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22. SÖYLEġĠ 

 

XX. YÜZYIL BAġINDA SAFRANBOLU 

   

▬ Artık 15 yıl önce geride bıraktığımız XX. yüzyıla; 1900’lü yıllara gelelim, 
önce  yüzyılın baĢındaki Safranbolu’yu anlatır mısınız? 

▬ 1937 doğumlu olduğum için, sadece XX. Yüzyılın ikinci yarısının Safranbo-
lu’sunu, kendi gözlemlerime dayalı olarak anlatabilirim. Daha öncesi, okudukla-
rıma ya da duyduklarıma dayanır. Geçen yüzyılın baĢı, Osmanlı döneminin son 
yıllarıdır. 1914 yılında 1.Dünya SavaĢı; 1919 yılında Türk Ulusal KurtuluĢ SavaĢı 
baĢladığından,  Anadolu’nun tüm kentleri gibi  Safranbolu’da da sosyal ve eko-
nomik yaĢantı, bütünüyle savaĢın etkisi altına girmiĢtir.  

 Örneğin Hulusi YAZICIOĞLU ile Mustafa AL’a ait, Safranbolu Tarihçe ve 
Kaynaklar adlı kitaptan öğrendiğimize göre, 1.Dünya SavaĢı baĢında, seferberli-
ğin ilanının ardından, Safranbolu’da Çanakkale savaĢına katılmak üzere bir alay 
hazırlanmıĢtır. Safranbolu ve ayrıca, o sırada Safranbolu’ya bağlı Eflani, Ulus ve 
Karabük yörelerinden gelen gençlerle oluĢturulan 42. Alay, Ağustos/1914’de Ça-
nakkale’ye gönderilmiĢ ve savaĢta 1686 Ģehit vermiĢtir.  

● ULUSAL  KURTULUġ  SAVAġINDA SAFRANBOLU 

 Türk Ulusal KurtuluĢ SavaĢı, 19 Mayıs 1919’da ATATÜRK’ün Samsun’a 
çıkmasıyla baĢlayıp, Yunan Ordularının Ġzmir’de denize döküldükleri 9 Eylül 
1922’e kadar 3 yıl, 3 ay 20 gün devam eden bir dönemi kapsar. Bu savaĢın 15 
Mayıs 1919’da, Yunanlıların Ġzmir’e ayak basmasıyla baĢladığını kabul edenler 
de vardır. Safranbolu, Ulusal KurtuluĢ SavaĢı boyunca eylemlerle, söylemlerle 
savaĢın zaferle sonuçlanması için büyük çaba göstermiĢtir. 

 Örneğin, Ali SARIKOYUNCU tarafından kaleme alınan, 1992 baskılı “Milli 
Mücadelede Zonguldak ve Havalisi” adlı kitapta belirtildiğine göre, Ankara’da 
TBMM henüz açılmadan ve  ATATÜRK Samsun’dan ayrılıp daha Erzurum’a 
ulaĢmadan, Havza’dayken zamanın Safranbolu Belediye BaĢkanı Mühürdarzade 
Zühtü Bey (Manifaturacı merhum Sayın İhsan ÖZTÜRK’ün babası; Ünsal Tülbentçi İlköğretim 

Okulu Öğretmeni Fatma TOKER’in dedesi)  ile arkadaĢları, ATATÜRK’e,  03.06.1919’da  
çektikleri telgrafta, Wilson prensiplerini reddettiklerini ve kanlarının son damlası-
na kadar yurdu savunacaklarını bildirmiĢlerdir. 

        SavaĢ sırasında, savaĢa katılanların ya da Ģehit olanların çocuklarını okut-
mak için, önce Mart/1920’de, Eczacı Hidayet Bey’in BaĢkanlığında “Muin-i Maarif 
Cemiyeti” (Öğrenime Yardım  Derneği) kurulduğunu ve daha sonra Dr.Ali Yaver ATA-
MAN’ın BaĢkanlığında, Eczacı Hidayet DERMAN’ın da dahil olduğu kiĢilerce 
“Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti”nin faaliyete geçirildiğini 14.03.1920 ve 02.05.1920 
tarihli Kastamonu Açıksöz Gazetesi bildirmektedir. 

  10 Ocak 1921’de Birinci Ġnönü Zaferi’nin Safranbolu’da çoĢkuyla karĢılandı-
ğı; 12 Ocak 1921’de, Köyiçi’ndeki  Ġdadi (Lise) binasında öğrenci, öğretmen ve 
halkın katılmasıyla, bir Ġstiklâl-i Milli (Ulusal Bağımsızlık) günü düzenlendiği ve 
Sakarya Meydan Muharebesinin baĢladığı 23 Ağustos 1921 Salı günü de Saf-



298 
 

ranbolu’da düzenlenen mitingte, orduyu destekleyen  ve zaferi dile getiren ateĢli 
konuĢmaların yapıldığı da, Açıksöz Gazetesi haberleri arasındadır. 

1921 yılında, 1. ve 2. Ġnönü savaĢlarını kazanmamıza rağmen silah ve 
asker sayısı çok fazla olan Yunan kuvvetleri karĢısında gerileyen ordularımız, 
Kütahya, Afyon ve EskiĢehir’in kaybedilmesinden sonra Sakarya nehrinin doğu-
suna çekilmiĢ ve güçlü bir savunma cephesi oluĢturması gerekmiĢti. 

Sakarya SavaĢı öncesinde 5 Ağustos 1921’de ATATÜRK’e, TBMM’nce 
BaĢkomutanlık görevi verilmiĢ ve 3 aylık bir süre zarfında kendisine, TBMM’nin 
tüm yetkileri devredilmiĢtir. Bunun üzerine ATATÜRK Tekalif-i Milliye Emirleri adı 
verilen, bugünkü Türkçeyle “Ulusal Yükümlülükler ya da Vergiler”  denilebilecek, 
10 emir ya da buyruk yayınlayarak yürürlüğe koymuĢtur. 

Değerli tarihçi Hür KALYONCU’nun yazılarından ve konferanslarından 
öğrenildiği üzere, Safranbolu’da kurulan Tekâlif-i Milliye Komisyonu, özellikle     
3, 5 ve 9 No.lu Tekâlif-i Milliye emirlerinin yerine getirilmesinde etkin olmuĢtur. 

3 No.lu emir, halkın elindeki ayakkabı dahil, her türlü giyim eĢyası ile gi-
yim eĢyası olabilecek bez ve kumaĢın ve ayrıca deri, iplik ve pamuk gibi giyim 
eĢyası hammaddesinin % 40’ına kadar bir bölümüne el konulması ve parası iler-
de ödenmek üzere senet verilmesi hakkındadır. 

5 No.lu emir; ordu araç ve gereçleriyle her türlü malzemenin halkın kendi 
yük hayvanlarıyla 100 Km mesafeye kadar taĢınmasıdır. Safranbolulular oluĢtur-
dukları katır kervanlarıyla ya da manda ve öküzlerin  çektiği arabalarla bu yü-
kümlülüğü gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bu amaçla Kastamonu’daki ulaĢtırma komutan-
lığının emrine girmiĢler ve Ġnebolu’dan baĢlayan taĢımacılığa yardımcı olmuĢlar-
dır. Erkekler ve özellikle gençler silah altına alındığı için, taĢımada kadınlardan 
ve hapishanelerden çıkartılan mahkumlardan da yararlanılmıĢtır. 

9 No.lu emir; demirci, marangoz, debbağ ve saraç gibi zanaatkarlar eliyle 
ordunun ihtiyacı olan süngü, kasatura, atlara eyer gibi malzemelerin yapılması 
hakkındadır. Safranbolu debbağlarının yaptığı derilerden saraçların diktiği Ġspan-
yol tipi eyerler, süvari birlikleri komutanlarının beğenisini kazanmıĢtır.  

Safranbolu’daki yemeniciler arastasında da ayakkabı ve çizme üretilmiĢ-
tir. Arasta’daki 44 dükkanda, Tekâlif-i Milliye Emirleri gereği, 24 saat  vardiyalı 
çalıĢılarak, haftada 11.000 çift, topuksuz, tulumbacı tipi yemeni üretildiği söylen-
mektedir. Bu üretim, Büyük Taarruz öncesine kadar  devam etmiĢtir.  

SavaĢ nedeniyle tabakhaneye yeteri kadar ham deri gelmemesi, olgun-
laĢmamıĢ olan deriden gön yapılması sonucu,  böyle bir gönden yapılan yemeni-
lerin büzüĢmesi gibi nedenlerle, ordu için yemeni üretimi daha sonra durdurul-
muĢtur. 

Bu arada, ordunun ihtiyacını karĢılamak üzere,  kadınlar tarafından da, 
pamuklu kolsuz yelekler dikilmiĢtir. Bazı evlerde kadınların haftada en az 10–15 
yelek diktiği söylenmektedir. 

Tekâlif-i Milliye Komisyonları tarafından ordu için alınan malların bedeli, 
KurtuluĢ SavaĢı’nı izleyen yıllarda halka geri ödenmiĢtir. Büyük bir bölümü nakit 
olarak, geri kalanı hazine tahvilleriyle karĢılanmıĢtır.  
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Bu arada Erkan AġÇIOĞLU’na ait ”Milli Mücadelede Bartın” adlı kitapta, 
21.06.1921 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Bartın Rumları’nın, Safranbolu’ya 
nakledilmelerine karar verildiği ve iĢgal sırasında Fransızlara yardımcı olan  
Kdz.Ereğli Rumları’nın ise, daha önce Bolu’ya gönderildiği bildirilmektedir. 

Bunun, bir güvenlik önlemi olduğu  ve aynı zamanda,  bu uygulamayla 
Ankara’daki TBMM Hükümetinin Bartın Rumları’nın nakledileceği Safranbolu’yu 
güvenli bir yer olarak kabul ettiği anlaĢılıyor. Bu güvenin, Kıranköy’deki Safran-
bolu Rumlarını da kapsamıĢ olabileceği söylenebilir mi? Bunu bilemeyiz, bu  bel-
ki çok iyimser bir yorum olur. 

 Ancak Safranbolu Rumları, KurtuluĢ SavaĢı boyunca Safranbolu’dadır. 11 
Ekim 1924 tarihli Bartın Gazetesi’nden öğrenildiğine göre, Lozan AntlaĢması 
gereğince Bartın’a getirilip, o tarihlerde Yunanistan’a gönderilene kadar, Safran-
bolu Rumları,  hep Safranbolu’da kalmıĢlardır.  

▬ Safranbolu Rumları hakkında bilinenler nelerdir?.   

▬ XX. Yüzyılın baĢlarında Safranbolu 800 yıldır bir Türk kentidir; ancak halkın 
tamamı Müslüman değildir. Safranbolulular  arasında, Kıranköyde küçük bir azın-
lığı oluĢturan Hıristiyan Ortodoks Rumlar da vardır. Bugün onların yüzyıllar ön-
cesinden beri, Safranbolu’da yerleĢik, Türk kökenli yerli  halkın torunları oldukları  
kabullenildiği için, XX.yüzyılın baĢındaki Safranbolu, Türk kenti olarak nitelenebi-
lir; ancak sadece Müslümanların yaĢadığı bir kenttir denilemez.   

● SAFRANBOLU’DAKĠ  RUMLAR 

 1071 Malazgirt zaferinin Türklere, Anadolu’nun kapısını bütünüyle  açtığı 
genellikle kabul edilen bir olgudur. Ancak, bu kapı açılmadan önce de, Türklerin 
Anadolu’da oldukları bilinmektedir. IV. yüzyıldan itibaren ve özellikle  Batı Hunla-
rı’nın Asya’dan Avrupa’ya yürüyüĢleri sırasında, Türk kökenli kimi boylar, Kafkas-
ları aĢarak Anadolu’ya girmiĢler, kimileri de Karadeniz’in kuzeyinden geçerek 
Balkanlar ve Trakya’ya yerleĢmiĢlerdir.   

 Bu yerleĢimler Türklerin Müslüman oldukları VIII. ve IX. yüzyılların çok 
öncesindedir. Bu yüzden Türk boyları, yerleĢtikleri bu yeni  topraklarda, egemen 
kültürün ve dinsel inancın etkisiyle Hıristiyanlığı benimsemiĢlerdir. Daha sonrala-
rı,  Selçuklu akınlarını durdurabilmek amacıyla Balkanlar ve Trakya’daki Uz, Pe-
çenek ve Kıpçak Türklerinin, Bizanslılar tarafından Anadolu’ya götürüldükleri  de 
tarihsel gerçeklerdendir. Malazgirt Meydan SavaĢı’nda Bizans ordusundaki Uz, 
Peçenek ve Kıpçak Türklerinin, savaĢtıkları askerlerin Türkçe konuĢtuğunu duya-
rak, saf değiĢtirip, Selçuklu ordusunda Alpaslan’ın emrine girerek zaferin kaza-
nılmasında önemli bir etken oldukları söylenir.  

Her ne kadar, T.ĠĢ Bankası’nın 2010 yılında yayınladığı Gazanfer ĠBAR’a 
ait “Anadolulu Hemşehrilerimiz - Karamanlılar ve Yunan Harfli Türkçe” adlı kitap-
ta uzun uzun anlatıldığı üzere, Yunanlılar, Anadolu Rumlarının Yunan kökenli 
olduklarını, Türkçeyi ya zorla ya da Yunanca konuĢulan Ege kıyılarından uzak-
laĢmanın getirdiği izolasyon sonucu, sonradan benimsediklerini öne sürerlerse 
de, bu tez yeterli dayanaktan yoksundur.  

  Çünkü, bu tezde yapıldığı öne sürülen izolasyon sonucu dil’le birlikte 
din’in niye değiĢmediği sorusu yanıtsız kalmaktadır. Kaldı ki, konuĢulan dilin et-
nik kökenin belirlenmesinde önemli bir kanıt olmasının yanı sıra, Anadolu Rumla-
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rı’nın sadece  dillerinin değil, sosyal yaĢantılarının da Türklere benzer olması, 
etnik  kökenleri açısından  asla göz ardı edilemeyecek bir olgudur.   

    Etnik kökenlerine bakılmaksızın Anadolu’daki ortodoks Hıristiyanlara, 
Arap dilinde “Romalı” anlamına gelmek üzere “Rumi” ve Anadolu’ya da “Diyar-ı 
Rum” denilmesi nedeniyle, sadece aslen Helen ırkından olanlara değil, Türk  
kökenli Hıristiyanlara da, Selçuklulardan itibaren Türk dilinde “Rum” denilmiĢtir. 

 Böylece, özellikle Karaman’da çok daha kalabalık olmak üzere, Anado-
lu’nun bir çok yerinde olduğu gibi Safranbolu’da da Kıranköy’de yerleĢik ve etnik 
kökenleri itibariyle Türk olan Hıristiyanlara da, yine Helen kökenlilerden ayırt et-
meksizin, “Rum”  adı verilmiĢtir. Zaten Osmanlı döneminde etnik kökene göre 
değil, dinsel inanca göre, “müslim” ve “gayrimüslim” ayrımı yapılmaktadır. 

  Bu arada Safranbolu’da Kıranköy’de yerleĢik olanların dıĢında, Kirkille ile 
Kayarlı arasında, Akçasu deresinin akıĢ yönüne göre sağ tarafındaki bir semte 
de, “Karaman Çukuru” denilmektedir. Bu semtin böyle bir ad alması, orada Hıris-
tiyan ortodoksların yaĢaması ve  onlara Karamanlı denilmesi nedeniyle midir; 
yoksa kimilerinin söylediği gibi, orası Karaman’dan gelmiĢ Hıristiyan Türklerin 
yerleĢtirildiği bir bölge midir? Bunları  bilebilme  olanağından yoksunuz.   

▬ Kıranköy Rumları’nın etnik kökenine iliĢkin baĢka bulgular var mı? 

▬ Osmanlı tahrir defterlerindeki, Safranbolu’da yaĢayan nüfusun niteliklerine 
iliĢkin, XVI. yüzyıla ait kayıtları inceleyen Feridun M. EMECEN, T.Tarih Kurumu 
tarafından 2003 yılında basılan I.Ulusal Tarih Ġçinde Safranbolu Sempozyumu 
(04-06 Mayıs 1999) adlı kitaptaki  “Taraklıborlu’dan  Safranbolu’ya” baĢlıklı  bildiri-
sinde yer verdiği Ģu bilgiler, bu konudaki  önemli kanıtlardandır. 

“...İspençe denilen ziraate dayalı vergi vermekle mükellef olan Hıristiyanların 
defterde kayıtlı adlarına bakıldığında bunların çoğunun Türkçe olduğu dikkati 
çeker. Dursun, Alagöz, Durmuş, Pazarlı, İvaz, Bahşı, Arslan, Donbaz, Ayvalı, 
Balı, Şirin, Paşalı, Köse gibi adlara rastlanılmaktadır. Bunlar baba adları ile birlik-
te kayıtlı şahısların, ya kendi adlarında ya da baba adlarında görülmektedir. Do-
layısıyla bu şekilde ad almaları, menşeleri bakımından da oldukça manidardır. 
Ayrıca bunların Türkçeden başka dil bilmedikleri de, buraya gelen seyyahların 
ifadeleriyle sabittir...” 

  Bu arada, biraz önce değindiğim, T.ĠĢ Bankası yayını Gazanfer ĠBAR’a ait 
“Anadolulu Hemşehrilerimiz - Karamanlılar ve Yunan Harfli Türkçe” adlı kitapta 
da, Karamanlı olarak adlandırılan Anadolu’daki Ortodoks Türkler anlatılırken Saf-
ranbolu’daki Rumlardan da söz edilmektedir. 

  Anılan kitaptan, Karamanlı denilen Türkçe konuĢan Hıristiyanların Anado-
lu’daki yerleĢim yerleri arasında Safranbolu’nun da bulunduğu ve Karamanlıların  
Yunan harfleriyle Türkçe kitaplar bastıkları öğrenilmektedir.  

  1896 yılında basılan bir kitapta yer alan  “Gerçi Rum isek de Rumca bil-
mez Türkçe söyleriz / Ne Türkçe yazar okuruz ne de Rumca söyleriz / Öyle bir 
mahluti hatt-ı tarikatımız vardır / Hurufumuz Yunanice, Türkçe meram eyleriz” 
dizeleriyle durumlarını dile getirdikleri ve konuĢtukları dile “Yavan Türkçe, Sade 
Türkçe veya Anadolu Lisanı” dedikleri de, yine aynı kitapta belirtilmektedir. 
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Kitabın kapağında Grek harfleriyle Türkçe “Kanun-u Esasi” yazısı görülüyor 

 Söz konusu  kitapta, XVI. yüzyıla ait Süleymaniye Camisi ve Ġmarethanesi 
kayıtlarında caminin yapımında çalıĢanların Budak, Karagöz, Alagöz, Tanrıverdi, 
AydoğmuĢ, KarabaĢ, Kaplan, Bayram gibi Türkçe adları olduğu ve bunların Ġs-
tanbul’un fethinden sonra Anadolu’dan Ġstanbul’a zorunlu göçe tabi tutulan zana-
atkarların soyundan geldikleri de anlatılmaktadır. XIX. Yüzyıldan itibaren böyle 
adların kullanılmamasının ise, Yunan Megalo Ġdeo’sunun etkisiyle, okullarda Yu-
nanca öğrenimin yaygınlaĢmasından ve kilisede Türkçe isim taĢıyanların vaftiz 
edilmemeye baĢlanmasından kaynaklandığı bildirilmektedir. 

● KURTULUġ SAVAġI’NDA SAFRANBOLU RUMLARI   

Safranbolu’lu  Rumların Türk kökenli oldukları tezini çok güçlendiren bir 
baĢka kanıt da, Ulusal KurtuluĢ SavaĢı sırasında Ġstanbul’da yayınlanan 13 Ma-
yıs 1921 tarihli “Ġkdam” gazetesinde yer alan ve Safranbolu Rumlarının Anadolu 
Ajansı’na gönderdikleri 30 Nisan tarihli telgraftır. 
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 ĠTÜ Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü’nün Nisan/1980 tarihli ve 
11-12 sayılı bülteni’ndeki, “Milli Mücadelede Zafranbolu Rumları” baĢlıklı, 
Prof.Dr.Haydar KAZGAN tarafından kaleme alınan yazıda tam metni bulunan bu 
telgrafta, bugünkü dille ve özetle Ģunlar yazılıdır. 

Adetleri, gelenekleri ve lisanları itibariyle Türk olmalarına karşın, 
Panelenizm emelinin gerçekleşmesi için çalışan İstanbul Rum Patrikhanesi’nin 
etkisiyle ulusal kimliklerini gösterememişlerdir. Eski zamanlarda ortodoks mez-
hebini kabul etmiş Türk olduklarından kuşku bulunmamaktadır. Türklerden ve 
Türkiye Hükümetinden hep adil ve şefkatli muamele görmüşlerdir. Bundan sonra 
da Panelenizm akımları ve emellerine uymayarak,  Türk kardeşleriyle birlikte 
mutlu ve refah içersinde yaşamak istemektedirler.Aldatma ve gizlemelerle iki 
kardeş milleti birbirinden ayırmak isteyen, görevini ve kutsal sıfatını kötüye kulla-
narak iki kardeş milleti birbirinden ayırıp, kendilerini felaket uçurumuna götürme-
ğe çalışan İstanbul Rum Patrikliği ile ilişkilerini kesmişlerdir. Anadolu’nun uygun 
bir yerinde Türk-Ortodoks Patrikliği  kurup, Türk kardeşleriyle tam bir birlik içinde 
olmak istemektedirler. Amaçlarının gerçekleşmesini Safranbolu’daki ikibinyediyüz 
kırkdokuz nüfusun duygularına tercüman olarak, doğrulukla çalışan Hükümetle-
rinden dilemektedirler.  

  Biraz önce bahsettiğim Gazanfer ĠBAR’ın, “Anadolulu Hemşehrilerimiz” 
adlı kitabına da alınmıĢ olan bu telgrafın altında o zamanki adıyla “Zafranbolu”da  
2.749 nüfusa ulaşan Türk Ortodoks cemaatı adına” denilerek, aralarında dördü 
mahalle, biri köy muhtarı, biri  papaz olmak üzere 12 kiĢinin ad  ve lakapları ka-
yıtlı bulunmaktadır. Türkiye’de ilk sayımın yapıldığı 1927 yılında Safranbolu nü-
fusunun  5.218  olduğu düĢünülürse, 1921 yılında, mübadele öncesinde  Safran-
bolu’da, 2.749 gibi oldukça fazla sayıda  Rum’un yaĢamakta olduğu anlaĢılmak-
tadır. (Bu sayıya Safranbolu köylerinde yerleĢik Rumlar da dahil olsa gerek) 

  Telgrafı imzalayanlar; Kilise, Hanyad, Kırkalan ve Dolambat mahalleleri  
ile Yazı Köyü muhtarlarıdır. Bu mahallelerden halen Kilise ve Dolambat’ın neresi 
olduğu bilinmekte ise de, Hanyad ve Kırkalan mahallelerini çağrıĢtırabilecek Saf-
ranbolu’da bilinen bir semt yoktur. Kırkalan’ın, Kirkille olabileceği, telgraf metnin-
den yanlıĢ okunduğu ya da gazeteye yanlıĢ yazıldığı akla gelebilir. 

 Safranbolu Rumları gibi Anadolu’nun baĢka yörelerindeki Rumların da 
benzer istekleri doğrultusunda ve Kayseri’de yapılan bir toplantı sonrasında 30 
Kasım 1921’de Türk Ortodoks Patrikhanesi kurulup, baĢına Patrik olarak  Pavli 
EFTĠM’in (Erenerol)  getirildiği bilinmektedir. 

  Ancak,  ülkenin baĢka yörelerindeki Rumların, hem de Rumca bilmeyen, 
Türkçe konuĢan Rumların, Türklere  büyük zalimlikler yaptığı da tarihsel gerçek-
lerdendir. Bu konuda, ATATÜRK’ün Samsun’a çıkacağı Mayıs/1919 döneminde, 
Samsun çevresindeki olaylarla ilgili olarak, Turgut GÜRER’e ait, Atatürk’ün Yave-
ri Cevat Abbas GÜRER adlı kitapta, “Rumca bilmeyen Rumlar” baĢlığı altında 
Ģunlar yazılmıĢ bulunmaktadır.  

 “Müstevliler (ülkeyi ele geçirenler) bir Pontus meselesi yaratmışlar, Samsun 
ve havalisinde Türkçeden başka dil bilmeyen zavallı Rumları ayaklandırmışlardı. 
Türk köylüleri ve şehirlileri, bu vahi (boĢ, anlamsız) ideal uğrunda müsellah (silahlı) 
faaliyete geçen Rum çetelerinden son derece zarar görmekte idiler. Buna rağ-
men her gün Babıali’ye ve müstevlilerin mümessillerine, Rumca bilmeyen bu 
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Rumlar, Türkler aleyhine telgraflar çekiyorlar ve zulm-ü itisafın (eziyet ve yolsuzlu-

ğun) kaldırılmasını istiyorlardı” 

 
Rum Mahallesi Kıranköy’deki Aya Stefanos  Kilisesi  (1900’lü yılların başı) 

● PAPAZ’IN TORUNU NELER ANLATIYOR? 

 Safranbolu Rumları hakkında, Ġstanbul’da Rumca yayınlanan Türkiye’nin 
en eski gazetelerinden “Apoyevmatini” gazetesinin YazıiĢleri Müdürü, mübadele 
öncesi, Aralık/1923’de Fener/Ġstanbul’da doğan Stefanos PAPADOPULOS’un 
anlattıkları da ilginç bilgiler içermektedir. Nokta Dergisi’nin 7-13.08.1994 tarihli 
33.sayısında, Safranbolulu Rıfat DEDEOĞLU’nun “Bir Safranbolu Öyküsü” baĢ-
lıklı yazısında papazın torununun Ģunları anlattığı öğrenilmektedir.  

 “Dedem Stefanos Papadopulos Safranbolu’daki Aya Stefanos Kilisesi’nin 
son papazıymış. Çok zenginmiş, iki evi varmış. Biri Kıranköy’de, biri Ambella’da. 
Ambelle Safranbolu Rumlarının Bağlar semtine verdikleri isim. İncili Karamanlıca 
okurlarmış kilisede. Karamanlıca yani Yunan harfleriyle yazılan Anadolu Türkçe-
si. Dedem de babam da çok iyi Türkçe konuşurlarmış. Hoş, zaten Safranbolulu 
tüm Hıristiyanlar iyi Türkçe konuşurlarmış” 

 Son papazın torununun anlattıklarını doğrular biçimde, Safranbolu’nun 
Rumlarla birlikte yaĢamıĢ eski yaĢlıları da, onların hep Türkçe konuĢtuğunu söy-
lerlerdi. Genel kabul gören gerçek odur ki, dil birliği etnik köken birliğinin en 
önemli kanıtlarından biridir. Dolayısıyla Safranbolu Rumları’nın etnik açıdan He-
len değil, Türk kökenli oldukları doğru bir yaklaĢım olmak gerekiyor. 

●KENT  VE  SEMT ADININ KAYNAĞI 

▬Rum Mahallesi Kıranköy adındaki “Kıran” takısı  ne anlama geliyor? 

▬ Mehmet Behçet’in Kastamonu Asar-ı Kadimesi adlı kitabından aktarılan, Hu-
lusi YAZICIOĞLU’nun “Safranbolu Tarihine ait Belgeler ve Kaynaklar” adlı kitabı-
nın 20 ve 21. sayfalarındaki dipnotlarda, 1861’de yandığı için  yeniden yapılarak 
ibadete açılan Kıranköy’deki kilisenin kapısının üzerine 1872’de konulan kitabe-
de, bu kilisenin 08 Nisan 515 tarihinde, ününü Theodoros KRANDOROS’un 
adından alan bu kentte  ilk kez yapıldığının belirtildiği bilgisi verilmektedir.   
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  Kentin  ününü, kilise kitabesine göre, “Teodoros KRANDOROS”dan  aldı-
ğı doğru ise,  Bizans döneminde  Safranbolu’ya Teodoropolis; Rum semtine de 
Kıranköy   dendiğini ve aynı zamanda Türk egemenliği baĢlamadan  7-8 yüzyıl 
önce Rumların Kıranköy’de yerleĢik olduğunu kabul etmek zorunlu olacaktır.  

Ancak, Safranbolu Müslüman Türklerin egemenliğine girmeden önce 
Rumların, Kıranköy’de değil, Kalealtı’nda  ve çevresinde oturdukları söylenmek-
tedir. Eski Hamam ile kiliseden dönüĢtürüldüğü kabullenilen Eski Cami’nin o yö-
rede oluĢu, Rumların ilk önceleri Kale çevresinde yerleĢik olduklarının kanıtı ola-
rak gösterilir. Bu durumda, Türklerin  Safranbolu’ya egemen oldukları XII. Yüzyıl-
da Kale çevresinde yaĢarken,  bu tarihten 7 yüzyıl öncesinde, Kıranköy’de de 
yerleĢik oldukları savında bulunulmuĢ olunuyor demektir. O zaman bunun  tutarlı 
bir açıklaması yapılabilmelidir. 

 Böyle bir açıklama yapılamazsa, ki yapılamıyor;  Müslüman Türklerin  
öncelikle Kale çevresinde egemen olmalarından sonra, inanç ayrımı nedeniyle 
ayrı mahalleler  oluĢturmak, baĢka kentlerde de karĢılaĢılan bir olgu  olması ne-
deniyle,  gayrimüslimlerin baĢka bir mahalleye, yani Kıranköy’e  topluca yerleĢ-
miĢ olmaları, göz ardı edilmemesi gereken güçlü bir olasılıktır.  

Bu olasılığı “Kıran” sözcüğünün Türkçe anlamı da güçlendirmektedir. 
“Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedi”sine göre,  “Kıran”, yöresel bir sözcük 
olup; “kıyı”, “uç””, sınır”, “çevre”, “dağ sırtı”, “tepe”, “yamaç”, “bayır”, “kıraç”  gibi 
anlamlar taĢımaktadır.  

 
Ahmet Ġhsan TOKGÖZ’ün (1868-1942) yayınladığı ünlü “Servet-i Fünun Dergisi’nin 1908 

yılındaki 899. sayısının kapağında Kıranköy yöresi (Nokta Dergisi (07-12.08.1994) 

Safranbolu’nun Kıranköy’ü de, son dönemlere gelinceye kadar, tarihsel 
kent merkezine nazaran, bu anlamların tamamına uygun bir konum ve görünüm-
dedir. Bu nedenle,Türklerin Safranbolu’ya egemen olmalarının sonrasında,  Rum 
yerleĢme alanı olmağa baĢladığı sırada,  kentin kıyısında, sınırında, ucunda ve  
çevresinde olmasından dolayı, “Kıran”ın  sözlük anlamlarına uygun olarak, Rum-
ların bulunduğu semte Kıranköy denilmesi; akla  yakın bir görüĢ olmaktadır. Bu 
takdirde kilisenin kitabesindeki Krandoros’a izafeten Rum mahallesine Kıranköy 
denildiği savı, bir yakıĢtırma ya da bir söylenti olarak kalacaktır. 

Bu arada, ülkemizde baĢta  Eflani olmak üzere, bilinebildiği kadarıyla Ġne-
göl, Mucur, Aydın, Gördes, Ünye, Samsun ve  Ünye’de de Kıran adlı köylerin  ya 
da yörelerin olması, bu sözcüğün, bir kiĢi adıyla bağlantısından değil, coğrafi  
özellikler nedeniyle yerleĢim alanları için kullanıldığı olasılığını güçlendirmektedir. 
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▬ Safranbolu’da Türklerle Rumlar arasında, daha doğrusu etnik kökenleri 
aynı olduğuna göre, Müslimlerle  gayrimüslimler arası iliĢkiler nasıldı?   

● RUMLARLA SOSYAL VE EKONOMĠK ĠLĠġKĠLER 

▬  Kıranköy’de oturan Rumların, Hastarla’da tarlaları, daha çok Akbayır ve çev-
resinde de bahçeleri olduğu gibi; ÇarĢı’da Türklerinkilerin yanında, dükkanları da 
bulunmaktadır. Rumlar duvarcılık, marangozluk, demircilik, kunduracılık ve terzi-
lik gibi zanaatlarla iĢtigal etmektedir.  Türkler, yapım iĢlerinden ziyade, alım sa-
tımla ve bir baĢka deyimle  daha çok ticaretle meĢguldür. 

  Lozan AntlaĢması gereği Rumların ayrılması sonrasında, Safranbolu’da 
yeter sayıda ve nitelikte çeĢitli zanaat kollarında hizmet sunanların kalmamasın-
dan kaynaklanan sorunlarla karĢılaĢılmıĢ ve bu alanlardaki  iĢgücü açığını ka-
patmak  için de Devlet, hemen zanaat kursları ve   Kastamonu gibi büyük mer-
kezlerde  okullar açmıĢtır.  

  Müslüman Türkler ile Rumların Safranbolu’da bir arada oldukları dönem-
de aralarında etnik ya da dinsel nedenlere dayalı  olaylardan ya da karĢılıklı çe-
kiĢme ve anlaĢmazlıklardan   hiç söz edilmemektedir. Her iki grubun kendilerine 
özgü geleneksel ve dinsel yaĢamlarını sürdürdükleri, karĢılıklı olarak birbirlerine 
saygılı oldukları ve Sakarya SavaĢı öncesinde Anadolu’daki Yunan ilerlemesin-
den kaynaklanan kimi Ģımarıklık ve taĢkınlıklar dıĢında, hep dostane hemĢehrilik 
ve komĢuluk iliĢkileri içinde bulundukları söylenegelmiĢtir.  

 Ġstanbul doğumlu olduğu ve ailece Ġstanbul’a yerleĢik oldukları için, Lozan 
AntlaĢması gereğince, tüm Ġstanbul Rumları gibi, mübadeleye tabi tutulmadıkları 
anlaĢılan Aya Stefanos Kilisesi’nin son papazının torunu, Stefanos Papadopulos, 
Nokta Dergisi’nde yayımlanan biraz önce sözünü ettiğim açıklamalarında, Ģun-
lardan da söz etmektedir: 

Mübadeleden  sonra çocukluğunda Ġstanbul Fener’deki evlerine, Safran-
bolu’dan sık sık müslüman hemĢehrilerinin ziyarete geldiklerini ve onları ağırla-
maktan annesinin, Safranbolu’da çok kullanılan bir deyimle “canının çıktığını”  
söylemektedir. Demek  oluyor ki, Safranbolu Rumları, komĢuları müslüman Türk-
lerle yakın iliĢkiler içinde bir yaĢam sürmüĢler. 

Safranbolu’daki Rumlar, etnik açıdan Helen veya Türk kökenli olduklarına 
bakılmaksızın, Ġstanbul dıĢındaki tüm Anadolu Rumları gibi, 1923’deki Lozan 
AntlaĢması gereğince, Yunanistan’da yerleĢik Türklerle mübadeleye (yer değiş-
tirmeye) tabi tutulmuĢlardır.   

18.07.2014 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’ndeki KavĢak köĢesinde Özgen 
ACAR’ın yazdığına göre, karĢılıklı nüfus değiĢimi sonucu Yunanistan’dan Türki-
ye’ye 470 bin Türk gelirken, Anadolu’dan Yunanistan’a 1,4 milyon Rum gönderi-
lir. Özgen ACAR, o zaman Yunanistan’ın nüfusunun 2,8 milyon olduğu düĢünü-
lürse, bugün Yunanistan’daki her üç kiĢiden birinin Anadolu kökenli olduğu anla-
Ģılıyor demektedir. Anadolu’dan gidenler daha çok çeĢitli iĢ kollarındaki zanaat-
karlardır; gelenler ise tarımla uğraĢanlardır. 

Mübadele sonrasında Safranbolu’ya gelenlere,  Rumlara ait ev ve tarla 
gibi taĢınmaz mallar dağıtılmıĢtır. Dağıtılamayıp elde kalan mallar ise, Devlet 
tarafından isteklilerine satılmıĢtır. Safranbolu’ya daha çok Yunanistan’daki Dra-
ma dolaylarından tütün tarımı ve hayvancılıkla geçinen göçmenler iskan edilmiĢ-
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tir. Kendilerine  evcil hayvanlar da verilmiĢtir. Ancak, ahır ya da ağıl bulunmadı-
ğından, bu hayvanlar evlerde barındırılmıĢlar.  O yıllarda, Kıranköy’deki görkemli 
eski Rum evlerinin pencerelerinden, göçmenlerin koyun ve keçilerinin dıĢarıya 
boyunlarını uzatarak melediklerini, yaĢlı Safranbolulular yıllarca anlatagelmiĢtir. 

Gazanfer ĠBAR’ın sözünü ettiğim,  Karamanlılarla ilgili kitabında da, 
önemli bir Karamanlı yerleĢim yeri olan Kayseri’nin Talas Ġlçesi’nin Zincidere ma-
hallesine, giden Hıristiyan Türklerin yerine, Yunanca konuĢan Yanyalı Arnavutla-
rın geldiği, bunların çobanlıkla geçindiği ve evlerin üst katlarını keçi ahırı yaptık-
ları, Safranbolu’da anlatılanlara benzer biçimde bildirilmektedir. 

  AlıĢtıkları geçmiĢ yaĢamlarına ve özellikle tütün tarımı ve hayvancılık baĢ-
ta olmak üzere, bildikleri geçim koĢullarına uygun bir ortamı Safranbolu’da  bu-
lamayınca, gelen göçmenlerden  kimilerinin, bir süre sonra kendilerine verilen ev 
ve tarlaları satarak Bursa dolaylarına gittikleri söylenir. Kalanlar ise, Safranbo-
lu’yu ve yaĢam biçimini özümseyip benimseyerek,  zaman içersinde Safranbo-
lu’nun değerli hemĢehrileri arasına katılmıĢlardır.  
 

 
Rum Ortodoks kilisesi, 1956  yılından beri ULUCAMĠ 

 

▬ Son yıllarda, Yunanistan’la yapılan nüfus mübadelesini konu alan çeĢitli 
kitaplar, romanlar yayınlandı; bunlar arasında Safranbolu Rumlarından söz 
edenlere rastladınız mı? 

▬ Lozan AntlaĢması uyarınca yapılan nüfus mübadelesini konu  alan, daha doğ-
rusu mübadele dramını konu alan çok sayıda kitap yayımlandığını biliyorum. 
Hatta bu konunun 80 yıl sonra gündeme geldiğine,  hatırlanabildiğine iliĢkin çe-
Ģitli eleĢtirileri de okudum.  
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  Mübadele konusunda Feride ÇĠÇEKOĞLU’nun “Suyun Öte Yanı”, Kemal 
YALÇIN’ın “Emanet Çeyiz” kitaplarıyla Kemal ANADOL’un “Karşıyaka Memleket” 
kitabını ve nihayet Safranbolu Rumlarının mübadelesine de yer veren Hür KAL-
YONCU ile ÜNSAL TUNÇÖZGÜR’ün “Mübadele ve Safranbolu” kitabını okumuĢ 
bulunuyorum. 

   Aynı konuda Yunanistan’da da kitaplar yayınlandığı söyleniyor. Kemal 
YALÇIN’ın “Emanet Çeyiz-Mübadele İnsanları” kitabında Safranbolu Rumların-
dan söz edilen ilginç pasajlar var. Onları anlatmak isterim. 

● “EMANET ÇEYĠZ”DEKĠ SAFRANBOLU RUMLARI 

 “EMANET ÇEYİZ-Mübadele İnsanları”  adlı, Kemal YALÇIN’a ait, 1999 
baskılı kitap, Anadolu Rumları ile Yunanistan’daki Türklerin karĢılıklı yer değiĢ-
tirmeleri konusunda, canlı tanıklar dinlenerek kaleme alınmıĢ olup,  1998 Abdi 
Ġpekçi Dostluk ve BarıĢ Ödülü ile 1998  Kültür Bakanlığı Roman BaĢarı Ödülü’ne 
layık bulunmuĢtur. Kitabın 296 ve sonraki sayfalarında Safranbolulu üç yaĢlı 
Rum’dan da söz edilir.  

  Yazar  çocukluğunda, dedesinin Denizli Honaz’da bahçe komĢuları ve 
çok yakın dostları  Rum Minoğlu’nun karısı ile kızları Eleni ve  Sofia’nın (Safiye 

derlermiĢ) mübadele gereğince Yunanistan’a gitmek üzere Honaz’dan ayrılırken; 
ellerinde birer çuval ve bir ipek yorganla, yazarın babaannesine gelip, 
Minoğlu’nun karısının, “Biz gidiyoruz, amma döneceğiz, amma dönmeyeceğiz, 
bunlar kızlarımın çeyizleri, size emanet, gelirsek verirsin kızlarıma, dönemezsek 
ver bir fıkaraya, hayrımız olsun.” dediklerini  babasından dinler.  

 1980 sonrasında Almanya’da yaĢamak zorunda kalan kitabın yazarı Fel-
sefe Öğretmeni Kemal YALÇIN’dan babası,  dedesinin vasiyeti olduğunu, Yuna-
nistan’a gidip Minoğulları’nı bulmasını, hayatta kimleri kalmıĢsa, yıllardır ellerinde 
kalan  çeyizleri vermesini ister. 

 Mübadele sonrasında karĢılıklı olarak Türklerle Rumların birbirlerinin kö-
yüne, toprağına yerleĢtirilmiĢ olacaklarını düĢünerek, mübadelede Honaz’a gelen 
Türk göçmenlerin Selanik civarındaki köylerden geldiğini öğrenerek, oralarda 
Honaz’lı Minoğlu ailesini aramak üzere, kitabın yazarı 1994’te  Yunanistan’a gi-
der. Yunanistan’da çok yer dolaĢır, Minoğlu ailesine ulaĢmaya çalıĢır. 

   BaĢarılı olamaz, geri döner.  Kitabında, Anadolu Rumlarının, “Andalayı” 
dedikleri acıklı göç öykülerini anlatır. Denizli’ye ve Türkiye’nin çeĢitli yörelerine 
yerleĢtirilmiĢ, Yunanistan’dan gelen Türk göçmenleri de bulur, onların göç öykü-
lerini de kitabına alır. Öyküler, çok üzücü ve çok düĢündürücüdür. 

 Yazar, Türkiye’ye geliĢini engelleyen hukuksal sorunların çözülmesinin 
ardından, babasının vefatı nedeniyle Türkiye’ye gelir, dönerken çeyizi de yanına 
alır ve vasiyeti yerine getirmek üzere, 1996’da tekrar Yunanistan’a gider. Bu gidi-
Ģinde yeniden araĢtırır, soruĢturur. 

    Denizlili ve Burdurlu  Rumların, mübadele sonrası Yunanistan’ın Edessa 
Ģehrine yerleĢtirildiklerini öğrenir ve o Ģehre gider; bir kahvehanede Anadolu’dan 
gelenlerle görüĢür, Türkiye’den geldiğini duyan Safranbolu doğumlu, 84 yaĢında 
Hıristo KIRYAKĠDĠS, kaldığı otele gelir. 
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  Safranbolulu Hıristo KIRYAKĠDĠS, babasının 1916’da askerdeyken, ana-
sının da evlerinde çıkan yangında ölmüĢ olduklarını, kimsesiz kalınca Araç’a 
amcasının yanına götürüldüğünü, bu yüzden Araç’lı olarak bilindiğini söyler. 

   Safranbolu’da büyüdüğünü ve memleketini çok özlediğini, 40-50 kiĢiyle 
birlikte 1984’te Safranbolu’ya gittiklerini, sonra tekrar gittiğini, orada dayısına ait, 
içinde Ģadırvanı olan ve ”Güllü Bahçe” olarak adlandırılan  bahçeyi arayıp buldu-
ğunu, bahçeye ev yapıldığını, her tarafın pislik içinde olduğunu  anlatır. 

   Mübadele sonrası Yunanistan’a geldiğinde Rumca bilmediğini, hep Türk-
çe konuĢmak, kendi kendine “türkü çekmek” istediğini, yazara da kendisiyle ko-
nuĢmak yerine “türkü çekeceğini” bildirir.  

  Kitapta 6 sayfaya yakın yer tutan, ardı ardına söylediği yazılı bulunan, çok 
sayıdaki türkülerin  ve manilerin arasında, “Kayadan öküz bakar/Öküzün alnı 
sakar/Delikanlı dururken/Sakallıya kim bakar” gibi mani  ve türküleri de okuyun-
ca, bunların  çoğunun, Safranbolu’da çocukluğumda, 1940’lı ve 50’li yıllarda söy-
lendiğini ben de anımsarım. 

● “OLMADI KARPUZ, BĠTMEDĠ KAVUN” 

  Ertesi sabah  Hıristo KIRYAKĠDĠS otele, yanında o tarihte (1996’da) biri 
82, diğeri 86 yaĢında olan Temistoklis SUCUPULOS ve Purodromos 
SUCUPULOS adlı Safranbolulu iki  kardeĢle beraber gelir. Minoğlu ailesini nasıl 
bulacaklarını görüĢürler. Safranbolulu kardeĢlerden biri gidelim postaneye, tele-
fon rehberini açalım, Minoğlu soyadlıları arayalım der. Öyle yaparlar, Minoğlu 
değil, Minioğlu soyadlı bir kaç kiĢi bulurlar, hiç biri Denizlili çıkmaz. Her telefon 
görüĢmesinin olumsuz olması üzerine Safranbolu kardeĢlerden Temistoklis 
SUCUPULOS, “Olmadı karpuz, bitmedi kavun” derken, çocukluğu Safranbo-
lu’da geçen Araç’lı da “Olacak karpuz, bitecek kavun” diye karĢılık verir. 

  Safranbolu’da bu deyim eskiden,  “olmadı kavun, bitmedi kelek“ denile-
rek, karĢılaĢılan bir olumsuzluğun nedenleri anlatılırken  söylenirdi. Aradan 70 yıl 
geçtikten sonra, çocukluklarında duydukları bir deyimi ya da tekerlemeyi,  ”ke-
lek”i unutup, onun yerine, “karpuz”u da koysalar bile, 80 küsur yaĢlarındaki Saf-
ranbolulu Rumların anımsıyor olmaları çok ilginçtir. 

  Nihayet, yazar  Çivril Rumlarından olan bir Ģoförden, Denizlililerin yerleĢ-
tiği kenti bulur, Minoğullarını tanıyan 87 yaĢındaki birinin aracılığıyla çeyizin sa-
hibi Sofia’nın ailesine ulaĢır. 1980’de Sofia, 1988’de kızı Stella ölmüĢtür. Çeyiz, 
Tarih Öğretmeni torun Ġreni’ye teslim edilir. TanıĢma, aile büyüklerinin yaĢadığı 
olayların anlatılması, çeyiz bohçasının öyküsünün açıklanması ve içindekilerin 
görülmesi çok dramatiktir.    

   Emanet Çeyiz kitabında, Anadolu’dan Yunanistan’a gidenlerin önemli bir 
bölümünün Rumca, Yunanistan gelenlerin bir kısmının da Türkçe bilmedikleri, 
yer değiĢtirenlerin kendi anlatımlarından öğrenilmektedir. Böylece Safranbolu 
Rumlarının günlük yaĢamda ve kendi aralarında Türkçe konuĢtukları, sadece 
ibadetlerini Grekçe yaptıkları söylentileri doğrulanmıĢ olmaktadır. 

  Nitekim biraz önce değindiğim gibi, Safranbolulu bir Rum, Safranbolu’dan 
ayrılalı 70 yılı geçtikten sonra bile, çok ilerlemiĢ yaĢına karĢın Safranbolu yöre-
sinde çok iyi bilinen manileri ve türküleri söylüyor ve hep söyleme özlemi içinde 
bulunuyor. Türkü söylemek değil, “türkü çekmek” deyimini  ve “olmadı karpuz, 
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bitmedi kavun” gibi yine bugün pek tekrarlanmasa da, belirli  yaĢtaki Safranbolu-
luların çocukluk dönemlerinden anımsadıkları tekerlemeleri unutmamıĢ bulunu-
yor. Ayrıca, biraz önce size gösterdiğim fotograftaki Rumların, Safranbolulu yaĢlı-
ların yüz hatlarına benzer görünümleri de  dikkat çekiyor. 

 

( Kemal YALÇIN’ın  “EMANET ÇEYĠZ-Mübadele Ġnsanları” kitabından alınmıĢtır ) 

 Bu arada, ünlü tarihçi Bernard LEWIS’ın, “Modern Türkiye’nin Doğuşu” 
isimli kitabında yer alan “…Yunanistan’a gönderilen Karaman Rumları, din itiba-
riyle Hıristiyan Rumlardı. Bunların çoğu Rumca bilmiyordu. Dilleri, Grek yazısıyla 
yazdıkları Türkçe idi. Karaman’da bıraktıkları kilise ve mezarlarındaki yazılar, 
hala onların dil bakımından Türklüğüne tanıklık eder. Yapılan iş, bir Türk-Rum 
nüfus mübadelesi değil, daha çok Rum Ortodoks ve Osmanlı Müslüman müba-
delesidir” görüĢü de göz ardı edilmemelidir. 

 Tüm bu olgular ve anlatılanlar da,  Safranbolu Rumlarının Türk oldukları-
na iliĢkin savları, baĢka baĢka açılardan güçlendirmiĢ oluyor. 

▬ Safranbolu Rumlarının Türk kökenli olduğunu söylerken, sanıyorum 
Anadolu’da yaĢayanların  tamamının, geçmiĢte de bugün de, aynı etnik 
kökten geldikleri savında bulunmuyorsunuz? 

▬ Hayır, böyle bir düĢünce sahibi olamam. Dünyada hiç bir yerde ve özellikle 
Anadolu’da saf bir ırktan bahsedilemez.  Büyük önder ATATÜRK’ün “Ne mutlu 
Türk olana” değil de, “Ne mutlu Türküm diyene” demesinin, bu gerçeklerle olan 
iliĢkisi  asla göz ardı edilmemelidir. ATATÜRK,  ırkçılık ve kafatasçılığa dayalı bir 



310 
 

ulus tanımını değil,  ulus’u, aynı toprakta yaĢayan; aynı sosyal ve kültürel değer 
yargılarını paylaĢan; geçmiĢte ve gelecekte ortak çıkarları olan insan topluluğu 
olarak kabul eden, çağdaĢ ulus tanımını benimsemiĢtir. 

 Aslında, “alt kimlik-üst kimlik” gibi uyduruk sıfatları ya da “Türkiyelilik” gibi 
yapay kimlikleri öne çıkartmaya yönelik bölücü söylemlerle hiç bir yere varıla-
maz.  Sadece “Türküm” demekle yetinilmeli ve hep mutlu olunmalıdır. 

● “HĠTĠTLER TÜRK DEĞĠLDĠ;  AMA BĠZ  BĠRAZ  HĠTĠTLĠYĠZ” 

  Çağ dıĢı güçlerin, iğrenç suikastı sonucu kaybettiğimiz değerli bilim 
adamı rahmetli Prof.Dr.Ahmet Taner KIġLALI, 06.06.1999 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesi’ndeki sütununda  “En doğrusunu  (Ord.Prof. Arkeolog) Sayın Ekrem 
AKURGAL  söylemiş: (Hititler Türk değildi, ama biz biraz Hititliyiz) ... Atatürk 
ulusculuğunda Türk bir ırkın adı değildir, bir ortak kimliğin adıdır... Ta Hititler-
den bugüne oluşmuş bir kültür sentezinin adıdır. Ve asıl gericilik de bu gerçe-
ğin yadsınmasıdır.” diye yazmıĢtır ve çok haklıdır. 

 Nitekim, Anadolu’nun ve dolayısıyla Safranbolu’nun tarih boyu  ırklar ve 
kavimler karıĢımlarına, bunların asimilasyonlarına sahne olduğu bir gerçektir.  
Her gelen kavim, bir öncekini tamamen kılıçtan geçirmediği, birlikte yaĢandığı da 
yadsınamaz. Çok uzun zaman içersinde ard arda gelenler; örneğin Asurlular, 
Hititler, Urartular, Frikyalılar, Lidyalılar, Persler, Helenler, Romalılar ve nihayet 
Türkler Anadolu’ya egemen olsalar da, karıĢma ve kaynaĢma hep sürüp gitmiĢtir. 

 Bu nedenle,  Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra, 1990’lı yılların ba-
Ģında atalarımızın yurdu Asya’daki Türki Cumhuriyetlere, Türkiye’den gidenlere, 
“At sırtında gittiniz, uçakla geldiniz; ancak çekik gözlü gittiniz, çakır gözlü geldi-
niz” denildiği, gazete haberleri arasında yer almıĢtır.  

  Bu arada, 1980’li yılların ortalarında TRT Kurumu Televizyonunda çok 
uzun bir dizi olarak gösterime giren, Japon yapımı, ilgiyle izlenen “İpek Yolu” 
belgesel filminde görüntülenen Ģu gerçek de çok ilginçtir.  

Uzak-Doğu’da Uygur  Sincan bölgesinden, Anadolu’ya kadar, kırsal ke-
sim insanları, birbirlerine oldukça çok benzemektedir. Buna karĢılık, Uygur ya da  
Kırgız Türkü   ile Anadolu kentlerinde yerleĢik olanlarda  aynı benzerlik bulun-
mamaktadır. Bu da kırsal kesimde değil, daha çok kentsel kesimde kaynaĢmanın 
varlığını göstermektedir.  


