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“‹mrozluluk” diye bir kimli¤in var ol-
du¤unun bilincine varmam biraz da-

ha eskiyse de, bunun ne anlama geldi¤ini
ilk kez geçen sene anlamaya bafllam›flt›m.
Atina’ya gitti¤imde. Onlar›, t›pk› di¤er
Türkiyeli Rumlar gibi, Yunanistan’da gur-
betle ev aras›nda bir gri alanda arafta s›k›fl-
m›fl yaflarken gözlemledi¤imde. Bu sene
daha yak›ndan tan›d›m ‹mrozlular›, bize
gösterdikleri s›cak ilgi, yak›nl›k ve misafir-
perverlik sayesinde. Yunanistan’da yaflayan
di¤er Rumlar›n aksine, Türkiye’nin genel
siyasetiyle, ‹stanbul’daki Rum cemaatinin
sorunlar›yla çok daha az ilgililer. Ak›llar›,
fikirleri, gönülleri ‹mroz’da. Öylesine kü-
çük bir dünya, öylesine mikro bir siyaset
alan› ki bu, insan›n yüre¤ini ac›t›yor. San-
ki Türkiye devletinin talan etti¤i, Rumlara
dar etti¤i o küçük adan›n bütün sorunlar›
çözülürse, dünyada baflka hiç bir sorun kal-
mayacakm›flças›na dert ediyorlar ‹mroz’u.
Öylesi tutkulu bir sahiplenifl, bir yandan da
öylesine dar bir siyaset tahayyülü ki, insan
bir yandan etkilenmekten di¤er yandan fla-
fl›rmaktan al›koyam›yor kendini. 

Nea Smyrna ‘daki (Yeni ‹zmir) ‹mroz-
lular Derne¤i, dört kata yay›lm›fl, içerisin-
de her yafl grubundaki üyeleri için farkl›
yaflam alanlar› bar›nd›ran bir hemflehri
derne¤i. Duvarlar, ‹mroz foto¤raflar›yla
süslü. Ço¤unlukla eskiye dair foto¤raflar
bunlar; geride b›rak›lan hayat›, geride b›-
rak›ld›¤› flekliyle gösteren. Yunanistan’da-
ki ‹mrozlular›n her daim artlar›na bakan
gözleri, adalar›n› mazide bir yerde don-
durmufl. Haf›zalar› aday› terk etmek zo-
runda b›rak›ld›klar› günü milat alm›fl, o
tarihten bu yana adada ak›p giden hayat›
görmek istemiyorlar. Arada s›rada, Türk-
lerin ve devletin adada yol açt›klar› hoy-
ratça dönüflümü gösteren ibretlik foto¤-
raflar da yok de¤il. Eskiyi gösteren foto¤-
raflardaki güzelli¤e tezat teflkil edercesine,
Rumlars›z bir ‹mroz’un ne büyük bir y›-
k›m getirdi¤ini hat›rlat›rcas›na. 

Az buz bir y›k›m olmam›fl bu. Türkiye
devleti, nüfus mübadelesi yoluyla göndere-
medi¤i ‹mrozlu Rumlardan 50 y›l içerisin-
de büyük ölçüde ‘kurtulmay›’ baflarabilmifl.
Adadaki hayatlar›n› cehenneme çevirerek;
onlar› korkutarak, gözda¤› vererek; okulla-
r›n› kapatarak; adada kurdu¤u yar› aç›k ce-
zaevindeki adli suçlular› üzerlerine salarak,
kad›nlar›n tecavüze u¤ramas›na, evlerin ta-
lan edilmesine seyirci kalarak; aday› askeri
bölgeye çevirerek; ‘kadastro’ yoluyla adal›-
lar›n topraklar›na el koyarak; adan›n do¤al
zenginli¤ini tahrip ederek; tar›m ve bal›kç›-
l›¤a set vurarak; adaya Türkiye’nin dört bir
yan›ndaki köylerden getirdi¤i Türkleri,
Kürtleri yerlefltirerek; adadaki kiliseleri ta-
lan ederek... Böylelikle, bir yandan, binler-
ce Rum’un yaflad›klar› bask›lara dayanama-
yarak aday› ve Türkiye’yi terk etmeleri ne-
deniyle adadaki nüfus 250 civar›na düfl-
müfl, di¤er yandan da Türkiye’nin ‹srail
devletinin Filistin’de yapt›¤›n›n benzeri de-
mografik manipülasyon politikalar› sonu-
cunda adadaki Müslüman nüfusun oran›
artm›fl. Bugün herfleye ra¤men ‹mroz’da
kalan yaklafl›k 250 yafll› Rum, devletin ve
adadaki Müslüman nüfusun tacizlerine
ra¤men adalar›n› bekliyor. 

Diyasporadaki ‹mrozlularsa, dünyan›n
dört bir yan›nda, her a¤ustos ay›nda ada-
lar›ndaki buluflmalar›n› düfllüyor. Nea
Smyrna’daki ‹mrozlular gibi. Derne¤e
yapt›¤›m›z ziyaret s›ras›nda, adan›n Rum
geçmiflini ve mazideki ‹mroz’daki yaflam›
hat›rlatan görseller ç›k›yor karfl›m›za. Du-
varlardaki foto¤raflar, Spyros Meletzis’in
merce¤inden ‹mroz foto¤raflar›n› içeren
kitap, adadaki bütün yerlerin – köylerin,
evlerin, tarlalar›n, çeflmelerin, göllerin,
koylar›n – eski Rumca isimlerinin iflaret-
lendi¤i haritalar... Önüne geçilemez bir
tutkuyla arflivlemifl ‹mrozlular. Foto¤rafla-
r›, belgeleri, sesleri, hat›ralar›... Adan›n
bugününde Rum varl›¤›n›n yok olmaya
yüz tutmas›, onlar› adan›n dünündeki ha-

yatlar›n› ve b›rakt›klar› izleri kayda düfl-
meye sevketmifl. Biraz telafl ve panikle, bü-
yük bir heyecan ve tutkuyla, biraz da
umutla kay›t alt›na al›yorlar geçmifllerini. 

Binlerce foto¤raf toplam›fllar dünyan›n
dört bir yan›ndaki ‹mrozlu ailelerden.
1940lar›n, 1950lerin, 1960lar›n adas›nda
gündelik yaflam görüntülerini izliyoruz
perdede. ‹mrozlu Rumlar kad›nl› erkekli
piknik yaparken, e¤lenirken, tarlada çal›fl›r-
ken, köy meydan›nda al›flverifl yaparken,
kilise ç›k›fl›nda... Adadaki yaflam› izlerken,
kula¤›m›z y›llar süren bir araflt›rmayla top-
lad›klar› görselleri ve bilgileri ilk kez bizim-

le paylaflan Stelyo, Stelyo ve Kosta’da. Bir
yandan, her biri gördü¤ümüz foto¤raflar-
daki ada köyleri aras›nda en güzelinin ken-
di köyü  oldu¤u konusunda bizi ikna etme-
ye çal›fl›yor, di¤er yandan büyüklerinden
dinledikleri ada hayat›n› kendileri yaflam›fl-
ças›na anlat›yorlar. Birbiri ard›na anlat›yor-
lar hikayeleri. Mübadeleden sonra Anado-
lu’da Rumlar kalmay›nca, ‹stanbullu Rum-
lara hizmet veren sektörde çal›flmak ‹mroz-
lulara düflmüfl. Adadaki  aileler, gençlerini
gurbete çal›flmaya göndermeye bafllam›fllar.
fioför, hizmetçi olarak. Sonra, adadaki yedi
köyün biri d›fl›nda hepsi denizden uzak

yerlerde, tepelerin arkas›na
kuruluymufl. Korsanlar›n sal-
d›r›s›ndan korunmak için.
1960larda adan›n demografik
yap›s›n› Müslümanlar lehine
bozmak için devlet eliyle Sam-
sun’dan getirilerek adaya yer-
lefltirilen ilk grup köylü aras›n-
da, Pontuslu Rumlar da var-
m›fl me¤er. Adan›n yerli Rum-
lar›yla gizli gizli Rumca konu-
flurmufl bu gizli H›ristiyan
Pontuslular... 

Dernekten ayr›ld›¤›m›zda,
bizimle paylafl›lan bütün bu
bilgi, his ve sorularla ne yapa-
ca¤›m›z› bilmez haldeyiz. Yüz-
lerce y›l öncesinde oldu¤u gibi
bugüne de kaderine terk edil-
mifl bir adan›n evlatlar›n›n
bizden yerine getiremeyece¤i-
miz denli büyük beklentileri-
nin yaratt›¤› eziklik, suçluluk,
umutsuzluk hisleriyle ayr›l›yo-
ruz Nea Smyrna’dan. Di¤er
yandan, onlar adalar›ndan ve
atalar›n›n yurtlar›ndan bu ka-
dar uzaktayken tarihe iz dü-
flürmek için böylesine çabal›-
yorken, bizlerin de yapabilece-
¤i birfleyler olsa gerek. ‹m-
roz’un bu kadar yak›n›nday-
ken bu kadar uza¤›nda olmaya
bir son vermekle bafllayabiliriz
mesela... 

Nea Smyrna’daki ‹mroz: 

Geçmiflin gölgesinde gelece¤i ararken

ÖZGE GENÇ

Yunanistan ve Türkiye’yi siyasi yap›
ba¤lam›nda birbirine çok benzer iki ül-

ke yapan özelliklerden biri devletlerin az›n-
l›k vatandafllar›yla kurduklar› iliflki (veya
iliflkisizlik) ve bu iliflkisizli¤i dayand›rd›kla-
r› resmi söylem. Yunanistan’›n Bat› Trak-
ya’daki Türkler, Türkiye’nin de Rum Or-
todokslarla kurdu¤u iliflkileri belirleyen si-
yasetin dayanak noktas› da meflhur ‘müte-
kabiliyet ilkesi’. Lozan Antlaflmas›’n›n 45.
Maddesiyle iki ülkedeki Müslüman ve
Rum Ortodoks az›nl›klar›n korunmas› ko-
nusunda iki ülkeye paralel yükümlülükler
getiren bu ilke, sadece devletler taraf›ndan
dayat›lmakla kalmam›fl, toplumlar›n da ko-
flulland›¤› bir argüman haline gelmifltir.
Devlet söylemlerinin ne kadar güçlü oldu-
¤unu ölçmenin bir yolu, bu söylemin dev-
letin çeflitli ayg›tlar› taraf›ndan hangi meka-
nizmalar, stratejiler ve kurumsal pratikler
yoluyla genel geçerlili¤i olan ve nesnel ad-
dedilen bir ‘gerçek’ haline geldi¤idir.  ‘Mü-
tekabiliyet’ argüman›, Türkiye’de ve Yuna-
nistan’da sadece resmi devlet söylemi deyip
geçemeyece¤imiz, milliyetçi ve devletçi ref-
lekslere sahip siyasi aktörlerin, medya ve
üniversiteleri de içine alan sivil toplumun
ve genel anlamda toplumun da az›nl›k va-
tandafllara bak›fl›n› flekillendirmekte. 

Son zamanlarda, siyasetin ‘normalleflme-
si’ kavram›, Türkiye’de ikili ülke iliflkileriy-
le ilgili meselelerde çokça duyulan bir refe-
rans noktas› oldu. ‘Normalleflme’ sürecinin
öncüsünün,  d›fl politikan›n yolunu açarak
sorun çözmeye odakl› hükümet politikalar›
m›, yoksa d›fl politika yap›m›na dolayl› yol-
dan katk› sunmas› beklenen sivil aktörler
mi oldu¤u tart›fl›l›r. Bana kal›rsa, bu süreç-
te ço¤u zaman ikinci grup, birinci grubun
gerisinde kalabiliyor. Bunun bir sonucu da,
d›fl politika ile u¤raflan sivillerin, s›n›rlar›
resmi aktörler taraf›ndan çizilmifl bir alan
içerisinde hareket ederek, söz konusu ülke-
yi ikili iliflkilerden ba¤›ms›z bir flekilde tan›-
y›p anlayamamas› olabiliyor.  

Öte yandan, d›fl politikada ikili iliflkilerde

‘yak›nlaflmak’ veya ‘normalleflmek’ demek,
çözüm odakl› siyaset yap›m›n› engelleyen
k›rm›z› çizgilerin ortadan kalkmas› anlam›-
na geliyor. Türkiye-Yunanistan iliflkileri söz
konusu oldu¤unda en önemli k›rm›z› çizgi,
resmi söylemde tehdit unsuru olarak adde-
dilmifl etnik ve dinsel kimliklerin, kendi
‘anavatan’lar› ile özdefllefltirilmesi. Türkiye-
Yunanistan ba¤lam›nda ise bu k›rm›z› çizgi,
‘mütekabiliyet ilkesi’ne denk geliyor. Lozan
Antlaflmas›’n› oluflturan flartlar›n de¤iflti¤i
2000’lerde,  o flartlar›n çok a¤›r kay›plara,
ac›lara, kültürel miras›n yok olmas›na ve tek
düze bir toplum yaratmaya yol açt›¤› Türki-
ye ve Yunanistan’da, bu k›rm›z› çizgiler üze-
rine yeniden düflünülmesi gerekiyor.

Asl›nda iki ülkenin de kendi vatandaflla-
r›n› ilgilendiren bir meseleyle ilgili bu kadar
uzun bir d›fl politika girizgâh› yapmak zo-
runda kalmak abes. Bunun nedeni ise basit.
Yunanistan için Bat› Trakyal› Türk vatan-
dafllar, Türkiye içinse Rum vatandafllar bi-
rer iç aktör de¤il, d›fl aktör. ‹ki ülkenin
kendi vatandafllar›yla iliflkilerini belirleyen
aktörler ise d›fl politika karar al›c›lar›. D›fl
politika, tan›m› itibariyle ulusal güvenli¤in
sa¤lanmas› ve ikili devlet iliflkileri ile ilgili
bir siyaset alan›. Az›nl›k haklar› gibi devlet-
vatandafl iliflkisini ilgilendiren bir mesele-
nin, demokratik yap›ya en az riayet edilerek
yürütülen bir alan olan d›fl politika ve gü-
venlik siyasetinin bir parças› olmas› olduk-
ça sorunlu. Kendi iç meselelerine baflka ül-
kelerin kar›flmas›ndan son derede imtina
eden iki ülkenin, bir yandan kendi vatan-
dafllar›n› koruyamamas›, bir yandan da bafl-
ka ülkedeki vatandafllar›n devletle iliflkileri-
ne kar›fl›yor olmas› ise kafa kar›flt›r›c›.

Öte yandan, uzun y›llar Uluslararas› ‹lifl-
kiler e¤itimi alm›fl ve Türkiye-Yunanistan
iliflkilerinin ele al›nd›¤› say›s›z toplant›ya ka-
t›lm›fl biri olarak rahatl›kla söyleyebilirim ki,
bu toplant›larda hiçbir zaman Bat› Trakyal›
veya Rum bir karar al›c› veya konuflmac›ya
rastlamad›m. Bu da baflka bir çeliflkiye iflaret
ediyor.  Rumlar ve Bat› Trakyal› Türkler,
asl›nda iki ülke aras›ndaki iliflki ve diyalo¤un
en önemli aktörleri. ‘Üst düzey’ temas ha-

linde olmasalar da, iki ülke aras›nda en çok
mekik dokuyan ve iki ülkeyi de birbirinden
ba¤›ms›z en iyi tan›yan onlar. Bugün birço-
¤u ikili yaflamlar sürdürdükleri kadar, iki di-
le de hâkim olmalar› nedeniyle, iki ülke ara-
s›nda gerçekleflen ticaret, kalk›nma, akade-
mi ve kültür-sanat iliflkilerinde aktif bir fle-
kilde yer al›yorlar. 

Bütün bu izlenimler, 30 Eylül 2010’da
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vak-
f› (TESEV) ve merkezi Selanik’te bulunan
Az›nl›k Gruplar› Araflt›rmalar› Merkezi’nin
(KEMO) Atina’da gerçeklefltirdi¤i toplan-
t›da konuflulanlar›n bana düflündürdükleri.
Toplant›daki tart›flmalar›n ç›k›fl noktas›n›
oluflturan, TESEV’den Dilek Kurban ve
KEMO’dan Kostas Tsitselikis’in kaleme al-
d›¤› “Bir Mütekabiliyet Hikayesi: Türkiye
ve Yunanistan’da Az›nl›k Vak›flar›” çal›fl-
mas› tam da iki ülkedeki az›nl›k vak›flar›-
n›n durumunu karfl›laflt›rmal› olarak mer-
cek alt›na al›yor ve ‘mütekabiliyet’ ilkesini
sorguluyor. Raporun tan›t›ld›¤› toplant›
Yunanistan Ombudsman Ofisi’nde gerçek-
leflti. Ombudsman’›n bulundu¤u binaya
ulaflmam›z çok zor olmad›. Çünkü vatan-
dafllar›n kamuyla yaflad›klar› sorunlar› çöz-
mekle yükümlü bir kamu kuruluflu olan
Yunanistan Ombusdman›’n›n websitesin-
de, ço¤unlu¤un konufltu¤u dil olan Yunan-
can›n yan› s›ra, bir az›nl›k dili olan Türkçe-
de de iletiflim ve adres bilgisi bulunmaktay-

d›. Sadece bunun üzerinden Yunanistan’›n
az›nl›k siyasetine dair bir kan›ya varmak ne
kadar do¤ru bilemiyorum. Ancak, bu uy-
gulaman›n Yunanistan’a mütekabiliyet
skor tahtas›nda 1 puan kaybettirdi¤i kesin.
Ne de olsa Türkiye’de kamu hizmeti veren
kurumlar›n ülkedeki az›nl›k vatandafllar›n
dillerinde hizmet vermesi gibi bir durum
henüz söz konusu bile de¤il. 

Atina seyahati boyunca edindi¤imiz bir
baflka izlenim de, Türkiye ve Yunanistan
toplumlar›n›n birbirlerinin her ad›m›n› bu
kadar yak›ndan takip ediyor olmas›na ra¤-
men, birbirlerinin tarihsel, siyasi ve top-
lumsal geliflimleri konusunda çok az bilgi
sahibi olmalar› idi.  Belki de bu noktada
görev biraz da, iki taraf›n az›nl›k toplumla-
r›na düflüyor. Onlar da tarihsel gelene¤in
koflulland›rd›¤› flekilde, yaflad›klar› ülkele-
rin D›fliflleri Bakanl›klar›n› ve ‘anavatan’
addedilen ülkenin büyükelçilik ve konso-
losluklar›n› muhatap almaktan ve her f›r-
satta onlar›n sözlerini dinlemekten vazgeç-
meliler. ‹ki ülke az›nl›k toplumlar›nda al›fl›-
lagelmifl olan bu pratik, ‘mütekabiliyet’ il-
kesine dayanan resmi söylemi pekifltirdi¤i
gibi, sorunlar›n çözümünü de zorlaflt›rmak-
ta ve gelece¤e dair umutlar› söndürmekte.
Belki de iki taraf›n az›nl›klar› ve az›nl›k
haklar› savunucular› bu konuda birlikte ha-
reket etmeye bafllamal› ve daha s›k bir ara-
ya gelmeli.

Yunanistan ve Türkiye’de az›nl›klar: 
Vatandafl-devlet iliflkisini yeniden infla etmek

‹MROZ
Türkiye devletinin Gökçeada ve Bozcaada isimlerini
verdi¤i ‹mroz ve Tenedos, tarih boyunca çeflitli devlet-
lerin hüküm sürdü¤ü, kimi zaman kendi kaderlerine
terk edilen, Bizans, Osmanl›, Venediklileri Yunanistan
ve Müttefikler aras›nda sürekli el de¤ifltiren iki Ege
adas›. Biraz da Çanakkale Bo¤az›’na yak›nl›klar›na da-
yal› stratejik konumlar› nedeniyle kaderleri di¤er Ege
adalar›ndan farkl› olan, kimi zaman sürgün yeri, kimi
zaman ordular›n askeri güzergah›, kimi zamansa kor-
sanlar›n sald›rd›¤› iki yaln›z ada. Sevr Antlaflmas› ile
bütün Ege adalar›n› kaybeden Türkiye, milli mücade-
lenin ard›ndan imzalanan 1923 Lozan Antlaflmas› ile
Bo¤azlar›n güvenli¤i ad›na bu iki aday› Yunanis-
tan’dan geri almay› baflarabilmiflti. Bunun karfl›l›¤›nda,
‹mroz ve Tenedos, ayn› y›l Yunanistan ile Türkiye
aras›nda gerçekleflen nüfus mübadelesinin d›fl›nda tu-
tulmufl, adal› Rumlar›n adalar›nda kalmas›na izin ve-
rilmiflti. Üstelik, Lozan Antlaflmas›’n›n 14. Maddesi
gere¤ince,  yar› özerk bir yap› içerisinde, kendi seçtik-
leri bir nahiye meclisi eliyle kendi kendilerini yönet-
meleri ve adada görev yapan devlet memurlar› ile kol-
luk kuvvetlerini seçmeleri  haklar› tan›nm›flt›. Ancak
Türkiye devleti bu haklar› hiç bir zaman tan›mad›¤›
gibi, ‹mrozlu Rumlar›n yüzy›llar boyunca resmi dil
olarak kulland›klar› Rumca’n›n e¤itimde kullan›lmas›-
n› yasaklam›flt›r.   ‹lk kez 1927’de kapat›lan Rumca
e¤itim veren okullar›n,  1950lerde Demokrat Parti ik-
tidar› s›ras›nda yeniden aç›lmas›na izin verilmifl, ancak
1964 y›l›nda Yunanistan ile Türkiye aras›nda K›br›s
krizinin yaflanmas›yla adadaki okullar bu defa dönüfl
olmaks›z›n kapat›lm›flt›r. Halen, ‹mroz adas›nda Rum-
ca e¤itim veren okul bulunmamakta.  
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