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GİRİŞ

Küçük Asya’dan Türkiye’ye,  
Asya ve Avrupa Arasındaki  

Teritoryal Mantık

Küçük Asya ya da Anadolu, 20. yüzyılın başında, 1923’te Yunanistan ve Tür-
kiye arasında imzalanan dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mübadele an-
laşması (Lozan Antlaşması) ile sona eren, yoğun ve şiddetli etnik temizlik ve 
kıyımların merkezi oldu. Soykırım niteliğindeki (ya da en azından kurban-
lar tarafından öyle olduğu ileri sürülen) bu köklerinden koparmalar, tehcir-
ler, kıyımlar; kendilerini önceleyen, Balkanlar ve Kafkaslar’daki komşu böl-
gelerde daha az sistematik ve daha sınırlı biçimde meydana gelmiş olaylar-
dan bağımsız değildi. Bu coğrafyaların ulus-devletleri, özellikle de Türkiye 
ve Yunanistan bu olaylardan öylesine etkilendiler ki mevcut yapılanmaları-
nı kısmen bu olaylara borçludurlar. Bu olayların ürünü olan yeni teritoryal 
yapılanmalar, yaşanan altüst oluşların izlerini taşır ve 1923 mübadillerinden 
sonraki nesiller tarafından son derece canlı bir biçimde yaşatılan ve halen sü-
regiden toplumsal hafıza meselelerinden ayrı düşünülemez.

Bu mübadillere ve onların torunlarına ev sahipliği yapan ülkeler ile bu in-
sanların anavatanları birbiriyle bağlantısız değildir. Birinci Dünya Savaşı’nın 
arifesinde halen çoketnili olan Küçük Asya ya da Anadolu, yani 1922’den iti-
baren Türkiye, siyasal ve resmî olarak tek etnili hale gelmiş ya da en azından 
ulusal bağlamda homojenleşmiştir. Trakya’daki Türk dilli Müslüman azın-
lık hariç, Yunanistan’da da aynı durum söz konusudur. Buna karşılık Bal-
kanlar ya da Kafkaslar’daki diğer ulus-devletlerin toprakları, varlıkları fark-
lı ölçülerde kabul gören ulusal azınlıklarla birlikte etnik olarak daha hetero-
jen kalmıştır.

Küçük Asya ya da Anadolu, 20. yüzyılın başında en kuvvetli nüfus har-
manlanmalarından birine maruz kalan bu geniş Avrasya ara alanının oluş-
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turduğu topraklar olarak tanımlanabilir. 22 milyonluk nüfusunun en az 4 
milyonunu kaybetmiş, fakat aynı zamanda Balkanlar ve Kafkaslar’dan ge-
len yaklaşık 3 milyon muhaciri kabul etmiştir. Bu bölge, ardıl iki impara-
torluğun (Bizans ve Osmanlı) başkentlerinin, yani önceleri Konstantinopo-
lis, sonrasında da İstanbul’un, var olmak ve refah içinde yaşamak için ihti-
yaç duyduğu merkezî alanı ve kalbi olmuştur. Dolayısıyla Küçük Asya, tıpkı 
uzun zaman dilimindeki gibi yakın dönem kısa zaman dilimlerinde de, yal-
nızca tekrarlanan fetih teşebbüslerinin değil, aynı zamanda farklı şiddette ve 
etkide etnik-kültürel homojenleştirmelerin de nesnesi haline gelmiştir: önce 
Helenleştirme, ardından Türkleştirme.

Teritoryal mantıklara coğrafi-tarihsel yaklaşım

Yakın dönemde yaşanan bu çalkantıların boyutunu anlayabilmek için, bun-
ları özellikle Bizans, sonrasında Osmanlı gibi çoketnili imparatorluklardaki, 
sonrasında da bunların devamı olan Yunanistan ve Türkiye gibi ulus-devlet-
lerdeki teritoryal meselelerle bağlantılandırarak, coğrafi-tarihsel bir perspek-
tife yeniden yerleştirmek gerekir. Böylesi bir yaklaşım, bu çalkantıların et-
kisini ölçmeyi ve komşu bölgelere kıyasla benzersizliğini izah etmeyi müm-
kün kılabilir.

İncelememiz esas olarak bu Anadolu coğrafyasında ve onun kıyı sınırla-
rında yaşamış olan Rumlara ve ikinci olarak da vaktiyle Anadolu’nun doğu 
çeperlerine yerleşmiş, fakat ticaret diasporası biçiminde çoğunlukla Rumlar-
la aynı bölgelerde bulunmuş ve sahip oldukları Hıristiyan statüleri nedeniy-
le onlarla birçok ortak noktayı paylaşan Ermenilere özgülenecektir. Katliam 
kurbanı olan diğer Hıristiyan azınlık Asuri-Keldaniler (yaklaşık 500.000’i 
katledildi), çok daha az kalabalık olup Anadolu’nun doğu çeperlerinde, Irak, 
İran ve Suriye’de çok daha geniş bir alana dağılmıştı. Burada Asuri-Keldani-
lere karşılaştırma babında sınırlı referans verebileceğiz.

Küçük Asya’dan giden Rum mübadiller, 1923 sonrası Yunan toprakları-
nın, özellikle de kuzey bölgelerin, Atina-Pire ve Selanik gibi iki büyük yerle-
şim yerinin yeniden nüfuslanmasına ve homojenleştirilmesine büyük katkı 
sağladılar. Bu mübadiller açısından “kayıp vatan”a dair hafıza, temel bir me-
sele olmaya devam ediyor. İkinci, üçüncü, dördüncü ve hatta beşinci kuşak-
ların ata topraklarına duydukları özlem, ister Pontuslular, ister Kapadokyalı-
lar ya da Küçük Asyalılar söz konusu olsun, “yerli” Yunanlarınkinden farklı 
bir kimliğin devam ettirilmesinde rol oynamayı halen sürdürüyor.

Çalışma hipotezimiz dört teritoryal mantığın çatışmasını yorumumuzun 
merkezine yerleştiriyor:
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1. Antik Çağ’dan başlayıp milattan sonra ilk binyılın sonuna kadar, temel 
yapısında Hıristiyan Ortodoks ve/veya Ermeni Apostolik Kilisesi’nin, 
kalelerin korunmasına yönelik bir ağın, bir şehir ve idari bölge yapılan-
masının bulunduğu Bizans coğrafyasına dek uzanan, kıyılardan ve mü-
cavir denizlerden başlayan Helenleştirme politikası.

2. 11. yüzyıldan itibaren, aşırı parçalanması pahasına Bizans coğrafyasını 
tahrip eden fetihçi bir göç dalgasıyla eşzamanlı uygulanan Müslüman-
laştırma ve Türkleştirme politikaları. Göçebelik, Türk toplumlarının ve 
topraklarının ayırt edici bir özelliğidir.

3. Osmanlı uzamsal yapıları, bu Anadolu coğrafyasını yeniden birleştir-
mek için Bizans mirasının bir kısmını yeniden ele almıştır; önce Hıristi-
yanlar, sonrasında Yahudiler olmak üzere dinî azınlıklara, bağımlı fakat 
muteber bir konum atfeden millet sistemini inşa etmişlerdir. Azınlıkla-
rın, içerisinde hiç de azımsanamayacak bir yer edindikleri izafi bir den-
ge kurulmuştur.

4. Azınlıkları inkâr edip dışlayan ve etnik açıdan homojen bir ulusal top-
rak bütünlüğü tesis etmeye çalışan Türk ve Yunan ulus-devletlerinin 
19. ve 20. yüzyılda ülke topraklarını homojenleştirmeleri. Müslüman-
laştırma ve Türkleştirme faaliyetleri, Türk ulus-devleti lehine en radi-
kal şekilde gerçekleştirilmiştir. Etnik arındırmalar, soykırım niteliğinde 
olsun ya da olmasın sürgünler ve kıyımlar, bu faaliyetlerin bir aracı ol-
muştur.

Türkiye’nin bugünkü uzamı, kronolojik olarak birbirini izleyen bu dört 
mantık silsilesinin diyalektik olarak karşı karşıya gelmesinden doğmuştur. 
Fakat bu mantıklar, Hıristiyan ve İslâm dinlerinin belirleyici rol oynamaya 
halen devam ettiği bir ortamda, bir öncekinden kalan artık veya mirasın son-
radan gelen tarafından sahiplenilmesiyle birbirine eklemlenir. Bu mantık sil-
silelerinin her biri belli bir dönemde ağır basmıştır, fakat bunlar yeniden or-
taya çıkabilir ve sonraki bir dönemde en azından kısmi olarak yeniden ele 
alınabilirler. Burada söz konusu olan, dinî ve kültürel kimliklere bağlı olarak 
gelişen güçlü veya temel eğilimlerdir.

Bu denemede, toprak meselesinin Küçük Asya’da her dönemde büyük 
önem arz ettiğini ve bu meselenin iki emperyal halk olarak Yunanlar ve 
Türkler arasında ve ayrıca iki egemen din olarak İslâm ve Ortodoks Hıristi-
yanlık arasında, başka coğrafyalarda, örneğin Balkanlar’da ya da Kafkasya’da 
yaşanandan çok daha sert mücadelelere mahal verdiğini ortaya koymaya ça-
lışacağız.
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Anadolu coğrafyasına dair teritoryal meseleler:  
“Kayıp vatan”

Rumların Antik Çağ’dan beri kök saldığı Küçük Asya topraklarının kaybe-
dilmesi, bir nesilden diğerine aktarılan ve yaklaşık 30 yıldır Yunanistan’da 
ve diasporada tezahür eden bir hafıza tartışmasının fitilini ateşledi. Ermeni-
lerin, hatta Pontus ve Osmanlı Rumlarının veya Asuri-Keldanilerin maruz 
kaldıklarını ileri sürdükleri “soykırımlar”, her türde yayın yoluyla her geçen 
gün daha fazla ifade ediliyor. Biz de mevcut bilgilere yeni bilgiler katmaksı-
zın ve soykırım uzmanı tarihçiler arasında tartışılan bu meseleyi sonlandır-
maksızın, çalışmamızı söz konusu yayınlara dayandıracağız. Çalışmamızda 
daha ziyade Jön Türklerin İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC) ile onun ardın-
dan Kemalistlerin yürüttüğü politikaların, teritoryal meselelerdeki ve tra-
jik olaylardaki rolünü anlamaya çalışacağız. Son zamanlarda Osmanlı Arşiv-
leri’nin açılması ve üç Türk araştırmacının, Uğur Ümit Üngör (2011), Fu-
at Dündar (2012, 2014) ve Taner Akçam’ın (2012) İttihat ve Terakki Cemi-
yeti’ne mensup Jön Türkler tarafından gerçekleştirilen, 1950’li yıllara kadar 
Kemalistler tarafından da sürdürülen “sosyal, etnik mühendislik ve nüfus 
mühendisliği” denilen politika üzerine araştırmaları, olayları farklı bir açı-
dan ele alma imkânı sağlıyor. Söz konusu araştırmalar, bu kıyımların ve et-
nik arındırmaların amaç ve etkilerini daha bütüncül bir şekilde analiz et-
me imkânı sunuyor. Çalışmalar, yakın bir döneme kadar, özellikle mağdur 
gruplardan biri veya diğerinin merkeze alındığı bir yaklaşıma dayalı olarak 
sürdürülüyordu: Önce Ermeniler, sonra Asuri-Keldaniler ve Pontus Rumları 
ile daha genel olarak Osmanlı Rumları ve son olarak Kürtler. Adlarını zikret-
tiğimiz Türk tarihçiler, olayları karşılaştırmalı biçimde, bir bütün olarak ele 
almaya ve amacı etnik olarak homojen bir Türk ulus-devleti inşası olan po-
litikaların Hıristiyan ve hatta Müslüman azınlıklar üzerindeki etkilerinin da-
ha iyi değerlendirilmesine olanak sağlıyor.

Hem Avrupa hem de Asya ile temas halindeki Anadolu coğrafyası, özellik-
le emperyal geleneğe sahip iki halk arasında fetih ve savaşlara yol açan ihti-
rasların mekânı olmuştur. Aşırı bir sertlik içinde geçen bu çatışmalar, aslın-
da Birinci Dünya Savaşı sırasında ve hemen sonrasında, önceki kıyımların ve 
etnik arındırmaların yerini alan bir soykırıma yol açmıştır. Yurtlarından ko-
parılan ve atalarından kalma toprakları ellerinden alınan kurbanlar “kayıp 
vatanlarını” unutmadılar ve maruz kalınan manevi ve maddi zararların ta-
nınması taleplerini son zamanlarda artan bir ısrarla dile getiriyorlar. Soykı-
rım kavramının tanımlandığı Shoah (Yahudi soykırımı), Naziler tarafından 
şeytanlaştırılan Yahudilerin toptan imhasını hedefliyordu; buna karşılık Hı-
ristiyanların, Ermenilerin, Rumların, Asuri-Keldanilerin katledilmesinin ve 
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sürülmesinin asıl amacı bu halkları yok etmek değil, onların topraklarını el-
lerinden almak ve bu topraklarda tamamen veya kısmen kendi ulus-devletle-
rini kurmalarına, onları sürerek, katlederek ve asimile ederek engel olmaktı.

Mülteciler ve onların soylarından gelenler

Peki, mübadil olsun ya da olmasın, katliamlardan, “soykırımlardan” kurtu-
lanlara ne oldu? Çok sayıda Rum Yunanistan’a, sonra da Batı’daki diaspo-
ralara ya da Rusya’ya gitti. Ermeniler Rusya’ya, Batı diasporalarına, özellik-
le Fransa’ya, Yunanistan’a ve Lübnan’a, Amerika Birleşik Devletleri’ne git-
tiler. Yunanistan, mültecilerin nüfusa oranla oldukça kalabalık olması, di-
ğer taraftan Müslümanların yaşadığı toprakların ve köylerin boşaltılması gi-
bi nedenlerle, şüphesiz bundan en çok etkilenen devlet oldu. Yunan toprak-
ları ve özellikle ülkenin kuzey bölgeleri bu durumdan dolayı büyük değişim 
geçirdi; aynı şekilde çok sayıda şehir de etkilendi. Bugün bu topraklar geç-
mişe dair hafızanın en görünür şekilde tezahür ettiği merkezlerdir. Ayrıca 
Fransa’daki sürgün Ermeniler de hafıza mekânları oluşturmuş ve gittikleri 
bu topraklarda iz bırakmışlardır.

Rumların ve Ermenilerin 20. yüzyılın ilk yarısında böyle hoyrat bir şekil-
de yerlerinden yurtlarından edilmesi ve bu durumun diasporadaki mülteci-
lerin sonraki kuşakları üzerinde bıraktığı izler farklı ölçeklerde incelenmeli-
dir. 20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan kısa erimli olayların ötesinde, Bizans 
ve Osmanlı dönemleri ve hatta Antik Çağ’ı önceleyen uzun erimli tarihsel 
dönemler göz önünde bulundurulmalıdır; çünkü bunlar parlak bir geçmişe 
özlem duyan halkların tahayyüllerinde önemli rol oynar. Bu halklar, diaspo-
radaki kimliklerine destek mahiyetinde, eski dönemlere “ikonografilerinde” 
sürekli göndermede bulunurlar. İmparatorluk geleneğinden gelen bu halk-
ları, Antik ve Ortaçağ’da egemen oldukları topraklar üzerinde azınlıklara dö-
nüştürmek için dört asır, hatta bin yıllık bir zaman gerekmiştir. 20. yüzyı-
lın başındaki hoyrat sınır dışı etmeler, etnik arındırmalar, söz konusu top-
lulukların bu coğrafyada yaklaşık bin yıla yayılan etkisinin tedrici azalması-
na, sona ermesine neden oldu. Fetih savaşları, yinelenen katliamlar ve zor-
la veya gönüllü ihtida sonucunda asimilasyonların vardığı nihai noktadır bu.

Geçen yüzyıl içinde ulus-devletin ortaya çıkmasıyla, Küçük Asya ve Yakın 
Doğu’nun her daim belirgin niteliği olmuş çoketnililiğine son vermeye çalı-
şan uydurma bir “etnik homojenlik” dayatması gündeme geldi. Mustafa Ke-
mal ve haleflerinin milliyetçiliği tarafından inkâr edilen azınlıklar, bir önce-
ki yüzyılda yaşanan etnik temizliklere rağmen 21. yüzyılın başında tekrar or-
taya çıkma eğilimindeler. Diğer taraftan, katliamlara, sürgünlere ve sınır dı-
şı etmelere maruz kalan diasporadaki veya “tarihî vatanlarındaki” halklar, 
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onları kabul eden ülkelerde tamamen asimile edilemediği gibi, aksine tarihe 
dayanan kimliklerini ve katliamlar ile soykırımların kurbanları için tazminat 
taleplerini dile getirmeye devam ediyorlar. “Tarihî vatan” olgusu ve özellik-
le Türk ulus-devleti tarafından sürdürülen unutturma politikası, içinde mül-
tecilerin ve şimdi özellikle bu mültecilerin unutmaya karşı direnen çocukla-
rının, torunlarının bulunduğu dernekler, lobiler ve siyasi partiler tarafından 
giderek daha fazla tartışma konusu yapılıyor. “Kayıp vatan” topraklarına ve 
mekânlarına olan bağlılık her zaman çok önemli bir yer tutuyor. Bu bağlılık, 
iltica edilen topraklarda hafıza mekânlarının ve kimliksel belirteçlerin dü-
zenlenmesi gibi taleplerle ifade buluyor. Teritoryal referans, özellikle mülte-
cilerin ve onların soyundan gelenlerin kimliklerinin temel bileşeni olan Rum 
Ortodoks dini veya Ermeni Apostolik diniyle aktarılan çeşitli hafıza dışavu-
rumları vasıtasıyla diasporada başat konumda bulunuyor.

Bu olayların arka planında yer alan temel sorun, millet sistemi ve zimmili-
ğe dayanan Osmanlı toplumundan Yunan, Ermeni ve Türk ulus-devletlerine 
ve etnik azınlıkların varlığını inkâra dayanan ulusal toplumlara geçiştir. Bu 
geçiş, onu önceleyen on yıllarda Yunan ve Ermeni cemaatlerinin dönüşümü, 
onların özellikle milliyetçi Yunan ya da Ermeni hareketlerinin etkisi altında-
ki değişimleri üzerine yürütülen araştırmalar yoluyla incelenebilir. Son za-
manlardaki dönüşümleri, geçen bin yıl boyunca Hıristiyan nüfusun Müslü-
manlaştırılması ve Türkleştirilmesiyle belirlenen daha uzun erimli değişim-
ler çerçevesinde konumlandırmak gerekir. Bu coğrafi-tarihsel yaklaşım ge-
çen yüzyılın jeopolitiğini aydınlatacaktır.

Türkiye ve komşularının ortak sınırında  
mekânlar ve halklar

Her ne kadar Yunanlar ve Türkler Küçük Asya’yı kalıcı bir şekilde birleştir-
meyi başarmış yegâne halklar olsalar da, uzun vadede başka halklar da ora-
da az ya da çok kalıcı etki bırakmışlardır. Doğuda Persler-İranlılar, iki kez 
(Ahameniş Pers İmparatorluğu, Selçuklu Sultanlığı) egemen oldukları bu 
geniş yarımadada kalıcı bir cazibe merkezi oluşturmuştur. Dilleri ve kültür-
leri, en azından Osmanlı dili, edebiyat ve din (Alevilik, Şiilik) aracılığıyla ya-
kın geçmişe ve hatta bugüne kadar daimi bir etki alanı yaratmışlardır. Me-
zopotamya ve Kilikya’dan başlayarak güneydoğudan gelen Arap etkileri çok 
daha az güçlü olmuş, Arap fetihleri Bizans döneminde Küçük Asya’da kalı-
cı bir yerleşimi mümkün kılamamıştır. İmparatorluk geleneğinden gelme-
yen fakat direnç göstermiş, bütün savaşlardan ve imparatorluk fetihlerin-
den kurtulmuş iki halk olan Ermeniler ve Kürtler, Doğu Anadolu’nun dağlık 
alanlarındaki mevcudiyetleriyle Küçük Asya tarihinde sürekli etkili olmuş-
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lar, hatta Türkiye’nin etnik-milli homojenleştirilmesine meydan okumuşlar-
dır. Dolayısıyla Küçük Asya ya da Anadolu, İbraniler-Yahudiler, Bulgarlar ve 
özellikle Ruslar gibi bölgede yakın zamanda varlık gösteren ve daha dar bir 
mevcudiyete sahip halklar da dahil pek çok halkın teritoryal muhakemesi-
nin kavşağında yer almıştır.

Bu Küçük Asya yarımadasının birleşmeye ve etnik-kültürel homojenleş-
meye giden hem uzun hem de kısa zaman dilimlerindeki dönüşümlerinin 
incelenmesi, çalışmanın, Türkiye’nin kara ve denizden komşu bölgeleriy-
le ortak sınırlarının irdelenmesi yoluyla da ele alınması gerektiğini gösteri-
yor. Bu ortak sınırların incelenmesi, birleştirme-homojenleştirme süreci ve 
bu sürecin 20. yüzyılda ve hatta bugün de karşılaştığı engeller ve zorluklar 
hususunda bize özellikle açıklayıcı görünüyor. 18. yüzyılın sonundan itiba-
ren bu ortak sınırlar iki yönlü nüfus akımlarına maruz kaldı. Etnik gruplar 
Anadolu coğrafyası ile komşuları arasında irtibatı sağlarken, bağlantı nokta-
sı işlevi gören, en başta İstanbul ve İzmir olmak üzere büyük liman şehirle-
ri, demografik fakat aynı zamanda ekonomik ve kültürel her türde değiş to-
kuşa da yön verdi.

1957’den itibaren metropollere doğru gerçekleşen Türk kırsal göçü, Batı 
ve Orta Avrupa ülkelerine doğru uzanarak devam etti. Bu geniş bir göç coğ-
rafyası doğurdu ve ekonomik nedenlerle göçenlerin, memleketleri ile yer-
leştikleri yerler arasında her türde ilişkisinin gerçekleşmesine önayak oldu. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu göçü ev sahibi ülkelerle ikili anlaşmalar va-
sıtasıyla organize etmeye ve öğretmenler, imamlar ve telekomünikasyon uy-
dusu sayesinde bağlantı sağlanan medya yoluyla çerçevelemeye çalıştı. Do-
layısıyla bugün, dört milyon Avrupalı Türk, memleketleri ile Avrupa’da yer-
leştikleri ülke arasındaki gidiş gelişlerle iyice belirginleşen gerçek bir ulusa-
şırı topluluk oluşturuyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin Anadolu coğrafyası böy-
lelikle Türk topraklarında başlayan bu göçün farklı hikâyeleriyle belirlenen 
ya Rum, Ermeni, Kürt diasporaları ya da ulusaşırı Türk toplumu çerçevesin-
de, dışarıya, özellikle Avrupa’ya yansıyor.

Küçük Asya’dan Türkiye’ye geçişin biricikliği ve radikalliği, Türk-İran 
dünyası içinde konumlandırılıp hem Helenleştirmenin yerini alan uzun 
erimli bir Türkleştirme, hem de kısa erimli İttihatçı ve Kemalist etnik homo-
jenleştirme politikalarıyla birlikte düşünülürse daha iyi anlaşılabilir. Türk 
milliyetçilerinin bu etnik mantığı, İranlıların etnik çeşitliliğe saygılı kültürel 
mantığıyla çelişmektedir.





BİRİNCİ KISIM

Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve:  
Uzun Erimli Halklar ve  

Bunların Teritoryal Mantıkları

Küçük Asya, Anadolu ya da Türkiye; Akdeniz’den Orta As-
ya’ya, Adriyatik’ten Hazar Denizi’ne kadar uzanan çok daha ge-
niş bir alana yayılan, Doğu ile Batı arasında halkların ve kül-
türlerin buluştuğu ara bölge niteliğindeki bir kavşaktır. Muhte-
lif etkiler, göçler ve çatışmalar burayı uzun vadede belirlemiş-
tir. Bu olguların derinlemesine incelenmesine ve Küçük Asya 
ya da Anadolu alanının coğrafi-tarihsel bakımdan araştırılma-
sına olanak sağlayan kavramları netleştirmek gerekir. Biz bura-
da “medeniyet” kavramı yerine imparatorluk geleneğinden ge-
len veya dirençli, kendi teritoryal mantıkları olan uzun erim-
li “dünya halkları” kavramını tercih edeceğiz. Küçük Asya ve 
Balkanlar önce Bizans daha sonra Osmanlı adıyla, aynı çoket-
nili imparatorluk uzamına ait olmuştur; fakat bu coğrafyaların 
ulus-devletler çağında bir taraftan birleşmeye, diğer taraftan 
parçalanmaya yönelen birbirinden farklı dönüşümleri, deği-
şik kronolojik ölçeklerde sorgulanmayı gerektirir. Ulusal Türk 
coğrafyasının inşası, onun komşu coğrafyalarla ortak sınırla-
rından hareketle kavranmalıdır.
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BÖLÜM 1

Avrupa ve Asya Arasında  
Bir Ara Bölge

Alanı Analiz Etmeye Yönelik  
Kavram ve Yaklaşımlar

Küçük Asya ya da Anadolu, uzun bir Müslümanlaştırma ve Türkleştirme sü-
reci sonrasında (11.-20. yüzyıllar arası) Türkiye haline geldi. Bu nüfus, vak-
tiyle çok daha uzun bir Helenleştirme sürecinin (MÖ 10. yüzyıl - MS 10. 
yüzyıl) nesnesi olmuştu. Avrupa ile Asya arasındaki bu ara alan, uzun dö-
nemler boyunca etnik ve siyasi anlamda çoğulcu bir yapıdaydı. Burayı siya-
si ve kültürel olarak kalıcı şekilde birleştiren halklar yalnızca Helen köken-
li Rumlar ve Greko-Romenler (Helen, Roma ve sonrasında Bizans İmpara-
torlukları), sonra da Türkler (Rûm Selçuklu Sultanlığı ve özellikle sonra-
sında Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti) oldu. Bu iki kadim 
halk, mevcut etnik çoğulculuğu asla tamamen ortadan kaldırmaksızın, farklı 
uzunluktaki süreçlerin sonunda, bu coğrafyada yaşayan nüfusun büyük kıs-
mına dinlerini ve dillerini dayatmayı başardı. Üç bin yıla yayılan bu mese-
leye dair Braudelci bir bakış açısıyla, Türklerin, bu alanı kendilerine mal et-
mek ve burada dinlerini ve dillerini benimsetmek için Helenlerden iki kat 
daha az zaman harcadığını ve sekiz asırlık az çok düzenli bir ilerleyişin ar-
dından (11.-19. yüzyıl), yirmi yıllık bir süre zarfında onları bu topraklardan 
neredeyse tamamen silmeyi başardıklarını göreceğiz. Yeni devletlere, eski 
devletlerden kesin olarak daha üstün araçlar sağlayan bilim ve tekniğin geli-
şimine paralel olarak, tarihsel dönüşümlerin modern dönemlerde Antik Çağ 
ve Ortaçağ’a kıyasla daha hızlı ve daha etkili olduğunu ortaya koyacağız. Bu-
nunla birlikte Türkler, Balkanlar’dan çekilmek zorunda kaldıkları halde bir-
kaç on yıl içerisinde Anadolu’da siyasal ve kültürel açıdan nispeten homojen 
bir ulus-devlet inşa etmeyi başardılar. Osmanlı döneminde Müslümanlaştır-
ma politikası Balkanlar’da çok kısmi iken, Anadolu’da çok etkin bir şekilde 
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ilerlemişti. Dolayısıyla, 13. yüzyıla kadar çoğunluğu Hıristiyan olan, Müs-
lüman Türk fetihçi bir azınlığa tâbi kılınmış bir nüfusta ihtidanın nasıl bir 
rol oynadığına bakmak gerekir. Bu fetihçiler dillerini ve önce Osmanlı son-
rasında Türk kültürlerini, çoketnili devletler ve bir imparatorluk dahilinde-
ki kozmopolit kentli topluluklara empoze etmeyi nasıl başardılar? 19. yüz-
yılda milliyetçiliklerin ortaya çıkışı, nasıl oldu da 20. yüzyılın ilk yarısında 
Müslüman olmayan dinî azınlıkların Anadolu topraklarından neredeyse ta-
mamen silinmesine yol açtı?

Bir coğrafyanın sahiplenilmesi ve oranın dinî, kültürel ve dilsel olarak 
nispeten homojenleştirilmesi, Helenizmden egemen bir Türklüğe geçiş gi-
bi uzun erimli olguları anlayabilmek için yeni analiz araçları, yeni kavram-
lar, yeni yöntemsel yaklaşımlar geliştirerek disiplinler arasındaki ihtilafların 
ve bölgesel, ulusal, kültürel temelli ayrışmaların ötesine geçmek gerekir. Bu-
nun için disiplinlerötesi ve yatay bir bakış açısı geliştirilmelidir. Helenleştir-
me, Türkleştirme süreçlerini ele almak için geleneksel tarih dönemselleştir-
melerini (Antik Yunan, Antik Roma, Bizantoloji, Osmanlıcılık, medeniyet-
ler...) ve bunlara eşlik eden disipliner ihtilafları aşmaya, Doğu-Batı kırılması 
ve “Ara Bölge” mefhumlarından bahsederek devletlerin ve/veya uzun erim-
li halkların teritoryal mantıklarını ortaya koymaya çalışacağız. Tüm disiplin-
leri yatay bir yaklaşımla kateden, disiplinlerötesi bir bakış açısı benimseme-
ye gayret göstereceğiz.

Doğu-Batı kırılması veya “Ara Bölge”

Doğu ve Batı mefhumları 12. yüzyıldan itibaren Avrupalılar tarafından icat 
edildi fakat özellikle 17. ve 18. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başladı. Bu 
mefhumların kullanılması iki tip medeniyet arasındaki ayrışmayı had saf-
hada belirginleştirdi. Bu iki dünya arasındaki karşıtlığı, MS 395’ten itibaren 
Roma İmparatorluğu’nun Doğu Roma ve Batı Roma olarak bölünmesine ka-
dar geri götürebiliriz. Medeniyetlere dair coğrafi-tarihsel yaklaşımlar, uzun 
erimli medeniyetlerin birçoğunun ortaya çıktığı geniş Avrasya kıtasını bölen 
bir Doğu ile bir Batı arasındaki karşıtlıkla yüzleşmek zorundadır. Öncelik-
le Edward Said’in (1980:347) tezine başvuralım: “Doğu, icat edilmiş bir bü-
tündür; buraya özgü bazı dinî, kültürel ya da ırksal özelliklerle tanımlana-
bilecek, tamamen değişik yerli halklar ve coğrafi bölgeler olduğu düşünce-
si, son derece tartışmaya açık bir meseledir.” Said devam ediyor: “Oryanta-
list tutum ile büyü ve mitolojinin ortak bir özelliği vardır; bu, müstakil, ken-
dinden menkul, kapalı bir sistem olma özelliğidir. Bu sistemde, nesneler ne 
iseler odurlar; ontolojik nedenlerle, hiçbir ampirik veri bu nesneleri ne ye-
rinden oynatabilir ne de değiştirebilir. Avrupa’nın Doğu’yla ve özellikle de 
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İslâm ile teması, Doğu’ya dair temsiller sistemini güçlendirmiş ve Henri Pi-
renne’in dediği gibi, İslâm’ı öyle bir “yabancılık” abidesi haline getirmiştir ki, 
Ortaçağ’dan itibaren Avrupa medeniyeti bir bütün olarak bu yabancıya karşı 
tesis edilmiştir” (Edward Said, 1980, 88).

“Ara Bölge”

Batılıların bilimsel oryantalizminde uzun müddet baskın olan ve kabaca As-
ya ile Avrupa’yı birbirinden ayırıp, ayrım çizgisini de daha batıya yerleştiren, 
hatta bir Doğu ve bir Batı Avrupa tarifi dahi yapan bu ikili Doğu-Batı yakla-
şımının karşısında, Dimitri Kitsikis (1985), Doğu ile Batı arasına konumla-
nan bir “Ara Bölge” tarifi yaparak üçlü bir bakış açısı yerleştirmiştir. E. Rec-
lus’e göre Kitsikis, Doğu ile Batı medeniyetleri arasında köprü rolü oynayan 
ülkeler ve/veya halklar bütününü ayırt eder: Ruslar, Yunanlar, Türkler, Or-
todoks veya Müslüman Balkan halkları, Araplar, İranlılar, Afganlar ve hat-
ta Batı Pakistanlılar.1 Ara bölge iki tip imparatorluğun merkezi olmuştur: bir 
taraftan kalbi Konstantinopolis/İstanbul olan, Boğazlar ve Ege Denizi’ni çev-
releyen merkezî imparatorluklar (Ahameniş Pers İmparatorluğu, Büyük İs-
kender İmparatorluğu, Roma ve sonrasında Bizans İmparatorluğu, Osmanlı 
İmparatorluğu), diğer taraftan merkez imparatorluğun yerini almaya çalışan 
çeper imparatorluklar (Arap Emevi Devleti, Abbasiler, Pers Safevi Hanedan-
lığı, Rus İmparatorluğu). Bu iki tip imparatorluk arasındaki ilişkiler her za-
man çatışmalı olmuştur. Batı, MS 800’e kadar, yani Charlemagne’ın tahta çı-
kışına kadar Bizans medeniyet alanından ayrılmış değildi, fakat bu tarihten 
sonra Ara Bölge’deki merkez imparatorluğu sürekli olarak ortadan kaldırma-
ya çalıştı. 20. yüzyılda Avrupa ile birlikte Kuzey ve Güney Amerika, Avus-
tralya ve Yeni Zelanda da Batı olarak anılmaya başladı. Doğu ise artık Hindis-
tan, Güneydoğu Asya, Kore ve Japonya ile birlikte Çin’i de kapsıyordu. Ara 
Bölge hem Batı’ya hem de Doğu’ya aitti.

Kitsikis’in “Ara Bölge” yaklaşımına benzer bir başka bakış açısı, orada iki-
li bir düzen ile üçlü bir düzen arasında nöbet değişimini tasvir eden Thierry 
Bianquis (1996) tarafından önerilmiştir. Bir taraftan, bugünkü İran ve Irak’ı 
içine alan bir Batı Asya karasal imparatorluğu ile çokdevletli bir Akdeniz im-
paratorluğu veya sistemi arasında MÖ 6. yüzyıldan MS 7. yüzyıla kadar 13 
asır sürmüş bir karşıtlık vardı. Diğer taraftan da, bir tanesi aşağı Irak’ta Sami 
dil ailesine dahil, öteki İran Platosu’ndaki Hint-Avrupa dil ailesine dahil pek 
çok eşzamanlı başkent ile Ahamenişler, Arsaklılar, Sasaniler ile diğerleri He-

1 Dinî açıdan, bu bölge “iki temel din, Ortodoks Hıristiyanlık ve Sünni İslâm, ayrıca üç ek din, Şii 
İslâm, Alevilik ve Yahudiliği içine almaktadır.” (D. Kitsikis, 2002, 109). Katoliklik ve Protestan-
lık Batı’yı, Hinduizm ve Budizm ise Doğu’yu karakterize etmektedir.
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len dil ailesine dahil Helen devletleri, Doğu Roma ve sonrasında Bizans İm-
paratorluğu vardı. Onları ayıran sınırın büyük kısmı Orta Fırat bölgesinde 
olduğundan askerî çatışmalar sürekli nitelikteydi. Suriye coğrafyası Akdeniz 
imparatorluğuna bağlıydı, Orta ve Aşağı Mezopotamya (bugünkü Irak) ise 
Asya imparatorluğuna. Yukarı Mezopotamya (Cezire) ve Ermenistan iki ta-
raf arasında sürekli bir ihtilaf konusuydu.

635 yılından 657’ye 22 yıl içinde, Bizans Suriyesi ve Mısırı, Sasani Mezo-
potamyası ve İranı, Ermenistan ve Kafkasya’nın bir kısmı Arap yarımadasın-
dan gelen Araplar tarafından fethedildi. Bizans’a karşı koymak adına Ama-
nos ve Toros dağları ile Kilikya, garnizon şehirlerin (avâsım) ve güçlendi-
rilmiş alanların (sugur) askerî bölgesini oluşturdular. İber yarımadası ha-
riç, Zağros dağlarının batısında fethedilip Müslümanlaştırılan ve Araplaştırı-
lan topraklarda, fetihten önce ya Aramice-Süryanice, Güney Arapça, Amhar-
ca olmak üzere bir Sami dili ya da Kıpti veya Berberi dili gibi Sami sistemiyle 
benzerlikleri olan diller konuşuluyordu. Birkaç asır içinde bütün yerli halk-
lar Arapçayı yazı ve kültür dili, hatta yerel konuşma dili olarak benimsedi-
ler. Bunlar arasında Hıristiyan ve Yahudiler bile vardı.

Arapça, Zağros’un doğusunda, İran, Mâverâünnehir ve Afganistan’da 
kültür ve yazı dili oldu. Oysa Hint-Avrupa, Kafkasya ya da Türk-Macar kö-
kenli yerel diller, gündelik olarak kullanılan sözlü kültür dilleri olmaların-
dan ötürü daha fazla direnç gösterdiler. Bu diller yavaş yavaş edebi ve bi-
limsel düzeyde yeniden ortaya çıktılar, fakat alfabelerini ve kavramsal ke-
lime haznelerinin büyük kısmını Arapçaya borçluydular. Dilsel sınır artık 
Fırat boyunu takip etmiyordu; Irak’ın doğusuna, Zağros’un eteklerine çe-
kilmişti. Aşağı ve Orta Mezopotamya, İslâm’dan önce Sami dilinin kullanıl-
dığı Yukarı Mezopotamya’nın bir kısmında olduğu gibi, yarımada köken-
li çok sayıda Arap aşiretinin yerleşmesiyle Araplaştı. 11. yüzyıldan sonra 
Toroslar’da, kuzeybatıda Türk dilini konuşan Müslüman coğrafya ile gü-
neydoğuda, Türk veya Kürt askerlerin hâkimiyeti altında Arap dilini ko-
nuşan Müslüman coğrafyayı birbirinden ayıran yeni bir sınır inşa oldu. Al-
tın Orda, Bizans, Anadolu Türkleri, Memlüklerden oluşan bir Doğu Akde-
niz ara alanı, bir taraftan Küçük Ermenistan’ın Anadolu’da temsil ettiği Ak-
deniz Batı Avrupası’nın büyüyen dinamizmi ile diğer taraftan Asya’daki ilk 
Moğol imparatorluğu olan İlhanlıların dağılmasından doğan devletler mo-
zaiği arasında aracılık ediyordu. 14. yüzyılda, çoğunlukla Şiiliğe sempatisi 
olan hükümdarlar tarafından yönetilen Farsi bir Müslüman coğrafya ile ço-
ğunluğu Sünni olan bir Arap ve Türk dünyası arasında Batı Asya’nın payla-
şılması meselesi ortaya çıktı.


