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KUÇUK ASYA FELAKETI NDEN SONRA 

SEREZ'DE MÜL TECİ iSKANI 
EVANGELİA BALTA-AYTEK SONER ALPAN 

Hanna Arendt gibi pek çok oooyal bilimeiye göre dünyanın bir yerinden kovulan 

inoanların dünyanın herhangi ba9ka bir yerinde kabul görmeyeceği huouounu 

günümüz oiyaoetinde en iyi anlatan grup mültecilerdir. Serez'de Küçük Aoya 

Felaketi 'nden oonra mülteci iokdnını konu alan bu çalı9ma i9te tam da oöz konuou 

dramatik oürece odaklanmaktadır. Serez, tümYunan Makedonya 'oı açıoından bir 

mikrokozmoo olarak değerlendirileceği için mülteciterin geli9iyle birlikte Serez'de 

meydana gelen demograuik deği9imin takibinin tüm bölgedeki geli9meler hakkında 

uikir vereceği kanaatindeyiz. 

Mülteciler 
Mavrolofos'ta 
(ı955) . 

ı923 yılında Hxc.O -rrıc; MaKaiSoviaç 
(Makedonya'nın Sesi) gazetesi 
Yunanistan'da yaşadıkları karşısında 
şaşkına dönmüş bir mültecinin' sıkın
tısını anlattığı bir makale yayımladı : 

"Fakat neden kimi kardeşlerimiz bize 
alaycı gözlerle bakıyor? Neden ye
rinden yurdundan olmuşların acısını 
onlar da kalplerinde hissetmiyor? Ne-

den onların ıstırabına , felaketine ba
kıp gülüyorlar? Bu yalnız onların fe
laketi değil ki, memleketin felaketi."' 

MÜLTEci ŞOKUNDAN ÖNCE: 

ERKEN 20. YÜZYILDA 

YUNAN MAKEDONYASI 

Küçük Asya Felaketi mültecileri ve 
onların Makedonya'da iskanı, 20. 

1 

yüzyılın ilk yıllarında ortaya çıkmış 
olan mülteci sorunu incelenmeden 
anlaşılamaz. Balkan Savaşları'nın he
men ardından Makedonya demografik 
açıdan büyük bir altüst oluş yaşadı. 3 

Balkan Savaşları'ndan hemen önce 
Yunan Makedonyası'ndan ayrılan 

Müslümanların sayısı ıo bin, savaş 
sonrasında bölgeyi terk ederek Doğu 
Trakya ve Batı Anadolu'da iskan edi-



!en Müslümanların sayısı ise ıoo bin 
olarak tahmin edilmektedir. Bunlar
dan pek çoğunun bölgeden kaçmaya 
ı9ı2 yılında müttefik Balkan devlet
lerinin ordularının harekatından 

önce başladığını biliyoruz. 4 Bölge
nin gayrimüslim nüfusu da savaştan 
derinlemesine etkilendi. II. Balkan 
Savaşı neticesinde, (ı) ı5.ooo Bulgar 
Makedonya'dan ayrıldı, (2) ıo . ooo 

Yunan Makedonya'nın çeşitli bölge
lerinden Sırhistan ve Bulgaristan'a çe
kildi, (3) 7o.ooo Yunan, Bulgaristan'ın 
il hak ettiği Batı Trakya'da ve (4) 46.764 
Bulgar Doğu Trakya'da evlerini terk 
etmek zorunda bırakıldı. 5 Alexander 
Pallis'e göre, ı9ı2 ile ı924 arasında 
Makedonya'da bölgenin toplumsal 
ve kültürel yapısını etkileyen on yedi 
göç dalgası gerçekleşti. Bu dönemde 
Balkanlar'da gerçekleşen söz konusu 
nüfus hareketlerinin Avrupa tarihinde 
bir benzeri yoktu ve ancak II. Dünya 
Savaşı'nın trajedileri ile ölçek olarak 
aşılabildiler 6 

Bölgesel bir ticaret, tarım ve depola
ma merkezi olan Serez, çözülmekte 
olan Osmanlı İmparatorluğu, Bul
garistan ve Yunanistan arasında bir 
kavşak noktası teşkil ediyor ve yu
karıda Makedonya için aktarmış ol
duğumuz demografik örüntüyü ser
giliyordu. Sürekli değişen yönetimler 
ve askeri operasyonlar nedeniyle 
her ne kadar demografik veriler net 
değilse de, şurası kesindir ki, bölge, 
özellikle de daha önce belirttiğimiz 
gibi Balkanlar'ın bir mikrokazmasu
nu sunan Serez, 20. yüzyıl başında 

bölgesel, dilsel ve geleneksel olarak 
yerel(leşmiş) bağlar ve tarihsel miras 
üzerinden farklılaşan pek çok alt
kültüre ev sahipliği yapıyordu. Pato
lojik rekabetçi milliyetçilikler çağın
da, Serez'in sergilediği bu çeşitlilik 

Agia Eleni'den 
bir mülteci evi. 

Fotoğrar Eleni. 

arkaik ve kabul edilemez hale geldi terk etmişti ve sonraki yıllarda Müs- daha Serez'den ayrılmıştıB Mark Ma- Nea (Yeni) 

ve şehrin demografik kaleydoskopu 
bu süreçte hızla dönmeye başladı: 

ı9ı 3 yılında ı35.284 olan şehir nüfusu 
ı9ı3 yılında ıı2.ı35'e geriledi. Küçük 
Asya Felaketi'nden sonra yapılan 

ilk nüfus sayımı olan ı928 nüfus sa
yımında ise Serez'in nüfusu ı81.457 

olarak kaydedildi 7 

lüman nüfusun sayısı azalmaya de
vam etti. Dönemin Türk basını, Müs
lümanların göçü esnasında yaşanan 
belirli olaylara, örneğin Zihni'deki 
caminin yanmasına ve Müslüman 
mezariıkiarına yapılan tecavüzle
re vurgu yaparak bunun bir tehcir 
olduğunu ve Yunan yöneticilerin 
Müslümanların kitlesel sürgününün 

zower, Serez'den Müslümanların ay- . 
rılışına dair yapılan canlı bir gözlemi 
aktarmaktadır: 

"Geçen Salı günü Serez pazarında 

olup, olan biteni kendi gözlerinizle 
görmeniz gerekirdi. Müslüman köy
lerinden gelen köylülerin halini ... 
dükkaniarını boşaltıp, Serez'e gelip 

Balkan Savaşları sona erdiğinde müsebbibi olduğunu iddia etmişti. fiyatı düşünmeden mallarını ellerin-
ıJ.ooo Müslüman Serez vilayetini ı915'e geldiğimizde 4·435 Müslüman den çıkarırkenki hallerini görüp ağ-

Bafra'dan 
görüntüler. 
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1924 yılına ait 
Serez'deki iskiin 
faaliyetlerini 
gösteren harita. 
Hazırlayan 

Mülteci İskan 
Komisyonu üyesi 
Alexander A. 
Pa Ilis. 

Yunan Ulusal 
Araştırma Vakrı ' nın A. 
A. Pallls Arşivi. 

lamamak imkansızdı. Hepsine neden 
göç etmeye hazırlandıklarını sordum 
ve bana gözyaşları içinde hıçkırarak 
dediler ki, 'Biz özgürce ve onurumuz
la yaşamaya alıştık ama toprakları

mıza nasıl el koyduklarını, evimize 
bile girdiklerini gördükçe yaşamın 

Müslümanlar için imkansız hale gel
diğini hissediyoruz. ' "9 

Yunanistan'da 1920 yılındaki nü
fus sayımına göre Serez vilayetinde 
Müslümanlar hala nüfusun yaklaşık 
%14'ünü oluşturmaya devam ediyor
du ve 1924 yılına gelindiğinde sadece 
Serez'den ayrılan Müslümanların sa
yısı 27.582'ye ulaşmıştı. 

Gayrimüslim "azınlıklara" gelirsek, 
Ba lkan Savaşları 'nın başlangıcında 

1.300 Musevi Serez şehrinde yaşa

maktaydı ve bu sayı şehrin Bulgarlar 
tarafından işgalinden hemen önce 
(Ekim ı9ı2) 988'e gerilemişti. İşgal (6 
Kasım ı912) ve şehrin yı kımı ile neti
celenen yangın (13 Temmuz 19ı3) es
nasında 140 Musevi hanesinden 1ı5 ' i 

geri çekilen Bulgar kuvvetleri tara-

p 

fından ateşe verildi. Bunun yanı sıra 
cemaate ait olan sinagog, okul gibi 
yapılar da bu yangında kül oldu.'0 

Benzer şekilde, bölgenin yönetimi
nin Yunanistan ve Bulgaristan ara
sında sürekli el değiştirmesi bölgede 
birbirini takip eden karşılıklı "etnik 
ayrıştırma " (ethnic unmixing) pra
tiklerinin yaşanmasına neden oldu 
ve bu durum Serez'in ı918'de kesin 
şekilde Yunanistan'a bağlanmasına 

değin devam etti. 1912 ve 1920 arasın 

da 5.952 Slavofon bölgeyi terk etti. 
İlgili yönetimlerin ardı ardına gelen 
Elensizleştirme ve Bulgarsıziaştırma 
girişimleri belli grupların topluca 
tardını, zorunlu iskan pratiklerini ve 
nüfus mübadelesini içeriyordu ve bu 
uygulamalar bölgenin yerli nüfusu
nun içinden bir mülteci nüfus ç ı kar

mıştı. Buna bir de bölgeye dışarıdan 
akın eden mülteciler eklenecekti." 

I. Dünya Savaşı'nın sonuna değin nü
fus mübadeleleri öngören 1914 tarihli 
Osmanlı-Yunanistan Anlaşması ve 
ı919 yılında imzalanan Neuilly Anlaş
ması Serez'in demografik yapısında 

ciddi değişiklikler yarattı ve bu süre 
zarfında vilayetin Yunan nüfusu dal
galı bir seyir izledi. Makedonya Ge
nel idari Bölgesi (revtıdj t.ıoiıcrıarı 

MaKeooviaç) tarafından yapılan ı9ı3 
nüfus sayımına göre vilayetin nüfu
su 107.758'di. Aynı sayı , ı9ı6 tarihli 
Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Pa
ris'teki Yunan Büyükelçiliği'ne gön
derilen bir notta tekrar edil iyordu." 
Vilayetin nüfusu kısa süre içerisinde 
79 . ı7ı'e düştü ve bunun 12.723'ü Eli
nofon değildi. Üstelik bu sayı içinde 
vilayete yeni gelmiş olan 26.260 Yu
nan mülteci de vardı. Bu noktada şu 
da belirtilmelidir ki ı92o'de yapılan 
nüfus sayımı bölgenin etnik kompo
zisyonu hakkında bilgi vermemek
tedir. Her ne kadar Batı ve Merkez 
Makedonya için Umumi Makedonya 
Valisi tarafından 1923'te hazırlan

mış bir etnografik rapor mevcutsa 
da, Doğu Makedonya için benzer 
istatistikler mevcut değildir, dolayı
sıyla ı92o'de Serez'deki Yunan nü
fusu konusunda net sayılar vermek 
mümkün değildir. Yüzyılın başında 

Yunan Makedonyası'nın demografik 
1 

verilerine ilişkin belirsizlikler bölge-
ye ilişkin komşu ülkelerin birbiriyle 
çelişen iddialarından kaynaklanıyor

du. Makedonya üzerindeki iddiaları
nı temellendirebilmek için Yunanlar, 
Bulgarlar, Osmanlılar ve Slavlar ista
tistiksel verileri kullandılar ve bu du
rum, istatistiksel verilerin doğruluğu 
açısından kaotik bir atmosfer yarattı, 
zira Makedonya ihtilafın tam da mer
kezi pozisyonundaydı. '3 

SEREZ'DE KÜÇÜK ASYA 

MÜLTEciLERİ 

Yunan ordusunun geri çekilme
si ve Küçük Asya Felaketi, tüm 
Yunanistan'a ve tabii ki Serez'e de 
Küçük Asya'dan muazzam bir mülte
ci akını başlattı. Mülteciler, Serez'e 
varmalarının ardından karmaşık 

ve parçalanmış bir yerli nüfus ile 
karşılaştılar . Serez'de Elinofon ve 
Slavofon Ortodoks Hıristiyanlar, 

Müslümanlar ve Museviler yaşamak
taydı. Buna ek olarak, yıllar içeri
sinde Makedonya'da birikmiş olan 
kalabalık mülteci nüfus da kendi 
içinde geniş bir çeşitlilik sergiliyor
du. Mülteciler, belli etnik ve dini 



gelenekleri ortak biçimde sergileme
lerine, kaderlerinin alınlarına mül
teci damgası vurmasına ve benzer 
beklentiler içinde olmalarına karşın 
aralarında ciddi farklılıklar vardı. 

Din, mültecilerin Yunan milli ideo
lojisiyle bağ kurmalarını sağlayan 

ortak toplumsal zemindi. Ancak ne 
geçmişleri ne de mantaliteleri ay
nıydı. Yunanistan'a geldikleri zaman 
Pontusça ya da Kapadokyaca gibi 
farklı diyalektler ya da Türkçe gibi 
tümüyle farklı diller konuşuyorlardı. 
Yaşadıkları topraklardan "sökülme" 
biçimleri de farklıydı ki bu durum 
onların Yunanistan'daki kaderlerini 
de belirleyecekti. Örneğin, Küçük 
Asya'nın batı kıyılarından gelen mül
teciler memleketlerini ı922'de Yunan 
cephesi çöktükten sonra, sürgün 
koşullarında terk etmişler ve yan
larına hiçbir şey alamamışlardı. Öte 
yandan, ı9ı9 Neuilly Anlaşması'nın 
yarattığı göreli olarak iyi koşullar, 

mültecilerin Doğu Trakya'dan barış
çıl biçimde ayrılmaları ve taşınabilir 
mallarından bir bölümünü yanları

na almaları şansını vermişti. Küçük 
Asya Felaketi'nden sonra Serez'e ge
lerek Dirnitra'ya yerleşen mülteci bir 
aileye mensup Lazaros Asikoglou bu 
durumu şöyle anlatıyordu: 

"Kağnılarla gelen bazı Pontuslular 
ve Trakyalıların hayvanları ve alet
edevatı vardı, toprak buldular ve 
ekip biçmeye başladılar [ ... ] Bölge
ye önce ı92o 'de evlerini terk eden 
Trakyalılar geldi ve bunlar ı922'de 

yeniden geldiler ancak ı9ı9'da Kaf
kasyalılar çoktan bölgeye yerleşmiş 
durumdaydı. Ardından Trakyalılar ve 
biz Pontuslular, ardından da Anado
lulular geldi."' 4 

Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi (ı923-
ı924) ve yeni mültecilerin gelişi ile 
birlikte mülteci nüfusun hem kendi 
içinde hem de yerlilerle arasındaki 

mecliste birinci gündem maddesini 
oluşturmuştu. İskan meselesine geri 
dönecek olursak, Makedonya, Yu
nan Devleti'nin mültecilere tahsis 
ettiği esas iskan sahasıydı; zira "Yeni 
Topraklar"ın'5 nüfusu ciddi derecede 
azdı ve/veya bu bölgedeki yerleşim 
yerleri savaşta ya tümden yok olmuş 
ya da büyük hasar görmüştü. Buna ek 
olarak eski sahiplerince terk edilmiş 
ekilebilir alanlar mevcuttu. Etnogra
fik açıdan sınır bölgesinin nüfusu ya 
Yunan-olmayan ya da Yunanca ko
nuşmayan bir toplamdan oluşuyordu 
ki, bu durum etnik ve dilsel türdeşlik 
arayışındaki Yunan ulus-devletinin 
mantığına ters idi. Aynı zamanda, 
komşu Bulgaristan' ın bölge üzerinde
ki iddialarını kuvvetlendireceği için 
devletin toprak bütünlüğü açısından 
potansiyel bir tehditti. Yunan Devle
ti için bunun iktisadi yükü oldukça 
ağır olsa da devlet-merkezli bir ba
kış açısı ile böyle bir iskan strateji
sinin belli avantajları mevcuttu: Her 
şeyden önce, devlet bu iskan girişi
mi ile bölgenin etnik homojenliğini 
sağladığı gibi, toprak bütünlüğünü 

de garanti altına alacaktı. Devlet, 
Pontuslu ve Kafkasyalı mültecileri, 
Serez gibi bölgelerin Slavofon sa
kinlerini Helenize edecek temel güç 
ve kuzey sınırlarının muhafızı olarak 
gördü. İkinci olarak, gelen nüfusun 
Makedonya'da iskan edilmesi hem 
bölgedeki nüfusu artıracak hem de 
bölgenin yeniden imar edilmesini 
sağlayacaktı. Son olarak, iktisadi açı
dan, iskan bölgede küçük üreticileri, 
kendi işinin sahibi küçük tacirleri ve 
sanayi için işgücünü ortaya çıkarta
cak, üretimi artıracak, bunun yanı 
sıra toprak reformu için bir mazeret 
yaratarak Yunanistan'ın bağımsız

lıktan bu yana çözemediği tarımsal 
problemi çözmesi için fırsat yarata
caktı. Devlet, bu şekilde kırsal böl
gelerdeki toplumsal kargaşa riskini 
ortadan kaldırmayı düşünüyordu. '6 

rekabet ve gerilim yoğunlaştı ve bu, Bu noktaya yeniden döneceğiz. 
iskan süreci belli bir istikrar düze-
yine ulaşıncaya değin bölgede yük- Cemiyet-i Akvam'a bağlı olarak ça-
sek düzeyde hareketliliğe yol açtı. lışan özerk bir kurum olan Mülteci 
ı920'ler boyunca mülteci akışı ve sa
vaşta yıkıma uğramış Yunanistan'ın 

bu sorunu nasıl çözeceği konusu 
siyaset ve ekonominin en temel me
selesi haline gelmiş ve pek çok kez 

İskan Komisyonu idaresinde Make
donya iskan meselesinin merkezi 
haline geldi.'7 Kurulmuş olan on yedi 
yerel is kan bürosu, ilk önce 5.487.865 
dönüm toprağı Makedonya'ya yer leş-

tirilen mülteciler arasında dağıtacak 
ve yerleşim yerlerinin kurulmasını 

denetleyecekti.'8 Bölgenin mübadil 
Müslümanlar yerine pek çok mülteci 
göçmen aldığının bir göstergesi ola
rak bu yerel bürolardan ikisi Serez'de 
(Serez, Sintiki) kurulmuştu . 

ı928'e gelinceye değin Mülteci İskan 
Komisyonu Makedonya'da 1.385 
mülteci yerleşimi inşa etmişti ve fa
aliyetlerini ı93o'da lağvedilinceye 

kadar devam ettirdi. '9 Savaşlar ve 
bunun neticesinde gelişen koşullar 
nedeniyle büyük miktarda nüfus 
kaybeden Makedonya yeniden doğ
maya başlamıştı. Terk edilmiş köy
ler yeniden insan doldu, yeni köy-

. ler inşa edildi ve topraklar yeniden 
ekilip biçilmeye başlandı. Serez, bu 
büyük resmin bir parçasıydı. Şehir, 

Balkan Savaşları ve Bulgar "mezali
mi" süresince büyük zarar görmüştü . 

Mültecilerin vilayete ulaşmasından 

evvel, şehir merkezinin kendisi ve 
ı75 köy tamamen, 62 köy ise kısmen 
harap olmuş ve nüfusun önemli bir 
bölümü politik çalkantılar nedeniyle 
vilayeti terk etmişti. 20 'Buna rağmen , 1 

panik halindeki, savaş koşullarından 
yorgun düşmüş mülteciler Serez'e 
akın ediyordu. ı920 ile ı928 arasında 
vilayetin nüfusu %77,2 oranında arttı. 
Vilayete gelen nüfus, Tablo-A'da da 
görüldüğü üzere, esas olarak Küçük 
Asya, Trakya, Pontus, Bulgaristan ve 
Kafkasya' dandır. 

29 Eylül ı924 tarihinde Ma.Kaoovia. 
(Makedonya) gazetesi Serez vi
layetindeki mülteci sayısının 70 
bine ulaştığını , bunların 22 bininin 
Serez'de, 25 bininin Sidirokastro'da, 
5 bininin Nigrita'da ve ı8 bininin 
Zihni'de bulunduğunu bildiriyordu. 
Mübadele'den sonra 63.844 mül
teci yerli nüfusu 84.500 olan Serez 
vilayetinde iskan edilmişti. Küçük 
Asya Felaketi ve Türk-Yunan Nüfus 
Mübadelesi'nin ardından yapılan 

ilk . nüfus sayımı olan ı928 Nüfus 
Sayımı'na göre bu seneye değin viia
yete gelen mülteci sayısı tablo A'da 
de gösterildiği üzere 8ı.724'tü ve vi
layetin toplam nüfusu ı82 . 700 olarak 
kaydedilmişti. " Bu noktada mülteci 
iskanı söz konusu olduğunda Vaka
lopoulos ve Maravelakis'in Serez ve 
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köylerine yerleştirilen mülteciler, 
kökenleri, Serez'e geliş yolları vs. 
üzerine detaylı ancak dağınık bilgi
ler sunduğunu ayrıca belirtmemiz 
gerekiyor." Basılmış bu kaynaklara 
ek olarak, Küçük Asya Çalışmala

rı Merkezi 'nin sözlü tarih arşivinde 
ı950'lerde bölgede araştırmacıların 

saha çalışmaları neticesinde derlen
miş tanıklıklarda mülteci iskanı ko
nusunda önemli bilgiler mevcuttur. 

Serez'deki mülteciler arasındaki ölüm 
oranı da iski'in meselesi etrafındaki 
problemierin ne kadar ciddi olduğu
nu gösterir niteliktedir. Yolda ölenler 
ya da öldürülenler dışında ölüm ve 
mülteci sözcükleri birbirleri ile yakın
dan alakah olmaya ı92o'ler boyunca 
devam etmekteydi. 70 bin mülteci 
Yunanistan'a varmalarının ilk ayında 
hayatını kaybetmişti. iskanın ilk yılla
rında mülteciler arasındaki ölüm ora
nı %2o'yi bulmuştu. Sulak ve büyük 
kısmı bataklık durumda olan Serez 
Ovası'nda ı92o ' ler boyunca en önemli 
ölüm sebebi sıtmaydı. Sı tma, zatürree 
ve grip tarafından takip ediliyordu ki 
bu da sıhhi açıdan mülteci yerleşim
lerinin kötü vaziyette olduğunun bir 
diğer göstergesiydi. '3 Serez'deki tüm 
ölümlerin %37'si bulaşıcı hastalıklar
dan kaynaklanıyordu. Sı tmadan ölüm 

oranının mülteciler arasında yerliler
den daha yüksek olduğu da belirtil
mesi gereken başka bir durumdur. 
Bu durum, mülteci yerleşimlerinin 

Strymon (Karasu) Vadisi'nde ıslah 

edilmemiş arazilerde, altyapı çalış
maları tamamlanmadan kurulma
sından kaynaklanıyordu .'4 4-5 Aralık 
ı927 tarihinde toplanan Serez, Dr ama 
ve Kavala Birleşik Toplumsal ve İşbir
liği Konferansı'nda ( IIayıcoıvonıc6 
Kat IIavauvı>ıaıptcrnK6 ~uveopto 

~cppci:ıv, L'lpaı.ı.ac;, Ka~aA.ac;) 

Strymon-Filippi'deki bölge nüfusu
nu sıtmadan koruyacak ve köylülere 
daha çok ekilebilecek arazi sağla

yacak ıslah çalışmaları üzerine bir 
tartışma yürütüldü. Mülteci İskan 

Komisyonu tarafından dağıtıl an ki
nin tabietleri insanları sıtmadan ko
rumak için yeterli değildi ve Serez'de 
ı929'da sadece beş dispanser bulunu
yordu.'5 Yüksek ölüm oranları ve bu 
oranın yüksekliğinde sıtmanın etkisi 
llpoarpvyıKIJ <J>cvvJfde (Muhacir Se
dası) yayımlanan ve birkaç mısrasını 
aktardığımız "Maıcı>oovia KoyA.ou 
MouxaıÇı']p" (Makedonya Köylü Mu
hacir) isimli şiirde açık bir şekilde 
görülüyordu. Bu şiir, ölümcül hasta
lığın durdurulması için yürek burkan 
bir imdat, bir tıbbi yardım çağrısıydı: 

Tabao-A: Küçük A&ya feaaketi 'nden önce ve &onra 
Serez vUayetindleki müUeciaer ve kökenaeri 

l'ti'l'il'i'm l!t!PA ~ 
~ 1 

ı;ı;n,, IJ;ıı.ııma l!iliiJ, ~ --·-.. , .. , 
Küçük Asya ı.ı8o 22.766 2J.946 

Trakya 2.86 ı 27.029 29.890 

Pontus 1.637 ı5,296 ı6.933 

Bulgaristan 3·35ı 2.248 5·599 

Kafkasya 2.577 1.208 J.785 

istanbul 68 655 723 

Rusya ı6ı 262 423 

Sırhistan 324 38 362 

Arnavutluk 43 ı2 55 

Romanya 4 4 8 

Toplam 12.206 69.518 81.724 

Erkek 6.736 35·676 42.212 

Kadın 5·470 34.042 39·512 

Kaynak, Tzeı epis, s. '47· 

~ouA.ıpaıoyi noA.OÇa ~ep iv 
XacrıaA.iK yıoupiytop . 

Icrpa'iA.iv öou~avA.api noupiyıop
~ana crayA.a~ ~ouxa8Çı1p 

ıcaxpı~avA.api crouvıcıep ıcıni 

8Çoupiyıop 

A~av c<pcvötA.Ep mp 8Çape nouA.ouv 
mÇA.cpE 
EöÇeA. crapöi aytaKA.api 8ÇtK1i xaıoa 
oıÇA.cpe 

Sülfatoyu bolca verin 
Hastalık yürüyor 
İsrail'in dumanları bürüyor 

Sapasağlam muhacir kahramanları 
sünger gibi çürüyor 
Aman efendiler bir çare bulun 
bizlere 
Ecel sardı ayakları, hatta çıktı 
d izlere. 

SEREZ'İN YENİDEN İNŞASI 

a. Mülteciterin kentlerde iskanı 
Serez'de mülteci iskanı Mülteci İskan 
Komisyonu ve devletin temel ola
rak Mülteci Koruma Sandığı (Taı.ı.cio 
IIı>pı8aA.'Jfcffic; IIpo~ıpuymv) ve Re
fah Bakanlığı (Ynoupycio IIp6voıac;) 
ve Milli Banka (E8vııcı'] Tpanı>Ça) ku
rumları aracılığıyla yürüttüğü işbirli

ği neticesinde gerçekleşti. Bu kurum
lardan Milli Banka, mültecilere on 
beş senenin üzerinde vade ve %7 faiz 
ile verilen yabancı destekli kredinin 
idaresi ve dağıtımından sorumlu idi. 
Sonraki yıllarda bu merkezi çabalara 
sorunların çözümünü ve iski'in süre
cini hızlandırmayı amaçlayan mül
tecilerin, kooperatifler vasıtasıyla 

evler inşa etme ve tarım kooperatif
leri kurma kolektif çabaları da ekle
necekti. Elbette yerel yönetimler de 
iski'in sürecinde oldukça etkindi. 

Mültecilerin kentlerde iski'in edilmesi 
probleminin kökleri Bakan Savaşı yıl
larına , özellikle deSerez'in Bulgarlar 
tarafından tamamen tahrip edilmesi
ne değin uzanmaktadır. 3-000 evsiz 
aileden sadece 300 tanesi takip eden 
on beş yılda barınacak bir ev bulabi
lecekti. Bu sorunu çözmek için yerel 
yöneticiler ı.6oo kentsel yerleşim 

yapılmasına karar verdiler. Bu ı.6oo 
yerleşimin ı. ıoo ' ü yangında evlerini 
kaybeden yeriilere tahsis edilecek, 



kalaniarsa mültecilere dağıtılacaktı. '6 

Ancak Küçük Asya Felaketi ile şehri 

vuran yeni mülteci dalgası kendin

den önce yapılan planları tam mana

sıy la boşa çıkardı. Serez vilayetinde 

evsiz yerli ve mülteciterin iskanı için 

fa rklı planlar yapıldı. İlk plan 2ı Eylül 

ı 920 tarihinde kabul edildi. ı92o ' deki 

ana-plana ek olarak yine Küçük Asya 

Felaketi öncesinde yapılmış yerel 

planlar (Serez-ı9ı3 , Nigrita - ı92ı, 

Sdraviki-ı922, Doxombous-ı922 , Neo 

Meleniko-ı922) mevcuttu.'7 Yerliler 

ve yeni gelen mülteciterin barınma 

için rekabeti kanlı olaylarla sonuç

l a ndı. Barınma sorununun uzunca bir 

süre çözüme bağlanmadığı Serez'de 

bu durum patlamaya hazır bir or

tam yaratmıştı. Öyle ki söz konusu 

atmosferden Serez Milletvekili Niko

laos Konstantopoulos'un hükümete 

dönük olarak kaleme aldığı mektup

ta da bahsediliyordu. '8 

Yeni plandan önce (ı925) Serez'de, 

__ 1913 tarihinde inşa 
edilmiş halde olan sınırlar. 

yardım bölgeleri. 

12 
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de en temel konularından biri olmuş 

ve konseyin gündemine üç biçimde 

yansımıştı :l' 

(i) İskan kentin en acil ihtiyacıdır ve 

bu sorunun bir ay içinde Kent Konse

yi tarafından çözülmemesi durumun

da mülteciler kenti terk edeceklerini 

konseye bildirmişlerdir. 

ı922 ve ı924 arasında 1.906 aile ya (ii) Kent Konseyi , kamu hizmetlerinin 

yeni inşa edilen iskan sahalarında sağlanması için hükümetle ilişkiye 

ya da Müslüman emval-i metruke- geçme gereksinimi duymuştur. 

sinde iskan edildi ve ı98 aile de ki-

ralık oda ya da evlerde yaşıyordu. '9 

29 Eylül ı924 tarihli MaKEoovia (Ma

kedonya) gazetesi Serez'de iskana 

ilişkin şu sayıları veriyordu: 5.92ı kişi 

iskan edilmişken 2.3ıı kişi çadırlarda, 

derme çatma teneke evlerde ya da 

Mübadele'ye tabi Müslümanların ev

lerinin koridorlarında kendi sıraları

nın gelmesini bekliyordu. Genellikle 

ı2 kişi tek bir odayı paylaşıyordu. 

Devlet, barınma sorununa geçici bir 

çözüm olarak 65 kulübe inşa etmişti. 

20 Mart ı926 tarihinde aynı gazete 

çok sayıda mültecinin çadırlar ya da 

camilerde yaşadığını bildiriyordu. 

(iii) Kentin genişlemesi durdurulma

lıdır. 

Mülteciterin iskan konusundaki 

kaygıları, yakıcı ihtiyaçları ve mer

kezi adımların yetersizliği ı92o'lerin 

sonlarına doğru yerel inisiyatifierin 

gelişmesine ve mülteciterin barınma 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere koope

ratifler kurmalarına neden oldu. Ba

yır Mahalle'deki (bügünkü Kallithea) 

Halk Evi (AatK~ L'rE"{T]), Herakleia 

(Hp&xA.Eta) ve Ev (L-reyrı) gibi koo

peratifler buna örnek olarak gösteri

lebilir. Küçük Asya'nın batı kıyıların

dan, Pontus, Trakya ve istanbul'dan 

9 

2 

sidia ve Nea ionia gibi yerleşim yer

lerinin isimleri söz konusu yerleşim

Ierin sakinlerinin kökenlerini , daha 

doğru bir ifade ile yerleşimlerde 

iskan edilen mülteciterin ekserisinin 

kökenini gösteriyor ve mültecilere 

kendi kökenierini anımsatıyordu. 

Müslümanların terk edilmiş emla

kine mülteciterin iskan edilmesi ile 

oluşturulan tek yerleşim , ismini aynı 

isimli camiden alan Zincirli Cami 

Mahallesi idi. Agios Panteleimonas, 

Musevi mahallesinin bulunduğu ara

ziye, mahallenin belediye tarafından 

cemaatten satın alınıp , Mülteci İskan 

Komisyonu 'na devredilmesinden 

sonra inşa edilmişti. 

Serez'in kent merkezindeki mülte

ci iskanı oldukça yavaş ilerliyordu. 

Zira, Serez esasen çevresindeki köy

terin ihtiyaçlarını karşılayan bir ticari 

merkezdi ve kentteki i skan faaliyetle

ri kırsaldaki iskan faaliyetleri ile ya

kından ilişkiliydiH Mülteci İskan Ko

misyonu, mülteciterin kırsal iskanına 

ne kadar odaklanırsa odaklansın, bu 

yavaş tempo Makedonya 'nın diğer 

şehirlerinde de gözlemleniyordu. 

Mülteci İskan Komisyonu'nun kent-

Dahası, bundan birkaç ay evvel 3· gelen görece daha varlıklı aileler bu sel kolanizasyon dairesi kırsaldaki 

Serez Vilayeti Tüm Mülteciler Kon

feransı şunu vurgulamıştı: Ocak ı926 

itibariyle tüm Makedonya çapında 

kentli mülteciterin %25'i bile iskan 

edilmemiştP0 Bunun yanı sıra Serez 

Tüm Mülteciler Birliği Başkanı Sok

ratis Anthrakopoulos, yeni yapılan 

binaların mülteciterin alışkanlıkia

rına ve yaşam tarziarına uymadığı 

için "mültecilerin kesin bir · şekilde 

apartmanları reddettiklerini" ilan 

etmekteydP' İskan, kent konseyinin 

kooperatifler vasıtasıyla ev sahibi ol

dular. 33 ı925 Kent Planı, kentin sınır

larını genişletti ve kenti modernize 

etti. Serez'deki mülteci yerleşimleri , 

tıpkı diğer Yunan kentlerinde oldu

ğu gibi şehrin dışında , şehri çevre

teyecek şekilde planlanmıştı (Bkz. 

Şekil-ı). Bu yerleşimlerden 9'u ı925 

planı dahilinde, 3'ü (Agioi Anargyroi, 

Çömlekdere/ Agios Panteleimonas ve 

Pyrovolika) bu plana ek olarak inşa 

edilmişti. Nea Kiouplia, Vithynia, Pi-

iskan projelerini desteklemek üzere, 

"kır kökenli mülteciterin yerleştirile

ceği bölgelerde kentli nüfusun kuv

vetlendirilmesi" maksadıyla kurul

muştu ve zaten Yunanistan ölçeğin

de kentleşmenin gerçekleşmesi için 

tarımsal yapıda ciddi bir dönüşüme 
gereksinim vardı .ıs 

Kent merkezlerinde mülteci iskanına 

dair problemler, mültecilerin, "Nea 

Zihnili kentli mülteciler" örneğinde 

Şekil-ı: 

Serez şehrinin 
onaylanmış 

planları 

(ı920-ı925). 

ı. Stylianos 
Go na tas 
Mahallesi 
(Pyrovoliko) 
2. Süvari Kışiası 
Mahallesi 
3· Agioi 
Anargyroi 
Mahallesi 
4· Bayır Mahalle 
(Kallithea) 

5· 
İpekböcekçiliği 
Mahallesi 
6. Nea lonia 
Mahallesi 
7. Zinciri i Cami 
Mahallesi 
8. Nea Kiouplia 
Mahallesi 
9· Aziz 
Pantaleon 
Mahallesi 
(Çömlek dere) 
ıo. Pisidya 
Mahallesi 
ıı. Süvari 
Mahallesi 
nizamiyesi 
karşısındaki 

mahalle 
12. Storgi 
(Şefkat) 

Mahallesi. 

-

-

-
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olduğu gibi seslerini yükseltmelerine bacılığı gibi küçük ama kendilerinin 
ve iskan sürecine müdahil olmaları
na neden olmuştu. Nea Zihnili kentli 
mülteciler, Serez milletvekilierine 
toplu bir dilekçe yollayarak Mülteci 
İskan Dairesi 'nin işleri sürekli erte
lediğine ilişkin şikayetlerini ve yeni 
iskan sahalarının inşasına yetkili 
kişilerin buna müdahil olması gerek
tiği yönündeki taleplerini dile getir
mişlerdir36 

Cemiyet-i Akvam belgelerine da
yanarak, Eliot G. Mears, Serez'deki 
kentsel iskana ilişkin şunları not 
etmektedir: 1928'in Temmuz ayı so
nuna kadar Serez'in kentli mülte-

olan işler kurdular. Bazıları -özel
likle kadınlar- halı atölyelerinde ya 
da ipekböcekçiliğinde kendi memle
ketiiieri tarafından istihdam edildi. 
Fakat pek çok mülteci yüksek kiralar 
nedeniyle dükkan kiralayamıyordu. 
Eylül 1924'te bu duruma dikkat çeken 
MaKE8ovia (Makedonya) gazetesi 
bir toplumsal ayaklanma tehlikesine 
dikkat çekiyordu. 

b. Mülteciterin kırsalda iskanı 
Mültecilerin, Yunanistan'a ulaşması 

tarımsal yapıyı da derinden etkiledi. 
Mülteciler için oluşturulan toplam 
1.954 kırsal yerleşimden ı.o47'si Ma-

cilerinin iskanı için Mülteci İskan kedonya 'daydı. 39 Kırsal alanda mül-
Komisyonu sadece 400 hane inşa teci iskanı için devlet, çoğunlukla 

etmişti. Açıktır ki bu sayı, gerçek yabancı fonlara yaslanarak toplam 
ihtiyacı karşılamaktan oldukça uzak
tı. 37 Bu konu üzerine yapılan diğer 
çalışmalara göre, iskan işlemi ta
mamlandığında kentte ı.os6 hane 
inşa edilmişti. Oysa Serez, tıpkı diğer 
mülteci şehirleri olan Kavala, Xanti 
ve Alexandroupolis gibi tam bir de
mografik patlama yaşıyordu . 1920-
1928 arasında Serez kentsel nüfusu 
yıllık %9,3'lük bir oranda büyüyordu, 
aynı dönemde tüm vilayetin nüfusu 
ise %7,7 oranında artıyordu . 38 Resmi 
istatistiklere göre kent merkezine 
14.950 mülteci gelmişti. 

9.117-362 f. harcamıştır. Öte yandan, 
kentsel iskan faaliyetlerine bunun 
yalnızca yedide biri oranında kaynak 
aktarıldığını da belirtmemiz gerekir. 
Kırsal iskan programı , oldukça ka
rarlı bir programdı ve aslında yalnız

ca mültecilerin barınmasının sağlan
masını değil , tarımsal ekonominin 
geleneksel yapısını dönüştürmeyi, 

güçlü ve kararlı bir iktisadi ve siyasi 
atmosfer de yaratmayı hedefliyordu. 
Devletin sınırlı olanakları nedeniyle, 
kırsal iskan programının uygulan
masında ve kırsal yerleşimierin ku
rulması noktasında ciddi problemler 

Daha önce de belirtildiği gibi Ma
kedonya'daki on yedi Mülteci İskan 
Komisyonu bürosundan ikisi Serez 
vilayetindeki iskan işlerinden so
rumluydu. Bu bürolar, vilayette ı86 
mülteci yerleşimi inşa ettiler. Bun
lardan 8ı'i Serez'de; ı os' i Sintiki'dey

di ve 29.339'u Serez'de ve 26.649'u 
Sintiki'de olmak üzere 55·988 mül
teci bu yerleşimlerde iskan edildiler. 
ı86 yerleşimden, 86 ' sı mültecilere 
has (aJ.I.ıyEiç) yerleşimlerdi. Bunların 
29 'u Serez'de, sisi Sintiki'deydi. Ge
riye kalan ıoo yerleşim ise mülteci 
ve yeriiierin birlikte yaşayacakları 

karışık yerleşimierdi (J.I.ıKw0 . 40 (Bkz. 
Tablo B ve Şekil z) 

Yunanistan istatistik Bürosu, İçiş

leri Bakanlığı gibi pek çok kururnca 
sağlanan verileri ve Serez'in değişik 
dönemlerde havadan çekilmiş fo
toğraflarını inceleyen Theodoraki
Patsi'ye göre Serez'deki 136 kırsal 

yerleşimden yalnızca %zs'inin ta
rihi 1923'ün gerisine uzanıyordu. 

Diğer yerleşimler ise ll. Dünya 
Savaşı'ndan hemen önce ya da son
ra kurulmuştu. Yazara göre kuruluş 
kronolojisine göre oluşturulan bu 
kategorileri örnekleyen bazı yerle
şim yerleri mevcuttu. Örneğin, Neo 
Souli, 1923'ten önce kurulmuş bir 
köydü ve Serez vilayeti tarafından 
banliyö olarak nitelenmişti. Öte 

Kentli nüfusun alabildiği yardım en mevcuttu. Projelerin ilerleme hızı en yandan, Neo Skopo, mültecilerin 
fazla başlarını sokabilecekleri bir ciddi problemdi. Buna ek olarak pro- iskanı sürecinde bu amaçla plan-
evdi ve bu nüfusun iş sahibi yapıl
ması vb. destek projeleri söz konusu 
değildi , ancak yaşamlarını sürdü
recek herhangi bir mali kaynakları 

da yoktu. Çok sayıda mülteci terzi , 
ayakkabıcı, bakkal , manav, at ara-

jelerin uygulanmasını ciddi biçimde 
yavaşlatan ve acil olarak atılması ge
reken adımları engelleyen kadastro
su yapılmamış arazilerin varlığı gibi 
hukuki belirsizlikler ve pratik sorun
lar da vardı. 

Ta'ba~-IB: MiUteci E&lkan K~mi&y~ınıu uıı:ra~~ndan 
Serez'de /kurnaan yeraeg,imaer 

Mültecilere has yerleşimler Karma yerleşimler 

y A N y A N 

S erez 29 2.217 8.709 52 ı;.092 20.630 

S intiki 57 2.597 9·541 48 4·556 17.108 

TOPLAM 86 4.809 18 .2ı;o 100 9.648 37·738 

(Y, Yerleşim, A Aile, N, Nüfus) 

Kaynak, Mültec i !skan Komisyonu - Makedonya Kolanizasyon Genel Müdürlü~ü . KaTıiAoyoç Twv 

rrpoaqmyıKffiv cnıvoıKıcrJicllV MaKeöov(aç J.IE taç vEaç OVOJ.lacriaç, Selanik, 1928. 

lanarak iki dünya savaşı arasındaki 
dönemde yapılmış bir yerleşimdi. 

Nea Kerdyllya ise ll. Dünya Savaşı 
sonrası kurulmuş bir yerleşimdi. 

Oinoussa ise, örneğin, gelişigüzel 

bir yerleşimdi. 4' 

TOPLAM 

y A N 

Bı 7.109 29.119 

105 7·148 26.649 

ı86 14.4S7 55.988 



ı9 24'te Serez'de 61.768 kır kökenli 
mülteci vardı ve hemen hemen ta
mamı yıllar boyunca çok ciddi so
runlarla karşı karşıya kalacaklardı. 4' 

Kırsal alanlara "yerleştirilen" mülte
cilerin pek çoğu aslında ya harap ya 
da çoktan işgal edilmiş yapılarla baş 
başa bırakılıyordu. Daha kötüsü bir 
kısmı, tarımsal üretimin pratik ne
denlerle imkansız olduğu dağ etek
lerinde "iskan" ediliyorlardı. Devlet, 
iskan sahalarını daimi olarak terk 
etmeye niyetlenen mültecilere karşı 
kolluk kuvvetlerini sürmekten çekin
miyordu43 Devlet, kolluk kuvvetleri

ni mültecileri disipline etmek için de 
kullanıyordu. Bu nedenle, Serez'de 
on sekiz mülteci polisle çatışıp , tu
tuklanmıştı. 44 Yerliler ve mülteciler 
arasındaki çatışmalar ise bir nevi 
iskan sürecinin Leitmotiv 'i gibiydi. 
Çünkü yerliler savaş-sonrası ümitle
rini mültecilere tahsis edilmesi gere
ken Müslüman emval-i metrukesine 
bağlamıştı, bu mülkiere el koymak 
için sabırsızlanıyorlardı. Tüm bu 
sorunlar, sıklıkla mecliste de tartı

şılıyordu. Türkiye'deki Rum emval-i 
metrukesinin tazminatı problemi 
de meclis toplantılarının daimi gün
demlerinden biriydi; mültecilerin 
malları hiçbir zaman tam olarak 
tazmin edilmemiş olsa bile (1930'a 
değin tüm emval-i metrukenin ancak 
%ıs' i tazmin edilmişti.). 45 Tazminat 
meselesi mülteciler arasında önce 
büyük bir umut, ardından da büyük 
bir hayal kırıklığı yarattı. ı2 Şubat 

ı927 tarihinde Serez'deki tüm mülte
ci örgütleri Pantheon Tiyatrosu 'nda 
toplanarak hükümeti protesto etmiş, 
son ödeme tarihi geçen tazminatları
nın ödenmesini talep etmiş ve iskan 
ile ilgili diğer acil taleplerini dile ge-

C l r c l e:ı p r ol'lnrllon.-ıt 

t c. pop ul:ı t.! on 

o ' 1, 000 

çok kez meclis gündemine alındığı 

görülmektedir. 47 Daha önce de belir
tildiği gibi Serez'deki iskan progra
mının başarısı aynı zamanda bir ulu
sal güvenlik başlığı olarak görülmek
teydi. Bu nedenle 1928'de mecliste 
Serez'deki iskan işlerinin hızlanması 
için ıo-15 milyon drahmilik bir ek 
ödeneğin tahsis edilmesi hususu ilgi
li bakaniıkiara önerilmişti. 

Makedonya'ya özellikle Küçük Asya 
Felaketi mültecilerinin gelişi "geniş 

araziler, hatta manastırların geniş 

mülkleri için bir coup de grdce an
lamına gelmiş" ve iskan faaliyeti bu 
geniş arazileri tam manasıyla silip 
süpürmüştü. 48 Serez'de de vaziyet 
böyleydi. Serez'deki ve Chalkidi
ki'deki on sekiz manastır, örneğin , 

sahip oldukları arazilerden %so'sini 
mülteci iskanı için hükümete devret
mişti. 49 Müslüman emval-i metruke
sinden olan Ali Ağa Çiftliği (ı2.ooo 

dönüm), Arnavut Abdi Ağa, Recep 
Ağa ve Bayram Ağa Çiftliği (6.ooo 
dönüm) gibi geniş araziler tarımsal 
üretime, özellikle tütün ekimine, 

N 

ı 

arazilerin yeniden dağıtımı değil, 

aynı zamanda kadastrosu da yapıldı. 
Serez ve Sidirokastro'da hükümetin 
görevlendirdiği ekipler tarafından 

13ı köyün kadastrosu ve 6o köyde 
toprak dağıtımı yapıldı. (Bkz. Tablo 
C) Kadastro faaliyetine yer isimleri
nin değişimi eşlik etti. Dolayısıyla, 

mülteci iskanı, Makedonya'nın yal
nızca demografik açıdan değil, Yu
nanca olmayan yer adları açısından 
da Helenizasyonu ile sonuçlandı. 

Mülteci İskan Komisyonu'nun hazır- 1 

ladığı 1<}28 tarihli katalog bölgedeki 
eski ve yeni yer isimlerini okuyucuya 
sunmaktadır. 

Kırsal kökenli mültecilere toprak 
dağıtımı toprağın verimliliğine göre 
yapılıyordu. Serez'de, köyden köye 
ciddi değişimler gösterse de, orta
lama arazi genişliği 28,2 dönümdü. 
Yeager'in hesaplamalarına göre mül
teci yerleşimlerindeki topraklar yer
Iiierin topraklarından daha küçük 
ve daha parçalıydı .s' Makedonya'da 
halihazırda mevcut olan ekilebilir 
araziler dışında, Serez Ovası'nda 

tirmişlerdi. 4 6 ı928 ' in Şubat ayında, tahsis edilmişti.5° Makedonya'daki arazi ıslah çalışmaları da mevcuttu. 
Serez'deki farklı mülteci örgütlerinin mülteci iskanı esnasında yalnızca İskan çalışmalarına eşlik eden alt-
temsilcileri meclise giderek acil so-
runlarını, özellikle de tazminatlarla 
ilgili endişelerini dile getirdiler. Tıp
kı Makedonya'nın diğer parçaların

da olduğu gibi Serez'deki mülteciler 
de dernekler, komiteler, cemiyetler 
kurmuşlardı acil sorunlarına dikkat 
çekmek için. Yunan Meclisi'nin za
bıtlarında 1924-1928 arasında Serezli 
değişik mülteci örgütlerinin (Nea Ki
ouplia İpek Böcekçiliği Derneği, Top
raksızlar Birliği vb.) taleplerinin pek 

f![JL'fba!D-C: M.@Ou~dl!Dnyi[JL 'dli[JL d 93 d' e k@dli[JLr 
k@dli[JL&tr!D&u y@pdm[~ ve dl@ğ[t[am[~ I[JLri[JLziaer 

Bölge Kadastrosu yapılmış araziler Dağıtılmış araziler 
Köyler Dönüm Köyler Dönüm 

S erez 70 1970.000 141 1nooo 
Siderokastro 6ı 1714.000 17 162.000 

Kaynak, Koıılogi o rgi , s. 148. 
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yapı çalışmaları da Serez'de üreti- örnekleri arasında en radikali olan caktı. Serez'e ilişkin demografik ve-
min artırılmasında etkili oldu. Serez 
Ovası'nda iki temel suyolu vardı : 

Strymon ve Belitsa drenaj kanalları. 
Mülteci İskan Komisyonu, drenaj ka
nalları etrafında bu kanalların inşa
sında çalışacak işçiler için büyük yer
leşimler inşa etti. Bu drenaj projeleri 
ile Serez ve Kavala'da ı , ) milyon dö
nüm arazinin ıslah edilerek ekilebilir 
hale gelmesi planlanıyordu . Altyapı 

çalışmalarının önemi mülteciler ta
rafından da özellikle bölgedeki ta
rımsal üretim ve verimliliğin hızlı 

artışıyla birlikte takdir edilmişti.S' 

Serez'de mülteciler arasındaki yük
sek ölüm oranları esasen sıtmadan 
ileri geldiğinden , söz konusu proje
ler bu hastalıkla mücadele için de 
kritik önemdeydi. 

Son olarak, ı92o'Ierde liberaller ta
rafından uygulanan arazilerin par
çalanması ve dağıtılmasına dayalı 

tarımsal politika onlar için bir ter
cih değil , siyasal gelecekleri için bir 
zorunluluktu. Yenizelos yanlıları ile 
Yenizelos karşıtları arasındaki bö
lünmede yerli toprak sahipleri açık 
biçimde krallığı ve Halk Partisi'nin 
(Aa.i:K6 K6f.lf.l.O.) mülteci karşıtı poli
tikalarını destekliyorlardı. Mülteciler 
ve yerliler arasındaki karşıtlık yay
gın, sürekli ve siyasi manipülasyona 
açık durumdaydı. Serez'in sınır köyü 
olan Angistri'de olduğu gibi. ı925'te 

bu karma köyde ı6o yerli (Slav
Makedonyalı) ve 90 mülteci aile 
yerleşikti. ı932'de Halk Partisi'nin 
seçim vaatlerinden biri köydeki mül
tecilerin sürülmesi ve topraklarının 
yeriilere dağıtılmasıydı. Bunun ar
dından Halk Partisi 'nin kısa ömürlü 
hükümeti süresince yerliler mülteci
lerin topraklarını işgal etmiş , hükü
metin düşmesinin ardından ise Halk 
Partisi, mültecileri köyden atmaları 
için yerlileri kışkırtmıştı. Netice ola
rak Şubat ı933'te iki mülteci yerliler 
tarafından öldürülmüş ve cinayeti 
işleyenler, Serez valisinin İçişleri 

Bakanlığı'na konu ile ilgili yazmış ol
duğu gizli rapordaki iddiasına göre, 
polis tarafından saklanmıştı. 53 

Bu atmosferde mültecilerin 
Yunanistan'a varışı , baz ı araştırma

cılara göre ı92o'Ierde Balkanlar'daki 

liberal toprak reformu politikası için 
bir bahane oluşturuyordu . Liberal 
Parti (K6f.lf.l.O. <I>tA.EA.ım8apwv) hü
kümetinin büyük arazileri ortadan 
kaldırarak küçük toprak mülkiyeti
ni teşvik etmesinin üç temel amacı 
vardı: Siyasi olarak, Yenizelos yan
lısı hükümet, Yunanistan 'a gelmekte 
olan yüz binlerce mültecinin deste
ğini almak istiyor ve Yenizelos, mül
tecilerden işçi sınıfı ile mukayeseyle 
"toplumsal denge açısından daha 
kıyme tli olan küçük burjuva sınıfı " 

yaratmaya uğraşıyordus4 İktisadi 

açıdan, hükümetin planı "doğrudan 

kendi tarlalarından çıkarları olan ve 
üretimi artırmak için elinden geleni 
yapacak bağımsız küçük mülk sahibi 
köylü bir sınıf" yaratmaktı. 55 Ancak 
liberallerin bu planı suya düştü . 

ı934 seçimlerindeSerez ve Kavala'da 
mülteciler en maMe Yunanistan 
Komünist Partisi'ni (Koı.ıf.1ouvtanK6 
K6f.lf.l.O. EA.A.aoa.ç, bundan sonra KKE) 
destekleyeceklerdi. KKE, kent mer
kezlerinde ve çok fakir köylerdeki 
kimi çaresiz mültecilerin son sığına
ğı olmuştu . Bu duruma ITpompuyua'ı 
<I>wv~ (Muhacir Sedası) gaie.tesinde 
Karamanlıca yayımlanan bir şiirde 

dikkat çekiliyor ve yetkililer daha 
erken bir tarihte şöyle uyarılıyordu : 

Kouf.1ouviaı: qnpKaA.aptva f.l.Evaoiır 
oA.avA.ap 

ApapA.ap aııÇA.Epi EKJ.l.EKa~Ç 
Ka.A.a.vA.ap 
Eaaç oA.aoÇaK mpKouv moyA.Evav 
ytaA.avA.ap 
'EyEp qıa.KtpA.aEpi apa.yin aopav 

OAJ.l.UGO. 
Komünist fırkalarına mensup olanlar 
Ararlar sizleri ekmeksiz kalanlar 
Esas olacak bir gün söylenen yalanlar 
Eğer fakirleri arayıp soran olmasa 

MÜLTEci İSKANININ ETKİLERİ 

a. Demografik Etkiler 
Mülteci iskanı ile birlikte bölgenin 
demografik realitesi tamamen ve 
geri dönülmez biçimde değişti. I. 

Dünya Savaşı'ndan önce Makedonya 
büyük bir etnik çeşitlilik sergiliyor
du. ı9ı2'de bölge nüfusunun % 42,6'sı 
Yunan kökenli idi, bu oran ı926'da % 

88,8 gibi baskın bir çoğunluğa ulaşa -

riler de aynı örüntüyü sergiliyordu. 
Serez kent merkezinde Yunan nüfu
sunun toplam nüfus içindeki oranı 

ı9ı2'den ı926'ya gelene değin tam 
iki katına çıkmış ve % 94'e ulaş mıştı. 
Tablo-D, ı9ı2 ve ı926 ' daki Serez'in 
etnik kompozisyonunu göstermek
tedir. Serez vilayetinin diğer bölgele
rinde ise Yunanların oranı %94 ile % 
ıoo arasında seyrediyordu, yani tüm 
vilayette Yunanlar ezici çoğunluğu 

oluşturuyordu . Dolayısıyla , mülteci 
iskanının bölgenin demografik yapı
sını düzenlemek için ı9ıo'Iardan beri 
uygulanan demografik mühendislik 
politikalarının sonuncusu olduğu 

söylenebilir. Bu demografik mühen
dislik adımları (temel olarak nüfus 
mübadeleleri) neticesinde Yunan ol
mayan unsurlar bölgeden çıkarılmış , 

süreç takip edilen iskan politikası 

ile tanım gereği Yunan kabul edilen 
nüfusun buraya yerleştirilmesi ile 
perçinlenmiş ve geriye kalan Yunan 
olmayan unsurlar istatistiksel olarak 
"ihmal edilebilir" düzeye gelmişti. 

(Bkz. Tablo D) 

Daha önce de belirttiğimiz gibi mül
teci iskanının bariz amacının dışında 
iki amacı daha vardı : Makedonya 
nüfusunun türdeş hale getirilmesi ve 
bunun neticesinde toprak bütünlü
ğünün garantilenmesi. Durum böyle 
olmakla birlikte, Yunan Devleti'nin 
bu amaçlara sadece kağıt üzerinde 
eriştiğini iddia etmek de mümkün
dür. Zira her ne kadar mülteciler Yu
nan da olsa, ciddi bir kültürel ve dil
sel çeşitlilik sergiliyorlardı ki bu çe
şitlilik özellikle mülteciler ile yerliler 
arasında toplumsal sınırların oluş

masına neden olacaktı. Söz konusu 
toplumsal sınırlar ikti sadi rekabet ve 
iktisadi rekabetin bir yansıması olan 
politik çekişmeler nedeniyle kuv
vetlenecekti. Bu noktada, Türkofon 
Pontuslu mülteciler bir örnek olarak 
görülebilir. ı928 nüfus sayımına göre 
Serez'de ıJ.ooo Türkofon Ortodoks 
mülteci mevcuttu ve bu sayı diğer 

Makedonya vilayetleri arasında en 
büyük sayıydı. s6 

b. Sosyo-politik Etkiler 
Makedonya 'daki ve Serez'deki nü-
fusun kağıt üzerindeki Helenizasyo-



nu yerel sorunları otomatik olarak 

çözmemişti. Mültecilerin bölgedeki 

varlığının ilk günlerinden itibaren, 

özellikle "yerel" elirlerin dominant 

o lduğu karma iskan saha larınd a, top

lumsal patlama riski göze çarpıyor

du. Mültecilerin kitlesel varlıkları ve 

sergiledikleri çeşitlilik savaş netice

sinde perişan olmuş iktisadi yapı ile 

perçin l enmişti. Bu atmosferde yerli 

nüfus kendisini son derece tehdit 

altında hissediyordu. Bu nedenledir 

ki mültecilerin anılarında mülteci

lerle yerliler arasındaki çatışmalara 

ve karşılıklı nefrete rastlamak pek 

mümkün hale gelmektedir. 

Serez'de yerliler ve mülteciler ara

sındaki "epei6odia" (hadiseler) adeta 

gündelik hayatın ayrılmaz bir par

çasıydı. "İskan esnasında, Zihni'de 

yalnızca yerlilerle değil , yerel yetki

lilerle de çatışmalar eksik olmazdı."57 

Yerliler ve mülteciler arasındaki ilk 

ciddi "karşı karşıya geliş" Serez'e bağ

lı , mülteci nüfusun yeriilere oranının 

ı /6 olduğu Küpköy'de gerçekleşti. 58 

Nea Bafra'ya yaklaşık ı2o mülteci aile 

iskan edilmişti ve bu ailelere ekip 

biçmeleri için toplam 2.ooo dönüm 

arazi veri lmi şti. Küpköy'ün yerlileri 

ise mültecilerin gelişinden önce de 

toprak kıtlığı nedeniyle şikayetlerde 

bulunmuşlardı. Aslında olaydan 

önce de Küpköy sakinleri, Zihnilile

rin de yüreklendirmesiyle Serez ve 

Drama yetkililerine şikayetlerde bu

lunmuşlardı, ama şikayetleri sümen 

alt ı edilmişti. Altı kişilik bir komite 

oluşturarak Selanik'e giden yerliler 

başbakan, tarım ve içişleri bakanları

na hitaben bir memorandum kaleme 

alıp muhataplarına iletmişlerdi. 59 5 

Kasım ı924 tarihinde yerli ler mülte

cilerin tarlaianna girmeye çalıştılar , 

ancak mülteciler onları durdurdu. 

Bunun üzerine yerliler köylerine gi

dip adam toplayıp silahlanarak geri 

döndüler. Çat ı şmanın sonunda on üç 

mülteci yaralandı. İki ya da üç tanesi 

ağır silahlarla yaralanmıştı. Yaralı

lar Drama'ya gönderildi. Mülteciler 

ise Rodolivos'a sığındı l ar. Yerliler, 

Nea Bafra 'daki mülteci yer leşimine 

ilerlediler ve yedi mülteci evini , üç 

a hırı ve üç çadırı yerle bir ettiler. 

Drama'da mülteciler saldırıyı bir gös

teri düzenleyerek ve Atina'ya toplu 

bir telgraf göndererek protesto etti

ler. Atina'da mülteci kökenli vekiller 

toplantı yapıp , içişleri bakanına baş

vurarak Serez valisinin aziini talep 

ettiler.60 Bu hadise, Makedonya'da 

genel bir huzursuzluğa yol açtı. Aynı 

günlerde benzer olaylar Pangaio 

(Kavala) ve Midilli'nin köylerinde de 

gerçekleşti 6 ' Nea Bafra, on beş gün 

içinde yeniden ve bu kez üç mülteci

nin soğuktan ölmesi haberiyle man

şet o l acaktı ki, bu durum da iskan 

sorununun yakıcılığını açık biçimde 

gösteriyordu.6
' Dönemin en önemli 

mülteci gazetesi II pocrqıuyıK~ <l>wv~ 

1 MouxaoÇT]p ~aoacrı'] (Muhacir Se-

Küpköy vakası meclisteki tartış

malarda da yer almıştı. Örneğin, 24 

Ekim ı924 tarihli oturumda Serez 

milletvekili Dimosthenis Melfos, 

Küpköy vakasının tam olarak nasıl 

gerçekleştiği üzerine konuşurken 

şöyle demiştir: "Pangiaon sakinleri 

daha önce hem mültecilere hem de 

millete büyük hizmetlerde bulun

muşlardır. Sonuç olarak, mültecilere 

bu şekilde muamele edilmesi onların 

esas niyeti değildi. " Melfos olayın 

tüm mesuliyetinin İskan Bürosu'nda 

olduğunu iddia etmiştir . Zira, İskan 

Bürosu, mültecileri ilk yerleştiril

dikleri Koungi'den alarak yeriiierin 

dası) konu hakkında, özellikle Kara- topraklarının o l duğu Küpköy'deki 

manlıca sayfalarında , çok sert eleş

tiriler yapıyordu . Olayı naklettikten 

sonra, Mııhacir Seda6ı olay üzerine 

şöyle bir yorum yapmaktadır : 

"Zavallı muhacirler Anatol'da 

Kemal'in kılıcından burada da yerii

lerin silahından telef olup gidiyorlar. 

Evvelce de yazdığımız gibi bu fena 

manzara hükümetin ve memurların 

idaresizliğinden ileri geliyor. Asıl 

halledilecek meseleler bunlard ı r. Bi

zim mebuslar bakalım bunun üzerine 

ne yapacaklar? Eğer yine mansub 

ve rütbe yolunu takip edecekler ise 

artık mebusandan çeki lsinler. Daha 

şerefli olur."63 

Aynı gazetede başka bir makalede de 

şöy l e denmekteydi: 

"Şu temsile binaen madem ki mu

hacirlere ev, tarla vesaire veri lmesi 

zımnında böyle yerliler ile muhare

beler ve kurbanlar verilecek ise o 

halde bu adamlar Kemal'de durup da 

orada ölmeleri daha evla idi."6
4 

bölgeye tüm itirazlarına rağmen 

yerleştirmiştir65 Küpköy vakası 

gündemde bir süre daha kaldı. ı925 

yılında Kavala milletvekili Georgios 

Zervos, "Küpköy yakınlarında kamu

oyunu bir süredir meşgul eden Nea 

Bafra yer l eşim inin kurulması ile ilgi-

li" tarım bakanına mültecilerin hak

larının korunması için bir mektup 

göndermiştir . Zervos, mektubunda 

Küpköy sakinlerinin ufak çıkarları- ı 

nın Pontus'ta "esir" olarak doğmuş 

ve Yunanistan 'a gelmiş ı2o ailenin 

iskanından daha mı önemli olduğu

nu sormaktad ı r . Zervos'a göre mül

teciler, on l arın Yunanistan'daki öz

gür kardeşlerinin işledikleri politik 

günahı Yunanistan'a getirilerek ve 

Bulgaristan s ınırında iskan edilerek 

ödemişierdi ve daha fazla eziyete 

lüzum yoktu. Mektubunun sonunda 

Zervos, tarım bakanından istifa et

mesini istemiştir. 66 

28 Eylül ı924 ' te mülteci gazete

si IIaı..ınpocrqıuytKll (Tüm-mülteci) 

Nigrita 'da bir mültecinin yerliler 

f(]L'/b~o-D: Serez ~efhırinin etnik 
komrpozi&yonu d1Jd2 ve d926 

Nüfus ı912 1926 

Yunanlar 47% 94% 

Müslümanlar 40% -

Bulgarlar 9% 6% 

Diğer 4% -

Kaynak, Pentzopouıos, The Balkan Exchange, n.d. 
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tarafından öldürüldüğünü bildir- <l t, altın yuva<\ ı. Fakat, l. Dünya Sa- şüş yaşandığı döneme kadar, tütün 
mektedir ve bu olayın arkasında vaşı sonrası yıllardaki durumda bun- Yunan ekonomisindeki kilit ticari 
da yine iskan meselesi, özellikle de 
Müslüman emval-i metrukesi var
dır . 1931'de Serez'e bağlı Dirnitra'da 
doğan ikinci kuşak bir mülteci olan 
Lazaras Asikoglou yerliler ve mül
teciler arasındaki gerilimin nesiller 
boyu sürdüğünü iddia etmiştir. 

Serezli kentli mülteciler ve yerliler 
arasında kırsal bölgelerde yerleş

tirilen mültecilere dönük bir öfke 
vardı. Zira, kırsal bölgelerde iskan 
edilen mülteciterin iskan için ayrı 

lan fonlardan ve kamu hizmetlerin
den aslan payını aldıkiarına dair bir 
şüphe vardı. Serez Belediye Başkanı , 

örneğin , Atina'ya bir mektup yolla
yarak şehirdeki ı.ıoo yerli ailenin . 
kötü yaşam koşullarından dert yan
makta ve mülteciterin iskan planları 
üzerinden fonlardan adaletsizce ya
rarlandığına dikkat çekmekteydi.67 

Bu resim, Yunanistan'ın Yenizelos 
yanlısı ve karşıtı partiler arasındaki 
çoktan bölünmüş politik atmosfe
rine denk düşüyordu. Mülteciler, 
193o'a kadar neredeyse yekvücut 
olarak Yenizelos'un siyasi progra
mını destekledi. Mülteciler arasında 
Yenizelos'a duyulan kişisel sempa
ti de o kadar büyüktü ki Serez'de 
mülteciler oy vermeye topluca, bir 
yürüyüş yaparak gitmiş , bu esnada 
kortejin en önünde uzun bir sapanın 
ucuna tutturulmuş bir Yenizelos res
mi taşımışlardı. 68 

c. Ekonomik Etkiler 
Serez Ovası'nın verimliliğini tarif et
mek için bir deyiş vardır: Serez Ova-

1906 424.630 

1914 465.360 

1919 204·740 

1920 3ı7.60o 

1921 302.380 

1922 259-4ıO 

1923 331.530 
Kaynak: Yeager, s. ı Bı . 

dan eser yoktur. ı922 yılında ovanın 
sadece %8'i ekilip biçilmektedir. 
Ancak, mülteciterin gelişi ile birlikte 
işlenen arazide ve tarımsal üretimde 
istikrarlı bir büyümenin yaşandığını 
gözlemliyoruz.69 192o'lerde yalnızca 
ekili arazi miktarı artmamış , aynı 

zamanda Serez'de hem merkezi gi
rişimler hem de farklı geçmişiere 

sahip mülteciler tarafından yeni tek
nikler ve yeni ürün çeşitleri uygula
maya konulmuştur. (Bkz. Tablo E) 

Serez için en önemli tarımsal ürün, 
buğdaydı. İskan sürecinde, yeni bir 
tohum türü(Canberra) denenmiş 

ve bu yeni tohum 20 kat daha fazla 
ürün vererek büyük bir başarı sağla
mlştı. 7o Ancak, söz konusu deneme
ler aracılığıyla tarımsal gelirlerdeki 
maliyeti artırmadan sağlanan kısa 

dönemli hızlı artış, Serez'de pamuk 
gibi daha değerli ürünlerin ekimini 
olumsuz etkiledi. Diğer yandan, Se
rez'deki (ve bütün Makedonya gene
linde) mülteciler tarafından üretilen 
en önemli endüstri bitkisi tütündü. 
Bu ürün, aynı zamanda mülteci etki
sinin en kolay biçimde izinin sürüle
bilmesine olanak sağlayan tarımsal 
üründü. Tütün üretimi, 19ıo ' larda 

ve 192o'lerin başında tütün üretici
lerinin kitlesel ayrılışından etkilen
miştir . Ancak, tütün ekiminde de
neyimli olan mülteciterin gelişi , bu 
endüstri bitkisi için bir devrim an
lamına geldi. Tütün üretiminin aşırı 
üretim ve yüksek üretim maliyetleri 
sebebiyle darbe aldığı ve bu duruma 
eşlik eden uluslararası talepte dü-

100' 1924 

109,6 1925 

48,2 1926 

74.8 1927 

71,2 1928 

61 ,1 1929 

78,ı 1930 

"ı 9o6'daki ekili araziyi ıoo kabul edersek ilgili sütun degi şimi daha net göstermektedir. 

mal olmuştur7' Mülteciler, kısa bir 
dönemde üçe katianan tüm üreti
min üçte ikisini üretiyordu, çünkü 
tütün üretimi emek-yoğun bir üre
timdi ve mülteciterin küçük arazileri 
için elverişli idi. 192o'lerin ortala
rında "tütün, ekili alanların onda 
birinden daha az bir alanda yetişti
rilmesine rağmen toplam brüt mah
sul üretiminin takriben beşte birini 
oluşturmaktaydı ve Yunan ihracat 
gelirlerinin yarısı tütünden elde 
edilmekteydi"J' Yunanistan 'daki 
en önemli tütün üretim merkezi 
olan Kavala yöresinde 137 mülteci 
yerleşiminden 1oo'ü tütün üretimi 
ile uğraşmaktaydı. Bundan dolayı 

Makedonya'da yeni gelen nüfusun 
hızlı bir şekilde tütün üretimi yapan 
Müslüman nüfusun yerini aldığı so
nucuna ulaşılabilir. Ancak, Ladas ' ın 

da dediği gibi, yüksek emek arzına 
rağmen, tütün üretiminde istihdam 
edilmiş olan yeni işçilerin ücretleri 
yüksek kalmaya devam etti ve sen
dikaların gücü ve;gittikçe emekçiler 
arasında yaygınlaşan komünist ak
tiviteler nedeniyle üretim maliyet
leri yükseldi. Komünist Parti'nin 
gazetesi olan PtÇocrnacrnıc; (Radi
kal), tütün işçilerinin faaliyetleri 
ve Kanvı;pyattKı'J 'Evcocrtç Lcppciıv 
(Serez Tütün Birliği) gibi örgütlen
melerinin Serez'deki aktiviteleri ko
nusunda pek çok habere yer verdi. 7ı 

Radikalleşmesinde KKE'nin kuvvetli 
tesiri olan tütün işçilerinin çok bü
yük kısmı Küçük Asya kökenli mül
tecilerdi. Adamantios Deimezis'in 
1927'de belirttiği gibi mülteci yerle-

369.140 86,9 

469.706 ılo , 6 

52].098 123,2 

6ıJ.498 ı44.5 

635.257 149.6 

727.234 171 ,3 

680.679 160,3 



şimlerine "komünizm mikrobu" bu
laşmıştı ve Yunanistan'daki sosyo
politik düzende mülteci yerleşimleri 
bu mikrobun esas kaynağıydı.74 Daha 
ı924 yılında, Maxs8ovia (Makedon
ya) gazetesi komünist faaliyetleri 
Serez'in en önemli sorunlarından 

biri olarak sayıyordu .75 Bu tarihler
den başlayarak mülteci iskanının ar
dından esasen işçi sınıfı şehirleri ha
line gelen Serez ve Kavala gibi tütün 
üreten yerleşimlerde komünist faa
liyetler göze çarpıyordu. ilerleyen 
yıllarda Doğu Makedonya'nın tütün 
üretim merkezleri, tütün işçilerinin 
oldukça kuvvetli grevierine tanık

lık edecekti.16 Her ne kadar ı923'te 
Serez'de KKE'nin seçim gücü olduk
ça sınırlı (%3,65) olsa da, bu destek 
hızla yükselecek ve Kavala'da seçi
len "Kızıl Belediye Başkanı" Dimitris 
Partsalides'ten birkaç gün sonra 
Mart ı934'te Serez'de de "Kızıl" Be
lediye Başkanı, Dionysus Menyc
htas, göreve gelecekti. Ancak birkaç 
hafta içinde Doğu Makedonya'nın 
kızıl başkanları görevden el çekti
rilecekti. ı936 seçimlerinde KKE, 
Serez'de %ıı,8 oy alacaktı.77 Kuş

kusuz, mültecilerin iki savaş arası 

dönemde Se rez' deki siyasi katılım 

mekanizmaları, siyasi partiler ve 
öz-örgütlenmelerindeki faaliyetleri 
sonraki yıllara da ışık tutması açı

sından daha derinlemesine ve daha 
analitik biçimde incelenmeyi hak 
etmektedir. 

Bu çalışmada Küçük Asya mültecile
rinin Serez'deki iskanını incelerneyi 
ve bu konuda mevcut literatürün 
durumuna ilişkin bir değerlendirme 
yapmayı amaçladık. Söylememiz ge
rekir ki özel olarak bu konu üzerine 
çok az sayıda çalışma bulunmakta
dır ve bir bölümü hala basılmamış 
durumdadır. Bu noktada, gelecek
teki çalışmalara kaynaklık edebile
cek bazı çalışmalara dikkat çekmek 
istiyoruz. Mary Ruth Yeager'in ı979 
yılında Kaliforniya Üniversitesi -
Berkeley'e sunmuş olduğu doktora 
tezi, basılmamış olmasına rağmen, 

bu konu üzerine hala en detaylı ve 
en iyi araştırılmış çalışma olmayı 

sürdürmektedir. Yeager, Serez'de 
mültecilerin gelmesinden sonra köy 
oluşumları üzerine yoğunlaşmakta 

ve Serez'deki değişimleri ı970'lere 

değin incelemektedir. Yeager bir 
coğrafyacı olsa da, titizlikle ele al
dığı araştırma konusunu tarihsel ve 
antropolojik açılardan oldukça zen
gin bir içerikle sunmaktadır. Şehir 
planlamacılığı perspektifinden Lila 
Theodoridou-Sotiriou oldukça par
lak çalışmalara imza atmış ve özel
likle mültecilerin Serez'de iskanı 

ve Serez'in şehir yapısı konusunda 
örnek olabilecek nitelikte eser
ler vermiştir. Lazaros Asikoglou, 
bize Dirnitra kasabasının iyi yazıl

mış bir yerel tarihini sunmaktadır. 
Asikoglou'nun çalışması, benzer 
çalışmaların sık sık düşmüş olduğu 

nostalji tuzağından ustalıkla uzak 
kalmıştır. Nostaljik ve gözü yaşlı 

biçimde Küçük Asya'da bırakılmış 

olan geçmiş yerine, mülteci kö-

kenden gelme bir Dimitralı olarak 
Asikoglou kentin tarihinin canlı bir 
resmini ve arşivlerde rastlanması 

pek mümkün olmayan kimi "içerden 
bilgileri" okuyucusuna sunmaktadır. 

Araştırma materyali söz konusu ol
duğunda, Küçük Asya Çalışmaları 

Merkezi'nin Sözlü Gelenek Arşivi'nin 
(Apxsio llpo<poptıd]ç llap6.8ocrrıç) 

önemi vurgulanmalıdır . Bu arşivde, 
materyaller mültecilerin kökenine 
göre kategorize edilmiş durumda
dır. Bu nedenle, Serez'e yerleştirilen 
mültecilerin çoğunlukla geldikleri 
Küçük Asya ya da Pontus köy, kasaba 
ya da şehirlerine dönük (Bafra, Ak
dağmadeni, Bilecik vb.) bir araştırma 
S erez' deki iskan çalışması üzerine de 
bilgiler ortaya çıkarabilir.78 Biz yap
tığımız çalışma esnasında, Bafra dos-

Ne memlelketten ihiDLya:r lkiDLll!fl[, ne dle oıriOLdliDL lkiDLUIDLnUIDLırdliDLn. 

Hiçbiır ~eyi 101.ııretmeyen ZIDLmiDLn.:..[ bi-IDLmiOLn intilk101.mm[ 101.Um~~ 
oUdlu ve dliOLihiDL dl101. tü/kenmedli giDLUbiOL! · 

Evladı, bütün varlığıyla bu suretle 

darmadağın, zar u giryan, nal an ve 

perişan olan bu güzel memlekete gelince: 

Bedbaht Sirozlular istila, katliam, hicret, 

icbar- ı hicret ve nihayet mübadele 

yollarıyla bir kişi bile kalmamak üzere o 

emsalsiz vatanlarından ayrılır ayrılmaz , 

hatta daha tamamen ayrılmadan 

oraları m üstevliler arasında bir ihtiras 

ve boğuşma kaynağı halini aldı. Daha 

biz orada iken Bulgarlar tarafından 

Rum mahalleleri ateşe verildi. Bütün 

bu mahalleler top ateşi altında yandı. 

Yerlerinde yeller esti, çarşılarda tek bir 

dükkan kalmadı. Hepsi kül oldu. Bütün 

servetler bir anda ellerinden çıktı. Daha 
sonraları vakit vakit harp i ere, işgal i ere 

alıp verme i ere sahne oldu. Bu feci haller 

yıllarca sürdü. Zillet, meskenet, sefaJet 

ve açlık aldı yürüdü. Vaktiyle kendilerine 

parlak istiklaller ve istikballer vaat 

eden yabancıların iğfalat ve tesviiatma 

kapılıp asırlarca içinde bulundukları 

nan ve nimetierin kadir ve kıymetini 
bilerek bilmeyerek ve hepsini unutarak 

"Türk boyunduruğundan bizi kurtarınız." 

diye bağıran ve bütün devletlere 

binlerce telgraflar yağdıran Rum ve 

Bulgar vatandaşlar tam otuz sene sonra 
yine o büyük devletlere müracaatlara 

başladı. Telgraflar yağdırıldı. Fakat 

bambaşka şekilde . İşte bu defa çektikleri 

telgrafları·n , gazetelerde okuduğumuz, 

dinlediğimiz acıklı bir örneği: "Aç kaldık, 

ölümden kırılıyoruz , mahvoluyoruz, 

evlerimiz kapanıyor, ocaklarımız 

sönüyor, kökümüz kuruyor, sokaklarda 

açlıktan ölenlerden geçilemiyor, 

memlekette iniltiden durulmuyor, bize 

ya yemek yetiştirin ya tabut hem de pek 

çabuk." 

işte aziz Sirozlular, yüreği yanık 

hemşeriler ve okuyucular! 

Altın yuvası diye tarihlere geçen 

Siroz'un köklerinde iiiicenap Türk'ün 

ayrıldığı günden beri, o sizin bildiğiniz 

ve gördüğünüz parlak ve feyyaz güneş, 

eski şaşaasıyla bir gün bile kendisini 

onlara göstermedi. O güzel kokulu bahar 

çiçekleri oralarda hiç uçuşmadı. Sizin 
bıraktığınız bülbüller hiç ötmedi, yıllarca, 

asırlarca yaşadığınız ve yaşattığınız 

tatlı hayattan eser kalmadı. Güler yüz 

görülmedi. Tatlı bir söz işitilmedi. Ferahlı 

bir gün yaşanmadı. Ne memleketten 

hayır kaldı , ne de orada kalanlardan. 
Hiçbir şeyi affetmeyen zaman- ı bl-

aman intikamını almış oldu ve daha da 

tükenmedi galiba! 

Fatebiru yd uli 'L-ebödr. Bu hadiselerden 

ibret alınız ay akıl ve fikir sahipleri. 

Kaynak: Serezli. Mehmet Esat. 2012 lı 948l. 
Memleket Hatıra ları. A. Koçak, 1. Şirin and F. Yavuz. 
(ed.) Cil ı. ı. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 286. 
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yalarında ve Serez'e yerleştiri lmi ş 

mültecilerce kaleme alınan elyaz
malarında Küpköylü yerliler ve Nea 
Bafralı mülteciler arasındaki çatış 

maya ilişkin herhangi bir referansa 
denk gelmedik. Oysa bu gibi drama
tik olaylar, ı96o'larda bile unuttıl

maktan çok uzaktı. Bu yıllarda Küçük 
Asya Çalışmaları Merkezi'nden bilim 
insanları bu bölgede saha çalışmaları 
yaparak mülteci kökenlilerden ma
teryal toplamıştı. Ancak mülteciterin 
bu materyallerdeki konuya ilişkin o 
sırada dahi devam eden sağır edici 
sessizlikleri sağcı hükümetler tara
fından bu bölgede sürdürülen terö
re işaret etmektedir. iskana ilişkin 

soruların hiçbiri Küpköy olayiarına 
gönderme yapmamıştır, ancak unut
mamak gerekir ki sessizlik, böylesi 
durumlarda, en anlamlı tanıklıktır. 

Başka bir potansiyel kaynak ise dö
nemin büyük gazeteleri [MaKı::oov{a 

(Makedonya) , EA.ı::uSı::pov Bı'u.ıa 

(Eiefteron Vima =Özgür Forum), 
KaSrıı..ıı::pıv~ (Kathimerini = Gün
lük) , PtÇocrmicrnıç (Rizospastis 
=Radikal) vb.] ile yerel ya da böl
gesel gazeteler olabilir. Örneğin H 

IIpo6ooç (Proodos =Terakki) her ne 
kadar ı929'da yayımlanmaya baş

lamışsa da Serez'de basılmış olması 
ve mülteci karşıtı söylemin beşiği 

olan Halk Partisi'nin yayını olma
sı dolayısıyla oldukça önemlidir. 
Drama'da basılan 0appoç (Tharros 
= Cesaret) başka bir kaynak olarak 
görülebilir. Benzer şekilde döne
min mülteci basını da [IIpocrqmyucı'] 
<I>oov~ (Prosfygiki Foni= Muhacir Se
dası) , IIaı..ırcpocr<puytK~ (Pamprosf
ygiki = Tüm-Mülteci), IIpocrqıuyıK6ç 

K6crı..ıoç (Prosfygikos Kosmos= Mül
teci Dünyası)] gelecekteki araştır

malar için bir diğer önemli kaynak 
teşkil edecektir. Yunan basınına ek 
olarak, dönemin Bulgaristan basını 

son derece önemlidir. Bulgaristan ' ın 

Ege Denizi 'ne inmek amacıyla böl
geye ilişkin taşıdığı ulusal niyetleri 
belliyken, bölgede Pontus ve Kaf
kas kökenli Yunan ların demografik 
ağırlığını artıran iskan faaliyetleri
nin Bulgaristan tarafindan yakından 
takip edildiğini varsaymak akla ya
kındır. Dolayısıyla Bulgaristan cena
hının süreç üzerine gözlem, yorum 
ve siyasi hamlelerini incelemenin 
oldukça ilginç sonuçlar vereceğini 

düşünüyoruz . 

Muhtemel araştırma başlıklarına 

gelirsek, bazı konuların özel olarak 
mercek altına alınması gerektiği ka
naatindeyiz. Bunların başında mül
teciterin kendi tarihinin yazılması 

gelmektedir. örneğin, mülteciterin 
cemiyet, birlik ve derneklerinin 
faaliyetleri, liderlik yapı l arı , siya
sal yönelimlerinin zaman içindeki 
gelişimleri incelenmesi oldukça 

1 

Muhacir Sedası, ~8 Ocak ~925 tartilhU 54· &ayMmdla Serez'dlekti 1btir mulhactirdlen 
aaman 1btir mektup yaya.maar. Mektup yeratiaer Ue mulhactiraer ara&mdlakti 
anaa~mazhk, 1bundla yerae~tik kurnmaa-rm oynadla.ğa. roUer gti1bti pek çok 
1ba~hğa a.~a.k tutar. 

Serez' den alınan mektup 

pocr<puyııdj <l>wvfı [Muhacir Sedasıl 

Müdüriyeline 

Din ve mezhebe farz olan vazifemizi ifa 

etmek üzere Fota günüUsa'nın vaftiz 

günü] Despota müracaatla Serraise 

[Serez] yakın olan bir ırmağa bir 

muvakkat köprü yaparak stavrosu [haçl 

ırmağa atmasını rica eyledik. Despot 

Efendi Dimarhos'a [Belediye Başkanı! 

sevk eyledi. Dimarhosi sabahtan saat 

4 kadar bekleyip gelmediğinden tekrar 

bir heyet i le despota gidilerek keyfiyeti 

anlatırdık ve verilen izin üzerine ufak 

tefek dal ağaçlarını keserek çalın 

etrafını bürüdük. Stavrosi sudan almak 

üzere so kadar muhacir çıplanuk suya 

girdiler. Despot ayagını köprüye atar 

atmaz çaya ııo metro mesafede bir 

kuru yere Stavrosi atarak rubalı bir 

şah ıs eline aldı. Stavrosi almak üzere 

çıp lanan muhacirler bundan muğber 

olarak ruhalının alması için maksad 

ile kuru yere atılan Stavrosi ruhalının 

elinden aldılar. Orada bulunan 

jandarmalar elindeki baston ile işaret 

vererek jandarma efradı kasa turalarını 

çıkararak çıplak muhacirler üzerine 

hücumla şiddetli darp eylediler, adeta 

bir müsademe zuhura gelmiş işbu 

müsademe neticesinde muhacirlerden 

birisinin kolu kırıldı, birisinin 

kasaturası ayağına sokarak bir taraftan 

girdi diğer taraftan çıktı. ikisinin 

kafası yaralandı ve dayak yiyenin 

haddi hesabı yoktur. Yaraiiiara doktor, 

mehlem (m erh em) hiç bir şey yoktur. 

it gibi gebersinler diyorlar. Bu hal 

kiafesi mutaassıplıktan ve muhacirleri 

kötü göz ile bakmaktan ileri geliyor 

mademki böyle Stavrosin suya 

atılacağı gün muharebe ilan edecekler 

idi, bize de haber verseler idi biz de 

muharebeye gider gibi hazırlanır gider 

idik. Hülasa Stavrosin suyu kaniara 

boyanarak aziz Stavros muhacırların 

kanına boyanmış tır. Saçılan nifak 

tohumları dallanmaya başladı. Muhacir 

kelimesini işittiler mi bir günlük yola 

kaçıyorlar, ekiisiada oikonosmilari 

Ikilisede ikonalarıl öpmüyorlar ki 

muhacirler öptüğünden dolayı güya 

mikrop var imiş deyu işte rezalet bu 

raddeye vardı. 

Allah aşkına olsun bu vakayı gazetanızla 

ilan ediniz. 

Bir Muhacir 

E. II. <l>. lMuhacir Sedao ı ' nın notu] 

Gün geçmiyor ki muhacırlarımıza 

hakaret edilmesin. Paliadeki [yukarıdaki] 

mektup gibi her taraftan idare ha nemize 

şikayet l er verud etmektedir. Tarla 

taksiminde, para dağıtmasında, elbise 

verilmesinde, ve haneler tevziinde 

muhacırlara yapılan hakaret ve edilen 

itale-i lisan[dil uzatmal. dövmeler 

ve saire rezaletlerin önünü almaya 

ça lı şırken Aziz günlerde Stavrosa kapılan 

hürmetten dolayı da dayak yiyorlar. 

Artık u tanmak arianmak kalmadı. Bu hal 

ne vakte kadar devam edecektir? Yoksa 

muhacirleri ekklisiaya Ikiliseyel devam 

etmelerine de mi mani olunacak? Bunlar 

Hıristiyan değil midirler? Muhacirler 

Türk'ün boyunduruğu altında yaşarken 

ve işkence edilirken yine de dinlerini 

muhafaza etmi ş ler . Eğer maksad 

dinsiz li ğe davet ise buna muvaffak 

olamazlar. Zira muhacirler dinlerine 

kavidirler. Müsebbiplerin tecziyesi için 

alakadaranın şiddetle dikkatlerini celp 
ederiz. 



önemli olmakla birlikte halen anı
lan konularda literatürde büyük 
bir eksiklik mevcuttur. Bunun yanı 
sıra mültecilerin iki dünya savaşı 

arasındaki dönemde S erez' de ser
giledikleri siyasi davranışın analizi 
de oldukça önemlidir. Se rez' den 
Müslümanların tedrici göçü ile ilgi
li bütünlüklü akademik ça l ışma l ar 

bulunmamaktadır . Bu noktada kısa 
süre önce Memleket Hatıraları 

başlığı ile yayımlanan Müftüzade 

DiPNOTLAR 

Bu çalışma 2013 yılında E8vıK6lôpuı.-ıa Epı:uvcOv 

(Yunan Ulusal Araştırma Vakfı, ElE) Osmanl ı 

Çalışmaları Programı'nda gerçekleştirildi. Ça l ışma 

süresince Aytek Soner Al pan ' ın akademik 
çalışmalan 'IOpuı.ıa ITatÖEiaç Kat Eupmrra'iKoıJ 

rioAmcr~oiı (IPEP. Atina) tarafından mali 
olarak desteklendi. Makalenin ilk ve rsiyonu 
Serez'de 7-8 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen 

"imparatorluktan ulus-devlete: Serez ve çevre 
bölgesinin geç 19. yüzy ıl ve 20. yüzyıldaki etnolojik. 
kültürel ve sosyal durumu" başlıklı konferansta 
s unulmuştur . 

Makalenin Türkçe versiyonunda "mülteci" 

sözcüğünü kullanmamızın nedeni, Türkiye ve 

Yunanistan'da aynı dönem üzerine farklılaşan 
kelime dağarcığının neticesidir. Yunanistan'da 

1920'lerde Anadolu'dan ve Trakya'dan ülkeye 
olan göçü anlatmak için mübadil ya da göçmen 
manasında muhacire karşılık gelen sözcükler 
kullanılmamaktad ı r. Bunun yerine yaygın olarak 

kullanılan sözcük p6mpuyaç'tır. Biz de makalenin 

Türkçe versiyonunda bu farkı vurgulayabilmek 

için mülteci sözcüğünü tercih ettik. Bunun metin 

boyunca tek istisnasını , ITpocrqıuyuai <I>wv~ 

gazetesinin isminin tercümesi oluşturmaktadır. 

Gazetenin adının tam çevirisi "mülteci sesi" dir 
ancak ITpompuytKll <Dcov~ iki dilli bir gazetedir 

ve gazetenin bir bölümü Yunan karakterlerle 

Türkçe yani Karamanlıca yazılmıştır. Bu sayfalarda 
gazetenin adı Muhacir Sedaöı olarak geçmektedir. 
Bu nedenle biz de gazetenin kendi tercümesine 

sadık kaldık . 

Hxıô nıç MaKEooviaç [Makedonya'nın Sesi[ (7 Ekim 
1923)'den alıntılayan Nikos Marantzidis, ftacraaiv 

MıAMr: Ziıruı TO t9voç [Yaşasın Millet[. Heraklio, 
Girit Üniversitesi Yayınları, 2oo ı , s. go. 

Serez'in ıg. yüzyıl ve erken 20. yüzyıldaki bir 

portresi için bakın ız Hacı Veli Aydın, "To cravrÇılKı 

nov LEppci:ıv Kara nç oGcoı.ıavtKEç E7rETIJpiÖEÇ (ı882-

I9D7) (Osmanlı Salnamelerine göre Serez Sancağı 

(ıBB2-1907)l. LEppaiKil Liı~~Encw ı (2oıo) , s. 113-134. 

Alexander A. Pallis, "Racial Migrations in 

the Balkans during the Years ıgı2-1924". The 

Geographical journal 66/4 (Ekim 1925). s. 317-318. 
Ayrıca bkz. Dimitrije DjordjeviC, "Migrat ions during 

the 1912- 1913 Balkan Wars and World W ar One". 
MigrationJ in Balkan HiJtoıy (ed.) Ivan NiniC, 

Belgrade, Serbian Academy of Sciences and Arts, 

Institute for Balkan Studies 1989, içinde s. 115-129. 

Stephan P. ladas, The Exchange ou Minoritieo. 
Bulgaria. Greece and Turkey, New York, 

Macmillan, 1932, s. ıs. 

Maria Todorova, lmasining tlıe BalkanJ , New 

York, Oxford Üniversitesi Yayınları, 1997, s. ı75. 

P. N. Tzelepis, "H EÇ<Aıt;~ rou ırA~Bucr~oiı rou N. 
LEppci:ıv (acrnKoU, rıı.ııacrnKoU , ayponKoU) aırO ro 

ıgı3 JlEXPt ro ı gB ı" lıgı3'ten ıg8ı'e Serez vilayetinde 

(kentli, banliyö. köylü) nüfusun değişi mil. LEppa'iKıi 
XpovtK6. ıo (ıg8g) , s. ı 40. 

lakovos D. Michailidis, "Population Shiftsin 
Contemporary Greek Macedonia", .Hiötoıy ob 

Macedonia, (ed.) 1. Koliopoulos. Selanik. Museum 
of the Macedonian Struggle, 2007, içinde s. 366 ve 

Giannis Glavinas, Ot ı.ıouaouAı.ı.avtKoi rrArıeuaı.ıoi 

crn1v Ellô:8a (1912-1923): AvnA~\j!EtÇ Kat ırpaKnKf.ç 

Mahmut Esat'ın (Serezli) anıları gibi 
ça lı şmalar özellikle önem taşımak
tadır. Zira, bu ve benzeri çalışmalar 
madalyonun diğer yüzüne ilişkin 

önemli bilgiler sunmaktadır. 

Bunları söylemekle birlikte, mülte
ci lerin yaşadıklarının ne sözcükler
le, ne tek bir çalışma ne de tek bir 
kişinin çabası ile tam olarak ifade 
edilebileceğini düşünüyoruz. Çünkü 
bunlar öyle deneyimlerdir ki yaşa-

r11Ç EllllVtıctlç öıo iıaıarıç. LxEatıç w: XPıcrnuvoUç 
YllYEvdç Kat rrpOaı.puyEç lY unanistan'daki Müslüman 

Nüfus (ıgı2- ı 923): Yunan yönetiminin görüş ve 

uygulama l arı. Hıristiyan yerli ler ve mülteciler arası 

ilişkileri. yayımlanmamış doktora tezi. Selanik 
Aristo Üniversitesi, 2008, s. ı6, ı7. 

Mark Mazower, Salonica. City ob Glıoôtö: 
ClıriötianJ. Mııölimö anel)ewö 143D-195D, Knopf 

Doubleday Publishing Group, 2007, s. 314· 

\O Kerem Yitzchak. "Serres (Siroz)." Encyclopedia 
of jews in the lslamic World. Executive Ed it or 

Norman A. Stillman. Brill Online. Reference. 

University of California San Diego. 25 Apr,il 

20ı3 "httı;:ı :l/www.ı;:ıaul'ionline. brill.nl /entries/ 

mclogedia-o f-jews-in-the-is lamic-world/ 

serres-siraz-SIM ooı96ıo". Bulgar işgali ve 

Serez'deki Musevi cemaati için ayrıca bakınız: 

Thanos Veremis, Th. and Fatini Konstantopoulou, 

" IcrropıKft cıcraywytl" Oı.'Ell11vcç Eppaioı: :Eroıxcia 

nıç ıcrwpiaç rouç ı.u::aa aırO öıırAcoı.ıunKU Kat 

ıcrropıK6. Eyypaqıa -rou YıtoupyEiou E~run:ptKffiv 

\Yunan Musevileri: Tarihleri üzerine Yunan 

Dışişleri Bakanlığı Arşivi'nden Diplomatik ve 

Tarihsel Belgeler Seçkisil, Atina, Kastanioti, 

ıooo, içinde s. 35- Serez'deki Musevi cemaatine 

ilişkin ayrıca bakınız: Nikos Nikolaou, "H EPpaiK~ 
ırapoucria crraç :EEppaç" ISerez'de Musevi varlığı], 

XpovıKıi S2 (19S5). S. 15-19. 

Theodora Dragostinova, Between Two 

Motlıerlandö: Nationality anel Lmigration 

amons the Greekô ou Bulgaria. 1900- 1949, 
Cornell University Press, Kindie Edition, 20 11, 

s. Bı. Buna ek olarak Dragostinova ıgı6 yılında 

Serez'in Bulgaristan tarafından ele geçirildiğini 

ve kendisinden önceki Yunan yönetiminin 

Helenleştirme girişimlerini tersine çevirmek için 

Bulgar yönetiminin şehrin Yunan nüfusuna ce b ren 

asimile edilmesi gereken bir azınlık ve bölgenin 

Bulgarlaşmasının önündeki engel muamelesi 

yaptığını vurgu l amaktadır (s. gS). 1. Dünya Savaşı 
esnasında da şehrin Yunan nüfusu Bulgarlar 

tarafından arnele taburlarına gönderilmişti. Bkz. 

Dirnitra Tsesmetzi-Marangaki , "Nc6rEptıicrropia 

nıç n6A~ç" [Kentin Modern Tarihi[. in, LEppeç: Aır6 
ro XTEÇ crro cr~~Epa [Serez: Dünden Bugüne[ (ed.) D. 
Samsaris, Serez Belediyesi, 2oıo, s. 37-38. 

12 Bu sayı l ar Glavinas'ın çalışmasından alınmıştır. 

13 lakovos D. Michailidis, 'The Statistical Battle for 

the Population of Greek Macedonia''. Hiötory ou 

Mocedonia. ı. Koliopoulos (ed.). Selanik. Museum 
of the Macedonian Struggle, 2007, içinde s. 269· 

2SJ. 

14 lazares Asikoglou, tJ.~ı.ırırpa LEppci:ıv. H a1tonlrrcocnı 

rrıç ıcrropiaç Ev6ç vEou xcopmU pc rraA.ıEç piÇcç 

[Dimitra Serez: Kökleri mazide yeni bir köyün 

tarihini resmetmekl. Dirnitra ı999. s. ı8ı-ı82. 

15 Yunan tarihyazımında ı gıı'den sonra Yunanistan'a 

katılan topraklar ~yeni topraklar" olarak 

geçmektedir. 

ı6 Dimitris Pentzopoulos, Tlıe Balkan Lxclıange o~ 

Minoı·itieö and ftJ /m pa ct Upon Greece, The 

Hague, Mouton, 1962, s. ı53 . 

17 Mülteci lskiin Komisyonu'nun oluşumu ve 

faaliyetleri konusunda bkz. Kostas Katsanis, 

"Opocr!j>uyı<6 Ç~T~~a" [Mülteci Meselesi[, To 
1922 Kat ot npOmpuytç- Mıu vEa ı-ıarıci lı922 

ve mülteciler- Yeni bir bakışi. (ed.) Antonis 

yanlar tarafından bile sözcüklerle 
ifade edilememektedir. Tıpkı , Asi
koglou ile mülakat yaptığında 90 

yaşında olan ve 1995 yılında Serez'de 
vefat eden Pontuslu mülteci Anasta
sia Athanasoulia'nun dediği gibi: 

"Ah, çocuğum, o zamanlar bizim gör

düklerimiz ve çektiklerimiz binlerce 
kitaba sığmaz." 
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EVANGELiA BALTA 
A YTEK SONER ALP AN• 

Liakos, Atina, Nefeli, 20 11, s. 140-144. Mülteci 

i skan Komisyonu'nun faaliyetlerinin erken bir 

değerlendirmesi için bkz. john Hope Simpson. 
'The Work of the Greek Refugee Settlement 
Commission'', journal ob tlıe Royal lnötitute ob 

International Abbairô B / 6 (1929). s. 583-604. 
Mülteci Iski'in Komisyonu'nun yerel büroları 

şunlard ı : Axioupoli , Verroia, Giannitsa, Drama, 

Edessa, Eordaia, Selanik, Kavala, Kastoria, 

Kilkis, Kozani, langadas, Pieria, Serez, Sintiki , 

Florina. Halkidiki. Bkz. Mülteci lskan Komisyonu 
- Makedonya Kolonizasyonu Genel Müdürlüğü, 

Kar6loyoç TWV rrpompuyıKWv cruvotKıcrı.ıci:ıv 

MaKEÔoviaç ~u-: raç vf.uç ovoı.ıaaiaç !Yer Isimleri ile 

Makedonya'daki Mülteci Yerleşimleri Kataloğu[, 
Selanik, 192S. 

Alexander A. Pallis. "ripocr~uyı<ov Ç~nı~a" 
(Mülteci meselesi), MEyilA~ EU~vı<~ 
Eyıcul<AonaioEıa (Büyük Yunan Ansiklopedisi) 
v: ı o (ed.) P. Drandakis, Atina, Pyrsos, s. 409. 
Notaras tarafından ver.ilen istatistikler oldukç~ 

aydın l atıcıdır: Yunanistan'da kurulan 2.085 kırsal 

·mülteci yerleşiminden ı.oSS'i Makedonya'daydı. 
Michael 1. Notaras, H ayporıK~ arroKatô:aracrıç rcov 

ırpompUycov [Mültecilerin kırsalda iskanı i, Atina, 

Chronika yayınevi, ı934, s. ı2 . Benzer bir oran 

nüfus istatistikleri için de geçerlidir. Yunanistan'a 

gelen tüm mültecilerin %sı'si Makedonya'da iski'in 

edilmişti. Bkz. Ni kos Marantzidis. s. Ss. 
Aleka Karadimou-Gerolympou, ~IlpoaqıuyıK~ 

EyKatcicrracrrı Kat o ı avacrxı::8ıaaı.ıOç rcov 

BopEtoEllaötKci:ıv ıroMcov, ıgı2-1940" !Mülteci 

iskanı ve Kuzey Yunanistan'da şehirlerin yeniden 

planlanması[. O /;Ep ıÇuı~6ç mı~ ı'ıU~ ırarpioa. 

O ı n:pompuyouıtOAEtÇ crnıv EllCtöa Emcrnıı.ıovıKO 

:EuvEöpıo (Köklerinden koparılmak ve anavatan 

Yunanistan'daki diğer mülteci kentleri- Bilimsel 

Konferansi (ıı-12.04.1997), Atina. Morailis Okulu. 

1997. s. 95· 
lsaak N lavrentidis, "H ev Ellô:öı cyKarCtaracrıç rcov 

EK novwu Ellılvwv: A'. Noı.ıOç LEppffiv" (Pontuslu 

Rumların Yunanistan'da Iskanı ı: Serez Vilayetil. 

ApxEiov novrou 29 (ıg6S). s. 352. 
Aşağıdaki veriler M. Maravelakis o A. 
Vakalopoulos, Aı rrpocrqıuyıKai tyKaracrrılaEtÇ EV 

nı rrtpıox~ 8EcrcraAoviıcrıç (Selanik bölgesinde 

mülteci yerleşimleril. Selanik, 1955 çalışmasından 
derlenerek bir tablo haline getirilmiştir. (bkz. 
sonraki sayfadaki tablo) 

Kimi yerel araştırmacılar da mültecilerin 

yerleşim leri ve kendileri ile aynı kökenden gelen 

mülteci aileler üzerine çalışmalar yapm ı ştır. 

örneğin, Nikolaos Ververidis, OıKoyEvEıEç 

KıÇoEpPEvıwrıôv MıKpı'ıçAcriaç [Küçük Asya'daki 
Kızderbent Kökenli Aile ler], Siderokastro, 2004. 

league of Nations, Greek Refugee Settlement, 

Cenova, ıg26, s. 93- Ayrıca bkz. Pentzopoulos, s. 

9S 
Ruth Marie Yeager, Rebugee Settlement anel 

Viiiage Clıange in the Diötrict ob SerreJ. Greece 

1912-1940. Unpublished PhD. University of 
California, Berkeley, 1979, s. ı3ı. ı35. 

Elizabeth Kontogiorgi, Population Lxclıange 

in Greek Macedonia: The Rural Sett/ement ob 

Rebugeed 1922-193 0, New York, Oxford University 

Press 2006, s. 272. 
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26 Vasilis 1. Tzanakaris, EıKovoypacpııf.IEvrı loTOpiu nıç Compultıory Population exchange between va r l ı ğ ı bi ldirilse de ilerleyen günlerde bu haber 

mJArıç trov LEppci:ıv ISerez Şehrin in Resimli Tarihi ). c. Greece and Turkey, New York, Berghahn Books, dogrulanmamıştır. Gazeteler ya l nızca yara lı lardan 

ı , Serres, Giat i. ı99 1 , s. 337· ıoo3, içinde s. ı 4o. bahsetm i ş l erdir. Asikoglou da ayrıca Parthena 

40 Mül teci lskan Komisyonu - Makedonya Karamanidou'nun çocuğunun çatışma esnasında 

Kolanizasyon Genel Müdürlügü. Karıil..oyoç Twv öldüğünü yazmaktadır. Bkz. As ikoglou, s. 204. 
·:c 27 ı 920 p l anı için bkz. y rı ca bkz. a l sı4. See also 

·c;:: nevaıyor.düşünüyorum. Ula Theodoridou G 
rrpocnpuyıKWv cruvoıKıaı.ı.Wv MaKeBoviaç ı-ı-e wç 6 ı "To ui~ıu" (Kani, MuKe8oviu (ı4.ı ı. ı924). Ayrıca bkz. <( Eleftherios Panagiotopoulos fi Georgos Kariotis, f-
vEuç ovoı.ı.uoiuç (Yeni isimleriyle Makedonya'daki "MouxaSÇ~p Kouprrav<ap~" IMuhacir Kurban la rı !. 
mülteci yerleşim leri! Se lanik, ı g28. npocrqıuyı~ <l>wvıi (09. 11 .ı924). 

z ~AanKoi n:pocrqıuyıKoi cruvo tKıcrı.ıoi crra I:Eppaç Tou 
<( 

t/; MmonoAEpou" Ilki savaş aras ı dönemde Serez'de 

4 ı julia Theodoraki-Patsi. AyponKoi otKtcrJ.loi: H 62 "Ta pıiauvu TWV n:pocnpUycov etç TUÇ I:Eppaç 
n:epirrnoaıı Tou NoJ.loU I:eppWv !Kırsa l Yerleş im l er : ISerez'de mülteci lerin çektikleri!. PıÇocrrriıcrr~ç 

Serez Vakası l. yayım lanmamış doktora tezi, Ulusal ( ı o.ı2. ı 924), s. 2. 

Teknik Üniversitesi, Atina ı 997, s. 26. 6ı "I:Eppeç 8Çqenv8E KavA~ JlOUcra8e:J.1EAEp" (Serres 

42 "At I:f:ppa ı Kat TU Çrıt~paw tııç" ISerez ve cihetinde kan l ı müsademelerl. npooqmyudı Cllrov~ 
meseleleri(, MaKESovia (29.09.ı924). (o9. 11 .ı924). 

43 Pelagidis. Nea Bafra' n ı n Pontuslu mültecilerinin 64 " MouxaSÇ~p Kouprrav1cap~" (Muhacir Kurban ları!. 

-~ kentli mülteci yer leşimleril . LEppa'iKCt Av6.AeKm 
z 4 (2005), s. 214. Ayrıca bkz. Aleka Karad imou· 
::ı 
>- Gerolympou, s. ı o6-ıot _, 

28 Kostas Katsapis, "To npooq:ıuyıKO ÇJinu.ı.a" (Mülteci >= 
N meselesi!. To ı 922 Kat oı rrp6crq:ıuycç - Mıa vEa panCt , ::;ı 

>-
lı922 ve mülteciler - Yeni bir bakışi. (ed.) A. liakos, 

~ Atina, Nefeli. 201 1, s. ı sı- ıs3. 

' 29 Efstathios Pelagidis. "H avOprorroymıypacpia TOU ı 928'd e bile yerl eşimlerin i temell i terk etmeye Ilpocrqıuyı~ <l>wv~ (09.11. ı 924). 
rrpocrıpuyıKoıi Ç~t~~aroç (ı9ıJ- ı 9JO)"IMü lteci çal ı şt ı k ları na işaret eder. bkz Pe\agidis, "H 65 A l ınt ti ayan Anna Konstantinidou, "To rrpocrqmytK6 
meselesinin antro-coğra fyası (ı9 ı J- I 9JO) f. p6crqıuyEç av9pwrroyecoypaqı ia", s. Bs. Ç~TTJ ,.ta OTO eUqvtKÖ KOtvopoUAto (1922-1930)" 
cr~v MaKESovia ( Makedonya'da mültecileri (eds) 44 Georgios Kritikos, "The Agricultural Settlement !Yunan Meclisi'nde mülteci meselesi!, Oı rcp6mpuye:ç 
loannis Ko liopou \os o lakovos D. Mihail idis, Atina, of Refugees: A Source of Productive Work and oTıl MuKeöoviu (Makedonya' da mültecileri. loannis 
Society for Macedonian Studies, 2007, s. Bo. Stability in Greece, ı 92ı-ı9ıo·, Asricultural Koliopoulos ve \akovos Mihai \id is (ed.) At ina, 

JO ll pocrqıuytKll <Dmv~ , )1 january ı 926, S. 1. Hiötoı-y 79 /3 (Yaz 2005), s. JJO. Makedonya Araştırmala rı Derneği içinde s. 129- ı ı7. 

ı ı Ula Theodoridou-Sotiriou, "n pooqıuytKCt crn:itıa 45 Stathis Pelagidis, "flpompuytKCt n:popA~JlUW tou 66 Mektubun tam metni Drarna'da bas ıl an 

mrıv n:6Arı Twv I:eppWv~ ISerez şehrinde mülteci popeıoeUa8ıKoU Kat AomoU x.Wpou mo EllrıvıKO Eliıppoç (·Cesaret) gazetesinde ıı Mar t ı 925'te 

evleri]. MıKpucrıumcit I:n:iOa ıs (2oıo), s. Bs. Koıvopouıi1cıo (ı924- ı 928)" (Yunan Meclisi'nde yay ı mlanm ı ştır. Bunlara ek olarak, Maria Giota, 

32 Theodoridou-Sotiriou, Panagiotopoulos ve Kuzey Yunanistan ve çevresindeki bölgede mülteci Küpköy vakası üzerine çok i lginç bir çal ı şma 

Kariot is, s. 229. problem ler i ( ı 924- ı 928)f. MaKeSovıKiı 26 ( ı 988), s. yay ı mtam ı şt ı r. Maria Giota, "npopA~paw onç 

ll "Halk Evi" konusunda bkz. Ula Theodor idou- 73- oxEaetç YTJYEVWV - ırpoacpUywv. H n:epirrnoarı TOU 

Sotiriou fi Eleftherios Panagiotopoulos fi Georgos 46 ~I:uUaArınlp tov Tmv rrpoocpUyrov LEppcbv- Ta KıoUrrKıo'i Km o avriKnmOç nıç" (Yerli-Mülteci 

Kariotis, s. 88-90 ve mültecilerin kendi kendilerine aıtTıı.ı.rna twv" ISerez'de mültecilerin gösterisi- ilişkisindeki problemler, Küpköy vakası ve etkisi!. 

ge l iştirdik l eri barınma projeleri ve kurdukları Talepleril. MaKESovia <ıı.oı.ı927). M tKpuaımııciı I:ıriOa 17 (2012), S. ı 39- ı so. 

kooperatifler için bkz. Ula Theodoridou-Sotir iou, 47 Pe\agidis, " Il pocrqıuyıKa npop<ıi ~ara", s. 95-96. 67 Katsapis, s. ı sı- ı s3. 

"AutootEyacrıı acrrciıv npoacpUyrov onıv n6Aıı Twv 48 Pentzopoulos. s. ı sı. Theodoraki-Patsi. s. 6ı. 68 Marantzidis, s. ıoı. Mültecilerin Yenizelos yanl ıl ı~ı 

I:eppciJv" (Kentli mültecilerin Serez şehrinde kendi 49 Kontogiorgi, s. 138. üzerine gen i ş bir literatür bu lunmaktad ır . Biz 
barınma projeleri!, MtKpuoıaTncıl I:rri8a ı 6 (ıo ı ı) , s. 50 Asikog\ou, s. ı95. Konu i le ilgili mülteci akınından burada sadece bunlardan belli bazı l arına referans 

ı87-ı 99· önceki sayılar ve çifti ikierin islimlak durumu için vermekle yetiniyoruz: lfigeneia Anastasiadou. "O 

34 Kentsel ve kı rsa l ' i skit nı n birbi ri ile yakından alakah bkz. Kri tikos, s. 328, J29- BevıÇE/...oç Kat TO e:AAT]VotOUpKtK6 oU J.H,PWVO qı tf..iuç 

5ı Yeager. s. 1S7·.ı7ı. Tou ı930~ iYenizelos ve 1930 Türk-Yunan Dostluk 

5Z ladas, s. 665-667 and Kontogiorgi, s. 283. See also Anlaşması!, MEAe:nlJ.lUta yUpw arr6 rov BEVtÇEAo 

Asikoglou, s. 205. Kat nıv mox~ Tou IYenizelos ve dönemi üzerine 
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