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NÜFUS DEĞİŞİMİNDE MÜBADİLLERİN UYUM SÜRECİ VE 
SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞİMDEKİ ROLLERİ

ERDAL, İbrahim*

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
XVIII. yüzyıl itibarıyla Balkanlarda başlayan Uluslaşma süreci büyük 

devletlerin yerini bölgelerde ulus devletlerinin almasıyla son bulmuştur. Bu 
dönemde etkilenen devletlerden birisi de Osmanlı Devleti olmuştur. Bu süreç 
sonunda Anadolu’da Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş, bu devletin kuruluş 
döneminde yaşadığı en önemli problem de nüfus değişimi olmuştur. Lozan 
Konferansı sırasında görüşülen bu konu Yunanistan ile Türkiye’nin Rum ve Türk 
nüfusu karşılıklı değiştirmesiyle çözülmüştür. Her iki toplum için de trajedi olan 
bu değişimin Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal ve ekonomik gelişmesinde birçok 
yönden etkileri olmuştur. 

Önemli bir nüfusu üretim seviyesinde göç veren devlet, gelen göçmenleri 
hızla üretici sınıfa geçirmek için çaba sarf etmiştir. Mübadele ile gelen Türkler 
hemen tarım ve orta ölçekli iş kollarında üretici olmuşlardır. 1928 yılı itibarıyla 
Türkiye, tarımda 1923 yılı rekoltesine ulaşmıştır. Ekonomik alanda yaşanan bu 
gelişme sosyal alanda da belirmiş, muhacirler iskân oldukları bölgelerde Atatürk 
ilkel inkılaplarını yaşatan bir sınıf olmuşlardır. Mübadil göçmenler yeni tarım 
teknikleri, yaşam şekilleri ve davranış özellikleriyle Anadolu’da değişimin ve 
gelişmenin öncüleri olmuşlardır. Yunanistan’da ise Anadolu’dan gelen Rum 
mübadiller devletin ekonomisine büyük bir katkı yapmış, devlet son yıllardaki en 
büyük tarım potansiyeline ulaşmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mübadele, Rum, Türk, Yunanistan, Balkanlar.

---

XIX. yüzyıl itibarıyla başlayan uluslaşma hareketleri dönemin çok kimlikli 
devletlerinin yıkılarak yerlerine, kimliklerin uzun mücadeleler ile sınırlarını 
belirledikleri ulus devletlerin kurulması ile son bulmuştur. Bu hareketler sonucunda 
bölgede dönemin iki büyük devleti olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu 
ve Osmanlı Devleti sona ermiş, bu idarelerin yerlerine üç kıtada onlarca devlet 
kurulmuştur. Balkanlar bölgesinde ulus devletlerin kurulması beraberinde homojen 
toplum oluşturma iddiası sorununu da getirmiştir. Zaten kendi kimliklerine dayalı 
devlet kuran uluslar, çizdikleri sınırlar içinde tek etnisiteye dayalı bir toplum 
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oluşturma gayesine yoğunlaşmıştır. Bu amaçla her devlet kendi bölgesinde diğeri 
olarak ötekileştirdiği etnik kimlikleri göçe zorlamıştır. Bu konuda bildirinin asıl 
metni, Türklerin göçe zorlanması ile ilgili olsa da bölgede kurulan devletler kendi 
dışındaki bütün etnik kimliklere aynı dayatmayı uygulamış, Bulgarlar Yunanlılara, 
Yunanlılar Arnavutlara, Sırplar Bulgarlara ve hemen hemen hepsi de bölgelerinde 
önemli bir yekûne sahip olan Türklere zorunlu göçü dayatmıştır. 

Bölgede yaşanan isyanlar ve kargaşa ortamı, günün idareleri arasında karşılıklı 
nüfusun değişmesi üzerine görüşmelerin yapılmasına giden yolu açmıştır. 
Balkanlarda neredeyse 500 yıl süren hâkimiyetin sonucu bölgenin önemli bir 
yekununa sahip Türkler bu görüşmelerde asıl unsur hâline gelmiştir. Kurulan 
her devlet önce belirgin bir farka sahip olan Müslümanları “öteki” kabul etmiş, 
Türklerin göç etmesi için resmî ve gayri resmî her yol denenmiş karşılıklı 
anlaşmalar imzalanmıştır. (Nabi, 1936: 156; Bıyıklıoğlu, 1987: 17-18; Şimşir, 
1985: 49; Soysal, 1989: 253-254). 1878 Berlin Antlaşması’yla kaybedilen Bosna-
Hersek bölgesinde yaşayan yaklaşık 400.000 Müslüman Anadolu’ya göç etmek 
için Osmanlı Devleti’ne müracaat etmiş, bu müracaat, devletin ileride yaşayacağı 
sıkıntıların işareti olmuştur. (İpek, 1995: 198-199) Genel anlamda Balkanlarda 
yaşanan bu göç sürecinde Bulgaristan; topraklarındaki başta Müslüman Türkler 
olmak üzere Yunanlıları, Yunanistan da yine başta Müslüman Türkler olmak üzere 
Arnavutları ve Bulgarları topraklarından çıkarmak amacıyla anlaşmalar yapmış 
veya gayriresmî olarak göçe zorlamıştır. (Türkgeldi, 1987: 109; Pentzopoulos 
1919: 54-55; Ladas, 1932: 18-19) Yunanistan ile de aynı esaslar üzerinden bir 
nüfus değişimi anlaşması Lozan Konferansı sürecinde kabul edilmiştir. Varılan 
anlaşma gereğince İstanbul Rumları ve Batı Trakya ahalisi haricinde olan bütün 
Ortodoks ve Müslümanlar mübadeleye tâbi tutulmuşlardır. (Erdal, 2006: 63; Arı, 
2003; Kaptan, 2002; Meray, 1993; Geray, 1962) Ancak Mübadele işleminden 
önce ve daha sonra birçok Müslüman yerlerini terk ederek daha güvenli olarak 
kabul ettikleri Anadolu’ya göç etmiştir. Anadolu’da mübadillerin iskânı için 10 
bölge tespit edilmiş, Mübadele İmar ve İskân Vekâleti tarafından satın alınan 
ve kiralanan vapurlarla taşınan mübadiller, iskele ve limanlarda belli bir süre 
karantina altında tutulduktan sonra iskân bölgelerine sevk edilmiştir. (Erdal, 2003: 
319) 

İskân Sürecinde Yaşanan Olumsuzluklar

Bildirinin ana konusu olan Denizli bölgesi Mübadillerin iskânı için belirlenen 
bölgelerde İzmir, Aydın ve Muğla ile birlikte 4. bölge olarak belirlenmiştir. 
Bölgeye Drama, Kavala ve Selanik havalisinden 4.000 tütüncü, 20.000 bağcı ve 
çiftçi ile 40.000 zeytinci yerleştirilmesi kararlaştırılmış, Grabena, Naslıç, Kesriye, 
Kavala, Siroz, Drama ve Florina’dan da mübadil gelmiştir. (İskân Tarihçesi, 
1932: 18) İskan mahalleri olarak da Denizli Sancağı’nın merkez, Tavas, Buldan, 
Sarayköy, Çal ve Şarkî Karaağaç kazaları ile Honaz, Kale-i Tavas, Gönen, Baklan 
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ve İzle nahiyeleri belirlenmiştir. (BCA, 272..12/20.102..17) Kavala ve Grebena 
civarından zorunlu göçe maruz kalan mübadiller Denizli merkezde, (BCA: 
272.11/19.91.18) yine Grebena’nın Hisarlı ve Veraşno köylüleri Honaz kazasında, 
(BCA, 272.11/19.91.8;) Florina ve civar köylerden gelen mübadiller Sarayköy 
merkez’e (BCA, 272.12/50.104.5) ve Dramadan gelen mübadiller de Çal’da 
iskân edilmek üzere yerleştirilmiştir. Bölgede sadece mübadilleri değil, onlardan 
önce bölgeye yerleşmiş olan mülteciler ile zorunlu göçe tabi olmadıkları halde 
kendiliklerinden yerlerini terk ederek gelmiş olan göçmenler de bulunmaktadır. 
1926 itibarıyla Denizli ve kazalarında, toplam 528 mübadil, 82 gayrimübadil ve 
62 Vilayât-ı Şarkiyye mültecisi iskân olunmuştur. (BCA, 272.12/51.114.8)

Yunanistan’dan gelen hanelerden 82 mübadil hanesi Honaz’a yerleştirilmiştir. 
Honaz’a yerleşen 12 hane kısa bir süre sonra buradan ayrılarak Denizli Merkeze 
bağlı Korucuk köyüne gitmiştir. Honaz’da 70 mübadil hanesi ile toplam 274 kişi 
kalmıştır. Yrd. Doç. Dr. Ercan Haytoğlu’nun mübadelenin tanıklarıyla yaptığı 
mülakatlar ve Denizli İskân Müdürlüğü’nün İmar ve İskan Dördüncü Mıntıka 
Umum Müdürlüğüne gönderdiği rapora göre ise Honaz’da Grebene, Vraşno 
ve Kastro’dan 70 hanede 284 nüfusun iskân edildiğine dair bilgi verilmektedir. 
Honaz’a Yunanistan’dan gelen mübadil hanelerinin 69’u Grebene kazasının 
Vraşno ve Kastro köylerinden, bir hanede Samakol’dan gelmiştir. Denizli merkez 
ve Honaz haricinde diğer yerleşim yerleri yoğun bir göçe sahne olmamıştır. 
Honaz’dan göç eden Rumların yerine, mübadele ile Yunanistan’dan gelen 
göçmenlerin iskânı sağlanmıştır. (Haytoğlu, 2005).

1919 yılı itibarıyla Denizli Sancağı’nın 213.493 olan genel nüfusunun 3.062’si 
Rumlardan oluşmuştur. Bu Rum nüfus ise merkezde 1.758, Sarayköy’de 614, 
Çal’da 158, Tavas’ta 28 ve Buldan’da 4 kişi olarak dağılmıştır (Toker, 1973: 19). 
Şehirlerde yaşayan Rumlar genellikle ticaret ile uğraşmışlar, 1920 yılından sonra 
bir kısmı İzmir’e gitmiş bir kısmı da daha sonra işyerlerini ve yerlerini satarak 
İstanbul’a göç etmişlerdir. Şehirde yaşayan Rumlardan kalan emval da devlet 
görevlilerince işgal edilmiş veya yörenin yerli zenginlerince satın alınmıştır. Ancak 
genel nüfus oranına bakılırsa Denizli Rum nüfusun nispeten Aydın Vilayetinde en 
az olduğu yerlerden olmuştur. Yaşanan bu göç ile birlikte hem Kafkaslardan, hem 
de Balkanlardan yoğun göçe maruz kalan Denizli insanı artık çevresinde mülteci, 
muhacir ve en son da mübadil sınıflaması ile karşı karşıya kalmıştır. 

Türkiye’ye göre daha yoğun bir mübadil kafilesiyle karşı karşıya kalan Yunan 
Hükûmeti, gelen bu göçmenlerin iskânı için Türk ailelerin birçoğunun evlerini 
boşalttırarak göç eden Rumları bu evlere yerleştirmiş, Türklerin göçü sırasında da 
onlara ait hayvanların ve arazilerin yarısına el koymuştur. “Bizim evin iki odasını 
Rumlara verdiler, Türkçe konuşuyorlardı, 5-6 ay kardeşçe kaldık, yemeğimizi 
paylaştık. Sonra bize gidiyorsunuz dedileri hayvanlarımızı bile aldık vapurlara 
bindik.” (Erdal, 2007) diyerek o anı anlatan mübadiller bir süre Rum mübadillerle 
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beraber yaşamış, bu uygulamadan sonra kendiliklerinden daha mübadele 
anlaşması imzalanmadan dahi evlerini, mal-mülklerini satarak veya ellerinde olan 
evraklarını alarak Anadolu yollarına düşmüşlerdir. Burada mübadele anlaşmasının 
resmen imzalanmasından önce Türklerin mallarını boşaltmak zorunda kaldıkları 
ve birçoğunun yanlarına bir şey alamadan yurtlarını terk ettikleri anlaşılmaktadır. 
Bu anlamda Honaz’a gelen mübadillerin yaşadığı Vraşno ve Kastro köyleri de 
Anadolu’dan gelen Rumların iskân edildiği köyler olmuştur. 

Kastro ve Vraşno köylerine gelen Rum göçmenler iskân imkânı oluşturmak 
için köydeki Türk aileleri, Yunan görevlilerin belirlediği Türk evlerinde iki üç aile 
olarak bir araya getirilmiş, Türkler birkaç aile bir evde sıkıntı içerisinde yaşamak 
durumunda kalmış, boşaltılan evlerine Rum göçmenler yerleştirilmiştir. Ayrıca 
Türklerin evlerinde bulunan ineklerin, öküzlerin, keçilerin, koyunların ve tarlaların 
yarısına el konulmuştur. Mübadele gerçekleşmeden Kastro ve Vraşno köylerinde 
Anadolu’dan gelen Rumlar ile bu köylerde yaşayan Türkler 5-6 ay kadar birlikte 
yaşamışlardır. (Haytoğlu, 2006) Kastro mübadilleri hayvanları ile yaptıkları 
dört günlük bir yolculuktan sonra Karaferya’ya gelmişler ve burada birkaç gün 
çadırlarda kalmışlardır. Karaferya ile Selanik arasında demiryolu hattı bulunduğu 
için eşyalar vagonlara yüklenmiş ve mübadiller Selanik’e ulaşmak üzere yola 
çıkmışlardır. Mübadiller Selanik’e eşyaları ile aynı vagonlarda zorluklar içerisinde 
yaptıkları yolculuktan sonra ulaşmışlardır. Selanik’te eşyalar vapur iskelesine 
indirildikten sonra, vapurların gelmesi ve eşyaların yüklenmesine kadar geçecek 
sürede barınmaları için hazırlanan geçici barınma yerlerine götürülmüşlerdir. 
Mübadiller Selanik’te vapurun gelmesini iki haftaya yakın bir süre beklemişlerdir. 
Vapurun gelmesi ve eşyaların yüklenmesi ile mübadillerin vapurlara binmesine 
izin verilmiştir. (Haytoğlu, 2006). 

Vraşno mübadilleri ise, Vraşno’dan ayrılmalarından sonra bir gece Grebene’de 
kalmışlardır. Grebene’den Veryan’a gelen mübadiller, burada on gün kaldıktan ve 
aşıları yapıldıktan sonra Selanik’e gitmişlerdir. İki köyün ahalisi aynı vapur ile 
Selanik’ten İzmir’e doğru yola çıkarılmışlardır. Vapurlar ile yapılan yolculuk çok 
sıkıntılı geçmiştir. Limanlara yığılan mübadillerin çokluğu ve mübadillerin aile 
ve akrabalarıyla beraber yolculuk etme ısrarı vapurlara haddinden fazla insanın 
bindirilmesine sebep olmuştur. Bu da salgın hastalıkların, ölümlerin oluşmasına 
ortam hazırlamıştır. Ölülerinin denize atılmasını istemediklerinden mübadiller 
arasında sık sık arama yapılmış ve ölüler denize ağır eşyalar bağlanarak atılmıştır. 
Yolculuk anını unutmayan Mustafa Akan: “Ne kadar yol aldığımızı bilmiyorum. 
Ben birkaç arkadaşımla birlikte güverteye çıkmıştım. Vapurun nasıl gittiğini 
seyrediyorduk. Bir ara vapurun personelinden gelen sesler yükseldi;

− Vapurda cenaze var, meydana çıkarın, yoksa vapur batacak, hepimiz öleceğiz.

İster istemez sesin geldiği yere yöneldik. Küçük bir çocuk ölmüştü. Çocuğun 
cesedini meydana çıkardılar ve personelden kişiler güverteden çocuğun cesedini 
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denize attılar. O an, şu an gibi gözlerimin önünde” derken bir başka mübadil de 
“Vapurda ölenleri demirleyip denize attıklarını duydum ama gözümle görmedim, 
fakat jandarmaların arama yaptıklarını gördüm, büyüklerimin “Ölüleri 
saklamayalım.” diye arıyorlar, dediklerini hatırlıyorum” demiştir. (Haytoğlu, 2006) 
İzmir’de limanlarda günlerce bekleyen mübadiller farklı yerlere yerleştirilmek gibi 
bir uygulama karşısında zor anlar yaşamışlardır. Denizli mübadilleri bu duruma 
engel olmak için girişimde bulunmuşlar, Honaz ve civarını iklimi geldikleri yere 
uygun olduğu için seçmişlerdir. Ancak burada iskân olacak mesken konusunda 
sıkıntı yaşamışlardır. Bunun üzerine “Biz Honaz’da yapamayız. Dil bilen biri 
gitsin, bize uygun yerleşecek yer bulsun.” şeklinde istekler olmuş ve Muallim 
İsmail Efendi bu amaçla yeni yer araştırması yapmıştır. Muallim İsmail Efendi 
kısa bir süre sonra mübadillere yerleşebilecekleri en uygun yerin Honaz olduğunu 
söyleyerek bu yöndeki beklentilere son vermiştir. (Haytoğlu, 2006). Camilerde bir 
müddet kalan mübadiller yerli halkın yağmalayıp yıktıkları metruk Rum evlerine 
yerleşmek zorunda kalmışlardır. Bu evlerin en iyisi dört duvardan ibaretti. (Erdal, 
2007) Harabe hâlindeki evlere birkaç aile birden yerleşen mübadillerin en tuhaf 
karşıladıkları ise toprak damlı evler olmuştur. Honaz Rumlarından kalan evlerin 
çok azı kiremit çatılı idi ve bu onların alışma sürecinde önemli bir etken olmuştur. 
(Haytoğlu, 2006) 

Denizli merkezde İstiklal Mahallesi’ne yerleşen mübadillerde daha önce 
kendilerinin Şamlu çiftliğine iskân edildiklerini ancak, bölgenin bataklık sazlık 
ve tarıma müsait olmadığını, daha fazla dayanamadıkları için orayı terk ederek 
şehre geldiklerini ifade ederek yaşanan olumsuzlukları dile getirmişlerdir. Ayrıca 
kendilerine verilen arazilerin dönüm hesabında daha fazla eksiklikler olduğunu, 
Rumlardan kalan verimli arazilerin genelde yerli zengin aileler tarafından ya satın 
alındığını ya da el konulduğunu ifade etmişlerdir. (Erdal, 2007) Tütüncü olmasına 
rağmen zeytin ve mısır tarlalarının verildiğini söyleyen mübadiller, şehre gelince 
kendilerine Rumlardan kalan birkaç susam ve buğday değirmeni ile dükkan 
verildiğini bunları işletmekte ilk başta zorlandıklarını belirtmişlerdir. “Çok 
muhtaç bir hâlde idik. Yokluk çekiyorduk. Hükûmet 5-6 ay bize hazır ekmek verdi. 
Ekmeğin dağıtımında sıkıntı yaşamadık, ama ekmeğin kalitesi ile ilgili bir sıkıntı 
yaşandı. Yiyeceğimiz ekmekler Honaz’daki tek fırıncı Ekmekçi Sadık diye bilinen 
kişi tarafından yapılıyordu. Hükûmet bu fırıncı ile anlaşmış. Denizli’deki un 
fabrikalarından un alınıp bu fırıncıya gönderiliyor, fırıncıda bütün muhacirlerin 
ekmek ihtiyaçlarını temin ediyordu. Herkes ihtiyacı kadar ekmeklerini fırından 
alıyor ve böylece ekmek ihtiyaçlarını temin etmiş oluyorlardı. Böyle devam 
ederken bir ara ekmekler bozuldu”. (Haytoğlu, 2006). diyen mübadillerin 
karşılaştıkları en önemli sorun da barınmadan sonra beslenme olmuştur. Devlet 
tarafından verilen yemek yardımıyla karınlarını doyuran mübadiller, ekmeklerini 
belirlenen fırınlarından almakta, Hilal-i Ahmer ve Vekâlet’in yemek yardımlarıyla 
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(Erdal, 2006-II) 5-6 ay süresinde idare ettiklerini ancak, ekmekte bozukluk olmaya 
başlayınca kendi evlerindeki fırınlarda ekmeklerini yaptıklarını ifade etmişlerdir.

Mübadil Kimliğinin Oluşması ve Ötekileşme Süreci

Mübadil tanımının oluşumu üzerine inceleme yapıldığında, bu anlamlandırma 
içinde “Mübadil”in; Osmanlının Balkan coğrafyasından olup, çeşitli kültür, 
inanç, ve etnisiteye bağlı unsurlar, şehirli veya köylü olmak üzere Anadolu’ya 
doğru Müslüman kimlikleri ön planda olmak üzere gelenler anlaşılmaktadır. 
Anadolu’ya doğru olan bu göç; kaybedilen bir savaştan sonra olan veya 
elden çıkmış topraklardan göçüş değil, kargaşa ve çatışma ortamından daha 
sakin kabul edilen ve anayurt olarak bilinen topraklara gidiş mahiyetindedir. 
Yunanistan’da mübadil tanımı; Türklere karşı yapılan savaşta uğranılan yenilgi 
sonucu Anadolu’dan gelenlere atfedilmektedir. Bu sebeple Yunanistan’da bazı 
akademik çevrelerce Anadolu; “Kaybedilmiş” veyahut “Unutulmayan topraklar” 
olarak adlandırılmıştır. (Baltsiotis, 2005: 403) Anadolu’da ve başka yerlerdeki 
Yunanlı topluluklar ile Balkan Savaşlarına kadar var olan Yunan halkı arasında 
bir mukayese yapıldığında Yunan ana kıtasında eğitim düzeyinin Osmanlı tebaası 
olan ve Anadolu’dan gelen Rum Ortodoks Mübadil topluluklarından daha yüksek 
olduğu özellikle orta öğretimdeki öğrenci sayısından anlaşılmaktadır. Ancak bir 
husus daha vardır ki Anadolu’dan gelen bu topluluklar Yunan halkına nazaran 
daha kent soyludurlar ve şehir kültürüyle yoğrulmuşlardır. Yunanistan’da 
insanlar bugün mübadeleyi 1922 yılı olayları ve İzmir’in yakılması ve şehri 
terk etmek olarak hatırlanmaktadır. Balkan Savaşları ile başlayan süreçte 
Anadolu sürekli olarak göç almış, Yunanistan ise özellikle Müslüman unsurlarını 
kaybederek homojenleşmiştir.Yunan kaynakları 1914 yılında Yunanistan’ın 
Makedonya bölgesinden 100-115.000 civarında Müslüman’ın Anadolu’ya göç 
ettiğin göstermektedir. (Baltsiotis 2005: 406-409) Türk mübadiller ile yapılan 
görüşmelerde “bize gidiyorsunuz dediler bizde alabildiğimiz eşyalarımızı aldık 
yola düştük..” diyerek tıpkı Aksaray ve Niğde civarından giden Rum mübadiller 
gibi bu göçü anlamlandıramamışlardır. (Erdal, 2007; Balta-Milas, 1996: 265-266) 

Yine Denizli’de İzmir’in işgali üzerine yapılan mitinglerde “Hemşerilerim, 
şimdi İzmir’i Yunan askeri işgal etmiştir. Bu işgale muhalefet ve düşmanın 
taarruzuna mukabele lazımdır. İşgal edilen memleketler halkının silaha sarılması 
ve savaşma farz-ı ayın, uzak memleketler halkı için farz-ı kifayedir; Fetva 
veriyorum. Silah ve cephane azlığı veya yokluğu hiçbir zaman mücadeleye 
mani teşkil etmez. Elinizde hiçbir silahınız olmasa dahi üçer taş atarak düşman 
üzerine atmak suretiyle mutlaka fiili mukabelede bulununuz. Biz birçok ülkelere 
hükmetmiş Fatihin torunlarıyız (orada bulunan tanıdığı Hristiyan’ı göstererek)
bunlarda bize birer vediadır(emanet) onlara dokunmayınız” (Tütenk, 1949: 
9) diyerek Türkler ve Rumlar arasında herhangi bir ayrımın olmadığına vurgu 
yapmıştır. Oysa Samsun civarı ile Ege Bölgesi’nin kıyı yerleşimlerinden giden 
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Rum mübadillerde bu durum daha keskindir. Bunun sebebi, bu bölgelerdeki Rum 
çetelerinin ve özellikle Batı Anadolu’ya getirilen Rum göçmenlerin faaliyetleridir. 

Türkiye’ye gelen muhacirler, mübadillerin uyum sürecini bir noktada 
kolaylaştırmıştır. Anadolu’ya gelen Arnavut, Boşnak ve Kafkas alt kimlikli ancak 
Müslümanlardan oluşan muhacir ve mülteciler yerli halk ile aralarında bir sürecin 
başlamasına sebep olmuşlar, bu süreçle şehirlerde genel olarak bir “Muhacir veya 
Mülteci” sınıfı oluşmuştur. Bunlarla yaşanan uyum süreci Yunanistan’dan gelen 
mübadiller arasında “ötekileşme” sürecinin derin derin olmasını engellemiştir. 
Ancak süreç içerisinde toplumsal kaynaşma kolay da olmamıştır. İskanın ilk 
dönemlerinde mübadillere yapılan toprak dağıtımı zaten fakir ve muhtaç durumda 
olan yerli halkın nezdinde haksızlık olarak algılanmıştır. Örneğin Mersinde iskân 
olan Selanik mübadilleri. “Hatırlıyorum. İstemezlerdi. Gavurların malları hep 
onlara kalsın isterlerdi. Onun için istemezlerdi macır[Muhacir] milletini. Gavur 
gibi sanarlar, Birtakım ağalar orada toprağınız, malınız yok idi ancak burada 
varmış gibi mal talep ediyorsunuz, dediler” (Emgili, 2005: 136-142) diyerek 
bu yabancılaşmanın sebebini açıklamıştır. Yunanistan mübadilleri arasında ise 
“Küçük Asya ve Pontuslu” farklılığı yaşanmakta ve Trabzon ile İzmir şehirleri öne 
çıkmaktayken (Baltsiotis, 2005: 415), Türkiye’de mübadiller arasında Selanikli 
ve Giritli kimliği ağır basmaktadır. Özellikle Makedonya’dan gelip de kendisini 
Selanikli kabul eden mübadiller geldikleri şehri Atatürk’ün şehri adıyla anmakta 
ve terk ettikleri bölgeyi Türklük merkezi olarak da kabul etmektedirler. Bu anlayış 
Selanikli mübadillerin genç cumhuriyetin kazanımlarına daha sıkı bağlanmalarına 
ve kabullenmelerine sebep olmuştur. Yunanistan’da mübadillerin yoğun olarak bir 
arada kalmaları onların kendi aralarında bir birlik duygusunun gelişmesine aynı 
zamanda da yine kendi aralarında daha homojen bir yapıya bürünen Pontuslu ve 
Anadolulu sınıflanmasına doğru götürmüştür. 

Karşılıklı göçlerin mahiyetine bakıldığında Yunanistan’ın Makedonya, Epir, 
Trakya ve Girit bölgelerinin çoğunlukla Müslüman nüfusunun boşaldığını, 
Türkiye’nin de özellikle liman kentleri olmak üzere birçok şehirdeki yaşayan 
şehirli ve Hristiyan nüfusunu kaybettiğini görmekteyiz. Türkiye’de ticaret 
imkânına sahip olan şehirlerin bulunduğu bölgeler mübadillerin de iskân bölgeleri 
olmuş, özellikle İzmir, Samsun, İstanbul, Bursa, Ayvalık gibi Ege ve Marmara 
Bölgesi’ndeki şehirler göçmen ve mübadil şehirleri yapısına bürünmüştür. Her iki 
ülkede mübadillerin iskân bölgelerinin dağılımı “mübadil” kimliğinin yaşamasında 
önemli bir etken olmuştur. Yunanistan’ın kuzey bölgesini oluşturan Makedonya 
yoğun iskâna tabi olmuş, bu birliktelik ülkede bu bölgenin maddi ve manevi 
farklılığın görüldüğü yer olarak anımsanmasına sebep olmuştur. Bu güçlü birliktelik 
ise siyasi ve diğer alanlarda bir kimlik dayanışmasına sebep olmuş ayrı futbol 
takımları dahi kurulmuştur. (Baltsiotis, 2005: 412-413) Karpat karşılıklı bu göç ve 
göçmen olgusunun Türkiye’deki sosyolojik sonucunu: “Milliyetçilik için gereken 
alt yapı mevcuttu; sadece lider ve ideoloji eksikti.” şeklinde tanımlamaktadır. 
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Oysa Yunanistan’da ülkeye gelen Rum-Ortodoks nüfus 100 yıldır süren ulusçu 
Helen ideolojisine uyum süreciyle karşı karşıya kalmıştır. Yunan Megalo İdeası ve 
milli homojenleşme düşüncesi Rum mübadilleri Anadolu’dan Ortodoks Rumların 
göçünü milli bir trajedi olarak algılamış, (Anagnastopulu, 2005: 76) mübadillerin 
uyum sürecinde bu her zaman temel bakış açısını oluşturmuştur.

Anadolu’dan gelen Rum mübadillerin ekseriyetinin Türkçe konuşması 
onların uyum süreçlerini de aksatmıştır. Devlet ve Patrikhane okullar kurmasına 
rağmen dil öğretiminde zorluk yaşamış, bir mübadil olan Epeoglou-Mpalakin’in 
“Matematiği tahtadan okuyorduk, dini hikayeleri ise papağan gibi ezberlemeye 
çalışıyorduk. Bayanın söylediklerini tekrar etmeye çabalıyorduk. Hepimiz 
Türkçe konuştuğumuz için söylenenleri anlamıyorduk ve ezberlememiz bir 
hayli zor oluyordu” sözleri bu yaşanan sıkıntıyı net açıklamaktadır. Bu durum 
Türkçe konuşan Rumların daha fazla dine bağlanmalarına sebep olmuş, “Dilim 
Türkçe ama yüreğim Yunan.” anlayışı uyum sürecinde önemli katkı yaratmıştır. 
(Marantzidis, 2005: 98-99). Türkiye’de ise Mübadillerin kendi aralarında Rumca 
konuşmadıkları ve konuşmaya gerek duymadıkları dikkat çekicidir. Her ne kadar 
yerliler tarafından muhacir ve Mübadil tanımlamalarına maruz kalsalar da Türkçe 
konuşmuşlardır. Yunanistan’da Rum çoğunluğun çoğunluk olduğu yerlerden gelen 
Türkler çok az veya bozuk Türkçe konuşmalarına rağmen diğer mübadillerin 
onlara yardım ettikleri görülmüştür. (Haytoğlu, 2006) Harf inkılabı ile alfabenin 
değişmesi üzerine zorlandıklarını söyleyen mübadiller “ ilk okul eğitimimizi 
biz eski yazıyla almıştık sonra dediler yazı değişti bizde tekrar okuduk yeni 
harflerle..” diyerek değişim ile birlikte yaşana zorluklara değinmiştir. Tuhaflarına 
giden önemli bir noktayı da belirten mübadiller; “−Biz Yunanistan’dayken onlarla 
karışık otururduk, komşuyduk, buraya geldik dediler ki burası Rumlardan kaldı siz 
oturacaksınız! Buraya ‘muhacir mahallesi’ dediler oysa bizde Türk’üz..” (Erdal, 
2007) sözleriyle aslında uyum sürecindeki en önemli vurguyu yapmışlardır.

Sosyal ve İktisadi Değişim Sürecinde Mübadiller

Osmanlı Devletinin şehirli sınıfı veya orta ölçekli ticaret sınıfını Gayrimüslimler 
oluşturmuştur. Şehirlerdeki bu sınıf Osmanlı sınırları içinde Avrupa yaşam 
tarzının temsilcileri olmuşlardır. Ayrıca bu özellikleri ile kırsal da yaşayan halkın 
dış dünyayla olan bağlantısını veya yabancı sermayenin içerdeki temsilciliğini 
oluşturmuşlardır. Bu süreç onların bir süre sonra bölgenin işveren sınıfını 
oluşturan zengin ve Avrupa tarzı yaşamı olan elit sınıfını meydana getirmiştir. 
(Keyder, 2005: 63) Bu Gayrimüslim sınıf şehirlerde tiyatro, konser salonları, 
evleri ve diğer yaşam şekilleriyle belirgin ve yerli Müslüman sınıftan ayrı bir 
tanımı meydana getirmişlerdir. Ancak yaşanan savaşlar, çatışma ortamı bu nüfusun 
İstanbul ve İzmir gibi görece daha güvenli liman şehirlerine kendiliğinden göçüne 
sebep olmuştur. Bu göçü daha sonra resmî olarak yapılan Nüfus Mübadelesi 
izlemiştir. Anadolu şehirlerinde yaşanan bu göç süreci; taban bulmakta olan 
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şehirli sınıfın yerinin kaybolmaya yüz tutmasına sebep olmuştur. Bu kayboluş 
özellikle ticari anlamda bazı merkezlerde nisbeten kapatılmıştır. Bu sıkıntılar 
TBMM’de dile getirilmiş Trabzon Mebusu Nebizâde Hamdi Bey “...mübadelede 
bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi de sanatkâr ve tüccâr Rumların boşluğunu 
kiminle dolduracağımızdır. Buna alternatif Trabzon’dur.Burada Türkler hemen 
işletmelerin üretimine devam etmişlerdir. Ancak Anadolu’nun her tarafı böyle 
değildir...” (Erdal 2006, 67) Aynı durum Denizli’de de yaşanmıştır. Rumlardan 
kalan büyük işyerleri, değirmenler yerliler tarafından ya satın alınmış ya da el 
konulmuştur. Ancak resmi taksim yapılması gerektiğinden birkaç küçük işletme 
mübadillere verilmiştir. Kavala’nın Samakol köyünden gelen Hasan AKŞİT ile 
yaptığımız mülakatta da; “190 hanede 605 nüfus olarak bizi Denizli’ye getirdiler 
şimdiki İstiklal Mahallesi’nde Rumların bıraktığı evlere yerleştirdiler. Bize 
şehirdeki küçük Un fabrikasını ve susam ve buğday değirmenleri işletin diye 
verdiler…” (Erdal, 2007) diyerek şehrin ticari sınıfının bir süre sonra mübadillerce 
doldurulduğu tezini doğrulamıştır. 

Hasan Akşit ile yaptığımız mülakattan yola çıkarak Denizli’de değirmenler ve 
değirmencilik üzerine yapılan bir çalışmadan şehirde Rumların bu konuda etkili 
olduğu anlaşılmaktadır. Denizli’de un ticareti ve değirmencilik yapan başta gelen 
Gayrimüslim aileler Epaminoda Zarboni ve Paleologo, Kimon Pandozoplu ve 
Pierrer Latcani idi. Ayrıca Saraçoğlu Şakir Efendi, İsmail Hakkı Efendi gibi Türk 
aileler de bu iş ile ilgilenmektedir. Şehrin en işlek ve ünlü değirmeni Pendozoplu 
Un Fabrikası’dır. Burasını yaptıran ailenin yaşadığı havuzlu, kamelyalı konak 
bir dönem vali konağı olarak da kullanılmıştır. Pandozoplu Un Fabrikası Millî 
Mücadele Dönemi’nde Türk askerlerinin silahlarının, kamalarının yapım yeri 
olarak kullanılmıştır. (İnceoğlu, 2004: 14-15) Mübadillerin gelmesi ile birlikte 
şehirde bulunan dükkanlar ve değirmenler dağıtılmıştır.Tabi bir gerçeği vurgulamak 
gerekir ki, büyük değirmenler yerli zenginler tarafından ya satın alınmış ya da el 
konularak sahiplenilmiştir. Ancak gelenlerin önemli bir kısmının tütüncü olması 
bu durumun sorun olmasını önlemiştir. Mübadiller içinde meslek sahibi olanlar ise 
hemen mesleklerini icra etmişlerdir. Mesela Samakol da berberlik yapan Küçük 
Ahmet Ağa geldikten sonra da çiftçilik yerine mesleğini icra etmiştir. 

Mübadillerin iskân oldukları yerlerde hemen üretici hâle gelmeleri, ticarete 
devam edebilmeleri devletin en büyük amacıydı. Bu anlamda desteklerde de 
bulunulmuştur. Ancak gelenlerin yetenekleri var olan yapıya uygun olmaması bir 
dönem tarım arazilerinin verim vermemesine sebep olsa da mübadiller bildikleri 
konularda tarım yapmışlar, tütün ekiminde artış sağlamışlardır. Ayrıca küçük 
yerlerde yapılan ekimler ve bahçecilik üzerinde de kalifiye olmaları bir fark olarak 
belirmiştir. Bu anlamda evlerinin önlerinde bir bahçe oluşturan mübadiller yeni ve 
yerli şehirli hayat tarzının temellerini atmışlardır. Mesela Honaz’da Rumlardan 
kalan evlerin büyük çoğunluğu toprak damlı olup altı tanesi kiremit çatılı idi. 
(Haytoğlu, 2006). Evlerin tamamı iki katlı olup, alt katları depo, mahzen, ahır 
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olarak kullanılıyordu. Evler taş, toprak ve ahşaptan inşa edilmişlerdi. Evler sosyal 
etkinlikler için büyük oda veya salonlara sahip değildi. Mübadiller, evlerin eski ve 
odalarının küçük olması ve artan nüfusu barındıramaması nedeniyle zamanla bu 
evleri terk ederek yeni yaptırdıkları evlerine yerleşmişlerdir. Hasan Akşit “toprak 
evlere alışık değildik, o yüzden kendi evlerimiz yaptık badanaladık, bahçelerini 
düzenledik yerliler ilk defa görmüşlerdi” (Erdal, 2007) derken Honaz’da yerleşen 
mübadillerden Mustafa AKAN’da “Hatta bir Cuma günü Müftü Ali Efendi diye 
bir Honaz Müftüsü;

−Gidin de macurlardan bahçıvanlığı öğrenin, onların çapaları dahi 
sizinkilerden değişik. Gidin de öğrenin.” (Haytoğlu, 2006) diyerek şehir hayatındaki 
etkilerine vurgu yapmaktadır. Ayrıca tarımdan ziyade İzmir’e çalışmaya gidenler 
geldiklerinde dokumacılık gibi yeni çalışma sahalarını da getirmişlerdir.

Mübadiller Denizli ve Honaz’da, bazı sosyal hayatta yeni gelişmeler 
yaşanmasında da etkili olmuşlardır. 1924’te mübadiller Honaz’a geldiklerinde 
kıyafet olarak Honaz’ın yerlileri şalvar giyip kuşak kuşanırken, mübadillerin ceket 
pantolon giyiyor olmaları önemlidir. (Haytoğlu, 2006). Hasan Akşit, “ Biz ceket 
ve pantolon giyerdik, yerliler şalvar giyerdi. Biz Mustafa Kemal’in ilkelerine hep 
uyduk “, (Erdal, 2007) Honaz’da da taşımacılıkta zorluklara neden olduğu için 
“ketler” yerine “kasa” kullanmaları nakliyecilikte, yufka yerine evlerinde bulunan 
fırınlarda ekmek yapmaları sosyal hayatta yaptıkları katkılardır.

Siyasi katılım anlamında da bulundukları bölgelerde aktif olan Mübadiller 
tek parti döneminde CHP içinde görev alırken aynı zamanda Serbest Cumhuriyet 
Fırkası kuruluşunda ve daha sonra Demokrat Parti içinde görevler almışlardır. 
Bildirinin ana merkezlerinden olan Denizli’de de henüz iskânın üzerinden 5-6 yıl 
geçmesine karşın Mübadillerin Belediye üyeliklerine aday oldukları görülmektedir. 
Bu katılım onların şehir idaresinde söz sahibi olacak kişiler olarak da algılandığı 
anlamına gelmektedir. 1934 yılında Denizli Belediye Azalığına Hüsnü Bey 
Samakollu aday olmuştur. (Uyar, 2006: 567) Yine 1935 yılında milletvekili adayı 
olacak olanları belirleyen İkinci seçmenlerin arasında Hüsnü Samakol’un ve eşi 
Zehra Samakol da bulunmaktadır. Denizli de görülen bu aktif katılım Antalya da 
daha yoğundur. Antalya da Rodos ve Girit’ten gelen mübadiller; Atatürk’ün isteği 
üzerine Serbest Cumhuriyet Fırkası Antalya Teşkilatı ve 1923 yılında Antalya 
Türk Ocağı kurcularından olan Askerî Doktor Burhanettin Onat’a destek vermiş, 
daha sonra onu 1946 yılında Antalya Belediye Başkanı olarak seçmiştir. Onat 
1950-1960 yılları arasında da DP milletvekili olmuştur. (Güçlü, 1999)

SONUÇ

Türkiye ve Yunanistan arasında Mübadillerin uyum sürecine bakıldığında; 
Türkler Anadolu’ya zorunlu göçü sıkıntılı, can güvenliğinin olmadığı bir ortamdan 
daha güvenli olan bir vatan toprağına göç olarak algılamışken, Yunanistan’a giden 
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Rumlar; kaybedilen unutulan bir vatandan yepyeni bir yere gidiş olarak, vatandan 
ayrılış olarak algılamışlardır. 100 yıldır bir Helen kültürü üzerine oturan Yunan 
Devleti, daha eski bir Anadolu Ortodoks Rum kültüründen gelen mübadillerin 
uyumunu sağlamada zorlanmıştır. Özellikle Ortodoks Türkler ve Türkçe konuşan 
Rumların yaşattığı ötekileşme uyum sürecini geciktirmiştir. Pontuslu olmak 
üzerine kurulu kimlik ve ötekileşme, uzun yıllar kırılamamış, Yunan edebiyatında 
ve tarihçiliğinde Anadolu için söylenen “kaybedilen topraklar” tanımlaması bu 
süreci uzatmıştır. Bu ötekileşme Rum mübadillerin bu farklı olmanın simgesi olmak 
üzere Türkçe konuşmayı kendi aralarında devam ettirmelerine sebep olmuştur. 
Oysa Anadolu’da iskân olan Türk mübadiller tam tersi az Türkçe bilmelerine ve 
Rumca konuşmalarına rağmen böyle bir davranış içinde olmamıştır. 

Anadolu’nun çeşitli şehirlerine yerleştirilen mübadillerden özellikle 
Makedonya’dan gelenlerde her ne kadar mübadil veya halk deyişiyle muhacir 
olma tanımından dolayı bir “ötekileşme” var ise de “ Selanikli” olma aidiyeti 
onların Türk kimliği üzerine kurulu ulus devlete uyumlarını hızlandırmıştır. Bu 
kabul Cumhuriyetin kazanımlarını daha bir şuur ile savunmalarına sebep olmuştur. 
Kızları okula göndermek, okulda kız erkek beraber oturmak, ceket, pantolon 
giymek gibi birtakım özellikler onlarda bu aidiyeti daha da perçinlemiştir. Bu 
nedenle cumhuriyet bayramı kutlamalarına daha bir sevinçle katılan Mübadiller, 
mahallelerinde sokaklara taçlar yaptıklarını, fener alayları düzenleyip evlerine 
bayraklarını astıklarını ifade etmişlerdir. (Erdal, 2007) Gerçekten de Denizli ve 
ilçelerinde bayramlar büyük bir coşku ile kutlanmış, devrimlere vurgu yapılmış 
ve spor gösterileri sergilenmiştir. (Tüzün, 2007: 596-598) İskan olduklarında 
dahi kendilerinin ayrı mahallelere yerleştirilmesini anlayamadığını ifade eden 
mübadiller: “Denizliye geldiğimizde Rum mahallesine yerleştirildik. Burada 
Ermenilerin Rumların Türklerin mahallesi ayrıydı. Bizi de ayrı mahalleye 
koydular, yerliler mahallemize girmezdi. Oysa onlarda Türk idi, bizde! Rumca 
bilip de Türkçeyi az konuşanlarımız bile çocuklarına öğretmediler.” diyerek 
kimliklerine vurgu yapmaktadır. 

Mübadillerin sosyal hayattaki önemli etkilerinden biri de şehir hayatı olmuştur. 
Geldiklerinde yerleştirildikleri toprak damlı evleri benimseyemeyen mübadiller 
kiremitli evlere taşınmaya, evlerine bahçe yapmaya ve daha önce Rumların 
kullandığını ve yerlilerin bilmediğini söyledikleri fırınları kullanmışlardır. İzmir 
gibi merkezlere giderek çalışanlar geri dönerek Denizlide küçük esnaf sınıfının 
temellerini atmıştır. Mübadillerin mahallesi olan İstiklal Mahallesi o kadara temiz 
ve güzel bahçeli olduğu için 1960’lı yıllarda dahi mahalleyle ve parka gezmeye 
gelenlerin olduğu ifade edilmektedir. Bu modern yaşam tarzı kadınlarının da 
siyasete katılımını, sosyal hayattaki katılımını da ön plana çıkarmıştır. 

Her iki ülkenin mübadil yapısına ve uyum süreçlerine baktığımızda ekonomik 
anlamda Türkiye’nin daha sıkıntılı bir durumda olduğunu görmekteyiz. Anadolu’da 
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işgal sonrası 73.070 âdet konut yanıp yıkılmış, uğranılan ekonomik zararın boyutu 
yaklaşık 3.000.000 lirayı bulmuştur. Bu meblağın yaklaşık 1.786.684 lirası ile 
69 âdet numune köy inşa edilmiş, kalanı ile de yanmış ve yakılmış evler tamir 
edilmiştir.Yunanistan ise genelde gelen nüfusunun yoğunluğuna orantılı olarak 
1.954 kasaba ve köy inşa etmiştir. Ancak iktisadi anlamda yaşanan bu sıkıntı, 
tarımda ve özellikle tütün gibi sektörlerde kısa sürede kendisini tamamlamıştır. 
Karadeniz’de ve Trakya’da tütüncülük, Ege ve Marmara’nın güneyinde de 
zeytincilik ve bağcılık kısa sürede gelişme göstermiştir. Şehirli sınıfın kaybı, 
mübadillerin bu boşluğu doldurmakta zorlanmaları orta ölçekli ticaret sınıfının 
kaybettiği çıtayı yakalamasını zorlaştırmıştır. 

Sonuç olarak Ulusçuluk akımının alabildiğine etkin olduğu bir dönemde 
Balkanlarda yaşanan faaliyetler her iki devletin de homojen devlete giden sürecini 
hızlandırmıştır. Bu süreçte hemen hemen 100 yıldır Anadolu’ya gelen göçler ile 
kendiliğinden bunu yakalayan Türkiye ekonomisinde ve sosyal yapısında yerli 
sınıfını oluşturma yoluna hızla girmiştir. Bu süreç yine 100 yıldır Helen kimliği 
üzerine kurulu Yunanistan’da zorlu olmuştur. Burada yaşanan ötekileşmenin 
izleri hala devam etmekte, ayrı futbol takımı, ayrı siyaset ve ayrı şehir kurmak 
gibi sosyal algılama canlı olarak yaşamaktadır. Bunun en büyük örneği 2000’li 
yıllarda iki ülke arasında yaşanan yumuşama ile Anadolu’ya ata yurtlarına yapılan 
ziyaretler olmuştur. Her ne kadar Anadolu’ya gelen Türklerin de yurtlarını ziyaret 
düşünceleri var ise de bu Rum mübadillerdeki, özlemin dozu kadar yoktur. 
Anadolu’daki hayatlarında paylaşılan ortak damak tadı, giyim kuşam, şarkılar, 
oyunlar ve daha birçok paylaşım hala canlı olarak kuşaktan kuşağa yaşatılmıştır. 
Buda 1923-1927 yılları arasında yaşanan mübadelenin her iki toplum adına bir 
trajedi olduğu gerçeğinin ispatıdır. 
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