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Öz 

Yunanistan kuruluşundan itibaren hem Osmanlı Devleti aleyhine genişleme siyaseti izlemiş hem de 

Osmanlı Devleti’ndeki Rumların milli bilincini tahrik etmekten geri kalmamıştır. Yunanistan’ın bu politikasına 

destek veren bazı Rumlar, Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti aleyhinde casusluk 

faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Bu yüzden I. Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti bazı Rumları güvenlik 

gerekçesiyle iç bölgelere almıştır. Milli Mücadele’yi yürüten heyet de güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle bazı 

Rumları daha güvenli yerlere sevk etmiştir. Bu makale Balkan Savaşları’ndan Lozan Konferansı’na kadar Osmanlı 

Devleti’ndeki Rumların göç ve sürgünlerini kapsamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Rum göçü, Türkiye, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Lozan Konferansı 

 

Abstract 

Since its foundation Greece not only pursued an expansion policy against the Ottoman Empire but also 

provoked the Ottoman Greeks to raise their national identity. Some Ottoman Greeks, who supported this policy, 

actively spied against the Ottoman Empire during the Balkan Wars and World War I (WWI). Thus, during WWI the 

Ottomans exiled some Ottoman Greeks to the interior regions. Also, the leaders of the Turkish Liberation War 

transferred some Greeks, who threatened the security, to secure territories. This article covers the Greek migration 

and exiles from the Balkan Wars to the Treaty of Lausanne. 
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 Bu makale Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde, Yrd. Doç. Dr. Bülent 

Bakar nezaretinde yapılan “Mütareke Döneminde Rum Nüfus Hareketleri (1918-1922)” başlıklı 

doktora tezinden türetilmiştir. 
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Giriş 

Ġstanbul‟un fethi, Türk-Rum iliĢkilerinde bir dönüm noktasıdır. Fatih‟in emriyle, 

Georgios Skolarios, II. Genadios ünvanıyla Rum Ortodoks toplumun dini liderliğine seçilerek 

patriklik makamına getirilmiĢtir. Ayrıcalıkları bir fermanla teyid edilen Patrikhane Bizans 

dönemindeki konumundan daha fazlasını elde etmiĢti.
1
 Tüm bu serbestiye rağmen Ġstanbul‟un 

1453‟te Türklerin eline geçiĢiyle birlikte Ortodoks Rumlar, Ģehrin geri alınması, zamanla 

Tanrının yardımıyla Ġmparatorluğun tekrar canlandırılması özlemini korumuĢlardı. Nitekim bu 

durum, Yunanlıların yüreklerinde yaĢayan birçok öykü, dinsel adet, halk türkülerinde 

görülmekte idi.
2
 

Osmanlı Devleti‟nde görev dağılımı açısından Gayrimüslimler arasında dikkati çeken 

unsur Rumlar olmuĢtur. Devletin geniĢlemesiyle beraber XVI. yüzyıldan itibaren Tercümanlık 

-dragoman- makamını 1821 Yunan Ġsyanı‟na kadar ellerinde bulundurmuĢlardı. Divan-ı 

Hümayun, yabancı elçilikler tercümanlıkları gibi devletin hassas noktalarında olan Rumlar, 

ayrıca baĢ tercümanlara yardımcı olan dil oğlanlığı kurumunu da ellerinde bulundurmuĢlardı.
3
 

XIX. yüzyıla gelindiğinde Fransız Ġhtilali‟nin getirdiği milliyetçilik akımı baĢta olmak 

üzere, gerek batılı devletlerin Osmanlı Devleti‟nin içiĢlerine müdahale etme isteği, gerekse de 

patrikhanelerin siyasi faaliyetlere merkez olmasıyla Osmanlı Devleti yüzyıllardır içerisinde 

barındırdığı Gayrimüslimlerin isyanlarıyla uğraĢmak zorunda kalmıĢtı. 

Osmanlı Devleti‟nin çökmeye mahkum olduğu, Türklerin Avrupa‟dan kovulması fikri 

XVIII. Ve XIX. yy.larda birçok Fransız düĢünürün ortak kanısıydı. Onlara göre, Osmanlı 

Devleti‟nin yerine gelecek bir “Helen Devleti” bütün Asya‟ya taze bir hayat katacağı gibi, 

“Boğaziçi Barbarlarını, sanat düşmanların, Hellas’ın yıkıcılarını” artık Avrupa‟dan söküp 

atma zamanı çoktan gelmiĢti. Aydınlanma döneminde ünlenen bu düĢünceleri Fransızca bilen 

veya Fransa‟da okuyan Rum gençlerinin büyük bir ilgi ile okuduğuna Ģüphe yoktu.
4
 Bu 

tahrikler Rumlar için en büyük meyvesini hiç kuĢkusuz Mora‟da vermiĢti. Mora‟nın her 

tarafına yayılan ayaklanma korkunç bir karaktere bürünmüĢ ve bütün Müslümanların tümden 

yok edilmesi, mallarına el konulması amacınına yönelmiĢti. O dönemde söylenen popüler bir 

halk Ģarkısının içindeki dizeler dikkat çekiciydi; “Türkleri Mora’dan kovunuz, onları bütün 

dünyadan kovunuz.” Türkler de korunmak için ya Tripolitza‟ya yada kıyılardaki tahkim 

edilmiĢ yerlere kaçmaktaydılar.
5
 Mora‟daki Türkler, bağımsız Yunanistan‟a giden yolda yok 

edilmesi gereken bir unsur olarak görülmüĢtür. Zira burada kalacak Türkler Osmanlı 

Devleti‟ne gönül bağı ile bağlı olacaklarından ileride Osmanlı Devleti için bir müdahale aracı 

olarak kullanılabilirdi.
6
 1821 Nisan ayına kadar tarımla geçimlerini sürdüren 20.000‟den fazla 

Müslümanın dağınık olarak yaĢadığı Yunanistan‟da, iki aydan daha kısa bir sürede aralarında 

                                                 
1
 M.Zafer Karaca, “Fetihten Sonra Ġstanbul ve Rum Toplumu”, Tarih ve Toplum, Ağustos 1992, Sayı 

104. 
2
 Michael Llewellyn Smith, Yunan Düşü, (Çev. Halim Ġnal), Ankara, Ayraç Yay, 2002, s.43. 

3
 Ali Güler, XX. Yüzyıl Başlarının Askeri ve Stratejik Dengeleri İçinde Türkiye’de Gayri Müslimler, 

Ankara, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt BaĢkanlığı Yay., 1996, s.24. 
4
 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, (Yay. Haz. Ahmet KuyaĢ), Ġstanbul, Yapı Kredi Yay, 

2002, s.84-86. 
5
 Oscar Browning, A History of the Modern World, London, Cassel and Company, 1912, s.78. 

6
 Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, (Çev.Bilge Umar), Ġstanbul, Inkılap Kitabevi, 1998, s.11. 
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erkek, kadın ve çocukların da olduğu çoğu müslüman merhametsizce katledilmiĢtir.
7
 

Tripolitza‟ya kaçıĢ Türkler için bir kurtuluĢ olmadı. Zira Mora isyanı‟nın ilk evresi olan 

Tripolitza‟nın düĢüĢü Türkler açısından aynı hazin sonla noktalanmıĢtır.
8
  

Yunanistan‟ın kurulmasıyla Osmanlı Devleti‟nde artık Rum unsuruna karĢı eski güven 

kaybolmuĢtur. DıĢiĢlerindeki görevler yavaĢ yavaĢ devletin diğer Gayrimüslim tebaasına 

kaydırılmıĢtı. Yunan milli devletinin kurulması ve sürekli Osmanlı Devleti aleyhine 

geniĢlemesi, bu ülkede yaĢayan Müslüman Türkler için kötü günlerin baĢlangıcı olmuĢtur.  

KuruluĢundan itibaren iĢgal ettiği topraklarda Türklere karĢı uyguladığı cebir ve Ģiddet 

ile bu unsuru göçe teĢvik etmeyi bir politika olarak takip eden Yunanistan, giden Türklerin 

yerine Rum göçmenler getirterek homojen bir ulus devlet tesis etmeyi ana politikası 

yapmıĢtır.
9
 Nitekim, Türkleri sindirerek göç ettirmeyi gayet baĢarılı bir Ģekilde uygulayan 

Yunanistan‟ın bu politikası sonucu 200.000 Rumeli Türk‟ü kendilerine vatan bellediği 

topraklardan Anadolu‟ya göç etmek zorunda kalmıĢtı.
10

 

 

Balkan Savaşları Sırasında Göçler 

II.MeĢrutiyet döneminde Osmanlı Devleti‟nde boykotaj eylemleri göze çarpmakta idi. 

Yunanistan‟ın gerek Girit Adası, gerekse Osmanlı vatandaĢı olan Rumları kendi siyasî emeline 

alet etmek için faaliyette bulunması, bu boykotun diğer bir nedenini oluĢturmuĢtur. Balkan 

SavaĢları devam ederken Osmanlı vatandaĢı bazı Rumların doğrudan veya dolaylı olarak 

Yunanistan‟a yardımda bulunmaları, Osmanlı kamuoyunda Rumlara karĢı sert bir 

kamuoyunun oluĢmasına sebep oldu.
11

 Balkan SavaĢları sırasında Batı Anadolu‟dan özellikle 

                                                 
7
 George Finlay, History of the Grek Revolution, London, William Blackwood and Sons, 1861, 

Volume 1, s.172 
8
 W.Allison Phillips bu durumu “Üç gün boyunca zavallı (Türk) yerleşimciler bir vahşiler 

güruhunun şehvetine ve zulmüne teslim edildiler. Ne cinsiyet ne de yaş yönünden bir esirgeme yapıldı. 

Kadınlar ve çocuklar öldürülmeden önce işkenceden geçirildiler... Kıyım öylesine büyük ölçüdeydi ki 

(çete reislerinden) Kolokationes'in kendisi bile, kasabaya girdiğinde, Yukarı Hisar kapısından 

başlayarak "atımın ayağı hiç yere değmedi" demektedir. İlerlediği zafer kutlama töreni yolu, Türk 

cesetlerinden bir halı ile döşenmişti. İki günün sonunda hala hayatta kalmayı başarabilen çoğunu kadın 

ve çocukların oluşturduğu 2.000 kişi ise yakınlardaki bir dağ geçidine toplanarak orada koyun gibi 

boğazlandı." sözleriyle betimlemiĢtir; W. Allison Phillips, The War Of Greek İndependence 1821 to 

1833, London, Smıth, Elder Co.,1897, s.60-61. 
9
 Tülin Sümer, “Türkleri Makedonya‟dan Göçe Mecbur Eden Yunan Zulümleri”, Belgelerle Türk 

Tarihi Dergisi, sayı, 15, Ankara 1968, s.48-49.  
10

 Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya’da Milli Mücadele, Ankara, TTK, 1992, c.I, s.92. 
11

 Hasan Tamer Kerimoğlu, “1913-1914 Rumlara KarĢı Boykot ve Hüseyin Kazım Bey‟in Bir 

Risalesi”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C.5, Sayı, 13, 2006 Güz, s. 91-107. Girit‟in 

Yunan iĢgali altına girmesini destekleyen Avrupa bu boykota önce tepki göstermiĢ, ardından Osmanlı 

Devleti nezdinde baskı kurmuĢtur. Bu konuda bkz. Ġlay Ġleri, The Times Gazetesi’ne Göre Osmanlı 

İmparatorluğu’nda Ermeniler-Rumlar-Yahudiler (1908-1918), Ankara 2006, s.105. Boykotun ana 

gerekçesi bu fikri savunanlara göre Balkan SavaĢları sırasında Osmanlı Donanmasını Marmara‟ya 

hapseden Averof Zıhlısı idi. Zira bu zırhlı boykotajı yürütenlere göre, Averof isimli Göriceli bir Rum 

tarafından Yunan Donanmasına bağıĢlanmıĢtı. Adeta Osmanlı tebaası müslümanların kendi paraları 

Yunan silahlı kuvvetlerine top, tüfek, zırhlı olarak akıyordu. Bkz. Zafer Toprak, “Ġslam ve Ġktisat: 1913-

1914 Müslüman Boykotajı”, Toplum ve Bilim, 29/30 Bahar-Yaz, 1985, s. 180-185. 
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Aydın vilâyetinden binlerce Osmanlı Rum‟u Yunanistan‟a firar ederek burada gönüllü 

alaylarına katılıyor ve ardından Türk askerlerine karĢı savaĢmaktaydılar.
12

 Yunan Hükümeti 

sadece Batı Anadolu Rumlarını değil, Meis Adası‟ndaki Rumları da, diğer adalar Rumlarını 

kullanarak broĢürlerle ayaklanmaya çağırırken,
13

 diğer taraftan Türk nüfusa karĢı uyguladığı 

cebir ve Ģiddet ile Türkleri göçe teĢvik etmeyi adeta bir hedef telakki etmekte, gidecek 

Türklerin yerlerine Rum göçmenler getirerek homojen bir ulus tesis etme politikası takip 

etmiĢtir.
14

 Nitekim, Yunanistan‟ın uyguladığı bu baĢarılı politika sonucunda 200.000 Rumeli 

Türk‟ü, kendilerine vatan belledikleri topraklardan Anadolu‟ya göç etmek zorunda kalmıĢtır.
15

  

Balkan SavaĢları‟nın sürdüğü aylarda cepheden gelen harp haberleri Ġzmir 

gazetelerinde yankılanmakta ve bu haberler Ġzmir Müslümanlarına tesir etmekteydi. Türk 

Ordusu‟nun hezimeti Ġzmir‟deki Yunan tebaa ve Ġzmir Rumları arasında nümayiĢlere sebep 

olmuĢtu. AsayiĢin muhafazası açısından adı geçen tebaanın mektep ve kiliselerinde bulunması 

muhtemel patlayıcılara geçici bir “idare-i örfiye” ilanıyla el konulması, istenilmiĢtir.
16

 

Ġttihatçılar, Yunanistan‟ın, Batı Anadolu‟da yoğun bir Ģekilde bulunan Rum nüfusu kullanarak 

“megali idea” hedeflerine ulaĢmaya çalıĢacağını düĢünmekteydiler. Bununla birlikte, 

Makedonya‟da bulunan Türklere Yunanlılar tarafından yapılan baskı sonucunda Anadolu‟ya 

doğru kitlesel boyutlarda göçlerin yaĢanması, Ġttihatçılar tarafından tepkiyle karĢılandı. 

                                                 
12

 BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi (BOA), Dahiliye Nezareti Siyasi Kısım (DH.SYS), 112-16/22-5 lef 

24.  
13

 BOA, DH.SYS, 112-22/48 lef 72. 
14

 Tülin Sümer, “Türkleri Makedonya‟dan Göçe Mecbur Eden Yunan Zulümleri”, Belgelerle Türk 

Tarihi Dergisi, sayı, 15, Ankara 1968, s.48-49. 
15

 Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya’da Milli Mücadele, Ankara, TTK, 1992, C.I, s.92. Önce Yunanistan‟ın 

istiklâlini kazanması, ardından da Sırbistan‟a idari muhtariyet verilmesi Türkiye içerisinde yaĢayan 

azınlıkların huzur içerisinde yaĢamalarını imkansız hale sokuyordu. Türkler ecdad yadigarı topraklarını 

batının istilasından korumak için canla baĢla uğraĢırken “Tebaa-i Osmaniye” unvanını taĢıyan bundan 

hareketle devletin tüm olanaklarından faydalanan Hristiyan azınlık Türk idaresine müĢkülat çıkarmak 

onu arkadan vurmaktan çekinmemiĢti. Türkler vaktiyle fethettikleri yerlerdeki asli unsurları tehcire tabi 

tutmamıĢken istiklâle kavuĢan Yunanlıların, muhtariyete kavuĢan Sırpların ilk iĢi Müslümanları, çeĢitli 

tecavüzlerle, iĢkencelerle korkutup Ġslam topraklarına göçe zorlamak olmuĢtur. Bunun en güzel 

örneğinin önce Mora‟da sergilenmesinin ardından, Bulgar Prensliği kurulduğu zaman da yine aynı sahne 

tekrarlanmıĢtı. Yüz binlerce insan gasp ve yağmadan kaçırabildiği kalan mallarını yok pahasına satarak 

daha evvel hiç alıĢık olmadıkları iklimlere hicrete zorlanmıĢ, gelenler ise harbin ardından bitap düĢmüĢ 

bir memlekette açlık ve hastalıktan ölmeye mahkum edilmiĢlerdi. Oysaki Türkler, bu acı tecrübelerden 

sonra dahi intikam hisleriyle hareket etmemiĢlerdi. Nitekim, 1897 Türk-Yunan SavaĢı‟nın ardından 

Türk kuvvetlerince Tesalya‟nın ele geçirilmesiyle yerli halka her türlü cefa edilmesine muktedir 

olunduğu halde ne kimse öldürülmüĢ, ne de zorla göçe mağruz bırakılmıĢtı. “Alicenaplığını 

Makedonya’yı da bir vatan addederek devam ettiren Türkler, burada da Yunan eşkıyası Bulgar kızlarına 

tecavüz ettiği zaman veya Bulgar komiteleri Rum köylerini bastıkları vakit mütecavizleri defederek, 

mağdurun yardımına koşmaktan geri durmamıştır.” Tüm bu medeni tavırlara karĢın Balkanlarda Sırp, 

Yunan, Bulgar vahĢetinden kaçıp kurtulamayanların camilere tıkılarak diri diri yakılması, yüz binlerce 

Müslüman‟ın türlü iĢkencelere maruz kalması Avrupa‟da Pierre Loti ve Alfred Doran gibi iki 

Ģahsiyetten baĢkasının dikkatini çekmemiĢti. Yine Ġzmir‟e çıkan Yunan askerlerinin türlü tecavüzlerinin 

Avrupa basınında yer bulmaması ise Ģayan-ı hayret bir olaydı; İrade-i Milliye, 7,12 TeĢrin-i evvel 1919. 
16

 BOA, DH.SYS, 112-16/22-5, lef 7. 
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Ġttihatçı yönetim, Yunanistan‟ın uygulamalarına mütekabiliyet-karĢılıklılık- ilkesine göre 

cevap verme yolunu seçti.
17

  

Ġttihat ve Terakki idarecileri, Balkan SavaĢları sırasında yaĢanan sıkıntıları gidermek 

için mübadele fikrini benimsemiĢti. Zira Edirne, Kırklareli arasındaki Bulgarlar Ġstanbul 

Muahedesiyle Bulgaristan‟a alınmıĢ, yeni bir savaĢtan kaçınmak amacıyla Rumların da 

usulüne uygun bir Ģekilde sınır bölgelerinden uzaklaĢtırılması yoluna gidilmiĢti. Balkan 

SavaĢları‟nın ardından yapılan ihanetlerin de etkisiyle maneviyatları bozulan Rumlar yavaĢ 

yavaĢ hareketlenmeye baĢlamıĢtır. Ġlk etapta 100.000‟e yakın Rum burunları dahi 

kanamaksızın Yunanistan‟a göç etmiĢtir. Trakya Rumlarını Urla, ÇeĢme, Bergama, Dikili 

Rumları izlemiĢtir. Yunanistan‟ın protestosu üzerine hükümet, yabancı devletlerin sefirlerini 

gönderdiği notalarla bu durumun hükümetin bir müdahalesi ile değil, aksine Balkan 

SavaĢları‟nın neticesi olarak halkın bozulan maneviyatının bir sonucu olduğunu bildirmiĢtir. 

Ayrıca hukümet dıĢ devletlere güven vermek için notasında sefirlerin gönderecekleri bir 

temsilci ile birlikte göçün olduğu mahallerde tetkik gezileri yapılabileceğini de eklemekteydi. 

Dahiliye Nazırı ve Ġzmir Valisi‟nin tüm çabalarına rağmen 200.000 kiĢinin Ġzmir‟den 

Yunanistan‟a vagonlarla göçüne Ģahit olan sefirler bu durumu hükümetlerine bildirerek olası 

bir savaĢın önünü almıĢlardı.
18

 Balkan SavaĢları sırasında Bulgar ordusu ile birlikte hareket 

eden yerli Rumlar, Türk Ordusu‟nun Trakya‟yı geri almasıyla iĢledikleri suçların karĢılığı olan 

kanuni cezalarla yüzleĢmek zorunda kalmıĢtır. Daha Bulgar Ordusu çekilirken baĢlayan göç, 

iĢbirlikçilerin Divan-ı Harplerde yargılanmasıyla büyük bir korkuya sebep oldu. Yapılan 

antlaĢmalar gereği genel af ile tahliye edilenler bu sefer de zulmettikleri insanların intikam 

almalarından korkmuĢlardır. Tahliye edildiği halde bizzat Bulgar üniforması giymiĢ kiĢileri 

Osmanlı Devleti, ileride tehlikeye sebebiyet verebileceği endiĢesiyle Yunanistan‟a sevk 

etmeye baĢlamıĢtır.
19

 Balkan SavaĢları‟nın kaybı yüzbinlere varan Türk muhacirin Anadolu‟ya 

akmasına sebebiyet vermiĢti. Muhacerete tepkilerden biri ÇeĢme‟deki ileri gelen birkaç Rum 

ailesinde gözlemlenmiĢti. Devlet veya halk tarafından herhangi bir tazyik olmadığı halde 

birkaç Rum ailenin adalara gitmesi diğerleri üzerinde de mahiyetini bilmedikleri endiĢe-

korkuyu beraberinde getirmiĢ, ÇeĢme ve civarında baĢlayan Rum muhacereti diğer yerlere de 

sirayet etmiĢti. Rum muhaceretini teĢvik eden en önemli olgulardan biri Sakız‟a gidip gelen 

kayıkların ve daha sonra artan talebe cevap vermek için sefere konulan vapurların buradaki 

Rumlara kucak açmaları idi. Ġstedikleri kadar eĢyayı yanlarına almalarına engel çıkarılmayan 

Rumların, bıraktıkları evlere Müslüman muhacirler yerleĢtirilmekteydi. Fakat bu durum hiçbir 

tecavüz olayına yol açmadığı halde devletlerarası bir soruna sebep olduğundan, ÇeĢme‟ye 

hükümetin de rızasıyla Ġstanbul‟dan büyük devletlerin Ġstanbul sefaretleri baĢ 

tercümanlarından oluĢan karma bir tahkik heyetinin gelmesiyle neticelenmiĢtir. ÇeĢme‟de 

Rum evlerini gezip hiçbir taarruz izine rastlamayan aynı zamanda Rumlarla görüĢen onlardan 

aksi bir Ģikayet almayan heyetin, Rumlara kalmaları yönündeki tavsiyeleri reddedilmiĢti. 

40.000 kiĢinin gitmesini yerel yöneticilerin tazyikine bağlamayı düĢünen heyet tercümanları 

                                                 
17

 Hasan Tamer Kerimoğlu, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Rum Politikası 1908-1914, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Atatürk Ġlke ve Ġnkılapları Enstitüsü, BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ġzmir 2008, s.276. 
18

 Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe’nin Anıları, Ġstanbul, Hürriyet Vakfı, 1986, s.166. 
19

 Ahmet Efiloğlu, İttihat ve Terakki’nin Azınlıklar Politikası, Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü BasılmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul 2007, s.101. 
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ise eli boĢ dönmüĢlerdi. TeĢkil edilen komisyonlar ise Rumlardan kalan terkedilmiĢ malları 

hazine adına toplamaktaydılar.
20

  

Türk ve Yunanlılarca yapılan Ģikayetler üzerine Dahiliye Nazırı Talat Bey, Trakya‟da 

bir inceleme yapmıĢtır. Talat Bey‟e göre Rum göçünün sebepleri; Türkiye‟den gitmiĢ olan 

tahminen 12.000 Rum firarinin oradaki vaziyeti ballandıra ballandıra buradaki yerli Rumlara 

anlatan davet mektupları, Makedonya‟dan hicret eden Müslümanların geride bıraktığı 

topraklara el koyarak zengin olma rüyası, Bulgar iĢgali sırasında Müslüman ahaliye reva 

gördükleri kötü muameleden ötürü mahkemeye verilme veya tecavüzlere uğrayanlardan 

gelebilecek herhangi bir intikam korkusu Rumların Trakya‟yı terklerinde en önemli 

nedenlerdi.
21

 Yunanistan Balkan SavaĢları‟ndaki kolay zaferleri ile Yanya, Selanik, Batı 

Trakya ve Adaları elde ettikten sonra bütün dikkatini Türkiye‟deki Rumların büyük kitleler 

halinde yaĢadığı Adalar Denizi, Doğu Trakya ve Anadolu üzerinde odaklamıĢ, yakın bir 

gelecekte buraları ele geçirme sevdasında çalıĢmalarını devam ettirmiĢtir. Diğer yandan 

Rumeli ve Balkan topraklarından anavatana sığınan Türklerin durumu milli duyguları 

kamçılıyordu. BaĢlayan mukabil milli hareketle; Bergama, Dikili, Menemen, Foça, Karaburun, 

ÇeĢme ve diğer yerlerden 130.000 civarında Rum Yunanistan‟a göç etmiĢti. Dâhiliye Nazırı 

Talat Bey, milletlerarası bir sorun haline dönüĢen bu hareketi yerinde görmek için Ġzmir‟e 

gelmiĢti. Ġngiliz BaĢkonsolosuyla görüĢen Dâhiliye Nazırı Talat Bey, konsolosa sadrazam 

paĢanın emriyle geldiğini, PaĢa hazretlerinin Yunanlılarla bir harp etmeyi arzu etmeyip, aksine 

kendisinin hadiseleri durdurmak için elinden geleni yapacağını ifade etmiĢti.
22

 

Makedonya Müslümanlarıyla Aydın vilâyeti Rumlarının mübadelesini önce Ģahsi bir 

mülahaza sonra, bunu hükümete de benimseten Atina Sefiri Galip Kemali Bey, bu düĢüncesini 

Yunan BaĢvekili Venizelos‟a açmıĢtı. Bu teklifi değerlendireceğini söyleyen Venizelos, bu 

hükme Trakya Rumlarının da dahil edilmesini ve her iki memleketten Ģimdiye kadar hicret 

eden Müslüman ve Rumların bırakmıĢ oldukları emlakın kıymetlerinin takdir edilmesi gereğini 

öne sürmüĢtü. Aradaki farkların karĢılıklı olarak ait oldukları hükûmetler tarafından 

hesaplanarak kapatılması söz konusu olacaktı. Venizelos‟a göre bu itilafın gerçekleĢtirilmesi 

Trakya‟da baĢlayan Rum muhaceretinin durdurulmasına bağlıydı. Bu suretle Yunan kamuoyu 

da teskin edilebilecekti.
23

 Birinci Dünya SavaĢı‟nın hemen öncesinde Osmanlı Devleti ile 

Yunanistan arasında Ġzmir Rumlarıyla Makedonya Müslümanlarının mübadele sözleĢmesi 

yapılmıĢtır. Osmanlı Devleti‟nin bununla amacı, ileride Yunanistan‟ın adaları Anadolu‟daki 

Rumları baĢtan çıkarmamak için bir propaganda merkezi olarak kullanmasının önüne geçmek 

endiĢesiydi. Bu notayı Atina Sefiri Galip Kemali Bey, 22 Temmuz 1914‟te bir nota ile 

                                                 
20

 Hilmi Uran, Hatıralarım, Ankara, Ayyıldız Matbaası, 1959, s.69-71. 
21

 Galip Kemali Söylemezoğlu, Canlı Tarihler Atina Sefareti (1913-1916), c. V, Ġstanbul, Türkiye 

Yay., 1946, s.100-101. 
22

 Celal Bayar, Bende Yazdım Milli Mücadeleye Giriş, c.V, Ġstanbul, Sabah Yay., 1997, s.100. 

Kanun-i Esasi ilan edilmeden evvelki Türkler‟in saflığına dikkat çeken Herkül Milas, kredi alan Türk 

köylüsünün borcunu ödeyemediğinde mahkeme olmaksızın söz ile topraklarına el konulduğunu 

belirtmektedir. Çiftlik iĢleri veya ağır iĢlerin hepsi Türkler tarafından yerine getirilmekteydi; Herkül 

Milas, Göç Rumların Anadolu’dan Mecburi Ayrılışı (1919-1923), (Çev.Damla Demirözü), Ġstanbul, 

ĠletiĢim Yay, 2001, s.141.  
23

 G.K. Söylemezoğlu, Canlı Tarihler Atina Sefareti (1913-1916), s.104-105. 
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Venizelos‟a kabul ettirmeyi baĢarmıĢ, hatta Venizelos Trakya Rumlarının da mübadeleye dahil 

edilmesini istemiĢti. Fakat patlak veren büyük savaĢ buna mani olmuĢtur.
24

 

 

Birinci Dünya Savaşı Sırasında Rum Göçü 

Birinci Dünya SavaĢı‟nın baĢında Batı Anadolu Rumları yoğun propagandaların 

etkisiyle ayaklanarak Türk Ordusu‟nu arkadan vurabilecek bir görünüme bürünmüĢlerdi. 

Ayvalık‟da 35.000, Edremit‟ten Ġzmir KarĢıyaka‟ya kadar 100.000, Urla‟da 75.000, Aydın 

civarında ise 90.000 Rum vardı. Bunların Edremit‟ten Ġzmir‟e kadar olanları Midilli‟ye, Aydın 

ve civarı Sisam‟a, Urla-Ġzmir çevresi ise Yunan Genelkurmayı tarafından Sakız‟a bağlanmıĢtı. 

Askerlik çağına gelenler bu adalara giderek eğitimlerini tamamlamalarının ardından geri 

gelmekteydi. Bunlarla beraber aktarılan büyük miktarda silah ve cephaneden ise parlamentoya 

seçilen Rum mebuslar haberdardı. Ġzmir-Kasaba demiryolları ise tamamen Rumların elinde idi. 

Her istasyonda olan bakkal kati surette bir casusdu. Bu dönemde Ayvalık Körfez mıntıkasında 

120.000, Çanakkale‟de 90.000, Ġzmir içinde 190.000, Urla‟dan ÇeĢme‟ye kadar 130.000, 

Aydın‟da 80.000, Akhisar-Manisa-AlaĢehir-UĢak ve havalisinde 150.000 Rum bulunmaktaydı. 

Bunlar arasında Yunanistan‟dan kaçak gelen kurmaylar, papazlar, öğretmenler bulunmakta 

idi.
25

  

Marmara Denizi kıyılarında yaĢayan Rumlar arasında özellikle Çanakkale 

SavaĢları‟nın baĢlamasıyla beraber Ġtilaf Donanmasına Türk Donanması hakkında bilgi verme, 

hedef gösterme Ģeklinde ihanet hareketlerine Ģahit olunmuĢtur. 27 Haziran 1915‟de Mudanya 

kıyılarına yaklaĢan bir Ġngiliz denizaltısına bir kayığın yaklaĢtığı istihbaratı bölge komutanı 

Mehmet Galip Bey‟in kayığı kullanan Rum gencini tutuklamasıyla neticelenmiĢti. Rum 

gencinin üzerinden çıkan krokilere el konulmuĢtu. Bu durum sadece Marmara sahillerinde 

değil Akdeniz ve Ege kıyılarında da gece Ġtilaf gemilerine fenerlerle iĢaret verme Ģeklinde 

devam etmiĢtir.
26

  

                                                 
24

 Mütareke döneminde Galip Kemali Bey‟in Venizelos‟a mübadele antlaĢmasını hatırlatması 

üzerine Venizelos: “Bilirsiniz ki ben vaziyete göre hemen kararımı değiştiririm. Şimdiki vaziyet artık bu 

esası kabule müsait değil. Çünkü ben, idare kabiliyeti olmayan bir devlet hükmü altında artık 

milletdaşlarımı bırakamam...” diyerek Batı Anadolu üzerindeki niyetini açıkça dile getirmiĢtir; Galip 

Kemali Söylemezoğlu, Başımıza Gelenler Yakın Bir Mazinin Hatıraları Mondros’dan Mudanya’ya 

1918-1922, Ġstanbul 1939, s.158-159. Müslüman-Hristiyan Mübadelesi Berlin AntlaĢması‟nın ardından 

Rus murahhasları ile Osmanlı Devleti adına sınır müzakerelerini yürüten Saffet PaĢa arasında gündeme 

gelmiĢtir. Saffet PaĢa‟nın “Balkanların öbür tarafı Bulgaristan’a hudud tayin olunmasını teklif ettikten 

ve Balkanların bu taraftaki emlakin iki sülüsü İslamlara ait olduğunu ispat eyledikten sonra Balkanların 

öte tarafındaki İslamlar bu tarafa ve bu taraftaki Bulgarlar öte tarafa naklolunması ve her iki tarafta 

kalacak arazinin bedeli mukabeleten eshabına i’ta edilmesi” yönündeki tekliflerini Rus delegeleri 

reddetmiĢtir; Ali Fuat Türkgeldi, Mesail-i Mühime-i Siyasiyye, Ankara 1957, c.II, s.315.  
25

 Celal Bayar‟ın hatıralarında ifade ettiği Ģekliyle “Biz orada değil sahip, bekçi bile değildik” 

Ģeklinde bir durum söz konusuydu. Aydın civarındaki bakkallar merkezleri Ġzmir ve Aydın olan Rum 

ticarethanelerinin birer Ģubesi konumunda idi. Mahalli çiftçilere ödünç para veren bu bakkallar fiyatları 

istedikleri gibi ayarlamaktaydılar. Ġktisadi hayata hakim olan bu zümre büyük Türk çiftliklerini satın 

alıp, bunları Rumlara dağıtmaktaydı. Bu konuda bkz. C.Bayar, Bende Yazdım, c.V, s.104-106.    
26

 Mustafa Özdemir, “Birinci Dünya SavaĢı Sırasında Osmanlı Devleti Tarafından GerçekleĢtirilen 

Rum Tehciri”, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, c.IV, sayı 14, yıl 2007 Bahar, s.35-45. 
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Casusluk sistematik olarak imparatorluğun her tarafına yayılmıĢtı. Alman ve 

Avusturya subaylarıyla istihbarat toplamak amacıyla iliĢki kuran bazı Rum bayanlar 

tutuklanarak iç bölgelere sevk edilmekteydi.
27

 Sınıra en yakın yer olan Edirne beĢinci kol 

faaliyetlerinin en sık gözlemlenebildiği yerlerden biriydi.
28

  

Birinci Dünya SavaĢı sırasında Karadeniz ve Akdeniz‟deki düĢman gemi ve 

denizaltılarına casusluk eden Rumlar aynı zamanda gönüllü olarak bu gemilerde rahip olarak 

da görev yapmaktaydılar.
29

 Finike, Derme, KaĢ Kazaları‟nda casusluk teĢkilatlarının 

kurulduğunun ortaya çıkarılmasıyla elebaĢılar yakalanarak merkez kazaya getirilmiĢlerdir. 

Ekseriyetini Rumların teĢkil ettiği bu kazalara bağlı bazı köyler ahalisi Meis Adası‟ndaki 

Fransızlara firarla onlara katılarak bir kısmı Fransız polis-jandarma kısmına katılmakta, 

diğerleri ise topçu sınıfına dahil edilmekteydi. Toplanan istihbaratlarla isimleri dahi bilinen bu 

kiĢiler geceleri kayıklarla sahillere yanaĢmakta ve köylerdeki Rum ahaliden yararlanarak 

Antalya‟daki Türk askeri tahkimatı hakkında bilgi edinmekteydiler. Bu gibilerin sahillerde 

ikameti elbette devletin güvenliği açısından tehlikeliydi. Ġhtiyaç olmadığı halde her birinde köy 

nüfuslarıyla orantısız büyük kiliseler vücuda getirildiği gibi yapılan değirmenler de dahi gizli 

maksatlarla kullanılmaktaydı.
30

 

I.Dünya SavaĢı sırasında Ruslar Pontus gerilla hareketinin en önemli Ģahsiyeti Vasil 

Usta ile iliĢkiye geçmiĢlerdi. 1916 Haziran ayında önce Trabzon‟a, ardından bir Rus 

torpidosuyla Samsun yakınlarındaki Devrent Limanı‟na çıkarılan Vasil Usta‟nın görevi, Rus 

Hatları‟nın gerisinde çeteler oluĢturmaktı. Vasil Usta anılarında Sivas‟a gidip Niksar, Tokat, 

ReĢadiye‟de genel ayaklanmayı baĢlatmak için 10.000 gönüllü topladığını ileri sürmüĢtür.
31

  

Osmanlı Devleti gerek boğazların güvenliğini sağlamak, gerekse müttefiklerin çıkarma 

yapabileceği yerleri kontrol altında tutabilmek için Rumları iç kesimlere sevke karar vermiĢti. 

Bu amaçla hükümet; Marmara, Ege, Karadeniz, Ġç Anadolu‟da gerçekleĢtirdiği tehcirle, Rum 

tebaasının bir kısmını daha güvenli yerlere sevke tabi tutmuĢtur. Sevkiyat ve iskan süresince 

Dahiliye Nezareti iskan bölgelerine 6.640.000 kuruĢ havale göndermiĢtir.
32

 Hükümetin aldığı 

bu karar tüm sahil kesimlerindeki Rumların sevki manasına gelmiyordu.
33

 Osmanlı Devleti, 

henüz savaĢa dahil olmayan Yunanistan ile iliĢkilerin bozulmaması için sahildeki tüm 
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 BOA, Dahiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Müdiriyeti BeĢinci ġube (DH.EUM), 5.ġB, 61/26 lef 

2. 
28

 BOA, DH.EUM, 3.ġB, 27/11. lef 4. 
29

 Vakit, 17 TeĢrin-i sani 1921. 
30

 BOA, DH.EUM, 3.ġB, 28/63. 
31

 Stefanos Yerasimos, “Pontus Meselesi (1912-23)”, Toplum ve Bilim, 1988-89, s.38. 
32

 M.Özdemir, “Birinci Dünya SavaĢı Sırasında Osmanlı Devleti Tarafından GerçekleĢtirilen Rum 

Tehciri”. Arap ve Rum ailelere dağıtılmak üzere savaĢın son yılında Sivrihisar‟a 15.905 kuruĢ havale 

gönderilmiĢtir; BaĢbakanlık Cumhuriyet ArĢivi (BCA), 272.74.67/35.2 lef 7. Osmanlı Ordusu‟nun 

Kafkas harekatını yaptığı günlerde Ermeni TaĢnak Komitesi elviye-i selase‟deki Rum ve Ermenileri 

tahrik ve arzuları hilafına onları dahile hicrete mecbur etmiĢtir. Bu durumun haber alınmasıyla derhal 

beyannameler gönderilerek Osmanlı Ordusu‟nun cins ve mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm ahalinin ırz, 

can ve mallarını koruyacağı, bir takım komitelerin tahrikine kapılmadan iĢ-güçleriyle meĢgul olmaları 

ilan edilmiĢtir. Bu tebligatın tesiriyle Ermeni ve Rumlar göç etmeyerek yerlerinde kalmıĢtır; BOA, 

Hariciye Nezareti Siyasi Kısım (HR.SYS), 2451/54. 
33

 BOA, DH.EUM.6.ġB, 44/36, lef 10. M.L. Smith de Batı Anadolu‟daki Rumların müttefik 

devletler hesabına casusluk yaptığını belirtmektedir; M. L. Smith, Yunan Düşü, s.56. 
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Rumlardan ziyade ilk etapta sahilde olup sadece askeri açıdan gerekli olan köylerin 

boĢaltılmasıyla yetinmiĢtir. Tehcir politikasını Yunanistan‟ın durumuna göre ayarlayan devlet, 

Yunanistan‟ın savaĢa giriĢi kesinleĢince yapılmakta olan tehciri daha da geniĢletme lüzumu 

hissetmiĢti.
34

 Devlet sevke tabi tuttuğu muhacirlerin ihtiyaçlarını unutmamıĢtı. SavaĢın son 

aylarında dahi Talat PaĢa‟nın emriyle Rum, Ermeni ve Suriyelilerin iaĢe ve iskan masrafları 

için 1917 senesinde 60 milyon kuruĢ seferberlik tahsisatından ödenmiĢtir.
35

  

Karadeniz Bölgesi‟nde Rumlara yönelik genel tehcir uygulaması Rum çeteci 

Karavangelis‟in ilk çetelerini örgütlediği Samsun‟a bağlı Kadıköy‟de baĢlatılmıĢtı. 4.000 

kiĢinin önce Havza, ardından Çorum‟a nakledilmesinden sonra Giresun‟dakilerin nakli de aynı 

tarihe rastlamıĢtı. Bunu 30.000 kiĢinin yaĢadığı Bafra, ÇarĢamba, Ünye Rumlarının Ankara‟ya 

doğru nakli izlemiĢti. Sinop‟takilerin altı Temmuz‟da naklini, 1917 Ağustosu‟nda Ordu‟lu 

Rumlardan 3.500‟ünün Rus Donanması‟nca götürülmesi izlemiĢti. Tehcirin kendisi direkt 

olarak çok sayıda ölüme yol açmamakla beraber, özellikle tehcire tabi tutulanların tehcir 

yerlerine varmalarından sonra maruz kaldıkları kötü beslenme, tifo ve diğer salgın hastalıklar 

nedeniyle pek çok kiĢi hayatını kaybetmiĢtir.
36

 Karadeniz tehciri savaĢın son yılında da Çorum 

Rumlarının Yozgat‟a sevkedilmesiyle devam etmiĢtir.
37

 Rumlar diğer taraftan da Yunanistan‟a 

firar etmekteydiler. Talat PaĢa‟ya ait olduğu belirtilen bir not defterine göre, 163.975 Rum 

Yunanistan‟a firar etmiĢtir.
38

 Osmanlı topraklarından yurtdıĢına olan göç çok daha evvel 

baĢlamıĢtı. Amerikan kaynaklarına göre, 1905 ile 1914 arasında Osmanlı topraklarından 

367.000 kiĢi Amerika‟ya göçmüĢ, bunun %75‟i Rum, Arap ve Ermeni‟ydi.
39

 Mecburiyet 

durumunda stratejik mevkilerdeki unsurları sevke tabi tutan devlet, bu politikasına savaĢın son 

yıllarına kadar devam etmiĢtir. Yunanistan‟ın savaĢa giriĢiyle bir kat daha önem kazanan Batı 

Anadolu sahillerinin en mühim yerlerden biri olan Ayvalık‟ın tahliyesi 1917 Mart ayında 
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 A.Efiloğlu, İttihat ve Terakki’nin Azınlıklar Politikası, s.411-414. Osmanlı Devleti‟nin zorunluluk 

gereği Ermeni ve Rumlara karĢı uyguladığı tehcir kararı, devletin kendi muhayyilesinden kaynaklanan 

bir karar değildi. Viyana bozgunu sonrası Kral XIV. Louis‟e Ġstanbul Ġmparatorluğu‟nu kurmak gibi 

somut raporlar verilmekteydi. Bir rapora göre Avusturya orduları Ġstanbul‟a gelmeden kralın kuvvetleri 

Ġstanbul‟u ele geçirmeliydi. Bu arada Osmanlı Devleti‟ne tabi milletler silahlandırılıp ayaklandırılacak, 

kadın ve çocuklardan baĢka Türkler katliamla ortadan kaldırılacaktı. Osmanlı milleti ise Fırat‟ın öbür 

tarafına Arabistan çöllerine dolaĢmaya mahkum edilecekti. Bkz. Halil Ġnalcık, Osmanlılar, Ġstanbul, 

TimaĢ Yay, 2010, s.221-222. 
35

 BOA, Meclis-i Vükela Mazbataları (MV), 212/16. 
36

 S.Yerasimos, Pontus Meselesi, s.39-40. Osmanlı Devleti‟nin son dönem diplomatlarından Galip 

Kemali Bey‟de Ġngilizlerin öne sürdüğü 400.000 Rum‟un tehcire tabi tutulduğu görüĢü propaganda 

olarak nitelemektedir. Zira Mütareke döneminde Yunan idaresinde yurtlarından sürülmüĢ 200.000‟i 

aĢkın Müslüman vardı; Galip Kemali Söylemezoğlu, Başımıza Gelenler Yakın Bir Mazinin Hatıraları 

Mondros’tan Mudanya’ya 1918-1922 , Ġstanbul 1939, s.156. Osmanlı Devleti Rusya‟ya gitmek isteyen 

Rumlara müsaade etmiĢ, fakat Batum‟a gidecek olanlara mani olunmasını tebliğ etmiĢtir; DH.ġFR, 

90/97.  
37

 BOA, DH.EUM, 6.ġB, 34/18. 
38

 Talat PaĢa Ġstanbul, Edirne, Çatalca, Hüdavendigar ve Kal‟a-i Sultaniye‟den 93.088 Rum‟un 

dahile naklolunduğunu not düĢmüĢtür; Murat Bardakçı, Talat Paşa’nın Evrak-ı Metrukesi, Ġstanbul, 

Everest Yay, 2009, s.79.  
39

 Joseph L. Grabıll, Protestant Diplomacy And The Near East Missionary İnfluence on Amerikan 

Policy 1810-1927, Minnesota 1971, s.31. 1915 Ermeni ve Rum tehciri bazı Misyonerlerin raporlarına 

göre 200.000 kiĢiyi bulmaktaydı. J. L. Grabıll, Protestant Diplomacy And The Near East Missionary 

İnfluence on Amerikan Policy, s. 265. 
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gündeme gelmiĢti. Dahile nakil olmalarına karar verilen Ayvalık halkının hukukuna riayet 

edilmesinin altını çizen Talat PaĢa, Rum mallarının idaresine ait talimatnamenin dikkate 

alınmasını istemiĢtir. Talat PaĢa ayrıca muhtaç durumda olanlara seferberlik tahsisatından 

yardım edilmesini, katiyetle yağma-tecavüz olaylarına müsaade edilmemesini aksi yönde 

hareket edenlerin en sert Ģekilde cezalandırılacaklarını beyan etmiĢtir. Liman Von Sanders 

PaĢa‟nın da görüĢleri alınmak suretiyle hem iaĢe hem de siyasi mülahazalar göz önüne alınarak 

sevke tabi tutulacak olanların yasak mıntıkalar hariç istedikleri yere gitmeleri serbest 

bırakılmıĢtır.
40

 

Ünlü Ġngiliz tarihçi Arnold J. Toynbee, Rumların Marmara ve Ege‟den sevkini kısmen 

Venizelos‟un ihtilalci Ġtilaf yanlısı hükümetine dayandırmakla beraber, asıl sebebi Anadolu 

kıyısına yakın üç Yunan adasının Ġtilaf kuvvetlerince iĢgal edilmiĢ olmasına bağlamaktadır. 

Rum sevkini Ermeni sevkinin aksine son derece militer önlemlerle ve de geniĢ bir alanda 

uygulanmadığının altını çizen Toynbee, tam bir Ģüpheli addedilmese bile düĢmanlık 

potansiyeli olan unsurların savaĢ alanlarından tehcirinin Ġngiltere‟nin doğu sahillerinde 

gerçekleĢtirdiği Ģekilde batılı devletlerce de uygulandığını ifade etmekteydi. Batı Anadolu‟daki 

Rumlar sadece Venizelos sempatizanı olmakla değil bunu kuvveden fiile yani müttefik devlet 

gemilerine istihbari bilgiler sağlayarak göstermiĢlerdi.
41

 

 

Mütareke Döneminde Rumların Geri Dönüşleri 

Mütareke‟nin imzalanacağı günlerde Osmanlı hükümeti, 18 Ekim 1918‟de yayımladığı 

emirle savaĢ hali sebebiyle askeri karar ile bir bölgeden diğer bir bölgeye sevk edilmiĢ olan 

bütün ahalinin çıkarıldıkları yerlere geri dönmelerini kararlaĢtırıldı. Aldığı karara bir Ģerh 

düĢen devlet; Erzurum, Trabzon, Van, Bitlis, Diyarbakır, Mamüretü‟l-aziz vilâyetleriyle 

Erzincan mutasarrıflığı dahilinde gerek iaĢe vasıtalarının yetersiz oluĢu gerekse bu yerlerden 

ayrılmak isteyenlerin seyahatlerinin güven içinde olması endiĢesi ve ayrıca iaĢe-iskan sorunları 

çözümleninceye kadar peyderpey göç etmelerine müsaade edilmiĢtir.
42

 Ġadelerine karar verilen 

Ģahısların açıkta kalmamaları için mümkün olduğu kadar akrabaları yanında veya asker, 

memur, yerli halkın boĢalttığı metruk hanelerde, bu olmadığı taktirde de bir iki ailenin bir 

arada iskanları kararlaĢtırılmıĢtı.
43

 Yurtlarına geri dönecek Rum ve Ermenilerin öncelikle iaĢe 

ve iskanlarının temini sonra da mahalli memurların muvafakati alındıktan sonra sevkleri 

kararlaĢtırılmıĢ iken vesikasız olarak Ġstanbul‟a bir hayli Rum ve Ermeni‟nin geldiği 

gözlemlenmekte idi. Bunların firar Ģeklinde geldikleri anlaĢılıyorsa da bu derecede nüfusu 

baĢkentte barındıracak yer bulunmaması ve bilhassa iskan vasıtaları hazır edilmeden bu tarz 

dönüĢleri muhacirleri kıĢ mevsiminde sefil bir duruma düĢüreceğinden hükümetin bilgisi 

                                                 
40

 BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi (BOA), Dahiliye ġifre Kalemi (DH.ġFR), 74/299. 
41

 Arnold J.Toynbee, The Western Question In Greece and Turkey, London, 1922, s.143-144. 
42

 DH.ġFR, 92/187. Daha ateĢkes imzalanmadan hükûmet 14 Temmuz 1918‟de Aydın vilayetine 

gönderdiği emirle, sahilden dahile sevkine lüzum görülen Ģahısların aynı liva veya vilayet dahilinde 

uygun bir kasabaya sevklerini ve izinsiz diğer vilayet ve livalara gönderilmesi bütün sahil vilayetlerine, 

müstakil illere bildirilmiĢti. SavaĢ sırasında Milas kazasına gönderilen Ġtilaf Devletleri tebaası 24 kiĢiye 

de aynı muamelenin yapılması karar altına alınmıĢtır; BOA, DH.ġFR, 90/3, BOA, DH.ġFR, 93/228, 

BOA, DH.ġFR, 92/199. Bu konuda bkz. Ġbrahim Ethem Atnur, “Osmanlı Hükümetleri ve Tehcir Edilen 

Rum ve Ermenilerin Yeniden Ġskanı Meselesi”, Atatürk Yolu, Kasım 1994, c.4, sayı 14. 
43

 BOA, DH.ġFR, 92/265. 
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dıĢında hareket etmemeleri hususunun muhacirlerin ileri gelenlerine tebliğ edilmesine karar 

verilmiĢti.
44

 Osmanlı Devleti, Ermeni ve Rumların memleketlerine dönüĢ veya iadelerini kendi 

arzularına bırakırken, memleketlerine dönmek istemeyenleri ise bulundukları yerlerde eskisi 

gibi iĢ ve güçleriyle meĢgul olmalarını temin etmeyi amaçlamıĢtı. Bu duruma en önemli etken 

hiç kuĢkusuz her tarafta görülen iaĢe buhranıydı. Fakat buna rağmen kendi rızasıyla geri 

dönüĢlerde aceleci davranılması ve baĢka bir bölgeye sevk edilmeyi istemek gibi durumlar 

devleti daha da zor bir duruma sokmaktaydı. Sevk ve iadenin sadece dönüĢ talebi olanlara 

hasredilmesi, yardıma muhtaç olanlara ise gidecekleri yerlere göre zaruri masraflarının 

ödenmesi devlet için gereklilik arz etmiĢtir.
45

 

Birinci Dünya SavaĢı‟nda Rumların göçleri iki Ģekilde gerçekleĢmiĢti. Bunlar 

Yunanistan‟a firar edenler ile savaĢ sebebiyle dahile sevk edilenler idi. Balkan SavaĢları‟nın 

patlak vermesinden önce Yunan Ordusu‟na gönüllü yazılmak üzere firar edenler ile Balkan 

SavaĢları‟nın ardından Yunanistan‟a kaçan Rumların sayısı 163.975‟i bulmaktaydı. Bu sayıya 

dahil olanlardan 50.004 nüfus Edirne, 80.766 Aydın, 6.461 Çatalca, 1.556 Karasi, 11.038 kiĢisi 

Kala-i Sultaniye‟den firar etmiĢti. Terk edilen emlakın toplamı ise 33.316 haneye 

ulaĢmaktaydı. Ġç kısımlara alınan Rumların durumu ise ayrı bir konudur. Gerek savaĢ 

alanlarının ifĢasının önlenmesi, gerekse asayiĢin temin edilmesi endiĢesiyle hükûmet kararıyla 

dahile nakil edilen Rumların miktarı 93.188 kiĢiden ibaretti. 1913‟ten 1917‟e kadar iskan 

edilmek üzere gelen Müslümanların sayısı ise 413.922 kiĢiye ulaĢmaktaydı.
46

 

1919 Ağustos ayına kadar memleketlerine iade olunan 300.000‟i aĢan Gayrimüslim 

muhacirînin sevk, iskan, metruk haldeki taĢınır-taĢınmazlarının iade durumlarını incelemek 

üzere Ġngiliz memurlarından Mr. Soit ile Muhacirîn Müdüriyeti Umumiyyesi Ġskan Müdürü 

Münir Bey Karadeniz sahillerine gelmiĢlerdi. Aynı görevle vazifelendirilen Muhacirîn 

Müdüriyeti Sevkıyat Müdürü Ma‟ruf Bey ile Mr. Hatkinson ise Ġzmit ve Adapazarı‟na 

gönderilmiĢlerdir.
47

 Muhacirîn Müdüriyeti memurlarından Talat Bey ise yanında bir Ġngiliz 

zabiti olduğu halde Edirne ve Çatalca‟ya yine Rum-Ermeni muamelatını tetkik etmek üzere 

gönderilmiĢti.
48

 Muhacirîn Müdüriyeti Sevkıyat Müdüriyeti Muavini Ġhsan Bey ile Ġngiliz 

Mümessilliği‟nden Memur Mr. Viyoba‟nın Bandırma-Balıkesir civarındaki Rum ve Ermeni 

iade iĢlemlerini yerinde gözlemek üzere bölgeye gönderilmesi kararlaĢtırıldı.
49

  

Rumlara ait malların iadelerini temin etmek üzere hükümet bir kanun neĢretme ihtiyacı 

hissetmiĢti. Evkaf ve maliye namına kaydedilen taĢınmazların harç ve vergiden muaf olarak 

iade edilmesine karar verildiği gibi, istimlak edilen malların bedelleri, askeriyenin 

kullanımındaki taĢınmazlardaki tahribat da giderilecekti. Borca mukabil rehin olarak ait olduğu 

daireye satılık mallar sahih ve muteber olup muamelesi tamamlanmıĢ olan malların satıĢı altı 

                                                 
44

 BOA, DH.ġFR, 93/158. 
45

 BOA, DH.ġFR, 93/26-1. 
46

 Tasvir-i Efkar, 4 Kanun-i Sani 1919; Ferudun Ata, İşgal İstanbul’unda Tehcir Yargılamaları, 

Ankara 2005, s.50-52. Patrikhaneye göre ise savaĢ sırasında tehcire tabi tutulan Rumların sayısı 490.063 

kiĢiye ulaĢmakta idi. Balkan SavaĢları sırasında Yunanistan‟a göç edenler de hesaba katıldığında bu sayı 

774.235 kiĢiye çıkıyordu; Foti Benlisoy, “Patrikhanenin Faaliyetleri ve 1918-1920 Arasında Tehcir 

EdilmiĢ Rum Ahalinin Ġadesi”, Tarih ve Toplum, Haziran 2003, sayı 234, s.27-28. 
47

 İkdam, 22 Ağustos 1919.  
48

 BOA, DH.ġFR, 98/320. 
49

 Vakit, 4 Kanun-i Evvel 1919. 
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ay sonra gerçekleĢecekti. Hisseli malların katiyetle taksimleri veya müzayedeyle dağılmalarını 

önlemek eskiden kabul edilen kanunlara göre esastı. Vefat edenlerin malları varislerine, 

varisleri bulunmayanlara ait malların bir kısmı o köyün fakirlerine verilecekti. Bedelsiz 

Ģahıslara verilen malların ücretleri tespit edilip verilecek, ücretleri tespit edilen mahallerde 

izale-i yed-sahiplikten mahrumiyet- zamanındaki durum dikkate alınacaktı. Resmi dairelerin el 

koyduğu mallardaki tahribatın sorumlularından tazmini için müracaat hakkı baki kalmak üzere 

hükümet tarafından ödenecekti. Memurların haricindeki Ģahıslarca yapılan tahribatın tazmini 

için müdahil olanlar adı geçenlere müracaat edecekti. EĢyanın fiyatında satılmaması veya 

suistimale uğramasından dolayı vukua gelen zararların telafisi için her cemaat mensubunun 

zarar derecesine göre hazineden pazarlıksız tazminat verilecekti. Tasfiye komisyonlarınca 

tahsil edilmiĢ olan meblağların iadesinde Ģimdiye kadar geçen müddetin faizi de 

hesaplanacaktı. Naklolunan Ģahıslardan alacaklılar ise genel mahkemelere müracaat edecekti. 

Diğer Ģahısların tasfiye komisyonlarında isbattan aciz kaldıkları iĢlerde yemin teklifine hakları 

vardı. Naklolunan veya olunmayan Ģahısların ihtiyacından fazla kalıp muhacirîn iskanına 

tahsis edilen taĢınmazların hükümetçe kiralanmasına karar verilmiĢti.
50

 

 

Yunanistan’ın Türkiye’ye Rum Göçünü Teşviki 

Demografik gücün önemine vakıf bir ülke olan Yunanistan mütareke ile birlikte gayet 

planlı-programlı bir Ģekilde Türkiye‟ye doğru Rum göçmenleri teĢvik etmekte idi. SavaĢın 

sona ermesiyle beraber hicret eden Rumlar genelde aileleriyle göç edenler ve münferiden firar 

edenler olarak iki kısma ayrılmaktaydı. Birinci kısma dahil olanlar Rus istilasına kalmıĢ ġark 

vilâyetleri ahalisiyle Balkan SavaĢları‟nın ardından kurulan Osmanlı-Yunan Mübadele 

Komisyonu kararı ile mübadele edilen Edirne, Balıkesir, Ġzmir Rumlarından ibaretti. Bu 

Rumlar ġark Vilayetlerinden Trabzon vilâyeti ile Karadeniz sahillerine özel vapurlarla 

Yunanistan‟dan getirilen göçmenlerdi. Ġkinci kısma dahil olanların ise katiyetle muhaceret 

hakkı olmayıp iki hükümetin karar ve muvafakati ile mübadele edilmiĢ olduklarından bu 

gibilerin dönüĢü Meclis-i Has-ı Vükela kararıyla yasaklandığı halde deniz yoluyla Yunan 

iĢgalindeki limanlara alınan karar hilafına, sadece nüfus ekseriyetini temin etmek için 

getirilmekte idiler. Yunan hükümetinin teĢvikiyle peyderpey getirtilen bu muhacirler eski 

emlaklarının sahibi oldukları iddiasında bulunmaktaydılar. Doğal olarak Türklerle Rumlar 

arasında davalara konu olan bu durum mahkemelerde alınan kararlar gereği Rumların 

aleyhinde sonuçlanmaktaydı. Cebir yoluyla alınan çiftliklerin iadesinde ise devlet tarafından 

engel çıkartıldığı yolundaki ifadeler ise Ġtilaf Devletleri‟ni tahrikten ibaretti. Haksız ve kanun 

dıĢı olarak yüz binlerce Müslüman‟ın yersiz yurtsuz sokaklarda kalmasını doğuran bu durum 

karĢısında Osmanlı Hükümeti‟nin yapabileceği herhangi birĢey yoktu. Ġkinci olarak muhacir 

görünümünde olup münferiden firar edenler ise esas olarak ev veya arazilerini terk ederek göç 

edenlerdi. Bu gruba girenler seferberlik dolayısıyla doğup büyüdüğü para kazandığı 

memleketinde askerlik hizmetinden kaçmak için Yunan propagandasının da teĢvikiyle milli 

                                                 
50

 Vakit, 7 ġubat 1919. Emval-i metruke hususunda Ermeni ve Rum temsilcilerle Dahiliye Nezareti 

arasında iĢbirliği sağlanabilmesi amacıyla Damat Ferit PaĢa ile gayri resmi mutabakat sağlanmıĢ, 

bununla hem Ġstanbul hem Ermeni ve Rum yetkililerin ulaĢabileceği yerlerde karma komisyonların 

kurulmasının önü açılmıĢtı. Ġngiliz belgelerine göre komisyonlar baĢarıya ulaĢamamıĢ, Türk yetkilileri 

de baĢlardaki iyi niyetlerinden uzaklaĢınca komisyonlar Ġstanbul dıĢındaki yerlerde iĢ görmez bir hal 

almıĢtı; Ali Satan, İngiliz Yıllık Raporlarında Türkiye, Tarihçi Yay, Ġstanbul, 2010, c. 1, s.138. 
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emel ve hisleri tahrik edilmiĢ olduğundan gizlice firar ederek, Yunanistan‟a iltica edenlerdi. 

Orada yabancı bir memleketin ordusunda askerlik görevini ifa eden bu firariler savaĢın 

ardından Türkiye‟ye dönmüĢlerdi. Elbetteki bu gibilerin dönüĢleri Osmanlı Devleti tarafından 

önlenmeye çalıĢılmakta idi.
51

 Mütareke ile birlikte Amerikan Hükümeti‟nin Anadolu‟ya 

yapacağı ziyaret öncesi Rumların ekseriyet teĢkil ettiklerini göstermek için Yunan 

Hükümeti‟nin teĢvikiyle bir çok Rum para ile ikna edilerek Anadolu‟ya sevk edilmiĢtir.
52

  

Rum göçünün gözlemlendiği en önemli yerlerden biri Karadeniz Bölgesi idi. Her 

geçen gün artan Rum muhacereti bölge idarecilerini olduğu kadar dönemin gazetelerinde de 

pek iyi karĢılanmamıĢtır. Bu durum Karadeniz‟de Rum ekseriyeti vücuda getirmek için 

Rusya‟dan getirtilen muhacirlerle bir Pontus Devleti kurmaktan baĢka bir Ģey değildi. Aynı 

anda Rusya ve Romanya‟ya gitmek üzere Ġstanbul‟a gelen adalardan toplanan Rumlar 

Trabzon‟a gönderilmekteydiler.
53

 Gelen vapurların bazıları Giresun‟da görüldüğü gibi halkın 

spontane tepkisiyle karaya çıkartılmamıĢtır. Kazım Karabekir‟e göre Rusya sahillerinde 

cemiyetler teĢkil eden Rumlar diğer taraftan memleketimizi muhacir adı altında doldurmaya 

gayret etmekteydiler. PaĢa tahkik edilmeksizin vilayetin bu tür müsamahakarlığa devam 

etmesinin memlekete büyük zararlar vereceği kanaatini taĢımaktaydı.
54

 Doğal olarak 

Karadeniz sahillerine doğru artan Rum göçü Osmanlı Devleti‟ni endiĢelendirdiğinden, Nafia 

Vekili Ferit Bey aracılığıyla gazetelere verilen beyanatta, Osmanlı vatandaĢı bulunmayan 

Rumların Türk topraklarına yerleĢmelerini önlemek için gerekli tedbirlerin alınmakta olduğu 

beyan edilmekteydi. Ferit Bey açıklamasında, Trabzon, Samsun‟daki memurlara gerekli 

talimatın gönderildiğini, Osmanlı vatandaĢı olmayıp herhangi bir Ģekilde Türkiye sınırlarına 

yerleĢen Rumların sınırdıĢı edileceğini vurgulamaktaydı. Bu arada taĢradan on binlerce 

Osmanlı vatandaĢlık tezkiresi, postayla Ġstanbul‟a gönderiliyordu. Elbetteki bu tezkireler 

tahrifata uğrayarak Rumlar için hazırlanmaktaydı.
55

 

Sadece Ġstanbul‟a mütarekeden sonra 1920 Ocak ayına kadar 250.000 Rum ve Ermeni 

Amerika‟dan getirtilmiĢti. Rumlar Ġstanbul‟daki siyasi temsilcileri nezdinde muhacirler için 

asker alma Ģubesi dahi tesis etmiĢlerdi.
56

 Yunan Hükümetinin çabasıyla, 1921 Ekim ayına 

                                                 
51

 BCA, Fon Kodu: 272.11.15, Yer No: 55.2, lef 2. 
52

 İleri, 8 Haziran 1919. 
53

 İleri, 26 Haziran 1919. Rumlardan bazıları Batum‟a hicret etmekteydi. Fakat bu hicret edenler 

Pontus Hükümeti teĢkil etmek için Trabzon‟a ekseriyet temin etmek üzere Karadeniz kuzey 

sahillerinden ve Batum‟dan Yunanistan‟ın teĢvikleriyle göçen Rumlardı; Arşiv Belgeleriyle Rum 

Faaliyetleri 1918-1922, Ankara, Genelkurmay Yay., 2009, s.442. 
54

 Genelkurmay Askeri Tarih ArĢivi (ATASE), Ġstiklâl Harbi Kataloğu (ĠSH), 45/35, lef 35-1. Milli 

mücadelenin sürdüğü dönemde Rusya‟dan Trabzon‟a veya Sohum‟a Müslüman muhacirler de gelmekte 

idi. Rusya‟da ve Emerze Karyesi‟nde köylerinin yaklaĢık 800 kiĢilik bir Rum çetesinin basılması ve 

ardından 13 yaĢından yukarı erkeklerinin öldürülmesi üzerine Sohum ve Trabzon‟a 100 Müslüman 

gelmiĢti. Bu müteessif hadise yöredeki Ġngiliz Kumandanlığı‟na bildirilmiĢ ise de bir netice 

alınamamıĢtı; BOA, DH.EUM, AYġ, 1/41. Aftan sonra Giresun‟a dönen Osman Ağa‟nın Ģehre dönüĢü, 

Giresun‟a Rum nüfus yığmak isteyen Pontusçulara büyük darbe olmuĢtu. Osman Ağa‟yı ortadan 

kaldırmak için Giresun‟a gönderilen iki fedai yakalanarak cezalandırılmıĢtır; Süleyman Beyoğlu, 

“Giresun‟da Pontusçu Faaliyetler ve Osman Ağa”, Başlangıçtan Günümüze Pontus Sorunu, Serander 

Yay., Ankara, 2007, s.365-385. 
55

 İstiklal Harbi Gazetesi, 15 Temmuz 1919. 
56

 Türk Ġnkılap Tarihi Enstitüsü ArĢivi (TĠTE), 18/56. 
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kadar Yunanistan‟dan Çanakkale‟ye iade olunan Rumların miktarı 34 bine ulaĢmıĢtı. Süreç 

devam ederken Kafkasya ve diğer mahallerden Yunanistan‟a gelen Rum muhacirler de 

Trakya‟da yerleĢtirilmekteydi. Yunan zulmünden dolayı ocağını terk etmek zorunda kalan 

Müslümanların evlerine ise yeni gelen Rum muhacirler iskan edilmiĢtir.
57

 Diğer taraftan 

Yunan Hükümeti yerleĢtirdiği muhacirlerden çeteler kurarak bunlardan faydalanmaktaydı. 

Nitekim daha evvel Istranca‟dan tehcir edilip Yunan Hükümeti tarafından Safaalan ve 

Çilingoz‟a iskan edilen Rumlardan kurulan on beĢ kiĢilik bir çetenin Safaalan Köyü‟ndeki otuz 

kiĢilik Yunan hatt-ı fasıl karakoluna yardımcı kuvvet olmasına karar verilmiĢti.
58

 

Yunanistan‟ın Türkiye‟de nüfus kaydırdığı yerlerin baĢında Batı Anadolu gelmekteydi. 

Bilhassa Paris BarıĢ Konferansı sırasında Batı Anadolu‟da nüfus ekseriyetinin Rumlarda 

olduğunu iddia eden Venizelos, Rum nüfusunu arttırmak için adalardan binlerce Rum‟u buraya 

getirtmiĢti. Rumların yoğun bir Ģekilde Ġzmir ve Manisa gibi Yunan iĢgali altındaki yerlere 

Yunan Hükûmeti‟nin teĢvikiyle göçü, devletin aldığı tedbirlere rağmen devam etmiĢtir. ĠĢgal 

altındaki Müslümanlar ise Yunan Ordusu‟ndan gördükleri cebir ve baskı sonucu muhacir 

konumuna düĢmüĢtü. Her gün vagonlar dolusu gelen Rum göçmenler yardımıyla bozulmuĢ 

gösterilmek istenilen asayiĢe, birde gelen göçmenlere yerli Müslümanlarca tecavüzlerde 

bulunulduğu iddiası, elbetteki siyasi bir müdahaleye zemin hazırlama çabasından baĢka bir Ģey 

değildi. Tüm bu propagandalar yöreyi gezmekte olan yabancı gözlemcilerin sadece zihinlerini 

bulandırmaktan ibaretti.
59

  

Milli Mücadele yıllarında Türk topraklarında Rum nüfus ekseriyetini sağlamak içi 

gayet organize olan Yunanistan; baskı, Ģiddet ve yıldırma yoluyla Doğu Trakya ve Batı 

Anadolu‟dan toplam 1.200.000 Türk‟ü iĢgal bölgelerinden Anadolu içlerine sürgün etmiĢtir. 

Sürgün edilen Türklerin yerine Doğu Trakya‟da 50.000, Batı Anadolu‟da 126.000, Rum 

Kafkasya‟dan veya Yunanistan‟dan getirtilerek göçmen adı altında iĢgal bölgelerindeki 

topraklarda iskan edilmiĢlerdir.
60

 Yunanistan‟ın Türkiye‟de demografik yapıyı lehine bozma 

gayreti Büyük Taarruza kadar devam etmiĢtir. 

 

Karadeniz Bölgesi’nden Rumların Göçü 

XIX. yüzyıldan itibaren Karadeniz Bölgesi‟nde bir Pontus Devleti kurmak için 

Yunanistan çalıĢmaktaydı. Birinci Dünya SavaĢı sırasında dıĢarıdan gelen silah ve 

cephanelerle Samsun, ÇarĢamba, Bafra, Erbaa Rum köyleri bir silah deposu haline getirilmiĢti. 

Etnik-i Eterya ve Merzifon Amerikan Koleji tarafından yetiĢtirilen Rumlar, mütarekeden sonra 

taĢkınlıklarını arttırarak Karadeniz‟de bağımsız bir Pontus Devleti kurmak amacıyla 

çalıĢmalarını hızlandırmıĢlardı. Amasya, Samsun civarını Rum Metropoliti Yermanos idare 

etmekte, silahlanan halk ise dağlara çıkmaktaydı. Diğer taraftan yöredeki Rum nüfusunu 

arttırmak için Batum‟da toplanan Rum ve Ermeniler kendilerine verilen talimlerin ardından 

silahlanarak çeteler kurmak üzere gizlice Karadeniz sahillerine çıkarılmaktaydılar. Bunları 

muhacir kisvesiyle birtakım yabancı temsilcilerin himayesinde silahlandırılan binlerce Rum 

takip etmekteydi. Yunanlı subaylar ise kıyafet değiĢtirerek Kızılhaç arasına katılmakta, 
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 BOA, Sadaret Evrakı Kalemi Belgeleri (A.VRK), 855/47.  
59
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Anadolu‟ya geliĢlerinin ardından Rum çetelerinin eğitimiyle meĢgul olmaktaydılar. Pontus 

adıyla yayınlanan Ġstanbul‟daki bir Rum gazetesi ise aleni olarak Trabzon‟da bir Rum 

Cumhuriyeti tesis etmek istediklerini açıkça ilan etmekteydi.
61

  

Mütarekeden sonra bölgede Rumların faaliyetleri olanca hızıyla artmıĢtı. Dokuzuncu 

Ordu MüfettiĢi olarak Samsun‟dan 22 Mayıs 1919‟da Ġstanbul‟a çektiği telgrafta Mustafa 

Kemal PaĢa, bölgedeki eĢkıyalığın savaĢ sırasında Rusların çanak tuttuğu Rumlar tarafından 

baĢlatıldığını, hatta bu yüzden Bafra sevkine devletin mecbur kaldığını bildirmekteydi. 

Mütarekeden sonra asayiĢin gerektirdiği takip kuvveti mevcudu düĢünülmeden terhis yapıldığı 

için Rum çeteleri bölgede cirit atmaktaydı. Korumasız durumdaki Müslüman köylüler ise ırz 

ve canlarını korumak için Trabzon ve civarından Laz çetelerini fidye karĢılığı çağırmaktaydı. 

PaĢa‟ya göre Rumlar mütarekeden sonra Müslümanları galeyana getiren, gücendiren siyasi 

emellerinden, Ģımarıklıklarından vaz geçerlerse çetelerin önüne geçmenin mümkün olduğunu, 

bu surette de Müslüman çetelerin kendiliğinden ortadan kalkacağı görüĢünü savunmaktaydı.
62

 

organize çeteler köylere saldırdıkları gibi karakollara da saldırarak jandarmayla çatıĢmaya 

girmekteydi. Bu çatıĢmalarda jandarmalardan Ģehit olanlar olduğu gibi eĢkıyadan da ölü ele 

geçirilenler vardı.
63

 Böylece Atina‟da Pontus birlikleri içindeyken Mart 1920‟de Samsun‟a 

çeteleri örgütlemek üzere gönderilen Karaiskos‟un organizasyonu sayesinde Rusya‟dan 

gelenlerle birlikte toplam sayıları 25.000 civarına ulaĢan Pontus çeteleri özellikle Samsun ve 

çevresinde Rum köylerinin bulunduğu bölgelere tamamen hakim olarak Türk ordusunu 

arkadan vurmaya hazırlanmakta ve dıĢarıdan yapılacak bir müdahaleyi beklemeye 

baĢlamıĢlardı
 64
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Rum çetelerin saldırısını önlemek için tedbir almak ise imkan haricindeydi. Zira o mıntıkada birer 
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imkan olmadığından devlet son derece müĢkül bir durumdaydı. Harbiye Nazırı ġakir PaĢa ise eldeki 

imkanlar nispetinde zabıta kuvvetlerinin birleĢtirilerek yerel hükümetlerin askeri kıtalarla birlikte 

hareket etmelerini öğütleyebilmekteydi; BOA, DH.EUM, AYġ, 8/92. 
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Mevcut kuvvetlerle bölgede asayiĢin sağlanamayacağının ortaya çıkması üzerine 

harekete geçen TBMM 9 Aralık 1920 tarihinde aldığı kararla 1.,3. Orduları lağvederken, 5.,15. 

fırkalarla Sivas‟ta 6. Atlı Piyade Fırkaları‟nı tek komuta altında birleĢtirerek Merkez 

Ordusu‟nu kurdu. Yeni kurulan ordunun baĢına da Nurettin PaĢa getirilmiĢtir.
65

 Karadeniz‟deki 

çetelere karĢı harekete geçen Ankara Hükümeti, ilk etapta Rumların elindeki silahları toplama 

yoluna gitmiĢti. Daha sonra ise toplu bir baĢkaldırıyı önlemek amacıyla yöre Hristiyanlarının 

silah altına alınması kararına varıldı.
66

 TBMM asayiĢin sağlanması açısından bir beyanname 

ile belirli bir süre dahilinde halkın elindeki silahların hükümete teslimini istemiĢtir. Yapılan 

çağrıyla 2000 den fazla silah ve 1.200.000 fiĢek toplanabilmiĢti. Verilen sürenin dolmasından 

sonra özel bir komisyon tarafından yapılan aramalar, silahını vermekten kaçınan bir çok 

Rum‟un dağlara kaçıĢı ve çetelere katılmalarıyla neticelenmiĢti.
67

 

Yunan donanmasının 1921 Mayıs ayına gelindiğinde Karadeniz sahillerine bir çıkarma 

yapma olasılığı, sahilde yoğun bir Ģekilde yerleĢik olan Rum unsurun çıkartma yapacak 

kuvvetlere dayanak teĢkil edeceğini kuvvetlendirmiĢti. Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyaseti‟nin 

uyarısı üzerine harekete geçen Dâhiliye Vekaleti, 29 Mayıs 1921 tarihinde Merkez Ordusu 

bölgesindeki sahile yakın yerlerde olan Hristiyanların iç bölgelere sevkini istemiĢ, fakat 

Bakanlar Kurulu‟nca bu istek, eĢkıyanın Merkez Ordusu‟nca Ģiddetle tenkili istenilerek 5 

Haziran‟da reddedilmiĢti.
68

 Diğer taraftan 9 Haziran‟da KılkıĢ zırhlısının verdiği nota 

Ankara‟yı endiĢelendirdiğinden Ġnebolu‟nun muhtemel bir iĢgaline karĢı eldeki tüm 

kuvvetlerle hatta yöre halkından eli silah tutanlarında katılımıyla direnilmesi, buradaki silah ve 

cephanenin de emin bir yere gönderilmesi Kastamonu Kumandanlığı‟ndan istenilmiĢti.
69

 Fakat 

aynı gün Yunan zırhlısının Ġnebolu‟yu bombardımanı ve verdiği hasar,
70

 düĢmanın karaya 

özellikle de Samsun‟a asker çıkarması ihtimalini kuvvetlendirdiğinden TBMM‟nin kararını 

değiĢtirmesine sebebiyet vererek sahildeki 15 yaĢından 50 yaĢına kadar eli silah tutabilen 

Rumların dahile sevkleri Vekiller Heyeti‟nin 12 Haziran 1921 tarihli toplantısıyla 

kararlaĢtırılmıĢtır.
71

 TBMM‟nin aldığı sevk kararı sadece bir endiĢeden ibaret değil, aksine 

Ġtilaf Devletleri temsilcilerinin aralarındaki müzakerelerin doğal bir sonucuydu. Nitekim 
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Londra Konferansı devam ederken Albay Sarıyannis, nihai olarak Ģayet Yunan Ordusu Sivas‟a 

kadar gitmek zorunda kalırsa, geri çekilen Türk Ordusu‟nun savaĢma gücünü kaybedeceği 

kanaatini taĢımaktaydı. Ona göre, böyle bir durumda Yunanlılar Karadeniz sahillerine çıkarma 

yapmak ve orada bir üs tesis etmek suretiyle ikmal hatlarını oldukça kısaltabileceklerdi.
72

  

Ankara‟daki geliĢmeleri sadece gözlemek amacıyla değil, onların tarih içindeki 

kökenlerini de aramak amacıyla Ankara‟ya M. Kemal PaĢa ile görüĢmek üzere gelen 

Amerikalı kadın gazeteci Clair Price‟nin kendi ifadesiyle Rum ve Türk çeteleri birbirlerinin 

köylerini, tarlalarını yakmakta ve birbirlerini pusuya düĢürmekteydiler. Bu durum Ankara 

Hükümeti‟nin Rum çetelerini yok etmek için Karadeniz bölgesindeki Rum nüfusunu 

Anadolu‟nun iç kesimlerine sürmesine yol açtığı 1922 yılına dek sürdü. Sürgün kararının 

uygulanması zorunlu olarak yerel polis Ģeflerine bırakılmıĢtır. Her ilde hazır bulunan erzak ve 

ikmal malzemelerinin durumu bölgeden bölgeye farklılık göstermiĢtir.
73

 Erkeklerin ardından 

geniĢletilerek kadın ve çocukları da kapsaması düĢünülen nakil kararı Ordu Mutasarrıfı Ahmet 

Faik Bey‟in ve TBMM‟nin uygun görmemesi üzerine uygulanmamıĢtır. Ünye, Samsun, Bafra, 

ÇarĢamba, Terme Ģehir ve kasabalarındaki Rum aileler nakil edilmemiĢti.
74

 

Rum muhacirleri gidecekleri yere kadar selametle ulaĢtırmak ve hem yolculuk 

esnasında hem de gittikleri yerlerden firarlarına mani olmak mülki memurların 

sorumluluğundaydı. Ġkamet yerlerinden firar edenler ise yakalanarak haklarında yasal 

kovuĢturma açılacaktı. Caydırıcılığı sağlama açısından firar edenlerin isimleri bağlı 

bulundukları kazalara bildirilerek memleketlerindeki aile fertlerinin onların yerine sevke tabi 

tutulacağı hükme bağlanmıĢtı. Jandarmanın yetersiz kaldığı yerlerdeki askeri birlikler ise 

muhafız vererek güvenliği sağlamada mülki memurlara yardımcı olacaklardı. Sevke tabi 

olanlar hakkında Nurettin PaĢa, taĢınır taĢınmaz mallarının korunması, bunların yasalara aykırı 

olarak satıĢının yasaklandığını ve herhangi bir saldırıya mahal verilmemesini de tebliğ etmiĢtir. 

PaĢa yine emrin titizlikle uygulanmasını takririn sonuna koyduğu gevĢeklik veya göz 

yumulması halinde bütün memurların en sert Ģekilde cezalandırılacağı ifadesiyle 

somutlaĢtırmaktaydı.
75

 Ordunun emniyeti için idari bir tedbir olarak alınan Karadeniz sahili ve 

diğer bazı mevkilerden Rumların nakli tehcir mahiyetinde değildi. Bundan dolayı bu mesele 

hakkında düzenlenecek evrakta “tehcir” kelimesi kullanılmayarak “teb’id” veya “nakl” 

kelimelerinin kullanılması gereği uygun bulunmuĢtur. 15 ile 50 yaĢları haricinde olan efradın 

özellikle kadın ve çocukların nakillerinin söz konusu olmadığı emirde ayrıca, sevke tabi 

olanların memleketlerinde kalan taĢınır-taĢınmazları ile geride kalan aile bireylerinin ırz ve 

canlarının korumaya alınarak suistimalde bulunacak bütün memurların en ağır surette 

cezalandırılacakları vurgulanmaktaydı.
76

 Mülki memurların kontrolunde, büyük bir titizlikle 

                                                 
72

 Bilal ġimĢir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, Ankara, TTK, 1973, c. 3, s.171. 
73

 Clair Price, Türkiye’nin Yeniden Doğuşu, (Çev. Bilal Çölgeçen), Ġstanbul, Ġkarus Yay, 2008, s. 

184-185. 
74

 Süleyman Beyoğlu, İki Devir Bir İnsan Ahmet Faik Günday ve Hatıraları, Bengi Yay, 2011, 

s.417. 
75

 Y. Kurt, Pontus Meselesi, s.396-398. 
76

 ATASE, ĠSH, 1451/20, lef 20-1. Bu arada Anadolulu bazı Rumlar TBMM‟nin iskan kararından 

Çöplüce Limanı‟na gelen on beĢ yelkenlide olduğu gibi kaçmaktaydılar; ATASE, ĠSH, 1501/46. 



 

 

 
 Balkan Savaşları’ndan Lozan Konferansı'na Osmanlı Devleti’nde Rum Sürgünleri ve Göçleri  274 

 

 
H i s t o r y S t u d i es 

Volume 4 Issue 2 

Temmuz /July 2012 

uygulanan bu sevkte, Kasım 1921‟e kadar Merkez Ordusu kayıtlarıyla 63.844 Rum‟un sevki 

gerçekleĢtirilmiĢtir.
77

  

 

Karadeniz Sevki ve Tepkiler 

TBMM‟nin zorunluluk neticesi aldığı sevk kararı aleyhinde propagandayı da 

beraberinde getirmiĢtir. Patrikhane Ġstanbul‟da var gücüyle Rum ve Ermeni gazetelerinde 

Türklerin aleyhinde Rum-Ermeni toplu sürgün ve ölümleri konularında yalan yanlıĢ haberler 

yayınlayarak batılı devletleri etkilemeyi, müttefikler nezdinde ise iĢe yerleĢtirdiği tercümanlar 

aracılığıyla bozgunculuğu arttırmayı hedeflemekteydi. Bununla yetinmeyen Patrikhane 

Ġstanbul‟a gelen yabancı gazetelerin muhabirlerini her ne pahasına olursa olsun elde ederek 

Avrupa basınında yazdırdığı makalelerle Hıristiyan dünyasında sempati-merhamet 

dilenmekteydi. Anadolu‟da Kuva-yı Milliye hareketinin doğmasından evvel Patrikhane yanlısı 

Ġstanbul ve batılı gazeteler, genelde büyük savaĢtan önceki ve savaĢ sırasındaki Türklere 

attıkları iftira haberleriyle doluydu. Kuva-yı Milliye hareketinin bunları istikbal endiĢesine 

düĢürmesi, bu çevrelerin propoganda silahlarını Kuva-yı Milliye‟ye döndürerek türlü mezalim 

iddialarını da beraberinde getirmiĢtir. Londra Konferansının devam ettiği günlerde çektiği 

telgraflarla Hıristiyanlığın kurtarılmasını talep eden Patrikhane, 12 Nisan 1921‟de ġile sürgünü 

için, 8 Mayıs 1921‟de Rumlara yapılan mezalim ve toplu sürgün iddiasıyla siyasi temsilciler 

katında Ģikayette bulunmuĢtur. Tüm bunlar sistematik Ģekilde sürdürülen propagandaya 

Patrikhanenin ne kadar önem verdiğini göstermekteydi. Neologos Gazetesi muhabirinin 

Londra‟ya giderken Patrik Dorotheos‟a hitaben taĢıdığı belge ve bilgilere Ġtilaf Devletlerinin 

inanmaması halinde nasıl bir yol izleyeceğini sorması üzerine Patrik gayet kendinden emin bir 

Ģekilde Ġtilaf Devletlerinin hepsinin Hıristiyan olduğunu, bundan dolayı bir Hıristiyan heyetine 

inanmamanın onlar için düĢünülemeyeceğini söyleyerek hedeflere ulaĢılamadığı taktirde baĢka 

bir çare düĢünüleceğinin altını çizmekteydi.
78

 Yunan propaganda mekanizmasının en önemli 

dayanaklarından biri olan“Black Book” un daha ön sözünde “medeni aleme yazgısı ve görevi 

çok eski zamanlardan beri siyasi ve ahlaki bağımsızlık olan ve medeniyet ve özgürlük için acı 

çeken küçük asil bir millete Türklerin yaşattığı acıların gerçek bir portresini sunmaktan 

endişeliyiz” Ģeklindeki ifadeler elbette müttefikleri ve tarafsız devletleri etkileme endiĢesinden 

kaynaklanmaktaydı. 16-50 yaĢ arasında bütün erkeklerin tehcire tabi tutulup yolda çoğunun 

öldüğüne vurgu yapılan Karadeniz‟deki sevk hakkında basılan broĢürde gaddarlığı ile ünlü 

olduğu iddia edilen Osman Ağa‟nın Rumların önde gelen kiĢilerini öldürdükten sonra mal 

varlıklarını gasp ettiği iddia edilmektedir. Kadın ve çocukların ise tamamen soyularak aç 

bırakıldığı ve ölüme mahkum edildiğinin iddia edildiği broĢüre göre, Tirebolu‟nun 2500 

Rum‟undan geriye sadece 200 kadın ve çocuk, nüfusu 14.000 olan Giresun‟dan ise geride 

yaĢamakta olan 4.000 kadın ve çocuk kalmıĢtı. Fatsa ve Ünye de aynı hazin sonu paylaĢmıĢtı. 

nehir boyunca sürülmeleri sonrada nehirde boğulmaları emrini veren Osman Ağa, 

Merzifon‟daki olayların da baĢ sorumlusuydu.
79

 Propagandanın en önemli ayaklarından biri de 

Fener Patrikhanesiydi. Patrikhane Ġngiltere‟de Rumlara mezalim yapıldığına dair kanaat 

vücuda getirmek amacıyla elinden gelen her vasıtaya baĢvurmaktaydı. Bu propaganda o kadar 
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açık ve Ģiddetli Ģekilde cereyan etmekteydi ki, sıradan bir insanda nefret duyguları 

uyandırmaması düĢünülemezdi. Nitekim Fener Patriği Meletios Londra‟daki mümessiline 

çektiği bir telgrafında, Samsun‟dan çıkarken 1300 kadın ve çocuğun katledildiğinin 

kamuoyuna seri bir Ģekilde tebliğ etmesini ve bu hususta mümkün olduğunca fazla patırtı 

çıkarılmasını istemiĢti. Yunan kaynaklarından gelen bu havanın Ġngiliz siyasi çevrelerini ve 

kamuoyunu etkilememesi düĢünülemezdi.
80

 

 

Karadeniz Sevki Hakkında Bağımsız Gözlemcilerce Verilen Yanıtlar 

Milli Mücadeleye büyük hizmetler eden Osman Ağa‟nın Rumlara karĢı faaliyetleri 

Yunanistan‟ın en önemli propaganda manivelası olmuĢ ve onun faaliyetleri Ġngilizlerin 

tepkisini çekmekte gecikmemiĢtir. Ġngiliz Yüksek Komiserliği Trabzon temsilcisi Popovel‟e 

verdiği emirle Giresun‟a giderek Osman Ağa‟nın Hristiyanlar hakkında tatbik edildiğine 

inanılan mezalim hakkında araĢtırma yapmasını söylemesi üzerine, Ġstanbul‟un iĢgal edildiği 

günlere rastlayan bu emirle harekete geçen Trabzon Valisi Hamit Bey, incelemenin olumsuz 

sonuçlanmaması için Popovel‟e beraber gitme teklifinde bulunmuĢtur. Bunun üzerine Hamit 

Bey ve Popovel 18 Mart 1920‟de Nambago adlı Ġngiliz torpidosuyla Giresun‟a gelmiĢlerdir. 

Ġfadesine baĢvurulan Hristiyanların tamamı Osman Ağa lehine konuĢarak, Osman Ağa ile çok 

iyi geçindiklerini, Ģikayeti gerektirecek bir Ģey olmadığını söylemiĢlerdir. Hamit Bey ve 

Popovel ruhani reisler ve Ģehrin ileri gelenleriyle de görüĢmüĢlerdir. Yaptığı incelemeden 

sonra Popovel, suçlamaları yalanlayan bir rapor yazıp meseleyi kapatmıĢtır.
81

  

Dönemin Felemenk gazetelerinin Amsterdam‟da basılan en tanınmıĢlarından biri 

Ġzmir‟e muhabirini göndermiĢti. Muhabir Ġzmir‟de Yunan iĢgali sırasında vukua gelen 

taarruzlar ve bunu takip eden idare tarzı hakkında gazetesine raporlar göndermiĢtir. Muhabir 

Ġzmir‟den sonra Antalya yolu ile Anadolu‟yu gezmiĢ ve Anadolu‟ya dair bir inceleme gezisi 

kaleme almıĢtı. Muhabir Anadolu‟daki hükümetin Gayrimüslimlere yönelik müsamahasına 

baĢka bir misali de Ģu Ģekilde vermekteydi;  

“Türkler tarafından işgal olunan sahadaki Şark Halı Şirketi imalathanelerinde 2.000 

Rum sanatkar ile hemen 5.000’e yakın amele istihdam edilmektedir. Bunlardan hiçbirisi ne 

öldürülmüş ne de yaralanmıştı. Ve harbin her türlü müşkülatına rağmen bir seneden beri 

işleriyle güçleriyle meşgul oluyorlar. Ekselans Zat-ı alinize şimdi amelenin miktarı hakkında 

verdiğim rakamı bana meskür şirketin direktörü Mösyö Sebro söylemiştir. Bu adam İzmir’in en 

tanınmışlarındandır.” Romanos ise muhabirin bu sözlerine karĢı “belki Ģimdiye kadar Türkler 

kimseyi katletmemiĢlerdir. Fakat Mösyö emin olunuz muzaffer kıtaatımız ilerlemeye baĢladığı 

zaman bunu yapacaklardır.” 
82

 

Mütareken sonra Suriye ve Anadolu‟yu gezen Amerikalı gazetecilerden Clair Price, 

1921 sevkinde suçu Karadeniz Rumlarını koruma olanağı yokken Yunanlıları Anadolu‟ya 

çıkartanlarda aramaktadır. Ona göre, Pontus hadisesi batılı devletlerin Rumlara göz yumması 

sonucunda meydana gelmiĢ ilk olay olmayıp, batının desteğini sağlama umudu Rumların 

                                                 
80

 Hakimiyet-i Milliye, 21 Haziran 1922. 
81

 Süleyman Beyoğlu, Milli Mücadele Kahramanı Giresunlu Osman Ağa Yayımlanmamış Belge ve 

Bilgilerle, Bengi Yay, Ġstanbul, 2009, s.131-132. 
82

 Vakit, 29 Mayıs 1921. 



 

 

 
 Balkan Savaşları’ndan Lozan Konferansı'na Osmanlı Devleti’nde Rum Sürgünleri ve Göçleri  276 

 

 
H i s t o r y S t u d i es 

Volume 4 Issue 2 

Temmuz /July 2012 

çeĢitli acılar çekmesine sebebiyet vermiĢtir. Kendisi Pontus hadisesini “YaĢanan olaylar bir 

yüzyılda devam etmektedir ve de muhtemelen aynı nedenle Batı izin verdiği sürece olaylar 

devam edecektir” sözleriyle değerlendirirken, Pontus Rumlarının sürülmesi ve Kazım 

Karabekir‟in Trans –Kafkasya‟da Ermeniler üzerindeki zaferini, “Ankara‟nın arka cephesini 

açık tutmuĢtur” diyerek reel politikayı özetlemiĢti.
83

  

Anadolu‟ya gelen bağımsız gazetecilerden biri de Fransız gazeteci Berthe Georges 

Gaulis idi. Anılarında M. Kemal Paşa’nın “ Hristiyan unsurlarla Müslüman yurttaşlar 

arasında hiçbir fark gözetmiyoruz, hepsinin hakları birdir ve aynı hakları muhafaza 

edeceklerdir” sözlerini vurgulayan gazeteciye göre, Müslümanlar Yunanlıların elinde her tür 

baskıya maruz kalırken Paşa’nın sergilediği dikkate değer olgun tavrı “insan üstü bir enerjiye 

sahip olmak gerekmekteydi” sözleriyle nitelemekteydi. Batı Anadolu‟nun il ve ilçelerindeki 

Hristiyan mahallelerini gezerken Müslüman kadınlarla aynı haklara sahip Hristiyan kadınları 

gördüğüne değinen gazeteci daha sonra erkeklerin toplandığı çalıĢma taburlarını görmüĢtü. 

Bunun sebebi ise Ġngiliz siyasetinde yatmaktaydı. Berthe Gaulis sözlerini Ģu Ģekilde bitirmiĢtir. 

“Bu siyaset, Karadeniz kıyılarında olsun, Adapazarı veya Konya bölgelerinde olsun, 

ayaklanmaları bu Hristiyanları kullanarak yapmaktadırlar. Biz Fransızlar, Ġngiliz ve 

Yunanlıların Doğu politikalarını protesto etmiĢ değiliz.”
84

 

Patrikhanenin ve Yunanistan‟ın iddialarının aksine Anadolu‟da Yunan iĢgaliyle 

baĢlayan Türklere yönelik planlı bir sindirme politikası takip edilmekteydi. Batı Anadolu‟da 

Venizelos‟un “Türklere medeniyet getirmek” misyonuyla baĢlayan Yunan iĢgali üzerine 

bölgeden gelen haberler hiç de iç açıcı değildi. Vakit geçirmeksizin Britanya Hükümeti 

bölgeye soykırım ve talan hikayelerinin doğruluğunu teyit için müttefikler arası bir komisyon 

göndermiĢti. Üç kiĢiden müteĢekkil komisyonda bir Grek ve Türk tercümandan baĢka Maurice 

Gehri adlı Uluslar arası Kızılhaç Komitesi‟nden kıdemli, güvenilir bir kiĢi de vardı. Ayrıca 

cepheden henüz dönmüĢ olan Arnold Toynbee de ilk yenilgisinin ardından Yunan ordusunu 

gözlemlemek amacıyla hazır bulunmuĢtur. Marmara‟nın Güney sahillerindeki Kapaklıya 

Mayıs 1921‟de bir Ġngiliz gemisiyle gelen heyeti Ģehirden yükselen dumanlar karĢılamıĢtı. 

ġehirde dolaĢmaya baĢlayan M. Gehri birkaç saat evvel öldürülen sekiz cesetle karĢılaĢmıĢtı. 

Yıkıntıların içerisinden kurtulabilen birkaç kiĢi Yunan askerlerinin kasabaya indiğini ve 

bulabildikleri herkesi öldürdüklerini komisyondaki M. Gehri‟ye anlatmıĢtır.
85

 24 Mayıs 
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tarihinde heyetle birlikte Yalova‟ya gelenler de biri de Arnold Toynbee‟ydi. Hükümet 

konağının önündeyken bir papazın üç kadın cesedi getirmesi ve Rum olduklarını iddiası A. 

Toynbee‟yi iknaya yeterli olmamıĢtı. Zira kalabalığın tavrından onların Türk olmadığına 

kanaat getiren A. Toynbee, sivil Türklerin ellerinden silahları alındığı için böyle bir teĢebbüse 

geçilemeyeceği iddiasındaydı. Ayrıca yanına gelen Rumlardan hiçbiri Yunan hatlarının 

gerisinde bir Türk çetesi olduğundan bahsetmemiĢ, aksine grubun tek gördüğü Rum çetelerdi. 

Rum çeteleri ve Yunan askerleri küçük gruplar halinde bölgede dolaĢmakta ve Rum ile Ermeni 

köyleri sapasağlam dururken on altı Türk köyünün on dört buçuğu yerle bir edilmiĢti. Heyet 

Yalova‟nın diğer köylerinde de benzer manzaralarla karĢılaĢmıĢtı.
86

  

 

Kuva-yı Milliye’nin İleri Harekâtı Sonucu Gerçekleşen Rum Göçü 

Kuva-yi Milliye‟nin ileri harekatı neticesi kapıldıkları korku neticesinde ġile kazasının 

Yeniköy ve PaĢaköy ahalisi peyderpey Ġstanbul Sarıyer‟e gelmeye baĢlamıĢtı. Mültecilerin 

ihtiyaçlarını yerinde görmek üzere Muhacirîn Müdüriyeti‟nden Fazıl ve Safi Bey‟ler Sarıyer‟e 

gönderilmiĢti.
87

 ġile, Yeniköy, Darıca Rumlarından bir kısmı ise Kartal Kazası‟na bağlı Pendik 

ve Maltepe semtlerine gelmiĢtir. 30 Haziran 1920‟de yerinde yapılan tahkikatta Gebze‟de 

vukua gelen olaylar üzerine Darıca Rum erkekleri ailelerini orda bırakarak büyük kısmı 

Kartal‟a bağlı PaĢaköy‟ünde toplanmıĢtı. Yeniköy Rumları da kadın-çoluk-çocuklarından bir 

kısmını ġile‟ye, bir kısmını da ihtiyarlarıyla birlikte Pendik ve Maltepe‟ye gönderdikten sonra 

erkekleri PaĢaköy‟ünde toplanmıĢtır.
88

 

Kuva-yı Milliye‟nin baĢarıları sonucu Yunan Ordusu geri çekilirken yerli Rumları da 

beraberinde götürmekteydi. Nitekim Yunanlılar ġile ve Kandıra havalisini tahliye ederken 

yerli Rum ahaliden birçoğunu silahlı olarak beraberinde götürmüĢtür. Ġzmit‟e doğru çekilen 

Yunan Ordusu silah ve cephaneleriyle birlikte yerli Rumlardan 200-300 kiĢilik çeteler kurmayı 

ihmal etmemiĢti. Senelerden beri çetecilik ile meĢgul olan ġile ve Yeniköy ahalisinden olan bu 

Rumlar, her türlü savunma vasıtasından mahrum olan Müslüman ahaliye karĢı tecavüzlerde 
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bulunmaktan geri durmamıĢtır.
89

 Kuva-yı Milliye birliklerinin Ġzmit Cephesi‟nde taarruzlarını 

devam etmeleri Yunanlıların Ġzmit havalisini tamamen tahliye ederek kasabaya kadar 

çekilmelerini getirmiĢtir. Yunan askerleri ile birlikte civar köylerin Ermeni ve Rumları da 

Ġzmit‟e gelmiĢlerdi.
90

 Top sesleri Rumlarda olduğu kadar Yunan askerinde heyecanı 

arttırmıĢtır. ġehri tahliyeye baĢlayan Yunanlılar, Rum ve Ermenilere de Ģehri terk etmelerini 

tebliğ etmiĢlerdi. Muhiddin PaĢa kumandasındaki ilk Türk müfrezesinin Ģehre girmesiyle 

Ġzmit‟in Rum ve Ermenileri de Yunanlılarca tahliye edilmiĢti. Gerek takviye birliklerinin 

henüz gelmemesi gerekse Yunanlıların Ģehirde yangın çıkartmakta oldukları görüldüğünden 

Ģehri tahrip etmelerine meydan vermemek için Ģehre giren tek Türk müfrezesi aynı gece 

çekilmiĢtir. Fakat sabaha doğru takviye birliklerinin gelmesiyle Yunanlılar çekilmek zorunda 

kalmıĢlardı. Tahmini sayıları 10-12 bini bulan Müslümandan baĢka kimsenin kalmadığı 

Ġzmit‟te, Rum, Ermeni ve Musevilerin bir kısmı tahliye müddeti zarfında tamamen Ģehri terk 

etmiĢlerdi.
91

 

 

Batı Cephesi’nde Rum Göçleri 

Milli Mücadele sırasında Batı Cephesinde görülen casusluk had safhaya ulaĢmıĢtır. 

Isparta Rumlarının Ġzmir‟e sevk etmek istedikleri ticari eĢyalar arasında Kuva-yı Milliye 

aleyhine yazılmıĢ Ģifreli mektuplar ele geçirilmekteydi.
92

 Aslen Isparta‟nın ileri gelen 

ailelerinden olup Ġzmir‟de ticaretle uğraĢan Rum milleti‟nden Kara Yorgi Yunan Hükümeti 

tarafından propaganda için görevlendirilmiĢti. Isparta ve Uluborlu‟da geniĢ bir çevreye sahip 

olan Kara Yorgi bu bölge halkına Ġtalyanları değil de Yunanlıları istemeleri gerektiği 

hususunda propaganda amaçlı gönderilmiĢti.
93

 Yunan Genelkurmayı kendine tabi yerli Rum 

ahali ve memurlarından bazılarını millî hareket hakkında bilgi edinmeleri ve bu bilgileri 

Yunaninstan‟a iletmeleri için gizli cemiyetler halinde teĢkilatlandırmaktaydı.
94

 Ġtalyanların 

Anadolu‟daki harekete sempatiyle el altından yardım etmesi, kendi çıkarlarının yanı sıra 

ellerindeki savaĢ artığı malzemenin değerlendirilmesi açısından fırsattı. ĠĢgalleri altındaki 

deponun boĢaltılarak milliyetçilere gönderilmesine ses çıkarmayan Ġtalya, para karĢılığında 

Antalya‟ya getirdiği silah ve cephaneyi Türk Milliyetçilerine satmaktaydı.
95

 Fethiye 

Antalya‟ya yakın olması dolayısıyla Rum casusların cirit attığı bir merkezdi. Nitekim Fethiye 

Limanı‟ndaki Rumların dahile aldırılması ve oradaki bir Rum papazının derhal 

uzaklaĢtırılması Batı Cephesi Kumandanlığı‟ndan istenilmiĢtir.
96
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Hristiyan ahalisini beraberlerinde götürmiĢlerdir; Vakit, 19 Kanun-i sani 1921. 
90

Vakit, 12 Nisan 1921. Kuva-yi Milliye‟nin Bağçecik, Çengiler, Yeniköy‟deki baĢarıları Bursa 

Rumlarını da ürkütmüĢtü. Bursa‟da “geliyor” sedalarıyla haykıran Rumlar dükkan ve mağazalarını 

kapatarak evlerine çekilmiĢlerdi; Peyam-i Sabah, 10 Nisan 1921. Son askeri harekat neticesi Bursa‟ya 

3.000 Müslüman, 2.000 Rum, 712 Ermeni muhaciri gelmiĢtir. Yunan askeri idaresi ise Türk ahaliden bir 

çoğunu tevkif etmiĢtir; Peyam-i Sabah, 11 Mayıs 1921. 
91

 Vakit, 30 Haziran 1921. 
92

 ATASE, ĠSH, 59/85, lef 85-1. 
93

 ATASE, ĠSH, 15/14, lef 14-2. 
94

 ATASE, ĠSH, 333/12, lef 12-1. 
95

 Mevlüt Çelebi, Milli Mücadele Döneminde Türk-İtalyan İlişkileri, ATAM, Ankara 2002, s.80. 
96

 ATASE, ĠSH, 1539/70-3. 



 

 

 

  

279  CengizMutlu 

 

 

 
H i s t o r y S t u d i es 

Volume 4 Issue 2 

Temmuz /July 2012 

Ülkenin içerisinde bulunduğu olağanüstü Ģartlar mülahaza edildiğinde TBMM‟nin, 

özellikle Batı Cephesi gibi Yunanlılarla savaĢın sürdüğü nazik bir konumdaki gayri müslimlere 

karĢı tedbir alması kaçınılmazdı. Bu yüzden Bolu, Geyve, EskiĢehir, Kütahya, Afyonkarahisar, 

Denizli, Burdu, Isparta livaları dahilinde bulunan Rum ve Ermenilerden geçici olarak 20-40 

yaĢları arasında bulunan erkeklerin dahildeki bazı mevkilere muhafazası için sevk ve teb‟idleri 

Garp Cephesi Kumandanlığı‟ndan 14 Eylül 1920 tarihinde istenilmiĢtir. Teklifi müzakere eden 

TBMM 20-40 yaĢ arasındakilerin sevklerini, can ve mallarının muhafaza edilmesi suretiyle 

öneriyi kabul etmiĢtir.
97

 Özellikle Isparta civarındaki beĢinci kol faaliyetlerinin artması üzerine 

Uluborlu kazasındaki Rumların 1296 ile 1317 doğumlarına kadar olanlarının AkĢehir‟e sevk 

olunmalarına karar verilerek 8 Ocak 1921 sabahı ilk kafiledeki 58 Rumun sevki 

gerçekleĢtirilmiĢtir.
98

 Bu arada olanca gücüyle çalıĢan Yunan casus teĢkilatına karĢı Türk 

istihbaratı da elinden gelen çabayı sarf etmekteydi. Ġstihbarat toplarken yakalanan Rum kızları 

Isparta Rumlarına yapıldığı gibi Kayseri‟ye sürgün edilmekteydi.
99

 Burdur‟a gönderilen emir 

ile 20-40 yaĢ arasındaki Gayrimüslim erkeklerin AkĢehire sevki ve aynı zamanda bunlara 

asker muamelesi yapılarak askeriyeye dahil edilmesine karar verilmiĢtir. Yalnız bu emirleri 

yerine getirirken 14 Ģimendifer müstahdemîni istisna edilerek önce orada bırakılmıĢ, ardından 

trenle Eğridir‟e gönderilmiĢlerdi.
100

 1921 ġubat ayına gelindiğinde Türk kıtalarının Bilecik‟i 

tahliyesinin ardından Hristiyan gençlerinin eli silah tutanların bir çoğu, Müslümanlara karĢı 

husumetle yağmaya baĢlamakta, üzerlerine kuvvet gönderilince de ricat esnasında Yunanlılar 

ile birlikte çekildikleri gözlemlenmekteydi. Elde edilen istihbari bilgilerden cephe yakınlarında 

oturan Hristiyan ahalinin Türk Ordusu‟nu iki ateĢ arasında bırakacak teĢkilata sahip oldukları 

ortaya çıktığından bu durum hükümeti Gayrimüslimlere karĢı aldığı tedbirleri geniĢletmeye 

zorlamıĢtır. Cepheye yakın bulunan yerlerdeki kadın-erkek istisnasız tüm Gayrimüslimlerin 

geriye nakilleri Garp Cephesi Kumandanlığı‟nın önerisi üzerine Ġcra Vekilleri Heyeti‟nin 9 

ġubat 1921 tarihindeki oturumunda kararlaĢtırılmıĢtır.
101

 ġayet savaĢ mıntıkalarında bulunan 

Hristiyanların sevkleri, elveriĢsiz kıĢ koĢullarına rastlamaktaysa ertelenebilmekteydi.
102

 

Ankara Hükûmeti sevke tabi tuttuğu Hristiyanların her türlü yol güvenliğini sağladığı gibi 

nakil vasıtalarını da temin etmekteydi. Ġsmet PaĢa, 11 Mart 1921‟de mutasarrıflıklara 

gönderdiği emirle iltimas veya rüĢvetle kimsenin sevkten istisna edilmemesini, muhacirlerin 

mal veya paralarının yağma-gasp suretiyle talan edilmemesini, can ve ırzlarının saldırılardan 

korunmasını, sevk iĢlemleri sırasında muhacirlerin zecri tedbirlere maruz kalmamalarını, 

sevkiyat sırasında iaĢe ve iskanlarının muntazaman temin edilmesini istemiĢtir.
103

 Batı Cephesi 

mıntıkası dahilindeki Karahisar, Kütahya, EskiĢehir livaları dahilindeki Rum, Ermeni erkek ve 

kadın nüfuslarının Elazığ-Sivas vilâyetlerine sevkleri devam ederken, Güney Cephesi 

mıntıkasındaki Konya, Karaman Ereğli kazalarında bulunan Rum, Ermeni erkek nüfus ise 

Sivas ve Elazığ vilayetlerine nakilleri askeri tedbirler gereği uygulanmaktaydı. Fakat daha 

sonraki geliĢmeler mütalaa edilerek Ankara Hükûmeti kadın ve çocukların sevkini 
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durdurmuĢtur. Sadece 18-50 yaĢına kadar olan eli silah tutabilen Ermeni, Rum erkek nüfusun 

Sivas ve Elazığ Vilayetlerine sevkleri Mayıs ayında uygun görülmüĢtü. Sevke tabi tutulacaklar 

ise vakit geçirilmeksizin her türlü vasıtadan faydalanılarak Konya Ereğlisi‟ndeki mahalli 

hükümet memurlarına Sivas ve Elazığ‟a gönderilmek üzere teslim edileceklerdi. Ayrıca bu 

sevk iĢlemi için Ankara Hükûmeti muhacirîn tahsisatından 10.000 lirayı Konya vilâyetine 

gönderme kararı almıĢtı.
104

 Bu arada önce düĢmanla beraber gidip dönen Hristiyanlarla, gerek 

silahlı gerekse baĢka Ģekilde düĢmana fiili yardımda bulunan Rum ve Ermenilerin de malum 

sevk mıntıkalarına gönderilmesi kararlaĢtırılmıĢtı.
105

 Garp cephesi Kumandanlığı 14 Nisan 

1921‟de Bilecik Mutasarrıflığı‟na gönderdiği emirle, düĢmanla beraber gidip dönen 

Hristiyanlarla silah kullanmaya ve düĢmana yardım eden Rum ve Ermeni unsurlarının 

tamamen nakillerini istemiĢtir.
106

 Sivas, Erzurum Ģosesi üzerinde kritik bir mevkide olup 

civardaki Kürtlerle birlikte Ģekavete karıĢan ġerefiye Nahiyesi dahilindeki on beĢ parça Rum 

köyünün de Giresun‟un Kırık Nahiyesi‟ne sevklerine 29 Mayıs‟ta karar verildi.
107

 Nisan ayına 

gelindiğinde Kula‟daki yerli Rumların Salihli‟ye nakilleri tamamlanmıĢtı.
108

 Milli Mücadeleyi 

yürüten heyetin nakit sıkıntısı bazı yerlerde sevk iĢlemlerini ertelenmesine sebebiyet 

verebilmekteydi. Nitekim gerilere alınmak üzere Eğridir‟de toplu halde bulunan 

Gayrimüslimlerin sevklerinde kullanılmak için gerek iaĢe masrafları gerekse nakil vasıtaları 

için havale bulunamamıĢtı. Devlet muhacirlerin Eğridir‟de ikametlerini uygun görmeyerek 

yeni ikamet edecekleri yere güvenle taĢınmaları için gereken tahsisatı karĢılamaya 

çalıĢmıĢtır.
109

  

Ankara Hükûmeti elinden geldiği kadar muhacirlerin zaruri ihtiyaçlarını karĢılamak 

amacıyla muhacirîn tahsisatına ödenek koymaktaydı. Bu amaçla sevke tabi tutulan Rumların 

muhtaç olanların iaĢelerinin temini için 5.000 lira muhacirîn tahsisatına konulmuĢtu.
110

 

Cepheye yakın olan Rumların güvenli yerlere sevk iĢlemi 1922 Mayıs Ayı‟nda da Aydın ve 

Fethiye‟deki 200 Rum‟un BeyĢehir‟e sevkiyle devam etmiĢtir.
111

 Batı Anadolu‟daki Rum 

nüfus hareketleri sadece TBMM eliyle gerçekleĢmemiĢti. Yunan kuvvetleri Balıkesir 

Sındırgı‟yı tahliye ederken yörede bulunan atmıĢ hane kadar Rum ahaliyi de Akhisar‟a hicret 

ettirmiĢlerdi.
112
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Büyük Taarruz Sonrası Başlayan Rum Göçü 

30 Ağustos Zaferi‟nin kazanılması Anadolu Rumları arasında korku-tereddütten 

mütevellid bir heyecan yaratmıĢtı. Anadolu‟un her tarafında binlere varan Rum göçü Ankara 

Hükümeti‟nin verdiği teminatlara rağmen engellenememiĢtir. 

Büyük Taarruz‟un ardından Rum gazeteleri kaçanların 3.000, Ġstanbul‟dan kaçmak 

üzere Yunan Konsolosluğu‟ndan pasaport alanların sayısını ise 10.000 olarak vermekteydi. 24 

Eylül tarihinde Prens Maria, Grace, Bulgaria Vapurlarıyla Romanya, Yunanistan, Mısır‟a bir 

hayli Rum ve Ermeni gitmiĢti. Gidenler arasında Rum gazetelerinin önde gelen müdürleri de 

mevcuttu. Rum gazeteleri ahaliyi teskin etmek üzere yayınlar yaptığı halde Rum çevrelerinde 

görülen aĢırı telaĢ devam ediyordu. Üstelik itidal tavsiye eden gazetelerin müdürleri dahi dıĢarı 

kaçmıĢtı.
113

 

Ankara Hükümeti‟nin Ġstanbul temsilcisi Hamid Bey, Çağadamard Gazetesi 

muhabirine verdiği demeçte iĢgal mıntıkasındaki Hristiyanlara karĢı hiçbir cereyan mevcud 

olmadığı gibi, Türkler nasıl himaye edildiyse aynının devletin bu unsuruna karĢı da 

sergilendiğinin altını çizmekteydi. O an için hangi Ģehirde ne kadar Ermeninin-Rum‟un kaldığı 

bilinmemekle birlikte Yunanlılar ric‟at ederken Rumları olduğu kadar Ermenileri de cebir 

kullanarak beraberlerinde götürmekteydiler. Hamid Bey, muhabirin Kütahya ve Gönen‟de 

katliam söylentileriyle Türk eĢrafın kati olarak Hristiyanlara teminat vererek hicret 

etmemelerini söylemelerini nasıl değerlendirdiği sorusuna da, Gönen‟in henüz Türk askerleri 

değil çeteler tarafından geri alındığını, Kütahya‟da ise Yunanlıların terk ettiği yerleri tamamen 

ateĢe vermelerine mukabil Türk askerinin hiçbir aĢırılıkta bulunmadığı cevabını vermiĢtir.
114

 

Gayrimüslimlerin Anadolu‟dan tahliyesi söylentisi Ankara Hükûmeti‟ni hemen 

harekete geçirmiĢti. Rauf Bey, 7, 8 Kasım tarihlerinde Ġstanbul‟daki TBMM temsilcisi Refet 

PaĢa‟yı Ġstanbul‟daki yüksek komiserleri aydınlatma hususunda uyarmıĢtır. Amiral Bristol‟un 

müracaatına cevaben daha evvel gönderilen telgrafta Gayrimüslimlere kolaylık sağlanması 

amacıyla ve kıĢın gelmesinden ötürü sadece arzu edenlerin belli bir tertip dahilinde dıĢarıya 

çıkmalarının serbest bırakıldığı bildirilmekteydi. Bu müsaadenin ise tehcir olarak algılanması 

elbetteki yanlıĢtı.
115

 Gayrimüslimlerin memleket haricine çıkarılması gibi alınmıĢ bir karar 

yoktu. Nitekim, verilen bir aylık müsaade kıĢın gelip çatmasından önce kendi istekleriyle 

gitmeye karar verenler içindi. Aynı kaygı banka iĢlemlerinin aksayacağı yönünde Osmanlı 

Bankası müdürlerinde de vardı. Osmanlı Bankası‟nın Rum ve Ermeni memurlarından 

baĢlamak üzere gitmek isteyenlerin ihracı gibi bir durum zihinlerde olmadığından, banka 

müdürünün endiĢesinin giderilmesi Refet PaĢa‟dan istenilmiĢtir.
116

 Refet PaĢa gazetecilere 

konu hakkında bir beyanat vermiĢtir. Ahalinin muhaceretini değerlendiren PaĢa, kendisine 

kalsa göçü durdurmak için her Ģeyi yapacağını, fakat böyle bir giriĢimin korku ve endiĢeyi 

daha da arttırmaya yol açacağını beyan etmiĢtir. Bununla beraber yapabileceği tek Ģeyin 

ahaliden- “bila-tefrik ve hiçbir kayda tabi olmaksızın Ġstanbul‟un bi‟l-cümle sekenesi”- 
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itidallerini muhafaza etmek olduğunu rica etmiĢtir. Çünkü PaĢa‟ya göre korkarak göç edenler 

aldanmakta olup, hakikat sadece bundan ibaretti. Azınlıkların mübadelesi hususunda ise Refet 

PaĢa, mübadelenin ancak siyasi antlaĢmaların sonunda onaylanacak belgelere dayanması 

gerektiğini, bu gibi antlaĢmaların akdine kadar korkuların yersiz olduğunu belirtmiĢtir.
117

  

Ġngiliz Askeri Kuvvetler Komutanlığı tarafından Çanakkale ahalisine hitaben 21 

Eylül‟de bir beyanname neĢredilmiĢti. Durumun belirsizliği sebebiyle tarafsız mıntıka 

dahilindeki yerli olmayan ahalinin en kısa sürede çekilmelerinin istenildiği beyannamede 

Ġngiliz kuvvetlerinin gerek kara gerekse deniz nakliyatını tedarikle mesul olmayacağının altı 

çizilmekteydi. Beyannamede özellikle Ġngiliz kıtaları ile Kuva-yi Milliye arasında vukua 

gelecek olası bir çarpıĢma durumuna karĢı ahalinin gitmesi tavsiye edilmekteydi. Din ve 

mezhep ayrımı yapılmaksızın herkesin hazırlığını yaparak Çanakkale‟yi terklerinin istenildiği 

bildiride, alınan kararın tüm halkın hayatlarının korunması için olduğunun altı 

çizilmekteydi.
118

  

Yunan Ordusu‟nun bozgununun ardından Atina‟nın verdiği askerlerle birlikte ahalinin 

de götürülmesi emri üzerine, mahalli askeri makamların yürüttüğü muhaceret iĢleminde 

nakliye vasıtalarının eksikliğinden Rumların bir kısmı yürüyerek hicret etmek zorunda 

kalmıĢtır.
119

 Rum gazeteleri ise, göç etmekte olan Rumların Anadolu‟dan gelenlerle birlikte 

600.000‟e ulaĢtığını yazmaktaydı. Bu gazetelere göre, otomobilden develere varıncaya kadar 

her vasıtanın kullanıldığı Karaağaç Köprüsü göç eden Rumların geçiĢine kafi gelmemekteydi. 

Anadolu‟dan Trakya‟ya hicret etmiĢ 250.000 muhacirle birlikte sayıları 600.000‟e çıkan 

muhacirler için Trakya limanlarına tüm nakliye gemilerinin gönderilmesi istenilmekteydi. 

400.000‟den fazla muhacirîn dağıtıldığı Selanik, Pire, Golos, Hanya Ģehirlerinde artık yer 

kalmamıĢtı. Atina Hükümeti Doğu Trakya muhacirlerinden Batı Trakya‟da 100.000, Doğu 

Makedonya‟da 100.000, Epir ile Yunan adalarında 100.000 muhacir iskan etmeyi 

düĢünüyordu. Diğer taraftan Patrik Miletos baĢkanlığında toplanan patrikhane meclisi Ġtilaf 

Devletleri‟ne çektiği telgrafta, Trakya‟nın süratle boĢaltılmasından dolayı Rum unsurunun 

uğradığı sefalet protesto edilmekte ve Hristiyan anasırın himayesi talep edilmiĢtir.
120

 

Büyük Taarruz‟un baĢarıya ulaĢmasıyla baĢlayan Rum göçü Karadeniz sahillerinde 

gerek Pontusçu çetelerin gerekse yerli Rumların kaçıĢını beraberinde getirmiĢti.
121

 Karadeniz 

sahillerinden göçün baĢladığı en önemli merkezlerden biri Samsun‟du. 27 Kasım tarihine 

kadar Ģehirdeki Rum ve Ermenilerden 2.500 kiĢi hicret etmiĢti. Hicret ederken taĢınır mallarını 

satıp, taĢınmazlarını ise kiraya vermek suretiyle elden çıkarmaktaydılar.
122

 Gül Cemal 

Vapuru‟yla hicret edenlerin en önemli duraklarından biri olan Ġstanbul‟a gelen 500 muhacir 

patrikhanelere ait müesseselere yerleĢtirilmiĢti.
123

 Muhacirleri taĢıyan vapurlar ihtiyaca kafi 
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gelmediğinden Amerikan Yardım Komitesi tarafından Ġngiliz Garriela ve Avusturalya 

vapurları kiralanmak suretiyle Rum ve Ermeni muhacirlerini almak üzere Samsun‟a 

gönderiliyordu. Karadeniz sahillerinde sayıları 30 bine yaklaĢan Hristiyan muhaciri almak 

üzere baĢka vapurlar da gönderen Amerikan Yardım Komitesi, bu muhacirleri ilk durak olarak 

Ġstanbul‟a, buradan da Pire baĢta olmak üzere diğer Yunan Ģehirlerine taĢımaktaydı.
124

 

Yunan Ordusu‟nun mağlubiyetinin yaptığı akis, Batı Anadolu Rumları arasında büyük 

bir heyecana sebebiyet vermiĢti. Büyük Taarruzla bozulan Yunan Ordu askerleri kaçarken 

gerideki halk da kaçmaktaydı. Kordon boyunda adeta iğne atılsa yere düĢmemekteydi. 

Kaçmaya çalıĢan yerli Rumlara ırkdaĢları dahi yardım etmiyordu.
125

 “Terkete Turkos, (Türkler 

geliyor)” edası içinde baĢlayan telaĢ içerisinde dört Yunan nakliye gemisi Ġzmir limanına 

gelmiĢti. TelaĢ ve heyecan içerisinde Yunan subayları ailelerini vapurlara tırmandırmakta, 

Ģehirde ise asayiĢ ve inzibat kalmamıĢtı.
126

 Ġzmir‟den Ġstanbul‟a gelen haberlerde dahilden 

Ġzmir‟e gelen 200.000 muhacirle Ģehir tamamen dolmuĢtu. EĢraf ve zenginler Ģehirden hareket 

etmekte ise de yeni gelenler bunların yerlerini doldurmaktaydı. Banka ve ticarethanelerin 

kapandığı Ġzmir‟de ekmek sıkıntısı görülmekte, Ġzmir ufuklarında görülen Türk uçakları ise 

heyecanı daha da arttırıyordu. DüĢman askeri tesislerini bombardıman eden Türk uçakları, 

ayrıca ahaliye beyannameler atmaktaydı.
127

 TBMM Ordularının Ġzmir‟e girdiği günlerde 

Mustafa Kemal PaĢa orduya gönderdiği emirle, Hristiyanlara kötü muamelede bulunanların 

idam cezasına çarptırılacağını beyan etmiĢtir.
128

 Amiral Bristol ise hükümetini bilgilendirerek 

Ġzmir muhacirlerinin gemilere bindirilmesi için hem müttefik hem Yunan vapurlarının Ġzmir 

Limanı‟na gitmelerine müsaade olunması için Gazi Mustafa Kemal PaĢa ile sürdürdüğü 

müzakereleri sonuçlandırıncaya kadar muhacirlere yapılan yardımları tehir ettiğini 

bildirmiĢtir.
129

 24 Eylül‟de Ġzmir‟den hareket eden Ġtalyan bandıralı Konstantinopol Vapuru 

Ġzmir‟den 2.000 kadar Rum muhacirîni Midilli‟ye götürmüĢtü.
130

 Londra‟dan gelen haberlere 

göre Ġngiliz ve Amerikalıların yardımıyla 26 Ağustos‟tan Ekim ayına kadar sayıları 180.000‟e 
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 Vakit, 10 Kanun-i evvel 1922. 
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 Ġzmir‟e ilk giren gazetecilerden olan Yakup Kadri bu durumu Ģöyle aktarmaktaydı; “Meğer 
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Yay, 1993, s.167-168.  
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 Vakit, 8 Eylül 1922. 
128

 Vakit, 10 Eylül 1922. 
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 Vakit, 22 Eylül 1922. Atina‟dan gelen haberlerde Ġzmir‟e muhacirleri almak üzere aralarında 

Japon vapuru da olan bir çok vapur gidiyordu. Tan Gazetesi‟ne göre Türk Ordusu‟nun Ġzmir‟e giriĢiyle 
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ulaĢan Ġzmir muhacirlerinin tahliyesi tamamlanmıĢtı. Günde 30.000-40.000‟inin Ġngiliz harp 

gemilerinin nezaretinde eĢyalarıyla birlikte gemilere bindirildiği muhacirlerin 2.000‟i Ġngiliz 

tebaasıydı. Bu arada Patrik Miletos büyük kısmı dıĢarıdan gelmek üzere muhacirler için 

100.000 liranın toplandığını söylemiĢtir.
131

 Atina‟dan gelen haberlere göre Ankara Hükümeti 

tarafından verilen mühletin sonuna kadar Rumlar‟dan hicret edenlerin miktarı 180.000‟e 

ulaĢmıĢtı. 1 Ekim‟e kadar 85.000 kiĢi Ġngiliz gemilerine binmiĢ, bu esnada gerek Amerikan 

gerekse Fransız ve diğer devletlerin gemileriyle göç edenlerin sayısı 150.000‟i bulmuĢtu. 

Amerikalılar Midilli‟deki muhacirlere büyük miktarda zahire göndermiĢtir.
132

 

 

Sonuç 

Mora Ġsyanı ve akabinde Yunanistan‟ın kurulması Türk-Rum iliĢkilerinde bir dönüm 

noktasıdır. Bu tarihten itibaren topraklarını Osmanlı Devleti aleyhine geniĢleten Yunanistan, 

diğer taraftan Osmanlı topraklarındaki Rumları tahrikten geri durmamıĢtı. Balkan SavaĢları 

devam ederken Aydın‟dan binlerce Osmanlı Rum‟u kilisenin de ön ayak olmasıyla firar ederek 

Yunanistan‟daki gönüllü alaylara katılmıĢ ve Türk askerine karĢı silah kuĢanmıĢtır. SavaĢlar 

devam ederken maneviyatları bozulan Rumlar Divan-ı Harplerde yargılanma korkusuyla yavaĢ 

yavaĢ Yunanistan‟a göçmeye baĢlamıĢtı. I. Dünya SavaĢı‟nın baĢlamasıyla birlikte özellikle 

kıyı bölgelerinde yaĢayan Rumlar, yapılan propagandanın da etkisiyle Ġtilaf Devletleri‟ne Türk 

Ordusu hakkında istihabari bilgi verdikleri gibi, Türk Ordusu‟nu arkadan vurabilecek bir 

görünüme bürünmüĢlerdi. Durumu değerlendiren Osmanlı Devleti, gerek boğazların 

güvenliğini sağlamak gerekse müttefiklerin çıkarma yapabileceği yerleri kontrol altında 

tutabilmek için Rumları iç kesimlere sevke karar vermiĢti. SavaĢın sona ermesiyle Rumlar da 

tehcir edildikleri yerlerden geri dönmeye baĢlamıĢlardı. Göçler devam ederken Yunanistan, 

Türk topraklarına ileride olası bir plesibite karĢı nüfus kaydırma politikası takip etmiĢtir. Diğer 

taraftan; Pontus çetelerinin ciddi bir tehdit arzetmesi, Karadeniz sahillerinde casusluğun 

ayyuka çıkması, Yunan donanmasının önce Karadeniz sahillerini bombalaması ve ardından 

sahillere çıkarma yapma Ģayiasının yoğunlaĢması milli mücadeleyi yürüten heyeti Pontus 

sorununa karĢı daha etkili tedbirler almaya itmiĢtir. 12 Haziran 1921 tarihinde alınan kararla 

15 yaĢından 50 yaĢına kadar eli silah tutabilen Rumların sahilden iç kesimlere alınması 

kararlaĢtırılmıĢtı. Karadeniz sevkini Batı Cephesi‟nde Yunanlılarla çarpıĢma alanlarındaki 

Gayrimüslimlerin sevki izlemiĢtir. Kuva-yi Milliye birliklerinin ileri harekatı neticesinde 

kapıldıkları korkuyla yerli Gayrimüslimler de Yunan askerleriyle birlikte nakledilmiĢtir. 

TBMM‟nin aldığı önlemler savaĢ halinde olduğu çevrelerde rahatsızlık yaratıp Türk karĢıtı 

propagandayı tetikleyecekti. Ankara Hükümeti ise bu propagandaya elinden geldiğince karĢılık 

vermeye çalıĢmıĢtır. Büyük Taarruz‟un ardından yurdun her tarafında gerek korku, gerekse 

Yunan askerlerinin zorlamasıyla binlerce Rum akıbetlerinin ne olacağını kestiremeden Türkiye 

dıĢına göçmüĢtü. 

Rumlar yüzyıllardır Türklerle birlikte yaĢadıkları topraklarla batı arasında aracılık 

vazifesi görmüĢlerdi. Fakat imparatorluğun son yüzyılından itibaren yüzlerini tamamen batıya 

dönmeleri, batılıların vaatlerine kanmaları dolayısıyla doğup büyüdükleri toprakları elem ve 

ıstırap içerisinde yaĢanmaz bir hale getirmiĢlerdi. Gerek I. Dünya SavaĢı, gerekse mütareke 
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döneminde uygulanan sevk ve iskân Türk devlet ricali tarafından Gayrimüslimlere özellikle de 

Rumlar‟a karĢı planlı bir göç ve etkisiz hale getirme politikası değildir. Rumların Milli 

Mücadele‟ye katılımının istendiği halde bunun gerçekleĢtirilememesi, hatta Ankara‟daki 

meclise dahi katılmamaları Türklerle Rumların beraber yaĢama sürecinde önemli bir kırılma 

noktası olarak karĢımıza çıkmaktadır. Mütareke döneminde Türk-Rum iliĢkilerinde yaĢanan 

kırılma TBMM‟nin azınlıklar politikasına bakıĢını da değiĢtirdiğinden, Büyük Taarruz sonrası 

tüm azınlıklar için mübadelenin esas kabul edilmesine sebep olmuĢtur. Nitekim, Lozan 

görüĢmeleri sırasında TBMM Hükümeti‟nin ana politikası mübadeleyi savunmak olmuĢtur. 
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