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5 
SAFRANBOLU  RUMLARI  

 

  Bizans yönetimine, Anadolu Selçukluları döneminde son verilerek, XIII. 
yüzyılın baĢlarından  itibaren Safranbolu Türk egemenliği altına girmiĢ ve  
kent, Müslüman Türk boylarının yerleĢimine açılmıĢtır. Bundan önce Safran-
bolu’da  Müslümanların varlığından söz edilemeyeceği kesin bir olgudur; an-
cak, aynı kesinlikle orada etnik açıdan hiç Türk kökenli olanlar da bulunmu-
yordu  denilememektedir.  

► TÜRK EGEMENLİĞİ ÖNCESİ,SAFRANBOLULULARIN ETNİK  KÖKENİ 

  Genel olarak Türklere Anadolu’nun kapısının, 1071’deki, Selçuklu Sul-
tanı Alpaslan ile Bizans Ġmparatoru Romanos Diogenes arasındaki  Malazgirt  
SavaĢının Türklerin zaferiyle sonuçlanmasıyla  açıldığı kabul edilirse de, bu 
tarihten çok önce V. yüzyıldan itibaren ve özellikle  Batı Hunları’nın Asya’dan 
Avrupa’ya yürüyüĢleri sırasında, Türk kökenli kimi boylar Kafkasları 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 
öncesine rastlamakta, Türk boylarının geldikleri bu topraklarda egemen kültü-
rün ve dinsel inancın etkisinde kalarak Hıristiyanlığı benimsedikleri bilinmek-
tedir. Daha sonraları, Selçuklu akınlarını durdurabilmek için Balkanlar ve 
Trakya’daki Uz, Peçenek ve Kıpçak Türklerinin Bizanslılar tarafından Anado-
lu’ya geçirilip, Anadolu kentlerine yerleĢtirildikleri de tarihsel gerçeklerdendir. 
Nitekim Malazgirt Meydan SavaĢı’nda Bizans ordusunda yer alan Uz, Peçe-
nek ve Kıpçak Türkleri, karĢılarında kendileriyle savaĢan askerlerin Türkçe 
konuĢtuğunu duyarak, saf değiĢtirip Selçuk ordusunda Alpaslan’ın emrine 
girip, zaferin kazanılmasında önemli bir etken olmuĢlardır.  

 Bu Hıristiyan Türkler arasında zamanla din değiĢtirip Müslüman olan-
lar bulunduğu gibi, hep Hıristiyan olarak kalanlar da olmuĢtur.  Etnik kökenle-
rine bakılmaksızın Anadolu’daki Ortodoks Hıristiyanlara Arap dilinde “Romalı” 
anlamına gelen “Rumi” ve Anadolu’ya da “Diyar-ı Rum” denilmesi nedeniyle, 
sadece aslen Helen ırkından olanların yanı sıra, Türk  kökenli Hıristiyanlar da, 
Selçuklulardan itibaren Türk dilinde “Rum” olarak adlandırılmıĢlardır. 

Her ne kadar, Gazanfer ĠBAR’a ait “Anadolulu Hemşehrilerimiz - Ka-
ramanlılar ve Yunan Harfli Türkçe” adlı kitapta (1) uzun uzun anlatıldığı üzere, 
Yunanlılar, Anadolu Rumlarının Yunan kökenli olduklarını, Türkçeyi ya zorla 
ya da Yunanca konuĢulan Ege kıyılarından uzaklaĢmanın getirdiği izolasyon 
sonucu, sonradan benimsediklerini öne sürerlerse de, bu tez yeterli dayanak-
tan yoksundur. Çünkü, bu tezde yapıldığı öne sürülen izolasyon sonucu dil’le 
birlikte, din’in niçin değiĢtirilmediği sorusu yanıtsız kalmaktadır. Kaldı ki, ko-

                                                 
(
1
) Gazanfer ĠBAR, Anadolulu HemĢehrilerimiz-Karamanlılar  ve  Yunan Harfli Türkçe,  

T.ĠĢ Bankası yayını, 2010  
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nuĢulan dilin etnik köken için önemli bir kanıt olmasının yanı sıra, Anadolu 
Rumları’nın sadece dillerinin değil, sosyal yaĢantılarının da Türklere benzer 

olması, etnik  kökenleri açısından  asla gözardı edilemeyecek bir olgudur.   

 Böylece, Karaman’da çok 
daha kalabalık olmak üzere, Ana-
dolu’nun bir çok yerinde olduğu 
gibi Safranbolu’da da Kıranköy’de 
yerleĢik bulunan Türk asıllı Hıristi-
yanlara da, Helen kökenlilerden 
ayırt edilmeksizin ve etnik köken-
lerine önem vermeksizin  Safran-
bolulular da “Rum”  adını vermiĢ-
lerdir.  

Safranbolu’da Kıranköy’de 
yerleĢik olanların dıĢında, Kirkille 
ile Kayarlı arasında, Akçasu dere-
sinin akıĢ yönüne göre sağ tara-
fındaki bir semte de, Karaman’dan 
gelmiĢ Hıristiyan Türklerin yerleĢ-
tirildiği söylenir. Bu semtin “Kara-
man çukuru” adıyla bilinmekte 
olmasından kaynaklanan  böyle 
bir söylentide, sadece “Karaman” 
sözcüğünün kanıt olarak ileri sürü-
lebilmesi, söylentinin doğruluğu 
açısından, herhalde  tek baĢına 
yeterli olmamak gerekir. 

         XVI. yüzyıla ait Osmanlı tahrir defterlerini inceleyen Feridun M. 
EMECEN, Safranbolu’da yaĢayanlarla ilgili bilgiler içeren “Taraklıborlu’dan Saf-
ranbolu’ya” baĢlıklı bir bildirisinde, Ģu görüĢlere  yer vermektedir:(2) 

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

Bu arada, yukarda değinilen ve  kapak resmine yer verilen Gazanfer 
ĠBAR’a ait “Anadolulu Hemşehrilerimiz - Karamanlılar ve Yunan Harfli Türkçe” 
adlı kitapta da Karamanlı olarak adlandırılan Anadolu’daki Ortodoks Türkler 
anlatılırken Safranbolu’daki Rumlardan da söz edilmektedir. 

                                                 
(
2
) I.Ulusal Tarih Ġçinde Safranbolu Sempozyumu (04-06 Mayıs 1999),  

    T.Tarih Kurumu, 2003,Sayfa:21   
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 Anılan kitaptan, Karamanlı denilen, Türkçe konuĢan Hıristiyanların 
Anadolu’daki yerleĢim yerleri arasında Safranbolu’nun da bulunduğu ve Ka-
ramanlıların  Yunan harfleriyle Türkçe kitaplar bastıkları öğrenilmektedir. (Yan 

sayfadaki fotografta da, “Anadolulu Hemşehrilerimiz Karamanlılar” adlı kitabın kapağında yer 
verilen, Grek harfleriyle Türkçe basılan bir kitabın adının “Kanun-u Esasi” olduğu görülüyor) 

Gazanfer ĠBAR, söz konusu kitabında ayrıca, Rumların 1896 yılında 
bastıkları bir kitapta yer alan;   

     “Gerçi Rum isek de Rumca bilmez 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 getirdiklerini ve konuĢtukları dile “Yavan 
Türkçe, Sade Türkçe veya Anadolu Lisanı” dediklerini de belirtmektedir. 

“Anadolulu Hemşehrilerimiz” adlı  kitabında Gazanfer ĠBAR,  ayrıca 
XVI. yüzyıla ait Süleymaniye Camisi ve Ġmarethanesi kayıtlarında caminin 
yapımında çalıĢanların “Budak, Karagöz, Alagöz, Tanrıverdi, Aydoğmuş, Ka-
rabaş, Kaplan, Bayram” gibi Türkçe adları olduğunu ve bunların Ġstanbul’un 
fethinden sonra Anadolu’dan Ġstanbul’a zorunlu göçe tabi tutulan zanaatkarla-
rın soyundan geldiklerini de anlatmaktadır. 

Bu arada aynı kitapta,  XIX. yüzyıldan itibaren böyle Türkçe adların 
kullanılmamasının ise, Yunan Megalo Ġdeo’sunun etkisiyle, okullarda Yunanca 
öğrenimin yaygınlaĢmasından ve Türkçe isim taĢıyanların kilisede vaftiz edil-
memeye baĢlanmasından kaynaklandığı da açıklanmaktadır. 

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

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

 

► KURTULUŞ SAVAŞI’NDA SAFRANBOLU RUMLARI   

Safranbolu’da Rumların Türk kökenli olabileceğine iliĢkin bir baĢka  
güvenilir belge, Ulusal KurtuluĢ SavaĢı sırasında Ġstanbul’da yayınlanan 13 
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Mayıs 1921 tarihli “İKDAM” gazetesinde yer alan ve Safranbolu Rumlarının 
Anadolu Ajansı’na gönderdikleri 30 Nisan tarihli telgraftır. ĠTÜ Mimarlık Tarihi 
ve Restorasyon Enstitüsü’nün Nisan/1980 tarihli, 11-12 sayılı bülteni’ndeki, 
Prof.Dr.Haydar KAZGAN’ın “Milli Mücadelede Zafranbolu Rumları” baĢlıklı, 
yazısında tam metni bulunan bu telgrafta, bugünkü dille ve özetle; 

(Kendilerinin adetleri, gelenekleri ve lisanları itibariyle Türk olmalarına 
karşın, Panelenizm emelinin gerçekleşmesi için çalışan İstanbul Rum Patrik-
hanesi’nin etkisiyle ulusal kimliklerini gösteremedikleri, eski zamanlarda 
ortodoks mezhebini kabul etmiş Türk olduklarından kuşku bulunmadığı, Türk-
lerden ve Türkiye Hükümetinden hep adil ve şefkatli muamele gördükleri, 
bundan sonra da Panelenizm akımları ve emellerine uymayarak,  Türk kar-
deşleriyle birlikte mutlu ve refah içersinde yaşamak istedikleri, aldatma ve 
gizlemelerle iki kardeş milleti birbirinden ayırmak isteyen, görevini ve kutsal 
sıfatını kötüye kullanarak iki kardeş milleti birbirinden ayırıp, kendilerini felaket 
uçurumuna götürmeğe çalışan İstanbul Rum Patrikliği ile ilişkilerini kestikleri, 
Anadolu’nun uygun bir yerinde Türk-Ortodoks Patrikliği  kurup, Türk kardeşleriy-
le tam bir birlik içinde olmak istedikleri ve amaçlarının gerçekleşmesini Safranbo-
lu’daki ikibinyediyüzkırkdokuz nüfusun duygularına  tercüman olarak doğru-
lukla çalışan Hükümetlerinden dilemekte oldukları) 

  bildirilmiĢ olup, telgrafın altında o zamanki adıyla “Zafranbolu”da  
2.749 nüfusa ulaĢan Türk Ortodoks cemaatı” adına denilerek, aralarında dör-
dü mahalle, biri köy muhtarı, biri  papaz olmak üzere 12 kiĢinin ad  ve lakapla-
rı bulunmaktadır. Türkiye’de ilk sayımın yapıldığı 1927 yılında Safranbolu nü-
fusunun  5.218  olduğu düĢünülürse, 1921 yılında, mübadele öncesi son dö-
nemde  Safranbolu’da, 2.749 gibi oldukça fazla sayıda ve üçte bir oranında 
Rum’un (bir bölümü köylerde yerleşik olsa gerek) yaĢamakta olduğu anlaĢılmaktadır. 

  Telgrafı imzalayanlar; Kilise, Hanyad, Kırkalan ve Dolambat mahallele-
ri  ile Yazı Köyü muhtarlarıdır. Bu mahallelerden halen Kilise ve Dolambat’ın 
neresi olduğu bilinmekte ise de, Hanyad ve Kırkalan mahallelerini çağrıĢtırabi-
lecek Safranbolu’da bilinen bir semt yoktur. Kırkalan’ın, Kirkille olabileceği, tel-
graf metninin  yanlıĢ okunduğu  ya da gazeteye yanlıĢ yazıldığı akla gelebilir. 

Safranbolu Rumlarının yukarıdaki telgrafta yer alan istemleri gibi, baĢ-
ka yörelerdeki Rumların da benzer istek ve giriĢimleriyle,  Kayseri’de yapılan 
bir toplantı sonrasında 30 Kasım 1921’de Türk Ortodoks Patrikhanesi kurulup, 
baĢına Patrik olarak  Pavli EFTĠM (ERENEROL)  getirildiği bilinmektedir. 

  Ancak,  ülkenin baĢka yörelerindeki Rumların, hem de Rumca bilme-
yen, Türkçe konuĢan Rumların, Türklere  büyük zalimlikler yaptığı da tarihsel 
gerçeklerdendir. Bu konuda, ATATÜRK’ün Samsun’a çıkacağı Mayıs/1919 
döneminde, Samsun çevresindeki olaylar hakkında  yaverlerinden Cevat Ab-
bas GÜRER, “Rumca bilmeyen Rumlar” baĢlığı altında Ģunları yazmaktadır.(3)   

 “Müstevliler (ülkeyi ele geçirenler) bir Pontus meselesi yaratmışlar, Sam-
sun ve havalisinde Türkçeden başka dil bilmeyen zavallı Rumları ayaklandır-

                                                 
(
3
) Turgut GÜRER, Atatürk’ün Yaveri Cevat Abbas GÜRER,  

     Ġstanbul 2007, 4. Baskı, Sayfa:213-214 
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mışlardı. Türk köylüleri ve şehirlileri, bu vahi (boĢ, anlamsız) ideal uğrunda 
müsellah (silahlı) faaliyete geçen Rum çetelerinden son derece zarar görmekte 
idiler. Buna rağmen her gün Babıali’ye ve müstevlilerin mümessillerine, Rum-
ca bilmeyen bu Rumlar, Türkler aleyhine telgraflar çekiyorlar ve zulm-ü itisafın 
(eziyet ve yolsuzluğun) kaldırılmasını istiyorlardı.” 

► PAPAZ’IN TORUNUNUN ANLATTIKLARI 

  Safranbolu Rumları hakkında, Ġstanbul’da Rumca yayınlanan Türki-
ye’nin en eski gazetelerinden “Apoyevmatini” gazetesinin YazıiĢleri Müdürü, 
mübadele öncesi, Aralık/1923’de Fener/Ġstanbul’da doğan Stefanos 
PAPADOPULOS’un, Safranbolulu Rıfat DEDEOĞLU’na anlattıklarından da 
Ģunlar öğrenilmektedir. (4) 

  “Dedem Stefanos PAPADOPULOS Safranbolu’daki Aya Stefanos Kili-
sesi’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 Türkçesi. Dedem de babam da çok iyi Türkçe konuşurlarmış. 
Hoş, zaten Safranbolulu tüm Hıristiyanlar iyi Türkçe konuşurlarmış” 

 
Aya Stefanos  Kilisesi  (1900’lü yılların baĢı)  

 Torun Stefanos PAPADOPULOS, babası Simeon’un  Safranbolu, an-
nesi Destina’nın Ġstanbul doğumlu olduklarını, babasının ilk eĢi Ekaterini’nin 
de Safranbolulu olduğunu, Tirebolu ve Safranbolu’da öğretmenlik yaptığını, 
kızların ve erkeklerin birlikte okudukları okulun, Kıranköy’deki kilisenin arka-

                                                 
(
4
) Rıfat DEDEOĞLU Tarihin Derinliklerinden Günümüze Bir Safranbolu Öyküsü,  

NOKTA  Dergisi, Toplum sayfası, 7-13 Ağustos 1994, Yıl: 12, Sayı: 33, Sayfa: 42-43  
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sındaki binalarda bulunduğunu, Müslüman Safranboluluların da  çocuklarını 
Fransızca öğrenmek için aynı okula gönderdiklerini de bildirmektedir.  

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

► KENT  VE  SEMT ADININ KAYNAĞI 

  Safranbolu’da Rumların oturduğu Kıranköy’deki Aya Stefanos Kilise’si  
1861 yılında yanar. Yeniden yapılarak ibadete açılan bu kilisenin (halen 
Ulucami), kapısının üzerine 1872’de konulan kitabede, ününü Theodoros 
KRANDOROS’un adından alan bu kentte  08 Nisan 515 tarihinde, ilk kez ya-
pıldığının belirtilmesi (5) üzerinde durulmasını gerektirir bir önem taĢımaktadır. 

  Bununla beraber, ilk yapılıĢ yılına iliĢkin bu bilgi ile birlikte,  kilisenin 
Bizans Ġmparatoriçesi EUDOKSĠA tarafından, aziz Sen Stefanos adına yaptı-
rıldığı ve bu azizin kemiklerinin de aynı kilisede gömülü olduğu gibi hususla-
rın, son dönemde Kıranköy’de yaĢayan Rumlar arasında yaygın söylentilere 
dayalı olduğundan da söz edilmektedir.(6)   

  Kentin, kilisenin kitabesine göre, “Teodoros KRANDOROS”dan adını 
aldığı doğru ise,  Bizans döneminde  Safranbolu’ya Teodoropolis; Rum semti-
ne de, aynı Ģahsın lakabı Krandoros’a izafe edilerek Kıranköy dendiğini ve 
dolayısıyla Türk egemenliği baĢlamadan en az 7-8 yüzyıl önce, Rumların 
Kıranköy’de yerleĢik olduğunu kabul etmek zorunlu olacaktır.  

 
Rum Mahallesi Kıranköy’ün hemen altındaki, Türklerin yerleĢik bulunduğu ayrı bir mahalle olan  

 “Hüseyin Çelebi Mahallesi” ve  “GümüĢ” semtinin çok eski bir görünümü 

                                                 
(
5
)  Hulusi Yazıcıoğlu, Safranbolu Tarihine Ait Belgeler ve Kaynaklar, (Sayfa 20-21’de 

Mehmet    Behçet’in Kastamonu Asar-ı Kadimesi kitabından aktarılan dip notlar)  
(
6
) Hulusi Yazıcıoğlu, (a.g.e) 
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Ancak, Safranbolu Müslüman Türklerin egemenliğine girmeden önce 
Rumların, Kıranköy’de değil, Kalealtı’nda  ve çevresinde oturdukları söylen-
mektedir. Eski Hamam ile kiliseden dönüĢtürüldüğü kabullenilen Eski Ca-
mi’nin o yörede oluĢu, Rumların ilk önceleri Kale çevresinde yerleĢik oldukla-
rının kanıtı olarak gösterilir.  

Bu durumda, Türklerin  Safranbolu’ya egemen oldukları XIII. yüzyılda 
Kale çevresinde yaĢarken,  bundan 7 yüzyıl öncesinde, 515 yılında  Rumların 
Kıranköy’de de yerleĢik oldukları tartıĢmasız kabul edilecek bir olgu değildir.  

Kaldı ki, baĢta Bizans tarihi, sanatı ve mimarisi uzmanı Cyril MANGO 
olmak üzere kimi bilim adamlarına göre, kilisenin ilk kez 515 yılında yapıldığı-
nı gösterir biçimde kitabede yazılanlar  bilimsel verilerle desteklenebilecek bir 
nitelik taĢımamakta ve gerçeklerle bağdaĢmamaktadır.(7) 

Hal böyle olunca,  Müslüman Türklerin  öncelikle Kale çevresinde 
egemen olmalarından sonra, inanç ayrımı nedeniyle kent halkının, ayrı ayrı 
mahalleler  oluĢturmasının baĢka kentlerde de karĢılaĢılan bir olgu  olması 
nedeniyle,  gayrimüslimlerin Safranbolu’ya Türk boylarının egemen olmasın-
dan sonra  ayrı bir semte, yani Kıranköy’e  topluca yerleĢmiĢ olmaları, göz 
ardı edilmemesi gereken güçlü bir olasılıktır.  

Bu olasılığı “Kıran” sözcüğünün Türkçe anlamı da güçlendirmektedir. 
“Kıran”, yöresel Türkçe bir sözcük olup; “kıyı”, “uç””, sınır”, “çevre”, “dağ sırtı”, 
“tepe”, “yamaç”, “bayır”, “kıraç”  gibi anlamlar taĢımaktadır. (8) 

Safranbolu’nun Kıranköy’ü de, son dönemlere gelinceye kadar, tarih-
sel kent merkezine nazaran, bu anlamların tamamına uygun bir konum ve 
görünümdedir. Çünkü, Türklerin Safranbolu’ya egemen olmalarından sonra,  
Rum mahallesine dönüĢtüğü sırada,  kentin kıyısında, sınırında, ucunda ve  
çevresinde olmasından dolayı, “Kıran”ın  sözlük anlamlarına uygun olarak, 
Rumların bulunduğu semte Kıranköy denilmesi; akla  yakın bir görüĢ olmak-
tadır. Bu takdirde kilisenin kitabesindeki Krandoros’a izafeten Rum mahallesi-
ne Kıranköy denildiği savı, bir yakıĢtırma ya da bir söylenti olarak kalacaktır. 

Bu arada, ülkemizde baĢta  Eflani olmak üzere, bilinebildiği kadarıyla 
Ġnegöl, Mucur, Aydın, Gördes, Ünye, Samsun ve  Ünye’de de Kıran adlı köy 
ve yörelerin olması, bu sözcüğün, bir kiĢi adına bağlanarak değil, konumları 
nedeniyle yerleĢim alanları için kullanıldığı olasılığını güçlendirmektedir. 

 
GümüĢ deresinin yamaçları ve en üstte eski kilise, yeni Ulucami’nin bulunduğu Kıranköy semti 

                                                 
(
7
) DurmuĢ GÜR, A.Nazlı SOYKAN, Sosyal AraĢtırmalar Dergisi,  ġubat/2015, Cilt:8, Sayı:36 

Safranbolu Hagies Stephanos Kilisesi ile erkek ve kız okulları hakkındaki makale 
(
8
) Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt:13, Sayfa: 6703  
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► RUMLARLA SOSYAL VE EKONOMİK İLİŞKİLER 

   Kıranköy’de oturan Rumların, Hastarla’da tarlaları, Akbayır ve çevre-
sinde de bahçeleri olduğu gibi; ÇarĢı’da Türklerinkilerin yanında, dükkanları 
da bulunmaktadır. Rumlar duvarcılık, marangozluk, demircilik, kunduracılık ve 
terzilik gibi zanaatlarla iĢtigal etmektedir.  Türkler, yapım iĢlerinden ziyade, 
alım satımla ve bir baĢka deyimle  daha çok ticaretle meĢguldür. 

  Lozan AntlaĢması gereği Rumların ayrılması sonrasında, Safranbo-
lu’da yeter sayıda ve nitelikte anılan zanaat kollarında hizmet sunanların kal-
mamasından kaynaklanan sorunlarla karĢılaĢılmıĢ ve bu alanlardaki  iĢgücü 
açığını kapatmak  için de Devlet, hemen zanaat kursları ve   Kastamonu gibi 
büyük merkezlerde  okullar açmıĢtır.  

  Müslüman Türkler ile Rumların Safranbolu’da bir arada oldukları dö-
nemde aralarında etnik ya da dinsel nedenlere dayalı  olaylardan ya da karĢı-
lıklı çekiĢme ve anlaĢmazlıklardan   hiç söz edilmemektedir. Her iki grubun 
kendilerine özgü geleneksel ve dinsel yaĢamlarını sürdürdükleri, karĢılıklı ola-
rak birbirlerine saygılı oldukları ve KurtuluĢ SavaĢı’nın ilk yıllarında Batı Ana-
dolu’daki Yunan ilerlemesinden kaynaklanan kimi Ģımarıklık ve taĢkınlıklar 
dıĢında, hep dostane hemĢehrilik ve komĢuluk iliĢkileri içinde bulundukları 
söylenegelmiĢtir.  

  Bu iliĢkiler, 2005  yılında yayınlanan  ve bir Müslüman Türk doktor ile 
bir Rum kızı arasındaki aĢk serüvenini konu alan  Ünsal TUNÇÖZGÜR’ün, 
“Mübadele Safranbolu’da Aşka Geçit Vermedi” adlı romanında da, gerçeklerle 
örtüĢen bir öykü biçiminde dile getirilmiĢtir.  

 
Rum Ortodoks kilisesi, 1956  yılından beri ULUCAMĠ 
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Ġstanbul doğumlu olduğu ve ailece Ġstanbul’a yerleĢik oldukları için, 
Lozan AntlaĢması gereğince, tüm Ġstanbul Rumları gibi, mübadeleye tabi tu-
tulmadıkları anlaĢılan Aya Stefanos Kilisesi’nin son papazının torunu, 
Stefanos PAPADOPULOS’un, Nokta Dergisi’ndeki, yukarda değinilen  açık-
lamalarında yer alan Ģu bilgiler de çok ilginçtir.  

Son papazın torunu, mübadeleden  sonra çocukluğunda Ġstanbul Fe-
ner’deki evlerine, Safranbolu’dan sık sık Müslüman hemĢehrilerinin ziyarete 
geldiklerini ve onları ağırlamaktan annesinin, Safranbolu’da çok kullanılan bir 
deyimle “canının çıktığını”  söylemektedir. Demek  oluyor ki, Safranbolu Rum-
ları, komĢuları Müslüman Türklerle yakın iliĢkiler içinde bir yaĢam sürmüĢler. 

Safranbolu’daki Rumlar, etnik açıdan Helen veya Türk kökenli oldukla-
rına bakılmaksızın, Ġstanbul dıĢındaki tüm Anadolu Rumları gibi, 1923’deki 
Lozan AntlaĢması gereğince, Yunanistan’da yerleĢik Türklerle mübadeleye 
(yer değiştirmeye) tabi tutulmuĢlardır.  Safranbolu Rumları, Bartın üzerinden 
deniz yoluyla, Ekim/1924’de Yunanistan’a gönderilmiĢlerdir.(9) 

Gazetedeki köĢesinde Özgen ACAR’ın yazdığına göre (10), karĢılıklı 
nüfus değiĢimi sonucu Yunanistan’dan Türkiye’ye 470 bin Türk gelirken, Ana-
dolu’dan Yunanistan’a 1,4 milyon Rum gönderilir. Özgen ACAR, o zaman 
Yunanistan’ın nüfusunun 2,8 milyon olduğu düĢünülürse, bugün Yunanis-
tan’daki her üç kiĢiden birinin Anadolu kökenli olduğu anlaĢılıyor demektedir. 
Anadolu’dan gidenler daha çok çeĢitli iĢ kollarındaki zanaatkarlardır; 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, ihale yoluyla isteklilerine satılmıĢtır. Safranbolu’ya daha çok Yu-
nanistan’daki Drama dolaylarından, tütün tarımı ve hayvancılıkla geçinen 
göçmenler iskan edilmiĢtir. Kendilerine  evcil hayvanlar da verilmiĢtir.  

Ancak, Rum evlerinde ahır ya da ağıl bulunmadığından, bu hayvanlar 
evlerin içinde barındırılmıĢtır.  O yıllarda, Kıranköy’deki görkemli eski Rum 
evlerinin pencerelerinden, göçmenlerin koyun ve keçilerinin dıĢarıya boyunla-
rını uzatarak melediklerini, yaĢlı Safranbolulular yıllarca anlatagelmiĢtir. 

Gazanfer ĠBAR’ın, yukarda değinilen,  Karamanlılarla ilgili kitabında 
da, önemli bir Karamanlı yerleĢim yeri olan Kayseri’nin Talas Ġlçesi’nin Zin-
cidere mahallesine, giden Hıristiyan Türklerin yerine, Yunanca konuĢan Yan-
yalı Arnavutların geldiği, bunların çobanlıkla geçindiği ve evlerin üst katlarını 
keçi ahırı yaptıkları, Safranbolu’da olanlara benzer biçimde bildirilmektedir. 

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

                                                 
(
9
) Bartın Gazetesi- 11 Ekim 1924  

(
10

) Özgen ACAR, KavĢak, Cumhuriyet Gazetesi, 18.07.2014  
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► “EMANET ÇEYİZ”DEKİ SAFRANBOLU RUMLARI 

 Lozan AntlaĢması gereği yapılan karĢılıklı nüfus değiĢimini konu alan 
çeĢitli  yayınlarda bulunulmuĢtur. Bunlardan Feride ÇĠÇEKOĞLU’nun “Suyun 
Öte Yanı”, Kemal YALÇIN’ın “Emanet Çeyiz” kitaplarıyla Kemal ANADOL’un 
“Karşıyaka Memleket” kitabını ve nihayet Safranbolu Rumlarının mübadelesi-
ne de yer veren Hür KALYONCU ile ÜNSAL TUNÇÖZGÜR’ün “Mübadele ve 
Safranbolu” kitapları ilk akla gelenlerdir. 

 Bu kitaplarda, Yunanistan’a gönderilenlerin kimilerinin Rumca, Türki-
ye’ye gelenlerden de kimilerinin Türkçe bilmemeleri nedeniyle yeni ülkelerinde  
çok sıkıntı çektiklerine değinilmektedir. Bu yayınlardaki saptamalar, Safranbo-
lu Rumlarının günlük yaĢamlarında ve kendi aralarında Türkçe konuĢtukları, 
sadece ibadetlerini Grekçe yaptıkları söylentilerini doğrular biçimdedir.  

Bu yayınlardan biri olan “EMANET ÇEYİZ-Mübadele İnsanları”  adlı, 
Kemal YALÇIN’a ait bir kitapta anlatılanlara değinmekte yarar vardır. (11) Ki-
tap, Anadolu Rumları ile Yunanistan’daki Türklerin karĢılıklı yer değiĢtirmeleri 
konusunda, canlı tanıklar dinlenerek ilk ağızdan kaleme alınmıĢ olup,  1998 
Abdi ĠPEKÇĠ 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 (Safi-
ye derlermiĢ) mübadele gereğince Yunanistan’a gitmek üzere Honaz’dan ayrı-
lırken; kızların ellerinde birer çuval, annelerinin elinde bir ipek yorganla, yaza-
rın babaannesine  gelip, Minoğlu’nun karısının, “Biz gidiyoruz, amma dönece-
ğiz, amma dönmeyeceğiz, bunlar kızlarımın çeyizleri, size emanet, gelirsek 
verirsin kızlarıma, dönemezsek ver bir fıkaraya, hayrımız olsun.” dediklerini  
babasından dinler.  

 Kitabın yazarı Felsefe Öğretmeni Kemal YALÇIN, 12 Eylül 1980 hare-
katı sonrasında Türkiye’yi terkederek Almanya’ya yerleĢir; Türkiye’ye döne-
mediği için annesi ile babasını, Türkiye’den ayrıldıktan 12 yıl sonra Alman-
ya’ya çağırır. Çocukken dinlediği, yukarda değinilen yaĢanmıĢ olayı, 34 yıl 
sonra Almanya’da tekrar babasına anlattırır. Babası “Oğlum bunları yaz, git 
Yunanistan’a Minoğlu’nun kızlarını, torunlarını bul. Deden yıllarca iki çuval 
çeyiz ile şitare ipek yorganı sakladı, vasiyeti var,  kimseye verme diye. Hala, 
ananın sandığında durur. Git, ara bul Eleni’yi, Safiye’yi. Kimleri kalmışsa vere-
lim çeyizlerini” der. 

 Mübadele sonrasında karĢılıklı olarak  Türklerle Rumların birbirlerinin 
köyüne, toprağına yerleĢtirilmiĢ olacaklarını düĢünerek, mübadelede Honaz’a 
gelen Türk göçmenlerin Selanik’in Grebena ilçesi VraĢno ve Kastro köylerin-
den geldiğini öğrenerek,   oralarda Honaz’lı Minoğlu ailesini aramak üzere, 
kitabın yazarı 27 Haziran 1994’te Almanya’dan Yunanistan’a giderek çok yer 
dolaĢır; Denizli dolaylarından gelen Anadolu Rumlarını arayarak, Minoğlu ai-

                                                 
(
11

)  Doğan Kitap Yayınları, 4 Baskı, Aralık /1999   
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lesine ulaĢmaya çalıĢır. Bulamaz, geri döner ve kitabında Yunanistan’da gö-
rüĢtüğü Anadolu Rumlarının, “Andalayı” dedikleri acıklı göç öykülerini anlatır.  

   Türkiye’ye dönüĢüne iliĢkin engeller, hukuksal uğraĢlar sonucu kalkın-
ca, yazar, ayrıldıktan 13 yıl sonra Türkiye’ye gelir. Türkiye’de, Yunanistan’dan 
gelen Türk göçmenlerin, üzücü ve çok düĢündürücü göç öykülerini de dinler. 

   Bir gün Honaz’da, yazarın annesinin sandığındaki emanet çeyiz açılır, 
çeyiz eĢyalarının  kimi erimiĢ, kimi güvelenmiĢtir. Babası, sahipleri bulunursa 
verilmek üzere, erimiĢ ve güvelenmiĢ de olsalar,  bunların tekrar sandığa ko-
nulmasını  ister. Sağlam olanlar ayrılır, ipek Ģitare yorgan yıllar önce evlenen 
yoksul bir göçmen kıza verilmiĢtir. Yazara babası, “dedenin bana vasiyeti var, 
tekrar Yunanistan’a git, çeyizlerini vermek üzere Minoğlu ailesini ara” der.  

  Baba Ocak/1996’da vefat eder, yazar  Almanya’dan  Türkiye’ye gelir; 
dönerken annesinin sandığındaki bir bohçada saklanan  çeyizi de beraberinde 
Almanya’ya götürür ve dedesinin babasına, babasının da kendisine yaptığı 
vasiyeti yerine getirmek üzere, Nisan/1996’da tekrar Yunanistan’a gider. 

 Bu gidiĢinde yeniden araĢtırır, soruĢturur;  Denizlili ve Burdurlu  Ana-
dolu Rumlarının mübadele sonrası Yunanistan’ın Edessa Ģehrine yerleĢtiril-
diklerini öğrenir ve o Ģehre gider; bir kahvehanede Anadolu’dan gelenlerle 
görüĢür, Türkiye’den geldiğini duyan üç  kiĢi, kaldığı otele gelir; bunlardan biri 
Safranbolu doğumlu, 84 yaĢında Hıristo KIRYAKĠDĠS’tir.  

  Safranbolulu Hıristo KIRYAKĠDĠS, babasının 1916’da askerde öldüğü-
nü, anasının da evlerinde çıkan yangında ölmüĢ bulunduğunu, kimsesiz ka-
lınca Araç’a amcasının yanına götürüldüğünü, bu yüzden Araç’lı olarak bilin-
diğini, Safranbolu’da büyüdüğünü anlatır.  

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 bulduğunu, bahçeye ev ya-
pıldığını, her tarafın pislik içinde olduğunu  söyler. 

  Mübadele sonrası Yunanistan’a  geldiğinde Rumca bilmediğini, hep 
Türkçe konuĢmak, “türkü çekmek” istediğini, yazara da kendisiyle konuĢmak 
yerine “türkü çekeceğini” bildirir. Kitapta 6 sayfaya yakın yer tutan, ardı ardına 
söylediği yazılı bulunan çok sayıdaki türkü  ve manilerin arasında,  

“Kayadan öküz bakar / Öküzün alnı sakar / Delikanlı dururken / Sakal-
lıya kim bakar”  

dizelerini içeren mani’nin Safranbolu’da, 1940’lı, 50’li yıllarda çok söy-
lendiğini, bu satırların yazarı yaĢında ya da daha yaĢlı  Safranbolulular da, hiç 
kuĢkusuz çocukluk dönemlerinden anımsarlar. 

► “OLMADI KARPUZ, BİTMEDİ KAVUN” 

  Ertesi sabah  Hıristo KIRYAKĠDĠS otele, yanında o tarihte (1996’da) 
biri 82, diğeri 86 yaĢında olan Temistoklis SUCUPULOS ve Purodromos 
SUCUPULOS adlarındaki Safranbolulu iki  kardeĢle beraber gelir. Birlikte 
Minoğlu ailesini nasıl bulacaklarını görüĢürler. 
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   Safranbolu’lu kardeĢlerden biri gidelim postaneye, telefon rehberini 
açalım, Minoğlu soyadlıları arayalım der. Öyle yaparlar, Minoğlu değil, 
Minioğlu soyadlı bir kaç kiĢi bulurlar, hiç biri Denizlili çıkmaz. Her telefon gö-
rüĢmesinin olumsuz olması üzerine Safranbolu kardeĢlerden Temistoklis SU-
CUPULOS “Olmadı karpuz, bitmedi kavun” derken, çocukluğu Safranbo-
lu’da geçen Araç’lı da, “Olacak karpuz, bitecek kavun” diye karĢılık verir.(12) 

Nihayet, yazar  Çivril Rumlarından olan bir Ģoförden, Denizlililerin Vo-
los’ta yerleĢtiklerini öğrenir; oraya gitmek üzere yola çıkar; Volos’un Neo 
Ġoniya mahallesinde uzun araĢtırmalardan sonra Denizlili 87 yaĢındaki bir kiĢi, 
Minoğlu ailesini tanıdığını söyler; Denizlili Yanni Minoğlu’nun adresini verir.   
Bu Ģahıs da,  akrabası Honaz’lı Minoğlu ailesinden, sadece Sofia’nın kızının 
kızı Ġreni’nin yaĢadığını söyleyerek, evinde Ġreni ile yazarı tanıĢtırır. 

 

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

  TanıĢma, aile büyüklerinin yaĢadığı olayların anlatılması, çeyiz bohça-
sının öyküsünün açıklanması ve içindekilerin görülmesi çok dramatiktir.  Ġre-
ni’nin ninesi Sofia’nın 1980’de 70 yaĢında, annesi Stella’nın 1988’de ölmesin-

                                                 
(
12

) Safranbolu’da bu deyim eskiden,  “olmadı kavun, bitmedi kelek“ denilerek, karĢılaĢılan 

bir olumsuzluğun nedenleri anlatılırken  söylenirdi.  Çocukluklarında duydukları bir deyimi ya da 
tekerlemeyi,  ”kelek”i unutup, onun yerine, “karpuz”u koysalar bile, 80 küsur yaĢlarındaki Saf-
ranbolulu Rumların anımsıyor olmaları dikkat çekicidir. 
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den sonra, çeyizin tarih öğretmeni  torun Ġreni’ye verilmesiyle, yazar görevini 
yapmanın, vasiyeti yerine getirmenin mutluluğunu yaĢar.  

 Emanet Çeyiz kitabı, yukarda da değinildiği üzere 1998 yılı Abdi Ġpekçi 
ve Kültür Bakanlığı ödüllerine layık görülmenin yanında, mübadeleyi bizzat 
yaĢayanlarla yapılan görüĢmelere dayalı olarak, Anadolu’dan Yunanistan’a 
gidenlerin önemli bir bölümünün Rumca, Yunanistan gelenlerin bir kısmının 
da Türkçe bilmedikleri söylentilerini doğrulamaktadır.  

  Bu arada  Safranbolulu bir Rum’un, aradan 70 yılı geçtikten sonra bile, 
çok ilerlemiĢ yaĢına karĢın Safranbolu yöresinde çok iyi bilinen manileri ve 
türküleri söylemesi ve hep söyleme özlemi içinde olması, türkü söylemek de-
ğil, “türkü çekmek” deyimini kullanması, “olmadı karpuz, bitmedi kavun” gibi 
yine bugün pek tekrarlanmasa da, belirli bir yaĢtaki Safranboluluların bildikleri 
ya da çocukluk dönemlerinden anımsadıkları tekerlemeleri unutmamıĢ olması 
çok ilginçtir. Ayrıca, yan sayfadaki fotografta  yer alan Rumların, Safranbolulu 
yaĢlıların yüz hatlarına benzer bir görünümde olmaları da dikkat çekmektedir. 

 Tüm bu olguları ve anlatılanları, Safranbolu Rumlarının Türk oldukları-
na ve Fener Rum Patrikhanesi’ni tanımadıklarına iliĢkin olarak 30 Nisan 
1921’de Anadolu Ajansı’na çektikleri telgrafla bir arada değerlendirmek, ger-
çeklere ulaĢmak yönünden herhalde yararlı olacaktır.  

► “NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE” 

Aslında,Anadolu’nun ve dolayısıyla Safranbolu’nun tarih boyu  ırklar ve 
kavimler karıĢımlarına sahne olduğu bir gerçektir. Her gelen kavmin, önceki 
yerleĢenlerin  tümünü  kılıçtan geçirmediği, birlikte yaĢandığı da yadsınamaz.  

Çok uzun zaman içersinde ard arda gelenler; örneğin Asurlular, Hitit-
ler, Urartular, Frikyalılar, Lidyalılar, Persler, Helenler, Romalılar ve nihayet 
Türkler Anadolu’ya egemen olsalar da, Anadolu’ya daha önce gelip, yerleĢmiĢ 
bulunan topluluklarla karıĢma ve kaynaĢma hep sürüp gitmiĢtir. 

 Nitekim, Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra, Türkiye’den 1990’lı 
yılların baĢında Atalarımızın yurdu Asya’daki Türki Cumhuriyetlere gidenlere, 
“At sırtında gittiniz, uçakla geldiniz; ancak çekik gözlü gittiniz, çakır gözlü gel-
diniz” denildiği, gazete haberleri arasında yer almıĢtır.  

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

  Uzak-Doğu’da Uygur Sincan bölgesinden, Anadolu’ya kadar, kırsal 
kesim insanları, birbirlerine oldukça çok benzemektedir. Buna karĢılık, Uygur 
ya da  Kırgız Türkü  ile Anadolu kentlerinde yerleĢik olanlarda  aynı benzerlik 
bulunmamakta; bundan dolayı “çekik gözlü gittiniz, çakır gözlü geldiniz” diyen-
lere hak vermek gerekmektedir. Bunun, kırsal kesime göre, kentlerde kay-
naĢmanın çok daha yoğun olduğunu, herhalde kırsal bölgede evlenmelerin 
dar bir çevrede gerçekleĢtiğini söylemekten baĢka bir  açıklaması bulunamaz. 

 Bu durumda, hiç bir yerde ve özellikle Anadolu’da saf bir ırktan bahse-
dilemez diyenlere katılmamak olanaksızdır. Bu arada, büyük önder ATA-
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TÜRK’ün “Ne mutlu Türk olana” değil de, “Ne mutlu Türküm diyene” demesi-
nin de, bu gerçeklerle olan iliĢkisi  göz ardı edilmemelidir. ATATÜRK’ün  ırkçı 
ve kafatasçı bir ulus tanımını değil; ulus’u, aynı toprakta yaĢayan; aynı sosyal 
ve kültürel değer yargılarını paylaĢan ve ortak çıkarları olan insan topluluğu 
olarak kabullenen çağdaĢ ulus tanımını benimsemiĢ  olduğu  unutulmamalıdır.  

Dolayısıyla, “alt kimlik-üst kimlik” gibi uyduruk sıfatları ya da Anayasa-
mızda yer almayan “Türkiyelilik” gibi yapay kimlikleri öne çıkartmaya yönelik 
söylemler yerine, sadece “Türküm” denilmesiyle yetinilmeli ve Ulu Önder 
ATATÜRK’ün  çok doğru bir deyiĢle  vurguladığı gibi, hep mutlu olunmalıdır.  

Osmanlılar, Grekçe “doğu” ya da “güneşin doğduğu yer” anlamındaki 
“Anatoli”den galat olarak “Anadolu” derken,  önce Anadolu kıyılarında koloni-
leri bulunan Cenovalı ve Venedikli Ġtalyan tacirler, tarihçi Prof.Dr.Ġlber OR-
TAYLI’nın bir makalesinde belirttiği üzere, ülkemize XII. yüzyıldan itibaren,  
Türklerin yurdu anlamında “Turkia” ya da “Türkmeniya” demiĢlerdir.(13) Ayrıca, 
Haçlı Seferlerine katılan Batılıların dillerine de Türkia sözcüğü yerleĢmiĢtir. 

Nasıl Fransa, Fransalıların değil, Fransızların; Ġtalya, Ġtalyalıların değil, 
Ġtalyanların ülkesi ise, Türkiye de Türklerin ülkesidir. Türk’lerle iliĢkili olarak, 
Batı dillerinde “Türk gibi kuvvetli”, “Türk Lokumu”, Türk kahvesi” gibi deyimlere 
de yer verilmiĢtir. Türkiyeli gibi kuvvetli ya da Türkiyeli kahvesi denilmemiĢtir. 
Ulusal paramıza Türkiyeli lirası değil, Türk Lirası denildiği gibi, ulusal kurumla-
rımızın hiç birinin adının baĢında da Türkiyeli sözcüğü yoktur. 

 Bu konuda, Türk’ün ortak bir kimliğin, ortak bir sentezin  adı olduğunu 
belirten Prof.Dr.Ahmet Taner KIġLALI’nın bir makalesinde yer verdiği, 
Ord.Prof.Dr. Ekrem AKURGAL’ın tarihsel bir gerçeği, en isabetli ve en özlü 
biçimde dile getiren aĢağıdaki sözü de hep anımsanmalıdır. 

 

 

       “En doğrusunu Sayın Ekrem AKURGAL (Ord.Prof. Arkeolog) 
söylemiş: (Hititler Türk değildi, ama biz biraz Hititliyiz) ... Atatürk 
ulusçuluğunda Türk bir ırkın adı değildir, bir ortak kimliğin adı-
dır... Ta Hititlerden bugüne oluşmuş bir kültür sentezinin adıdır. 
Ve asıl gericilik de bu gerçeğin yadsınmasıdır.”  

                               (Prof.Dr.Ahmet Taner KIġLALI, Cumhuriyet Gazetesi, 06.06.1999) 

  

                                                 
(
13

) Prof.Dr. Ġlber ORTAYLI, Milliyet Gazetesi-Pazar Eki,13.08.2006 
 


