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TARIH BOYUNCA "PONTUS" :

Fatma ACUN*

Yunanca'da deniz anlamina gelen "Pontus" Eski Çaglarda Karadeniz'e
verilen adlardan biridir.' Bu ad, bir iç deniz olan Karadeniz'in güney-dogu
sahillerini tanimlamakta kullanilmistir. Bu bölge bugün, Türkiye'nin Dogu
Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Samsun, Ordu, Giresun, "Trabzon, Rize vei

Artvin ilerini kapsayan kesimine denk gelmektedir. Tamamen cografi bir
bölgeyi tasvir etmek için kullanilan "Pontus" tabiri, Eski ÇaglarCt"ngünü-
müze dek, Dogu Karadeniz Bölgesi'ni tanimlamak için ~atililar tarafindan
popülist manada kullanilirken, Anadolu'nun bütünlügün~ savunan Türkler
"Pontus" tabirine hiç itibar etmemis, hatta bu ad, yakin dqnemlerde bölgede
yürütülen ayrilikçi faaliyetleri çagristirir hale gelmistir. i

i

Dogu Karadeniz Bölgesi'ni; dar kiyi seridi ve daglik iç kesim olarak
ikiye ayirabiliriz. Bu iki kesim arasindaki iletisimi, kiyiya: paralel ve çok ya-
km olarak uzanan Dogu Karadeniz Daglari büyük ölçüde engellemektedir.
Yine bu dag sirasi, bölgeyi daha iç taraftaki Anadolu platblarindan ayirir ve
iletisimi imkansizlik derecesinde zorlastirir. Bölge yalni~ bati ve dogu ke-i

simlerinden Anadolu'ya ve Kafkaslara açiktir. Daglik iç kesim, irmaklar ve
onlarin vadileri ile bölünmüstür. Eski Çaglardan beri buralara gelip yerlesen
milletler, bölgenin cografyasiyla uyumlu bir sekilde belli sahalari, örnegin

i

*
Dr., Hacettepe Üniversitesi, Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi E,nstitüsü

Karadeniz'in bir baska adi da, 'dost deniz, konuksever deniz' anlamina gelen "Pantas
Efksinos" (Pantas Eukseinos) dur. Bk. Ömer Asan, Poiitos K(lliürü, Istanbul 1996,
s. 7. Bu adin Romalilar tarafindan, deniz ilahlarini sakinleslirmek üzere verildigi
söylenir. Romalilardan önce bölgeye hakim olan Iranlilar Karadeniz'e 'karanlik,
muzlim' anlamina gelen "Ahsena" adini vermislerdi. Bölgenin son sahibi olan Türkler
ise, "Karadeniz" tabirini kullanmislardir. "Karadeniz" iabirine XIII. yüzyildan itibaren
rastlanir. Bk. Aurel Decei, "Karadeniz", fA, Vi, 238. Türkler tarafindan verilen
"Kuradeniz" adinin, lranhlar tarafindan kullanilan "Ahsena" nin' Türkçesi oldugu açik-
tir. Dolayisiyili, "Karadeniz" adinin "Ahsena" ya dayandigi ileri sürUlebilir. "Kamde-
niz" adinin yiiyginlasmasi Orla Çaglarda tesadüfi, bir vakia ahip, bugün bütün dünya
""", '! "I' !",..' '...1".
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genis kesimlerini, hatta tamamini elde etmeye çalismis,lardir.Bu nedenle
bölge eskiçaglardan beri Pers-Roma, Bizans-Osmanh ve Osmanli-Rus
devletlerinin çekisme sahasi olmustur. ii

i
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yalnizca kiyilari veya daglik kesimleri tercih ederek, yerlesim yerlerini
buralara kurmuslardir. Bölgedeki akarsularin etrafindaki vadiler ve ovalar,
tarima uygun verimli topraklar saglamalarinin yani sira Anadolu'nun
içlerine uzanan yollarin geçtigi yerler öln,iustur. Kerestelik agaçlar kiyi
boyunca bol miktarda mevcut olup, Eski Çaglarda ve Osmanli döneminde
gemi yapiminda kullanilmistir.2 Gümüs, sap, demir gibi madenler de
bölgede Eski ve Orta Çaglarda çikanlmakta idi.3 Eski Çaglardan beri degisik
pek çok tarim ürününün yetisti riIdigi Dogu Karadeniz, belirgin cografi özel-
likleri ve firtinali denizi ile, dikkate deger maddi zenginligin bulundugu,
çesitlilik arz eden bir bölge durumundadir. Tabiattaki bu zenginlik ve çesitli-
lik, burada yerlesen insanlara da yansimis, bölge, tarih boyunca degisik
miiietlerin yerlestigi, kaynastigi bir saha olmustur.

Bir iç deniz olan Karadeniz ve çevresini ünite olarak ele almak, burada
gelisen uygarliklari, zuhur eden göçler ve meydana gelen olaylar gibi
konulari incelerken, ünitenin bütününü veya en azindan birbiri ile baglantili
kesimlerini göz önünde bulundurmak gerekmektedir.4 Nitekim, yukarida
bahsettigimiz cografi özeiiikleri itibariyla Dogu Karadeniz Bölgesi'ni
Kafkaslarin devami olarak kabul etmek daha uygun görünmektedir.S Tarihte
de görüldügü gibi, Karadeniz'de kiyiya sahip olan devle'tler, ünitenin daha

3

Bölgede yer alan Giresun selirine ait tahrir defterlerinde gemi yapimi ile ilgili vergilere
rastlanmasi bu faaliyetin Osmanli döneminde de devam ettigini göstermektedir:
"Resm-i asfertina ki kestihay-i nev bina gerde her veeli-i tapu ber muceb-i adet-i ka-
dim an ... ila serhadd-i Bayramlu. Ama zikr olan hududdan tasra gemi yapilsa resm la-
leb olunmiya". BA, TD. nr. 52, s. 608. '

Pontus bölgesindeki madenler hakkinda genis bilgi için bk. Anthony Bryer, "The
Question of Byzanline Mines in tlie Pontos: Chalybian Iron, Clialdian Silver, Kolo-
neianAlumandthe Mummyof Cherina", Allat?liali SlUdies, 32(1982), s. 133-150.
Eski Çuglardiiiiheri Karadeniz'in kui.eyve güney kiyilari bir ekonomik ünite teskil et-
mistir. Bu konudabk, Ilalll Inakik, "The Question of the Closing of the Black Sea
Under the Ottoiiians", E!>'says;,i Ottoiiia/l History, Istanbul 1998, s. 415-416. i 99()'li
yillarin basinda, Karadeniz'de kiyi si olan devletler arasinda ticaret ve isbirligini
güçlendirmek üzere hazirlanan Karadeniz Projesini, bahsedilen üniteyi canlandirmak
üzere yapilan girisim olariik degerlendirebilirii. Proje hakkinda genis bilgi için lik.
J.F. Brown, "Turkey: Black to Balkans", Turkey's New Geopo/iiics froiii the BlIlkmis
to Western China, (cd. Orahum n. Fuller.lun O. Lesser), Westview Press, U.s.A.
1993, s. 155-158.

Michael E. Meeker, Türkiye'nin Kurndenli BlIIgesl'nin yerlesiiii 'modelleri, sosyal or-
ganizasyon, gelenekler gibi konuliirdu, Anadolu'dun çok furkli oldugu ve Kalkas top-
lumlarina benzedigini, bu benzerligin ise kismen cognifyiidiin kiiynuklandigini söyle-
mektedir. Bk, "The Black Sea Turks: Somc Aspeets of Their Ethnic and Cultural
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Ünitenin bizim ilgilendigimiz Dogu Karadeniz kesirpinin en eski sakin-
leri Tibarenler, Halibler, Kahlar, Haldikr, Mosinekler, Makronlar, Driller '

vesairdir. Anadolu'nun yerli halklari diye niteleyebilec~gimiz bu insanlar
bölgenin daglik kesimlerinde yasamakta idiler.6 M.Ö. 675 ve 654 yillarinda
Kimmerler ve Iskitler bir biri ardindan Kafkaslarpan inerek Dogu
Karadeniz'e geldiler. Bu iki kavmi n de bölgedeki hakimiyetIeri çok kisa
sürdü ve M.Ö. 625 yilinda Medlerin akinlariyla sona erdi. Ancak, Kimekler
ve Iskitler bölgeye yerleserek yerli halka karistllar7. Iskitler'in Iran kökenli
bir kavim oldugi bilinmektedir. Fakat, baska irkiardan: bazi kav~mleri de
içine aldigi, bunlarin arasinda Türk kavimlerinin de bulunma ihtimalinin
oldugu söylenmektedir.8 Ancak bu ihtimalden yola çikarak, asil yurtlari
Karadeniz'in kuzeyi olan Iskitlerin Dogu Karadeniz'~ gelen kavimleri
arasinda Türklerin bulundugunu ve bunlarin da bölgede yerlestiklerini kesin
olarak söylemek mümkün görünmüyor. !

Yerli halklar bagimsiz bir sekilde yasarken, Iran'~a devlet kuran ve
hakimiyetini Anadolu'ya dogru genisleten Medler, M.Ö;620 yilindan itiba-
ren Dogu Karadeniz Bölgesi'ne hakim oldular. Fakat, Med hakimiyeti uziin
sürmedi, yanm yüzyil içinde zayifladi ve Anadolu'daki Med hakimiyeti or-
tadan kalkti. Bunu firsat bilen Yunan kökenli Miletlilerin bölgeye gelerek ti-
caret kolonileri kurdugunu görüyoruz. Bati AnaCiolu'da sehir devlcti kurmus
olan Miletler, bu kolonizasyon sonunda kiyi seridi boyunca irili ufakli pek
çok koloniler kurmuslardir. Ancak, kurulan bu koloniler~ cografyanin etkisi

6 .. iM.O. V. yÜzyildabÖlgeyegelen Xenophon ve beraberindeki Yunan tUccnrlar, bir lii-
kim insanlari görmüsler ve bunlarin arasindiin Mosineklerln (Mossynoeci) en harbar
grup oldugunu gözlemislerdir. Bk, Meeker, (/,g.lII.. s. 335. Bölgenin en eski yerli
halklari hakinda genis bilgi için bk. Mahmut Gologlu, Allt/dolii/miii Milli Devleti
I'on/o.\', Ankara 1973, s. 78-101.Gologhi, billgcniii ilk yerlesik halklari olarak bah-
settigi bu gruplarin tamaminin Tllrk asilli oldugu görllsUndedir. Ancak çesitli aras-
tirmacilarin konu hakkindaki görllslcrini delilolarak kullanarak Gologlu'iiun vardigi
bii sonuç, hipotezniteligindir,dclillerle ispatedilmeyemuhtaçtir.

7 ayli! eser. s. 16-17,20-22.

8 Akdes Nimet Kurat, IV-XVIIl Yiizyillarda Karadeniz Kuzeyindeki Tiirk Kavimleri ve
ii.."i . ,,; \ ..I.."", 11\7" " .,

Eski Çaglardan Günümüze Dogu
Görülen Yerlesmelei'
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ile, tamamiyla kiyi seridine sinirli kalmis ve denize yönelik olmustur. Bu
suretle, Yunan yerlesmesi dar kiyi seridinde sinirli kalirken, iç kesimler de
yerli halklara kalmistir. i

Bu dönemde, Dogu Karadeniz Bölgesi'nin durumu söyle bir manzara
arzetmektedir. Genel yönetim bakimindan, M.Ö. 550 yilinda çökünceye
kadar Med devletine bagli kaldi. Fakat gerçekte yerli halk bagimsiz yasi-
yordu. Med devletinin çöküsünden sonra, bölgedeki Medler yerlerinde kala-
rak yerli halka karistilar. . .

Iran'da Medlerin yerini alan Persler kisa sürede Anadolu'yu istila ede-
rek hakimiyetieri altina aldilar. Perslerin Dogu Karadeniz bölgesindeki ha-
kimiyetieri M.Ö.521 yilina rastlar. Bu arada, bölgede Yunanlilar tarafindan
kurulan koloniler de özerk bir statü ile Perslere/Iran'a baglanmisti. Pers 1111-
paratorlugu'na dahil olan Anadolu'daki bütün topraklar Kapadokya Eyaleti
(satrapligi) adi altinda idari bir birim olusturuyordu. Mali düzenlemeler ya-
pilirken, bu birimin kuzey bölümünün, yani Dogu Karadeniz Bölgesi'nin
ayri özellikler tasidigi görüldü ve burasi için ayri bir mali bölge olusturuldu
ve adina 'Pont Kapadokyasi' denildi. Bölge daha sonral~lfI önem kazanarak
ayri bir eyalet haline geldi ve Pont Satrapligi adini aldi. Pont satrapligi
içinde kalan yerlere de 'Pont Ülkesi' veya sadece 'Pontus' denildi. Önceleri
küçük bir bölgeyi kapsayan Pont Satrapligi, kisa sürede hizla genisleyerek,
Yozgat, Mus, Erzurum, Erzincan, Gümüshane, Trabzon; Ordu, Giresun,
Samsun, Amasya, Tokat ve Sivas'i içine alan büyük bir ülke haline geldi.
Tarihte ilk kez Pontus diye adlandirilan yerler buralardir. Bu arada Perslerle
Yunanlilarin savasini görüyoruz. M.Ö. 449 yilinda Persler Yunanlilara
yenilince Anadolu'daki hakimiyetieri zayifladi. Uzun süren savaslar so-
nunda Persler kiyidaki Yunan kolonilerini serbest biraktilar. Pont Satrapligi
Iran'a bagli olarak, Iranlilar tarafindan idare ediliyordu fakat, halk bagimsiz
duruma gelmisti.

Makedonya krali Iskender'in Anadolu'dan geçerek Hindistan'a uzanan
seferi sirasinda, (M.Ö.334-323) Pont satrapligi da Makedonyalilarin ha-
kimiyeti altina girdi. Iskender'i n ölümünün ardindan (M.Ö.323) haiefieri en
iyi yerlerin idaresini ellerine geçirmek için aralarinda mücadeleye giristiler.
Bu suretle, Anadolu'da bagimsiz kralliklar kurmak isteyenlere firsat dog-
mustu. Pontus'da gözlerden uzak bir kösede idi. llL. Mithridates bu firsati
degerlendirerek, dedelerin in Iran'a bagli sati'aplik olarak idare ettikleri Pon-
tus'da bagimsiz bir devlet kurdu (M.Ö. 298). Devletin merkezi Amasya
oldu. 9

,
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Pontus kralligi, Karadeniz kiyisinda Amasra'dan Giresun'a kadar
uzaniyordu. 1ç kesimde ise batida Paflagonya ve Gai'atya, güneyde Kapa-
dokya ve doguda Küçük Ermenistan ile sinirli idi. Kiyida, Giresun-Trab-i

zon arasindaki kesim Pontus kralliginin parçasi haline gelmemistir, fakati

dar bir kiyi seridi kontrol altindadir. Meshur cografyaci Strabon bu bölgeye
"Pontus" veya "Pontus Kapadokyasi" adlarini vermisti. LOPontus krallari
Iran soyundan gelmekte idiler ve bununla övünüyo~lardi. Ayni zamanda
saygin bir Helen krali statusünde olmayi da istiyorlar re dis iliskilerinde ve
saray düzeninde öyle davraniyorlardi. Yunanca resmi dil haline gelmisti.
Bölgede yerli Anadolu ve Iran kültür unsurlari ile birlikte Yunan kültür un-
surlari da görülür oldu. Sonuçta, Pontus Devleti karisik kültürlü bir ülke
haline geldi.11 Pontus devletinde yasiyan insanlar da bu karisik kültürü
yansitiyorlardi. Pontus halki baslica üç ana grup halinde idi: soylu kisiler,
idareciler ve tapinak kahinlerinden olusan Iranlilar, kiyidaki sehirlerde otu-
ran Yunanlilar ve eskiden beri daglik kesimde yasiyan yerli halk. Bu grup-
lardan ilk ikisinin, yerlesik nüfusun az bir kismini olusturdugu, yerli halkin

ise çogunlugu meydana getirdigi açiktir. i

Pontus devletinin zamanla güçlenmesi ve Anadolu'da Romalilara rakip
duruma gelmesi, iki devlet arasinda yeni mücadelelere yol açti. Romalilar
çok kisa bir sürede Dogu Akdeniz'i ellerine geçirmislerdi. Anadolu'yu da.
hakimiyetieri altina almak istiyorlardi. Romalilarla yapilan savaslar Pontus
devletini yipratti ve yarim yüzyila yakin süre devam e~en savaslar sonunda,
M.Ö. 63 yilinda, Pontus kralligim güçlü bir haic getiren, adina opera yazi-
lan Pontus'un efsanevi krali Mithridates Evpator öldü.12 Bu suretle Anado-
lu'nunilk millidevletiolarakanilanPontusdevletide tarihekaristi.13i .

Roma döneminde Dogu Karadeniz Bölgesi merkezden gönderilen çe-
sitli valilerle idare edilmistir. Miladin birinci yüzyilinda Kafkaslardan batiya
dogru bir göç dalgasiyla,bölgeyeLazlar'ingeldiginigörüyoruz.14 Gürcü
kökenli olduklari söylenen bu insanlarin oturduklari yerler Trabzon ile Ba-
tum arasindaki daglik bölge olup "Lazistan" adiyla da anilmaktadir. Böl-
gede M.S. VI. yi.izyilda bagimsiz bir krallik kuran Lazlai', M.S. IX. yüz-

10 B.C. McGing, T/ie Foreigii Policy ofMil/iridate.ç Vi Eiipator Kiiig of Pontiis. Leiden
1986, s.1. .

11 aym eser, s. i 0- i i.

i 2 "Ponlus Krali Miihriiades" adli bu operayi ünlü besieci !\1ozarl bcsielcmisiir. Asan,
a.g.e., s. 2 i. '

13 Gologlu, a.g.e., s. 67-72.
ii r'. .1..."1.. ~, ~ r. i i r' 1.."1.. i {III
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yilda Bizans Imparatorlugu'na dahil olmuslardi. 15Bu arada bölgenin zaman
zaman Iran ve Arap saldirilarina ugradigini görüyuruz.

Bizans'in baskenti olan Istanbul'un, 1204 yilinda, Haçli Seferi sira-
sinda Latinler tarafindan isgali üzerine kraliyet ailesinin bir kisim üyeleri
Iznik, Epir ve Trabzon'a siginarak buralarda kralliklar kurdular. Haçli tehli-
kesi geçtikten sonra, Iznik krali Laskaris tahti tekrar ele geçirdi, Trabzon
krali Aleksi Komnen ise bagimsiz bir devlet kurdu. Fatih Sultan Mehmed'in
Trabzon'u fethine (1461) kadar devam edecek olan bu devlet, Trabzon Rum
Imparatorlugu veya Pontus Rum Imparatorlugu adiyla aniliyordu. Devletin
kurulusu ve ardindan gelisen olaylar, Türklerin Anadolu'ya yerlesmeleri ve
bu sirada gelisen olaylarla eszamanli oldugu için asagidaki bölümde ayrinti-
lariyla anlatilacaktir. Trabzon'un fethi ile1 tarihe karisan Trabzon Rum Im-
paratorlugu'na ait topraklar Osmanli ülkesine katildi. Önceleri Rum Eyaleti-
'ne bagli olarak idare edilen Trabzon, XVI. yüzyilin sonlarina dogru, ayri
bir eyalet haline getirildi. Bütün Dogu Karadeniz sahillerini kaplayan bu
eyaletin sinirlari, doguda Batum ve Gönye sancaklanm içine aliyor, batida

i

ise Samsun'a kadar uzaniyordu. 16Bölge, idari yönden bir takim kaza ve
nahiyelere ayrilarak idare ediliyordu.

Bölgedeki Türk yerlesmesinin XIX. yüzyilda Rus Çarligi'nin
Kafkaslari istilasinin ile yeni bir döneme girdigini görüyoruz. Ruslarin,
Kafkaslardaki Müslüman idare ve demografik çogunlugun, Rus idaresi ve
Hiristiyan demografik çogunluk ile yeridegistirilmesi amacina dayanan
hedefleri ve bunu gerçeklestirmek için takip ettikleri politikalar, bölgedeki
Müslüman nüfusun kitleler halinde bölgeden süriilmesini ve Hiristiyan
nüfusun, ayni sekilde, kitleler halinde bölgeye göçünü gerektiriyordu. 1828-
29, 1855-56 ve 1877-78 Osmanli-Rus savaslari bahsedilen politikanin ger-
çeklesmesinin asamalari oldu. Kafkaslardaki Müslüman halk Rus Imparator-
lugu'ndaki baska bir yere veya Osmanli Imparatorlugu'na göç etmeye zor-
landilar. Bu suretle XIX. yüzyilin son çeyreginden itibaren basta Çerkezler,
Abhazalar, Dagistanlilar ve Çeçenler olmak üzere pek çok Müslüman
Kafkas halki Osmanli Imparatorlugu'na iltica etti. Bunlar, Imparatorlugun
çesitli bölgelerine yerlesti riIdiler. Dogu Karadeniz Bölgesi de Kafkaslardan

gelen Müslümanlarin yerlestirildikleri yerlerden biri; oldu. Zorunlu göç
dalgasi henüz durmamisti. XX. yüzyilin ilk çeyregipde, Birinci Dünya
Savasi (1914-1918) sirasinda, Ruslarin baskisiyla Kafkaslardan, Kars
yoluyla Anadolu'ya tekrar büyük kitleler halinde göçler :oldu. Bu gelenler de
Batida Samsun, güneyde Van ve Bitlis ile sinirli bölgelere yerlestiler.17
Bütün bu göçler sonunda, Dogu Karadeniz Bölgesi de, Müslüman Kafkas
halklarinin yerlestirildi gi yerlerden biri oldu. Bu arada I. Dünya savasi
sirasinda bölgeden Rusya'ya göçler olmus, Pontus faaliyetlerinin arttigi
Kurtulus Savasi sirasinda da bölgedeki Rum nüfusunu arttirmak için
Rusya'dan ve Imparatorlugun çesitli bölgelerinden Rumlar getirilmistir. 18

i
i

Dogu Karadeniz Bölgesinin Türklesrnesi !
i

Bilindigi gibi, Orta Asya bozkirlari Türklerin ana yurdu ve en eski
devirlerde yasadigi sahadir. Orta Asya'da IV. yüzyilda'devlet kuran Hunlar
hakimiyet sahalarini genisleterek, Hazar bölgesine geimisler"ve buradaki! '

Alanlar'i batiya dogru iterek yerlerini almislardir. Hun devleti Atilla döne-
minde daha da genisleyerek Karadeniz'in kuzeyindeki :sahalari içine almis-
tir. Bu genislemeler sonunda tabii ki, Türklerin adi geçen bölgelere göçleri
ve yerlesmeleri gerçeklesmistir. Iste bu dönemde, IV. yüzyil gibi erken bir
zamanda, Türk kitleleri, göçlerin verdigi dinamizmle bir yandan Karadeniz- 'i

'in kuzeyine dogru ilerlerken diger yandan da Kafkaslara, oradan da Anado-
lu'ya inmislerdir. 395-398 tarihleri arasinda Anadolu')'u istila eden Hunlar,
Dogu ve Orta Anadolu'dan geçerek Suriye ve Kudüs'e uzanmistir.19 Hizla

J7 Justin McCarthy, Deatli and Exile, Tlie Et/mic Clemising ~f tlze Ouoi/wn Mustims
182/-1922, Princeton, New Jersey, 1995, s. 23-49, i 79-230. Anadolu'daki Müslü-
man halkin Birinci Dünya Savasi sirasinda ve sonrasindaki nüfus hareketlerinin ince-
lendigibu kitabinTürkçetercümeside mevcullur.ÖlÜmve SÜrgÜn,OsmanliMÜs-
/iililanlamza Karsi YÜrÜtÜlenUlus Olarak Temizleme f,~leiiii /821-1922, (çev. Bilge
Umar) Istanbul i998. i

18 S. YerasimosRusya'yagöç edenlerinsayisini86.000 kisiolarak vermektedir.Bk,
SteranosYerasimos,MilliyetlerveSimrlar,Balka/l/ar,Ka./kasyave Orta-Dogu, (çev.
Sirin Tekeli), Istanbul 1994, s. 424. Mütareke döneminde Kafkasya'dan ve Rusya'nin
güneyinden ve Osmanli Devleti'nin çesitli bölgelerinden pek çok Rum göçmen
getirilerek bölgeye yerlestirilmistir. Bu göçmenlerin yerlestirilmesi isleri ile ugras-
mak için bir de komite kurulmustur. Komite ayni zamanda Rum nürusun üstünlü-
günü saglamak için Rum çetelerini gÖçmen gibi gÖstererek bölgeye yerlestirme ko-
nusunda raaliyetlerde bulunmustur. Bu konuda bk. Yusuf Sarinay, "Pontus Meselesi
ve Yunanistan'in Politikasi", AtatÜrk Arastirma Merkezi Dergisi, XI/3 i (1995), s.
120.

19 Ali Seviiii. Anadolu'llIlI1 Fethi, Selçuklu/ar DÖnemi (Basla/ig/çtmi /086'ya Kai/ar),

i 5 Anthony Bryer, "Some Notes on Laz and Tzan (I)", Peoples a/ld Sealement.!' i/l A/l(/-
lolia and tlze Caucasus, 800-1900, London 1988, s. 174-176; 'Laz' teriminin geçmiste
ve günümüzde Türkiye'sinde kullanimi hakkinda ayrintili bilgi için bk. Meeker,
a.g.m., s. 323-326; 332-338. .

16 Tayyih GiikhiIgin. "XVI. Yüzyil BasIannda Trahzon '-ivasi ve Dogu Karaiirnii IWI-
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yunu içine alan, kavmi bir birlik meydana gelmekle beraber bunun siyasi
birlige dönüstügü söylenemez. Aslinda bütün bunlari, Orta: Asya'dan ayri-
lan daginik Türk kitlelerinin yurt aramak amaciyla yaptiklari' göç faaliyetleri
ve bu faaliyetler sonunda gerçeklesen yerlesmeler olarak ka~ul etmek müm-
kündür. Kipçaklar, Mogol istilasina kadar uzunca bir süre Karadeniz'in ku-
zeyindeki genis sahalarda yerlesmisJerdir. Bir kismi Gürcülerin emrine gire-
rek onlar adina, Türk boylariyla bile savasnustir. Gürcülerin himayasine gi-

ren pek çok Kipçak kitlesi Gürcistan'a yerlestirilmistir. Bu arada çesitli vesi-
lerlerle gelerek, Dogu Anadolu'da, Çi idir Gölü civarina yerlesenler de 01-
mustur.22 Yine Kipçaklar Gürcülerle birlikte, Erzurum ve!Ahlat'a girmis-
lerdir. XIII. yüzyilin ilk yarisinda yurtlarinda Mogollarini baskisiyla kar-
silasan Kipçaklarin bir kismi Balkanlara yönelmis, Kirim'ii siginanlar ise,
Sugdak üzerinden deniz yoluyla Sinop'a geçerek Karadeniz'in güney sahil-
lerine yayilmaya baslamislardir.23Yine Mogollarin baskisiiile, Kipçaklarin
bir kisimi da Kafkaslardan güneye inerek Azerbaycan ve Gürcistan'a ulas-

mislar, buradan da Dogu Karadeniz Bölgesi'ne geçmislerdir. Ancak, Mogol
istilasi ile Anadolu'nun kuzey ve güneyine çekilen Türk kitlelerinin yogun-i

lugu nedeniyle Dogu Karadeniz'de fazla yayllamamisiardl~.24 Sonuç olarak
Kipçaklar, Kafkaslarin güneyi, Azerbaycan ve Anadolu'nut1 çesitli bölgeie-i

rinin Türklesmesinde Oguzlardan sonra gelen önemli Türk kavmi olmus,
Dogu Karadeniz'in Türklesmesinde ise, bahsedilen bölgelere göre daha az
rol oynamislardir. :

Yukarida da bahsettigimiz gibi, ilk zamanlarda kesi( niteliginde olup

bölgeyi tanimaya yönelik faaliyetlerin, daha sonralari sizmaya dönüstügünü
ve nihayette yerlesme ile sonuçlandigini söylemek mümkün gözüküyor. Ni-
hai asama, Türklerin bölgeye köklü bir sekilde yerlesmesi, bir baska deyisle
de, bölgeninTürklesmesi ile sonuçlanmistir. '

Türklerin gelisinden önce bölgede yasamakta olan insanlari Ortodoks
Hiristiyan olarak tanimlamak uygun görünmektedir.25 Ancak bu, Batili
arastirinacilarin iddialarinin aksine, bölge halkinin tamaminin Yunan
oldugu anlamina gelmez. Bölgede, Eski Çaglardan beri yasamakta olan yerli

22 Kurat.a.g.e.,s. 84. :
23 SalimCÖhçe,"DoguKaradenizBÖlgesininTürklesmesindeKi~çaklarinRolü". Bi-

riiid Tarih IJoyiiiicaKaratleiiizKoiigresi BUiUrUeri.Samsun, 1988.s. 482-483.

24 ayiiieser,s. 483-484.
25 Yerasimos,bölgedeyasiyaninsanlariOrtodoksHiristiyanolaraktanimlar.Fakato

dÖnemdeOrtodoksiarin Yunanli olduklarini söylemenin güç oldugunu belirtir. a.g.e.,
. l~"

gelisen bir istila niteliginde olan ve muhtemelen bir yerlesme ile sonuç-
lanmayip kesif niteliginde olan bu akinlar Türklerin Anadolu'ya geldigi en
erken tarihi belirlemek açisindan önemlidir. !

Bu arada VI. yüzyilin baslarinda (508 yilinda) Anadolu'ya ikinci bir
Türk akini görülmektedir. Sabarlar adindaki Türk kavmi, o dönemde Kaf-
kaslarin güneyine kadar genislemis olan Bizans ülkesini istila etmisler, hatta
Anadolu'nun içlerine kadar uzanan akinlar 'gerçeklestirmislerdir. Bundan
sonra, Türklerin Anadolu'ya üçüncü kez girisini VIlI. yüzyilda Müslüman
Türkler gerçeklestirmislerdir. Bizans'a karsi gaza olarak nitelendirilebilecek
bu akinda Türk kuvvetleri iÇ, hatta Bati Anadolu'ya kadar ilerlemislerdi. Bu
tarihden itibaren Anadolu'nun kapilarinin Türklere açildigi tarih olan Xi.
yüzyila kadar geçen üçyüz yil boyunca, Türkler tarafindan Anadolu'ya daha
pek çok akinlar yapilmis, kesif ve yipratma amaci güdülen bu akinlar so-
nunda meydana gelen genis çapli tahribatlarla Bizans ülkesi yipratilmis, sa-
vunmasi çökertilmistir. Bütün bu faaliyetler t~bii ki, i07 i Malazgirt zaferin-
den sonra Türklerin kisa bir sürede Anadolu :içlerine ilerlemelerine ve Ana-
dolu Selçuklu Devleti'ni kurmalarina zemin hazirlamistir.20

i

Yukarida bahsedilen faaliyetlerin daha çok Anadolu'nun Dogu, Orta
ve Bati kesimlerine yöneldigini, bizim ilgilendigimiz Dogu Karadeniz ve ci-
varindaki bölgelere yapilan akiniarin ise, Kafkaslar ve Gürcistan'a yapilan
seferlerin devami oldugunu görüyoruz. Bunlardan birinde, i067-68 tari-
hinde Selçuklu askerleri Trabzon'a kadar ilerlemislerdir.21 Bu akinin ve ge-
nelde bölgeye yapilan diger akiniarin sonucunda, bölgede genis çapli bir
Türk yerlesmesinin gerçeklestigine dair elimizde yeterli delil mevcut degildir.
Fakat bir "Türk sizmasi" oldugundan söz edilebilir. Bölgenin cografyasi ve
bitki örtüsü de, at sirtinda kosan hareketli Türk boylarinin hayat tarzlarina
pek uygun degildir.

Orta Asya'dan gelen göçler sonunda, Anadolu ve Karadeniz'in kuzeyi
pek çok Türk kavimlerini kendine çekmis, Türklerin yerlestikleri belli basli
bölgeler haline gelmistir. Hunlardan sonra Karadeniz'in Kuzeyinde devlet
degil, bölgede hakim olan kavrnin adi ile anilan birlikler kurulmustur. Sira-
siyla, Peçenek, Uz, Kuman ve Kipçak yerlesmeleri görülmektedir. Adi ge-
çen kavimlerden Peçenek, Oguz ve Kumanlar Batiya, Balkanlara dogru
ilerlerken, bölgeye son gelen kavim olan Kipçaklar Kafkaslara ve Anado-
luya sarkmislardir. X. yüzyilda Kipçak liderligi allinda pek çok Türk bo-

20 Sevim, a.g.e.. s. 15-17.
"I ,.
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gelenler teskil ediyordu. Ancak bu Ortodoks Hiristiyan nüfus, Pontus adina
yUrUWlen faaliyetlerin tesiri altina girecek ve kökenleri ne olursa olsun,
Yunan ulusuna ait olma duygusunu benimseyecelderdir.31 Bölgedeki üretim
ve ticareti ellerinde bulunduran bir Rum burjuvazisinin gelismesi onlarin
siyasi isteklerini harekete geçirmisti. II. Mesrutiyet döneminde dogan ve
1912 Balkan Savasi ile gelisen Pontus devleti kurma düsüncesi, i. Dünya
Savasinin baslamasi ile siyaset gündemine yerlesecektir. ~ontus adina
yürütülen faaliyetlerde basi çekenler öncelikle dini liderler olmustur. O
dönemlerde Ortodoks Kilisesi içinde iki farkli egilim görülmekte idi:
Bunlardan birincisi, Yunan devletinin sinirlarini Balkanlarda yeni kurulan
devletlerle Osmanli devletinde yasiyan bütün Rumiari içine alacak kadar
genisletmek; ikincisi, Ortodoks Patrigin denetimi altinda Bizans Imparator-
lugu'nun yeniden kurulmasini saglamakti. Samsun'u kontrol eden Amasya
metropoliti ilk, Trabzon metropoliti de' ikinci görüsten yanadir. Ilk görüs
ayrilikçi iken, ikinci görüs Türk ve Rum toplumlari arasinda isbirligi ve
uzlasmaya yönelmisti. Rum toplulugu Türkterle isbirligi yaparak barisci bir
sekilde ilerlerse, kurulacak imparatorlukt~ dogalolarak Rumiarin üstün

i

durumda olacaklari düsünülüyordu. Ancakiilk görüs ön plana çikmis, böl-
gede agirlikli olarak benimsenen de bu görüs olmustur. -Isleri daha da kar-
masik hale getiren bölgedeki Rus faktörü idi. Çünkü kurulmasi amaçlanan
Pontus devleti, Rus nüfuzu altindaki bölgede yer aliyordu. i. Dünya Savasi
sonuna dogru (1916) yapilan Osmanli devletini paylasmaya yönelik
planlarda, Rus sinirinin Sinop'a kadar uzanmasi bile teklif edilmistLU
Fakat, Rumlarla Ruslarin çikarlari çatismamis, aralarinda isbirligi ve destek
sUrekli olmustur. 19i7 yilinda Atina'da düzenlenen bir konferansta ilk kez
Kariideiiiz kiyiiiiniida tam bagimsiz bir deylet kurma fikri ortaya atildi. i.
DUnyu SllviiSI sonunda imzalanan Mondoros Mütarekesi (30 ekim 1918)
mUttefiklcre çikariumil tchlikede bulduklari yerlerde müdahale etme hakkini
veriyordu. Bu durum, Hiristiyan nüfusun harekete geçmesine neden oldu.
Bu vesile ile de Rumliu' hölgedeki faaliyetlerini kurduklari çeteler yoluyla

yürüttUler. Bölgedeki Rum nUfusu arttirrak için Rusya'daki Rumiari
getirerek bölgeye yerlestirdiler.

i
Yunanlilarin 13l1tlAnadolu'yu isgali ve onlara karsi verilen mücadele,

Yunanlilarin potansiyel dllsman oldukliinni anlamaya yeterli idi. Ayni mü-
cadelenin Dogu Karadeniz bölgesiiidcde vcrilcccgineherkes kani idi. Dola-
yisiyla, bölgedeki Rumiann bir kismi Gircsun'uii dogusuiia oradan da Se-

"
binkarahisar'a göiiderilir.33 Yalnizca eli silah tutan Rumiarin dahil edildigi
nakletme islemi Anadolu'nun degisik bölgelerine de yapilmistir. Ancak, ay-
rilikçi faaliyet gösterenlerin zararsiz hale getirilmesi arnaciyla bölgeden
uzaklastirilmasi anlamina gelen tehcir, bu faaliyetleri engeiiemeye veya dur-
durmaya yeterli olmadi. Bölgede, Kurtulus Savasi sirasinda Rum çetelerine
karsi silahli mücadele verilmesi de gerektP4 Osman Aga'1)in yerel kuvvet-
ler ile yürüttügü mücadele bunlardan en meshurudur. i 917Bolsevik ihtilali
ile yayilimci politikalari terk eden ve kendi içine yöiielen Rusya'nin
destegini çekmesi. Rumiarin basari ya ulasmalarini büyük: ölçüde engeiie-
mistir. Rumlar'in devlet kurma çabalari böylece sonuçsuz: birakildi. Savas
sonunda bölgede halil bir kisim Rum azinligi mevcut idL1Bu kalanlar da,
1923 yilinda Yunanistan ile Türkiye arasinda yapilan ntifus mübadelesii

anlasmasina uygun olarak bölgeden ayrildilar. !
i

Pontus meselesi aslinda, milliyetçi fikirlerin çok uluslu bir devlete,
Osmanli Devleti'ne, uygulanmasindan kaynaklanmaktadir. Bölge halki
Rumlar ve Türkler olarak ikiye ayrilmis, taraflardan her biri daha 1912'de
digerini dislayan bir çözümu hayal edebilir hale gelmisti. Bu ayrilmayi izle-
yen savasta Yunanlilar kendi yanilgilarinin kurbanlari ol~ular. Ancak bu-
nun bir yanilgi oldugunu kabullenmeyenYunanlilar, geçmistekiRum tehci-
rini günümüzde"Rum soykirimi" olarak tekrar gündeme getirmekte, ulusla-
rarasi planda propagandalarinidevamcttirmektedirler.35 .

Uzak olmayan bir geçmiste Pontus devleti kurma yolunda yürütülen
faaliyetlerin günümüzde, bölgede yasiyan Lazlari hedef alarak kabuk degis-
tirdigi görülmektedir. Hizla gelisen bilgisayar teknolojisi ve medyanin artan
gücü sayesinde globallesen, hatta küçük bir köy haline geldigi söylenen
dünyamizda, bu gelismelerin sonucuolarak, ülkeler arasindaki sinirlar kal-
karken bölgeciligin (regionalizm) yükseldigi gözlenmektedir. Olayaslinda,

,,,, v ,. :.., , -'i

33 Rumlar bu dönemde (1916) Havza, Çorum ve Amasya ve Ankara'ya nakledilir. Yera-
simos, a.g.e., s.364-365. Rumlar 1920 yilinda da Harput'a lehcir edilir. McCarlhy,
a.g.e., s. 288-290. Bu nakiller sirasinda herhangi bir katliam yapilmasi sözkonusu
degildir. Rumlar da yakin zamanlara kadar böyle bir iddiada bulunmamislardir. Bel-
kide, Ermeni teheirini "Ermeni soykirimi" olarak dünya kamuoyuna sunan Ermeiiile-
rin büyük Ölçüdebasarili olmalarini örnek alan RumIar, "Rum soykirimi" iddialarini
ilk kez 1985'lerdedile getirmislerdir. Bu larihden itibaren yogun propagandaya geçen
Yunanlilar 1994 yilindÜ, 19 Mayis günü "Ponlus Soykirimini Anma Günü" olarak
kabili etmislerdir. Bu konuda bk. Sarinay, {I.g.III.,s. 141-143. i

34 Pontuscularin ve Ponlus çetelerinin faaliyeti ve Türk hükümetinin takip ettigi politi-
kalar konularinda ayrintili bilgi için bk. Sarinay. {I.g.//!.. S. i 15-141. .

35 Cüliiil11ii./iI"l'o;III1~!'liliikr:ialil'{'lkri hakkiiiclahk, S:iriiia\'. ng,III,,~, iii i 'i~
31 Yerasimos a.g.e.. s. 352-353.
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azinlik olarak adlandirilabilecek, uzun süre çogunlugun arasinda yasamis
ve büyük ölçüde onlarin arasinda er~mis olan gruplarin miIliyetçiligi
(nationalizm) tanimalari ve tecrübe etmeleridir. Bu tür tecrübe, dünyanin
çesitli yerlerinde bahsedilen gruplarin kendileri tarafindan edinildigi gibi,
güçlü ülkelerin, dünyanin geri kalmis bölgelerinde, azinlik olduklarini dü-
sündükleri gruplari belirlemeleri ve onlari birer ayrilikçi unsur olarak ileri
sürmeleri ile de gerçeklesmistir. Dogu Karadeniz Bölgesinde yasiyan Lazlai',
bu ikinci tür tecrübeye örnektir. Yukarida, Lazlarin Gürcü'kökenli oldukla-
rinin söylendigini ve bir krallik kurduklarini belirtmistik. Ancak, Lazlarin
da dahiloldugu, bölgede daginik haldeyasiyan yerli halklarin kabile yapi-
lari zaman içinde çözülerek, kabileler kaynasmis ve sonunda karma bir top-
luluk olusmustur. Bölgede uzun süre hakimiyet kuran Roma ve Bizans dev-
letIerinin takip ettikleri, kabileleri hakimiyet altina alma ve onlari Imparator-
luk nüfusu içinde asimile etme amaçli politikalari, bu karma toplulugun
olusmasinda en önemli etkendir. Lazlar'in bu sürecin disinda kaldigini
söylemek saniriz dogru olmaz. Asimilasyon sirasinda bölgede hali hazirda
mevcut olan Yunanlilarin kültürü ve :Ortodoks Hiristiyan dininin etkili
oldugu görülmektedir. Kisaca söylemek gerekirse, Türklerin gelisinden
önce bölgede Yunan kültürünün agir bastigi, yerlL halklarin bu kültürün
içinde eridigi bir Ortodoks Hiristiyan topluluk bulunmakta idi. Kültürel ve
dini enmenin veya birlesmenin genis çapli oldugunu kabul etmemize karsin
bu erimenin etnik yapida ne ölçüde gerçeklestigi konusunda kesin hükümler
vermek dogru görünmüyor. Belli bir devlet tarafindan, Roma ve Bizans,
idare edilme ve aradan geçen uzun yüzy'illar sonunda, etnik kaynasmanin da
önemli ölçüde gerçeklestigi düsünülebilir. Gerçekte de öyle olmus olmasi
muhtemeldir, çünkü Eski çag toplumlarinin adi günümüzde anilmaz
olmustur. Günümüzde bunlarin içlerinden yalnizca Lazlardan söz
edilmektedir. Bu terimin kullanilisi ise çok degisiktir; Anadolu halki
Karadeniz Bölgesi'nde yasiyan herkese Laz derken, Karadeniz halki
Trabzon ve Rize civarini Lazlar'in yasadigi yerler olarak göstermektedir.
Daha da ilginci, Yunanlilarin, Karadenizli Rumiara 'Laz' demesidir. Kisaca,
Laz terimi bir tarafdan bölgenin belli kesiminde yasiyan etnik Lazlari
tanimlarken, diger yandan da, Karadeniz BÖlgesi'nde yasiyan bütün
insanlar için kullanilmistir.36 Bütün bunlar bir arada degerlendirildiginde,
Laz'in Karadeniz bölgesinde yasayanlari ve onlarin kültürünü ifade ettigini
görüyoruz. Etnik yönden Laz olarak ,adlandirilan kisiler ise Karadeniz
kültürünün özelliklerini en yogun olarak tasiyan gruptur. Bu gruba dahil

olanlarin sayilari fazla olmadigi gibi, Anadolu'nun geri kalan kismindaki
Türklerden farkli etnik yapiya sahip olduklarini ileri ,sürmemektedirler.
Dolayisiyla, Lazlari etnik azinlikolarak kabul etmek dogru görünmüyor.

Sonuç

Yukarida anlatilanlari söyle özetleyebiliriz. Eski Çaglarda Dogu Kara-
deniz Bölgesi'nde, Anadolu'nun yerli halki olarak bilinen çesitli gruplar ya-
samakta idi. Bölge'ye daha sonralari Iranlilar ve Yunanlilar geldiler ve yer-
lestiler. Bunlarin, yerli halka nazaran az bir kitle teskil ettigi muhakkg.ktir,
çünkü onlar yÖneticiler ve sehirde yasiyan tüccarlal'di. Takip eden Roma ve
Bizans hakimiyetieri dönemlerinde yerli halkin etnik ~e kültür yönünden
yeni gelenlerle önemli ölçüde kaynastigini ve nihayette pir 'Ortodoks Hiris-
tiyan Karadeniz toplumu' nun meydana geldigini gÖrüyoruz. Bu toplumun
tamamimn Rum oldugunu söylemek gÜçtür. Yunan kültürü ile bÜtünlesen
ve Hiristiyanligi kabul eden bu yerli halklar, Rumlarla, birlikte Karadeniz
toplumunu olusturmuslardir. Türkler bölgeye geldiklerinde böyte bir toplu-
lukla karsi karsiya idiler. .'

TÜrklerin bölgeye ilk gelisleri M.Ö. VII. yüzyila kadar geri götürü-
lebilir. M.S. IV. yüzyildan itibaren basliyan akinlar daha siklikla bir birini
takip etmis, önceleri, genelde, kesif ve sizma niteliginde olan ve seyrek ve
kismi yerlesme ile sonuçlanan bu akiniar, Çepnilerin ve onlari takip eden
Oguz boylarinin kararli ve sabirli ilerlemeleri ile XIII. yüzyildan basliyarak
yerlesmeye dönüsmüstür. 1461'de Trabzon'un fethi i!e bu yerlesme. hiz
kazanmistir. XVIII. yüzyila gelindigine Çepniler bölgenin dogusuna
ulasmislardi. Bu dönemde bölgede, Türkler ve Rumca konusan Hiristiyan
halk bulunmaktadir. XIX. yüzyilda, Rus baskisiyla bölgeye Kafkaslardan
göçler ve yerlesmeler olmus, bu da bölgenin etnik yapisina yansimistir.
1920 tehciri ve 1923 ahali mübadelesi ile Rumlar bölgeden tamamen
ayrilmistir. Dolayisiyla, Cumhuriyet devrinde bölge, yalnizca Türklerden

mütesekkil insanlarin yasadigi bir yer hale gelmistir. .

Sonuç olarak sunlari söyleyebiliriz: Anadolu'nun yerli halklari olarak
bilinen ve çogunun Kafkas kökenli oldugu söylenen, Dogu Karadeniz'in
yerli halklari Roma ve Bizans dönemlerinde, devletin gÜttügü politikalar sa-
yesinde Ortodoks Hiristiyan olmus ve Yunan kültürünü benimsemistir. Fa-
kat halkin tamaminin etnik yönden Rum oldugUnu söylemek mümkün de-
gildir. Bu halkin bir kismi, Osmanli döneminde MÜslümanligl kabul etmis,
etmeyenler de yasadiklari hosgörÜlü ve huzurlu ortam sayesinde Türk kültü-
rüne sempati duymus, Türkçe konusur hale gelmislerdir. Osmanli döne-
minde Tiirk boylarinin bÖlgeye kitleler halinde yerlesmesi sonuclinda hÖlge36 Rii koniida hk Mcekn. (l.f~I/I.. s. 112-:rn.
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tamamiyla Türk karakteri kazanmistir. Bütün bu gelismeler sonunda, bölge
cografyasinin da etkisi ile, ortaya kendine has karakteri olan bir 'Karadeniz
toplumu' çikmistir. Aslinda incelendiginde Anadolu'nun her yerinin ken-
dine has karakterde oldugu, bunun büyük ölçüde cografyanin sonucu ol-
dugu görülür. Bu 'kendine has' olmayi, etnik ve diger yönlerden farklilik
olarak yorumlayip, sonra da, buna dayanarak devletler kurmaya kalkismak
yanlis temellendirilmis bir düsüncedir. Bütün bunlari çesitlilik olarak gör-
mek gerekir. Tabiattaki bitki ve hayvanlarda görülen çesitlilik nasil tabiatin
dengesini sagliyor ve korunmasi gerekiyorsa, insan gruplari arasindaki çe-
sitliligi de denge unsuru olarak görmek ve korumak gerekir.

: , .

i"

i .
Tebligimiz, 6 Haziran 1335 (1919) tarihin~e Trabzon Muhafaza-i

Hukuk-i Milliye Cemiyeti tarafindan Paris Sulh! Konferansi'na Osmanli
Devleti'ni temsilen delege olarak katilacak olarl Tevfik Pasa'ya, Dogu
Karadeniz Bölgesi'nde yani Trabzon Vilayeti'nde yasayan halkin büyük bir
çogunlugunun Türk olduguna dair verilen muhtmt ile ilgilidir. Bu muhtira
Basbakanlik Osmanli Arsivi'nde bulunan Hariciyb Nezareti-Siyasi Kisi~
belgeleri içinde yer almaktadir. Belgenin bulundugu dosyanin numarasi
2057, gömlek sira numarasi da Tdir. Bu belge Hariciye Evraki arasina
girmekle resmi belge hüviyetini kazanmistir. i

i
. Trabzon Muhafaza-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti'nin Dogu Karadeniz

Bölgesinin Türklügü ile ilgili muhtirasindan tespit edebildigimiz kadariyla
ilk söz eden Mahmut Gologlu'dur. Ikinci isim Izzbt Öztoprak ve üçüncüsü
de Sabahattin Özel'dir. Gologlu, Öztoprak ve Özel, Basbakanlik Osmanli
Arsivi'nde bulunan belgeyi görmemislerdir. Her üç!arastirmaci da 9 Haziran
1919 tarihinde Tasvir-i Efkar gazetesinde yayinlanan muhtiranin metnini-
kullanmislardir. Gologlu, bununla ilgili olarak "Dogu Karadeniz Bölgesini
savunan bir muhtira" olmasinin disinda bilgi Vermemistir!. Öztoprak,
muhtiranl11 muhtevasindan bahsettikten sonra kisa bir alinti yapmistir2.

* Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Atatürk Egitim FakÜlteSii
i Mahmut Gologlu, Milli MÜcadeledeTrabzon ve Mustaf.aKemal Pa,fa,Trabzon 198i i

s. 25. i
2 Izzet 'Öztoprak. "TrahzonMuhafaza-iHukuk-. Milliye Cemiyeti", Ilidiid Ta"",. " ..


