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SUNUŞ 

Dünya kamuoyunda Yunanistan’daki Türk Varlığı’nın Batı Trakya ile  sınırlı olduğu 

algısı vardır. Bununla birlikte Rodos ve İstanköy ağırlıklı olmak üzere Onikiadalarda yaşayan 

ve sayıları 6.000 civarında olan bir Müslüman Türk Topluluğu da bulunmaktadır. Yunan 

makamları, 1923 yılında Lozan Barış Andlaşması imzalandığında Onikiadaların İtalyan 

yönetimi altında bulunduğu gerekçesiyle söz konusu Müslüman Türklere “azınlık” statüsü 

tanımamıştı. 

Diğer yandan Anadolu doğumlu T.C.Yurttaşlarının büyük bir çoğunluğu da  Rodos ve 

İstanköy’de yaşamakta olan Müslüman Türklerin varlığından haberdar değildi(r). Kimileri 

turist olarak geldikleri adalarda Türk esnafla karşılaştıkları zaman şaşkınlık geçirmektedir. 

Şaşkınlıkları,Türkiye’deki  kimi şehirlerden daha fazla, ancak çoğunluğu bakımsız olan ve 

Osmanlı Türklerinden kalan kültür eserlerini görünce daha da artmaktadır. 

Günümüzde,Onikiadalarda yaşayan Müslüman Türklerin,Türk kimliklerini serbestçe 

ifade edebilmeleri, Vakıfların yönetiminde söz sahibi olabilmeleri, Müftülük makamına 

işlerlik kazandırılması, okullarda Türkçe ve din bilgisi derslerinin başlatılması, kapalı 

camilerin ibadete açılması ve Yunan vatandaşlığını kaybeden Onikiadalılara 

vatandaşlıklarının iade edilmesi gibi birçok  konuda sorunları vardır.  

Ada Türkleri Türk Kimliği ile değil, Yunanistan tarafından halen  “Yunan 

Müslümanları” olarak kabule zorlanmaktadır. Adalarda yaşayan Türkler,ana dilde öğrenim 

ve eğitim haklarından mahrumdurlar, dini alanda ise 1972’den bu yana müftülük makamı 

boştur. 

Bilindiği üzere, Onikiadalar 1912 yılından  İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar önce 

İtalyanlar ve daha sonra Almanların elinde kalmıştır. İtalyan döneminde resmi dil ve eğitim 

dili İtalyanca olmuş, basın ve konuşma özgürlüğü sınırlandırılmış  ve 1925 yılında 

Onikiada'da oturanlara İtalyan vatandaşlığına geçme zorunluluğu getirilmiştir.  

Paris Antlaşması  ile  Onikiadaların  Yunanistan’a geçmesinden sonra Türkler 

üzerindeki baskıların daha da arttığı gözlemlenmektedir.  

İş kurma ve  taşınmaz mal  satın almaya izni verilmemesinden dolayı 1950’den sonra 

Türklerin adalardan Türkiye’ye yönelik göç hareketi daha da hızlanmıştır. Onikiada’dan 

ayrılmak zorunda kalan Türklere Rodos’a tekrar dönmeyeceklerine dair belge imzalatılmış; 

1967 yılında Yunanistan’da cuntanın yönetime gelmesiyle, Kıbrıs’ta yaşanan gelişmelerin de 

etkisiyle, Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türkler üzerinde baskılar artmıştır. 1955-1998 yılları 

arasında, Yunan Vatandaşlık Kanunu’nun 19. maddesi nedeniyle birçok Türk,Yunan 

vatandaşlığını da kaybetmiştir.1974 yılında Türkiye’nin Kıbrıs Barış Hareketi’nden sonra 

adalardan göç edenlerin sayısı en yüksek düzeye ulaşmıştır. Bu gelişmelerin sonucu, 20. 

Yüzyılın başlarında 15 bin olan Türk nüfusu,günümüzde  yarıdan daha fazla azalmış 

durumdadır. 

Özetle şu söylenebilir:Onikiada Türkleri, 21. yüzyılın başında yok olma tehlikesiyle 

karşı karşıyadırlar. Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin eşit  yurttaşları(?) olan Onikiada Türkleri 

bir  uygarlık projesi olarak nitelendirilen projenin nimetlerinden yararlanmaktan uzaktırlar. 

Öyleki,Adalarda yaşamakta olan Türkler,tanımadıkları kişilere Türk olduklarını ifade 

edememekte,Yunan Müslümanı olduklarını söylemek zorunda kalmaktadırlar.Korku egemen 

bir hal almıştır.  

Oysa,21.Yüzyılda insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi evrensel 

kavramlar uluslararası arenanın en çok  dile getirilen kavramları arasında  yer almıyor mu?  

Rodos ve İstanköy Türklüğü, Türkiye’ye çok yakın olmakla birlikte son zamanlara 

değin oldukça unutulmuş bir görüntüye sahiptir.Türkiye’de Onikiada Türklerine ilişkin olarak 

yazılmış kitap, makale ya da çekilmiş belgesel film sayısının oldukça sınırlı sayıda  olduğu 

gözlemlenmektedir. 
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İşte bu bağlamda, ulusal ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek üzere 1-2 Ekim 

2014 tarihinde İzmir’de E.Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nde “Uluslararası 

Katılımlı Rodos ve İstanköy Türklüğü Sempozyumu, 2014” düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Sempozyumun, ulusal ve uluslararası arenada ilk olması açısından tarihsel bir öneme sahip 

olduğu söylenebilir. 

Sempozyumda, Türk-Yunan İlişkileri bağlamında Rodos ve İstanköy Türklüğü, 

İnsanlık Hakları Açısından Rodos ve İstanköy Türklüğü  ile Rodos ve İstanköy Türklüğü: 

Sosyal Yaşamı, Vakıf Malları, Kültür Eserleri gibi konular işlenmiştir. 

Rodos ve İstanköy Türklerinin Yakın Tarihi: “Ege Denizi’nde Yükselen Sessiz Çığlık” 

kitabı da,“Rodos, İstanköy ve Onikiada Türklüğünün Yakın Tarihi Üzerine Sözlü Tarih 

Projesi”nin Kesin Raporu’ndan derlenerek anılan eksikliğin bir ölçüde giderilmesi 

bağlamında hazırlanmıştır. Çalışma ile  Türkiye ile halen Rodos  ve İstanköy Adası’nda 

ikamet eden Türklerin geçmiş ve bugünkü kültürel, toplumsal ve iktisadi konumlarının 

tarihsel bir perspektifle araştırılması, bu alana ilişkin belgeye dayalı tarihçiliğin kaydetmediği 

anlatıların, söylencelerin, oyunların, ağıtların, yaşam öykülerinin kaydedilmesi  

amaçlanmıştır. 

Kitap, Rodos ve İstanköy Türklerinin  yakın tarihinde  ve günümüzdeki sorunların 

Türkiye,Dünya ancak özellikle  Yunan Kamoyuna aktarılmasına   olanak sağlayacaktır. Bu 

anlamda Türk-Yunan İlişkilerinde kalıcı dostluğun inşasında  kimi önermelere de yer 

verilmiştir.  Dile getirilen görüşlerin  dostluğa bir çağrı olarak algılanacağına emin 

bulunmaktayız. 

             Kitabdaki bilgilerin ortaya çıkmasına yanıtlarıyla katkıda bulunan Rodos ve 

İstanköylü Türklere ve çalışmada önemli katkıları olan Ahmet Kırevliyası’na teşekkür 

ediyoruz. Son olarak kitabımızı İngilizceye çevirerek uluslararası topluluğun bilgisine 

kazandıran  Dostumuz Mengü Noyan Çengel’e  de  minnet borçlu olduğumuzu belirtmek 

istiyoruz. 

Saygılarımızla. 

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Doç.Dr.Cihan Özgün 

30 Mart 2015 
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1. GİRİŞ 

Rodos ve  Onikiadaların
1
 Kanuni Sultan Süleyman  1522’de tarafından  alınmasıyla 

birlikte Adaların Türkleşmesi ve Müslümanlaştırılması, vakıflar müessesesine dayanılarak 

gerçekleştirilmiştir. İskan edilen halk vergilerden muaf tutulmuştur.Kimi durumlarda zor 

iskan da uygulanmışsa da  bu uygulamalar Anadolu’da toprak sıkıntısı çekenlerin adalara 

yerleştirilmesini destekleyici şekilde olmuştur. Halk kendilerine verilen topraklara yerleşerek, 

çiftçilik yapmaya başlamıştır.Bu şekilde Rodos’ta kurulan köyler, Uzgur, Kandilli, Mikse, 

Gani Ahmet gibi  eski geleneklerini koruyan konar- göçer halkın adlarını taşımıştır. 

Rodos ve İstanköy gibi Ege Adaları 1820’lere  değin Osmanlı egemenliği  altında 

olmuştur. Yunanistan Devleti’nin kurulmasında sonra  Batı ve Güney-Batı Ege adaları 

Yunanistan sınırları içine girmiştir. Doğu ve Kuzey Ege Adaları da Osmanlı egemenliği 

altında olmaya devam etmiştir. Ancak bu durum,1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı ve daha 

sonra da 1912-1913 Balkan Savaşları ile değişmiştir. Önce İtalya, hemen arkasından da 

Yunanistan,Osmanlı egemenliğindeki Ege Adaları’na ayak basmaya başlamıştır. İtalyanlar 

1912 yılında Rodos ve İstanköy’ü Osmanlı Devleti’nde almışlar ve Uşi(Ouchy)Barış 

Andlaşması’nın 2. maddesi  ile Rodos ve  Onikiadalar İtalyanların olmuştur. 

Bilindiği üzere Ege Adaları  Birinci Dünya Savaşı’nda  sonra 10 Ağustos 1920’de 

imzalanan Sevr Andlaşması  ile İtalya ile Yunanistan arasında paylaştırılmıştır. Andlaşmanın 

122. maddesi ile halen İtalyan işgalinde bulunan Rodos ve  Onikiada ile Meis İtalya’ya, 84. 

Maddesi de Gökçeada ve Bozcaada da dahil diğer Ege Adaları’nı Yunanistan’a bırakılmıştır. 

                                                           

1
 Ege Adaları, Kuzey Ege, Doğu Sporatlar, Güney Sporatlar diye de gruplandırılır. Rodos ve Onikiada da, Ege 

Adaları’nın Menteşe Adaları (Güney Sporatlar) olarak  da adlandırılan  grubunda yer alır. 

Kuzey-Doğu Ege Adaları: Taşoz, Semadirek (Samothraki, Semendirek), Gökçeada (İmroz), Bozcaada 

(Tenedos), Limni (Lemnos), Saruhan Adaları (Doğu Sporatlar): Midilli (Lesbos), Sakız (Chigos), Psara 

(Ipsara), Sisam (Samos), Nikaria (İkarya) ve Menteşe Adaları (Güney Sporatlar: Rodos ve 12 Ada): başlıca 

Rodos, Patmos, Leros, Kalimnos (Kilimli), İstanköy (Kos, Coo),  Astropalya  (Stampalia) ,Nisiros (İncirli), Tilos 

(İlyaki), Sömbeki (Symi), Harki (Herke, Kharki), Karpatos (Kerpe), Kaşot (Kasos) oluşur.  

Onikiada adı ise, Osmanlı Devleti’nın gayrimüslim bölgelerde uyguladığı yönetim şeklinden gelmektedir. 

12’li denen bu sisteme göre her on hane birer temsilci çıkarır, bu temsilciler de aralarından bölgeyi yönetecek 

"12 kişilik bir ihtiyar heyeti" seçerdi. Türkçe "Onikiada" adı,önce Yunanca'ya,daha sonra birebir çevirilerek 

diğer batı dillerine girmiştir. 

 "Onikiada" denilen adalar grubunda,adının  çağrıştırdığı gibi 12 adet ada yoktur. Büyük olanlar sayılırsa 14 ada,  

tümü sayılırsa 20'den fazla ada ve adacık vardır. Buradaki 12 sayısı,adaların sayısı değil,yukarıda da değinildiği 

üzere "12 üyeli meclisle yönetilen adalar" anlamındadır. 

 Osmanlılarda önceleri "Ege Adaları", daha sonra ise “Cezayir-i Bahr-i Sefid ( Akdeniz Adaları )" ve "Cezair-i 

isna aşer" denilmiştir. Daha sonra yönetim vilayeti olan Akdeniz Adaları, Sisam ve Sakız adası gibi Onikiadanın 

dışında kalan adaları da içine almaktaydı. 

(Bknz)Gn. Kur. ATASE Bşk.,Türk Yunan İlişkileri ve Megalo İdea, 1985 Ankara. Ek: 1; Erinç,S., 

Yücel,T.,1988.Ege Denizi, Türkiye ile Komşu Ege Adaları.Ankara.s.9-10; Pazarcı,H.,1986.Doğu Ege 

Adaları’nın Askerden Arındırılmış Statüsü. Ankara.s. 4-5.http://tr.wikipedia.org/wiki/on_%C4  Erişim 10 Kasım 

2014 



10 

 

Lozan Konferansı’nda  Rodos ve Onikiadalar konusu, 31 Ocak 1923’teki oturumda 

müttefiklerin  Türk heyetine bildirdikleri andlaşma taslağının 15. Maddesi içerisinde  

gündeme getirilmiştir.Bu madde ile Osmanlı Devleti’ne bırakılan Meis adası ile Rodos ve 

Onikiadalar  İtalya’ya bırakılıyordu . 

İkinci Dünya Savaşı  sırasında  İtalyanlardan Almanların eline geçen adalar, 

Almanlar'ın teslim olmaları üzerine 8 Mayıs 1945’de  kurulan İngiliz  Yönetimi’ne geçmiştir. 

Bununla birlikte yönetimin her kademesinde Yunanlılar yer almış bulunuyorlardı.  

 Savaşın bitiminden  sonra ise,galip devletler olan Amerika, İngiltere, Sovyet Rusya ve 

Fransa dışişleri bakanları, "Dışişleri Bakanları Konseyi"ni oluşturmuşlardır. Konsey 

toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda 10 Şubat 1947'de  Paris Barış Andlaşması'nın 14. 

Maddesine göre   Onikadalar  Yunanistan’a  bırakılmıştır. Ancak andlaşmada,adaların 

askerden ve silahtan arındırılmaları öngörülmüştü .  

Özetle,Rodos ve İstanköy dahil Onikiadalar, bugün   Yunanistan tarafından ele 

geçirilmiştir. Batı  kıyılarımızın dibinde yer alan bu adalar silahlandırılmış durumda 

Türkiye'ye karşı bir tehdit oluşturmaktadır.  Diğer yandan  günümüzde,özellikle Rodos ve 

İstanköy ağırlıklı olmak üzere Onikiadalarda  varlıklarını sürdürmeye çalışan 6000 dolayında 

Türk ve Müslüman kimlikli insanlar yaşamaktadır. 

Rodos ve İstanköy Türklüğü,  günümüzde  birçok sorunla karşı karşıyadır. Bunlar 

arasında, Vatandaşlık Sorunu, Eğitim ve Türkçe Öğrenme Hakkı Sorunları, Din ve İbadet 

Sorunu, Osmanlı Türkleri’nden Kalan Kültür Mirasın Korunması Sorunu, Vakıflar Sorunu, 

Nefret ve Baskı Ortamı Sorunu gibi konular sayılabilir. 

Onikiada Türkleri, 21. yüzyılın başında yok olma tehlikesi aşamasına getirilmiştir. 

Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin eşit  yurttaşları olan Onikiada Türkleri bir  uygarlık projesi 

olarak nitelendirilen projenin nimetlerinden yararlanmaktan uzaktırlar. Öyleki,Adalarda 

yaşamakta olan Türkler,tanımadıkları kişilere Türk olduklarını ifade edememekte,Yunan 

Müslümanı olduklarını söylemek zorunda kalmaktadırlar.Korku egemen bir hal almıştır.  

Rodos ve İstanköy Türklüğü, Türkiye’ye çok yakın olmakla birlikte son zamanlara 

değin oldukça unutulmuş bir görüntüye sahiptir.Türkiye’de Onikiada Türklerine ilişkin olarak 

yazılmış kitap, makale ya da çekilmiş belgesel film sayısının oldukça sınırlı sayıda  olduğu 

gözlemlenmektedir. 

 “Rodos, İstanköy ve Onikiada Türklüğünün Yakın Tarihi Üzerine Sözlü Tarih Projesi 

Çalışması” da anılan eksikliğin bir ölçüde giderilmesi amacıyla düzenlenmiştir.  

Bilindiği üzere “Sessiz Kalabalıkların Tarihi” olarak da adlandırılan sözlü tarih,insan 

topluluklarının seslerini duyurmalarına olanak sağlayan bir tarih araştırmaları yöntemidir. Bir 

başka deyişle sözlü tarih çalışmaları,resmi kayıtlarda  kimi zamanlar yeterince  yer 

bul(a)mayan azınlıkların,yoksulların,kadınların ve göçmenlerin tarih sahnesine çıkmasına 

yardımcı olmaktadır. 

Bu çalışmada,sözlü görüşmelerden yola çıkarak, İtalyan ve Alman işgali  ile adaların 

Yunanistan’a verilmesiyle bugüne kadar geçen süreç içinde Rodos,İstanköy ve  Onikiada 

Türklerinin eğitimi, ekonomik yaşamı, başlıca kimlik sorunları,vakıf sorunları ve  Yunanistan 

Hükümetleri ve Yunanlıların Türklere Bakışları gibi konuların araştırılması amaçlanmıştır. 

Türkiye’de yaşayan ve halen Rodos ve İstanköy Adası’nda ikamet eden  Ada 

Türklerinin yaşam deneyimlerinin kaydedilerek görünür kılınmalarını amaçlayan çalışma, bu 

derece kapsamlı akademik bir incelemenin bulunmaması ve ilk olması açısından da oldukça 

önemlidir.  Bu tür bir çalışma aynı zamanda  Rodos ve İstanköy Türklerinin  yakın tarihinde  

ve günümüzdeki sorunların Türkiye ve Dünya kamu  oyuna aktarılmasına da    olanak 

sağlayacaktır. Böylelikle özellikle adalarda yaşamakta olan Türklerin kültürel kimliklerin 

korunması ve geliştirilmesinde uygulanması gereken yol ve yöntemlerin neler olabileceği 

konusundaki yaklaşımların gün ışığına çıkarılması,çalışmanın ana  amacıdır. 
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Kitapda özetlenen bilgiler,Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türkler ile 

Türkiye’ye göç etmiş Türklerle gerçekleştirilen görüşmelerden  oluşturulmuştur. Bu amaçla 

İzmir,İstanbul ,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Antalya,İstanköy ve Rodos’da olmak üzere toplam 

137 kişi ile  görüşme yapılmıştır. 

Görüşme yapılacak kişilerin seçiminde,İkinci Dünya Savaşı’nı çocuk ya da genç 

olarak yaşamış  olanlar   ile savaş bitiminde doğmuş olanlar tercih  nedeni olmuştur. Bu 

kapsamda görüşmecilerin yaş sınırları 2013 yılı itibariyle 57 ile 92 yaş arasında değişmiştir. 

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türklüğünün Yakın Tarihi Üzerine Sözlü Tarih 

Projesi’nde  “Yüz-yüze Anket Yapma  Yöntemi” uygulanmış ve sorular  ucu açık anket 

formuna göre düzenlenmiştir.Form, önce 10 kişi ile test edilmiş,elde edilen deney ışığında 

yeniden kaleme alınmıştır.Görüşmeye başlarken kişilere çalışmanın amacı kısaca özetlenmiş 

ve daha sonra anket formunda belirlenen sorulara geçilmiştir. 

İzmir, İstanbul, Marmaris,Bodrum, Fethiye, Antalya,İstanköy  ve Rodos’ta belirlenen 

kişilerle,Ağustos 2013’te başlayarak Ekim  2013’e değin yüzyüze görüşmeler 

yapılmıştır.Görüşme süresi 15 dakika ile 60-65 dakika arasında  kişilerin durumuna göre 

değişmiştir. 

Anket sırasında Rodos ve İstanköy’deki görüşmecilerinin tümü,kendilerine doğrudan 

gelebilecek tehlikelerden dolayı adlarının açıklanmamasını ve görüntülerinin alınmamasını  

talep etmişlerdir.Benzer talepler Türkiye’de görüşme yapılan kimi adalılardan da 

gelmiştir.Türkiye’da yaşamakta olanlar bile,adlarının belirtilmesiyle adalardaki akrabalarının  

ve kendilerinin zarar görebileceği ya da turist olarak adalara gidilmesinin  kısıtlanabileceği 

endişesini dile getirmektedirler. Yazarlar, dile getirilen bu endişeleri  makul bir talep olarak 

karşılamak zorunda kalmışlardır. Bu nedenle  adalarda görüşme yapılan kişilerin tümü ile 

Türkiye’de bu konuda talep edilen kişilerin adları,araştırma  bulguları kaleme alınırken 

verilmemiştir. 

 

RODOS ve İSTANKÖY TÜRKLERİNDE AİDİYET, KİMLİK ve DİL  

 

Adalar Türklüğünün kimliksel varlığı sosyal/ kültürel değer ve birikimlerinden ayrı 

değerlendirilemez. Bugünün dünyasında “kimlik” en büyüleyici ve en ilgi çekici 

kavramlardan biridir. Kimlik, bir özellik, bir nitelik belirtisidir. Birer özellik, birer nitelik 

gösteren kimlikler her şeyden önce kültürel farklılıkları ortaya koyar. Kimliğe yüklenebilecek 

işlem ise bir sınıflama işlemidir ve bu işlem farklılıkları belirtir. Kimlik en geniş anlamıyla, 

bireyin tüm özelliklerini kapsar; hem kişinin kendisini nasıl gördüğü, hem de toplum 

tarafından nasıl görüldüğü, kimlik kavramıyla ilgili konulardır. Kişilik, aynı zamanda  bireyin 

kimlikler içinde ve kimliklerle de  bir örgütlenmesidir. Çünkü birey, kimlikler aracılığıyla 

toplumsal çevreye uyum sağlar. Bir toplum içinde yaşayan bir insanın kimliklerinden biri ya 

da kimileri,yaşamak ya da aidiyet olarak sürüyorsa, insanın kişilik boyutlarından biri ya da  

kimileri oluşmuş demektir. Biri ya da  kimileri diyoruz; çünkü bir insanın kişiliği birçok 

kimlikten oluşmaktadır. Kimlikle kişiliğin hiçbir zaman birbirleriyle karıştırılmayacağını, 

birbirinin yerine hiçbir zaman geçemeyeceğini belirtmemiz gerekir. Bu iki kavramı birbirine 

karıştırmak, fotoğrafla gerçeği birbirine karıştırmaktan farksızdır. Kimlik öznel bir bütünlük, 

tutarlılık ve süreklilik gösterir. Psikolojide ise kimlik, benlik ve kişilik ile birlikte ele alınmalı, 

çözümlenmeli ve öyle tanımlanmalıdır
2
. Psikologlar, benliği ve kişiliği kimliğin merkezine 

                                                           

2
 Ergun,D. 2000. Kimlikler Kıskacında Ulusal Kişilik, İmge Kitabevi, Ankara, , s. 9 – 43. 
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koyarak bu bağlamda kimliği çözümlemeye ve tanımlamaya çalışırlar. Buna göre kimliği, 

bireyi, diğer bireylerden ayırt eden tutarlı ve yapılanmış göstergeler olarak tanımlamak  

olasıdır. Sosyolojik kimlik, toplumsal cinsiyet ve sınıf belirlemelerinde kullanılan bir kavram 

olup, bireyin sosyal durumunu ifade eder. Felsefede ise kimlik, öznenin varoluşunun ontik, 

epistemik, etik ve estetik gibi belirlemeleri sonucu oluşmuş olan gerçeklikleridir. Kimlik 

teriminin uzun bir tarihi olmasına karşın,ancak 20. yüzyılla birlikte modernitenin bir sonucu 

olarak sıkça kullanılmaya ve tartışılmaya başlandığı gözlemlenmektedir. Kimliğin 

vazgeçilmez unsurları dil ve kimlik sahipliği,bireylerin kendilerine özgü temsil öğeleridir
3
.  

Rodos ve İstanköy Türklüğünün kimlik yapısı “ben ve öteki ayrımı” içinde 

değerlendirilmekten daha ötesini hak etmektedir. Adalar tarihi bu ayrımın acı gerçekliğine 

ilişkin birçok yaşanmışlığı barındırır. Ancak adalar Türklüğünün kimlik inşasında “kültürel 

kalıtların etkisi”, ötekiye karşı “ben/biz” duygusuna  oranla hayli güçlü ve etkilidir. Bir 

başka deyişle toplumsal kalıtım yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılan bir kimlik unsuru,adalar 

Türklüğünün başat kimlik kavramını ortaya koymaktadır. Bu kavramı “dil, geçmiş, ortak 

yaşantı  ya da ortak talep gibi” öğeler oluşturur. Türkiye ile olan yakın kültürel ilişkiler de 

adalar Türklüğünün “kimlik” değerlerini diri tutmaktadır. Bodrum, Marmaris gibi Rodos’a ya 

da İstanköy’e yakın yerleşim yerlerinden gelen Türkçe gazeteler, Türkçe pikaplar, romanlar 

ve son dönemlerde Türk TVdizileri,adalarda ki Türk varlığına kültürel yönden kimliklerini 

korumalarına  neden olan öğelerden sadece bir kaçıdır. Babası Giritli  olan ve hatta 

babaannesi Türkçe bilmeyen bir ada Türkünün, aile içinde Türkçe konuşulmasının 

“kimliklerini muhafaza etme” sürecine olan olumlu etkisini dile getirmesi bu bakımdan hayli 

doğru bir yaklaşımı ortaya koymaktadır
4
.  

Döneme ilişkin arşiv kayıtlarında yer alan belgelerin satır aralarından,adalar halkının 

Türk kimliklerindeki aşınmanın daha 20.yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren başladığı 

yakalanabilmektedir.  “…Buna mukabil İtalyan işgalini müteakip kısa bir müddet milli 

birliğini muhafaza edebilen Onikiada Türklüğü inhitat yoluna girmekte gecikmemiş ve bu 

yolda süratle kaymıştır...” ifadesi konuya ilişkin önemli bir ipucunu ifade etmektedir
5
.  

Yeni doğan çocuklara verilen  adların incelenmesi de adaların kültürel aidiyetine 

ilişkin hayli önemli sonuçlara ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Rodos, İstanköy ve Onikiada 

Türklüğünün Yakın Tarihi üzerine yaptığımız sözlü tarih çalışması sırasında görüşme  olanağı 

bulduğumuz adalı Türklerin çoğunun adının Hz. Muhammed’in bir adı olan Ahmet’i [Ahmed] 

taşıyor olması, adalar toplumunun ad verme konusundaki geleneksel ve kimliksel tutumuna 

ilişkin ipuçları sunmaktadır. Bir Alman için Hans, Rus için İvan, Amerikalı için Sam, İngiliz 

için John, Türk için Mehmet [Mehmetçik]  adları o toplumlar için ne kadar karakteristik ise, 

“Ahmet” adı da adalar Türklüğü için o kadar karakteristiktir. Ahmet adının yanısıra 

,Anadolu’da olduğu üzere Rodos ve İstanköy’de de  Hz. Muhammed’e verilen ve sadece ona 

layık bulunan Muhammed  adına saygıyla yapılan bir değişiklikle Mehmed adının da sıkça  

görülmesi bir rastlantı değildir. Bu bakımdan Rodos ve İstanköy adalarında Türk kimliğinin 

korunması,İslami öğelerden ayrı ya da bağımsız düşünülemez. 

Toplum bilimciler yaşam biçimini maddi ve manevi kalıplar içinde değerlendirirken, 

sosyal hayat ve kültürel yaşamı birbirinden ayrıştırmadan, kuşaktan kuşağa aktarılan benzer 

özneleri ve simgeleri kullanırlar. Diğer bir deyişle bir toplumun kültürel birikimi, gelenek ve 

görenekler, inanış biçimleri, değer yargıları, yaşam biçimleri, eğitim, din, dil, siyaset gibi 

                                                           

3
 Marshall,G., 2000. Sosyoloji Sözlüğü, Bilim Sanat Yayınları, Ankara, , s. 10 – 12. 

4
 Özlem Bahriye Boztepe ile yapılan sözlü görüşme. 

5
 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi [Bundan sonra B.C.A şeklinde kısaltılarak verilecektir] B.C.A., Fon: 0300-10 

Kutu: 239- Dosya No: 613- Sıra No: 25. 
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temel kurumlar sosyal hayatın merkezinde yer alır
6
. Bu bağlamda söz konusu bu çalışma,aynı 

zamanda  Rodos ve İstanköy adalarında yaşayan Türklerin gündelik hayatlarına ilişkin  kimi 

gerçekleri ortaya çıkarmak amacıyla da hazırlanmıştır. 

Rodos ve çevre adalarda Türklerin aidiyet ve kimlik durumlarının şekillenmesi, 

tarihsel süreç içinde Akdeniz coğrafyasında meydana gelen siyasal gelişmelerden de 

etkilenmiştir.Rodos, 1522 tarihinde 10.000 askerle Saint Jean şövalyelerine karşı verilen bir 

savaş sonucunda Türklerin eline geçmiştir. Rodos’un fethini Leros, İstanköy ve Sömbeki 

adaları takip etmiştir. Bu adalar üzerindeki Osmanlı  egemenliği ise 1911 yılına kadar 

sürmüştür. 1911 yılında Trablusgarp Savaşı’yla Onikiada İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir.  

Osmanlı İmparatorluğu ile İtalya arasında 18 Ekim 1912’de imzalanan Uşi Antlaşması 

gereğince İtalya,Onikiadaya askeri kuvvetlerini geri çekmeyi taahhüt etmişse de anlaşmanın 

gereğini yerine getirmemiştir.Bu nedenle Onikiada Birinci Dünya Savaşı’nda İtalyan işgali 

altında kalmıştır.  

1923 Lozan Anlaşması’nın 15. ve 16. maddeleri gereğince de Türkiye Onikiada 

üzerindeki tüm hukuk ve müstenidatından [dayanaklarından] ilayla [sonuna dek] lehine 

feragat etmiştir [vazgeçmiştir]. Ancak bu maddelerin ileride açıklanacağı gibi, Lozan 

Antlaşması’nın Türkiye’deki Müslüman olmayan azınlıkların statüsünü belirleyen 

hükümlükleri kapsayan 37-44 maddelerinden sonra  gelen 45.Maddesi’nde   belirtilen ; “Bu 

kesimdeki hükümlerle,Türkiye’nin Müslüman olmayan azınlıklarına tanınmış olan 

haklar,Yunanistan’ca da kendi ülkesinde bulunan Müslüman azınlığa 

tanınmıştır.”hükümlerinin, Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Müslüman Türklere de  

geçerli olması gerektiği görüşüyle çelişmediğini dile getiren yaklaşımlar da vardır.  

1911-1943 yılları arasında İtalyan işgalinde kalan Onikiadalar
7
, İkinci Dünya Savaşı 

içinde, iki  yıl sürece [1943- 1945] Almanya’nın eline geçmiş, 9 Mayıs 1945’de de İngiliz 

askeri idaresine girmiştir. İngilizler bu adaları Müttefikler adına ve İtalyan mevzuatına göre 

31 Mayıs 1947’ye kadar idare etmiş ve bu tarihte Yunan askeri idaresine devretmiştir. 10 

Şubat 1947 tarihinde Paris’te imzalanan Barış Antlaşması’nın 14.maddesi gereğince Onikiada 

Yunanistan Krallığına intikal etmiştir. Onikiadaların fiilen Yunan yönetimine geçiş tarihi 

değinildiği üzere, 31 Mayıs 1947’dir. 11 Şubat 1948’de askeri  yönetim kaldırılmış ve Meis’i 

de içine alan Onikiada Genel Valiliği kurulmuştur
8
. 1947’den sonraki dönemde Türkler 

arasına sokulan fitne,adalardaki Türk varlığına büyük zararlar vermeye başlamıştır. Zeki 

Çelikkol eserinde adalarda Türklerin bu duruma düşmelerinin asıl  nedeninin Yunanlar 

tarafından korkutulup sindirilmiş olmalarından kaynaklandığına dikkat çekmektedir. Bu 

durumun adalarda yaşayan Türklerin birbirleriyle olan iletişimlerinde kopukluklar yarattığını 

da eklemektedir. Türkler arasındaki bu türden kopuklukların Rodos ve İstanköy’de hala 

sürdüğünü ve hatta adalardaki Türk varlığının geleceği için ciddi endişeler verecek nitelikte 

                                                           

6
 Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen bkz. Turan, İ.,1977.Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış, İstanbul 

Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları; Huntıngton,S. P., Domınguez,J.I. 1995. Siyasal Gelişme, Çev. Ergun 

Özbudun, Siyasi İlimler Derneği Yay., Ankara; Almond G., Verba, S.,1963. The Civic Cultere: Political 

Attitudes And Democracy İn Five Nations, Princeton Univ. Press; Çam, E.,1987. Siyaset Bilimine Giriş, 

İstanbul,; Şimşek,M. C., 1996. “İletişim, Halkla İlişkiler ve Siyasal Kültür”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 11, 

Ankara; Turan,İ., 1996. “Türkiye’de Demokrasi Kültürü” , Demokrasi Kültürü, Aybay Yayınları, İstanbul,; 

Ranney, A.,1990.Governing: An Introduction To Political Science, 5. baskı, New Jersey; Blumle, J., 
Gurevitch,M.,1995.The Crisis Of Public Communication, London.. 
7
 Bkz. Belge 1 ve devamı. 

8
 B.C.A., Fon: 0301- Kutu: 40- Dosya No: 240- Sıra No: 19. 
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olduğunu, Türk ailelerinin ve çocuklarının istikbali endişesiyle gölgelerinden korkacak kadar 

ürkütülmüş Türk varlığının sindirilmeye çalışıldığını savunmaktadır
9
. 

Adalar insanı etnik  kökenleri göz ardı edilerek bir  tanımlama yapıldığında “ada 

halkı” olurlar, etnik ayrım göz önünde bulundurulduğunda ise ya Türk, ya Rum ya da başka 

milletlere olan kimlik/ aidiyetleriyle anılırlar. Gerçekte nüfus, sadece sınırları belli bir alanda 

yaşayan insan sayısını ifade etmez,aynı zamanda belli bir tarih içinde nitel varlığına da işaret 

eder. Bir başka deyişle nüfusun tarihle ve kimlikle olan yakın ilişkisi,kelimenin kavramsal 

sınırları içindedir. O yüzden tarih ve türevleri olan tarihsel coğrafya, ekonomik tarih, sosyal 

ve kültürel tarih gibi alanların en başat öğesinin,sınırları belli bir alanda yaşayan nüfus olduğu 

söylenebilir.Bu bağlamda bir toplumun sosyal ve kültürel tarih araştırmalarında,nüfusun tarih 

içinde hareketliliği ya da coğrafi dağılımı öncelikli olarak ele alınması gerekir. Belli bir 

alanda yaşayan nüfusun sayısal değerleri ya da yoğunluğunu da iklim, toprak, su gibi coğrafi 

öğeler kadar, tarih, toplumsal ilişkiler, ekonomi, dil, din gibi kültürel öğelerin 

şekillendirdiğini de önemle belirtmekte yarar vardır. Tarihsel kayıtlar bu duruma ilişkin son 

derece önemli ipuçları vermektedir.  

1830’lardan önce Rodos adasının nüfusuna ilişkin sağlıklı sayısal veriler söz konusu 

değildir. 1671’de Rodos’u ziyaret eden Evliya Çelebi’ye göre şehirdeki 24 mahalleden 4’ü 

Rumlara, 2’si Yahudilere, 18’i Türklere aittir. Raymond Matton ise adaya çok az sayıda göç 

hareketliliğinin olduğuna ilişkin bilgi verdikten sonra nüfusun çoğunluğunu Rumların 

oluşturduğuna dikkat çekmektedir. Matton’a göre 1621 yılında Rodos’ta 1200 Türk,200 

Yahudi; 1631 tarihinde 3000 Türk ve 500 Yahudi,19. yüzyılın ortalarında ise 6000 Türk, 1000 

Yahudi ve 20000 Rum’un yaşadığını yazmaktadır. 1831 yılında Rodos’ta 10.515 toplam 

nüfusun yaklaşık üçte biri Müslümanlara aitti
10

. 1880’lerin hemen başlarında Namık Kemal’in 

Rodos’ta görev yaptığı sıralarda adada yaklaşık altı bin kadar Müslüman mevcut olup 

bunlardan bini köylerde yaşamaktadır
11

.1881-1882 yıllarına gelindiğinde ise Rodos 

sancağının 6.467 kişilik Müslüman nüfusu adanın genel toplam nüfusu olan 30.609 sayısıyla 

orantılandığında, söz konusu yıllarda adadaki Gayrimüslim nüfus, Müslüman nüfusun 

yaklaşık dört katı kadardı
12

.Ondokuzuncu  yüzyılın ikinci yarısından sonraki süreçte Osmanlı 

imparatorluğunun hiçbir yerinde Müslüman ahali burada olduğu kadar hızla azalmış değildi 

ve nüfusun bu şekilde az oluşu Rodos adasını elden çıkma tehlikesiyle karşı karşıya 

bırakmıştı. İslam nüfusunun çoğalabilmesi için alınan önlemlerin en başında askerlik meselesi 

yer alıyordu. Askere alınan gençler bulundukları yerlerden uzak olan kalelerde 

görevlendirildiğinden nüfusun artmasına hizmet edememişlerdi. Adalarda yaşayan 

Müslümanların bir kısmının askere alınmamak için Yunanistan, Sisam gibi yerlere giderek 

irtidat etmeleri de söz konusuydu
13

. Namık Kemal, adalardaki irtidat olaylarının sadece Türk- 

Müslüman kimliğinin korunması açısından değil, sosyal ve idari açıdan da hayli önemli bir 

sorun oluşturduğuna dikkat çekmişti. Din değiştirerek Hıristiyanlaşan Türklerin adalar 

üzerinde canlı tutulmaya çalışılan Yunanlık iddiası için çok büyük bir tehlikeye kapı 

                                                           

9
 Çelikkol,Z., 1992.Rodostaki Türk Eserleri ve Tarihçe, Ankara, , s. 34- 35.  

10
 Çelikkol,Z.,, a.g.e., s. 23. 

11
 Tansel,F.A., 1959. “Akdeniz Adalarının Elimizden Çıkmaması İçin Hususi Mektuplarına Göre Namık 

Kemal’in Mücadele ve İkazları”, Belleten, XXIII/ 89- 92, Ankara, , s. 487 ve 499. 
12

 Karpat,K., 1985. Ottoman Population 1830- 1914- Demographic and Social Characteristics, The University of 

Wisconsin Pres, USA, s. 115 ve 130.  
13

 İrtidat, İslam dinini bırakarak başka bir dini kabul etme eylemidir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen 

bkz. Aslan,H., 2012. “Tanzimat Döneminde Dini Değişim Halleri: İhtida- Gizli Din- Tanassur ve Osmanlı”, 

Toplum Bilimleri Dergisi, Temmuz- Aralık 2012. 6/ 12, ss. 55- 82; ve ayrıca bkz. lütfen Ortaylı,İ.,1989. 

“Tanzimat Döneminde Tanassur ve Din Değiştirme Olayları”, Tanzimat’ın 150. Yıldönümü Uluslar arası 

Sempozyumu- 31 Ekim 3- Kasım 1989, TTK yay., s. 481- 487. 



15 

 

araladığını fark etmiş ve alınacak önlemlerin en başatının eğitim olduğunu savunmuştu
14

. 

Bunun başlıca nedenlerinden biri Rodos’ta okul ve camilerin azlığı, dolayısıyla Müslüman 

Türklerin fikren yükselmemiş, dini terbiye almamış olmasıydı. 1880’lerin hemen başlarında 

Rodos’un iki köyünde birer okul açılmış ise de köylerin üçünde ne cami ne de okul vardı. 

Rodos’un bütçesi, halkın fakirliği, cami ve okul inşasına olanak vermediğinden Namık Kemal 

Rodos mutasarrıfı olarak hükümetten sürekli yardım istemeye devam etmişti. Askerlik sorunu 

nedeniyle din değiştirenlere ve nüfusun azalmasına engel olabilmek için Rodos Türkleri ile 

dışarıdan gelip yerli kadınlarla evlenenlerin kura usulünün dışında tutulması fikrini 

savunmuştu
15

.  

Ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısında, II. Mahmut döneminde gerçekleştirilen nüfus 

sayımının temel amacı toplumu oluşturan bireylerin niceliklerinin saptanmasından çok vergi 

veren ve askere gitmesi planlanan halkın sayısal varlığını belirlemekti. Bu bakımdan, söz 

konusu sayısal değerlerden çok daha fazla bilgiye ulaşılmasının olası olmadığı 

gözlemlenmektedir. Bununla birlikte, söz konusu bu sayım adanın toplam nüfusunun genç, 

yaşlı, çocuk yapısı üzerinden sayısal veriler sunması açısından oldukça önemli olmuştur. 

Nüfus sayımlarından ayrı olarak, gerçekte, Osmanlı döneminde yaş, meslek, eğitim, gelir, 

ekonomik düzeyi gibi nüfus niteliklerine ulaşmanın dolaylı yollardan  olası olduğu temel 

kaynak ise Temettuat kayıtlarıdır. Bu kayıtlar Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Kamil Kepeci 

ve Maliyeden Müdevver Defterler tasnifi içerisinde yer alan “Emlak ve Arazi ve Hayvanat ve 

Temettüât Defterleri” adı verilen sayımlarındaki bir seridir. Sözü geçen defterler 1988 yılında 

ayrı olarak tasnif edilmiş ve 17.747 tanesi araştırmaya açılmıştır. Defterlerin büyük kısmı 

1844–1845 tarihlerinde yapılan sayımlara aittir. Defterlerde vergi sahibi olanlar  adlarıyla 

birlikte belirtildikten sonra her hanenin mal varlığı yazılmış, toplam vergi miktarı da 

belirtilmiştir. Bunun yanı sıra hane reisinin bir önceki  yıl için vermiş olduğu temettü vergisi 

ile öşür ve rüsum miktarı ve bir sonraki yıl vermesi gereken tahmini temettü vergisi de 

yazılmıştır. Temettüât defterlerinin genel itibariyle 20 x 57 cm ebadında, numaralama usulüne 

göre düzenlenmiş olduğu anlaşılmaktadır
16

.Toplum, ekonomi, yerel yönetim başta olmak 

üzere nüfusa ilişkin “Cezair-i Bahri Sefid Vilayet Salnameleri” de önemli kaynaklar 

arasındadır
17

. Söz konusu bu ve benzeri kaynaklar adalar halkının toplam nüfusu hakkında 

bilgiler sunmaktadır. 1861- 1864 yılları itibariyle Rodos’ta yaşayan 30.000 nüfustan 7.000’nin 

Müslüman, 2000’nin Yahudi, 400’nün Avrupalı ve 20.600’nün Rum reayadan meydana 

geldiği tespit edilmektedir. 1890’lı yıllarda Rodos nüfusunun önemli ölçüde azaldığı dikkati 

çekmektedir. Bu tarihte adada 4.903 Müslüman, 2.660 Yahudi ve kalanı Rum olmak üzere 

toplam 27.096 nüfusun yerleşik olduğu anlaşılmaktadır
18

. Rodos’un İtalyanlarca işgalinden 

kısa bir süre önce [1906/ 1907 yılı itibariyle] adada 13.385 Türk- İslam, 69.099 Rum, 4.281 

                                                           

14
 Ayrıntılı bilgi için lütfen bkz. Fevziye Abdullah Tansel, “Akdeniz Adalarının Elimizden Çıkmaması İçin 

Hususi Mektuplarına Göre Namık Kemal’in Mücadele ve İkazları”, a.g.m., ss. 479- 511. 
15

 “Kura”, yirmi yaşını dolduran gençlerin asker olmak için çektikleri kâğıttır. Kâğıt beyaz olursa o sene için 

kura çeken kişi askere gitmeyecektir. “Kaf” harfli yazılı kâğıdı çeken kişi ise askere giderdi. Baş,R. 2008.Namık 

Kemal’in Rodos ve Sakız Mutasarrıflıkları (1879- 1888), Ege Üniv. Sos. Bil. Enst. Basılmamış Yüksek Lisans 

Tezi, İzmir,  s. 71. Tansel, Akdeniz Adalarının Elimizden Çıkmaması İçin…, a.g.m, s. 497- 498. 
16

 Özgün,C., 2012.“XIX. Yüzyılın Ortalarında Foça Kasabasında Tarımsal Arazi Kullanımı ve Verimlilik”, The 

Journal of Academic Social Science Studies- Tarih Özel Sayısı, V. 5, I. 6, , ss. 371- 395. 
17

 Özgün,C., Mehmetefendioğlu,A. 2010. “Aydın Vilayet Salnamelerinde Bozdoğan'ın Sosyal ve Ekonomik 

Hayatı”, Bozdoğan I, Ed. Cihan Özgün, İzmir, , s. 367- 385. 
18

 Örenç,A.F., 2006. Yakın Dönem Tarihimizde Rodos ve On İki Ada, İstanbul, 202- 210. Bir İzmir İngiliz 

Ticaret Konsolosluğu raporu, Rodos adası nüfus dağılımını 20 bin Yunanlı, 7 bin Türk, 2 bin Yahudi, 5 yüz 

Avrupalı olmak üzere 30.000 olarak vermektedir. Accounts and Papers, Parliamentary Papers “Commercial 

Reports from Consular Offices in Turkey”, Annual Reports- Great Britain, 1864- 1912,  London.  [Bundan sonra 

Accounts and Papers şeklinde kısaltılarak verilecektir].  Accounts and Papers, Smyrna, 1890, s. 38. 
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Yahudi nüfus söz konusuydu
19

.  İtalyan işgalinin hemen ardından İtalyanlar tarafından yapılan 

sayıma göre tümü Türk köyü olan Uzgur, Kandilli, Mikse, Gani Ahmet ve ağırlıklı olarak 

Türk nüfus yoğunluğuna sahip olan Salakoz, Katavya, Lindos köy ve Rodos merkez başta 

olmak üzere Rodos adasındaki İslam nüfusunun 6.490 olduğu kaydedilmekteydi. Ortodoks 

Rumların 17.246, Musevilerin ise 4.290 rakamına ulaşan sayısal varlıkları söz konusuydu. 

Görüleceği üzere 20.yüzyılın hemen başlarında Rodos Müslümanları, Rodos’un ikinci büyük 

nüfusunu oluşturuyorlardı. Bu durum İtalya’nın Ortodoks nüfus karşısında bir denge unsuru 

olması için, Lozan Anlaşması’nın Rodos Müslümanlarına verdiği uyruk seçme [hakk-ı hıyâr] 

haklarını İtalya’dan yana kullanmalarına ve Müslümanların adada kalmaları için ciddi bir 

propaganda yürütmesine neden olmuştu. Yunanistan Başbakanı Venizelos ise, Lozan 

Konferansı’nda Rodos’un Rum nüfusunu 37.777, Müslüman nüfusunu 4.854, Musevi 

nüfusunu ise 2.445 olduğunu iddia etti. İtalya, adalardaki egemenliği boyunca Rodos’u, din ve 

mezhebe göre sınıflandıran millet sistemiyle yönetmeye devam etmişti.İtalya’nın bu tutumu 

sergilemesi, milli bilinçleri çok kuvvetli olan ve Yunanistan’a bağlanmak için çalışmalarda 

bulunan Rumların siyasal etkinliklerini önlemek amaçlı olabileceğini akla getirmektedir
20

.  

İstanköy’ün de demografik yapısı hemen hemen Rodos adasına benziyordu. Ağırlıklı 

olarak Rum nüfus söz konusuydu ve Osmanlı Devleti özellikle Türk göçleriyle bu adayı 

demografik anlamda beslemişti. 1522 tarihinde İstanköy’ün fethinden hemen sonra adanın 

Türkleştirilmesi için buraya gönüllü olarak 79 hane Türk getirilmişti. 1592’de yapılan tahrirde 

merkezde 3 Türk Mahallesi vardı. Önceki tahrirde 79 olan hane sayısı 132 haneye, 77 olan 

bekâr erkek sayısı da 216 erkek nüfusuna ulaşmıştı. Hıristiyanların nüfusu ise 817 erkek idi. 

547 olan muhafızlarla birlikte merkez kasabanın toplam nüfusu 4.000 kişiye ulaşmaktaydı. 

1690 senesinde adaya gelen Evliya Çelebi’nin yazdığına göre, Bodrum ve İstanköy 

Adası’ndaki 5 kalenin neferleri 600 kişi olup, 300 gayrimüslim askeri bulunmaktaydı. Sadece 

İstanköy de ise 380 nefer vardı. Kale içinde 300 ev bulunmakta ve kale dışındaki varoşta ise 

900 gayrimüslim ev olup buna karşın 1 Müslüman ev varlığı söz konusuydu.Varoşta 8 

mahalle, 8 kilise ve bir de Yahudi cemaati  ile  birlikte 110 dükkân ve 400 sokak ve  varoşun  

dışında ise kalesi olmayan bir başka  bölgede ise 2.000 kâgir bahçeli ev ile 18 gayrimüslim ve 

de 7 Müslüman Mahallesi bulunuyordu.Pili’de 800 ev, Andimahiye’de ise 380 ev, 1 

Müslüman mahallesi, 3 gayrimüslim mahallesi söz konusuydu. Kefaloz’da ise 70 ev ve 

kalesinde 35 nefer bulunmaktaydı. Hacegandan Kemankeş Derviş Bey’in 1830 İstanköy 

adasında yaptığı nüfus sayımına göre adanın Müslüman nüfusu ise 1.356,  gayrimüslimlerin 

nüfusu ise 1.838 idi. Yirminci yüzyılın hemen başlarına ait bilgiler veren Şemseddin Sami, 

ada nüfusunun 10.145 olduğunu belirtmekteydi. Bunun 2.366’sını Müslümanlar 

oluşturmaktaydı
21

. 

Rodos’un fethinden sonra Müslüman Türk mahallelerinin yerleşimi Demirli 

Camii’nden Cami-i Kebir’e kadar olan hatta yoğunluk kazanmış, bu hattın bir tarafı pazar, 

çarşı gibi ticaret yerlerine ayrılmış, geri kalanı ise yerleşime açılmıştı. Pazarın sonunda 

Süleymaniye Camii ve imareti, Hâfız Ahmed Paşa Kütüphânesi ve Saat Kulesi 

bulunmaktaydı. İç Kalenin en önemli caddesi Şövalyeler Caddesi Avrupa’da dahi benzerine 

az rastlanan özgünlükte yapılardan oluşan tarihi canlılığını koruyordu. Şehirde evlerin 

çoğunluğu beton ve tek katlıydı. Hükümet Konağı dâhil olmak üzere binaların hemen tamamı 

beyaz renkli idi.Sur içinde geniş yollar vardı. Türk evlerinin çoğunluğu adayı tamamen terk 

eden şövalyeler döneminden kalma hanelerdi. Bu hanelere sonradan bir takım ilaveler 
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 Hayta,N., 2006 .Ege Adaları Sorunu- 1911’den Günümüze, Ankara, , s. 14. 
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yapılmıştı.Örneğin , binaların cephelerine balkon ve taraçalar eklenmişti. Tavan arası, sofa ve 

tahta bölmelerle katlar ve odalar çoğaltılmıştı. Bu mazoik kültürün bir parçası olan mimariyi 

Müslümanların sosyal gerreksinimlerini  gidermek için tesis edilen camii, mescit, hamamların 

yanı sıra mezar ve türbeler ile kültür ve idarî binalar tamamlamaktaydı
22

.  

Görünüm açısından özetle Rodos adasının,19.yüzyıl boyunca binlerce yıllık tarihi ve 

kültürel mirası, şövalye dönemi figürleri, yüksek minareleri ve parlak kubbeli camileri, 1851 

yılında yapılan saat kulesi,şehre yaklaştıkça hemen fark edilen aynı renk ve mimarideki ev 

tipleri ile  sunduğu  uyumla büyük ilgi uyandırdığı söylenebilir.  

Benzer kent tipolojisi İstanköy adası içinde söz konusuydu. İstanköy adasında görülen 

yerleşim araziye uydurulan dar sokaklar ve konut mimarisiyle hemen yakınında bulunan 

Anadolu mimarisinin bir parçası olan Bodrum’la benzer özellikleri taşıyordu. 1933 yılında 

meydana gelen deprem adadaki mimariye zarar vermiştir. Deprem sonrasında adada İtalyan 

kültürü daha ön plana çıkmış olsa da İstanköy Osmanlı döneminde kalma sivil mimari 

özelliklerini halen korumaktadır. İstanköy limanında bulunan evler iki katlı çok pencereli 

gösterişli yüksek yapılardır. Bu yapılar sergiledikleri mimari özellikler bakımından geleneksel 

Türk evlerinden  daha çok Ege Denizi ve Akdeniz’e kıyısı bulunan kentlerin konut 

mimarilerinin niteliklerini taşımaktadır. 1896- 1908 tarihlerinde Girit ve Balkanlardan göçen 

Türkler için 2.Abdülhamit döneminde liman kıyısında inşa edilen evlerin büyük bir bölümü 

zamana yenik düşmüş,Osmanlı döneminde yapılmış olan camilerden de  dokuz tanesi 

günümüze kadar ulaşmış, ancak bunların da büyük bir kısmı harap hale gelmiştir
23

.     

Bütün  bu ayrıntılar bir arada değerlendirildiğinde adalar Türklüğünün aidiyet ve 

kimlik duyguları üzerine durum saptaması yapılırken; demografik değişmeler, kültür, dil, 

ortak yaşanmışlıkların yanı sıra mimari, tarih vb. pek çok  etmenin bir arada ele alınması 

zorunluluğu söz konusudur. Örneğin Osmanlı imparatorluğunda köylerin istatistikî durumunu 

çıkarmak için görevli memurlar bir köye gittiklerinde orada ilk sordukları o köye ait bir 

mezarlıklarının olup olmadığını öğrenmek olurdu. Yürütülen sözlü tarih projesi kapsamında 

elde edilen çok sayıdaki veri konuya açıklık getirecek türden sonuçlar içermektedir. Adalar 

Türklerinin kimliklerini  korumak konusunda en çok yakındıkları nokta ,Türkçenin Rodos ve 

İstanköy Türkleri arasında bir iletişim dili ya da kültürel aktarım aracı olarak eski önemini 

yitirmesidir. Rodos1944 doğumlu bir kaynak kişinin “…Türkçe bitti. Evlerde Türkçe 

konuşulmuyor. Bizim zamanımızda hep Türkçe konuşuyorduk. Şimdi büyükler evin içinde 

Türkçe konuşuyorlar ama çocuklar Yunanca konuşuyorlar. Yani Türkçe’yi silmişler 

defterden…”
24

 sözleri mevcut sorunu özetler niteliktedir.  

Rodos ve İstanköy Türklerinin sadece günlük iletişimlerinde değil, eğitim dillerinde de 

Yunancanın  egemen olması, adalar halkının Türk kimlik ve aidiyet bağlarına büyük zarar 

vermektedir. Aynı kaynak kişi Türk kimliğini korumak için Türkiye’ye göç ettiğini şu sözlerle 

ortaya koymaktadır. “… Yine ben akıllılık yapıp gelmişim buraya. Şimdi hepsi Yunanca 

okuyorlar. Çocuklar da mecbur. Yunan okuluna giden çocuk Yunanca okur. Benim 

yeğenim var bana Yunanca sesleniyor. 5 sene sonra bitecek bu iş. Türkçe bitecek. Bunu 

önlemek anadan babadan geçiyor. Rumca seslenen çocuklara Türkçe cevap verseler bu iş 

düzelir gibi geliyor bana…”
25

.  20.yüzyılın ortalarında adalar Türklerinin Türk kültür ve 

dilini unutmamak için büyük çabalar harcadığı anlaşılmaktadır. Günümüzde ise durum tam 
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tersi bir durum arz etmektedir. Aynı kaynak kişinin verdiği bilgiler arasında “…Rodos’ta 

bizim bir yengemiz var, Yunanlı olmadıkları halde onlar kendi aralarında Yunanca 

konuşuyorlar, yengem bana şöyle demişti, Yunanca konuşalım ki Yunancayı 

unutmayalım…” ifadesi hayli düşündürücü ve hatta endişe vericidir. Daha da endişe verici 

olan 1950 doğumlu olan ve Rodos’ta yaşayan bir kadın görüşmecinin“İki kızım var, Onlar 

Yunan’da okudular. Türkçe bilmiyorlar” şeklindeki ifadesidir
26

. Adalar Türklüğüne ilişkin 

yapılan sözlü tarih projesi kapsamında görüşülen kaynak kişilerden elde edilen bilgiler, Rodos 

ve İstanköy’de yaşayan Türkler arasında bu sorunun yaygın durumda olduğunu ortaya 

koymaktadır.   

Yunan ve Türk birlikteliğinin sorunsuz ve barışçıl temeller üzerine yükselememesinin 

bir nedeni de,Türkçe ve Yunanca konuşan iki toplumun kültür ayrılığıdır. Sözlü tarih projesi 

kapsamında yapılan araştırmalar, Türk ve Rum toplumlarında konuşulan dil farklılığının iki 

toplumun yakınlık kurmasına engel oluşturduğuna ilişkin ipuçlarını vermektedir. Dahası Türk 

olan,ancak Rumca konuşan Girit Türkleriyle Rodos Türkleri arasındaki sosyal iletişimsizliğin 

temel nedeni de budur
27

. Bu yüzden ortak dilin bir toplumun birlikteliği için ne kadar önemli 

olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Daha açık bir  deyişle adalarda yaşan Rum ve Türk 

toplumlarının aralarında zaman zaman ortaya çıkan sorunların temelinde sadece tarihsellik ya 

da olumsuz yaşanmışlıklar değil,aynı zamanda konuşulan farklı dillerin etkisinin de olduğu 

gerçeği göz ardı edilmemelidir. 

Sadece dil ile değil,aynı zamanda din  etmeninin de Türk kimliğini korumak 

konusunda önemli araç olduğu adalar Türkleri arasında yaygın bir kanaattir. Konuya ilişkin 

görüşleri alınan kaynak bir kişinin “…Bir ibadethaneye, camiye gitmediğin zaman 

görenekler unutuluyor. Nasıl Yunanlılar her pazar kilisesine gidiyorsa, adalardaki Türkler 

de her Cuma camisine gitse o zaman din gitmez…”
28

 sözleri durumu özetler niteliktedir. 

Anılar ya da Rodos ve İstanköy’e ilişkin  öykülerin kuşaktan kuşağa aktarılması da 

adalara olan aidiyet bağını güçlü kılabilecek niteliklere sahiptir. 1931 Rodos doğumlu bir 

kaynak kişinin bu konu hakkında paylaştığı düşünceler de  oldukça önemlidir “… Yıllarım 

Rodos anılarını, haberlerini dinleyerek, geleneklerini, göreneklerini, kültürlerini yaşayarak 

geçti. Aile büyüklerimizin ecdat yadigârı o toprakları özlemleri hiç dinmemiştir. Benimde 

duygusal bağlarım ve bağlılığım hep sürmektedir…
29

”. Türkiye’ye duyulan özlem de adalar 

Türklüğü içinde aidiyet duygularını canlı tutmuştur. Rodos 1945 doğumlu bir kaynak kişi  ise 

bu konuya ilişkin şu bilgileri aktarmıştır: “…Atatürk’ün ölüm yıl dönümlerinde 

Konsolosluğa giderdik, saygı duruşunda dururduk. Sonra rahmetli İnönü öldü, gittik. 

Mehmet Bastiyalı ile gittik beraber Konsolosa, deftere imza attık, başsağlığı diledik İnönü 

öldüğünde. Her sene Atatürk’ün ölümünde 10 Kasım’da saygı duruşuna giderdik, her sene 

giderdik biz, Cumhuriyet bayramında da giderdik arkadaşlarla…
30

”. 
 

RODOS ve İSTANKÖY TÜRKLERİNDE SOSYAL ve KÜLTÜREL YAŞAM 

Eğitim 

Eğitim, her çocuk için öncelikle doğup büyüdüğü ailenin ve  daha sonra içinde 

yaşadığı sosyal çevrenin bir bireyi olabilmesi ve söz konusu sosyal dokuyla bütünleşebilmesi 

                                                           

26
 Adı saklı 

27
 Gülper Seyitzade ile yapılan sözlü görüşme 

28
 Yılmaz Demirci ile yapılan sözlü görüşme 

29
 Emine Pervan Yücel ile yapılan sözlü görüşme 

30
 Kimya  Civelek ile yapılan sözlü görüşme 
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için gerekli olan bir sistemdir.  Eğitim sisteminin ilk aşaması bu  nedenle ailedir. Söz konusu 

bu iç içe geçmiş iki ayrıntı aile ve sosyal çevre sistemi içinde çocuğun değer yargılarını, 

dilini, kültürünü, alışkanlıklarını belirler. Bu bakımdan eğitim sistemi sadece okul ve sosyal 

çevreden ibaret değildir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki; okul egemen gücün ya da 

egemen kültürün aktarımını üstlenir.“Kültürler arası sınırlar, dil sınırlarıyla, ülke 

sınırlarıyla veya halk ve halk grupları arasındaki sınırlar ile eş anlamlıdır. (…) Okulun 

görevi açısından, kültürün hangi öğeleri yeni kuşaklara aktarılacaktır sorusu kesin bir 

yanıt bulamamaktadır
31

”. 

Rodos ve İstanköy Türkleri,Türk kültürünün birer asli unsuru olmalarına  karşın,aynı 

zamanda Yunanistan devletinin birer yurttaşıdırlar. Bu yüzden adalar halkı için eğitim sorunu, 

Türk kökenli bir ailenin  bireyi olmak ile  Yunan devletinin bir vatandaşı olmak arasında 

sıkışıp kalmıştır. Lozan Antlaşması gereği Batı Trakya Türklerinden farklı olarak Onikiada 

Türklerine ekalliyet [azınlık] tanınmamış bulunduğundan, adalardaki Türk okullarına 

Türkiye’den öğretmen gönderilmesi  olası olamamıştı
32

.  

İtalyan döneminde Rodos adasındaki Türklerin eğitim almak için Türkiye’ye gitmeleri 

İtalyan hükümetinde büyük endişe uyandırmıştı. Rodos Valisi Mr. Maria Lage’in Rodos İslam 

Cemaati Heyeti’ni makamına davet ederek yaptığı konuşma dikkate değerdir. İtalyan valisi 

Türk çocuklarının İtalyan okullarına devam etmeyip eğitim için Türkiye’ye gitmekte 

olduğundan uzun uzadıya bahsederek bu hareketi çirkin bulduğunu ve çocuk velilerini bu 

konuda uyarmalarını istemişti. Adı geçen vali sözlerine şöyle devam etmişti: “…Görüyorum 

ki birçok İslamlar, evlatlarını tahsil için Türkiye’ye göndermektedirler. Bu senede 

birçoklarının Türkiye’ye gitmeye hazırlanmakta olduklarını haber alıyoruz. Rodos’ta 

mükemmel mekteplerimiz vardır. Daha yüksek tahsil görmek isteyenleri de İtalya’ya 

göndermek konusunda hiçbir fedakârlıktan çekinmiyorum. Bu konuda azami kolaylık 

yapmaya hazırım. Çocuklarınızın mekteplerimize rağbet etmeyip Türkiye’yi tercih 

etmelerini hoş görmüyorum. Bu konuda halka özellikle nasihatte bulunmalısınız ve bu 

cereyanın önüne geçmelisiniz. (…) Türkiye’den ihraç edilecek birçok İtalyan vardır. 

Bunlar Rodos’a gelerek yerleşmek istedikleri halde Rodos ahalisini sıkıntıya düşürmemek 

için bunların Rodos’a gelmelerine müsaade etmiyorum. (…) Mekteplerinizde istediğiniz 

yenilikleri yapabilirsiniz. Mesela Türkiye’de olduğu gibi Latin harflerini kullanmanıza 

hiçbir mani yoktur. Mekteplerinizde eğitimin ilerlemesi için ne yapmak istiyorsanız 

söyleyiniz, ne gibi eksiklikleriniz varsa bildiriniz, gereğini yapalım. Size her türlü yardım ve 

kolaylığı yapmaya hazırım. Siz de hükümetin hoş görmediği ve görmeyeceği bir takım 

cereyanların önüne geçmeye gayret ediniz. Bu günlerde bir takım İtalyan gençleri taşkın 

hareketlerde bulunmuşlardır. Bunları önlemek için şiddetle emir verdim. İslam gençlerinin 

de bir takım hadiselere sebebiyet vermemelerini tavsiye ederim…”
33

.  
Gerek İtalyan egemenliğinin son dönemlerinde ve gerekse  İkinci Dünya Savaşı’ndan 

hemen sonraki yıllardan itibaren başlayan yeni dönemde Rodos ve İstanköy adalarının Türk/ 

Müslüman nüfusunun sosyal ve kültürel hayatlarının sancılı bir sürece girdiği anlaşılmaktadır. 

Hasan Saka’nın Rodos Başkonsolosluğu’ndan aldığı resmi bir yazının ayrıntıları,bu sancılı 

sürece ilişkin ipuçları sunmaktadır. Söz konusu resmi yazıda,Onikiada Türklerinin kültür 

düzeylerinin hayli gerilemesinden duyulan endişe dile getirilmektedir. Özellikle Rodos idadi 
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mektebinin ilkokul derecesine düştüğüne ilişkin yapılan benzetme çok çarpıcıdır. İtalyan 

faşizm  yönetiminin son devrinde Onikiadalarda cemaat okullarının tamamen kapatıldığı, 

İngiliz işgaliyle cemaatlere serbestlik  verilince Rodos ve İstanköy’deki on Türk okulunun 

yeniden açıldığı belirtilmiştir. Adalarda görev yapan okul öğretmenleri arasında lise 

öğrenimini tamamlamış  ya da doğru dürüst öğretmen okulunu bitirmiş bir kişinin dahi 

olmadığı gerçeği ve dahası bütün Onikiada Türkleri arasında İtalyan okullarında orta 

öğrenimini bitiren kadın sayısının beş altı kişiden ibaret olduğuna ilişkin bilgi çok çarpıcıdır. 

Tüm bu nedenlerle birlikte büyük çoğunluğu ilkokula bile devam etmemiş olan Onikiada 

Türk kadınlarından bir kısmının milli duygularının oldukca zayıflamış olduğu da 

bildirilmektedir. Rodos Başkonsolosu’nun kaleme aldığı yazının en dikkate değer satırları 

arasında şu bilgiler de vardır: “… Türkiye’nin düşmanı olarak memleketi işgal eden 

İtalyanlarla muvaneset (birbirine alışma) o derece ilerlemiş ki birçok Türk kadınları ve 

kızları İtalyanlarla ülfetten (münasebette bulunmaktan) çekinmemişler ve bu haller 

Türkler arasında genel olarak çirkin bile görülmemiştir. Rum metropoliti İtalyanlarla 

evlenecek Rum kızlarının aforoz edileceğini ilan etmesine karşın, Türk kızları İtalyanlarla 

evlenebilmektedirler. (…) Cehalet içinde kalmış, iktisadi olarak gerilemiş, Türklük ve 

efendilik kimlikleri çok zayıflamış, başsız ve idealsiz kalmış olan erkeklerin çoğunluğunun 

da başlıca eğlencesi, hatta birçokları için meşgalesi içkidir. Bazı Türkler İtalya’ya gitmeye 

kalkıştılar, bazıları her nereye olursa olsun buradan başka bir yere gitmek sevdasına 

koyuldular, büyük çoğunluğunun ise gözü ve aklı Anadolu’da. Hepsinde genel kanaat 

bundan sonra Onikiada Türkleri için yaşamak imkânlarının kalmayacağı ve tek kurtuluş 

çaresinin Türkiye’ye göç etmekten ibaret olduğudur. Bu panik havasını değiştirmek ve 

kendilerini sakinleştirmek için fazlasıyla çaba sarf ediliyor. Eğer Onikiada Türklerinin 

yerlerinde kalması Türkiye Cumhuriyeti devletinin siyaseti icabı, milli bir gereklilik ise bu 

soydaşların korunmaları ve kalkınmaları için gerekli yardımların yapılması gerekir.  

Geleceği parlak çocukların eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için önümüzdeki ders 

yılından itibaren yurttan [Türkiye’den] deneyimli 3- 4 öğretmenin [Oniki Adalara] 

gönderilmesi, okullar için gerekli kitapların ve eğitim- öğretim araç ve gereçlerinin temini, 

tahsil ve tecrübe görmüş, milli karakteri sağlam birkaç [Türkiye Cumhuriyeti uyruklu] 

yurttaşımızın buraya [Oniki adalara] gelerek uygun şekilde Türklerin arasına karışmaları 

ve yavaş yavaş cemaat işlerinin başına geçmeleri, bundan böyle yurdumuzda tahsilini 

yapacak OnikiadaTürk çocuklarının hiç olmazsa belirli sürelerde memleketlerine dönüp 

kendi meslek ve sahalarında çalışmalarının mecburi kılınması…”. Üstelik sözü geçen resmi 

yazıda,Onikiada Türklerin Türkiye Cumhuriyetine göç etmeleri ve uyruk değiştirmelerine 

engel olunmak istenmekte,ancak adalardan Anadolu’ya ziyaret, tedavi, iş amacıyla geliş 

gidişlerin sıklaştırılmasına da önem verilmesi gereği de vurgulanmaktaydı. Anadolu ile 

Onikiadalar arasındaki ticari ilişki ve işlemlerinde dikkati çekmeyecek  şekilde Türk tüccar ve 

iş adamları tarafından himaye edilmesi gerektiğine ilişkin temenni ortaya konulmaktaydı. 

Adalarda iaşe durumu daha fazla güçleşip açlık tehlikesi baş gösterecek olursa Türkleri 

açlıktan kurtarmak için gerekli yardımların [Anadolu’dan] yapılması da bekleniyordu. 

Türkiye Cumhuriyeti’nden istenen talepler arasında belki de en ilgi çeken maddesi 

“…İhtiyarlık, hastalık gibi sebeplerle buralarda [on iki adalarda] kalmalarında hiçbir 

fayda sağlamayan ve cemaatler için fazla yük teşkil eden bazı kimselerin yurda 

[Anadolu’ya] gelmelerine müsaade edilmesine” ilişkin olanıydı. Tüm bu taleplerin 

karşılanması Rodos ve İstanköy de dâhil olmak üzere Adalar Türklüğünün maddi ve manevi 

büyük kayıplarını önleyecekti.  Ancak bu talepler karşılanmazsa Türklerin yoğun olarak 

bulundukları adaların kültürel kimliklerini kaybetmemeleri için tek çarenin,  olanaklarının el 

verdiği ölçüde Anadolu’ya göçlerine izin verilmesinden geçtiği de eklenmişti. Bu yazının aslı 

Hasan Saka tarafından Onikiada’daki Türk okullarının durumu hakkında Rodos 
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Başkonsolosluğu’ndan alınan 20/5/1947 tarih ve 172/104 sayılı yazının bir örneği olarak 

Başbakanlığa sunulmuştur. Bu yazıda öne çıkan en önemli ayrıntı “(…) yeni Yunan 

idaresinin, Türk okulları öğretmenleri için tahsisat ayırmamakta olduğudur”. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin, bu durumun doğurabileceği zararları önlemek üzere anılan okullara gereken 

tahsisatı vermesi gereği de eklenmiştir. Yunan Hükümetinin mali sıkıntılar içinde 

bulunmasından dolayı Türk okullarına fazla yardım edemeyecekleri de aktarılmıştır. İlgili 

yazının devam eden satırları Anadolu’dan yapılacak yardımın bir süreliğine olduğu 

yönündedir ve şöyle devam etmektedir: “(…) Hâlbuki [adalardaki] Türk öğretmenler her ay 

muntazam aylıklarını alamayacak olurlarsa, geçim kaygısıyla, görevlerini bırakmak 

zorunda kalacaklardır. Rodos’taki sekiz Türk okulunun kapanması tehlikesi baş 

gösterecektir. Sonuçları her bakımdan çok acı olabilecek olan böyle bir durumu ancak 

Türkiye Cumhuriyeti’nin acil bir yardımı önleyebilir. Ayda iki yüz elli dolarla durum 

kurtarılabilir. (…) Yunan idaresinden verilecek tahsisat miktarı öğrenildikten sonra 

Anadolu’dan gelen yardımın çok azaltılması ve hatta tamamen kesilmesi mümkün 

olacaktır”
34

.  
 Bu bağlamda 1947’de adaların Yunanistan’a verilmesinden sonra Türklerin pek 

çoğunun, kültürel kimliklerinin kabul görmemesi, şiddet ve nefret ortamını yaratılması, iş 

kurma ve gayrimenkul satın almalarına izin verilmemesi gibi nedenlerle Türkiye’ye göç 

etmeye başladıkları gözlemlenmektedir.
35

.  

Yunanistan’ın adalara egemen olduktan sonraki süreçte,Rodos ve İstanköy’deki 

okullarda özelikle tarih, coğrafya gibi dersleri Yunanca öğretmeleri dikkat çekicidir. Bunun 

yanında fizik, kimya, matematik gibi derslerin Türkçe öğretilmesi de bir o kadar da 

düşündürücüdür
36

.  

Adalardaki eğitim sisteminde dikkat çeken bir başka ayrıntı da,20.yüzyılın ortalarında 

Türk ve Yunan halkının aynı okulda farklı sınıflarda eğitim almasıdır. Bu türden bir eğitim 

sistemi ilk bakışta “ötekileştirmeye” yönelik bir politika gibi algılanabilir. Ancak gerçekte bu 

yöntemin,adalar Türklerini bir sınıfta toplaması, Türk çocuklarını “Türk özdeşliğinde” 

buluşturması açısından  oldukça yarar sağladığı dasöylenebilir. Böylelikle Türk çocukları 

çoğunluk içindeki Rum öğrenciler arasında azınlıkta kalmamıştır. Gerçi bu türden bir durum 

tüm adalar eğitim sistemi için genelleştirilemez. Örneğin bir Türk çocuğu kendisinden başka 

Türk olmayan bir Rum sınıf içinde eğitim görmüştür. Konuya ilişkin yaşadıklarını aktaran 

kaynak kişinin başından geçen bir olay, adalar Türkleri arasında Rum hocaların Türk 

öğrencilerine davranışları konusunda istisnai durumların da olabileceğine işaret etmektedir. 

Kaynak kişinin aktardığı olay şöyledir: “… Bir gün Hıristiyanlık din dersindeydik. Rum bir 

arkadaşım, Rum kökenli hocamıza içimizde bir tane Türk Müslüman var dedi. Rum 

hocamız da bunu söyleyen arkadaşa ne olursa olsun senin öyle konuşman doğru değil dedi. 

Öğrenciler beni aşağılayarak konuştu…
37

”. 
Onikiada Türklerinin milli benlikleri yanında Müslüman kimliklerini korumak ve 

sürdürmek konusunda din  etmeninin eğitimle olan yakın ilişkisine de dikkat çekmek gerekir. 

1943 doğumlu bir kaynak kişinin Rodos’ta aldığı eğitime ilişkin bir hatırası konuya açıklık 

getirecek türdendir. Sıdıka Şuskits şu anıyı paylaşmıştır: “Biz okuldayken Türkçe din dersi 

aldık. Dersi Hüseyin hoca veriyordu. Bastonunu koyardı böyle... Çeşme yaptı sınıftaki 

masanın üzerinde. Abdest aldırıyor bize. Abdest böyle alınır diye, öğretiyordu. Ondan sonra 
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ertesi hafta bire birer kaldırır al bakayım abdesti derdi. Unuttuk mu unutmadık mı? Fakat 

bunların hepsi bizim kafamıza kazınmış halde duruyordu. Çocuklukta öğrendiklerimiz, 3. 

sınıfta, 4.sınıfta bunları yaptık. Ondan sonra öğretmen bir hafta erkekleri bir hafta kızları 

Cuma namazına götürdü. Bize 2 rekat namazı öğrettiler. Ne diyordu bize hoca? Camiinin 

kapısından girerken başınızı örterseniz ibadetinizi yaparsanız camiden de çıkınca örtünüzü 

dürerek cebinize koyun. Zaman size uymaz, siz zaman uyacaksınız. Fakat şu içinizdeki aşk, 

iman aşkı aile aşkı, memleket, Türklük aşkı sönmeyecek, söndürmeyeceksiniz onu...
38

”. 

Diğer pek çok kaynak kişi de benzer bir anısını paylamıştır. “…Süleymaniye camisine 

giderdik. Okulda, Ahmet Şinasi öğretmen bize abdest almasını öğretirdi, abdest alırdık, her 

Cuma camiye giderdik. Süleymaniye camisinde namaz kılardık her Cuma. Ondan sonra 

mevlitlere giderdik, hatimlere de giderdik, hiçbirimiz bayram namazlarını ihmal 

etmedik…”
39

. 

“….Dinimiz açısından tabi cami yanımızdaydı okurken hocalarımız götürüyordu 

camiye nasıl abdest alınır nasıl namaz kalınır, kaç rekattır bütün sabah 5 vakit namazı kaçı 

farz, kaçı sünnet daha çocukluktan öğrendik. Çocukluktan bütün sureleri öğrendik…
40

” 

Ada Türklerinin aktardığı sözlü bilgilerden kısmen de olsa 20.yüzyılın ortalarında 

Yunan okullarında Türk çocuklarına karşı olumsuz eylem ve tavırların sergilendiği 

anlaşılmaktadır. Rodos 1945 doğumlu sözü geçen kaynak kişinin paylaştığı bir başka anısı da 

hayli düşündürücüdür: “…Bizim bir kızımız dünyaya gelmişti. İsmi Beyza, büyüyor, büyüyor 

o çocuk 6- 7 yaşlarında okula gitmesi lazım. Okula gidecek ama duyuyoruz ki okuldaki 

hoca, öğretmen Yunan ve ismi Marko hoca, Türk çocukları dövüyormuş. Çocukları eve 

gönderip çamaşırları astırıyormuş, bakkala yolluyor ve çocuklara eziyet yapıyormuş. Hatta 

subaylar kulübünde başka arkadaşlarına, ben okulda bütün çocukları dövdüğümde zevk 

alıyorum demiş. Bunu duyduğumda çok düşünmüştüm…”
41

. 

Rodos’ta Türkçe öğrenim veren son okullardan biri olan Süleymaniye Medresesi’nin 

adı, 1972 yılında Rodos 13. Şehir İlkokulu olarak değiştirilmiş ve o tarihten itibaren ise 

Türkçe öğrenme tamamen yasaklanmıştır. Aynı durum İstanköy için de geçerlidir. Bugün 

Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türkler devlet okullarına gidiyor, ancak din derslerinden muaf 

tutuluyorlar. Devlet okullarında eğitim gören Türk çocukları, bugün Türkçeyi çok az derecede 

konuşabiliyorlar. Bu okullardan mezun olan çocukların adalarda mesleklerini yerine getirme 

konusunda da belirsizlik yaşanıyor. Bugüne dek Rodos ve İstanköy’de hiçbir resmi kuruluşta 

Türklere görev verilmemektedir. Türkler, ortaokul ve liselerden sınırlı şekilde 

yararlanabilmekte ve eğitim açısından, Yunanistan genelinin oldukça altına 

kalmaktadırlar.Türk okullarının kapatılması, adalar Türklüğünü zor durumda bırakmıştır. 

Maddi durumları iyi olan ada Türkleri, çocuklarını okul döneminde Türkiye’ye göndermekte, 

Türkçe ve din bilgisi eğitimini sağlamaktadırlar
42

. Tüm bu gelişmeler bir arada 

değerlendirildiğinde, egemen Yunan kültürünün adalar Türklüğünün korumak istediği kültürel 

tabana karşı bir üstünlük kurduğu sonucuna ulaşılabilir. Üstelik adalarda Türklerin kültürlerini 

ifade etme aracı olan “Türk dili” ve buna bağlı eğitim, din gibi kültürel aktarım araçlarının 

da, Yunanistan’ın uyguladığı kültürel arınma politikası karşısında büyük tehlikelerle karşı 

karşıya olduğu tespit edilmektedir. 

Eğitim dilinin Yunanca olması kimi adalar Türklerinin Rodos ve İstanköy’den 

Türkiye’ye göç etmelerine ve böylece kimlik ve kültürlerini doğal bir asimilasyona karşı 
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korumaya itmiştir. Söz konusu bu nedenden dolayı çok sayıdaki ada Türkünün Rodos ve 

İstanköy’den Türkiye’ye göçtüğü tespit edilmektedir. Bu duruma ilişkin bilgilerine 

başvurulan günümüzde Marmaris’te yaşayan ve Rodos 1945 doğumlu bir kaynak kişi şu 

bilgileri aktarmıştır: “…Rodos’ta ilkokulu bitirince ortaokula gitmemiz lazımdı. Biz 

ilkokulu yarı Yunanca yarı Türkçe gördük. Ancak ortaokulda tamamen Yunanca 

okumamız gerekti. Bunu ben istemedim, annem de bizi, çocuklarını aldı, İzmir’e geldi. 

Böylelikle liseyi İzmir’de okudum…” 

Adalardaki eğitim sistemi içinde okula giden Türk çocuklarının aldığı dersler arasında 

en duyarlı dalın tarih olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle Türk tarihi, Osmanlı tarihi ya da M. 

Kemal Atatürk’ün kurduğu Yeni Türkiye’ye ilişkin tarih dersleri ya da bilgilerinin Türk 

çocuklarına öğretilmediği tespit edilmektedir.   

1945 Rodos doğumlu bir kaynak kişi hemen birkaç saat uzaklıkta bulunan Türkiye’ye 

ilişkin bilgi ya da haberleri, Atatürk, Türkiye Cumhuriyetine ilişkin kitap ya da diğer yazılı 

materyalleri kaçak bir şekilde Rodos’a getirtildiğinden bahsetmekte ve Türkiye’ye olan özlem 

ve meraklarını bu şekilde gidermeye çalıştıklarını aktarmıştır. “…İhsan Ada diye eski bir 

milletvekilimiz vardı, akrabamızdı, şimdi rahmetli oldu. Ben 5. sınıftaydım o gelmişti 

Rodos’a. Sonra bana sorular sordu, okumayı çok severdim, babamda da biraz kitaplar 

vardı, alır okurdum, sorularına cevap verdim, çok hoşuna gitti. Benden ne istersin dedi, 

ben de kitap gönder dedim. 5. sınıf kitaplarını gönderdi ama Tarih, Atatürk ya da Türkiye 

ile ilgili kitaplar yasaktı bizim zamanımızda. Zaten Türkçe ve Yunanca karışık dersler 

alıyorduk, Tarih ve Coğrafya’yı hep Yunanca okuyorduk. Türkçe çok az ders aldık. Ben 

onları da okudum, onun için tarih dersim biraz zayıftı, diğerli çok güzeldi, tarihten 

kalırdım, çünkü temel yok. Ne kadar kendimiz çabalasak da temel olmayınca tabi 3-4 

geliyordu notlar, ikmal de kurtarıyorduk…
43

”.  

1953 doğumlu bir başka kaynak kişi de benzer bilgileri aktarmaktadır: “…Din 

dersinde sure öğreniyorduk, Yunanca da okuma yazmayı öğrendik, Yunanların o vakit 

istediği kitaplardan basılmış olanlardan Tarih öğrendik… Benim çocuklarım da Rodos’ta 

olan okullarda okudular fakat hiç biri Türkçe okumadı. Dersleri Yunanca idi, bu yüzden 

yaz dönemlerinde çocuklarımı o vakitler Mustafa öğretmene gönderdim, özel ders 

aldırdırm. Bastiyalı isminde bir hoca daha vardı, onlara göndermiştim yaz döneminde, 

Türkçe ders alsınlar diye, orda biraz Türkçe alfabeyi öğrendiler. Türkçe okumayı öyle 

öğrendiler…”
44

  

Rodos ve İstanköy’de Türkçe’nin öğretim ve eğitim dilinden dışlanması dışında göze 

çarpan  bir diğer sonuç,Türklerin giderek eğitim düzeylerinin düşmesidir. Türkler, yukarıda 

da belirtildiği üzere  ortaokul ve liselerden sınırlı şekilde yararlanabilmekte ve eğitim 

açısından, Yunanistan genelinin oldukça altına kalmaktadırlar. Rıfat Maşazade
45

,eğitim 

düzeyinin mesleklere yansımasını şöyle ifade ediyor; “Rodos’taki Türklerin  eğitimden gelen 

doktorluk,mühendislik gibi meslekleri yoktu”. 
Bu bağlamda sözlü tarih projesi kapsamında görüşme yapılan Rodos ve İstanköy’deki 

Türklerin eğitim yılı ortalamasının  5 yıl olduğu gözlemlenmiştir. Buna karşılık Türkiye’ye 

deki  ada Türklerinde eğitim yılı ortalaması 6,6 yıldır. Aslında bu rakamın istenilen düzeyde 

olmamasının nedeni Türkiye’ye göç  eden birinci kuşağın genellikle ilkokulu adalarda 

okumuş olmasıdır. 
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İstanbul ve İzmir’deki adalıların öğretim yılları sırasıyla  sırasıyla,9,6 yıl ve 8.1 yıl 

bulunmuştur.Antalya,Marmaris,Bodrum ve Fethiye’de bu sayılar  sırasıyla  6,11 yıl,5 yıl,3,92 

yıl ve 3,16 yıldır.Son anılan dört  yerleşim yerinde  öğretim yılının oldukça düşük olmasının 

nedeni de,bunların adalardan göç etmek zorunda kalan birnci kuşak Müslüman Türke ait 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

Görüşme yapılan  57-92 yaş arası adalı Türkler arasında orta,lise ve yüksek öğrenim 

yapan adalı Türklerin sayısının da yüksek olmadığı  görülmektedir. Bu oranlar sırasıyla orta 

,lise ve yüksek öğretim için yüzde 1,4, yüzde 5 ve yüzde 8,0’dır.Ancak 5 yılın üstünde 

öğretim şansını yakalayan adalıların hemen hepsi,biri dışında  öğrenimlerini Türkiye’de yapan 

ikinci kuşak kişilerdir. 

Rodos ve İstanköylülerin yüksek öğretim açısından en yüksek oranı yüzde 40 ile 

İstanbul’a aittir. Anılan durum,varlıklı adalıların İstanbul’a yerleşmeleriyle açıklanabilir.  

İstanbul’u yüzde 19,4 ile İzmir izlemiştir.  

Diğer yandan görüşme yapılmayan ,özellikle daha  genç kuşak adalılar için öğrenim 

süresinin,gerek adalarda,gerekse Türkiye’de  çok daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir 

.Ancak adalardaki Türklerin daha öncede belirtildiği üzere  anadil Türkçe’den mahrum 

bırakılmasından dolayı, öğrenim süresinin yükseltilmesi ,onların giderek asimilasyonunu 

hızlandıran bir etmen olarak  ortaya çıkmaktadır. 

 

Din  

Aynı gökyüzünü paylaşan Rodos ve İstanköy’deki Türk, Rum ya da diğer etnik 

unsurlar, yeryüzünde birbirlerinden farklılaşarak,“kültürel açıdan aynileşme” olgusuyla 

kimliklerini koruma gayreti içine girmişlerdir. Bu her coğrafyada, tarih boyunca, farklı insan 

toplulukları arasında var olan olağan bir gayrettir. Özellikle “din”,toplumları inanç açısından 

aynileştiren en güçlü olgudur. Din aynı zamanda bir toplum modelinin oluşmasında da 

etkilidir. Toplumun kendine özgü bir inanç dünyası kurması ve bu dünyaya ait olma duygusu 

aslında o toplumun kimlik inşasına ister istemez katkıda bulunur. Rodos ve çevre adalarda 

yaşayan Türk unsurları bir arada tutan inanç ya da din olgusu sosyal hayatta başat bir öneme 

sahiptir.  Ş.Mardin’e göre din, bu zihniyet sayesinde insanlara çevrelerindeki dünyayı özel 

gözlüklerle görmeyi sağlayacak kavramsal görüş olanakları sağlamaktadır.
46

 Bu bakımdan 

din, tarihin her döneminde sosyal hayatı ve kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel değerleri 

etkileyen en önemli kurumların başında gelir.  Bu bağlamda kadim Yunan tarihçisi Mstrius 

Plutarchus’a atfedilen “dünyayı geziniz, dolaşınız; medeniyetsiz, edebiyatsız, duvarsız insan 

topluluğu görebilirsiniz ama mabetsiz ve mabutsuz insan topluluğu göremezsiniz” sözü bu 

gerçeğe işaret etmektedir
47

.  

Bilindiği  üzere,Rodos ve İstanköy adaları Türkleri, İslam Cemaati Heyeti tarafından 

temsil ediliyordu. 1912 İtalya işgalinden sonra, yerel kararname ile kadılık kurumu kaldırılmış 

ve müftülük makamı tanınmıştı.Rodos İslam Cemaati Heyeti’nin de, Müslüman Türklerin  

işlerini yürüttüğü bir idarehanesi vardı. Müslüman Türkler herhangi bir durumda  buraya 

başvuruyorlardı. Cemaat Heyetinin ve Müslümanların bayram gibi özel günlerde buluşma 

noktaları ise Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesiydi. Bu kütüphanede Ramazan ayının 26. günü 

Müslümanlar için ziyarete açılan sakal-ı şerifi de barındırıyordu. Böyle dini ve tarihi öneme 

sahip olduğu için cemaat heyeti Ramazan ve Kurban bayramlarında, Müslüman Türkler  
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bayramlaşma törenlerini burada gerçekleştiriyor, vali ve devletin üst düzey yetkililerini kabul 

ediyorlardı
48

.  

 Günümüzde de Rodos ve İstanköy Türklerinin dini gün ve bayramlarını kutlamaya, 

İslam dininin gerektirdiği ibadetleri yerine getirmeye önem verdikleri gözlemlenmektedir. 

Son yıllarda gençlerin başta Cuma Namazı olmak üzere toplu ibadet konusundaki 

duyarlılıkları, Müslüman kimliklerini koruma kaygısından kaynaklı ve Türk kültürünün canlı 

tutulmasına yönelik alternatif bir davranış şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısaca 

adalardaki Müslüman Türk halkı için din,hem sosyal hayata ilişkin normları belirlemekte ve 

hem de kimlik ve aidiyet duygularını güçlendirmekte ve hatta Türk toplumunu 

özdeşleştirmektedir. Burada önemle belirtmek gerekir ki, adalar Türklüğünün kimlik/ aidiyet 

duygularını korumak konusundaki çabalarında, Türkiye Cumhuriyeti ile olan tarihe, dile, dine 

dayalı kalıtsal ve kültürel ilişkilerinin payı büyüktür. Çoğu zaman anavatan- adalar arasındaki 

bu ilişki,geçmişte İtalyan devletini endişeye sevk edecek kadar rahatsız etmişdi
49

. Buna 

rağmen İtalya-Türkiye arasında 1920’li yılların sonlarından itibaren sağlanan dostluk 

havasının ve özellikle de ülkeler arası ticari ilişkilerin bozulmamasına dair gösterilen gayretler 

de göz ardı edilmemelidir
50

.  

Messagero Di Rodi Gazetesi’nin 11 Ağustos 1932 tarihli nüshasında “Punti fermi, 

Italia e Turchia” başlıklı bir baş makale yayınlanmıştır. Makalede “Echo de Paris” 

gazetesinin İtalya’nın Anadolu’ya karşı niyetlerini ve Rodos’un gelecekte İtalya harekâtı için 

bir merkez olarak hazırlanmakta olduğuna dair yazısından söz ederek bu konuda Giornale 

d’İtalia gazetesinde yayınlanan makale nakledilerek bazı bilgiler de ilave edilmektedir. 

Messagere Di Rodi’nin haberi şöyledir: “…Roma gazetesinin yeni Türkiye hakkındaki 

duygularına katılır ve tarafların da arzu ettiği gibi biz de her iki millet arasındaki dostane 

ilişkilerin sürdürülmesini arzu ederiz. Eski Sultanların harabeleri üstüne kurulan yeni 

Cumhuriyet Hükümetine İtalya daha ilk Kemalist idareden beri samimi bir gözle bakmakta 

idi. Bazı seneler oldu ki alakadar bazı Büyük Devletlerin tahrikleriyle Türkiye’de İtalya’ya 

karşı bir güvensizlik oluşmutu. O senelerde faşizm tehlikeli bir saldırgan ve bir savaş 

maceraperesti olarak gösteriliyordu. Türk- İtalyan dostluğu ancak 1926’da Orsini 

Barone’nin Ankara’da elçi bulunduğu sırada samimi olmaya başlamış ve bu ilişkiler 

Duce’nin arzusuyla 1928’de Milano’da Mussolini ve Tevfik Rüştü Bey resmi görüşmesini 

hazırlamıştı. Bu görüşmede Türkiye ile Dostluk ve Tarafsızlık Anlaşması imzalanmış ve 

bunlar Mayıs ayında Roma’da imza edildikten sonra, Gradi ve Tevfik Rüştü Bey arasında 

ziyaretler yaşanmıştı ve her iki memleket arasında ikinci bir samimi ilişki devresi 

başlamıştı. (…) İtalya’da Türkiye’ye sevk edilen ticari mal miktarı 3 Milyon 300 bin ton 

kadardır. Bu rakam İtalya bayrağının doğu sularında birinci dereceden önemine işaret 

etmektedir. İhracat ve ithalat kıymeti yarım milyar lireta [İtalyan lireti] yakındır. Gerek 

İtalyan kuruluşları gerekse alakadar şirketlerdeki sermeye miktarı 150 Milyon lirettir. 

Türkiye’de okul, hastane vesair müessesenin varlığıyla birlikte 20 bin İtalyan vardır. Her 

iki memleketin dostluk ve yardımının, Balkanlar ve Ege Adaları siyasetinde bir sebep 

olduğu konusunda da, Türkiye ile İtalya arasında dostane siyaset ve anlaşma mevcuttur. Şu 

anda Türkiye ile İtalya ilişkilerini ihlal edecek bir sorun kalmamıştır. Duce Türkiye’de 

takdir ve saygıyla anılmaktadır. Kemalizm ve Gazi hakkında da aynı duygular 

beklenmektedir. İtalya ve Türkiye şimdiye kadar mükemmel neticelere varan siyasi 

ilişkilerine devam edeceklerdir(…)”. 
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Böylesine güçlü bir aidiyet olgusunun Onikida Türk-Müslüman halk için önemi,1933 

depreminde İstanköy adası halkının yıkılan camilerinin onarılmasında gösterdikleri çabalar 

üzerinden incelenebilir. 20 Nisan 1933 depreminde hasara uğramış olan İstanköy’deki 

Defterdar Camii’nin tamiri için ada halkı Türkiye ile iletişime geçmiş ve caminin onarılması 

konusunda anavatandan yardım talep etmişti. Türkiye Cumhuriyeti Rodos’taki Türk 

konsolosluğunun bu caminin onarılması konusunda nezaret etmesini istemiş,ancak politik bir 

yol izlemekten de geri durmamıştı. İleride Türkiye’de İtalyan ve diğer yabancı 

Konsoloslarının kilise ve benzeri tamiratında aynı şekilde hareketini gerektirecek bir örnek 

oluşturabileceğinden çekinilmişti. Bu yüzden Rodos Konsolosu’nun göstereceği güvenilir bir 

kişinin mütevelli tarafından tamirata yetkili kılınması ve bu tamirattan doğan masrafların ve 

diğer tüm konuların Türk konsolosuyla gayri resmi surette iletişim kurulması kararlaştırıldı. 

Söz konusu caminin ada halkı için sosyal ve kültürel anlamdaki önemi, dönemin T.C 

İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın Başbakan’a yazdığı 26 Haziran 1934 tarihli mektubundan 

açıkça anlaşılmaktadır. Mektupta İstanköy’deki Defterdar Camii’nin  depremden harap 

olduğu, çabuk tamir edilmezse yıkılmak tehlikesinin bulunduğu belirtilmekteydi. Mektubun 

devamında şu ifadeler dikkat çekmektedir: “…Mahalli Hükümet, adadaki Türk unsuruna 

uyguladığı siyaset gereği birçok örnekte olduğu üzere bu camiyi de fırsattan istifade ile 

yıkmak niyetindedir. Rodos Konsolosunun mütevelliye yazıp mütevellinin tarafıma 

yolladığı ve bir nüshasını takdim ettiğim mektubu da bunu teyit etmektedir. Adanın bütün 

vakıfları zelzeleden harap olmuştur. Bu vaziyet karşısında ana vatanın hemen yanı başında 

bir avuç kalmış Türkler, şimdi hiç olmazda bu camiin ve gelirlerinin kurtarılarak harap 

olan Türk mekteplerinin ihyasına imkân verilmesini Cumhuriyet hükümetinden 

dilemektedirler…” Konuya ilişkin 7 Temmuz 1934 tarihli Evkaf Umum Müdürü Rüştü 

Bey’in kaleme aldığı bir diğer resmi yazıdan ise Defterdar Vakfı hayratından olan 

İstanköy’deki Defterdar caminin tamiri için 5500 Türk lirasına ihtiyaç duyulduğu tespit 

edilmektedir. “Vakfın İstanbul Evkaf Müdürlüğündeki nakit mevcudu ise yalnız 108 

liradan ibarettir. Bu para ile bir şey yapmak imkânı bulunmadığı ve Adada yerleşik Türkler 

için ayrı bir önemi bulunduğu anlaşılan bu camiin varlığını sürdürebilmesi için daha sonra 

geri ödenmek üzere Defterdar Hacı İbrahim Efendi Vakfı’na beş bin beş yüz lira verilerek, 

bu tamiratın mütevelli tarafından yaptırılması” uygun olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti 

hükümeti bu camiinin sınırlarının Türkiye dışında olmasına rağmen vakfın muhasebesinin 

İstanbul Evkaf Müdürlüğünce görülmekte olduğundan gerekli mevzuatı bu ayrıntı üzerinden 

yürütmüştür. “…lazım gelen camii tamiratının Rodos konsolosunun nezareti altında, evkaf 

komisyonu aracılığıyla sürdürülmesi, Müzayede ve Münakaşa Kanunu’nun 18. maddesinin 

[Z] fıkrasına dayanarak, üstlenilmesi için gereği düşünülmüştür. 
51

. 
İstanköy Türk-İslam halkının söz konusu caminin onarılması için anavatan ile kurduğu 

resmi iletişimde belki de en dikkat çeken ve üzerinde önemle durulması gereken yazışma 1 

Mart 1934 tarihli İstanköy Türk- İslam halkı adına N. Şekipzade Faruk’un kaleme aldığı 

mektuptur. Mektubun satır aralarından, ada halkının birlik ve bütünlüğü için “din” öğesinin 

ne kadar önemli olduğu açıkça anlaşılmaktadır.  Faruk Bey İstanbul Defterdar Camii Şerife 

Mütevellisi Necati Bey’e gönderdiği yarı resmi bu mektubunda Türkiye’nin İstanköy’de 

depremden dolayı zarar gören Defterdar Cami’nin onarılması konusundaki yardımlarının ada 

halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını belirtmekteydi. Daha da önemlisi ada 

halkının cami ve etrafında Türk-Müslüman halka ait bulunan dükkân ve diğer binaları 

onartacak  kadar mali gücünün bulunmadığını yazmakta ve şöyle devam etmekteydi: “ … 

İslam ahalisi zaten felaketzede bir durumda bulunduğundan bu kadar mühim bir parayı 
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temin etmek mümkün olmuyor. Bugün durumumuz çok nazik ve mühimdir. Zira mali 

kuvvetimiz âdem-i müsâadesine mebni [müsaadesizlikten dolayı] hükümet bunu bir bahane 

addederek Evkafın ve Müslümanların biricik istianatgâhları [yalvarma mekânları] olan bu 

camii ortadan kaldırmak teşebbüsünde bulunması melhuzdur ki [düşünülmüştür ki] bu 

takdirde Müslümanlara indirilecek olan bu son darbe ile terk-i diyar etmek ve ana vatanına 

iltica etmek zaruretinde kalmış olurlar. Eğer Cumhuriyet hükümeti siyaseten adalarda 

ikametimizi muvafık [uygun] görüyorsa her halde acilen camimizi, tamir olan 

mekteplerimizin de geleceğini ve gelişmesine de vesile olacak bu varidat kaynağını 

canlandırmaya çalışmasını şehrimiz Türkleri tarafından rica ederiz (…) [İtalyan yönetimi] 

depremden yararlanarak daha geniş ölçüde tatbik ile evvela mekteplerimizi yıktı. Ardından 

bu mektepleri idare eden Evkaf ve Masarif varidat kaynağı tahrip edildi. Ayrıca tatbik ettiği 

yeni şehir planında büsbütün hukuki tasarruf haklarımızdan mahrum bırakıldık. Şehrimiz 

Türklerini idare eden Evkaf kurumu bugün aciz bir durumda bulunmakta ve tek ümidi bu 

camiin gelirini toplamaktır. [Vakıf] bugün bu iktisadi buhran zamanında yıllık geliri asgari 

on beş bin lira temin ediyordu. Daha önceleri ise 30–35 bin liraya kadar arttığı da bir 

gerçektir. Sonuç olarak hükümetimiz Müslümanların ve arkadaşların adalarda ikameti 

ancak defterdar caminin tamirine ve Evkafın yeniden geliştirilmesine bağlıdır, acilen 

tamiri hususunda yardımlarınızı bekleriz”
52

. 

İstanköy Türk-İslam halkı ile Türkiye Cumhuriyeti devleti arasındaki yazışmalar, 

İtalya’nın adadan diğer etnik unsurları temizlemek ya da hiç olmazsa asimile etmek niyeti 

taşıdığını üstü kapalı olsa da ortaya koymaktadır. Dahası 1935 yılı Ağustos ayında Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Başbakanlık arasındaki resmi yazışmalardan  kimileribu 

konuda ipuçlerı vermektedir.Bu yazılarda Onikiadalarda İtalya’nın baskıcı tutumu 

eleştirilmekle birlikte, adalardaki Rum nüfusunun İtalya’ya karşı Türkiye Cumhuriyeti ile 

diplomatik bir işbirliği içine girdiği de anlaşılmaktadır. Hariciye Vekâleti 5. Daire Umum 

Müdürlüğü’nün 17982- 505 numaralı 26 ağustos 1935 tarihli resmi yazısı, İtalya’nın 

Onikiadalardaki Rumlara  yaptıkları  olumsuz işlem ve  uygulamalara karşı protestoyu 

içermekte ve Washington’daki Rum Ortodoks cemaati tarafından Türkiye’nin Washington 

Elçiliği’ne gönderilen bir yazının tercümesi niteliğindedir. Söz konusu bu yazıda adalardaki 

Rum ahali “…Tahsil ve din özgürlüğünün Onikiadaya iadesini, İtalyan göçmenlerini iskân 

için 250 köy inşasının durdurulmasını, bütün siyasi tutukluların serbest bırakılmasını, 

Onikiadada plesibit yapılması[nı]” istemekteydi. Konuya ilişkin bu yazının aynı zamanda 

anılan Rum Cemaati tarafından Amerika Cumhurbaşkanına, Amerika Parlamentosu ve 

Yüksek Mahkemesi üyelerine ve Washington’daki bütün yabancı elçilere gönderildiği 

anlaşılmaktadır. 

Söz konusu bu yazının ayrıntıları da İtalyan  egemenliği altındaki Onikiadalarda 

yaşayan Rum ahalinin genel durumuna ışık tutacak türden bilgiler içermektedir. “İtalyan 

Hükümeti büyük İtalyan milletinin liberal prensiplerine rağmen, adalıları Yunanca 

eğitimden mahrum bırakmak, mektepleri kapatmak ve vatanpervane hisleri dolayısıyla 

metropolitleri ve öğretmenleri hapsetmek suretiyle son derece zalimane bir rejim 

uygulamaktadır. İtalyan hükümeti, 1912’de adaların Türkiye’den zaptı sıralarında, adı 

geçen adaların çok geçmeden anavatan Yunanistan’a iade edileceği hakkında verdiği resmi 

vadi yerine getireceği yerde, adalı Yunanlıları İtalyanlaştırmaya veya tehcire teşebbüs ve 

hatta İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesinden ayrılıp dinlerini değiştirmeye mecbur 

bırakarak son yirmi senenin en zalim Hükümeti olmuştur. İtalyan Hükümeti daha ileri 

giderek, adalıları kendi mukaddes cemaatlerinden ayrılmaya zorlamış ve bu vesileyle 
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medeniyetin en ulvi bir hak olarak tanıdığı din hukukuna tecavüz etmiştir. Büyük harpte 

Amerika ile İtalya’nın müştereken müdafaa ettikleri demokrasi ve hürriyet prensiplerine ve 

ahlak kaidelerine riayet edilmeksizin; adalılar faşist tarzında hapse atıldılar, fena muamele 

gördüler ve takibata maruz kaldılar. Bu vaziyet Onikiada halkını İtalyan hâkimiyetinden 

kaçmaya sevk etmekte ve bu suretle de İtalyanların silahsız halka karşı kullanmak üzere 

her türlü askeri malzeme ile teçhiz ettikleri adaları bir İtalyan mülkü yapmaya matuf 

planların başarıyla sonuçlandırılmasını kolaylaştırmaktadır. İtalyan Hükümeti, esaret 

altındaki yurttaşlarını kurtarmak için harcadığı çabayı unutarak asırların en yüksek 

medeniyeti olan Yunan medeniyetine karşı harp açmıştır. İtalyan Hükümeti aç gözlü bir 

şekilde sistematik bir siyaset kullanarak, 1912’de 148. 832’de iken, bugün 60.000’den az 

olan ve gittikçe de azalmakta olan Yunan halkını tazyik, hapis, tehcir ve tahammül 

edilemez vergilerle yok etmeye yönelik planlar uygulamaktadır. Mussolini Hükümeti, yerli 

halkın milliyetini değiştirmek için İtalya’dan getirtilen birçok göçmenin yerleşmesini teşvik 

suretiyle adaların İtalyanlaştırılmasını hedeflemektedir. İtalyan Hükümet, St. John, 

Hipokrat, Dion, Andronikos, Peisandros gibi meşhur şair, tarihçi, filozof ve hekimlerin 

yurdu olan adaların medeniyetini yok etmek için planlar tasarlıyor”
 53

. 

3 Mart 1936 tarihinde T.C.Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen bakanlık içi bir yazışma 

Onikiadada yaşayan Yunanlıların İtalyan  egemenliğinden duydukları rahatsızlığa karşı dünya 

kamu oyunda sansasyonel içerikli basın faaliyetlerini de ihmal etmediklerini ortaya 

koymaktadır. Atina hükümetinin İtalyanların Afrika’da bir mağlubiyete uğradığı takdirde 

Türk ordusunun adaları istila edeceği iddiasına ilişkin bir gazete haberi dünya kamuoyunda 

hayli dikkat çekmişti. George Weller’in iddia ettiği bu konunun ayrıntıları, sözü geçen yazarın 

verdiği haberde şu satırlarla aktarılmıştı: “…İtalyan silahlarının Afrika’da bir mağlubiyete 

uğraması (…) Türkiye’nin 1912’de İtalya’ya karşı kaybettiği savaş sonrasında elinden 

çıkan On İki adanın tekrar zapt edilmesi için harekete geçmesine fırsat verecektir. Süvari, 

topçu ve uçaklarla donandığı bilinen büyük Türk ordusu Anadolu sahilindeki yasak 

bölgelere yerleştirilmiş bulunmaktadır. Birkaç hafta önce, bilhassa Ankara’dan gönderilen 

ve Türk Genelkurmay Başkanlığı’nın kumandan yardımcılarından olan bir kişi tarafından 

muhtelif mevziler teftiş edilmiştir. İtalyanlar adalara gelen Türklerin casusluk 

etmelerinden korktukları için İtalyan adalarıyla Türk toprakları arasında ihtilat 

[görüşmeler] tamamen kesilmiştir (…) Aynı zamanda hayli iyi olan Yunan-Türk ilişkileri 

üzerinde de bir bulut belirmiştir (…) Türkiye Adaların kendisine terkini talep etmediğinden 

Yunanistan bu adaların, ahali ve kültür itibariyle Yunanlı olmasından ve Yunan-Türk 

ilişkilerinin iyi bulunmasından dolayı, adalarda tahkimatın kaldırılmasından sonra 

kendisine verileceğini zannetmişti. Kral George’nin Yunan tahtına gelmesinden kısa bir 

zaman önce İngiltere’nin ikinci bir teklif de bulunduğu haber verildi. Yani İngiltere, 

Yunanistan ve Türkiye tarafından ortak bir şekilde İtalyan aleyhine girişilecek harekâtı 

askeri anlamda başarı sağlandığı takdirde Türkiye kendi sahillerine en yakın olan altı 

adayı ve Yunanistan’da diğer adaları alacaktı. Bu Yunanistan ve Türkiye tarafından kabul 

görmüştü. Bunun üzerine Türk gazetesi [Zaman gazetesi] ile Yunanistan’ın en 

muhafazakâr ve ciddi gazetesi olan Estia arasında hangi milletin Onikiadalar üzerinde 

daha büyük bir hakkı olduğu meselesi hakkında bir ihtilaf çıkmıştır. Zaman gazetesi daha 

sonra yayınladığı ve resmi bir nitelik taşıyan bir makalede Türkiye’nin Adalardaki 300 

senelik hâkimiyetinin kendisine bir üstünlük hakkı verdiğini iddia etmiştir. Estia gazetesi 

ise adalarda mevcut Yunan kültürü, Yunan lisanı ve Yunan sempatisinden dolayı, 

buraların Yunanistan’a terk edilmesi gerektiğini iddia etmiştir. Türk tarafından genç 
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Kemalist subayların, sultanın 1912 mağlubiyetini silmek ve bu suretle İtalyan tehdidini de 

ortadan kaldırmak konusunda büyük bir arzu içinde oldukları söylenmiştir. İtalyan 

diplomatları, Türklerle temaslarında, Onikiada sahasının büyük kısmında İtalya’nın 

denizlerde [aldığı askeri tedbirlerin] sadece İngiltere’nin Mısır’da ve Yunan sularındaki 

harekâtına karşı [bir önlem olduğunu] söylüyorlar. Fakat Adalarda İtalyan askeri, tehdidin 

İngiltere tarafından değil Türkiye tarafından geldiğini söylüyor. Türk diplomatları, Mykali 

[Sisam’da], Efes ve Torbalı çevrelerinde yerleştirilen kıtaatın ve yapılan tahkimatın sırf 

tedbir amaçlı odluğunu söylüyorlarsa da bu harekâta ait ayrıntıların gazetelerde 

yayınlanmasına izin verilmiyor. Türkiye’nin resmi durumu ise, İtalyanlar karaya bir 

taarruz kuvveti çıkarmadıkça bir çatışma meydana gelmez”
54

. 

Aslında İtalyan egemenliği sürecinde Rodos ve İstanköy adalarında din ya da İslam 

dinine ait ibadet yerleri sadece Müslüman-Türkler arasında değil, Hıristiyanlık dini ve bu dine 

ait mekânlar da Rumlar arasında milli duyguların canlı tutulmasına olanak sağlamıştır. 

Gerçekte, Yunanlıların adalarda milli duygularının dil ve kültür birlikteliğinden beslendiği ve 

özellikle  İkinci Dünya Savaşı içinde ciddi anlamda Yunanistan ve adalarda İtalyanlara karşı 

“ulus direngenliği” sergilendiği bilinmektedir. Yunanistan’ı işgal etmek isteyen İtalyan 

güçlerine “ Όχι ” yani hayır diyen Yunan ordusunun 1940 yılındaki zaferinin adalarda 

yaşayan Yunanlıların söz konusu direngen tutumlarında bir kırılma noktası olduğu açıktır. 

Her yıl 28 Ekim’de kutlanan bu bayram adalardaki Rumlar arasında, kendilerinden olmayan 

her türlü yabancı baskısına karşı “hayır geçemezsiniz” demeyi sürdürmektedir
55

. TC. Dışişleri 

Bakanlığı’ndan Başbakanlığa gönderilen 24 Haziran 1947 tarihli bir resmi yazı adalardaki 

Rumların milli bilinçlerinin durumuna açıklık getirmesi bakımından dikkat çekicidir. Rodos 

başkonsolosluğunun ada Rumlarının milli birliklerini nasıl koruduklarına ilişkin kaleme aldığı 

raporunda etkili olan öğeler arasında din, eğitim ve ekonomiye vurgu yapılması, adalardaki 

Rum kültürünün idea-kültürel güçlüğünün anlaşılması açısından önemlidir. Söz konusu 

raporda “ (…) Rumların, İtalyanların bütün baskılarına ve faşizmin şiddetine rağmen 

nüfus, milliyet, kültür ve servet bakımından geri gitmemiş tam aksine büyük gelişmeler 

göstermiş olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu durumun nedenleri arasında din gayretinin ve 

kilise nüfusunun Rumlarda birliği ve milli duyguları kuvvetlendirmesi, başlarında çok 

sayıda aydın kimselerin bulunması, papazların da yine aynı amaç uğrunda fedakârlık 

göstererek çalışmaları, adalardan Mısır, Amerika ve Kuzey Afrika’ya giderek zenginleşen 

Rumların çok esaslı ve devamlı yardımları yer almaktadır. Ayrıca Yunan âleminin ve 

Yunan Hükümetinin kilise ve papazlar aracılığıyla Onikiada Rumlarıyla temas ve 

ilişkilerini sürdürmeleri ve sonuçta Rumların iktisadi sahadaki gayret, teşebbüs ve 

karşılıklı yardımları” da adalardaki Rumların milli bilinçlerini canlı tutan başat faktörler 

arasında sayılmıştır”
 56

. 

Yukarıda da belirtildiği üzere,Rodos ve İstanköy adalarında yaşayan Türkler, İslam 

Cemaati İdaresi tarafından temsil ediliyordu. Adaları, 1912’den sonra işgal eden İtalya, yerel 

kararname ile Rodos’ta bulunan müftülük makamını tanımıştı. “Rodos Müftülüğü”  

Onikiada’nin Yunanistan’a devredildiği tarih olan 1947’den sonra  Yunan otoriteleri 

tarafından  bir süre gayriresmî olarak   varlığını sürdürülmüştü. Bu bağlamda 1947’de Rodos’ta 

11, İstanköy’de dört imam varolduğu resmî kayıtlarda görülmektedir. Müftülük yukarıda da 

belirtildiği üzere Rodos Türklerinin evlilik başta olmak üzere sosyal konumlarıyla ilgili her 
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türlü konuda resmi makamlarca da muhatap olmakta ve belgeleri 1968 yılına değin geçerli 

kabul ediliyordu. Örneğin fakirlik ilmühaberlerini bile düzenleme yetkisine sahipti
57

. Ancak  

Yunan hükümeti,Rodos Müftüsü Süleyman Kaşlıoğlu’na işgal hükümetleri tarafından verilen 

maaşını kesmiş ve  ölümünden sonra  naiplik yapan İhsan Kayserili’nin de 1990 yılında 

vefatının ardından müftülük makamını  fiilen de  olarakta ortadan kaldırmıştır.  

Macar
58

, Rodos’taki müftülük makamının bir ara yeniden tartışmaya açıldığını da 

bildirir ve şunları yazar; “Rodos’taki din görevlisi İsmail Çakıroğlu
59

, bir tören daveti için 

2001 yılında “Müftü” hitabıyla başlayan bir davetiye alınca, yerel basın bu müftü 

konusunu yeniden tartışmaya başlamış bunun üzerine müftülüklerin bağlı  olduğu Eğitim 

ve Dinler Bakanlığı bir yazıyla, Rodos’ta bir müftülük olmadığı gibi, ilan edilmesinin de 

söz konusu olmadığını açıklamıştır Söz konusu açıklamaya göre Çakıroğlu, sadece 

imamdır ve maaşını Rodos Evkaf İdaresi’nden almaktadır. Tartışmaların sürmesi üzerine, 

Ege Bölge Sekreteri Martha Simantoni çeşitli daire ve kuruluşlara gönderdiği bir yazıyla, 

Onikiada’da müftülük makamı dolayıyla da müftü olmadığını  hatırlatmış, buradaki 

müslümanlarin dinî ihtiyaçlarının , Güney Ege Bölge Sekreterliği’nin denetimi altında 

bulunan Rodos ve İstanköy’deki  Evkaf idareleri tarafından tayin edilen imamlarca yerine 

getirildiğini belirtmiştir.” 

Sonuç olarak bugün dini anlamda, adalardaki Türk azınlığı temsil edilmemektedir
60

. 

Benzer durum İstanköy’de de söz konusudur. Adada yaşayan Türklerin Yunan asıllı 

yurttaşlarla fırsat eşitliği açısından haksız bir durumda bulundukları önemle belirtilmelidir. 

Daima geride, baskı altında, ezik ve silik bir yaşantı sürdürmeye zorlanmışlardır ya da 

zorlanmaktadırlar. Cemaatin haklarını gözetecek ya da dini işleri yürütebilecek bir  önder 

yokluğu,ada Türklerinin kimliksel varlıkları için büyük tehlike oluşturmaktadır. İstanköy’de 

cemaat ile Evkaf başkanının aynı kişi olduğu göz önünde bulundurulursa Türk toplumunun 

beyin takımından yoksun bulunduğu ve göçle parçalanmaya  uygun bir konuma düştükleri 

kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 1938 yılına İstanköy’de var olan müftülük ise Onikiadanın 

İtalyan Valisi De Vecchi tarafından ortadan kaldırılmıştı. Ada,Yunanistan’a verildikten sonra 

da sorun üzerinde durulmadığı için yeni müftü tayin edilmemişti
61

. 

Aslında Rodos ve İstanköy’deki Müftülük kurumunun Yunanistan’ın taraf olduğu 

antlaşmalar  doğrultusunda geçerli olması gerektiğini-görüşme yapılan adalıların çoğu 

bilmese bile-ifade eden az sayıda da olsa adalı Türk
62

 
63

 
64

de vardır.Aslında anılan konularda 
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yayınları olan Turgay Cin
65

 bu görüşleri doğrulamaktadır.Yazar,“Yunanistan’da 

Rodos,İstanköy,Atina,Thiva,Ptolemayida ve Batı Trakya’da yaşamakta olan  Müslüman 

Türk  azınlığı hukuki statüsünün,1881 İstanbul  Antlaşması,1913 Atina Antlaşması,1920 

tarihli Yunanistan’daki Azınlıkların Haklarına Dair Sevr Antlaşması ve 1923 Lozan 

Antlaşması ile belirlendiğini,bugün de yürürlükte bulunan bu antlaşmalar kapsamında 

Yunanistan’daki Türklerin hukuki,yönetsel ve eğitim ve öğretim özerkliğine sahip olması 

ve de bunlara bağlı olarak “Başmüftülük ve Müftülük”  kurumları gibi kurumların 

varlığının sürdürülmesini  gerektiğini” ifade etmektedir.  

Bilindiği üzere 1923 Lozan Antlaşması’nın "Siyasî Hükümler" adını taşıyan I. 

kısmının III.Faslı, "Azınlıkların Korunması" ile ilgili  37-44 maddeleri,Türkiye’deki 

Müslüman olmayan azınlıkların statüsünü belirleyen hükümlükleri kapsamaktadır
66
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1923.Lozan Antlaşması’nın "Siyasî Hükümler" adını taşıyan I. kısmının III.Faslı, "Azınlıkların Korunması" ile 

ilgili  37-44 maddeleri 

Madde 37  

Türkiye, 38’nci Maddeden 44’ncü Maddeye kadar olan Maddelerin kapsadığı  hükümlerin temel yasalar olarak 

tanınmasını  ve hiç bir kanunun, hiç bir yönetmeliğin (tüzüğün) ve hiç bir resmi işlemin bu hükümlere aykırı  ya 

da bunlarla çelişir olmamasını  ve hiç bir kanun, hiç bir yönetmelik (tüzük) ve hiç bir resim işlemin söz konusu 

hükümlerden üstün sayılmamasını  yükümlenir.  

Madde 38  

Türk Hükümeti, Türkiye'de oturan herkesin, doğum, bir ulusal topluluktan olma [milliyet, nationality], dil, soy 

ya da din ayırımı  yapmaksızın, hayatlarını ve özgürlüklerini korumayı tam ve eksiksiz olarak sağlamayı 

yükümlenir.  

Türkiye'de oturan herkes, her inancın, dinin ya da mezhebin, kamu düzeni ve ahlak kurallarıyla çatışmayan 

gereklerini, ister açıkta isterse özel olarak, serbestçe yerine getirme hakkına sahip olacaktır.  

Müslüman-olmayan azınlıklar, bütün Türk uyruklarına uygulanan ve Türk Hükümetince, ulusal savunma 

amacıyla ya da kamu düzeninin korunması için, ülkenin tümü ya da bir parçası üzerinde alınabilecek tedbirler 

saklı kalmak şartıyla, dolaşım ve göç etme özgürlüklerinden tam olarak yararlanacaklardır.  

Madde 39  

Müslüman-olmayan azınlıklara mensup Türk uyrukları, Müslümanların yararlandıkları ayni yurttaşlık  [medeni] 

haklarıyla siyasal haklardan yararlanacaklardır.  

Türkiye'de oturan herkes, din ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşit olacaktır.  

Din, inanç ya da mezhep ayrılığı, hiç bir Türk uyruğunun, yurttaşlık haklarıyla [medeni haklarla] siyasal 

haklarından yararlanmasına, özellikle kamu hizmet ve görevlerine kabul edilme, yükseltilme, onurlanma ya da 

çeşitli mesleklerde ve iş kollarında çalışma bakımından, bir engel sayılmayacaktır.  

http://www.abchukuk.com/arsiv/lausannne.html.Erişim%2020%20Aralık%202014
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Herhangi bir Türk uyruğunun, gerek özel gerekse ticaret ilişkilerinde, din, basın ya da her çeşit yayın konularıyla 

açık toplantılarında, dilediği bir dili kullanmasına karşı hiç bir kısıtlama konulmayacaktır.  

Devletin resmi dili bulunmasına rağmen, Türkçeden başka bir dil konuşan Türk uyruklarına, mahkemelerde 

kendi dillerini sözlü olarak kullanabilmeleri bakımından uygun düşen kolaylıklar sağlanacaktır.  

Madde 40  

Müslüman-olmayan azınlıklara mensup Türk uyrukları, hem hukuk bakımından hem de uygulamada, öteki Türk 

uyruklarıyla ayni işlemlerden ve ayni güvencelerden [garantilerden] yararlanacaklardır. Özellikle, giderlerini 

kendileri ödemek üzere, her türlü hayır kurumlarıyla, dinsel ve sosyal kurumlar, her türlü okullar ve buna benzer 

öğretim ve eğitim kurumları kurmak, yönetmek ve denetlemek ve buralarda kendi dillerini serbestçe kullanmak 

ve dinsel ayinlerini serbestçe yapmak konularında eşit hakka sahip olacaklardır.  

Madde  41  

Genel [kamusal] eğitim konusunda, Türk Hükümeti, Müslüman-olmayan uyrukların önemli bir oranda oturmakta 

oldukları il ve ilçelerde, bu Türk uyruklarının çocuklarına ilk okullarda ana dilleriyle öğretimde bulunulmasını 

sağlamak bakımından, uygun düşen kolaylıkları gösterecektir. Bu hüküm, Türk Hükümetinin, söz konusu 

okullarda Türk dilinin öğrenimini zorunlu kılmasına engel olmayacaktır.  

Müslüman-olmayan azınlıklara mensup Türk uyruklarının önemli bir oranda bulundukları il ve ilçelerde, söz 

konusu azınlıklar, Devlet bütçesi, belediye bütçesi ya da öteki bütçelerce, eğitim, din ya da hayır işlerine genel 

gelirlerden sağlanabilecek paralardan yararlanmaya ve pay ayrılmasına hak gözetirliğe uygun ölçülerde 

katılacaklardır.  

Bu paralar, ilgili kurumların (Ytablissements et institutions) yetkili temsilcilerine teslim edilecektir.  

Madde 42  

Türk Hükümeti, Müslüman-olmayan azınlıkların  aile durumlarılya [statüleriyle, aile hukukuyla] kişisel 

durumların [statüleri, kişi halleri] konusunda, bu sorunların, söz konusu azınlıkların gelenek ve görenekleri 

uyarınca çözümlenmesine elverecek bütün tedbirleri almayı kabul eder.  

Bu tedbirler, Türk Hükümetiyle ilgili azınlıklardan her birinin eşit sayıda temsilcilerinden kurulu özel 

Komisyonlarca düzenlenecektir. Anlaşmazlık çıkarsa, Türk Hükümetiyle Milletler Cemiyeti Meclisi, Avrupa'lı 

hukukçular arasından birlikte seçecekleri bir üst-hakem atayacaklardır.  

Türk Hükümeti, söz konusu azınlıklara ait kiliselere, havralara, mezarlıklara ve öteki din kurumlarına tam bir 

koruma sağlamayı yükümlenir. Bu azınlıkların  Türkiye'deki vakıflarına, din ve hayır işleri kurumlarına her türlü 

kolaylıklar ve izinler sağlanacak ve Türk Hükümeti, yeniden din ve hayır kurumları kurulması için, bu nitelikteki 

öteki özel kurumlara sağlanmış  gerekli kolaylıklardan hiç birini esirgemeyecektir.  

Madde 43  

Müslüman-olmayan azınlıklara mensup Türk uyrukları, inançlarına ya da dinsel ayinlerine aykırı herhangi bir 

davranışta bulunmağa zorlanamayacakları gibi, hafta tatili günlerinde mahkemelerde hazır bulunmaları ya da 

kanunun öngördüğü herhangi bir işlemi yerine getirmemeleri yüzünden haklarının  yitirmeyeceklerdir.  

Bununla birlikte bu hüküm, söz konusu Türk uyruklarını, kamu düzeninin korunması  için, öteki Türk 

uyruklarına yükletilen yükümler dışında tutar anlamına gelmeyecektir.  

Madde 44  
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Antlaşmanın bu maddelerinden sonra  gelen 45.Maddesi’nde  ise; “Bu kesimdeki 

hükümlerle,Türkiye’nin Müslüman olmayan azınlıklarına tanınmış olan 

haklar,Yunanistan’ca da kendi ülkesinde bulunan Müslüman azınlığa 

tanınmıştır.”denmektedir. 

 Cin
67

, 45. Madde’den yola  çıkarak 37-44 maddelerin Yunanistan'ın yükümlülükleri 

açısından  yorumlanmasını şöyle yapmaktadır; 

“Yunanistan, bu hükümleri temel yasa olarak tanımalı ve hiçbir yasa vb. metin ve 

resmi işlemin bunlarla çelişmesine izin vermemeli(37.Madde’nin yorumu), 

 hiçbir ayrım yapılmaksızın herkesin hayat ve özgürlüğünü korumalı, herkesin 

dinini özgürce uygulayabilmesi, dolaşım ve göç etme özgürlüğüne sahip olmasını 

sağlamalı(38. Madde’nin yorumu), 

 Müslümanların  tüm medeni ve siyasal haklardan yararlanması, yasa önünde eşit 

olması,din ayrılığının bu haklardan yararlanmada, özellikle kamu hizmetine girmede ve 

yükseltilmede engel oluşturmaması ile maddenin son iki fıkrasında bütün Yunan 

vatandaşlarının çeşitli işlerinde istediği dili kullanmasına imkân vermesinden  dolayı  

Müslümanların da mahkemelerde kendi dillerini kullanabilmeleri için gerekli kolaylıkları 

sağlamalı(39.Madde’nin yorumu), 

 Müslümanların, giderlerini kendileri ödemek şartıyla, her türlü hayır kurumu, okul 

ve benzeri kurumları kurarak bunları yönetmek ve denetlemek hakkını güvence altına 

almalı, buralarda kendi dillerini özgürce kullanmak ve dinî törenlerini yapmak imkânını 

sağlamalı(40. Madde’nin yorumu), 

Müslümanların önemli oranda oturdukları yerlerde Yunan yetkilileri Müslüman 

çocuklarının ana dilinde öğrenim görebilmeleri için gerekli tedbirleri almalı, azınlıklar bu 

                                                                                                                                                                                     

Türkiye, bu Kesimin bundan önceki Maddelerdeki hükümlerin, Türkiye'nin Müslüman-olmayan azınlıklarla 

ilgili olduğu ölçüde, uluslararası nitelikte yükümler meydana getirmelerini ve Milletler Cemiyetinin güvencesi 

[garantisi] altına konulmalarını kabul eder. Bu hükümler, Milletler Cemiyeti Meclisinin çoğunluğunca uygun 

bulunmadıkça, değiştirilemeyecektir. İngiliz İmparatorluğu, Fransa, İtalya ve Japon Hükümetleri, Milletler 

Cemiyeti Meclisinin çoğunluğunca razı olunacak herhangi bir değişikliği reddetmemeyi, işbu Andlaşma 

uyarınca kabul ederler.  

Türkiye, Milletler Cemiyeti Meclisi üyelerinden her birinin, bu yükümlerden herhangi birine aykırı herhangi bir 

davranışı  ya da böyle bir davranışta bulunma tehlikesini Meclise sunmağa yetkili olacağını ve Meclisin, duruma 

göre, uygun ve etkili sayacağı  yolda davranabileceğini ve gerekli göreceği yönergeleri [talimatı] verebileceğini 

kabul eder.  

Türkiye, bundan başka, bu maddelere ilişkin olarak, hukuk bakımından ya da uygulamada, Türk Hükümetiyle 

imzacı öteki Devletlerden herhangi biri ya da Milletler Cemiyeti Meclisine üye herhangi bir başka Devlet 

arasında görüş ayrılığı  çıkarsa, bu anlaşmazlığın , Milletler Cemiyeti Misaki’nin 14’ncü Maddesi uyarınca 

uluslararası nitelikte sayılmasını  kabul eder. Türk Hükümeti, böyle bir anlaşmazlığın öteki taraf isterse, 

Milletlerarası Daimi Adalet Divanına götürülmesini kabul eder. Divanın kararı kesin ve Milletler Cemiyeti 

Misaki’nin 13’ncü maddesi uyarınca verilmiş bir karar gücünde ve değerinde olacaktır.  

Madde  45  

Bu Kesimdeki hükümlerle, Türkiye'nin Müslüman-olmayan azınlıklarına  tanınmış olan haklar, Yunanistan'ca 

da, kendi ülkesinde bulunan Müslüman azınlığa  tanınmıştır. 
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tür yerlerde kamu bütçelerinden eğitim, din ya da hayır işleri için hakça bir pay alma 

hakkına sahip olmalı(4I.Madde’nin yorumu), 

Müslümanların aile hukukuyla ve kişi halleriyle ilgili durumlarını bu azınlığın 

gelenek ve göreneklerine uygun biçimde çözümlenmesini  güvence altına almalı, bunların 

dinî müesseselerini tam bir koruma altına almanın yanı sıra, vakıf ve dinî kuruluşlarına 

her türlü kolaylığı sağlamalı ve bu nitelikte kurulacak yeni kurumlardan gerekli 

kolaylıkları esirgememeyi üstlenmeli(42.Madde’nin yorumu), 

 Müslümanları inançlarına aykırı davranışta bulunmaya zorlamamalı, bu inançlar 

yüzünden yasanın öngördüğü bir işlemi yerine getirememeleri durumunda haklarını 

yitirmemelerini  sağlayacak önlemler  almalıdır(43.Madde’nin yorumu)” 

Cin,son  olarak Lozan Antlaşması’nın 44. Maddesi’nin de   Türkiye’ye  yüklediği 

yükümlülükten yola çıkarak, “Yunanistan'ın yükümlendiği hükümler uluslararası nitelikte 

sayılarak Milletler Cemiyeti'nin güvencesi altına konmakta, Cemiyet Konseyi'nin çoğunluk 

kararı olmadan değiştirilememekte, Konsey üyelerinden herhangi biri bu hükümlere aykırı 

davranış gördüğü zaman bunu Konsey'in dikkatine sunabilmekte, Konsey de bu konuda 

gerekli göreceği yönergeleri verebilmektedir. Bir anlaşmazlık durumunda Uluslararası 

Daimi Adalet Divanı'na gidilecek ve Divan'ın hükmü kesin olacaktır.” şeklinde 

yorumlanması gerektiğini ifade etmektedir. 

 

Cin,vakıflar yönetimi  ile eğitim ve öğretimin de aynı kapsamda  ele alınmasını dile 

getirmektedir.  

Özetle, günümüzde  Rodos ve İstanköy’de müftülük kurumu yoktur ve  Türkleri bir 

arada tutacak güçlü bir otoritenin söz konusu boşluğu doldurması gerekmekte olduğu açıktır. 

Bütün bunlara karşın,ada Türklerinin dini gün ve bayramlarını kutlamak, mezarlıkları ziyaret 

etmek gibi pek çok eylemle din konusundaki  duyarlıklarını sürdürmeye devam etdiği 

gözlemlenmektedir.Bu bağlamda sözlü tarih projesi kapsamında din konusunda kendilerine 

yöneltilen sorulara  verilen cevaplar,adalarda yaşayan Türkler için “din”’in aidiyet 

duygularını güçlendiren önemli olgu olduğunu göstermektedir.Örneğin  Rodos 1945 doğumlu 

kaynak bir kişi dinle ilgili özel günlere verilen önemi ve ayrıca mezarlık ziyaretleri yaparak 

din konusunda gösterilen özel ilgiyi şu cümlelerle aktarmıştır: “…Üç beş arkadaşımla 

birlikte sürekli kabristana giderdik, ölülerimizi ziyaret eder, dua ederdik. Her kurbanda da 

kuzu keserdik…”
68

. 

Oyun, Eğlence ve Yemek Kültürü 

 

“Kültür bir milletin algıladığı duygular, ortaya koyduğu düşünceler, uyguladığı 

davranışlar, gösterdiği beceriler, ürettiği bilgiler, müşahhaslaştırarak abideleştirdiği estetik 

değerler, şekillendirdiği sosyal yapılar, tatbik ettiği dini, ahlâkî, hukukî, iktisadî ve 

teknolojik sistemler, nihayet kendi varlığı hakkında ulaştığı tarih şuuru gibi bütün bu 

unsurlar, o milletin zaman içinde yaşadığı realiteler, gerçeklerdir”
69

. Çocuk oyunları, 

sünnet, düğün eğlenceleri ve yemek kültürü açısından Rodos ve İstanköy Türklüğü, Türkiye 

kültürüne benzemekte,daha açık bir  deyişle kültürel açıdan koşutluk göstermektedir.   

Rodos ve İstanköy’de çocuk oyunlarının evrenselliği ve içerdiği arkaik öğeler  de 

şaşırtıcı boyuttadır. Oyunların isimleri, içerikleri, malzemesinden tekerleme ve 

sayışmacılarına kadar kıtalar aşan ortaklıklar gösterirken, arkeolojik kanıtlar bin yıldır 
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değişmeden oynanan topaç, dokuz taş, seksek vb. oyunun varlığını ortaya koymuştur. “Ena 

mena donsi, donsi donsi strambonsi, strambos strambos dingili badem tos” sayışmacısı, çocuk 

oyununda Yunanca (ena: bir, mena: iki, strambos: topaç) ve Türkçe karışımı “ön dö turva, 

sağım solum sobe” ise Fransızca Türkçe karışımın örneğidir. Körebe oyunu İsveç’te “blind-

buk (kör keçi)”, Almanya’da aynı anlamda “Blinder Bock” veya kör inek anlamında “Blinde 

Kuh” adıyla ve Ankara’nın köylerinde de keçi yavrusu anlamındaki “çebiş”ten adını alarak 

kör çebiş adıyla bilinir
70

. Rodos ve İstanköy Türkleri de çocukluklarını Yunanlı yaşıtlarıyla 

bir arada oynayarak geçirmişlerdir. Birlikte yaptıkları maçlarda milliyetlerine göre iki ayrı 

takım oluşturmak yerine yaş ve yeteneğe göre aynı takım içinde Türk ve Rum karışık 

bulunmayı yeğlemişlerdir
71

. Bu ayrıntı bile Rodos ve çevre adalarda yaşayan Türk 

çocuklarının yurttaşlık ve soydaşlık arasındaki o ince çizgiye gösterdikleri hassasiyeti ortaya 

koyması açısından hayli önemlidir. Tutulan takımların bile adalar Türklerinde Türkiye’ye 

aitlik duygusunun bir belirtisi niteliğindedir. 1933 İstanköy doğumlu bir kaynak kişinin 

“Türkler ayrı takım olurdu Rumlar ayrı takım olurdu; bir de Beşiktaşlı ve Fenerli diye 

vardı, ben Beşiktaşlıydım
72

” sözleri konuya ilişkin hayli güçlü bir ipucu sunmaktadır.  

Onikiada Türklüğünün sosyal ve kültürel yaşamlarında düğün, sünnet, bayram ya da 

diğer özel günlerin önemi, onların kimliklerini koruma gayretlerinden kaynaklanmaktadır. 

Örneğin Rodos ve İstanköy adalarında Anadolu kültüründe büyük önem taşıyan ve 

düzenlenmesi kız evine bırakılan çeyiz geleneğinin, adalar Türklüğü ile Anadolu kültüründe 

benzer nitelikler taşıması Türk kimliğinin bir özelliğidir. Adalarda evlilik öncesi ilk olarak 

çeyiz merasimi yapılmaktaydı. Ancak günümüzde hemen hemen elişi düzeyine indirilmiş olan 

çeyiz âdeti, Rodos’ta ağır yükümlülükler içeriyordu. Çeyizin içerisinde 4-5 odalık kanape, 

koltuk, masa, iskemle, perde, yatak, yorgan gibi ev eşyalarının yanı sıra kızın mücevherinden 

sigara küllüklerine kadar pek çok eşya bulunuyordu, çeyiz götürülmesi sırasında bunları teşhir 

etmek de âdetti. Salı günü “gelin hamamı” ve “kına gecesi” merasimlerinin gerçekleştirildiği 

gündü. Bu günün sabahı, kadınlar, yüzü kapalı olan gelini evinden alarak hamama götürür 

burada akşama kadar eğlendikten ve yıkandıktan sonra yine alayla eve geri dönerlerdi. 

Perşembe günü “nikâh” günü idi
73

. Sonra düğün yapılırdı. Düğünde genellikle zerde ve pilav 

yapılır, ya da kuzu, tavuk kesilip misafirlere ikram edilirdi
74

. Düğünler nikâhtan hemen 

sonraki günlerde yapılır ve kimi ailelerin üç gün boyunca düğün yaptıkları da olurdu
75

. 

Genelde düğünlerinde kasap havası, çiftetelli gibi Türk müzikleri çalan ada Türklerinin 

Yunan müzikleriyle de eğlenmekten çekinmezlerdi
76

. Benzer eğlenceler sünnet düğünlerinde 

de olurdu. Anadolu’daki gibi atlara bindirilen çocuklar mahalle mahalle gezdirilirler
77

, tarlada 

ya da kulüpte yapılan sünnet düğünlerinde kurbanlar kesilir, pilavlar yapılır, zerdeler 

pişirilirdi
78

. Selam gazetesinin Rodos’ta yayınlanmaya başlanması, Rodos Müslüman 

Türklerinin özel günlerini ilan edebilmeleri için onlara fırsat sağlamıştı. Evlenen çiftlerin ya 

da sünnet olacak çocukların aileleri gazetelere bu türden günlerin ilanlarını veriyorlardı
79

.  

Sözlü tarih projesi kapsamında elde edilen veriler,sünnet düğünlerinin adalar Türklüğü 

için taşıdığı önemi rahatlıkla göstermektedir. Sünnet düğünlerinin Türk kültürünün bir  
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parçası olması ve  Türkiye merkezli ve Türkiye’deki sünnet düğünlerinden farksız bir eğlence 

kültürünün adalarda  yansıması,kültürel kalıpların değişmeden adalarda sürdürüldüğünü en 

somut göstergelerinden birisidir. Bu konuda bilgisine başvurulan 1945 Rodos doğumlu bir 

kaynak kişi Rodos’ta sünnet düğünlerinin nasıl yapıldığına ilişkin anılarını şu cümlelerle 

aktarmıştır: “… İki kardeştik, sünnet düğünümüzde ata bindik, gezdik, çok şatafatlı 

oluyordu. Türkiye’den, Marmaris’ten orkestra geliyordu, Rodos’taki düğünlere, sünnetlere. 

Davul vardı, trompet vardı. Ada Türkleri de şarkı söylüyorlardı. Türkiye’den akrabalarımız 

gelirdi 3-4 hafta bizde kalırlardı. Sonra giderlerdi, hatta derlerdi ki yolculuk var ey ufuklar, 

o şarkıyı söylerlerdi. Biz onları karşılardık, yine uğurlardık.  Bir gün onların gemisi geldi, 

çok eski Türk bayrağı sallanıyor, iftihar ederdik biz, bize sigara atıyorlardı gemiden, 

Ankara gemisi ama bu bahsettiğim 1965’te değil de belki daha erken 1960’larda filan. 

Ankara gemisi geldi, limana yanaştı, bütün Rodoslu Türk halkı limana gitti onları görmek 

için. Hasretmişiz biz Türk bayrağına…
80

” 

Rodos ve İstanköy’de Şeker ve Kurban Bayramları da  ada Türklerini kimliksel ve 

kültürel açıdan bir arada tutan en özel günleri ifade etmektedir. Adalarda yaşayan Müslüman 

Türkler,Şeker ve Kurban Bayramı günlerini bayram namazından çıkar çıkmaz herkesin 

birbiriyle bayramlaşmak için geldikleri Fethi Paşa kütüphanesinde toplanarak kutlardı. 

Ardından bayram eğlencesi için Çimenlik’e giden Rodos Türkleri burada dönme dolaplarla, 

atlıkarıncalarla bayramın keyfini çıkarırlar, bayramın son günü gittikleri Çamlık’ta piknik 

yaparak eğlenceler ve sohbetler düzenlerlerdi
81

. Adalarda yaşayan Türklerin üç günlük şeker 

ve dört günlük kurban bayramına birer gün daha ekleyerek bayramları dört ya da beş gün 

kutlamaları
82

, kutlamalar için Sünbüllü, Mikse, Mercan, Küfe gibi piknik alanlarına giderek 

bir araya gelmeleri, “toplumsal yüz yüzeliğe” ve adalar Türklüğünün kültürel birlikteliğine 

büyük katkılar sağlamıştır. Adalar Türklüğünün kültürel değerlerini muhafaza etmek 

açısından kutladıkları kandiller, nevruz ya da hıdrellez günleri de bu açıdan 

değerlendirilmelidir.  

Rodos’un tarihi binalarından biri olan Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi, Rodoslu 

Türkleri özel günlerde bir araya getiren simgesel bir öneme sahipti. Ahmet Fethi Paşa 

tarafından kurularak özel vakıfnamesine göre idare edilen Hafız Ahmet Ağa kütüphanesinin 

vakıfnamesinde “…her sene Muharrem ayının on beşinci gününde, yine bu gelirden otuz 

kuruş harcanarak, kütüphane avlusunda aşure pişirilip fukaraya dağıtmak, aşure 

pişirenlere ücret olmak üzere, yedi buçuk kuruş verilmesi” ifadeleri yer almaktadır. Söz 

konusu bu kayıttan da anlaşıldığı üzere, kurulduğu yıl olan 1793’den beri her aşure günü 

Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesinin bahçesinde aşure pişirilerek, ada Türklerine 

dağıtılmaktaydı
83

. Bu bakımdan “aşure kültürel kalıpların da bir parçası” olarak karşımıza 

çıkar. Bu bağlamda –aşure üzerinden bir tespitle- yemek, törenlerin, dinsel merasimlerin,  

düğünlerin, eğlencelerin, ölümlerin, festivallerin ve pek çok toplumsal davranışın temel 

olgularından birisi olduğu için toplumsal bütünleşmenin ve dayanışmanın da araçsallaştırılmış 

bir halidir
84

.” 

“Yemek sadece besini oluşturan kimyasal maddeler ve organizmanın canlılığını 

sürdürmesini sağlayan biyolojik bir  oluşum değildir. Yiyeceklerin üretimi, taşınması, 
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depolanması ve tüketimi sürecinde oluşan farklı toplumsal birliktelikler ve ritüeller 

kültürün beslenme konusundaki önemini de ortaya koyması açısından önemlidir. 

Temininden tüketimine kadar yemekle ilgili oluşumlar insanların topluluksal davranışını 

dolayısıyla kültürü önemli bir konu haline getirmiştir. İnsan birliktelikleri kurumsallaşmış 

davranış örüntüleriyle şekillenen oluşumlardır. Bu oluşumlar gerek dinsel gerekse dinsel 

olmayan ritüelleri de kapsamaktadır. Tüm bu ritüeller içinde gerek günlük hayatın 

düzenlenmesinde, gerekse din temelli davranışların günlük hayat üzerine etkisinde yemek 

temelli seremoniler önemli bir yer tutmaktadır. Bu seremoni ve ritüeller bir topluluğu 

diğerlerinden ayıran temel davranış örüntüleridir. Bu kapsamda belirli dinsel, ulusal  ya da 

özel günlerde düzenlenen yemeklerin de bireylerin toplumsal konumlarına uygun olması 

gerekmektedir. Bu belirlenmişlik sadece yemek malzemesinin seçiminde değil, malzemenin 

pişirilme biçiminde, sunulmasında hatta konukların oturma biçimlerinde de oldukça 

önemlidir. Yemek tarzımızdan tutun da beslenme alışkanlığımıza kadar yemekle ilişkili pek 

çok durum sosyalleşme sürecinde şekillenmiştir. Bu kazanımlarımız toplumların kültürel 

kimliğinin önemli bir göstergesidir. Kruvasan Fransız toplumunun, kebap Arap 

toplumunun, hamurlu tatlılar Türk toplumunun, fast food Amerikan toplumunun, pizza 

İtalyan toplumun ulusal kimliği ile özdeşleşmiştir. Özbek için samsa ve Uygurlar için 

Türkistan pilavı toplukların etnik kimliklerinin bir göstergesidir. Bu sadece yemek 

türleriyle sınırlı değildir. Yemekleri tüketim sırası da bu kapsamda değerlendirilebilir. 

Türkler çorbayı tüm yemeklerin başlangıcında tüketirken, Avrupa mutfağında börek 

başlangıç yemeğidir ve önemsiz bir kültürel unsur olarak düşünülmemelidir
85

”.  

Adaların sosyal ve ekonomik durumu da ,coğrafya  konumuyla doğruda bağlantılıdır. 

Bir başka  deyişle,adaların kendi kendine yeterli bir ekonomisinin bulunması ve bunun da 

ağırlıklı olarak tarım ekonomisine ve denizlere bağlı olması,adaların kaderidir. İbn Haldun’un 

da dediği gibi “coğrafya kaderdir”. Coğrafya adalar Türklüğünün sosyal ve kültürel 

durumunu etkilemiştir
86

.  

Bu bağlamda adaların yemek kültürünün ağırlıklı olarak sebzeye dayandığı ve otlu 

yemeklerin adalar yemek kültüründe  başat olduğu gözlemlenmektedir.Yemeklerin çoğu 

zaman zeytinyağı ile pişirilmesi, sütlü tatlıların sofranın vazgeçilmez bir parçası olması
87

,kuş 

etinin sıklıkla tüketilmesi adaların bulunduğu konumla, toprakla, iklimle kısaca coğrafi  

etmenlerle yakın bir ilişkisinin sonucudur. Diğer yandan Rodos ve İstanköy’de mera 

alanlarının özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için uygun olması,adalar etli yemek 

kültüründe kuzu,oğlak ya da  koyun etinin daha çok tercih edilmesinin en başat nedenini 

oluşturmaktadır.Ancak balık  yemekleri kültürü de önemli bir yere sahip bulunmaktadır. 

Sözlü tarih projesi kapsamında başvurulan çok sayıdaki kaynak kişi, Rodos ve 

İstanköy’de çocukluklarında ya da gençliklerinde annelerinin yaptıkları yemekleri anlatırken 

adalara ait yemeklerin “unutulmaya” yüz tuttuğuna ilişkin bilgiler vermişlerdir. Adalarda 

yapılan yemeklerin devamlılığının sağlanamadığı anlaşılmaktadır. Bu durumun Türkiye’deki 

yemek kültürünün baskın olması yanında adalar yemek kültürünün gelenekselleşmiş bir anı 

olarak kabul edilmesiyle  bağlantılı olduğu açıktır. 1951 İstanköy doğumlu bir kaynak kişinin 

annesinin çocukken kendisine yaptığı ancak Bodrum’a göçtükten sonra artık yapmadıkları 

                                                           

85
 Beşirli,H., 2010. Yemek, Kültür ve Kimlik, Millî Folklor, , Yıl: 22, Sayı: 87, ss. 159- 169. 

86
 Bkz. Belge 4 ve devamı. 

87
 Çirim,B.,2014.İzmir’e Göçen Yemekler, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Mezuniyet Tezi, 

İzmir, , s. 77. 



38 

 

“dürme makarnası
88

”, ya da 1950 Rodos doğumlu Çetin Saidakis’in söz ettiği “Pasticcio” 

adlı yemek
89

 aynı tadı paylaşan adalar Türklüğünün anılarında kalanlardan sadece bir kaçıdır. 

 

Basın-Yayın Etkinlikleri 

 

Rodos’ta ilk basın  etkinliğinin Osmanlı Döneminde 1893-1914 yılları arasında valilik 

görevini yapan Abidin Paşa tarafından başlatıldığı bildirilmektedir
90

. Abidin  Paşa  zamanında 

çıkarılan gazetenin  bir yüzü Bahri Sefid adıyla Türkçe,bir yüzü ise Ege(Aigaion) adıyla 

Yunancadır.Ancak gazetenin yayın tarihi başlangıcı ve süresi konusunda bilgi yoktur.  İsmail 

Tevfik,Rodos’un  basın ve yayın etkinliklerini şöyle özetler
91

;”Kitap olarak  Saadet-i 

Dünya(Rodos,1312),Rodos Tarihi(1312),Cezair-i Bahr-i Sefid Salnameleri adlı  kitaplar 

yayınlanmıştır.İlk  Türkçe özel gazete ise 2.Meşrutiyet ile birlikte Süleyman Fuad Beyin 

sahibi ve müdürü olduğu ve Şevket Müderriszadenin  de yazıları ile destek olduğu Afitap 

basın hayatına girmişti. Eski Türkçe harflerle yayınlanan bu gazete  haftada bir 1908 

yılından 1928 yılına kadar yayınlarına devam etmişti. Rodos Rumları ise 1907 yılında Nae  

Rodos adıyla gazete çıkarmışlardı” 

Orakçı
92

 ise,İtalyan döneminde Afitab ve Nea Rodos basın hayatını sürdürürken 

Rumlara ait ikinci gazete  olan Rodiaki’nin  1916 yılında yayınlanmaya başlatıldığını, 

İtalyanların ise 1915 yılında Messagero di Rodi adıyla İtalyanca gazete çıkardığını, bu 

gazetenin faşizm propagandası yaptığını,Rodoslu Yahudilerin de 1928 yılında ayda  bir 

yayınlanan Ruzname adıyla yayınlanan bir dergi ile El Bolletin adlı haftalık bir gazete ile 

basın dünyasında etkinlik gösterdiğini bildirir. 

İtalyan döneminde,Rodos Müslüman Türkleri  açısından en önemli yayın organının 

Selam Gazetesi olduğu söylenebilir. Selam  Gazetesi üzerine  “Rodos Müslümanları-Selam 

Gazetesi 1926-1936” adlı bir kitap yayınlayan Orakçı
93

 şunları yazar; “Rodos 

Müslümanlarının  İtalyan Döneminde sosyal yaşamları ile gereksinmeleri karşılayan 

gazete ise Selam gazetesi olmuştur. İlk sayısı 24 Mayıs 1926 tarihinde yayınlanan gazetenin 

sahibi ve   mesul müdürü Mehmet Kadri ve başyazarı Hizkia Franko’ydu. Mehmet Kadri, 

gazete ile ,Müslümanların  adadaki İtalyan yönetimin kararları ile  Türkiye'nin ve İtalyan 

hükümetinin tutumundan haberdar  olmaları  yanında sosyal dayanışma ve iletişim 

gereksinmelerinin   sağlanacağını  yazmaktaydı. Kadri,aynı zamanda Rodos 

Müslümanlarını gazete kültürüne alıştırmayı amaçladıklarını  belitmektedir. Gazete Rodos 

Müslümanları kadar Rodos Musevilerine de ulaşmayı amaçlamıştı. 

Selam gazetesinin devamlı yazarları arasında,Hizkia Franko,Mehmet 

Kadri,Merkado Hasson,Vitalis Strumza,Atufet Nuşin,Benzion Menaşe,Tevfik 

Nevzat,Mehmet Recep,M.Rüştü,Doktor Cevdet Rasim,Mükerrem Emin, Hekimbaşızade 

Doktor Muhittin,Doktor İzmirli H.Mizrahi,Doktor Avni gibi doktor yazarlar sıralanabilir. 

Gazetenin temel başlıkları arasında Mahalli haberler(Cemaat,Belediye,T.C.Rodos 

Başkonsolusu ,Doğum ,Ölüm,Evlilik,resmi açılış  duyuruları,memur tayin haberleri ,gazete 
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ve dergi tanıtımları,okuyucu mektupları  v.b), Rodos dışı haberler(İtalya,Türkiye ve 

Yunanistan ile ilgili haberler),Sütunlar(Mektebli,Eğlence v.b) sayılabilir. 

Selam gazetesinde ayrıca yazı dizileri de  yayınlanmıştı.Bunlar arasında Rodoslu 

Nuri Efendi,Terbiye Bahsi, Asri Muaşerette Aile Rodos’ta İslam Adatı,Büyük adamlardan 

Dante Alligierİ,İyalya Seyahatı Hatıraları,İstanköy’de bir Hafta,10.Saatte Büyükdere’den 

Birindizi’ye,Şark’ta Nükte Perdazlık,Osmanlı Tarihinden Birkaç Yaprak,Şapçıpaşı,Acıklı 

Hatıralardan Derviş İsak gibi yazı dizilerinin yayınlandığı görülmektedir.”   

Selam Gazetesi, bu şekilde  Rodos Müslüman Türklerinin,Rodos İslam Cemaatı ve 

Cemaat Heyeti,Meslek Grupları,Toplumsal Kuruluşlar(Fukaraperver Cemiyeti,Mekabir-i 

İslamiye Komisyonu,İslam Spor Kulübü,Evkaf Komisyonu) gibi örgütleri yanında  Eğitim 

Durumları,İtalyan Hükümetiyle İlişkiler,Türkiye’ye Bakışları,Diğer Cematlerle İlişkileri ile 

ve Sosyal ve Kültürel Hayatı hakkında  bilgilere ulaşmamıza olanak sağlamıştır. 

 1945 yılında Rodos’un İngilizler tarafından işgaliyle başlayan dönemdeki basın 

yaşamını ise Sadi Nasuhoğlu şöyle özetlemektedir
94

: “İngilizlerin işgaliyle  adada bir 

hürriyet ve  demokrasi havası esti. Rodos Türkleri bundan  yararlanarak önce Rodos İslam 

Cemaatı’nı değiştirdiler. Daha sonra Rodos Türk Halk Kulübü’nü kurdular.Bu arada Girit 

kökenli aydın bir aileden gelen Fuat Sulaki, önce İtalyanlar devrinde yayınlanan 

Messagero di Rodi’nin  basıldığı resmi devlet matbaasında Türkçe olarak  Rodos adlı  bir 

gazete neşretmeye başladı. Gazete önceleri haftada iki defa çıkarıldı.Daha sonra Rumlar 

Fuat Sulaki'yi matbaadan kovdular,ancak Fuat Sulaki gazetesini kendi evinde önce yazı 

makinesinde hazırlar ve bunu Poligraf ile çoğaltarak bisikletine biner ve Türk esnafa  kimi 

zamanlar para,kimi zamanlar bedava dağıtırdı. Rodos  gazetesi 1945-1946 yılları arasında   

yaklaşık iki yıl çıktı. Bununla birlikte   bu gazetenin kültürel değerini takdir edemeyen 

adalı Türklerin  gazeteyi satın alarak  yeterince  desteklemedikleri görüldü.Fuat Sulaki’nin 

Türkiye’ye göç etmesiyle de  bu gazetenin yayın hayatı bitti.” 
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RODOS VE İSTANKÖY’DE  İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI  ve TÜRKLER 

Onikiadalarda yaşamakta olan Türklerin,adalardaki diğer unsurlar gibi İkinci Dünya 

Savaşı’nda zorluklar içinde  yaşadıkları bilinmektedir. Bununla birlikte sorunların Uşi 

Antlaşması ile adaların İtalyan egemenliğine girmesi ile başladığı gözlemlenmektedir. Birinci 

Dünya Savaşı’nda Onikiada İtalyan işgali altında kalmış ve egemenlikleri 1943 yılında değin 

sürmüştür. Ancak Yunanistan’da çıkan bir gazete haberine göre Türklerin Oniki adayı işgal 

edeceklerine ilişkin bilgiler de vardır
95

. Daha sonra adalar İkinci Dünya Savaşı içinde, 1943-

1945 yıllarında  Almanya’nın eline geçmiş, 9 Mayıs 1945’de de İngiliz askeri  yönetimine 

girmiştir. İngilizler bu adaları Müttefikler adına ve İtalyan mevzuatına göre 31 Mayıs 1947’ye 

kadar yönetmişler ve 10 Şubat 1947 tarihinde Paris’te imzalanan Barış Antlaşması’nın 

14.maddesi gereğince Onikiada Yunanistan’a bırakılmışlardır. 

İtalyanın adaları işgaliyle başta Türkler olmak üzere diğer etnisitelerin sorunlarının 

başladığı görülmektedir.Adalı bir Türk
96

“İşgal ile birlikte İtalyanlar adalardaki Türk 

aydınlarını  İtalya Toskana eyaleti, Rukka şehri gibi yerlere  göndermişler.” diyor. 

Adalardaki İtalyan döneminin kırallık ve faşist dönemi  olmak üzere  iki ayrı dönem 

olarak irdelenmesi gerektiği  gözlemleniyor. 

Kral Viktoria Manuel döneminde İtalyan yönetiminin    Türklere  iyi davranıldığı  

belirtiliyor. Bu konuda bir adalı Türk
97

’ün ifadesi şöyle; ““Annemin anlattıklarına göre 

İtalyan askerler,krallık döneminde halka bir şey yapmamışlar.”  
Ve bir başka adalı 

98
da “Annem ve babam İtalyan döneminde de yaşamışlardı. 

İtalyanlar kendilerine has bir şekilde davranmışlar. Kimileri Rodos’ta evlenmişler, iç 

güveysi olmuşlar. Evlilik dışı çocukları olanlar da varmış. Kimileri de da evlenip İtalya’ya  

gitmişler. Buradan bir kadın generalle evlenmişti.”  demektedir. 

İtalyan faşist dönemiyle öğrenimin İtalyanca olması zorunlu durumuna getirilmişti. 

İtalyanlar Rum okullarına Rumca bilmeyen Türk öğretmenleri, Türk okullarına da Türkçe 

bilmeyen Rum öğretmenler atamışlardı. Türk okullarında günde sadece bir saat Türkçe din 

derslerine izin veriliyordu. Bu konuda İstanköylü bir Türk
99

 “ İtalyan zamanında 

,İstanköy’deki Türk ve Rumlar İtalyan okullarına gitmek zorundaydı. Okullarda Türkçe ve 

Yunanca dersleri olduğu biliniyor.Ayrıca  din dersi de veriliyormuş.”. 

 Bu dönemde resmi dil de İtalyanca olmuştu. Basın ve konuşma özgürlüğü 

kısıtlanmıştı. 1925 yılında  koşullar daha da ağırlaştırılmıştı.  

Türkleri ve Rumları İtalyanlaştırma uygulamaları konusunda Halit Aydınlı
100

; 

“Faşizm döneminde,yıl 1936 olabilir,okulda bana İtalyan bahriyesi elbisesini 

verdiler.Ancak babam kabul etmedi.Müdür ise bunun zorunlu olduğunu  söyleyince okulu 

terk etmek zorunda kaldım.”, 

Suna Hamid
101

; “İtalyan döneminde Rodos’ta İtalyan okuluna gittim. Orada Sörler 

vardı. Okulda beş sene  İtalyanca okudum. Rodos’ta okuyan pek Türk yoktu. Okuyanlar 

genelde Türkiye’ye gelirdi.” , 
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Ahmet Bayzanoğlu
102

; “İkinci Dünya Savaşı sırasında, 1940-41 yıllarında ilkokul 

ikinci sınıfdaydım. Bize “Mussolini çocukları “diyorlardı.Hergün   sabahleyin 

Giovinezza
103

’yı söyler,sınıflara öyle girerdik. Marşın sözleri en sonunda Benitto Mussolini 

olarak biterdi”,  
Rıfat Maşazade

104
; ”İkinci Dünya Savaşı’nda doğduğum için savaşım  zorluklarını 

büyüklerimden öğrendim. İtalyan döneminde, akrabalarımdan birinin   faşist partinin  

gençlik kollarına girmesi için zorlamışlar, aile de bu durumu önlemek için  oğullarını 

Fethiye’ye kaçırmışlar. O akrabamız daha sonra avukat olmuş.”, 

 Adalı bir Türk
105

 de; “Annem İtalyan döneminde hemşirelik yüksekokuluna gitmiş 

ve orada  İtalyanca öğrenmiş.   İtalyanlar’ın ilk zamanlarında iyi bir izlenimleri vardı. 

Ancak Mussolini faşist döneminde biz Türkler’e biraz daha baskı yapmaya başlamışlar, 

Hıristiyanlara biraz daha farklı davranmışlar.Çocuklarını İtalyan okuluna göndermiyenler 

hapis ve sürgüne gönderebilirlerdi. Faşist döneminde faşizan eğilimler gösteren Türkler  

olmuştu.Türk öğretmenler arasında faşist olanlar varmış.”demektedir. 

Onikiada'da oturanlara İtalyan vatandaşlığına geçme konusunda zorlama yapılmaya 

başlanmıştı. Sadi Nasuhoğlu
106

,İtalyanların 1925 yılında bir  vatandaşlık  kanununu  

çıkardığını ve  Türklere Ciddadini Turchia (Türk vatandaşı), Ciddadini Ege ( Ege vatandaşı) 

ve  Ciddadini İtaliani (İtalyan vatandaşı)  olmak üzere üç türlü vatandaşlık hakkı tanındığını 

söylüyor ve 

“Türk vatandaşlarına Rodos’ta emlak edinme hakları,dükkan açma hakkı, meslek 

edinme hakkı yoktu. Bunlar çok zorluk  çektiler, mal, mülk sahibi olamadılar. İşçilik 

yaptılar, balıkçılık yaptılar, tamircilik yaptılar, zengin olamadılar. Rodos’ta 800 kişi Türk 

vatandaşı olmayı kabul etti. Bunların 100’u Rodoslu, 700’ü, Girit’ten gelmiş muacirler. 

Ege vatandaşı  olanlar mal alabiliyor, iş yeri açabiliyor ve devlet memuru 

olabiliyordu.Türkler arasında  İtalyan vatandaşı  olanlar oldu.Sayıları 10 kişi falan vardı, 

onlar İtalyan ordusunda polislik yaptılar, emniyette çalıştılar, öğretmenlik yaptılar ama 

Türkiye’nin kara listesine girdiler, İtalyan vatandaşlığını seçenler arasında  birkaç kişi 

Türkiye’ye kaçak olarak girdi, yakalandılar, hapse atıldılar.” 
Bütün bu baskılar sonunda da Onikiada'dan göçler başlamış ve göçler sonucu 

Onikiada halkı  yüzde 15 civarında azalmıştı.  

Bir İstanköy Türkü olan T.C.Dışişleri Bakanı  Hasan Saka,Yüksek Başbakanlığına 

hitap eden  10 Haziran 1947 yazısında,Onikiada Türklerinin kültür seviyesinin Rodos İdadi 

mektebinin ilkokul seviyesine düşürülmesi nisbetinde daha fazla gerilediğini,Türklerin önemli 

düzeyde  kültürel kimlik sorunu yaşadığını ve göçlerin başladığını bildirmektedir.  

İtalya faşist yönetimi, adalara yoğun bir İtalyan kitlesi yerleştirmişti. Her yıl 300.000 

kadar İtalyan, özellikle de ziraatçılar adalara getirilmek istenmişti. Ancak, Rodos'a gelen 20-

30 kadar aile yıl dolmadan İtalya'ya geri dönmüşlerdi. 

 İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya'nın Onikiada'da yapmış olduğu tahkimat ve 

hazırlık, İtalya'nın onun müttefiki Almanya'nın deniz üssü  ve kara üssü olarak çok işine 

yaramıştır. Mussollini'nin devrilip, İtalya'nın savaştan çekilmesi üzerine Almanlar,1943 

yılında Onikiadayı işgal etmişlerdir.Ada yönetiminin Almanlara geçmesinden sonra 1944 
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yılının ilk günlerinde Rodos, İngilizler tarafından abluka altına alınmış ve  şiddetli biçimde 

bombalanmıştı.  

Savaş sırasında adalarda insanların bombardıman kadar   açlıktan sıkıntı çektiği ve 

dramlar yaşandığı biliniyor. 

Rafet Faralyalı
107

;“İkinci Dünya Savaşı’nda,1943 yılında Almanlar Rodos’u 

İtalyanlardan almışlar. İngiltere işgalin önüne geçmek için gemileriyle, uçaklarıyla 

Rodos’un dış dünya ile ilişkilerini kesmiş. Almanları bombalıyorum derken hedef 

gözetmeksizin şehri bombalıyorlarmış.Ve bu bombardıman sırasında çokça sivil ev yıkılmış 

ve birçok sivil vatandaş ölmüş ya da sakat kalmış. İnsanlar bir takım çareler aramaya 

başlamışlar. Bir kısım şehir dışına kaçmış. Ama benim ailem bahçemizde  sığınak olduğu 

için bir yere gitmemiş.  Rodos’un yeme içme bakımından Anadolu’ya bir bağlılığı varmış. 

İngiltere’nin adayı abluka altına almasıyla adada bir açlık baş göstermiş.  Almanlar o 

zaman bir emir yayınlamışlar.Gıda maddelerinin üretilmesi, taşınması ve satılması izine 

bağlanmış. Bu izin dışında hareket eden pek çok kişi cezaevinde yatmış. Gıda fiyatları 

olağanüstü yükselmiş. Bir dikiş makinesine bir kilo zeytinyağına razı olanlar olmuş. Yani 

böylesine bir açlıkmış. Bol bol salyangoz yemişler.  O sıralarda cezaevinde bir hırsızlık 

olayı olmuş. Cezaevi müdürü “Size üç gün süre verceğim,hırsız çıkmaz ise hepinizi kurşuna 

dizerim” diyor.Üç  günün sonunda kimse çıkmayınca benim halamın oğlu da için de 

herkesi kurşuna dizmişler.  Alman askerleri çok disiplinli,buna karşılık  İtalyan askerleri 

çok laubaliymiş. Bir kadın gördüklerinde laf atmalar sarkıntılıklar falan oluyormuş.”,   

Vedia İnamlı
108

;  “İkinci Dünya Savaşı sırasında çocuktum.Bombardıman olduğu 

zaman sığınaklara koşardık.Kalenin altındaki sığınağa  gidinceye kadar o korkuyu 

düşünün neler çekerdik, düşeni kaldıran yoktu, herkes birbirinin üstüne basardı .Sirenler 

bitti sesini çaldığı zaman sığınaktan çıkılırdı.Şehirde yaşayanlar savaşta köylerde 

yaşayanlara göre daha zorluk çektiler. Şehirde hiçbir şeyimiz yoktu. Çok kişi açlıktan öldü. 

Savaş sırasında Almanların ,evlerdeki un, şeker, buğday, ne bulurlarsa el koyduklarını 

biliyorum.”, 

Zehra Topaloğlu
109

; “İtalyan döneminde zorlukla karşılaşmadık. İkinci  Dünya 

Savaşı sırasında İtalyanlar ile Almanlar bozuşunca Almanlar Rodos’u işgal ettiler. Savaşta 

Almanlar evimize el koydular. Bizi çıkardılar, kendileri oturdular, evin bütün etrafına 

cephane ,silah doldurdular.Hayvanlarımıza ,ekinlerimize el koydular.El koyduklarını 

yazdılar ancak hiç para ödememişler.Ancak hayvanlarımızın sağımına izin vermişler,süt 

satarak geçimimizi sağlamışız.Alman işgali sırasında hırsızlığın cezası kurşuna dizilmekti. 

Herkese kendi kabirini kazdırırlar,kurşuna dizerlermiş.”, 

Adalı bir Türk
110

;“Savaş sırasında   sekiz yaşındaydım.Büyük bir açlık vardı,ölenler 

çoktu. Almanlar bütün hayvanlara el koyuyorlardı.Boğamızı ,tavuğumuzu,hindilerimizi  

hep kesmişlerdi.Savaş bitiminde , sadece iki inek kalmıştı.  Bombardımandan çok çektik. 

Rahmetli babam çukur açtı, biz oraya saklanırdık.”, 

Gazi Şellavcı
111

;  “İkinci  Dünya savaşında çok sıkıntı çekilmiş. En önemli konu 

açlık imiş. Annem anlatırdı: Almanlar arazide buğday üretimi tahmini yaparlar,sizin bu 

kadar buğdaya ihtiyacınız var derler ,geri kalanlara el  koyarlarmış .Geceleri kendi 

ürettiğimiz ekinden hırsızlık yaparmışız.”, 
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Sunay Ispartalı
112

;   “İkinci Dünya Savaşı’nda,Rodos ve diğer adalarda açlık 

çekilmiş.Kediler ve köpekler yenilmiş. Alman askerleri,evlerden buğday ve hayvan 

toplamışlar.”, 

İstanköylü bir Türk de
113

; “ İstanköy’de de büyük kıtlık yaşandı. Asker harp olunca 

sivilleri düşman görüyor, orduya ne lazım olmuş alıyor.Uçaklara yüklerler, giderlerdi. Çok 

hayvanlarımızı  aldılar ve   karşılığında bir şey vermediler.  Müttefikler adayı almak için 

deniz ve havadan bombaladılar. Bir sığınak yapmıştık, gece ilk topu  işittik mi koşarak gelip 

sığınağa giriyorduk.Bir iki saat bombardıman yapıp çekip gidiyorlardı. Savaş sırasında çok 

Türk adayı terk etti ve giderek Türk nüfusu azaldı.” ve 

bir diğer İstanköylü Türk
114

 de; “İkinci Dünya Savaşı 1939 yılında başladı.İngiliz 

uçakları adayı bombalıyordu.İlk yıllarda Almanlar ile İtalyanlar müttefikti. Ben çok güzel 

İtalyanca biliyordum. Adada 70 bin İtalyan askeri  olduğu söyleniyordu.1943 yılında adalar 

Almanların egemenliğine geçti.Savaş nedeni ile adalarda açlık çıktı.Açlıkdan insanlar 

ölmeye başladılar,kimilerinin şiştiğini gördüm. Biz rençber idik, rahat olduğumuz halde 

zorlandık ve  ürünlerimizi saklardık. Çıkartıkları kanunla   Almanlar  

ürünlerinize,hayvanlarımıza  el koyarlardı.”demektedir. 

Almanların İtalyanlardan adayı işgal etmesinden sonra yaşanan dramlardan birisi de 

Yahudilere karşı yapılan uygulamalar olmuştur.  Eylül 1943’de Rodos’un  yönetimi 

İtalyanlardan Almanlara geçince adada yaklaşık 1700 Yahudinin toplama kamplarına 

götürülmeye çalışıldığı biliniyor. 

Bu konuda yapılan söyleşilerde Gülper Seyitzade
115

 ; “Almanlar 1944-45’te de bütün 

Yahudileri topladılar. Çimenliğin karşısında büyük binaların  içine doldurdular. Türk 

vatandaşı ve İtalyan vatandaşı olanların bir kısmı kurtuldular.”, 

Rafet Faralyalı
116

; “Almanlar Yahudilere karşı,imha politikası uygulamışlar. 

Kurtulanlar olmuş. Bunlardan bir kısmı Türkler ile evlenip müslüman   olmuşlar.Sonra 

tehlike geçtiklerinde tekrar kendi dinlerine dönmüşler.”, 

Ahmet Şamoğlu
117

; “İstanköy’deki Yahudileri de topladılar. Almanlar Yahudilerin   

mallarını aldılar. Daha sonra Yunanlılar gelince  Almanların Yahudilerden aldıkları 

malların üzerine oturdular. Bir Yahudi kadınını da   Türk nüfusundan dolayı serbest 

bırakmışlar.”demektedir. 

Bu bağlamda Rodos Yahudi Cemaati denilince  İkinci Dünya Savaşı sırasında Rodos 

adasında  Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Selahattin Ülkümen’in özel bir yeri vardır
118

. 

Bilindiği üzere Ülkümen canını tehlikeye atarak Türk vatandaşı 42 Rodos Yahudisini ölüm 

yolculuğundan kurtarmış bulunmaktadır. Söz konusu yolculuktan sadece 150 kadar Yahudi 

sağ dönebilmiş, 1500’den fazla Rodos Yahudisi ise toplama kamplarına hayatlarını 

kaybetmiştir. Ülkümen,1944 Ağustos’unda Nazi yönetimi tarafından Rodos’tan sınırdışı 

edilmiş ve savaşın geri kalanında Yunanistan’ın Pire şehrinde tutuklu kalmıştır.1945 yılında 

Almanların teslim olmasından sonra Türkiye’ye dönmüştür
119

.Yıllar sonra Ülkümen, bu 

tutumun gerekçesini soranlara “Özel bir nedeni yok, sadece vicdanım ne diyorsa onu 

yaptım” şeklinde cevap vermiş ve 26 Haziran 1990’da İsrail Devleti tarafından kendisine 

‘Uluslararası Dürüst Ödülü” verilmiştir.  
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1945 yılında Almanya'nın teslim olmasından sonra ise Onikiadalar, İtilaf devletlerinin 

eline geçti
120

. Bir yıl sonra ise İngiliz askeri yönetimi altında Paris'te 27 Haziran 1946'da 

yapılan Dışişleri Bakanları Konferansı'nda Onikiada'nın Yunanistan egemenliğine geçmesi 

kabul edilmiştir
121

. İtalya bunu 10 Şubat 1947'de onaylamış ve Yunanistan askeri yönetimi 

Nisan 1947'de Onikiada'yı resmen almıştır. 

Bununla birlikte ada Türkleri farklı bir beklenti içinde idiler.Türkler adaların 

Türkiye’ye verileceğini umut ediyorlardı. Bu bağlamda dönemin T.C Cumhurbaşkanlığı 

Umumi Katibi’nin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye sunduğu resmi bir yazı ve İsmet İnönü’nün 

değerlendirmesinde adaların kayıtsız ve şartsız kullanılmak üzere alınabileceğine ilişkin bir 

cevabının da bu umudu beslediği söylenebilir
122

. 

Zehra Topaloğlu
123

; “Ancak halk arasında bir söylenti çıkmış; Marmaris Kadırga’da 

Türk askeri yığılmış, Rodos’u alacak diye. Bütün Türkler bayrak çekmişler.Rahmetli 

babam  da koca bir bayrak yapmış, ocaklığın tepesine asmıştı.  Türk bayrakları,günlerce 

dalgalandı. Ancak Türk Ordusu yerine  Yunanlar geldi, Yunanlar gelince herkes bayrağını 

topladı.Yunanların gelmesinden sonra ilk başlarda çok zorluk çekilmedi,ancak Kıbrıs 

Olayı’ndan sonra  sorunlar başladı.” ve 

Ahmet Şamoğlu
124

; “Savaş sonunda Türk ordusu adalara gelecek sandık. Biz de 

bayrakları aldık,limana  karşılamaya gittik. Vapurların yanına gittiğimizde birde baktık ki 

gelenler Yunan vapurları. Yunanlar öpüşüp sarıldılar, bizde orada boynu bükük kaldık.  

Ben daha sonra  Yunanlar ekinlerimize el koyacak  diye ve yunana askerlik yapmak 

istemediğimden  Türkiye’ye göç ettim.”demektedirler 

 

İstanköylü Ali Hüsamoğlu da bu beklentiyi şöyle ifade ediyor
125

; “Babam siyaset ile 

ilgilenmezdi, ancak hep “Türkler gelecek” derdi. Yani çok milliyetçiydi. Savaşın bittiği 

günlerde babam tarlada çift sürerken karşıdan savaş gemilerinin geldiğini igörmüş. Babam 

dâhil herkes Türklerini geldiğini zannetmiş. Babam o sevinçle ahırdaki danasını alıyor ve 

limana gidiyor. Yani Türk askerleri için danasını kesecek. Limana gittiklerinde Türkler ön 

safta,yunanlar arka saftaymış. Gemilerin bayrakları seçildiğinde yunan gemilerinin 

geldikleri anlaşılmış ve bu sefer saflar değişilmiş. Yunanlar öne Türkler arkaya geçmiş. 

Orada bulunanlardan birisi babama “Yunan askerler geldi,şimdi sizin kafanız keseceğiz.” 
demiş.Tabi babam üzüntüyle tekrar tarlayı sürmeye devam etmiş. Ve o zamandan sonra 

babam hep “Türkler gelecek,Türkler gelecek” diye bekledi ve orada öldü.” 

 

Diğer yandan adalardaki  Türklerin Türkiye’ye göç etmeleri İkinci Dünya Savaşı 

içinde de başlamış bulunuyor. 

Vedia İnamlı
126

; “Savaş sırasında  Rodos’tan göç eden Türk aileleri oldu.  Göç 

edenler motorlarla Marmaris’e kaçtılar.” 

İstanköylü bir Türk 
127

; “Savaşın sonlarına doğru,Almanların 1943 yılında gelişiyle 

birlikte  Türk ve Yunanlılar adayı terk etmişler. Türkler Türkiye’ye gitmiş.Bunlar arasında 

dedem ve amcalarımda var imiş.”, 
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Bir diğeri
128

 de “İstanköy’den kıtlıktan kaçarak Bodrum’a yerleşenler olduğu gibi  

İstanbul, İzmir ve  Nazilli’ye göçenler de olmuştu.”, 

Rodoslu Bir Türk 
129

de benzer ifadeleri kullanıyor; “Savaş sırasında Anadolu’ya çok 

göç oldu.Bu durum  adanın Yunanistan’a verilmesiyle devam etti. Benim iki abim de  1950 

yılında  Yunana asker  olmayayım diye  Türkiye’ye kaçak gittiler.” 

Ancak savaş sonunda Türkler arasında yaşanan önemli travmalardan birisin de şu 

olduğu söyleniyor
130

;”Savaşın sonuna doğru,gemilerle Marmaris’e geldik , 4-5 ay kaldık ve 

savaş sona erince tekrar geri döndük.Neden geri döndük bilmiyorum. Ancak duyduğuma 

göre İsmet İnönü’nün adalarda Türk nufüs kalsın diye geri döndürüldüğümüz  söyleniyor. 

Çünkü çok kişi ağlayarak geri döndüler.” 

Anlatılan bu durumlar sonraki yıllarda Türkiye’ye göç edenlerin politik tercihlerini 

belirleyen önemli bir etmen olarak anımsanacaktır. 

İkinci Dünya Savaşı’nın  yaratığı sorunların savaş bitiminden sonra da  devam ettiği 

gözlemlenmektedir. Rodos ve İstanköy sahil şeridine döşenen mayınların dramlara neden 

olduğu bilinmektedir.Mayınlar temizlenmeye çalışılmasına rağmen yerleri tespit 

edilemeyenler birçok kişinin parçalanarak ölümüne yol açmıştır.Ahmet Nejat Kaymakçı
131

 

dedesinin mayınlı tarlada sürüm yaparken  parçalandığını anlatıyor;“Dedem,annemin babası  

Ahmet Pamuk,Mikse mevkiinde sürüm yaparken mayına basıyor ve parçalanıyor.Bizim 

evimizden bile duyulan  büyük bir patlama sesini işittik.Olay yerine ulaştığımızda  

parçalanmış olan dedemizi bulduk.” 

Bir diğeri de savaş sonlarında başlayan ve 1948 yıllarında değin devam eden 

Yunanistan İç Savaşı’nın adalardaki uzantısıdır
132

.Yunanistan karaadasında devam eden iç 
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 Yunanistan İç Savaşı, 1944-1948 yılları arasında Yunanistan'ı siyasi istikrarsızlık içine iten, etkileri 1955 

yılına kadar  devam eden ve temelde sağ-sol mücadelesi olan savaştır . Bilindiği üzere  İkinci Dünya Savaşı 

sırasında önce İtalya ardından da Almanya’nın işgaline uğrayan Yunanistan’da Yunan yurtseverleri  Alman 

işgaline karşı çeşitli direniş örgütleri kurdular. Bunlar arasında öne çıkan “Ulusal Kurtuluş Ordusu” (ELAS) sol, 

“Hür Demokratik Yunan Ordusu” (EDES) ise sağ eğilimliydi. Bu iki örgüt Alman işgal ordusuna karşı etkili bir 

mücadele içine girmişti. 

Alman yenilgisinden sonra Yunanistan’nın İngiliz etki bölgesine içine girmesi kabul edilmişti. Yüzdeler 

Anlaşması olarak bilinen bu uzlaşıdan hemen sonra, savaşın son yılında, İngiltere Yunanistan’a asker 

göndermiş,İngiliz ordusu, ELAS ve EDES Almanları Yunanistan’dan temizlemişlerdi.  

Yunan İç Savaşı’nin birinci aşaması  4 Aralık 1944 günü Yunan Başbakanı ‘nın ELAS’tan silahlarını teslim edip 

Atina’yı terketmesi  talebiyle başlamıştı.  ELAS, verilen ultimatoma uymamış ve gerekçe olarak İngiltere’nin 

Yunanistan’da Kralı ve kralla birlikte sağcı bir diktatörü işbaşına getireceğinden endişesini dile getirmişti. 

Bunun üzerine Atina ve çevresinde başlayan silahlı çatışma üç hafta kadar sürdü.  Daha sonra ELAS’ın siyasi 

organı EAM ateşkesi kabul etti. 12 Şubat 1945’te EAM ile EDES anlaştılar.  12 Şubat 1945’te Yunan İç 

Savaşı’nın birinci aşaması bitmiş oldu. 

 Yunan İç Savaşı’nın ikinci aşaması hükümetin kurulması ve Kral’ın Yunanistan’a geri dönmesiyle başlamıştır. 

Bu aşama, birincisinden nitelik olarak farklıdır,çünkü sorunun Birleşmiş Milletler (BM) gündemine taşınması ve 

Yunanistan’ın üç kuzey komşusunun (Bulgaristan, Yugoslavya ve Arnavutluk) solculara verdiği destekle iç 

savaş uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 
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savaşın Rodos ve İstanköy’de de yansımaları olmuştur.Adalarda iç savaş yaşanmakla birlikte 

savaş sonrası  çok sayıda savaş kalıntısı sakat,hasta insan adalara gelmiştir.Abdurrahman 

Kaymakçı 
133

,anılarında şöyle diyor;”Çok sayıda sakat,hasta insanın Rodos’a geldiğini 

gördüm.Bunlardan duyduklarım beni çok sarsmıştı.Babanın oğulu,oğulun babayı öldürdüğünü 

söylüyorlardı.Kesecek bir şey bulamadığı zaman keskin sacları bile kullanıldığını söylemişlerdi. 

Atina hükümetinin köy meydanlarında kesik baş sergilemesi yaptığını anlattılar.Bu sergileme  

geleneğini eski bir Yunan adeti imiş.”  

 

RODOS VE İSTANKÖY’DE  EKONOMİ ve TÜRKLER  

Rodos ve İstanköy adalarının sosyal ve ekonomik durumları ,coğrafi konumlarıyla 

denizlere bağlantılı olarak şekillenmiştir. Yakın dönemlere değin  adalarda ağırlıklı olarak 

tarım ekonomisi(Bitkisel Üretim,Hayvansal Üretim,Balıkçılık ve Süngercilik) ve ticarete bağlı 

bir ekonomik yapı egemen olmuştur. Ancak günümüzde Rodos ve İstanköy adalarının 

ekonomik yapısı, turizm  gibi hizmetler sektöründe yoğunlaşmıştır.Diğer sektörler buna bağlı 

olarak etkinlikleri sürdürmektedirler. Bilindiği üzere turizm, özellikle 20. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren ekonomik açıdan önemli hale gelen bir sektördür. 

Rodos ve İstanköy adalarında yaşamakta olan Türklerin yakın dönemlere değin  

çokluk olarak tarımla uğraştığı,ancak  sanayi ve ticaret ve bu bağlamda esnaflıkta da ağırlığı 

olduğu söylenebilir. Esnaf kesimi ise  demircilik, boyacılık , garsonluk, duvarcılık , ayakkabı 

tamirciliği, yoğurtçuluk, fırıncılık , sütçülük ve seyyar satıcılık  gibi işlerde yoğunlaşmışlardır. 

 

                                                                                                                                                                                     

1946 yılında Yunanistan’ın kuzeyinde çete savaşları başlamıştır. Önceleri çetecilere karşı bir sempati olduğu 

belirtilmektedir. Merkezi hükümetin zayıf olması, ekonomik durumun kötü olması ve sosyal adaletsizlikler, 

köylülerin çetecilere yardımını kolaylaştırmıştı. Merkezi hükümet, dağlık bölgelerde savaşan ve üç komünist 

devletten yardım alan çetecilerle mücadelede yetersiz kalıyordu.  Bununla birlikte başlangıçta ELAS’ın 

başarılarına karşılık  daha sonraları  dış yardımın kesilmesiyle iç savaş Yunan sağının egemen olmasıyla 

sonuçlanmış bulunmaktadır. 

İç savaşın 1948 yılının başlarında sona ermesine karşın  ufak çaplı çatışmalar 1950'ye kadar devam ettiği 

söylenebilir. Yunanistan iç savaştan sonra iki yıl tam bir siyasi istikrarsızlık içine girmiş ve dört yıl içinde (1948-

1952) Liberal ve Sosyal Demokratlar’ın üstünlüğünde onüç ayrı hükümet kurulmuş ve düşmüştür. 

 Bütün iç savaşlarda olduğu gibi,Yunan İç Savaşı’nda da her iki taraf, sınırsız bir şiddet uygulamış ve bundan, en 

çok siviller zarar görmüştür. Amerikan ve İngiliz uçakları direnişçilerden çok Yunan halkını bombalamıştı. Kimi 

kaynaklar, İkinci Dünya Savaşı boyunca ölen toplam yarım milyon kişinin yanı sıra, 700 bin kişinin de mülteci 

durumuna düştüğünü  ve 1946-49 arasında 158 bin kişinin öldüğünü, bunun 11 bininin kralcı hükümet askeri, 38 

bininin ise direnişçi olduğu da  ileri sürmektedir. 

Yunanistan İç Savaşı ile ilgili özetleme, sırasıyla; “The Struggle for Greece 1941–1949, C.M.Woodhouse, Hurst 

& Company, London 2002 (first published 1976),  

http://www.wikipedia.org/wiki/yunan-ic-savası;http://www.serenti.org/yunanistan-ic-savası, 

 Belli,M.,1999.İnsanları Tanıdım-Mihri Belli’nin Anıları. Doğan Kitapevi”nden derlenmiştir.  

133
 Kaymakçı,A.,1974.Rodos Anıları(Basılmamış) 

http://www.wikipedia.org/wiki/yunan-ic-savası;http:/www.serenti.org/yunanistan-ic-savası
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Ahmet Kırevliyası 
134

Türklerin ekonomideki görünümleri üzerine şöyle genel bir 

değerlendirme yapıyor; “ Türklerin büyük çoğunluğu küçük çiftçi.Aile Çiftçiği yapıyorlar. 

Osmanlı döneminde büyük çiftlikler var imiş.Ancak Yunanistan döneminde toprak 

genişliği  10-30 dönüm arasında değişiyor. 

Esnaf daha az.Esnaf arasında semerciler dikkati çekiyor.Çünkü işgücü ve ulaşım için  at ve 

eşek kullanılıyor.Her rençberin bir atı  yada bir eşeği var.Bu durum 1965 yıllara kadar 

devam ediyor.Bu yıllarda itibaren turizm için semercilik sürüyor,ancak süs eşyası olarak 

üretilmeye devam ediyor. Bununla bağlantılı olarak Türkler arasında Nalbantlık ta var. 

Osmanlı Dönemi ile İtalyan döneminde ekonomiye Türklerin egemen olduğu söylenebilir. 

Sanayi olarak ise süt ve ürünleri üretimi dallarında Türklerin küçük mandıralara sahipler 

imiş.1960 yıllara kadar yağhane sahibi Türkler de vardı. 

Günümüzde de  sütçülüğü işi büyüterek sürdürenler var.Bugün unlu mamüller,tatlıcılık ve 

dondurmacılık ve fırın sektöründe Türklerin varlığı söz konusu” 

  

Rıfat Maşazade
135

 ise; “Rodos’taki Türklerin  eğitimden gelen 

doktorluk,mühendislik gibi meslekleri yoktu. Devlet  memurluğu da yapılmazdı. İtalyanlar 

döneminde devlette  çalışan iki kişi biliyorum. Birisi belediye de şöför,diğeri de  temizlik 

işçisi  idi.Türkler çiftçilik dışında esnaf, bakkal, saraciye, dericilik nalbantlık gibi  işlerle 

geçinirlerdi.”diyor. 

İstanköy  ise daha tarım ağırlıklıdır.Küçük toprak sahipliği yanında ise tarlalarda sebze 

ve  meyve toplayıcılığı şeklinde tarım işçiliği de  söz konusu olmuştur. 

 Adı saklı İstanköylü bir Türk de 
136

“ İstanköy adasında  Türkler Anadolu’daki gibi 

ziraat,ziraatın yan kolu zanatkarlık ile askerlik ve memurluk gibi işlerle  meşgul olurlardı. 

Mesela sabancı, semerci, demircilik ve nalbantlık gibi işler  Türklerindi. Doğramacılık, 

mobilyacılık ,kuyumculuk, sandıkçılık,terzilik, ayakkabıcılık gibi işleri ise   sonradan 

öğrenmişlerdir.” şeklinde bir görüş belirtmektedir. 

Diğer yandan adalardaki  özellikle genç Türkler arasında  İkinci Dünya Savaşı 

sonunda işsizlik  ortaya çıkınca kimileri Türkiye dışında,genellikle Almanya, Belçika, 

Hollanda gibi ülkelere gitmişlerdir. Kimileri dönmüş, kimileri dönmemiştir.Ceyhun Derviş
137

, 

“Savaş sonrası adalarda işsizlik çıktı.Türklerin çoğu Almanya’ya işçi olarak 

gitti.Yunanlılar da  dünyanın her yerine yayıldılar. Avusturya, Afrika ve Amerika’ya bile 

gidenler oldu. Rodos’taki nüfus azaldı.Avrupa Birliği’ne girdikten sonra Yunanların bir 

kesimi geri döndü.”diyor. 

Cengiz Kovacıoğlu gibi kimileri de turist olarak Almanya’ya giderek iş bulduklarını 

ifade ediyor 
138

 

“Aslında Türkiye’ye gelmek istedim.Bırakılmayınca  turist olarak 1969’da  

Almanya’ya çıktım, gittim.Üç sene bir fabrikada önce hamallık yaptım,daha sonra tamirci 

olarak bir servis istasyonunda çalıştım.” 

Terzilikten başka seçenekleri  olmayan kızlar arasında da işsizlik  daha da yaygın 

olmuştur. 

Adaların Yunanistan’a verilmesine kadar geçen dönem içinde Türklerin ekonomide 

ağırlığı olduğu gözlemlenmektedir.Adalı bir Türk bunu şöyle anlatıyor
139

.   
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“Rodos’ta olduğu gibi İstanköy’ün 1947’de Yunanlara verilinceye değin adada 

özellikler ekonomide ve tarımda Türkler egemendi. Bütün ova hepsi Türklerindi.Rumlar 

Türklerin emrinde çalışırdı.Ancak bu tarihten itibaren   Yunanistan’dan  göç  

oldu.Zamanla topraklar ve ekonomi Yunanların eline geçti.Türkler mallarını sattılar.” 

Bir diğer adalı da benzer ifadelerle bu görüşü destekliyor
140

.  

“ Rodos’taki Türkler her türlü mesleği yapardı.  Çiftçimiz ,tücccarımız  esnafımız 

hatta doktorumuz bile da vardı.Şu anda bile  kale içinde 110-120 kadar Türk dükkanı var, 

ama dağınıklar. Bir de Türklere ait süt fabrikası var.Ayrıca inşaat işleri yapanlar  ve ticaret  

yapanlar arasında Türklerde bulunuyor.” 

Günümüzde adalarda yaşamakta olan Türklerin tarım sektöründe giderek azaldığı, 

ağırlıklı olarak turizme bağlı olarak istihdam edildiği ya da  küçük esnaf olduğu söylenebilir. 

Diğer yandan 1970’li yıllardaki turizm patlamasından  sonra toprak çok değerlenmiş, toprak 

sahipleri ayrıcalıklı bir duruma gelmişlerdi. Ancak anılan durum,toprağa sahip Rodos ve 

İstanköylü Türklerinin toprak satışına neden olmuş,bu da toprakların Yunanlıların eline 

geçmesine yaramıştır. 

Rodos ve İstanköy’de Türkler arasında  da ekonomik açıdan sınıf farklılıkları 

gözlemlenmektedir
141

.Sadi Nasuhoğlu
142

 ,buna ek olarak şunları da belirtiyor; 

“Rodos’taki Türkler arasında  gelirde olduğu kadar eğitim açısından da farklılıklar 

söz konusuydu. Biz Rodoslu Türkler tabaka tabakaydık.Zengin kültür tabakası, orta 

tabaka, rençberlerlerin dışında bir de Giritliler vardı.” 

 

Adaların sanayi,tarım ve ticaret ve hizmetler sektörlerinde meydana gelen değişimler 

Türkler açısından şöyle özetlenebilir: 

Sanayi 

Adalar,sanayi  ürünleri bakımından dışa bağımlı olmuştur.Sanayi anlamında  küçük 

endüstriyel üretim  ve el sanatları  söz konusudur.Bu bağlamda çoğunluğu çanak, çömlek, 

çinicilik, seramik yapımı, deri (tabakhaneler), plastik, kerestecilik, basit kimya sanayii, 

makine tamirciliği şeklinde el işçiliğine dayalı bir üretim vardır.Diğer yandan adalarda küçük 

ve orta ölçekli tarımsal sanayi  de büyük ölçüde turistler ve adaların gereksinmelerine yönelik 

olarak etkinlik yapmaktadırlar. Bunlar arasında zeytinyağı,reçel,şarap ve süt sanayi  gibi 

tarımsal sanayi kolları sayılabilir. Şarap yapım ve depolama merkezleri,Kelebekler Vadisi’nde 

ağırlıklı olarak toplanmış durumdadır.   

Küçük ölçekli kimi süt işleme fabrikaları  ile reçel sanayi, örneğin domates reçeli  gibi 

işleme atölyeleri sahipleri arasında Türkler de bulunmaktadır. Örneğin adalarda bulunan bir 

reçel imalathanesinin çalışanı şunları söylüyor
143

 “İmalathanede  üretim mevsiminde  15-16 

kişi ağırlıklı olarak Türk kadın işçi çalıştırılıyor.  Domatesi reçeli yapmak için önce 

domatesler 3 saat boyunca kireçe yatırılır.Sertleşen domates yıkanır.Kaplara konur ve 

domates sayısına göre şekerlenir. Ertesi  günü kazanlara boşaltılarak  pişirilir,  içine limon 

tuzu  ve badem de konulur.Pişirme önce yüksek,sonra kışık ateşte olur.Pişirme 
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ağdalaşmaya kadar olur.Pişirilen domatesler  sabaha kadar kazanda durur, kazanlardan 

çıkarılınca kavanozlara konur ve etiketlendirilir.” 

Bir başka adalı da yakınlarının süt işleme tesisine sahip olduğunu ifade 

ediyor
144

,.”Babamın  süt yoğurt fabrikası  vardı. İlk etapta yoğurt yapıp mahalleye satardı, 

daha sonra kardeşlerimin de devreye girmesiyle işi git gide büyüttüler.Peynir,yoğurt ve 

dondurma üretimine başladılar.İnek yetiştiricilerine süt alım güvencesi vererek  süt 

toplarlardı.Babamdan sonra kardeşlerimden biri Türkiye’ye göç etti ve orada iş 

kurdu.Birisi de fabrikanın başına geçerek işi daha da geliştirdi. Yunan çiftçilerine bile 

kredi verir duruma geldi .” 

Adı saklı bir Adalı Türk de bu konuda şunları anlatıyor
145

; “Türkler arasında mandıra 

sahibi olanlar  da vardı. Yoğurt ve peynir üretirlerdi.Ancak daha sonra  Yunanlar Türk 

mallarını kötülemeye başladılar.Sözde içine zehirli madde koymuşlar,Yunanlıları yavaş 

yavaş zehirleyecekler diye söylentiler çıkarıyorlardı.”
146

 

Yaşar Halepli 
147

ise İtalyan dönemi ile Yunanistan döneminin ilk yıllarında” “Bizim  

eski usul çalışan yağ fabrikamız vardı.Bu fabrikalarda yağ elle sıkılırdı.”diyor 

Tarım 

Yirminci yüzyılın hemen başında Rodos adasında buğday, arpa, pamuk, zeytin, yağ, 

şarap, meyve, sebze yerel tüketimi karşılayan tarımsal ürünlerin başında geliyordu.  Bununla 

birlikte  Rodos’ta tahıl üretimi adanın  gereksinmesi karşılayamadığı için çoğu zaman ithal 

edilmekteydi .20.yüzyılın başlarında Osmanlı hükümeti Rodos Adası'nın tarıma uygun 

topraklarında yeni tarımsal ürünlerin yetiştirilmesini teşvik edici uygulamalarda da 

bulunmuştu . Rodos ve çevre adalar ekonomisinde zeytin, zeytinyağı, üzüm, soğan, patates ve 

çoğu zaman vergi muafiyetleri sağlanarak üretiminin artırılmasına çalışılmıştı. Adalarda 

portakal  ve ipekçilik de desteklenmişti. Ege adalarının tarımsal üretim ve verimliliğini 

etkileyen unsurlar arasında söz konusu adalardan yapılan göçlerin olduğu da unutulmamalıdır. 

Her yıl Rodos ve çevre adalardan Anadolu’ya yaklaşık 2000 ile 3000 arasında mevsimlik 

işçinin  göç ettiği  bildirilmektedir. 

 Günümüzde Rodos  adasında hububat, sebze, tütün, narenciye, zeytin yetiştiriciliği   

gibi bitkisel üretim yapılmakladır. Rodos’ta zeytin ağaçları ada florasının karakteristik bitkisi 

olmayı sürdürmektedir. Üzüm, incir, keçiboynuzu ve narenciye, Rodos Adası’nda yetişen 

başlıca meyve ağaçları arasında yer almaktadır. 

Onikiadalar içerisinde tarımsal üretim açısından en verimli ada İstanköy’dür. 

İstanköy’ün  özellikle kuzey ve doğu kısmı,verimli topraklara sahiptir. Meyve ağaçları hemen 

her yerde   vardır ve  adada tahıl, sebze, tütün, zeytin,ipek ve şarap üretimi 

yapılmaktadır.Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına değin İstanköy adasındaki  tarım alanlarının 

yüzde 72’sinin Müslüman Türklere,yüzde 28’nin ise  gayrimüslümanlara ait olduğu,işlenen 

tarım topraklarında ise  gayrimüslümanların daha yüksek düzeyde bağcılık yaptığı 

gözlemlenmektedir.
148
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Rodos ve İstanköy  diğer adalara göre  daha geniş mera alanlarına sahipti ve ada 

halkının  bitkisel üretimden sonra ikinci en önemli geçim kaynağını hayvancılık 

oluşturmaktaydı.  Daha öncede belirtildiği üzere,hayvansal üretim içinde ağırlığı azalmakla 

birlikte küçükbaş hayvan yetiştiriciliği önemli olmuştur. Makilik  alanların varlığı, keçi  ve 

koyun yetiştiriciliğini adalar ekonomisinin önemli bir parçası haline getirmiştir.Örneğin 

İstanköy adasında19.yüzyılın sonlarına göre yetiştirilen hayvanların yüzde 90’ndan fazlasının 

küçükbaş olduğu,küçükbaş içinde de keçi türünün egemen olduğu gözlemlenmektedir
149

. Bu  

durum adalar yemek kültüründe keçi  ve koyun etinin daha çok tercih edilmesine neden 

olmuştu. Son yıllarda  ise hayvansal üretim içinde küçükbaş  hayvan yetiştiriciliği yerini süt 

sığırcılığına bırakmak zorunda  kalmaktadır. 

Osmanlı  egemenliğinden çıktıktan sonra İtalyan ve Yunanistan Dönemi’nin  ilk 

yıllarında Rodos ve İstanköy’de Türklerin çoğunluğu  eskiden olduğu gibi tarımla 

uğraşmışlardır.Bu  bağlamda işlenen tarım topraklarının büyük bir çoğunluğunun Türklere ait 

olduğunu söylemek olası gözükmektedir . 

Rodos ve İstanköy adalı iki Türk bu konuda şunları söylüyor
150

,
151

;  “Rodos’ta  İkinci 

Dünya Savaşı ve Yunanistan döneminin ilk yıllarında Türkler çokluk çiftçi idi.Toprakların 

çoğuna Türkler sahipti.” 

“İstanköy’de yakın zamanlara değin hemen hemen çiftçilik yüzde 90 Türklere aitti. 

Şimdilerde bu oran azalmıştır.Benim tahminime göre  bu oran yaklaşık  yüzde 70 inmiştir.” 

Bahattin Kaçuna 
152

,Zehra Bastiyalı
153

,  Zehra Topaloğlu
154

 da Türklerin çoğunun 

çiftçi olduğunu  anlatıyor; Kaçuna“Türklerin ağırlıklı olarak tarıma dayalı bir geçim sistemi 

vardı. Adanın gıda ihtiyacını Türkler karşılardı.Türkler arasında esnaflığın daha sonraları 

geliştiğini söyleyebilirim.”, 

Bastiyalı “Türklerin çoğu kırsalda çiftçi idi.Şehirde oturanlar ise esnafdı. Eğitilmiş 

insanımız neredeyse yoktu. Türkler arasında ilkokul kapatıldıktan sonra Türkiye’ye 

gidenlerin dışında eğitim-öğretim görme imkansızdı. Eğitimde geri kalmışlık vardı.” ve  
 Topaloğlu da“Rodos’taki Türklerin çoğu çiftçi idi.Çiftçiler arasında da işledikleri 

toprak büyüklüğü bakımından farklılıklar da vardı.” demektedirler. 

Rodos ve İstanköy’de çiftçilik yapan Türkler kendilerini rençber 
155

olarak 

tanımlamışlardır. 

 Adalardaki  tarım yapan Türklerde küçük işletmelerde yapılan Aile Çiftçiliği’nin  

egemen olduğu biliniyor.Türkler arasında büyük toprak sahipleri olmakla birlikte büyük 

çoğunluğu küçük çiftçiydi.  

Leyla Pamuk
156

; “ Biz Rodos’ta Yunanistan döneminde süt sığırclığı yapardık.Ben 

dahil bütün aile çiftlikte çalışır,sağım dahil her işi yapardık.Yaklaşık 20 baş civarında 

sığırımız vardı.”, 
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Muhammed Ali 
157

;“Ailecek tarlada çalışır,domates üretirdik. 30-40 dönüm domates  

ekimi yapardık. Domatesleri 3-4  tane olan salça fabrikası  götürürdük. Babam kasa  almak 

sabahlara kadar için fabrika nöbetinde beklerdi.”, 

Ahmet Payzanoğlu
158

; Babamla birlikte rençberlik yaptım.Meyva ve sebze 

yetiştirirdik. Ben on dört yaşındaydım. Sebze ve meyva haline at arabasıyla malları ben 

götürürdüm. 

Ali Hüsamoğlu 
159

;“Ailem rençber idi. İşlediğimiz arazi çok büyük olduğu için 

ailecek çalışırdık. Her türlü sebze ve meyva, ekim, bağcılık, zeytin üretimimiz vardı. 

Küçükbaş  ve büyükbaş hayvan  da beslerdik.Ayrıca tavşan da yetiştirirdik.” demektedir. 

İtalyan ve Yunanistan döneminin ilk yıllarında rençberler arasında dayanışma olduğu 

da belirtilmektedir.Bu konuda  Nazik Kaymakçı Konuklar şunları ifade ediyor
160

 

“Babam 300 – 400 dönümlük  bir tarım arazisini işletirdi.  O yıllarda  30’a yakın işçi  

bahçede çalışırdı. Ama işler yevmiye usulü değil,hani imece usulü derler ya işte öyle 

yardımlaşma şeklinde yapılırdı. Bugün benim tarlamda çalışılırdı yarın senin tarlanda 

çalışılırdı. Bahçede yemişinden, meyvesine aklınıza gelebilecek her türlü  sebze ve meyve 

yetiştirilirdi.  Bizden önce bahçenin sahibi olan İngiliz bir koleksiyon bahçesi yapmışmış. 

Mevsime göre  bahçede yetiştirilen sebze ve meyveler Rodos merkezindeki hale arabalarla 

indirilirdi.Tavşanımız, tavus kuşlarımız, tavuklarımız, kuzularımız vardı.” 

Bununla birlikte toprağı işlemede mevsimlik işçilik kullananların da olduğu 

gözlemlenmiştir. Fahriye Tabak
161

; “Dışarıdan yardımcı tutardık.İstanköy’den yevmiye 

olarak çalışanlar gelirdi çiftliğimize.” 

Bu bağlamda özellikle İstanköy Türkleri arasında topraksız ya da az topraklı kişilerin 

mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştığı da bilinmektedir. 

Adı saklı bir Türk 
162

;“Çocukluğumda  çok zorluk çektim. Annem tarım işçiliği 

yapardı. Tütüncü kırmaya gider , domates toplardı. Bende küçük kardeşlerime bakardım.  

Evlenince de bir süre  tarım işçiliği yaptım. Kocam inşaat ustasıydı. Birikimlerimizle  daha 

sonra bu küçük otele sahip olduk.” ve 

Halil Cinoğlu
163

; “İstanköy’de Türkler arasında küçük çiftçilik ve tarım işçiliği 

çokluktu.”diyor. 

Rodos ve İstanköy’de yapılan rençberliğin tarım işleme tekniği açısından yakın 

dönemlere göre el işçiliğine dayanmış olduğu gözlemlenmektedir. 

 Fahriye Tabak 
164

; “O yıllarda toprağımızı  katırları kullanarak saban ile 

sürerdik.”diyor. 

Sebze tarımı yapanlar da bel
165

 ile toprağı işlerlerdi. 

Adalarda su pompalamak ve buğday öğütmek amacıyla yaygın olarak kullanılan 

araçlardan birisi de yel değirmeniydi.
166

Ahmet Nejat Kaymakçı
167

 bahçelerindeki yel 
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değirmeninin kanatlarının  yere kadar uzandığını  ve altından geçilmesinin tehlikeli 

yararlanmalara neden olduğunu söylüyor; “Küçük kardeşim Mustafa altından geçerken 

başından yaralanmış ve yaralar başında iz bırakmıştı.”diyor. 

Adalarda kuyulardan su çekmek üzere kullanılan bir aygıt da seren idi. Seren kaldıraca 

benzer bir düzenekti.   

Rençberler, Rodos’ta yukarıda da belirtildiği üzere sebze ve meyvalarını şehir 

merkezinde olan hale indirirlerdi. Demir Kıbrıslı
168

;“Ürünleri Rodos merkezinde olan 

komisyoncu Haline akşamdan getirirdik.Halde Türk Komisyoncular da vardı.”  
Ahmet Payzanoğlu

169
; “Ben on dört yaşındaydım. Sebze ve meyva haline at 

arabasıyla malları ben götürürdüm.” ve 

Dürdane Kovacıoğlu
170

; “Babam rençberdi.Sebze yetiştirirdi. Mandıraki’ye sebze 

indirirdi.”demektedir.  

Adalarda tarımsal üretimin birer alt kolu sayılabilecek süngercilik ve balıkçılıkta önem 

kazanmıştır. Günümüzde  önemini  kayıp etmekle birlikte süngerciliğin  Ondokuzuncu 

yüzyılda Rodos, Sömbeki Adası (Symi), Kelemez Adası (Calymnos), ve Herke Adası (Halki) 

gibi   adalarda halkın önemli bir geçim kaynağının  olduğu anlaşılmaktadır. Ada Türkleri 

arasında süngercilik yapanlar da vardı. 

Bir adalı süngerciliği şöyle anlatıyor
171

;“İstanköy’deki işlerden biri süngercilik  

idi.Süngercilikte  dalış yapanlarla su üstünde,gemi ya da sandalda bu işi idare eden 

insanlar vardır.Dalış yapanlar özel bir elbise giyerler, başa da  kazan dedikleri bir başlık  

takılırdı. Başlığa bağlı bir boru ile  hava basan kompresörden başlığa hava verilirdi. 

Dalgıca bağlı bir de kılavuz ipi vardır, ipin bir ucu dalgıcın kendisinde bir ucu da 

teknededir. Dalgıcın vereceği işaretlere göre yukardaki  kişi hareket eder. Dalgıç sünger 

kestiğini  iplerle yukarıya bildirirdi.  Süngerlerin birincisi, ikinci, üçüncüsü ve iskartası  

olmak üzere çeşitleri vardır.Ayrıca delisi ve uslusu da bulunuyor. Süngerler Yunan 

tüccarlara pazarlanırdı.  Şu anda süngercilik çıkan bir hastalıktan dolayı bitmiş 

durumdadır.Ancak bu sene  trollerle birlikte tek tük sünger görülmeye  başladığı 

söyleniyor.” 

                                                                                                                                                                                     

Büyük kanatlı yel değirmenlerinin  kaidesi,silindirik taş duvardır. Bu kaide ortasından bir mil geçer, bu millin 

ucuna rüzgârın itmesi ile dönen dört parçalı büyük kanatlar (yelkenler) takılıdır. Yelkenlerin  uzunluğu iki 

metreden fazladır. Bu yelkenler rüzgarla hareket ederek orta mili  döndürür. 

Rodos ve İstanköy’de rençber arasında Avrupa değirmeni olarak tanımlanan  değirmenin ise kaidesi çelik 

konstrüksiyon (üç dikmeli kule)dur. Yüksekliği 8-10 metre arasındadır. Kanat bölgesine yakın dişli kutusu 

(şanzuman) vardır. Kanat uzunluğu yaklaşık 1- 1,5 metre ve saçtan üretilmiştir.Rüzgar az bile olsa dişli kutusu 

sayesinde kanatlar hareket edebilir. Çok rüzgarlı havalarda alttan zincirle kumandalı kilitleme sistemi vardır. 

Avrupa değirmeni denmesinin nedeni, dişli sisteminin olması ve de bu sistemin Avrupa ülkelerinden gelmesidir. 

Yel değirmenleri gelişmekte olan ülkelerde halâ önemli güç kaynağı olmalarına karşın,endüstri bakımından 

gelişmiş ülkelerde rolleri azalmıştır.  Yel değirmeninin model ve çalışması,rüzgâr hızına, yönüne ve 

yüksekliğine bağlıdır. Rüzgârın saatteki hızı ortalama 29 - 40 km olan yerler yel değirmenleri için uygundur. 

Saatte 8 km hızı olan hafif rüzgârlar yel değirmenini çalıştıramazlar, güçlü rüzgârlar ve fırtınalar ise yel 

değirmenini hasara uğratabilirler. 
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Ali Savaşan ise şunları belirtiyor
172

.“Süngercilik babadan oğula geçen bir iş 

değildir.Sağlıklı insanlar süngerci olurdu. Sünger avcılığında   hasadın yarısı tekne 

sahibine verilirdi.Anlaşma kışın yapılırdı ve bir miktar para peşin alınırdı.Ayrıca çıkarılan 

miktara göre prim de  verilirdi. Çıplak dalan dalgıçlarda olurdu.Ancak çokluk makine ile 

olurdu.Tehlike anında  iple haberleşiyordu.Bir tek korktuğumuz hayvan kaplumbağalardı,  

kaplumbağalar hortumlarımızı  koparabilirlerdi.Bu yüzden topal olanlar vardı.” 

Rafet Faralyalı da
173

;“Rodos’ta  Türkler arasında süngercilik yapanlar  da vardı. 

Mesela Kaya ailesi süngerci ve balıkçıydılar. Hatta biri benim arkadaşımdı. Denizde 

vurgun yemişti.” 

Süngercilik,20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa’da  gelişen sanayi içinde  

gelişen  yapay süngerler karşısında önemini kaybetmiştir. 

Adalarda balıkçılıkta yaygın bir etkinliktir.Nazik Kaymakçı Konuklar
174

;“Trata 
175

denilen ağ ile balık avlanırdı.Denize atılan ağı 10 kişi bir tarafından 10 kişi diğer 

tarafından çekerek kıyıya kadar  gelirlerdi.” 

Ticaret ve Hizmetler Sektörü 

Adalarda yaşamakta olan Türklerin bir kesimi İtalyan işgaline değin ticaretle 

uğraşmışlardır. Asude Keleş
176

şöyle diyor:“Dedem ve babam,Osmanlı döneminde   

Fethiye,Kaş gibi  Türk şehirleri arasında  ticaret yaparlarmış. 

Günay Cümbüş
177

 ise“Babam tüccardı.3-4 lisan bilen bir beydi.  İki tane mağazaya 

sahiptik. Şehirde  çok güzel büyük bir evimiz vardı.”diyor. 

Bir başkası Sevim Civelek
178

,“Kocam hayvan tüccarlığı da yapardı. Ayrıca 

tabakhanesi vardı. Deri toplar ve işlerdi.” 

Bu ticaretin  genellikle  Anadolu’nun  Rodos adasına yakın bulunan Marmaris, 

Fethiye, Bodrum, Datça ve Antalya gibi Akdeniz kıyılarındaki kentlerle olduğu bilinmektedir. 

Rodos adasının ticari potansiyeli diğer adalara oranla yüksek düzeydeydi. Osmanlı döneminde  

Rodos doğu batı yönünde transit ticaretin merkezi durumundaydı.
179

. Ondokuzuncu yüzyılın 

sonlarında itibaren Rodos’un Yunanistan, Mısır ve Avrupa ülkeleriyle bağlantısı da 

çoğalmıştır. Hamidiye Şirketi, İzmir’den Rodos’a; Mısır Kumpanyası ile Loyd Kumpanyası 

Rodos’dan-İskenderiye’ye;  Hacı Davud vapurları da Rodos’u Anadolu’nun güney kıyılarına 

bağlıyordu. Mesajri Kumpanyası, Yunan Şark Kumpanyası, Joli Viktorya Kumpanyası, 

Pandaliyun Kumpanyası gibi yabancı şirketler, İzmir, Sakız, Fethiye, Rodos, Mersin deniz-

hattında çalışıyorlardı
180

.  

Bugün de Mandraki, Mercantile, Acandia limanları Rodos adasının ticari  yaşamında  

önemli rol oynamaktadırlar. 

Türkler,çiftçiliğin dışında  esnaf olarak da bakkallık, tatlıcılık, kasaplık, ayakkabıcılık, 

keçecilik, lokantacılık, tamircilik, berberlik, tabakhane işletmeciliği, kahvehanecilik ve 
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mobilyacılık gibi hizmetler sektöründe etkin olmuşlardır. Türk kadınları da  yapılan terzilik 

gibi ekonomik hayatın her alanında etkin rol oynamıştır . 

Yakın dönemlere değin Rodos kale içinde de Türk esnafın egemen olduğu 

bilinmektedir.Adalı bir Türk
181

 “Kale içinde  dükkanların 1970 yıllarında kadar  çoğu 

Türklere aitti.”diyor. 

Bu kapsamda Mehmet Nazmi Kocayiğit
182

 da şunları söylüyor; “Rodos’taki Türkler 

çokluk çiftçi olmakla birlikte  çarşı içinde esnaflık yapanlarda vardı. 1955-65 arası yıllarda 

bile Süleymaniye’den aşağı doğru inen yolun üzerindeki esnafın yüzde doksan beşi Türktü. 

Diğer sokaklarda bile Türk esnafının ağırlığı vardı. Mesela, Büyük Kahve dedikleri bir yer, 

orada  şiş Yapan Ali ,onun yanında Delik tava vardı, Delik tava lakaptır, bir delik tava 

göndermişler lakabı öyle kalmıştır adamın.  Rençberler ise genellikle şehire Cuma günü 

gelirlerdi. Cuma namazından sonra semerci Muhsin  adlı nalbantta uğrarlardı.” 

Adı saklı bir adalı da
183

 ticarette de Türklerin varlığını ifade ediyor.” Babam ve 

dedemin mesleği kaptandı. Teknesi vardı, Kalimnos, Leros, İncirli, Rodos gibi adalara hem 

kaptanlık hem ticaret  yaparlardı.1940 yıllarından itibaren  sütçülüğe başlamışlar. Sütü 

soğuk olarak pazarladıkları gibi yoğurt  ve peynir yapıyorlardı.Türkler  çiftçiliğin dışında  

marangozluk, kuyumculuk ,terzilik   gibi esnaflık yapmaktadırlar. Ticaret  yapanlar 

vardır.”diyor 

Hizmetler sektörü içinde Rodos ve İstanköy adalarının ekonomisinde yukarıda da 

belirtildiği üzere turizmin gözle görülür şekilde belirginleştiği gözlemlenmektedir. Tarım 

alanında çalışan aktif nüfus,ekonomik anlamda daha karlı olan ve her geçen gün gelişen 

turizme geçmektedir. Söz konusu bu durum İstanköy için de söz konusudur .Turizm mevsimi 

olarak kabul edilen Nisan-Kasım ayları arasında 2 milyon dolayında turistin  Rodos’ta tatilini 

geçirdiği ve  çalışan nufüsun yüzde 60’ının turizm ile geçindiği bildirilmektedir
184

. Adada  üç  

ve  beş yıldızlı 200’den fazla otel  vardır. Kıyılarının temizliği nedeniyle  bir çok kez Avrupa 

Birliği’nden “Mavi Bayrak” ve diğer çevre ödülleri almıştır. 

Günümüzde turizm mevsiminde  ise İstanköy’ün tarımsal üretimi  yetmediği 

bilinmektedir.Adalı bir Türk Şöyle diyor
185

  “Sebzeler ve meyvalar,her çeşit gıda Atina ve 

Selanik’ten  geliyor.  Türkiye’den gelecek sebzeler, meyveler kimyasal analiz yapılamadığı 

için alınmıyor deniliyor”. 

Rodos ve İstanköy’de  Türklerin turizm alanında varlığı söz konusudur.Rodos kale 

içinde çok sayıda turistik eşya satan Türk esnaf vardır.Kimileri de otellerde  istihdam 

edilmektedir. Kimileri de butik otel ya da lokantacılık yaparak turizme hizmet vermektedir.
186

 
187

 .
188

. 
 

RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLERİNİN GÜNCEL SORUNLARI 

Günümüzde Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türklerin karşı karşıya kaldıkları birçok sorun 

vardır. Bunlardan aidiyet,Türk kimliğinin  korunması,eğitim,dil ve din gibi konular,“Rodos ve 

İstanköy Türklerinde Aidiyet, Kimlik ve Dil” ile“Rodos ve İstanköy Türklerinde Sosyal ve Kültürel 
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Yaşam” bölümlerinde işlenmiştir.Bu bölümde sırasıyla,Vakıflar Sorunu, Osmanlı Türklerinden Kalan 

Kültür Mirasının Korunması Sorunu,Azınlık ve Asimilasyon Sorunu,Nefret ve Baskı  Sorunu ve 

Askerlik sorunları,görüşmelerden yola çıkarak irdelenecektir. 

Vakıflar Sorunu 

Osmanlı  Dönemi’nde devletin temel görevi,kullarının can, mal ve sınırlarını 

koruyarak devlet düzenini sağlamak olmuştur. Günümüzdeki çağdaş devlet anlayışından 

farklı olarak eğitim,sağlık,din,bayındırlık hizmetleri ve sosyal yardımlaşma gibi hizmetler  

devletin görevleri arasında görülmüyor ve bu hizmetler vakıflar aracılığıyla yürütülüyordu. 

Osmanlı Devleti’nde başta padişah olmak üzere, hanedan üyeleri, yüksek dereceli devlet 

görevlileri, toplumun seçkin kişileri vakıflar kurmuşlardır. Devlet bu vakıfların korunması 

için önlemler almış, birçok gelir kaynaklarının vakıflara verilmesini sağlamıştır. Böylece, 

devletin herhangi bir harcama yapmasına gerek kalmadan vakıf sistemi sayesinde sosyal, 

kültürel ve dini hayatla ilgili birçok hizmet yerine getirilmiştir. 

Vakıflar yoluyla da ayrıca , devletin kuruluş yıllarında fethedilen topraklara Türklerin 

yerleşmesi sağlanmış ve buraların Türkleşmesi gerçekleştirilmiştir
189

. 

Osmanlı Dönemi’nde bütün vakıflar,1836 yılında II. Mahmut  tarafından“Evkaf 

Nezareti”ne bağlanmıştır.  

Yunanistan’daki Türk vakıfları da, 1923 Lozan Barış Antlaşması öncesinde Osmanlı 

Devleti Hukuk Sistemi’ne uygun olarak kurulmuşlardır ve bugün de Osmanlı Hukuku, İslâm 

Hukuku ve ikili antlaşmalara uygun olarak yönetilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda bilinen, 

ancak dile getirilmekten kaçınılan bir gerçek de, Evkaf Nizamnamesi’ne göre “Vakıf Malının 

alınamaz, satılamaz, mülk edinilemez ve miras olarak taksim edilemez” 

olmasıdır
190

.Antlaşmaya göre, Evkaf Nizamnamesi uyarınca şimdiye değin gerçekleştirilen 

satış ve bağış işlemlerinin tümü geçersizdir. 

Bu bağlamda Rodos ve İstanköy adalarında da vakıfların kurulduğu bilinmektedir. 

Osmanlı dönemine ait arşiv belgeleri incelendiği zaman, Eski Rodos’un (kale-içi) neredeyse 

tamamının Türk  vakıflarına ait olduğu  gözlemlenmektedir
191

.Rodos’un 1522 yılında 

fethinden sonra  Sultan Süleyman, kenti bayındır duruma getirmek amacıyla, ‘Sultan 

Süleyman Han Evkâfı’adıyla bir vakıf kurdurmuştu. Bu vakfın asıl amacı,  Rodos’u,  

Müslüman olmayanların yanısıra, şehrin yeni sakinleri olan Türkler için yaşanabilir bir 

ortama dönüştürmekti.  

 Sultan Süleyman’ın Rodos kale içinde camiler, medreseler ve bir imaret  inşa ettirmiş, 

adalar  halkını kimi vergilerden muaf kılmıştır. Bunlar arasında adalar halkından Osmanlı 

donanmasına, fırkatacı, kalyoncu ve kalikacı alınmaması; örfî vergileri,esirlik ve ölümle ilgili 

olan kimi Osmanlı vergileri sayılabilir
192

. 

Eski Rodos’taki çarşıların neredeyse tamamı, Kanuni Süleyman Vakfına aitti. 

Rodos’da bulunan gösterişli tüm İslamî binalar,resmî belgelerde onun  adını taşımaktadır. 

İbrahim Paşa Camii, Bimarhane Camii, Şebihun Camii, İmaret camii, bu camilerin hepsi, 

‘Sultan Süleyman Han camileri buna örnek olarak verilebilir.  
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Rodos’un fethine katılan askerler ve sivil Türklerin de,Sultan Süleyman’ın yanısıra 

adlarına  vakıflar kurdukları görülmektedir. 1567 tarihli bir vakıf defterinde, Azap ağası Ali 

Bey,İsfendiyaroğulları ailesinden Abdülcelil Bey gibi bey ve komutanların  kurdukları 

vakıflar bunlar arasında sayılabilir.Daha sonraları da, Recep Paşa, Kara Mustafa Paşa ile 

Kırım Tatarlarından kişiler de  yeni vakıflar kurmuşlardı.  

Vakıf kurma sürecinin, on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllar boyunca da devam 

ettiğini gözlemleyebiliyoruz.Bunlar arasında  Fethi Paşa Vakfı ile Melek Paşa Vakfı  

günümüzde de işlevini sürdüren  şahıs vakıflar arasında sayılabilir. 

Osmanlı vakıflarının  1836 yılında “Evkaf Nezareti”ne bağlanmasıyla Rodos’ta vakıf 

işleriyle  sorumlu bir Evkâf Müdürlüğü kurulmuştur. Rumi 1301 yılına Evkaf Müdürlüğü’ne 

ait bir veride, vakıflarla dolaylı  ya da dolaysız, 44 cami, 4 tekke, 3 medrese, 1 kütüphane, 1 

Rüştiye (Ortaokul), 1 İbtidayı İslam (İlkokul), 50 çeşme, 20 İslam Kabristanı olduğu 

belirtilmektedir.  

Rodos’ta vakıflara bağlı camiler arasında, Süleymaniye Camii, İbrahim Paşa Camii, 

Receb Paşa Camii, Murad Reis Camii, Sultan Mustafa Camii  ilk göze batan camiler 

arasındadır.En önemli külliye ise Murad Reis Külliyesi’dir. Külliye içerisinde Murad Reis 

adına yapılan cami, Murad Reis’in türbesi, şadırvan, çeşme, Kadirî Tarikatı’na ait tekke ile 

içerisinde İran şehzadesi ve Kırım Hanları ait türbeler içeren bir de hazire bulunmaktadır . 

Rodos’ta Türk kültür varlığını simgeleyen diğer kimi   binalar arasında Fethi Paşa 

Vakfı’na ait Fethi Paşa Saat Kulesi ve Kütüphanesi  1852 yılında inşa ettirilmiştir
193

. Bu 

başlıca eserlerin yanı sıra Ağa Camii, Bab-ı Mesdud Camii, Borazanî Baba Camii, Girit 

Mahallesi Camii, Hamza Bey Camii, Muradiye Camii, Salakos Köyü Camii, Şadırvan Camii 

ve Hurmalı Mescidi gibi dini yapılardan başka Borazanî Baba Türbesi, Gani Ahmed 

Kabristanı, İnatçı Ahmed Paşa Türbesi, Lindos Mezarlığı, Receb Paşa Türbesi, Şair Haşmet 

Mezarı, Rodos Şer‘iye Mahkemesi Binası, Fethi Paşa Rüştiyesi, Kandilli Okulu, Katavıa Köy 

Mektebi, Rodos İdâdîsi, Süleymaniye Medresesi ve birçok çeşme ile konak Osmanlı-Türk 

Mimarisi  olarak ayakta kalmayı başaran önemli eserler arasındadır
194

 .  

İstanköy’de ise 19.yüzyılın sonunda Evkaf Nezaretine bağlı vakıflar arasında, Bokrat 

Çeşmesi Vakfı ,Defterdar Camii Şerif VakfıAtik Camii  Şerif Vakfı,Tekke Camii Şerif Vakfı 

Mütevaffai Şeyhi Mehmed Baba Türbesi Vakfı, Bab-ı Cedid Kuyusu Vakfı,Karaba ğlı 

Süleyman Paşa Hazretlerin Vakfı,Baş Kabristanı Vakfı,Debbağhane Camii Şerif 

Vakfı,Eskibeki Camii Şerif Vakfı, Germe Karyesinde Deveci Camii Şerif Vakfı, Germe 

Karyesinde Vaki Başmakçı Camii Şerif Vakfı, Moruk Camii Şerif Vakfı, Kasabbaşızade 

Müteveffi Ali Bey Mektebi Vakfı, Dershane Vakfı, Kefaloz Karyesi Camii Şerif Vakfı, 

Germe Karyesi Camii Şerif Vakfı, Bozok Mesci  Camii Şerif Vakfı, Kabapeyker Mesci Camii 

Şerif Vakfı gibi vakıflar sayılabilir.
195

 

 

İstanköy  merkezinde  Evkaf’a ait  camiler arasında  Cezayirli Gazi Hasan Paşa 

Camii(Lonca Camii),Deftardar Camii,Atik Camii,Moruk Camii ,Yeni Kapı  Camii 

sayılabilir.Çeşme olarak yine Cezayirli Gazi Hasan Paşa Çeşmesi,Bab-ı Cedid Su 

Haznesi(Kasimiri Çeşmesi) göze çarpar.Merkezde Cezayirli Gazi Paşa Camii’nin avlusunda 

bir mezarlık  ile Hacı Paşa Türbesi bulunur.Halen Türk Köyü kimliğini koruyan Germe’de de 
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Germe Köyü Camii,Germe Köyü Mezarlığı ve artık kapatılmış olan Germe Türk Okulu 

bulunmaktadır
196

. 

Rodos’ta olduğu üzere, vakıfların 1836 yılında “Evkaf Nezareti”ne bağlanmasıyla  

İstanköy’de de  vakıf işleriyle  sorumlu bir Evkâf Müdürlüğü kurulmuştu. 

Vakıflar ile ilgili değişikliklerin  İtalyan Hükümeti’nin , 1912’de Rodos’u işgal 

etmesiyle başladığı gözlemlenmektedir.  İtalyan Yönetimi’nce, Evkafa (Vakıf) ait malların bir 

komisyon tarafından idare edilmesi kararlaştırılmıştı. 1947 yılında adaların Yunanistan’a 

geçmesinin ardından ise bu doğrultuda,517/1947 sayı ve tarihli bir yasa çıkartılmıştır. Bu 

yasada şöyle deniyordu: “Adalarda yürürlükte bulunan karar ve kararnameler, Yunan 

yasalarına aykırı olmamak koşulu ile gerekli kanunlar çıkarılıncaya kadar geçerlidir.” 
Ancak adalarda baskı ve yok etme siyaseti uygulanmaya başlamış ve ilk olarak cemaat ve 

vakıf yönetimini denetlemek için hükümet murahhasası atanmıştır. 

1965 yılında Cemaat Başkanı Sadettin Nasuhoğlu’nun ölümünün ardından cemaat ve 

vakfa ait değerli eser ve taşınmazlar, satış ya da hibe yoluyla azınlığın elinden alınmıştır. 

Yunanistan,1970 yılından ise Katalipsis olarak bilinen kanunla “On yıl içerisinde tapu 

dairesine bildirilmeyen taşınmaz mal ve mülkler hazineye intikal eder.”bir hüküm de 

getirmiştir. Bu hüküm gerekçe gösterilerek adalarda Türklere ait mallar gasp edilmiş ve 

Vakıflar sorunu çözülememiş bir sorun olarak bugüne dek gelmiştir.  

Rodos Türklerini temsil eden Cemaat-i İslamiye (İslam Cemaati İdaresi), Evkaf 

İdaresi’nin üzerinde denetleme yetkisini sahipti. İslam Cemaati Başkanı Ziyaettin 

Pekmezci’nin 1980 yılında Evkaf İdaresi Başkanlığına atanmasıyla Cemaat İdaresi ortadan 

kaldırılmıştır
197

. 

Yukarıda da belirtildiği üzere,1967 yılından itibaren cemaat ve vakıf idaresini 

denetlemek amacıyla Yunan makamlarınca Hükümet murahhası atanmaya başlanmıştı. 

Ayrıca, hukuki olarak vakıf mallarının satılmasının yasak olmasına karşın, birçok vakıf malı 

Yunan makamlarınca atanan vakıf  yöneticileri tarafından bağışlanmış ya da değerlerinden 

daha düşük bir fiyata satılmıştır. Bu bağlamda soydaşlarımızın da vakıf mallarının satılması 

konusunda açılan ihalelere katılmaları yasaklanmıştır. 

Rodos Bidayet Mahkemesi’nde 1973 yılında alınan karara göre üç çeşit vakıfın varlığı 

onaylanmıştır.Bunlara göre vakıflar,a.Mazbutalar:Bu vakıflar doğrudan Yunan Vakıflar 

Bakanlığı tarafından idare edilirler.b.Mülhakalar:Bu vakıflar bir mütevelli  ya da heyet 

tarafından idare edilirler.Vakıflar Bakanlığı’nın bunlar üzerinde her türlü teftiş hakkı 

vardır.c.Müstesnalar veya Özel Vakıflar:Bu vakıflar mütevelli tarafından idare 

edilirler.Vakıflar Bakanlığı bu vakıfları teftiş edemezler
198

  

 Evkaf İdaresi ya da yeni adıyla Rodos Vakıf Malları Yönetim Kurulu da Yunan 

Devleti’nin mutlak denetimi altında bulunmaktadır. İslam Cemaati İdaresi’nin ortadan 

kaldırılması sürecine koşut olarak,Yunan Devleti Rodos ve İstanköy’de yaşayan 

soydaşlarımıza ait vakıflara müdahalede bulunmaya başlamıştır. 

Bugün, Rodos ve İstanköy’deki vakıflar yüzde 0,6 oranında emlak vergisine tabidir. 

Başka bir deyişle Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türklere ait vakıfların taşınmazlarından, 

ticari kuruluşlar ile aynı oranda emlak vergisi alınmaktadır. Diğer kısıtlara ek olarak getirilen 

ağır vergi borçları altına giren vakıfların, sahip oldukları mülkleri onarma olanağı da bu 

şekilde yok edilmiştir. Bu da, uygulamanın ne kadar ayrımcı olduğunu göstermektedir. Diğer 
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yandan Yunan hükümetleri, Evkaf Dairesi’ne sürekli masraflar yaptırarak elindeki arazileri ve 

malları sattırmakta, Evkaf Dairesi güçsüzleştirilmektedir. Yunan Hükümetleri bu uygulamayı, 

ne yazık ki bazen kendilerine verilen emanete ihanet eden kişileri Vakıf Yönetim kurullarına 

atama yaparak gerçekleştirmektedir
199

.  

Vakıf mallarının erimesi konusunda Türkiye’ye göç edenler ile adalarda kalanlar 

oldukça duyarlıdırlar.  

Mehmet Nazmi Kocayiğit
200

; “Ben 1955-75 yıları arasını söyleyebilirim.Vakıfların 

yönetimine Yunan hükümetinin sözünden çıkmayan kişiler atandı. Vakıf malları elimizden 

çıktı.Gelen sattı giden götürd. Yunanlılara satıldı, peşkeş çekildi.”, 

Gazi Şellavcı
201

; “Adadaki Vakıf İtalyanlar döneminden  Yunanlılara  aktarılmış. 

Vakıf elindeki varlıkları, malları satıyor.  Bu vakıfın bizimle bir ilgisi yok. Bu vakfı 

Yunanlılar yönetiyor. Yunanlılar ne derse atanmış vakıf yöneticileri  onların isteklerini 

yerine getiriyor.”ve   

Şanser Karakaya
202

; “ Rodos’ta Türklerin seçimiyle hiçbir zaman vakıflar 

yönetilmedi,bu nedenle  Türklerin lehine işlemediğini gördük. Rodos’ta çok Türk var. En 

azından çarşının içindeki dükkanlar,Türklere kiraya verebilirlerdi. Mesela babamın 

önünde çalıştığı dükkan da vakıfındı,ancak yunanlar işletiyorlardı. Bunun gibi daha çok 

örnek vardır.”diye tepkilerini ifade etmektedirler. 

Adını açıklamaktan sakınan Rodoslu bir Türk 
203

;“1912’de İtalyanlar geliyorlar, 

1929’da Evkaf idaresini tanıyorlar. Kabul edilen evkaf nizamnamesine göre  vakıf 

Müslümanlardan oluşturulan bir heyet tarafından idare edilecek. Ayrıca  İtalyanlar 

Osmanlı’ya ait eserleri kayıt altına almışlar. Bildiğimiz kadarıyla ilk evkaf başkanı 

Mahmut Kemal  Kumanyacı hocadır.O’nun zamanında da , vakfa ait mallar İtalyanlara 

verilmeye başlanmış.Mesela Osmanlı döneminde İttihat ve Terakki merkezi olan 

bina,Mandraki’de birçok yer İtalyanlara devredilmiş. Ancak adanın Yunanistan’a 

verilmesinden sonra  vakıf malları  elden çıkarılmaya başlanıyor. Şehir dışında vakıfa ait 

mallar kalmadı maalesef., Salakoz’da, Limdos’da, Uzgur’da, Gani Ahmet’te, Kızıltepe’de 

vakıf malları, hepsi sırasıyla elden çıkarıldı, Kaleiçi’nde bir çok dükkan satıldı, şimdi kala 

kala kaldıysa 50-60 tane dükkan var diyorlar .”, 

Bir diğer Rodoslu Türk
204

 ise “  Rodos’ta, Osmanlı Yönetiminden kalan  ve kamu 

vakfı olan  vakıf ile özel vakıflar vardır.Özel vakıflar kendi yağı ile kavrulmaya devam 

ediyor. Evkaf olarak adlandırılan kamu vakfına ise günümüzde  Yunan hükümetlerinin 

tayin ettiği kişiler   vakıf yönetim kuruluna ve başkanlığına getiriliyor.Başkanın yanına bir 

yunan sekreter konuluyor.Vakıf giderek kendi gelirleriyle geçinemiyor.Vergileri yüksek 

tutuluyor ve giderlerini karşılamak için mallarını satmak zorunda kalıyor. Çokça da 

mallarını Yunanistan hükümetine bağışlamak zorunda bırakılıyor.”demektedirler 

Benzer sorun İstanköy Vakıf Mallarını Koruma içinde geçerlidir.İstanköylü bir Türk
205

 

de bunu şöyle dile getiriyor. “İstanköy’deki  vakfın reisini,azalarınını Yunanistan Hükümeti 

tayin ediyor.Bu nedenle vakıf malları yavaş yavaş elden çıkıyor.Bu gidişle vakfın elinde mal 

kalmayacak.” 
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 Özetle,Vakıf Yönetim Kurulu'nu belirlemek için yapılan seçimler,Rodos ve İstanköy 

cemaatını temsil etmekten uzak bir şekilde gerçekleştiriliyor.Rodos ve İstanköy'de Türklere 

ait vakıfların beş kişilik yönetimi Yunan makamlarınca seçiliyor. Kimileri dönemsel,kimileri 

ölene kadar görev yapıyor. Ada halkının  onaylamadığı bu kişiler, vakıf mülklerine yönelik 

tasfiye kurumu gibi çalıştırılıyor. Bu durum, vakıfların varlıklarını sürdürmesini her geçen 

gün daha da zorlaştırıyor. 

Vakıf mallarının giderek erimesine göz yummak istemeyen adalar Türklerinin Türkiye 

temsilcisi  Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği,bu kapsamda 

Rodos Vakıf Malları Yönetim Kurulu’na  28 Nisan 2014 tarihli bir mektup  göndermiş 

bulunmaktadır
206

. 

 

Osmanlı Türklerinden Kalan Kültür Mirasının Korunması Sorunu 
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Kurumu Başkanlığı’na kaleme alınan mektubu içeriği kısaca şöyledir; “…  Derneğimiz, her iki ülke arasında 

dostluğun sağlam temellere oturtulmasının, öncelikle ilişkilerde sorun olan konuların çözümünden geçtiğini 

düşünmektedir.   

Bunlardan birisi de  “Vakıflar Sorunu”dur. Konu Rodos ve İstanköy özelinde incelendiğinde, adaların 

yönetiminin İtalya'ya geçmesi üzerine, Evkaf’a ait malların başlangıçta bir komisyon tarafından idare edilmesi 

kararlaştırılmıştı. Adaların 1947 yılında Yunanistan’a geçmesi ile birlikte 517/1947 sayı ve tarihli bir yasa 

çıkartılmıştır. 

Anılan yasada “Adalarda yürürlükte bulunan karar ve kararnameler, Yunan yasalarına aykırı olmamak koşulu 

ile gerekli kanunlar çıkarılıncaya kadar geçerlidir.” denmesine karşılık ilk olarak cemaat ve vakıf idaresini 

denetim altına almak amacı ile hükümet murahhası atanmıştır. 

Diğer yandan, Rodos ve İstanköy’deki vakıflar yüzde 0,6 oranında emlak vergisine tabidir. Başka bir ifade ile 

Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türklere ait vakıflar, gayrımenkulleri olan ticari bir kuruluş ile aynı oranda 

emlak vergisine tabi tutulmaktadır. Buna karşılık Yunanistan’daki Ortodoks Hıristiyan Kilise Kurumları ve 

Kilise her türlü vergiden muaftır. Burada bir eşitliğin olmadığı gözlemlenmektedir. Bu haksız uygulama, adeta 

vakıf mallarının elden çıkartılmasına bahane oluşturma mekanizmasına dönüşmüştür. 

Bilindiği üzere Yunanistan’daki Türk vakıfları, 1923 Lozan Barış Antlaşması öncesinde Osmanlı Devleti Hukuk 

Sistemi’ne uygun olarak kurulmuşlardır ve bugün de Osmanlı Hukuku, İslâm Hukuku ve ikili antlaşmalara 

uygun olarak yönetilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda bilinen, ancak dile getirilmekten kaçınılan bir gerçek 

de, Evkaf Nizamnamesi’ne göre  “Vakıf Malının alınamaz, satılamaz, mülk edinilemez ve miras olarak taksim 

edilemez” olmasıdır. 

Anlaşmaya göre, Evkaf Nizamnamesi uyarınca şimdiye değin gerçekleştirilen  satış ve bağış işlemlerinin  tümü 

geçersizdir. 

Evkaf İdaresi’nde, Cami, Okul, Medrese, Mezarlık ve Çeşme gibi inanç camiasına ve amme yararına hizmet 

veren taşınmazların Tapu Senetleri yoktur. Evkaf Nizamnamesi’ni düzenleyen hukukçular,  vakıf malının 

satılmasını engellemek amacıyla anılan yapıtlar için Tapu Senedi vermemişlerdir. Bu nedenle “tapusu olmayan 

bir mal kanunen satılamaz” kararının geçerli olması gerekmektedir. 

Öte yandan, vakıf mallarının korunmasının Rodos'un Müslüman Türk ahalisinin din ve ibadet özgürlüğü ile 

bağlantılı bir mesele olduğu aşikardır. Bahsekonu din ve ibadet özgürlüğünün cemaat olarak kullanılabilmesi 

için sözkonusu malların korunması elzemdir. Bu itibarla, Yunan Yönetimleri tarafından atanmakta olan Yönetim 

Kurullarının sürdürdüğü tasfiye işlemlerinin aynı zamanda din ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bir niteliği 

olduğunu düşünmekteyiz.”  

Özetle, AİHM ve Avrupa Birliği ölçütlerine göre, şimdiye kadar yapılan bu satışların tümü usulsüz ve 

geçersizdir. 

Son aylarda Vakıf Mallarının elden çıkarılması ile ilgili iki konuyu dikkatinize çekmek istiyoruz. Bunlardan 

birincisi, Süleymaniye Medresesi’nin, merkezi Midilli'de bulunan Ege Üniversitesi’ne devredilme aşamasında 

olmasıdır. Süleymaniye Medresesi’nin mülkiyeti, Rodos Evkaf İdaresi’ne aittir. İkincisi, Eski Çarşı içindeki bir 

dükkanın, açıklandığı üzere 30 Nisan 2014’te ihale ile satılarak elden çıkarılması konusudur.” 

Mektupda son olarak,derneğin Rodos ve İstanköy’e ait aidiyeti ve tüzüğünün  amaçları doğrultusunda 

konuyla ilgilendiği,,ancak  atalarımızdan bize Vakıflar yoluyla kalan mirasın korunmasının, derneğin kadar,  

vakıf yöneticilerin de sorumluğununda olduğu anımsatılmıştır. 
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Günümüzde Osmanlı Türklerinden kalan kültür mirasının bakımı ve tamirlerine izin 

verilmediği, tamirlerin göstermelik olduğu ve eserlerin zamanın tahribatına bırakıldığı,daha 

öncede belirtildiği üzere bilinen bir konu olarak ortadadır.
207

 
208

.
209

. Ortaya çıkan bu 

konu,aslında Vakıflar sorununun olumsuz bir ürünüdür. 

Yıllar sonra,2012 yılında  doğduğu Rodos’a gelen Ahmet Nejat Kaymakçı
210

 bu 

durumu kısaca şöyle anlatıyor: “Atmış yıl sonra Rodos’a,doğduğum yere gitme imkanına 

sahip olmuştum.Gördüğüm camilerin durumuna çok üzüldüm.Okuduğum Süleymaniye 

Medresesi’nin  ön tarafı kalmış,altı oyulmak istenmiş.Keşke görmeseydim.” 

   Bilindiği üzereRodos adasındaki ünlü Süleymaniye Medresesi önce yıkılmak 

istenmişti. Süleymaniye Medresesi, Türk çocuklarına ilk, orta ve lise eğitimi vermek üzere 

1876 yılında inşa edilmiş tarihi bir binadır. Yunan hükümeti, Süleymaniye Medresesi’nin 

altında bulunan eski St. Jean Kilisesi’nin ortaya çıkartılmasını bahane ederek medresenin 

temelini kazmaya başlamış ve bu okulu kapatmıştı. Aslında bu medrese, Rodos Türklerinin 

kurmuş oldukları Evkaf Dairesi’ne aitti, ancak daha sonra medreseye yasal bir kılıf bulunarak 

Yunanistan Kültür Bakanlığı el koymuş bulunmaktadır. Süleymaniye Medresesi’nin yıkımı, 

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin ulusal ve uluslararası 

düzeyde yapmış olduğu girişimler sonucu durdurulmuştu
211

. 

Süleymaniye Medresesi,2014 yılının başlarında da Yunanistan’ın Ege Üniversitesi’ne 

devredilme aşamasına getirilmiş bulunmaktadır
212

.    

Rodos’ta bulunan camiler ise tadilat gerekçesi ile kapatılmış bulunmaktadır. Bugün 

yalnızca İbrahim Paşa Camii ibadete açıktır. Süleymaniye Camii’nin açılması için yapılan 

müracaata camiinin Unesco tarafından tarihi eser olarak vasıflandırılması nedeni ile ibadete 

açılamayacağı cevabı verilmiştir. Daha sonra başlatılan restorasyon çalışmaları onlarca yıl 

sürdürülmüş, çalışmalarında ise Osmanlı Desenleri değiştirilmiştir.2012 yılında onarım 

çalışmaları tamamlanan cami, ilk kez Kurban Bayramı’nda ibadete açılmıştır. Caminin müze 

olacağı bildirilmektedir. 

Zamanın tahribatına bırakılarak yok edilmesi istenen bir başka örnek Recep Paşa 

Camii’dir. 

Bu konuda Ahmet Kırevliyası
213

 şunları söylüyor ;“Recep Paşa Camii, Rodos’un 

Osmanlı İmparatorluğu döneminden miras kalan tarihi eserlerinden biriydi. İçi İran 

seramikleri ile süslü Recep Paşa Camii’nin 2004 yılında müzeye dönüştürüleceği 

açıklanmış, ancak restorasyon başlatılmamıştı. Etrafı çevrilen, demir iskelelerin ayakta 
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 Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 8 Aralık 2000 tarihli   “Süleymaniye 
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213
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tuttuğu Recep Paşa Camii bir anlamda kaderine terkedildi. Recep Paşa Camii’nin 

bakımsızlık ve ilgisizlik nedeni ile yıkılmış olması çok üzücü. Restorasyon yapılarak müzeye 

dönüştürüleceği ifade edilen Recep Paşa Camii’ye zaman içerisinde herhangi bir çivi dahi 

çakılmadı. Bir anlamda kaderine terk edilerek yıkılması beklenen Recep Paşa Camii, 

sonunda yıkıldı. Bir kültür mirası daha yok oldu.”Kayıtlara göre,Recep Paşa Camii, 19 

Aralık 2011 tarihinde yıkılmış bulunmaktadır
214

. 

 Bir başka Rodoslu.Ali Yücesoy
215

da şu tespitleri yapıyor: “ Benim bildiğim kadarıyla 

Rodos’ta yirminin üzerinde cami vardı, şimdi  camilerden ikisi açık. Bir tanesinde dini 

nikah yapılıyor, bir tanesinde mevlid  okunuyor ve namaz kılınıyor. Geri kalan camilerin 

hepsi yıkılmış, göçmüş vaziyette. Yunan hükümetine  yıkılmak üzere bir cami için  tamir 

edin  şeklinde müracaat yapılınca  hallederiz diyorlar, bir iskele kuruyorlar ve camiyi 

kapatıyorlar. Onarımı yapılacak diye bir levha asılıyor ve iskele ile yıkılıncaya kadar 

bekletiliyor. Mesela,Murat Reis Türbesi var.Ben Türkiye’ye göç etmeden önce   çok güzeldi, 

en son gidip gördüğümde ise yıkılmış vaziyette,içler acısıydı.” 

Ali Hilmi Paşa Camisi, restore edilip Kıbrıs Evi haline dönüştürülmüştür,Şehitlik 

Mescidi sağlık merkezi, Katavya Köyü Mescidi kafeterya olarak kullanılmaktadır. Gani 

Ahmet Semti Okul-Camisi, apartman haline getirilmiştir. Salakoz Köyü Cami yok edilmiştir.  

Rodos’un Osmanlı Türklerinden kalan önemli kültürel miraslarından biri de Murat 

Reis  Türbesi ve Külliyesi’dir.İçinde camii de bulunan külliye binaları harap durumdadır ve 

ayakta zor durmaktadır.Külliye mezarlığının yarısı yok edilmiştir.Cami Külliyesi’nin daha 

önce “Müftü Evi” olarak kullanılan bölümü  de  konservatuvar haline getirilmek istenmişti. 

Listeyi uzatmak mümkündür. 

Restorasyon kapsamında minaresi ve camları yıkılan bir başka  cami de Muradiye 

Camii idi.Bu camii,1970 yılına kadar Türk cemaatine aitti. Bu tarihten sonra Rodos 

Başmetropolitliği'ne bırakılan cami, 1990 yılına kadar ibadete açık kalmıştı. Daha sonra 

camide görevli olan imam ve müezzinin ölümü ile ibadethanenin kapısına kilit 

vurulmuştur.Günümüze kadar kapalı kalan cami, şimdi ise AB tarafından sağlanan fon ile 

kiliseye dönüştürülmektedir. 

Aslında kültürel eserlerin zamanın tahribatına bırakılarak yok edilmesinin ardındaki 

gerçek,ada Türklerinin geçmişle bağının kopararak  asimilasyonun  bir parçası  

uygulamalarıdır. 

Dilek
216

 Murat Reis Türbesi ve Külliyesi bağlamında şunları söylüyor:” … Açık açık 

söylenmese de ,Murat Reis Camii’nin kapatılmasında,türbesinin ve çevresindeki külliyenin 

kaderine terk edilmesindeki temel amaç,Türk cemaatinin bir araya   geldiği,ortak 

kültürünün temsil ettiği,geçmişle bağını sürdürdüğü yerlerin işlevsiz bırakılmasıdır.Yunan 

derin devleti ince bir operasyonla bu politikasını sürdürür.” Dilek bu savını,30 Ocak 2005 

tarihli Prodos gazetesi’nin “Murat Reis Mezarlığı’ndaki kitabeler Amerikalı bir araştırıcı 

tarafından inceleniyor” başlıklı bir habere dayandırmaktadır.İgili haberde
217

 Dr.Barnes adlı 
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araştırıcı’nın Murat Reis’in aslında bir Osmanlı Paşası değil bir Arap denizcisi olduğu  ileri 

sürülmekteydi. 

Özetle, adalarda Osmanlı Türklerinden kalan mimari eserler talan edilmekte, elde 

kalanlar ise göstermelik olarak korunmaya alınmaya çalışılmaktadır. 

Azınlık  ve Asimilasyon Sorunu 

Azınlıklar hukukunda kabul edilen tanım,genel olarak  Birleşmiş Milletler’in  

Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt Komisyonu Raportörü F. 

Capatorti'nin hazırladığı rapordaki ölçütlere dayanmaktadır.   Azınlık, “sayıca bir devletin 

nüfusunun geri kalanından az olan,  egemen olmayan durumda bulunan, bu devletin  

yurttaşı olan üyelerinin  nüfusun geri kalanından farklı etnik, dinsel ya da dilsel özelliklere 

sahip, üstü örtülü bir biçimde de olsa kültürlerini, geleneklerini, dinlerini ya da dillerini 

korumaya yönelik bir dayanışma gösteren bir grup” şeklinde açıklanmaktadır
218

.Bu 

bağlamda,bir azınlık grubunun varlığını belirleyen  kimi nesnel ölçütler arasında,Azınlık ile 

çoğunluk arasında ırk, din ve dil gibi noktalarda belirgin bir farklılığın olması;Azınlık 

grubunun özelliklerini yansıtacak ölçüde bir sayısal çokluğun var olması;Azınlık grubunun o 

ülkede başat olmaması; Azınlığın söz konusu ülkenin yurttaşı olması;Azınlık bireylerin o 

ülkeye sadakatle bağlı olması,Azınlık bireyleri arasında farklılıklarını gözetecek ölçüde bir 

azınlık bilincinin bulunması,Yurttaşı olunan ülkede çoğunluğun kendilerini azınlık olarak 

gören bu unsurların varlığından haberdar olarak onlara azınlık gibi davranması gibi konular 

sayılabilir
219

. 

Ancak uluslararası hukuki metinlerde, azınlık kavramına ilişkin  açık bir tanımlamanın 

olmadığı gözlemlenmektedir. Örneğin Birleşmiş Milletler Ulusal ya da Etnik, Dinsel ve Dilsel 

Azınlıklara Mensup Kişilerin Haklarına İlişkin 1992 tarihli Bildiri
220

ve  1995 tarihli Avrupa 

Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesinde de  azınlık tanımı 

yapılamamıştır. 

Uluslararası hukuk açısından bir grubun azınlık sayılabilmesi için, o gruba azınlık 

statüsü veren özel bir hukuki düzenlemeye gereksinme vardır. Ancak  ilgili kaynaklarda 

azınlık kavramının, bu yasal gereklilikten bağımsız olarak “sayısal olarak bir devletin 

nüfusunun geri kalanına göre az olan, egemen olmayan konumda bulunan, üyeleri etnik, 

dinsel  ya da dilsel açıdan nüfusun geri kalanından ayrılan özellikler taşıyan ve 

kültürlerini, geleneklerini, dinlerini ya da dillerini korumak amacıyla üstü örtülü bir 

dayanışma duygusu gösteren bir grup” olarak tanımlandığı  görülmektedir
221

. 

Yunanistan nüfusunun büyük bir çoğunluğu  etnik ortodoks Yunandır. Ayrıca etnik 

olarak Yunan olmamakla birlikte artık Rum sayılan Ortodoks Karamanlılar ile Hristiyan 

Gagavuz Türklerinin bir kısmı da Yunanistan’da yaşamaktadır.Yunanistan’daki başlıca 

azınlıkları  arasında Türkler,Makedonlar,Tosk Arnavutları,Ulahlar, Pontus’lu 

Rumlar,Arvanitika Arnavutları ve Müslüman azınlıkları Saidî Araplar,Farslar ve Afrikalılar 

sayılabilir. 

Yunanistan, ülkesindeki Türklerin yanı sıra, Makedon, Arnavut, Bulgar, Ulah, 

Çingene, Yahudi, Giritli vb. azınlıkların varlığını da kabul etmemekte,  azınlıkları ya baskı 

yolu ile Helenleştirmeye  ya da ülkeden göç ettirmeye  zorlamaktadır.  
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Aslında adalarda asimilasyonun Yunanistan egemenliği ile değil, İtalyan dönemiyle 

başladığını bildiren kişiler de vardır
222

.1933 İstanköy doğumlu Ahmet Payzanoğlu: 

“Asimilasyon İtalyan döneminde başlatılmıştı. Gittiğimiz İtalyan okullarında her sabah 

faşist marşı söylerdik. Hala aklımdadır. Bize Mussolinin Çocukları derlerdi.”diyor. 

Yunanistan ülkesindeki Türk azınlığı asimile  etmek amacıyla ülke dışına seyahat 

amacıyla giden Türkleri çeşitli bahanelerle  yurttaşlıktan çıkarmıştır. Bu uygulamada hukukî 

dayanak olarak, “Grek etnik kökenli olmayan bir kimse, geri dönmemek niyetiyle 

Yunanistan’ı terk ettiği takdirde, Yunan yurttaşlığını kaybetmiş ilân olunabilir. Bu aynı 

zamanda yurtdışında doğan ve ikamet eden Grek etnik kökenli olmayan bir kimse için de 

geçerlidir. İçişleri Bakam, Millî Konsey’in mutabakatı ile bu konularda karar verir” 

tarzındaki-şimdi yürürlükten kaldırılan- Yurttaşlık Kanunu’nun 19. maddesi kullanmıştı. Bu 

maddeye dayanılarak Yunan makamlarınca vatandaşlıktan çıkarılan Türklerin sayısı gizli 

tutulmakla birlikte yaklaşık 60 bin Türkün yurttaşlıktan çıkarıldığı tahmin edilmektedir. 

Yurttaşlıktan çıkarılanlardan çoğu Türkiye, ABD ve Almanya’ya öğrenim görmek üzere 

giden öğrencilerdir.  

Bu konuda Rodos’tan göç etmek zorunda kalan bir Türk
223

; “Rodos’daki  

Türklere,üniversite eğitimi yapsa bile yüksek makamlarda iş vermezler.Askerlikte yedek 

subay  olamazlar. Askerde Katırcı denilen bir görev vardır,onu yaptırırlar.  Şimdi 

yürürlükte kaldırılan 19. Maddeye göre Rodos’tan ayrılıp ta Türkiye ya da  başka ülkelere  

giden vatandaşlar bir yıl  içinde geri dönmedikleri zaman Yunan vatandaşlığından 

siliniyordu. Bu durumdan nasibini alanlardan biri de ben oldum. Ancak sıkıntılar  Kıbrıs 

harekâtından sonra fazlalaştı.Benim göç etme sebeplerimden birisi de budur.”diyor.   

Rodos ve İstanköy Türkleri açısından bir  sorun da Dünya kamuoyunda 

Yunanistan’daki Türk Varlığının Batı Trakya’yla sınırlı olduğu algısıdır.Anılan algının 

değitirilmesi gerekmektedir. Rodos,İstanköy ve Onikiada Türklerinin de, hukuki olarak 

azınlık statüsünde  kabul edilmemiş olsalar bile sosyal anlamıyla azınlık oldukları  kabul 

edilmek zorundadır. Diğer yandan  Ada Türklerinin kültürel, dinsel, dilsel, toplumsal  yapıları 

da göz önüne alındığında, aynı zamanda etnik sorunları da olduğu açık bir şekilde ortadadır. 

 Daha öncede belirtildiği üzere, Yunan makamları 1923 yılında Lozan Barış 

Andlaşması imzalandığında Onikiada’nın İtalyan yönetimi altında bulunduğu gerekçesiyle, 

Rodos ve İstanköy Adaları’nda yaşayan  Türklere azınlık statüsü tanımamıştı. Bu  kapsamda 

Yunan makamları, Batı Trakya’da olduğu gibi, Rodos ve İstanköy’deki  Türkleri ‘Müslüman’ 

nüfus olarak tanımlamakta ve ‘Türk’  ya da ‘Azınlık’ nitelendirmesini içeren dernekleri tescil 

etmemektedir. Örneğin 1912’de kurulan “Rodos Türk Toplumu”nun  çalışmaları 1967 yılında 

yasaklanmış ve dernek 1987 yılında kapatılmış bulunmaktadır. 

Diğer yandan dil eksenli bir  hakkın da esirgenmesi, Onikiada Türklerinin varlığının 

sürdürmesinin önündeki en büyük engel olarak ortaya çıkmaktadır. 1972’den beri okullarda 

Türkçe eğitim verilmemektedir. Asimilasyon politikalarının önemli unsurlarından 

birisi,azınlıkların dilinin öğretilmesine olanak sağlayan okulların kapatılması olmuştur. 

 Rodoslu Türklerden birisi bu konuda şunları söylüyor
224

: ”Türk okulları  kapatıldığı 

için çocuklar Türkçeyi unutmaya başladılar.Bir nedeni de şu:  Bazı Türk evlerinde  

çocuğum Yunanca derslerinde başarılı olsun,Yunanlılarla ilişkilerinde yabancılık 

çekmesinler  diye Türkçe konuşulmuyor. Fakat öyle yapmayan aileler de var, evlerinde 

Türkçeyi çocuklarına öğretmeye çalışıyorlar.Aslında anne baba evde Türkçe konuşmuş 

olsalar,çocuklarını  arada sırada  Türkiye’ye götürseler, bunun önüne geçilebilir. Kimi 
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aileler de var, hiç Türkçe bilmeseler bile,Ramazanda mevlit okutuyorlar, hatim 

indiriyorlar.” 

Bir başkası ise görüşlerini şöyle dile getiriyor
225

:  “Türkçe bitti.Evlerde Türkçe 

konuşulmuyor.Bizim zamanımızda hep Türkçe konuşuyorduk.Şimdi büyükler evin içinde 

Türkçe konuşuyorlar ama çocuklar Yunanca konuşuyorlar. Türkçeyi  yüzde 90 silmişler 

defterden.Bu hadisede Türk okullarının kapatılması olumsuz rol oynadı.  Ben akıllılık 

yapıp gelmişim buraya. Şimdi çocukların hepsi mecburen Yunanca okuyorlar. Benim 

yeğenim bana Yunanca sesleniyor.Beş  sene sonra Türkçe bitecek.Bunu önlemek anadan 

babadan geçiyor.Rumca seslenen çocuklara Türkçe cevap verseler bu iş düzelir gibi geliyor 

bana.” 

Adını vermekten sakınan  bir İstanköylü Türk de
226

: “İstanköy’de de Türk okulları 

kapatıldığı için çocuklarımız Türkçe öğrenemiyorlar.Aile Türk-Müslüman kimliğini 

korumada istekli ise evlerde Türkçe konuşuluyor.Ancak yeterli değil. Türk dili  yavaş yavaş 

kaybediliyor.”diyor. 

1974 yılında, Türkiye’nin Kıbrıs Türk toplumuna yöneltilen kitlesel yok etme 

girişimlerini  askeri müdahalede bulunarak engellemesinden sonra ise, Batı Trakya Türkleri  

dışında da Rodos ve İstanköy Türkleri üzerinde oldukça yoğun baskı yaşanmaya başlanmıştır.  

Daha önce bürokratik yöntemler kullanılarak azınlık haklarına getirilen kısıtlamalar, bu 

tarihten sonra, bir yönetimsel politikaya dönüşmüştür.  Rodoslu bir Türk bu doğrultuda 

şunları söylüyor
227

:  

“1974 Kıbrıs hareketinin  Ada Türklerine çok büyük zararı oldu. Kıbrıs’ın bize 

iştirak etmesiyle büyük bir düşmanlık başladı,oradakiler sıkıntı çekmeye başladı . 

Türkiye’de yaşayan Rodoslular adaya gidemez olduk. Rodos’ta Türkler Yunanca 

konuşmaya başlamışlar, bazıları Yunan ismini  almaya başlamış.   Kültürümüz de 

değişmiş. Yemek kültürümüzü de değiştirmişler.Acayip farklı bir yemek kültürü ortaya 

çıkmış. Cacığa Cacıka diyorlar. Yemeklerimizden  eser kalmamış.” 

Özetle şu söylenebilir;Onikiada Türkleri, İtalyan işgaliyle başlayan süreçle birlikte, 

özellikle adaların Yunanistan’a verilmesiyle hızlanan bir şekilde  20.yüzyılın ortalarından 

itibaren  yok olmama  savaşımı vermektedir. 

Rodoslu bir Türk’e göre yabancılaştırma sürecinin hızlandırılması Yunanların adaya 

çıkışıyla ivme kazanmış bulunuyor 
228

:  “Rodos’ta yaşarken Yunanlıların adaya gelmesinde 

sonra doğduğumuz memleketimizde  bize  yabancı olduğumuz hissettirdiler. Azınlık içinde 

olduğunuzu düşünmeye başladık. Hep Türkiye’ye gelmek isterdik.Kıbrıs hadisesinden 

sonra bu hissi daha fazla duyduk. Fiili  ve sözlü baskılar  oldu.  O baskı sonucunda 

Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldık.” 

 Adalardaki Türkler,bir   uygarlık projesi olarak bildirilen Avrupa Birliği ve Avrupa 

Konseyi’nin insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi  temel haklarından bile 

yararlanamamaktadırlar.   

Günümüzde  çocuklar ve gençler arasında Türkçe konuşanlara rastlamak çok olası 

değildir. Konuşanların da kırık dökük Türkçeleri  söz konusudur.  

Asimilasyonun önemli unsurlarından birisi ise azınlık halkın din haklarının 

engellenmesine yönelik uygulamalardır.Rodos ve İstanköy’de bu uygulamalardan birisi ise 

ibadetin gerçekleştirildiği  camilerin tahribatı ile yapılagelmektedir.  
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Bu konuda Rodoslu bir Türk şöyle diyor
229

 : “Türk kimliğinin adalarda korunması 

zor.Türkçe öğrenemiyorlar.Dinlerini yeterince yerine getiremiyorlar.  Benim bildiğim 

kadarıyla Rodos’ta yirminin üzerinde cami vardı, şimdi  camilerden ikisi açık. Bir 

tanesinde dini nikah yapılıyor, bir tanesinde mevlid  okunuyor ve namaz kılınıyor. Geri 

kalan camilerin hepsi yıkılmış, göçmüş vaziyette. Yunan hükümetine  yıkılmak üzere bir 

cami için  tamir edin  şeklinde müracaat yapılınca  hallederiz diyorlar, bir iskele kuruyorlar 

ve camiyi kapatıyorlar. Onarımı yapılacak diye bir levha asılıyor ve iskele ile yıkılıncaya 

kadar bekletiliyor. Mesela,Murat Reis Türbesi var.Ben Türkiye’ye göç etmeden önce   çok 

güzeldi, en son gidip gördüğümde ise yıkılmış vaziyette,içler acısıydı”. 

Azınlık halkın din haklarının engellenmesine yönelik bir diğer uygulama ise din 

eğitimine yöneliktir. Atina yönetiminin Onikiada Türklerini “Müslüman Yunan vatandaşı” 

tanımlamasına karşın din eğitimi,okul  ders programlarında bulunmamaktadır. Yunan 

okullarında din derslerinde Ortodoks Hıristiyanlık öğretilmekte, dersleri de Yunan papazlar 

vermektedir. Türk çocukları kısa bir süre öncesine kadar din derslerinde sınıfta oturmak 

durumunda idiler.  

Adalardaki Türklerin asimilasyon politikalarında dile getirdiği görüşlerden birisi de 

din dışı evliliklerin giderek artış göstermesi konusudur. 

Türkler bundan hoşnut olamadıklarını belirtmektedirler
230

.
231

 
232

:“Yunanlılarla 

izdivaçlar başladı. Yunanlı erkekler Türk kızlarıyla, Türk kızları da Yunanlılarla izdivaç 

yapıyorlar.. Bu benim hiç beğenmediğim şey. Anne babadan sonra  Türk ve Müslüman 

olmaktan çıkıp Yunanlaşmaya  dönüşecekler. Yunanlaşmayı engellemek,aradaki mesafeyi 

kapatmak zor. Ama zararın neresinden dönersen kardır.” 

 “Şimdi geldiğimiz noktada olağanüstü bir asimilasyon var. Evlilikler nedeniyle, 

çocukların eğitimi nedeniyle  Rodos’taki  Türk ve Müslümanlar  kimliklerini yavaş yavaş 

kaybediyorlar, unutuyorlar. Yunanca “Zaman hiç geç kalmaz” diye bir deyim vardır. Ama 

bizim ki çok geç kaldı. Biz artık burada, sarma dibi derler, son kalıntıları kaldık. Ne 

başımız belli, ne sonumuz belli, her gün bir Türk kızı Rum’la evleniyor diye 

duyuyoruz.Türkler  düzgün Türkçe konuşamıyorlar. Türk’le Türk Rumca konuşuyorlar.” 

“…Şimdi Yunanlılarla evlilikler de arttı.  Burada Türk kızı Yunan erkeğiyle evlendi 

mi çocuk direkt olarak Hıristiyan oluyor. Türkler yavaş yavaş asimile oluyorlar. Türk 

kalmayacak değil, Türklük kalmayacak. Giritliler gibi olacağız. Vaziyet işte bu.” 

Onikiada Türkleri arasında orta öğretimi bitiren gençler için iki seçenek 

bulunmaktadır. Yükseköğrenim için ya Atina’ya ya da Ankara’ya gitmek arasında tercih 

yapmaları gerektiğinde,gençlerin önemli bir bölümünün Atina’yı tercih etmek durumunda 

kaldığı bilinmektedir. Bu durum, uluslararası alanda yeterli girişimler yapılmadığı 

takdirde,adalarda kalan  Onikiada Türklerinin kısa zaman içinde asimile olacağının en önemli 

göstergesidir. 

Adalarda  yaşamakta olan Türkler arasında olduğu kadar Türkiye’ye göç eden 

Türklerde de bu konuda karamsar görüşler giderek egemen olmaktadır
233

 
234

 
235

 
236

.: 

“Yunanlar Türklerin hepsi  göç etse sevinecekler .Türklüğün  yol olmasını istiyorlar.Kalan 
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Türkler de giderek Yunanlaşıyorlar.Yabancı oluyorlar.  Kardeşimin torunları var ,Türkçe 

anlamıyorlar. Rumca konuşuyorlar.” 

“Türkiye’ye yerleşmemden otuz yıl sonra gezi ve dostlarımı görme amacıyla Rodos’a  

gitmiştim. Gördüğüm kadarı ile  Türkler yunanlaşmışlar artık. Benim çocukluğumdaki 

Türkler arasında varolan  sevgi, saygı ve dayanışma kalmamış.” 

“İstanköy’deki  Türk ve Müslümanların geleceği  yok.Bu gidişle 

yunanlaşacaklar.Bizim çocukluğumuzda ,İstanköy’deki Türk okulunda  biz 3 saat Türkçe, 

3 saat Yunanca gördüğümüz için Türkçeyi öğrenirdik,kültürümüz vardı. Şimdi bir çocuk 

eğer annesi evde Türkçe konuşursa  Türkçeyi bir parça öğrenebilir. Ancak Girit kökenli 

ailelerde bu da yok. Giritliler zaten bizim zamanımızda bile  evin içinde Giritlice 

konuşurlardı.” 

“Rodos’ta 1955-75 yılları arasında orada 8000 civarı Türk vardı.Şimdi oldukça 

azaldı.Adım adım Türkleri kaçırdılar.1974’den sonra  asimilasyon hızlandı.” 

Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türkleri Sorunları,Türkiye ile Yunanistan 

arasında azınlık bağlamında ele  alınamamıştır. Son yıllarda ise etnik sorunların giderek 

ağırlaşması nedeniyle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde 2012 ve 2013 yılı başında 

alınan kararlar ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) aktarılmıştır. Bu bağlamda, 

AKPM Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonu üyesi İsviçreli Parlamenter Andreas Gross 

tarafından iki rapor hazırlanmış bulunmaktadır. “The Situation of the Greek Citizens of 

Turkish descent in Rhodes and Kos”  başlıklı  ikinci rapor, 9 Mart 2012 tarihinde AKPM 

Daimi Komitesi tarafından kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Raporda, Onikiadalarda yaşayan soydaşlarımızın, Türk kimliklerini serbestçe ifade 

edebilmeleri, Vakıfların yönetiminde söz sahibi olabilmeleri, Müftülük makamına işlerlik 

kazandırılması, okullarda Türkçe ve din bilgisi derslerinin başlatılması, kapalı camilerin 

ibadete açılması ve Yunan vatandaşlığını kaybeden Onikiadalılara vatandaşlıklarının iade 

edilmesine dair beklentilerine işaret edilmektedir. Ancak bu raporun yeterli görülmediği, 

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından başlıca iki 

gerekçe gösterilerek Andreas Gross’a bir mektupla bildirilmiştir
237

. Bunlardan birincisi, 
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“Rhodes, Kos and the Dodacanese Turks  

Culture and Solidarity Association  

President  

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı                                                                     9 November 2012  

 

Mr. Andreas Gross, 

Rapporteur of the Committee on Legal and Human Rights 

Council of Europe 

Avenue d l’Europe 

F – 67075 

Strasbourg Cedex 

 

Dear Mr. Andreas Gross,  

I am the President of the “Association of Turks of Rhodes, Kos and Dodecanese” which was established in 

1996 in İzmir/Turkey and represents approximately 70.000 people mostly those who were forced to immigrate 

from Dodecanese to Turkey and their descendants. In writing this letter, I intend to bring to your attention the 

problems of Turks of Dodecanese as a follow up to our Association’s Vice President, Mr. Ahmet Kırevliyası’s 

and your e-mails of last week. Had we believed that it would be safe for us and our family members that are 

still living in the islands, I would rather prefer to come to Rhodes to talk to you in person and explain our 

problems. Let me thank you for giving me the opportunity to express myself in writing, as a reply to your e-

mail addressed to Mr Kırevliyası.  

Let me elaborate shortly our problems.  
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First and foremost, the Turkish population in Rhodes and Kos has been deprived of minority rights as well as 

the rights emanating from international human rights conventions signed under the aegis of the UN and 

CoE. Turkish schools in Rhodes and Kos ceased to operate in 1972 as a result of a decision by the Greek 

Government and remain closed, despite the fact that there is a need and an adequate number of students. 

There are approximately 600 students who are deprived of the right to education in their mother tongue in the 

islands. Another issue related to education is the lack of religious classes for these 600 Muslim students in the 

schools.   

As for the religious rights, only one of the still existing 14 mosques in Rhodes is open for religious services. 

This mosque, namely the İbrahim Pasha Mosque, is insufficient due to its small size. The Süleymaniye 

Mosque is closed since 1978 was recently opened exceptionally for religious service. Needless to say, as I am 

sure you observed  the state of Recep Pasha Mosque and the Murat Reis Complex, the Greek authorities are 

reluctant to care about the protection of the examples of Ottoman cultural heritage.  

 

Moreover, the number of imams in Rhodes and Kos is also insufficient. The Greek authorities do not permit 

the Turkish population in Rhodes and Kos to meet the demand of new imams. 

 

In addition, Greece has been interfering with the administration of the Muslim charitable foundations (the 

Waqfs) which were used to support cultural life and social welfare of the Turkish Muslim community. 

Turkish/Muslim charitable foundations in Rhodes and Kos are also subjected to the discriminatory law 

introduced in 1980 which further weakened them financially and diluted the community’s right to control 

them. But most notably, the practice by consecutive Greek governments of appointing Vakf administrators, 

which is in place since 1967, as opposed to allowing them to be elected by the Turkish Muslim Minority has 

led to  mismanagement.  

 

Problems of the Turkish population who had to migrate from Rhodes and Kos to Turkey are also worrisome. 

Turkish minority members who lost their citizenship mainly because of the notorious Article 19 of the Greek 

Citizenship Law in addition to many hardships they face, could not return to Greece even as tourists. Let me 

emphasize the property issue which seems to explain the negative attitude of the local Greek authorities. We 

are a people who faced an unbearable pressure from the Greek authorities and thus had to leave their 

homeland. Our number rose following the closure of our schools. Our properties are confiscated or sold by 

using fake authorization documents. Those who lost their citizenship and denied the necessary visa or the 

entry to Greece were consequently deprived from their rights to claim their properties. The heirs of those who 

passed away are deprived from the right to access any official document to certify their relationship or the 

very fact that their late relatives survived on those islands. All of this, Mr. Gross, leads me to say that 

thousands of properties have been plundered.  

 

And the same happened to waqf properties as well.   

 

Mr. Gross, 

 

Most of the problems listed above are due to the collapse of a system which was functional during Italian rule 

and even later according to the Greek laws and regulations. This system comprised of three important 

elements, namely the community (cemaat) administration, the office of Mufti and the waqf administration. 

Despite the fact that actually in Rhodes there exist a Jewish Community, activities of the “Rhodes Turkish 

Community” founded in 1912 were banned in 1967 and it was closed down in 1987. The seat of the Mufti 

which was created in 1925 still remains vacant. As for the waqfs, the executive board members of the waqfs 

are run since 1967 by persons appointed by the Greek Government. Today, all three elements of this system 

legally exist. But in practice, two of them are nonexistent and the last one is not functioning properly. Our 

plea from you, Mr. Gross, to make a call to the Greek authorities to revitalize these three elements. This is the 

only way to overcome the problems of Turks living in Dodecanese.  

 

We, as the members of the Association of Turks of Rhodes, Kos and Dodecanese, wish to see further improved 

relations between Turkey and Greece, because we have close relatives living in these islands. We want to be 

able to travel  in tranquility to these islands where we were born. But the prerequisite for this is to establish a 

relationship observing and respecting the human rights.  

 



68 

 

Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türkler’in “Rodos ve İstanköy’ün Türk kültürel kökenine 

sahip yerleşikler” olarak nitelendirmenin, toplum ve tarih bilimi açısından doğru olmadığı, 

Adalarda yaşayan Türkler’in, kesinkes Türk ve Müslüman olduğu konusudur. İkincisi ise, 

rapor ve karar metninde Yunanistan’a verilen tavsiyelerin ısrarcı bir biçem yerine davet edici 

bir biçem kullanılmış olması ve anılan konularda ısrarcı ve bağlayıcı bir karar üretilmeksizin 

Yunan tarafından bunları yerine getirmesini beklemenin gerçekçi  olmayacağı görüşüdür .  

Rodos ve İstanköy Türklüğü’nün Sorunları, sivil toplum örgütü düzeyinde ise ilk kez 

26-27 Kasım 2013 tarihlerinde Cenevre’de yapılan Birleşmiş Milletler 6. Azınlık Sorunları 

Forumu’nda, Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 

aktarılmış bulunmaktadır. Forumda, Ada Türklerinin Türk Kimliği ile değil, Yunanistan 

tarafından halen  “Yunan Müslümanları”olarak kabule zorlandığı anlatılmış ve ayrıca 

adalarda yaşayan Türkler'in ana dilde eğitim hakkından mahrum bırakıldığı, dini alanda ise 

1972’den bu yana müftülük makamının boş olduğu belirtilmiştir
238

. 

Dernek,  daha sonra 7-11 Mayıs 2014 tarihlerinde Almanya’nın Flensburg kentinde 

gerçekleştirilen Federal Union of European Nationalities- Avrupa Halkları Federal Birliği 

(FUEN) 59. Kongresi’ne katılmış ve üyeliği onaylanmıştır
239

.  

Böylelikle Rodos ve İstanköy Türklerinin maruz kaldığı sorunlar  sivil toplum 

örgütleri düzeyinde uluslararası  arenaya taşınmış ve kayıtlara tescil edilmiş bulunmaktadır. 

4.5.4. Nefret  ve Baskı Sorunu 

Nefret suçları; “bir kişiye  ya da gruba karşı ırk, dil, din, cinsiyet ve cinsel yönelim 

gibi önyargı doğurabilecek nedenlerden ötürü işlenen, genellikle şiddet içeren suçlar” 
olarak tanımlanabilir. Ancak  bu suçlar sürekli oluyorsa,suç işleyenler nefret grubu olarak 

adlandırılırlar. Bu suçları engellemeye ve suç işleyenleri cezalandırmaya yönelik düzenlenmiş 

yasalara ise “Nefret Yasası” denmektedir
240

. 

Nefret suçları arasında,sözlü taciz, tehdit edici davranışlar, nefretli konuşma, ad  ya da 

lakap takmak, postayla  ya da e-postayla rahatsız etmek, telefonla rahatsız etmek, mesajla 

rahatsız etmek, duvar yazısı, fiziksel saldırı, kabadayılık, mobbing, soygun, hırsızlık, gasp, 

taciz, tecavüz, sarkıntılık, gözdağı verme, şiddet, aile içi şiddet, kundakçılık  ya da diğer 

herhangi bir şekilde hasar verme gibi suçlar sayılabilir. 

Nefret yasaları ya da diğer adıyla önyargı yasaları, ırk, din ve köken kavramlarını 

içerecek şekilde ilk olarak 1980'lerde ABD'de kabul edilmiş, zamanla Avrupalı devletlere de 

yayılmıştır. 

Nefret yasalarının kapsamının ve içeriğinin genişletilmesi, düşünce ve ifade 

özgürlüğünün kısıtlanması tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. 

                                                                                                                                                                                     

In light of your personal experience during your visits to Rhodes and Kos on 21-22 April 2010 and 19-21 

February 2012, we are kindly asking you to make our problems heard by the Committee on Legal Affairs and 

Human Rights of the CoE. 

Please accept my highest regards.  

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı 

President of the Association of Turks of Rhodes, Kos and Dodecanese 
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Nefret söylemi ve suçlarının artmasının önemli bir  nedeni de, son zamanlarda etkisini 

gittikçe artıran küreselleş(tir)me hareketidir.Bilindiği gibi küreselleş(tir)me, birçok olumsuz 

sonuçları da birlikte getirmektedir. Bunlardan  birisi de  dünyada lokal/yerel değer ve 

kimliklerinin kendilerini tehdit altında hissetmesine   ortam yaratmış olmasıdır. 

Ayrımcılık, uluslararası hukuk doktrininde suç teşkil eden düşünce ve eylemlerdir. 

Uluslararası hukukta ayrımcılık,suç olarak kabul edilmektedir. 

Nefret söylemi de ayrımcılığın ileri bir safhası olarak nitelendirilmektedir. Nefret 

söylemi sürekli olarak tekrarlandığında insanlarda kin ve düşmanlığa tahrik ve teşvik 

duygularını uyandırmakta ve bardak dolduğunda bu duygular eyleme dönüşerek darp, 

yaralama, cinayet ve bombalamaya varan suçlar meydana gelmektedir
241

 
242

. 

Geçmişten günümüze değin Rodos ve İstanköy’de Türklere karşı nefret ve baskı 

ortamı sürdürülmüştür. 

Türklere karşı nefretin temelleri arasında,raporun “Sonuç” kısmında daha ayrıntısıyla 

dile getireleceği üzere Yunan algısında Batılılar tarafından yaratılan   Türk imgesinin  

olumsuzluğu,Yunan ulusunun neredeyse 500 yıl Osmanlı-Türk egemenliğinde kalması 

yanında 9 Eylül 1922’de İzmir’de noktalanan ve adına Yunanlılar tarafından Küçük Asya 

Bozgunu denilen yenilgi gibi olayların olduğu söylenebilir. Bu kapsamda  adalarda nefret ve 

baskı ortamının Yunanistan dönemiyle başladığı söylenebilir.  

Ahmet Kantarcı 
243

; “Ben çok iyi bir otomobil tamircisi idim,aynı zamanda otomobil 

topluyor,onarıyor  ve satıyordum.Bana iş getirenlere baskı yapmaya başladılar.  Senin yerin 

karşısı diye Türkiye’yi gösteriyordu. O yüzden  göç ettim.”diyor. 

Nigar Barışçı
244

 ise göç nedenini şöyle açıklıyor; “Ben 24 yaşında Rodos’tan göç 

ettim. Nedeni şu; Eşimle kayınpederim kahvehane  çalıştırıyorlardu. Rodos’taki 

kahvehanelerde, hem meze, hem rakı hem kahve verilirdi .Ancak kahvehanenin adı Ankara 

kahvehanesiydi. Yunanlılar bunu hazmedemiyor, seneler sonra “Kahvehanenin adını 

değiştireceksin, Yunan yapacaksın”dediler. Kayınpederim gurur yapıyor, bunu 

değiştirmiyor.Yunan devletinden adını değiştireceksiniz diye resmi kağıtlar geldi.İkinci 

kağıt geldiğinde “Türkiye’ye gideceksiniz “dediler. Kayınvalidem ve kayınbabam bir valizle  

Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldılar.” 

Ali Yücesoy 
245

 ve Hasan Hacımemni  
246

ise dinsel kimliklerinden dolayı 

horlandıkların anlatıyorlar ve  “Türklere Rumların kimileri iyi,kimileri kötü bakardı. Bize 

“Siz sünnetlisiniz”anlamında  “Kesiksiniz” diyerek alay geçerledi. “Türksün savaş olsa 

seni keseriz” derlerdi” demektedirler. 

Rafet Faralyalı 
247

da benzer şeyler söylüyor; “Bizimle sünnetli olduğumuz için alay 

ederlerdi. Kötü anlam ile el hareketleri yaparlardı ve küfürlü sözler kullanırlardı. Ayrıca 

bizim dini simgelerimiz ile de alay ederlerdi. Aslına bakarsanız bizde aşağı kalmıyorduk. 

Bizde onlara put işareti yapıyorduk”. 

Adını saklı tutulmasını isteyen bir Rodoslu Türk
248

 ise ; “Akşam okulunda Türk 

olduğum için tatsız şakalarla karşılaşırdım.İlkokulda ise yunan bir öğretmenimiz her sabah 

“Altı parmaklı Konstantin İstanbul’a  kaybetti,altıparmaklı Konstantin İstanbul’u 

alacak”diye bir yazıyı sınıfta okurdu.” 
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Demir Kıbrıslı 
249

;“Rodos’ta görünür şekilde nefretin Türkiye’deki  6-7 Eylül 

olayları ile başladığını söylüyorve “ Bu olaylar sırasında Türklere zarar vermesinler diye 

Türk Mahallelerinin polisler tarafından korunduğunu biliyorum.Daha sonra Yorgo 

Papandreu’nun Karamanlis ile seçim mücadelesinde Papandreu’nun Yunan 

Vatandaşlarına “Beni Seçin İstanbul İle Kıbrıs’ı Alacağım” şeklinde  vaatleri oldu. Sonra 

1964’te Kıbrıs olaylarında Cengiz Topel olayları yaşandı. Ben o zaman Siroz adasında 

askerdim. Biz katırcılar-Yunanistan ordusunda askerlik yapan Türkler genel olarak katırcı 

olurdu- ile Yunan komünistlerini  ayırdılar ve diğerlerini cepheye gönderdiler.”diyor. 

Rıfat Maşazade 
250

 aynı tespitte bulunuyor; “ İstanbul’daki 6-7 Eylül olayları olduğu 

zaman Rodos’ta zor günler yaşadık. O günlerden birisinde  ellerindeki sopalarla 

Palikaryalar “Türklere ölüm” bizim eve doğru geldiler.Komşumuz olan bir Yunanlı aile, 

burada ben oturuyorum diye bizi kurtarmıştı.” 

Diğer yandan ada Türklerin kimileri  de birlikte yaşadıkları Yunanlardan fazla 

düşmanlık görmediklerini,Yunanistan karaadasından sonradan gelen Yunanların düşmanlığı 

körükledikleri söylemektedirler. 

Kimya Civelek 
251

“ Bana göre Atina’dan,Yunanistan’dan gelenler Türklere karşı 

daha düşmanca hareket ediyorlardı.  Menfaatleri sebebiyle yaygaralık  yapıyor,kendilerini 

üstün göstermek istiyorlardı.  1974’de ise ilişkiler daha da bozuldu.Yunan   bir arkadaşım 

vardı, arabamla onu dükkana getirirdim,ancak hareketten sonra başkaları görür diye 

arabama binmek istemedi.” 

Adı saklı Rodoslu bir Türk 
252

  benzer  söylemi şöyle dile getirmektedir; “Rodos’ta  

birlikte yaşadığımız Rumlar’da fazla düşmanlık görmedik diyebilirim.Ancak  

Yunanistan’ın bir yerinden  gelenler Türklerle yaşamadıkları için onlarla  birçok problem 

yaşadık. 

Ben size bir hikayemi anlatacağım.Birkaç yıl önce biz eşimle Atina’ya gitmiştim.  Bir 

misafirlikte karşılaştığım Yunanlar bize çok yabancı davrandılar.Kapıyı ben 

açmıştım.Yunan kadın bana şöyle dik dik baktı.  Ben de; “Niye öyle bakıyorsunuz ne 

oldu,ben de sizin gibi insanım” dedim,O da “AA,siz  Türksünüz tek gözlü bekliyordum” 

dedi. O anda ağzım açık kalakaldım. “Şimdi öyle insan var mı ?”dediğim zaman , “Ben 

öyle okudum, öyle biliyordum” demesin mi? Şaka gibi.Bu  bu olayı her vakit anarız.” 

Suna Hamid ise Yunanistan kara adasında Türklere karşı nefretin daha yüksek 

düzeyde olduğunu bir arkadaşının karşılaştığı davranışı örnek vererek anlatıyor
253

; “Türklerle 

Yunanlar Arasında şu anda dostluk olmaz. Yakın zamanda benim arkadaşlarımdan  birisi 

Atina’ya turist olarak gitmiş. Bir lokantada  girmişler. Lokantacı servis yaparken siz 

nerelisiniz demiş. Onlar Türküz cevabını verince servisi yapan kişi tabakları ters yüz edip 

bırakmış ve servis yapmamış. Yunanların kuyruk acıları mı var bilemiyorum ama böyle 

Türklere karşı bir yukarıdan bakma durumu var yani. Ben bundan dolayı dostluk 

olamayacağını düşünüyorum.” 

Ancak  Türklere karşı Yunanlardan gelen daha yüksek düzeyde nefretin Türkiye 

Cumhuriyeti tarafından 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Hareketi ile ortaya çıktığı 

söylenebilir. Muhammet Ali Paşa; 
254

“1974 yılındaki Kıbrıs Hareketinden sonra bir kısım 

Yunanlar da Rodos’a Türk askerleri çıkarma yapacaklar diye çok korktular.” 
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Adın saklı  tutan Rodoslu bir Türk
255

 şöyle diyor; “1974’de  çok kişi eziyetten geçti. 

200 kişinin  işkenceden geçtiğini söyleyebilirim. Bunlardan  ikisi çok kısa sürede,  beşide 

zamanla vefat etti. Benim  de dükkanımı, arabamı yaktılar. Üstelik yangın elektrik tesisatını 

tamir ettirmediğim,yangın bundan çıktı  diye suçlayarak beni mahkemeye verdiler. Oysa  

ben kundaklanmış olduğunu biliyordum.Benim  şahitim Pireka isminde Rum-İtalyan 

karışımı bir elektrikçi vardı .Pirika,”Tesisatta bir şey yoktu,dükkanı yaktılar” deyince  , 

mahkemedekiler af edersiniz ho ho ho diye güldüler, dalga geçtiler.Mahkemeye beni 

çağırmadılar. Fakat dükkan yandığında ben emniyeti ,itfaiyeyi, hem de  elektirikçiyi 

çağırmıştım. Onlar, “Dükkanı yakmışlar,kundaklamışlar” demişti. Ancak bir tespit ve belge 

vermeden çıktılar ve  gittiler”  
Demir Kıbrıslı 

256
da Türklere karşı asıl kırılmanın ,Türkiye’nin  1974’de Kıbrıs’a 

yaptığı Barış Hareketi ile başladığını dile getiriyor ve “ Çıkartma olduğu gün bizi hemen 

askerlik şubesine çağırdılar. Kaydımızı yaptılar. Yunanlı komşular bize bağırdılar,evimizi 

taşladılar. Şinasi öğretmenimizin casusluk yapıyor diye 23 ay içeri aldılar,dövdüler,dişlerini 

söktüler.Bundan Amerikan uyruklu bir Türk de nasibini aldı.Birçok kişi dayak yedi.Ben 

esnaf idim. Kestiğim faturaları adım Türk olrak geçtiği için maliye kabul etmemeye başladı. 

İşte o zaman ayrımcılığı hissettim. Artık buradan yiyecek başka ekmek yok dedik, göç 

ettik.” 

Rodoslu bir Türk Kıbrıs hareketinden sonra  işinden olduğunu ve Amerikan yurttaşı 

bir Türkün bile işkenceden geçtiğini anlatıyor
257

; “1974 senesinde Kıbrıs meselesinden 

dolayı işime  son verildi. Tabi çok tatsızlık oldu, bir çok soydaşımız dayak yedi, hatta eşimin 

akrabası taksicilik yapıyordu,  kendisi Amerikan yurttaşı idi, epeyce yıprandı, ayaklarından 

asmışlar onu. Olay şöyle olmuş:Taksiye binen  müşteriler nedensiz şikayette bulunmuşlar. 

Polisler, arabasını  kaza süsü vermiş gibi bir yol kenarına koymuşlar, ayaklarından 

asmışlar ve dövmüşler, gece on ikide kapının önüne bırakmışlar.Gördüğümüzde yüzü gözü 

morarmıştı. 

1974’den sonra Türklerin bir kısmı artık adada kalmak istemedi.Aslında göç 1972 

Türk okulunun kapatılmasıyla başlamıştı.  Türkiye’de akrabası olanlar veya okuma 

çağında çocuğu olan aileler Türkiye’ye göç ettiler. 1974 senesinde de daha yoğun göç oldu. 

Uzgur köyü yüzde yüz Türk nüfusundan oluşuyordu, hemen hemen yarıdan fazlası göç etti, 

Kızıltepe yüzde yüzü Türk’tü oradan  da göçtüler. Gani Ahmet’ten ,Kandilli’den göç 

edenler oldu. Bütün bu saydığım yerler o tarihlere kadar yüzde yüz Türklerden 

oluşuyordu.” 

İstanköylü bir Türk ise 
258

; “ Kıbrıs hadisesinden sonra  bize ayrımcılık yapmaya 

başladılar.  Ticari ilişkiler devam etti,  ama komşuluk ilişkilerini zedeledi. Ben o  sıralarda 

köyde çalışıyordum,  şehirde toplanan Yunanlar bize bağırıyorlardı.Çocuklara evin kapısını  

kapatmayın dedim.Çünkü kapıyı kapatsan, gelecekler kapıyı kıracaklar.  Onlara 

korkumuzu göstermedik. Kapıya oturdum. Çünkü korku gösterirsen dalacaklar evlere. 

Sonra kurtardık yakayı.”diyor. 

Adının verilmesini  sakıncalı bulan bir Rodoslu
259

 da “1974 sırasında otellerde 

çalışan Türklerin işlerine son verilmesi için otel sahiplerine baskı yapıyorlardı.Türkleri 

işten kovmazsanız “Sizin otelinizi yakacağız, yıkacağız, ziyan edeceğiz “demişlerdi.Benim 
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kocam da   bir otelde çalışıyordu,ancak patronları onu sevdikleri için tehditler geçinceye 

değin 3-4 ay izin verdiler.”şeklindeki baskıyı anlatıyor. 

Kıbrıs olayları ile ortaya çıkan nefret ve baskı ortamının Türkiye’ye göçü hızlandırmış 

bulunmaktadır. 

Bu konuda Dürdane Kovacıoğlu 
260

; “  Kıbrıs olaylarına  kadar Yunanlar ile Türkler 

arasında bir önemli olay yoktu.Ancak Türkiye’nin Kıbrıs’a asker çıkarmasından sonra eski 

düşmanlıklar tazelendi. Düşmanlık belirtileri baş gösterdi . Türkçe konuşmaya bile 

korkuyorduk. Kocama yunan arkadaşları bir süre görüşmeyelim dediler.İkinci hareketten 

sonra Türkiye’ye göç etmenin zamanı geldi dedik.” diye açıklama yapmaktadır. 

Türkiye’ye yerleştiği halde adını vermek istemeyen Rodoslu bir kadın ise şunları 

söylüyor 
261

;  “1974 yılında  en sevdiğim yunan arkadaşım bile “sizi keseceğiz” dedi,şok 

olmuştum.Türkiye’ye kaçtım”.  

Bir başka Rodoslu Türk te 
262

aynı şeyi ifade ediyor; “1974’den sonra Türklerin göçü 

hızlandı.Mallarını,arazileri ucuza sattılar.Duyduğumuza göre,papazlar topraklarını  

satmak zorunda kalan Türklerin mallarını alanlara  “Sakın  peşin para vermeyin,taksitle 

alın, onlar Anadolu’da bizim bütün mallarımızı gasp ettiler” diye vaaz ediyorlarmış.” 

Sevim Halepli 
263

 de benzer bir değerlendirme yapıyor; Kıbrıs harbinde herkes 

korktu.Çoğu Türk  topraklarını yok pahasına satarak Türkiye’ye göç ettiler.Adada az  

sayıda  Türk kaldı.” 

Bir başka Rodoslu 
264

ise şaka niyetiyle söylediği bir sözden bile cezalandırılmış ve 

yalan söylemek zorunda kalmış; “Yunanlarla ilişkilerimiz  iyiydi. Ama Kıbrıs Hareketi ile 

aramız bozuldu. O günlerde  Yunan arkadaşlarla şakalaşırken Türk gemileri gelecek 

Rodos’u bombalayacaklar  demiştim. Şakamı sahi sandılar. Karakola götürdüler  ve 

emniyetçilere ifade verdim. Karakol polislerinden  birisi bana şu soruyu sordu ;”Türk 

askerleri gelse sen kime silah sıkacaksın?” Ben de “Türklere sıkarım” demek zorunda  

kalmıştım.” 

Ahmet Kırevliyası
265

,Türklere karşı gerilimli günlerde  nefret ve baskının fazlalaştığını, 

Türklerin  Yunan resmi dairelerinde işleri  güçlükle çözümlendiğini, babasının  süt pazarlama 

izini alırken çok zorlandığını, Yunan çocuklarının Türk çocuklarıyla konuşurken aşağılatıcı 

terimler kullandığını,bunlarda  birisi  sünnet edilmiş ancak Kesik  Türk anlamına gelen 

“Turko-Kommeno”   diye hitap edildiğini ve tarih kitaplarında milliyet vermeksizin Türklere 

karşı düşmanlık ve hakaret dolu yaklaşımlar  olduğunu söylüyor ve şu olayı anlatıyor; 

“Beş-altı yaşlarında idim.Galiba Türkiye’de 6-7 Eylül olaylarının yaşandığı 

günlerdi.Akşam üzeri babam şehirden gelince evin kapısını telaşla kilitledi.Av tüfeğini eline 

aldı.Fişekliği boynuna aştı. Sabaha kadar uyumamışdı.Olayları tam bilmediğim ve 

algılamadığım için merak ederek nedenini sordum. “Oğlum,Türkiye’de İstanbul’da bazı 

olaylar olmuş.Yunanlar bunun öcünü bizden çıkaracaklar diye duyum aldık.Bizi kesmeğe 

gelirlerse kendimizi korumak için silahlandım. En azından kendimizi koruruz. Kolay teslim 

olmayız.” demişti.”  
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Bugün için nefret ve baskı ortamı azaltılmış gibi görünüyor.Bununla birlikte Rodos ve 

İstanköy’de baskı ortamı yerel basında yer alan haberler ile sürdürülüyor.  

Örneğin 2000 yılında kurulan Rodos Müslümanları Kardeşlik ve Kültür Derneği 

Rodos Müslümanları Kültür Derneği için yerel gazeteler “Ankara’nın ajanı” yazdılar
266

.  

Rodos ve İstanköy’de nefret temelli saldırılar da yaşanıyor. Kabapınar Kadın Cem 

Evi, İstanköy Belediyesi tarafından yıktırılarak yerine park yapılmış bulunmaktadır.  

İstanköy’de ise Cezayirli Gazi Hasan Paşa Camii ve Lonca Camii, sprey  boya ile 

boyanmıştır.  

Geçtiğimiz 23 Aralık 2010 tarihinde de Rodos Müslümanları Kardeşlik ve Kültür 

Derneği’ne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırı düzenlenmiştir
267

 
268

. Gazeteler 

yansıyan bilgilere göre saldırganlar dernek kapısı önündeki paspasa benzinle ıslatılmış bez 

parçalarını yakarak atmışlar, alevlerin etkisi ile dernek camlarından kimileri kırılmıştır. 

 Bir başka olay 24 Şubat 2014’de yaşanmıştır. Rodos'ta , kimliği belirlenemeyen 

kişilerce Türk -Müslüman mezarlığına yırtılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve aşırı milliyetçi 

Altın Şafak Partisi'nin (Hrisi Avgi) bildirilerinin atıldığı bildirilmektedir
269

 
270

. 

 

 

 

Askerlik Sorunu 

Osmanlı Dönemi 

Adalarda 1846 tarihli Kur'a Kanunu  kapsamında  bölgenin ileri gelen yöneticilerinin  

gözetimi altında ve nüfus sayımı yapılmış yerlerde yaşı 19-20 olanlar arasında kura çekilerek 

askere alınanlar sGitmek istemeyenler bedel-i şahsî adı altında kendi yerlerine askere gidecek 

olanları bildirirlerdi. Yerine gidecek birisini bulamayan ise bedel-i nakdî adı altında belirli bir 

miktarda para verirlerdi
271

. 

Bedel-i şahsî ya da bedel-i nakdîyi ödemek istemeyenlerin  dışında adalar 

Türklerinden  çok kişinin Osmanlı Devleti’ne askerlik yaptığı,bir kısmının da İtalyan’ın 

adaları  işgalinden önce askere yazılarak Balkan Savaşı’na katıldığı biliniyor. Abdurrahman  

Kaymakçı anılarında,Balkan Savaşı’na katılan Mustafa ve Hüseyin adlarında iki kardeşinden 

birinin şehit,diğerinin ise kayıp olduğunu ve akibetinin bilinmediğini  yazıyor
272

.Söylentiye  

göre kayıp kardeşi,aynı anda aileden iki kişinin askere gitmesini uygun bulmamış, bedel-i 

nakdî ödemediği için  babasına çok kızmış,bu nedenle Rodos’a dönmeyip Çeşme’de Bir Türk 

kızı ile evlenip Amerika’ya yerleşmiş. 

İtalyan Dönemi  ve İkinci Dünya Savaşı Yılları 

1912 de İtalya’nın Onikiadaları işgalinden sonra  İtalyan Hükümeti,adalar halkını 

askerlikten muaf tutmuştur.Bir ara adalar ahalisininden asker alınacağına  söylentileri  ortaya 

da çıkmıştır.Rodos adasında  çıkan “Selam” gazetesinde  Lozan Andlaşmasına göre adalar 

ahalisinin askere alınmayacağı ve bu söylentilerin doğru olmadığı konusunda açıklamalar 

yayınlanmıştır
273

.Askerlik hizmeti dışında  kimilerinin faşist birliklerine girdiği söyleniyor.  
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Kimilerinin de Rodos’ta  polislik yaptıkları bildirilmektedir
274

.Halil Kayalar, “Babam 

Mehmet Kayalar İtalyan polisiydi”demiştir.  

Yunanistan Dönemi 

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri (Elinikes Enoples Dinamis), Yunanistan devletini içten 

ve dıştan gelebilecek olan tehditlere karşı savunma vazifesini üstlenmiş olan silahlı devlet 

kuvvetidir
275

. 

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri: Yunanistan Milli Savunma Genelkurmay Başkanlığı, 

Yunanistan Kara Kuvvetleri,Yunanistan Deniz Kuvvetleri  ve Yunanistan Hava 

Kuvvetleri’nden oluşur. 

Paramiliter kuruluşu olarak Ticari Denizcilik ve Ada Siyaseti Bakanlığı'nın yetkisi 

altında bulunan Yunanistan Sahil Güvenliği  ise savaş zamanında Yunanistan Deniz 

Kuvvetleri'ne yardım eder. 

Günümüzde  de Yunanistan’da zorunlu askerlik hizmeti sürdürülmektedir.2014 

Ağustosundan itibaren Kara kuvvetlerinde  askerlik 9 aya inmiş bulunmaktadır
276

.İlgililer  

kara kuvvetlerindeki süre indiriminin profesyonel asker sayısının artması sayesinde gündeme 

geldiğini kaydetmişlerdir.Deniz ve hava kuvvetlerinde süre değişmemiştir.  

Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Yunanistan yurttaşı Türkler askerlik görevlerini 

Yunanistanın değişik bölgelerinde yapmaktadırlar.Ancak Batı Trakya Türklerinde de olduğu 

üzere burada   dört önemli konuda ayrımcılık yapıldığı  dikkati çekmektedir. 

Bunlardan birincisi,Yunanistan uyruklu Türklerin hemen hepsinin,askerlik hizmetini 

muharip sınıflarda 

yaptırılmadığıdır.Türkler,katırcılık,depoculuk,marangozlu,kazmacılık,şoförlük  gibi 

hizmetlerde  görevlevdirimektedir. 

Cengiz Kovacıoğlu“Askerlikte katırcılık yaptım.  Katırcılıkta  katırlara havan 

topunu yüklüyor ve ders verilen  yere  taşıyordum . Bu 24 aylık süre içersinde  Türk 

olduğum  için bir zorlukla karşılaşmadım.Koministlere ve solculara da  katırcılık 

yaptırıyorlardı.Onlardan çekiniyorlardı.”
277

, 

Demir Kıbrıslı 
278

 “Temel eğitimden sonra sınıfım katırcılık oldu.  Drama’da katır 

şoförü olarak 6 ay görev yaptım. 6 aydan sonra komutanlarım beni tamirhaneye aldılar. 

Tamircilik yaptım. Komutanlardan ben   Türküm  diye diye bir kötülük görmedim.  Öyle 

dışlama falan olmadı .Rahat bir askerlik geçirdim.” ve adını sakınan Rodoslu Bir Türk ise 

“Temel eğitimden sonra bana teknik okula gittiğim için  makinistlik ile kurslara 

gönderdiler.  Makinist olarak devam ettim, arabaları bozardım, tamir ederdim .Eğitim de 

silah da verdiler. Gümülcine’den gelen arkadaşlar Türkçe konuşuyorlardı, onlar 

yabancılık çektiler. Neden konuşmuyorsunuz   diye sorduklarında bilmiyoruz derlerdi ama 

biliyorlardı.Ancak  onları da ellemiyorlardı.”
279

şeklinde askerlikleriyle ilgili anılarını 

anlatmaktadırlar. 

İkincisi ise genellikle ellerine ateşli silahların teslim edilmeyişidir. Muammet Ali Paşa 

bunu şöyle idade ediyor
280

  

“Askerliğimde  acemi birliğini 2 ay Tripoli’de geçirdim, daha sonra Girit adasına 

gönderdiler.Ailem ile mektuplaşmada   zorluklarla karşılaştım. Yunan çocuklarının 
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mektupları geliyor, biz hiçbir haber alamıyorduk. Şimdi hala o üzüntüyü 

yaşıyorum.Devamlı çukur kazdırıyorlardı ve korkuyordum. Nerde angarya varsa bir çukur 

kazılacak akşama kadar çukur kazıyorsun, işe yarayacak bir şeyde değil kazıyorsun,sanki 

bizi içine gömecekler gibi bir  his yaratılıyor gibi geliyordu. 

Acemi birliğinde atış yapmaya gittik .Böyle iyi isabet tutturan adamların isimlerini 

yazdırıyorlar, biz de yazdırdık ismimizi.Ancak  ismimiz Ahmet olduğu için sana ihtiyaç 

kalmadı dediler. Nöbette bize silah vermediler.” 

Buna karşılık nöbet sırasında ellerine silah  alanlar da vardır. Sözgelişi adını 

açıklamak istemeyen adalar Türklerden kimileri ellerine  verildiğini söylemektedirler
281

 
282

. 

Üçüncüsü ise hiçbir yüksek öğrenimli Yunan yurttaşı Türkün  subay  olmadığıdır.Bu 

iki nedenden kaynaklanmaktadır.Yakın dönemlere değin Rodos ve İstanköy’de yaşamakta 

olan Türklerin Yunanistan’da  yüksek eğitimi yapmayışıdır.İkincisi ise Türkiye’de yüksek 

eğitim yapan Yunan Yurttaşı Türklere yunan üniversitelerinde denklik verilmeyişidir. 

Dördüncüsü ise şudur; Bir kural olarak Yunan etnik kökenden gelen kişiler, askerlik  

görev sürelerinin belli bir kısmından sonrasını ailelerinin bulundukları şehirde 

yapabilmektedirler. Ancak bu kural Yunanistan yurttaşı olan Rodos ve İstanköy Türklerin 

çocuklarına uygulanmamaktadır
283

. 

Bununla birlikte anılan durumların dışında Yunanistan Devleti’nin askerlik yapmakta 

olan Yunan Yurttaşı Türklere karşı genellikle  horlama yapılmadığı görüşme yapılan kişiler 

tarafından dile getirilmektedir. 

Diğer yandan kimi olumsuz söylentilerin zamanın ruhuna göre ortaya çıktığı da 

belirtilmektedir. Macit Külür 
284

bunu şöyle belirtiyor: 

“Ben askerlik yapmadım. Ancak benim ikizim 1975 yılında Yunanistan’da askerlik 

yaparken  rahmetli oldu.Hastalandığını söylediler. 

Bu yıllarda bir söylenti de şöyleydi;Trakya’da Yunanistan  Türkiye’den gelebilecek 

bir askeri harekete karşı Meriç nehri   üzerinde tedbirler almıştı. Bu tedbirler arasında 

birliklerin ön safına Yunanistan Uyruklu Türklerin yerleştirilmişti. Olası savaşta ön önde 

konuşlandırılan Türklere  zayiat verdirilecekti.” 

 

RODOS ve İSTANKÖY TÜRKLERİNDE  ÖRGÜTLENME 

Adalarda Rodos ve İstanköy Türklerinin Örgütlenmesi 

Osmanlı ve İtalyan Dönemi 

Rodos ve İstanköy Türklerinin Osmanlı,arkasından İtalyan işgaliyle başlayan dönem 

içinde birçok  örgüte sahip olduğu gözlemlenmektedir.Bunlar arasında  Rodos İslam Cemaati 

Heyeti, İstanköy  İslam Cemaati Heyeti, Rodos Menfaat-ı Milliye Örgütü, Fukaraperver 

Cemiyeti,İslam Spor Kulübü ve Makabir-i İslamiye  Komisyonu gibi örgütlenmeler 

sayılabilir
285

. 

Rodos İslam Cemaati Heyeti 

İtalyan döneminde Rodos’taki Türk-Müslüman topluluğun işlerini yürüten 

kuruldur.Heyetin seçimi için halkın ileri gelenleri toplanır ve 21 kişiden oluşan bir aday listesi 

hazırlanırdı.Valiliğe sunulan listeden 7 kişi yönetim kurulu olarak atanırdı. Yönetim kurulu 
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kendi aralarından başkan,başkan yardımcısını seçerdi.  Rodos İslam Cemaati Heyeti’nin 

işlerini yürüttüğü bir çalışma ofisi vardı.Cemaatın toplantı yer ise Hafız Ahmet Ağa 

Kütüphanesi idi.Cemaat Heyeti,Ramazan ve Kurban Bayramlarda kütüphanede 

bayramlaşırlardı.Vali ve devletin temsilcileri burada kabul edilirdi. 

İtalyan hükümeti 1930 yılından yayınladığı bir genelgeyle Rodos İslam Cemaati 

Heyeti’nin görev alanını sınırlandırmıştı .Vakıfların ve okulların yönetim ve hesaplarıyla 

ilgilenmeleri görevleri ellerinden alınmıştı. Bu bağlamda   görev alanı genel olarak 

evlilik,boşanma,miras  ve din gibi konulara  indirgenmiştir.Müftülük makamı için meclis bir 

aday belirleyecek,ancak atama vilayet makamı tarafından gerçekleştirilecekti. 

Yunanistan döneminde bir süre devam eden heyet,daha sonra işlevsiz duruma 

getirilerek kapatılmıştır. 

İstanköy  İslam Cemaati Heyeti 

İstanköy  İslam Cemaati Heyeti’nin de görev alanı Rodos İslam Cemaati Heyeti gibi 

değişim göstermiştir.Bu dernekte Rodos’taki gibi kapatılmış bulunmaktadır.  

Rodos Menfaat-ı Milliye Örgütü 

Türkiye’deki Milli Mücadele sırasında kurulmuş bulunan bir gizli örgüttür. 

İtalyanlardan satın alınan  silahlarla Anadolu’ya  silah sevkiyatı  yaptığı bilinmektedir.Ayrıca 

Türkiye’de okul,köprü gibi binaların yapımında da bulunmuşlardır. 

Fukaraperver Cemiyeti 

Fakirlere yardım için kurulmuş bir dernektir.Dernek,bağış toplamak için  

konserler,eğlenceler,film gösterileri,piyangolar gibi sosyal etkinlikler düzenlerdi.Osmanlı 

döneminde kurulan dernek,İtalyanlar döneminde daha etkin çalışmıştır.Yunan döneminde 

kapatılmıştır. 

İslam Spor Kulübü 

İslam Spor Kulübü,Türk-Müslüman gençlerini bir araya toplamak,onların spor 

yaparak hem vücut gelişmeleri,hem de yararlı işlerle uğraşmalarını sağlamak amacıyla İtalyan 

döneminde kurulmuştur. Spor kulübü,başta futbol olmak üzere bisiklet gibi sporlarda 

çalışmalar ve yarışmalar  düzenlemiştir. Yunan döneminde  çalışmaları sona erdirilmiştir. 

Makabir-i İslamiye  Komisyonu 

Müslüman mezarlarının düzeni ve korunması için 1916 yılında oluşturulmuş bir 

komisyondur.Ancak daha sonra komisyonun görevinin  sona erdirildiği bilinmektedir. 

İngiliz Dönemi 

Rodos Türk Halk Kulübü 

İngiliz döneminde Rodos Türk Halk Kulübü’
286

nün kurulduğu bilinmektedir.Burada 

üzerinde durulması gereken nokta,dernek adında Türk sözcülüğünün kullanılmasına izin 

verilmesidir.Bu iki açıdan önemlidir.Birincisi adalarda Türk varlığının kabulüdür. İkincisi ise  

İngiliz yönetiminden sonra adaya yerleşen Yunanistan Devleti’nin adalarda Türk 

yoktur,Yunan Müslümanı vardır söyleminin geçersizliğini belgelemektedir
287

.1945- 1946 

öğretim yılı sonunda bir Rodos Türküne verilen ilkokul karnesinin “Rodos Türk İlkokulları 

Müdürlüğü” tarafından düzenlenmiş olması da adadaki Türk varlığının kabulüne ilişkin ciddi 

bir kanıt niteliğindedir
288

.  
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Yunanistan Dönemi 

Yunanistan döneminde ise  adalarda daha sonra Vakıf Malları Yönetim Kurumu adını 

alacak Evkaf İdareleri   oluşturulmuştur. 

Sivil toplum örgütlenmesi bağlamında  ise Rodos Müslüman Kültür ve Kardeşlik 

Derneği ile   İstanköy Müslüman Kültür ve Kardeşlik Derneği kurulmuştur. 

Rodos Evkaf İdaresi/ Rodos Vakıf Malları Yönetim Kurumu 

Rodos'taki camilerin bakımı ve onarımı amacıyla kurulan Evkaf-ı Mazbuta (Camiler 

Vakfı) ile adadaki Türk okullarının masraflarının karşılanması için kurulan Evkaf-ı Mektebiye 

(Okullar Vakfı), 1929  yılında İtalyanlar  tarafından"Rodos Evkaf İdaresi" adı altında 

birleştirilerek Evkaf Kanunu ile yönetilmeye başlanmıştı. Ada  1947 yılında Yunan 

yönetimine geçince Evkaf Kanunu, Yunancaya çevrilerek Evkaf Nizamnamesi adını almış 

bulunmaktadır. Bu kanuna göre vakıfların yönetim kurulu, adadaki Müslüman Türkler 

tarafından önerilecek isimler arasından valilikçe atanmaktadır.Ancak, kağıt üzerinde kalan bu 

uygulama 400 yıllık vakıfların yağmalanmasına kapı açmıştır. 

Rodos ve İstanköy’deki vakıflar yüzde 0,6 oranında emlak vergisine tabidir. Başka bir 

ifade ile Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türklere ait vakıflar, gayrimenkulleri olan ticari bir 

kuruluş ile aynı oranda emlak vergisine tabi tutulmaktadır. Buna karşılık Yunanistan’daki 

Ortodoks Hıristiyan Kilise Kurumları ve Kilise her türlü vergiden muaftır. Burada bir eşitliğin 

olmadığı gözlemlenmektedir. Bu haksız uygulama, adeta vakıf mallarının elden çıkartılmasına 

bahane oluşturma mekanizmasına dönüşmüştür(Bakınız; Rodos ve İstanköy’de Vakıflar) 

İstanköy Evkaf  İdaresi/İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu 

İstanköy Evkaf İdaresi de Rodos Evkaf İdaresi’ne benzer görevleri yerine getirmek 

üzere oluşturulmuştur.  

Rodos Müslüman Kültür ve Kardeşlik Derneği 

Rodos’ta bir sivil toplum örgütü olarak 1912’de kurulan “Rodos Türk Toplumu” 

örgütü   kurulmuştu.Bu dernek 1967 yılında yasaklanmış ve 1987 yılında kapatılmıştı. 

Uzun yıllar örgütsüz kalan Rodos Türkleri,uzun süren bir hukuksal mücadeleden sonra  

2000 yılında Rodos Müslüman Kültür ve  Kardeşlik Derneği’ni kurmuşlardır. 

Derneğin kurulma gerekçeleri  arasında vakıf mallarına sahip  çıkmak,Rodos 

Müslüman Türk toplumunun dil ve dinleriyle ilgili konularda etkinlik yapma gibi konular 

sayılabilir. 

İstanköy Müslüman Kültür ve Kardeşlik Derneği 

İstanköy Müslüman Kültür ve Kardeşlik Derneği’nin kurulma gerekçesi 

arasında,Rodosta olduğu üzere vakıf mallarına sahip  çıkmak,İstanköy  Müslüman Türk 

toplumunun dil ve dinleriyle ilgili konularda etkinlik yapma gibi konular sayılabilir. 

 

Türkiye’de Rodos ve İstanköy  Türklerinin Örgütlenmesi 

            Rodoslular Kültür ve Dayanışma Derneği 

            Rodoslular Kültür ve Dayanışma Derneği
289

,1959 yılında Ankara’da kurulmuş 

bulunmaktadır. Derneğin  daha sonra,Rodos ve Onikiadalar Türklerinin büyük bir  

çoğunluğunun  yaşadığı İzmir’e  nakil edildiği bildirilmektedir. Bununla birlikte derneğin 

herhangi bir etkinlik yapamaması nedeniyle  iz bırakmadığı ve kapandığı görülmektedir. 

 

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği 
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Türkiye’ye yerleşen Türklerin günümüzdeki tek  sivil toplum temsilcisi 

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’dir.1996 yılında İzmir’de 

kurulmuştur.Derneğe bağlı İstanbul Şubesi ise 2014 yılında oluşturulmuştur. Derneğin 

amaçları arasında; Türkiye’ye göç etmiş Rodos, İstanköy ve Onikiadalı Türkler arasında 

dayanışmayı artırma, kültür, örf ve geleneklerini yaşatma ve öğretme, adalardaki Osmanlı 

Türklerinden kalma kültür eserlerini yaşatma, koruma ve restorasyonu için çalışan kurumlara 

yardımcı olma,miras hakları dahil, her türlü kültürel haklarını koruma için girişimlerde 

bulunma  ile adalardaki Türk mezarlarının bakımı ve korunması için çalışmalarda bulunma 

gibi konular sayılabilir
290

.  

Dernek,sosyal etkinliklerin yanı sıra Türkiye ve Dünyada Rodos ve İstanköy 

Türklerinin  özellikle kültürel kimliğinin korunması konularında farkındalık yaratacak  

bilimsel çalışmalar yapmaktadır.  

Rodos ve İstanköy Türklerinin  sivil toplum anlamında örgütlenmeler çok yeni 

sayılabilir. Rodos ve İstanköy’de  örgütlenmenin geç kalmasının birçok nedenleri vardır. En 

önemli nedeni, uzunca bir süre İtalyan ve Alman işgali sırasında ve arkasından adaların 

Yunanistan’a verilmesiyle Türklere karşı uygulanan kimliklerinin yok edilmesine yönelik 

devlet uygulamalarının yarattığı korku  olduğu söylenebilir.Bu korku beslenmektedir.Örneğin 

Rodos ve İstanköy’de  dernekler kurulduğu zaman  Türkiye’nin ajanı olarak 

suçlanmışlardır
291

 

Anılan devlet korkusu,Türkiye’ye göç eden birinci kuşağa da  yansımıştır. Sivil 

toplum örgütlenmesi, devletle karşı karşıya kalmak gibi algılanmıştır. Diğer yandan adalarla 

ilişkilerini sürdüren göçmenler, Türkiye’deki örgütlenmeden Yunanistan’daki akrabalarının 

zarar göreceği algısına da sahiptiler. Bu nedenle birinci kuşak, sivil toplum örgütlenmesine 

karşı sürekli çekimser, hatta uzak kalmıştır. Örgütlenme bilinci, Rodos ve İstanköy doğumlu, 

ancak Türkiye’ye göç ederek eğitim ve mesleklerine Anayurt’ta kavuşan ikinci kuşakta 

zamanla ortaya çıkmıştır. 

 

RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLERİNDE GÖÇ 

Göç, insan ya da insan topluluklarının “asıl yerinden ulaşılmak istenilen yere 

hareketidir”
292

şeklinde tanımlanabilir. Ancak bu haliyle göçün tanımı eksik ya da yetersiz 

gibi algılanabilir,çünkü göçün içinde hüzün, geride bırakılan maddi manevi birikimler, anılar, 

yaşanmışlıklar vardır. Bu bakımdan hiç bir kavram ya da cümle göçün tanımını yapmaya 

yeterli değildir,göç kavramının anlamlandırılmasında mutlaka bir eksiklik söz konusu olabilir. 

Yaşanılan coğrafyadan bir başka coğrafyaya göç etmenin siyasi, sosyal, ekonomik nedenleri 

olabileceği gibi “psikolojik” nedenleri de göz ardı edilmemelidir. En azından Rodos ve 

İstanköy’den Anadolu’ya yapılan göçlerdeki en belirgin özelliklerden birinin de bu olduğu 

kesindir.  

Rodos ve İstanköy adasından Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelere yapılan 

göçlerin bir kısmı “gönüllü göç” olmakla birlikte çoğunluğunun “zoraki ve zorlayıcı göç” 

olgusuyla açıklanabileceğini söylemek gerekir
293

. Adalar Türkleri,Türk kimliklerini 
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korumak,Türkçe eğitim alabilmek ve yer yer daha iyi  koşullarda iş olanaklarına sahip 

olabilmek amacıyla Anadolu’ya göç  etmişlerdir. 

1924’de Roma’da toplanan Göçler Kongresi,göç ve göçmen kavramlarına kısmi de 

olsa uluslararası yeni boyutlar kazandırması açısından önemli bir etkinlik olmuştur.  

Kongrede göçmen terimi , “iş bulmak amacıyla vatanını terk eden ve daha sonra buna eşlik 

eden kimse” olarak tanımlanmıştır. 1932’de Cenevre’de toplanan kongrede göçmenler “geçici 

ve sürekli” olarak sınıflara ayrılmış, Birleşmiş Milletler Nüfus Komisyonu da “geçici 

göçmen, sürekli göçmen, mülteci ve mübadil” ayrımını kabul etmiştir. Türkiye’de ise “ 

yerleşmek üzere gelenler” göçmen sayılmış, bunlar devlet tarafından yerleştirilenler ve 

yerleştirilmeyenler olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
294

 Göçün toplumsal değişime yönelik en 

başat etkisi hiç kuşkusuz “insanların başta evlenmeler yoluyla olmak üzere  ya da başka 

şekillerde toplumların karışmasını, kaynaşmasını sağlar; böylece çeşitli etnik gruplarda, 

farklı renklerde toplumlar, kültürel ve biyolojik anlamda birbirlerine karışma imkânına 

kavuşurlar”.  
Göç eden ya da göçe zorlanan toplulukların dinsel, kültürel ve sosyal yönden benzer 

toplumsal grupların yaşadığı coğrafyaya göçleri bu toplumsal kaynaşmayı daha hızlandırır. 

Bu “kültürel bir entegrasyon sürecini” de beraberinde getirir. Ancak bu gibi durumların tersi 

de yaşanabilir. Nitekim siyasi, dini ve sosyal yönden ayrışmanın olduğu toplumlarda göç eden 

kesim ortama ayak uyduramaz ya da var olan ortamın içinde kimlik erozyonu yaşamaya 

başlar; bu durumda “kültürel asimilasyonun” yaşanması kaçınılmaz hale gelir
295

.  

Göçün meydana gelmesinde,toprak kayıpları,doğal ve ekonomik nedenler
296

 ve 

devletlerin baskılarının  da büyük rol oynadığı bilinmektedir
297

. Siyasal baskılar, yaptırımlar, 

şiddet vb. durumlar da yaşanan göç olgusunun bir nedeni olabilir. Temelinde 

“huzursuzlukların” yattığı bu türden göçler “siyasi göç” kavramı içinde yer alır.  

Gerçekte Rodos ve İstanköy’den, başta Anadolu olmak üzere çeşitli ülkelere 

gerçekleştirilen siyasi göçlerin ardındaki asıl  nedenin “savaş” olduğu da göz ardı edilemez.   

Ondokuzuncu yüzyılın başlarında Yunanistan’ın Osmanlı egemenliğinden ayrılma amacına 

yönelik politikaları, 20.yüzyılın hemen başlarında İtalyanların adaları işgali, Balkan Savaşları 

sırasında Akdeniz dünyasının coğrafi sınırlarının tekrar belirlenmesi, İkinci Dünya Savaşı 

içinde ya da sonrasında ve ayrıca 1974 Kıbrıs harekâtından sonra adalardan Anadolu’ya 

çeşitli yoğunlukta göçün gerçekleştiği tespit edilmektedir. Bu yoğunluğun arttığı dönemler 19. 

yüzyıl sonları, İkinci Dünya Savaşı yılları ve 1974 Kıbrıs Harekâtının yaşandığı süreçlerdir. 

Bu bakımdan göç olgusu, Rodos ve İstanköy açısından ele alındığında “çok sayıda ve çeşitli 

huzursuzluklara” dayalı olarak gerçekleştiği kendiliğinden ortaya çıkar. Kültürel, sosyal 

baskı, asimilasyona tabi tutulma, aidiyet ve kimliklerini koruma refleksi, çoğunlukla 

psikolojik/ çok az sayıda fiziksel şiddet gibi nedenler, Rodos ve İstanköy Türklerinin 

Anadolu’ya göçmelerinin başat nedenlerini oluşturmuştur. Aynı kültürün birer öğesi olan 
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Adalar ve Anadolu Türklüğü bu göçlerle birbirinden etkilenmiş; bu etki başta yemek kültürü 

olmak üzere pek çok alanda “maddi ve manevi kaynaşmayı” da beraberinde getirmiştir.  

Ondokuzuncu yüzyılın başlarında Yunanistan, Mora, Eğriboz Yarımadası, Kuzey 

Sporad ve Kiklad takımadalarından oluşan geniş bir sahada kurulmuştu.  Bu sahanın nüfusu 

1821 tarihi itibariyle 938.765 kadardı. Bu nüfusun yaklaşık olarak  yüzde 10’u ise Türklerden 

oluşuyordu. 1821-33 yılları arasında Yunanistan’da yaşanan baskılar nedeniyle Türklerin bir 

kısmı katledilirken, sağ kurtulanlar da yurtlarını terk ederek başka yerlere göç etmeye 

başlamışlardı
298

. Mora İsyanı Yunanistan’daki Türklerin kaderini tayin etmişti. Yunan 

isyancıların Türk yerleşimlerini basması, Rum çeteleri tarafından çok sayıdaki Türk’ün katli 

Yunanistan’dan Türk göçlerini gerekli kılmıştı. Başta İzmir, Çeşme, Eğriboz, Kuşadası olmak 

üzere yoğun olarak Aydın ve Saruhan sancaklarına Türk göçü olmuştu. Yunanistan’daki 

baskıların artması nedeniyle en yoğun Türk göçü 1827-37 yılları arasında meydana gelmiş ve 

Mora ve Eğriboz’da yaşayan Müslümanların bir kısmı Teselya ve Makedonya’ya; bir kısmı 

da Çeşme ve Seferihisar civarına göç etmişti
299

. 1881 yılında ise Teselya’nın elden 

çıkmasından sonra, başta bölgenin merkezi Yenişehir’den olmak üzere, binlerce Müslüman 

Anadolu’ya göç etmiştir. Bunların bir kısmı Batı Anadolu’daki  kıyı kasabalarına, bir kısmı da 

Antalya ve civarına yerleşmişlerdir.
300

 Mora İsyanı, Girit Adası’na da örnek teşkil etmişti. 

Osmanlı devleti toprağı olan Girit Avrupalı devletlerin de körüklemesiyle Yunanistan’ın 

hukuki sorumluğuna geçmiş  ve bu nedenle Mora’daki kanlı baskının Girit’te de 

yaşanabileceğini düşünen çok sayıdaki Giritli Türk,başta Rodos ve İstanköy adaları olmak 

üzere Anadolu’ya göçmek zorunda kalmıştı. 

  Girit Adası’nda meydana gelen Yunan isyanları sonrasında Türkler can ve mal 

güvenliği telaşıyla yoğun bir göç dalgası içine girmişlerdi. Girit Adası’nın 1897 yılı nüfusu 

toplamda 300 bini bulmaktaydı ve bunun 70 bin kadarı Türk’tü. 1900 yılına gelindiğinde söz 

konusu Türk nüfusu 33 bine gerilemişti
301

. 1897 yılında Yunanistan’ın Girit Adası’nı işgal 

etmesiyle birlikte çoğunluğu Rumca konuşan Müslüman Türkler, Anadolu’ya göç etmiştir. 

Ondokuzuncu yüzyılın sonunda Girit’ten Selanik, Rodos ya da diğer Ege adalarına, Ege 

kıyılarına, Konya, Ankara, Anadolu’nun Adana, Halep, Beyrut, Suriye vilayetleri, Tarsus gibi 

güney kesimlerine de yoğun bir göç yaşanmıştı.
302

 Balkan Savaşlarının en şiddetli 

zamanlarında 1912 yılında Girit’te bulunan Türk varlığı  yüzde 9’lara kadar düşmüştü
303

. 

Yunanistan’ın bağımsız bir devlet olarak 19. yüzyılda tarih sahnesine çıkma süreci, 

Yunanistan’daki Türkler için hayli sancılı ve hatta bir ölüm kalım sürecini de beraberinde 

getirmiştir.  

Ondokuncu yüzyılda Yunanistan ve bağlı adalardan Anadolu’ya gelen Türk 

göçmenlerin yerleştirilmesi, onlara araziler sağlanarak; meralar, yaylalar, çiftlikler, çayırlar ve 

boş olan arazilerin göçmenlere dağıtılması suretiyle tarımsal üretim düzenine eklenebilmeleri 

için Osmanlı hükümeti büyük çabalar harcamıştır. Göç ederek Anadolu’ya gelen Türklerin 

damızlık hayvan ve tohum ihtiyaçları karşılanmıştır. Yerleşim alanları olarak iklim  koşulları 

uygun yerler seçilmiş, inşaat yapılacak evlerin akarsu yataklarına, istasyon ve iskelelere yakın 
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olması şart koşulmuş, kurak yerlere ve orman sahalarına yerleştirilmemesine özen 

gösterilmişti.
304

 

Girit’ten İstanköy ve Rodos Adası’na da çok sayıda Türk ailenin göç ettiği bir 

gerçektir. 1891 yılında İstanköy’de 19.000 dönüm miri arazinin tarıma uygun olduğu 

belirtilerek göçmenlerinin bir kısmının Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayetine yerleştirilmeleri 

uygun görülmüştü. 1893’de İzmir’de bulunan ve henüz iskân edilmemiş olan Ahyolu Burgaz 

muhacirlerinden 18 haneden toplam 68 kişi, Aydın Vilayeti tarafından İstanköy Adası’na 

gönderilmişti. 1898’de fakir ve yaşlı göçmenlerin masraflarının karşılanması için 200.000 

kuruş tahsis edilmişti. Yine aynı tarihte Giritli göçmenlerin iaşesi için 65.000 kuruşun mahalli 

mal sandığından karşılanması defterdarlığa bildirilmişti.
305

  

Rodos’a yerleştirilen göçmenlere 2.Abdülhamit Dönemi’nde   bitişik düzen  tek katlı 

103  adet ev yaptırılmıştı
306

. İstanköy’de de 1898 yılında adaya gelen 35 göçmen için 10 adet 

ev yapılmış  ve masraflara karşılık 20.850 kuruş ödenmiştir.  Ancak bu miktarın yetersiz 

kalmasından dolayı ek olarak 12.090 kuruşa daha gerek olduğu Cezayir-i Bahr-i Sefid 

Vilayetine bildirilmiştir.
307

 

Rodos ve İstanköy adasından en yoğun Türk göçünün özellikle  İkinci Dünya 

savaşından sonra yaşandığı anlaşılmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi, Müttefik 

Devletlerin Mihver Devletleri’ni yenilgisiyle sonuçlanmış, savaş sonrası siyasi otorite boşluğu 

yine Müttefik Devletlerin düzenlemeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Savaş sonunda Almanya, 

İtalya ve Japonya gibi devletler çok ağır şartlara maruz kalmıştır. Her ne kadar İkinci Dünya 

Savaşı Müttefikler ve Mihverler arasında geçse de savaşa giren girmeyen bütün devletler 

İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği sıkıntıları yaşamıştır. Doğal olarak bu durumdan en fazla 

etkilenen yine sivil halk olmuştur. Savaş ortamı insanların psikolojisini, yaşantısını bozan bir 

durumdur. Dünya düzeninde meydana gelen çıkar çatışmaları görünürde sivil halkların 

menfaatlerine dayansa da aslında bu, oyundan başka bir şey değildir. İkinci Dünya Savaşı’nda 

da savaşa girmemesine rağmen Türkiye, savaş ortamından en fazla etkilenen devlet olmuştur. 

Mitolojiye göre adını bir Yunan kralından alan ancak etrafında çok fazla ada olması nedeniyle 

Adaları Denizi adı verilen Ege Denizi’ndeki adalarda yaşayan halklar da savaşın getirdiği 

yükümlüklere boyun eğmek zorunda kalmıştır.  

Savaşın Akdeniz’e sıçraması, Akdeniz’deki adaların stratejik önemini iyi bilen gerek 

Müttefik Devletlerin,gerekse Mihver Devletleri’nin adalardaki faaliyetleri sonucu Adalar 

halkı büyük sıkıntılar yaşamışlardır. İtalyanların, Almanların ve İngilizlerin adaları işgalleri 

sonucu adalarda köken olarak Türk olan, aynı zamanda farklı etnik kimlikte olan birçok sivil 

halk Anadolu’nun yolunu tutmuş ve savaş duruluncaya kadar Anadolu’da kalmıştır. 

Bunlardan işi gücü ve adalara bağlı olanları tekrar yaşadıkları yere geri dönerek, yaşamlarını 

doğdukları yerde sürdürmüşlerdir. Kimileri de Anadolu’nun kendileri için daha uygun bir yer 

olduğunu düşündükleri için tercihlerini Anadolu’dan yana kullanmışlardır.  
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İkinci Dünya Savaşı’nda yaşanan sıkıntıların başında hiç şüphesiz ki kıtlık gelir. 

Rodos ve İstanköy Türklerinin savaş yıllarında en çok özlemini çektikleri gıda maddesi, 

ekmek olmuştur. 1938 Rodos doğumlu olan kaynak kişi, İkinci Dünya Savaşı’nda yaşanan 

sıkıntıları şu şekilde dile getirmiştir: 

“Babam sofraya oturduğumuzda yemek yemediğimizde bize kızardı, bize ekmeği 

gösterirdi. “Biz bunu bulamazdık savaş yıllarında, yiyeceksin” derdi.  Ben bu yemeği 

yemeyeceğim dediğinde kardeşim “Yiyeceksin” der ve savaştan, çektikleri sıkıntılardan 

bahsederdi. “Siz ne gördünüz ki” derdi. Mesela “Yokluğu öğrenin biraz para tutun” diye 

öğüt verirdi.”
308

 

Savaş yıllarında yaşanan sıkıntılar Adalar Türklerinin alternatif beslenme olanaklarını 

aramaya da yöneltmiştir. Kıtlık zamanında adalar halkının hayatlarını sürdürebilmeleri için 

otlarının yanında  salyangozları bile yedikleri yapılan sözlü  görüşmelerden tespit 

edilmektedir. 1954’te Rodos’un Zümbüllü semtinde doğan kaynak kişi savaş yıllarında yeme 

içme gibi sıkıntılarını şu şekilde anlatmıştır: 

“Şimdi İkinci Dünya Savaşı’nda biliyorsunuz kıtlık vardı. İnsanların bir şey bulup 

yemesi gerekirdi doğal olarak. İlk yağmur yağdığında toprağın üstüne çıkan salyangozları 

toplayıp yerlerdi. Gerçekten çok lezzetli olurdu. Ben de ondan çok tatmışımdır. Yani annem 

çok güzel yapıyordu salyangoz yemeğini.”
309

 

Rodos ve İstanköy’de de savaşın psikolojik etkisinin,maddi etkisinden çok daha ağır 

olduğu gözlemlenmektedir.İtalyanlar ve Almanların adaları işgali sırasında insanlar canlarını 

tehlikeye atmamak için sığınaklara saklanmışlardır.  1938 doğumlu olduğu öğrenilen kaynak 

kişi, işgal sürecindeki durumu şöyle özetlemiştir: 

“İkinci Dünya Savaşı’nda sıkıntı çektik Rodos’ta. Almanlar, İtalyanlardan adayı 

teslim almaya geldiğinde hepimiz inlere sığındık. Bir sabah bir baktık, bütün İtalyan 

askerlerinin üniformaları çıkarılmış. Askerler sadece iç çamaşırları ile duruyorlardı. O 

zamanlar Almanlar, İtalyanları çok öldürdüler. Hemen sirenler çaldığı zaman inlere 

kaçardık. O savaş zamanında bizim bahçemizde topraktan çıkacak bir ot bile kalmadı. 

Açlıktan millet hepsini yedi hatta çam püsküllerini bile yediler. Açlıktan çok insan öldü. 

Hiç geceleri evde yatmadık. Hep inlerde yattık o zamanlar. Babamı mesela kurşuna 

diziyorlardı Almanlar. Bizim evden ışık sızıyor dışarı. O ışık için babamı muhbir zannedip 

alıyorlar. Dayımlar zor kurtardılar babamı. Yani Türkiye’ye gelme sebeplerimizden biri de 

bu aslında. Sürekli korku içindeydik”
310

. “ İkinci Dünya Savaşı yıllarında kıtlıktan Annem 

anneannem daha çok bahsederdi. Anneannemler Kanamat’ta oturdukları yerde boynu 

kara diye bir tarlamız vardı. Orada iki oda hayvan ahırı gibi bir yer varmış. Orayı almanlar 

depo kullanmışlar ve bir tepede almanlar diğer tepede İtalyanlar varmış. Biz iki ateş 

arasında kaldı derdi annem. Ama annem en büyükleri olduğu için daha çok hatırlıyor 

kardeşlerine nazaran. Tabi alarmlar çalmaya başlayınca biz sığınağa kaçıyoruz tabi 

derlerdi. Bizim evin arkasına dağın ortasında çok büyük bir sığınak vardı. Onlar battaniye 

yorganını alıp oraya gidermiş”
311

.  

“1945 senesinde Türkiye’ye geldim. Daha o zamanlar adaları yunanlılara 

vermediler İngilizler ama yinede adada ağırlıklarını hissettiriyorlar yunanlılar yani. Tabi 

bizim Türkler kaçmaya başladılar Türkiye’ye. Nereye Marmaris’e. Marmaris ile Rodos 

arası 29 mil. Sabah çıksan akşam oradasın. Ama yunanlıların kolcu motorları geziyordu 

denizde. Yakalarsa malum ne yapacağı bize işkence edecek. Ama ben ne yaptım. Fethiye’ye 
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doğru mezarlıklardan tarafa 8 arkadaşımla beraber geldim. Tabi o zamanlar bekârım. 

Sandal ile dört gün dört gecede geçtik karşıya. O zamanlar 17 – 18 yaşlarındayım. Annem 

babam orada kaldı. Ben abim ve arkadaşlar ile birlikte geldik bu tarafa. Gelme 

nedenimizde hepimiz yunan askeri olmak istemiyorduk. Yani Türkiye’ye gelip bu tarafta 

asker olacaktık”
312

.  

Yapılan sözlü  görüşmelerden alınan bilgilere göre İtalyanların ve Almanların, 

adalardaki işgalleri sırasında bölgede yaşayan etnik gruplara nasıl davrandıklarını 1941 

doğumlu kaynak kişi şu şekilde dile getirmiştir:“İtalyanlar önceden Almanlarla birmiş, 

daha sonradan ayrılmışlar. Bir bakıyoruz evin üzerinden bir uçak geçti. Zeytine bir tane 

bomba atmışlar. İyi ki evin üstüne düşmemiş. Düşse evi patlatacak. Biz tepede olduğumuz 

için aşağıdan geçiyor uçaklar. Armut gibi siyah siyah şeyler. Neler gitti, nereler gitti. 

Meğersem Yahudileri bombalıyorlarmış limanı vuracağım diye. Yiyecek gemisi varmış. 

Limanı vuracağım diye Yahudileri bombalamış Almanlar. Kaçan kaçana Yahudilerden.”
313

 

Yahudilere neler yapıldığı ile ilgili sorulduğunda kaynak kişiler şu cevabı vermiştir: 

“Topladılar hepsini. Yahudilerin en fakiri, bizim en zenginimiz. Çok akıllı adamlar. 

Şalaka denilen yerde Yahudilerde oturuyordu. Almanlar çıkarken Yahudileri de topladılar 

gittiler.”
314

 

“Yunanlar kendi tarihlerini okuyorlardı, Birinci Cihan Harbinde Türkleri kesip 

biçmişler, yarın bir gün bize de böyle yaparlar diyerekten, hatta bir Yunan köyü vardı, 

bizim Türk köyüne yakındı, düşmandık birbirimize, yaparlar bize bir gece de diyerek kaçtık 

geldik bir gece. 

Almanlar tarihini pek bilmiyorum ama bir gün geldiler, köyleri bastılar, bütün 

Yahudiler Türk köylerine kaçtılar, o zaman iki tane elman varsa bir tanesine Yahudi’ye 

verdiler Türkler, Almanlar sabah baskın yapıyorlardı, ne kadar Yahudi erkek varsa 

alıyorlar, bir apartmanın altına koyuyorlar, sonra Alman vapuru geliyor, Almanya’ya 

götürüyorlar. Ondan sonra biri de gelmedi, herhalde öldürdüler. O Yahudilerin malları hep 

bombardımanda yıkıldı, bir erzak gelirdi, uçakla, vapurla erzakı boşaltmasınlar diye 

Kıbrıs’tan uçak kalkardı bombalardı. Bombardıman hep Yahudi mahalleleri, Türk 

mahalleleri yıkıldı. Dediğim gibi Yunanlılar askere alacaklar diye. 1. cihan harbinde, 

Yunanlıların İzmir’de yaptıklarını bildiğimiz için bize de yaparlar diye kaçtık, geldik. 46’da 

Türkiye’ye geldik, Marmaris’te kaldık. Yunanlılar bize bir şey yapar diye kaçtık, geldik 

buraya. Türkiye’de sıcakkanlı karşılandık, kendimiz işe girdik
315

”. 

İşgalçi devletler açısından davranış farklılarının olduğu da sözlü görüşmelerde dile 

getirilmiş bulunmaktadır.Genel kanı Almanların sert ve katı, İtalyanların daha ılımlı, 

İngilizlerin ise daha kurnaz oldukları doğrultusundadır.  

1941 Rodos doğumlu kaynak kişinin verdiği bilgiler şu şekildedir: 

“ Babam bazı konuları bilirdi, annem bilmezdi. Yani Almanların sert olduğunu söylediler 

ama ne İtalyanlar için ne de Almanlar için kötü şeyler söylemezlerdi. Yani ekmek çaldığın 

zaman bile sertti Almanlar.
316

 

İngilizler ve Yunanlıların işgali sırasında ise kaynak kişi:“ Sonra İngilizler geldi. 

Nerde ipsiz uğursuz varsa polis yaptı. Bu sefer hırsızlık kesildi. İngilizler böyle şeytanmış. 
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İki sene de İngiliz oturdu. İngiliz gitti, Yunanlar bağrışa bağrışa adaya geldiler” diye 

belirtmiştir. 
317

 

İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya’nın Yunanistan’a ve Balkanlara saldırısı başarısız 

olunca, bu kez gözünü Ege Adaları’na dikmiş olduğu bilinmektedir.Bu nedenle Almanya da 

Sovyetlere karşı düzenleyeceği seferde güney kanadını güvence altına almak için 

Yunanistan’ı istila etmiş ve daha sonra yönünü Ege Adaları’na doğru çevirmişti. Bu plan 

doğrultusunda 25 Nisan 1941’de Taşoz, Semandirek ve Limni’yi işgal etmişti. Mayıs 1941’de 

de Girit’i istila etmişlerdir
318

 Bu dönemde yani 1 Mayıs 1941’ten 1 Mart 1943’e kadar Ege 

Adaları’ndan Batı Anadolu  kıyılarına 22.909 kişi gelmişti.
319

 

1943 yılına gelindiğinde ise, İkinci Dünya Savaşı’nın İtalya açısından kötü 

gitmesinden dolayı Mussolini istifa ederek, yerine General Bodoglio getirilmişti. Bodoglio, 3 

Eylül 1943’te Müttefiklerle mütareke imzalamıştı. 13 maddeden oluşan bu mütarekenin 6. 

maddesinde “Askeri üssü olarak veya Müttefiklerin lüzumlu göreceği diğer amaçları için 

kullanılmak üzere Korsika dahil bütün İtalyan toprakları, adalar teslim olunacaktır” 
denmişti.  

Bu mütarekeden hemen sonra İngilizler, İtalyanların adalardaki etkisini yitirmesinden 

sonra harekete geçerek önce İstanköy, Leros ve Sisam Adalarını ele geçirmiştir.Anılan  

adalarda yapılacak askeri üsler, Rodos ve Girit Adası’nın işgalini kolaylaştıracaktı. Bu sırada 

Rodos Adası’nın yönetimi Almanlara geçmişti.Adadaki  9.000 Alman askeri karşısında  

40.000 İtalyan askeri çok fazla tutunamamıştı. 9 Eylül 1943’te İngilizler Rodos Adasını işgal 

etmek istemişlerdi.Ancak Almanlar karşısında başarısız olmuşlardı.İngilizler için  işgal 

ettikleri diğer adaların da pek bir önemi yoktu. Çünkü Rodos, kilit noktada duruyordu. Bu 

durumdan  yararlanmak isteyen Hitler daha da ileri giderek İstanköy, Sisam ve Leros 

Adalarını işgal etmişti. Ege Adaları’nda baş gösteren işgal hareketleri ada halkını tedirgin 

ettiği için kitleler halinde göç dalgası yaşanmaya başladı10 Eylül 1943’ten 20 Şubat 1945’e 

kadar Ege Adalarından Batı Anadolu  kıyılarına gelen mültecilerin toplam sayısı 31.076 idi. 

Mültecilerin 16.159’u İtalyan, 1.080’i İngiliz, 4’ü Alman, 11.669’u Yunan, 17’si Amerikan ve 

2.169’u da Türk idi.
320

 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Adalardan Anadolu’ya sığınan Yunan, İtalyan, İngiliz, 

Alman ve Amerikan uyruklu mülteciler için Türk Hükümeti çeşitli yerlerde mülteci kampı 

kurmuş bulunmaktaydı. 

Bu kampların en önemlileri ise; İzmir- Çeşme- Ilıca Mülteci Kampı, Aydın- Nazilli 

Mülteci Kampı, Manisa Mülteci Kampı, Denizli Mülteci Kampı, Burdur- Tefenni Mülteci 

Kampı, Isparta Mülteci Kampı ve Afyon Mülteci kampları idi.  Bu kamplarda yaşayan 

mülteciler aynı zamanda birçok sorunla da karşı karşıyaydı. Çeşme-Ilıca Mülteci Kampına 

1942 yılında 6.700 kişi yerleştirilmişti. Mültecilerin iskan ve iaşe işleri de “ Sıhhat ve İçtimai 

Muavenet Vekaleti” tarafından yürütülmüştü. Mültecilerin iç içe yaşamaları salgın 

hastalıkları da beraberinde getirmiş ve Sıhhat Vekaleti, yerinde çalışmalarla bulaşıcı 

hastalıklara karşı mücadele etmişti.
321

 Aydın- Nazilli Mülteci Kampında yaşayan mülteciler 

için de 20-30 tane ahşap baraka inşa edilmiş ve yerleştirilen mülteciler Nazilli Mensucat 

fabrikasında işçi olarak çalıştırılmıştı.
322
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Mültecilerin karşılaştıkları sorunlar bununla da sınırlı olmamıştı. Örneğin Ege 

Adalarında İzmir- Çeşme sığınan 235 Yunan mülteci, alınan karar gereğince 4 Nisan 1942’de 

“Ender” adlı Türk motoru ile yola çıkmış,ancak motor Seferihisar açıklarına geldiğinde 

kayalıklara çarparak batmıştı. Bu olayda 209 mülteci ölmüş ve kurtarılan mülteciler ise 

Seferihisar’a getirilerek barınma ve iaşe işleri Türk Hükümeti tarafından karşılanmıştı. Yine 

buna benzer bir olay 26 Şubat 1944 tarihinde Yunan bandıralı “Vangelistra” adlı motorun 

İzmir-Alaçatı yakınlarında karaya oturmasıyla yaşanmış,bununla birlikte bu durum, ufak 

hasarla atlatılmıştı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türk Hükümeti tarafından Anadolu’nun 

çeşitli yerlerinde kurulan Mülteci Kamplarında yaşayan mülteciler, uygun koşullar oluştuktan 

sonra kamplardan yurtdışına gönderilmişlerdir. 1 Mayıs 1941’den 1 Mayıs 1943’e kadar 

Anadolu’nun değişik yerlerinde kurulan mülteci kamplarından 10.128 kişi geldikleri yerlere, 

1.925 kişi Manisa, Afyon, Denizli ve Aydın kamplarından yurtdışına, 10.472 kişi İzmir ve 

Çeşme’den Kıbrıs Adası’na ve 362 kişi de asker olmaları nedeniyle askeri kamplara 

gönderilmişti. Bu rakamlara ölen ve firarlar da eklendiği zaman sayı 22.909’a ulaşıyordu. 

Savaş yıllarında Ege Adaları’ndan Batı Anadolu  kıyılarına Almanların elinde esir iken 

kaçmak suretiyle gelen İtalyan mülteci askerlerin bir kısmı Burdur- Tefenni ve Isparta gözaltı 

kamplarında kaldıktan sonra, uygun koşulların  oluşması sonucu,20 Şubat 1944 ile 22 Mart 

1944 tarihleri arasında değişik yerlere  yerleştirildiler. Bunlardan 829 kişi 27 Şubat 1944’de 

Suriye’ye,  774 kişi 8 Mart 1944 tarihinde Suriye’ye, 120 kişi 21 Mart 1944 tarihinde Kuzey 

İtalya’ya gönderildiler.  Bu asker mültecilerin toplam sayısı ise 3.051 kişi idi.
323

 

İkinci Dünya Savaşı içinde ve özellikle 1943 yılında, adalardaki Türk ve İtalyan 

tebaalı çok sayıda Türk,açlık ve  karşılaştıkları olumsuz muamelelerden dolayı, Anadolu’ya 

göç etmişti
324

. Bu bağlamda adalardaki Türklerin bir kısmının çok  ucuz fiyatlarla mallarını 

satmakta oldukları, Rodos’taki Mustafa Efendi tarafından Fethiye kaymakamlığı aracılığıyla 

Muğla Valiliği’ne bildirilmekteydi
325

. 

Yunanistan döneminde ise,1950’den sonra adadan ayrılan  Türklere Rodos ve 

İstanköy’e dönmeyeceklerine dair belge imzalatılmıştı. Kalan Türkler ise yurttaşlıktan 

çıkarılma korkusu ile uzun yıllar adalardan ayrılamamışlardır. Bu kişiler adalardan ayrılmak 

istediklerinde önce yabancılar şubesine giderek Yunanistan’a tekrar giriş vizesi almak 

durumunda kalmışlardır. Bu durumdaki kişilere yalnızca 30 gün süre ile adalardan 

ayrılmalarına izin verilmiş bulunmaktaydı. Ege adaları  yuttaşları olarak tanımlanan Türkler 

ise beş yıl süreli olarak verilen pasaportları ile adadan ayrılabilmişler, ancak bu kişilerin 

pasaportlarının bitiş süresine kadar adaya dönmemeleri halinde başka bir ülkenin 

vatandaşlığına geçtiğine karar verilmiştir. Böylelikle  yurttaşlıkları sona erdirilmiştir. 

Pasaportlarının uzatılması için müracaat eden Türklerin ellerinden pasaportları alınmış, bu 

kişilere vatandaşlıklarını kaybettikleri bildirilmiştir. Bugün  yurttaşlıktan çıkarılan kişilerin 

sayısının binlerce olduğu tahmin ediliyor. Buna ek olarak Rodoslu olan ve halen Yunan nüfus 

cüzdanına sahip olan kişilerin dahi, Rodos Belediyesi’nde bulunan kayıtlarının silindiği 

söylenerek bu kişilere yeni nüfus cüzdanı verilmemektedir. Gerçi, Türk hükümetinin adalara 

karşı uyguladığı politikası, adalarda yaşayan Türk nüfusunun nitelik ve niceliğinin 

korumasına ve adalardan Anadolu’ya göçün bir çare olarak görülmemesine yönelik olmuştur. 

Sözü edilen politika adaların Türk  egemenliğinden çıkışından bu yana sürdürülen 

değişmeyen bir “devlet politikası” olarak belirtilebilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu 

yaklaşımına ilişkin çok sayıda resmi belge söz konusudur: 1934 tarihli bir yazıda “Rodos’ta 
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gerek Türk ve gerekse İtalyan tebaalı ırkdaşlarımız arasında genel olarak Türkiye’ye göç 

etmek eğilimi vardı.”denmektedir. Türkiye Cumhuriyeti tarafından kaleme alınan önceki 

beyanlarda  da adalarda Türk halkının yerlerinde kalmaları için nasihat edilmekteydi. Hatta 

İtalyan tebaası Türklere vize vermek konusunda zorluk çıkarılarak bu göç  akımının önüne 

geçilmeye çalışılıyordu
326

.  

Göç olayının bir yanı da  göçmenlerin yerleştikleri yerlere olan etkisi olmuştur.Bu 

bağlamda,göç ederek Türkiye’ye yerleşen Rodos ve İstanköy Türklerinin,Batı’ya dönük 

yüzleri, ev düzenleri, mutfakları, giyim kuşamları, gelenekleri, görenekleri kısaca kültürel 

birikimleri, dünya görüşleri ve yaşam biçimleriyle başta Bodrum, Fethiye, Marmaris olmak 

üzere göç ettikleri yerlerin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik yapısını etkiledikleri ve 

olumlu katkılarda bulundukları da gözlemlenmektedir.  

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanlığı’nın Başbakanlığa gönderdiği 2 Mayıs 1945 

tarihli 102738 özel numaralı bir resmi yazısı konuya ilişkin değerlendirmeyi 

desteklemektedir. “Alman işgali altında bulunan İstanköy ve Rodos adalarından, maruz 

kaldıkları açlık ve sefalet sebebiyle Anayurda sığınan ve emir gereğince Muğla İli dışına 

çıkarılmayıp bu ile bağlı ilçelere yerleştirilen, yeme, içme, konaklama ve diğer konulara ait 

masrafları iskân bütçesinden karşılanan İtalyan uyruklu mülteci Türkler arasında 

elektrikçi, şoför, motorcu gibi teknik sanatlara mensup birçok sanatkâr bulunmaktaydı. Bu 

sanatkâr olan Türkler bulundukları ilçelerde kendi sanatlarını icra etmeye müsait bir 

ortam bulamadıkları için atıl kalmakta ve sonuç olarak kendileri hükümet yardımına 

ihtiyaç duymaktaydılar. İçlerinde iyi teknik sanat mensupları bulunan Türk mültecilerinin 

bu vaziyette kalmaları kendileri için faydasız ve ayrıca da devlet için masraflı bir duruma 

neden oluyordu. Dönemin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, bu gibi sanatkârların Aydın, 

İzmir, Nazilli gibi sanatlarını icra edebilecekleri yerlere gönderilmelerinin uygun olacağı 

kanaatindeydi”. Göçlerin genelde Nazilli’ye olmasının nedeni burada açılmış olan 

fabrikalarda doğan iş gücü ihtiyacının adalardan gelen göçlerle karşılanabilmesidir. 

Türkiye’de iç göçün yok denecek kadar az olduğu bir dönemde, Cumhuriyet’in ilk yıllarında, 

fabrikalardaki işçi açığı başta İstanköy olmak üzere göç eden Türklerden karşılanmıştı
327

. 

  

Sözlü tarih projesi kapsamında bilgilerine başvurulan kaynak kişilerin, 1974 Kıbrıs 

Harekâtı sonrasında Rodos ve İstanköy’den Anadolu’ya göç etmelerine ilişkin anlattıkları 

aşağıdaki gibidir.  

“Biz 5 kardeşiz. 5 oğlan kardeştik biz. Şimdi biz 1974’te 4 kardeş olarak İzmir’e 

geldik. 1 kardeşim orada kaldı. Benim durumum orada iyiydi. Gelmeye de niyetim yoktu. 

Fakat abimin orada bir mağazası vardı. O Kıbrıs olayları zamanında dükkânın camları 

falan kırıldı. abimde dedi hadi Türkiye’ye gidelim. Fakat biz geldik o kaldı Rodos’ta. Ben 

iyiki de gelmişiz diyorum. Ama abim orada kaldı vefat etmeden öncede çok ağladı keşke 

sizinle gelseydim diye. Benim orada kayınpederim öldü gidemedim, bacanağım öldü 

gidemedim, abim öldü yine gidemedim. Bize yunan izin vermedi”
328

. 

“Kıbrıs hadisesi oldu. Herkes yerli yerinde kaldı. kıbrıs hadisesi Rodos’u da vurdu. 

Ondan sonra biz buraya geldik. Benim üç kızım bir oğlum var. Oğlan buraya geldi. 
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Çocuklar orda tahsil etti. Biz ne yaparız orda karı kaca . hastalık var , sağlık var. Tuttuk biz 

de el ne var ne yoksa sattık . Buraya geldik. 74’te geldim ben buraya
329

”. 

“1974 olaylarında Bazı kişiler mektup attılar kapımızdan, siz memleketinize gidin 

diye, biz de çocuklarımız da okusun diye kalktık, geldik Türkiye’ye, zorluk çektik, evimiz 

yoktu. Babamın evi var diye kirada çıkmadılar, kirada oturduk, çocuklarımı işte burda 

verdim okula, ondan sonra biz tekrar 20 ay durup tekrar gittik Rodos’a. Cengiz evleri satsın 

diye, neyse kalktık tekrar geri kaldık, benim pasaportum bitmiş, onu aldım, konsolosa 

götürdüm, izin istedim, hani tekrar Rodos’a gideyim diye. Bunlar ne yapıyorlar, konsolos 

kendi isteğiyle diye silindi diye benim eşime kağıt verdiler, o kadar çok ağladım ki sonra 

kalktım, gittim yabancılar şubesine. Ondan sonra yabancılar şubesi dedi, kızım üzülme o 

zaman Nazan hanım vardı, üzülme dedi, ben dedim istemedim silinmeyi, görüyor musun 

silinmiş diye yazdılar, çok üzüldüm, gidemedim, 26 sene sonra normal vizeler işte Türk 

vatandaşı olduk”
330

. 

Ahmet Kırevliyası
331

 ise  göçün en önemli nedeni  olarak 

dışlanmışlık,horlanmalar,asimilasyon ve nefret ortamının  yaratılmış olmasına bağlıyor ve 

“Kritik göç zamanları ise,İkinci Dünya Savaşı dışında Yunanistan döneminde 1964 Kıbrıs 

Olayları ve 1974 Kıbrıs Barış Hareketidir”diyor. 

 

RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLERİNİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE BAKIŞ 

AÇILARI 

 

Rodos ve İstanköy Türklerinin,Mustafa  Kemal Paşa  önderliğinde Batı destekli 

Yunanistan ordularına karşı vermiş olduğu Milli Mücadele(Ulusal Kurtuluş Savaşı)’ye  

Rodos’ta kurmuş oldukları “Menfaat-ı  Milliye “adlı gizli örgüt aracılığı ile  silah ve cephane 

gönderdikleri  ve örgütte Süleyman Ağa adlı bir millicinin önderlik yaptığı bildirilmektedir 

.Sadi Nasuhoğlu
332

,Süleyman Ağa’nın Köyceğiz’de  okul,köprü ve muhtarlık binası inşa 

ettirdiğini ve Atatürk tarafından ödüllendirilerek  Köyceğiz’de bir sokağa Süleyman Ağa’nın 

adının verildiğini  de söylemektedir. 

Benzer açıklamaları yapan bir Rodoslu Türk
333

de,paraların dükkanlarında  

toplandığını,toplanan paralar ile İtalyanlardan alınan silahların teknelerle  Antalya ve Fethiye 

limanından İsmet Paşa’nın karargahına gönderildiğini büyüklerinden duyumlarına göre 

anlatmaktadır. Bu kişi aynı zamanda yine İtalyanlardan alınan  iki uçağın  kuyruklarında Türk 

bayrağı ile Anadolu’ya hediye edildiğini de  ifade etmektedir. 

Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması Rodos ve İstanköy Türklerince büyük sevinçle 

karşılanmıştır.Bu sevinç  Anayurdun kurtulması yanında kendilerine karşı özellikle 

Yunanlardan gelecek olası düşmanca saldırıların önlenmesi açısından da kaynaklanmıştır.  

Bu konuda Adalı bir Türk’ün anlattığı olayı unutmak olası değil
334

.O yıllar çocuk 

yaşlarında olan Abdurrahman Kaymakçı;“Yıl 1921. Yer Rodos. Dimitri arkadaşı 

Abdurahman ile şakalaşırken aniden kulağını yakalar ve çekmeye başlar. Ardından 
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nedenini açıklar: “ Bre Türko, Yunan orduları Polatlı önlerinde. Ankara yakında düşecek. 

Kemal’in (Atatürk) kulağına yapışacağız ve işini bitireceğiz. Sıra sonra size de gelecek. 

Haberin ola”  şeklindeki  anılarını anlatmıştı. 

Rodos ve İstanköy Türkleri Cumhuriyetin kuruluşuyla  birlikte Türkiye’deki 

çağdaşlaşma hareketlerini yakından izlemişler ve uyum göstermişlerdir. Bunlardan biri de 

Evkaf Komisyonu’nun Türkçe hutbe kararıdır. Cuma ve bayram namazlarında okunmakta 

olan Arapça hutbenin halk tarafından anlaşılmadığı gerekçesiyle ,Türkçesi’nin de okunması 

Evkafca kararlaştırılmış ve müftülükçe de onaylanmıştır
335

 .  

Bu bağlamda açık olarak siyaset yaklaşımlarını söylemekten çekinseler bile adalar 

Türklerinin gözünde Mustafa Kemal Atatürk’ün sarsılmaz bir yeri vardır. Mehmet Nazmi 

Kocayiğit
336

 babasının siyasetle ilgilenmemesini söylemekle birlikte,bir Atatürkçülük 

düşüncesine  sahip olduğunu anlatmaktadır. Burada Türk okullarında görev yapan 

öğretmenlerinin payının da yatsınamaz olduğu gözlemlenmektedir.Kocayiğit,“Zaten bizi çok 

Atatürkçü yetiştirdiler” diyor. 

Necdet Feyzullah
337

 adalı her  Türkün evinde Türk Bayrağı olduğunu söylemekte ve 

“Ninemin büyük bayrağı vardı. Açardı bayrağını naftalinlerdi. Yine birlikte dürerdik 

bayrağını. Ninem çok milliyetçidir. Bayrağını yıkar, yastığının altına koyardı. Böyle bir 

ninem vardı benim.”  demektedir. 

Adı saklı bir adalı Türk
338

de“Her sene Türkiye Cumhuriyeti Rodos 

Başkonsolosluğuna Atatürk’ün ölümünde arkadaşlarla10 Kasım’da saygı duruşuna 

giderdik.”  
Bu düşüncelin temelinde  Rodos ve İstanköy  Türkleri açısından Atatürk ile birlikte 

Türk kimliğinin öne çıkarılmış olduğu söylenebilir.Emine Perver Yücel
339

  bu konuda; 

“Atatürk olmasaydı Türklük olmazdı, Atatürkçülük, kanının son damlasına kadar hiçbir 

şey düşünmeden vatanı,komşunu, çocuğunu her şeyini korumak demektir. Bize öyle 

öğrettiler.”diyor. 

Diğer yandan görüşme yapılan Adalar Türklüğünün çoğunluğunun İsmet İnönü ile 

algısı farklı bir durumdadır.Bu algının olumlu olduğunu söylemek olası değildir. Savaşın 

bitimiyle adaların Türkiye Cumhuriyeti’ne önerildiği,ancak İsmet İnönü’nün bunu kabul 

etmemesinden dolayı Rodos ve İstanköy’ün Yunanlara bırakıldığı  adalar Türklerinde  yaygın 

bir söylentidir. 

Necdet Feyzullah
340

  şöyle anlatıyor; “Türkler gelecek diye bir beklenti vardı. Türkler 

gelsin de burada bolluk olsun, açlıktan sefillikten burası kurtulsun diye .Yunanlılar da 

bayram yapacaktı.Çünkü Yunanistan çok uzaktı.Türkiye’den  bir  saatte  yardım gelirdi. 

Türkiye’de bolluk var tabi. Bütün dünya harbe girmiş, bir Türkiye girmemişti. Ancak 

büyüklerden duyduğuma göre adalar İsmet Paşa’ya teklif edilmiş.O da ne bir karış toprak 

alırım, ne de bir karış toprak veririm demiş .Ne derece doğru bilmiyorum” 
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Ahmet Peçeli
341

 ’nin de benzer bir  değerlendirme içinde olduğu gözlemlenmektedir: “ 

İnönü kötü bir şey de yaptı Türkiye için. O zaman İnönü’ye gelmiş Almanlar gel buyur 

buradaki adaları al diye, İnönü de bir karış toprak veririz, ne de bir karış toprak alırız diye 

sırt çıkarmış”. 

Gerçektende savaş bitiminden sonra adalar Türklerinin Türkiye’nin Rodos ve 

İstanköy’ü alacağı beklentisi vardır. “Rodos ve İstanköy’de İkinci Dünya Savaşı ve Türkler” 

kısmında  değindiğimiz üzere yapılan görüşmelerde,örneğin  Zehra Topaloğlu
342

 ve Ahmet 

Şamoğlu
343

anılan beklentiyi kısaca söyle anlatmışlardı; “Türk ordusu gelecek diye Türk 

Bayrakları’yla limana geldik ,ancak gelenler Onlar değildi,Yunan Ordusuydu.Boynumuz 

bükük kaldı”. 
Kısaca adalar Türkleri için Türkiye Cumhuriyeti,Türk kimliklerini  

korumak,Yunanistan Yönetimi’nde ikinci sınıf yurttaş olmaktan kurtulmak ve  iyi yaşam 

koşullarına sahip olmak demektir.Burada Türk kimliğini korumak isteğinin başat olduğu 

gözlemlenmektedir. Ahmet Nejat Kaymakçı
344

  bu konuda şöyle diyor; “Göç ederek İzmir’e 

geldiğimizde 16-17 yaşındaydım. Rodos’ta çiftimiz,çubuğumuz vardı.İşimiz iyi idi.Buraya 

geldiğimizde babam hemen iş bulamamıştı.Zorluk çekmiştik. Babam Süleymaniye 

Medresesi’nin  Rüştiye(Ortaokul)kısmını okumuştu.Türk kimliği O’nun için çok 

önemliydi.Yıllar sonra küçük kardeşim Mustafa babama göç etmemizin nedenini 

sorduğunda şunu söylemişti: ‘Gelmeseydik Türklüğümüzü,kimliğimizi kayıp edecektik,yok 

olacaktık’. Babam kardeşimin Yedek Subay Okulu’ndaki yemin törenine hasta olarak 

katılmış ve mutluluktan ağlamıştı.Çünkü babamın Türk Ordusu’nda nefer olmak en büyük 

bir  tutkusuydu,bir övünç kaynağıydı.” 
 

RODOS  ve İSTANKÖY TÜRKLERİNİN   TALEPLERİ 

 Rodos ve İstanköy Türklerinin adalarda kimliklerinin korunması ve geliştirilmesinden 

başlayarak vakıflar sorununa değin  var olan sorunların çözümünün,Türk-Yunan ilişkilerinin  

eşitlik temelinde çözümüyle bağlantılı olduğu görülmektedir. 

 Kalıcı dostluğun oluşturulabilmesi için, öncelikle aradaki sorunların ortaya konulması 

ve bunların kamuoylarınca tartışılması zorunludur.   

Sorunların çözümü için yıllardır Yunanistan ile istikşafi görüşmeler sürdürülmektedir. 

Bunlar arasında Kıbrıs, Ege Hava Sahası, Karasuları, Kıta Sahası gibi temel konular vardır. 

Bu konuların çözümü için henüz ortak noktaların bulunmadığı biliniyor.Bu nedenle, kimi 

zamanlar ilişkiler birden bire gerilmektedir.Örneğin, Ege Denizi’nin Uluslararası hava 

Sahası’nda Türk ve Yunan uçakları çarpışıyor. Türkiye, bu uçuşların NATO bilgisi 

kapsamında olduğunu bildiriyor. Buna karşın Yunanistan, ortada suçlu aramaktadır. Aksu 
345

 ; 

“Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan uyuşmazlık-çatışma –kriz sarmalının, 

“Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını elde ettiği 1830’lara,hatta 

Yunanistan’ın kökleri ile Bizans’ı örtüştürenler Türkler ile  Yunanlar(Helenler) arasındaki 
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uzun soluklu çatışmayı İstanbul’un 1453 yılındaki fethine kadar geriye götürüldüğünü” 
söylemektedir. 

Bununla birlikte, yukarıda belirtilen temel konuların çözümlemesi amacıyla 

görüşmeler sürdürülürken anket yapılan adalılardan gelen talep ve beklentilerin dikkate 

alınmasında yarar vardır.  Talep ve beklentileri Yunanistan  Devleti  ve Türkiye 

Cumhuriyeti’nden olmak üzere iki grup altında sınıflamak olasıdır.  

Adalar Türklerinin Yunanistan Devleti’nden talep  ve beklentilerinin  kimileri 

şunlardır;  

 Yunan kamuoyunda, Türkler için varolan yanlış ve tutarsız bilgiler ortadan 

kaldırılmalıdır. Bunun için Yunan tarihi ve ders kitapları, nesnel olarak yeniden 

yazılmalıdır. 

 Bu konuda, özellikle Yunan aydınları tavır göstermelidir. Macit Külür’e
346

 göre  

“Yunan çocuklarına aile ortamı ve ana okullarından başlayarak Türk düşmanlığı 

aşılanıyor. Yunan Ortodoks kilisesi düşmanlığı körüklüyor. Yunan tarihi ve ders kitapları, 

Türklüğe karşı kin ve garez içeren metinlerle doludur. Bu ortamda yetişen insanları, 

Yunan egemen güçleri kullanıyor. Yunanistan’daki bütün siyasal partilerin Türk 

düşmanlığı yapmalarının manevi tabanı buradan kaynaklanıyor.” 

Benzer tespitleri Ahmet Kırevliyası 
347

da yapıyor ve şunları söylüyor; “Yunan 

bağımsızlık hareketinin Ortodoks papazlar örgütlediği için Yunan halkı üzerinde kilisenin 

baskısı çok fazla. Üstelik Yunanistan laik bir ülke değil.Kilise varlığını sürdürmeyi Türk 

düşmanlığı üzerine inşa etmiş durumda. Diğer yandan  siyasetçiler Türk düşmanlığını 

körüklüyor.Ancak siyasetçiler Yunanlarada var olan düşmanlığı kullanıyorlar.Yunan ders 

kitaplarında varolan Türklere karşı düşmanca bilgilerle çocukluktan itibaraen beyin 

yıkanıyor” 

 Yunanistan vize konusunda sınırlamaları kaldırmalıdır.  

Şanser Karakaya
348

;“Rodos doğumlu olduğumuz için uzun yıllar vize 

alamadık.Yakın dönemde adalı doğumlulara vize verilmeye başlandı.”diyor.  

Vize sorununun çözümlenmesi ile gidiş-gelişler hızlanabilir. Ahmet Nejat Kaymakçı 
349

; “Böylelikle Yunanlılar, Türkleri yakından tanıyabilir ve herhangi bir kötülüğün ya da 

saldırının gelemeyeceğini görebilirler.Üstelik doğduğumuz ve büyüdüğümüz yerleri görmek 

bizim hakkımız değil mi?”diyor. 

Türkiye Cumhuriyeti bursuyla Türkiye’de orta ve üniversite eğitimi gören Rodoslu ve 

İstanköylü Türklerden biri olan Ahmet Kırevliyası 
350

 da vize sorunundan  dolayı yıllarca ana-

babasını göremediğini söylüyor. 

 Yunanistan Türklere ait yemek,oyun ve hatta  Türk Kahvesi  gibi konulara sahip  

çıkma isteğini sonlandırmalıdır. 

Burada en ilginç örnek Türk Kahvesi’dir.Bilindiği üzere Türk kahvesi, Türkler tarafından 

bulunan kahve hazırlama ve pişirme  yönteminin adıdır. Kendine has tadı, köpüğü,kokusu, 

sunuluş biçimiyle özgün bir kimliği ve geleneği vardır. Telvesi ile ikram edilen tek kahve 

türüdür.  Bununla birlikte Yunanistan'da Türk kahvesine, özellikle  1974 Kıbrıs Olaylarından 

sonra tamamen politik nedenlerden Yunan kahvesi denmeye başlanmıştır. İşin kötü yanı da, 
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üzerinden geçen zaman olayların gerçek  nedenlerini unutturulmakta ve işin aslını 

araştırmayan yeni  kuşak bunu  Yunan Kahvesi gibi kabullenme yanılgısına düşmektedir. 

Bu konu,adalardaki Türkler ile  Yunanistan’a turist olarak gidenlerin sık sık 

karşılaştıkları bir konudur.Örneğin Yılmaz Demirci
351

,Şanser Karakaya
352

,Sunay 

Ispartalı
353

,Vedia İnamlı
354

 gibi adalılar bu konuyla sık sık karşılaştıklarını ifade 

ermişlerdir.Anılan kişiler Türk Kahvesi istediklerinde “Yunan Kahvesi mi 

istiyorsunuz?”şeklinde soruyla karşılaştıklarını ve kimi zamanlar tartıştıklarını  

söylemektedirler. 

Bununla birlikte gerçeği yazan Yunanlar da vardır. Elias Petropoulos 'un Herkül Milas 

tarafından Türkçe'ye çevrilen kitabının ilk sayfasındaki şu sözler adeta tüm bu olup bitene bir 

meydan okuyuş gibidir:
355

 ''Çağdaş Yunanlıların babaları sayılması gereken Türkler'in, 

bize miras bıraktıkları birçok iyi ve kötü şeylerin arasında kahve de yer alır; ünlü Türk 

kahvesi. Hemen işaret edilmeli ki Yunanca'da kullanılan kafes, kafecis, briki, flicani, 

Türkçe sözcüklerdir" der. 

Özetle, Türk-Yunan dostluğunun sürekli ve kalıcı olma durumu, Yunanistan 

Devleti’ne bağlıdır. Ayakları sağlam yere basmayan dostluk söylemleri kimseyi 

yanıltmamalıdır. Bir temel gerçeğin Yunanistan Devleti’nce  kabul edilmesiyle barış kalıcı 

olabilir. O da barışın karşılıklı menfaat ilişkileri üzerine kurulmasından geçmektedir. 

Kaymakçı
356

,Rodos ve İstanköy Türkleri açısından barışın  anılan temel gerçekler  

üzerinde kurulması için Yunan hükümetlerinin yapması gereken işleri şöyle dile 

getirmektedir; 

“Birincisi, Rodos, İstanköy ve Onikiadalardaki kültürel eserlerin korunmasına, 

bakım ve onarımına Yunan hükümetlerinin özen göstermesidir.  

İkincisi, Rodos ve İstanköydeki soydaşlarımızın Türk kimlikleri kabul edilmeli ve 

kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen baskılara son verilmelidir. Şimdiki 

durumda bu adalarda yaşayan Türkler salt müslüman kimlikleriyle kabul edilmektedirler. 

Üçüncüsü, Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türk çocuklarına en azından ilköğretim 

düzeyinde Türkçe öğrenme hakkı, bir başka deyişle anadil eğitimi hakkı sağlanmalıdır.” 

 

Adalar Türklerinin Türkiye Cumhuriyeti’nden talepleri ise şöyle sıralanabilir; 

 

 Rodos ve İstanköy Türklüğü  için farkındalık yaratacak çalışmalar 

yoğunlaştırılmalıdır. 

Bu bağlamda bir araştırma enstitüsü kurulmalı ve konuda yapılan ve yapılmakta olan 

araştırma ve incelemelerde eşgüdüm sağlanmalıdır. Türk Dünyası ile ilgili kurumlar da Rodos 

ve İstanköy Türklerinin sorunları ile bilimsel araştırmalara ağırlık vermelidir. Türkiye kamu 

oyunda Yunanistan Türkü deyince salt Batı Trakya Türkünün anlaşılmasının önüne 

geçilmelidir
357

. 
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 Girit Türkleri ile Rodos ve İstanköy Türklerinin karıştırılmaması için ilgili etkinlikler 

yapılmalıdır. 

Bilindiği üzere Girit’te günümüzde Türk Müslüman kalmamıştır.Ancak Rodos ve İstanköy’de  

asimilasyon altında  yaşamakta olan Türkler vardır. 

 Yunanistan Devleti ile yapılan ikili görüşmelerde Rodos ve İstanköy Türklerinin 

sorunları daha yüksek düzeyde gündeme alınmalıdır
358

. 

 Adalarda var olan taşınmaz malların sahiplenmesi ile Vakıfların korunması 

konularında uluslararası hukuktan yararlanılması doğrultusunda girişimlerde 

bulunulmalıdır. 

Bir Rodoslu Türk Gazi Şellavcı
359

da Türkiye Cumhuriyeti’nden bu konuda şöyle bir talepte 

bulunuyor; “Türkiye’den istediğim bütün eserlerimizi koruyalım. Rodos adasındaki bütün 

eserlerimiz,camilerimiz harabe olmuş.  Onarılsın, camilerimiz açılsın .Yıllarca bizi burada  

yalnız bırakmışlar. Son yıllarda biraz bakıyorlar, eskiden o da yoktu. Rodos’taki Vakıf’tan 

bir şey istemesinler,vakıf yok sayılır. Varsa vardır ama benim için,Rodos’taki  Türkler için 

yoktur.”diyor. 

Yakın dönemlere kadar Adalı  Türklerin   Türkiye’de taşınmaz mal edinmesinde,iş sahibi 

olmasında, eğitim bursunun sağlanmasında,kamu görevi edinmesinde sorunlar vardı.Bu 

konuda Ahmet Kırevliyası
360

 şunları söylüyor; “Türk Hükümetlerinin 1960 yıllardan 2000’li 

yıllara değin yeterince etkin olmadığı söylenebilir.Örneğin Adalı Türk çocuklarına 1965 

yıllara kadar Türkiye’de burs veriliyordu Sonra kesildi.Kendi imkanlarıyla Türkiye’ye 

gelenler oldu.2000’li yıllardan  sonra burs imkanlara yeniden başlandı.” 

 Türkiye’de üniversite eğitimi alan Yunanistan yurttaşı Türklerin diplomaların  

denkliği konusu çözümlenmelidir. 

 

Türk-Yunan dostluğunun geliştirilmesin bağlamında adalarda yaşayan ve göç eden 

Türklerin genel önermeleri ise şöyle özetlenebilir; 

 Yunanistan ve Türkiye arasında öğrenci değişimi yapılmalıdır. 

Öğrenci değişimi, yakın sınır kentlerinden başlayarak geliştirilebilir. Öğrenci değişiminin 

başarısı için, tarafların dillerini öğrenmelerinde yarar vardır.  

 Yerel yönetimler arasında bağlantılar kurulmalıdır.  

Yerel yönetimler arasında bağlantılar kurulmalı ve var olanlar güçlendirilmelidir. Ancak, 

kardeş kentler ilan edilirken bile, düşmanlıkları körüklemekten kaçınmayan Yunanistan’a 

büyük görevler düşdüğü söylenebilir.Örneğin,İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Selanik’i 

kardeş şehir olarak kabul edeceği sırada, Selanik Belediyesi “Sözde Pontus Soykırımı 

Anıtı”nı dikiverdi.  Mayıs 2006 tarihli gazete ve ajansların bildirdiğine göre ;“Kent 

merkezindeki Ayasofya Meydanında dikilen, bronz bir ağlayan kadın heykelinden oluşan 

''anıtın'' açılış töreninde konuşan Selanik Belediyesi Meclis Başkanı Sotiris Kapetanopulos, bu 

''anıtla'' Selanik Belediyesinin ''soykırımı'' tanıdığını” söylemektedir
361

 
362

. Bunun üzerine 

haklı olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kardeş şehir konusu askıya alınmıştır.  
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 İki ülke arasında turizm geliştirilmelidir. 

Türk-Yunan halkları birbirlerini yeterince tanımıyor. Bu amaçla, turizmi geliştirmekte yarar 

vardır. Bu konudaki kısıtlar da yine Yunanistan’dan geliyor. Vize almada önemli güçlükler 

vardır. Özellikle, Yunanistan doğumlu olan ancak Türkiye’ye göç etmiş Türklerin, vize 

alması yakın zamanlara değin neredeyse olanaksızdır. 

 İki ülke arasında ticaret hacmi genişletilmelidir. 

Ancak  ticaret karşılıklı çıkarlar üzerinde kurulmalı yaklaşımı egemen olmalıdır.Bu konuda 

bir örnek veren Ahmet Kırevliyası şunları söylüyor
363

.; “ Bilindiği gibi Türkiye’deki bir 

banka Yunan sermayesinin eline geçti.Buna karşılık Türkler Rodos’daki bir oteli almaya 

kalkınca  alım konusunda bürokratik zorluklar çıkarıldı,tepki gösterenler oldu ve otel 

alınamadı.” 

 İki ülke arasında bilimsel işbirliği olanakları araştırılmalıdır. 

Türkiye ve Yunanistan iki Akdeniz ülkesidir. Tarımdan sanayiye kadar her konuda ortak 

bilimsel çalışma yapılabilir. Ege’nin sularında ortak araştırmalar planlanabilir. Bir 

akademisyen olan Azize Bastıyalı 
364

bu doğrultuda şunları söylüyor. “Yunanistan ile 

akademik işbirliği geliştirilmeli.Benim tanıdığım Yunan akademisyenleri ile aramız çok 

iyi.” 

 

SONUÇ 

Rodos ve İstanköy Türklerinin taleplerinin karşılanmasının temelde Türk-Yunan ilişkilerin 

çözümlenmesinden geçtiği gözlemlenmektedir. Bu bağlamda Yunan algısındaki  Türk 

imgesinin kökenlerinin irdelenmesi bir zorunluluk olarak ortadadır. Çağ ve Ural
365

,anılan 

imgenin Batılılar tarafından yaratıldığını,buna göre “Türkler hak tanımayan ve tiran 

efendidir” ve Greklere yoksulluk,cehalet yorgunluk,acı,dert,kamçı,falaka,ölüm 

getirmiştir.”şeklinde algının ortaya çıkarıldığını ve Batı’nın bu yaklaşımlarının Yunanların 

kimlik arayışlarına  çanak tuttuğunu yazmaktadırlar.Bu bağlamda yazarlar; “Yunan 

kültürünün ondokuzuncu yüzyıldan itibaren gelişen filhellenitik(Yunanseverlik) akımlarla 

beraber Batı medeniyetinin beşiği olarak gösterilmesi Yunanları Türklerden uzaklaştıran  

en önemli etmenlerden birisi olmuştur.” demektedirler. 

AslındaYunanseverlik,Batı’nın Doğu’yu etki altına alması ve denetlemesi için dahice 

meşrulaştırma ortamı yaratan Oryantalizm
366

 ideolojisinin  bir sonucudur. Böylelikle bir 
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364
 Azize Bastiyalı ile yapılan sözlü görüşme 

365
 Çağ,G.,Ural,S.,2014.Türk-Yunan İlişkilerinin Değiş(e)meyenleri:Yunanalgısında Türk İmgesisine Tarihsel 

Bir Yaklaşım. History Studies İnternational Journal of History.ISSN 1309-4688 Volume 6 Issue 2 februaty 2014 

366
 Said, E. W., 2010. Şarkiyatçılık. Batı’nın Şark Anlayışları. Beşinci Baskı (Çeviri: Ülner, B.) Metis/Kültür 

Yayınları. 

Batı’da, Oryantalist görüşün 19.yüzyılın ortalarından itibaren  "Oriental Studies (Doğu Araştırmaları)” 

adıyla, akademik bir disiplin olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bununla birlikte, dünya tarihinin ilerlemeci 

öyküsünün Batı kaynaklı olarak kabul edilmesinin en yetkin bilimsel temeli, 1978 yılında E. Said’in kaleme 

aldığı Oryantalizm (Doğuculuk= Şarkiyatçılık) adlı kitabıyla dile getirilmiştir (Said, 2010). Said (2010), 

“Şarkiyatçılık, Batı’nın Şark Anlayışı” adlı kitabında,”Batı’’nın ‘’Doğu’’ya bakış açısını sorgulamaktadır. 

O’na göre, Oryantalizm’in birbiriyle bağlantılı çeşitli anlamları vardır. Birincisi: Oryantalizm, “Doğu 

Araştırmaları” gibi okullara sahip akademik bir ilgi alanı hatta bir disiplindir. İkincisi,”Oryant” ile Batı ile 

Doğu arasındaki varlık ve doğa felsefesi (ontoloji ve epistomoloji) açısından ayrımı dile getiren bir düşünce 
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yandan, emperyalizmin ve Doğu’nun boyun eğmesi için meşrulaştırıcı bir düşünce  egemen 

kılınmış,bir yandan da Doğu’yu Batı’nın edilgen bir karşıtı olarak tanımlanması ya da 

düşünülmesi ve de ilerlemeci gelişmeyi yalnızca Batı’ya ait bir olgu olarak kabul ettirilmesine 

olanak sağlayan adımlar atılmıştır
367

.  

Oryantalistlere göre; “Batı Dinamik, Doğu’yu ise Değişmez/Durağandır.Dinamik Batı; 

yenilikçi, becerikli ve hareketlidir. Akılcı ve Bilimseldir. Disiplinli, düzenlidir. Mantıklı ve 

duyarlıdır. Akıl odaklıdır. Otoriter, bağımsız ve işlevseldir. Özgün, demokratik, anlayışlı ve 

dürüsttür. Uygardır. Ahlaki ve ekonomik olarak ilerlemecidir.  

Buna karşılık değişmeyen Doğu; Taklitçi, cahil ve edilgendir. Akılcı değildir, batıl ve 

geleneklerine bağlıdır. Tembel, dengesiz ve doğaldır. Mantıksız ve duygusaldır. Beden 

odaklı hareket eder, egzotik ve alımlıdır. Çocuksu, bağımlı ve olaylara işlevsiz bakar. Esir 

ruhludur, disiplinsiz, anlayışsız ve ahlaksızdır. Uygar değil, barbardır. Ahlaki olarak geri ve 

ekonomik olarak durağandır”  şeklinde kabul vardır.
368

 

 

Bu bağlamda, 19. Yüzyıldan günümüze değin, Batılı toplum bilimcileri, egemen olarak dünya 

tarihinde her şeyin Antik Yunan ile başladığını ileri sürmüşlerdir. Bunlara göre, “Avrupa, 

Rönesans ile birlikte Yunan düşüncesini yeniden keşfetmiştir”.  
 

Son yıllarda gösterime giren filmler de bile Yunanseverlik ile birlikte Oryantalizm’in 

yansımaları dikkatli gözlerden kaçmamaktadır
369

.Örneğin, 2006 tarihli ‘’300 Spartalı’’ adlı 

filimde, 300 Spartalı, kendilerinden sayısal bakımdan çok üstün, vahşi ve aptal olan Pers 

ordularına karşı yiğitçe direnmektedir. Üstelik Pers ordularının başında bulunan kral, 

egzotik, süslü, efemine görünümlüdür. Persler, aptal oldukları kadar kötüdürler. Sonuçta 

Antik Yunanlılar, Doğu’ya karşı ahlaki zafer kazanırlar.” Filmin Berlin Film Festivali’nde 

büyük tezahüratla karşılandığı biliniyor. 2004 tarihli ‘’Büyük İskender’’ filmi de aynı 

görüşün yansıması değil midir? 

 

                                                                                                                                                                                     

tarzıdır. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi Oryantalizm, “Doğu üzerinde egemenlik kurmak, onu kendisinin 

çıkarı doğrultusunda yeniden yapılandırmak ve otorite sahibi olmak, daha ilerisi Doğu’nun insanları ve 

topraklarının Batı tarafından ele geçirilmesi amacıyla” geliştirilen Batılı bir söylemdir. Bu bağlamda, Said, 

Oryantalizmi, onun önyargılar, cehalet, bilgisizlik, klişeler, standart duruma getirilmiş görüşler ve 

uydurmalarla karakterize edilen bir düşünce olarak niteler. Özetle Said’e göre, Batı’nın Şarkiyatçılık 

yaklaşımı, önce dünyanın bir bölgesini kendine yabancı saymakta, sonra Şark’a dair değişmez bir yargıyı 

kurmakta, dahası bunun insan deneyimi olduğunu görmeme kusurunu işlemektedir. Yine Said (2010), ‘’ 

Doğu’nun hareketsiz bir doğa olgusu olmadığını, nasıl Batı’nın kendisi bir yerde değilse, Doğu da belli bir 

yerde değildir.” demektedir. Hobson (2008) ise, Oryantalizm kavramı ile Avrupamerkezci kavramını 

birbirinin yerine kullanmaktadır. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 
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Dido Sotiriyu
370

da, bir Rum köylüsünün gerçek yaşamından çıkarak kaleme aldığı romanında 

Anadolu’yu “Kanlı Topraklar” olarak nitelendirerek  kendi kamuoyunun duygularına 

tercüman olurken bir yandan toplumculuğu ağır  basarak bu algının Batının emperyal 

politikaların sonucu olduğunu söyler ve romanını şöyle sonlandırır; “Anayurduma selam 

söyle benden Kör Mehmet'in damadı! Benden Selam söyle Anadolu'ya ..Toprağını kanla 

suladık diye bize garezlenmesin ... Ve kardeşi kardeşe kırdıran cellatların Allah bin belasını 

versin!”.  

Gerçekten de Yunan ordularının düvel-i muazzamanın güdümünde ve desteğinde 15 Mayıs 

1919’da Batı  Anadolu’ya çıkarılması  bunun en somut göstergesidir
371

 

 

Yunan algısındaki olumsuz Türk imgesini besleyen önemli bir etmen de, Yunan 

Kilisesidir. Kilisenin en büyük kartı Türk düşmanlığı olmuştur. Kilise ve papazlar, 

Yunanistan´da sürekli siyasi bir güç odağıdırlar. Osmanlı´ya karşı silaha ilk sarılan 

papazlardır. Bu anlamda 180 yıldır Yunanistan´da, kilisenin siyasetten koptuğu hiçbir 

dönem yok gibi gözüküyor. Örneğin İkinci Paylaşım Savaşı’ında Alman işgaline karşı 

direnişte rol alıyor. Daha sonra iç savaşta komunistlere karşı monarşiştlerin cephesinde 

mücadele ediyorlar. Askeri Cunta döneminde de, diktatörlerle yakın dirsek 

temasındadırlar. Papazların özellikle küçük şehir, kasaba ve köylerde ağırlığı söz 

konusudur. Bu yüzden siyasi partiler ve yerel yöneticiler zorunlu olmadıkça, kiliseyle 

çatışmaktan kaçınmışlardır
372

 

 

Günümüzde yaşadığımız bir  olay da,olumsuz Türk İmgesi’nin Yunanistan’da canlı olarak 

yaşadığının başka bir göstergesidir.Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun   

“Üçüncü Türk-Yunan Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı” için gitmiş olduğu Atina’da  

Milliyetçi Kontranews  gazetesi’nin  “Yeter artık Kabadayılık” başlığı  ile Türkçe bir 

mektubu  kaleme alması rastlantısal değildir
373

. Mektup,“Gelin memleketlerimizi cennete 
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anlamıyorlar mı sizce?Son senelerde bir hurda gemi de çıkardınız ve Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde 

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/yunanistan%20humeynisi.Erişim.15


96 

 

dönüştürelim”   cümlesiyle bitse bile içeriği tek yönlü  suçlama  ve ötekileştirmeler ile 

doludur . 

 

Buna karşılık Yunanistan’da sağduyulu sorumlular da vardır. 2002-2005 yılları arasında 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapan emekli Amiral Andonis Andonyadis "Üniformayı 

Asarken" adlı kitabında Yunanistan'da "Türkiye tehdidi" tabusunu yerden yere 

vurmaktadır
374

. 

                                                                                                                                                                                     

tutuyorsunuz. Bölgemizde petrol ve doğalgaz mevcut. Gelin anlaşalım. Bu petrolün iri bir yönünü 

komşularımızın almasını, İngiliz ve Amerikalıların yemesine yeğleriz. Gelin memleketlerimizi ’cennete’ 

dönüştürelim." 

374
 1 Ekim 2008  tarihli Hürriyet Gazetesi’nde  Yorgo Kırbaki, 2002-2005 yılları arasında Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı yapan emekli Amiral Andonis Andonyadis’in büyük bir cesaret örneği vererek "Üniformayı 

Asarken" adlı kitabında Yunanistan'daki "Türkiye tehdidi" tabusunu yerden yere vurduğunu 

bildirmektedir.Kitap şöyle özetlenmektedir: “ Türkiye ve dünya 6 mili tanıyor. Yunanistan bugün 

karasularının (6 mil) ötesinde bir hava sahası (10 mil) üzerinde egemenlik haklarını kullanmaktadır. 

Uluslararası hukuka uygun olarak karasularımızı 12 mile çıkarma hakkımız vardır. Ancak bu hakkı 

kullanmadığımıza göre, hava sahamız başka, karasularımız başka genişliktedir deyip dünya çapında eşi 

olmayan bir patentle komik duruma düşmemize gerek yok. Yunanistan'ın 20, yüzyılın başında (1931) tek 

taraflı 10 mil ilanı, uluslararası toplum için hiçbir anlam taşımaz. Uluslararası toplum ve tabii Türkiye de 

hava sahamız olarak 6 mili tanımaktadır.  

Durum, yüzde 95'imizin inandığından farklı. Durum, Yunan halkının yüzde 95'inin Yunan parlamentosunun 

da yüzde 70'inin inandığından farklıdır. FIR bölgesi bir ülkenin egemenlik haklarının kullanımı ile ilgisizdir. 

Buralar uçuş tespit bölgeleridir. Adaları olan bazı ülkelerde FIR bölgeleri milli hava sahası sınırları ile 

örtüşebilir. Ancak bu durum Yunanistan için geçerli değildir. Atina FIR'ı dediğimiz sahaların yüzde 35'i 

uluslararası hava sahasıdır ve bu saha üzerinde Yunanistan'ın hiçbir egemenlik hakkı yoktur. Uluslararası 

Havacılık Teşkilatı (İCAO) da hükümlerinin sadece sivil uçakları kapsadığını açıkça belirtmektedir. 

Dolayısıyla tüm savaş uçakları ve tabii ki Türk savaş uçakları Atina FIR bölgesinde Yunan hava sahası 

dışındaki sahalarda uçtuklarında bize uçuş planı sunmak zorunda değildir. Yunanistan uçuşların güvenliği 

için uçuş planı isteyebilir ancak karşı tarafın uluslararası kurallara göre böyle bir zorunluluğu yoktur. 

Hukukun izahı için sadece aptallar ölür. Türk savaş uçakları hemen her gün Atina FIR hattının uluslararası 

sahalarına girerek, uçuş planı sunma zorunlulukları bulunmadığını fiilen gösteriyorlar. Yunanistan da bunu 

hava trafiği kurallarının ihlal edildiği sayıyor ve Türk uçaklarını "tespit" için savaş uçaklarını 

havalandırıyor. İt dalaşları yaşanıyor. Türk savaş uçakları, uçuşlarında 6 ile 10 mil arasındaki sahalardan da 

geçerek Yunanistan'ın hava sahasının 10 mil olduğu iddiasını kabul etmediklerini fiilen gösteriyorlar. 

Yunanistan da bu kez milli hava sahasının ihlal edildiğini sayıp savaş uçaklarını taciz için havalandırıyor. 

Sonuç yine it dalaşı.  

Uluslararası hukukun izahı çerçevesindeki işlemler uğruna kan döküldüğünü anlamak için asker olmak 

gerekmez. Hukukun izahı uğruna sadece aptallar ölür.  

Sakarya'yı istersek Türkiye tehdit olur. Türk tehdidinin büyüklüğü ve şekli ile ilgili Yunanistan'da hüküm 

süren görüşe hiçbir zaman katılmadım, Türk-Yunan meseleleri ile ilgilendikçe, anlaşmazlık konularının özlü 

nedenlerden çok siyasi aptallık olduğu görüşü ağırlık kazandı. Eğer yıllarca Türk-Yunan meseleleri ile 

uğraşan bir insan ciddi tehdit tespit edememişse ya aptaldır ya da tehdidin tanımında boşluklar vardır. 

Kendimde bir sürü hata gördüm ama bunların arasında aptallık yoktu. Yunanistan sözgelimi eğer sınırları 

yine Sakarya'ya kadar genişletmek veya Kıbrıs'ı ilhak etmek ister ya da Kürtlerin otonom bir devlet ilanı 

çabalarına askeri katkıda bulunmayı kararlaştırırsa ancak o zaman Türkiye ciddi bir tehdit olabilir. Aksi 
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Diğer yandan,küreselleşmede Batı’nın belirleyici olması ve kendi çıkarları doğrultusunda 

kullanılmasından dolayı “Küreselleşme” teriminin “Oryantalizm” terimi ile bir paralellik 

gösterdiği de söylenebilir.  

Terimi bu anlamda kullanan Dilek
375

 ,Rodos ve İstanköy Türkünün kültürel asimilasyonu 

konusunda şöyle diyor;“Küreselleşmenin
376

- kendi çıkarlarını en üst noktaya taşımak için- 

                                                                                                                                                                                     

takdirde Kardak, FIR hattına izinsiz girilmesi, 10 millik hava sahasının ihlal edilmesi ya da bazı Yunan 

adalarının silahsızlandırılmasına ilişkin talepleri siyasi-askeri oyunlardır ve kesinlikle ciddi bir tehdit 

oluşturmaz.  

Paralarımız kavga isteyenlere gidiyor. Türk-Yunan anlaşmazlıkları birçok sosyal ihtiyacın karşılanması için 

harcanabilecek büyük paraların silahlara gitmesine neden olmaktadır. İki ülke de bu paraları doymak nedir 

bilmeyen bir canavar olan silahlanma programlarına harcamaktadır. Bu paralar, bizim kavga etmemizin, 

onların yaşaması anlamına gelen ve bu yüzden gerginliğin korunmasını isteyen kişilerin cebine gitmektedir. 

İstanbul dönüşü boğazım düğümlendi. Deniz kuvvetleri komutanı olarak görev sürem sona ermeden daha çok 

kendi vicdanımla ilgili nedenlerle bu "Türk tehdidi"ni olabildiğince yakından görmek istedim. Ancak Türk 

Deniz Kuvvetleri komutanının (O dönem Oramiral Özden Örnek) Yunanistan'ı ziyaret etmesi için onay 

almayı düşündüğümde her defasında siyasetçilerin tutumu olumsuzdu. "Bizim hava sahamızı ihlal eden bir 

ülkenin komutanını nasıl ağırlayabiliriz. Ya bu ziyaret sırasında Türk uçakları ihlali gerçekleştirirse?" 

diyorlardı. Argümanlar aptalca ama halkın inancı malum. 2004 Olimpiyat Oyunları vesilesiyle sonunda onayı 

aldım. Ziyareti o kadar düşük tonda tuttuk ki, Yunan medyası Türk deniz kuvvetleri komutanının Atina'da 

olduğunu zor fark etti. Türk komutan rahat ve hoş bir insandı. Doğu Ege'de istenmeyen olayların 

yaşanmasını önlemek amacıyla aramızda açık bir telefon hattı kurulmasında anlaştık.  

Türklerle kıyaslanmak cesaret kırıcı olur.Görevden ayrılmadan 1 ay önce 2005 Ocak'ın ikinci yarısında 

Türkiye'yi ziyaret etmem için davet geldiğinde çok sevindim. Ülkemin yetkili devlet görevlilerinin ilk kez bir 

Yunan deniz kuvvetleri komutanının Türkiye'yi ziyareti ile ilgili refleksleri, yine klinik açıdan ölü sayılan 

birinin refleksleri gibiydi. Türk Genelkurmay Başkanı ile görüştükten sonra, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 

başında günlük tüketim uğruna ucuz vatanseverlikler yapmayan, siyasi maliyeti düşünmeyen, ciddi ve milli 

stratejik hedefleri olan insanlar bulunduğunu idrak etmiştim. Yunan tarafı ile kıyaslarsak, şartlar çok farklı 

da olsa durum bizim için cesaret kırıcıdır. Çok iyi ve başarılı geçen Türkiye ziyaretimi tamamlayıp dönüşe 

hazırlanırken İstanbul havaalanında atmosfer son derece duygulu idi. Türk deniz kuvvetleri komutanının 

eşinin gözyaşlarını gördüm. Eşimle çok iyi anlaşmışlardı. Uçağa gitmeden son kez dönüp baktığımda, 

hayatımda hiçbir ziyarette yaşamadığım bir duyguyu yaşadım. Boğazımın düğümlendiğini hissettim. Son kez 

el salarken, elim gönlümün derinliklerinden gelen emirle sallanıyordu.”    

375
 Dilek,B.S.,2008.a.g.e 

376
 Küreselleşme,ekonomik anlamda  merkez (zengin) ülkelerdeki üretim biçimi ve ilişkilerin teknolojik 

ilerlemelerle birlikte ortaya çıkardığı   bir süreçtir. Bunun sonucu olarak, mal, hizmet ve sermaye bir denetime 

tabi olmaksızın zengin ülkelerin çıkarlarına göre üçüncü dünya ülkelerine girip çıkmaktadır.  

Küreselleş(tir)menin ekonomik boyutu yanında,teknolojik ve sosyal-kültürel  boyutları da vardır.Günümüzde  

teknolojik ilerleme, merkez ülkeler ve onlarla bütünleşen tekelci firmaların denetimindedir. Bunun sonucu olarak 

teknolojik küreselleştirme, bilgiyi üreten ve pazarlayanların yararına bir işlev üstleniyor. Yenilikler ve buluşlar, 

üretenlerin tekelinde kalmakta ya da onların işine geldiği ölçüde yaygınlaşmaktadır. Bu durum, üçüncü dünya 

ülkelerinin bağımlılığını da artırmaktadır. Örneğin, genetikle değiştirilmiş tohumlar, silah ya da çeşitli sanayi 

dalları için üretilmiş yeni bilgisayar sistemleri, katma değeri yüksek aygıtlar, tekelci firmaların izin verdiği 

ölçüde kullanılabiliyor.  
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desteklemekte olduğu yerelleşme, mikro milliyetçiliği, etnik ve bölgesel ayrımcılıkları 

körükledi. Küresel sermayenin çıkarlarının olduğu bölgelerdeki azınlık unsurları 

destekledi. Küresel sermayenin çıkarlarının bulunmadığı bölgelerde ki azınlıklar ise yok 

sayıldı, unutuldu, unutturuldu. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi evrensel 

kavramlar, küresel sermayenin çıkarlarını ilgilendiren bölgelerde ki azınlıklar için 

geçerliliğini sonuna kadar korurken, hatta söz konusu bölgelerde askeri müdahalede 

bulunmak için en önemli gerekçiyi oluştururken; bu evrensel (!) kavramlar diğerleri için 

tamamen yok sayıldı” diyor ve ekliyor;  

    “Bugün, Yunanistan’a ait Onikiada’da varlığını korumaya çalışan bir avuç Türk de 

istikrarsızlık unsuru olarak görülen, susturulan ve hakları gasp edilen, unutulan, 

unutturulan, azınlıklar arasından yer alıyor. Her ne kadar Avrupa Birliği’ne üye olan bir 

ülkenin eşit birer vatandaşı olsalar da Batı’nın gözünde onlar kara kafalı birer Türk 

olmaktan öte geçemiyorlar. …Kelimenin tam anlamıyla yok sayılıyorlar”. 

 

Öz olarak adalarda yaşamakta olan Türklerin,bugün yok olma noktasına geldiği 

gözlemlenmektedir.Yunanistan’ın asimilasyon politikasına “dur” denmediği takdirde, kısa bir 

süre sonrasında  Adalı Türklerden söz etmek olası olmayacaktır.  

Bütün bu olumsuzluklara karşılık Rodos ve İstanköy Türkleri,Türk-Yunan ilişkilerinin 

iyileştirilmesini umut etmektedir.Yapılan görüşmelerde anılan umudun ifadeleri vardır.Çünkü 

adalarda kimliklerinin korunması ve geliştirilmesinde  karşılıklı dostluğun inşa edilmesinden 

başka çare yoktur.  

Çünkü Onlar, Mübadele gibi geçmişte kalmış sızlayan bir yara değil, adalarda varlıklarını 

sürdürmeye çalışan bir avuç azınlıktır ve Onlar’ın giderek asimilasyonu, bir anlamda 

                                                                                                                                                                                     

Sosyal-kültürel küreselleştirmenin de bir çok yanı vardır. Bunlardan birincisi, merkez ülkelerinin sosyal kültürel 

yapılarının üçüncü ülkeler için de geçerli olabileceği, bir başka deyişle toplumlar arasındaki kültürel 

farklılıkların sıfırlaştırılması konusudur. Sosyal-kültürel küreselleştirme ile, bir yandan da parçalanmak istenen 

kimi ülkelerin yerel özellik ve kültürleri de olabildiğince körüklenmiş bulunmaktadır.Yugoslavya’nın 

parçalanması bu şekilde gerçekleştirilmiştir. Özetle, küreselleştirme politikalarıyla merkez ülkelerin, üçüncü 

ülkelerde üretilen mal, hizmet ve doğal kaynakları denetim altına aldıkları görülüyor. Yaratılan bu politikalarla, 

üçüncü dünya ülkelerine de, başka çareleri olmadığı kabul ettirilerek benimsetilmektedir. Burada, özellikle 

üçüncü ülkeler ve yoksul kesimler için bir yaptırım (zorlama) vardır. Bu nedenle uygun terim, küreselleş(tir)me 

olmalıdır. 

Küreselleş(tirme) adıyla dayatılan neoliberal politikalarla günümüzde  insanlık, muazzam bir zenginlikle 

korkunç bir yolsulluğun olağanüstü kutuplaştığı bir zamanı yaşıyor. Çarpıcı açlık ve düşkünlük manzaralarına, 

sadece yoksulluğun gitgide derinleştiği ve kitleselleştiği "azgelişmiş" ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de 

rastlanıyor. Buna karşılık yoksulluk konusu, neoliberal küreselleşme söyleminin baskısı altında, hayli uzun bir 

süre kayıtsızlıkla karşılanmıştır. Ancak son yıllarda uluslararası mali kuruluşların, hatta sermayenin ilgi alanına 

ve de G-8’lerin yapmakta olduğu Zirve Toplantılarının gündemine alınıyor. 

Küreselleşme için bakınız;Şenses,F.,2003.Küreseleşmenin Öteki 

Yüzü:Yoksulluk(Kavramlar,Nedenleri,Politikalar ve Temel Eğilimler) İletişim Yayınları; 

Tomidson,J.,2004.Küreselleşme ve Kültür.Ayrıntı Yayınları;Kaymakçı,M.,2009.Türkiye Tarımı Üzerine 

Notlar.Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk  

Yayınları;Leba,R.,2014.http://www.mevzuardergisi.com/Erişim10Aralık  

2014;http://www.felsefe.gen.tr/siyaset_felsefesi/kureselleşme.Erişim 10 Aralık 2014 
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insanlığın ve kendine has bir kültürün yok edilmesi demektir. Bu çığlığa, Dünya Kamuoyu 

gibi Türk Kamuoyu da yanıt vermek zorundadır
377

 .  

 

                                                           

377
 Kaymakçı,M.,2014 .a.g.k 
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ÖZET 

Çalışma ,Rodos ve İstanköy Türklerinin  yakın tarihinde  ve günümüzdeki sorunların Türkiye ve 

Dünya kamu  oyuna aktarılmasına olanak sağlayacaktır. Böylelikle özellikle adalarda yaşamakta olan 

Türklerin kültürel kimliklerin korunması ve geliştirilmesinde uygulanması gereken yol ve yöntemlerin 

neler olabileceği konusundaki yaklaşımların gün ışığına çıkarılması,çalışmanın ana  amacı olmuştur.  

Çalışmanın materyalini,Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türkler ile Türkiye’ye göç etmiş 

Türklerle sırasıyla, İzmir,İstanbul ,   Marmaris,Bodrum,Fethiye,Antalya,İstanköy ve Rodos ‘da olmak 

üzere toplam 137 kişi ile  yapılan görüşmeler oluşturmuştur. Görüşme yapılacak kişilerin 

seçiminde,İkinci Dünya Savaşı’nı çocuk ya da genç olarak yaşamış  olanlar   ile savaş bitiminde 

doğmuş olanlar tercih  nedeni olmuştur. Bu kapsamda görüşmecilerin yaş sınırları 2013 yılı itibariyle 

57 ile 92 yaş arsında değişmiştir. 

 Sözlü Tarih Projesi’nde  “Yüz-yüze Anket Yapma  Yöntemi” uygulanmış ve sorular  ucu açık anket 

formuna göre düzenlenmiştir .Form, önce 10 kişi ile test edilmiş,elde edilen deney ışığında yeniden 

kaleme alınmıştır.Görüşmeye başlarken kişilere çalışmanın amacı kısaca özetlenmiş ve daha sonra 

anket formunda belirlenen sorulara geçilmiştir. 

Çalışmada elde edilen bulgular aşağıdaki gibi özetlenebilir; 

1. Rodos ve İstanköy’de Rum ve Türk toplumlarının aralarında zaman zaman ortaya çıkan 

sorunların temelinde sadece tarihsellik ya da yaşanmışlıklar değil aynı zamanda konuşulan farklı 

dillerin ve dinlerin etkisi olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir.Bu nedenle Türk kimliğini  korumak 

için dil ve dinin birlikte ele alınması,adalar Türkleri arasında yaygın bir kanaattir. 

2. Rodos ve İstanköy’de Türkçe öğrenim veren  1972 yılından itibaren kapatılmıştır. Devlet 

okullarında eğitim gören Türk çocukları, bugün Türkçeyi çok az derecede konuşabiliyorlar. Türk 

okullarının kapatılması, adalar Türklüğünü zor durumda bırakmıştır. Bu bağlamda  adalarda Türklerin 

kültürlerini ifade etme aracı olan “Türk dili” ve buna bağlı eğitim, din gibi kültürel aktarım araçlarının, 

Yunanistan’ın uyguladığı kültürel arınma politikası karşısında büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğu 

gözlemlenmektedir. 

3. Günümüzde, Yunanistan Devlet okullarına gidebilmekte olan soydaşlarımız, din derslerinden 

muaf tutulmalarına karşın, dini eğitim haklarını da kullanamamaktadırlar. Yunan Hükümetleri, Rodos 

ve İstanköy’de yaşamakta olan Türkleri, Türk Kimlikleri ile değil, Müslüman olarak kabul etmektedir. 

Bununla birlikte ortaya çıkan paradoks şudur: "Müslüman Yunanlı" olarak tanımlanan Rodos ve 

İstanköy Türkleri’nin Müslümanlıklarını da öğrenmeleri yasaktır. 

4. Rodos ve İstanköy’de adalara ait yemekler giderek  “unutulmaya”  başlamış bulunmaktadır. 

Adalarda yapılan yemeklerin devamlılığının sağlanamadığı anlaşılmaktadır.  

5. Onikiada Türklüğünün sosyal ve kültürel yaşamlarında düğün, sünnet, bayram ya da diğer özel 

günlerin önemi, onların kimliklerini muhafaza etme gayretlerinden kaynaklanmaktadır. Örneğin 

Rodos ve İstanköy adalarında Anadolu kültüründe büyük önem taşıyan ve düzenlenmesi kız evine 
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bırakılan çeyiz geleneğinin, adalar Türklüğü ile Anadolu kültüründe benzer nitelikler taşıması Türk 

kimliğinin bir özelliğidir. 

6. İkinci Dünya Savaşı sırasında  adalarda İtalyanların faşizm döneminde Türk ve Rumların  

İtalyan okullarına gitmek  zorunda bırakıldığı, adaların İngiltere tarafından  adayı abluka altına 

alınmasıyla adada bir açlık baş gösterdiği, insanların bombardıman kadar   açlıkta sıkıntı çektiği ve 

dramlar yaşandığı ,genelde rençber olan Türklerin açlıktan daha az etkilendiği,Almanların gıda 

maddelerinin üretilmesi, taşınması ve satılmasını izine bağladığı, bu izin dışında hareket edenlerin 

şiddetle cezalandırıldığını  ifade edilmektedirler.Ayrıca 1945 yılında Almanya'nın teslim olmasından 

sonra ise Onikiada itilaf devletlerinin eline geçmiş olduğu ve Yunanistan askeri yönetiminin Nisan 

1947'de Onikiada'yı resmen aldığı bilinmektedir. Bununla birlikte ada Türklerinin farklı bir beklenti 

içinde  olduğu,adaların Türkiye’ye verileceğini umut ettikleri bildirilmektedir. 

7. Adalarda Osmanlı Dönemi ile İtalyan döneminde ekonomiye Türklerin egemen olduğu 

söylenebilir.Bu bağlamda Rodos ve İstanköy adalarında yaşamakta olan Türklerin yakın dönemlere 

değin  çokluk olarak tarımla uğraştığı,ancak  sanayi ve ticaret ve bu bağlamda esnaflıkta da ağırlığı 

olduğu gözlenmekteydi. Esnaf kesimi ise  demircilik, boyacılık , garsonluk, duvarcılık , ayakkabı 

tamirciliği, yoğurtçuluk, fırıncılık , sütçülük ve seyyar satıcılık  gibi işlerde yoğunlaşmışlardır. 

8. Günümüzde adalarda yaşamakta olan Türklerin tarım sektöründe giderek azaldığı, ağırlıklı 

olarak turizme bağlı olarak istihdam edilmekte ya da  küçük esnaf olduğu söylenebilir. Diğer yandan 

1970’li yıllardaki turizm patlamasından  sonra toprak çok değerlenmis, toprak sahipleri ayrıcalıklı bir 

duruma gelmişlerdir. Bu durum,toprağa sahip Rodos ve İstanköylü Türklerinin toprak satışına neden 

olmuş,bu da toprakların Yunanlıların eline geçmesine yaramıştır. 

9. 1967 yılından itibaren cemaat ve vakıf idaresini denetlemek amacıyla Yunan makamlarınca 

Hükümet murahhası atanmaya başlanmıştır. Ayrıca, hukuki olarak vakıf mallarının satılmasının yasak 

olmasına karşın, birçok vakıf malı Yunan makamlarınca atanan vakıf idarecileri tarafından 

bağışlanmış ya da değerlerinden daha düşük bir fiyata satılmıştır.Bu bağlamda soydaşlarımızın da 

vakıf mallarının satılması konusunda açılan ihalelere katılmaları yasaklanmıştır. 

10. Günümüzde Yunan hükümetleri, Evkaf Dairesi’ne sürekli masraflar yaptırarak elindeki 

arazileri ve malları sattırmakta, Evkaf Dairesi güçsüzleştirilmektedir. Yunan Hükümetleri bu 

uygulamayı, ne yazık ki bazen kendilerine verilen emanete ihanet eden kişileri Vakıf Yönetim 

kurullarına atama yaparak gerçekleştirmektedir . 

11. Asimilasyon İtalyan döneminde başlatılmıştı.Ancak adaların Yunanlara verilmesiyle 

asimilasyon hız kazanmıştır. Yunan makamları, Batı Trakya’da olduğu gibi, Rodos ve İstanköy’deki  

Türkleri ‘Müslüman’ nüfus olarak tanımlamakta ve ‘Türk’  ya da ‘Azınlık’ nitelendirmesini içeren 

dernekleri tescil etmemektedir. Daha önce idari makamlar tarafından bürokratik yöntemler 

kullanılarak azınlık haklarına getirilen kısıtlamalar, 1974 yılından sonra , bir yönetimsel politikaya 

dönüşmüştür.   

12. Asimilasyon politikalarının önemli unsurlarından birisi,azınlıkların dilinin öğretilmesine 

olanak sağlayan okulların kapatılmasıdır. Türk okulları  kapatıldığı için çocuklar Türkçeyi unutmaya 

başlamışlardır.Bir diğeri de  azınlık halkın din haklarının engellenmesine yönelik uygulamalardır.  

13. Adalardaki Türklerin asimilasyon politikalarında dile getirdiği görüşlerden birisi de din dışı 

evliliklerin giderek artış göstermesi konusudur.Türkler bundan hoşnut olamadıklarını 
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belirtmektedirler.Uluslararası alanda yeterli girişimler yapılmadığı takdirde,adalarda kalan  Onikiada 

Türklerinin kısa zaman içinde asimile olacağı olumsuz bir öngörü ile ortadadır.Adalarda  yaşamakta 

olan Türkler arasında olduğu kadar Türkiye’ye göç eden Türklerde de bu konuda karamsar görüşler 

giderek egemen olmaktadır. 

14. Türklere karşı gerilimli günlerde  nefret ve baskı fazlalaşmaktadır. Bugün için nefret ve baskı 

ortamı azaltılmış gibi görünmekle birlikte  özellikle fanatik unsurlarda bu doğrultuda eylemler 

sürdürülmektedir.Bu konuda sayısız örnekler verilebilir.  

15. Yunanistan uyruklu Türklerin hemen hepsi,askerlik 

hizmetini,katırcılık,depoculuk,marangozlu,kazmacılık,şoförlük  gibi hizmetlerde   yapmakta, 

genellikle ellerine ateşli silahlar teslim  edilmemekte ve  hiçbir yüksek öğrenimli Yunan yurttaşı 

Türkün  subay   olamamaktadır. 

16. Rodos ve İstanköy Türklerinin  sivil toplum anlamında örgütlenmeler çok yenidir. Rodos ve 

İstanköy’de  örgütlenmenin geç kalmasının birçok nedenleri vardır. En önemli nedeni, uzunca bir süre 

İtalyan ve Alman işgali sırasında ve arkasından adaların Yunanistan’a verilmesiyle Türklere karşı 

uygulanan kimliklerinin yok edilmesine yönelik devlet uygulamalarının yarattığı korku  olduğu 

söylenebilir.Bu korku beslenmektedir. 

17.   Yapılan görüşmelerde ,Rodos ve İstanköy’deki Müslüman Türklerin azınlık haklarının 

Yunanistan’ın taraf olduğu antlaşmalar  doğrultusunda geçerli olması gerektiğini-görüşme yapılan 

adalıların çoğu bilmese bile-ifade eden az sayıda da olsa adalı Türk de vardır.Bu kişiler,özellikle 1923 

Lozan Antlaşması’nın "Siyasî Hükümler" adını taşıyan I. Kısım, III.Faslının , "Azınlıkların 

Korunması" ile ilgili  37-44 maddelerin,Türkiye’deki Müslüman olmayan azınlıkların statüsünü 

belirleyen hükümlükleri kapsadığını,  ancak antlaşmanın bu maddelerinden sonra  gelen 

45.Maddesi’nde   belirtilen ; “Bu kesimdeki hükümlerle,Türkiye’nin Müslüman olmayan azınlıklarına 

tanınmış olan haklar,Yunanistan’ca da kendi ülkesinde bulunan Müslüman azınlığa tanınmıştır.” 

hükmünden yola çıkarak Onikidalardaki Müslüman Türklerine azınlık haklarının verilmesi gerektiğini 

anlatmaktadırlar. 

18. Adalar Türkleri,Rodos, İstanköy ve Onikiadalardaki kültürel eserlerin korunmasına, bakım ve 

onarımına Yunan hükümetlerinin özen göstermesini, Türk kimliklerinin kabul edilmesini ve kültürel 

kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen baskılara son verilmesini,  Türk çocuklarına en azından 

ilköğretim düzeyinde Türkçe öğrenme hakkı, bir başka deyişle anadil eğitimi hakkının sağlanmasını 

talep etmektedirler. 
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EK:RODOS, İSTANKÖY VE ONİKİADA TÜRKLÜĞÜ’NÜN YAKIN TARİHİ 

ÜZERİNE  SÖZLÜ TARİH PROJESİ’NE AİT BELGELER VE RESİMLER 
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Belge 2. 
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Belge 3. 
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Belge 4. 
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Belge 5. 
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Belge 6. 
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Resim 1. 
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Resim 2- Süleymaniye Medresesi Dış Cephesi 

 

Süleymaniye Medresesi Temeli Kazılmış Hali (2014) 
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Resim 3- Girit Mahallesi Camii (Hamidiye Camii İçi) 1977 

 

Girit Mahallesi Camii (Hamidiye Camii İçi) 1990 
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Resim 4- Murat Reis Camii Külliyesi 

 

Resim 5- Murat Reis Camii Külliyesi Mezarlarının Bakımsız Hali 
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Resim 6- Sultan Mustafa Camii 1925- 1930 Yıllarındaki Görünümü 

 

Sultan Mustafa Camii Günümüzdeki Görünümü- 1 
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Sultan Mustafa Camii Günümüzdeki Görünümü- 2 

 

 

Resim 7- Recep Paşa Camii 1990’lardaki Görünümü 

 

Recep Paşa Camii Günümüzdeki Görünümü 
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Resim 8- Rodos- Ağa Çeşmesi     Resim 9-Simi Çeşmesi 

 

 

Resim 10- Rodos Enderun Çeşmesi- 2014 
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Resim 11- Rodos Müftülük Binasının Günümüzdeki  Hali- 2014 
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Resim 12- Fethi Paşa Saat Kulesi 

(Günümüzde Yunanistan Yönetimi Bizans Saat Kulesi Olarak Değiştirdi!) 
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Resim 13. Rodos Türk Halk Kulübü 

 

Resim 14. 1945- 1946 Öğretim Yılında Bir Rodos Türküne Verilen İlkoul Karnesi  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=325617460790304&set=oa.10150430418536701&type=1
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Dünya kamuoyunda Yunanistan’daki Türk Varlığının Batı Trakya’yla sınırlı olduğu algısı vardır. 

Bununla birlikte Rodos ve İstanköy ağırlıklı olmak üzere Onikiadalar’da yaşayan ve sayıları 6.000 

civarında olan bir Türk nüfus da bulunmaktadır. Yunan makamları, 1923 yılında Lozan Barış 

Andlaşması imzalandığında Onikiadaların İtalyan yönetimi altında bulunduğu gerekçesiyle söz 

konusu soydaşlarımıza “azınlık” statüsü tanımamaktadır. 

Rodos ve İstanköy Türklüğü, Türkiye’ye çok yakın olmakla birlikte son zamanlara değin oldukça 

unutulmuş bir görüntü vermekteydi.  

Rodos ve İstanköy Türkleri: “Ege Denizi’nden Yükselen Sessiz Çığlık” kitabı da,“Rodos, İstanköy ve 

Onikiada Türklüğünün Yakın Tarihi Üzerine Sözlü Tarih Projesi Kesin Raporu”ndan derlenerek 

hazırlanmıştır. Kitap ile  Türkiye ile halen Rodos  ve İstanköy Adası’nda ikamet eden Türklerin 

geçmiş ve bugünkü kültürel, toplumsal ve iktisadi konumlarının tarihsel bir perspektifle 

araştırılması, bu alana ilişkin belgeye dayalı tarihçiliğin kaydetmediği anlatıların, söylencelerin, 

oyunların, ağıtların, yaşam öykülerinin kaydedilmesi  amaçlanmıştır. 

Kitap, Rodos ve İstanköy Türklerinin  yakın tarihinde  ve günümüzdeki sorunlarının  Türkiye,Dünya 

ancak özellikle  Yunan Kamuoyuna aktarılmasına   olanak sağlayacaktır. Bu anlamda Türk-Yunan 

İlişkilerinde kalıcı dostluğun inşasında  kimi önermelere de yer verilmiştir.  Dile getirilen görüşlerin  

dostluğa bir çağrı olarak algılanacağına emin bulunmaktayız.  

 

 

 

 

 

 

 


