
Asya Minor, Yeniden

Panayotis Doukas: Hayat çekilmez bir haldeydi, açlık vardı. Ne ekmek ne de yemek
bulabiliyorduk. Eğer hayvanların varsa şanslıydın, onların sütünü içebiliyordun.

Nikos Demerci: Gelir gelmez ürettiğimiz her şeye el koydular; zeytinyağına, tütüne
ve şaraba. Bir aileye sadece elli okka zeytinyağı bırakıyor, gerisini alıyorlardı.

Angeliki Voyaci: Almanlar Samos’a çıktıklarında halkı öldürecekler, kötülük
yapacaklar diye herkes çok korktu. Bunun sonucunda, sahil kaçmak isteyen
insanlarla dolmuştu.

İbrahim Gündenç: Bidonları bağlamışlar birbirine, bidonların üstüne çıkıp
gelmişler.

Hayati Ocak: Denizin içinde kıyamet kopuyordu. Koştuk gittik, baktık, Yunanlılar
gelmiş.

“Yeniden Gelen Göçmenlere Ait Cetvel”
“Nihayet harp başladı”

Refik Saydam: Yurttaşlarım, ne zaman, nerede ve nasıl biteceği belli olmayan bir
cihan harbi karşısında ve onun yarattığı buhran içinde, bizim değişmez ana
davamız milli korunmadır. Yoklukları ancak istihsal kudretimiz ve onun yüksek
başarısı ile karşılayabiliriz.
“Ekmeğin karta bağlanması muvaffak olmuştur”

Ahmet Gönül: Şimdi, Alman harbi patladığında biz daha zor durumda kaldık. Ele
gelenleri askere aldılar, götürdüler. Beş altı kura asker vardı. Aşağı yukarı iş
yapacak insan kalmadı köyde.

“Karne tevziatı: Her vatandaşın ekmek hakkı: Bedenen çalışanlara 750 gr,
çalışmayanlara bunun yarısı verilecek”

Bayram Dikoğlu: Bildiğimiz süpürgeler var ya, onların tohumunu değirmende
öğütürdük. Unla harman yapardık, böylece ekmeği çoğaltırdık. Bizim ev
fırınlarımızda pişirirdik çoluk çocuğa bakmak için. Çünkü ekmek azdı.

Ali Onay: Halk ürününün bir kısmını devlete vermek mecburiyetinde kalıyordu.
Başka türlü bu işin yürümesi mümkün değildi ve ekmek karneye bindi. İnönü’nün
bir gezisinde bir genci ileri sürdüler, dedi; paşa bizi aç bıraktın. İnönü “Doğru dedi,
sizi aç bıraktım ama babasız bırakmadım.”



Yorgos Photellis: Korku ve dehşet: Seni yargılayacak bir mahkeme bile yoktu, suçlu
gördüklerini çamlıklara götürüyorlardı.

Manolis Violatzis: İşgalde açlık vardı, Almanlar onlara ters bir şey yapanı
vuruyordu. Ne mahkeme vardı ne de başka bir şey, doğrudan içeriye tıkıyorlardı.
Hiç bir şey yapamazdın.

Nikos Demerci: 1941 de açlık baş gösterdi. Bunun birinci nedeni, Samosluların
işgale hazırlıksız yakalanmalarıydı. İkincisi ise, çok karlı ve ağır bir kış
geçirmişlerdi. Kırdaki yabani otları toplamaya gidenler, kar yüzünden onu da
bulamıyordu. Yalnız duvar üstünde kalanları toplayabiliyorlardı. Sonuç olarak, o yıl
açlıktan 3.000-3.500 Samoslu öldü.

Marş: Bre Mussolini, hiçbiriniz kalmayacak, Helen bayrağı daima dalgalanmaya
devam edecek İtalya’da, Roma’da…

Dimitros Karatzitzis: O zaman, Türkiye yoluyla Ortadoğu’ya gitmek durumunda
kalanlar çok zor durumdaydılar. Açlık, kovuşturma vardı, burası yaşanamaz bir hal
almıştı ve mecburen gurbete çıkıyorlardı.

Nikos Demerci: Göç üç dalga halinde gerçekleşti; birincisi, savaşmak için gidenler;
ikincisi açlık yüzünden gidenler ve son olarak da, Alman’ların geliş haberiyle göçen
8.000- 8.500 Samosluyla beraber kaçan 1.500 direnişçi.

Kostas Demerci: 3 Mayıs 1943 de, köyümüzün karakol komutanı İoannis Hannis, 22
kişinin tutuklanacağı haberini verdi bize. Bunların arasında ben ve Georgios
Karathanasis de varmış. Aramızda bir durum değerlendirme toplantısı yaptık ve
çoğunluk Anadolu’ya gitmeye karar verdi. Çünkü artık bizler için Samos’da hayat
çok zordu. Samos dağları direnişçilerle dolmuştu. Buralarda barınmak zordu ve
bizim de o koşullarda yaşamak için yaşımız oldukça ileriydi. Akşam bu durumu
eşime anlattım, durumumuz tehlikede, ben dört çocuğumdan ikisini, Niko ile
Eftihia’yı alıp gideceğim dedim. Karamanolis’in dediğine göre orada çocuklar için
okullar varmış. Yaşlı gözlerle eşim, diğer çocuklarım, kayınvalidem ve
kayınpederimle vedalaşıp İtalyanlar ve işbirlikçilerinden kaçmak için harekete
geçtim.

Nikos Demerci: Direnişçiler, Kahire’deki Yunan hükümetinin Kuşadası temsilcisi
Georgios Luimark’la ilişkideydiler. Karşı casusluk örgütü vardı. Sandallar gidip
geliyordu; bazen silah, gıda bazen de karşıya gitmek isteyenleri taşıyorlardı. Fakat
sadece askerlik çağında olan erkekleri alıyorlardı, kadın ve çocukları
taşımıyorlardı.

Dimitros Karatzitzis: Örgüt tamamen gizlilik içinde çalışıyordu, hatta kazayla
sevkiyatı gören olursa, onu zorla karşıya yolluyorlardı.



Spiros Pavlis: Midilli΄nin işgalinden sonra durum dramatik bir şekilde değişti. Artık
herkes ne yapacağını düşünüyordu. Biz gençlerin bütün sohbetlerini, harekete ne
gibi bir katkıda bulunabiliriz konusu oluşturuyordu. Daha ilk günlerde, bazı
gençler, Türkiye’ye kaçmaya başladılar.

Yorgos Photellis : Biz bulabildiğimiz odunlarla ve eski çivilerle sandal yapıyorduk.
Aramızdan biri ormana gidip bütün gün, sandallara sürmek için reçine topluyordu.
Ve üç beş kişi toplanınca karşıya yolluyorduk.

Angeliki Voyaci: Babam limana kayığı almaya gittiğinde, onun batmış olduğunu
görmüş. Saclarla uyduruk bir onarım yaptıktan sonra eve yakın sahile gelmiş.
Gitmek isteyenler o kadar çoktu ki, kimi alacak, kimi bırakacaksın! Kayığa bizim
aile; dört çocuk, babam, annem, teyzem, ninem ve şimdi kim olduklarını
hatırlayamadığım, aile dışından bazı kişileri de alıp yola çıktık.

Kostas Demerci: Hiç konuşmadan yürüyorduk, çünkü yakınlarda İtalyanlar vardı,
biliyorduk. Tekneye otuz kişi bindik; yirmi iki yetişkin, benim çocuklarım,
Aleko’nun ailesi ve dört çocuğu, Stelyo, Kosta, Angeliko ve Niko. Zisimo’ya hazır
olduğumuzu söyledik ve hareket ettik. Teknede, Georgios Karathanasis, Hristos
Stavrianos, Nikos Taleporos, kız kardeşi Angelinio, Mitsos Papanikitas kız kardeşi
Eleni, Stamatis Vatianos ben ve diğerleri vardık.

Nikos Demerci: Sandalı ve gerillaları, silahlı Yunanlıları, görünce çok etkilendim.
Bindik kayığa. Çok güzel, sakin bir geceydi. Gece boyunca kürek çekerek Küçük
Asya’ya geçtik. Yukarıda nöbetçi kulübesi bulunan, buradan görünen Kanapiça
koyuna çıktık.

Dimitros Karatzitzis: Nisan 1941’de Almanlar Yunanistan’ı işgal edince ve Yunan
ordusu dağılınca, birçok asker yürüyerek Meriç’ten Türkiye’ye girdi.

Dimitrios Karaminas: 7 Nisan 1941’de yürüyüş için hazır olmamıza dair emir aldık.
Sıkı bir yürüyüşle Sufli’den geçip akşam Meriç nehrine vardık. Sandallarla karşı
kıyıya çıktık. Orda bizi Türk muhafızları bekliyordu, bizi çok iyi karşıladılar.

Kostas Demerci: Bir saat sonra tarihi Didim görünmeye başladı, bulunduğumuz
bölgeden 5 mil uzaklıktaydı. Ben ve deniz kurdu Zisimo’yla birlikte dört kişi kürek
çekiyorduk. Türk nöbet noktasını gördüğümüz an gençler “Rusya’nın karları
üstünden, kuzey rüzgârları eser, yüzyıllar boyu bulutları sürükler, esaret bağlarını
kırar” şarkısını söylemeye başladılar. Ardından, gençler “1 Mayıs” marşını
söylemeye başlayınca, Zisimo bağırdı: Susun! Zisimo’ya, hala susturacak mıyız
onları, 1936 Metaksa diktatörlüğünden beri özgürce konuşamadık dedim. Daha
sonra bize “sizleri küçük bir koya bırakacağım, saat 10:00 olunca mendillerinizi
birer dal parçasına bağlayarak nöbetçilerin olduğu yöne doğru yürüyün, her şey
ayarlandı” dedi. Onlara, kendi kayığınızla geldiğinizi sonra da onu denize
saldığınızı söylersiniz, dedi.



Nikos Demerci: Bol bol deniz kestanesi ve bir de kocaman ahtapot yedik. Saat
10:00 civarında, büyük sopalara beyaz mendilleri bağlayıp, nöbetçi kulübesinin
yolunu tuttuk.

Angeliki Voyaci: Sabahleyin Kuşadası’na vardık. Liman çok kalabalıktı, büyük
kayıklar ve küçük sandalar, o zamanın ufak limanını tamamen doldurmuştu.

Dimitrios Karaminas: Doğancı’da silahlarımızı bıraktık. Çok iyi Yunanca bilen bir
Albay geldi ve uluslararası yasalara göre, bir ordunun yabancı bir ülkeye
geldiğinde, silahlarını bırakıp, garnizona yerleştirilmesi gerektiğini söyledi bize.
“Biz sizi garnizona kapatmayacağız. Çünkü Arnavutluk cephesindeki kahramanca
direnişiniz ve diğer kahramanlıklarınız nedeniyle size sempati duyuyoruz” dedi.
Silahlarımızı orada teslim ettik: Takım halindeyken sola dönüş yaptık, silahları üçer
üçer, çapraz vaziyete koyduk. Üstlerineyse maske ve fişekliklerimizi astık.
Albayımız o sırada “Yaşasın Yunanistan” diye bağırdı. Bu bize, silahlarımızın
cenaze töreni konuşması gibi geldi. Çok duygusal bir andı ve silahlarımızdan bu
kadar talihsiz bir şekilde ayrılmak bize çok dokunuyordu.

Manolis Violatzis: Perikli’ye ağla ulan kerata ağla diyordum, belki işe yarar, ağla
ulan ağla. Oysa nasıl ağlayayım değip gülüyordu. Biri, bunları beraber alalım
diyordu. Öbürü, almayalım diyordu. O zaman ben “efendim bu sandal ufak bu hava
çok” dedim. Bir kaç sözcük biliyordum, çünkü balıkçı olarak Ayvalık hapishanesinde
yatmışlığım vardı. Bu sandal ufak bu hava çok, ne yapalım, nereye gidelim
boğulacağız, diyordum. Sonunda bizi aldılar ve İzmir’e çıktık.

Giorgos Primos: Ben Aliağa sahiline gece çıktım, yani gece yarısı bir ya da iki
civarında. Orada saklandık, iç kısma gitmek için sabah olmasını bekledik. Almış
olduğumuz bilgilere göre, sandalla yakalanmamamız gerekirdi. Çünkü yakalanırsak,
aynı sandalla geri yollanacaktık. Bu nedenle, kaptan Mimis sandalla ayrılana kadar
saklandık. Fakat maalesef, dönüşte, Almanların el koyduğu, sahili korumak ve
karşıya geçişleri engellemek için devriye gezen, önde ve arkada birer makineli
tüfek yerleştirilmiş olan gırgırlar tarafından açılan yaylım ateşiyle, Mimis ve yeğeni
öldürüldü.

Ahmet Yorulmaz: Bugünkü motor iskelesinin yanındaki küçücük koyda yüzükoyun,
deniz içinde, çırılçıplak bir erkek cesedi gördüm. Sonra bir başka gün, bir, iki,
belki üç cesetle daha karşılaştım çocukken. Bunların Midilli’den gelenler olduğunu
söylediler.

Ahmet Gönül: Muhtar o zaman bizi toplar; hadi bakalım şuraya bir adam çıkmış
gidin, gömün, gelin derdi. Biz de gider, onu gömer gelirdik. Şurada üç tane çıkmış,
burada beş tane çıkmış. Böyle cenazeleri gömerdik, ölüleri gömerdik. Bir ara
mülteciler akın etti. Yunanlılar aç kaldılar, onlar bizden perişan oldu. Temelli aç,
buraya akın ettiler, bizim sahillere. Her gece üç, beş motor çıkardı. Motorda yüz
kişi, yüz elli kişi olurdu. Motorlar Yunan mültecisi doluydu.



“Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi: Kıyılarımıza gelen mülteciler hakkında…
“Mayıs 941’den Mart 1943’e kadar gelenler: 22909”
“Yeniden Gelen Göçmenlere Ait Cetvel”

Hakkı Akbaykal: Alaçatı’ya limana çıkıyorlardı, Mersin’e çıkıyorlardı. Oradan yaya
yürüyerek geliyorlardı, aç biilaç, zavallılar. Kızların ayakları açlıktan leke leke
olmuş, morarmış. Yiyecek bulamıyorlar, yalnız ot yiyorlar, otlu salatalar ve benzeri
şeyler, öyle yaşıyorlar. Onlar Almanlardan kaçıyordu.

Bekir Sıtkı Baykal: Oldukça büyük bir kalabalık halinde, bir iki gün içinde geldiler.
Çeşme tarafındaki yerleşimleri pek bilemeyeceğim, ama Ilıca’da boş evlerin,
oteller hariç, hemen hemen hepsine yerleştirildiler.

Panayotis Doukas: İnsanlar bize iyi davrandı. Çeşmeye çıktığımızda herkes seferber
oldu, ikramda bulundular, ağırladılar. Bizi çok iyi ağırladılar.

Ahmet Gönül: Kadın var, çoluk çocuk var, erkek var; karmakarışık, ailece
geliyorlar. Canım, ailece geliyorlar. Kayığa atan kendini buraya çıkmaya çalışıyor.
Aç kalmışlar, evet. Yalnız çok perişandı halleri.

Bekir Sıtkı Baykal: Bir kısmı burada çalıştı. Çünkü bağcılıktan anlayan kişilerdi.
Birçok işte çalıştılar. Şunu söyleyeyim, bir ailenin sığacağı bir evde, bazen 15-20
kişi bir arada kaldılar.

Ahmet Yorulmaz: Midilli’den, Alman işgalinden kaçıp buralara sığınan Yunanlılar
geldiklerinde, bu gümrük alanında ya da öbür taraftaki sahilde, zamanın belediye
başkanı tarafından halkın varlıklı kesiminin evlerine dağıtıldılar. Hatta içlerinden
birileri, belediye başkanının hasisliğine bir gönderme yaparmış gibi, yoksa
gerçekten bunu sağlamaya mı çalışıyorlardı bilmiyorum, belediye başkanına
söyleniyorlardı;”sen de al sen de al!” Gelenler her eve bölüşülüyordu.

Kostas Demerci: Subayları ve askerleri gördüğümüzde, bizi bekler gibi bir halleri
olduğunu fark ettik. Onlara Türkçe günaydın dedik, onlar da bizi selamladı ve bize
oturmamızı söylediler. Biz de oturduk. Subaylar bizim yanımıza iki asker verdiler.
Onlarla birlikte, Kuşadası’na doğru yaya devam edecektik. Yola çıkmadan önce,
askerler bize kuru üzüm, yemiş, fındık, verdiler. Bazıları da badem ağacına çıkıp,
bize badem topladı. Onları da selamlayarak bilinmeyen yolculuğumuza koyulduk.
Bize eşlik eden askerler güler yüzlüydü. Gençlerimiz “Samyotisa”, “Rusya’nın
karları” ve “1 Mayıs” marşlarını söylüyordu. Askerler, kendi dillerinde bizlere eşlik
ediyordu. Yürürken dönüp arkamıza bakıyorduk, sevgili köyümüze, adamıza
bakıyorduk. Az sonra gözden kaybolacaktı.

Nikos Demerci: Babam iki köylümüzle birlikte çiftçilerin yanına gitti, biri Yorgo
Karathanasi idi. Onları Türkçe selamladılar, onlar da Rumca, “hoş geldiniz
Samoslular “ diye cevap verdi. Sonra da “çocuklar, askerler buralı değil, onlara,
Kuşadası’na giden en kestirme yolu tarif edeceğiz “dediler ve “biz köyde yeriz”



deyip neleri varsa, peynir, ekmek, yemek, bize verdiler. Biz, otuz kişi, birer lokma
yedik. Sıcak bir Mayıs günüydü.

Abdulgani Kalaycı: Süleyman isminde biri, şöyle büyükçe bir tabakta kuru üzüm
getirdi. Bir taraftan konuşuyoruz, bir taraftan da gelenlerin gözleri üzümde. Ama
elleri varmıyor yemeğe. Korkuyorlar zehirleyecekler bizi diye. Aklına geldi o üzümü
getirenin, uzattı elini, avucuna biraz üzüm aldı, attı ağzına. Bir sokuldular üzüm
yemeğe, karınları aç. Ne kadar üzüm varsa tabakta yediler.

Dimitri Karaminas: Yirmi, yirmi iki kilometre yürüdükten sonra, akşama
Bergama’ya vardık. Girişte bizi I. Dünya Savaşı’nda kocalarını kaybetmiş, siyah
elbiseli kadınlar bekliyordu. Bize öfkeyle bağırıyorlardı. Geçmişte, Bergama’da
inanılmayacak şeyler olmuştu, bu yüzden öfkeliydiler. Yanımda Trakyalı, Türkçe
bilen bir asker vardı “ne dediklerini sana hiç söylemeyeyim, daha iyi” dedi. En
iyisi, olanları hiç hatırlamamaktı.

Kostas Demerci: O sırada biri diğerine “Ali git şu torbayı getir, yemek ve tütün
verelim” dedi. Peki, siz ne yiyeceksiniz dedik. Hiç olmazsa çocuklar yesin dedi.
Bize tütün ve sigara kâğıdı verdiler. İyi dileklerde bulunup, vedalaştık. Bu,
halkların kardeşlik ve barış içinde yaşamak istediklerine ilişkin önemli bir
göstergeydi benim için. Bir saat sonra araba yoluna vardık. Çok sıcaktı.
Kuşadası’ndan önce, tepenin eteklerinde, yolun sağında bir zeytin ağacı gördük.
Karşı tarafta da, bahçe içinde iki katlı bir ev vardı. Haydi, ilk varan ağacın altına
oturup dinlensin dedik. Az sonra atlı bir kadın gördük, attan inip onu bağladı. O
sırada Eleni Papanikita, Angelioni Taleporu, Despina Aleksiu ve dört çocuğu
yanımıza gelmişlerdi. Attan inen kadın, yanına gitmeleri için onlara eliyle işaret
etti. Bahçenin kapısını açtı, üçünü de içeri aldı. Bunda bir hayır var, kimse bir şey
yapmasın dedim. Birkaç dakika sonra kızlar göründü, birinin elinde bir kova su ve
bir tas, diğerinin elinde de bir şeyler vardı. Yanımıza geldiler, bir çift ekmek ve
büyük bir kâğıt içinde peynir ve helva vardı.

Nikos Demerci: Ekmek, peynir ve helvayı babam otuza bölüp dağıttı. Tabii eşit
parçalar halinde olamazdı, biz çocukları olduğumuz için en küçük parçaları verdi
bize. Bu kadın Giritliydi, bize Giritçe “kusura bakmayın başka verebileceğim bir
şey yok. Bunları yiyin, zaten birkaç saat içinde Kuşadası’na varacaksınız” dedi.

Spiros Pavlis: Vali ziyaretimize geldi, çok iyi bir insan olduğu her halinden belliydi.
Parasız olduğumuzu tahmin ettiği için, Balıkesir’de kalacağınız süre boyunca sizi
devlet çiftliğine çalışmaya yollayacağım. Gideceğiniz yer, şehir dışında, tarımsal
bir arazi, orda çalışacaksınız dedi.

Dimitrios Karaminas: Türkler bize çok iyi davrandılar, her gün beyaz ekmek ve
karavana verdiler. Beyaz ekmeğe alışıktılar ve orduya iyi yemek veriyorlardı.
Olayların gelişimini bekliyorduk. Yunanistan’dan gelen haberleri öğreniyorduk,
Arnavutluk cephesi hala dayanıyordu. Ancak 20 Nisanda Çolakoğlu ve kurmayları



tarafından teslim edildiğini öğrenince çok üzüldük. 27 Nisan’daysa, Atina’nın,
başkentimizin düştüğünü öğrendiğimizde, kendimizi tutamayıp hepimiz ağladık.

Yorgos Photellis: Yakında bir çiftçi iki atla tarla sürüyordu, bize yaklaştı. Bizden
biri, tercüman aracılığıyla ona “atları verir misin biraz süreyim?” diye sordu. Evet,
cevabını alınca da başladı sürmeye. Sanki atlar havada uçuyordu. Bunu gören çiftçi
heyecanla “kaç para istersen vereyim, benimle çalış” dedi. O da, ne yazık ki bu
mümkün değil dedi. Orada bulgur yedik ve İzmir yolunu tuttuk.

Ahmet Gönül: Dina isminde bir adam vardı. Askerler onları koruma altına almış,
mültecileri dışarı bırakmıyorlardı. Ben diyordu, çalıların arkasına saklanarak
geliyorum. Bahçeye gelirdi. İlk önce çapayı kapar, bir iki sıra çapalardı. Biz ona
yapma, biz sana yemek veririz, çapalama, yorulma derdik. Oysa hayır derdi, hayır.
Çalışmayana ekmek yok, önce çalışacaksın, sonra ekmek alacaksın derdi.
Gemilerde çalışmış, Türk sahillerine çok uğramış, birazcık Türkçesi vardı. En az iki
sıra çapalardı. Ondan sonra otururdu. Yemeğini verirdik ona. Yerdi yemeğini ama
bir parçasını ayırırdı. Bu derdi, pateraya, yani babasına götürecekmiş onu.

Nikos Demerci: Akşamüstü düz bir yoldan, sanırım bugün çarşının olduğu yer,
Kuşadası’na girdik.

Kostas Demerci: Akşam bir kahvehaneye gidip bir kahve içmek istedim. Zamanında,
Komotini-Gümülcine’de, iki yıl askerlik yaptığım için sekiz on kelime Türkçe
biliyordum, kahvehaneye girince Türkçe iyi akşamlar dedim. Masada oturanlar “hoş
geldin Samoslu, biz de tam şimdi radyodan Londra’nın Yunanca yayınını
dinleyecektik” dedi. Samos’ta ki durumu sordular. Ne diyeyim, her savaş, ülkenin
halkı için bir felakettir, oysa vurguncular için bir ganimettir. Londra’dan gelen
haberleri dinledik. Alman kuvvetleri Tinida’ya geri çekilmişler. Stalingrat’ı
alamayınca, Paulus’un sekiz yüz bin askeri teslim olmaya hazırlanıyormuş. Açık
açık, dostça sohbet ettik. Hepsi bana bir şeyler ikram etti ve her gece oraya
gitmem için beni davet ettiler.

Ahmet Gönül: Kara diye, adaya indirmişler insanları. Sabah bir bakmışlar ki her
taraf deniz, adadalar. Anakaraya çıkabilmek için iki çocuk denizi aşmayı göze
almış; bir kızla bir oğlan. Kız çıkmış kıyıya, oğlan denizde kalmış, boğulmuş,
çıkamamış. Kız geldi, haber verdi. Burada koyun çobanları vardı, kızlar. Çok iyi
yüzerlerdi. Onlarla beraber Rum kızı geldi buraya. Sonuçta, götürdüler onu
karakola. Karakoldakiler haber alınca adaya Rumların çıktığını, kayık temin ettiler.
Taşıdılar onları kıyıya getirdiler, buraya karakola. Burada bir hafta kadar misafir
ettik onları.

Fatma Bozdemir: Biz tarlada çalışırken yanımıza geldiler. Ekmeğe ne diyorlar
Yunanlılar? Benim babalığım vardı, o anlardı dillerini biraz. Ona sorduk ne diyorlar
diye. Ekmek istiyorlar dedi. Biz de yiyecek verdik onlara. İşte öyle, kimisi on beş
yaşlarında kimisi yirmi yaşlarında. Yaşlılar öyle çok gelmedi. Gençler hep
geziyorlar, yaşlı pek görmedik. Şuradaki karakolda yiyecek verdiler onlara.



Hacer Kurt: Gelenler yiyecek arıyorlardı. Askerler bırakmıyordu onları, onlar da
kaçıyorlardı tarlalara. Gelenleri yolluyorlarmış geriye, ama onlar kaçıyordu.
Kaçıyormuş. Biz tütün ekiyorduk, çok güzel bir kız geldi, on yedi on sekiz
yaşlarında, babam Yunanca biliyordu, ona sen benim kızım olsana demiş. O da,
askerler izin verse olurum demiş.

Kostas Demerci: Bir gün hale alışverişe gittim, marulcuya yaklaşıp “otuz marul
çıkar para” dedim. O anlamaz gözlerle bakınca bana, aynı şeyi üç kez tekrarladım.
Manav bana bakıp, Türkçe bir şeyler söyledi, ben de onu anlamadım. O sırada,
yandan biri, ne istiyorsunuz beyefendi diye sordu bana Yunanca. Üç marul
istiyorum ve kaç para diye soruyorum dedim. Karşımdaki güldü, siz otuz marul ve
üstüne de para istiyorsunuz dedi. Konu anlaşılınca karşılıklı gülüştük. Sizin
ülkenizde, sizin dilinizde konuşmak istedim dedim. Manav beni yanına çağırıp
nerde kaldığımı sordu. Ben de iki çocuğumla birlikte burada kaldığım yeri
söyledim. Bana soğanla üç marul vererek “al bunları ve burada olduğun sürece her
zaman gel, ne istersen para ödemeden al, sen hem Samoslusun hem de
komşumuzsun” dedi. O kadar duygulandım ki, ne söyleyeceğimi bilemedim. Ancak,
o anda aklıma gelen iyi dileklerimi ilettim ona.

“Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi: Bergama’da bulunan Yunan askerlerinin
miktarıyla, Yunan ordusunda aldıkları maaşlar“

Mehmet Dürüst: Teknelerle çıktılar. Hepsini topladı jandarma. Yedirdiler, içirdiler
burada. Biraz sohbet ettikten sonra askerler aldı, götürdü onları Gülbahçe’ye.
Gülbahçe jandarmasına teslim ettiler. Onlar da Urla jandarmasına, Urla vilayete.
Bergama’da kamp kurmuşlar, geleni alıyorlar götürüyorlar diye duydum.

İbrahim Gündenç: Silahları katırlara yüklemiş bizim askerler, buradan
Bergama’daki kampa sevk ettiler hepsini.

Dimitrios Karaminas: Bergama’da bizi önce kışlaya yerleştirdiler. Bizim çadırlarımız
vardı ve kışlada da çok bit. Bu nedenle, dışarıda kalmayı istedik, izin verdiler.
Bunun üzerine kışlayı terk edip, çadırları istediğimiz gibi, ikişer üçer kişilik olacak
biçimde kurduk.

Dimitros Karatzitzis: Bana anlattıklarına göre Bergama’da onlara çok iyi ve çok
insani davranmışlar. Bana Bergama’da çok iyi insanlar yaşıyor dediler.

Nikos Demerci: O günlerde Türklerle ilişkimiz yakındı. Örneğin babam kahvehaneye
gidiyordu ve orada para ödemesine asla izin vermiyorlardı. Bir gün tiyatroya davet
ettiler hepimizi.

Kostas Demerci: Akşam Makellas’a, davet edildik, tiyatroya gidelim dedim. “Ne
anlayacağız ki Kosta, sen çocukları bana bırak, kendin git” dedi. Öyle de yaptım.
İçeri girdiğimde her yer doluydu, boş bir yer bulabilmek için koridorda ilerledim.



Biraz ilerde boş bir yer buldum ve oraya oturdum. Yakınımda bir çekirdek
satıcısıyla müşterileri vardı. Onlardan biri, alışverişini yaptıktan sonra yanıma geldi
ve bir şeyler söyledi. Anladığım kadarıyla, onun sandalyesine oturmuştum. Ben de
kalktım, buyur bayım dedim. O an, en az elli erkek kalkıp, beni kendi
sandalyelerine buyur etti. Diğerine de kendi dillerinde söylendiler. Bense, kızmayın
adama, benim yabancı olduğumu nerden bilsin dedim. Ama onlar; “Sen hem
yabancı dilde konuşuyorsun hem de yaşça ondan büyüksün. Böyle bir şey
yapmamalıydı” dediler.

Nikos Demerci: Diğer gelenlerle birlikte, bizi Kuşadası’ndan kamyonlara bindirip
tren istasyonu olan Selçuk’a götürdüler. Oradan trene bindik ve İzmir’e doğru yola
çıktık. İzmir’de bizi arabalar bekliyordu. Büyük bir avlusu ve çeşitli hizmet binaları
olan bir yere götürdüler. Galiba belediyenin yeriydi. Oteli de vardı, her odasında
iki üç kişi kalıyorduk. Babam ben ve iki çocuk daha, dört kişi birlikte kaldık. Temiz
beyaz çarşaflar serilmişti yataklara. Böyle temiz çarşaflarda yatmayalı o kadar çok
olmuştu ki. Fakat yastığı kaldırdığımda, altının bit dolu olduğunu gördüm. Bizim
getirdiğimiz bitlerle, Türklerin bitleri karışmış, kaynaşmıştı.

Kostas Demerci: Bir gün küçük Niko’yu alıp, 1922’de yanmış olan mahalleye
götürdüm. Ona, bir zamanlar, İzmir’de çok sayıda Yunanlının yaşadığını, ortaokul
ve liselerinin olduğunu anlattım. Hatta Dimitri Glinos bile burada eğitim görmüştü.
Ama bizimkilerin deliliği tuttu, İngilizlerle Fransızları dinleyip, askerlerini Küçük
Asya’ya gönderip, Ankara’ya kadar ilerlediler. Sonuç, 1922’deki felaket oldu,
dedim. Aynı gün Kemal Atatürk’ün heykelini gördük ve orada oğluma barışla ilgili
ilk dersimi vermiş oldum.

Yorgos Photellis: Bize, “gitme zamanı geldi, yarın Halep’e gidiyorsunuz” dediler.
Bindiğimiz vagona “25 kişi 8 at” yazısı asılmıştı. Ya, bu kesin Yunan treni dedim.

Nikos Demerci: İzmir’de bir hafta kaldıktan sonra Halep’e gitmek üzere trene
bindirildik.

Bekir Sıtkı: O zamanın büyüklerine, kimlerin evi boşsa, oralara mültecileri
yerleştirelim demişler. Bütün halk da boş evlerini mültecilere açtı. Ve üç sene
boyunca kaldılar. Ondan sonra da vedalaşıp gittiler.

Nikos Karavas: Köylerden geçerken, tren istasyonlarında halk toplanırdı, sanırım
bizden önce de geçenler olduğu için biliyorlardı. Meyve, karpuz gibi ikramlarda
bulunuyorlardı. Biz de onlara, yolda yememiz için verilen bisküvilerin boş teneke
kutularını verirdik. Çok seviniyorlardı, çünkü o zamanlar ne onlarda, ne de bizde
böyle kutular vardı.

Kostas Demerci: Tren çok ilkeldi, hiçbir konforu, hatta suyu ve tuvaleti bile yoktu.
Vagonlar birbirinden ayrıydı, üstelik her vagon da üçe bölünmüştü. Hangi akılla
yapmışlardı bunu? Halep’e kadar sürecek olan, üç gün üç gecelik bir yolculuk için



hiç mi hiç uygun değildi bu vagonlar. Bu yolculuk için kim ve niçin seçmişti bu
treni, hiç anlayamadım!

Spiros Pavlis: Türkiye’de kaldığımız süre boyunca bize çok iyi davrandılar. Çok
dostluk gösterdiler. Fakat biz de kimseyi rahatsız etmemeye gayret ettik. Açıktır
ki, birilerini tahrik edersen, belanı da bulursun.

Dimitrios Karaminas: Türkiye’de de sıkıntılı günler olmasına rağmen biz,
Yunanistan’a, Türkiye hakkında çok iyi izlenimlerle döndük.

Nikos Demerci: Orda çok iyi yaşadık. Ve hiçbir Türk bize ne kötü bir laf söyledi, ne
de bizi incitti.

Hacer Kurt: Öyle be insancıklar neler gördü neler yaşadı. Allah bir daha savaş
göstermesin. En kötü şey o. En kötü şey. Allah’a dua edelim, Allah savaştan,
depremden korusun. En kötü şey bunlar, çok kötü bir şey savaş.

Kostas Demerci: Gün gelecek, yeryüzünün bütün ülkeleri barış içinde yaşayacak.
Dünyayı karanlığa, kin ve felaketlere sürükleyen vurguncular, kıyıcılar olmadan,
daha hakça ve kardeşçe bir yaşam kurulacak.

ÜST METİN: Kostas Demerci, 1902 yılında Samos’un Pagonda köyünde doğdu. İyi bir
öğrenci olmasına rağmen yoksulluk nedeniyle ilkokulu bitiremedi. Bütün hayatı
boyunca köylülerin daha iyi yaşamaları için örgütlenmelerine öncülük etti. Dünya
görüşü nedeniyle 2. Dünya Savaşı’ndan önce, işgal sırasında ve iç savaşta oldukça
etkindi ve sürekli izlendi. 1943-1945 yıllarında Ortadoğu’da göçmen olarak yaşadı.
Barış mücadelesini hiç bırakmadı. 90 yaşında bile barış yürüyüşlerine katıldı.
1997’de, 95 yaşında köyünde öldü. İzmir’de Atatürk heykelinin önünde oğlu Niko’ya
verdiği barış dersi boşa gitmedi. Niko 1980’den beri Samos Barışsever Hareketi’nin
bir üyesi ve Tüm Samoslular Barış Komitesi’nin temsilcisi.


