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EVANGEL~A BALTA ~ L E  MUHAC~RNAME KARAMANLI 
MUHAC~RLER ICIN $ 1 ~ 1 ~  SEDASI ~ J Z E R ~ N E  SOYLESI 

Filiz Bilge 

Lozan Antlagmasl sonrasznda mecburi nhfis miibadelesi ile Yunanistan 'daki 350.000 
Miisliimana kargzlzk Turkiye sznzrlan iqindeki Rum Ortodoh kilisesine baglz 1.200.000 nufis, 
apar topar gayriinsani gartlarla Yunanistan 'a yollandz. Ve yeni vatan dedikleri yerde evsiz, 
igsiz fakir miilteciler oldulal: Bu kitap muhacirlerin qektikleri aczlarz, isyanz anlatzyol: Onlann, 
yollarda en giizel yerlerden geqerken bile diinyalan artzk bir bataklzk olmugtul: Jiir geklinde 
kargzmzza qzkan bu anlatzlar insanzn her fiirlii qaresizliginin aczsznz bize yagatzyol: Hem de dize 
dize, resim resim. insanzn insanlzga elegtirisi ve yakarzglarz qok canh. 

Ey muhacir durrna agla imdat yoktlr kirnseden 
Turkiya'den biz kovulduk hi$ kabahat itmeden 
Yurdumuzdan, Yunan deyu Turkler bizi kovdllar 
Burdakinlar Turkten beter cumlemiz(i) uzdiler 
Hem bogd~lar, hem soydllar, $ok perugan ittiler, 
Canrm~zl ovalara a$ meskinsiz attllar. 

Bize ait Turk evleri zabitlere virilmig, 
Bir k~smlna memurlar de flrsat bulmug yerlegmig 
Hatta zengin, Rum, Musavi, yerli a lpk  kurtlarl. 

1924 'ten baglayarak Muhacir Sedasz adlz gazetede Karamanlzca denilen yani Yunan 
harferiyle Tiirk~e yazdmy. bu 25 adet giir seqkisi Muhacirni3me adzyla ~s tos  Yayzn 'dan bu 
yzl baszldz. Diliyle, ruhuyla resimleriyle bizim iizerimizde sarszcz bir etki bzraktz. Bu kitabz 
hazzrlarken motivasyonunuz neydi? 

Ba~langigta Muhacirndme'nin yayimlanmasilun Suriyelilerin gogii olgusundan hareketle 
gergekle9mediij;ini vurgularnak isterim. Kitap, 20 15 ve 20 16'da Yunanistan'a ve oradan da 
ba~ka Avrupa iilkelerine v m a k  iqin Ege Denizi'ni gegen Suriyeli gogmen dalgalmna denk 



dugtii. Oysa Muhacirntime'nin yaymnm yegane diirtiisu konuya olan akademik ilgimizdi. 
35 yldan uzun bir siiredir nufus mubadelesi, Anadolu ve 1922'den ve Lozan Antlagmasi'mn 
irnzalanigmdan soma yeni vatanlm olan Yunanistan'daki Kuqiik Asyali topluluklmn tarihi 
konulmyla ilgileniyorum. Aytek Soner Alpan ise doktora konusu olarak Nufus Mubadelesi ve 
Yunanistan ile Tiirkiye arasindaki mubadiller meselesini seqmig durumda. MuhacirnGme'nin 
yaymi fikri Atina'da 20 13 yllmda olugmugtu. Koleksiyonun 25 giirinin ilk biqimi, Uqhisar'da 
2013 Kaslm'mda gerqeklegtirilen 111. Uluslararasi Karamanlica Caligmalari Caligtayi 
vesilesiyle bir brogiir olarak dolagima sokulmugtu. Yay~lnlanrnasi diigiiniilen ~iirkqe-hgilizce 
baslusi orada duyumlmugtu. Yuz adet nurnaralanmig kopya qaligtay katilimcilarina, 
konugmacilara ve halka da@tilmigb. Cegitli megguliyetler ve aym zamanda yayimin hazirlan- 
mas1 iqin gerekli kiiqiik serrnayenin ternin edilrnesinin giiqliiw, bunun zamaninda gerqek- 
legmesini engelledi. Subat sonu Mart baglarinda artik kitap matbaaya gitrnek uzereyken 
Avrupa'ya ulagmak iqin Ymanistan'a varan Suriyeli ve ba~ka birqok iikeden goqmenin ortaya 
q~kard@ miilteci meselesi arbk kununsal bir qoziim gerektiren uluslararasi politik bir mesele 
halini almgb. Soz konusu olan trajik bir tesaduftii. 

Muhacirntime'nin yayrmlamgi dogal olarak Suriyeli multeciler dalgasiyla kaqmilmaz bir 
biqimde baglantilanh. 13 Mayis 20 16 giinu kitabin tanitiminin yapildigi ~stanbul'daki 
Sismanoglio Megaro'da Yunanistan'dan bir dost bana "Bazz anlar var ki sarszczdzr" baglikli 
bir videonun eglik ettigi, sicak bir mesaj yollah. Bu video da, Midilli'ye daha yeni ayak basmg 
Suriyeli bir miiltecinin kendisi ve vatandaglmnin yagahklan hakkmdaki yiirek parqalayici 
bir garhyla baglamaktayh. Denize, dalgalmi durdurmasi iqin bir qam.. . 

',I. ' . 

Sarlunin sozleri; 

Ey Deniz bize sevgini ver 
Ne oldu bize halimizi gor 
Cevirme bize, Suriyelilere dalgalannr 
Ask ve nezaketle kabul ettik herkesi 
Biz dusunce ihanete ugrad~k fakat 
Aglamad~ bizim igin hig kimse 
Yanrmrzda durmuyor bir dost 
Ey Deniz, dalgalann~ ver ' 

Kay~kta gocuklarrmrz var, hatrralar ve hayat 
~ocuklarrmrzm hayatlarr gifli dalgalarrnla 
Dalgalar aldr onlarr heyhat! 
Ey Deniz, dalgalarrnr bize bir anne gibi ver 
dalgalarrnla beraber ver merhamet! 



Bu dizeleri, Muhacirndme'de yayimladigmiz Karamanlica giirlerle neredeyse ozdeg 
olduklamdan ve bir ihtimal bunlar da qarh olduklmndan not ettim. 

Bu manzum giirleri okurken ifadeleri qok tanzdzk geldi. Jiirlerin biqimsel ozelliklerinden 
bahsedebilir misiniz? 

KURU KAFA 

. . . 
Vicdanlar pek bozuldi budrr igin berbadr 
Faziletin hiq kalmadr ne liizumu ne tad1 
Yetigmez mi ya Rabb fakirlerin feryadr 
Ne zeman yetigecek gu felegin imdadr. 

Kitabi hazrrlayanlar olarak ikimizin de tarihqi oldu@ gerqeginin bagtan tekrar altinl 
qizmeliyim. Bana soracak olursamz giir haklnda konugmak iqin kendimi yetkin sayrnam. 
Filolog degilim, sorunuza y m t  olugturacak bilgilere sahip degilim. Dam anhyorsam benden 
yayimladi@n giirleri analiz etrnemi istiyorsunuz. fzin verirseniz, bunu yapmama olanak 
verecek teorik teqhizata sahip olsaydim dahi bunu yapmayacagimi soylemek isterim. Bunu 
uygunsuz ve bilhassa yersiz olarak degerlendiriyonun. Misralarin bizatihi kendileri 
gosterilmesi gerekenleri gostermeye kafidirler. $iir a c m ,  sevincin ve her giiqlii, gerqek hissin 
dile getirilmesi iqin daima en etkili vasitayh. Tiirkge konugan Anadolulu Ortodokslmn bu 
basit dizelerde dile getirdikleri aci qrlmazdr. Sevdiklerinin ve vatanlmmn kaybi, hiqbir kusur 
iglememig biitiin bu insanlmn ata yurdundan koparilmalm, saysiz qilenin akabinde yoksul, 
bu kadar yirksek sayda miilteciyi kabul etmeye hazrl~kslz Yunanistan'a ulaymalm, yoksulluk, 
aqllk, sitma salginlm, so@.&, bir q a t m  olmaygi, nostalji. Saysiz bireysel oykii, ote yandan 
tiirn multeciler iqin bir biqimde ortak olan oykiiler. 

Nufus mubadelesinin hemen akabinde yayimlanmaya baglayan Muhacir Sedasz 
gazetesinin degigik nushalarina dagilmiq halde bulunan giirler, hemen yani baqlarindaki 
sutunlasda bulunan gazeteci kalemlerinin aqiga q~kashgi aym dramlm kendi usullerince tasvir 
etmekteydiler. 1923- 1925 yillm arasinda miiltecilerin ve ayni zamanda tiim Yunanistan'in 
yagaQgi qegitli dramlan, Ege'nin her iki yakasinda hiq olmazsa uq kugagin hayatlarini 
damgalayan hadiseleri yogunlagtmyorlar. Yaralar qok derin. Bu yiizden tarih yazimi, birkaq 
ciddi tarihsel qaligma istisna tutulursa, uzun bir sure miibadelenin tarihine yaklagimda 
kifayetsiz ka1Q. Zorunlu Niifbs Miibadelesi, tarihteki bu biricik olay, 200061i yillardan itibaren 
tarihsel kriterlerle bir aragtlrma nesnesi haline geldi ve o donemden itibaren konu haklundb 



kitap bagliklmnm, makalelerin sayisi yavag yavag artti. Muhacirncime'nin yayimlanmasi 
araciligiyla bizim katkmz bu baglama dahil oluyor. 1922- 1925 yillarmda Yunanistan ve 
Tiirkiye arasindaki multecilik meselesine iligkin ilgimizin bir parqasi olarak Osmanli 
fmparatorlu& doneminde Anadolu'daki Ortodoks topluluklann hayati ve kiiltiirlerine iligkin 
qaligmalanwin bir devamini olugturuyor. &sa bir siire iqerisinde Tiirkqe konugan Anadolulu 
Hiristiyanlmn orta Anadolu'daki tarihleri ve ayni zamanda ekonomik sebeplerle goq 
ettikleri b u m  kent merkezlerindeki cemaatlerine dair qaligmalanmin kirkinci yilini 
dolduracaglni soylememe izin verin. Karamanlica qaligmalm akademik haritaya geqirmek 
iqin Yunan harfleriyle yazil&g Tiirkqe kitaplarla, gazetelerle ve dergilerle sistematik olarak 
ilgilendirn ve ilgileniyorum. Hem Tiirk hem de Yunan qaligmalan iqin bu alanin mugterek bir 
saha olugturdugunu vurgulamaya qaligmaktaylm. Genq biliminsanlarim bu alanla ve ayni 
zamanda buna denk dugen qaligma alanlanyla ilgilenmeye teqvik etmekteyim, zira Osmanli 
hparatorlu@'nda Tiirk dilli gayrimuslim tebaya paralel olarak, Ortodoks Rumlam, Protestan 
Ermenilerin, Yahudilerin vb. kiiltiirel ifade biqimleri bulunrnaktaydi. 

Dolayisiyla Yunanistan'a goqmug Tiirk dilli mubadillerin tarif edilemez acilanni giirler 
veya garlo dizeleri gibi bagka vasitalarla ifade ettikleri bir gazete olan Muhacir Sedasz ile 
ilgilenmemiz dogal&. ' 

Bu giirlere bir tarihqi olarak egildim, zaten bu giirlere eglik eden ve soylenenleri veya ima 
edilenleri yorumlayan notlardan da bu goziilanektedir. Bir yaylmcmln ilk vazifesinin de bu 
o l d u m a  inamyorum: Okuyucu kitlesine tespit ettigi bilinmeyen metinleri olabildigince 
butiinliiklu ve tam bir gekilde aktarmak. Okur kitlesini, iqeriklerini anlamasr iqin metinlerle 
ilgili yeterli derecede iqerikle donatmalidu. Benim de, okuru, onu ilgilendiren patikalan 
bulabilmesi iqin temel bir bibliyografya ile blrakarak, olabildigince sade bir biqimde $apmaya 
qaligt@m gey buydu. Kitabi hazlrlayan olarak gorevimin bu o lduma  inaniyordum ve bu 
seqimden sorumlu oldu@mdan birinci tekil gahsi kullamyorum. Hem giir hem de tarihsel bir 
tanlklik olarak Muhacirncime'nin iqeriginin uzun bir yola sahip olaca@nl dugunuyorurn. 
Gelecekte qok sayida degigik yaklagimla incelenecegi kanaatindeyim. Filologlara, tarihqilere, 
antropologlara sundu@ iqerik sadece mubadele sonrasi yillarla smlaflmamakta. Ayni zaman- 
da msralar, olugmakta olan yeni Yunanistan'da gelecekte meydana gelecek ve hem Kuquk 
Asyali multecilerin hem de yerli Yunanlann kaderine damga vuracak geyleri de onceden 
duyurmaktalar. 

Siirlerde tematik bir a h ~ z n  varlzgzndan soz edebilir miyiz? Nelerdir bunlar? 

Muhacirncime'nin onsoziinde lusaca igaret ettigimi tekrarlayacagim. Siirlerin qo& gimdi 
hakkmda, mubadillerin anavatan Yunanistan'da yagadiklan amansiz, insanlikdigi gimdi 
hakkinda, bu yeni yerde koklegmek ve onu vatan kilmak iqin insani hale getirmek iqin 
mucadele ettikleri, bireysel ve kolektif diizeyde kimliklerini yeniden inga etmek ve yeniden 
uyarlamak zorunda kaldiklan gimdi haklonda konugmaktalar. Tarif edilemeyecek giiqliikler 



altinda ekmek ve altina siginacak bir qati iqin giinliik mucadele iqinde, hayatta kalma ve 
varligini muhafaza etrne savagi iqerisinde, Tiirkqe konugan Anadolulu mubadillerin bizzat 
kendileri tarafindan, biinyesinde tiim bunlmn sergilendigi giirler yazildi. Ata yurdundan goq 
ederken sevdikleri kigilerin oliimu, yerlegtirildikleri batakllk bolgelerde onlm lunp geqiren 
tifiis ve sitma, aqlik, baglarmi sokacak bir qati ve yevmiye arayigi, boylesi bir trajediyi 
yonetebilecek hazirliga sahip olmayan Yunan devletinin beceriksizligi, siyasallagmig bir 
hayatin cahili olduklmndan qaresiz bir biqimde izledikleri siyasal mucadeleler ve ishraplar, 
particilik, devlet gorevlilerinin vazifelerini ifa ederkenki merhametsizligi ve keyfiligi. 
Restorasyon baglaminda mubadillerin ve kamu kaynaklarinin somiiriilmesine izin veren 
mekanizmalar. Zengin firsatqilar tarafindan yoksul ve kovalanmi olanlmn vahgi somiiriisu, 
kisitli kaynaklarin paylagmi iqin yerli nufbsla giindelik kargi kargiya gelmeler ve zaman 
zaman giddetli qatqmalar, kiifiirlu salhnlar. Yerli toplumun mubadillere yonelik ve ozellikle 
Tiirkqe konugan miibadiller soz konusu oldumda belirgin bir biqimde artan gupheci ve 
degersizlegtirici tam. Butiin bunlar ve bagka birqok yaganmig durumlar, yayimladi~imiz 
Karamanlica dizelerde betimleniyor. Ve hepsi mubadilin o zamana kadar besledigi anavatan 
resminin yalanlanmasinin dofprdu@ aci hisle sonuqlaniyor. Hepsi homojen bir ulusal 
toplumda giddete maruz kalmig olmanm, vatamn bizzat kendisinde siirgiin yagiyor olmanin 
travmatik gokunu gosteriyor. Sadece bir giir geride kalan yurda, nostaljik biqimde deginiyor. 
Yeni qevrenin olumsuz ve dugmanca kogullmnda hayatta kalmak iqin zanzri bir enstriimana, 
anilara kaqmaya bagvuruyor. 

. - . * 

Kitapta kimi gairlerin adlarz yok, kiminin giirleri betimleyen rumuzlarz var: Czplak, 
Fakir, Bedbaht gibi. Bunun yanlszra en az giirler hdar  qarpzcz qizimler bize hiqbi;'duyusal 
hqzg alanz bzrakrnzyor: Acznrn rengi siyah beyaz mzdzr? 

Siirlerin go@, giirin iqerigini de gosteren rumuzlarla imzalanrmg. 0rnegin Cirkin rumuzu, 
giizellikten ve ihtimal ki giizelin sahip oldu@ qapkmhktan da mahrum oldumdan, b m a  
hizmetlerinin sorumlu gorevlisi tamfindan oyalanan qirkin miilteci luzlnln acilanm betirnleyen 
giirin yarabcisi tarafindan kullaniliyor. Bazi giirler imzalaflmig, bazilm da boyle bir irnzadan 
yoksun. 

Kitabin arkadagim, olaganustii sanatqi Semih Poroy'un qizimleriyle tamamlaniyor 
olmasmdm ozellikle mutluyum. Cizimler basit, qizgileri sade. Yiizlere balulhgmda yiiregin 
acisini, qaresizligi yansitan sadece iki qizgi goriiluyor. Lafazanliga ihtiyaq duymayan qizimler 
Karamanlica metnin hemen yanibaginda duruyor ve onlarla diyaloga giriyor, misralm gorse1 
bir biqime biiriindiiriiyor. Bu qabay ustlenmeyi kabul ettigi iqin arkadagm Semih'e qok gey 
borqluyum. Cumhuriyet gazetesindeki qizimlerini yllardn takip ettigimden sonuqtan eniindim. 
2013'te giirlerle yapt@imiz ilk brogiirii ona teslim ettim ve uzun bir siire emek sarfederek 
qaligmaya bagladi. Goriigmelerimizde dile getirdigi gibi qabuk qikrnasi hiq de kolay olmayan 
bir igti bu. Kendisi de soyadmm igaret ettigi gibi, Serez'in Poroy koyii kokenli, uqiincu nesil 
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bir mubadil oldu&ndan konuyla kigisel bir alakasi da bulunmaktaydi. Bu sonuqtan otiirii 
kendisine miitegekkirim. 

Ayni zamanda, Yunanistan'dan kovulan Musliimanlmn ve ulus devlet olma siirecindeki 
sabik Osmanli ~mparatorlufju'nu terk etmek zorunda kalan Ortodoks Hiristiyanlann yani 
halklmrmzin ortak drammi yansitan Muhacirndme'nin yayimlanmasmda Tiirk ve Yunanlar 
olarak igbirligi yapmig olmamz da teselli edici ve umut vericidir. Dahasi, Tiirkiye'ye ulagan 
Musliimanlmn kaderi Anadolulu Ortodokslardan da farkli degildi. Miiltecilerin kaderi her 
yerde ve her zaman ortakhr. 

Kitabzn sonlarznda Trabzon dohmlu hukukqu, gazeteci Sofoklis Triantafillidis 'in anlatzsz 
giiglii ~iirleri vaI: Notlar boliimiinden kendisinin miilteciler ve miibadiller iqin qalz~tzgznz, 
miicadele verdigini obeniyoruz. D o h d a n  gozlem imkanz veren sivil qalz,ymalarzn sosyolojik 
bir aktarzmda b a ~ a n s ~  nedir? 

Trabzonlu Sofoklis Triantafillidis iqin gelecekte hem yazrnsal iiretimi hem de siyasal 
durugu iizerine qaligmalar iiretilecegini umuyorum. 1stanbul ve Yunanistan'da saglam bir 
egitim a l l  ve liberal siyasal inanqlarla qiftlik sistemi somunun yukseligte bulundu@ ylllarda 
Tesalya'ya yerlegti. Baglmli topraksiz koylulerin (kolligos) qiftlik sahiplerine kargi 
mucadelelerinde etkin bir role sahipti. Selanik'te avukatken bizzat Eleftherios Venizelos 
tarafindan 1age Bakani olarak gorevlendirilen, taninrnig yazar Nikos Kazancakis ile igbirligi 
iqerisinde 1920'da iki bin Kafkasyali multecinin Sohurn'dan tr&sferinde yer aldi. 
Triantafillidis, 1920- 1 922 ylllm arasmdaki lug aylmnda Kafkasyali multecileri h n p  geqiren 
aqWr ve sofjuga kargi Selanik'te hayatta kalabilmeleri iqin mucadele etti. ~ u h a i i r  Sedasz'nin 
yaymlanmasi srrasinda da bir makale yazm ve giiqlu dizelere sahip giirlerin yazm olarak 
kendisine rastliyoruz. 

Simdi somuzun ikinci lusrmyla ilgili olarak, Yuan literatiiriinde son donemde multe- 
cilerin Yunanistan'a geligleri ve yerlegimleriyle olugan toplumsal ve siyasi sorunlar ve kogullar 
h h d a  qaligmalar yomlagiyor. Bu tip qahgmalarm qo@lu@ Yunanistan'm kuzeyinde 
yer alan bolgeyle, 6zellikle de en biiyiik miibadil yo@nlu&na m m  kalan ~ a k e d o n i a  ile 
ilgili. Orada yerli nufus ile mubadillerin qatigmasi y o m d u  ve bu qatigma neredeyse 1q 
Savag'in sonrasma kadar devam etti. Kitabin iqerdigi notlarda, buna iligkin ve yine 2000'den 
soma bazi ilginq qaligmalarin konusunu olugturrnaya baglayan, bir bagka buyuk konuyu 
olugturan mubadillerin Yunanistan Komiinist Partisi ile iligkilerine dair belli qaligma 
bagliklarini veriyorum. Muhacirndme'nin notlmnda konuyu yorumlayarak bazi onemli 
katlulara aafta bulunuyorum. 

8iirlerde buzz ikilemler goriiyoruz. Gerek insani degerlec gerek dini ve gerehe de siyasi 
durumlarla ilgili. 

1926 Ocak ayznda bir "hasret " dii~er yiii-eke, anavatandan eski vatan olan Anadolu iqin. 



"Sevgilimiz Anatol krsmet olur kavugur muyuz havasrnr anuladrk. " der $air, soz "Kucagmda yagayrp 
kucagrnda olelim" den (227 Hasret, sayfa 114), "Canrmiz feda olsun Yonanistan'an gelir. (XXTV 
sayfa 126.) 

Muhacirler bir ara komiinistlerden bile medet umarken, onlara karzz bariyer olarak 
kullanzlma qamaszna gelinmi$. Muhacirler birkaq yzl iqinde Yunanistan 'da niiwun yiizde 
yirmi be~ini olu,vturarak siyasi bir dont$iimii etkilemi~ler. dr 

C 

Bu tiir eserlerin qegitli ara$tzrmaczlar iqin akademik bir zemin olacagznz ve bir ornek 
te~kil edebilecekini di$iiniiyor musunuz? 

Sorunuzda ima ettiginiz her geye yanit verebilrnek iqin onlarca sayfa doldurmamrz gerekir. 
Bu giirlerin qok lusa bir siire iqerisinde aragtmna nesnesi olacaklmndan eminim. Degigik, 
ilginq yonunlara, yaklagimlara ve okumalara sahip olaca~imizi diigiinuyorum. Bu 
soylegimizde, genelleme. ve aforizmalar tuzaglndan olabildiance kaqinmayi umut ederek, 
sade bir yanit vermekle yetinmeme izin verin. 

Her giirin, donemin siyasi ve toplumsal bir durumuna iligkin imaya sahip oldu@mu 
dugiinuyorurn. Her birisi bir gerqekligin bir resmini vermekte ve hepsi birden bir toplarni 
sentezlemekteler. ~qeriklerinin bagimsiz biqimde incelenmemesi gerektigini soyleyebilirim. 
Atifta bulundu@muz misralar asla tezat olugturrnamaktalar. Kargilikli olarak birbirlerini 
tamamlayarak birlilcte yaganmig bir durumu sunmaktalar. Oncelikle, dogal olarak, bagta daimi 
biqimde terk edilen ata yurduna iligkin yas, kendilerinin ve orada yagayip gomulmug 
sevdiklerinin hayatlarun kayblna dair aci bulunmakta. Bunun iqin iiziibekte ve matem 
tutmaktalar. Hayatta kalmaksa enerjik bir durugu gerektirmekte. Kargilannda terk edilmig 
Musliiman servetlerinden kendisi de bir pay isteyen, bir ig isteyen kendileri gibi yokeul yerliler 
bulunurken baglarini sokacak bir qati ve ekmekleri iqin mucadele etmek zorundaydilar. 
Giinegin altinda bir yer edinmek iqin mucadelede mubadiller ve daha da fazlasi, farkli bir dil 
konuguyor olrnalmndan dolayi vatandaglm Yunanlar mafindan "Tiirk tohumu" olarak, etnik 
safllklari sorgulanan Tiirkqe konugan Anadolulu Ortodokslar davetsiz misafir konumun- 
dahlar. Dolaylsiyla Tiirkqe konugan Anadolulu Ortodokslmn varoluglmni ve kimliklerini; 
giipheyle yaklagilan yurtseverliklerinin ve milli bilinqlerinin tam oldu&nu gostermeye 
qaligarak savunrnalm dogalhr. Buna "Canzmzz feda olsun Yonanistan 'a" bagligiyla gazetede 
yer alan, 11 Mart 1926'da yaynnlanmig son giirlerden birinde rastliyoruz. Yine gairin giirini 
"Ptolemaida (Kaylara) 'nzn Karaagaq 'znda iskan eden miibadip' rumuzuyla irnzalamasi da 
bunun bir gostergesidir. Bah Makedonya'nin bahsi geqen bolgesinde Pontuslu mubadillerle 
qo@nlu& Slavca konugan yerliler arasinda ihtilaflar semi ve Alman iggali ve akabinde 1q 
Savag sirasinda da sert olrnaya devam etti. Mubadiller garkilamda, 600 yil boyunca kadim 
Bizans hparatorlu@'nun topraklarinda Rum kalarak imanlarini muhafaza ettiklerini 
soylemiglerdir. Neticede giirin "Ey Hamiler Merhamet Ediniz Siz" bagligiyla da ima ettigi 
gibi, topraklmndan sokiip atilmig olarak yenik Yunanistan iqin en agir bedeli kendilerinin 
odedigini savunacaklardx 



Sorunuzda son olarak irdelediginiz mesele mubadillerin Komiinist Parti'yle iligkilerini 
ilgilendiriyor ve bu karma@ meselenin analizi de, her seferinde mubadiller iqin yaptiglmlz 
gibi, bahsettigimiz donem tarihinin spesifk olarak degerlendirilmesini gerektiriyor. Muba- 
diller, sadece tekil bir siyasal kimlik tagiyan ve sadece tekil bir siyasal davraniya sahip tiirdeg 
bir toplam olugturmamaktay&la Diger taraftan Komiinist Parti de bagindan itibaren onlara 
yonelik bu siyasete sahip degildi. Siireq iqerisinde ideolojik tezleri donugiime ugradi, 
Dolayisiyla bu meselelerin, gimdiye kadar egemen olmug genellemeleri ve mubadillerin 
siyasal entegrasyonu hakklnda yanliy aktarilan resmi tekrarlamamak iqin spesifk vakalar 
iizerinden tahlil edilmeleri gerekiyor. Son donemdeki qaligmalar, yukarida anilan resmin 
tarihsel gerqeklikle ortiiymedigini aqiga q~karmakta. Muhacirndme'de geqerli olup alb 
qizilense mubadillerin zor konumlarina ragmen, yeni kurulmug Yunanistan Komiinist 
Partisi'nin beklenen taraftarlarm bu kesimden edinmeyecegidir, zira mubadiller 
Venizelosqulu$ja yiizlerini donmuy durumdadular. Bu burjuva partisi mubadillerin eski 
toplumsal konumlmm yeniden edinmelerini vaat etrnekteydi ve Restorasyon p rogrm 
kapsaminda bunlarrn proleterleymelerine de mani oldu. 

Jiirlerde gene1 insanlzk trajedileri de Val: Miibadele oncesinde Anadolu 'nun varlzklz koy 
ve kasabalarznda yagayan ailelerin iiziintiileri kzgzn gelmesiyle, yzlbagznda, paskalyada 
katlanz?: "Muhacir Peruganiyetine Dair Bir N&men dir hep bunlal: (m sayfa 90) 

MU HAC i ~i N PASKALYAS l 

XIX 
... 
Eski hali, eski vaktini derhatrr eder 
Boyle gunde prba,  tavuk, yumurta 
Hulya gibi fikrinden geqer gider 
0 eski sevin~ler, o senlikler kal~r arada. 

(Muhacirnhe, say fa 106) 

Kitapta keyzjle okunan bir giir ise "Zemane Sazz " (XVIII, sayfa 102). Bu giirden yola qzkzp 
goriiyoruz ki "rebetiko " ve miizik konusunda Tiirkiye ile etkilegim val: . Ortak kiiltiir hakkznda 
bu fiir bilgi edinimleri, giiniimiizde savag, bang, siirgiin olgularz iizerinde bize daha genig bir 
bakzg aqzsz saglayabilir mi? 

Kuqiik Asya felaketi, yirrninci yiizyllln baginda Yunan toplumunun marjinal kesimlerinin 
iiriinii sayilan rebetiko miiziginin geligiminde bir dijniirn noktasi olugturur. Bu donemi ikinci 



Diinya Savagi'na dek izleyen ylllarda miibadiller kah muzisyen, galgici ve garluci olarak, kah 
kalabalik dinleyici kitlesi ve dolayisiyla gekilen plaklan satin alan tiiketici kitle olarak Yunan 
gehirlerinin halk muzigini bagtan agagi bigimlendirirler. 1922- 1934 yillari Kugiik Asya 
kiiltiiriiniin egemenligi donemi olarak tammlanabilir. 193 1 'den soma plakgilikta Kugiik Asyali 
garkici ve besteciler egemen olur. Panayotis Tuntas (fzmir 1885 - Atina 1942), Kostas 
Skarvellis (istanbull880 - Atina 1942)' Evangelos Papazoglu flzrnir 1895 - Atina 1943) Atina 
ve Pire mahallelerindeki mevcut kogullardan esinlenerek zenginlegtirdikleri geleneksel Ana- 
dolu gadalarmin yayginla~masina kathda bulundular. Benzersiz seslere sahip miibadil garlu- 
cilar bu garkilann ilk seslendiriliglerini sonsuza dek damgaladilar. Kadinlardan baglayarak 
bazilanni animsatiyorum: Roza Eskenazi Ostanbul 1905 - Atina 1980)' Rita Abatzi (izmir 
1903 - Atina 1969), Marika Frantzeskopoulou (fstanbullu), Anestis Dhelias (fzmir 19 12 - 
Atina 1944), Stavros Payioumtzis (Ayvalik 1904 - ABD 1970) ve bagka birgok isim. 

Yunanistan'a yerlegmeleriyle Kugiik Asya musiki geleneginin popiilerliginin artmasina 
katkida bulunanlar bunlardi. mkeye vanglmnin belirledigi siyasal ve toplumsal kogullar 
araci1iii;iyla rebet garkisini buna uyarladilar ve bagka bir rebetiko yarattilar. Yoksulluk, 
ekonomik, siyasal kriz ve anonimin egemen oldu@ kentsel bir ortarndaki toplurnun geni~  
katmanlmni yo@ biqimde etkileyen rebetiko muziginin bigiminin yekillenigine ve 
yenilenmesine kathda bu1undular.-Yeniden bigimlendirmeler, Yunanish'da geligen rebetiko 
ile Kiiqiik Asya ve ozellikle fzmir ~arkilan arasindaki benzerlik ve farklil.ddarm tartrgmasiz 
biqimde varoldua konusu sadece muzikle ilgili unsurlarla sinirli kalmiyoTdu. ~zell ikle 
miibadiller rebetiko miiziginin toplumsallagmasina katkida bulundular, onu yeniden 
bigimlendirdiler ve onu marjinallikten gikarhlar. Art& dinleyicileri afyon miiptelalari: kiigiik 
sahtekarlar, gehirlerin marjinal kesimleri degil halk mahallelerinin emekgi siniflariydi. 
Rebetiko garlusi tekkelerden grkarak halk kahvelerine ve tavernalarma, Atina'nin, Pire'nin, 
Volos'un ve Selanik'in mubadil ve halk mahallelerinin yoksulluga ramen hayatla dolu halk 
eglence merkezlerine girdi. Mubadillerin kamp ve mahallelerine verilen adla prosjigikada 
her vesileyle garkili bir eglence tertip edilirdi. Donemin gazetelerinin makale yazarlari 
tarafindan qok gematik biqimde de olsa betimledikleri bu miizikler bu mahalle sakinlerinin 
hayatlmnm kiiltiir ve felsefesini yansitmaktaydilar. Bu ha& zor hayatlmndan bahseden 
garlularla duygulaniyor, fakat ayni zamanda Kiigiik Asya topraBnda blrakhgi hayatma iligkin 
nostaljisini de dile getiriyordu. Bu yak1 hususi kimli@ni muhafaza etrnesi ve sergilemesinin 
bir vasitasmi olu~turmaktaydi. 

Tarih kavramz iizerine, Walter Benjamin, Pasajlar adlz kitabznzn I1 hsmzna Karl Kraus 'un 
"Hedef koynaktzr " soziiyle giriq yapar. Benjamin, Fransu ihtilali hde Robespierre 'in eski 
Roma j l z  ornek seqmesi vesilesi ile "Tarih ge~mife atlayan bir kaplandzr " der. Yalnzz "Bu 
atlayzq egemen sznzjlarzn hakim oldu& bir arenada gerqekleqir. " diye de ekler. Sanzrzm bu 
flber Ortaylz 'nm bahsetti& Ortodoh Hzristiyanlann Ekenleri iizerinde her iki ulkede de var 
olan qok giiClii milliyetqi mitlerle de bagdaqzyor Siz, Evangelia Balta, Ortaylz 'nzn bahsettigi 



'bu pejin fikirleri degiqtirmek iqin daha qok qey yazzlmalzdzr, diyorsunuz. ** 

EY HAM~LER MERHAMET ~ D / N ~ Z  S ~ Z  

Alt~ yijz senedir istiklaliyet i ~ u n  pl19t1k 
Eza cefa felakete alqt~k 
Anatolda birbirimize kan9tik 
Duse kalka Yonanistan'a yaplgt~k 
.... 
Ana baba yavrusunu yitirmig 
Zalim Kemal kuzular~ bitirrni*. 
. . . 
(Muhaeirndrne, sayfa 62) 
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Muhacirnime 'nin onemini tam da bu noktada vurgulayabilir misiniz? 

Bahsettiginiz dizeler Tiirkqe konugan Ortodokslann Bizans lmparatorlu@'nun, qoktandir 
gerilemekte olan ve Anadolu'ya Tiirk alunlan ve yerlegimleriyle yihlan bir.imparatorlu@n, 
kalintilarini olugturduklarina iligkin goriigun adeta bir ozetidir. Dizelerde, Zorunlu 
Mubadelenin yagandigi talihsiz ana dek yiizyillar boyunca degigik egemenlerle bir arada 
yagamaya devam edenlerin kendileri olduklari dile getiriliyor. 0ziinde ~ i i r  araciligiyla 
kokenleri meselesi gosterilmektedir. Yukmda da deginildigi iizere miibadeleyle Yunanistan'a 
gelen, Tiirkqe konugan Anadolulu Ortodokslar diger Kiiqiik Asyali miiltecilerin yagadiklanna 
ek olarak kokenlerinin sorgulanmasina da maruz kaldilar. Tiirkqe konu~uyor olmalari onlan 
diger Kuqiik Asyali mubadillerden ayiran bir unsurdu ve onlann Yunan ulusal cemaatine dahil 
olmalmnin sorgulanmasina sebebiyet veriyordu. 

Degigik qaligmalarimda Turkqe konugan Ortodokslarin Yunan veya Turk kokenlerine 
iligkin Yunanistan ve Tiirkiye'deki ulusal tarih yazimlarindaki goriiglerin biqimlenrnesindeki 

I 
neden ve kogullan aqikliyorum. On dokuzuncu yiizyildaki uluslann biqimlenmesi siirecindeki I 

I 

ulusal kokenlere ili~kin maniheist goriigleri benimsemenin uq bir tutum oldu@nu her zaman 
kanltlamaya qaligiyorum. Tarihsel ve arkeolojik tanikliklar kadim Bizans yerlegim aglannin 
Hiristiyan nuhslariyla Osmanli hakimiyetinin ilk yillannda varolmaya devam ettiklerini 
gosteriyor. Bu yerlegimlerdeki Hiristiyan niifusun bilegiminin incelenmesi dini kokenli, yani 
H~ristiyan azizleri takvimine dayali isimlerin yaninda Tiirk kokenli isimlerin de varligini 
gosteriyor. Bu gerqek dolayli olarak da olsa Tiirk kavimlerinin Hiristiyanla$igini ve yabanci 
ve yerlilerin hem geq Bizans doneminde hem de Osmanli hakimiyetinde bir arada yaga- 
diklanni gostermekte. Amerika'yi yeniden kegfetmiyorum. 0 te  yandan bunlar zaten genig 



biqimde bilinmekte. Digenis ve Turkopolleri biliyoruz. Bu Tiirk kavimlerinin Hiristiyan- 
lagmaslnln ne zaman gerqekle~tigni tanlkliklar bulunmadigmdan bilemiyoruz. a saca  da olsa 
bunlan, Cumhuriyet gazetesi kitap ekinde yayimlanan yazimda aktariyorum. * * Burada 
dosturn flber Ortayli'nin Tiirkge konu~an Ortodoks Huistiyanlann Tiirk kokenine iligkin emin 
oluguna da cevap veriyorum. Koken meselesinin, Yunan veya Tiirk tarih yazimlannin daha 
eski iiriinlerinin takdim ettiB biqimde olmad@m soylemem bir bqka gabam olarak algilansm. 
Bu meseleye karmqlkli@ iqerisinde yaklqllmalidu. T a m  olarak niiansh bir mesele olu9hxran 
bu konuda aforizmalar ve mutlak tezlerin yeri yok. Gerekli olansa Osmanh egemenlig yillan 
igerisindeki bilinmeyen yo~erinf~a@nlmasidu. .- - flgilenrnek isteyenler iqin ilgiye deger bir 
qaligma alam bulunmakta. ' i 

Yerdisniz degerli bilgiler iqin qok tejekkiir ederiz. 
S6zi jiire bzrakzrsak matematikgibi, miakgibi onda da hile yapamorsnzz der Steinbeck. 

Bu sene Pen Siir 0diilu 'nu alan Giiven Turan 'zn bir cumlesi ile bitirelim soyle~imizi "Fiirde 
dil, en kapalz qiiirre olanz bile, o h  onunde kristal berraklzByla duruyor " 4te  ~ u h a c i r n h e  
bu berraklzgz ile meramznz anlatzyor. 

*Muhacirnhe Kasamanh Muhacirler 1qin Siirin Sedasi, Evangelia Balta- Aytek Soner 
; Alpan, fstos 2016, Birinci Basim, Mart 2016 
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