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…tarihin olgular› hiçtir, yorumsa her fleydir.  
(E. H. Carr, Tarih Nedir?, s. 32)

Geçti¤imiz aylarda, Hasan Taner Keri-
mo¤lu’nun doktora tezi, ‹ttihat-Terak-

ki ve Rumlar, 1908-1914 bafll›¤›yla Libra
Yay›nlar› tarafindan yay›mland›. Yazar›n,
çal›flmas›n›n girifl bölümünde belirtti¤i gibi,
sosyal bilimler alan›nda, “‹ttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndaki
en fazla nüfusa sahip unsur olan Rumlara
yönelik politikas›, Türkiye’de kapsaml› bir
araflt›rmaya konu olmam›flt›.” Ancak son
y›llarda, özellikle akademik alanda yap›lan
çal›flmalar, ‘kapsaml›’ bir literatürün olufl-
mas›na önayak olmaya bafllad›. Kerimo¤-
lu’nun çal›flmas› da, akademide aç›lan bu
yoldan ilerleyerek bir tarihsel dönemi sorgu-
lamaya dönük, de¤erli bir çaban›n ürünü.
Bunun de¤erli çaba oldu¤u muhakkak. An-
cak bu yaz›da, yazar›n, ele ald›¤› konuyu
mümkün oldu¤unca ayr›nt›l› ve ‘kapsaml›’
tutmaya çal›fl›rken, eksik b›rakt›¤›n› ya da
gözard› etti¤ini düflündü¤ümüz baz› önemli
noktalara dikkat çekmeye çal›flaca¤›z. 

Aktörler ve kaynaklar

‹ttihat-Terakki ve Rumlar, 1908-1914, II.
Meflrutiyet döneminin siyasal aktörlerinden

biri olan ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin
(‹TC) merkeze al›nd›¤› ve bu ‘aktör’ün
Rumlarla iliflkilerinin incelendi¤i bir kitap.
Konu, kitab›n bölümlerini de oluflturan üç
tema etraf›nda ele al›n›yor: Siyasal yaflam,
sosyo-kültürel politikalar, ve nüfus-iskân
politikalar›. Referanslardan da anlafl›laca¤›
üzere, yazar, bu iliflkinin ana hatlar›n›, bü-
yük ölçüde Osmanl›ca bas›ndan, özellikle
‹ttihatç› Tanin gazetesinin baflyazar› Hüse-
yin Cahit’in yaz›lar›ndan yapt›¤› al›nt›larla
oluflturmufl. Ele al›nan iliflkinin ikinci aktö-
rü olan Rum milleti ise, bu toplulu¤un ön-
de gelen ‘resmi sesi’ olan Patrikhane’ye en-
deksli bir aktör olarak temsil ediliyor.

Gündelik hayatta s›k s›k unutulsa da, bü-
tün toplumsal gruplar gibi, etnik-dini grup-
lar da homojen yap›lar de¤ildirler. Günü-
müz Türkiyesi’ndeki ‘az›nl›klar’ gibi, Os-
manl› Devleti içindeki ‘millet’ler de, kimli¤in
(s›n›fsal, siyasi, etnik ve dini vb.) bileflenleri
aç›s›ndan önemli bir çeflitlilik bar›nd›r›yor-
lard›. Osmanl› Devleti’nin idari sistemi için-
de Rum milleti olarak tan›mlanan topluluk
da, ‘homojen bir bütün’ de¤ildi. Patrikhane,
bu toplulu¤u dini ve idari aç›dan yöneten ve
Osmanl› yönetimi nezdinde temsil eden ku-
rumdu. Bu durum, Osmanl› dönemine ilifl-
kin çal›flmalarda, uzun y›llar boyunca, Pat-
rikhane’yi, Rumlar›n tek sesi olarak alg›layan
ve sunan bir bak›fl›n hâkim olmas›na neden
oldu. Ele ald›¤›m›z kitapta da, bu bak›fl›n bü-
yük ölçüde sürdürüldü¤ü, yani Patrikha-
ne’nin Osmanl› s›n›rlar› dahilindeki tek sesi
olarak ele al›nd›¤› söylenebilir. 

Yaln›zca, yazar›n kulland›¤› kaynaklara
bakmak bile, iflaret etmeye çal›flt›¤›m›z soru-
nu ortaya koymak için yeterli olabilir: Keri-
mo¤lu, çal›flmas›nda, Yunanca kaynaklara
baflvurmam›fl. Yani, analizi yap›lan bu iliflki-
de bir taraf kendi kaynaklar›yla konuflturu-
lurken, –mevcut Türkçe literatürde zaten
sesini duyamad›¤›m›z– Rumlar bir kez daha
sessiz b›rak›l›yor. Oysa, Türkiye’de, Osman-
l› dönemine iliflkin hâkim tarihyaz›m› bu
önemli eksikli¤i görmüyor / görmezden ge-
liyor olsa da, Osmanl› ‹mparatorlu¤u çat›s›
alt›nda faal olan dillerdeki kaynaklar kulla-
n›lmadan Osmanl› tarihi alan›n›n yeterince
ve do¤ru bir flekilde anlafl›lmas› mümkün
de¤il. Bu diller olmadan, resmi tarihin ikin-
cil konumda kalm›fl olan aktörleri daima
suskun kalacaklar… 

Mesele, sadece Yunanca kaynak kullan›l-
mamas›ndan ibaret de¤il. Yazar, Rumlar›n

sesini, okura, çifte çeviri üzerinden, yani Os-
manl›ca gazetelerin, ‹stanbul’da yay›mlanan
Yunanca gazetelerden yapt›klar› çevirilerden
ulaflt›r›yor. Bu denli kapsaml› bir çal›flma
için, yazar›n dolayl› kaynak kullan›m›ndan
olabildi¤ince uzak durmas› belki daha sa¤-
l›kl› sonuçlar verebilirdi. 

Tarihsel çal›flmalarda s›kça karfl›lafl›lan
anakronizm, yani geçmifli bugünün terimle-
riyle kurgulama sorunu, Kerimo¤lu’nun ça-
l›flmas›nda da karfl›m›za ç›k›yor. Örne¤in,
yazar, Osmanl› idaresi alt›ndaki Rumlar› ta-
n›mlarken, ›srarla, esas olarak Cumhuriyet
döneminde kullan›lmaya bafllam›fl, bugüne
ait bir kavram olan ‘az›nl›k’› kullan›yor. Bu-
nun yerine ‘gayrimüslimler’ kavram›n› kul-
lanmak, hem Osmanl› Devleti’nin nüfus ya-
p›s›na atfedilebilecek bir hiyerarfliyi engelle-
yebilir, hem de dönemin kavramlar›yla ko-
nuflmay› sa¤layabilirdi. 

Di¤er bir önemli sorun da, yazar›n Osman-
l› ‹mparatorlu¤u tarihini dönemlendirirken,
klifleleflmifl ‘yükselifl-gerileme-çöküfl’ paradig-
mas›na sad›k kalmas›. Bu da asl›nda anakro-
nizm sorununun bir parças›; hâkim tarihyaz›-
m›n›n gerileme olarak nitelendirdi¤i dönem,
örne¤in sosyal tarih perspektifiyle incelendi-
¤inde Osmanl› tarihinin daha iyi anlafl›lmas›n›
sa¤layabilecek bulgulara ulafl›labiliyor. 

Yazar›n, ‹stanbul’daki Rum okullar› ile
ilgili genellemeleri, kaynak ve kavram s›k›n-

t›lar›n›n bir araya geldi¤i bir baflka soruna
iflaret ediyor. Kerimo¤lu, Rumlar hakk›nda
genel tarihsel bilgiler verdi¤i bölümde, Tan-
zimat sonras›nda cemaatin e¤itim olanakla-
r›na ve ‘modern’ e¤itim kurumlar›n›n yer-
leflmeye bafllamas›na vurgu yaparken, Rum
toplumunda 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda bir
üst-orta s›n›f›n ve yeni bir elit tabakan›n
oluflmas›yla, seküler e¤itim konusunda yafla-
nan geliflmeleri ve tart›flmalar› gözden kaç›r›-
yor. Yazar, Alexis Alexandris’in Türkiye-Yu-
nanistan iliflkilerini irdeledi¤i, konuyla ilgile-
nenlerin baflvurdu¤u temel kaynaklardan
olan The Greek Minority of Istanbul and
Greek-Turkish Relations, 1918-1974 [‹stan-
bul Rum Az›nl›¤› ve Yunan-Türk ‹liflkileri,
1918-1974] bafll›kl› kitaba referans verirken,
yaln›zca varl›¤›n› günümüze kadar sürdüren
Rum okullar›na de¤iniyor; oysa, dönemin
okullar›n›n ve e¤itim konusundaki tart›flma-
lar›n çeflitlili¤i göz önünde bulundurulma-
dan, Rum toplumunun e¤itim alan›ndaki
‘modernleflme’ deneyimini anlamak müm-
kün de¤ildir. Bunun yan›nda, Zo¤rafyon Li-
sesi’nin ad›n›n, özellikle böyle bir çal›flmada,
‘Zo¤rafyan’ olarak geçmesi büyük bir gaf… 

Seçimler, milli ekonomi, zorunlu göç

Çal›flmas›nda betimleyici bir üslup benimse-
yen yazar, ‘II. Meflrutiyet Dönemi Siyasal
Yaflam›nda ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti ve

‹ttihat-Terakki’nin politikalar›
ve Rumlar›n sessizli¤i 

MEHMET POLATEL – ANNA MAR‹A ASLANO⁄LU  

Hasan Taner Kerimo¤lu, ‹ttihat-Terakki ve Rumlar, 1908-1914 bafll›kl› çal›flmas›nda, bir dönemin kapsaml› bir
analizini sunmaya çal›fl›yor. Kitapta ele al›nan iliflkinin ‘ikinci aktörü’ olan Rumlar›n sesleri ço¤u zaman duyulurlu¤unu
yitirirken, resmi tarih, bir kez daha, hem söylem hem de var›lan yarg›lar aç›s›ndan yeniden üretilmifl oluyor.

Hasan Taner Kerimo¤lu 
‹ttihat-Terakki ve Rumlar, 1908-1914

Libra Yay›nlar›, Aral›k 2009, 539 s. 

Haftal›k siyasi mizah gazetesi ‘Embros’tan (‘‹leri’) ‘Papatrehas’ imzal› bir karikatür (1911): “‹ttihat ve Terakki”
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Rumlar’ bafll›kl› ilk bölümde, 1908 ile 1913
y›llar› aras›nda yap›lan Meclis-i Mebusan se-
çimlerini çok ayr›nt›l› bir flekilde ele al›yor.
‹TC, seçimler s›ras›nda veya sonras›nda, po-
litikalar›n› uygulamak ve bu uygulamalar›
hayata geçirmek amac›yla imparatorluk için-
deki çeflitli siyasal gruplar›n yan› s›ra, Rum
siyasal elitiyle de uzlaflma giriflimlerinde bu-
lunuyor, ancak baflar›l› olam›yor. Yazara gö-
re, bunun nedenlerinden biri “Meclis-i Me-
busan’daki Rum mebuslar›n›n hemen hep-
si[nin] bir Yunan devletinin kurulmas› özle-
mi” içinde olmas›yd› (s. 93). Özellikle Pat-
rikhane’nin ‘eski düzen’deki millet imtiyaz-
lar›n› kaybetmek istememesi ve Yunanis-
tan’›n Osmanl› Devleti’ndeki faaliyetleri,
‹TC’nin “yenilikçi” politikalar›n›n sahiple-
nilmemesine neden oluyordu. 

‘‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Sosyo-
Kültürel Politikalar› ve Rumlar’ bafll›kl›
ikinci bölümde ise, ‹TC’nin merkeziyetçilik
politikas›ndan, e¤itim, askerlik, ekonomi,
örgütlenme gibi alanlarda uygulamak istedi-
¤i politikalar ele al›n›yor. Bu bölüm,
‹TC’nin temel ideolojisinin ‘Osmanl›c›l›k’
oldu¤u önkabulüyle kaleme al›nm›fl; oysa
‹TC’nin bar›nd›rd›¤›, Türkçülük ve ‹slamc›-
l›k gibi ideolojik yönelimlerin hesaba kat›l-
mas›yla, cemiyetin “eflitlikçi” politikalar› ve
“iyi niyetli” yaklafl›mlar› sorgulanabilirdi.
‘Osmanl›c›l›k’, özellikle Balkan Savafllar›
sonras›nda yerini ‘Türkçülük’e b›rak›rken,
bu durumun ekonomi politikalar›na da yan-
s›d›¤› biliniyor. Yazar, ‹TC’nin ekonomi po-
litikalar›n› ele al›rken, ‘milli ekonomi’ kav-
ram›na baflvuruyor, ancak bu kavram›n arka
plan›ndaki tart›flmalara de¤inme ihtiyac›
duymuyor. Dolay›s›yla, okurun, ‹TC’nin
ekonomi politikalar›n› ve Yunan mallar›na
ve Rumlara karfl› yap›lan boykotlar› anlam-
land›rmas› güçlefliyor. Yazar, ‹TC’nin milli
burjuvazi yaratma arzusunu ve buna ba¤l›
olarak yürütülen boykotlar›, baflta Yunanis-
tan olmak üzere, d›fl ülkelerin müdahaleleri-

ne karfl› Osmanl› vatandafllar›n›n politik
tepkileri olarak nitelendiriyor: “Osmanl›
‘vatan’›na yönelik, di¤er devletlerin müda-
haleleri karfl›s›nda o güne kadar tepkisiz ka-
lan Osmanl› vatandafllar›, II. Meflrutiyet dö-
neminde iktisadi boykot hareketini bir tür
eylem biçimi olarak kullanarak yaflanan siya-
sal geliflmeler karfl›s›nda tepkilerini gösterdi-
ler. Çeflitli tarihlerde, farkl› siyasal olaylar
sonucu ortaya ç›kan iktisadi boykot hareket-
leri, Osmanl› vatandafllar›n›n ekonomik ko-
nularda bilinçlenmesinde son derece etkili
oldu” (s. 282). Ancak, unutmamak gerekir
ki, ‘d›fl mihraklar’ söylemi, söz konusu boy-
kotlar›n örgütlenmesinde kullan›lan en
önemli araçlardan biriydi. Ayr›ca, o dönem-
de, Kerimo¤lu’nun “Osmanl› vatandafllar›”
olarak tarif etti¤i toplulu¤un kendi içinde de
iktisadi alanda bir iktidar mücadelesi do¤-
maktayd›; bir Müslüman-Türk burjuvazisi
yarat›lacak, gayrimüslimlerin iktisadi alan-

daki rolü de sönümlenecekti. Ancak Keri-
mo¤lu, bu noktada da kavramsal bir tart›fl-
maya girmekten kaç›narak, gayrimüslimleri
‘komprador burjuvazi’ nitelemesine dahil
ediyor. 

‘‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Nüfus
ile ‹skân Politikalar›’ bafll›kl› üçüncü bölüm-
de ise, Rum nüfusun Trakya ve Bat› Anado-
lu’dan Yunanistan’a göçleri irdeleniyor. Ke-
rimo¤lu’na göre, Balkan Savafllar› s›ras›nda
Rumlar›n imparatorluk s›n›rlar› d›fl›na göç
etmelerinin en önemli nedeni, Balkanlarda
yaflayan Müslümanlar›n katliamlar ve ya¤-
malamalardan kaçmak için Osmanl› Devle-
ti’ne s›¤›nm›fl olmas›. ‹kinci bir neden ise,
ayn› dönemde, Yunanistan ile Osmanl›
Devleti aras›nda, Ege’deki adalar konusunda
yaflanan gerginlik. Yazar, bu konudaki tes-
pitlerini, Osmanl› hükümeti raporlar›na ve
Osmanl›ca bas›nda ç›kan, Balkanlarda yafla-
nan Müslüman katliam›na dair tepkilerin

dile getirildi¤i yaz›lara dayand›r›yor. Yazara
göre ‹TC’nin, Trakya’da ve Bat› Anadolu’da
yaflayan Rumlar›n Yunanistan’a göçüne dair
bir “hassasiyet”i vard›; hatta bu göçlerin ço-
¤u gönüllü göçtü. Yazar, ileriki sayfalarda
zorunlu göç politikalar›na k›saca de¤inse de,
bu süreci, “gönüllü göç” tezini sorgulamaya
dönük bir flekilde sunmuyor. 

Yunanistan hükümetinin Müslümanlara
yap›lan bask›lar konusundaki flikâyetleri
dikkate almad›¤›n›, aksine suçu, “Osmanl›
hükümetini ima ederek d›fl etkenlerle” aç›k-
lad›¤›n›, Osmanl› bas›n›ndan aktaran Keri-
mo¤lu, Patrikhane’nin ve Yunan hükümeti-
nin, göç eden Rum nüfus konusundaki giri-
flimlerine ve flikâyetlerine de¤inirken,
‹TC’nin “yasal olmayan durumlar›” düzelt-
meye çal›flt›¤›n› belirtiyor. Taner Akçam,
Ermeni Meselesi Hallolunmufltur: Osmanl›
Belgelerine Göre Savafl Y›llar›nda Ermenilere
Yönelik Politikalar bafll›kl› çal›flmas›nda (‹le-
tiflim Yay., 2008) söz konusu göçler önce-
sinde ve esnas›nda Rum köylerinde yaflanan
bask›n, ya¤malama ve katliamlar› anlat›r-
ken, ‹ttihat-Terakki’nin bu süreçte önemli
bir rol oynad›¤›n› ifade eder. Akçam’›n ve
Kerimo¤lu’nun, bu konuyu ele al›rken bafl-
vurduklar› kaynaklar›n ayn› olmas›, tarihçi-
nin, belgeleri yorumlamas›nda öznel tercih-
lerin ne kadar belirleyici oldu¤unu bizlere
bir kez daha hat›rlat›yor. 

Osmanl› Devleti’nden Türkiye Cumhu-
riyeti’ne geçifl sürecine dair bilgimiz, söz ko-
nusu dönemi bugüne kadar üzerinde durul-
mam›fl çeflitli yönleriyle, ve özellikle resmi
tarihin sor(dur)mad›¤› sorularla mercek alt›-
na alan çal›flmalarla geniflliyor, derinlefliyor.
Kerimo¤lu’nun çal›flmas› da, konusu ve kap-
sam› itibariyle, son dönemde bu yönde göz
ard› edilemeyecek bir mesafe kat eden litera-
türe önemli bir katk› oluflturabilirdi. Ancak,
hâkim tarihyaz›m›n›n ideolojik ve metodo-
lojik önkabullerinden s›yr›lmak için yo¤un
bir çaba gösterilmedikçe, böyle bir katk›
mümkün olmuyor…

‹skenderiyeli Georgios Averoff’un 1910 y›l›nda Yunanistan donanmas›na hediye etti¤i 
ve daha sonra Yunan milliyetçili¤inin sembollerinden biri haline gelen 

Averof Z›rhl›s›, I. Dünya Savafl›’n›n sonlar›nda ve Mütareke döneminde Sarayburnu’na demirlemiflti.

Üstte, Embros’ta, 1911’de yay›mlanm›fl, ‘G. Geyvelis’ imzal› bir karikatür: 
“Tasvir” muhabiri: - Neden gidiyorsunuz? - Gönüllü. - Nas›l oluyor da malvarl›¤›n›z› böylece b›rak›p gidiyorsunuz! - Gönüllü. 

- Peki, yüzünüz nas›l bu hallere geldi? - Bu da gönüllü. 

Sa¤da, Embros'un 127. say›s›n›n (Ocak 1911) kapa¤›. Karikatürün alt›nda "Jön Türklerin oyunu" ibaresi yer al›yor.




