h�k�met ve istihbarat raporlar�� ilan� karikat�r ve bro�

��rler gibi bas�n-yay�n araçlar� en yayg�n propaganda araçlar� 

aras�nda say�labilir� Ayn� �ekilde dernek� vak�f ve sivil toplum 

kurulu�lar� gibi yap�lar �zerinden de doğrudan ya da yukar�da 

say�lan araçlar kullan�lmak suretiyle dolayl� yollarla propaganda 

faaliyetleri yap�labilmektedir� 

T�rkiye ile Yunanistan aras�ndaki tart��mal� konulardan bi�

ri olan Pontus Meselesi �zelinde değerlendirilecek olduğunda da�

ha ziyade Yunanistan taraf�n�n propaganda arac�n� etkili ve çok 

y�nl� olarak kulland�ğ� g�r�lmektedir� Öyle ki bu araç Birinci 

D�nya Sava�� ve hemen sonras�ndaki d�nemde yabanc� bas�n-

yay�n organlar� taraf�ndan Yunanistan��n ç�karlar� doğrultusunda 

etkin bir �ekilde kullan�lm��t�r� Son d�nemlere gelindiğinde Pon�

tus Meselesi bağlam�nda Yunanistan��n gerginliği art�r�c� hamlele�

ri artarak devam etmi�tir� Pontus Meselesi �zerinden ulusal bir 

hava olu�turularak Yunan milletinin belli bir amaç etraf�nda bir�

le�tirilmesi hedefiyle d�nyada birçok �lkede birbirinden farkl� 

k�lt�r çevrelerinde ya�ayan Yunanlar taraf�ndan çok say�da Pon�

tus derneği kurulmaktad�r� Bu dernekler Pontus soyk�r�m� iddiala�

r�n�n ya�at�lmas�� Yunanlar�n farkl�l�klar�n� bir kenara b�rakarak 

ayn� kimlik alt�nda birle�meleri ve Yunanistan��n menfaatlerine 

hizmet etmelerini sağlamak44 amac�na hizmet etmektedir�  

Pontus derneklerinin birçoğu son d�nemlerde ortaya ç�km�� 

olsa da çok daha eski d�nemlerde de benzer dernekler kurulmu��

tur� Amerika Birle�ik Devletleri ve Kanada�da� kurulu� tarihleri 

yirminci y�zy�l�n ba�lar�na kadar giden dernekler olmu�tur� New 

York�ta kurulmu� olan �The Greek-American Pontus League�� �Dio-

genes Society�� �Galliana�� �The Renaissance�� �Komene� ve �Kapu-

Kioi� isimli dernekler ile Euxinopontus Dernekleri olarak nitele�

nen� Massachusetts Eyaleti�ndeki �The Evangellismos�� �The Ho-

pe� ve �Pontus�� Maine Eyaleti�ndeki �Euxopora�� Connecticut 

Eyaleti�nde bulunan �Charakopa� ve �Laharani� ve Washington 

Eyaleti�ndeki �Hava-Kostioton- Muntanton� isimli dernekler 

                                                           
44  İbrahim Tellioğlu� �Pontus Meselesini Ç�z�ms�zl�ğe İten İddia ve Talepler�� 

Turkish Studies, 6/1, Ankara, 2011, s.537. 
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ABD�de eski d�nemlerde kurulan derneklerdendi�45 Ayn� �ekilde 

���� senesinden itibaren Kanada�ya y�nelik Yunan g�ç�nde ya�a�

nan art��la birlikte �����ten itibaren burada da çe�itli etnik �rg�t�

ler kurulmaya ba�lam��t�� �����te Montreal�de Patris (Anavatan) 

ve Anagennesis �Dirili�� �rg�tlerinin kurulmas�yla ba�layan te�ki�

latlanma s�reci� zamanla Kanada�n�n diğer �ehirlerinde de farkl� 

isimler alt�nda ba�ka �rg�tlerin kurulmas�yla devam etmi�tir� 

Bunlar aras�nda� Ottowa�da kurulan PanHellenic Union (PanHelen 

Birliği�� Ontario kentinde ABD�nin Georgia Eyaleti�nde kurulmu� 

olan American Hellenic Educational Progressive Association [AHE-

PA� �Amerika Helenik İlerici Eğitim Derneği� kurulu�unun bir 

�ubesi ve Vancouver�da PanHellenic Patriotic Association (PanHe-

len Vatansever Birliği� isimli �rg�tler bulunmaktayd�� Bu �rg�tler 

ilerleyen s�reçte Yunan kilise cemaatlerinin olu�mas�na zemin 

olu�turmu�tu� Bu �ekilde kurulan ilk kiliseler ���� senesinde 

Montreal�de �����da da Toronto�da faaliyet y�r�tmeye ba�lam��t�� 

Kiliseler zamanla Kanada�daki Yunanlar�n merkezi haline gelmi��

ti.46  

Say�lar� her geçen sene artan Pontus dernekleri� d�zenledik�

leri çe�itli organizasyonlarla Pontus Meselesi konusunda toplum�

sal bir fark�ndal�k olu�turma g�revi de ifa etmektedirler� Belirli 

aral�klarla toplant�� y�r�y��� sergi gibi organizasyonlar d�zenle�

yen bu dernekler� ayn� zamanda kongreler de tertip ederek d�nya 

genelindeki Rumlar� bir araya getirmeye çal��maktad�rlar� Yuna�

nistan devleti bu t�r toplant�larda ba�bakan ve bakan seviyesinde 

temsil edilmektedir� Bu bağlamda� ��-�� May�s �����te �Pontus 

Helenizmi D�nya Kongresi� ismiyle Selanik�te d�zenlenen kong�

reye d�nyadaki b�t�n Pontus dernekleri kat�lm��t�r� Yine� Sela�

nik�te ��-�� Kas�m�da �K�ç�k Asya Helenizmi Kongresi�� �� Kas�m 

�����te de �Pontus Helenizmi Tarihi Sempozyumu� d�zenlenmi��

tir.47 Ayn� �ekilde bir kongre de �D�nya Birinci Pontuslu Rumlar 

Kongresi� ismiyle ���� senesinde Batum�da d�zenlenmi�ti� Kong�

renin sonuç bildirgesinde s�zde Rum soyk�r�m� iddialar�n�n ba�ka 

                                                           
45  New York Times, 13 Nisan 1919, s.61. 
46  Peter D� Chimbos� �The Greeks in Canada� an Historical and Sociological Pers�

pective�� The Greek Diaspora in the Twentieth Century, (Ed.: Richard Clogg), 
Macmillan Press, London, 1999, s.88, 89.  

47  Hamit Pehlivanl�� �Tarih Perspektifi İçerisinde Pontus Olay�� Yak�n Tarihimize 

ve G�n�m�ze Etkileri�� Pontus Meselesi ve Yunanistan��n Politikas� �Makaleler�, 
Atat�rk Ara�t�rma Merkezi� Ankara, 1999, s.110, 111. 
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devletler taraf�ndan da tan�nmas� için Yunanistan�dan uluslarara�

s� kurulu�lara ba�vurmas� istenmi�ti� Bildiride �T�rk sald�rganl��

ğ�na kar�� koyabilmek için birlikte hareket etme çağr�s�� yap�lm�� 

ve �Pontuslu Rumlar�n K�br�sl� Rumlarla dayan��ma içinde bulun�

duklar�� kaydedilmi�ti� Bildiride ayr�ca� d�nyan�n çe�itli �lkele�

rinde ya�ayan Pontuslu Rumlar�n� her sene Ağustos ay�nda Trab�

zon�daki S�mela Manast�r��n� ziyaret etmelerinin kararla�t�r�ld�ğ� 

belirtilerek �D�nya İkinci Pontuslu Rumlar Kongresi�nin �����de 

Selanik�te yap�lacağ� duyurulmu�tu�48 Duyuruya uygun olarak 

Fener Rum Patrikhanesi ile Avrupa Komisyonu �Din� Bilim ve Çev�

re Sempozyumu� ismiyle ��-�� Eyl�l ���� aras�nda bir organizas�

yon d�zenlemi� ve organizasyona kat�lan heyet El� Venizelos isim�

li gemiyle Trabzon� Batum� Yalta� İstanbul ve Selanik gibi yerlere 

g�t�r�lm��t�r�49 Bu organizasyon da diğerleri gibi Yunanistan��n 

Pontus propagandas� bağlam�ndaki politikalar�n�n yans�malar�n�

dan biridir. 18-�� Eyl�l ���� tarihleri aras�nda Selanik�te yap�lan 

Be�inci D�nya Pontus Forumu�nun duyurusu ise bizzat d�nemin 

Yunanistan D��i�leri Bakan Yard�mc�s� Yannis Magriotis taraf�n�

dan bir bas�n toplant�s�yla yap�lm��t��50 

Bir taraftan Pontus dernekleri �zerinden toplumsal alg� faa�

liyetlerini s�rd�ren Yunanistan diğer taraftan da birçok farkl� 

�lkede y�r�tt�ğ� siyas� kulis ve propaganda çal��malar�ndan so�

nuçlar alma gayreti içerisindedir� Bunun ilk yans�mas� ABD sena�

tosunda olmu�tur� Yunan h�k�meti taraf�ndan haz�rlanan� �� Ma�

y�s��n �Pontuslu Rumlar�n soyk�r�m�n� anma g�n�� ilan edilmesini 

�ng�ren yasa tasar�s�n�n parlamentonun ilgili komisyonundan oy 

birliğiyle geçmesinden51 sonra �� Şubat ���� tarihinde Amerikan 

Senatosu�na �Pontus Rumlar� İçin İnsan� Bir Yard�m Çağr�s�� ba��

l�kl� ayr� bir yasa tasar�s� sunulmu�tu� Amerika�daki bu giri�imden 

bir g�n sonra Yunan Parlamentosu�nda Pontus Rum soyk�r�m� 

iddialar�n� tan�yan yasa oybirliği ile kabul edilmi� ve Yunan Cum�

                                                           
48  Milliyet� �� Ağustos ����� s���� 
49  Salim G�kçen� �Fener Rum Patrikhanesi ve Pontus�u Canland�rma Hayali� Din� 

Bilim ve Çevre Sempozyumu ���-�� Eyl�l ������� Uluslararas� Tarih-Dil-
Edebiyat Sempozyumu� I� T�C� Trabzon Valiliği İl K�lt�r M�d�rl�ğ� Yay�nlar�� 
Trabzon, 2002, s.840, 841. 

50  Ay�n Tarihi� �� Şubat ����� No���� 
51  Milliyet, 13 Şubat ����� s���� 
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hurba�kan� taraf�ndan � Mart�ta onanmas�yla birlikte52 ertesi g�n 

resm� gazetede yay�mlanarak y�r�rl�ğe girmi�tir�  

Pontus olaylar�n�n bir soyk�r�m olduğu y�n�nde birçok fark�

l� koldan yap�lan giri�imler aras�nda konu hakk�nda uluslararas� 

sahada fark�ndal�k olu�turacak bir ad�m daha at�lm��t�r� Birle�mi� 

Milletler çat�s� alt�nda �zel stat�ye sahip h�k�met d��� bir yap��

lanma olan �Halklar�n Haklar� ve Kurtulu�u için Uluslararas� Bir-

lik� taraf�ndan �S�rekli G�çyolunda bir Toplum� ba�l�kl� bir bildiri 

haz�rlanarak �� Şubat ���� tarihinde Birle�mi� Milletler Genel 

Sekreteri�ne iletilmi�tir� Rum iddialar�n�n kaleme al�nd�ğ� tek 

tarafl� ve yarg�lay�c� nitelikteki bu bildiride her ne kadar �soyk��

r�m� ifadesi kullan�lmam�� olsa da ��soyun tamamen ortadan 

kald�r�lmas�n� amaçlayan� gibi ayn� anlama gelecek kelime oyun�

lar�yla ve bu defa Birle�mi� Milletler Cemiyeti �zerinden Pontus 

soyk�r�m� iddialar�na y�nelik propaganda yap�lm��t�r� 

Yunanistan��n Pontus olaylar�na dair ileri s�rd�ğ� iddialar� 

dile getirebileceği uluslararas� platformlardan biri de �yesi oldu�

ğu ve T�rkiye�nin de bu birliğe �ye olma politikas� takip ettiği 

Avrupa Birliği�dir� T�rkiye�nin �yelik ba�vurusuna ili�kin haz�rla�

nan ilerleme raporlar�nda� zaman zaman �yelik için belirlenen 

kriterler d���na ç�k�larak oyunun kurallar�yla oynanabilmektedir� 

K�br�s Meselesi�nin ç�z�m� için T�rkiye�nin �n�ne s�r�len �artlar 

ve Avrupa Parlamentosu�nun s�zde Ermeni soyk�r�m�n� tan�yan 

1987 karar� gibi geli�meler� Pontus soyk�r�m� iddialar�n� birliğin 

g�ndemine ta��mak ve T�rkiye�yi bu s�zde soyk�r�m� tan�mas� 

y�n�nde s�k��t�rma noktas�nda Yunanistan�� cesaretlendirmekte�

dir.  

�����li senelerden itibaren �zellikle Rum diasporas�n�n da 

gayretleriyle baz� Amerikan eyaletlerinin yerel yasama organla�

r�nda ve diğer baz� �lke parlamentolar�nda s�zde Pontus soyk�r��

m� iddialar�na ili�kin kararlar al�nmaya ba�lanm��t�r� İlk olarak 

South Carolina�da tan�nan s�zde Pontus soyk�r�m�� daha sonra 

s�ras�yla New Jersey, Pennsylvania, Florida, Illinois ve Massachu-

                                                           
52  Palab�y�k-Bozku�� agm, s.129. 

Yunan Parlamentosu�nun ald�ğ� karar Yunan h�k�metlerinin bu y�ndeki ilk 
ad�m� değildi� � Nisan ���� tarihinde� d�nemin Yunan D��i�leri Bakan yard�m�
c�s� Virginia Cuderu taraf�ndan yap�lan aç�klamada� �� May�s��n Yunan h�k��

meti taraf�ndan Pontus soyk�r�m� olarak an�lmas�n�n kabul edildiği ifade edil�
mi�ti� Milliyet, 2 Nisan 1992, s.13. 
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setts eyaletlerinin valilik ve yasama organlar�nda kabul edildi� 

Amerikan yerel yasama organlar� ve valiliklerince al�nan karar�

lardan sonra ���� Nisan��nda� G�ney Avustralya Parlamento�

su�nun alt kanad�nda da� Ermeni� Pontus� S�ryani ve Anadolu�daki 

diğer az�nl�klarla ilgili� ����-���� seneleri aras�nda ya�anan olay�

lar� soyk�r�m olarak tan�mlamay� da içeren kararlar kabul edil�

mi�tir�53 Rum diasporas�n�n etkili çal��malar� ve ad� geçen �lke ve 

kurumlarda T�rkiye�ye y�nelik var olan olumsuz bak�� Pontus 

Meselesi�ni suiistimal etmek isteyen çevrelere hareket alan� sağ�

lamaktad�r� S�zde Pontus soyk�r�m� iddialar�n�n ���� y�ld�n�m�ne 

girilmek �zere olunan bir d�nemde bu konudaki giri�imlerin yo�

ğunla�mas�n� ve T�rkiye aleyhinde kararlar al�nmas�n� tahmin 

etmek zor değildir� 

Sonuç 

Yunanistan ve Rum diasporas�n�n propaganda faaliyetleri�

nin de b�y�k oranda etkisiyle T�rkiye ile Yunanistan aras�nda 

yeniden g�ndeme getirilmeye çal���lan Pontus Meselesi� iki �lke 

aras�nda gerginliklere yol açan bir ba�l�k olarak �ne ç�kmaktad�r� 

T�rkiye ile olan ili�kilerinde milliyetçi saiklerle hareket etme 

yolunu tutan Yunanistan��n Pontus Meselesi�ni �ne ç�karmak mak�

sad�yla d�nyan�n farkl� �lkelerinde kurulan Pontus dernekleri 

eliyle giri�tiği propaganda faaliyetleri iyi niyetli bir yakla��m ol�

mad�ğ� gibi daha ba�ka sorunlar�n doğmas�na da yol açmaktad�r� 

T�rkiye�nin bu meseleye ili�kin sorumlu bir devlet bilinciyle takip 

ettiği t�m yap�c� yakla��mlar�na kar��n Yunanistan��n T�rkiye ile 

ya�ad�ğ� diğer birçok meselede olduğu gibi Pontus Meselesi�nde de 

agresif bir politika takip etmesi iki �lke aras�nda var olan sorun�

lara yenilerinin eklenmesine yol açmaktad�r�  

Yunanistan��n bu t�r yakla��mlar�n�n s�rd�r�lebilir olmad��

ğ� ortadad�r� Yunanistan��n daha ziyade iç politik reflekslerle ha�

reket etmek suretiyle takip ettiği bu yol� millet olma bilincini can�

l� tutma noktas�nda g�rece ba�ar�l� olsa da uzun vadede Yunanis�

tan�a bir kazan�m sağlamayacakt�r� Taraflar�n Pontus Meselesi�ne 

ili�kin perspektiflerinin birbirinden oldukça uzak olu�u olas� diya�

log giri�imlerini engellediği gibi bu soruna getirilebilecek ç�z�m 
�nerilerinin ba�ar� ihtimalini de zay�flatmaktad�r� Yunanistan ve 

Rum diasporas�n�n Ermeni diasporas�n�n açt�ğ� yolu izleyerek 

                                                           
53  Ay�n Tarihi� � May�s ����� No��� 
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tarihçilerin ayd�nlatmas� gereken bu meseleyi T�rkiye�ye kar�� 

siyaset malzemesi haline d�n��t�rerek bunu bir tehdit arac� ola�

rak kullanma çabas�n�n sonuç vermeyeceği geç olmadan anla��l�

mal�d�r�  
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KAMUOYU OLUŞTURMADA PROPOGANDA ARACI� PONTUS 

ANITLARI 

Neval KONUK HALAÇOĞLU  

 

Sanat eserleri çoğu zaman hâkim ideolojiyi kitlelere aktar�

mak için i�levsel bir araç olarak kullan�lmaktad�r� Bu duruma ilkel 

devlet yap�lanmalar�ndan� g�n�m�z modern devletlerine kadar 

t�m devlet yap�lanmalar�nda rastlan�lmaktad�r� Sanat eserleri 

hâkim ideolojinin bir aktar�c�s� olarak� propaganda s�reçlerinde 

etkili olarak kullan�labilmektedir� G�rsel sanatlar� edebi sanatlar 

ve plastik sanatlar gibi sanat�n birçok formunun propaganda faa�

liyetlerinde i�levsel olduğu g�zlemlenmektedir� Bu çal��mada 

heykel sanat� ile siyas� propaganda faaliyetleri aras�ndaki ili�ki 

ele al�nm��t�r� 

Yunanistan Devleti� çok y�nl� bir �ekilde y�r�t�len Pontus 

Propaganda faaliyetlerini plastik sanatlar �zelinde de y�r�tmek�

tedir� Bu çerçevede ele al�nan heykel�an�tlar� siyasi ideolojiyi ve 

tarihi geçmi�i yeniden �reterek� halk�n g�z�nde kitleselle�tirme 

amac� ta��maktad�r� 

İdeolojinin toplumsal d�zlemde iktidar yap�lanmalar�yla 

birlikte an�lmas� ve genellikle ideolojinin egemen g�c� me�rula��

t�r�c� d���nceler silsilesi olarak g�r�lmesi� ideolojiyi i�levsel bir 

yap�ya b�r�nd�rmektedir� Bu çerçevede Amerikal� Sosyolog John 

Thompson ideolojiyi� �ç bile�enli bir form�lle aç�klamaya çal���

maktad�r� Bu form�lasyon� anlam� tahakk�m ve anlam�n tahak�

k�m ili�kilerini kurma�s�rd�rme biçimlerinden olu�maktad�r�1 

Thompson�un form�lasyonu doğrultusunda egemen s�n�f�n ideolo�

jiyi� toplumsal ya�ama hâkim olan anlam� biçimlendirmek ama�

c�yla kulland�ğ� ileri s�r�lebilir� İdeolojinin toplumsal ya�am� ve 

                                                           
*  Öğr� G�r� Dr�� Marmara Üniversitesi� Sosyal Bilimler Meslek Y�ksekokulu 

Öğretim G�revlisi, E-Posta: neval.konuk@marmara.edu.tr. 
1  J. B. Thompson, İdeoloji ve Modern K�lt�r� �Çev� İdil Çetin�� Ankara� ����� s���� 
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bireyleri �ekillendirme noktas�ndaki i�levselliği� ideolojiyi ege�

men s�n�flar�n�iktidarlar�n bir enstr�man� haline getirmektedir� 

Toplumsal ya�am� �ekillendirme ereğini ta��yan iktidarlar� kendi 

ideolojilerini toplumun geneline yaymak istemektedirler� Bu bağ�

lamda ideoloji� sosyal ya�am�n pratiklerinin ba�at bir unsuru ola�

rak kabul edilmektedir.2  

İdeoloji için egemen s�n�f�n iktidar�n� peki�tirmek ve me�ru�

iyetini sağlayabilmek hususunda gereksinim duyduğu hâkim g��

r��ler propaganda vas�tas�yla faaliyete geçer� hayat bulur� Latince 

propagare s�zc�ğ�ne dayanan propaganda� bahçe i�leriyle uğra�

�an birisinin canl� bir bitkinin filizlerini yeni bitkiler elde etmek 

için toprağa dikmesi anlam�na gelmektedir.3 Propaganda faaliyet-

lerinin ilk olarak ortaya ç�kmas� ise dini erekler doğrultusunda 

gerçekle�mi�tir� ��� y�zy�lda Papa Gregory� Katolik Kilisesi�nin 

inanç ve d���ncelerini bar��ç� yollarla yaymak için yeni bir kuru�

lu� olu�turmaya karar vererek� �� Haziran ���� y�l�nda Sacra 

Congregatio de Propaganda Fide�yi kurar. Bu propaganda kurulu-

nun yegâne amac�� Roma Kilisesi doktrinini kitlelere g�n�ll� ola�

rak benimsetmektir.4 Bu çerçevede propaganda� belirli d���ncele�

rin� fikirlerin ve ideolojilerin geni� kitlelere benimsetilmesi ama�

c�yla y�r�t�len faaliyetler olarak nitelendirilebilir� Özellikle belir�

li bir siyasi ideolojinin kitlelere aktar�lmas�nda i�levsel olan pro�

paganda� iktidar ve ideoloji ili�kisi ekseninde �nem arz etmekte�

dir. 

Yunanistan Devleti taraf�ndan� Pontus konusunda belirli fi�

kir ve d���nceleri�hâkim ideolojiyi kitlelere benimsetebilmek 

ad�na y�r�t�len propaganda faaliyetleri doğrultusunda �� hey�

kel�an�t in�a edildiği tespit edilmi�tir �Yunanistan s�n�rlar� dahi�

linde�� Bu an�tlar�n bulunduklar� yerler �unlard�r� Xanthi �İskeçe�� 

Aleksandria� Thessaloniki �Selânik� Ayasofya Meydan��nda 2, Dia-

vata �Selânik�� Kordelio �Selânik�� Evosmos �Selânik�� Oreokastro 

                                                           
2  T. V. Dijk, S�ylem ve İdeoloji Çokalanl� Bir Yakla��m� Bar�� Çoban� Zeynep 

Özarslan �Drl�� S�ylem ve İdeoloji� Mitoloji� Din� İdeoloji içinde s���-���� İstan�

bul, 2003, s.17. 
3  N. Atabek, �Propaganda ve Toplumsal Kontrol�, Selçuk İleti�im Dergisi, 2/4, 

s.5. 2003, s.4-12; Brown, J.A.C., Techniques of Persuasion: From Propaganda to 
Brainwashing, London, 1963, s.10. 

4  T.H. Qualter, �Propaganda Teorisi ve Propagandan�n Geli�imi�, Ankara Üniver�

sitesi SBF Dergisi, 35/1, 1980, s.255-256, Kenez, P., The Birth of the Propaganda 
State: Soviet Methods of Mass Mobilization 1917-1929, Cambridge, 1985, s.2. 
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�Selânik�� Efkarpia �Selânik�� Polihni �Selânik�� Kalamaria 

�Selânik�� Thermi �Selânik�� Panorama �Selânik�� Prohoma 

�Selânik�� Filiro �Selânik�� Nea Filadelfia � �Selânik�� Panorama 

(Selânik�� Oreokastro�nun Vounalaki b�lgesi �Selânik�� Lefkotopos 

(Serres), Poligyros (Halkidiki), Nea Moudania (Halkidiki), Lak-

koma �Halkidiki�� Panagia S�mela Manast�r� Vermio Dağ� � 

(Imathia), Veria (Karaferye)�da �� Naoussa �Ağustos�� Rodohori� 

Kivotos (Grevena) 2, Kilkis, Polikastro 2 (Kilkis), Nea Santa (Kil-

kis), Megalis Vrisi 2, Yannitsa (Yenice-i Vardar) Pella, Tsakones 

Aridea (Pella), Aridea (Pella), Skidra (Pella), Loutrohori Skidra 

(Pella), Katerini (Pieria), Nea Trapezounda (Pieria), Anarrahi 

Eordea (Kozani), Alonakia (Kozani), Kriovrisi Eordea (Kozani), 

Nea Haravgi (Kozani), Pendavriso Eordea (Kozani), Ksirolimni 

(Kozani), Nerayda (Kozani), Kastoria (Kesriye), Argos Orestiko 

(Kastoria), Grevena, Vatolakkos (Grevani), Filotas (Florina), Volos 

(Magnisia), Drama. 

Yunanistan�da �ehirlere g�re Pontus Heykel�An�tlar� 

1- Xanthi �İskeçe�� �Pontus An�t��. Haziran 1997�de Yunan 

Meclis Ba�kan� Apostolos Kaklomanis taraf�ndan İskeçe�de bir 

Pontus An�t� aç�lm��t�r� Buna T�rkiye�nin tepkisi sert olmu� ve 

D��i�leri Bakanl�ğ� S�zc�s� Ömer Akbel, �Yunan kamuoyunda 

T�rkiye d��manl�ğ�n� k�r�klemeye çal��an Yunanistan� Pontus 

An�t� ile T�rkiye�ye kar�� hasmane duygular�n� bir kez daha ortaya 

koymu�tur� demi�tir.5 Bu an�t�n �zerindeki harita ve simgeler 

T�rk topraklar� �zerindeki Yunan emellerini ortaya koymakta idi. 

T�rkiye Cumhuriyeti D��i�leri Bakanl�ğ��n�n bu tepkisine� �� Hazi�

ran 1997�de� Yunanistan D��i�leri Bakanl�ğ� S�zc�s� Konstantinos 

Bikas� Yunan tarihinin bir parças�n� olu�turan Yunan Pontuslu 

Yunanl�lar�n soyk�r�m� unutmas�n�n s�z konusu olmad�ğ�n� ifade 

etmi� ve T�rkiye�yi tahrikçilikle ve yay�lmac� politikalar izlemekle 

suçlam��t�r.6 Xanthi�deki bu an�t� Yunanistan resm� ağ�zdan ifade�

lerle� taleplerini an�tla�t�rd�ğ� ilk an�tt�r� 

                                                           
5  Yeni Y�zy�l, 19 Haziran 1997, s.9. 
6  Nuri Yaz�c�� �Milli M�cadele�den G�n�m�ze Pontusçuluk Faaliyetleri�, Pontus 

Meselesi ve T�rkiye� Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Yay�� Aral�k-
2018, s.69. 
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2- Aleksandria, �Pontus An�t��� �� May�s �����de Yunan 

Cumhurba�kan� Kostis Stefanopoulos taraf�ndan �ehir merkezinde 

aç�lm��t�r.7 

3- Selânik Ayasofya Meydan�� Pontus Helenizmi Soyk�r�m� 

An�t��. 

 

   

                                                           
7  http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2002/05/27/131413.asp; 

http://ntvmsnbc.com/news/154874.asp. 
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Şehir merkezinde Ayasofya Meydan��nda bulunan iki an�ttan 

ilkidir� Sol elini ba��na dayam�� ve oturmu� anne heykelinin otur-

duğu kaide �zerinde� kucağ�nda çocuk ta��yan bir kad�n ile stilize 

bir �ekilde feryad figân eden insan siluetleri yer almaktad�r�  

Selânik Belediye Ba�kan� Vasilis Papayeorgepoulos� �� Ma�

y�s �����de verdiği s�z� tutmu� ve � May�s �����da Pontus-Rum 

Soyk�r�m� An�t��n� dikmi�tir.8 An�t�n aç�l�� t�reninde konu�an 

Selânik Belediye Meclisi Ba�kan� Sotiris Kapetanopoulos� bu an�tla 

belediyenin soyk�r�m� tan�d�ğ�n� s�ylemi�tir� Belediye Ba�kan� 

Papayeorgepoulos da an�t�n vatan sevgisini ve ya�amlar�n� kaybe�

denleri anmak için yap�ld�ğ�n� savunmu�tur� Ayn� ay içerisinde 

Selânik�te Kordelyu Belediyesi�nde de ikinci an�t dikilmi�tir� 

 

An�t�n kaidesinin alt�ndaki yaz�da� ��Pontus�un �ehitlerinin� 

kahramanlar�n�n� sava�ç�lar�n�n hat�ras� sonsuzdur�� yaz�l�d�r�  

4- Selânik Ayasofya Meydan�- �Pontus�ta En Ön Safta Sava�

�an Helenizm Sava�ç�lar� An�t��.  

   

                                                           
8  H�rriyet ��May�s ������ Milliyet ��May�s ������ Athens News ��� May�s 

2006); Greek News ��� May�s ������ 
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Halk aras�nda �Pontuslu Papaz ve Öğretmen An�t�� olarak bi-

linmektedir. An�t�n �zerinde �Pontus�ta En Ön Safta Sava�an He�

lenizm Sava�ç�lar�� yazmaktad�r. 

5- Diavata, �Pontus Helenizmi Soyk�r�m� An�t��. 

An�t�n �zerinde �Pontus Helenizmi Soyk�r�m� An�t�� yazmak-

tad�r� 

 

6- Kordelio, �Soyk�r�m An�t��. 

 



PONTUS MESELESİ� OLAYLAR, ALGILAR ve GERÇEKLER 117 

 

  

Heykelde kucağ�nda çocuk ta��yan bir kad�n vard�r� Elefte�

riyu Kordelyu Meydan��ndaki Aya Yorgi Kilisesi�nin kar��s�na �� 

May�s �����da dikilen� kucağ�nda bir çocuk ta��yan bronzdan ya�

p�lm�� kad�n heykelinden olu�an �an�t�n� aç�l�� t�renine Kordelyu 

Belediye Ba�kan� Stathis Lafazanidis� Selânik Valisi Panayotis 

Psomiadis� Spordan Sorumlu Bakan Yard�mc�s� Yorgos Orfanos ile 

muhalefet milletvekilleri ve Pontus dernekleri temsilcileri kat�l�r�9 

  

                                                           
9  http://www.milliyet.com.tr/selanik-e-ikinci-pontus-

aniti/dunya/haberdetayarsiv/29.05.2006/158566/default.htm 
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Solda� Pontus lehçesinde� ��S�mela Manast�r� s�nd� ve Pa�

nagia uçtu�� �eklinde ifade yer almaktad�r� Sağda ise� yine Pontus 

lehçesinde� ��Romania �Doğu Roma İmparatorluğu kastedilmekte�

dir� geçti� Romania d��t�� Romania geçmi� olsa da yeniden çiçek 

aç�yor ve tekrar geliyor�� �eklinde bir ifade yazmaktad�r� 

7- Evosmos, �Pontuslular�n K�klerinden Kopar�lmas� An�t��. 

 

8- Oreokastro, �Pontus Helenizmi Soyk�r�m� An�t��� An�t�n 

�zerinde �Pontus Helenizmi Soyk�r�m� An�t�� yazmaktad�r� 
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9- Efkarpia, �Pontus Helenlerinin K�klerinden Kopar�lmas� 

An�t��. 

  

10- Polihni, �Pontuslu M�cadeleci An�t��.  

  

An�t�n �zerinde �Pontuslu M�cadeleci� yazmaktad�r� 

11- Kalamaria, �Metropolit Hrisantos B�st��. 

Yasal olmayan bir �ekilde b�y�k bir sebat ve �srarla çal��an 

Trabzon Rum Patrikhanesi�nin Metropoliti Hrisantos� G�m�lcine�

li�dir. Heybeliada Ruhban Okulu�ndan mezun olduktan sonra � y�l 

kadar İsviçre �Lozan� ve Almanya �Leipzig��da felsefe �ğrenimi 

g�rm��t�r� ���� y�l�nda� �� ya��nda iken� Trabzon Kilisesi�nin 
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ba��na getirilmi�tir.10 Pontus meselesinde Patrikhaneden sonra, 

yurtiçindeki te�kilât�n ba��d�r.11 � May�s �����da Paris Bar�� 

Konferans��na Patrikhane tara-

f�ndan g�nderilen heyete �ye 

atanarak kat�lm�� ve muht�ra�

y� konferansa teslim etmi��

tir12. Pontus meselesiyle ilgili 

belgelerin %90��nda ismi di�

rekt ya da dolayl� yoldan geç�

mektedir.13  

B�st�n �zerinde �Trabzon�lu 

Hrisantos Filippidis, 1881-

����� Atina Ba�piskoposu�� 

yaz�l�d�r� Pontus Devleti hayali 

kuran Trabzon Metropolit 

Hirisantos, 1913-���� y�llar� 

aras�nda Trabzon Metropolit�

liği� ����-���� y�llar� aras�nda 

ise Atina Ba�piskoposluğu g�revlerinde bulunmu�tur� Alman i�gali 

s�ras�nda direni�i savunmu� olup� �����da �lm��t�r� 

                                                           
10  Mesut Çapa� Pontus Meselesi, Serander Yay., Trabzon, 2001, s.57. 
11  �1904 tarihinde Merzifon Amerikan Koleji�nde Rumlar taraf�ndan �Rum İrfan�

perver�, �Rum Bilgisever�� Pontus ve bir s�re sonra da musiki kul�pleri kurul�
mas� �eklinde Pontus Derneği gizli olarak kurulmu�tur� Trabzon Rum Metropo-

lithanesi�nin harcad�ğ� çabalarla Batum�dan İnebolu�ya kadar olan Karadeniz 
b�lgesi içinde birçok aç�lan �ubeyle bu dernek geni�letilerek Samsun�da M��
dafâ-i Me�ruta ve ard�ndan Mukaddes Anadolu Rum Cemiyetleri meydana geti�
rilmi�tir� Pontus Cemiyeti�nin yeni yeni ortaya ç�kt�ğ� y�llarda Atina�da Asya-y� 
Suğra Te�kilât-� Merkeziyesi �K�ç�k Asya Merkez Te�kilât�� ile Trabzon Met�
ropoliti Hrisantos Filippidis�e �� ve �� May�s �����da g�nderilen mektuplar� 

her iki kurumun ili�kilerinin kurulu� a�amas�ndan itibaren olduğunu belgele�
mek aç�s�ndan oldukça �nemlidir� Yine ayn� tarihlerde Metropolit Hrisantos�a 
Yunan H�k�meti Kamu Yard�mla�ma Bakanl�ğ� Genel M�d�r� Kazancikis tara�
f�ndan derneğin hesaplar�n�n incelenmesi için bir m�fetti� g�nderilmesine ili��
kin bir mektupta� Yunan H�k�meti�nin ve Yunanistan�da kurulmu� derneklerin 
Osmanl� Devleti topraklar�ndaki amaçlar�n� ve metropolitin faaliyetleri hak�

k�nda bilgi vermek aç�s�ndan oldukça �nemlidir� Y�lmaz Kurt� Pontus Meselesi, 
TBMM K�lt�r Sanat ve Yay�n Kurulu Yay�� TBMM Bas�mevi� Ankara� ����� s���-
53. 

12  Veysel Usta, �Trabzon Metropoliti Hrisantos�un Paris Konferans��na Sunduğu 
Muht�ran�n Tenkidi�, Turkish Studies - International Periodical For The Langu-

ages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6/2 Spring 2011, s.973-984. 
13  Kurt, age� tamam�nda Trabzon Metropooliti ismi s�kl�kla yer almaktad�r� 
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12- Thermi� Pontus Helenizmi Soyk�r�m� An�t�� 

  

13- Panorama� Pontuslu M�cadeleci An�t�� 

 

14- Prohoma� Santal�lar An�t��  

Santa� g��

n�m�zdeki ad�yla 

Dumanl� k�y�� 

G�m��hane ili ile 

Trabzon�un Arsin 

ve Arakl� ilçeleri 

s�n�r�n�n kesi�me 

noktas�n� olu�tu�

ran Yanbolu Vadi-

si�nin 1000-

����m� rak�mlar� 

aras�nda bulun�

maktad�r� An�tta� 

hayat�n� kaybeden Santal�lar�n isimleri yer almaktad�r� 
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15- Filiro� Soyk�r�m An�t�� 

 

16- Nea Filadelfia� Yunan Askeri An�t��  

 

An�tta yer alan yaz�n�n ilk sat�r�nda �Soyumuzun m�cadele�

lerinde �ehit d��enler� ifadesi yer almaktad�r� 



PONTUS MESELESİ� OLAYLAR, ALGILAR ve GERÇEKLER 123 

 

17- �Pontuslu Şehitler An�t��.  

An�t�n �zerinde� �Pontus�un Yatsulu 

b�lgesinden ve d�nyan�n her yerin�

den hayat�n� kaybedenler an�s�na� 

1995� yazmaktad�r� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18- Panorama, �Pontus Helenleri Soyk�r�m�n� Anma Meydan� 

ve An�t��. 

 

�� May�s ���� tarihinde Selânik�in Pilea-Hortiati Belediye-

sine bağl� Panorama ilçesindeki �Belediye Meydan�n�n� ismi �Pon-

tus Helenleri Soyk�r�m�n� Anma Meydan�� olarak deği�tirilmi�tir�  
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An�t�n �zerinde� �Roma-

nia geçmi� olsa da� çiçek aç��

yor ve tekrar geliyor�, �Pontus 

Helenleri Soyk�r�m�n� Anma 

An�t��, �Belediye Ba�kan� İgna�

tios Kaytetzidis ve Pilea-

Hortiati Belediyesi Y�netim 

Kurulu, 22.5.2016�� �n k�sm�n�

da ise ��� May�s Unutmuyo�

rum� ve �İoannis� Galini ve 

Sofia Papasavva�n�n an�s�na 

Georgios ve Savvas Lazaridi 

ailelerinin bağ���d�r� ifadeleri 

yer almaktad�r� Meydan�n çev�

resinde� �ç ayr� noktada ��Pon-

tus Helenleri Soyk�r�m�n� An�

ma Meydan��� ibareli tabelalar bulunmaktad�r� 

19- Selânik Oreokastro�nun Vounalaki b�lgesinde bulunan 

bir parka 28 Haziran 2016 tarihinde ��� May�s Park�� ismi veril-

mi�tir�  

Park�n tabelas�nda� �Dinlenme ve eğlence park� �� May�s� 

Pontus Helenizmi Soyk�r�m�� yazmaktad�r� 

20- Lefkotopos, �Pontus Soyk�r�m� An�t��. 

An�tta� �Pontus Helenizmi 

Soyk�r�m� An�t��, �Kaybolan 

������� ruhun an�s�na� ve Pon-

tus lehçesinde �Romania �Doğu 

Roma İmparatorluğu kastedil�

mektedir� geçti� Romania d��t�� 

Romania geçmi� olsa da yeni�

den çiçek aç�yor ve tekrar geli�

yor� ifadeleri yer almaktad�r� 
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21- Poligiro� Pontus Soyk�r�m� An�t��.  

An�t�n �zerinde �Pontus Helenizmi 

Soyk�r�m� An�t�� ����-1923� yazmak-

tad�r� 

 

 

 

 

 

 

22- Nea Moudania, �K�ç�k Asya ve Pontus Unutulmayan Va�

tanlar An�t��. 

 

23- Lakkoma, �Pontus Soyk�r�m� An�t��. 
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24- Panagia S�mela Manast�r�� Vermio Dağ�� �Santa Holo-

kostu An�t��.  

 

An�t�n �zerinde �Dur 

yolcu, 1921�de Pontus�un 

kahraman Eptakomi Santa 

b�lgesindeki holokostu ses�

sizce ve sayg�yla d���n� 

yazmaktad�r� 

 

 

25- Panagia S�mela Manast�r�� Vermio Dağ�� �Filonas Kteni-

dis B�st��. 

B�st�n �n�nde �Filon Ktenidis, Pa-

nagia S�mela�n�n sahibi� ����-1963� yaz-

maktad�r�  

Ktenidis� İmathia ilinin Vermio Da�

ğ��nda bulunan Panagia S�mela Manast��

r��n�n kurucusu ve sahibidir� Trabzon�un 

�nl� Phrondisterion Okulu�nu dereceyle 

bitiren Ktenidis, 1906-���� y�llar�nda 

Trabzon�daki ��Ethniki Drasis�� gazetesiyle 

çal��m�� ve ���� y�l�nda ��Epitheorisi�� 

dergisini yay�mlam��t�r� ����-�� y�llar�nda 

g�n�ll� olarak Yunan ordusuna kat�lan 
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Ktenidis�in� ���� y�l�nda Yunan ordusundaki faaliyetlerinden do�

lay� T�rk çeteciler taraf�ndan i�kence g�rd�ğ� ileri s�r�lmektedir� 

Trabzon�un Ruslar taraf�ndan i�galinin ard�ndan Ktenidis� Akçaa�

bat�ta bulunan en b�y�k Rus Askeri Hastanesi�nin m�d�r� olmu�� 

fakat daha sonra yine g�n�ll� olarak Yunan ordusuna kat�larak 

��Megali İdea�� hayaliyle T�rklere kar�� sava�m��t�r� ���� y�l�nda 

Atina Milletvekili seçilmi�� ���� y�l�nda Selânik�e yerle�mi�tir� 

���� y�l�nda ��Pontiaki Estia�� dergisini yay�mlam��� çok say�da 

tiyatro oyunlar�� �iirler� �ark�lar yazm��t�r� 

26- Veria �Karaferye�� Kapetanidi Meydan��  

An�t�n �zerinde �Kemalistler ta-

raf�ndan Trabzon�da �ld�r�len gaze�

teci Nikos Kapetanidis An�t�� yaz�l�d�r� 

 

 

 

 

 

 

27- Veria �Karaferye� Kapetanidi Meydan�� �Pontuslu S�n�r 

Bekçisi An�t��. 
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28- Naoussa �Ağustos���Soyk�r�m An�t��.  

  

 

 

 

 

 

An�tta� Pontus lehçesin�

de, ��Romania geçmi� olsa da 

çiçek aç�yor ve yeniden geli�

yor�� yazmaktad�r� 

29- Rodohori, �Pontus Soyk�r�m� An�t��. 

 

30- Kivotos, Grevena, �Pontuslu Sava�ç�lar An�t��. 
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31- K�lk��� �Pontus Helenizmi Soyk�r�m� An�t��.  

An�t�n �zerinde� 

�Pontus Helenizmi Soyk��

r�m� An�s�na� yazmakta-

d�r� 

 

 

 

 

 

32- Polikastro, �G�çmenler - Unutulmayan Vatanlar An�t��. 

 

33- Polikastro, �Pontus Helenizmi Soyk�r�m� An�t��.  

An�t�n �zerinde� 

��Pontus Helenizmi 

Soyk�r�m� An�t�� ����-

22�� yazmaktad�r� 
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34- Nea Santa, �Pontus Santa�n�n Çete Lideri Kapetan Efka�

lidis B�st��. 

B�st�n �n�nde �Kaptan Efkalidis Kouridis, 1887-1937, Pon-

tus Santa�n�n çete lideri�� yazmaktad�r� Kaptan Efkalidis� T�rki�

ye�de Öklid Kurdoğlu olarak bilinmektedir� 

Şubat �����dan iti-

baren G�m��hane�de 

Santa �Dumanl��� İmera� 

Kurom (Ulucak), Hayak-

se (Aktutan), Kermut 

�Kocap�nar� Rumlar�� 

Pontus Devleti kurmak 

amac�yla Karadeniz�de 

ç�kan isyanlara i�tirak 

etmi�lerdi.14 G�m��hane 

ve çevresinde �zel bir 

Pontus çetesinin de ku�

rulmaya çal���ld�ğ� istihbarat kaynaklar�nca tespit edilmi�tir� 

Dâhiliye Nezareti� �� Nisan �����da Harbiye Nezaretine g�nderdi�

ği tezkerede G�m��hane�de Rumlardan 40-�� ki�ilik bir Pontus 

çetesinin te�kil edilmekte olduğu ve bu çetenin faaliyete geçmesi 

için Avrupa�ya giden Trabzon Metropoliti�nden haber bekledikle-

rinin istihbarat kaynaklar�ndan �ğrenildiğini belirtmi�tir.15 Rum-

ca kaynaklardan anla��ld�ğ�na g�re Theodosis Himonidis� T�rklere 

kar�� s�zde merkez� savunma komitesi kurmak amac�yla bir genel 

kurul d�zenlemek için Trabzon�dan Santa�ya gelmi�ti� Santal� Pon�

tusçular�n kat�l�m�yla d�zenlenen genel kurulda ba�kanl�ğa Hi�

monidis� ba�kan yard�mc�l�klar�na Giannis Spatharos ve General 

ve Abraam Kalaitzidis ve milletvekililiklerine ise Christos Sevasti-

dis ile Efkalidis Kouridis seçilmi�lerdi.16 Bu komite Santa ve civa-

r�ndaki Rum çeteleri organize edecek ve destekleyecekti.17 

                                                           
14  Şan� Sabri Özcan� Ruslar�n G�m��hane İlini İ�gali� MEB� İstanbul� ����� s���� 
15  ATASE, İSH� ������ lef��� 
16  http://wikivisually.com/wiki/Euclides_Kourtidis� Eri�im Tarihi� ����������� 
17  1919�un ba�lar�nda İ�galci Devletler taraf�ndan Karadeniz�de s�zde M�sl�man 

çetelerin Rumlara kar�� sald�r�lar�ndan kaynaklanan asayi�sizliğin artt�ğ�na 
dair h�k�mete �ikâyetler gelmi�ti� Bu sald�r�lar�n �nlenmemesi halinde ise 
M�tarekenin �� maddesi gereği b�lgenin i�gal edilebileceği tehdidinde bulun�

mu�lard�� Bunun �zerine Damat Ferit H�k�meti� M�sl�man çetelerin Rumlar 
aleyhinde var olduğu iddia edilen s�zde sald�r�lar�n� engellemesi için �� Ordu 
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Mustafa Kemal ve Karabekir 

Pa�alar�n belirttiği Kurdoğlu Efka�

lidis� Rum kaynaklar�ndan anla��l�

d�ğ�na g�re� �����te Santa�da doğ�

mu� olup o y�llarda �� ya�lar�nda 

idi� İlk defa Rus i�gali s�ras�nda 

ortaya ç�km��t�� İ�galden sonra ise 

Santa civar�nda çete faaliyetlerine 

devam etmi�tir� Efkalidis ve k�y�n�

den �� çeteci Trabzon�daki Enosis 

Derneği ile ileti�ime geçmi�ler ve 

derhal silahlanm��lard�r� Ayr�ca 

Kafkaslarda haz�rland�ğ� s�ylenen 

bir Yunan cemiyetinden de yard�m 

beklemi�lerdir� Theodosis Himoni�

dis liderliğinde Santa�da kurulan Pontus te�kilat� ona �nemli des�

tek vermi�tir� Efkalidis� ��zg�rl�k sava�ç�lar�n�n� lideri, Georgios 

Goniadis ve Pericles Koufatsi ise onun yard�mc�lar� olacakt�� Efka�

lidis ve yard�mc�lar� gece g�nd�z n�bet deği�imi ile korunan çu�

kurlar kazd�lar� Onlar� dinamitle doldurulmu� el bombalar� ve 

çe�itli t�feklere sahip� iyi silahl� ��� ki�iden olu�uyordu� Efkali�

dis� k�sa s�re içinde Rumlar aras�nda Santa b�lgesindeki ��zg�rl�k 

sava�ç�lar�n�n� en �nemli lideri olarak kabul edilmi�tir� Agathag�

gelos Fostiropoulos, Macedonia Gazetesi�nde anlatt�ğ� an�lar�nda� 

o y�llardaki Santa civar�ndaki Rumlar�n Efkalidis çetesine bak��la�

r�n� ��yle ortaya koymu�tur�  

                                                                                                                             
M�fetti�i olarak Mustafa Kemal Pa�a�y� g�revlendirmi�ti� Mustafa Kemal Pa�a� 
�� May�s �����da Samsun�a ayak basar basmaz iddialar� incelemi�� m�fetti�liğe 
bağl� kolordularla da temasa geçmi�ti� Bunlardan biri de Erzurum�da bulunan 

��� Kolordu Kumandanl�ğ� idi� ��� Kolordu Kumandan� Kaz�m Karabekir Pa�a� 
�� May�s �����da Samsun�da Mustafa Kemal Pa�a�ya� G�m��hane ve çevresin�
deki Rum çeteleri ve onlar�n etkisiz hale getirilmeleri için al�nan tedbirleri or�
taya koyan bir telgraf g�ndermi�ti� Telgraf�nda� kolordu m�nt�kas�nda mevcut 
olan çeteler� eylemleri ve amaçlar� hakk�nda bilgi vermi�tir� Onun verdiği bil�
giye g�re Trabzon�un Maçka Kazas� ile G�m��hane�nin Santa civarlar�nda Kur�

doğlu Efkalidis �Rumca okunu�u� ��������� ��������� �Euclides Kourtidis� çe�
tesi ad�yla bilinen Zerhal S�ruri ad�nda �� k�sur adama sahip bir Rum çetesi 
vard�r� Bunlar Ko�tul ve Zanga taraflar�na giderek e�k�yal�k ve h�rs�zl�k yap�
maktad�rlar ATASE, İSH� ������ lef��� Karabekir Pa�a� Kurdoğlu çetesinin ça�
pulculuk d���nda G�m��hane ve Trabzon civar�nda g�venlik olmad�ğ�n� g�s�

termek amac�yla e�k�yal�k faaliyetlerinde bulunduğunu da bildirmi�tir� ATASE, 
İSH� ������ lef��� 
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�1919 bir y�lba�� g�n�� Imera Kent Fak�ltesi �ğrencileri ile 
kom�u Kromni�ye yap�lan geziden geri d�nerken Bizans Ma�
nast�r� Aziz George�un yak�nlar�nda Euclides Kourtidis ile 

yollar� kesi�ti� Genç �ğretmen hemen bir i�aret verdi ve 

hepsi de �u �ark�y� dile getirdiler: �Anne sana s�yl�yorum� 
art�k bu T�rkler için çal��amam ���� 

Şark� s�yleyenleri dikkatle dinleyen Efkalidis�in silahl� 

adamlar� oldukça duyguland�klar� gibi baz�lar� da g�zya�lar�na 

boğulmu�lard�.18 

Ba�ta Efkalidis olmak �zere G�m��hane civar�ndaki Pontus�

çu çetelerin en �nemli karargâhlar� Santa idi�19 G�m��hane ve 

çevresinde en faal çete ise� ku�kusuz Efkalidis�in çetesiydi� ��� 

Kolordu Kumandanl�ğ�� � Ekim �����da Harbiye Nezaretine g�n�

derdiği raporda Maçka ve Santa m�nt�kas�nda e�k�yal�k yapan 

Efkalidis ve çetesinin tespit edilebilen sald�r�lar�n� vermi�tir.20 

                                                           
18  http://wikivisually.com/wiki/Euclides_Kourtidis, Eri�im Tarihi� ����������� 
19  �Osmanl� H�k�meti taraf�ndan Fevzi Pa�a ba�kanl�ğ�nda Ağustos ��19�da Trab-

zon ve Erzurum�a g�nderilen Heyet-i Tahkik�in haz�rlad�ğ� raporda Santa�y� 
mesken tutan Pontus çetelerinin amaçlar� ve onlarla yap�lan m�cadele ortaya 

konmu�tur� � Kas�m �����da Harbiye Nezaretine g�nderilen rapora g�re Fevzi 
Pa�a� Trabzon�a geldiğinde gerekli ki�ileri ziyaret etmi� ve � g�n incelemelerde 
bulunduktan sonra askeriyeden temin ettiği otomobille bir g�nde G�m��ha�

ne�ye varm��t�� Yolculuk s�ras�nda Maçka�dan Torul�a kadar Zigana yolunun 
asayi�ini sağlamak için � tabur askerin g�revlendirildiğine �ahit olmu�tur� 
Fevzi Pa�a� silahl� Rum komitelerinin Santa nahiyesi denilen S�rmene�nin g��

neyindeki y�ksek yaylada konu�land�klar�n�� amaçlar�n�n da hem Trabzon-
Erzurum yolunun g�venliğini ihlal� hem de Karadeniz�de Pontus Devletinin 
te�kili için ç�kar�lacak kuvvetin hareketine yard�mda bulunmak olduğunu be�
lirtmi�tir� Ona g�re Santa yaylas�ndan Bayburt� G�m��hane� Torul ve Maçka�ya 
inen k�sa yollar çoktu� Gerektiğinde �din ve vatan� uğrunda feda-y� cana kalk��
�acak kuvvetin arkas�n� kesmek kolay olacakt�r�� Pontus hayalinin ba�ar�ya 

ula�amamas� �zerine Santa çetesinin bir k�sm� dağ�lm��� diğer k�sm�n�n ise or�
tadan kald�r�lmas� için askerlerin gayretlerine ba�vurulmu�tur� ATASE� İSH� 
45/43, lef.1.; Uğur Üç�nc�� �Milli M�cadele Y�llar�nda G�m��hane�de Rumlar 
ve Pontus Hareketi�, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Journal of Black Sea Stu-
dies: 2017, 23, s.121-122. 

20  � May�s �����da Ko�tul ve Zanga taraflar�ndan �k�z ve b�y�k ba� hayvan çal�

m��lard�r� � Haziran�da Santa�dan geçen yolculardan Yomral� � M�sl�man� Ef�
kalidis ile adamlar� taraf�ndan kur�unlanarak �ld�r�lm��� e�ya ve paralar� 
gasp edilmi�tir� � Temmuz �����da Koğans�Kovans nahiyesinin bir k�y�ne ta�
arruz ederek Solakoğlu Hakk� Çavu��u yaralam��lar ve �� kadar hayvan� gasp 
ederek kaçm��lard�r� �� Temmuz 1919�da Trabzon�un g�neyinde Soğuksu mev�

kiinde M�sl�man bir yolcuya ate� ederek bir hayvan y�k� zahiresini gasp et�
mi�lerdir� �� Temmuz �����da Maçka�n�n g�neyindeki kilise civar�nda pusu 
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G�m���

hane ve Trab-

zon�da en 

�nemli Pontus�

çu çete Efkali�

dis�in ise 1922 

y�l�nda anla�ma 

yoluyla teslim 

olmas� sağlan�

m��t�r� Maçka 

Metropoliti 

Krilos� �� Eyl�l 

1922�de Trab-

zon�da �� F�rka Kumandan� ve Vali Vekili R��t� Bey�e çektiği telg�

rafta� Santal� Kurdoğlu Efkalidis� Kosti� Çeriboğlu Mido� Çak�roğlu 

Yani� Ovrinli Aristidi� Kurdoğlu Todor�un on ki�ilik adamlar�yla �� 

Eyl�l �����de harp cephesine gitmek �art�yla Maçka Kaymakaml��

ğ��na teslim olmay� kabul ettiğini bildirmi�tir� Krilos� bu ba�ar�n�n 

�rk-cins ayr�m� yapmayan R��t� Bey sayesinde olduğunu hat�r�

latm�� ve onu tebrik etmi�tir.21 Trabzon Valiliği de Efkalidis�in 

faaliyetlerine son verip teslim olduğunu bir beyannameyle kamu�

oyuna bildirmi�tir.22 Efkalidis�in faaliyetlerine son verdiği ���� 

                                                                                                                             
kurmu�lar� Erzurum�dan gelen kafilenin �� �k�z� ��� liras�n� gasp eylemi�ler�
dir� Bundan ba�ka H�seyinoğlu Hasan ad�ndaki birini �ld�rerek oradan geçen 
Şiran Mal M�d�r�n�n ailesinin b�t�n değerli e�yas�n� alm��lard�r� ����� 
Temmuz 1919 gecesi Cevizlik�in bat�s�nda İspela Yaylas��na bask�n yapm��lar ve 
yaylada 20�den fazla s�ğ�r� gasp edip g�t�rm��lerdir� BOA, DH�EUM�AYŞ�� 

������ ��� Kolordu Kumandan� Kaz�m Karabekir Pa�a�n�n � Ağustos �����da 
Harbiye Nezaretine bildirdiğine g�re� Santa�da Efkalidis�in reislik ettiği Rum 
çetesi ��� ki�iden olu�maktad�r� ATASE� İSH� �����2, lef.1; ATASE� İSH� ������ 
lef.2; ATASE� İSH� ������ lef��� ��� ki�ilik ve �� ki�ilik iki grup halinde gez�
mekte ve ia�elerini Trabzon�dan temin etmektedirler (ATASE, İSH� ������ 
lef.2; ATASE, İSH� ������lef��� 

21  Mesut Çapa - Veysel Usta, Milli M�cadelede Trabzon Vilayetiyle Yaz��malar, 
Trabzon Valiliği� Trabzon� ����� s����-226. 

22  BOA� DH�EUM�AYŞ� ������ Efkalidis�in affedildiği ve Yunanistan�a gittiği anla�
��lmaktad�r� �� Şubat �����de Yunanistan��n Nea Santa b�lgesinde arabas�ndan 
d���p atlar� taraf�ndan feci �ekilde ezilerek �lm��t�r� Bkz� 

http://pontosworld.com/index.php/ pontus/customs-folklore/237-zipka-the-
male-pontic-costume� Eri�im Tarihi� ����������� 
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tarihi itibariyle G�m��hane�de asayi� b�y�k oranda tesis edilmi��

tir.23 

35- Megalis Vrisi, �Pontus ve Trakya Helenizmi Soyk�r�m� 

An�t��. 

An�tta� ��Unutmuyorum, 19 

May�s Pontus Helenizmi Soyk��

r�m�� � Nisan Trakya Heleniz-

mi Soyk�r�m� An�t�� K�lt�r 

Derneği ����-���� Y�netim 

Kurulu�� ifadeleri yer almakta-

d�r� 

 

 

 

 

 

36- Megali Vrisi, �Papa Haritof B�st��. 

  

Papa-Haritof� olarak bilinen Ba�rahip Georgios Haritidis� 

Kars��n Karaurgan b�lgesinde ya�am��� Yunanistan K�lk���ta vefat 

etmi�tir�  

                                                           
23  Kara Kitap�ta Rum Metropolit raporlar� ve mektuplar� merkezinde kaydedilen 

olaylarda Rumlara sald�ranlar�n devlet destekli M�sl�man çeteler olarak g�s�
terilmesi gerçek d��� olup� i�gal g�çlerinin b�lgeye çekilmek istenmesi amac�n� 
ta��maktayd�� �����de Pontus Merkez Komitesi de Anadolu�da Rumlar�n s�zde 
soyk�r�ma tabi tutulduğu alg�s�n�n uluslararas� alanda olu�turulmas� gibi siyasi 

amaçla yaz�ld�ğ� d���n�l�rse belirtilen iddialar�n doğruluk oran� takdir edile�
bilir� Üç�nc�� agm� s����� 
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37- Yannitsa (Yenice-i Vardar), �Pontus Helenizmi Soyk�r�m� 

An�t��. 

An�t�n alt k�sm�ndaki yaz�da� 

��Pontus Helenizmi Soyk�r�m� 

An�t��� yazmaktad�r� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38- Aridea, �Pontus Helenleri Soyk�r�m� An�t��. 
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39- Tsakones, Aridea, �Pontus Helenleri Soyk�r�m� An�t��. 

An�t�n �zerinde 

��Pontus Heleniz-

minin soyk�r�ma 

uğram�� ruhlar� 

an�s�na� ����-1923�� 

yazmaktad�r� 

 

 

 

 

 

40- Skidra, �Pontuslu isyanc�lar�n lideri Vasilios Anthopou�

los Heykeli�. 

  

An�t�n �zerinde� ��Vasilios Anthopoulos 1888-1922, Pon-

tus�un milis g�çlerinin kaptan��� ve Pontus lehçesinde ��Romania 

geçmi� olsa da yeniden çiçek aç�yor ve tekrar gelecek�� ifadeleri 

yer almaktad�r� 
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41- Loutrohori, Skidra, �Pontus Helenizmi Soyk�r�m� An�t��. 

An�tta ��Pon-

tus Helenizmi 

Soyk�r�m� An�t�� 

��Aristotelis Lout-

rohoriou�� Spor ve 

K�lt�r Derneği� 

kurulu� y�l�� 

1977�� yazmakta-

d�r�  

 

 

 

 

An�t�n diğer 

taraf�nda Karade�

niz b�lgemize ait 

bir harita bulun-

makta ve an�t� 

diktiren Loutro-

hori k�yl�lerinin 

Ardahan G�le 

Yiğitkonağ� k��

y�nden geldikleri, 

n�fus m�badele�

sinden sonra 

Loutrohori, Plev-

roma ve Marina k�ylerine yerle�tikleri ifade edilmekte ve ��Bu 

an�t� Yunan ve Hristiyan kalan Yiğitkonağ� k�yl�lerine ithaf edil�

mektedir�� yazmaktad�r� 
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42- Katerini ��� May�s Sokak�� �Pontus Helenizmi An�t��. 

  

43- Nea Trapezounda, �Aleksandros İpsilandis B�st��. 

  

Aleksandros İpsilantis Fenerli Rum İpsilantis ailesinin �ye�

si Yunan bir komutan ve Yunanistan��n ulusal kahraman�d�r. 

1820 y�l�nda Balkanlar�n Osmanl� Devleti�nden bağ�ms�zl�ğ�n� sa�

vunan Filiki Eterya derneğinin ba�kanl�ğ�na seçilmi�tir� 
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44- Anarrahi, Eordea, �Pontus Helenizmi An�t��.  

  

An�t�n �zerinde ��Anarrahi Pontuslular Derneği�� yazmakta-

d�r� 

45- Alonakia, �Pontus Kemençesi An�t��. 
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46- Kriovrisi, Eordea, �Pontus Soyk�r�m� An�t��.  

An�t�n �n cephesinde 

�Pontuslular Soyk�r�m�� 

1916-1919�� Pontus lehçe�

sinde ��Romania geçmi� 

olsa da� çiçek aç�yor ve 

yeniden gelecek�� ve �Eği�

tim Derneği ����� ifadeleri 

yer almaktad�r� 

 

 

 

 

 

47- Nea Haravgi, �Pontuslu S�n�r Bekçisi An�t��. 
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48- Pendavriso, Eordea, �Pontus Helenizmi An�t��. 

 

   

49- Ksirolimni, �Pontus Helenizmi An�t��. 
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50- Nerayda, �Pontuslu Çete Reisi Koca Anastas �Anastasios 

Papadopoulos� An�t��. 

Tokat��n Erbaa ilçesine bağl� 

Endikp�nar k�y� Rumlar�ndan 

olan Koca Anastas� çevredeki b��

t�n Rumlar�n tek hâkimi ve çete 

reisi olarak bilinmektedir� T�rk 

çeteleri taraf�ndan �ld�r�ld�ğ� 

s�ylenmektedir. 

 

 

 

 

 

51- Kastoria (Kesriye), �Pontus Helenizmi Soyk�r�m� An�t��.  
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52- Argos Orestiko, �Ulusal Benlik Bilinci An�t��. 
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53- Grevena, �Pontus An�t��.  

An�t�n �n cephesin�

de, �Pontus An�t�� yazmak-

ta ve Pontus lehçesinde 

bir ifade yer almaktad�r� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54- Vatolakkos, �Pontus Soyk�r�m� An�t��. 
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55- Filotas (Florina), �Pontus Helenizmi An�t��. 

  

56- Volos, �Pontus Soyk�r�m� An�t��. 

  

T�rkiye Cumhuriyeti D��i�leri Bakanl�ğ�� �� May�s �����da 

bu an�t�n yap�lmas� ile ilgili olarak Yunanistan�� k�nayan bir aç�k�

lama yay�mlam��t�r� Bu k�nama aç�klamas�nda T�rkiye�yi ve Ata-

t�rk�� hedef alan bu g�sterilerin iki �lke ve halklar� aras�nda 

olu�turulmaya çal���lan dostluk ve g�ven ortam�n� a��nd�rmakta 

olduğuna bir kez daha i�aret edilmi�tir.24 

 

                                                           
24  http://www.aa.com.tr/index.php� Eri�im Tarihi� �� May�s ����� 
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57- Drama, �Pontus An�t��.  

Drama K�ç�k Asyal�lar Derneği taraf�ndan �� Eyl�l �����de 

aç�l��� yap�lm��t�r� Dernek Ba�kan� Nikos Latsistalis taraf�ndan 

deği�ik tarihlerde T�rkiye�ye yap�lan seyahatlerde� Anadolu�nun 

deği�ik b�lgelerinden ve Karadeniz B�lgesinden al�p Yunanistan�a 

getirdiği ta�lar� an�t�n arka k�sm�na in�a edilen uzun beton yolun 

�zerine tek tek yerle�tirilmi� ve her ta��n hangi b�lgeden olduğu 

tek tek alt�na yaz�lm��t�r� Rumlar�n yoğun olarak ya�ad�ğ� Anadolu 

�ehirleri değil� ayn� zamanda Karadeniz b�lgesi de dahil edilerek 

����Y�l� kutlamalar�nda �� b�lgeden �� ta� an�ta yerle�tirilmi��

tir.25  

Sonuç 

Trabzon ve çevresinde T�rk k�lt�r� ve gelenekleri ile yoğ�

rulan� y�zy�llarca M�sl�man T�rklerle içiçe olan H�ristiyan un�

surlar, Yunan propagandas�n�n Karadeniz B�lgesine girmesine 

kadar T�rk�Osmanl� egemenliği alt�nda rahat ve huzurla bar�� 

içinde ya�ad�lar� Rumlar�n T�rkçe konu�malar�� T�rk �rf ve âdet�

lerini benimsemi� olmalar� T�rk k�lt�r�n�n b�lgede hâkim oldu�

ğunun en �nemli g�stergesidir� 

Pontus Meselesi� Yunanistan taraf�ndan ���� y�l� içerisinde� 

���� y�l�n�n ����y�l� m�nasebetiyle yoğun bir �ekilde yeniden 

g�ndeme getirilmektedir� Bu doğrultuda� Yunan Meclisi�nin 19 

May�s ���� g�n�n� s�zde �Pontus Soyk�r�m�n� Anma G�n�� ola-

rak kabul eden yasay� ç�karmas�� her y�l�n �� May�s��nda anma 

t�renleri d�zenlemesi� Yunanistan��n çe�itli b�lgelerinde heykel�

ler�an�tlar dikilmesi ve Yunan tezleri doğrultusunda d�nyan�n pek 

çok yerinde Pontus Dernekleri�nin kurulmas� son �� y�ld�r ya�a�

nan geli�melerdi� 

Pontus konusunda Yunanistan Devleti�nin hâkim ideolojisi�

nin kabul g�rmesi ve topluma yay�lmas� noktas�nda i�levsel g�r��

len heykel�an�tlar propaganda faaliyeti olarak in�a edilmi�tir� 

Pontusla ilgili propaganda faaliyetlerinin sanat arac�l�ğ�yla y�r��

t�lmesi bir noktada propagandan�n kat� ve olumsuz y�n�n� giz�
lemektedir� Heykel�an�tlar�n estetik ve stilize bir yap�ya sahip 

olmas�� ideolojik mesajlar�n kitlelere aktar�lmas� noktas�nda ko�

                                                           
25  Yaz�c�� agm� s���� 
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layl�klar sağlam��t�r� Bu bağlamda sanat� propaganda s�reçlerinde 

etkisi ve toplumsal kabul� bak�m�ndan �n plana ç�kmaktad�r� 

Karadeniz�deki hem T�rklerin hem Rumlar�n ortak k�lt�rel 

değerlerini� kemençe� horon� yerel k�yafetler� coğrafi isimleri 

bar�nd�ran heykel�an�tlar� bir noktada toplumsal kimliğin de birer 

g�stergeleri olarak yorumlanm��t�r� Bu çerçevede Pontus hey�

kel�an�tlar� Rum toplumuna ait ideolojik ve tarihsel izler ta��ya�

rak� toplumsal ya�am�n içerisinde varl�k g�steren ideoloji� sanat�� 

k�lt�r� içermekte ve bir noktada geçmi��gelecek konusunda bi�

çimlendirmektedir� 

Pontos An�tlar��nda konu olarak ele al�nan isimlere bakt�ğ��

m�zda ise� Trabzon Metropoliti Flippidis Hrisantos �ruhani kimli�

ğinin �tesinde oldukça aktif siyasal bir fig�rd�r),26 Pontus Çetesi 

Lideri Kapetan Efkalidis �Öklid Kurdoğlu�� Gazeteci Nikos Kapeta�

nidis� Filon Ktenidis� Papa Haritof �Ba�rahip Georgios Haritidis�� 

Vasilios Anthopoulos� Alexandros İpsilandis� Koca Anastas �Anas�

tasios Papadoupoulos)�d�r� İlk d�rt karakter heykel�an�tlarda s�k�

l�kla kullan�ld�ğ� g�r�lmektedir� Pontusçu çetelerin en �nemli 

karargâhlar� Santa �G�m��hane� ise� heykel�an�tlarda en çok ad� 

geçen yerdir� Heykel�an�tlar�n in�a edilerek yap�lan an�tsal Pontus 

propaganda plan�nda� heykeller arac�l�ğ�yla tarihin� kent mekan��

na i�lenmesi ve kamusal bir sanat�n ortaya ç�kart�lmas� planlan-

m��t�r� Pontus An�tlar�n�n b�y�k �ehir merkezlerinden sonra� 

ağ�rl�kl� olarak Karadeniz b�lgesinden m�badele ile g�çetmi� olan 

Rum halk�n ya�ad�ğ� k�ylerin k�y meydanlar�na dikildiği g�r�l�

mektedir� Ayr�ca� Heykel sanat�n�n� ideolojinin somutla�t�r�labil�

diği bir sanat formu olduğuna yap�lan bu �� an�tla dikkat çekil�

mi�tir� 

Yunanistan taraf�ndan ileri s�r�len Pontus iddialar�na kar�� 

T�rkiye taraf�ndan uluslararas� akademik çal��malar�n yap�lmas��

n�n zorunluluğu kaç�n�lmazd�r� İleri s�r�len iddialar�n bilimsel 

olarak kan�tlar�yla ç�r�t�lmesi,27 T�rkiye ile ilgili as�ls�z iddiala�

r�n bo�a ç�kar�lmas� aç�s�ndan elzemdir�  

                                                           
26  Y�ksel K�ç�ker - Hikmet Öks�z� Tarihsel Arka Plan�yla Pontus Meselesi� AVİM 

Rapor No:11, Nisan 2017, s.15. 
27  23 Nisan 1920�de TBMM H�k�meti�nin kurularak ve Mill� M�cadelenin zaferle 

neticelenmesi sonras�nda Pontusçulukla m�cadelede etkili tedbirler almas�� 

Pontusçuluğun etkisiz hale getirilmesini sağlam��t�r27� � Şubat ���� tarihi iti�
bariyle Pontusçular�n Karadeniz�deki isyan� tamamen bast�r�lm��t�r� Karadeniz 
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PONTUS MESELESİYLE İLGİLİ YAPILAN YAYINLAR ÜZERİNE 

BAZI TESPİTLER VE ÖNERİLER 

Mesut ÇAPA  

 

Giri� 

Tarihimizde� XIX� Y�zy�ldan itibaren gelen s�reçte baz� 

�mesele�lerin her d�nemde varl�ğ�n� s�rd�rd�ğ� g�r�lmektedir� 

Bat�l� B�y�k devletlerin� Şark Meselesi�yle �Doğu Sorunu� ba�latt��

ğ� ve m�dahil olduklar� bu s�reçte her geçen g�n yeni sorunlar 

ortaya ç�km��t�r� Bu sorunlar�n hemen hepsinin temelinde� M�s�

l�man olmayan az�nl�klar ve bunlar� himaye etmeye çal��an Bat�l� 

devletlerle Rusya bulunmaktad�r� S�rp ve Yunan isyan�yla ba�la�

yan bu m�dahale hareketleri� ���� tarihli Islahat Ferman��ndan 

sonra daha me�ru ve olağan hale gelmi�tir� 

1830�da Yunanistan��n kurulmas�ndan sonra� kilise ile yeni 

burjuvazinin birlikte y�r�tt�kleri çabalar�n etkisiyle Osmanl� 

Devleti�nin egemenliği alt�nda ya�ayan Ortodoks H�ristiyan n�fus 

aras�nda k�p�rdanmalar ba�lam��t�r� Orijinlerine bak�lmaks�z�n� 

Anadolu�da ya�ayan� Rumca veya T�rkçe konu�makta olan t�m 

Ortodoks H�ristiyanlar aras�nda Yunan milliyetçiliği yay�lmaya 

ba�lam��t�r� Islahat Ferman��ndan sonra� Pontus b�lgesi olarak 

an�lan Batum�dan İnebolu�ya kadar uzanan Karadeniz k�y�lar�nda 

Pontusculuk d���ncesinin daha fazla benimsendiği anla��lmakta�

d�r�  

İkinci Me�rutiyet�in getirdiği �zg�rl�k havas� içinde Pontus�

culuk faaliyetleri aç�kça y�r�t�lmeye ba�lanm��t�r� Balkan Sava��

lar�� Pontus Meselesinde yeni bir ba�lang�ç noktas� olmu�tur� Os�

manl� Devleti�nin Balkan Sava���nda seferberlik ilan� �zellikle 

Samsun ve çevresindeki Rumlar taraf�ndan iyi kar��lanmam��t�r� 
Birinci D�nya Sava���nda� b�lgedeki Rumlar�n çoğu Osmanl� Dev�

                                                           
*  Prof� Dr�� Ankara Üniversitesi� T�rk İnk�lâp Tarihi Enstit�s� Öğretim Üyesi� E-

Posta: capa@ankara.edu.tr. 
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leti�nin yan�nda yer almay�p i�gal g�çleriyle i� birliği yapm��lar�

d�r� T�rkiye B�y�k Millet Meclisi H�k�meti� Mill� M�cadele�nin 

sonuna kadar Pontus Meselesiyle uğra�mak zorunda kalm��t�r�  

Osmanl� H�k�meti ve T�rkiye B�y�k Millet Meclisi H�k��

meti�nin Pontusculara kar�� almak zorunda kald�ğ� tedbirler� g��

n�m�zde �Pontus soyk�r�m�� olarak g�ndeme getirilmeye çal���l�

maktad�r� Bu yaz�da Pontus Meselesiyle ilgili tespit ettiğimiz ya�

y�nlardan bir k�sm� �zerinde durulmaktad�r�  

1- Cumhuriyet�in Kurulu�undan Önce Yap�lan Yay�nlar 

a- Yunanistan ve Ortodoks Rum Patrikhanesi Taraf�ndan 

Yay�nlanan Propaganda Kitaplar� 

Pontus Meselesinde, Patrikhane ve Yunanistan propaganda-

ya b�y�k �nem vermi�lerdir� Bu amaçla� İkinci Me�rutiyet d�ne�

minden birçok dergi ve kitap yay�nlam��lard�r� Pontus Cemiyeti� 

���� y�l�nda Pontus adl� bir dergi yay�nlayarak çal��malar�n� ilm� 

bir zemine oturtmaya çal��m��t�r� � Mart ���� tarihinde İstan�

bul�da yay�n hayat�na ba�layan Pontus gazetesinin ba� makalesin�

de, �Trabzon vilâyetinde Rum Cumhuriyeti�nin kurulmas�� ama-

c�yla yay�nland�ğ� duyuruluyordu� Trabzon ve Samsun�da yay�nla�

nan baz� Rumca gazetelerde de konuyla ilgili yaz�lara yer veril�

mi�tir� 

Mondros M�tarekesi�nden sonra İstanbul Fener Rum Pat�

rikhanesi� Bat� kamuoyunun dikkatini Anadolu Rumlar�na çekmek 

maksad�yla birçok propaganda kitab� ve bro��r yay�nlanm��t�r� 

Pontuscular bu konuda İngiliz h�k�metinin� ���� Ermeni olayla�

r�yla ilgili haz�rlatt�ğ� propaganda kitab�ndan etkilenmi�lerdir� 

���� y�l�nda Arnold Toynbee ile James Bryce taraf�ndan haz�rla�

nan Mavi Kitap (The Blue Book)��n yay�nlanmas�ndan sonra ulus�

lararas� kamuoyunda yapt�ğ� etki� Patrikhane ve Pontus taraftar�

lar�n� �Kara Kitap�lar yay�nlamaya y�nlendirmi�tir� 

İstanbul Fener Rum Patrikhanesi taraf�ndan haz�rlanan Ka�

ra Kitap (The Black Book of Black Book of The Sufferings of The 

Greek People in Turkey, From The Armistice To The End of 1920), 

���� y�l�nda İstanbul�da yay�nlanm��t�r� T�rkçede� �Mondros M��

tarekesi�nden 1920�lerin Sonuna Kadar T�rkiye�deki Rumlar�n 

Ac�lar�n�n Kara Kitab�� �eklinde ifade edebileceğimiz� bu kitapta 

1918-���� y�llar� aras�ndaki olaylar �ç b�l�m halinde ele al�nmak�
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tad�r� Bat� kamuoyunu etkilemeye y�nelik bu propaganda kitab��

n�n ilk b�l�m�nde� Pontus olarak adland�r�lan b�lgede� �zellikle 

Amasya, Niksar, Samsun, Bafra, Trabzon Vilayetinde Rumlara 

kar�� mezalim yap�ld�ğ� iddia edilmektedir� Diğer b�l�mlerde de 

Orta ve Bat� Anadolu ile Doğu Trakya�daki benzer olay ve iddiala-

ra yer verilmi�tir� Öns�zde belirtildiğine g�re Kara Kitap� Patrik-

hane�nin bu konuda yay�nlad�ğ� ikinci kitapt�r� ���� Nisan ay�nda 

yay�nlanan ilk kitapta� Balkan Sava�lar�ndan M�tareke d�nemine 

kadar geçen s�rede T�rkiye�deki Rumlar�n ac�lar�na yer verilmi��

tir.  

Pontus Meselesiyle ilgili diğer bir �Kara Kitap� da (Black 

Book: The Tragedy of Pontus, 1914-����� Livre Noir� La Tragédie 

du Pont, 1914-1922), Atina�da 14 Ocak 1922 tarihinde Pontus Mer-

kez Komitesi taraf�ndan İngilizce ve Frans�zca olarak yay�nland�� 

Kitap� �ns�z ve istatistikler� ���� y�l�na ait birkaç k�sa not, Bafra 

trajedisi� Ünye trajedisi ve yarg�lanan ve mahk�m edilenler adl� 

be� b�l�mden olu�maktad�r� Kitapta verilen rakamlara g�re� Pon�

tus sahas�ndaki metropolitlik b�lgelerinde toplam ������� 

Rum�un �ld�r�ld�ğ� iddia edilmektedir� ���� tarihli Osmanl� 

resm� n�fus istatistiklerine bak�ld�ğ�nda bu rakam�n propaganda 

amac�yla abart�ld�ğ� g�r�lmektedir� ���� İstatistiklerine g�re b�l�

gede� ��������� M�sl�man n�fusa kar��l�k ������� Rum n�fus 

bulunmaktayd�� �����de Rus kuvvetlerinin b�lgeden çekilmesinin 

ard�ndan Kafkasya�ya giden Rum n�fus da dikkate al�nd�ğ�nda� 

1919�da Trabzon-Sinop sahili ile Amasya-Tokat gibi Karadeniz�in 

iç k�s�mlar�nda ������� Rum�a kar��l�k ��������� M�sl�man ya�

�amaktayd�� Justin McCarthy ise� b�lgede ya�ayan Rumlar�n say��

s�n� ������� olarak vermi�tir� Kara Kitap�ta iddia edildiği gibi 

b�lgede ������� Rum�un �ld�r�lm�� olmas� halinde geriye hiçbir 

Rum n�fusun kalmam�� olmas� gerekirdi� Halbuki� Lozan�da imza-

lanan s�zle�me gereğince b�lgeden ��������e yak�n Rum�un gitti-

ği bilinmektedir.1  

Fener Rum Lisesi �ğretmenlerinden D� Economides taraf�n�

dan haz�rlanan� �Pontus� kitab� �The Pontus, And The Right Claims 

of its Greek Population: Topographical, Etnographical and Histori-

cal Study) 1920�de İstanbul�da yay�nland�� B�lgenin topografik� 

                                                           
1  Hayati Akta�� �Doğu Karadeniz B�lgesinde Pontus Devleti Kurma Çabalar� ve 

Bu Amaçla Haz�rlanan Propaganda Kitaplar��, Ba�lang�çtan G�n�m�ze Pontus 
Sorunu� �Edit�r� Veysel Usta), Trabzon 2007, s.278-279. 
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etnolojik ve tarih� aç�lardan incelendiği �� sayfal�k kitab�n so�

nunda istatistikler ve �Pontus haritas�� bulunmaktad�r� 

Pontus Meselesiyle ilgili yay�nlan diğer kitap ve bro��rler�

den baz�lar� �unlard�r� Pontus�ta Helenizm (Hellenism in Pontus), 

Pontus Kurbanlar� ve Uluslararas� Kamuoyu �The Martyrdom of 

the Pontus and International public Opinion), Anadolu�da T�rk 

Mezalimi �Turkish Atrocities in Asia Minor�� Karadeniz B�lgesinde 

T�rk Vah�eti (The Turkish Atrocities in the Black Sea Territories).2 

b- T�rkiye B�y�k Millet Meclisi H�k�meti Taraf�ndan 

Yay�nlanan �Pontus Meselesi� 

T�rkiye� Mondros M�tarekesi�nden sonra aleyhine ba�lat��

lan bu propaganda faaliyetlerine cevap veremeden kendini tekrar 

olaylar�n içinde buldu� Mill� M�cadele d�neminde� bir taraftan 

Anadolu�da Yunan i�galini durdurmaya çal���rken ayn� zamanda 

Karadeniz�deki Pontus çeteleriyle uğra�mak zorunda kald�� Bu 

m�cadele içinde ancak� ���� y�l�ndan itibaren Anadolu bas�n�nda 

Pontusculukla ilgili yaz�lar yay�nlanmaya ba�land�� Yunan propa�

gandas�na kar�� Matbuat Umum M�d�rl�ğ� Anadolu�da Yunan 

mezalimiyle ilgili kitaplar yay�nland��  

���� Y�l�nda b�lgedeki Rum kilise ve okullar�nda aramalar 

yap�ld�� Trabzon ve Samsun metropolit merkezlerinde propaganda 

kitaplar�yla Pontuscu M�dafaa-i Me�ruta Komitesi�nin ihtilâl bel�

geleri ele geçirildi� �� Şubat �����de Merzifon Amerikan Koleji�nde 

de çok �nemli belgeler bulundu� TBMM H�k�meti Bas�n Yay�n 

Genel M�d�rl�ğ� �Matbuat M�d�riyet-i Um�m�si�� ele geçirilen 

bu belgelerle diğer resmi yaz��malar� bir kitapta toplay�p ���� y�l� 

sonlar�nda Pontus Meselesi ad�yla yay�nlad�.3 Kitap ertesi y�l� Lo�

zan g�r��melerinde yararlan�lmak �zere Frans�zcaya çevrildi�  

Kitapta, Merkez Ordusu�nca yap�lan aramalarda ele geçiri�

len çok say�da belge ve fotoğraf bulunmaktad�r� Bu belgeler ara-

s�ndan Trabzon metropoliti H�risantos ve diğer Pontuscular�n 

yapt�klar� yaz��malar T�rkçeye çevrilerek yay�nlanm��t�r� Merzi�

fon Amerikan Koleji�ndeki Pontus Kul�b� alb�m�nde bulunan 

                                                           
2  Propaganda kitaplar� hakk�nda bkz� Foti Benlisoy-Stefo Benlisoy, T�rk Milliyet�

çiliğinde Katedilmemi� Bir Yol �H�ristiyan T�rkler� ve Papa Eftim� İstanbul� 
2016, s.75-��� Mesut Çapa� Pontus Meselesi� Trabzon� ����� s� ��-75. Özhan 

Özt�rk� Pontus� Ankara� �� Bask� ����� s����-408. 
3  Pontus Meselesi� Matbuat ve İstihbarat Matbaas�� Ankara� ����� 
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fotoğraflar� bu kolejin Pontusculuğun eğitim merkezi haline geldi�

ğini g�stermektedir� Alb�mde �ğrencilerin tiyatro g�sterileri� 

Pontus haritas�� bağ�� makbuzlar�� Kafkasya�da olu�turulan Rum 

g�n�ll� birlikleri komutan� Ananyas��n fotoğraf�� Pontus ve Yunan 

bayraklar�� �Patrik Gregoryus� Venizelos ve son Bizans h�k�mdar� 

Konstantin�in� bir arada resimlerini içeren propaganda kart� bu�

lunmaktad�r� 

Pontus Meselesi yay�nland�ktan hemen sonra Hâkimiyeti 

Milliye gazetesinde �u �ekilde tan�t�lm��t�r� 

�Matbuat Umum M�d�rl�ğ�� Pontus Meselesi nâm� alt�nda 
pek m�him bir kitap ne�r eyledi� Bu eser� ��ylece bir mu�

harririn duyup i�ittiklerine ve d���ncelerinden olu�an yaz��
lar� değil� b�t�n vesikalar�n� resm� yaz��malar� mahallinden 

al�nan fotoğraflar� toplayan ve tasnif eden bir heyetin çal��
��lm��� muvaffak olunmu� bir eseridir� Bu kitap� yaln�z Pon�

tus h�lyac�lar�n�n memleketin� en kanl� d��manlar ile me��

gul olduğu bir zamanda� zavall� aciz ve m�dafaas�z halka� 
kad�nlara� çocuklara kar�� irtikâp eylediği mezalimin ac�kl� 

hikâyelerinden olu�muyor� Ç�nk� bunlar� b�yle birkaç y�z 
sahifelik bir esere s�k��t�rmak imkân� olmad�ğ� gibi bir he�

yetin ��yle birkaç ayda ç�karacağ� bir i� değildir� Binaena�
leyh kitaba daha kuvvetli �eyler� her cinayetin mahallindeki 

zab�tlar�� fotoğraflar� konmu�tur� Pontus cinayetçileri ne 
kad�n ne çocuk �ld�rmekten çekinmemi�lerdir� Meselenin 

siyas� �ekli ise fevkalade ehemmiyeti haiz bulunmaktad�r� 
Kitap bilhassa� te�kilat� Rum e�k�yal�k ve k�t�l�kleri� h��

k�metin çare ve tedbirlerini� Avrupa devletleriyle olan ha�

berle�melerini ihtiva eylemektedir� Bunlar�n m�talaas�yla 
Pontus Meselesine yabanc� ellerin girdiği ve yard�m ettiği 

anla��lacakt�r� Biz arzu ederiz ki� bu kitab� her T�rk� hiç ol�
mazsa her T�rk m�tefekkiri ve bilhassa bu e�k�yalardan bu 

kadar zul�m g�rm�� olan havali okumal�d�r� 

Kitab�n en zengin k�sm�n�� Karadeniz sahilindeki Rum te�ki�

lat merkezleriyle metropolit hanelerinde elde edilen evrak 
ve vesikalar te�kil ediyor� Bundan ba�ka ecnebi kurumla�

r�nda elde edilen evrak ve vesikalar�n fotoğraflar� da kon�

mu�tur� Bilhassa Pontus Meselesinde en b�y�k rol� H�risti�
yan din adamlar� oynam�� ve bunlar�n Pontuscu çetelerle 
yapt�klar� yaz��malar� dağlarda beraberce çektirdikleri fo�

toğraflar bulunmu� ve kitaba konmu�tur� Kitab�n son k�s�

m�n�� h�k�metimizin ald�ğ� tedbirlere dair resm� evrak� 
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telgraf ve vesikalar te�kil ve Bakanlar Kurulunun da pek çok 

kararlar�n� ihtiva etmektedir��4  

 Kitab�n giri�inde Anadolu�nun T�rkl�ğ� �u c�mlelerle vur�

gulanmaktad�r� 

�Her �eyden �nce� d�nya kamuoyu bilmelidir ki� Anado�
lu�nun toprağ� ba�tan sona kadar T�rk�t�r� Binlerce y�ldan 
beri T�rk��n �z vatan�� T�rk��n �z yurdudur� D��manlar��

m�z hiçbir gerçeğe dayanmayarak sadece zorbal�k ve teca�

v�zden ibaret hareketleriyle Anadolu�ya sald�r�rken Anado�

lu�nun filan veya falan b�lgesinin tarihindeki Yunanl�l�ğ�n�
dan s�z ederek d�nya kamuoyunu aldatmaya çal���yorlar� 
Nitekim bir taraftan g�ya eski Yunan toprağ� olduğunu ileri 

s�rerek İzmir�e taarruz ve tecav�z ederlerken �b�r taraftan 

Batum�dan İnebolu�ya kadar uzanan b�lgeyi de vaktiyle 
mevcut bulunan hayali Pont H�k�meti ad�ndan dolay� ve 
Pontus ad� alt�nda kendilerine mal etmek istiyor ve bu yer-

de oturan Rumlar� te�vik ederek yurdun bu b�l�m�n�n 

kendilerine kat�lmas� sebeplerini haz�rlamaya gayret edi�
yorlar� Halbuki yurdun bu b�l�m� ayr�lma kabul etmez bir 

T�rk �lkesidir.�5 

Pontus Meselesi�nin hâlâ en temel kaynağ�n� olu�turan bu 

kitap� farkl� iki yazar taraf�ndan g�n�m�z alfabesine çevrilip sa�

dele�tirilerek yeniden yay�nlanm��t�r�6 

2- Cumhuriyet�in Kurulu�undan G�n�m�ze Kadar 

Yap�lan Yay�nlar 

 Pontus Meselesi adl� kitaptan sonra uzun bir s�re bu ko�

nuda kayda değer bir çal��ma yap�lmam��t�r� İstisnai olarak Ulu-

sal Sava�ta Tokat7 ile Anadolu�nun Mill� Devleti Pontus8 adl� kitap�

larda bu konular ele al�nm��t�r� 

 

 

                                                           
4  �Pontus Meselesi Vesaiki�, Hâkimiyet-i Milliye� �� Eyl�l ����� 
5  Pontus Meselesi� �Yay�na haz�rlayan� Y�lmaz Kurt�� TBMM Bas�mevi, Ankara, 

1995, s.3. 
6  Pontus Meselesi� �Yay� Haz� Y�lmaz Kurt�� TBMM Bas�mevi� Ankara� ����� Pon�

tus Meselesi� �Yay� Haz� Yusuf Gedikli�� İstanbul� ����� 
7  Halis Asarkaya, Ulusal Sava�ta Tokat� Tokat Bas�mevi� ����� 
8  Mahmut Goloğlu� Anadolu�nun Mill� Devleti Pontus, Ankara, 1973. 
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a- 1980�lerden G�n�m�ze Yap�lan Akademik Yay�nlardan 

Baz�lar� 

T�rkiye�de, 1980�lerden sonra Karadeniz Rumlar� ve Pontus 

Meselesiyle ilgili olarak s�n�rl� say�da da olsa tezler haz�rlanm��� 

kitap ve bildiriler yay�nlanm��t�r� Bu yay�nlar�n son y�llarda artt��

ğ� g�r�lmektedir� 

1980�lerde bu konuda ilk akademik çal��ma Nuri Yaz�c� ta�

raf�ndan yap�lm��t�r� Milli M�cadele�de �Canik Sancağ��nda) Pon-

tusçu Faaliyetler �����-1922) adl� eserde9 konu Samsun ve y�re�

sindeki faaliyetlerle s�n�rland�r�lm��t�r� Kitab�n ilk b�l�m�nde 

Samsun ve Merzifon�un i�gali� Pontus ve Rumluk� Pontuscu Rum�

lar�n �nemli simalar�� Avrupa�da Pontuscu faaliyetler ve Paris 

Bar�� Konferans��ndaki te�ebb�sler� Samsun�da n�fus durumu� 

Samsun ve çevresinde Pontuscu faaliyetlerin ortaya ç�k��� ve Pon�

tuscu Rum çeteleri hakk�nda bilgi verilmektedir� Diğer iki b�l�m�

de ise� y�rede kar��la��lan asayi� sorunuyla Pontusçuluğa kar�� 

al�nan tedbirler ele al�nmaktad�r� Kitab�n sonundaki ekler aras�n�

da Trabzon Metropoliti Hrisantos�un Paris Bar�� Konferans��na 

sunduğu muht�ra ile XX� Y�zy�l�n ba�lar�nda Canik Sancağ��n�n bir 

haritas� bulunmaktad�r� 

1980�lerin sonunda Ankara Üniversitesi�nde haz�rlad�ğ�m 

y�ksek lisans tezi� Mill� M�cadele d�neminde Trabzon ve Giresun 

Rumlar� konusunu kapsamaktayd�� Daha sonra bu tez yeniden 

g�zden geçirilerek� Pontus Meselesi, Trabzon ve Giresun�da Milli 

M�cadele10 ad�yla yay�nlanm��t�r� Ayn� çal��ma baz� deği�iklik ve 

ilavelerle ikinci defa yay�nlanm��t�r�11 Kitapta Pontus Meselesi, 

Demografik durum ve sosyo-ekonomik yap�� Pontus meselesine 

yard�mc� olan etkenler� Rum propagandas� ve İtilaf Devletlerinin 

rol�� Mill� M�cadele�nin ba�lamas� ve Pontusculuğun sonu ba�l�k�

lar� alt�nda incelenmi�tir� Kitap ar�iv belgelerinden ve konuyla 

ilgili yay�nlardan yararlan�larak haz�rlanm��t�r� Kitab�n sonundaki 

ekler aras�nda Trabzon�da yay�nlanm�� olan İstikbal ve Epohi ga�

zetelerinden yaz�lar� n�fus istatistikleri� harita� ���� y�l�nda ya�

y�nlanan Pontus Meselesi adl� kitaptan al�nan fotoğraf ve belgeler� 

                                                           
9  Nuri Yaz�c�� Milli M�cadele�de �Canik Sancağ��nda� Pontusçu Faaliyetler �����-

1922), Ankara, 1989. 
10  Mesut Çapa� Pontus Meselesi, Trabzon ve Giresun�da Milli M�cadele, Ankara, 

1993. 
11  Mesut Çapa� Pontus Meselesi, Trabzon, 2001.  
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Mill� M�cadele y�llar�nda Maçka ve Trabzon Rumlar�n�n T�rkiye 

B�y�k Millet Meclisi�ne g�nderdiği dilekçeler ve konuyla ilgili 

muhtelif fotoğraf ve belgeler bulunmaktad�r�  

Trabzon Vilayetiyle yap�lan yaz��malardan olu�an bir ba�ka 

kitapta,12 1919-���� y�llar� aras�ndaki belgeler ve çevirileri yer 

almaktad�r� Bunlar aras�nda Yunan faaliyetleri� Rumlar ve Pon�

tusculukla ilgili �nemli belgeler bulunmaktad�r� 

1990�lar�n sonlar�na doğru Samsun�da d�zenlen bir sem�

pozyumda13 sunulan 28 bildiriden 8�inin konusu doğrudan Pontus 

Meselesi ve Rumlarla ilgilidir� Bildirilerden baz�lar� �u ba�l�klarla 

sunulmu�tur� 

�Tehcirden Samsun b�lgesine d�nen Rum ve Ermeni muha-
cirler meselesi�, �Mustafa Kemal Pa�a�n�n Samsun b�lge�
sinde jandarma birlikleri olu�turma faaliyetleri�, �Mustafa 

Kemal Pa�a�n�n Havza g�nleri�, �Karadeniz�de Pontusculu-

ğun sonu� Rumlar�n T�rkiye B�y�k Millet Meclisi�ne sada-
katleri� H�ristiyan T�rkler ve T�rk Ortodoksluğu�, �Merzi-

fon Amerikan Koleji ve Pontus meselesindeki yeri�, �Erzu-
rum Kongresinde Pontus Meselesi�, �Atat�rk��n Samsun�a 

ç�kt�ğ� s�rada Samsun ve çevresinin asayi� durumu�. 

Pontus Meselesi ve Yunanistan��n Politikas� �Makaleler��14 

ad�yla yay�nlanan kitapç�k� uzun y�llar Pontus konusunda ilk ba��

vuru kaynağ� olmu�tur� Kitap� �Pontus Meselesi ve Yunanistan��n 

Politikas��, �Tarihi Perspektif içerisinde Pontus olay�� Yak�n tari�

himize ve g�n�m�ze etkileri�, �Kurtulu� Sava���nda Trabzon�a 

y�nelik Ermeni-Rum tehdidi� konulu makalelerden olu�maktad�r� 

Stefanos Yerasimos, bir makalesinde Balkan Sava�lar�ndan 

Lozan Antla�mas��na uzanan s�reçte Pontus Meselesini toplu ve 

objektif bir �ekilde vermeye çal��m��t�r.15 Yerasimos� tarihi s�reci 

�zetlerken �nemli tespit ve değerlendirmelerde bulunmaktad�r� 

Yazara g�re�  

                                                           
12  Mesut Çapa - Veysel Usta, Mill� M�cadelede Trabzon Vilayetiyle Yaz��malar� 

Trabzon Valiliği Yay�� Trabzon� ����� 
13  �� May�s ve Milli M�cadele�de Samsun Sempozyumu (20-�� May�s ������ Bildi-

riler, Samsun, 2000. 
14  Yusuf Sar�nay- Hamit Pehlivanl� vd�� Pontus Meselesi ve Yunanistan��n Politika�

s� �Makaleler�� Atat�rk Ara�t�rma Merkezi� Ankara� ����� 
15  Stefanos Yerasimos, �Pontus Meselesi (1912-1923)�, Toplum ve Bilim, 43/44 

G�z ����-K�� ����� s���-76. 



PONTUS MESELESİ� OLAYLAR, ALGILAR ve GERÇEKLER 159 

 

�G�n�m�zde Pontus sorunundan s�z edilmesi� uzun geçmi�i 
olan T�rk-Yunan anla�mazl�ğ�na� birbirleriyle bağda�t�r�l�
mas� olanaks�z iki g�r�� daha eklemekten ba�ka bir i�e ya�

ramamaktad�r� T�rklere g�re sorun� Yunanl�lar�n emperya�

list megalomanyakl�klar�n�n yol açt�ğ� ve dolay�s�yla hak et�
tiği ak�bete varan bir yan�lg�dan ibarettir� Yunanl�lara g�re 
ise Yunan soyunun T�rklerin barbarl�ğ� sonucu katlanmak 

zorunda kald�ğ� b�y�k ac�lardan bir ba�kas�d�r� İki taraf�n 

anla�t�klar� tek nokta� olaylara olgular�n incelenmesini �n�
leyen kal�pç� bir bak��la yakla��lmas�d�r� Bu y�zden sorunun 

bug�ne dek gerçekten incelendiğini s�ylemek olanaks�z�

d�r��16 

Konu Birinci D�nya Sava��ndan sonra �u ba�l�klarla veril�

mektedir� M�tareke ve b�lgedeki durum� D��arda �rg�tlenme ve 

diplomatik sava�� T�rklerle ve Ermenilerle yap�lan pazarl�klar� 

Diplomatik çabalar�n son a�amas�� Askeri macera� Pontus olay�n� 

bast�rma harekât�� 

Yerasimos makalesinde� Yunanl�lar�n Pontus Meselesindeki 

yan�lg�s�n� �u s�zlerle �zetlemektedir� 

�Ne var ki� ekonomik bak�mdan �nemli bir rol oynad�kla�

r�ndan ku�ku edilemeyecek� k�lt�rel bak�mdan da oldukça 

etkili olduklar� aç�k olan Pontuslu e�raf� harekete �nderliği�
ni kabul ettirmekte ve herkesin sayd�ğ� bir otorite ağ� olu��
turmakta yetersiz kald�� İkinci hayal� barbarl�ğ�n ta kendisi 

olarak tasavvur edilen �eyin kar��s�nda kendisinin doğal 

olarak uygarl�ğ�n ta kendisi olan �eye ait olduğu inanc�yd�� 

Bu �nce has�mlar�n� k�ç�msemeye� sonra da bu hatan�n yol 
açt�ğ� sonuçlara katlanmak zorunda kal�nmas�na yol açt�� 
Son yan�lg� da Yunan uygarl�ğ�yla H�ristiyan dininin ta��y��
c�s� olman�n� Bat�l� g�çlerin otomatik olarak onlara arka ç��

kacaklar� ve onlar� ko�ulsuz olarak destekleyecekleri gafle�
tine d��mekten kaynaklan�yordu� S�n�rs�z bir iyimserlikle� 
ayaklar�n ancak i� i�ten geçtikten sonra suya ermesini bu 

yan�lg� aç�klayabilir��17 

Makalelerden olu�an Ba�lang�çtan G�n�m�ze Pontus Sorunu 

adl� kitapta18 Pontus Meselesi farkl� y�nleriyle ayd�nlat�lmaya 

çal���lm��t�r� Kitapta� konunun uzmanlar�nca haz�rlanan �� maka�

                                                           
16  Yerasimos, agm, s.33. 
17  Yerasimos, agm, s.69. 
18  Ba�lang�çtan G�n�m�ze Pontus Sorunu� �Edit�r� Veysel Usta�� Serander Yay�� 

Ankara, 2007, s.33-76.  
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le Giri� ve Sonuç k�s�mlar�yla birlikte � b�l�m alt�nda toplanm���

t�r� Giri�te �Osmanl� coğrafyas�nda yapay ulus devlet kurma pro�

jeleri�, �Pontus meselesine tarihsel bak��� konular� yer almakta�

d�r� Birinci b�l�m �Tarih� alt yap��� İkinci b�l�m �Yunan isyan�n�

dan Milli M�cadeleye kadar�� Üç�nc� b�l�m �Milli M�cadele d��

nemi� �eklinde adland�r�lm��t�r� Sonuç k�sm�nda �G�n�m�zde 

Doğu Karadeniz�de Pontusculuk faaliyetleri�, �Fener Rum Patrik-

hanesi�nin g�n�m�zdeki faaliyetleri ve Pontus-Rum soyk�r�m� 

iddialar�� ele al�nmaktad�r� Kitapta Nedim İpek� Mehmet Bilgin� 

Mehmet Tezcan� İbrahim Tellioğlu� Hanefi Bostan� Necmettin Al�

kan� G�lbadi Alan� Rahmi Çiçek� Ahmet Tetik� Selçuk Ural� Meh�

met Okur� Hayati Akta�� Y�lmaz Kurt� Hikmet Öks�z� Ali G�ler� 

Rahmi Doğanay� S�leyman Beyoğlu� Ayhan Y�ksel� Selahattin Toz�

lu� Mesut Çapa� Salim C�hce ve Salim G�kçen�in makaleleri bu-

lunmaktad�r� 

2000�li y�llara gelindiğinde yeni kitaplar�n yay�nland�ğ� g��

r�lmektedir� Öncelikle Doğu Karadeniz Rumlar� çerçevesinde ha�

z�rlanan akademik bir çal��mada�19 Paris Bar�� Konferans��n�n 

topland�ğ� ���� y�l�n�n ba�lar�ndan ���� y�l�nda Lozan�da karar-

la�t�r�lan T�rk-Yunan m�badelesi aras�ndaki d�nem incelenmi��

tir� Yazar� kitab�n ba��nda Yunanistan ve T�rkiye�de yap�lan ya�

y�nlar hakk�nda bir değerlendirmede bulunmu�tur� Buna g�re� 

1919-���� y�llar�nda Pontus meselesine dair �zellikle Yunanis�

tan�da çok erken tarihlerden itibaren çok say�da çal��ma yay�n�

lanm��t�r� Tarih kitaplar�n�n yan�nda Doğu Karadeniz b�lgesinden 

Yunanistan�a giden belli ba�l� �ahsiyetler hat�ralar�n� yay�nlam���

lard�r� Ayr�ca� Rum m�badiller ile de birçok s�zl� tarih çal��mas� 

gerçekle�tirilmi�tir� T�rkiye�de ise� son y�llarda ba�ta akademik 

çevrelerde olmak �zere Pontus meselesine olan ilgiye paralel ola-

rak yay�nlar da artmaktad�r� Yazar kaynaklar hakk�nda bilgi ve�

rirken, �Bu çal��ma ar�iv belgelerinden yararlan�larak haz�rlan�

m�� olmakla beraber sadece tarih çal��mas� değildir� Tarih d���nda 

antropoloji ve uluslararas� ili�kiler alanlar�ndaki çal��malar da bu 

kitapta kullan�lm��t�r� demektedir� S�z konusu çal��man�n haz�r�

lanmas�nda daha ziyade İngiliz ve Amerikan ar�iv belgelerinden 

yararlan�lm��t�r�  

                                                           
19  Bestami S� Bilgiç� Doğu Karadeniz Rumlar�� İsyan ve G�ç �����-1923), TTK, 

Ankara, 2011. 
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Hadiye Y�lmaz��n Marmara Üniversitesi�nde haz�rlad�ğ� y�k�

sek lisan tezi� farkl� kurum ve yay�nevlerince birkaç defa yay�n�

lanm��t�r�20 Kitapta konular� Pontus meselesinin ortaya ç�k���ndan 

Yunanistan��n g�n�m�zde Pontusculuk iddialar�na kadar getiril�

mektedir� Kitapta T�rk ar�ivlerinden geni� çapta yararlan�lm��t�r� 

���� y�l�nda Canik mebusu Emin� Sinop mebusu Şevket ve Bursa 

mebusu Necati beylerden olu�an komisyonun haz�rlad�ğ� �Pontus 

Maceras�� ve 1922 tarihli �Pontus Meselesi� adl� raporlar orijinal 

metinleriyle birlikte kitab�n son bask�s�nda yer alm��t�r� Kitaptaki 

fotoğraflar�n tamam� Pontus Meselesi adl� temel kitaptan al�nm���

t�r� 

Marmara Üniversitesi�nde haz�rlanan� �Yunanistan��n Kara�

deniz B�lgesindeki Faaliyetleri �����-1923)� konulu bir ba�ka tez�

de de yine ayn� sorun incelenmi�tir� Tuğba Eray Biber�in 2013 

y�l�nda tamamlad�ğ� doktora tezi daha sonra Karadeniz Rumlar� ve 

Yunanistan ad�yla yay�nlanm��t�r�21 Be� b�l�mden olu�an kitapta� 

Birinci D�nya Sava�� d�neminde Karadeniz b�lgesi� Milli M�cade�

le ba�lar�nda Karadeniz� Yunanistan��n Karadeniz b�lgesindeki 

siyasi faaliyetleri, Yunan gemilerinin Karadeniz�deki faaliyetleri, 

Yunanistan��n Karadeniz�deki faaliyetlerine y�nelik al�nan tedbir�

ler ele al�nm��t�r� T�rk ve yabanc� ar�ivlerden yararlan�larak ha�

z�rlanan kitapta sorun Lozan Antla�mas��na kadar getirilmi�tir�  

Son yay�nlanan akademik bir çal��ma Osmanl��n�n Son D��

neminde Pontus Rumlar� ad�yla yay�nlanm��t�r�22 Kitapta T�rk 

ar�ivlerinin yan� s�ra ilk defa Frans�z ar�iv belgelerinden yararla�

n�lm��t�r� D�rt b�l�mden olu�an kitap� Trabzon�un Ruslar taraf�n�

dan i�gali konusuyla ba�lamaktad�r� Diğer konular ��yle s�ralan�

maktad�r� 

Tehcir edilen gayrim�slimlerin ve M�sl�man sava� muha�

cirlerinin eski yerlerine yerle�tirilmeleri� Mondros M�tarekesi 

sonras� deği�en dengeler� Venizelos�un b�y�k Yunanistan hayali 

ve propaganda. Paris�te i� birliği� Pontus hareketi uluslararas� 

arenada� Sahneye Hrisantos ç�k�yor� Trabzon �zerinde amans�z 

                                                           
20  Hadiye Y�lmaz� Ar�iv Belgeleri I��ğ�nda Pontus Meselesi� Atat�rk Ara�t�rma 

Merkezi Yay�� Ankara� ����� Hadiye Y�lmaz� D�nden Bug�ne Pontus Maceras�, 
Dergah Yay�� İstanbul� ����� 

21  Tuğba Eray Biber� Karadeniz Rumlar� ve Yunanistan� İstanbul� ����� 
22  Ayd�n Özg�ren� Osmanl��n�n Son D�neminde Pontus Rumlar�� Öt�ken Ne�riyat 

A�Ş�� İstanbul� ����� 
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m�cadele� Pontus-Ermeni konfederasyonu plan�� Osmanl� dele�

gasyonu Paris�te� Sevr antla�mas�na doğru diplomatik ç�rp�n��lar� 

�İzmir ve İstanbul i�gal edildi� s�ra yar�n size gelecek. Trabzon�da 

g�ç m�cadelesi� H�rriyet ve İtilafç�lar-İttihatç�lar-Milliciler. Si-

lahl� kalk��ma-Yarg�lamalar ve bast�rma harekât��  

Avrasya İncelemeleri Merkezi taraf�ndan ���� y�l�nda ya�

y�nlanan Belgelerin I��ğ�nda Pontus Meselesi ile Tarihsel Arka Pla-

n�yla Pontus Meselesi adl� kitaplarda Pontus Meselesi �rapor� �ek�

linde ele al�nmaktad�r�23 

Akademik tarihçilerin çal��malar�n�n yan� s�ra� baz� yazarlar 

taraf�ndan Karadeniz b�lgesine y�nelik kitaplar yay�nlanmakta�

d�r� Di� Hekimliği Fak�ltesi mezunu bir yazar�n haz�rlad�ğ� Pon-

tus24 adl� kitab�n oldukça rağbet g�rd�ğ� anla��lmaktad�r� Yazar, 

Antikçağ�dan g�n�m�ze Karadeniz�in etnik ve siyasi tarihini der-

lemeye çal��m��t�r� Ansiklopedi hacmindeki kitapta çok geni� bir 

kaynakça ve çok say�da g�rsel malzeme kullan�lm��t�r� Kitapta� 

Pontus Meselesine, ���� Y�zy�lda Pontus ulus devlet projesi� ve 

�G�ncel bir sorun olarak Pontus� ba�l�klar� alt�nda yer verilmek�

tedir. 

b- Ortodoks T�rkler Hakk�nda İki Eser 

Mill� M�cadele g�nlerinde� Anadolu�da ya�ayan Rumlar�n 

bir k�sm� Yunanistan ve Fener Patrikhanesi�nin k��k�rtmalar�na 

kar�� ç�karak TBMM H�k�meti�ne bağl�l�klar�n� bildirmi�lerdir� 

Rumlar�n b�y�k k�sm� kendilerinin �H�ristiyan T�rkler� oldukla-

r�n� dile getirmi�lerdir� ���� y�l� sonlar�nda Papa Eftim�in �nc�l��

ğ�nde kurulan T�rk Ortodoks Patrikhanesi�ne bağl�l�klar�n� bil�

dirmi�lerdir�  

H�ristiyan T�rkler konusunda �����li y�llarda iki kitap ya�

y�nlanm��t�r� Bunlardan ilki� Yonca Anzerlioğlu taraf�ndan Hacet�

tepe Üniversitesi�nde haz�rlanan T�rkiye�de Ortodoks T�rkler 

(16.yy.-20 yy.) konulu doktora tezidir� Daha sonra yeni saha ça�

l��malar�yla geni�letilen bu tez� Karamanl� Ortodoks T�rkler ad�yla 

yay�nlanm��t�r�25 Kitapta konu� �ç b�l�m dâhilinde �Bizans İmpa�

                                                           
23  Mesut Çapa� Belgelerin I��ğ�nda Pontus Meselesi� AVİM� Ankara� ����� Y�ksel 

K�ç�ker-Hikmet Öks�z� Tarihsel Arka Plan�yla Pontus Meselesi� AVİM� Ankara� 
2017. 

24  Özhan Özt�rk� Pontus� Ankara� �� Bask� ����� 
25  Yonca Anzerlioğlu� Karamanl� Ortodoks T�rkler, Ankara, 2003. 
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ratorluğu ve Ortodoks T�rkler�, �Osmanl� İmparatorluğu ve Ka�

ramanl� Ortodoks T�rkler�, �Milli M�cadele ve sonras�nda Kara�

manl� Ortodoks T�rkler� ba�l�klar� alt�nda incelenmi�tir� Kitab�n 

giri� b�l�m�nde� T�rklerin H�ristiyanl�k ile ilk temaslar�na deği�

nilerek Orta Asya�da V� y�zy�l sonras� y�r�t�len misyonerlik faa�

liyetleri çerçevesinde H�ristiyanl�kla tan��an T�rk topluluklar� 

hakk�nda bilgi verilmektedir� İkinci b�l�mde Karamanl� Ortodoks 

Rumlar�n� Osmanl� ve Rum Ortodoks toplumu içerisindeki yeri� 

gelenek ve g�renekleri� dil ve edebiyatlar�� yerli ve yabanc� litera�

t�r ile Osmanl� Ar�ivi ve Yunanistan�da ya�ayan Karamanl�larla 

yap�lan m�lakatlar çerçevesinde ele al�nm��t�r� Üç�nc� b�l�mde 

Papa Eftim liderliğinde Anadolu�da gerçekle�tirilen T�rk Ortodoks 

Kilisesi Kongresi ve daha sonra kurulan T�rk Ortodoks Patrikha�

nesi çat�s� alt�nda Ortodoks T�rklerin Mill� M�cadeleye destekleri 

incelenmi�tir� Ard�ndan bunlar�n� �����te M�badele S�zle�mesi 

gereğince Yunanistan�a g�nderildikten sonra Yunan toplumu içe�

risindeki konumlar� ele al�nm��t�r�  

Benzer bir diğer çal��mada �H�ristiyan T�rkler� ve Papa Ef-

tim konusu incelenmi�tir�26 İki b�l�mden olu�an kitapta� Papa 

Eftim� T�rk Ortodoksluğunun in�as�� N�fus m�badelesi� Anadolu 

Ortodokslar� ve Yunan cemaati� �H�ristiyan T�rkler�� gayrim�slim 

T�rkler� Gagavuzlar vakas� ele al�nmaktad�r� Kitapta, Pontus Me-

selesinin anla��lmas�na y�nelik �nemli tespitler yer almaktad�r� 

�Karamanl� olarak an�lan Anadolu�nun T�rkçe konu�an Or�

todoks H�ristiyan ahalisi� on dokuzuncu y�zy�l�n �zellikle son çey�

reğinden itibaren birbiriyle çeki�en Yunan ve T�rk milliyetçilikle�

rinin talep ve iddialar�n�n konusu olmaya ba�lar� Bu topluluklar�n 

neticede hangi �hayali cemaatin� parças� k�l�nacağ� tart��mas�� 

Birinci D�nya Sava���n�n hemen ard�ndan Patrikhane�den bağ�m�

s�z� ulusal nitelikte m�stakil bir T�rk kilisesinin kurulmas� dola�

y�s�yla bir �kilise ihtilaf�� olarak somutluk kazan�r� Elinizdeki 

çal��ma i�te bu kilise çat��mas�n� ele alarak birbiriyle bağlant�l� 

bir dizi sorunun cevab�n� ar�yor� Yunan ve T�rk milliyetçilikleri 

Anadolulu T�rkdil �T�rkofon� Ortodokslar� kendi ulusal cemaatle-

rine dâhil etmek ad�na hangi s�ylemsel stratejileri devreye soktu�

lar� � Karamanl�lar giderek Yunan ve T�rk milliyetçi s�ylemleri 
aras�nda bir rekabet ve çat��man�n konusu haline geldi� � Yunan 

                                                           
26  Foti Benlisoy-Stefo Benlisoy, T�rk Milliyetçiliğinde Katedilmemi� Bir Yol �H�ris�

tiyan T�rkler� ve Papa Eftim, İstanbul� �����  
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milliyetçi yaz�n�na g�re bu topluluklar� lisanlar� ulusal tarihin 

med cezirleri aras�nda T�rkle�mi� Yunanlardan ibaretti� Yunan 

k�kenden geliyorlard�� T�rk milliyetçileri ise Anadolu�nun T�rk�

çe konu�an H�ristiyanlar�n�n T�rk olduklar� iddias�n� Yunanl�lara 

k�yasla hayli geç bir a�amada dillendirmeye ba�lad��� 

c- Pontus Meselesine Farkl� Bak�� Aç�lar�n� Yans�tan 

Birkaç Yay�n 

T�rkiye�de Pontus Meselesinde Yunan tezini doğrudan ya da 

dolayl� olarak destekleyen yay�nlar da ç�km��t�r� Bunlar aras�nda� 

Yunanistan��n resm� �Pontos Soyk�r�m�� tezinin savunulduğu bil�

dirilerden olu�an bir kitapç�k yay�nlanm��t�r�27 Bildirilerde s�zde 

soyk�r�m� iddialar�� bilimsel bir kayg� g�zetilmeksizin tek yanl� 

olarak �ne s�r�lmektedir� Bunlardan bir k�sm�� �Pontos�ta �slahat�

tan soyk�r�ma�, �Anadolu�dan Rumlar�n temizliği A�dan Z�ye 1923 

m�badelesi ve �����te tamamlanmas��, �Soyk�r�m�n iki fig�r� 

Topal Osman ve Sakall� Nurettin� ba�l�klar�n� ta��maktad�r� Yine 

ayn� amaçla yaz�lm�� Pontus Gerçeği adl� kitapta28 da benzer iddi-

alar ileri s�r�lmektedir� Bu kitab�n da bilimsel metot ve kayg�lar�

dan uzak� s�rf Yunan resm� tezini savunmak amac�yla yaz�ld�ğ� 

anla��lmaktad�r� Kitapta �B�y�k H�ristiyan soyk�r�m��, �Karadeniz 

Pontos s�rg�nleri�, �Osmanl��da Rumlara y�nelik İslamla�t�rma 

ve katliamlar�, �Pontos Rumlar�na y�nelik bu soyk�r�m neden 

dillendirilmemi�tir�, �Resmi tarihe kar�� Pontos�a dair makaleler� 

gibi muhtelif konulara yer verilmektedir. 

Pontus Meselesinin doğrudan ifade edilmediği ba�ka bir 

eserde� konu farkl� bir �ekilde �Pontus K�lt�r��29 aç�s�ndan ele 

al�nmaktad�r� Kitab�n alan� Of ve çevresiyle s�n�rland�r�lm��t�r� 

Öns�z� Prof� Dr� Neoklis Sarris taraf�ndan yaz�lm��t�r� Kitab�n 

giri�inde �kimlik sorusu� ve �k�lt�r ve sorumluluk� konular� aç�k�

lanmaktad�r� Diğer b�l�mlerde Tarih� Pontos K�lt�r�� Pontos Dili 

Of Diyaleği konular� ele al�nmaktad�r� Kitab�n sonuna Rumca-

T�rkçe ve T�rkçe-Rumca s�zl�k eklenmi�tir� Kitap� yazar�n kimlik 

aray���ndan hareketle doğduğu çevrede ve Yunanistan�da yapt�ğ� 

ara�t�rmalar sonucu haz�rlanm��t�r� 

                                                           
27  �� D�nya Sava�� ve Sonras�nda Pontos Soyk�r�m�-Konferans Tebliğleri-, (Derle-

yen� Attila Tuygan�� Pencere Yay�� İstanbul� �����  
28  Tamer Çilingir� Pontus Gerçeği� Belge Yay�� İstanbul� ����� 
29  Ömer Asan� Pontus K�lt�r�� Belge Yay�� İstanbul� ����� 
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Sonuç 

Yunanistan��n �Pontus soyk�r�m�� iddialar�n�n uzun bir s��

reden beri dile getirilmekte olduğu bilinmektedir� Asl�nda bu id�

dia, Yunanistan��n kurulu�undan bu yana hedef olarak benimsedi�

ği �Megali İdea�n�n �B�y�k İdeal� bir parças�d�r� Baz� Yunan ta�

rihçileri� Pontus Meselesi�ni ���� y�l�nda Trabzon�un T�rkler tara�

f�ndan fethiyle ba�latmakta ve g�n�m�ze kadar getirmektedir� 

Osmanl� Devleti�nin hemen her fethettiği yerde uygulad�ğ� iskân 

siyasetini� Rumlara m�nhas�r bir �soyk�r�m� hadisesi olarak g�s�

termektedirler� Propagandaya b�y�k �nem veren Yunanistan30 ve 

Patrikhane� bu konuda çok say�da kitab�n yaz�lmas�na �nc�l�k 

etmi�lerdir� 

T�rk tarihçileri taraf�ndan� Yunanl�larca ileri s�r�len bu id�

dialar�n as�ls�z olduğunu g�steren birçok ara�t�rma yap�ld�ğ� mu�

hakkakt�r� Bununla birlikte� bu çal��malar�n �Pontus soyk�r�m�� 

iddialar�n� yalanlamaya m�nhas�r olmad�ğ� da ortadad�r� Ayr�ca 

bu konu� Cumhuriyet Tarihi alan�nda çal��an akademisyenlerin 

yan� s�ra Osmanl� Tarihi alan�nda çal��anlar� da yak�ndan ilgilen�

dirmektedir� T�m bu iddialara kar��� Osmanl�n�n fetih ve iskân 

siyasetinin� gayrim�slim ve az�nl�k hukukunun� Rumlar aras�nda 

İslamla�t�rma ve T�rkle�tirme uygulamalar�n�n olup-olmad�ğ�n�n� 

Rumlar aras�nda milliyetçilik ve bağ�ms�zl�k hareketlerinin ba��

lamas�� Rum isyanlar� ve M�sl�man halka kar�� yap�lan katliamla-

r�n ve buna benzer birçok konunun ortaya konulmas� gerekmek�

tedir� İddia sahibi Yunanl�lar�n� �zellikle� Cumhuriyetimizin kuru�

cusu Mustafa Kemal Atat�rk��n Samsun�a ç�kt�ğ� �� May�s g�n��

n�� s�zde �Pontus soyk�r�m��n�n ba�lang�c� olarak kabul ettikleri 

bilinmektedir� Bu sebeple� Mill� M�cadele d�nemi ve Cumhuriye�

tin kurulu� y�llar�nda Anadolu�da Yunan i�gal ve mezaliminin ve 

Pontus isyan�n�n b�t�n ayr�nt�lar�yla ortaya konulmas� gerekmek�

tedir.  

 

Kaynaklar 
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30  Dimitri Kitsikis� Yunan Propagandas�� İstanbul� Meydan Ne�riyat�� ����� 
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YORGO ADREADİS�İN ESERLERİNDE PONTUS SORUNU 

     Prof� Dr� Rahmi ÇİÇEK  

 

Giri� 

1- Yorgo Andreadis Kimdir? 

Kendi anlat�mlar�na g�re� Yorgo Andreadis� Trabzon k�kenli 

ihtida etmi� bir aileye mensuptur� Aile �����lerde ihtida sonra-

s�nda Trabzon�dan g�ç ederek� Batum�a yerle�mi�tir� Babas� 

1916�larda faaliyette bulunan Batum Pontus Ulusal Meclisi �yesi�

dir. Aile buradan 1930�larda Yunanistan�a g�ç ederek� Selanik 

civar�na yerle�tirilmi�tir� Andreadis� ���� y�l�nda Selanik�in mu-

hacir mahallesi olan Kalamaria doğmu�tur� Öğrenim hayat�na 

burada ba�layan Andreadis� Merzifon Amerikan Kolejinin devam� 

olarak bilinen Selanik�teki Anadolu Kolejinden ���� y�l�nda mezun 

olmu�tur� Mezuniyet sonras�nda ekonomi �ğrenimi için Alman�

ya�ya giden Adreadis� burada T�rkiye�den gidenlerle ileti�im ku�

rarak bir taraftan T�rkçe �ğrenmi�� diğer yandan o tarihlerde 

T�rkiye-Yunanistan aras�nda ya�anan K�br�s sorunu ile ilgili Al�

manya�da ya�ayan T�rklerle fikri tart��malarda bulunduğunu ifa�

de etmektedir� Almanya d�n��� ���� y�l�nda T�rkiye�ye gelerek 

Karadeniz b�lgesinde yakla��k bir buçuk ay bir seyahatte bulunan 

Adreadis� bu tarihten sonra Trabzon ve çevresine ���� y�l�na ka�

dar �� defa seyahatte bulunduğu ifade etmektedir� Bu geli�-

gidi�ler s�ras�nda �zellikle Trabzon b�lgesinde çok say�da insanla 

temas saylayan Adreadis�in faaliyetleri� T�rk devleti taraf�ndan 

dikkat çekmeye ba�lay�nca kendisinin b�lgeye geli�inin yasaklan�

d�ğ�n� vurgulamaktad�r� ���� y�l�na kadar Almanya�da ya�ant�s�n� 

s�rd�ren Andreadis� ���� y�l�nda Selanik�e yerle�erek Pontus 

sorunu ile ilgili kitaplar yazmaya ba�lad�� En son ���� y�l�nda 

y�reye gelen Andreadis�in yazm�� olduğu kitaplar�n �nemli bir 

                                                           
*  Trabzon Üniversitesi� Fatih Eğitim Fak�ltesi Öğretim Üyesi� E-Posta: rahmici-

cek60@gmail.com. 
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k�sm� �����l� y�llardan itibaren T�rkçeye çevrilerek yay�nland�� 

Yay�nlanm�� kitaplar� nedeniyle ���� y�l�nda T�rkiye�ye giri�inin 

yasakland�ğ� tarihe kadar� T�rkiye�nin çe�itli �ehirlerinde d�zen�

lenen kitap fuarlar�na davet edilerek buralarda konferanslar ve�

ren Adreadis�e� ���� y�l�nda yazd�ğ� �Pontus�un Yitik K�z�� adl� bir 

çal��mas� nedeniyle �Abdi İpekçi Bar�� ve Dostluk� �d�l� verilmi��

tir� Kendi ifadelerine g�re �� kitap kaleme alm�� bunlardan �� 

tanesi T�rkçeye çevrilmi�tir�1 ���� y�l� Aral�k ay� sonunda vefat 

eden Andreadis�in cenazesi 5 Ocak 1915 tarihinde Selanik�e defne-

dilmi�tir� Öl�m�ne kadar T�rkiye ve Trabzon�la olan bağlar�n� 

devam ettiren Andreadis�in mezar�n�n Trabzon�da defnedilmesi 

vasiyeti bulunduğu bilinmektedir� T�rkçe yay�nlanan kitaplar� 

aras�nda �unlar bulunmaktad�r� Pontus K�lt�r�� Tamama� Gizli 

Din Ta��yanlar� Neden Karde�im H�sn�� Mitos�tan G�n�m�ze� 

Unutulmayan Kalamarya, Pontus�taki Evim, Temel Garip, Tolika, 

İstenmeyen Adam� 

2- Adreadis�in Pontus Merak� 

Adreadis, Pontus�la ilgili meraklar�n ba�lang�c�n� Selanik�te 

çocukluk ve gençlik d�neminde ya�ad�ğ� g�çmen kamp�ntaki anla�

t�lara dayand�rmaktad�r� Bu anlat�lar�n ba�lang�c� olarak babaan�

nesinin anlat�lar�n� ilk s�rada zikretmektedir� Aile içerisinde 

Trabzon ve Batum�a ait anlat�lardan etkilendiğini� bunun d���nda 

kampta bulunan g�çmenlerin hat�ralar�n� dinleyerek b�y�d�ğ�n� 

vurgulamaktad�r� Almanya�da bulunduğu �ğrencilik y�llar�nda 

çocukluk ve gençlik anlat�lar�n�n etkisi ile Karadeniz k�kenli 

T�rklerle ili�ki kurduğunu� T�rkçe �ğrendiğini� onlardan Trabzon 

ve aile k�kenlerinin bulunduğu yerlerle ilgili anlat�lar dinlediğini 

belirmektedir� ���� y�l�nda ilk defa b�lgeye geli�i sonras�nda me�

kan�n�n artt�ğ�n�� b�lgede aile k�keniyle ilgili mekanlar� ve anlat��

lar� dinlediğini belirterek� b�lge tarihine ve ya�anan olaylara ilgi-

sinin art�ğ�n� ifade etmektedir� ���� y�l�na kadar b�lge tarihi ve 

�zellikle ����-���� y�llar� aras�nda ya�anan Rum g�çleri �zerine 

���� sonras�nda Yunanistan�da olu�turulan �Pontuslular Cemiyet-

lerinde� yer alan g�çmen tan�klar�n hayat hikayelerini ara�t�ra-

rak� bunlar�n kitapla�t�r�lmas� çabas� içerisine girmi�tir� Bu anla�

t�lardan yola ç�karak� tespit ettiği hem kendi aile hikayesinin izle�

                                                           
1  Yorgo Andreadis, İstenmeyen Adam� Belge Yay�� İstanbul� ����� s��-55. 



PONTUS MESELESİ� OLAYLAR, ALGILAR ve GERÇEKLER 171 

 

rini hem de sava� s�ras�nda ve sonras�nda b�l�nm�� baz� ailelerin 

hikayelerini derlemeye giri�erek bunlar� kitapla�t�rm��t�r�2 

3- Pontus�un K�kenleriyle İlgili D���nceleri 

Adreadis Antik Pontus ile ilgili olarak çizdiği s�n�rlar genel 

tarih bilgisi d���na ç�kmamaktad�r� Tarihte kurulmu� olan Yunan 

ve Roma taraf�ndan ortadan kald�r�lan �Pontus Krall�ğ�� hakk�nda 

bilgi verirken bu krall�ğ� b�lgedeki etnik gruplar�n olu�turduğu 

bir siyasal g�ç olarak g�rmektedir� Yunanistan ve Helen�le bağ� 

�zerinde belirgin bir iddiada bulunmamaktad�r� Kendi ailesinin 

geldiğini iddia ettiği Kromni �G�m��hane Vadisi� ile ilgili bilgiler 

verirken Yunan tarihçi Kesefon�un verdiği bilgilerden hareketle 

�unlar� yazmaktad�r�  

�Kromni�de Halibler bug�nk� G�m��hane ve Torul�un bat��

s�na yerle�irken� Makronlar ad�n� verdiği bir halk�n da bug�n�n 

Kromni �sinin doğusuna yerle�tiğini yazar� Bu halklar ilkel bir 

�ekilde ve Yunan uygarl�ğ�ndan uzakta ya��yorlard�� Kromni�nin 

kenarlar�na uzanan b�lgeye yerle�en ba�ka iki halk da ayn� �ekil�

de ilkeldi� G�neydoğu�daki Skythenler ve g�neydeki Keldaniler� 

Bu halklar� Halibler hariç k�yl�yd� ve bu eski çağlardan beri hep 

metal�rji dal�nda i�tigal ediyorlard�� 

Bu b�lgenin eski sakinleri �zerk ya��yorlard� ve Pers i�ga�

linden etkilenmiyorlard�� B�y�k İskender�in ve efrad�n�n h�k�m�

darl�klar� s�ras�nda da �zerk kald�lar� Hiç kimse bu ula��lmas� g�ç 

b�lgeyle ilgilenmiyordu� dolay�s�yla bu k�rsal halk �zek ve çağla�

r�n�n uygarl�klar�ndan uzak ya�ad���3 

 Helen d�nemi içerisinde b�lgenin birçok yerinde Helen 

k�lt�r�n�n etkisi olduğunu vurgulayan Andreadis� b�lgedeki ka�

vimlerin k�smen Helenle�tiği vurgusunda bulunmaktad�r� Helen�

le�menin daha çok k�y� b�lgelerde ya�and�ğ�� iç b�lgelerde siyasal 

ve k�lt�rel etkisinin olmad�ğ� �zerinde durmaktad�r� Hristiyanl�k 

d�nemi ile ilgili olarak� Roma İmparatorluğu�nda Hristiyanla�ma 

s�reci ile b�lgedeki s�recin e� zamanl� y�r�d�ğ�n� belirtmekte-

dir� Ve �u sat�rlara yer vermektedir� 

�B�lgedeki Helenle�me� bu b�lgenin ve b�t�n uygar d�nya�

n�n uygarl�ğ�n� deği�tirmeyi amaçlayan yeni �incili �erif� dininin 

                                                           
2  Yorgo Andreadis, Pontos�taki Evim� Belge Yay�� İstanbul� ����� s��-38. 
3  Yorgo Andreadis, Gizli Din Ta��yanlar� Belge Yay�� İstanbul� ����� s���-16. 
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geli�iyle ayn� zamanda gerçekle�mi�ti� �ç y�z y�l boyunca Romal��

larca H�ristiyanlara kar�� uygulanan zul�m� İsa dininin yay�lmas��

na yard�mc� oldu� Romal� olmayanlar Romal�lardan ac� çekenler� 

doğal olarak sevgi� bar�� ve karde�lik dinine s�ğ�nd�lar� H�ristiyan�

l�k bu b�lgelerde daha kolay yay�ld���4 

Adreadis� Helenle�meden ziyade b�lgede egemen k�lt�rel 

b�t�nl�ğ�n Hristiyanla�ma ile gerçekle�tiği tezini savunmaktad�r� 

4- Adreadis�in Osmanl� D�nemiyle İlgili İddialar� 

Osmanl� d�neminde b�lgenin fethi ile birlikte ba�layan s��

reçte Hristiyanl�ktan İslam�a geçi�lerin olduğu tezinden hareket 

eden Adreadis� İslamla�man�n nas�l gerçekle�tiği noktas�nda de�

tayl� aç�klamalar getirmemektedir� Kaynaklardan ziyade b�t�n 

eserlerinde olduğu anlat�mlar� kullanan Adreadis� toplad�ğ� anla�

t�mlarda İslamla�man�n olu� biçimiyle ilgili bilgilerin yetersizli�

ğinden s�z etmektedir� fetihten ���� tarihine kadar b�lgedeki 

İslamla�may� �u sat�rlarla �zetlemektedir� 

�Kromni bat�s�nda yer alan topraklarla �Tonya B�lgesi� ve 

kuzeydoğusunda yer alan �Of b�lgesinde� ���� tarihlerinden �nce 

ve bu tarihlerde H�ristiyanl�ktan İslam�a geçi�ler ya�anm��t�r� 

An�sal bellekte bununla ilgili bir bilgiye rastlamad�ğ�n� fakat din 

deği�tirmelerin daha çok G�m��hane madenlerini i�leten ayanla�

r�n tutumundan kaynakland�ğ�n� ifade etmektedir� Fakat Tonya ve 

Of b�lgesi ile ilgili benzer bir bask�n�n olduğunu s�ylemenin zor 

olacağ�n� yazmaktad�r� 

Kromni b�lgesinde zorla din deği�iminin getirdiği bir sonuç 

olarak b�lgede ya�ayan H�ristiyan n�fusun bir k�sm�n�n eski din�

lerini devam ettirirken� bir k�sm�n�n ise gizli H�ristiyan olarak� 

M�sl�man kimliği ta��d�klar�n� belirtmektedir� Bu durumu ise 

madende çal��maya bağlamaktad�r��5 

Daha çok kendi atalar�n�n yurdu olarak Kromni�ye ait bilgi-

ler veren Andredis, 1821�den sonra İslam�dan Hristiyanl�ğa geri 

d�n���n tarihi olarak ���� y�l� sonras�na i�aret etmektedir. Bilin-

diği gibi bu tarih ayn� zamanda Mora�da Yunan isyanlar�n�n da 

ba�lang�c�n� te�kil etmektedir� Özellikle �����dan sonra b�lgede 

ya�ayan Ermeni ve Rum unsurun bir k�sm�n�n Çarl�k Rusya�s� 

                                                           
4  Andreadis, Gizli Din Ta��yanlar, s.18. 
5  Andreadis, Gizli Din Ta��yanlar, s.25-28. 
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topraklar�na g�ç ettiği bu tarihlerde Adreadis�e g�re madenciliğin 

zay�flamas� zaten gizli Hristiyan olan bu b�lgedeki unsurlar�n 

���� y�l�na kadar gizli Hristiyanl�klar�n� devam ettirdiklerini fa�

kat 1856�dan sonra ihtida etmeye ba�lad�klar� vurgulamaktad�r� 

Din deği�liğine Osmanl� y�netiminin izin vermesinin arkas�nda 

���� Islahat Ferman� ile madenciliğin zay�flamas�n�n sonuçlar� 

olarak g�rmektedir�6 İhtida hareketlerinin b�lgede ���� y�lana 

kadar devam ettiği iddias�ndad�r� 

Bu anlat�mlar�n b�y�k bir çoğunluğu içerisinde kendi aile�

sinin de bulunduğu anlat�c�lara dayanmaktad�r� 

���� sonras�nda ve �ncesinde iki dinli Kromni H�ristiyanla�

r�n�n din deği�tirme sonras�nda bask� g�rmeleri nedeniyle Batum 

taraf�na g�ç ettiklerini� bu g�çlerin �����den sonra artt�ğ�n� belir�

terek b�lgeden yakla��k ��-�� bin civar�nda n�fusun ���0�lardan 

ba�lamak �zere ���� y�l�na kadar geçen s�rede Batum�a yerle�tik�

lerini belirmektedir. Kendi ailesi de bu gruplarla birlikte 

1880�lerde Batum�a yerle�mi�tir�  

Buradaki iddias�� g�çlerin din deği�tirme ile ilgili olmas�d�r� 

Bu g�çlere kat�lanlar�n b�y�k bir k�sm�n�n genç nesilden olduğu 

ve zaman zaman Osmanl� y�neticilerinin ve çevredeki M�sl�man 

halk�n i� birliği içerisinde Kromni b�lgesinde eski dinlerine d�nen 

halk� taciz ettiklerini vurgulamaktad�r�7 

Kromni d���nda kalan �Tonya ve Of� b�lgedeki eski H�risti�

yanlar�n ise din deği�tirmeye cesaret edemedikleri ifade edilmek 

suretiyle b�lgede bug�n ya�ayan unsurlarla ilgili iki dinlilik iddia�

s�n� g�n�m�ze ta��maktad�r�  

5- Adreadis�in G�ncel T�rkiye Pontus�uyla İlgili İddialar� 

���� y�l�nda imzalanan Lozan Antla�mas�yla T�rkiye top�

raklar�ndan m�badele ile g�nderilen Rum unsurun� ikinci ve 

�ç�nc� ku�ak torunlar� T�rkiye�nin Avrupa Birliği ile �yelik g��

r��melerinin ba�lamas� ve uluslararas� turizm faaliyetlerinin 

artmas�yla birlikte �zellikle �����lardan itibaren b�lgeye turizm 

amaçl� seyahatlerini art�rd�� İyimser bir s�ylem tarz� ile dedeleri�

nin ya�ad�klar� yerleri g�rmek isteyen yeni nesillerin b�lgeyi zi�

yaretleri artmaya ba�lad�� B�lgeye gidi� geli�lere paralel bir �ekil�

                                                           
6  Andreadis, Gizli Din Ta��yanlar, s.25-31. 
7  Andreas, Pontos�taki Evim, s.58-62. 
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de Yunanistan h�k�metinin T�rkiye�ye ve b�lgeye y�nelik faali�

yetleri de belirginle�meye ba�lad�� Yunanistan �����l� y�llarda 

Pontus Dernekleri bir federasyon çat�s� alt�nda toplanarak� Yuna�

nistan parlamentosundan �� May�s ���� Mustafa Kemal�in Sam-

sun�a ç�kt�ğ� tarihi �Pontus Soyk�r�m G�n�� olarak kabul eden bir 

yasay� onaylad�� Hem Avrupa Birliği �lkeleri nezdinde hem de 

ba�ta ABD olmak �zere birçok �lkede �Pontus Soyk�r�m�� iddiala-

r�n� resmile�tirmek için bir çal��ma ba�lat�ld�� B�yle bir ortamda 

Adreadis�in çal��malar�n�n T�rkçe olarak yay�nlanmas� birçok 

kurguyu da beraberinde getirdi. 

B�lgede m�badele s�ras�nda ya da �ncesinde çe�itli neden�

lerle kalm�� ve M�sl�man aileler taraf�ndan himaye edilmi� ki�i�

lerin Yunanistan�a g�ç eden akrabalar�yla bağlant�lar�n�n sağla�

mas�yla ortaya ç�kan hikayelerin kitapla�t�r�lmas� Adreadis�in 

olu�turulan Yunanistan��n Pontus politikas�n�n bir parças� olabile�

ceği iddialar� kuvvetlendirdi�8 

Yine ayn� paralelde Adreadis� Trabzon b�lgesinde �zellikle 

Tonya� Of� S�rmene ve Çaykara ilçelerini içerisine alan yerlerde 

halk�n bir k�sm�n�n konu�makta olduğu etnik dillerden hareket 

ederek� bunlar�n Pontus kimliği içerisinde gizli din ta��yan unsur�

lar olabileceği iddialar� ima eden kitaplar�n� yay�nlamaya ba�la�

mas� bir tesad�f olarak g�r�lmedi� Adreadis kitaplar�nda bu aç��

dan tart���lan �ç temel konuyu g�ndeme ta��d�� Birincisi b�lgede 

konu�ulan etnik temelli dillerin Pontus ve Yunan kimliği ile bağ�

lant�s�� ikincisi Yunanistan�a m�badele ile g�ç etmi� unsurla Ka�

radeniz b�lgesinde ya�ayan baz� unsurlar�n akrabal�ğ� ve yak�nl��

ğ�� �ç�nc�s� ise I� D�nya sava�� ve sonras�nda b�lgede ya�ayan 

Rum halk�n �nemli bir k�sm�n�n soy k�r�ma uğrad�ğ� tezidir�9 

Andreadis�in kitaplar�na yans�yan bu iddialarla� Yunanis�

tan��n T�rkiye�ye kar�� y�r�tt�ğ� Pontus politikas� aras�ndaki 

benzerlikler� onun T�rk kamuoyunda ve h�k�meti nezdinde ajan-

casus konumuna getiren etmendir� Bir taraftan onun yazd�ğ� ki�

                                                           
8  Andreadis taraf�ndan yaz�lan �Temel Garip�, �Tamama� ve �Tolika� adl� hayat 

hikayeleri etnik ve dinsel sorgulama s�reçlerini ba�latt�� T�rkiye� bu tarihte 
kendi iç problemleri nedeniyle zaten bir sorgulama içerisinde bulunuyordu�  

9  Salim C�hce� G�n�m�zde Pontusçuluk Faaliyetleri� Bilge Yay�� İstanbul� ����� 
s.94-99; Yaz�c�� Nevin- Nermin Yaz�c�� �Pontus Meselesi ve Tarihsel Belleğin 

Yeniden İn�as�nda Sosyo-K�lt�rel Unsurlara Ele�tirisel Bir Yakla��m�, Karade-
niz İncelemeleri Dergisi, 14, Bahar 2013, s.169-192. 
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taplardaki iddialar tart���l�rken� diğer yandan b�lgeden bu iddia�

lara kar�� tepkiler olu�tu� Bu tepkilerin bir k�sm� ��phesiz hissi 

tepkilerdi� fakat ayn� zamanda Pontus konusu akademik olarak� 

ele al�n�p i�lenmeye ba�land�� Adreadis taraf�ndan ortaya konular 

tezlere yeni birtak�m çal��malar�nda eklenmesiyle Pontus konusu 

çok tarafl� ara�t�rmalar�n odağ�nda yer almaya ba�lad��10 Bu ne-

denle Andreas taraf�ndan yaz�lan kitaplar� kullan�rken ve değer�

lendirirken baz� bilgi kirlilikleri olu�tu� 

6- Adreadis�in Eserlerinin Değerlendirilmesi 

Adreadis��n T�rkçeye çevrilen eserlerinin değerlendirilme�

sinde g�z �n�nde bulundurulmas� gereken noktalar� 

1- Yorgo Andreadis�in bir tarihçi ya da bir antropolog değil�

dir� Tarih ara�t�rmac�lar� onun eserlerini kulan�nken� orada yer 

alan iddialar�n hiçbir akademik dayanağ� olmad�ğ� bilmek zorun�

dad�r� 

2- Andreadis��n amat�r bir ara�t�r�c� olarak kaleme ald�ğ� 

çal��malar� tarihçilik aç�s�ndan sadece s�zel tarih verisinden ba��

ka bir anlam ta��mamaktad�r� 

3- Bu anlat�lar�n b�y�k çoğunluğu kendi aile çevresinin an�

lat�lar�ndan olu�maktad�r� 

4- Yaz�lan hayat hikayeleri ise �zel baz� durumlar� ifade et�

mekten ba�ka değer ta��mamaktad�r� 

5- T�rk akademik çevrelerinde ve bas�n�nda bir d�nem ciddi 

anlamda tart��ma konusu olan Adreadis�in iddialar�ndan kaynak�

lanan soru i�aretleri tarih ara�t�r�c�lar� taraf�ndan incelenmek 

zorundad�r� 

6- Zaman zaman Pontus Sorununu konu alan akademik 

ara�t�rmalar� makale ve kitaplar onun iddialar�na cevap ta��ma 

amac�yla yaz�lsa bile� yeni soru i�aretleri yaratmaktan �te sonuç�

lar doğurmamaktad�r� 

Sonuç 

Yunanistan merkezli Pontus iddialar�na ciddi anlamda ce�

vaplar olu�turmak için� 

                                                           
10  I� D�nya Sava�� ve Sonras�nda Pontos Soyk�r�m�- Konferans Tebliğleri� �Der� 

Atilla Tuygan�� Pencere Yay�� İstanbul� ����� 
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- T�rk ve Osmanl� �ncesi Karadeniz tarihi çal��malar�n�n çe�

�itlendirilmesi gereklidir�  

- Osmanl� d�nemi M�slim-gayrim�slim ili�kilerini konu 

alan b�lge ara�t�rmalar�n�n art�r�lmas�� 

 - ��� ve �� y�zy�lda b�lgede meydana gelen tarihsel deği�

�im s�recinin tek tarafl� anlat�m�ndan ziyade� M�slim-

gayrim�slim ili�kilerini konu alan ara�t�rmalar�n yerli ve yabanc� 

kaynaklara dayal� olarak say�s�n�n çe�itliliğinin art�r�lmas�� 

- Ara�t�rmalarda Pontusçu iddialara cevap haz�rlama yeri�

ne� tarihsel s�reçteki b�t�n M�slim-gayri M�slim ili�kilerini or-

taya ç�kartacak tarihsel verilerin olu�turulmas�� 

- Yorgo Andreadis gibi propaganda amac�yla yaz�lan birta�

k�m çal��malar�n muhatap olarak al�nmas� ve kamuoyunda tart��

��lmas� b�lgede ciddi anlamda kimlik sorgulamas� olu�turmakta�

d�r�  

- ���� sonras�nda Adreadis�in yazd�klar�ndan ziyade yarat�

m�� olduğu tart��ma ortam�n�n ve devam�nda olu�an s�ylemlerin 

�n�ne geçmenin yolu� ara�t�rma alanlar� ile ilgili tabular�n son�

land�r�lmas�� Dil� k�lt�r� etnik ve dini kimlik gibi alanlarda aka�

demik ara�t�rma say�s�n� art�rmak ve art niyetli ki�i ya da kurum�

lar�n propaganda nitelikli çal��malar�na zemin haz�rlayan ortam�n 

olu�mas� �nlenmeli� 
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ALİ ŞÜKRÜ BEY�İN PONTUS MESELESİ HAKKINDAKİ 

GÖRÜŞLERİ 

Uğur ÜÇÜNCÜ  

 

Giri� 

Mill� M�cadele y�llar�nda Karadeniz B�lgesinde Pontus Me�

selesi �nemli bir sorundu� Pontusçuluğun merkezi Trabzon� en 

faal ki�isi ise Trabzon Metropoliti Hrisantos�tu.1 Kurduklar� Pon�

tus Cemiyeti taraf�ndan bast�r�lan haritalarda arzulad�klar� dev�

letlerinin s�n�rlar�n� dahi çizmi�lerdi� Buna g�re Batum�dan İnebo�

lu�nun bat�s�na kadar olan Karadeniz k�y�lar�n�n yan� s�ra Kasta�

monu� Çank�r�� Yozgat� Sivas� Tokat� Amasya� Çorum� G�m��hane 

ve k�smen Erzincan s�zde Pontus Devleti s�n�rlar� içerisine al�n�

m��t��2 Fener Rum Patrikhanesinin Paris Bar�� Konferans��na g�n�

derdiği heyette yer alan Trabzon Metropoliti Hrisantos� � Şubat 

1919�da İstanbul�dan Paris�e hareket etmi�ti�3 �Trabzon Metropoli-

di ve Kurtar�lmam�� Rumlar�n Delegesi� s�fat�yla� Karadeniz�de 

bağ�ms�z bir Rum Devleti kurulmas�na dair � May�s ���� tarihli 

muht�ray�� Paris Bar�� Konferans��na sunmu�tur�4 Hrisantos, Pa-

ris�ten sonra Londra�ya geçerek Pontus Devleti�nin kurulmas� için 

ikili g�r��meler yapm�� ve konferanslar verdikten sonra Trab�

                                                           
*  Prof� Dr�� Karadeniz Teknik Üniversitesi� Edebiyat Fak�ltesi� Tarih B�l�m� 

Öğretim Üyesi� E-Posta: uucuncu@ktu.edu.tr. 
1  Mesut Çapa� Pontus Meselesi, Serander Yay., Trabzon, 2001, s.57. 
2  Adnan Şi�man� �Misyonerlik ve Osmanl� Devleti�nin Son D�neminde Kurulan 

Yabanc� Sosyal ve K�lt�rel M�esseseler�, T�rkler� Yeni T�rkiye Yay�� Ankara� 
����� ��� s����� G�lbadi Alan� �Anadolu�daki Yabanc� Okullar ve Pontusçuluk�, 
Ba�lang�çtan G�n�m�ze Pontus Sorunu, Serander Yay., (Ed. Veysel Usta), Ankara, 

2007, s.177-178, 191. 
3  Selçuk Ural� �M�tareke D�nemi�nde Pontus Hareketi�nin Doğu�una Y�nelik Faa�

liyetler, Ba�lang�çtan G�n�m�ze Pontus Sorunu, Serander Yay., (Ed. Veysel Usta), 
Ankara, 2007, s.231. 

4  F� Rezzan Ünalp� �Mondros M�tarekesi D�neminde �����-1919) Trabzon ve 

Y�resinde Ya�anan Ayr�l�kç� Rum Faaliyetleri ve T�rk Halk�n�n Kar�� M�cadele�
si�, Askeri Tarih Ara�t�rmalar� Dergisi� ��� Şubat ����� s����-115. 
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zon�a d�nm��t�r�5 Onun bu çal��malar� Trabzon ve çevresinde 

Pontusçu Rumlar� cesaretlendirmi�tir�6  

23 Nisan 1920�de TBMM H�k�metinin kurulmas� ve her ge�

çen g�n g�çlenmesi Pontusçular ve destekçilerinin sonu anlam�na 

gelmi�ti� TBMM H�k�meti Karadeniz�deki Pontusçu çetelerle 

planl� ve etkili bir m�cadeleye giri�mi�tir� Pontusçu isyanc�lara 

kar�� m�cadele için � Aral�k �����de Üç�nc� Kolordu lağvedilerek 

Merkez Ordusu kurulmu�tur�7 12 Haziran 1921�de Karadeniz k�y��

lar� sava� b�lgesi ilan edilmi�tir�8 B�lgeye yap�lmas� olas� Yunan 

ç�karmas�n� kolayla�t�racağ� gerekçesiyle Rumlar �nce silah alt�na 

çağr�lm��lard�� Baz�lar� çağr�ya uymay�p silaha sar�lm��lard�r�9 

Bunun �zerine daha etkili tedbirler al�nm��t�r�10 TBMM H�k�meti 

taraf�ndan al�nan ve �� Haziran �����de y�r�rl�ğe giren bir karar�

la, 15-�� ya� aras�ndaki Rumlar�n Pontus Devleti için dağlara 

ç�km�� çetelere destek verdikleri gerekçesiyle iç b�lgelere sevk 

edilmi�lerdir�11 Pontusçulukla hukuk� alanda da m�cadele edilmi�� 

ele geçirilen çete �yeleri yarg�lanm��lard�r�12 Pontusçular�n dava�

lar� Amasya İstiklal Mahkemesinde y�r�t�lm��t�r� 10 Ekim 1921�e 

kadar s�ren yarg�lamalar neticesinde� Osmanl� Devleti�nin bir 

parças�n� ay�rarak Pontus Devleti kurmaya te�ebb�s� çete kurarak 

halk� �ld�rmek ve asker kaçağ� olmaktan ��� M�sl�man� ����� 

Rum olmak �zere ��� ki�i idam edilmi�tir� �� ki�i g�yaben idam, 

�� ki�i k�rek cezas�na çarpt�r�lm��t�r� � ki�i hapis� �� ki�i s�rg�n� 

� ki�i ise tahliye edilmi�tir�13 Neticede Mill� M�cadele y�llar�nda 

                                                           
5  B�lent Atalay� �Trabzon Metropoliti Hrisanthos�un Pontus Meselesine Dair T�r�

kiye D���nda Yapt�ğ� Baz� Faaliyetler�, Trabzon ve Çevresi Uluslararas� Tarih-Dil-
Edebiyat Sempozyumu Bildirileri 3-� May�s ����� �� Trabzon Valiiği İl K�lt�r M��
d�rl�ğ� Yay�� s.603-605. 

6  Çapa� age, s. 29. 
7  Y�ksel K�ç�ker� Hikmet Öks�z� Tarihsel Arka Plan�yla Pontus Meselesi� AVİM 

Yay., Ankara, 2017, s.49. 
8  Stefanos Yerasimos, Milliyetler ve S�n�rlar� Balkanlar� Kafkasya ve Ortadoğu, 

İstanbul� ����� s����� 
9  Çapa� age, s.116-117. 
10  Mesut Çapa� �T�rkiye B�y�k Millet Meclisi�nin Pontusçu Rumlara Kar�� Ald�ğ� 

Tedbirler, Ba�lang�çtan G�n�m�ze Pontus Sorunu, Serander Yay., (Ed. Veysel Us-
ta), Ankara, 2007, s.412. 

11  Yerasimos, age� s� ���� Çapa� age, s.117. 
12  K�ç�ker� Öks�z� age, s.50. 
13  Erg�n Aybars� İstiklal Mahkemeleri� I� II� ��Bask�� Dokuz Eyl�l Üniversitesi Yay�� 

İzmir� ����� s����-123. 
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Karadeniz B�lgesinde zuhur eden Pontus İsyan� H�k�metin etkili 

tedbirleri neticesinde 1922�de sona erdirilmi�tir�  

Peki� Osmanl� Devleti�nin son d�nemlerinin ve T�rkiye�nin 

kurulu� y�llar�n�n �nemli bir simas� olan Ali Ş�kr� Bey�in Pontus 

Meselesine bak��� nas�ld�r� TBMM H�k�metinin Pontus çeteleriyle 

m�cadelesini yeterli g�rmekte miydi� Daha da �nemlisi Pontusçu-

larla m�cadelede ç�z�m �nerileri var m�yd�� Çal��mada belirtilen 

sorulara yan�tlar aranarak Ali Ş�kr� Bey�in Pontus Meselesine 

bak��� ortaya konacakt�r�  

1- Ali Ş�kr� Bey�in Hayat� 

Ali Ş�kr� Bey ���� y�l�nda Trabzon Vilayetinin Vakf�kebir 

kazas�na bağl� Şarl� kasabas�nda doğmu�tur� �����de Heybelia-

da�daki Bahriye Mektebi�nden 1904�te Kurmay Okulu�ndan mezun 

oldu� Balkan Sava�lar��nda g�zlerinde olu�an hastal�k nedeniyle 

mal�len emekliye sevkedilmi�tir� Öte yandan ���� y�l�nda te�kil 

edilen �Donanma-y� Osman� Muâvenet-i Milliye Cemiyeti�nin ku-

rucular� aras�nda yer alm�� �nemli g�revleri ba�ar�yla yerine ge�

tirmi�tir� Askerlikten emekli olduktan sonra bas�n yay�n hayat�na 

dâhil olmu�tur� Bâb-� Âli Caddesinde Ayy�ld�z K�t�phanesi�ni aç�

m��� yine Harb-i Umiminin sonlar�nda ayn� caddede �Ali Ş�kr� 

Matbaas��n�� faaliyete geçirmi�tir� Çe�itli makaleler� sosyolojik 

eserler kaleme alm��� baz� İngilizce eserler terc�me etmi�tir� Sul�

tanahmet�te kurulan M�dafaa-i Hukuk Te�kilat�nda da bir s�re 

çal��m��t�r� Ard�ndan Mill� M�cadele Hareketine kat�lmak amac�y�

la Trabzon�a gitmi�� Trabzon M�dafaa-i Hukuk Cemiyetine s�kl�kla 

gitmi�� yay�n organ� İstikbâl gazetesine makaleler g�ndermi�tir� 

Son Osmanl� Mebusan Meclisine Trabzon Mebusu seçilmi�tir� �� 

Mart ���� tarihinde İstanbul�un i�gal edilmesinden sonra Meclis-i 

Mebusan s�resiz olarak faaliyetlerine ara vermi�tir� Ali Ş�kr� 

Bey� hakk�nda takibat ba�lat�lmas� �zerine İstanbul�dan ayr�larak 

Anadolu�ya geçmi�tir� �� Nisan �����de TBMM�nin aç�l���nda haz�r 

bulunmu�tur� TBMM�de muhalif vekiller içerisinde yer alarak 

İkinci Gruba dâhil olmu�tur� Muhalefetini� sadece Meclis çat�s� 

alt�nda değil bas�n yoluyla da yapm��t�r� �� Ocak �����te yay�n 

hayat�na ba�layan Tan gazetesindeki yaz�lar�yla muhalefetin sesi 
olmu�tur� �� Mart �����de Ankara�da �ld�r�lm��t�r� Öld�r�ld��
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ğ�nde evli ve �ç çocuk babas� idi� Ailesi daha sonra Doruker soya-

d�n� alm��t�r�14 

2- Pontus Meselesine Dair Fikirleri 

Ali Ş�kr� Bey� seçim b�lgesinin en �nemli sorunu olan Pon�

tus Meselesine son derece vak�ft�r� Pontus tehlikesinin tahmin 

edilenden daha b�y�k olduğunu� H�k�metin ise yeterli m�cadele�

yi yapamad�ğ� fikrindeydi� Meselenin �nemini anlatmak için y�ll�k 

iznini yar�da dahi kesmi�tir� Birinci D�nem TBMM�de � ayl�k izni�

ni �� Eyl�l �����de alm��t��15 Mecliste yapt�ğ� bir konu�mada izni�

nin � ay�n� kulland�ğ�n� ifade etmi�tir� Onun belirttiğine g�re 

Trabzon�a gittiği s�rada TBMM�de Pontus Meselesi tart���lmaktay�

d�� Trabzon M�dafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez İdare Heyeti ve 

seçmenler kendisinden Ankara�ya gidip mebus arkada�lar�n� ay-

d�nlatmas�n� istemi�lerdi� Teklif yap�ld�ğ�nda Ali Ş�kr� Bey para 

s�k�nt�s� çekmekteydi� Ankara�ya d�n�� paras� dahi yoktu� İstan�

bul�daki matbaas�n� satm�� ve oradan sat�� kar��l�ğ�nda elde ettiği 

paran�n gelmesini beklemekteydi� Trabzon M�dafaa-i Hukuk Ce-

miyeti Merkez İdare Heyeti �yelerinden Mehmet Salih Bey�den 

senet kar��l�ğ�nda d�rt y�z lira alm��� �ç ay daha izni olmas�na 

rağmen Meclis�e d�nm��t��16 � Şubat ���� tarihli İstikbâl gazete�

sinin bildirdiğine g�re Ali Ş�kr� Bey� Rize Mebusu Osman Bey�le 

Ankara�ya gitmi�lerdi�17 

Ali Ş�kr� Bey� Mecliste Karadeniz�de Pontus Meselesine 

dikkatleri çekmi�� b�lgenin Pontus çetelerinden kurtar�lmas� için 

gayret sarf etmi�tir� �� May�s �����de Dâhiliye Vekâletine verdiği 

istizah takririnde Pontus Meselesi ile ilgili H�k�metin tedbirleri�

nin yetersizliğine dair iddialar�n� ve fikirlerini g�ndeme getirmi��

tir� Konunun hassasiyetine binaen Mesele hakk�nda iddialar�n�n 

gizli celsede g�r���lmesini istemi�tir� Zira o� Dâhiliye Vekiliyle 

ilgili ele�tirilerin halktan ve d�� d�nyadan gizli tutulmas� gerekti�

ğini d���nmekteydi� Pontus Meselesine dair g�r��lerinin tespiti 

için çok �nemli olan takririndeki ilgili maddeler ��yledir� 

                                                           
14  Ali Ş�kr� Bey�in I� Devre TBMM Milletvekili Özl�k Dosyas�� TBMM Ar�ivi� Sicil 

No: 408; �B�y�k Şehit Ali Ş�kr� Bey�in Terc�me-i Hali�, İstikbâl, 3 Nisan 
1339/3 Nisan 1923, 881, s.1. 

15  TBMM Zab�t Ceridesi� Devre� �� �� TBMM Matbaas�� Ankara� ����� s����� 
16  TBMM Zab�t Ceridesi� Devre� �� ��� TBMM Matbaas�� Ankara� ����� s����-327. 
17  İstikbal� � Şubat ������ Şubat ����� No� ���� s��� 
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�� Madde� H�k�metin alm�� olduğu karar gereği sahilden 

dâhile sevk edilmeleri gereken H�ristiyanlar�n en tehlikelilerinden 

baz� ayd�nlar�n Trabzon�da kalmalar�na� baz�lar�n�n İstanbul�a 

gitmelerine izin verilmi�tir� Bu meyanda Akçaabat�tan dâhile sevk 

edilen grup içinde yer alan� karde�i Amasya İstiklâl Mahkemesi 

taraf�ndan idama mahk�m edilmi� Enfiyecioğlu, Trabzon Valisi 

Haz�m Bey taraf�ndan halk�n itirazlar�na rağmen Trabzon�da kal-

mas�na izin verilmi�tir� Yine Mondros M�tarekesi�nden sonra 

Trabzon�da yap�lan bir mahkemede� �Şimdiden sonra T�rklerin 

buralarda hakk�-� hayat� yoktur� Buralar� Pontus H�k�metine ait-

tir� ifadesi mahkeme kay�tlar�nda dahi yer alan genç bir komitac� 

Avukat Afrididi�nin İstanbul�a gitmesine izin verilmi�tir� 

�� Madde� H�k�met� Rumlar�n TBMM idaresi d���ndaki b�l�

gelere ç�kmalar�na izin vermemesine rağmen Dâhiliye Vekili Fethi 

Bey, Samsun�a geldiğinde� çok say�da Rum ailesinin İstanbul�a 

gitmelerine izin vermi�tir� Aileler aras�nda Yelkencioğullar�� An�

davall�oğulllar� ve Enfiyecioğullar� gibi Pontusçu faaliyetleriyle �n 

plana ç�kanlar da vard�r� Zira aile bireylerinin bir k�sm� Amasya 

İstiklâl Mahkemesi�nde ihanetleri sabit g�r�lerek cezaland�r�lm���

lard�r�  

��� Madde� Dâhiliye Vekili Fethi Bey� Samsun�dan d�n���n�

de b�lge mebuslar�na yaln�zca dağ�n�k bir �ekilde ��� kadar Pon�

tus e�k�yas�n�n kald�ğ�n� s�ylemi�tir� Halbuki bu s�ylem gerçeği 

yans�tmamaktad�r� Pontus çeteleri b�lgede aktif durumdad�rlar� 

Tokat�a iki �ç saat mesafedeki çok say�da M�sl�man k�y�n� yak�

m��lard�r� Erbaa ve Samsun civar�nda halka zul�m etmektedirler�  

��� Madde� Samsun çevresinde asayi�i sağlamak amac�yla 

b�lgeye giden Dâhiliye Vekili Fethi Bey� geli�melerle ilgili hen�z 

TBMM�ye bir aç�klama yapmam��t�r� Son Ilgaz Olay�n�n zuhur 

etmesi onun seyahatini� bo� ve anlams�z k�lm��t�r� B�lgedeki M�s�

l�man halk �ncesine g�re daha fazla Pontus çetelerinin zulm�ne 

maruz kalmaktad�r�18 

Ali Ş�kr� Bey�in Pontus Meselesiyle ilgili iddialar�n�n m�za�

kereleri Meclisin gizli celsesinde 10 Haziran 1922�de g�r���lm���
t�r�19 Dâhiliye Vekili Fethi Bey� �� maddeye verdiği cevapta� Enfi�

                                                           
18  TBMM Gizli Celse Zab�t Ceridesi� �� İ� Bankas� K�lt�r Yay�� Ankara ����� s����-

364. 
19  TBMM GCZ, 3, s.368. 
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yecioğlu�nun Trabzon�da b�rak�lmas�ndan haberi olmad�ğ�n�� du-

rumu Trabzon Vilayetinden sorduğunu belirtmi�tir� � Nisan ���� 

tarihli telgrafta onun da dâhile sevkedildiği yan�t�n� ald�ğ�n� be�

lirtmi�tir� Trabzon Vilayetinin yan�t�na g�re� Enfiyecioğlu� Harb-i 

Umumide Trabzon� Rus i�galindeyken M�sl�man halka yard�mlar 

yapm��t�r� Bundan dolay� Trabzon Valisi Haz�m Bey� Enfiyecioğ�

lu�nun dâhile sevk edilmeme ba�vurusunu kabul etmi�tir� Bununla 

beraber 24 Nisan�da sevke tabi tutulmu�tur� Ali Fethi Bey� Akridi�

di�nin İstanbul�a gitmesine izin verilmesinin sorumluluğunu da 

�stlenmemi�tir� Y�llarca Trabzon Valiliği yapan Haz�m Bey�in Ak-

rididi�nin Osmanl� Bankas� Hukuk M��aviri g�reviyle İstanbul�a 

gitmesine izin vermesinin anlay��la kar��lanmas� gerektiğini be�

lirtmi�tir� �� maddedeki iddiaya verdiği yan�tta H�k�metin Rum�

lar�n harice ç�kmalar�na izin vermediğine dair bir kayd�n bulun�

mad�ğ�n� s�ylemi�tir� Sağl�k gerekçesiyle İstanbul�da ameliyat 

veya tedavi olacak bu ki�ilerin polis sorgusu sonucu suça kar���

mad�klar�n�n anla��lmas� �zerine İstanbul�a gitmelerine izin ve-

rildiğini ifade etmi�tir� E� veya karde�lerinin suç i�lemelerinin 

onlar� suçlu k�lamayacağ�n� belirtmi�tir�20 ��� maddeye verdiği 

cevapta� Pontus çeteleriyle ilgili verdiği bilginin doğru olduğunu 

savunmu�tur� Etkili tedbirleri neticesinde Pontus çetelerinin M�s�

l�man halka verdirdiği zarar�n kendisi zaman�nda azald�ğ�n� be�

lirtmi�tir� Samsun ve civar�ndaki Pontusçu çetelerin say�lar�yla 

ilgili bilgileri asker� ve m�lk� makamlardan ald�ğ�n� ifade etmi�tir� 

Son Pontus çetecisinin etkisiz hale getirilinceye kadar asker� ha-

rekât�n devam edeceğini belirtmi�tir�21 Fethi Bey, 11. maddeye 

verdiği yan�tta Ilgaz Olay�na değinmi�tir� Ona g�re b�y�k darbe 

yiyen Pontusçu çeteler beraberlerinde iki papaz olduğu halde Il�

gaz civar�nda bir asker� birliğe sald�rm��lard�r� Sald�r�da d�rt çete 

mensubu �ld�r�lm��ken d�rt asker �ehit olmu�tur� Olay sonras� 

Ilgaz Dağlar�nda Pontus çetesiyle defalarca çat��maya girilmi�� �� 

civar�nda çete mensubu �ld�r�lm��t�r� Çat��malarda sekiz asker 

de �ehit olmu�tur� Takip edilen Pontus çetelerinin kal�nt�lar�� dağ�

larda aç ve bitkin �ekilde hareket etmektedirler�22 

Ali Ş�kr� Bey� s�z alarak Fethi Bey�e cevap vermi�tir� Fethi 

Bey�in konu�mas�nda Pontus Meselesinin Harb-i Umumiden �nce 

                                                           
20  TBMM GCZ, 3, s.370-371. 
21  TBMM GCZ, 3, s.372-375. 
22  TBMM GCZ, 3, s.375-376. 
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ba�lad�ğ�n� ve kendisi zaman�nda yap�lan m�cadelenin �ncekine 

g�re ba�ar�l� olduğu ifadesini ele�tirmi�tir� Meselenin geçmi�te 

tam anlam�yla kavranamad�ğ�n�� bu nedenle ciddi m�cadele edi�

lemediğini s�ylemi�tir� Art�k hastal�ğa te�his koyulduğunu� ba�a�

r�n�n da �ncekine oranla en az iki kat fazla olmas� gerektiğini 

savunmu�tur�23  

Ali Ş�kr� Bey� Pontus çeteleri �zerine yap�lan asker� ha-

rekât zaman�n� da ele�tirmi�tir� Fethi Bey�in Pontus çeteleri �ze�

rine ilkbahardan �nce harekât d�zenleneceği s�z�n� tutmad�ğ�n� 

belirtmi�tir� Halbuki Pontus harekât�n�n masraflar� için halk�n 

sadece Samsun ve civar�nda ����� lira yard�mda bulunmas�na 

rağmen asker� harekât�n ilkbahar sonras�na ertelenmesini ele��

tirmi�tir� İlkbaharda ağaçlar�n yaprak açmas� nedeniyle çetelerin 

saklanmas�n�n kolayla�t�ğ�n� ifade etmi�tir� Ona g�re harekât� 

zaman�nda yap�lsayd� Pontus çeteleri haz�rl�ks�z yakalanacak ve 

yok edilmi� olacakt�� Pontus çeteleriyle yap�lan m�cadelede çok 

say�da asker kaybedilmeyecekti�24 

Trabzon�da Dimitri ve Kiryaku gibi Pontus faaliyetlerine ka-

t�lan ki�ilerin bir k�sm�n�n dâhile sevk edildiklerini diğer k�sm�n�n 

ise Amasya İstiklâl Mahkemesi taraf�ndan yarg�lan�p cezaland�r�l�

d�klar�n� belirtmi�tir� Bununla beraber Pontus Meselesinin as�l 

sorumlular�n�n Trabzon�da bulunduklar�n� iddia etmi�tir� Ona 

g�re� Trabzon�daki Pontus faaliyetlerinin as�l sorumlular� �unlar�

d�r� Serasoğlu Dimitri ve Serasoğlu Yorgaki adl� gazeteciler� Yu�

vanidi� Andon Pandeli� Di�çi Ba�eroğlu Manuniki� Veftalioğlu Va�

sil� Çekiloğlu İlya� Kamzam ve Kirsaoğlu Hac� Panayuti Pançu� 

Anastas Kiryaku� Nikolaki Mihailidi� Simonoğlu Anastas� Camc� 

Vasil, Eftiyadi, Kokidi, Kokidi�nin damad� Kosti Kokidi�25  

Rumlar�n sahilden dâhile sevk edilmelerine dair H�k�metin 

emre rağmen yukar�da isimlerini verdiği as�l suçlular�n Vali Ha�

z�m Bey taraf�ndan Trabzon�da kalmalar�na izin verildiği iddias�n� 

s�rd�rm��t�r� Fethi Bey�in Haz�m Bey�in bu uygulamas�n� yete�

rince incelemediğini s�ylemi�tir�26 Pontusçu olduğunu iddia ettiği 

Rumlar�n Trabzon�da kalmalar�na ve Akrididi�nin İstanbul�a git-

mesine izin vermesinin sebebini Haz�m Bey�in bir zaaf�na bağla�

                                                           
23  TBMM GCZ, 3, s.377. 
24  TBMM GCZ, 3, s.377- 378. 
25  TBMM GCZ, 3, s.378. 
26  TBMM GCZ, 3, s.379. 
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m��t�r� Ali Ş�kr� Bey�e g�re Haz�m Bey� H�ristiyan olan han�m�n�n 

etkisinde kalmas�ndan dolay� onlara izin vermi�tir�27 İddias�n� 

g�çlendirmek için Haz�m Bey�in ailesiyle birlikte Enfiyecioğlu�nun 

da kat�ld�ğ� Rumlar�n d�zenlediği balolara gittiği bilgisini vermi��

tir.28 

Ali Ş�kr� Bey� deği�ik gerekçelerle Pontusçular�n İstanbul�a 

g�nderilmelerinin TBMM H�k�meti aleyhinde çok olumsuz sonuç�

lar doğurduğu fikrindedir� Akrididi�nin g�nderilmesinin Dâhiliye 

Vekâletinden gelen izinle sağland�ğ�n�� dolay�s�yla sorumluluğun 

ona ilk izni verenlerden ziyade Dâhiliye Vekâletinde olduğunu 

belirtmi�tir� Gerektiğinde TBMM H�k�metine yard�m�n� esirge�

meyen Osmanl� Bankas��n�n isteklerine olumlu bak�lmas�na sayg� 

duymakla birlikte Pontus Meselesinin Trabzon�da en aktif �yesi 

Akrididi�nin İstanbul�a g�nderilmesinin olumsuz sonuçlar doğur�

duğu fikrini savunmu�tur� Akrididi�ye �ç ayl�ğ�na izin verilmesine 

rağmen onun d�nmediğini� İstanbul�da bir ofis açarak Pontus faa�

liyetlerini y�r�tt�ğ� bilgisini payla�m��t�r�29 Fethi Bey�in Sam-

sun�da h�yanetleri mahkemece ispat edilmi� aile mensuplar�n� 

insani ve vicdani gerekçelerle yine Avrupal�lar�n aleyhte propa�

gandalar�n� bo�a ç�kartma ad�na İstanbul�a gitmelerine izin veril-

diği s�ylemine de �iddetle kar�� ç�km��t�r� Onlar�n sadece İstan�

bul�da değil nereye giderlerse gitsinler T�rkler aleyhine as�ls�z 

iddialarda bulunacaklar�n�� Avrupal�lar�n bu iddialar temelinde 

propaganda yapacaklar�n� s�ylemi�tir� Hatta Avrupal�lar�n� Kara�

deniz B�lgesi�nde Rumlar�n mezalime uğrad�ğ� iddialar�n� incele�

mek için bir Ara�t�rma Heyeti kurmalar�n�n sebebini� İstanbul�a 

gitmelerine izin verilen Pontusçu ailelerin propagandalar�na bağ�

lam��t�r� Dolay�s�yla T�rkiye aleyhinde meydana gelebilecek ge�

li�melerin sorumluluğunun Dâhiliye Vekâletinde olacağ�n� belirt�

mi�tir� 30  

Ali Ş�kr� Bey� Pontus mensuplar�na kar�� çok sert tutum 

içerisindeydi� Dâhiliye Vekilinin sağl�k ve insani gerekçelerle o 

aileleri İstanbul�a g�nderirken Nemlizâde Celal Bey ve Aba�

nozzâdelerin �� ya��ndaki annelerinin ayn� sebeplerle İstanbul�a 

gitmelerine dair izin taleplerini kabul etmediğine dikkat çekmi��

                                                           
27  TBMM GCZ, 3, s.380. 
28  TBMM GCZ, 3, s.381. 
29  TBMM GCZ, 3, s.381. 
30  TBMM GCZ, 3, s.382-383. 
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tir� Şehirlerde ve k�rsal alanlarda M�sl�man halk� camilere doldu�

rup yakanlara� vatan�na ihanet edenlere kar�� insani duygulara 

sahip olamayacağ�n� s�ylemi�tir� Vatan�na ihanet eden ailelere 

mensup ki�iler için �Efendiler� hastal�ktan geberseler bile zerre 

kadar m�teessir olmam�� ifadesini kullanm��t�r�31  

Ali Ş�kr� Bey� varl�ğ�ndan bahsettiği iki rapora g�re Sam�

sun ve civar�ndaki Pontus çetelerinin M�sl�man halka yapt�ğ� 

zul�mleri anlatm��t�r� Ona g�re� Pontus çeteleri nedeniyle Sam�

sun�da halk�n huzuru kalmam��t�r� Sadece son çat��mada ��� 

M�sl�man �lm��t�r� Bu bilgileri verdikten sonra Fethi Bey�in 

konu�malar�nda temel ald�ğ� tutanak ve raporlar�n doğru olmad��

ğ�n� ima etmi�tir�32 Ilgaz Meselesinde Ali Fethi Bey�in ifade ettiği 

�� ki�ilik bir Pontus grubunun çembere al�nd�ğ�� çoğunun �ld��

r�ld�ğ�� bununla beraber bir k�sm�n�n Yunan Ordusuna kat�lmak 

için dağlarda dağ�n�k �ekilde bulunduklar� s�ylemini ele�tirmi�tir� 

Pontus çetesinin geni� ve uzun bir coğrafyay� geçerek Yunan Or�

dusuna kat�lmas�n�n T�rkler için hayal k�r�kl�ğ� Yunanl�lar için 

b�y�k manevi g�ç olacağ�n� ifade ederek bunun gerçekle�meme�

sini arzulam��t�r�33  

�� Ağustos �����de Meclisin bir diğer gizli celsesinde yapt��

ğ� konu�mas�nda H�k�metin� Pontus çetelerini etkisiz hale getir�

mede yetersiz olduğu iddialar�n� s�rd�rm��t�r� Bu durumun da 

diğer b�lgelerdeki asayi�sizlik olaylar�n� art�rd�ğ�n� savunmu��

tur.34 Daha da �nemlisi Pontus çeteleriyle m�cadele etme nokta�

s�nda baz� �neriler sunmu�tur� Ona g�re ��yle m�cadele edilmeli�

dir:  

İlk olarak kendini savunabilmesi için Karadeniz halk� silah�

land�r�lmal�d�r� B�ylece Pontus çeteleriyle m�cadelede daha etkili 

olunacakt�r� Zira Trabzon ve civar�ndaki M�sl�man halk� silahl� 

olduğu için s�zde Pontus Devlet Ba�kan� Hrisantos ve Pontus çete�

leri orada ciddi varl�k g�sterememi�tir� Diğer yerlerde de silah�

land�r�lacak vatanda�lar Pontus çetelerinin yakalanmas� için y��

r�t�len asker� harekâta destek olacakt�r� K�yl�ler g�rd�kleri yer�

de çetelere silahla kar��l�k verecektir� Bu da çetelerin hayat saha�

s�n� daraltacak ve teslim olmalar�n� beraberinde getirecektir� Dev�

                                                           
31  TBMM GCZ, 3, s.382-383. 
32  TBMM GCZ, 3, s.383-384. 
33  TBMM GCZ, 3, s.383-384. 
34  TBMM GCZ, 3, s.668. 
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let silah dağ�tacak kudrette değilse� en az�ndan vatanda�lar�n 

elindeki mevcut silahlar� toplamamal�d�r� Halk� silah�n�n H�k��

met taraf�ndan el konulmayacağ�na inanmas� halinde Pontus çete�

lerine kar�� daha etkili m�cadele edecektir�35 İkinci olarak Avru�

pa�daki Pontus destekçileri bertaraf edilmelidir�36 Bu gerçekle�ti�

rilebilirse Pontusçular uluslararas� desteklerini kaybedeceklerdir�  

Ali Ş�kr� Bey� İngiltere�nin Pontus Meselesinin destekçisi 

olduğu fikrindedir� Ona g�re İngilizler bu Meseleyi kendi siyasi 

menfaatleri uğruna kullanmaktad�r� İngilizlerin giri�imleriyle 

İtilaf Devletlerinin Karadeniz�de H�ristiyanlara katliam yap�ld�ğ� 

s�ylentilerini ara�t�rmak bahanesiyle b�lgeye bir heyet g�nderil�

mesini �iddetle ele�tirmi�tir� İngilizler� İstanbul�u i�gal �ncesinde 

de buna benzer mezalim iddialar� ortaya atm��lard�� Bu iddiala�

r�ndan biri Mara��ta 30.000 Ermeni�nin �ld�r�lmesidir� İngiltere 

H�k�meti yapt�ğ� propagandayla d�nya kamuoyunun desteğini 

sağlayarak İstanbul�u i�gal etmi�ti� Bu �rnekten yola ç�karak Ka�

radeniz�de incelemelerde bulunacak Ara�t�rma Heyetinin raporu�

nun da İngilizlerin bir ba�ka �melun� plan�na temel olabileceği 

endi�esini payla�m��t�r�37 İtilaf Devletleri� Karadeniz B�lgesi�ne 

bir heyet g�ndermelerine gerekçe olarak d�nya medeniyet sorum�

luluğu ve H�ristiyan halk�n hayat�n� garanti alt�na almak olarak 

g�stermi�tir� Ali Ş�kr� Bey� tarihten �rnekler vererek T�rklerin 

�imdiye kadar sadece H�ristiyanlara değil t�m farkl� din mensup�

lar�na adil ve ho�g�r�l� davrand�ğ�n� ortaya koymu�tur�38 T�rki�

ye�de H�ristiyanlara ekonomik ve sosyal ya�amda M�sl�manlar�

dan bile fazla imtiyaz verildiğini ileri s�rm��t�r� Bunlardan hare�

ketle İngilizlerin T�rklerden az�nl�klar�n hukukunu soramayaca-

ğ�n� belirtmi�tir�39  

Sonuç 

Ali Ş�kr� Bey� Mill� M�cadele y�llar�nda Trabzon Mebusu 

olarak seçim b�lgesinin en �nemli sorunlar�ndan biri olan Pontus 

Meselesi hakk�nda oldukça bilgilidir� Bu konuda TBMM Genel Ku�

                                                           
35  TBMM GCZ, 3, s.669-670. 
36  Sad�k Sar�saman �Birinci D�nem TBMM�de Trabzon Mebusu Ali Ş�kr� Bey�in 

Faaliyetleri�, Trabzon ve Çevresi Uluslararas� Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu 
(3-� May�s �����, 1, Tarih, Trabzon 2002, s.736. 

37  TBMM Zab�t Ceridesi, 1. Devre, 20, s.134. 
38  TBMM Zab�t Ceridesi, 1. Devre, 20, s.134. 
39  TBMM Zab�t Ceridesi, 1. Devre, 20, s.135. 
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rulunda mebuslar� bilgilendirebilmekteydi. Biraz da Meclisteki 

muhalif hareket İkinci Grubun �nde gelen simalar�ndan olmas� 

nedeniyle H�k�metin Pontus Meselesiyle m�cadelesini yeterli 

g�rmemi�tir� H�k�meti ele�tirmi�� M�cadelede eksik g�rd�ğ� 

yerlere dikkat çekmi�tir� Yine k�r� k�r�ne bir ele�tiri yapmam��� 

Pontusçu asilerle m�cadelenin nas�l yap�lmas� gerektiğine dair 

fikirlerini de H�k�mete sunmu�tur�  

Ali Ş�kr� Bey� Pontus Meselesinin ba�ta İngilizler olmak 

�zere Bat�l� g�çler taraf�ndan desteklendiğine inanm��t�r� Ona 

g�re Pontus çeteleri� s�zde Pontus Devleti kurmak amac�yla M�s�

l�man halka sald�rarak vatan�na h�yanet etmi�lerdir� Dolay�s�yla 

onlara asla merhamet edilmemelidir� Pontusçularla içeride ve 

d��ar�da etkili m�cadele edilmelidir� Ali Ş�kr� Bey� m�cadelede 

sertlik yanl�s� olup� silaha kar�� silahla kar��l�k verilmesi d���n�

cesindedir� Bununla beraber suçlu ile suçsuzun ayr�lmas� gerekti�

ğini vurgulam��t�r� Bunun da belirlenmesinde en �nemli kurumun 

adalet olduğuna inanm��t�r� Mahkemelerde yarg�lamalar netice�

sinde suçu sabit g�r�lenlerin en ağ�r �ekilde cezaland�r�lmalar� 

gerektiği g�r���n� savunmu�tur� Ona g�re b�ylece silah ve yarg� 

yoluyla Pontus b�l�c�leri etkisiz hale getirilebilecektir� Tamamla�

y�c� olarak ise mutlaka Uluslararas� alanda Pontusçu asilerin des�

tekleri kesilmelidir.  
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MERKEZİ�ÜNİTER - MİLLİ�ULUS DEVLET BAKIMINDAN 

PONTUS MESELESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

Ali GÜLER* 

 

1- Ya�ad�ğ�m�z Coğrafyay� Tan�mal�y�z 

T�rkiye coğrafyas�� jeopolitik ve jeostratejik bak�mdan tari�

hin her d�neminde merkezi bir rol oynam��� bundan dolay� da 

zaman zaman �ekli deği�se de �nemli tehditlerle kar�� kar��ya 

kalm��t�r� Bu bak�mdan bin y�ld�r T�rkiye�ye sahip olan� buray� 

vatanla�t�ran T�rk milleti de farkl� sald�r�lara tarihin her d�ne�

minde muhatap olarak ya�am��t�r�  

Bu coğrafyan�n �zelliklerinden kaynaklanan sorunlar ve 

bunlar�n yaratt�ğ� tehditler bug�n de vard�r ve yar�n da olacakt�r� 

T�rk milleti ve kurduğu devletler g�çl� olduğu s�rece bu sorun�
larla ba� edilebilir ve tehditler ortadan kald�r�labilir� Tarihsel 

s�reçten de takip edebildiğimiz kadar�yla Anadolu coğrafyas� jeo�

politiğin ve jeostratejinin kurallar�na uygun hareket edildiği za�

man sorunsuz bir coğrafyad�r ve �zerinde kurulan siyasi yap�lar� 

�D�nya�Cihan Devleti� seviyesine y�kseltmektedir� Yani Anadolu 

hem sorunlu hem de imkânl� bir coğrafyan�n ad�d�r� K�saca �zor� 
bir coğrafyad�r�  

Osmanl� Devleti Anadolu jeopolitiğinin kurallar�na uygun 

bir siyasi� idari ve k�lt�rel politika takip ederek� kurulu�undan 

yakla��k ��� y�l sonra D�nya�Cihan Devleti haline gelmi� ve bu�

g�nk� moda tabirle bu �k�resel g�ç� olma �zelliğini yakla��k ��� 

y�l �����-����� tart��mas�z bir �ekilde devam ettirmi�tir� 

Gerek devlet idaresinde� klasik çağa g�re g�sterilen zafiyet�

ler ve gerek barutun� pusulan�n bulunmas�� ticaret yollar�n�n de�

ği�mesi ile bu rol� İngiltere�ye kapt�ran Osmanl� Devleti� bilinen 

                                                           
*  Dr� Öğr� Üyesi� Hacettepe Üniversitesi� Atat�rk İlkeleri ve İnk�lap Tarihi Ensti�

t�s� Öğretim Üyesi �D��ardan�� E-Posta: ajansguler@hotmail.com. 
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sebeplerle yakla��k ��� y�ll�k bir ç�z�lme�dağ�lma s�reci ya�am�� 

ve y�k�lm��t�r�  

2- Sevr�i Yeniden Okumak 

Osmanl��n�n y�k�l�� s�recinin belgesi olan Sevr Antla�mas�� 

bir bak�ma T�rkiye Cumhuriyeti Devleti�nin de doğu�unu haz�r�

lam��t�r� Tabiidir ki� bu doğu� Sevr�e rağmen� Sevr�i planlayan 

d�nemin k�resel g�çlerine rağmen bir doğu�tur� Ç�nk� Sevr Ant�

la�mas� sadece bir siyasal organizasyon olarak Osmanl� Devleti�ni 

değil� toptan T�rk milletini tarihten silmeye d�n�k bir antla��

mayd�� Bu çapta �nemli maddeler içermekteydi� Bu nedenle� 

Sevr�de T�rk�� tarihe g�mmek için yola ç�kanlar� kendilerine 

rağmen� adeta Anka ku�u gibi kendi k�llerinden yeniden doğan 

T�rkiye Cumhuriyeti�ni de y�kmak için kollar� s�vayacaklard�� 

Birinci D�nya Sava���n�n ana nedenlerinden biri� Osman�

l��n�n Anadolu ve Ortadoğu topraklar�n� payla�mak idi� Sava� �n�

cesinde ve s�ras�nda yap�lan �gizli antla�malar� incelendiğinde bu 

aç�k bir �ekilde g�r�lmektedir� Galiplerin dayatt�ğ� bir bar�� ant�

la�mas� olarak Sevr� bu gizli payla��m� hayata geçiriyordu� Sava� 

sonras�nda fiilen Ortadoğu topraklar� kaybedilmi�� Anadolu payla-

��m antla�malar�na g�re i�gal edilmi�ti� M� Kemal Atat�rk��n �n�

derliğinde T�rk milleti Anadolu�yu kurtarm��� Sevr Antla�mas� 

y�rt�l�p ç�pe at�lm��� Lozan Antla�mas� hayata geçirilmi�tir� T�rk 

milleti burada coğrafyan�n jeopolitik ve jeostratejik �zelliklerini 

dikkate alarak bir merkezi ��niter� � milli (ulus) bir devlet kur-

mu�tur� 

 Sevr Antla�mas� ve onu haz�rlayan Paris Bar�� Konferans�� 

Anadolu�nun parçalanmas� ve emperyalizmin n�fuz alanlar� olu��

turma politikalar� çerçevesinde �ç �devlet doğurtmay�� �ng�r�

m��t�r� �Pontus� K�rdistan ve Ermenistan�� O d�nemde uygula�

namayan� hayata geçirilemeyen emperyalizmin bu �ç �nemli pro�

jesi bug�n de deği�ik �ekillerde T�rk milletini tehdit eden projeler 

olarak kar��m�zda durmaktad�r� 

Toplam ��� madde olan Sevr Antla�mas��n�n ��� ��� 
64��nc� maddeleri� �Üç�nc� Bâb Mevad-d� Siyasiye Üç�nc� K�s�m 

K�rdistan� ba�l�ğ� alt�nda kurulmas� d���n�len �K�rt Devleti�ne 

ayr�lm��t�r� Yine Sevr Antla�mas��n�n ��� ��� ��� ��� ��� 

93��ç�nc� maddeleri de �Üç�nc� Bâb Mevad-d� Siyasiye Alt�nc� 

K�s�m Ermenistan� ba�l�ğ� alt�nda tasarlanan �Ermeni Devleti�ne 
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ayr�lm��t�r� Kuzeydoğu Karadeniz�de kurulmas� d���n�len �Pon-

tus Devleti� ise Paris Bar�� Konferans��ndaki tart��malar s�ras�nda 

Trabzon�un Ermeniler mi� Rumlara m� verileceği konusunda an-

la�ma sağlanamamas� �zerine Sevr�e yans�mam��t�r� Buna rağ�

men� a�ağ�da değerlendireceğimiz gibi� Yunanistan �Megali İdea� 

kapsam�nda bu konudaki ayr�l�kç� isteklerine ve çal��malar�na 

devam edecektir. 

Mill� M�cadele ve Lozan Antla�mas� ile fiilen ortadan kald��

r�lan Anadolu�nun parçalanmas� ile ilgili bu temel Sevr projeleri�

nin g�n�m�zde yine kar��m�za ç�kar�lmakta olduğu g�r�lmekte�

dir� G�n�m�z�n k�resel �emperyalist� g�c� olan ABD� �Geni�le�

tilmi� Ortadoğu Projesi� kapsam�nda tarihin tozlu raflar�ndan 

baz� haritalar ç�karmakta ve bunlar� g�ncelle�tirerek hayata ge�

çirmeye çal��maktad�r� Bu k�resel g�çle rekabet ederek kendi 

n�fuz alanlar�n� geni�letmeye veya korumaya çal��an AB ise� ço�

ğunlukla ABD ile �rt��en� zaman zaman da farkl�la�an ba�ka hari�

ta ve olu�umlar pe�inde ko�maktad�r� 

3- Merkezi�Üniter-Milli�Ulus Devlet Kavram� ve 

Anayasal Dayanaklar� 

Milli�ulus devletler� �ncelikle insan unsurunu tek bir �mil-

letin/ulusun� olu�turduğu devletlerdir� İkinci olarak bu devletler� 

iç ve d�� �egemenliklerini� kendileri temsil eden devletlerdir.  

Ulus devletler y�netim modeli �idari� bak�mdan �federal� 

veya �merkezi��niter� olabilir. Mesela ABD ve Almanya �federal-

milli/ulus devletlerdir�� Fransa ve T�rkiye ise �merkezi��niter-

ulus devletlerdir.� 

Daha Misak-� Mill� ile ba�layan ve kongrelerle devam eden 

merkezi-milli yeni bir T�rk devleti olu�turma fikrini T�rkiye 

Cumhuriyeti�nin kurulu�u ve geli�im s�reçlerinin tamam�nda 

g�rmek m�mk�nd�r� İç ve d�� hukukun olu�turulmas�� k�lt�r ve 

eğitim politikalar�n�n belirlenmesi ve uygulanmas� hep bu temel 

esas �zerine bina edilmi�tir�  

Nitekim Atat�rk B�y�k Nutuk�ta devletin iki temel �zelliğini 

bu arada �millilik� esas�n� �u �ekilde ifade etmi�tir� �Efendiler, bu 

nutkumla� milli varl�ğ� sona ermi� say�lan b�y�k bir milletin� is�

tiklâlini nas�l kazand�ğ�n�� ilim ve tekniğin en son esaslar�na daya�
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nan mill� ve çağda� bir devletin nas�l kurduğunu anlatmaya çal���

t�m�� 

T�rkiye Cumhuriyeti Devleti�nin merkezi��niter-milli/ulus 

devlet �zelliği� hem �lkenin� hem de milletin b�t�nl�ğ�n�� birli�

ğini ve b�l�nmezliğini ifade eder� T�rkçenin resmi� devlet� eğitim� 

bilim ve yay�n dili olmas�� hukukun tekliği� idarenin merkez�liği� 

k�lt�rel ve siyasal b�t�nl�k bunu tamamlar� Mevcut Anayasam��

z�n a�ağ�da tek tek vereceğimiz pek çok maddesi devletin bu �zel-

liğini belirlemi�� bu �zelliklerin korunmas�n� pek çok bak�mdan 

garanti alt�na alm��t�r� Anayasa� diğer baz� temel esaslarla birlikte 

�mesela laik devlet d�zeni� devletin bu �zelliğinin korunmas� için 

temel �zg�rl�klerin s�n�rland�r�labileceği esas�n� da getirmekte-

dir� Hatta� olağan�st� hâl uygulamas� ve s�k�y�netim ilan� için 

merkezi-milli devlet d�zeninin bozulmas� gerekçelerden biri ola�

rak belirlenmi�tir� 

Anayasam�zda �zellikle ��� ���� ��� Maddeler milli�ulus dev�

let esas�n�� ���� ���� ve ���� Maddeler merkezi��niter devlet esa�

s�n� belirleyen maddeler olarak �ne ç�kmaktad�r� Anayasam�z�n �u 

maddeleri T�rkiye Cumhuriyeti Devleti�nin merkezi��niter-

milli�ulus devlet �zelliğini belirlemi� ve koruma alt�na alm��t�r� 

Ba�lang�ç- �T�rk Vatan� ve Milletinin ebedi varl�ğ�n� ve T�rk 

Devletinin b�l�nmez b�t�nl�ğ�n� belirleyen bu anayasa�� 

Ba�lang�ç- �Hiçbir faaliyetin T�rk milli menfaatlerinin� T�rk 

varl�ğ�n�n� Devleti ve �lkesiyle b�l�nmezliği esas�n�n� T�rkl�ğ�n 

tarihi ve manevi değerlerinin� kar��s�nda korunma g�remeyece�

ği�� 

Madde 3. �T�rkiye Devleti �lkesi ve milletiyle b�l�nmez bir 

b�t�nd�r� Dili T�rkçedir� 

Bayrağ�� �ekli kanunda belirtilen� beyaz ay y�ld�zl� al bayrak�

t�r� 

Milli mar�� �İstiklal Mar���d�r� 

Ba�kenti Ankara�d�r�� 

Madde 5. �Devletin temel amaç ve g�revleri� T�rk Milletinin 

bağ�ms�zl�ğ�n� ve b�t�nl�ğ�n�� �lkenin b�l�nmezliğini� Cumhuri-

yeti ve demokrasiyi korumak�� için gerekli �artlar� haz�rlamaya 

çal��makt�r�� 
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Madde 14. �Anayasada yer alan hak ve h�rriyetlerden hiç 

biri, Devletin �lkesi ve milletiyle b�l�nmez b�t�nl�ğ�n� bozmay�� 

amaçlayan faaliyetler biçiminde kullan�lamaz�� 

Madde 26. �Bu h�rriyetlerin kullan�lmas�� milli g�venlik� 

kamu d�zeni� kamu g�venliği� Cumhuriyetin temel nitelikleri ve 

Devletin �lkesi ve milleti ile b�l�nmez b�t�nl�ğ�n�n korunmas�� 

amaçlar�yla s�n�rlanabilir�� 

Madde 28. �Bas�n h�rriyeti�nin s�n�rlamas�nda� Anayasan�n 

26 ve 27�nci maddeleri h�k�mleri uygulan�r� 

Devletin iç ve d�� g�venliğini� �lkesi ve milletiyle b�l�nmez 

b�t�nl�ğ�n� tehdit eden veya suç i�lemeye ya da ayaklanma veya 

isyana te�vik eder nitelikte olan veya Devlete ait gizli bilgilere 

ili�kin bulunan her t�rl� haber veya yaz�y�� yazanlar veya bast��

ranlar veya ayn� amaçla� basanlar� ba�kas�na verenler� bu suçlara 

ait kanun h�k�mleri uyar�nca sorumlu olurlar��  

S�reli veya s�resiz yay�nlar� kanunun g�sterdiği suçlar�n 

soru�turma veya kovu�turmas�na geçilmi� olmas� hallerinde 

hâkim karar�yla� Devletin �lkesi ve milletiyle b�l�nmez b�t�nl�ğ��

n�n� mill� g�venliğin� kamu d�zeninin� genel ahlak�n korunmas� 

ve suçlar�n �nlenmesi bak�m�ndan gecikmesinde sak�nca bulunan 

hallerde de kanunun aç�kça yetkili k�ld�ğ� merciin emriyle toplat��

labilir� 

T�rkiye�de yay�mlanan s�reli yay�nlar� Devletin �lkesi ve 

milletiyle b�l�nmez b�t�nl�ğ�ne� Cumhuriyetin temel ilkelerine, 

mill� g�venliğe ve genel ahlâka ayk�r� yay�mlardan mahk�m olma 

halinde� mahkeme karar�yla geçici olarak kapat�labilir�� 

Madde 42. �Eğitim ve �ğretim h�rriyeti� Anayasaya sadakat 

borcunu ortadan kald�rmaz� 

T�rkçeden ba�ka hiçbir dil� eğitim ve �ğretim kurumlar�nda 

T�rk vatanda�lar�na ana dilleri olarak okutulamaz ve �ğretilemez� 

Eğitim ve �ğretim kurumlar�nda okutulacak yabanc� diller ile ya�

banc� dille eğitim ve �ğretim yapan okullar�n tâbi olacağ� esaslar 

kanunla d�zenlenir� Milletleraras� andla�ma h�k�mleri sakl�d�r�� 

Madde 58. �Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet 

edildiği gençlerin m�sbet ilmin ���ğ�nda� Atat�rk ilke ve ink�lâplar� 

doğrultusunda ve Devletin �lkesi ve milletiyle b�l�nmez b�t�nl��
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ğ�n� ortadan kald�rmay� amaç edinen g�r��lere kar�� yeti�me ve 

geli�melerini sağlay�c� tedbirleri al�r�� 

Madde 66. �T�rk Devletine vatanda�l�k bağ� ile bağl� olan 

herkes T�rkt�r� 

T�rk baban�n veya T�rk anan�n çocuğu T�rkt�r� 

Vatanda�l�k� kanunun g�sterdiği �artlarla kazan�l�r ve ancak 

kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. 

Hiçbir T�rk� vatana bağl�l�kla bağda�mayan bir eylemde bu�

lunmad�kça vatanda�l�ktan ç�kar�lamaz� 

Vatanda�l�ktan ç�karma ile ilgili karar ve i�lemlere kar�� yar�

g� yolu kapat�lamaz�� 

Madde 68. �Siyasi partilerin t�z�k ve programlar� ile ey�

lemleri, Devletin bağ�ms�zl�ğ�na� �lkesi ve milletiyle b�l�nmez b��

t�nl�ğ�ne� insan haklar�na� e�itlik ve hukuk devleti ilkelerine 

ayk�r� olamaz� s�n�f ve z�mre diktat�rl�ğ�n� veya herhangi bir 

t�r diktat�rl�ğ� savunmay� ve yerle�tirmeyi amaçlayamaz� suç 

i�lenmesini te�vik edemez.� 

Madde 80. �T�rkiye B�y�k Millet Meclisi �yeleri� seçildikleri 

b�lgeyi veya kendilerini seçenleri değil� b�t�n Milleti temsil eder�

ler.� 

Madde 81. �T�rkiye B�y�k Millet Meclisi �yeleri� g�reve 

ba�larken a�ağ�daki �ekilde ant içerler� 

Devletin varl�ğ� ve bağ�ms�zl�ğ�n�� vatan�n ve milletin b��

l�nmez b�t�nl�ğ�n�� milletin kay�ts�z ve �arts�z egemenliğini 

koruyacağ�ma� b�y�k T�rk Milleti �n�nde namusum ve �erefim 

�zerine andiçerim�� 

Madde 103. �Cumhurba�kan�� g�revine ba�larken T�rkiye 

b�y�k Millet Meclisi �n�nde a�ağ�daki �ekilde ant içer� 

Cumhurba�kan� s�fat�yla� Devletin varl�ğ� ve bağ�ms�zl�ğ�n�� 

vatan�n ve milletin b�l�nmez b�t�nl�ğ�n�� milletin kay�ts�z ve 

�arts�z egemenliğini koruyacağ�ma� Anayasaya� hukukun �st�nl��

ğ�ne� demokrasiye� Atat�rk ilke ve ink�lâplar�na ve lâik Cumhuri�

yet ilkesine bağl� kalacağ�ma�� B�y�k T�rk Milleti ve tarih huzu�

runda� namusum ve �erefim �zerine ant içerim�� 
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Madde 104. �Cumhurba�kan� Devletin ba��d�r� Bu s�fatla 

T�rkiye Cumhuriyetini ve T�rk Milletinin birliğini temsil eder; 

Anayasan�n uygulanmas�n�� Devlet organlar�n�n d�zenli ve uyum�

lu çal��mas�n� g�zetir�� 

Madde 118. �� Kurulun �Mill� G�venlik Kurulu�� Devletin 

varl�ğ� ve bağ�ms�zl�ğ�� �lkenin b�t�nl�ğ� ve b�l�nmezliği� toplu-

mun huzur ve g�venliğinin korunmas� hususunda al�nmas� zorun�

lu g�rd�ğ� tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca değerlendi�

rilir.� 

Madde 122. �Anayasan�n tan�d�ğ� h�r demokrasi d�zenini 

veya temel hak ve h�rriyetleri ortadan kald�rmaya y�nelen ve 

olağan�st� hal ilân�n� gerektiren hallerden daha vahim �iddet 

hareketlerinin yayg�nla�mas� veya sava� hali� sava�� gerektirecek 

bir durumun ba� g�stermesi� ayaklanma olmas� veya vatan veya 

Cumhuriyete kar�� kuvvetli ve eylemli bir kalk��man�n veya �lke�

nin ve milletin b�l�nmezliğini içten veya d��tan tehlikeye d���ren 

�iddet hareketlerinin yayg�nla�mas� sebepleriyle� Cumhurba�kan� 

ba�kanl�ğ�nda toplanan Bakanlar Kurulu, Milli G�venlik Kurulu�

nun da g�r���n� ald�ktan sonra� s�resi alt� ay� a�mamak �zere 

yurdun bir veya birden fazla b�lgesinde veya b�t�n�nde s�k�y�ne�

tim ilan edebilir��  

Madde 126. �T�rkiye� merkez� idare kurulu�u bak�m�ndan� 

coğrafya durumuna� ekonomik �artlara ve kamu hizmetlerinin ge�

reklerine g�re� illere� iller de diğer kademeli b�l�mlere ayr�l�r� 

İllerin idaresi yetki geni�liği esas�na dayan�r� 

Kamu hizmetlerinin g�r�lmesinde verim ve uyum sağlamak 

amac�yla� birden çok ili içine alan merkez� idare te�kilat� kurulabi�

lir. Bu te�kilat�n g�rev ve yetkileri kanunla d�zenlenir�� 

Madde 127. �� Merkez� idare� mahall� idareler �zerinde� ma�

hall� hizmetlerin idarenin b�t�nl�ğ� ilkesine uygun �ekilde y�r��

t�lmesi� kamu g�revlerinde birliğin sağlanmas�� toplum yarar�n�n 

korunmas� ve mahalli ihtiyaçlar�n gereği gibi kar��lanmas� ama-

c�yla� kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idar� vesayet 

yetkisine sahiptir.� 

Madde 130. �� Üniversiteler ile �ğretim �yeleri ve yard�m�

c�lar� serbestçe her t�rl� bilimsel ara�t�rma ve yay�nda bulunabi�

lirler. Ancak, bu yetki, Devletin varl�ğ� ve bağ�ms�zl�ğ� ve milletin 
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ve �lkenin b�t�nl�ğ� ve b�l�nmezliği aleyhinde faaliyette bulunma 

serbestliği vermez�� 

Madde 174. �Anayasan�n hiçbir h�km�� T�rk toplumunu 

çağda� uygarl�k seviyesinin �st�ne ç�karma ve T�rkiye Cumhuri�

yetinin lâiklik niteliğini koruma amac�n� g�den� a�ağ�da g�steri�

len ink�lâp kanunlar�n�n� Anayasan�n halkoyu ile kabul edildiği 

tarihte y�r�rl�kte bulunan h�k�mlerinin� Anayasaya ayk�r� oldu�

ğu �eklinde anla��lamaz ve yorumlanamaz...�  

4- Milli�Ulus Devlet� Lozan Hukuku ve Gayrim�slim 

Az�nl�klar 

T�rkiye Cumhuriyeti Devleti�nin uluslararas� hukuka g�re 

bağ�ms�zl�ğ�n�n tescil edildiği ve halen ya�ayan bir antla�ma olan 

Lozan�a g�re� burada olu�turulan siyasi-hukuki stat�ye g�re� T�r�

kiye�de sadece �Gayrim�slim az�nl�klar�dan bahsetmek m�mk�n�

d�r� Bunlar da Rumlar� Ermeniler ve Yahudilerdir� Lozan Bar�� 

Konferans��ndan �ç y�l sonra �����da T�rkiye Cumhuriyeti�nin 

Medeni Kanun�u kabul�nden sonra� zaten Lozan�da verilen baz� 

az�nl�k haklar� otomatik olarak ortadan kalkm��t�r� Yahudiler �� 

Eyl�l ����� Ermeniler �� Ekim ����� Rumlar �� Kas�m ���� tarih�

lerinde yapt�klar� m�racaatlarla, �aile hukuku� ve �ki�i hukuku� 

aç�s�ndan farkl� bir i�leme tabi olmak istediklerini belirtmi�lerdir� 

Bunun Lozan Antla�mas��n�n imzalanmas�ndan yakla��k iki y�l 

sonra meydana gelmesi� T�rk Devleti içinde ve T�rk insan�yla 

birlikte ya�ad�klar� s�rece Gayrim�slim az�nl�klar�n herhangi bir 

hukuki kay�t olmaks�z�n da doğal haklar�na sahip olabileceklerine 

inanm�� ve bu konuda tecr�beleri olduklar�n�n bir delili olsa gere�

kir. 

T�rkiye Cumhuriyeti�nde hem iç hukuk hem de uluslararas� 

hukuk bak�m�ndan bu unsurlardan ba�ka �dinsel�, �dilsel� veya 

�etnik� bir az�nl�k yoktur� Bu siyasi-hukuki stat�� sosyolojik esas�

lara da dayanan bir olu�umu ifade etmektedir� Prof� Dr� Orhan 

T�rkdoğan� sosyolojik anlamda bunu �u �ekilde değerlendirmek�

tedir:  

�Ülkemizde Yahudi� Ermeni ve Rum gibi hâkim gruptan say� 

bak�m�ndan �st�n olmayan az�nl�klar yan�nda Polonez� S�r�
yani ve onun kas�tl� olarak çoğalt�lan t�revleri �Yakubiler� 

Aramiler� Keldaniler� Nesturiler� Asuriler� Araplar ve Çinge�

neler� d���nda ba�kaca az�nl�klar d���nmek m�mk�n değil�
dir� Bunlar�n d���nda t�retilmekye çal���lan t�m gruplar� 
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dince� dilce ve k�lt�rce egemen toplumun ayr�lmaz parças��
d�rlar.� 

Lozan g�r��melerinde ba�ta İngiltere olmak �zere Bat�l� 

devletlerin belli amaçlarla az�nl�klar sorununu canl� tutmak arzu-

sunda olduklar�n� aç�kça ortaya koymu�lar� T�rkiye�de �Gayri-

m�slim az�nl�klar� d���nda ba�ka az�nl�klar yaratmak istemi�ler�

dir� Bu konudaki talep ve dayatmalar�n bug�n de devam etmekte 

olduğu bilinmektedir� Amaç� az�nl�k haklar�n� bahane ederek T�r�

kiye Cumhuriyeti Devleti�ni� Osmanl� Devleti�nde olduğu gibi �ve-

sayet� alt�na almakt�r� 

Halbuki� T�rkiye Cumhuriyeti Devleti hem insan unsurunu 

yani �T�rk Milleti�ni tan�mlarken hem de �vatanda�l�k hukuku�nu 

olu�tururken yeni az�nl�klar yaratman�n �n�n� kesecek, ulus dev-

letin insan unsurunu birle�tirip� b�t�nle�tirecek �nemli ad�mlar 

atm��t�r� 

5- �T�rk Milleti� ve �T�rk Vatanda��� Kavramlar� 

T�rkiye Cumhuriyeti Devleti�nin kurucu iradesini temsil 

eden Atat�rk �Medeni Bilgiler�de �Milletin Genel Tan�m�� ba�l�ğ� 
alt�nda� �millet hakk�nda� ikinci derecede unsurlar� dikkate alma�

yarak m�mk�n olduğu kadar her millete uyabilecek bir tan�m� biz 

de ele alal�m� diyerek �u tan�m� yapm��t�r�  

�a� Zengin bir hat�ra miras�na sahip bulunan� 

b� Birlikte ya�amak hususunda ortak arzu ve bunu kabulde 

samimi olan, 

c� Ve sahip olunan miras�n korunmas�na birlikte devam hu�

susunda istek ve dilekleri ortak olan insanlar�n birle�me�

sinden olu�an topluma millet ad� verilir�  

Bu tan�m incelenirse bir milleti olu�turan insanlar�n bağl��

l�klar�ndaki değer� kuvvet ve vicdan h�rriyetiyle insani 
duyguya g�sterilen uyum kendiliğinden anla��l�r� 

Gerçekten� geçmi�ten ortak zafer ve �z�nt� miras�� 

Gelecekte gerçekle�tirilecek ayn� program� 

Birlikte sevinmi� olmak� birlikte ayn� �mitleri beslemi� ol�

mak. 

Bunlar elbette bug�n�n çağda� zihniyetinde diğer her t�rl� 
ko�ullar�n �st�nde anlam ve kapsam al�r� 
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Bir millet olu�tuktan sonra bireylerin devlet hayat�nda� ikti�
sadi ve fikri hayatta ortakla�a çal��mas� sayesinde meydana 
gelen milli k�lt�rde ��phesiz milletin her bireyinin çal��ma 

pay�� kat�l�m�� hakk� vard�r� Buna g�re BİR KÜLTÜRDEN İN�

SANLARIN OLUŞTURDUĞU TOPLUMA MİLLET DENİR� der�
sek milletin en k�sa tan�m�n� yapm�� oluruz.� 

Atat�rk ayn� eserin �Millet� ba�l�kl� b�l�m�n�n ba��nda bir 

genel tan�m daha yapmaktad�r ki o da �u �ekildedir� �Millet, dil, 

k�lt�r ve �lk� birliği ile birbirine bağl� vatanda�lar�n olu�turduğu 

siyasal ve sosyal bir birliktir.� 

Milletin genel tan�m�n� �zetle �ortak k�lt�r� payla�mak� 

temellinde yapan Atat�rk� T�rk Milleti�ni de �T�rkiye Cumhuriye-

ti�ni kuran T�rkiye halk�na T�rk Milleti denir� diyerek tan�mlam���

t�r ki bu da devletin insan unsuru bak�m�ndan yap�lm�� �siyasi-

hukuki� bir tan�md�r�  

Atat�rk��n yapt�ğ� yukar�daki tan�mlarda ve devletin anaya�

sal sistemi içinde aç�kça belirtildiği gibi �T�rk Milleti� kavram�� 

s�bjektif unsurlara dayanan� g�n�m�zde Amerikan sosyolojisinin 

de benimsediği �etnik grup� tan�m� ile ayn� olan bir derinlikte ele 

al�nm��t�r� Yani T�rk Milleti sosyolojik olarak �ortak ya�anan ta�

rih içinde birlikte yarat�lan ortak k�lt�r� payla�an insan toplulu�

ğu�dur� Bu anlamda bak�ld�ğ� zaman� farkl� men�elerden gelse ve 

farkl� alt grup isimleri ile an�lsa bile T�rkiye�de ya�ayan K�rtler� 

Çerkezler� Abhazlar� Bo�naklar� G�rc�ler vs� ayr� ayr� �milletler� 

değil� T�rk Milletinin birer parças�d�rlar� 

T�rkiye Cumhuriyeti�nin halen y�r�rl�kte bulunan ���� ta�

rihli Anayasas��n�n ��� Maddesi� �T�rk Devletine vatanda�l�k bağ� 

ile bağl� olan herkes T�rk�t�r� diyerek; �T�rkl�k� kavram�n�n� 

�kan�a, ��rk�a, �soy�a değil �vatanda�l�k� esas�na bağl� olduğunu 

belirlemi�tir� Anayasam�z baz�lar�n�n iddia ettiği gibi ��rk� veya 

�kan� bağ�n� esas almam��t�r� Yani Anayasadaki �T�rk� kavram� 

bir ��rk�� değil� �vatanda��� ifade etmektedir� Kald� ki� Cumhuri�

yetin kurulu�undan itibaren hem Atat�rk��n yazd�klar� ve konu��

malar� hem de devletin yaz�l� belgeleri incelendiği zaman g�r�l�

mektedir ki, �T�rk� ve �T�rkl�k� kavram� �k�lt�rel� bir kavram-

d�r� ��rka� veya �kana dayal�� bir kavram değildir� Yani ayn� k�l�

t�r� payla�an insanlar�n tamam� �T�rk� olarak� ayn� �millet� ola-

rak tan�mlanm��t�r� Bu sosyolojik yakla��m� Anayasa�da da hukuki 

ifadesini bulmu�tur� 
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6- Uluslararas� Hukuk� Az�nl�klar�n Korunmas� ve 

T�rkiye 

T�rkiye Cumhuriyeti Devleti� yukar�da verdiğimiz madde�

lerde de g�r�ld�ğ� �zere mevcut anayasas�nda da g�çl� bir �ekil�

de vurguland�ğ� gibi� Merkezi-Milli �Üniter-Ulus), Demokratik, 

Laik bir Cumhuriyet olarak kurulmu� ve ya�amakta olan bir dev�

lettir� Bug�n� Avrupa G�venlik ve İ�birliği Konferans��n�n ���� 

Helsinki Belgesi, 1990 Kopenhag Belgesi ve bunlar� aynen kabul 

eden Avrupa Konseyi�nin 1993 Viyana Zirvesi�nde haz�rlanan ve �� 

Kas�m ���� Bakanlar Komitesi�nin 95 nci oturumunda kabul edi-

lerek� � Şubat �����te imzaya aç�lan �Ulusal Az�nl�klar�n Korunma�

s�na İli�kin Çerçeve S�zle�me� gibi alt�na imza att�ğ� b�t�n az�nl�k�

l�klarla ilgili uluslararas� antla�malara �Gayrim�slim Az�nl�klar� 

yani �Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler� bak�m�ndan taraft�r�  

Bu stat�n�n siyasi ve hukuki bak�mdan korunmas�� milli 

birlik ve b�t�nl�ğ�m�z�n korunmas� anlam�na gelir� Bu ayn� za�

manda Devletimizin ya�at�lmas� iradesini de ifade eder� Nitekim� 

T�rkiye AGİK Kopenhag Belgesi�nin kabul�nden sonra� Yunanis�

tan, Bulgaristan ve Almanya�n�n da yapt�ğ� gibi� Y�r�tme Sekre�

terliği�ne g�nderdiği bildirimde burada yer alan �ulusal az�nl�k 

kavram�n�n ancak ikili ve çok tarafl� uluslararas� belgelerle stat�le�

ri belirlenen gruplar� kapsad�ğ�n� ve Kopenhag Belgesi d�zenleme�

lerinin Anayasa ve iç mevzuata g�re uygulanacağ�n�� aç�klam��t�r� 

G�r�ld�ğ� gibi burada Lozan Stat�s��ne at�f yap�lmaktad�r� 

Yine T�rkiye� �Avrupa İnsan Haklar�n�n Ve Temel Özg�rl�k�

lerinin Korunmas�na İli�kin S�zle�me�ye Ek Protokol (Paris, 20. 3. 

1952) ��� Protokol İle Deği�tirilen Ve Yeniden D�zenlenen Metin� 

bir bildirim ile �erh d��m��t�r� Bu protokolle� S�zle�meye� �m�l�

kiyet hakk��, �eğitim ve �ğrenim hakk�� ve �serbest seçim yapma 

hakk�� eklenmi�tir� T�rkiye� protokol� onaylarken� eğitim ile ilgili 

�� maddesine çekince koyarak� ��� Say�l� Tevhidi Tedrisat Yasas� 

kurallar�n�n sakl� tutulduğunu belirtti� Ç�nk�� �Hiç kimse eğitim 

hakk�ndan yoksun b�rak�lamaz� Devlet� eğitim ve �ğretim alan�nda 

y�kleneceği g�revlerin yerine getirilmesinde� ana ve baban�n bu 

eğitim ve �ğretimin kendi dini ve felsefi inançlar�na g�re yap�lma�
s�n� sağlama haklar�na sayg� g�sterir� �eklindeki ikinci madde 

ba�ta laiklik ve ulus devlet esas� olmak �zere devletin temel esas�

lar�n� zay�flat�labilecek h�k�mler içermekteydi� 
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T�rkiye �ikiz yasalar�dan ikincisine yani BM Siyasi ve Me-

deni Haklar S�zle�mesi�ne de çekince koymu�tur� T�rkiye� S�zle��

menin �Az�nl�klar�n korunmas�� ba�l�ğ�n� ta��yan �Etnik, dinsel 

veya dilsel az�nl�klar�n bulunduğu bir Devlette� b�yle bir az�nl�ğa 

mensup bulunan ki�iler grubun diğer �yeleri ile birlikte toplu ola�

rak kendi k�lt�rel haklar�n� kullanma� kendi dinlerinin gereği iba-

deti etme ve uygulama veya kendi dillerini kullanma haklar� engel�

lenmez� �eklindeki 27. maddesi�ne, �Lozan h�k�mlerine ayk�r� 

olamaz� �erhini d��m��t�r� 

Avrupa�da az�nl�k haklar�n�n korunmas�yla ilgili olarak ha�

z�rlanan t�m belge� �art ve s�zle�melerde� ulusal az�nl�klar için 

tan�nan pozitif haklar ve �zg�rl�kler tan�mland�ktan sonra bu 

haklar�n kullan�m�nda� az�nl�k mensuplar� için ulusal mevzuata 

uymalar� ve ba�kalar�n�n haklar�na sayg� g�stermeleri y�k�ml��

l�ğ� de getirilmektedir�  

Avrupa Konseyi Ulusal Az�nl�klar�n Korunmas�na İli�kin 

Çerçeve S�zle�me�nin ��� Maddesi �u �ekildedir� �Bir ulusal az�n�

l�ğa mensup olan ki�iler bu çerçeve S�zle�mede yer alan prensip�

lerden kaynaklanan haklar� ve �zg�rl�kleri kullan�rken� ulusal 

mevzuata ve ba�kalar�n�n haklar�na ve �zellikle çoğunluğa veya 

diğer az�nl�klara mensup olan ki�ilerin haklar�na sayg� g�sterirler�� 

Yine hem Avrupa�da az�nl�k haklar�n�n korunmas� ile ilgili 

olarak haz�rlanan t�m belge� �art ve s�zle�melerde hem de Bir�

le�mi� Milletler�in konuyla ilgili s�zle�melerinde �niter-ulus dev-

letleri korumaya d�n�k ciddi tedbirler al�nm��t�r� Bu tedbirler 

�zellikle �ç ba�l�kta toplanmaktad�r�  

Devletlerin; 

�� E�it egemenliği� 

�� Coğrafi b�t�nl�ğ�� 

�� Siyasal bağ�ms�zl�ğ�� 

Uluslararas� metinlerde az�nl�klara tan�nan pozitif haklar, 

devletlerin bu �ç alandaki haklar� aleyhine yorumlanamaz ve kul�

lan�lamaz� Mesela Avrupa Konseyi Ulusal Az�nl�klar�n Korunmas��

na İli�kin Çerçeve S�zle�me�nin ��� Maddesi �u �ekildedir� 

�Bu çerçeve S�zle�medeki hiç bir h�k�m� uluslararas� huku-

kun temel prensiplerine ve �zellikle Devletin egemen e�itliğine� �lke 
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b�t�nl�ğ�ne ve siyasi bağ�ms�zl�ğ�na ayk�r� faaliyetlere giri�me 

veya bu y�nde bir eylemde bulunma hakk� verdiği anlam� ç�karacak 

�ekilde yorumlanamaz��  

Ayn� koruma h�k�mleri �1992 Tarihli Birle�mi� Milletler 

Ulusal� Etnik� Dinsel Veya Dilsel Az�nl�klara Mensup Ki�ilerin 

Haklar� Bildirgesi�nde de yer almaktad�r� Bildirgenin �� Madde �� 

F�kras� �u �ekildedir� 

�Bu Bildirgedeki hiçbir �ey� devletlerin egemen e�itliği� top�

rak b�t�nl�ğ� ve siyasi bağ�ms�zl�ğ� da dahil olmak �zere� Birle��

mi� Milletlerin amaç ve ilkelerine ayk�r� hiçbir faaliyete izin vere�

cek biçimde yorumlanamaz�� 

Bu s�zle�melerin taraf olan �niter-ulus devletler için getir�

diği koruma tedbirleri� s�zle�melerde yer alan insan haklar� ve 

temel �zg�rl�kleri kullanacak olan t�m vatanda�lar gibi az�nl�kla�

ra da doğal olarak sadakat m�kellefiyeti getirmektedir� 

7- Pontus Meselesi: D��lerle Bir Devleti Diriltmeye 

Çal��mak 

Ba�lang�çta belirttiğimiz gibi� jeopolitiğin ve tarihi �artlar�n 

olu�turduğu T�rkiye Cumhuriyeti Devleti�nin temel esaslar�ndan 

birisi olarak Merkezi�Üniter � Milli�Ulus Devlet anlay���n� orta�

dan kald�rmaya d�n�k çal��malar Sevr�in �ncesi ve sonras�nda �ç 

ana konu etraf�nda �ekillenmi�tir� Bunlardan biri �K�rdistan�, 

diğeri �T�rkiye Ermenistan��� �ç�nc�s� de �Pontus Rum Devleti� 

kurma giri�imleridir� Bunlardan ilk ikisi konumuz d���ndad�r� 

Ermeniler ile Yunanl�lar�n aralar�ndaki tart��malardan dolay� 

Sevr�e yans�mayan ve fakat gerçekle�tirilmesi için d�n de bug�n 

de uğra�malar� devam eden mesele �Potus Meselesi�dir. Bu konu 

d�n Osmanl� Devleti�nin� bug�n de T�rkiye Cumhuriyeti�nin �lke 

�toprak� b�t�nl�ğ� ile millet birliğini doğrudan tehdit etmi�tir ve 

etmeye de devam etmektedir. 

Karadeniz b�lgemiz� �Megali İdea� �B�y�k Yunanistan ya-

ratma fikri� kapsam�nda kurulduğu ���� y�l�ndan itibaren T�rk�

l�ğ�n aleyhine %278 defa b�y�yen Yunanistan��n hep ilgi alan� 

içinde olmu�tur� Yunanistan� bug�n için tarihin karanl�klar�nda 

kalm�� bulunan Pontus meselesini bu maksatla yine g�ndeme ta-

��maya� T�rkiye�yi zay�flatmaya uğra�maktad�r� Peki� bu mesele 
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neydi� Konunun gerçek mağdurlar� Yunanl�lar m�� T�rkler miydi� 

Şimdi de ana hatlar� ile bu sorular�n cevaplar�na bakal�m�  

Karadeniz B�lgesi� Birinci D�nya sava�� içinde ve Mondros 

M�tarekesi�nin imzalanmas� �zerine ba�layan M�tareke D�ne�

mi�nde yeni bir tehdit ile kar�� kar��ya kald�� Pontus Meselesi� 

Y�redeki Rumlar� Fener Rum Patrikhanesi�nin organize ettiği ve 

b�lgede kurulan Pontus Ter�r Örg�t�n�n y�r�tt�ğ� katliamlarla� 

ilk çağda bu b�lgede İran as�ll� bir aile taraf�ndan kurulan Pontus 

Krall�ğ� �M� Ö� ���-M.S. 63)�n� dirilterek� Megali İdea�y� gerçek�

le�tirmek sevdas�na kap�ld�lar� Fener Rum Patrikhanesi ile Yuna�

nistan�dan y�nlendirilen İstanbul�daki Pontus Ter�r Örg�t��n� bu 

amaçla kurdular. 

Pontus Örg�t��n�n temeli �Merzifon Amerikan Koleji�nde 

okuyan Rumlar taraf�ndan at�lm��� ���� y�l�nda Trabzon Metropo�

liti vas�tas�yla Atina�da �K�ç�k Asya Cemiyeti�nin emri alt�na 

girmi�tir� Merzifon Amerikan Koleji� sonraki d�nemde bine yak�n 

Rum gencini yeti�tirmi�tir� ���� y�l�nda �M�dafaa-i Me�ruta� 

ad�nda bir ihtilal te�kilat� kuran Rum gençleri� �Pontus� isimli bir 

gazete de yay�mlam��lard�r� 

Pontus Örg�t��n�n amac�� eski Romal�lar�n �Euksinos Pon-

tus� dedikleri ve Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun sahil vilayetleri 

ile içeride Amasya ve Sivas Vilayetlerinin bir k�sm�n� içine alan 

yerleri Batum�dan Ayanc�k�a kadar geni� bir T�rk vatan parças�n� 

Yunanl�la�t�rmak� ileride Yunanistan ile birle�tirmek �zere eski 

çağlardaki Pontus Krall�ğ��n� canland�rarak m�stakil bir �Pontus 

Devleti� kurmakt�� B�t�n bu faaliyetleri Yunanistan� Fener Rum 

Patrikhanesi ile i� birliği içinde te�vik ve organize ediyordu� Rum 

çetelerinin en iyi te�kilatlanm�� olanlar� ve en tehlikelileri hiç 

��phesiz� bu Pontus Ter�r Örg�t� taraf�ndan idare edilenlerdi�  

Bu cemiyet ve �ubelerinin daha Birinci D�nya Harbi s�ra�

s�ndaki Rus i�gali ile ba�layan çal��malar� sonucunda� Çar�amba� 

Samsun ve Bafra civar� ile Trabzon ve y�resindeki Rum k�ylerinde 

depolanan silahlar gençlere ve askerden kaçan Rumlara dağ�t�l�p 

çeteler kurulmu� bulunuyordu� Bu Pontus çeteleri� b�t�n Karade�
niz sahilinde ve içeride de Sivas� Amasya� Tokat�a kadar uzanan 

geni� bir alanda katliamlara giri�mi�lerdi� Ruslar�n ����� t�fekle 

silahland�rd�klar� ilk çete reisleri Vasil Usta ve Dimitri Haralam-

bidis� ba�ta olmak �zere bu çeteler� T�rk k�ylerini yakmaya ve 
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T�rkleri �ld�rmeye ba�lam��lard�r� Sava� içinde Pontus çeteleri�

nin ilk hedefi� T�rkiye�yi zay�f d���rmek� T�rk ordusunu me�gul 

ederek d��mana dolayl� destek sağlamak� T�rk ordusunu arkadan 

vurmak ve sonuçta b�lgedeki Rum varl�ğ�n� ispatlayarak T�rki�

ye�nin yenilmesi halinde emellerini gerçekle�tirmekti�  

Mondros�tan sonra yap�lan bar�� g�r��melerinde diplomatik 

atağa da kalkan Pontusçu Rumlar� d�nyan�n dikkatini buraya 

çekmeye çal��m��lar� Patrikhanenin uydurma istatistikleri ile b�l�

gedeki Rum n�fusunu çok g�stermeye çabalam��lard�r� Gerçekte 

hem Osmanl� Devleti�nin resmi istatistiklerine hem de yerli ve 

yabanc� tarafs�z kaynaklara g�re Trabzon� Sivas ve Kastamonu 

Vilayetlerindeki Rum n�fusu� M�sl�man T�rk n�fusunun onda 

biri kadard�� Mesela �����te sava��n hemen �ncesinde yap�lan 

resmi n�fus say�m�na g�re bu �ç vilayette ��������� M�sl�man�a 

kar��l�k sadece ������� Rum ya��yordu� 

B�t�n bu geli�meler kar��s�nda Atat�rk��n Samsun�a ayak 

basmas� ile birlikte b�lgedeki bu Rum faaliyetlerine kar�� T�rk 

milletinin te�kilatland�r�ld�ğ�n� g�r�yoruz� Öncelikle Erzurum 

Kongresi hem Doğu Anadolu�nun hem de Trabzon Vilayeti ile Ca-

nik �Samsun� Sancağ��n�n temsilcileri ile topland� ve b�lgeye y��

nelik �Ermenilik� K�rtç�l�k ve Pontusçuluk� faaliyetlerine kar�� 

�Milli s�n�rlar içinde vatan bir b�t�nd�r b�l�nemez� hayk�r��� ile 

bir milli irade dile getirildi. 

23 Nisan 1920�de Meclis�in Ankara�da aç�larak Ankara H��

k�metinin olu�turulmas�ndan yakla��k yedi ay sonra� � Aral�k 

1920�de Merkez Ordusu kuruldu� Ba��na Nurettin Pa�a�n�n getiril�

diği bu ordunun esas g�revi� iç isyanlar� bast�rmak ve Pontus çe�

telerinin faaliyetlerini� katliamlar�n� �nlemekti� Bir k�s�m d�� bas�

k�lara rağmen Ankara H�k�meti kararl� bir �ekilde Pontus çetele�

rinin �zerine gitti ve nihayet ���� y�l�n�n ilk aylar�nda Pontus 

çetelerinin isyan� tamamen bast�r�ld�� Bu olaylar s�ras�nda� Pontus 

çeteleri taraf�ndan ����� T�rk �ld�r�lm��� ����� ev yak�lm��� 

����� civar�nda soygun ve gasp olay� gerçekle�tirilmi�tir� Buna 

kar��l�k bu m�cadele s�ras�nda ������ çeteci yakaland� ve ������ 

asi �ld�r�ld�� Bu b�lgede çal��an İstiklâl Mahkemesi Pontus İsya�
n��na kat�lmak ve k��k�rtmak suçundan � M�sl�man� ��� Rum�u 

ast��  
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Sonuçta� Mill� M�cadele�nin ba�ar�ya ula�mas�na paralel 

olarak imzalanan Lozan Bar�� Antla�mas� ile b�lgede kalan Rum�

lar� m�badele ile Yunanistan�a g�ç etmi�lerdir� ����-���� y�llar� 

aras�nda M�badele antla�mas� gereğince T�rkiye�den toplam 

��������� Rum g�ç etmi�tir� Bu say�n�n 182.169�u Karadeniz B�l�

gesi�nden giden Rumlard�r�  

Yunanistan bug�n� �1916-1918 ve 1919-���� y�llar� aras�nda� 

o zaman T�rkiye�nin Doğu Karadeniz b�lgesinde ya�ayan ��� bin 

Ortodoks Rum�un� g�n�n T�rk makamlar�n�n sistematik imha poli�

tikas�n�n kurban� olduğunu ve bundan kurtulanlar�n� ancak Yuna�

nistan�a s�ğ�nmakla canlar�n� kurtard�klar�n�� iddia etmektedir. Bu 

gerekçeyle� �� Şubat ���� tarihinde� Yunan Parlamentosu 19 Ma-

y�s�� �Pontus Rumlar�n�n T�rklerce Katlini Anma G�n�� olarak 

kabul etmi�tir� Karar� � Mart 1994�de Yunanistan Cumhurba�kan� 

taraf�ndan onaylanm�� ve � Mart �����te Resmi Gazete�de yay�n�

lanarak y�r�rl�ğe girmi�tir� K�br�s Rum Y�netimi Temsilciler 

Meclisi de ayn� y�nde bir karar alm��t�r�  

Ya�anan tarihi gerçeklerin aç�kl�ğ�na rağmen� T�rkiye�ye 

kar�� d��manca tutumlar�n� devam ettiren Yunanistan� Karadeniz 

�zerindeki emellerini adeta bir devlet politikas� olarak uygula�

maktad�r� Yunanistan bu politikalar�ndan ve karanl�k emellerin�

den vazgeçmemektedir� Nitekim� Yunanistan Cumhurba�kan� Kos�

tis Stefanopulos, 2002�de Bat� Trakya�daki Dedeağaç �Aleksand�

ria� kentinde� ���� y�l�nda da Selanik�te �Pontus Soyk�r�m� An��

t��n�n aç�l���n� yapm��t�r� Yunanistan Cumhurba�kan� Stefanopu�

los Dedeağaç�taki aç�l��ta yapt�ğ� konu�mada� �soyk�r�m gerçektir� 

Yunanl�lar� Pontus soyk�r�m�n� hiçbir zaman unutmayacaklard�r� 

iddias�nda bulunarak� �Yunanl�lar�n� tarihin çe�itli a�amalar�n� her 

an haf�zalar�nda bulundurmalar� gerektiğini� belirtmi�tir� 

Yunanistan� �nceleri basit bir folklorik �ğe olarak g�rd�kle�

ri �Pontus� terimine� ���� K�br�s olaylar�ndan sonra� T�rkiye 

aleyhine hasmane duygular� k�r�klemek amac�yla ideolojik bir 

içerik y�klemi�tir� Yunanl� siyasiler� �Pontus� fikrinin s�m�r�l�

mesinin� T�rk devletinin temelini olu�turan politik ve k�lt�rel 

ilkeleri bo�a ç�kartma çabalar�na hizmet edeceğini ve Bat� Trak�
ya�daki T�rk az�nl�ğ� mensuplar�n� kovmak için bir gerekçe te�kil 

edeceğini d���nd�ler� Yunan taraf�n�n �ncelikli hedefi� muhteme�

len �mikro milliyetçi� duygular� k��k�rtmak suretiyle� T�rkiye�nin 
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etnik yap�s�nda istikrars�zl�k yaratmakt�r� Amaç� T�rkiye�nin top-

rak b�t�nl�ğ�n� bozmakt�r�  

Esas�nda tarih Yunanistan��� s�zde �Pontus soyk�r�m�� hak-

k�nda� hayas�zca� temelden yoksun iddialarda bulunan bir taraf 

olarak değil� Anadolu�yu i�gali s�ras�nda i�lediği sava� suçlar�ndan 

ve Karadeniz b�lgesinde Yunanl� çetelerce yap�lan mezalimlerden 

dolay� �z�r dilemesi gereken bir taraf olarak i�aret etmektedir� 

Sava� zaman�nda sivillere kar�� i�lenen suçlar� insan haklar� ihlal�

lerinin en ciddi olanlar�ndand�r� Bug�n Yunanistan� uluslararas� 

anla�malardan doğan taahh�t ve y�k�ml�l�klerine kar��n� Bat� 

Trakya�daki T�rk az�nl�ğ�n insan haklar�n� ihlal etmeye devam 

etmektedir� İnsan haklar� izleme gruplar�n�n haz�rlad�klar� say�s�z 

raporlarda da belgelendiği gibi� Bat� Trakya�daki T�rk az�nl�k� 

sistematik d��lanma ve ay�r�mc�l�k politikalar�na tabi tutulmakta�

d�r�  

Gerçekten de Yunan H�k�meti� T�rklerin yoğun olarak ya�

�ad�ğ� Bat� Trakya�n�n n�fus yap�s�n� deği�tirme çabas� içerisinde� 

eski Sovyetler Birliği topraklar�ndan g�ç eden 120 bin �Pontuslu 

Rumu� Bat� Trakya�ya yerle�tirmi�tir�  

Yunanistan��n Pontusçu faaliyetleri çerçevesinde ileri s�r�

d�ğ� bir iddia da Doğu Karadeniz b�lgesi ba�ta olmak �zere� ha�

len Anadolu�da �gizli H�ristiyanlar�n ya�ad�ğ��d�r� Doğu Karadeniz 

b�lgesinde bug�n dahi� Helence konu�an H�ristiyanlar�n ya�ad�ğ� 

iddia edilmektedir� Hâlbuki Osmanl� Devleti�nde Gayrim�slimlere 

tan�nan her t�rl� haklar bilinmektedir� Gayrim�slimlerin kendile�

rini gizlemeleri için hiçbir neden yoktur� Yunanistan��n bu t�r 

iddialarla b�lge T�rk insan�m�zda bir ��phe ve kimlik krizi ya�

ratmaya çal��t�ğ� aç�kça g�zlenmektedir� 

Diğer taraftan Yunanistan� kurduğu ve say�lar� bug�n için 

176�y� bulan �Pontus Dernekleri� vas�tas�yla �Pontus Helenizmi 

Kongreleri� d�zenlemekte ve turizm mevsimlerinde ba�ta Trabzon 

ve y�resi olmak �zere Doğu Karadeniz b�lgesine �Unutulmayan 

Kaybolan Vatanlara Gezi� ad� alt�nda periyodik geziler de d�zen�

leyerek olay� canl� tutmaya çal��maktad�r� Yunanistan yine bu 
kapsamda� b�lgeden baz� T�rk gençlerini imkânlar sağlayarak 

Yunanistan�a g�t�r�p eğitmektedir� ���� y�l� rakamlar�na g�re 

Yunanistan��n bu i� için ay�rd�ğ� para � milyon dolar civar�ndad�r�  
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Tarihsel s�reçte de bu olu�umlar�n hem içinde hem de arka�

s�nda duran Fener Rum Patrikhanesi� bug�n de b�lgeye y�nelik 

baz� faaliyetleri organize etmektedir� Patrikhanenin �D�nya Bar��

��na Katk� Sempozyumu� (1994), �Vahiy ve Çevre Sempozyumu� 

��� Eyl�l ������ �Din-Bilim ve Çevre Sempozyumu� (20-�� Eyl�l 

1997) gibi faaliyetleri bu konu ile ilgilidir.  

Sonuç 

Sonuç olarak diyebiliriz ki; bir anlamda emperyalizmin yeni 

ad� ve �ekli olarak ortaya ç�kan k�reselle�me olgusu� ulus devlet�

ler aç�s�ndan ba�ta egemenlik alanlar�n�n daralt�lmas� olmak �ze�

re� ekonomik� siyasi� sosyal pek çok sorunu beraberinde getirmek�

tedir. Ulus devletlerin ya�amas�� k�reselle�menin hayat� kolayla��

t�r�c� imkânlar�ndan yararlan�rken getirdiği bu sorunlarla da ak�l�

c� bir �ekilde m�cadele edilmesine bağl�d�r� Geli�mekte olan ulus 

devletler, her alanda i� birliği imkânlar�n� geli�tirmeli ve kendi 

kaynaklar�n� kendileri kullanmal�� refah toplumu haline gelmeli�

dirler. 

T�rkiye bak�m�ndan yap�lmas� gereken �udur� T�rkiye 

Cumhuriyeti Devleti tarihin� sosyolojinin ve jeopolitiğin k�saca 

akl�n ortaya ç�kard�ğ� ve kurucu iradenin �ekillendirdiği temel 

esaslar� bozulmadan ya�at�lmal�d�r� Yani� tam bağ�ms�z� demokra�

tik� laik bir cumhuriyet ve merkezi��niter � milli/ulus devlet ola-

rak kurulan T�rkiye Cumhuriyeti Devleti bu �zelliklerini koruya�

rak� bu arada demokrasisini� hukuk sistemini� insan haklar� ve 

�zg�rl�kler aç�s�ndan çağda� değerler çerçevesinde geli�tirerek 

yoluna devam etmelidir. 

Birçoğu tarihsel s�recin miras� olarak kar��m�zda duran 

temel siyasal sorunlar� ba� edilmez� ç�z�lmez sorunlar değildir� 

T�rkiye milli politikalar �reterek� milli birlik ve b�t�nl�ğ�n� 

geli�tirerek bu sorunlar� ç�zebilir� Burada �nem ta��yan konu ulus 

devlet �st� k�resel g�çlerin dayatmalar�na ve çifte standartl� poli�

tikalar�na kar�� dikkatli olmakt�r� Uluslararas� hukuk ve belgeler 

T�rkiye Cumhuriyeti�nin dar manada �niter-ulus devlet yap�s�n�� 

geni� manada temel�kurulu� esaslar�n� koruma hakk�n� zaten 
vermektedir� Önemli olan bunlardan doğan haklar�m�z�n ikili ve 

çok tarafl� ili�kilerde ak�lc� bir �ekilde kullan�lmas�d�r� Öte yan�

dan� bir toplumdaki farkl�l�klar�n s�rekli �n plana ç�kart�lmas�� o 

devletin siyas�-hukuki yap�s�n�n deği�tirilmesi için tart��malar 
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ba�latabilir� Geçmi�ten al�nan ağ�r dersle� �bağ�ms�zl�k�, �ege-

menlik�, �toprak b�t�nl�ğ�� ve �millet kimliği�nin çe�itli yeni 

bahanelerle siyasal oyunlara konu edilmesi engellenmelidir� Üni�

ter-ulus devlet yap�s�n� ve devletimizin diğer temel esaslar�n� 

tart��ma konusu yapmadan korumak� vatan� ve vatanda�lar� b��

t�nle�tirici politikay� demokratik biçimde s�rd�rmek� her devle�

tin olduğu gibi� T�rkiye Cumhuriyeti�nin de hakk� ve �devidir.  

T�rkiye Cumhuriyeti bak�m�ndan �Lozan� ve �M�badele� ile 

kesin bir ç�z�me kavu�turulan Pontus Meselesi� ABD�nin Karade-

niz ile ilgili stratejileri bak�m�ndan yeniden �s�t�lmaktad�r� T�rki�

ye, �Pontus Devleti�ni diriltme çabalar�n�� �ncelikli sorunlar� ara-

s�na almak durumundad�r� ABD ve AB�nin g�d�m�nde Yunan is�

tihbarat�n�n y�nlendirdiğinden ku�ku duyulmayan Karadeniz B�l�

gemize y�nelik yukar�da say�lan t�rden faaliyetlerin �nlenmesi 

gerekmektedir� Patrikhanenin ve Ba� Papaz Bartholomeos�nun 

Lozan ve sonras�nda kendisi ile ilgili olarak olu�turulan hukuka 

uygun hareket etmesi sağlanmal�d�r� 
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