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PONTUS MESELESİNİN TARİHSEL KÖKENLERİ: 

XIX. YÜZYILDA TRABZON RUMLARI ÜZERİNE• 

Özgür YILMAZ .. 

Giriş 

Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihe karıştığı ve Anadolu Türklüğüııün 

ölüm kalım mücadelesi verdiği bir dönemde, tarihsel arka planı olmayan bir 

konuya siyasi çıkarlarm yükleıımesi şeklinde ortaya çıkan Pontus Meselesi 

akademik açıdan henüz yeterince incelenmemiş bir konu olarak karşımızda 

durmaktadır. Meselenin ortaya çıkışmda sadece Yunanistan'ın kurulması ve 

hemen sonra yayılmacı politikalar g_ütmesi değil aym zamanda uluslararası 
çıkarlarm da etkili olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile günümüzde 

Türkiye'nin karşılaşhğı pek çok konu nasıl iki ülke arasındaki bir sorundan 

ziyade gerçekte uluslararası bir boyut taşıyorsa Pontus Meselesi'nin ortaya 

çıkmasmda ve gelişmesinde de oldukça önemli dış faktörler bulunmaktadır. 
Her ne kadar mesel e Türkiye-Yunanistan ilişkileri bağlammda ele alnup Yu

nan Megalo ideası '1111l bir uzanhsı olarak ifade edilse de asimda oldukça ge

niş boyııtlu bir hadisedir. Bu bakımdan başlangıcmdan itibaren Pontus Mese

lesini Osmanlı imparatorluğunun son zamanlarmda patlak veren ulus çatış-
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malan çerçevesinde pek çok nedenle örnek değerini taşıyan bir olay olarak 
açıklamak mümkün gözükmektedir. 1 

Konu ile ilgili araştımıalara bakıldığında, mevcut literatürün mesele
nin tarihsel arka planıyla ilgilenmekten ziyade, oluşması yaklaşık bir yüzyıl 
süren böyle birhadisede, Runılann 19. yüzyılın sonlarında örgütlenmesini ve 
Milli Mücadele yıllarının kanşık ortamında başlayan sila1ılı mücadelelerini 
inceleme eğiliminde olduklan görülmektedir. 2 Yapılan çalışma1ara bakıldı

ğında, kurulması planlanan Pontus Devleti'nin adından dolayı Pontus adının 
kaynağı, Pontus Devleti gibi kavramların açıklanması ve bölge ha1kının kö
kenine yönelik bazı tanımlayıcı bilgiler verilerek sorunun üzerinde temellen
dirilmek istendiği geçmiş ile bağlantılı olmadığı ve bunun politik çıkarlar 
için ajitasyona uğramış bir konu olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır. Diğer 
bir ifade ile konuyu 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki azınlıkların 
Tanzimat ve sonrasındaki reformlar ile kazandıklan haklar, edindikleri eko
nomik güç ve sağladıklan dış destek bağlamında değerlendirerek, konunun 
gerçek anlamda geçmişine ışık tutacak şekilde araştımıalar henüz yeterince 
yapılmamıştır. 3 Herhangi bir hadisenin ortaya çıkmasında olduğu gibi Pontus 

2 

Stefanos Yerasimos, "Pontus Meselesi (1912-123)", Milliyetler ve Smırlar, Balkanlar, 
Kafkasya ve Orta Doğu, İstanbul, 1999, s. 351. 
Bu konuda öne çıkan eserler bkz. Mesut Çapa, Pontus ı'vfese/esi, Trabzon ve Giresun 'da 
Milli Mücadele, Ankara, 1993; Nuri Yazı cı, Milli Milcadele 'de C mı ik Sancağı'nda 
Pontusçu Faaliyetler (1918-1922), Ankara, 1989; Ali Güler, Yakın Tarihimiide Pontus 
Meselesi ve Rımı-Yunmı Terör Örgütleri, Ankara, 1995; Pontus Meselesi, Yay. Haz. Yıl
maz Kurt, Ankara, 1995; Yusuf Gedikli(Yay. Haz.) Pontus Meselesi, İstanbul, 2002; 
Mehmet Oh.-ur, " Pontus Meselesinin Ortaya Çıkışı ve Karadeniz Bölgesi'nde Pontusçu 
Faaliyetler"; Karadeniz Araştımıaları,14, 2001, Ankara, 2007, s. 1-28; Yusuf Sannay, 
"Pontus Meselesi ve Yunanistan'ın Politikası" Pontus Meselesi ve yımmıistmı 'm Politi
kası, Ankara, 1999, s. 1-77; Harnit Pehlivanlı, "Tarihi Perspektifİçerisinde Pontus Olayı: 
Yakın Tarihimize ve Günümüze Etkileri", Ponhıs Jı1eselesi ve Yımmıistmı 'm Politikası, 
Ankara, 1999, s. 79-120. 
Bunun yanında meseleyi XIX. yüzyıldaki Osmanlı İmparatorluğu 'ndaki gelişmeler ile ele 
alıp meseleyi bütüncül bir şekilde inceleyen bazı çalışmalara da rastlanmaktadır. Bu ko
nuda Mehmet Bilgin tarafından yazılan ve bölge ile ilgili yazann diğer makaleleri ile bir
likte Karadeniz'de Post-Modern Pontusçuluk adlı kitabında yayınladığı "Pontus Mesele
sine Tarihsel Bakış" ve "Doğu Karadeniz'de Pontusçuluk ve Etnik Gurup Oluşturma Faa
liyetleri" adlı makaleler Pontus meselesine 19. yüzyıldaki.gelişmeler ışığında ve mesele-
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Meselesi'nin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde de zannedilenden daha ge

niş bir tarihsel geçmiş yatmaktadır. Meselenin doğru bir şekilde tahlili, sade
ce hadisenin 20. yüzyılın ilk dönemlerindeki eyleme dönüşen boyutunun de

ğerlendirilmesi ile değil aynı zamanda sorunun baş aktörleri olan Osmanlı 
Rumlannın 19. yüzyıldaki iktisadi ve sosyal yapılannın ve hadisenin ulusla

rarası hususiyetlerinin de değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu bakınıdan 

I. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı yenilgisini fırsat bilerek silahlı eylemiere 

girişen ve 19. yüzyılda imparatorluğun en müreffeh ceınaatlerinden biri olan 

Rumları bu tercihe sevk eden gelişmeleri aydınlatmak, bilinenin aksine so

runun daha da eskilere dayandığını ve belirtilerini daha önceden gösterdiğini 

de ortaya koyacaktır. Böyle olmakla birlikte bu çalışma Yerasimos'un belirt

tiği hadisenin "çok yönlülüğü"nü tam anlamıyla ortaya koymak iddiasında 
değildir. Şüphesiz yeni veriler ışığında konu üzerinde yeni açılımlar yapmak 

mümkün olmakla birlikte bu çalışma, 19. yüzyılda Trabzon'da Rum cemaati 

üzerinde durarak, Pontus Meselesi olarak tarif edilen hadiseye değişik bir 

açıdan yaklaşınayı hedeflemektedir. 

Konuya 19. yüzyılda Trabzon Rum cemaati üzerine bazı bilgiler vere

rek başlamak istiyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli cemaatlerin

den biri olan Rumlar, Trabzon'da Müslümanlardan sonra en kalabalık cema

ati oluşturmaktaydılar. Şehrin Osmanlı idaresine geçmesinden itibaren Rum 

nüfusu, gerek iç göç gerekse de ihtida hareketleri, Kafkasya'dan olan göçler 

ve özellikle 19. yüzyılda Rumların Rus topraklanna göçü gibi nedenlerden 
dolayı azalmıştır.4 Bununla birlikte vilayetin Rum nüfusu söz konusu oldu

ğunda tüm Vilayet geneli ile Trabzon şehrinin farklı demografik eğilimler 

nin uluslararası boyutu da dikkate alınarak ele alınmıştır ve bu bakımdan konuyu daha 
bütüncül bir bakış açısı ile incelemektedirler. Bkz. Mehmet Bilgin, Karadeniz 'de Post
Modem Pontusçuluk, İstanbul, 2007. 
Geresimos Augustinos, Küçük Asya Rumları, Ondokuzımcu Yüzyılda İnanç, Cemaat ve 
Ehıisite, çev. Devrim Evci, Ankara, 1997, s.44; Osmanlı fethini müteakip şehrin demog
rafik durumu hakkında bkz. Heath W. Lowıy, Trabzon Şehrinin İslamkışması ve Tiirk
leşmesi, çev. Demet- Heath Lowıy, İstanbul, 1981; M. Hanefi Bostan,XV-XJll Asırlarda 
Trabzon Sancağmda Sosyal ve İktisadi Hayat, Ankara, 2002. 
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gösterdiği görülmektedir. Bu yüzyılın ortalannda, ticaretin yoğun olduğu 

dönemlerde çevre köy ve kasabalardan şehre doğru bir göç hareketi olmuş, 
ticaret durgunlaşhğmda ise bu yenigelenler ya geldikleri yerlere ya da başka 

iş iıııkfuıları için özellikle İstanbul'a gihnişlerdir.5 Şehir nüfusunun hemen 

hemen her kesiminin kendi içinde %100 oranmda arhnasmm yanmda özel

likle yan sektörlerde çalışan Türklerin, ticaretin düşüşe geçmesiyle birlikte 
şehirden aynldığı, buna karşın daha iyi eğitime ve iş deneyimine sahip gay

rimüsliınlerin ise çoğunlukla şehirde kaldığı görülmektedir.6 Bu demografık 

değişim yüzyılın sonlanna doğru Müsliın ve gayrimüsliın oranlarının birbi

rine yakın bir şehir tablosu karşımıza çıkarmaktadır. Cemaatlerin oranlarının 

değişmesi yanında gelişen ekonomik olanaklar yüzyılın başında 15-20 bin 
kişilik küçük bir sahil şehri olan Trabzon'un nüfusunu yüzyılın ortalanııda 
üç misli arhnasma neden olmuş fakat ticari olanaklara bağlı olan nüfus yüz

yılın son dönemlerinde düşme eğilimi göstermiştir. 

İmparatorluğun içersinde öteden beri özel bir yer işgal eden ve çoğun
lukla Bah Anadolu ve Ege adalannda meskfin olan Rumiann ticaret, gemi 

taşımacılığı, baııkerlik ve benzeri işlerle uğraşaıı kesimi bilhassa 19. yüzyıl

da oldukça zenginleşmiş ve Balı'yla sürekli bir ilişki içersinde olabilmişti.7 

Tanzimat döneminden itibaren kazandıkları haklarla merkezde ve taşrada 
yönetim mekanizmasına katılan Rumlar Isiahat Fermanı'ndan sonra Meclis-i 

Vala-yı Alıkaın-ı Adiiye gibi üst düzey organizasyonlara da dalıil olmuşlar

dır. 1864 Vilayet Nizaıımaınesi doğrulhısunda oluşhırulan şehirdeki Meclis-i 
Umumi'de ikişer Müslüman ikişer de gayrimüsliın bulunacaktı.8 Bu süreçte 

Müslümaniann yanmda Trabzon'da ikinci cemaat olan Rumiann idari işlere 

A. Üner Turgay, "Trade and Merchants in Nineteenth-Century Trabzon: Elements of 
Ethnic Conflict", Clıiristians and Jeıvs in the Ottoman Empire, ed. B. Braude-B. Lewis, 
New York, ı982, s. 304. 
Turgay, a.g.m., s. 304. . 
Kemal Beydilli, "Küçük Kaynarca'dan Yıkılışa",Osmanlı Devleti Tarihi, c. I, ed. 
Ekmeleddin İhsanoğlu, istanbul, ı999, s. 84. 
Gülnihai Bozh.-urt, Alman ve İngiliz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığı Altmda Gay
rimiislim Osmanlı Vaiandaşlarmm Hukuki Dımmm (1839:-1914), Ankara·l996, s. ı ı ı. 
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katıldıklan görülmekt~dir. Bununla birlikte Rum cemaati, Trabzon 'un bir 
liman şehri ve imparatorluğun önemli merkezlerinden biri olması dolayısıyla 
dış etkilere açık bir yapı sergiliyordu. Özellikle şehrin ticari yükselişiyle bir

likte uluslararası bir öneme kavuşması bu etkileşimi daha da arttırınıştır 

Şehrin en eski sakinlerinden olan Rumların, tüm imparatorlukta oldu

ğu gibi Trabzon'da da ekonomik ilişkilerde önemli bir yere sahip olduklan 

göze çarpmaktadır. Şehirde yaşayan Rumlar genelde ticaretle uğraşıyordu. 
Pek azı ziraat ve diğer mesleklerde çalışmak-taydı. Fakat ilerleyen dönemler

de ticaretle beraber gelen zenginleşme ile daha güçlü bir konuma gelen 

Rumlar en küçük fırsatlan değerlendirerek maddi gelişme vasıtalarını elle

rinde toplamaya yöneldiler.9 

Rumlar sadece şehirdeki ticaret ile ilgileıuııiyorlardı. Karadeniz'in 

uluslararası ticarete kapalı olduğu dönemde bile Rumlar Karadeniz ticaretin

de, Müslümanlardan sonra gelen en etkin zümreydi.1° Fakat 177 4 Küçük 
Kayııarca Antiaşması sonrasmda Karadeniz'in uluslararası ticarete açılması, 

etkisini Trabzon üzerinde de gösterıneye başladı ve bmıa paralel olarak Türk 
tüccarların geliri azalırken Çarlık ile Eflak ve Boğdan'm Fenerli Beylerinin 

himayeci tutumlan sayesinde Rumlar büyük bir avantaj yakaladı. Ayrıca 

Rusya'ıuıı bu bölgeyi etkisi altına alması ve yavaş yavaş Müslüman tüccarla
rm buralardan tasfiyesi, zamanla uluslararası önemli bir ticaret merkezi olan 

Trabzon'un tüccar zümresini de etkileye~el-.-tir. Rumlar bundan sonra özellik
le Rusya'nm desteğini arkalarma almış ticarette önemli bir konuma gelmiş

lerdir. Bunun ötesinde Rumların 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan son

raki serüvenleri daha farklı bir hal almıştır. Bu savaş ile Rusların Bulgar ve 

Ermeni reaya ile ilk kez fiziki temas kurmalarınm yanmda Rus ordusunun 

10 

Abdullah Saydam, "XIX. Yüzyılda Trabzon'un Ticari Önemi ve Ulaşım Sektörü", Kıb
ns'tan Kafkasya'ya Osmanlı Dünyasmda Siyaset, Adalet ve Raiyet, Trabzon, 1998, s. 
281. 
Karadeniz'in kapalı olduğu dönemde bile Karadeniz limanlan arasında sadete ticari değil 
kiiltürel bir münasebet de söz konusuydu ve burada da Rum tüccarlann da etkisi bulun
maktaydı. Bkz. Constantin C. Giurescu, "Les Relations Des Pays Roumains Avec 
Trebizende Aux XIV e- XIXe Siecles" Revue Roumanie D 'Historie, 2/1974, s. 242-243 
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Doğu Anadolu'yu işgal etmesi ve Gümüşhane'ye kadar ilerlemesi Rumlan 
Rus etkisine daha açık bir hale getirmiştir. 11 Aynca uluslararası ticarette 
Rusya'nın desteğini almalannın yanında bu kez de Trabzon'un bir transit ti
caret merkezi olmasının getirdiği devletlerarası rekabet de Rumiara sığma
caklan yeni kapılar açmıştır. Bu bağlamda XIX. yüzyılda bölgedeki Rumla
rm üzerinde etkili olan unsurlan iç ve dış unsurlar olarak iki ana kategoride 
incelemek mümkiindür. 

I. Cemaat Üzerinde Etkili Olan Dış Unsurlar 

Dış unsurlar içersinde öncelikli olarak sayılması gereken güç şüphesiz 
Rusya' dır. Uzun yıllar sürdürdüğü politikalar ile güneye doğru İnıneye çalı
şan Rusya hem söz konusu olan bölgeye yakınlığı hem de Osmanlı Rum ve 
Ermenilerini koruyup kışkırtması bakınırndan öne çıkan ilk güçtür. Bunun 
yanında Rusya'nın güneye sızmasını engellemek gibi bölge üzerindeki stra
tejik hesaplan olan İngiltere'nin de diğer bir dış unsur olduğu söylenebilir. 
Rusya ve İngiltere'nin yanında, önceleri imparatorluğun bir iç meselesi iken 

uluslararası girişimler sonucunda bağımsız bir devlet olan Yunanistan unsu
runu da cemaat üzerinde etkili olan belli başlı dış unsurlar arasında saymak 
gerekmektedir. Etkinliği ve tarilisel olarak önceliği bakımından izah edilmesi 
gereken unsur Rusya' dır. 

a) Rusya 

Bilindiği gibi Rusya'nın yaklaşık yüz yıldır sürdürdüğü bir mücadele
den sonra 177 4 Küçük Kaynarca Antiaşması ile beraber Karadeniz' de ticaret 
yapma hakkını elde etmesi ve Karadeniz'deki Osmanlı hakimiyetinin kınl
ması 18. yüzyıl Osmanlı tariliinin en önemli hadiselerinden biri olmanın ya
nında bu antlaşma ile Rusya'nın Osmanlılar karşısında elde ettiği üstünlük 
Osmanlı Ortodoksların da bundan sonraki kaderini tayin etmede oldukça 

ll Beycliİii, a.g.m., s. 87. 
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önemli bir gelişmedir. 12 Bundan sonra Rusya, Ortodoksiann hamiliğine so
yunacak ve Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki politik emellerini gerçekleş
tirmede Rumlar ve Ermenilerden istifade edecektir. Özellikle etkileri daha 
sonra görüleceği üzere, Küçük Kaynarca Antiaşması'nın ll. maddesinin en 
önemli noktalanndan biri de Ruslann istedikleri yerde konsolosluk açabil
melerine inıkfuı tamyan maddenin uygulanması olmuştur. Bu hakla birlikte 
Rusya, etkilerini ilerleyen dönemde özellikle sosyal ve ekonomik hayatta 
gösteren dengesizliklerin, huzursuzluklann ve entrikalann bir açıdan kay
naklanndan biri olan Osmanlı İmparatorluğu 'ndaki en yaygın konsolosluk 

ağını tesis etmiştir. 13 

Karadeniz'in uluslararası ticarete açılması sonrasında hem Rusların 
hem de Rumiann karşılıklı olarak istifade ettiği bir ilişki söz konusuydu. 
Rusya uzun yıllardır Karadeniz' e çıkmak ve serbest ticaret yapmak için mü
cadele ettiyse de asimda bunu gerçekleştirecek bir altyapıya salıip değildi. 
Ruslar için bu açığı kapatacak olan uzun yıllardır Karadeniz'de tesis ettikleri 

12 

13 

Her ne kadar antlaşmanın maddelerine göre Rusya tam olarak Ortodoksiann koruyucusu 
olarak ortaya çıkmasa da Rusya'nın bundan sonraki hedefini göstermesi bakınundan 
önemli bir işaretti. Antlaşma maddelerinin tahlili için bkz. Osman Köse, 1774 Küçük 
KaynarcaAntlaşması, Ankara, 2006, s. 131-142. 
İlber Ortaylı, "XVIII. Yüzyıl Türk-Rus İlişkileri", Osmanlı İmparatorluğu 'nda İ/..1isadi ve 
Sosyal Değişim, Makaleler, c. I, Ankara, 2004, s.385; Yaptığımız tespitiere göre Trab
zon'da konsolosluk tesis eden ilk ülke Rusya olmuştur. Turgay 1805'te şehirdeki tek kon
solasun Rus konsolosluğu olduğunu söylese de Yerasimos İran ticareti ile ilgilenen Na
polyon dönemindeki Fransızlann Trabzon'un önemini kavrarlığını ve 1801 yılında, Trab
zon'da ikamet edecek olan yabancı konsoloslardan ilki olan Dupre'nin bu tarihten itiba
ren şehre yerleştiğini belirtmek-tedir. Aynca yine Fransız kaynaklarının verdiği bilgilere 
göre, 1796 yılında, içinde Beauchamp'ın da bulunduğu bir Fransız keşif heyetinin Trab
zon'a geldiği tarihte, hem Trabzon'da hem de Sinop'ta bir Rus konsolosu bulunuyordu ve 
bunu ilk Fransız konsolosu Dupre de belirtmekteydi. Bkz. A. Üner Turgay, "Trabzon", 
Doğu Akdeniz'de Limmı Kentleri, çev. Gül Çağalı Güven ed. Ç. Keyder, Y. E. Özveren, 
D. Quataert, İstanbul, 1994, s.49; Stephane Yerasimos, "La Communaute Grecque de 
Trabzon Au 19• Siecle" Ciepo, Osmmılı Öncesi ve Osmmılı Araştınnalari Uluslararası 
Komitesi - VII. Sempozyımı Bildin'leri, Ankara, 1994, s. 247; Michael E. Meeker, 
İmparatoluktmı Gelen Bir Ulus, Türk Modemilesi ve Doğu Karalieniz 'de Osnımılı 
Mirası, İstanbul, 2005, s.204-205. 
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ticaret ağıyla aktif olan Rumlarclı. 14 Araştırmalar, Rusların Karadeniz'e ilk 
çıkmaya başladıkları dönemlerde bu potansiyeli oldukça etkili bir şekilde 

kullaııdığnıı göstermektedir.15 Fakat Rumları asıl etkileyen güç Rusların do

ğuda ve batıda Osmaıılılara karşı yaptıkları savaşlar ve Osmaıılıların yenilgi

leri Osmaıılı gayrimüslim halkım doğrudan yabancı etkisine maruz kalma

sıydı. Nitekim bu süreç içersinde Trabzon Rum cemaatini etkileyen ilk unsur 

1828-1829 Osmaıılı-Rus Savaşı'dır. Bu olay cemaati iki yönüyle etkilemiş

tir. Bir yandan bu savaş sırasında Doğu Anadolu'nun Rus işgali altında kal

ması ve buraya ekilen nifak tohumliın, bir yandan da savaşın sonucunda ya

pılan Edirne Antıaşması ile Yunaııistaıı'ın bağllllsız bir devlet olarak kabul 

edilmesi bölgedeki Rum nüfusunun kaderiılİ etkilemiştir. 16 Hatta bölgedeki 

Rumlar için Gümüşhane'nin geçici olarak işgali Yunan bağllllsızlığındaıı bi
le dalıa etkili olduğu söylenilebilir.17 Aslında dalıa genel bir ifade ile yüzyılın 

başlarındmı 1916 yılında Rusların Doğu Karadeııiz'i işgal etıneleriııe kadar 

bölge halkı bizzat da Rumlar üzerinde Rusların aynadıkları oyunlar mesele

nin bir bakıma tarihsel geçmişine ışık tutınaktadır. 18 

ı4 

ıs 

ı6 

ı7 

ıs 

Rumiann 18. yüzyılın sonlannda ve 19. yüzyılın ilk yansında Karadeniz'de tesis ettikleri 
uluslararası ticaret ağı için bkz. V assilis Kardasis, The Greeks in Southenz Rııssia,1775-
1861, NewYork,200l. 
Theophilus C. Prousis'in XVIII. yüzyılın sonlan ve 19. yüzyılın başlannda bazı Rus bel
geleri üzerinde yaptığı araştırma, Rusya'nın Karadeniz ve Akdeniz'deki ticaretinin genel 
profilini sunmaktadır. Prousis, Rus bandıralı gemileri işletenierin çoğunun Karadeniz li
manlannda ikamet eden Rum ve İtalyan kökenli gemiciler olduğunu belirtmektedir. Bu
nun yanında· gemilerin adlannın İtalyanca ve Rumca olmalan ve İtalyan ve Rumlar tara
fından işletilmeleri Rusya'nın ticaretinin büyük oranda bu zümrelere dayandığını ortaya 
koymak.'1adır. Theophilus C. Prousis, "Risk.-y Business: Russian Trade in the Ottoman 
Enıpire in the Early Nineteenth Centııry", Mediterranean Histarical Review, XX/2, Tel 
Aviv, 2005, s. 201-207 
Osmanlı Devleti bu antlaşma ile Yunanistan'ın bağımsızlığını ve topraklann kesin olarak 
elden gittiğini tanımasının yanında Yunanistan Osmanlılar aleyhine topraklannı devamlı 
olarak genişletmeye çalışması başka topraklann da elden çıkmasını hazırlamıştır. Fahir 
Annaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), Ankara, 1999, s. 184. 
Yerasinıos, a.g.nı., s. 262-263. 
Bilgin, a.g.e., s. 145. 
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Neal Ascherson Karadeniz adlı kitabında XIX. Yüzyıl boyunca iki 
kuvvetin kadim Doğu Karadenizli Rum toplumu üzerinde etkisini gösterdi
ğini belirtnıeki:edir. Bunlardan ilki Yunan milliyetçiliği, diğeri de Karadeniz 
çevresinde yükselen Rus gücü ve ardı ardına savaşlarla Rusya'nın Batı'da 
Balkanlara, doğuda Kafkasya'mn salıil kesimine ilerlemesidir. Her savaş 
Anadolu' da Hıristiyanlarla Osmanlı otoritesi arasındaki gerilimi arttırarak, 
Rumların onları hoş geldin ile karşılayan Rus İmparatorluğu'na gitinesine ve 
çoğunluğu Kafkaslardan olmak üzere Müslüman mültecilerin Karadeniz sa
hillerine akın etinesine yol açmıştır. 19 Yüzyıl boyunca Rusya'nın Trab
zon'daki konsolosları faal bir şekilde bölgedeki Ortodoks halkı ve özellikle 
zanaatkar olanları, Çarlık hakinıiyetindeki Kafkasların liman şehirlerindeki 
altyapı çalışmalarında kullanmak için göçe teşvik etiniştir. Rusya bu hareket
le aym zamanda 1856'dan sonra Müslüman Kafkasyalılardan temizlenen bu 
bölgeleri bu Rum göçmenler ile doldurmak istiyordu. 20 1828-1829 Osmanlı 
Rus Savaşı 'ndan sonra yaklaşık 42.000 Rum, bölge nüfusunınıneredeyse üç
te biri, Rus ordusuyla birliki:e bölgeden çekilıniştir. Kırını Savaşı'ndan sonra 
daha fazla Rum bölgeden ayrılarak Gürcistan ve Kırını'a yerleşmiş 1877-

19 

20 

Neal Ascherson, Karadeniz, çev. Kudret Emiroğlu, İstanbul,2002, s. 235-236; Ruslann 
Kınm ve Kafkaslan Müslümanlardan temizleme politikalannın bir neticesi olan kitlesel 
göç hareketleri 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan itibaren başlamak üzere Kınm Sa
vaşı (1854) ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında aratarak devam etmiştir. Ab
dullah Saydam, Kırım ve Kafkas Göç/eri, 1856-1876, Ankara, 1997; Süleyman Erkan, 
Kınm ve Kafkasya Göçleri (1878-1908), Trabzon, 1996. 
Anthony Bryer, "The Pantic Greeks Before the Diaspora" T/ıe Post-Byzantine 
lvfommıenls oft/ıe Ponlos, Aldershot, 2002, s. XXXIII. İngiliz Konsolosu G. A. Stewens 
10 Kasım 1857 tarihli raporu bu konuyu oldukça iyi açıklamah.-tadır. "Civar köylerinden 
Santah özellikle duvarcı, taş işçisi, tuğla örücü ve inşaatçı yaklaşık 600 Rum ailenin 
Poti'ye göç etmek üzere olduklannı öğrendim. Orada Rus konsolosu, yapımı düşünülen 
yeni !imanın ve kentin inşasında çalışacak olan bu kişilere verilmek üzere toprak ve baş
ka ayncalıklar vaat etmiştir." F0524/10'dan Anthony Bryer" The Crypto- Christian of 
The Pantas and Cansul William Gifford Palgrave ofTrebizond", Peop/es mıd Settlement 
in Anato/ia mı d the Caucasııs, 800-1900, Varioum Reprints, London, 1998, XVII. Kısım, 
s. 42; Rusya bu eylemlerine daha sonra da devam etmiştir. Fakat göç edenlenn bir kısmı, 
Osmanlı topraklannda bulduklan huzuru bulamamış olacak ki geri dönme talebinde bu
lunmuş veya yasadışı yollarla Karadeniz'in güney sahillerine dönmüştür. Bkz Kemal H. 
Karpat, 0S7nmı/ı Niifusıt (1830-1914), çev. Bahar Tımakçı, İstanbul, 2003, s 111. 
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1878'teki Osmanlı Rus savaşından sonra başka bir göç yaşanmış ve 1880'e 
gelindiğinde yaklaşık 100.000 Rum çarın Hıristiyan koruması altına sığın
mıştır. Bu göçlerin sonuncusu I. Dünya Savaşı sırasında yaşanmıştır. Kara
deniz'in güney salıili boyunca ilerleyen Rus ordusu Trabzon'u iki yıl süre ile 
1916-1918 yılları arasmda işgal etıniştive ordu çekilirken 80.000 Rum daha 
misillerneden korkarak Ruslarla birlikte bölgeden çekilmiştir. 21 

Trabzon Rum cemaati nazarında Rusya'nın ayrı bir yeri vardı ve bunu 
Rus konsoloslarına ve diğer görevlilere karşı göstermekien geri durmuyor
lardı. Nitekinı bir Rus deniz fılosunun veya çarlık diplomatlarından birinin 
ziyareti Ortodoks kilisesinde düzenlenecek bir dizi k'"Utlama ve toplantı için 
fırsat yaratıyordu.22 Rumların Ruslara karşı olan bu tutumları 19. yüzyılda 
şelıre gelen seyyabların notlarında ve özellikle de şehirde birbirini kollayan 
konsolosların raporlarında görülmektedir. Mesela 1869 yılında Trabzon'a 
gelen Deyrolle, doğru bir öngörüyle Rumların hu eğilinıi hakkında: "Trab
zon Rumları ki Ermeniler gibi devletin reaya diye anılan teb 'alarıdır. Bab-ı 

Ali 'den ziyade Rusya ya karşı bir bağlılık, muhabbet göstermektedirler. On

ları bu tercihe sevk eden mantığı anlamak kolay değildir. Bence efondinin 

değişmesi zararlarma olacak" demektedir. 23 Deyrolle 1869 yılmda Rumla
rm durumunu iyi talılil etıniş olacak ki gelecekteki olası bir siyasi kargaşanın 
Rum cemaatine yarar getirmeyeceğini belirtınekiedir.24 Bunun gibi Rumların 
Ruslara olan meyli ile ilgili olarak konsolosların verdiği bilgiler de anlamlı
dır. Deyrolle'un seyahatinden iki yıl önce, Trabzon'daki İngiliz konsolosu 
W. Gifford Palgrave raporunda özellikle bazı mahallelerde yabancı ve bil

hassa Rusya~nm etkisinin ve entrikalarının oldukça aktif olduğunu, buralar-

21 Ascherson, a.g.e., s. 235-236. 
22 Augustinos, a.g.e., s. 333. 
23 Theophile Deyrolle, 1869'da Trabzon 'dan Erzunmı 'a Seyahat, çev. Reşat Ekrem Koçu, 

İstanbul, (trsz), s. 16. 
24 İngiltere'nin Trabzon Konsolosu Alfred Billioti de 25 Eylül 1873 tarihli raporunda, eği

timli Rumiann olası bir Rus istilasının mevcut durumlannı kötüleştirebileceğini düşün
düklerini belirtmeh.-tedir. Turkey No. 16 (1877), p. 116-118'den aktaran Bilal N. Şimşir, 
Eritts/ı Docımıents on Ottoman Annenians, vol. I (1856-1880), Ankara, 1982, Bel. No. 
26, s. 73. 
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daki Hıristiyanları huzursuz etmekle kalmayıp Müslümanların şüphelerini de 

harekete geçirdiğini belirtmektedir. Palgrave, aynca bu tepkinin o zamanda 
bir sosyal patlamaya dönüşme ihtimalinin olmadığını fakat ilerde olabileceği 
ihtimalini belirttikten sonra Hıristiyanların ve özellikle Rumların şikayetleri

nin adil olmadığını, amaçlarının çoktan edindikleri eşitlik olmadığını bilakis 

hakimiyet istediklerini ifade etmektedir.25 Palgrave'den sonra şehirde görev 
yapan diğer İngiliz konsolosu Alfred Biliotti 26 Ekim 1878 yılındaki rapo

runda, Rus konsolasunun tekrar şehre gelmesi üzerine Rum Piskoposunun 
Rus himayesindekileri 1.ııtsadığını belirttikten sonra: ''Rus konsolasunun ka

raya çzkmasma tanıklık etmek için büyük bir kalabalık toplandı. Konsolasun 

gelişi ki, bana göre, şehirdeki Rumlai· ve Ermeniler tarafmdan memnuniyetle 

karşılanıyor"26 demesi Rumların aşınlıklarının ve Rusya'ya duydukları ilgi

nin bir göstergesiydi. 

Rusya ve onun gibi güçlü devletlerin Osmanlı İnıparatorluğu'nun içiş
lerine karışmalarının en önemli araçlanndan biri de Trabzon'da da kendini 
gösteren Hinıaye (the proü}ge) sistemiydi. Hinıaye sistemi çerçevesinde im

paratorluktaki tüm elçilikler hükümetten her bir elçi değişiminde yenilenen 

pek çok berat elde etti. Bu heratların sadece kendi hizmetkarları için verilmiş 

olmasına rağmen bazı elçiler, bu ayncalığı suiistimal ederek, heratları zengin 

Rum, Ermeni ve Yahudi reayaya satmaya başladı.27 Önceleri kapsamı böyle

sine çok geniş düşünülıııeyen himaye sistemi zamanla A vrupalılann elinde 

bir silaha dönüştü. Böylece bu uygulama heratlı denilen özel ayncalıklı bir 
sınıf yarattı ki bunlar verilen bu ayncalık sayesinde ticari işlemlerde vergi 

muafiyeti ve ayrıcalıklı muamele hakkı elde ettiler. Bu uygulama özellikle 

Kınm Savaşı sırasında yoğunluk kazanmakla birlikte savaştan sonra Osman-

25 FO 195/812'den Bryer, The Crypto- Christian .... , s.67. 
26 FO 424/76'dan ah.'1aran Bilal N. Şimşir, a.g.e., Bel. No. llO, s.242-243; Bunun ötesinde 

Rumlar ve özellikle Trabzon'dakiler, Rus imparatorunun ve imparatorluk ailesinin koru
ması ve refahı için kiliselerinde dua ediyordu. Salahi R. Sonyel, Minorities mıd tlıe 
Destnıction oj tlıe Ottommı Empire, Ankara, 1993, s.197. 

27 Sonyel, a.g.e., s. 197; Himaye sistemi hakionda aynca bkz. Salahi Sonyel, "The Protege 
System in the Ottoman Empire and i ts Abuses", Bel/efen, LV/214, Ankara, 1991. 
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lı İmparatorluğu'nun her vilayetine yayıldı. Böylece ülkenin önemli ticari 

merkezlerinde binlerce yerli Hıristiyan, Avrupalı güçlerin koruması altına 
girdi. 28 

Himaye sisteminde ayın süreç Trabzon' da da oldukça açık bir şekilde 

yaşandı. Özellikle A. Üner Turgay'~ Trade and Merchants in Nineteenth
Centwy Trabzon: Elements of Ethnic Conflict adlı makalesinde Trabzon'da 

yaşanan himaye alhna alma olaylan ve bunların sonuçlan açık bir şekilde 

görülmektedir. Gayrimüslimlerin aldığı beratlarla özellikle ticari alanda 

Müslümanlarla olan rekabetlerinde daha avantajlı çıkmaları, zamanla Müs

lümaıı toplumunun tepkisini çekmiş, 1869 yılında bu tür suiistimaller kontrol 

altma almmasma rağmen Müslümanlar arasmda huzursuzluk tohumlan çok

tan ekilıııişti. 29 Himaye konusunda özellikle Rusya ve İngiltere arasmda bir 
çekişme yaşanmaktaydı. Mesela İngiliz konsolos Palgrave'iıı 1868 yılı rapo

runa göre Trabzon'daki Rus konsolosluğuna bağlı 343 kişi bulumnakta ve 

bunlarm çoğuuluğunu da Osmaıılı vatandaşı Rum ve Ermeniler oluşturmak
taydı.30 Şehirdeki Rus ve İngiliz konsolosu korumalan altındakilerin sayısım 

arthrmak için devamlı bir çekişmenin içiııdeydiler ve sürekli olarak birbirle
riniıı faaliyetlerini rapor ehnekteydile21 ve bu rekabet, İngiliz- Rus mücade

lesinin gayrimüslim Osmanlı tebaası üzerinde adeta bir yansunası olarak 
karşnnıza çıkmaktadır. 

28 

29 

30 

3ı 

Turgay, Trade and Merchant., s. 297. 
Turgay, Trade and Merchant., s.293. 
İsmail H. Demircioğlu, "İngiliz Konsolosu Palgrave'e Göre 1868'de Trabzon Konsolos
luklan", Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tari/ı- Dil- Edebiyat Sempozyumu Bildirileri 
(3-5 Mayıs 2001), c. L Trabzon, 2002, s.488. 
Trabzon'daki İngiliz konsolosu Stevens, 9 Ekim 1858 tarihli raporunda şöyle diyordu: 
"son iki yada üç ay içersinde Rusya himayesi altına girenierin sayısını vermek imkansız
dır; fakat bunların rakamı 200 kadar hesaplanabilir ki, pek ai bir istisna ile hepsi Hıristi
yan toplumunun bireyleridir". Stevensaynı zamanda hükümetin yöneticilerine, bu berat
lılara karşı nasıl tavır takınılması gerektiğini de belirtıııektedir. FO 524/12'den Bryer, 
The Crypto- Christian, s.50 
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b) Yunanistan 

Trabzon Rumlan üzerinde etkili olan diğer bir dış güç olarak Yunanis
tan 'ı zikretnıek mümkündür. Her ne kadar Rusya kadar etkili olmaktan uzak 
ise de takip ettiği politikalar ile Rumlan etkilemiştir. Yerasİmos Trabzon 
Rumlannın Rusya'ya karşı olan ilgilerinin belli bir zaman sonra Yunanistan 
lehine değiştiğini, Rus konsoloslann yerini Atinalı konsoloslann aldığnn, bu 
konsoloslann halkı etkilediğini ve Yunan çıkarlan ile halkın kendisini daha 
fazla özdeşleştirdiğini yazınaliadır. 32 Milliyetçilik duygusunun etkisi ile 
Yunanlılarakarşı bir ilgi ortaya çıkmaya başladıysa da 1829 ve 1877 yılmda 
olduğu gibi 1916'da da şehri işgal eden Rus askerlerini karşılayanlar yine 
19. yüzyılda çarlığın diplomatlanna karşı bir bağlılık hisseden ve onlarla bir

likte göç etmekten başka seçenekleri olmayan Rumlardı.33 

Cemaatiıı okumuş ve uluslararası bağlantılan olan elit kesimi hem 

~ransız ihtilali'nin yarattığı fikirlerden hem de bunun imparatorluk içindeki 
en mülıim neticelerinden biri olan Yunan isyanının meydıiııa getirdiği fıkir 
hareketlerinden oldukça etkileıımiştir. XIX. yüzyılın ortalanna dek Trabzon 
vilayeti sakinlerinin ezici çoğunluğunda ulusal kimlik bilinci yoktu. O dö
neme kadar Trabzon vilayetinde ve tüm Doğu Karadeniz'de halk kitleleri ya 
Müslüman dini kimliğini ya da Ortodoks Hıristiyan (Rum) dini kimliğini bi
liyordu. Anadolu'daki halk kitlelerinin ulusal kimliği, özellikle 1839 Tanzi
mat reform fermanı sonrası dönemin yapay bir ürünüdür.34 Yunan Devleti 
kuruluşundan hemen sonra dört bir tarafa yayılmış ve artık farklı nitelikler 
arz eden Helenizm dünyasının siyasi sözcüsü ve kültürel lideri rolünü be
nimsemeye başlamıştı. Buradan hareketle kurulmasından sonra Yunan Kral
lığı, Osmanlı topraklanndaki Ortodoks Rumiann durumunu etkileyen önemli 
unsurlardan biri haline geldi.35 Hatta Yunanistan'ın Trabzon konsolosu Yu-

32 Yerasimos, La Communaute Grecque, s. 265. 
33 Bryer, Fontic Greek, s. XXXIII. 
34 Georgios Nakracas, Anadolu ve Rum Göçmenlerin Kökeni, çev. İbram Onsunoğlu, İstan

bul, 2005, s. 180. 
35 Augustinos., s. 308-311. 
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nan irredentizıninin savunuculuğunu yapmaktan da çekiıunemiştir. Fran
sa'nın Trabzon konsolasunun Girit İsyanı sırasında şehirdeki havaya ilişkin 
verdiği bilgiler oldukça önemlidir: "Doğru olan tek şey, Trabzon Rum nüfu

sunun Girit isyan mı öğrendi ği nde Girit 'li isyancılarm Türkleri adadan at
malm·mı ve Epir ve Taselya 'nz Osmanlı boyunduruğundan kurtulmasını 

görmek istediklerini yüksek sesle ifade etmekten çekinmedikleridir; bazı Türk 
eşrafin önünde, Müslümaniarz çok yaralayacak sözler söylendi ve Yunan 

konsolosuun kendisi bile,~Rumlarzyatzştırmaya çalzşacağzna, Rumiara Kral

lığın yakmda büyüyeceği umudunu. aşılaym·ak balıarda Ortodoks Hıristiyan

larm dileklerinin gerçekleşeceğini söyleyerek onları daha da coşturuyor

du. "36 Her ne kadar şehirdeki diğer konsoloslar kadar etkili olmasa da 
Palgrave, Yunan konsolasunun Rus konsolosu ile yakın bir ilişkisi olduğunu 
belirtmektedir?7 

Aslında Doğu Karadeniz'de bir Pontus devletinin kurulması fıkri 

Filik-i Eteeya'nın kuruluşu ve Yunanistan'ın bağımsızlık kazanması sırasın
da ortaya çıkmaya başlamıştır. Zira Karadeniz bölgesi Pontus adıyla Yunan 
Megalo idea'sının hedeflerinden biri olarak gösteriliyordu ve bundan dolayı 
1830'lu yıllardan itibaren bölgeye olan ilgi artmıştır.38 

Yunanistan'ın kurulımısının ve izlediği politikaların ötesinde Doğu 
Karadeniz Rumları üzerinde asıl etkili olan unsurlardan biri de ileride deği
neceğimiz eğitim alanında Yunanistan kaynaklı gelişmelerdir. 

c) İngiltere 

Rusya ve Yunanistan'dan sonra bölgedeki Rumları etkileyen diğer bir 
unsur ise İngiltere 'ydi. Bilindiği gibi Karadeniz' de 177 4 yılından sonra, önce 
Rusya, daha sonra da sirasıyla 1784 yılında Avusturya, 1802 yılında İngilte

re ve Fransa ile son olarak küçük Avrupa devletleri ticaret yapma izni elde 

36 Yerasimos, La Communaute Grecque, s. 264. 
37 Demircioğlu, a.g.e., s. 489. 
38 Sannay, a.g.m., s. 5. 
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etmişlerdir. Karadeniz'in bu şekilde yabancı ülkelere açılması beraberinde 
ticari faaliyetlerde bir artış getirdi. Fakat bölgenin asıl önem kazanması 
1830'lu yıllara tekabül etmektedir. Bu gelişme bölge üzerinde özellikle İn
giltere ve Rusya arasında yeni bir rekabet dönemini de başlatmış oluyordu. 
Trabzon-Erzurum güzergiihının başlangıç noktasını teşkil eden Trabzon 
merkez olmak üzere bölgenin önem kazanmasında özellikle İngilizlerin tica
ri çıkarları etkili olmuştur. İngilizler yaklaşık iki yüz yıl önceden beri İran'a 
yönelik yapmak istedikleri ticareti artık Trabzon vasıtası ile gerçekleştirebi
leceklerdi.39 Trabzon'un tercilı edilmesinde İngilizlerin sadece mallarını İran 
pazarına sokmaları için daha kısa bir yol aramaları değil aynı zamanda İran 
ipeğini daha ucuz maliyetle elde etmeleri için yeni bir rota aramaları da etkili 
olmuştur. 40 İngilizlerin İran'a yönelik ticari faaliyetlerinin başlaması aynı 
zamanda şehirde bir konsolosluk kurulmasını da gerektiriyordu. Trabzon
Tebriz yolunun daha karlı olduğunu anlayan İngilizler 1830 yılında Trab

zon'da bir konsolosluk açarlar ve şehirdeki ilk İngiliz konsolosu Janies Brant 
olur.41 İngilizlerin Trabzon-Tebriz güzergahını tercilı etmeleri ve bunun kar
şısında da Rusya'nın bu güzergaha alternatif yollar tesis etmesi bir bakınıa 
İngiliz-Rus rekabetinin bölgede kendisini göstermesi idi. Nitekim İngilizle
rin amacı imparatorluk için hayati önem taşıyan Hindistan'a olan bağlantının 
Rusya gibi büyük bir güç tarafından tehdit edilmesini engellemekti. Bu ba
kınıdan İngiltere'nin Karadeniz'de ticaret yapmaya başlaması kendi endüst
risinin ilıtiyacı olan hanımadde için y~ni bir alanı ortaya çıkarmanın yanında, 
İngiltere'nin bölgedeki varlığı Rusya'nın büyüyen politik ve stratejik önemi 
için bir kontrol görevi de görüyordu. Rusya 'nın İran' a ve daha doğuya doğru 

39 İngilizlerin Karadeniz'de ticaret yapma isteği 17. yüzyılın başianna kadar gitmektedir. 
Fakat bu hakkı elde etmeleri 19. yüzyrlın başında gerçekleşmiştir. Alfred C. Wood, A 
History of the Levant Company, London, 1964. s. 49 ve 181. 

40 A. Üner Turgay, "Ottoman British Trade Through Southeastern Black Sea Ports During 
the Nineteenth Century", Economie et Societes dans L 'empire Ottoman {fin du XVIIIe
deput du XXe siecle), der. J. Louis Bacque Grammont, P. Dumont, Paris, 1983, s. 299-
300. 

41 Charles Issawi, "The Tabriz-Trabzon Trade, 1830-1900: The Rise and Decline of A 
Route", lntenıational Jounıal of Middle East Studies, L 1970, s. 18-19; 
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yayılan nüfuzu İngilizlerin buradaki pozisyonlanııı tehlikeye atabilirdi. 42 Bu 

maksatla belli bir dönem İngilizler için Güney Karadeniz'deki en önemli 

nokta olan Trabzon'daki İngiliz konsolosları Rusya'nın politikalanın yakm

dan takip etmekteydi. Özellikle himaye konusunda İngiliz konsoloslar Rus

ya'nın faaliyetlerini rapor etmekte ve hatta zaman zaman da kendi çıkarları 

söz konusu olduğunda yerel yöneticilere baskı yapmakta ve şehirde yaşanan 
herhangi bir olumsuz durumu İstanbul' a rapor etmekteydiler. İngilizler Rus

ya'nın bölgede güçlenınesin engellemek için Osmanlı hükünıetinden Trab

zon-Erzurum yolunun koşullanın iyileştirmesini istiyordu. 

Her ne kadar İngiliz konsolosu Rusya'yı rapor etse de kendisinin yap

mış olduğu himaye altına alına çalışmaları az da sayılnıazdı. Yine Turgay'ın 

vermiş olduğu rakamlara göre 1855 yılında Trabzon'da İngiliz himayesinde 

67 kişi bulunuyordu.43 İngilizler, Trabzon şehrinin sosyal yapısına bu şekilde 

himaye sistemi vasıtasıyla müdahale etmenin yanmda gayrimüslim vatan

daşların savunuculuğunu da yapıyordu.44 Oysili diğer bir İngiliz konsolosu 

Palgrave, gayrimüslimlerin malıkernelerde Müslümanlardan dalıa avantajlı 

olduklannı ve Müslümanların gizli bir yardım almadıklarını buna karşın gay

rimüslimler için Rum ve Rus konsolosluklarının aracı olduklarını belirt
mektedir.45 

İngiltere bölgedeki stratejik çıkarları için buradaki Ortodoks. gurupları 

yine suni bir şekilde ortaya çıkarılap. Yunan Devleti'nin bir parçası olarak 

42 

43 

44 

45 

Turgay, Ottoman British Trade, s. 300. 
Turgay, Trade and Merchant, s. 296. 
Bununla ilgili güzel bir örneği Moritz Wagner ak:tarmah.i:adır. Wagner, güvenilir bir kay
naktan aldığını belirttiği, ki bize göre Trabzon'daki ev sahibinin İngiliz himayesindeki bir 
Rum tüccan olmasından kaynaklanmış olacak, kentte son zamanlarda meydana gelmiş 
olan bir hadiseden bahseder. Hadise yabancı bir tüccann öldürülmesi. üzerine Trabzon 
Valisi Abdullah Paşa'nın olaylarm suçlulannı cezalandırması ile ilgilidir. Wagner bu ce
zalandırma sürecinde yaşananlan konsolos Stevens'in İstanbul'a rapor ettiğini ve bu şe
kilde olayın takibe alındığını belirtmektedir. Yine aynı şekilde bir başka haclisede de İngi
liz konsolasun olaylara nasıl müdahale ettiğini anlatmaktadır. Moritz Wagner, Trmıels in 
Persia, Georgia and Koordistmı, Witlı Sketclıes mı d Tlıe Caucasus, vol. II, London, 1856, 
s.282-283. 
FO 195/812'den Bryer, The Crypto- Christian, s.64. 
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kabul etmiş ve tarih kitaplarında ve bunların ilk çağda Karadeniz kıyılarında 

kolaniler kurmuş Yunanlıların toruıılan olarak görnıüştür.46 ilerde de değer
lendirecek olduğuuıuz üzere 1830'lu yıllardan itibaren Trabzon'a yönelen il

gi yalmz Avrupa Ronesans ve Aydınlanmasının antik çağiara duyduğu kültü

rel ilgiyle sınırlı kalmamış, başta İngiltere'nin Rus yayılmasına karşı Osman

lı bütünlüğünü koruyup korurnama kararı çerçevesinde belirlenmiş ve doğ

rudan ekonomik çıkarlarla da iç içe geçmiştir. 47 Ekonomik çıkarların da şe

killendirdiği bakış açısının en güzel yansıdığı alanlardan biri de seyalıatna
melerdir. 19. yüzyılda bölgeye gelen hemen hemen her seyyalı Xenophon'un 

On Binleri'ni bilen ve antik geçmişin izlerini arayan kişiler olarak karşnnıza 

çıkmaktadır. Özetlemek gerekirse, Bryer' a göre meseleye İngiltere açısından 

bakıldığında bir baknna Doğu Karadeniz Bölgesinin yeniden Helenleştiril
mesi (re-hellenisation) İngilizlerin Hindistan ticaret yolunu açık tutmak için 

ticari ve politik ilgilerinin bir ürünüydü. 48 

ll. Cemaati Etkileyen DMıili Unsurlar 

Saydığnnız bu dış unsurların yanında, belirli noktalardan yine dış bağ
lantılarm olduğu cemaat içinde gerçekleşen· bazı değişimler Rumların tüm 

imparatorlukta olduğu gibi Trabzon'da da duruuılaruu etkilemiştir. Bmılar 
arasında belki de ilk olarak saynıamız gerekeııler cemaatin sosyo-ekonomik 

yapısı ile ilgili olanlardır. Tanzimat ve arkasından gelen refornılaruı bir so

nucu olarak ortaya çıkan yeni eğitim kuruuılan ve bmılaruı niteliği XIX. 
yüzyılda Osmanlı Ruınlaruuıı Ortodoks- Ruuı kimliğinden Yunanlı kimliği

ne doğru olan suni dönüşümde oldukça' etkili olmuştur. Eğitimden soııra 
saynıamız gereken diğer bir önemli unsur ise Ruuılarnı sahip olduğu ekono

mik güç idi. XIX. yüzyılda Karadeniz'de ortaya çıkaıı ekonomik fırsatlan iyi 

46 

47 

48 

Bilgin, a.g.e., s. 146. 
Kudret Emiroğlu, "Dünyadan Bakınca Trabzon", Bir Tutkudur Trabzon, , haz. İ. G. 
Kayaoğlu, Ö. Ciravoğlu, C. Akalın, İstanbul,1997, s.237. 
Anthony Bryer, "Nineteenth Century Monuments in the City and Vilayet of Trebizond: 
Architectural and Histoncal Notes" Tlıe Post-Byzantine Mommıents of tlıe Pontos, 
Aldershot, 2002, s. 106. 
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bir şekilde değerlendiren Rumlar uluslararası bağlantıları da k'Ullanarak bü

yük bir zenginlik elde etınişlerdi. 

a) Eğitim Kurumlarının Etkisi 

Hemen hemen her ideolojide olduğu gibi Rumların da 20. yüzyılın 

başlarında giriştikleri maceranın temellerinin atıldığı en önemli yerlerden bi

ri de eğitinı kurunılarıydı. Osmanlı Rumları, imparatorluğun uluslararası 

bağlantılarının yoğunlaşmasının yol açtığı ekonomik özgürleşme sayesinde 

yeni ekonomik açılınılar geçekleştirdi ve daha da önemlisi Tanzimat Fer

manı ve onu izleyen reformlar bundan sonra uluslaşan milletiere kendi başla

rına okul k'Urlllaya müsaade etıneye başladı. Rum eğitinı kurumları, Rumla

mı önemsiz bir azınlık oldukları bölgelerde bile yeni Yunan ulusal bilincini 

oluştıırma ve irredantist milliyetçi ideolojiyi işleme odaklarına dönüştü. Bu 

eğitinı politikası Anadolu'daki Ortodoks toplumlar için ilerde felaketli so

nuçlar doğuracaktı.49 

XIX. yüzyılda özellikle Rumlar arasında yeni oluşan eğitimli ve servet 

salıibi soylu sınıf özellikle öğretınen, dokior ve tüccarların öncülüğünde, ge

rek kiliseyi gerekse yeni kurulaıı eğitinı kurumlarnıı kullanarak Ortodoks Hı

ristiyaıılar arasında nıilliyetçiliği yaydı. Bu yeni Yunaıı etııik grubunun ya

ratılışını tarihi bakımdan yasallaştırmak üzere özellikle eğitimciler seferber 

oldular. Ortodoks Rumluğa etııik milliyetçi bir aıılaın yüklediler. Bu, köken 

ve kök gerektiriyordu. Bunilll için Atina'ya gönderilen öğrenciler oldukça 

önemli roller üstlendiler. Atina'dan dönen öğrenciler Trabzon'da Xenophon 

ve klasik Yunanca'yı öğretecekti. 50 Hatta bu akım tarihsel bir kaynağı alına

yan Gümüşhane 'ye hayali Argyropolis adının takılınası gibi sınıi gelişmeleri 

de ortaya çıkardı. Öğretınenler ve okul prograınları Atina' dan geliyor, bera-

49 Nakracas, a.g.e., s. 180. 
50 1837 yılında Trabzon'a gelen misyoner Soutlıgate Gümüşhane'de ziyaret ettiği bir ok-ulda 

öğrencilerin İstanbuldaki Rumlar gibi güzel Rumca konuşmalarından etkilendiğini belirtir 
ve eğitimin önemine işaret eder. Bıyer, Pontic Greek, s. XXIV. 
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berinde Karadeniz Rum Hıristiyan topluluklanın Yunan ulusuyla bağlanh

landıran yeni Yunanlılık kavramını da getiriyordu.51 

Eğitiınciler, diğerlerinin yanında sosyal keşiflerde bulundular. Çağdaş 

Yunanlı yazarlar soylu atalar bulma çabası içinde bölgenin antik tarihine 
gitmekte Karadeniz'deki Grek kolonileri ve daha sonraki dönemler ile bağ

lantılar kurmakta ve bölgenin Grekleşip Hıristiyanlaşhğını iddia etmektedir
ler.52 Bu okullarda okurulan derslerde Ortodokslar, Yunanistan'da yaşayan 

Yunan toplumunun bir parçası olarılk gösterilmiştir. 53 

Runıların eski Greklerin torunları oldukları inancı okullar vasıtası ile 

yeni nesillere aktarılıııışhr. Rumların Trabzon' da tesis ettikleri ve öğretmen

leri Atina'dan gelen okulun öğretmenlerinden biri tarafından 1870'te İstan
bul'da yazılan Ponhıs ve Trabzon adlı kitap, bölgenin Rumlannı sadece antik 

Greklerin torunları olarak görmemiş, ayın zamanda barbarlığa karşı medeni

yetİn savunucuları ve yanlışlığa ve dinsizliğe karşı doğrunun ve dinin savu

nucuları olarak tarif etmiştir.54 Böylece bölgenin özellikle de Trabzon'un Or

todoks Rum cemaati, Osmanlı İmparatorluğu'nun yok olduğu zaman bölge

nin yönetimini doğal olarak elinde rotacak üstün bir varlığa ait olduklarına 

git gide daha fazla inanmaya başlamışhr.55 

5ı 

52 

53 

54 

55 

Ascherson, a.g.e., s. 236-237. 
Nak:racas, a.g.e., s. 195. 
Bilgin, a.g.e., s. 147. 
Savvas İonnidis, Peri Pon/11 kai Trabezoımtos (!'rabzon ve Pontus Üzerine), İstanbul, 
1870 
Nak:racas, a.g.e., s.181; Yunanistan'da eğitim gören öğretmenierin cemaate Yunanlılık 
bilincini aşılamaya çalışmasının yanında Yunan Krallığı içinde yayınlanıp ülke dışındaki 
diğer cemaatlere gönderilen kitap, dergi, gazete ve broşürlerde milli duygular üzerine 
vurgu yapmıştır. Augustinos, a.g.e., s. 319-320; Bazı Avrupalı seyyahlann da bu inancı 
paylaştıklan görülmek."tedir. Misyoner Joseph Wolff, Trabzon 'un, Avrupaltiann elinde 
olması durumunda çok güzel bir ülke olacağını, Müslümaniann zihinlerinde, günün bi
rinde bugün sahip olduklannı kaybedecekleri ve Hıristiyanlann bu ülkenin yöneticileri 
olacağına dair bir inanç olduğunu belirtmek.-tedir. Joseph Wolff, A Narrative oj a Mission 
lo Boklıara lo Ascertain the Fate oj Co/one/ Stoddart mıd Captain Connol(v, London, 
1846, s. ll ı. 
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Bölgedeki Ortodoks Rumların kimliğinde bu dönemde ortaya çıkan 
yapay değişimler karşısında söylenilebilecek olan şey Doğu Karadeniz Böl
gesi'ndeki Hıristiyanların büyük bir bölümü Ortodoks'tu ama bunların Yu
nanlı olduklarını söylemenin zor olduğudur.56 Osmanlı yönetimi tarafından 
Ortodoks kilisesi etrafında Rum ınilleti qlarak organize edilen bu topluluğa 
Ruslar kendi çıkarları doğrultusunda Ortodoks Hıristiyan olarak yaklaşırken 
Batılı emperyalist güçler Yunanlılık kimliği aşılamak istemişti.57 Bu süreçte 
zaman zaman birbirleri ile çakışsalar da kilise ve yeni buıjuvazinin birlikte 
yürüttükleri çabalar Anadolu'da yaşayan ve Türkçe ve Rumcakonuşan Or
todoks Hıristiyanların Yunan ulusuna aitolma duygusunu benimsemelerinde 
çok etkiliydi. Eğitim kurunılan ise artık sadece dinsel değil aynı zamanda 
ulusal bilincin korunduğu ve yeşertildiği bir araç olarak beliriyordu. Bu olay 
sadece Trabzon'a özgü değildi ve az ya da çok Rum dilini konuşan tüm Hı

ristiyan Ortodoks cemaatler için de geçerli idi.58 Osmanlıların dine dayalı es
ki millet sistemini eriten milliyetçilik karşısında artık etnik kökenierin bir 
önemi kalmayacaktır.59 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Rum cemaati içersinde yaşanan deği
şirnde eğitim kurunılan oldukça etkili idi. Nitekim okullaşma oranının diğer 
cemaatlere göre yüksek olduğu60 Rumların şehirde geçmişi oldukça eskilere 
kadar giden 1 778'te yeniden düzenlenen bir kolejleri vardı. İngiliz konsolos 
Biliotti bu okulun Karadenizli Rum öğretınenlerin eğitiminde önemli bir ku
rum olduğunu ama eski önemini kaybederek yerini Yunanistan'daki okulla
rın aldığını belirtir. Bunun yanında Jinınasyum adıyla yeni bir okul kurul
muştur. İlginçtir ki bu yeni ok-ulun altı bölümünden üçü yüksek Grek çalış-

56 

57 
Yerasimos, Pontus Meselesi, s. 351. 
Bilgin, a.g.e., s. 148. 

58 Yerasimos, La Communaute Grecque, s. 253. 
59 Yerasimos, Pontus Meselesi, s. 353. 
60 Rum cemaatinin eğitim olanaklannın imparatorluğun diğer cemaatlerinin verdiği eğitim

den üstün olduğu görülmeh.1:edir. Rum cemaati içindeki öğrenci yüzdesi ile bütün nüfus 
içindeki. öğrenci yüzdelerinin aynı olması bu bilgiyi doğrulamah.1:adır. ( %14.75 ve % 
14.63) Yerasimos, La Communaute Grecque, s. 259. 
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malannı kapsamaktaydı. 61 Rumiann kendi eğitim kurunılannm yanında Rum 

- öğrencilerin de bulunduğu diğer eğitim kurunılan da misyonerierin açhğı 

okullardır. Şüphesiz Ponhıs Meselesi olarak bilinen haclisede ön plana çıkan 

en önemli eğitim 1:urumu Merzifon Amerikan Koleji'dir. Bu çalışmanın kap

samı ve zaman diliminin dışında kalınakla birlikte bu kolejin faaliyetleri 

misyonerierin bu süreçteki rollerini ortaya koyması bakmıından öneınlidir. 

20. Yüzyılın ilk çeyreğinde Karadeniz bölgesinde Ponhısçu Ruınlann giriş

tikleri, ayrılıkçı, yıkıcı faaliyetlerin tohumlan genç Rum öğrencilerin beyin

lerine bu okulda kazmmışhr. İlk Ponhıs cemiyeti okul desteği ile 1904'te ku

rulmuş, okul zamanla 1000'e yakın Rum gencini ilıtiHUci gayelerle yetiştir
miştir.62 

Misyoner okullannın Merzifon'da olduğu gibi Trabzon'da da aynı et

kiye salıip olup olmadıklarnıı tespit ehnemiz için buradaki eğitim kuruınian

nın niteliğine bir göz ahnak gerekmektedir. Ortodoks Rumiann yanında 

Gregoryen ve Katolik Ermenileri banndıran Trabzon'da bu cemaatlerin ken

di okullarnun yaınnda Katolik ve Protestan misyonerler tarafındaıı açılmış 

okullar da bulunınakta idi. Katoliklerin Misyonerlik faaliyetleri çerçevesin

de, 1848 yılmda bir grup Venedikli Mıhıtarist Anadolu'ya gelmiş ve Trab

zon'da bir okul inşa ehnişlerdi. Bunun gibi 1852 yılında Fransız rabibeler 60 

kız öğrencinin okuyabileceği bir okul kurmuşlardı. Bu okLil uzun bir süre 

varlığuıı devam ettirmiştir. Freres des Ecoles Clıretielllles misyonerleri 1881 

yılında Trabzon'da bir okul kurmuşlardı ve 1885 yılı itibanyla bu misyoner

lerden beşi bu okulda görevine devam ediyordu.63 Trabzon'da 1834 yılında 

61 

62 

63 

Musa Şaşmaz, "Alfred Biliotti'nin 1885'teki Raporuna Göre Trabzon Vilayetinde Eğiti
min Durumu, Tari/ı ve Top/ımı, 16311997, s.45. 
Adnan Şişman, ... IT. Yüzyı/m Başlarmda Osmanlı Devletinde Yabancı Devletlerin Kiiltii
rel ve Sosyal lvfiiesseseleri, Ankara, 2006, s. 67. Amerikan misyonerierin Pontus mesele
sindeki etkileri için bkz. Gülhadi Alan, "Protestan Arnerikan Misyonerleri, Anadolu'daki 
Rumlar ve Pontus Meselesi", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10, 
Kayseri, 2001, s. 183-204; ' 
Şaşmaz, a.g.m., s. 49-52; Şamil Mutlu, "Osmanlı Döneminde Karadeniz Bölgesi'nde 
Misyoner Okullan" Karadeniz Tarihi Sempozyıamı 25-26!ı1ayıs 2005, I, Trabzon, 2007, 
s. 696-697. 
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bir Protestan misyoner istasyonunun tesis edilmesinden sonra bir okul açıl
dığına dair bazı bilgiler bulunmaktadır. 1850 yılında Trabzon'a gelen İngiliz 
seyyah Frederick Walpole şehirde Amerikan Misyonerierin bulunduğunu, 
misyonerierin on beş ailenin dinlerini değiştirdiğini, okullan ve dağıtmış ol
duklan kitaplanyla bu çalışmaların neticesinin görünenden daha fazla oldu
ğunu belirtmektedir.64 1860'lı yıllarda E~'daki misyon merkezinin bil
dirdiğine göre Trabzon'da bir takım dönmeler bir gündüz okulu ve bir de İn
cil kursu açınışiardı ve okul Trabzon Rumlan arasında da bir ilerleme kay
cletmişti ve açılan İncil kursunda Rum ca İncil nüshalan kullanılmaktaydı. 65 

Walpole misyonerierin çalışmalarının sonucunun görünenden fazla olduğunu 

belirtirken muhtemelen okulların başansından bahsetmekteydi. Protestan 
misyonerierin okuilaşma çalışmalan bu tarihten sonra da devam etmiştir. 

Asıl önemli olan husus ise bu okulların lıitap ettiği kesimdir. Katalik misya
nerlerin okullarına göre daha laik bir yapı sergileyen Protestan misyoner 
okulların öğrencileri, konsolos Biliotti'nin bildirdiğine göre ,1884 yılında 
çoğunlukla Protestan Ermeni iken Gregory~n ve Rum cemaatlerine bağlı öğ
renciler de bu okullara gitmekteydi. 66 

Buradan da anlaşıldığı gibi Trabzon' da Protestan misyonerler aktif bir 
durunıda idiler. Her ne kadar Merzifon Amerikan Koleji'nde olduğu gibi ör
gütlü bir mücadelenin temelini sağlayıp sağlamadıklan belli değilse de Er
menileri olduğu gibi Rumlan da etkilerlikleri mulıakkaktır. Çünkü misyoner
ler Osmanlı toplumuna sadece dini maksatlada eğilmiyorlardı. Eylemlerinin 
arkasında ileriye yönelik siyasi, politik ve ekonomik gerekçeler vardı.67 Os-

64 F. Walpole, Tlıe Ansayrii and tlıe Assassins: Witlı Travels in 1/ıe Furtlıer East in 1850 to 
1851 !ncluding a Visil/o Ninevelı, vol. ll, London, 185, s. 227. 

65 Augustinos, a.g.e., s.l97. 
66 Şaşmaz, a.g.m., s. 52. 
67 Misyonerliğin, göıünen dini gayelerinin yanında, zamanla siyasi, ekonomik, sosyal pek 

çok amacı kapsadığı göıülmektedir. Özellikle sömürgecilik çağı ile beraber misyonerierin 
bağlı bulunduklan ülkelerin emperyalist politik.alanna hizmet ettikleri bilinmektedir. Ni
tekim kendilerini kiliseye atayan misyonerler amaçlannı gerçekleştinnek için her yolu 
denemiş ve gittikleri toplumu iyice tahlil ettikten sonra çalışmalanna başlamışlardır. 
Misyonerler faaliyetlerini matbaa, hastane, okul gibi modem ve toplumun artan ihtiyaçla-
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manlı İmparatorluğu'ndaki cemaatler arası çalışmalar bilinçli veya bilinçsiz 
bir şekilde misyonerler tarafından provoke edildi. Aynı zamanda Misyoner
ler Osmanlı toplumunu birbirine düşman değişik mezheplere bölerken dış 
güçlerin müdahalesine de imkan tanıyorlardı. 68 Gerçek amaçları devletlerara
sı mücadelede bir zemin oluşhırmak ve Osmanlı ülkesine Hıristiyan cemaat
ler .sayesinde nüfuz ehnek olan misyonerler bu maksatlarına oldukça etkili 
bir yöntem olan okullar sayesinde ulaşınaya çalışhlar. 69 Hedefleri olan Hıris
tiyanları bu eğitim kurumlarında istedikleri biçimde eğiten misyonerler ayın 
zamanda ilerde azınlıkların bağımsızlık hareketlerinin fıkri altyapısını da 
oluşhıruyorlardı. 

b) Cemaatin Ekonomik Gücü ve Uluslararası Bağlantıları 

Osmanlı imparatorluğu ve Avrupa ülkeleri arasındaki bağlar ve ticaret
te görülen arhş zenginlik ve toplumsal hareketlilik arayışındaki Yunanlıları 
Osmanlı ülkesindeki ve diğer ülkelerdeki ticari merkeziere çekmeye başla
mışh. Bu yerlerin bazılarında bulunan Rumlar arasında politik olarak iddialı 
bir milli kimlik ortaya çıktı. Fakat bu saptamadan, ticaret ve milliyetçilik 
arasında doğrudan ve kaçınılmaz bir ilişki bulunduğu anlamı çıkarılmamalı
dır. 70 Bunun yanında milliyetçiliğin imparatorluktaki tüm Rumlar için 
cezbedici olduğunu söylemek de güçtür. Yunanistan'ın veya Rusya'nın baş
vurduğu siyasi ve kültürel haskılara rağmen Anadolu ve İstanbul'daki Rum
lar Osmanlı yöneticilerinin onaylamadığı herhangi bir siyasi etkinliğe kal
kışınayı düşümnüyorlardı. Nitekim Ubicini'nin de belirttiği gibi Fener'in es
ki soylu aileleri, yüksek rütbeli din adamları, kiliseye bağlı halk ileri gelenle-

68 

69 

70 

nna yönelik b."Urumlar ile yürütüyorlardı. Bu gibi yardımcı b."Uruluşlar misyonerierin top
luma yayılmalannı ve eylemlerini daha etkin bir hale getiriyordu. Bu konuda Amerikalı 
misyonerierin Osmanlı coğrafyasına gelişleri ve faaliyetleri iyi bir örnektir. Bkz. Uygur 
Kocabaşoğlu, Anadolu 'dald Amerika Kendi Belgeleriyle 19. Yüzyılda Osmanlı İmpara
torluğu 'ndaki Amerikan Misyoner 0/mlları, Ankara, 2000, s. 23-50. 
Sonyel, Minorities and The Destruction .. , s.194. 
Erdal Açıkses, Amerikalılarm Harput'talı.i Misyonerlik Faaliyetleri, Ankara, 2003, s. 
317. 
Augustinos, a.g.e., s. 310. 
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ri ve zengin tüccarlar otunnuş düzenin altüst edilmesini istemiyorlardı. Mil

liyetçiliği çekici bulanlar ise imparatorluk topraklanııda tehlikeye atılacak 
önemli maddi ve toplumsal çıkarı bulunmayan krallık mensubu Yunanlılar 

ya da sırtını yabancı himayeye dayamış yerli Rumlardı.71 Fakat 19. yüzyılın 
ikinci yarısında bu şekilde görünen durum gerek yukarıda saydığımız faktör

ler, gerekse de I. Dünya Savaşı'nm soıırasmda imparatorluğun dağılması gibi 

etkenler nedeniyle önceleri sadece belirli kesimin ideolojisi olan milliyetçili

ğin geniş kitleler tarafından benimsenmesine ve beraberinde Rumiann siyasi 

maceralara girişmelerine neden olmuştur. 

Rumlar arasında milli bilince ilişkin diğer önemli faktörlerden biri de 

dış dünyaya entelektüel bağlamda olan yakmlık idi. Kıyılarda yaknı kasaba

larda yaşayan Rumlar bu anlamda dalıa elverişli bir konuma salıiptiler. Bü
tün buıılanıı ışığında 19. yüzyılın ortalarından sonlarına kadar geçen süreç 

temelinde Osmanlı topraklarındaki Rumları temel alırken milliyetçilik siya

sasııu Rumları tümüyle eşit bir şekilde ilişkilendirmek meseleyi basite indir

gemek olacaktır. 72 

Rumlar arasında milli bir bilincin uyanmasında etkili olan unsurlar 

içinde cemaatİlı uluslararası bağlantılaruıı ve salıip olduğu ekononıik gücü 

de belirtmek gerekmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi salıil kesiminde
kilerin bu bakımdan dalıa fazla olanaklan bulunmaktaydı. Karadeniz'in ulus

lararası ticarete açılmasmdan soura, önceleri bu sularda ticareti ellerinde bu
luııduran Müslüman tüccarlar bu üstüıılükleriııi yavaş yavaş Rum tüccarlar 

lehinde kaybetıneye başladılar. Rumlar gibi diğer azmlıklar, artan bir şekilde 

ülkenin ticari faaliyetlerine, Avrupa çıkarları ile bölge halkı arasmda aracı 

uıısur olarak katıldılar. Aynı zamanda yabancı dil bilme uluslararası ticaret 

için gerekliydi ki; çoğu şelıirli Rum ve Ermeni İngilizce ya da Fransızca öğ
reıımişti. Bu faktörlerin yanı sıra önenıli Avrupa merkezlerİlıdeki bağlantıları 

Ermeni ve Rum Osmanlı tüccarlannın uluslararası ticarette önemli bir sevi-

71 Augustinos, a.g.e., s. 326-333. 
72 Augustinos, a.g.e., s. 328. 
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yeye gelmelerine yardımcı oldu.73 Bütün Karadeniz linıanlarma ve Avru
pa'ya kadar yayılan Rnmlar ekonomik olarak zenginieşirken toplnmsal ör
gütlenmelerini gerçekleştİrllliş ve milliyetçilik gibi yeni düşünce akınılarmın 
etkisinde kalıııışlardır. 74 Bu yoğun ticari faaliyette pek çok Rnm asıl cemaa
tini bırakıp dalıa geniş bir ekonomik dünyaıım içinde kendine yer aramaya 
koyulmasıyla birlikte, kimlik kavrarnma dinamik bir boyut eklenecektir. 
Başka ülkelere ve kültürlere açılan şehir temelli ticaretin rekabet ortammda 
bireysel olarak var olmalarmdan dolayı bu insanlar hayatı daha doğrusal bir 
çizgide görmeye başlayacaklardır.75 Uluslararası ticaret bağlammda Trabzon 
merkezli olarak düşündüğümüzde ise zenginliğin eşitsiz dağılımı Müslüman 
ve gayrimüslim cemaatlerde etııik bilinci yükseltiniş ve söz konusu iki ana 
kamp arasmdaki UÇUfUlllU da açmıştır. 76 

Elbette Rnmların 19. yüzyıldaki ekonomik güçleri konusunda daha 
geniş bilgiler verilebilir. Trabzon' daki Rnmlar ve Ermeniler şehirde gelişen 
ticari olanaklardan en çok istifade eden kesimdi. Önceleri yabancılarm aracı
sı konnmunda olan gayri Müslimler zamanla bu işleri kendi üzerlerine aldı
lar. Bu konuda 1850 yılmda şehre gelen Walpole, "Yerli tüccarlar yavaş ya

vaş İngilizlerin ve yabancılarm elinden aldıkları ticaretin büyük kısmını ida

re etmektedirler. Tüccarlar Live1pool, Manchester ve Avrupa 'da diğer ülke

lerde acentelere sahiptirler ve bu yolla ticareti daha ucuza getirmektedir/er" 

diyerek özellikle gayrimüslim Osmanlı tüccarlarmın uluslararası ticarette 

geldikleri noktayı açıkça ifade etıııektedir.' 77 

73 

74 

75 

76 

77 

Turgay, Trade and Merchants, s. 293; Aynca bkz. Charles Issavi, "The Transformatian of 
the Economic Position of the Mill e ts in the Nineteenth Century" Clıiristians mı d Jews in 
tlıe OttommıEmpire, ed. B. Braude-B. Lewis, New York, 1982, s. 261-285. 
Emiroğlu, a.g.m., s. 238. 
Augustinos, a.g.e., s. 309. 
Bryer, Pantic Greeks, s. XXV-XXVI; Augustinos, a.g.e., s. 309; Turgay, a.g.m., s. 299-
301. 
Walpole aynca İngiliz tüccarların, yeriiierin gümrilklerde uğraşmak gibi sıkintılı bir işi 
yapmakian rahatsız olmadıklannı söylediklerini ve onlara göre yabancılann daha iyi ve 
rahat yaşamalan gerektiği ve onlann bu işler için görevlileri olduğunu belirtmek.i:e
dir.Walpole, yerli tüccarlann ise her şeyi yaptırabilecekleri bağlantılan olduğunu ve bu 
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Rumların ve Ermenilerin sahip olduğu iktisadi durumu 1884 yılına ait 
bir İngiliz belgesi ile daha iyi görmek mümkündür. Buna göre şehirdeki 14 
büyük komisyon acentesinden üçü İranlı, biri İsviçreli diğerleri ise Rum ve 
Ermeniydi. Bunun gibi 33 ilıracatçıdan biri Türk, diğeri İsviçreli iken geri 
kalanlar Rumlar ve Ermeııilerdi. Avrupa ile ithalat ilişkisi içinde bulunan sa
dece on Türk vardı. İngiliz ticaretinin önemli bir kısmı İstanbul' daki Rum ve 
Ermeni ticarethaneler ve acenteler vasıtasıyla yapılıyordu ve bu acenteler 
Trabzon'da kendi milletlerinden olan tüccarlara önemli kredi olanakları ta
myordu. Şehirde sınırlı sayıda olan Avrupalı sigorta şirketlerinin temsilcileri 
ise özellikle Rum avukatlardı. 78 Rumlar sahip oldukları bu iktisadi gücü zi
rai alanda da kullandılar ve zamanla bölgedeki tütün tarlalarını ellerine ge
çirdiler. Böylece sanayi kuruluşlarında, ticaret ve ziraat odalannda ve bele
diye meclislerinde daha etkin bir konuma geldiler. 79 Bu zenginleşme etkisini 
dini yapılar üzerinde de gösterdi. Mesela bugün bile bir kısmı ayakta duran 
pek çok dini veya idari yapı, 1829-1869 yılları arasındaki ekonomik ve poli
tik gelişmelere paralel olarak 1829'dan başlamak üzere ve özellikle 1939 
Tanzimat Fermanı'ndan sonra tanıir edildi veya bunlara yenileri eklendi.80 

78 

79 

80 

kimseler az ile idare etmeyi bilen kazanan fakat az harcayan kimseler olduklannı söyle
mektedir. Walpole, a.g.e., s. 220-221. 
Turgay, a.g.m., s. 294; İngiliz konsolosu Palgrave Hıristiyan azıniıkiann bu ekonomik 
gelişimlerinin altında yatan etkenleri 30 Ocak 1868 tarihli şu belge ile oldukça iyi bir şe
kilde açıklamaktadır: "Tiir/dye 'de yaşayan Hıristiyan/ar, .Miisliimmılarla karşılaştırıldı
ğmda, Hıristiymılarm rejalımm 01ılarm dalıa eneljik, çalışkan 've diğer meziyetlerine 
bağlamak, sık sık yinelenmese de bir lıatadır. Gerçek şudur ki, .Miisliimmılar, iilkede ya
şaymı Rum ve Ennenilere göre genellikle gayret, namus ve devamlı çalışma bakmımdan 
dalıa öndedirler. Fakat Miisliimmılann omuzlarma, baskı denmez ama sistematik olarak 
taşıyamayacak/arı kadar yük yüklenmiş ve yı/klenmekteyken, Hıristiymılar Osmmılı İm
paratorluğu 'ndaki avantajlı himeye dunmm altmda yarım yıizyıldır kendilerini şiip/ıeli 
spe/,;iilasyonlar ve doğnıdmı salıtektirlık ve tefecilik/e zenginleştinnişlerdir." Bkz. Şimşir, 
a.g.e., s. 50-53. ; 
Saydam, a.g.m., s. 281. 
Bryer, Pantic Greeks .. , s.32 1. 
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m. Batılı Seyyahlann Cemaate Bakışı 

Bütün bu değerlendirmelerden sonra konuya bir başka açıdan daha 
yaklaşmak mümkündür. En iyi örneğini Yunanistan'ın ayn bir devlet olarak 
ortaya çıkmasında gördüğümüz üzere Avrupa' da ortaya çıkan Helenizm 
Yunanseverlik (Filhellenizm) akımı kamuoyunu nasıl etkileyip devlet politi
kalarına yön verdiyse Pontus :ı:p.eselesinde de benzer özellikleri görmek 
münıkündür. Bu süreçte özellikle Fallmerayer'in 1827'de basılan Die 
Geschichte des Kaisertwns von Trapezımt ve George Pinlay'in 17ıe Histo1y 

of Greece from i ts Conquest by the Turks and of the Empire of Trebizond, 

London, 1861, ) adlı eserleri Trabzon'a olan ilgiyi arttırmıştır·. 81 Bu ilginin 
bölgeye sürüklediği pek çok seyyah için bölgenin antik geçmişi seyahat not
larında mutlaka belirtilmesi gereken bir özellikti. Bir zamanlar bütün tahsil
leri boyunca Grek edebiyah, felsefesi ve mitolojisi ile yetişen Avrupa aris
tokrasisi ve buıjuva aydınları Helen hayranlığı ile Rum davasının savunucu
su olmuşlardır. 82 Bölgeye gelen seyyahların yörenin antik geçmişine gihnele
ri ve bölge halkına antik bir geçmiş yüklemeleri Bah kamuoyundaki bu bakış 

açısının bir uzanhsıdır. Nitekinı seyyalıların yazdıkları Avrupa kamuoyunda 
bölgedeki Ortodoks Rumların eski Greklerin torunları oldukları yönünde bir 
inancın doğmasınaneden olmuştur. Fakat Karadeniz bölgesine gelen seyyah
ların buradaki Rumları en eski Grek yerleşimcilerin torunları olarak görme
leri ve onları On Binler ile ilişkilendirmeleri, 20. yüzyıl başlarında Ege kıyı
larında ikamet eden Rumların kesintisiz 'bir süreklilik içinde eski İyonların 
torunları oldukları iddiası ile ayıu amaçları gühnektedir ve Yunan milliyetçi
liğinin efsanesinden ibaret tamamen gerçek dışı iddialardır.83 

Seyyalıların yarathkları imgeler ait oldukları toplumun hem imgelerni

ni hem de edebiyatını etkilemiştir. Seyyalıların yazdıkları ayni zamanda 
"öteki" ile ilgili başlıca kaynaklardan birini oluşturmuştur. Ancak bazen 

81 Emiroğlu, a.g.m., s. 237. 
82 Beydilli, a.g.m., s. 84. 
83 Nakracas, a.g.e., s. XVII. 
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edebiyat gezginlerin sunduklan imgeleri farklı bir biçimde çarpıtarak kul
lanmış, belli düşüncelere ideolojilere alet etnıiştir.84 Yunanistan'ın bağunsız
lık kazanmasmda da benzer süreç yaşanmıştır. 18. yüzyıldan itibaren klasik 
dönemin görünrusüne yönelen bakışlanyla Osmanlı coğrafyasmda keşif ça
lışmalarına başladıklarmda çok sayıda Batılı seyyalı bu çabalanyla neredey
se tesadüfen çağdaş Yunanlılarm Klasik dönemle olan bağlarını da ortaya 
çıkarmaya başlayacaktı. Kuşkusuz keşfedilen bağlar antik geçmiş konusunda 
Rumlarm bilinçlenmesini sağlamışlardır. Fakat konunun kapsamını aniayıp 

ondan yararlanmak ayrı bir meseleydl. 85 

19. yüzyılda Trabzon'a gelen seyyalılarm şehirdeki Rumlar ve şelırin 
tarihine ilişkin verdiği bilgiler etrafında bu konuyu biraz daha açmak müm
kündür. Bu yüzyılda şelırin ziyaretçisi olan hemen hemen her seyyah şelırin 
tarihine ilişkin kısa bir bilgiyi okuyucularına aktarma konusunda kendilerini 
zorunlu hissetmişlerdir. Bu seyyalıların bazılannın bakış açısı ile şehir ve sa
kinlerine nasıl bir görüntü çizildiği görülebilir. 1701 yılı gibi, çalışmamıza 

göre erken bir dönemde şehre gelen T ournefort, Koıımenoslann Trabzon' a 
çekihnesiyle şehrin ün kazaııdığnıı, şehrin adının Yunancacia masa anlamına 
geldiğini ve kare biçiminde olan kalenin eski kahntılar üzerinde inşa edildi
ğini yazar. 86 XIX. yüzyılda şehre gelen seyyalılardalı tespit edebildiğimiz ilki 
olan Kimıeir Trabzon'un oldukça eski bir şehir olduğunu ve Xenophon'un 

eserinde şehirden balısettiğiııi, şelırin adnıı geometrik yapısından aldığnıı be
lirtmektedir. Şehrin tarihine ilişkin bilgiler vermeye devam eden Killlleir, 
şehrin Sinop'un bir kolonisi ve Pontus Krallığı'na kadar bağımsız bir yapıda 
olduğunu, dalıa sonra Roma döneminde Pontus Kapadakyası eyalerinin mer
kezi olduğunu ve nihayet Haçlılarm İstanbul'u işgali ile şehirde 

Koıımeııoslanıı oir imparatorluk kurduğunu ve bunun da II. Melunet'in şehri 

85 

Arzu E tensel İldem, Frmısız Gezginlerin Gözüyle Türkler ve Yımmılılar, İstanbul, 2000, 
s.24. 
Augustinos, a.g.e., s. 315. 

86 Joseph de Toumefort, Tounıeforl Seyalıatnamesi, II. Kitap ed. Stefanos Yerasimos, çev. 
Teaman Tuçdoğan, İstanbul, 2005, s.llS-119. 
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alması ile sona erdiğini yazınaktadır.87 Bıjışkyan ise şehrin tarilıi ile ilgili 
olarak daha çok Pontus Krallığı dönemi ve Roma dönemi hakkmda bilgiler 
vermekte bu dönemde şehirde pek çok imar faaliyetinin yapıldığını belirt
mektedir.88 Smith şehrin tariliine ilişkin yine Xenophon'dan bahsetınekte, 

Xenophon'un şehirde Yunan yerleşimcilerle karşılaştığını yazınaktadır. 89 

Southgate şehre hemen hemen her Doğu tarilll okLiyucusunun aşina olduğu
nu, Türklerin Trabzon ismini yaşattıklarını belirtmekte ve şehrin tarİlıine 
ilişkin diğer seyyahlarm verdiği bilgileri tekrarlama1..1:adır.90 

Harnilton şehir civarmdaki halklardan bahsederken, Strabo ve 
Xenophon'a atıfta bulunarak bunlarnı eski Macronlarm temsilcileri olduğunu 
belirtmekte ve diğer seyyahların aksine civardaki halk ile antik dönem ara
smda bir bağlantı kurmaya çalışmakta ve etııik bir devamlılıktan balısetınek
tedir.91 Charles Texier de şelırin tarilll konusunda diğer seyyahlara paralel 

bilgiler vermekte Xoenophon'un şehrin tarilıi ile olan bağlantısmdan bah
setınektedir. Texier'in belirttiği diğer bir nokta ise kaleııiıı şeklidir. Texier 
antik dönemden Bizans'm son zamanlarmakadar kalenin büyük ölçüde tadi
lata uğradığnn ve şimdiki şekli ile eski şekli arasmda çok fark olduğunu be
lirtınektedir.92 Belirtmiş olduğumuz bu seyyahlarm vermiş olduğu bilgiler 
hepsi aynı kaynaktan çıkmışçasma birbirine benzemektedir. Genelde 
Xenophon' a ve eserine atfen şehrin tarilıi belirtilmeye çalışılmış ve şehrin ta
rihi buradan itibaren başlatılmıştır. Fakat seyyalılarm içerisinde bu eseri 
okuyan ve bazı çelişkilerle karşılaşan seyyalılar da vardı. Walpole Trab-

87 

88 

89 

90 

91 

92 

John MacDonald Kinneir, Jounıey Through Asia lvfinor, Armenia, mıd Koordistan, in the 
Years 1813 mıd 1814, London, 1818, s. 340. 
P. Minas Bıjışh.-yan, Fonlos Tarihi, çev.Hrand D. Andreasyan, İstanbul, 1998, s.89-92. 
Eli Smith, Researches of tlıe Rev. E. S mil/ı mıd H. G. H. Dwiglıl in Annenia !ncluding A 
Joımıey Tlıorouglı Asia lı1inor, mıd info Georgia mıd Persia willı A Visit lo -the Neslorian 
mı d Chaldemı Clıiristians ofOonnialı mı d Sa/mas, vol. Il, New York, 1833, s. 321. 
Horatio Southgate, Narrative of A Tour Amıenia, Kurdislmı, Persia mıd lvfesopotamia, 
Vol. I, London, 1840, s. 151. 
William J. Hamilton, Researclıes in Asia lı1inor, Pontus mıd Annenia, vol. I-II, 
NewYork,1984, s.240. 
Charles Texier. Küçük Asya: Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolqjisi, voL Il, çev. Ali Suat; La
tin Harflerine Aktaran Kazım Yaşar Kopraman, sad. Musa Yıldız, Ankara 2002, s.l54. 
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zon'un tarihi ile övünülecek bir şehir olduğunu ve Sinoplulann kolonisi ol
duğunu belirttikten sonra Xenophon'un eserindeki çelişkilerden bahseder. 
Walpole, Xenophon'un Kolh köylerini yağma ettiklerini belirttiğini fakat 
başka bazı Kolhlulann ise Xenophon ile iyi ilişkiler tesis ettiklerini yazar.93 

Nitekim Xenophon'un sözünü ettiğimiz eseri incelendiğinde Xenophon'un 
ordusunun bölgedeki pek çok yeri yağma ettiği ve bu bölgelerdeki bazı halk
ların direnci ile karşılaştığı görülür. Bu da şehirdeki Grek yerleşiminin ya
nında bölgede pek çok değişik halkın olduğunu ortaya koymaktadır. 94 Nite

kim Karadeniz'de Yunan kolonilerinin tesis edilmesinden önce burada Kaf
kasya kökenli pek çok halkın bulunduğu bilinmektedir. 95 

Şehrin tarihini bu şekilde yansıtan seyyahlar şehir halkı ve özellikle de 
Rumlar ile ilgili bazı bilgiler de vermişlerdir. Seyyahların notlarında bölge
deki Ortodoks Rıunlar bu tanımlama ile değil de Grek olarak tanıtılmışlardır. 
Mesela İngiliz diplomat Layard, Trabzon civarındaki yerleşimierin çalışkan 
cesur ve hamarat Greklerle meskı1n olduğunu belirtmektedir.96 Tozer, daha 
ileri giderek Rumların ırklan konusunda daha keskin belirlemelerde bulunur. 
Tozer, bölgede karşılaşmış olduğu Rumların Anadolu'da karşılaşmış olduk
larından daha öz Grek olduklarından bahsetınektedir.97 Bunların içinde ise 
Harnilton 'un ifadeleri ise en dikkat çekenlerdir. Harnilton Trabzon civarın

daki Rumların Trabzon ve civannın en eski sakinlerinin atalan olduğunu 

93 

94 

95 

96 

97 

Walpole, a.g.e., s. 236. 
Bölgedeki ilk çağlardaki halklar için bkz. Mehmet Bilgin, Doğu Karadeniz Tari/ı Kültür 
İnsan, Trabzon, 2000, s. ı ı -44. 
Şehabettin Tekindağ, "Trabzon", İA, c. XII/I, İstanbul, ı974, s. 456; Son yıllarda yapılan 
araştırmalar bölgenin iskana açıldığı tarihlerden itibaren Kimmerler, İskitler, Bunturki ve 
Kıpçaklar, Halaçlar, Afşarlar ve Yazgurlar gibi Türk veya Türklerle akrabalığı söz konu
su olan topluluklann bölgeye gelip yerleştiklerini belirtmekte ve bölgedeki izleri üzerinde 
ciddi kanıtlar ileri sürmektedir. Yunan kolaniler öncesi bölgedeki topluluklar için bkz. İb
rahim Tellioğlu, Osmanlı Hakimiyetine Kadar Doğu Karadeniz'de Türkler, Trabzon, 
2004, s. 13-40. 
Austen Henry Layard, Discoveries in Tlıe RuiliS oj Nineve/ı and Babylon; witlı Travels in 
Amıenia, Kurdistan and tlıe Desert, London ı853, s. 6. 
Henry Fanslıave Tozer, Turkish Annenia and East e nı Asia Minor, London, ı 88 ı, s. 432-
433. 
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söyler ve yöre halkını antik geçmişle ilişkilendirıneye kalkar.98 Nitekim 
Harnilton 1836 yılında yaptığı gezinin notlarında ilerde ülkesinin takip ede
ceği siyasetin de belirtilerini gösternıekteydi.99 Misyoner Eli Smith ise Doğu 
Anadolu' da kurulmasını muhtemel bir Protestan istasyonunun hitap edeceği 
kitleyi tespit için çalışmalar yapmak için geldiği Trabzon'daki Rumların eski 

Greklerin torunları olduklarını ve kurulması muhtemel bir misyonun Rumlar 
için olacağını belirtir. 100 Bunların yanında bazı seyyalılar şehirde antik dö
nemin kalıntılarını aramayı da ilınıal etınemişlerdi. 1850 yılında Trabzon'a 
gelen Walpole yöre halkı hakkında kendisine pek fazla bilgi verilmediğini 

ama civar köylerde gizli Hıristiyanların varlığını belirtir. Walpole kendinden 
sonraki maceracılara Onbinlerin karayı gördükleri yeri ve buradaki kalıntıla
n bulmalauru tavsiyesinde bulunur.101 W alpole gibi Henry Barkley de ese
rinde şehirde Onbinlerin efsanevi seyahatlerini devam ertirdikleri şehirdeki 

liman kalıntılarından balısetınektedir. 102 

Trabzon'a gelen Batılı seyyalılar içinde şehrin tariliine en aşina olan 
kişi Alnıaıı oryantalist Fallnıerayer'dir. Fallnıerayer Trabzon Rum İmpara
torluğu'nu 1827'de yayınladığı eserle tekrar kamuoyuna sunmuştur. 

Fallmerayer 1840 yılında Trabzon'a yaptığı seyalıatin notlarında, yani eseri
ni yazmasından 13 yıl sonra, Trabzon'un antik geçmişi veya yörede yaşayan 
insaıılanıı aııtik bağları olması gibi gerçeklikten uzak bilgiler vermekten ka
çındığı görülmektedir. Fallmerayer büyük bir ümitle incelemeler yapmak 
için geldiği Trabzon'da bölgedeki Rumlarda ve lıafızalarında antik geçmişe 

98 

99 
Hamilton, a.g.e., s. 240. 
İngiliz jeolog, coğrafyacı ve Royal Geographical Society üyesi olan Harnilton diplomatik 
bir görevle 1834 ve 1837 yıllan arasında Anadolu'da seyahatlerde bulundu. Gezilerinde 
daha çok arkeolajik kalıntılar ve yaz1tlar üzerinde duran ve Anadolu' da geçtiği yerlerin 
haritasını çizen Hamilton, Türklere karşı fanatik görüşleri olan ve Türklerin Anadolu'dan 
atılmalan gerektiğini düşünen biriydi. Ona göre Müslümanlık değişimin ve ilerlemenin 
önünde engeldi ve Türkler Küçük Asya'dan çıkanlmalıydılar. Harnilton 'a göre onlann 
kurtuluşu Hıristiyanlığa geçişleri ile mümkün olabilirdi. Bkz. Reinhold Schiffer, Orienta/ 
Panorama, British Trm•ellers inl9tlı Century Turkey, Amsterdam, 1999, s. 377-378 

100 Smith, a.g.e., s. 325-326. 
101 Walpole, a.g.e., s. 235-237. 
102 Henry C.Barkley, ARi de Tlırouglı Asia Minor and Annenia, Londra 1891, s.342-343. 
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dair bir şey bulmadığı için yaşadığı hayal kınklığıııı notlarma yansıtır. 103 Ni
tekim Fallınerayer eserinde modem Yunanistan'ın etnik yapısının Batı ka
muoyunun iddia ettiğinin tersine değişik milletlerden müteşekkil olduğunu 
söyleyerek bir dönem HelleııiZlllin savunucularını oldukça kızdırnııştır. 104 

Sonuç olarak seyyalılarm şehrin tarihine ve sakinlerine bu şekilde yaklaşına
ları ve antik bağlar tesis etıııelerinde XIX. yüzyılda Batı' da oluşan genel fik
ri hareketlerin etkisi oldukça belirgindir. Nitekim bu yönde ifadelerin 
Fallınerayer gibi oıyantalistleriıı ve gerçek bilim adamlarının kalemlerinden 
değil de Harnilton gibi siyasi bir misyon taşıyan kişilerin ve Smith gibi Os
manlı İmparatorluğu'ndaki gayrinıüsliınler arasında Protestanlığı yaymak 
için çalıalayan misyonerierin kaleminden çıkması oldukça ilginçtir. 

Sonuç 

Bütün bu veriler ışığında Pontııs Meselesi olarak bilinenhadisenin 19. 
yüzyıldaki arka planı ile ilgili bazı değerlendimıeler yapmak müink-üııdür. 
Öncelikli olarak belirtnıemiz gereken nokta, Bölgedeki Runılar arasında gö
rülen değişikliklerde önemli dış unsurların yattığıdır. İster Osmanlılarm yap
tığı savaşlar ve aldığı yenilgiler sonrası gayriınüsliınlerin Rusya ile doğrudan 

ilişki kL11lllası şeklinde ister değişik yöntemlerle dış güçlerin desteğini alma
ları şeklinde olsun Runıların 19. yüzyılda göstemıiş oldukları kültürel, ikti
sadi ve siyasi gelişmede Avrupalı devletlerin ve Rusya'nın önemli katkısı 
vardı. Bu katkı sayesinde Rumlar fıkirsel temelini 19. yüzyılda attıkları bir 
siyasi macerayı gerçekleştirmek için I. Dünya Savaşı ve sonrasının karışık ve 
büyük devletlerin Osmanlı coğrafyasındaki gizli hedeflerini gerçekleştirme

ye çalıştıkları bir döneme kadar bekleyeceklerdir. Bmıunla birlikte hadiseyi 
ilginç kılan diğer bir özelliği de yapay bir şekilde bir ulus yaratılmaya çalı
şılması idi. Farklı etnik kökenierden gelen ve eskiçağlardan Korumenler dö
nemine kadar Hıristiyanlaşan ve Helenleşen, Osmanlı döneminde de bir Or-

103 Jakop Philip Fall{llerayer, Doğu'dan Fragmmılar, çev. Hüseyin Salilıoğlu, Ankara, 2002, 
s.56-59. 

104 Bilgin, a.g.e., s. 20-21. 
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todoks Rum kimliği ile ön plana çıkan bir halkın, bu dini yapısını etnik bir 
bölünme ve bir ulus inşa etmesi için kullanınaya çalışılması, 20. yüzyılın ba
şında milliyetçiliğin Osmanlı azınlıklan tarafından ne derece kabul gördüğü
nü göstermesi bakımından önemlidir. Başlangıcından itibaren iç ve dış un
surların yön verdiği ve gerekli bir sosyo-politik zeminden uzak olan bu me
sele , yine Osmanlı İmparatorluğu'nun dağıldığı bir dönemde dış destek ile 
hayata geçirilmeye çalışılmış, ama değişen uluslar arası konjonktür ve Türk 
Milli Mücadelesi sayesinde başarısızlığa uğramıştır. 

Sonuç olarak bu çalışmada imparatorluğun 19. yüzyılda en önemli li
man şehirlerinden biri olan Trabzon'daki Rum cemaatinde meydana gelen 
değişimleri, uluslararası ticaretin ve Rusya ve diğer Avrupalı devletlerin si
yasi ve ekonomik çıkarlannın cemaat üzerindeki etkilerini ortaya koyarak 
uzun yıllar Osmanlıların sağladığı güvenli ortamdan istifade eden ve bilhassa 

ticaret sektöründe etkin olan Rumların, öncelikle Yunan isyanı ve bunun ar
kasından gelen milliyetçilik hareketlerinin eksenine girmesi, bu fıkirsel te
melin 19. yüzyılın ekonomik gelişmeleri ile de tamamlanınası sürecinde ya
şadığı dönüşüm aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte Batı' da kamu
oyu oluşturması bakımından da 19. yüzyılda bölgeye gelen seyyahların pers
pektifinden cemaatin nasıl görüldüğü ortaya konularak bir bakıma soruna 
değişik bir noktadan yaklaşılmaya da çalışılmıştır. Elbette konuya dalıa fark
lı açılardan yaklaşmak da mümkündür. Her ne kadar Milli Mücadele döne
minde Pontusçu faaliyetler Orta Karadeniz Bölgesi'nde ortaya çıkıp buradan 
yayılsa da, sorunun bu dereceye kadar ulaşmasında Rumlar içindeki deği
şimierin en iyi gözlemlenebileceği yerlerden biri de Trabzon olmuştur. Rum
ların bu şekilde bir faaliyet içine girmelerinde öncelikli olarak Rusya, İngil
tere ve etkileri bu iki güce göre dalıa az olan Yunanistan'ın önemli paylan 
vardı. Özellikle Rusya ve İngiltere 19. yüzyıldaki politikalar ile sorunun te
melini atmış, 20. yüzyılın başında ise I. Dünya Savaşı ve Osmanlı yenilgisi
nin ardından da sonu Rumlar için felaketle biten bir maceranın yaşanmasına 
da neden olmuşlardır. 
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