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1522 yılından bu yana Rodos, İstanköy ve Onikiada'da 

çocuklarımıza Türk Kimliğini öğreten ve yaşatan 

öğretmenlerimizin aziz  anılarına 
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“Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda Eğitim‐Öğretim”kitabı, 

“Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı” tarafından desteklenmiştir. 
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ÖNSÖZ 

Bireyin  toplumsallaşmasında  etkili  olan  kurumlar,  aynı  zamanda  onun  kişiliğinin 

oluşmasında da rol oynarlar. Bunlar içerisinde, aileden sonra öncelikli olan eğitim 

kurumları  birinci  derecede  önemlidirler.  Eğitim  aracılığıyla  bireylerin  değişen 

ortamlara  uygun  bilgi  ve  becerilerle  donatılması  sağlanır.  Gerçekleştirilmeye 

çalışılan değişim sürecinde toplumsal yapıyı oluşturan unsurların dikkate alınması, 

değişimin  yönünü belirlemede etkili  olmaktadır.  Toplumun  temel  dinamiklerinin, 

kültürel  unsurların,  değerlerin  dikkate  alınması  değişimin  başarısında  etkili 

olmaktadır. 

Ailenin  dışında  eğitim‐öğretim  kurumlarında  öğrenilen  diller  de,  toplumların 

birleştirici  unsurudur.  Bir  başka  deyişle  topluluğu  ortak  yapan  dildir.  Dil  birliğini 

kuramayan  ya da onu  koruyamayan  topluluklar  zayıflamaya  ve bir  gün  çökmeye 

mahkumdurlar.  Dil,  bütün  bu  özelliklerinin  yanı  sıra  insanların  duygu  ve 

düşüncelerini,  dertlerini,  sevinçlerini  karşıya  aktarmasını  sağlayan  bir  iletişim 

aracıdır. Ve dil, kurallarına uyulup yozlaştırılmadığı sürece bu işi yapabilecek olası 

en verimli  sistemdir.  İnsan dili adeta  laboratuvarda bir  teorik matematikçi ve bir 

iletişim uzmanı tarafından tasarlanmış gibi düşünce sistemimize uymaktadır. 

Bu  bağlamda  anadil  de  topluluk  bireylerinin  en  kolay  sosyalleştiği,  etkileşimde 

olduğu  ve  gelişimini  en  rahat  devam  ettirebildiği  bir  ögedir.  O  nedenle  anadilin 

eğitim hakkı  olarak  tanınması  ve  anadilinin  yaşamın  her  alanında  kullanılabiliyor 

olması  temel  insan  haklarındandır.  Anadilde  eğitim  hakkına  kavuşabilmiş  olan 

toplulukların  her  anlamda  gelişimi  daha  fazla  olacak  ve  topluluklar  arasındaki 

eşitsizliği  de  ortadan  kaldıracaktır.  Ayrıca,  yapılan  bütün  araştırmalar  anadilinde 

eğitim gören çocukların pedagojik olarak daha başarılı oldukları görülmektedir. 

Rodos  ve  İstanköy  Türkleri  de  anadilleri  Türkçe  ile  eğitim‐öğretim  yapmaları 

konusunda  birbirini  izleyen  üç  ayrı  dönemde  farklı  nitelikte  uygulamalarla 

karşılaşmışlardır.  

Osmanlı Devleti döneminde eğitim‐öğretimin, birbirini izleyen iki aşamada olduğu 

gözlemlenmektedir.  Birinci  aşamada  Türk  toplumunun  adadaki  diğer  unsurlara 

oranla  eğitimi  daha  fazla  önemsedikleri  gözlemlenmektedir.  Vakıf  sistemi  içinde 

örgütlenmiş  olan  sıbyan,  ibtidai  okullar,  dergah  ve  medreselerde      eğitimin 

yaygınlığı  göze  çarpmaktadır.  İkinci  aşamada  Tanzimatla  birlikte,  daha  çağdaş 

düzeyde,  yine  vakıf  sistemi  içinde  ilkokul,  orta  ve  lise  düzeyinde  okullar  açılmış 

bulunmaktadır. 

İtalya döneminin başlangıcında Türk toplumunda eğitim‐öğretimin daha özgür bir 

şekilde  İslam  Cemaati’ne  bağlı  olarak  gerçekleştirildiği,  ancak  daha  sonra  faşist 
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yönetimlerince  baskı  altına  alınarak  anadil  Türkçe  ile  eğitimin  kısıtlandığı 

görülmektedir. 

Çok kısa  süren Britanya Askeri Yönetim döneminde  ise Türk  toplumunda eğitim‐

öğretim  konusunda  görece  bir  özgürlüğün  yaşandığı  bilinmektedir.  Süleymaniye 

Medresesi yeniden açılmış,  ilkokul düzeyinde Türkçe eğitim başlamış, Türk adıyla 

örgütlenmeler  söz  konusu  olmuş,  yanı  sıra  Türkçe  bir  gazete  de  yayınlanmıştır. 

Ancak  İtalyan  döneminde  Türklerin  eğitim  hayatında  yaşanan  tahribat,  bu  kısa 

sürede onarılamamıştır. 

Adaların  1947  yılında  Yunanistan’a  verilmesinden  sonra  ise  aşama  aşama 

Onikiada’daki Türk varlığı, Batı Trakya Türklerine göre daha vahim düzeyde giderek 

görülmez  duruma  dönüştürülmeye  başlamıştır.  Türklere  karşı  bir  kültürel 

asimilasyon,  daha  doğrusu  bir  kültürel  soykırım1  politikası  uygulanmaya 

başlanmıştır.  

Yunanistan  kültürel  soykırımını  gerçekleştirmek  için,  Rodos  ve  İstanköy 

Türklerinde  bir  dil  kırım  uygulamasını  devreye  sokmuş  bulunmaktadır.  Anılan 

uygulamanın  somut  göstergesi,  iki  dilli  eğitim  veren  Rodos  ve  İstanköy  Türk 

okullarının 1972 yılından itibaren kapatılması olmuştur.   

Temel  nedeni,  Yunanistan’ın  adalar  Türk  toplumunun  kalıcı  özelliğini  yok  etmek 

istemesidir.  Çünkü  toplumları  kalıcı  kılan,  dilin  kültür  taşıyıcılığı  özelliğidir. Dil  ile 

kültür arasında sıkı bir ilişki vardır ve ikisi birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturur. 

Bu bağlamda   anadil de çok kültürlü ortamlarda yaşayan farklı soyların ya da etnik 

grupların  kendi  öz  kimliklerini  koruyarak  o  toplum  içinde  varlıklarını 

sürdürebilmesi açısından çok önemli bir paya sahiptir. Anadil, kimliği belirleyen ve 

koruyan ögelerin en önemlisidir. Aileden sonra anadili öğreten kurumların başında 

ise okullar gelmektedir. 

Rodos  ve  İstanköy’deki  Türklerin  yaşamakta  olduğu  sorun,  aslında  Türkçe 

öğrenme/  anadilde  eğitim  ‐öğretim  sorununun  ötesinde,  adalar  Türkleri  için  bir 

“tarihsel bellek”le bağlantılı bir kültürel soykırımdır. 

                                                            
1  Kültürel  soykırım  “cultural  genocide  ya  da  ethnocide”;  bir  devlette  çoğunlukta  olan  kültürün, 

yapısında  yaşamakta  olan  azınlık  kültürlerin  unutulmasına  yönelik  yaptığı  çalışmalarına  verilen 
adlandırmadır.  Azınlık  dillerin  yok  edilmeye  çalışılması,  azınlık  gruplara  ait  tarihi  mimari  mirasın 
tahribatı,  psikolojik  olarak  aşağılık  kompleksini  aşılama  ve  tarihi  saptırma  gibi  etkinlikler,  kültürel 
soykırımın işlevleri olarak görülebilir. Kültürel soykırımda amaç, bir azınlığın milli duygularını yıkmak, 
onları aşağılık kompleksine sokmak, tarihi, kültürel ve sosyal iç dinamiklerini bozmak, bu doğrultuda 
kendi  çoğunluk  grubuna  katılmasını  sağlamaktır.  Kültürel  soykırım,”Postmodern  Soykırım”    ya  da 
“Beyaz Soykırım” olarak da adlandırılmaktadır. Dünya kamuoyunda bilinmemekle ya da görmezlikten 
gelinse  bile  Rodos  ve  İstanköy’de  Türklere  yapılmakta  olan  budur.  (Bkz: 
https://tr.wikipedia.org/wiki/kültürel_soykırım;  United  Nations  Declaration  on  the  Rights  of 
Indigenous Peoples, 2007” Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi, 2007”). 
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Böylelikle  Türk  Kültürel  kimliğinin  yok  edilmesi  girişimleri,  Rodos  ve  İstanköy 

Türklerinin  geçmişlerini  de  unutması  sürecine  sokmuştur.  Bir  başka  deyişle, 

aslında sadece dilsel değil, Rodos ve İstanköy Türklerinin geçmişleriyle tarihsel ve 

sosyolojik bir kopuşun gerçekleştirilmesi de amaçlanmaktadır. 

Özetle kültürel  soykırım, Rodos ve  İstanköy Türklerinin Türk dilini öğrenmelerine 

engel olunarak açık bir şekilde ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Rodos  ve  İstanköy’de  Türkçe’nin,  öğretim  ve  eğitim  dilinden  dışlanması,  aynı 

zamanda  Türklerin  giderek  eğitim  düzeylerinin  düşmesini  de    ortaya  çıkarmıştır. 

Adalar Türklerinin eğitimlerinin ilkokul düzeyini geçmediği bilinmektedir.  

Türkler, ortaokul ve liselerden sınırlı şekilde yararlanabilmekte ve eğitim açısından, 

Yunanistan  genelinin  oldukça  altında  kalmaktadırlar.  Türklerin  eğitimden  gelen, 

mühendislik ve doktorluk gibi lisans düzeyinde meslekleri neredeyse yoktur. 

Gelinen  noktada  Yunan  Hükümetleri,  Rodos  ve  İstanköy’de  yaşamakta  olan 

Türkleri, Türk Kimlikleri ile değil, Müslüman olarak kabul etmektedir. Diğer yandan 

Hristiyan  din  derslerinden  muaf  tutulmalarına  karşın,  dini  eğitim  haklarını  da 

kullanamamaktadırlar. Bu bağlamda ortaya çıkan ikilem şudur: "Müslüman Yunan" 

olarak tanımlanan Rodos ve İstanköy Türklerinin Müslümanlıklarını da öğrenmeleri 

yasaktır. 

Rodos ve İstanköy’de Türk okullarının kapalı olmasına karşılık, Türkiye Cumhuriyeti 

hükümetleri  Çanakkale’nin  Gökçeada  İlçesi’nde  1964  yılında  kapanan  Rum 

İlkokulu’nu  2013’te, Orta  ve  Lise  düzeyindeki  okulları  da  2015’de  yeniden  açmış 

bulunmaktadır.  Okullarda  eğitim,  Rumca  ve  Türkçe  olarak  iki  dilli  verilmekte, 

ayrıca İngilizce de öğretilmektedir. Öğretmenlerin çoğu ise Yunan ya da Rum'dur. 

Türkiye  Cumhuriyeti  hükümetlerinin,  Gökçeada’da  yaşayan  Rum  asıllı  Türk 

vatandaşları  için  okulların  açılmasını  memnuniyetle  karşılıyor  ve  bir  insanlık 

hakkının yerine getirilmesi açısından yerinde görüyoruz. 

“Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda Eğitim‐Öğretim” konusunda Türkçe ve diğer 

dillerdeki  yayınların  son  derece  kısıtlı  olduğu  gözlemlenmektedir.  Bu  doğrultuda 

Türkçe  kaynaklarda,  Osmanlı  Dönemi’deki    eğitim‐öğretimin,  Ali  Fuat  Örenç 

tarafından “Yakın Dönem Tarihimizde Rodos ve Oniki Ada”,  İtalya    Dönemi’ndeki  

eğitim‐öğretimin Meryem Orakçı tarafından ”Rodos Müslümanları (Selam Gazetesi 

1926‐1936)”ve  Yunanistan  Dönemi’ndeki    eğitim‐öğretimin  Mustafa  Kaymakçı‐

Cihan  Özgün  tarafından  “Rodos  ve  İstanköy  Türkleri:  “Ege  Denizi’nde  Yükselen 

Sessiz Çığlık” adlı yayınlarla  sınırlı ölçüde kaleme alındığı  bilinmektedir. Ancak üç 

ayrı dönemi, bütünsellik içinde irdeleyen bir yayına gereksinme duyulduğu açıktır. 
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“Rodos ve  İstanköy Türk Toplumunda Eğitim‐Öğretim “ kitabı da bu bağlamda  iki 

temel amaca yönelik olarak kaleme alınmıştır. 

Birinci  amacı;  Rodos  ve  İstanköy  Türk  Toplumunda  Osmanlı, 

İtalya/Almanya/Britanya ile   Yunanistan Döneminde de 1972 yılına değin Türkçe‐

Eğitim  ve  Öğretim  olduğu  konusunda  Uluslararası  ve  Türkiye    kamu  oyunda 

farkındalık yaratmaya yöneliktir.  

İkinci amacı  ise; Rodos ve İstanköy’de iki dillilik temelinde Türkçe Eğitim‐Öğretim 

verecek  okulların  yeniden  açılmasını  sağlayacak  girişimlere  toplumsal  ve  siyasal 

olduğu  kadar  bilimsel  bir  zemin  hazırlamaktır.  Çünkü  anadille  eğitim‐öğretim 

hakkı,bir insanlık hakkıdır.  

Üstelik,  anadilde  eğitim  hakkı,  Uluslararası  Antlaşmalarla  Belirlenmiş  Haklar 

yanında  Avrupa  Konseyi,  Avrupa  Birliği,  Avrupa  Güvenlik  ve  İşbirliği  Teşkilatı, 

Birleşmiş Milletler  ve  Yunanistan  Anayasası’nca  4.,5.,11.,12.,13.,14.,20.,24.ve  25. 

maddelerince belirlenmiş kültürel hakların  en önde gelenidir. 

“Rodos  ve  İstanköy  Türk  Toplumunda  Eğitim‐Öğretim”  kitabı,birbirini  izleyen 

dokuz bölümden oluşmaktadır. Sırasıyla; “Rodos ve  İstanköy’ün   Kısa Tarihi” ve “ 

Rodos  ve  İstanköy    Türk  Toplumunda    Kimlik‐Anadil  ve  Okul  İlişkisi”  konusunda  

değerlendirmeler yapılmıştır.Daha sonra,Türk  toplumunda eğitim‐öğretim üç ayrı 

dönem olarak;  “  Rodos  ve  İstanköy    Türk  Toplumunda Osmanlı  Dönemi    Eğitim‐

Öğretim”, “Rodos ve İstanköy  Türk Toplumunda İtalya/Almanya/Britanya Dönemi 

Eğitim‐Öğretim”  ve  “  Rodos  ve  İstanköy    Türk  Toplumunda  Yunanistan  Dönemi  

Eğitim‐Öğretim”  konular  işlenmiştir.  Daha  sonra  Rodos  Türklerinin  Kültürel 

Aidiyeti  konusu  “Rodos  Türklerinin  Kültürel  Aidiyeti:  Adada  “Eski  Yazı‐Türkçe” 

Kültür  ve  Edebiyat”  ve  “Rodos  ve  İstanköy  Türk Okullarının Mimari Özellikleri  ve 

Tarihçesi”  de  incelenmiştir.  Son  olarak  “Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin  Güncel 

Sorunları”  ile  Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin  kültürel  kimliğinin  kazandırılmasına 

adanan  “Rodos,  İstanköy  ve  Onikiada  Türkleri  Kültür  ve  Dayanışma  Derneği’nin 

Kısa Tarihçesi” kısaca özetlenmiştir. 

Kitabın  bölümlerini  kaleme  alan;  “Cihan  Özgün,  Meryem  Orakçı,  Mustafa 

Kaymakçı, Necdet Hayta, Neval Konuk Halaçoğlu, Nilüfer Erdem, Oğuz Karakartal 

ve Olcay Pullukçuoğlu Yapucu” ya teşekkür ediyorum.  

Değerli  araştırmacılarımızın  yanı  sıra  Rodos  ve  İstanköylü A. Nuri  Alayalı,  Ahmet 

Kırevliyası, Ali Hüsemoğlu, M.Sadi Nasuhoğlu ,Macit Külür, Mehmet Pamuk, Rafet 

Faralyalı, Rıfat Paşazade, Şanser Karakaya ve Zehra  Bastiyalı  gibi  soydaşlarımızla 

yapılan  sözlü  görüşmelerden  elde  ettiğimiz  bilgiler  ve  Onlardan  sağlanan 

fotoğraflar da, şimdiye değin çok kısıtlı olan “Rodos ve İstanköy Türk Toplumunda 

Eğitim‐Öğretim”  üzerine    gerçekleştirilmiş  çalışmaları  boyutlandırmış  ve  Türk 
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toplumunun  adalarla    ilgili  aidiyetini  hiçbir  itiraza  ve  inkara    fırsat  vermeyecek 

duruma   getirmiştir. Bu nedenle, kitabın  ilgili bölümlerinin zenginleşmesine katkı 

sağlayan Rodos ve İstanköylü soydaşlarımıza özellikle şükran borçluyum.  

Önsözümü  sonlarken  şunu  da  belirtmeliyim:  Rodos  ve  İstanköy,  Türkiye'ye  çok 

yakın olmakla birlikte,  son  zamanlara  kadar unutulmak üzere olan bir görüntüye 

sahipti. Bu nedenle başta Türk kamuoyu olmak üzere ,ancak evrensel düzeyde de 

adalarda  varlıklarını  sürdürmek  isteyen  bir  avuç  Müslüman  Türk'ün  çığlığının 

duyulmasına  ve  Yunanistan’ın  da  bu  konuda  sözde  kalmayacak    bir    düzenleme 

yapmasına gereksinim vardır.  

Rodos doğumlu  ve Türk  kültürel  kimliğini  koruma düşüncesinin başat olduğu bir 

ailenin  bireyi      olmamın  yanı  sıra,  Rodos  ve  İstanköy’de  yaşamakta  olan,  ancak 

üzerlerindeki korkudan dolayı haklarını aramayan soydaşlarımın, akrabalarımın ve 

de  Türkiye’de  örgütlenmiş  Rodos  ve  İstanköy  Türkleri  adına,  her  topluluğun 

anadilini koruması, geliştirilmesi ve anadilinde eğitim‐öğretim yapmasını yukarıda 

değindiğim üzere bir insanlık hakkı olduğunu ifade etmek isterim.  

Çünkü  anadil,  değinildiği  üzere  toplumların  varlıklarının,  kimliklerinin  ve 

kültürlerinin  en  önemli  aktarıcısıdır  ve  göstergesidir.  Topluluklar  dilleriyle  var 

olurlar.  Dili  olmayan  toplulukların  topluluk  olarak  varlıklarını  devam  ettirmeleri 

oldukça zordur. 

Diğer yandan Yunan halkının, Türkiye ve Türkler ile Ege ve Akdeniz’de barış içinde 

bir arada yaşaması gerektiğine inanıyorum.  

Yunan  halkında  bir  “Türk  İmparatorluğu  “olan  “Osmanlı  İmparatorluğu” 

döneminden  kalan algılarla birlikte  Türkiye Cumhuriyeti Dönemi’nde de  yaşanan 

ilişkilerden doğan  algılarla  da beslenerek devam eden  Türklerle  ilgili  olumsuz  ve 

sorunlu imgelerin devam etmesinin sürdürülemez   olduğunu düşünüyorum. 

Burada  dostluğun  inşa  edilmesinde  öncelikle  her  iki  halkın  entelektüeline 

(aydınlarına) büyük görevler düştüğü açıktır.  

Yunanistan’da  Türklere  bakış  açısından  iki  grup  entelektüel  olduğu 

gözlemlenmektedir.  Bu  entelektüel  gruplardan  birinin  Türklere  olumlu,  diğerinin 

olumsuz baktığı, ancak ikinci grubun daha kalabalık ve güçlü olduğu söylenebilir.  

Zaman içinde bu birinci grubun egemen olması durumunda, iki büyük kazanım öne 

çıkacaktır. 

Birincisi,  Batı  Trakya’da  Türk  kimliğinin  kabul  edilmesi  ile  Rodos  ve  İstanköy’de 

Türk  toplumunun anadilde eğitim‐öğretim haklarının verilmesi ve de Türk kimliği 
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ile kültürel örgütlenmesinin, Yunanistan’ın kamu güvenliği  için bir sorun olmadığı 

anlaşılacaktır. 

İkincisinde ise, Ege ve Akdeniz’de barışın sağlanmasıyla getirilerinin paylaşımı olası 

olabilecektir. 

Barışın  olası  olacağına  inancımızın  kökeni,  birbiriyle  savaştan  yeni  çıkmış  iki 

önderin Atatürk ve Venizelos’un dostluk için girişimlerine, İkinci Paylaşım (Dünya) 

Savaşı sonunda büyük kıtlık ve iç savaş yaşayan Yunan halkına kollarını açan Türk 

halkının  karşılıksız  dostluğuna  ve  son  yıllarda  deprem  sonrası  dayanışmanın 

içtenliğine dayanmaktadır.  

Kitabın  bu  amacımıza  katkıda  bulunacak  Türk  ve  Yunan  araştırmacılarla 

zenginleştirilmesini diliyorum. 

Editör: 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı 
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GİRİŞ 

Mustafa KAYMAKÇI 

 

“Rodos ve  İstanköy Türk Toplumunda Eğitim‐Öğretim” kitabı     dokuz bölümden 

oluşuyor. 

Birinci  bölümde;  “Rodos  ve  İstanköy’ün  Kısa  Tarihi”,  Prof.  Dr.  Necdet  Hayta 

tarafından özetlenmiş durumdadır. Makalede sırasıyla; Türk Egemenliğinden önce 

Rodos ve Onikiada, Adaların Türk Egemenliğine Girişi, Trablusgarp Savaşı ve Rodos 

ile  İstanköy’ün  İtalya  Tarafından  İşgali,  Balkan  Savaşları  sırasında  Ege  Adaları, 

Lozan Konferansı’nda  ve   İkinci  Dünya  Savaşı  sırasında  Ege  Adaları 

incelenmiş ve  sonuçta 1947 Paris Antlaşması’nın  gayri askeri statüsü hükmünün  

tam aksine     Yunanistan tarafından Onikiada’nın askerleştirilmesini aşama aşama 

sağlamaya yönelik hareketlere girişildiği  ve de bütün bunlarla birlikte göz önüne 

alınması  gerekli  bir  konunun   da Rodos ve  İstanköy’de yaşamakta olan Türklerin 

kültürel soykırımı sorunu olduğu belirtilmiş bulunmaktadır. 

İkinci  bölümde;  “Rodos  ve  İstanköy  Türk  Toplumunda  Kimlik‐Anadil  ve  Okul 

İlişkisi”,  Doç. Dr.  Cihan Özgün  tarafından  kaleme  alınmıştır.  Özgün, makalesinde 

“bellek” ve “kimliği” birbirine sıkıca bağlayan unsurun dil olduğunu belirtmekte ve 

“dil”in, anılan bu unsurlarla kişinin hem kimliğini ve hem de belleğini şekillendiğini, 

dahası dil bir kişinin toplumsal varlık içinde kendine özgü nitelik ve özeliklere sahip 

olmasında  temel  görevi  üstlendiğini  yazmaktadır.  Bu  bağlamda  adalar 

Türklüğünün  kimlik  ve  belleğinin  başat  pekiştireçlerinden  biri  olan  “dil”in  hem 

Anadolu’yla  olan  kültürel  yakınlığını  ve  hem  de  Türk  kültür  soyluluğu  içindeki 

yerlerini  korumalarına  büyük  katkı  sağlamış  olduğuna  değinmektedir.  Özgün, 

makalesinde Osmanlı Dönemi’nde Adalarda Türk Dili öğrenimi üzerine tespitlerde 

bulunmuş,  adaların  sırasıyla  İtalya/Almanya/Britanya  Dönemi’nden  sonra 

Yunanistan’ın eline geçmesiyle birlikte Adalarda Anadilde Eğitim Yasağı ve Türk Dili 

Öğrenimi sorunu konularında açıklamalarda bulunmuştur. 

Üçüncü  bölümde;  ”Rodos  ve  İstanköy    Türk  Toplumunda  Osmanlı  Dönemi  

Eğitim‐Öğretim” konusu  Doç. Dr. Olcay Pullukçuoğlu Yapucu ve  Prof. Dr. Mustafa 

Kaymakçı  tarafından  incelenmiştir.  Çalışmada  sırasıyla;  Osmanlı  Klasik  Dönemi 

Eğitim  Kurumları’nda  Eğitim‐Öğretim,  Tanzimat  Dönemi Modern  Eğitim‐Öğretim 

Kurumları’nda Eğitim‐Öğretim ve Osmanlı Dönemi’nde Rodos Gayrimüslimlerinde 

Eğitim‐Öğretim konuları özetlenmiştir. 

Dördüncü  bölüm;  “Rodos  ve  İstanköy  Türk  Toplumunda 

İtalya/Almanya/Britanya Dönemi Eğitim‐Öğretim” başlığıyla Dr. Meryem Orakçı 

ve Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı tarafından yazılmıştır. Bu bölümün amacı, Rodos ve 
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İstanköy’de 1912  yılından 1947  yılına değin  iki  dilli  eğitim veren Türk okullarının 

varlığını ve bu okullarda uygulanan eğitimin niteliğini ortaya koymaktır. Bölümde 

önce  Trablusgarp  ve Balkan  Savaşları’ndan  sonra  adalarının  İtalyanlar  tarafından 

işgaliyle eğitim‐öğretimde başlayan farklılaşma anlatılmıştır.  İtalya döneminde, ilk 

aşamada  Rodos  ve  İstanköy’deki  Türk  okullarında  da  özgürce  uygulanan 

eğitiminde,  daha  sonra  faşist  uygulamalara  geçildiği  özetlenmiştir.  Bu  bağlamda 

okullar  için cemaat  içi dayanışma ve cemaat  içi eğitim sorunları konularında bilgi 

verilmiştir. Son olarak 1945‐1947 yılları arasındaki Britanya işgali sırasında Türkçe 

eğitimin  başladığı    ve  Türkçe  bir  gazetenin  de  yayınlandığı,  ancak  İtalyan 

döneminde  Türklerin  eğitim  hayatında  yaşanan  tahribatın  bu  kısa  sürede 

onarılamadığı belirtilmiştir. 

Beşinci  bölümde  ise  “Rodos  ve  İstanköy  Türk  Toplumunda  Yunanistan  Dönemi 

Eğitim‐Öğretim”  konusu  Doç.  Dr.  Nilüfer  Erdem  ve  Prof.  Dr. Mustafa  Kaymakçı 

tarafından  irdelenmiştir.  Bölümde  öncelikli  Rodos  ve  İstanköy’de  1947  yılından 

1972  yılına  değin  iki  dilli  eğitim  veren  Türk  okullarının  varlığı  ve  bu  okullarda 

uygulanan  eğitimin  niteliği  ortaya  konulmuştur.  Bu  kapsamda    Yunan  Yönetimi 

döneminde “Rodos ve İstanköy Türk Okulları” , “Türk Okullarında Eğitim‐Öğretimin 

Özellikleri”, “Eğitim‐Öğrenim Durumlarındaki Değişim”, “Türk Çocuklarının  İlkokul 

Sonrası Eğitim‐Öğrenimleri” gibi konular işlenmiş ve daha sonra  Avrupa Birliği’nde 

anadil  eğitimi    ile  Yunanistan’daki    anadil  eğitimi    karşılaştırılması  yapılmış  ve 

Rodos  ve  İstanköy  Türklerine  Türkçe  Eğitim‐Öğretim  hakkının  verilmesi 

konusundaki  çalışmalar  özetlenerek  adalarda  Yunan  Yönetimi  tarafından 

uygulanmakta  olan  kültürel  soykırımına  karşı  önermelerin  neler  olabileceği 

tartışmaya açılmıştır. 

Altıncı  bölümde,  Prof.  Dr. Oğuz  Karakartal,  “Rodos  Türklerinin  Kültürel  Aidiyeti: 

Adada  “Eski  Yazı‐Türkçe”  Kültür  ve  Edebiyat”  adlı  yazıyı  yazmıştır.  Bu  yazıda, 

Osmanlı‐Türk  yönetimi  ile  İtalyan  idaresinde  bulunduğu  evrelerde  Rodos’ta 

basılmış  ve  derlenebilen  eski  yazı  (Osmanlı‐Arap  harfli)  edebi,  tarihi  ve  kültürel 

boyuttaki Türkçe kitaplar  tanıtılmıştır. Böylece adadaki Türk varlığının bir  sonucu 

olarak ya da ona paralel bir Türkçe kültür ve edebiyatın da varlığının altı çizilmiştir. 

Yedinci bölümde Dr. Neval Konuk Halaçoğlu,” Rodos ve İstanköy Türk Okullarının 

Mimari  Özellikleri  ve  Tarihçesi”ni  kaleme  almıştır.  Makalede  sırasıyla;  Osmanlı 

Döneminde  inşa  edilen  Rodos  ve  İstanköy’deki  Medreseler,  Sıbyan  ve  İptidai 

Mektepleri,  Rüştiyeler  ve  Kütüphanelerin  mimari  özelikleri  merkez  ve  köy 

ayrımları  yapılarak  incelenmiştir.  Anılan  çalışma,  Rodos  ve  İstanköy’de  Osmanlı 

döneminde  inşa  edilen  Türk  okullarının  durumlarını  bir  bütün  olarak  ortaya 

çıkaran  bir  özelliğe  sahiptir.  Halaçoğlu,  gelinen  noktada  Rodos  ve  İstanköy’de 

Yunan    egemenliği  sonrasında  ise,  özellikle  1972  ve  Kıbrıs  Barış Harekatı  sonrası 

Türk nüfusun göçüyle  ilkokullar ya zamanla yıkılarak harabeye döndüğünü, ya da 
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kapalı durumda olduğunu yazmakta ve İstanköy’de mekansal görünürlüğü olan bir 

ilkokul  ile  Rodos’ta  ise  hiçbir  Türk  Okulu  bulunmadığını  belirtilmektedir.  Bu 

nedenle, günümüze halen ulaşan Rodos ve İstanköy’deki eğitim yapılarının her iki 

ülke  arasında  yapılacak  anlaşmalar  ve  akabinde  gerçekleştirilecek  restorasyon 

projeleri  doğrultusunda  özgün  yapısına  uygun  biçimde  onarılması  ve  uygun  bir 

işlev ile yaşatılmasının elzem olduğuna da değinmektedir. 

Sekizinci  bölümde  “Rodos  ve  İstanköy  Türklüğünün  Güncel  Sorunları”  konulu 

çalışma  Prof.  Dr.  Mustafa  Kaymakçı  tarafından  yapılmıştır.  Yazar,  Yunanistan’ın 

Batı Trakyası’nda yaşamakta olan Türklerin sorunlarının Türk‐Yunan ilişkilerinde ön 

sırada olması gerektiğini, bununla birlikte Balkan ve Trablusgarb  Savaşları sonrası 

elden  çıkarılan    Onikiada’da,  özellikle  Rodos  ve  İstanköy’de  Türklerinin  kültürel 

kimlik  sorunlarının  da  göz  önüne  alınmasının    bir  zorunluluk  olduğunu    ifade 

etmektedir.  Yunanistan,1923  Lozan  Antlaşması  imzalandığında  adaların  İtalyan 

yönetiminde  bulunmasından  hareketle  hükümlerinin  Rodos  ve  İstanköy’de 

yaşamakta olan Türkleri bağlamadığını belirtmektedir. Ancak bu tez, “1913 Atina 

Antlaşmasına  bağlı  3  numaralı  protokol”,”  1920  Yunan  Sevr  Antlaşması”,  “1923 

Mübadele Sözleşmesi, Lozan Antlaşmasının 37‐45 maddeleri, 1926 Atina ve 1930 

ve  1933  Ankara  Antlaşmaları”,  “1947  Paris  Antlaşması”  ve  uluslararası  diğer 

adlaşmalar ile de çelişmektedir. Çalışma, bu anlamda kültürel soykırımın eşiğinde 

bulunan  Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin  sorunları  konusunda  bir  farkındalık 

yaratmak için kaleme alınmıştır. 

Dokuzuncu  bölüm  olan    “Rodos,  İstanköy  ve  Onikiada  Türkleri  Kültür    ve 

Dayanışma  Derneği‘nin    Kısa  Tarihçesi”  adlı  yazı,  Prof.  Dr.  Mustafa  Kaymakçı 

tarafından    derlenmiş  bulunmaktadır.  Çalışmada,  sırasıyla  derneği  amacı 

tanımlanmış  ve  daha  sonra  derneğin  çalışmaları;  “Sosyal  Etkinlikler, 

Cumhurbaşkanlığı  Külliyesi  Kabulü,  Konferanslar,  Paneller,  Sempozyum  ve 

Kongreler, Basın Açıklamaları, Araştırma Projeleri, Mektuplar, Etkinliklere Katılım, 

FUEN TAG Toplantılar, FUEN Genel Kurulları, FUEN Genel Kurul Kararları, Yurt Dışı 

Toplantı, Medya Çalışması, Fotoğraf ve Resim Sergileri, El Kitapçıkları, Kitaplar ve 

Kitap Tanıtım Günleri” başlıkları  ile özetlenmiştir. Son olarak “Basın açıklamaları, 

derneğin Rodos ve İstanköy Türklerinin kültürel kimliğinin kabul edilmesine yönelik 

Yunanistan  yöneticilerine  göndermiş  olduğu  mektuplar  ve  bu  doğrultuda  FUEN 

Genel  Kurulu  Kararlarının    Örnekleri”nin  derneğin  web  sitesinden  ilgililere  açık 

bulunduğu bildirilmiştir. 

Kitap bölümleri yazılırken göz önüne alınan birkaç noktayı da belirtmek istiyorum.  

Birincisi,  bölüm  yazarları,  okumada  akışkanlığı  sağlamak,  daha  doğrusu  algılama 

düzeyini yükseltmek için dilinin de yalın ve anlaşılır olmasına özen göstermişlerdir.  
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Bu amaçla yabancı  (Arapça, Farsça ve kimi Avrupa Dilleri gibi) sözcük ve terimler 

yerine, onların Türkçe karşılıklarının bulunmasına gayret edilmiştir. Gerekli görülen 

yerlerde  de  terimlerin  açıklamaları,  dipçeleri  (dipnotları)  ile  verilmiştir.  Bu 

yaklaşım, başlıca üç nedene dayanmaktadır. Bu nedenler sırasıyla; Türkçenin en az 

diğer diller  kadar   bilim   dili   olduğu; bilimin  salt bir bilgi dağı değil, bir düşünce 

şekli  olması  yanında  bilimin    kitlelere,  bir  başka  deyişle    her  yurttaşın  erişimine 

sunulmasının  çok  sayıda  olumlu  getirisi  olduğuna  ait    yaklaşımımızdan  ve  de 

sözcük ve terimlerle  düşünmek ve düşünsel ürünler vermenin ,anadilimizi koruma 

ve  geliştirme  isteğinin  yanı  sıra  bu  topraklardaki  varoluşumuzun  idamesi 

bakımından  da  yaşamsal  bir    gereklilik    olduğu  konusundaki  görüşümüzden 

kaynaklanmaktadır. 

İkincisi, her bölüm içindeki kaynakça (literatür) gösterilmesi konusunda da özel bir 

duyarlılık  gösterilmiştir.  Buna  bağlı  olarak  bölümlerin  sonunda  da  “Kaynakça”ya 

yer verilmiştir. 
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RODOS ve İSTANKÖY’ÜN KISA TARİHİ 

Necdet HAYTA 

Giriş 

Bizans  devrinde  Adalar  Denizi’ndeki  adalar  genel  olarak  “Ege  Adaları”  diye 
anılıyordu.  Osmanlı  İmparatorluğu  zamanında  Gökçeada'dan  Meis'e  kadar 
Anadolu sahillerindeki adalara “Cezair‐i Bahr‐i Sefid (Akdeniz Adaları)” adı verildi. 
Bununla  beraber  Rodos'un  merkez  olduğu  adalar  grubu    kimi  Avrupa 
kaynaklarında  Güney  Sporadlar  adıyla  belirtiliyordu.  “Onikiada”  terimi  ,  1912 
İtalyan işgalinden sonra bu anlama gelen Grekçe “Dodeca‐nissas”'ın  çevirisi olarak 
ortaya  çıktı.  Hatta  bir  ara  Arapça  bir  terimle    “Cezair‐i  isna‐aşer”  adı  kullanıldı. 
“Menteşe  Adaları”  olarak  da  bilinen  bu  adalar  grubundan  kastedilenler  ve 
yüzölçümleri şöyledir: 

Rodos  1398.03  km²,  İstanköy  (Kos,  Coo)  290.2  km²,  Patmos  34.05  km²,  Lipsos 
17.35 km², Leros 52.55 km², Kalimnos (Kilimli) 111.1km², İstanköy (Kos, Coo) 290.2 
km², Astropalya  (Stampalia) 113km², Nisiros (İncirli) 41.40 km², Tilos (İlyaki) 62.82 
km², Sömbeki (Symi) 58.10 km², Harki (Herke, Kharki) 28.13 km², Karpatos (Kerpe) 
301.17km², Kaşot (Kasos) 65.98km². 

Çalışmada;  Rodos  ve  İstanköy'ün  günümüze  kadar  olan  tarihi  özetlenecektir.  Bu 
bağlamda;  Türk  Egemenliğinden  önce  Rodos  ve  Onikiada,  Adaların  Türk 
Egemenliğine Girişi, Trablusgarp Savaşı ve Rodos ile İstanköy’ün İtalya Tarafından 
İşgali, Balkan Savaşları sırasında Ege Adaları, Lozan Konferansı’nda  ve   İkinci 
Dünya  Savaşı  sırasında  Ege  Adaları  incelenecek    ve    sonuçta  1947  Paris 
Antlaşması’nın    gayri  askeri  statüsü  hükmünün      tam  aksine      Yunanistan 
tarafından  Onikiada’nın  askerleştirilmesini  aşama  aşama  sağlamaya  yönelik 
hareketlere girişildiği ve de bütün bunlarla birlikte göz önüne alınması gerekli bir 
konunun    da  Rodos  ve  İstanköy’de  yaşamakta  olan  Türklerin  kültürel  soykırımı 
sorunu olduğu  incelenecektir. 

 

Türk Egemenliğinden Önce Rodos ve Onikiada 

Tarihin çok eski devirlerinden beri yerleşim yeri olan Ege Adaları, zaman içinde pek 
çok kez el değiştirmiştir. Kavimler göçü sonucunda M.Ö. 2000‐1200 yılları arasında 
Akalar ve Dorlar’ın, M.Ö. 5. yy.da Persler’in, M.Ö. 334’te doğu seferine başlayan 
Makedonyalı  İskender’in  denetimine  geçen  Ege  Adaları;  daha  sonra  Roma 
İmparatorluğu, Cenevizliler, Araplar ve Bizans tarafından ele geçirildi.  Ege Adaları, 
Bizans döneminde de Bizans ile İtalyan devletleri arasında el değiştirmiş, özellikle 
Cenevizliler’in  eline  geçmiştir.  Bu mücadeleler  olurken,  Akka’nın müslümanlarca 
geri  alınmasından  sonra  Kıbrıs’a  göçen  San  Giovanni  (St.  Jean)  Şövalyeleri, 
kendileri  için  daha  iyi  bir  yurt  aramış  ve  Rodos’u  bu  iş  için  seçmişlerdi.  Papa  V. 
Clementus  (1305‐1314)  ile  Fransa  Kralı  Philippe  le  Bel’in  de  desteğini  sağlayan 
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şövalyeler 1309  sonlarında adaya çıkmışlar ve Rodos çevresindeki Onikiada’yı da 
ele geçirmişlerdi. St. Jean Şövalyeleri bundan böyle Rodos Şövalyeleri adıyla anılır 
olmuşlardı. 

 

Adaların Türk Egemenliğine Girişi 

Aydın  ve  Menteşe  Beyliklerinin  Batı  Anadolu’ya  egemen  olmaları  ile  1261 
Kemalpaşa  Antlaşması  ve  Latin  İmparatorluğu’nun  çöküşünden  sonra,  Ege’de 
Bizans  İmparatorluğu  ile  Venedik  ve  Ceneviz  gibi  İtalya  devletleri  arasında 
kurulmuş bulunan siyasi denge büyük bir sarsıntıya uğramıştı. Atik yarımadasının 
Katalanlar’ın,  Rodos  ve  yöresindeki  adaların  Şövalyeler’in  eline  geçmesiyle  bu 
dengesizlik daha da artmıştı. Özellikle adalara pek ilgi duymayan Anadolu Selçuklu 
Devleti’nden  sonra  sahil  boylarında  egemenliklerini  kazanan  Türk  beylikleri; 
donanmalarıyla  bu  adalara  akınlar  yapmışlar,  hatta  bir  ara  Menteşeoğulları’nın, 
Rodos  adasını  bile  ellerine  geçirmelerine    karşın  buralarda  uzun  süreli  bir 
egemenlik söz konusu olmamıştı. Bu arada  İzmir yöresinde bir beylik kuran Çaka 
Bey’den de bahsetmek gerekir. 1078‐1081 yılları arasında Bizans’a esir düşerek bir 
süre  orada  saray  hizmetinde  de  bulunan  Çaka  Bey,  Bizans  Sarayından  ayrılarak 
İzmir’i,  arkasından  Midilli,  Sisam,  Sakız  adalarını  hatta  bir  rivayete  göre  Rodos 
adasını ele geçirerek o yörede küçük bir beylik kurmuştu. Adalar bir ara Bizans ile 
Çaka  Bey’in  elinde  gidip  gelmişti.  Ancak,  1096’da  I.  Kılıçarslan  tarafından 
öldürülünce onun adını  taşıyan beylik de  sona ermişti. Osmanlılar  ancak Yıldırım 
Bayezid  döneminde  Ege’ye  açılmaya  başladılar.  Bu  nedenle  adaların  fethine 
İstanbul’un  fethinden  sonra  girişilebildi.  Fatih  Sultan  Mehmet  döneminde  bu 
adaların büyük kısmı Boğazönü adalarından başlanılarak fethedildi. Bunlardan ilki 
İmroz  (Gökçeada),  Semadirek  ve  Taşoz  adaları  oldu  (1456).  Yine  aynı    yıl  içinde, 
Limni adası (1456), 1462 senesinde Midilli, 1479’da da Sisam adası fethedildi. 

Rodos  ve  Onikiada’ya  gelince;  1309  yılından  beri  St.  Jean  Şövalyelerinin  elinde 
bulunan  bu  adalara,  şövalyelerin  Türkler  aleyhine  ittifaklara  girmeleri,  korsan 
gemilerine  yataklık  etmeleri  ve  zaman  zaman  Anadolu  kıyılarına  saldırmaları 
üzerine  Fatih  Sultan  Mehmet  tarafından  1454‐1455  yıllarında  bir  donanma 
gönderilmiş, ancak bu adalar fethedilememişti. Fatih, saltanat devrinin sonlarında 
1480’de de bu amaçla girişimlerde bulunmuş, ancak yine başarılı olamamıştı. Fatih 
devrinde  gerçekleştirilemeyen  bu  fetih,  42  yıl  sonra  Kanuni  Sultan  Süleyman 
tarafından  gerçekleştirildi.  14  Haziran  1522’de  İstanköy’ü  işgal  eden  Türk 
donanması,  24  Haziran’da  Rodos’a  çıkartma  yapmış  ve  6  ay  kadar  süren  bir 
kuşatmadan sonra şövalyeler Gran Maestro’su Philippe Villiers de l’Isle‐Adam, 21 
Aralık 1522’de imzaladığı anlaşma ile adayı teslim etmek zorunda kalmıştı. 213 yıl 
süren  şövalyeler  devri  böylece  biterken  Rodos’la  birlikte  İlyaki  (Tilos),  Sömbeki, 
Leros  ve Onikiada’dan diğerleri de Türk egemenliği  altına alınmışlardı.    Kerpe ve 
Kaşot  adaları  ise,  Barbaros  Hayreddin  Paşa’nın  Kaptan‐ı  derya  olduğu  dönemde 
1538 yılının Eylül ayında Osmanlıların eline geçti.   
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Ege  Adaları  içerisinde  1566  yılında  fethedilen  en  son  ada  ise  Sakız  Adası  idi. 
Böylece  belli  bir  güce  ulaşmış  olan  Osmanlı  Donanması  tarafından  Ege’deki 
adaların fethi tamamlanmış oldu.   

Kanuni  Sultan  Süleyman  devrinde  fetihleri  tamamlanan  Ege’deki  bu  adalar 
Bizans’tan  ya  da  Yunanistan’dan  değil  Venedik,  Ceneviz  veya  St.  Jean 
Şövalyeleri’nden alınmıştır. Anadolu’nun savunması açısından stratejik önemi olan 
bu  adalar  önce  kaptanpaşalığa,  ardından  Rodos  sancağı  adıyla  yeni  oluşturulan 
Cezayir‐i  Bahr‐i  Sefid  eyaletine  bağlandı.  1867’de  kabul  edilen  Vilayetler 
Nizamnamesi  ile  yeni  bir  idarî  düzen  kurulurken  Biga,  Rodos,  Midilli,  Sakız, 
İstanköy  ve  Kıbrıs  sancak  ve  mutasarrıflıkları  Cezayir‐i  Bahr‐i  Sefid  vilayeti  adı 
altında bir araya getirildi. Bir süre sonra Biga ile Kıbrıs’ın ayrılması ve İstanköy’ün 
yerine  Limni’nin  sancak  merkezi  olmasıyla  sancak  sayısı  dörde  indirildi  (Rodos, 
Sakız, Midilli, Limni). Bu sırada vilayet merkezi Rodos’la Sakız arasında birkaç defa 
değiştirildiyse de nihayet Rodos vilayet merkezi oldu. Onikiada açısından vilayetin 
son  şekli  şöyle  idi:  Rodos  sancağı  Rodos,  Sömbeki  ve  Kerpe  kazalarından 
oluşuyordu.  Herke  ve  Meis  Rodos’a,  İlyaki  Sömbeki’ye  ve  Kaşot  Kerpe’ye  bağlı 
nahiyelerdi.  Sakız  sancağı  da  İstanköy,  Kilimli  ve  Leryoz  kazalarından  meydana 
geliyordu. İncirli  İstanköy’e, Astropalya Kilimli’ye, Patmos ve Lipsos Leryoz’a bağlı 
nahiyelerdi. 

Osmanlı  Yönetimi,  1523’te  çıkarılan  bir  fermanla  Rodos  ve  İstanköy  dışındaki 
adalara  vergi  alınabilecek  kapasitede  nüfus  ve  ekonomik  yeterlilikleri 
olmadığından bazı yönetsel ve mali kolaylıklar tanıdı ve “maktu” denilen yıllık bir 
meblağı  toplu  şekilde    az  ölçüde  ödeme  kolaylığı  getirdi.  Adaların  adlî‐hukuki 
denetimi ise merkezden gönderilen kadıya havale edildi. Rodos ve ona tâbi adalar 
grubu  tahrir  sistemiyle  belirlenmiş  bir  statü  içindeydi;  padişah  haslarına  ve 
tımarlara bölünmüştü. İstanköy, Leryoz ve Kilimli’de kale muhafızı tımarları vardı. 
Ayrıca  yine  Rodos  dışında  Herki,  İncirli,  İstanköy,  Sömbeki,  İleki/İlyaki,  Kilimli  ve 
Leryoz adalarının gelirleri Kanuni Sultan Süleyman’ın vakfına ait bulunuyordu. 

Osmanlı  yönetimi  biraz  da  “Çok  Uluslu  İmparatorluk”  kavramından  doğan  bir 
yaklaşımla, egemenlik altına aldığı yerlerde iç barışı sağlamaya öncelik vermiş, bu 
nedenle de sistemli bir İslamlaştırma ya da Türkleştirme politikası gütmemişti. Bu 
anlayışın doğal bir  sonucu olarak Ege Adaları’na da yeter sayıda  resmi görevli ve 
“Müstahfız”  denen  koruma  birlikleri  dışında  Türk  nüfus  nakletmeye  pek  önem 
vermemişti.  Bunda,  karada  yaşamaya alışmış  olan Türklerin  adalara  ve  denizlere 
ısınamamalarının  da  payı  olsa  gerekir.  Çünkü  Kıbrıs  gibi  büyük  bir  adaya 
Anadolu’dan  sürgün  edilen  Türkler  bile,  geri  dönmek  için  çeşitli  çarelere 
başvurmuşlardı. Bütün bu nedenlerle Ege Adaları’nda nüfus yönünden Müslüman 
Türkler  hiçbir  zaman  çoğunluğu  sağlayamamışlardı.  Raymond  Matton,  Rodos 
Adası’na çok az bir göç olduğundan nüfusun çoğunluğunu Rumların oluşturduğunu 
, 1621’de şehirde 1200 Türk ve 200 Yahudi, 1631’de de 3000 Türk ve 500 Yahudi, 
19.  yy.  ortalarında  da  6000  Türk  ve  1000  Yahudiye  karşılık  20.000  Rum’un 
yaşadığını yazmaktadır. 
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1831’de yalnızca erkeklerin sayıldığı ilk nüfus sayımında Rodos ve İstanköy’de 
durum şöyleydi: 

  Türk‐İslam Reaya (Hristiyan) Toplam

Rodos  3.095  7.420  10.515 

İstanköy 1.356  1.838  3.194 

Toplam  4.451  9.258  13.709 

   

1881/1882‐1893 döneminde ise nüfus dağılımı aşağıdaki gibidir: 

  Türk‐İslam Rum  Yahudi Toplam

Rodos  13.385  69.099 4.281  86.765 

İstanköy 2.439  10.459 67  12.965 

Toplam  15.824  79.558 4.348  99.730 

Adalardaki  nüfus  oranı  zamanla  değişmekle  birlikte  Türkler  lehine  gelişmediği 
açıktır.  Osmanlı  yönetimi  adalarda  nüfus  yönünden  çoğunluk  sağlamayı 
önemsemezken,  1522’de  adaların  alınmasını  müteakip  Türkler’in  yerli  halka  her 
sahada gösterdiği hoşgörü, adalardaki Rum ve diğer azınlık nüfusunun Türk nüfusa  
oranla artmasına  neden olmuş ve bu nüfus farkı Yunan tarafınca daima Türklerin 
aleyhine bir unsur olarak kullanıla gelmiştir. Bu konuda da Raymond Matton şöyle 
demektedir:  “Müslümanların  Rumlar’ı  küçümsemeleri  ve  onları  asla  eritmek 
istememeleri,  fakat  aksine  onları  günlük  yaşantıları  dışında  tutmaya  çalışmaları, 
Rumlar’ın dört asır boyunca milliyetlerini, bayramlarını, örf ve adetlerini muhafaza 
etmelerine  imkân  sağladı.  Bahçıvan,  denizci,  satıcı  ve  küçük  esnaf  olsun  Rumlar, 
nesiller  boyunca  tâbi,  fakat  hatıraları  ve  elenizm  ruhu  içinde  birbirlerine  bağlı 
olarak yaşadılar.” 

1820’lere  kadar  tartışmasız  bir  şekilde  Osmanlı  egemenliği  altındayken,  Yunan 
bağımsızlık savaşıyla bu egemenlik ilk kez ciddi bir tartışma konusu oldu. Özellikle 
1911‐1923 yılları arasındaki gelişmeler, Ege’nin yakın tarihinde bir dönüm noktası 
olarak  kabul  edilebilir.  Bu  adalardaki  Türk  egemenliği  1911‐1912  Türk‐İtalyan 
savaşına  kadar  sürdü.  Trablusgarp  Savaşı  sırasında  İtalya,  Rodos  ve  Onikiada’yı 
işgal etti. 
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Trablusgarp Savaşı ve Rodos ile İstanköy’ün İtalya Tarafından İşgali 

Ulusal  birliğini  geç  kuran  ve  Avrupa’nın  büyük  devletlerinin  sömürge  edinme 
çabalarının gerisinde kalmak  istemeyen  İtalya, gözünü Osmanlı Devleti’nin Kuzey 
Afrika’daki toprağı Trablusgarp’a dikti. 1911 Eylül’ünün ikinci haftasından itibaren 
askeri hazırlıkları  iyice ortaya çıkan  İtalya, 28 Eylül 1911 günü  İstanbul’daki elçisi 
De  Martino  vasıtasıyla  Sadrazam  Hakkı  Paşa’ya  bir  ültimatom  vererek,  işgal 
sırasında  kendilerine  direnilmemesi  için  mahalli  makamlara  emir  verilmesini 
istemiş  ve  kabul  edilmesi  mümkün  olmayan  bu  ültimatomun  reddi  üzerine 
Trablusgarp’a  kuvvet  sevk  ederek  Osmanlı  Devleti’ne  karşı  savaşa  girmişti. 
İtalya’nın Trablusgarp’a sevk ettiği ordu ve donanması sayı ve kuvvet bakımından 
Osmanlı ordu ve donanmasından kat kat üstündü. Bununla birlikte savaş başlayalı 
aylar olmasına   karşın ancak kıyı şeridinde   kimi yerlere sahip olabilmişti, kıyıdan 
içeri  nüfuz  edememişti.  Bunun  üzerine  İtalya,  savaşı  Osmanlı  Devleti’nin  değişik 
alanlarına  yayarak,  Osmanlı  yönetimini  Trablusgarp  ve  Bingazi’nin  kendisine 
bırakılması  konusunda mecbur  bırakmaya  çalıştı.  Bu  amaçla  Kızıldenizde’ki    kimi 
Osmanlı  sahillerini  topa  tutarak  burada  bulunan  Osmanlı  savaş  gemilerinden  
kimilerini    batıran  İtalyan  donanması,  24  Şubat  1912’de  Beyrut  Limanı’nı  da 
bombardıman etti. Daha sonrada  18 Nisan 1912’de Çanakkale Boğazı’na saldırdı.  

Bu  saldırılardan  istediği  sonucu  alamayan  İtalya,  bu  defa  gözünü  Ege  Adalarına 
dikti  ve  bu  konuda  büyük  devletlerin  iznini  aldı.  İtalya  bu  teşebbüsüyle  aynı 
zamanda  Trablusgarp  ve  Bingazi’ye  denizden  yapılan  askeri  sevkiyatı  önlemeyi, 
ileride  Anadolu’ya  nüfuz  etmek  için  bir  köprübaşı  elde  etmeyi  ve  Trablusgarp’ta 
beklenen başarının gecikmesinden dolayı kamuoyunda meydana gelen sabırsızlığı 
gidermeyi de düşünüyordu. 

İtalyan  donanması,  adaları  işgal  için  harekete  geçti.  Onikiada  grubu  içinde  işgal 
edilen  ilk  ada  28  Nisan’da  Astropalya  (Stampalia)  oldu.  Astrapolya’nın  işgalini  4 
Mayıs’ta Rodos’a asker çıkarılması, ardından da Herke, Kerpe, Kaşot, İncirli, İlyaki, 
Leros,  Patmos,  Klimli,  Lipsos  ve  Sömbeki  adalarının  işgali  takip  etti.  En  son  işgal 
edilen ada ise 20 Mayıs’ta İstanköy oldu. 

İtalya’nın bu  işgalleri O’na beklenen sonuçları  sağlamadı. Çünkü Osmanlı Devleti, 
bu işgallerin Trablusgarp ve Bingazi konusunda daha önce dile getirdiği görüşlerini 
değiştiremeyeceğini  açıkladı.  Nitekim  Le  Matin  gazetesinin  İstanbul  muhabirine 
verdiği demeçte Harbiye Nazırı Şevket Paşa bütün Adalar Denizi’ndeki adaları işgal 
etseler  bile  Trablusgarp  ve  Bingazi’nin  İtalya’ya  ilhakını  onaylamayacaklarını 
bildiriyordu. 

Sorunun bu şekilde kilitlenmesi üzerine yapılan girişimler sonucu İsviçre’nin Lozan 
şehrinde barış  için görüşmeler başladı. Bu  tarihlerde Balkanlarda meydana gelen 
gelişmeler, Osmanlı Devleti’nin bu problemi bir an önce bitirmek zorunda bıraktı 
ve sonuçta 15‐18 Ekim 1912 tarihleri arasında Uşi’deki iki taraf delegeleri, bir gizli 
anlaşma  ile  onun  eklerini  oluşturan  bir  barış  barış  anlaşmasını  ve  üç  protokolü 
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imzaladılar. Bu antlaşmanın 2. maddesi doğrudan Rodos ve Onikiada’ya aitti. Buna 
göre: 

Antlaşmanın  imzasını  takiben  Osmanlı  Hükümeti  Trablusgarp  ve  Bingazi’  deki, 
İtalya Hükümeti  de Adalar Denizi’nde  işgal  ettiği  adalardaki  subay  ve  askerlerini 
çekmeyi  taahhüd  eder.    İtalyan  subay  ve  askerleri  ile  mülki  memurlarınca  adı 
geçen  adaların  fiilen  boşaltılması,  Osmanlı  subay  ve  askerleri  ile  mülki 
memurlarının Trablusgarp ve Bingazi’yi boşaltmalarını takiben gerçekleşecektir. 

Bununla  birlikte  bu  sırada  çıkmış  olan  Balkan  Savaşı  sırasında  Yunanistan’ın  söz 
konusu  adaları  işgal  edebileceği  endişesi  yüzünden,  İtalya  ile  gizli  bir  anlaşma 
yapılmıştı.  Sadrazam Kamil  Paşa  tarafından Harbiye Nezareti’ne  yazıldığına  göre:
   

“Antlaşma gereğince Trablusgarp ve Bingazi’nin tarafımızdan tahliyesini müteakip, 
İtalya  işgali  altında  bulunan  adaları  tahliye  edecekti.  Ahalisi  asli  ve  savunma 
kuvvetinden  mahrum  olan  bu  adaların  Yunanlılar  tarafından  işgali  muhtemel 
bulunduğundan,  Yunan  Hükümeti  ile  barış  anlaşmasına  varana  kadar,  adaların 
İtalyanlar’ın  işgalleri  altında  kalması,  için  Osmanlı  Devleti’yle  İtalyan  Devleti 
anlaşmışlardır. Başka önlem almaya gerek kalmamıştır.” Bu antlaşma ile Rodos ve 
Onikiada geçici olarak İtalyan işgaline bırakılıyordu. 

Osmanlı Devleti bu endişelerinde haksız değildi. Balkan devletlerinden Sırbistan ve 
Bulgaristan,  1911  Ekim’inde  başlayan  ve  1912  baharının  başlarına  kadar  devam 
eden görüşmeler sonucu 13 Mart’ta bir ittifak anlaşması imzaladılar. Böylece 1913 
sonbaharında  Balkan  Devletleri,  kompleks  bir  ittifak  ağı  ve  karmaşık  çeşitli 
antlaşmalar  ile  Sofya merkezi  olarak  Osmanlı  Devleti’ne  karşı  bir  araya  geldiler. 
Askeri  çalışmalar  8  Ekim  1912’de  Karadağ’ın  Osmanlı  Devleti’ne  savaş  ilanı  ile 
başladı. Bu tarihi izleyen iki hafta içerisinde Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan da 
Osmanlı Devleti’ne karşı savaşa girmişlerdi. 

Bu  savaşta Osmanlı Devleti  ciddi  bir  varlık  gösteremedi  ve  yüzyıllardır    yönetimi 
altında  bulunan  Balkan  topraklarının  önemli  bir  kısmını  kaybetti.  Aynı  zamanda 
İtalya’nın geçici işgaline bırakılan adalar dışındaki Ege’de yer alan belli başlı bütün 
adaları Yunanistan tarafından işgal edildi. Limni 21 Ekim’de, Gökçeada ve Tasoz 31 
Ekim’de, Semadirek 1 Kasım’da, Bozcaada 3 Kasım’da, Nikarya 17 Kasım’da, Midilli 
21 Kasım’da ve Sakız adası da 24 Kasım’da işgal edildi. 

Zor duruma düşen Osmanlı Devleti  ateşkes  istedi. Görüşmeler 16 Aralık 1912’de 
Londra’da  St.  James  sarayında  başladı.  Bu  arada  Londra’da  toplanması 
kararlaştırılan bir konferans daha vardı ki o da burada bulunan 5 büyük devletin 
(Fransa, Rusya, Almanya Avusturya‐Macaristan ve İtalya) büyükelçilerinin Britanya 
Dışişleri  Bakanı  Sir  Edward  Grey  başkanlığında  gerçekleştirdiği  “Büyükelçiler 
Konferansı” idi. Büyükelçiler Konferansı da 17 Aralık 1912’da toplandı. Grey’e göre 
Konferansın  amacı  herhangi  bir  konuda  en  iyi  çözümü  bulmak  değil  büyük 
devletler arasında barışı korumaktı. 
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Britanya Dışişleri Bakanı Grey’in yoğun çabaları sonucu 30 Mayıs 1913’te anlaşma 
metnini  imzaladılar.  Bu  anlaşmanın  5.  maddesine  göre  Ege  Adaları  konusunda 
karar  büyük  devletlere  bırakılacaktı.  Büyük  Devletler  uzun  süre  bu  konuyu 
aralarında  görüştükten  sonra  kararlarını  13  Şubat  1914’te  Yunanistan’a  14 
Şubat’ta  da  Osmanlı  Devleti’ne  bildirdiler.  Bu  karara  göre  büyük  devletler; 
Gökçeada, Bozcaada ve Meis adasını Osmanlı Devleti’ne, Yunan  işgalindeki diğer 
adaları da Yunanistan’a vermeyi kararlaştırmışlardır. 

Büyük  devletlerin  Ege  Adaları  ile  ilgili  olarak  verdikleri  bu  karar  çok  önemlidir. 
Çünkü  anılan  karar  Lozan  Antlaşması’nın  12.  Maddesinde  de    belirtilmiş  ve 
günümüze kadar geçerliliğini sürdüre gelmektedir. Söz konusu madde “Bu adalar 
üzerine Yunan egemenliğine ait 30 Mayıs 1913 günlü Londra Antlaşması’nın 5nci 
ve 14 Kasım 1913 günlü Atina Antlaşmasının 15.nci maddeleri uyarınca alınıp 13 
Şubat  1914’te  Yunan Hükümeti’ne  bildirilen  karar,  İtalyan  egemenliğine  konulan 
adalara ait hükümleri saklı kalmak şartıyla doğrulanmıştır.” demektedir. 

Bu kararda, adalardaki işgalini mümkün olduğu kadar sürdürmek isteyen İtalya’nın 
çabaları sonucunda Rodos ve Onikiada ile ilgili bir  konu yer almamıştır. 

Ege Adaları Birinci Dünya  Savaşı’nda  zaman  zaman pazarlık  konusu olmuş, hatta 
26  Nisan  1915’te  Britanya,  Fransa,  Rusya  ve  İtalya  arasında  imzalanan  Londra 
Antlaşması’nın  8.  maddesi  ile  Rodos  ve  Onikiada’daki  İtalyan  egemenliği, 
yanlarında savaşa girmesine karşılık müttefiklerince tanınmıştır. 

Savaştan sonra 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Antlaşması da bu adaları İtalya 
ile  Yunanistan  arasında  paylaştırmıştır.  Antlaşmanın  122.  maddesi  halen  İtalyan 
işgalinde bulunan Rodos ve Onikiada ile Meis’i İtalya’ya bırakırken, 84. Maddesi de 
büyük devletler kararı  ile Osmanlı Devleti’ne bırakılan Gökçeada ve Bozcaada da 
dâhil  diğer  Ege  Adaları’nı  Yunanistan’a  bırakıyordu.  Ancak  Türkiye  Büyük Millet 
Meclisi’nce tanınmamış ve yürürlüğe girmemiş olan bu antlaşmadan sonra Türkiye 
için bu konu Lozan Konferansı’nda ciddi olarak gündeme gelmiştir. 

 

Lozan Konferansı’nda Ege Adaları 

Lozan  Konferansı  başlamadan  önce  burada  takip  edilecek  esaslar  hakkında 
Bakanlar  Kurulu’nda  kaleme  alınan  ve  Lozan’da  Türkiye’yi  temsil  edecek  olan 
delegasyona  verilen  talimatın  4.  maddesine  göre,  müzakerelerde  adalar 
konusunda  duruma  göre  davranılması,  kıyılarımıza  pek  yakın  adaların  ülkemize 
katılması, olmazsa Ankara’dan sorulması isteniyordu. Bu konferans sırasında Türk 
delegasyonu Yunan  işgalindeki Doğu Ege Adalarını  istemiş, özellikle Gökçeada ve 
Bozcaada  ile  birlikte  Limni  ve  Semadirek  adalarının  egemenliğinin  Türkiye’ye 
verilmesi    konusunda  ısrar  etmiştir.  Fakat  bu  isteğe  Yunanistan  ile  O’nu 
destekleyen    Britanya  ve  müttefiklerinin;  30  Mayıs  1913  tarihli  Londra 
Antlaşması’nın  5.  maddesi  ve  14  Kasım  1913  tarihli  Atina  Antlaşmasının  15. 
maddesi  hükümleri  uyarınca  Ege  Adaları  konusunda  kararın  büyük,daha  açıkçası 
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dönemin emperyal   devletlere bırakıldığını  ve   emperyal devletlerin de 13 Şubat 
1914’te  Yunanistan’a,  14  Şubat’ta  da Osmanlı  Devleti’ne  bildirdikleri  kararlarıyla 
söz  konusu  adaları  Yunanistan’a  bırakmış  olduklarını  söyleyerek  karşı 
çıkmalarından  dolayı  alınmaları  mümkün  olmamış,  sadece  emperyal  devletler  
kararında olduğu gibi Gökçeada ve Bozcaada Türkiye'ye bırakılmıştır. Antlaşmanın 
13. maddesiyle bu adalar askerden arındırılmış bir statüye tabi tutulmuştur. Rodos 
ve  Onikiada  konusunda  ise  Konferans  boyunca  Türk  tarafından  bir  talep  ve 
görüşme isteği olmamıştır. Ancak daha önce da ifade ettiğimiz gibi Uşi Antlaşması 
gereği İtalya’nın bu adaları Türkiye’ye iade etmesi gerekiyordu. Yine Balkan Savaşı  
nedeniyle iki ülke arasında yapılan gizli anlaşmayla da iade edilmesi  işlemi Yunan 
Hükümeti  ile  barış  antlaşmasına  varılmasından  sonraya  bırakılıyordu.  Bu  yüzden 
egemenlik  konusunda diğer adalara   oranla Türkiye’nin daha  sağlam dayanakları 
vardı.  Oysa  Rodos  ve Onikiada  konusu,  sadece  büyük  devletlerin  komisyonlarda 
görüşülüp  de  bir  karara  varılamayan  işleri  kendilerine  göre  bir  şekle  sokup 
hazırladıkları  ve  31  Ocak  1923’teki  oturumda  Türk  heyetine  tebliğ  ettikleri  bir 
antlaşma  taslağının  15.  Maddesi  içerisinde  karşımıza  çıkmaktadır.  Bu  madde  ile 
Osmanlı  Devleti’ne  bırakılan  Meis  adası  ile  Rodos  ve  Onikiada  İtalya’ya 
bırakılıyordu  ki  bu  Rodos  ve  Onikiada  ile  birlikte  Meis’i  de  elden  çıkarmamıza  
neden olacaktır. Bu yüzden Konferansın birinci dönemi sona erdikten sonra Türk 
Heyeti Ankara’ya döndüğünde, Millet Meclisi’nde konu  ile  ilgili eleştirilere maruz 
kalmıştır.  Yine bu yüzden olmalıdır  ki  Konferansın  ikinci devresinde Meis’i  almak 
için  çaba  gösterilmiş,  ancak    değinilen  antlaşma  taslağına  4  Şubat’ta  verilen 
cevapta  bu  adanın  da  İtalya’ya  bırakılması  kabul  edilmiş  olduğundan  dolayı  geri 
almak mümkün olmamıştır. 

Arşiv  belgelerinden  anlaşıldığına  göre;  savaştan  sonra  müttefikleri  tarafından 
aldatılan  ve  kendine  vaad  edilen  İzmir’in  Yunanistan’a  bırakılmasından  dolayı 
kırgın olan  İtalya, Anadolu’da Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Kurtuluş Savaşı 
hareketinin önemli başarılar elde etmesi üzerine,  işgal ettiği Anadolu topraklarını 
terk  ederek;  Türklere  şirin  görünmek  suretiyle  birtakım    ödünler  koparmak 
istemektedir.  Bu  yaklaşımını  Lozan  Konferansı  sırasında  da  sürdürmekte  olan 
İtalya  kimi ekonomik imtiyazlar peşindedir. Türkiye ise Lozan’da kurtlar sofrasında 
tek  başına  mücadele  etmenin  sıkıntısını  yaşamaktadır.  Bu  yüzden  müttefikler 
arasında yer alan  İtalya’nın bu yaklaşımına sıcak bakmakta, bir yandan ekonomik  
ödünler  konusunda  İtalya’yı  oyalarken  diğer  taraftan  O’nu  ürkütmemek  için 
yaklaşık  10  yıldan  beri  İtalyan  işgalinde  bulunan  Rodos  ve  Onikiada  üzerindeki 
isteklerine karşı çıkmamaktadır. 

Nitekim 24 Temmuz 1923’te  imzalanan Lozan Antlaşması’nda adalar konusu  son 
halini  bulmuştur  Antlaşmanın  12  –  16  maddeleri  Ege  Adaları  ile  ilgiliydi.  12. 
madde;  Gökçeada,  Bozcaada  ve  Tavşan  Adası  dışındaki  Kuzey  ve  Doğu  Ege 
Adalarının  Yunanistan’a bırakıldığını;  13. Madde,  Yunanistan’a  bırakılan adaların 
askerden  arındırılmış  statüsünü;  14.  madde,  Türkiye’ye  bırakılan  adaların 
statüsünü; 15. madde Türkiye’nin Rodos ve Onikiada  ile Meis üzerindeki tüm hak 
ve sıfatlarından İtalya lehine feragat ettiğini; 16. madde ise Türkiye’nin egemenliği 
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bu antlaşmada tanınmış adalardan başka diğer bütün adalar üzerindeki her türlü 
haklarından vazgeçmiş olduğunu bildiriyordu. Ancak yine bu maddeyle söz konusu 
adaların  geleceğinin  düzenlenebileceği  ihtimali  de  kabul  ediliyordu  ki  Türkiye  ile 
İtalya  4 Ocak  1932’de Meis Adası  bölgesinde  yer  alan  kimi  adacıklar  ile  Bodrum 
Körfezi  karşısında  yer  alan  Karaada’nın  hangi  devlete  ait  olacağı  konusunda  bir 
anlaşma imzalamışlardı. 10 Mayıs 1933’te yürürlüğe giren bu anlaşmayla Karaada 
Türkiye’de  kalmış,  Meis’e  tabi  30  adacıktan  19’u  Türkiye’ye  11’i  ise  İtalya’ya 
verilmiştir. 

Bu  süreçte  Rodos  ve  Onikiada’daki  İtalyan  yönetimi  pek  olumlu  olmamıştır. 
Nitekim  Britanya  Deniz  Kuvvetleri  İstihbarat  birimince  hazırlanan  ve  yayımlanan 
rapor;  işgalin  gerçekleştiği  1912  yılından  İkinci  Dünya  Savaşı  arifesine  yani  1937 
yılına  kadar  nüfusça  meydana  gelen  değişiklikleri  gözler  önüne  sermektedir.  Bu 
değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Yer  1912  1918  1922  1927  1932  1937 

Astropalya  2500  1200  1400  1370  1676  1799 

Harki  4000  2740  1300  1300  1788  1484 

İlyaki  ‐  ‐  560  560  999  1015 

İncirli  7000  5000  3160  3160  3447  3497 

İstanköy  17000  14570  16000  16000  21580  20169 

Kaşot  7000  5700  1700  1760  1941  1935 

Kerpe  10800  8527  7500  7500  6675  7711 

Kilimli  26000  18000  24000  24000  16736  15815 

Leros  8000  6000  4000  4000  298  7607 

Patnos  3700  2720  2550  2550  3048  3324 

Rodos  45000  37080  45000  49000  55643  61252 

Sömbeki  23000  16000  7000  7000  9601  6303 

Tilos  2000  1300  1158  1160  1247  1229 

Toplam  156000 118837 115328 119360 124579  133140 
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Yine aynı rapora göre Rodos’un 1912 yılı nüfusunun 38.000’i Rum, 4.500’ü Türk ve 
2.500’ü Yahudi  iken; 1937 yılında,  işgalden yaklaşık 25 yıl geçmesine karşın, Rum 
nüfus  25.010’a  düşmüş,  Türk  nüfus  7.960  ve  Yahudi  nüfus  ise  3.930  olmuştur. 
Görüldüğü  gibi  işgalden  en  fazla  zararı  işgali  büyük  bir memnuniyetle  karşılayan 
Rumlar görmüştür. 

 

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Ege Adaları 

Ege  Adaları  konusu,  2.  Dünya  Savaşı  sırasında  da,    özellikle  Almanya  tarafından 
zaman  zaman  gündeme  getirilmiştir.  Sonuçta  bir  süre  sonra  2.  Dünya  Savaşı 
başlamış ve Ege Adaları bu savaş sırasında da,  özellikle Almanya tarafından zaman 
zaman  gündeme  getirilmiştir.  Almanya,  Türkiye'ye  karşı  Ege  Adaları'nı  kendi 
çıkarları  doğrultusunda  kullanmaya  çalışmıştır.  Örneğin  ,  1941 Nisanı’nda  Irak'ta 
Nazi Almanya'sı taraftarı Raşit Ali Geylani bir hükümet darbesi yaparak iktidarı ele 
geçirdiğinde,  Britanya’nın    bu  darbeyi  karşılıksız  bırakmayacaklarını  bildiğinden 
hemen  Almanya'dan  yardım  istemiştir.  Almanya  da  Türkiye'ye,  Irak'a  silah, 
malzeme ve kamufle edilmiş asker gönderilmesine izin vermesi halinde Trakya ve 
Adalar'da  sınır  düzenlemesini  önermiş,  hatta  Alman  belgelerine  göre  bu    öneri 
kabul  edilerek  imzalanmak  üzere  bir  anlaşma  taslağı  bile  hazırlanmış,  ancak 
Türkiye bundan sonradan vazgeçmiştir. 

Bu  savaşta,  özellikle  İtalya'nın  savaştan  çekilmesinden  sonra,  Ege'de  Britanya  ile 
Almanya arasında önemli mücadeleler meydana gelmiş ve adalar zaman zaman iki 
ülke  arasında  el  değiştirmiştir.  Adaların  ele  geçirilmesine  büyük  önem  veren 
Britanya  Başbakanı W.  Churchill'e  göre; Ege Adaları'nın  ele  geçirilmesi  İtalya'nın 
çöküşü  etkisinde  kalan  Türkiye'yi  kesinlikle  savaşa  yöneltecekti  ve  Sovyetler 
Birliği'ne  Türk Boğazları'ndan doğrudan doğruya daha  kısa  yoldan  ve daha  fazla 
Müttefik  yardımlarının  gönderilmesi  sağlanacaktı.  Bu  amaca  yönelik  olarak 
harekete  geçen  Britanya  birlikleri;  Balkanlar  ile  Adalar  Denizi’ndeki  İtalyan 
askerlerine,  Müttefiklere  karşı  düşmanlığı  kesmeleri  ve  Almanlara  direnmeleri 
şeklinde radyodan yapılan duyuruların ardından 17 Eylül’de Kraliyet askerlerinden 
oluşan  kalabalık  bir  kuvvetle  İstanköy’ü  işgal  etti.  21  Eylül’de  Wilson,  Leros 
Adası’na yönelik benzeri planları kuvvet komutanlarına sundu. İki gün sonra da 2. 
Tabur ve (B Bölüğü hariç olmak üzere) Batı Kent Kraliyet Alayı Sisam Adası’nı ele 
geçirdiler. İstanköy’de hava meydanı, Leros'da ise bir deniz üssü vardı. Bu adaların 
işgali  Britanya  basınında  da memnuniyetle  karşılandı. Nitekim  Times’a  göre,  “Bu 
adaların  tamamıyla  müttefiklerin  eline  geçmiş  olması  Rodos'a,  Girit'e  ve  diğer 
adalara denizden ve havadan yapılacak taarruzların daimi tehdidi altında yaşayan 
Almanları  zor  duruma  sokacaktır...  Almanların  bu  adaları  almaya  çalışmaları 
muhtemeldir  fakat,  müttefik  kuvvetler  yerli  Rumların  ve  İtalyan  garnizonlarının 
yardımıyla Almanlarla başa çıkacaklarını ümit etmelidir...” 
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9  Eylül  gecesi Aleksander  ordusu  Salerno’da  karaya  çıktığı  zaman Rodos’a  küçük 
bir    birlik  gönderilmiş;  burada  9.000  Alman'a  karşılık  40.000  İtalyan  askeri 
olmasına karşın , İtalyanlar, Almanlara karşı hiçbir gayret göstermediklerinden bu 
harekat  başarılı  olmamış  ve  Ada’nın    denetimi  Almanlara  geçmiştir.  Çünkü 
Almanlar,  Mayıs  1943’te  Mihver  Devletleri’nin  Kuzey  Afrika’daki  yenilgilerinin 
ardından  İtalya’nın  kaybedebileceği  ihtimalini  göz  önüne  almışlar  ve  General 
Klemann’ın  Rodos’taki  tümenini,  hem  sayıca  kendilerinden  çok  daha  fazla  olan 
İtalyan birliklerini teslim alacak, hem de Britanyalıların  Rodos’a karşı girişecekleri 
saldırıları  püskürtecek  şekilde  eğitmişlerdi.  Stratejik  açıdan  büyük  öneme  sahip 
Rodos  Adası’nın  alınamaması  İstanköy’ün  ve  diğer  adaların  zaptından  beklenen  
yararları  tam olarak sağlayamamıştır. Bu durumdan yararlanmak isteyen Almanlar 
kısa  süre  sonra bu adalara  karşı harekata girişmişlerdir. Bu  konuda Hitler,  askeri 
danışmanlarının  görüşlerini  reddederek  adaları  boşaltma  yerine,  İtalya  ve 
Avrupa’da zayıflama pahasına buraya   destek kuvvetler gönderdi. O da Churchill 
gibi  adaların  boşaltılmasının  Avrupa’nın  güneydoğusu  ve  Türkiye  üzerinde  çok 
olumsuz bir  etki  yapacağını düşünüyordu. Bu düşüncelerinde  ısrar eden Hitler’in 
isteği emir oldu ve harekete geçildi. 

Berlin’deki  Alman  Orduları  Başkomutanlığı’nın  tebliğine  göre;  3  Ekim'de  Doğu 
Akdeniz’deki Alman Silahlı Kuvvetleri, İstanköy Adası’na karşı bir çıkartma harekatı 
yapmaya  başlamışlardır.  İki  gün  süren  bir  savaştan  sonra  direniş  kırılmış  ve  Ada 
işgal edilmiştir. Ada'da bulunan 4.000 İtalyan askeri bu harekat sırasında Britanya 
askerlerine  hiçbir yardımda bulunmamıştır. 7 Ekim’de de Kilimli Almanların eline 
geçmiş  ve  burada  bir  garnizon  kurulmuştur.  İstanköy’ün  elden  çıkışı  Leros’un 
savunulmasını  zorlaştırmış,  buna  rağmen  bu  Ada’nın  ve  Sisam’ın  savunulmasına 
karar  verilmiştir  ki  12  Kasım’da Almanların  hedefi  bu defa  Leros Adası  olmuş  ve 
Ada’ya  ayak  basmışlardır.  Devam  eden  direniş  16  Kasım’da  sona  ermiş  ve  Ada, 
General Müller  komutasında  Alman  birliklerinin  eline  geçmiştir.  Yine  Berlin’deki 
Alman  Orduları  Başkomutanlığı’nın  tebliğine  göre;  Ege  Denizi’ndeki  Alman 
donanmasına bağlı  kuvvetler,  Leros’un kuzey  ve  kuzeybatısındaki  Lipsos,  Patmos 
ve  İkarya  Adalarına  saldırarak,  adaların  Badogliocu  garnizonlarını  silahlarını 
teslime  mecbur  etmişlerdir.  Leros  Adası'nın  düşmesi  üzerine  Sisam  Adası’nda 
bulunan  Britanyalı    ve  Yunanlılar    ile  az  sayıda  Badoglio  kıtalarından  oluşan 
garnizon  da  teslim olmuştur.  Ege’de  verilen  bu mücadelede Müttefiklerin  askeri 
kayıpları  da  ağır  olmuştur.  4  kruvazör  hasar  görmüş,  6  destroyer  batırılmış,  4 
tanesi  hasar  görmüş,  iki  denizaltı,  hücumbotlar  ve  mayın  tarama  gemileri 
batırılmış,  113  uçak  kaybedilmiştir.  Bu  başarısızlık  Churchill'i  çok  üzmüş,  hatta 
anılarında  "Ege'de  gözleri  önünde  olanları  gördükten  sonra  Türkler'i  ihtiyatlı 
oldukları için kimse kınayamaz." demiştir. 

Almanya'nın  Türkiye  Büyükelçisi  Von  Papen'e  göre; bu  dönemde  adalar  konusu, 
Türk  politikacıları  arasında  tartışma  konusudur  ve  Türk  Hükümeti  içinde  adalar 
konusunda  bir  fikir  birliği  yoktur.  Türkler,  müttefikler  ile  Almanlar  arasında  zor 
duruma düşmemek için adalar konusunda kararsızlık ve anlaşmazlık  içindedirler.” 
Ege  Adaları  ile  ilgili  bir  gelişme  de  savaşın  son  safhalarında  yaşanmıştır.  Savaşın 
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gittikçe  aleyhlerine  dönmesi  üzerine  Almanlar,  Türkiye'ye  müracaat  ederek 
işgalleri altındaki Ege adalarını Türkiye'ye devretmek istediklerini bildirdiler. Ancak 
savaşa katılmadığımız için ganimetten pay almazlığımıza  neden olmadığını, aksine 
bunun  yaşamakta  bulunduğumuz    koşullar  içinde  tehlike  doğurabileceğini 
düşünen  Hükümet,  önce    öneri  hakkında  Britanya    hükümetine  bilgi  vermeyi 
uygun  gördü.  Britanya  hükümeti  cevaplarında,  Adalar'a  ihtiyaçlarının  olduğunu, 
kendilerinin  işgal  edeceğini  bildirince  konu  kapandı.  1944  yazında  Türk‐Sovyet 
ilişkileri  çok  soğumuştu  ve  Türkiye  bir  Sovyet  tehdidi  altında  idi.  1944 
sonbaharında  Britanya  Yunanistan’a  asker  çıkardı,  Türkiye  de  Yunanistan’la 
yeniden  işbirliği  sağlamak  için 1944 Kasım’ında Onikiada üzerinde hiçbir  talep ve 
iddiası olmadığını Yunan Hükümeti’ne bildirdi. 

Yunanlılar  ise  buraları  ele  geçirmek  için  çoktan  hevesliydiler.  Daha Nisan  ayında 
Yunan Dışişleri Bakanı, bu adaların Yunanistan'a verilmesi  suretiyle Yunanistan'ın 
tatmin  edileceğini  umduğunu  bildirmişti  ki  New  York'ta  toplanan  Onikiada 
temsilcileri  de  23  Ekim  1943'te  Yunanistan  ile  birleşmek  istediklerini  ilan 
etmişlerdi. Almanların 7 Mayıs 1945'te teslim olmaları üzerine 8 Mayıs'ta kurulan 
Britanya  yönetimi  her  ne  kadar  Rodos  ve  Onikiada'ya    egemen  görünüyorsa  da  
yönetimin her kademesinde Yunanlılar yer almış bulunuyordu. 

Savaş  sona  erince,  yenik  devletlerle  barış  antlaşmalarını  hazırlamak  için 
görevlendirilen  Amerika  Birleşik  Devletleri,  Britanya  ,  Sovyet  Rusya  ve  Fransa 
dışişleri  bakanları,  "Dışişleri  Bakanları  Konseyi"ni  oluşturdular.  Bu  Konsey,  barış 
antlaşmasını hazırlamak  için  ilk  toplantısını 11 Eylül 1945'te  Londra'da yapmıştır. 
İlk ele alınan  sorunlardan biri de İtalya ile barış antlaşması ve bu arada Onikiada 
sorunu  olmuştur.  Konuyu  ortaya  atan  da  Amerika  Birleşik  Devletleri  Dışişleri 
Bakanı  James  F.  Byrnes  olmuştur.  O'nu  bu  girişime  yönlendiren  neden  ise 
Yunanistan'ın  daha  28  Nisan  1945'  te  adı  geçen  Konsey’e  uzun  bir  muhtıra 
sunarak,  bu  adaların  İtalya'dan  alınıp  kendisine  verilmesini  istemesidir.  Bu 
müracaat, Almanya'nın tesliminden 10 ay ve 2. Dünya Savaşı'nın bitmesinden 4 ay 
öncedir. 12 Temmuz 1946'ya kadar devam eden Konsey toplantılarında bu konu 8 
defa görüşülmüş ve söz konusu adaların Yunanistan'a verilmesi kararlaştırılmıştır. 
10 Şubat 1947'de İtalya dahil 21 devlet tarafından imzalanan Paris Antlaşması'nın 
14. maddesinde bu ifade edilmiştir. Yalnız Lozan Antlaşması'ndan farklı olarak, bu 
adaların  ve  onlara  bitişik  adacıkların  askerden  ve  silahtan  arındırılmaları 
öngörülmektedir.  Böylece  Yunanistan  Adalar  Denizi’ndeki  diğer  adalardan  sonra 
Rodos ve Onikiada'yı da sahiplenmiştir. 

 

Sonuç 

Gelinen noktada belirtildiği üzere Onikiada 1947 Paris Antlaşması'yla Yunanistan'a 
bırakılmıştır.  Ancak  Yunanistan'ın  bütün  bu  avantajlarıyla  birlikte,  ileriki  yıllarda 
Ege'de kara sularını ve hava sahasını genişletmesi yanında, adalara ilişkin olarak da 
bir yandan sahip olduğu, ancak Lozan Antlaşması ile askerden arındırılmış bir statü 
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altına konulan kuzeydoğu Ege adalarının ve yine anılan 1947 Paris Antlaşması’yla 
aynı  statüye  sokulan  Onikiada’nın  askerileştirilmesini  aşama  aşama  sağlamaya 
yönelik hareketlere giriştiğini görülmektedir. 

Lozan  Antlaşması  ile  askerden  arındırılmış  bir  statü  altında  bulunmaları  kabul 
edilen kuzeydoğu Ege adalarının bu statüsünün değiştirilmesi yönündeki ilk Yunan 
girişimlerinin  Türkiye'nin  Lozan  Boğazlar  Sözleşmesi'ni  değiştirmek  ve  Türk 
Boğazları'nı  tam  denetimine  alarak  askerileştirebilmek  amacıyla  bir  uluslararası 
konferans toplanması isteğini bildirdiği döneme  rastladığı görülmektedir. Nitekim, 
Türkiye'nin  Montrö  Konferansı'nın  toplanması  amacıyla  yaptığı  girişimlerini 
Yunanistan'ın  da  Doğu  Ege  adalarını  askerileştirmek  için  örnek  olarak 
değerlendirmeye  çalıştığı  bilinmektedir.  Montrö  Boğazlar  Sözleşmesi'nin 
hazırlanması  sırasında  Yunan Baş Delegesi  Politis'in Montrö  Sözleşmesi'ne  Lozan 
Boğazlar  sözleşmesinde  yer  alan  herhangi  bir  askerden  arındırma  hükmü 
konulmamasını  sağlamak  yoluyla,  Limni  ve  Semadirek  adalarına  ait  askerden 
arındırma  hükümlerinin  de  düştüğü  sonucunu  elde  etme  girişimleri  ile 
karşılaşılmaktadır. Bu yorum ve girişimlerin bir ara Türk yetkilileri bile etkisi altında 
bıraktığı  dönemin  Dışişleri  Bakanı  Tevfik  Rüştü  Aras'ın  31  Temmuz  1936  günü 
T.B.M.M.  önünde Montrö  Sözleşmesi'nin  tanıtılması  sırasında  söylediği  Limni  ve 
Semadirek'in  de  bu  sözleşme  ile  askerileştirilebileceği  yolundaki  tahmin  ve 
temenni  nitelikli  sözlerinden  anlaşılmaktadır  ki  bu  sözler,  söz  konusu  adaların 
Yunanlılarca  silahlandırılması  sırasında  kullanılan  en  önemli  dayanaklardan  biri 
olmuştur.  Nitekim  Yunanistan'ın,  bir  süre  sonra  4  Nisan  1937'de  yayınlanan  bir 
krallık  kararnamesi  ile  Limni Ada'sını  "tahkim edilmiş gözetim altında bölge"  ilan 
ettiği görülmektedir. 

Bütün doğu  Ege  adalarının  Yunanistan  tarafından  askerileştirilmesi  ya  da  tahkim 
edilmesi  önceleri  sivil  havaalanları  vb.,  askeri  amaçlarla  da  kullanılabilecek 
tesislerin  adalarda  kurulması  ile  başlamıştır.  Yine  Erkin'e  göre,  bu  tür  tesislerin 
kurulmasının  ilk  örneğini,  Türkiye'nin  de  itiraz  etmemesi  sonucu,  NATO  Başkan 
Yardımcıları  Konseyi'nde  1952'de  Leros  Adası'na  turizm  amaçlı  bir  havaalanının 
kurulması  kararı  oluşturmaktadır.  1947  Paris  Antlaşması  ile  çok  geniş  kapsamlı 
gayri  askeri  statüsü1,bir  başka deyişle  askerden arındırılmış  statüsü(demilitarized 
status) hükümlerine  karşılık  Onikiada dahil, doğu Ege adalarının askerileştirilmesi 

                                                            
1  1923  Lozan  Antlaşması’nın  13‐14.maddeleri  ve  1947  Paris  Antlaşması’nın    14.maddesinin 

2.fıkrasının  hükümlerine  göre  Yunanistan,    Onikiada  ve    kendisine  ait  Ege  adaları’nda    kolluk 
Kuvvetleri  dışında  silahlı  kuvvet  bulunduramaz,askeri  tesis,deniz  ve  hava  üssü  ve  istihkam 
kuramaz,askeri  eğitim  ve  silah  üretimi  yapamaz.(Bkz:Aksu,Fuat,Ege  Denizi'ne  İlişkin 
Sorunlar.http://www.turkishgreek.org/iki‐uelke‐arasindaki‐temel‐sorunlar‐ve‐taraflarin‐
yaklasimlari/ege‐denizine‐iliskin‐sorunlar/adaların silahlandırılması sorunu; Hayta,Necdet, 2020, Ege 
Adaları  Sorunu  ‐1911’den  Günümüze.  Ankara;İnce,Fuat,  2013,  Lozan  Barış  Antlaşması  ve  Ege 
Adaları.Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, (Lozan Antlaşması Özel 
Sayısı),  s.  101‐128;  Pazarcı,Hüseyin,Doğu  Ege  Adalarının  Askerden  Arındırılmış  Statüsü.40.Kuruluş 
Yıldönümünde  Ankara  Üniversitesine  Armağan:2.Ankara  Üniversitesi  Siyasal  Bilgiler  Fakültesi 
Yayınları:550) 
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ve tahkim edilmesinin göze çarpar bir biçimde gerçekleştirilmesi, iki devletin Kıbrıs 
konusunda  aralarının  iyice  açıldığı  dönem  olan  1960'lı  yılların  ortalarına 
rastlamaktadır.  Yunanistan'ın  uluslararası  hukuk  kurallarına  aykırı  olarak 
gerçekleştirdiği bu durum 1960'lı yılların sonunda, Türkiye'nin Yunanistan'a bütün 
adalarla  ilgili  olarak  açıkça  kınama  notası  göndermesini  gerektirecek  boyutlara 
ulaşmıştır.  

Sonuç  olarak  verdiğimiz  bilgiler  göstermektedir  ki,  Ege  adaları,    kimi  zamanlar 
içinde  bulunulan    koşulların  ortaya  çıkardığı  durumlardan,  kimi  zamanlar  da 
yapılan hatalardan dolayı, Yunanistan tarafından ele geçirilmiştir. Batı  kıyılarımızın 
dibinde  yer  alan  ve  Lozan  Antlaşması  hükümlerine  aykırı  olarak  silahlandırılmış 
durumdaki bu adalar, Türkiye'ye karşı bir  tehdit oluşturmaktadır. Bu durum hala 
devam  etmekte,  Yunanistan  son  yıllarda  Ege  Denizi’nde  bulunan,  antlaşmalarda 
Yunanistan’a  devrine  ait  hüküm  bulunmayan  çeşitli  adacık  ve  kayalıklara  da 
sahiplenmeye çalışmaktadır.Bu durum Ege’deki diğer sorunlara da yansımaktadır. 
Bu yüzden iki ülke arasında ilişkiler zaman zaman gerilmektedir.  

Bütün  bunlarla  birlikte  göz  önüne  alınması  gerekli  bir  konu  da,  Rodos  ve 
İstanköy’de yaşamakta olan Türklerin kültürel soykırımı sorunudur. 

Adaların  Yunanistan’a  verilmesiyle  kültürel  soykırımı  giderek  dayanılmaz  bir 
durum almıştır.2 

Rodos ve İstanköy Türklerinin kültürel soykırımı şöyle özetlenebilir: •  Yunan 
hükümetleri,  Rodos  ve  İstanköy’de  yaşayan  Türkleri,  Türk  kimliğiyle  kabul  
etmemektedir.  Etmediği  için  de  bu  kimliklerini  öne  çıkaranları  değişik  araçlar 
kullanarak  cezalandırmakta  ve  korkutmaktadır.  •Türkçe  eğitim‐öğrenim  hakları  
1972  yılında  ellerinden  alınmıştır.  AB  yurttaşları  olan  Türkler  ana  dillerini 
öğrenmekten mahrum bırakılmıştır. •  Osmanlı  Türklerinden  kalan  kültür 
miraslarının  korunması  amacıyla  kurulan  vakıflar,  Yunan  hükümetlerince 
yozlaştırılmıştır.  Eserlerin  bakım  ve  onarımlarına  izin  verilmemektedir.  Onarımı 
yapılıyor diye gösterilenler ise aslında tam bir göz boyamadır. •İşyeri açmada yakın 
zamanlara  değin  mutlaka  Yunan  ortak  bulmak  zorunda  bırakılmışlardır. 
Yunanistan’da  yüksek  öğrenim  yapmış  Türklere,  yedek  subay  hakkı 
verilmemektedir. Üstelik kamu görevi almaları da belediyeler dışında söz konusu 
değildir. •Yunanistan’dan Türkiye’ye gelip de bir yıl süre ile dönemeyenler, Yunan 
vatandaşlığından  silinmişti.  Bu  şekilde  Yunanistan,  Türklerin mallarına  el  koymuş 
bulunuyordu. Şimdiye değin Batı Trakya ile birlikte Rodos ve İstanköy’de altmış bin 
civarında Türkün ıskat edilmiş olduğu belirtilmektedir.  

Görüleceği  üzere,  Onikiada  Türkleri,  21.yüzyılın  başında  yok  olma  tehlikesi 
aşamasına  getirilmiştir.  Avrupa  Birliği  üyesi  bir  ülkenin  eşit  yurttaşları(!)olan 

                                                            
2 Rodos ve  İstanköy Türklerinin Kültürel Soykırımı  , Bölüm 8’de Mustafa Kaymakçı  tarafından daha 

ayrıntılı bir şekilde “Rodos ve İstanköy Türklüğünün Güncel Sorunları”nda incelenmiştir  
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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. 

Ancak daha ötesinde, yenilenirse  adalarda yaşamakta olan Türkler, kimi zamanlar 
devlet  korkusu,  kimi  zamanlar  fanatik  Yunanların  salgıladığı  nefret  ve  şiddet 
davranışları  yanında  Yunanistan  Devleti’nin  Osmanlı  Türklerinden  kalan  kültür 
mirasına karşı yıkım politikaları gibi birçok uygulamalarla karşı karşıyadırlar. 

Yunanistan, Rodos ve İstanköy Türklerinin Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa 
Güvenlik  ve  İşbirliği  Teşkilatı,  Birleşmiş Milletler,  Uluslararası  Antlaşmalar  ve  de 
Yunanistan  Anayasası’nda  güvence  altına  alınmış  sosyal  ve  kültürel  haklarını 
vermekten uzak bir uygulama içindedir.  

Üstelik,Batı Anadolu’daki kıyı  illerimizin dibinde yer alan ve 1923 Lozan    ile 1947 
Paris  Antlaşması’nın gayri askeri statüsü hükümlerine aykırı olarak silahlandırılmış 
durumdaki bu adalar, Türkiye'ye karşı da bir tehdit oluşturmaktadır.   
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RODOS ve İSTANKÖY TÜRKLERİNDE BELLEK SORUNU ve TÜRK DİLİ 

ÖĞRENİMİ3 

Cihan ÖZGÜN 

Giriş  

Günümüzde  sosyal  bilimlere  ilişkin  yapılan  çalışmalarda  ve  özellikle  de 
psikolojiden sosyolojiye,  tarihten siyaset bilimine kadar geniş bir alanda, “bellek” 
yaygın  olarak  kullanılan  temel  araştırma  terimi  olarak  ön  plana  çıkmaya 
başlamıştır.  Söz  konusu  bu  terim,  özellikle  “tarihsel  olaylar,  müzeler  ve  anıtlar, 
tarihi  mekanlar,  tarih  ders  kitapları,  kahramanlar  ve  kahramanlık  olayları”  gibi 
bireysel  ya  da  toplumsal  kimliği  canlı  tutan  çok  sayıda  pekiştirmekten  beslenir. 
Belleğin  oluşumunda,  bir  toplumun  övünç  kaynağı  olan  geçmişine  ilişkin  haber, 
radyo ve televizyon yayınları da göz ardı edilemeyecek kadar büyük önem taşır ve 
tüm bu unsurlar onu düzenleyen siyasi otoriteler tarafından toplumun her kesimi 
için uygulanabilir.  Toplu hafıza yoluyla  tarihsel bellek,    var  olan değerleri  etkiler; 
bu da tarihi kayıtların sınırları  içinde belleği güçlendirir. Görüldüğü gibi, bellek  ile 
kimlik  ve  sayılan diğer unsurlar  arasındaki  bağlantı  karmaşık  ve  iç  içe  geçmiş bir 
nitelik  taşımaktadır.  Kolektif  geçmişle  ilgili  anılar  o  toplumun  kökenine  dayanır. 
Tarihsel bellek,  insanların geçmiş yaşamlarının  temel  tarihsel olaylarını bilincinde 
tutma  becerileri  olarak  anlaşılmaktadır.  Bu  nedenle  tarihçiler  toplumsal  hafızayı 
yok  sayamazlar. Bellek,  insanları bir  arada  tutar  ve bireysel  ya da kolektif  anıları 
birbirine  bağlayan  bir  “tutkal”  işlevini  yerine  getirir.  Sosyolojik  ve  psikolojik 
kuramlar,  “kolektif  anılar  ve  kolektif  kimlik”  arasındaki  benzer  ilişkiden  sıkça  söz 
eder. Bellek ve kimlik arasındaki bağlantı, hafıza  teorisyenlerinin araştırmalarının 
sürekli odağında olmuştur ve bu  tartışmanın  fitilini  ateşleyen de  John Locke’dur. 
Locke  “geçmişte  kendisini  hatırlamanın  şu  andaki  gerekli  kimliğin  yeniden 
yapılandırılmasına  yol  açtığını  ortaya  atmıştır”.  Çağdaş  bir  araştırmacı  olan  Jörn 
Rüsen  ise,  geçmişi  ve  geleceği  çevreleyen  kimliğin,  hafıza  yoluyla  elde  edildiğini 
vurgulamış,  böylece  belleğin,  kimliğin  zamansal  bileşenini  desteklediği  gerçeğine 
ulaşmıştır.  Söz  konusu  bu  teorinin  geçerliliği,  Rodos  Türklerindeki  kültürel 
çeşitliliğin,  Rodos’taki  varlıklarının  toplumsal  olarak  inşa  edilmiş  anılarının 
etrafında  dönmesi  ve  tarihsel  kökenlerinin  gurur  ve  anısına  yeniden  üretilmesi 
gerçeğinden  hareketle  ortaya  konulabilir4.  “Bellek”  ve  “kimliği”  birbirine  sıkıca 
bağlayan  unsur  ise  kuşkusuz  dildir.  “Dil”,  söz  konusu  bu  unsurlarla  kişinin  hem 
kimliğini  ve  hem  de  belleğini  şekillendirir,  dahası  dil  bir  kişinin  toplumsal  varlık 
içinde kendine has nitelik ve özeliklere sahip olmasında temel görevi üstlenir. Bir 
toplumun dili,  coğrafyadan ekonomiye, kültürel değer ve birikimlerden dine kadar 

                                                            
3 Bu makale, editörün önerisi üzerine 2020 yılında yayınlanan “Rodos ve İstanköy Türk Kültürü” 

kitabından alınmıştır. 
4 Oresta Ohorchak,  Role of Memory Policy in Constructing National Identity, Master of Arts Thesis,  
Göttingen, Germany March 21, 2011 , s. 5, 6, 13, 20‐23 ve 24. 
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çok  sayıda  sosyal  ve  ekonomik  örüntünün  etkisiyle  şekillenir.  Bu  özellikler  aynı 
zamanda  kişinin  aidiyetini  de  karakterize  eder.  Bu  aidiyet,  siyasal,  toplumsal  ve 
kültürel kimliğin inşa edilmesinde temel rol oynar. Dil, “ortak geçmişe sahip olma” 
yani  tarihle  hayli  yakın  bir  bağ  içindedir.    Kimlik  ve  bellek  kavramları  hem  çok 
karmaşık  bir  yapıya  sahiptir,  hem  de  birbiriyle  sofistike  bir  bağlantı  içindedir,  
sonucunda  ise  dilin  bu  iki  karmaşık  kavramı  birbirine  bağlayan  en  temel  araç 
olduğu kuşkusuzdur5.  

Bu nedenle kimlik kavramı bir kimsenin sadece biyolojik açıdan kim olduğuna yanıt 
vermez.  Kimlik  kavramının  yorumu,  bellek  yardımıyla,  aile  ve  sosyo‐ekonomik  
etmenler  gibi  çok  sayıda  ayrıntıyla  yapılabilir6.  Kimlik  ve  onun  ayrılmaz  parçası 
bellek  haritaya,  aynı  etnik,  dini  ve  dil  topluluklarını  veya  ortak  kimliklerle  daha 
büyük sosyal grupları sığdırmanın imkansızlığına çare oluşturur. Ortak bellek hem 
kimliklerin oluşmasını ve hem de toplumda “biz” duygusunun yerleşmesini sağlar7. 
Bu  bağlamda,  kimlikler  bellek  faktörü  nedeniyle  toplumların  “kendini  koruma 
duvarlarını yükseltmesine” de kapı aralar8.  Kimliğin kendini koruma refleksi dil gibi 
önemli  bir  unsuru  daha  da  önemli  kılar.  Rodos  ve  İstanköy  adalarında  yaşayan 
Türklerin,  kimliklerini  korumak  ve  sürdürmek  kaygıları  onların  ötekiye  karşı 
toplumsal  belleğe  daha  çok  sahip  çıkmalarını  gerektirir,  bu  aynı  zamanda  onlar 
arasında “ben/biz” duygusunun daha da önem kazanması  için bir  fırsattır. Adalar 

                                                            
5  Oresta  Ohorchak,    a.g.tez  ,  s.  13.  Rodos  Türklerinin  adayla  olan  aidiyet  ilişkilerini  tanımlarken 
Kanuni  Sultan  Süleyman’ın  adını  sıkça  anmaları  da  bundan  kaynaklanmaktadır.  Adalarda  yaşayan 
Türklerin, Kanuni’nin emrindeki askerlerin ya da padişahın adaların fethinden sonra görevlendirdiği 
imam, vergi toplayıcısı gibi kimselerin soyundan geldiklerini ve aldıkları soyadlarında bunun etkisini 
belirtmeleri bu olgunun kimlik inşasındaki önemini ortaya koymaktadır. Hatta Yunanistan’da yapılan 
ve  çok  sayıda  Rodos  Türküyle  gerçekleştirilen  görüşmelerde,  ada  Türklerinden  bir  kısmı  soylarının 
1522’de  Kanuni  Sultan  Süleyman’ın  adaya  feth  ederken  yanlarında  gelen  askerlere  kadar  geriye 
gittiğiyle  övündüğü  tespit  edilmektedir.  Bir  Rodos  Türkü  övünerek  şunları  aktarmıştır:  “…Kanuni 
Rodos’a geldiğinde ilk büyükbabam da geldi, büyükbabam da bir askerdi. Öldüğünde de Murat Reis 
Cami’sine  gömülmüştür.  Onlardan  sonra  çok  sayıda  Müslüman  adaya  yerleştirildi.  Kanuni  Sultan 
Süleyman, memurları ya da yüksek rütbeli yetkilileri buraya getirip, onlara büyük topraklar ve köyler 
verdi,  böylece  insanlar  burada  gelişti”.  Panagiotis  Kimourtzis,  Georgios  Kokkinos,  Ioannis  V. 
Papageorgiou, Ioannis F. Papageorgiou, “Crisis Económica e Integración: Deconstruyendo los Límites 
Sociales en la Isla de Rodas”, HSE – Social and Education History, Vol. 6 No. 2 June, 2017, [ss. 142‐ 
167], s. 155. 
6  Dinesh  Bhugra,  “Migration,  Distress  and  Cultural  İdentity”, British Medical  Bulletin,  Vol.  69,  The 
British Council 2004, ss. 129‐ 141, s. 135; Pavlenko, kimliğin beş temel kümelenmesinden söz eder: 
bunlardan  ilki  “dilsel  kimlikler  ve  meşru  dil  mülkiyetidir”,  ikincisi  ırksal,  ulusal  ve  etnik  kimlikler; 
üçüncüsü  kültürel  kimlikler;  dördüncüsü  toplumsal  cinsiyet  kimlikleri  ve  son  olarak  da  sosyal  ve 
sınıfsal  kimlikler.  Geniş  bilgi  için  lütfen  bkz.  Emily  J.  Farrell,  Negotiating  Identity:  Discourses  of 
Migration and Belonging,   Submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of 
Philosophy, Department of Linguistics Macquarie University, August 2008,  s. 56.  
7 Kenneth D. Madsen‐ Ton van Naerssen, “Migration, Identity and Belonging”, Journal of Borderlands 
Studies, Volume 18, No. 1, Spring 2003, [ss. 61‐ 75], s. 65. 
8 Panagiotis Kimourtzis, Georgios Kokkinos, Ioannis V. Papageorgiou, Ioannis F. Papageorgiou,“Crisis, 
Otherness  and  Integration.  Local  Policies  in  South  Eastern  Europe:  The  Case  of  Rhodes  İsland”, 
Advances in Social Sciences Research Journal, Vol. 4, No. 5, 2017, ss. 146‐ 161., s. 148. 
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Türklüğünün  kimlik  ve  belleğinin  başat  pekiştireçlerinden  biri  olan  “dil”  sadece 
onlar arasında biz duygusunu güçlendirmez aynı zamanda Anadolu’yla olan yakın 
kültürel  ilişkilerini  de  canlı  tutar.  Rodos  ve  İstanköy  adalarının  Akdeniz’in 
ortasında, dört tarafının denizle çevrili olması,bir başka deyişle  “coğrafi izolasyon” 
etmeninin,  ada  halkları  arasındaki  toplumsal    uzaklığı  belirlediği  kadar,  adaların 
Anadolu’ya  olan  yakınlığının  da  ada  Türkleri  arasında  güven  telkin  edici  bir 
etkisinin olduğunu düşünmek mümkündür. Bu bakımdan “kimlik, bellek ve uzaklık 
” kavramları arasında hayli şaşırtıcı bir bağıntı söz konusudur9.  Bir toplumun aynı 
kültürü  paylaştıkları  “coğrafya/anavatanla”  olan  “yakınlık‐uzaklık”  ölçütü,  o 
toplumun hem kimlik ve hem de bellek bileşenlerinin korunmasında da etkili bir  
etmen  olarak  karşımıza  çıkmaktadır10.  Bu    nedenle  adalar  ile  Anadolu’nun  yakın 
mesafede olması, karşılıklı gidiş geliş, turizm, akraba ziyaretleri ve  ticaret gibi çok 
sayıda hareketliliği canlı tutmuş, kullanılan ortak Türk dilinin de adalar ve Anadolu 
Türkleri arasında güncelliğini koruması için bir fırsat yaratmıştır. Rodos ve İstanköy 
adalarında  yaşayan  Türklerle,  yakın  uzaklıktaki  Anadolu’daki  Türklerin  kültürel 
birlikteliğinde  Türk  dili  ortak  paydadır  ve  coğrafi  yakınlığın  da  etkisiyle  adalardaki 
Türklerin  Türkiye  ile  olan  yakın  kültürel  ilişkilerini  sürekli  canlı  tuttukları 
anlaşılmaktadır.  Örneğin,  Bodrum,  Marmaris  gibi  Rodos’a  ya  da  İstanköy’e  yakın 
yerleşim yerlerinden gelen Türkçe gazeteler, Türkçe pikaplar,  romanlar adalarda ki 
Türk varlığına, [adalardaki Türklerin] kültürel yönden kimliklerini korumalarına vesile 
olan öğelerden  sadece bir  kaçıdır. Babası Giritli  olduğu halde ve hatta babaannesi 
Türkçe bilmeyen bir ada Türk’ünün, aile içinde Türkçe konuşulmasının “kimliklerini ve 
ortak  belleklerini muhafaza  etme”  sürecine  olan  olumlu  etkisini  dile  getirmesi  bu 
bakımdan hayli doğru bir yaklaşımı ortaya koymaktadır11.  

Bellek ve kimlik gibi kültürel soyluluğun devamını sağlayan bu  iki soyut kavramın 
ortak  bileşeni  olan  dil,  diğer  bileşenlere    oranla  çok  daha  etkilidir.  Dil  etmeni  , 
Rodos Türklerinin hem Anadolu’yla olan kültürel yakınlığını ve hem de Türk kültür 

                                                            
9  Asadul  Islam,  Paul  A.  Raschky,    “Cultural  Distance,  Immigrants,  Identity  and  Labour  Market 
Outcomes”, Monash University‐ Discussion Paper, 21/ 13, 2013, ss. 1‐ 40., s. 2 ve 14. 
10  Akhil  Gupta‐  James  Ferguson,  “Beyond  Culture:  Space,  Identity  and  the  Politics  of  Difference”,  
Cultural Anthropology, Vol. 7, No. 1, Feb., 1992, pp. 6‐23,  s. 11. İsporad adaları içinde diğerlerinden 
daha büyük halde ve Anadolu’dan kopmuş bir parça olan Rodos hem Batı Anadolu kıyılarına yakındır 
ve  hem  de menşe  itibariyle  Asya  kıtasına  aittir.  Adaya  ilişkin  tektonik  araştırmalar  kıtadan  kopan 
adaların denize batıp sonra yerkabuğu hareketiyle tekrar su yüzeyine çıktığına işaret etmektedir. Bu 
haliyle Rodos ve Onikiada, Anadolu’dan kopmuş birer parçadır. Uğur Ünen, XVIII. Yüzyılda Osmanlı 
İdaresinde Rodos Adası, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın‐2013, s. 9 ve 11. “Uzaklık etmeni” Rodos Türklerinin çoğunun 
İzmir ve çevresi başta olmak üzere Anadolu’nun batısı ya da güney batısına göç etmesini sağladı. Bu 
adalar coğrafi bakımdan incelendiğinde her adanın merkez şehrinin, Anadolu’ya en yakın noktasına 
hatta  tam  karşısına  kurulduğu  tespit  edilmektedir.  Rodos  Adası’nın  şehri  tam  Marmaris’in 
karşısındadır, İstanköy’ün şehri ise Bodrum’un hemen karşısında kurulmuştur. Gülcan Yılmaz, “Rodos 
ve On  İki Ada’daki  İtalya  ile Yunan Yönetiminin Baskı Politikaları”,  ICANAS‐ 38 Uluslararası Asya ve 
Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 2007, ss. 3361‐ 3379. 
11  Mustafa  Kaymakçı‐  Cihan  Özgün,  Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin  Yakın  Tarihi‐  Ege  Denizinden 
Yükselen Sessiz Çığlık, DT yay., İzmir, 2015, s. 12 ve 16. 
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soyluluğu içindeki yerlerini korumalarına büyük katkı sağlamıştır. Osmanlı devleti, 
adalar  Türklerinin  Türkçe  öğrenmelerini,  bu  yolla  Türk  kimliklerini  muhafaza 
etmelerini  sağlamak  konusunda  hatırı  sayılır  bir  çaba  harcamıştır.  Osmanlı 
hükümetinin  1879  yılı  sonlarında  Midilli,  Sakız  ve  Rodos’taki  İslam  okullarında 
Rumca,  Rodos  ve  Sakız'daki  Rum  okullarında  da  Türkçe  eğitim  için  öğretmen 
ataması  örneği  bu  amaca  hizmet  etmesinden  kaynaklanır12.  Adalarda 
görevlendirilen Osmanlı  devlet  adamlarının  da  benzer  tutuma  sahip  olmaları  bu 
duyarlığın bir sonucudur. 

Adalarda Türk Dili Öğrenimi Üzerine Tespitler: Osmanlı Dönemi 

Ondokuzcu  yüzyıl  Osmanlı  dünyasının  tanınmış  aydınlarından  biri  olan  Namık 
Kemal,  1884  yılında  Rodos  mutasarrıflığına13  tayin  edilmesi  sonrasında,  kızı  ve 
yakın  arkadaşlarına  yazdığı  çeşitli  mektuplarda  adalar  Türklüğüne  ilişkin  söz 
konusu “bellek, kimlik ve dil” bağıntısına fazlasıyla dikkat çekmiştir. Namık Kemal 
adalardaki  Türklerin  kültürel    düzeylerini    yükseltmeleri  için bir  ortaokul  açtırma 
başarısı  tam  da  bu  hassasiyete  işaret  etmektedir14.  Namık  Kemal’in  Rodos 
adasındaki  Türk  nüfusunun  artırılması,  Türk‐  İslam  kültürünün  varlığını  koruması 
için  çabaları  devlet  yönetimi  tarafından  dikkatle  ve  yakından  izlenmiş,  Tanzimat 
döneminin bu önemli aydını gösterdiği gayretten dolayı  2. Abdülhamit tarafından 
Kasım 1886 yılında “imtiyaz madalyası” ile ödüllendirilmiştir15.  

Namık  Kemal  Rodos’ta  1884‐1887  yılları  arasında  mutasarrıflık  görevini 
sürdürürken  adalardaki  eğitim  durumuna  ilişkin  sorunları  devletin  bilgisine 
sunmuş ve hem de adalarda sıbyan ve rüştiye mekteplerinin sayıca yetersizliğine 
ilişkin  gerekli  önlemlerin  alınması  için  çaba  sarf  etmiştir16.  Namık  Kemal  söz 
konusu mektuplarında Rodos’taki Türk okullarında verilen eğitimin içerik açısından 
din eksenli olduğundan, okuma yazma gibi pratik bir amaca hizmet etmediğinden 
de söz etmektedir. Namık Kemal, “çocukların beş‐ altı yaşında mahalle mektebine 
verildiğini,  ağırlıklı  olarak  din  eğitimi  aldıklarını  ama  ellerine  bir  gazete  verilse 
okuyamayacaklarını da eklemiştir. Adalarda öğretmenlerin bile benzer  sorunlarla 
karşı  karşıya  olduğunu,  öğretmenlerin  gazete  ya  da  mektup  okuyamadıklarını, 
birkaç  satır  dahi  yazamadıklarını  aktaran  bu  ünlü  Tanzimat  aydını,  adalarda 
verilen eğitimin yazı yazmak, hatmetmek, hesap ve coğrafyayı öğrenmekten öteye 

                                                            
12 BOA. MF.İBT., 13 ‐ 114 ,   H‐27‐12‐1296 (1879) 
13 Mutasarrıflık:Osmanlı Devleti’nde Tanzimat'tan  sonra bir  sancağın  (liva) en büyük mülki  amirine 

verilen sandır. Osmanlı Devleti'nde ülke, vilayet, sancak, kaza, nahiye olmak üzere yönetim  birimlere 
ayrılmıştı. Vilayet”in başında “vali”, “sancak”ın “mutasarrıf”, “kaza”nın “kaymakam”, “nahiye”nin ise 
“nahiye müdürü bulunuyordu.(Bakınız:https://islamansiklopedisi.org.tr/mutasarrıf) 
14  Abdurrahman  Küçük,  Namık  Kemal‐  Renan  Müdafaanamesi,  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığı  yay., 
İstanbul, 1988, s. 42‐ 48.  
15 Abdurrahman Küçük, a.g.e., s. 48 ve 54. 
16 Fevziye Abdullah Tansel, “Akdeniz Adalarının Elimizden Çıkmaması İçin Hususi Mektuplarına Göre 
Namık Kemal’in Mücadele ve İkazları”, Belleten, XXIII/ 89‐ 92, Ankara, 1959, s. 487. 
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gitmediğini” söyler17. Osmanlı arşiv kayıtlarında Şura‐yı Devlet tasnifinde yer alan 
ve  Namık  Kemal’in  mutasarrıflığı  dönemine  tarihlenen  bir  belgede  de  “Rodos’a 
bağlı  kazalarda  Türkçe  bilen  adam  olmadığından  nüfus  katipliğinin,  nüfus 
memurlarına yaptırıldığı” konusu tam da bu durumu doğrular niteliktedir18. Namık 
Kemal adaların her köyünde iptidai mekteplerin açılmasını ve ilk eğitimin zorunlu 
tutulmasını,  kasabalardaki  rüştiyelerde  uygulanan  eğitim  tarzının  yenileştirilmesi 
gerektiğini de aktarır. Rodos adasının bütçesi, halkın fakirliği, cami ve okul inşasına 
imkân  vermediğinden,  Namık  Kemal  hükümetten  yardım  istemiştir19.  Osmanlı 
devletinin  ise  söz  konusu  bu  resmi  taleplere  verdiği  karşılık,  adalardaki  Türk 
egemenliğinin Türk dili öğrenimine ağırlık verilerek daha da güçleneceğine  ilişkin 
açık  bir  politik  tutumu  içermektedir.  Türk  hükümeti  1890’ların  ortasında  Rodos 
Rum  Mektebi  Türkçe  öğretmenliğine  Atnaş  Efendi’nin  tayin  edilmesini  uygun 
görmüştür.  Bu  atama  Osmanlı  döneminde  Rodos  Rum  okullarında  da  Türkçe 
eğitimi  verildiğini  ortaya  koyması  açısından  hayli  önemli  bir  detaya  işaret 
etmektedir.  Söz  konusu  resmi  yazışmaların  satır  aralarından  bir  başka  ipucuna 
daha ulaşılmaktadır. “Rodos Rum Mektebi lisan‐ı Türkçe muallimliğine Kaymakam 
mülazımlarından  Atnaş  Efendinin  tayini  hususunun,  Rum  Metropoliti  tarafından 
istirham olunduğu”  anlaşılmaktadır20.  Bu Osmanlı  devletinin  adalarda  Türkçe’nin 
öğretilmesi  konusundaki  kararlı  tutumundan  başka,  adaların  yönetiminde  diğer 
halkların  da  görüş  ve  taleplerini  dikkate  aldığını,  barışçıl  ve  yapıcı  bir  kültürel 
politika takip ettiğini ortaya koymaktadır. Döneme  ilişkin resmi kayıtlar, adalarda 
Türkçe öğretiminde bulunan öğretmenlerin yeteri kadar maaş alamadıklarına dair 
sorunlara  da  işaret  etmektedir.  1895  yılının  hemen  başlarında  “Rodos  İdadisi 
üçüncü  sınıfında  okutulan  Türkçe  dersinin  inşa  ve  kitabet  muallimi  uhdesine 
verilmesi  ve  Türkçe  muallimi  Abdullah  Hilmi  Efendi'nin  maaşına  zam 
yapılamayacağına”  ilişkin  resmi yazının  içeriği hayli  şaşırtıcıdır. Sözü geçen resmi 
yazıda Rodos’taki Türkçe öğretmeninin “sekiz ay mukaddem (önce) Cezair‐i Bahr‐i 
Sefid  vilayeti  merkezi  olan  Rodos  Mekteb‐i  İdadisi’nin  Arapça  ve  Türkçe 
muallimliklerine şehri (aylık) ikişer yüzden dört yüz kuruş maaşla tayin buyrulduğu,  
beş  kişilik  ailesini  almakta  olduğu  maaşla  geçindiremeyerek,  acınacak  ve 
merhamet edilecek bir hale düştüğü” anlatılmaktadır21.  

Ancak  önemle  belirtilmesi  gereken  bir  başka  ayrıntı  ise,  Osmanlı  hükümetinin 
adalara  Türkçe  öğretmeni  olarak  tayin  edilen  öğretmenlerin  liyakat  ve  tecrübe 
sahibi  olmasına  dikkat  etmesindeki  hassasiyettir.  1897  yılı  Ağustos  ayına 

                                                            
17 Fevziye Abdullah Tansel, Namık Kemal’in Midlli Mektupları‐ II, TTK, Ankara, 1969, s. 184. 
18 Sözü edilen belge de “Rodos’a mülhak kazalarda Türkçe bilen adam olmadığı ve bu yüzden yirmi 
beş kuruş maaşla hariçten adam tedarikine imkan bulunamadığı cihetle nüfus kitabeti vazifesi nüfus 
memurlarına  ifa  ettirilmekte  ve  binaenaleyh  kitabet  ve  memur  maaşı  birleştirilerek  nüfus 
memurlarına  üç  yüz  yetmiş  beş  kuruş  maaş  verilmekte  olduğundan  bahsle  bu  babda  iktiza  eden 
mezuniyetin ifası (gereğinin yapılması)” bildirilmektedir. BOA. ŞD. 2346 ‐ 24, H‐15‐03‐1303 (1885) 
19 Fevziye Abdullah Tansel, “Akdeniz Adalarının Elimizden Çıkmaması İçin…”, a.g.m, ss. 497‐ 498. 
20 BOA. MF.MKT. , 118 ‐ 37 , H‐02‐11‐1307 (1890) 
21 BOA. MF.MKT. 245 ‐ 9 , H‐17‐07‐1312 (1895) 
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tarihlenen bir resmi yazıda da “Rüşdiye Mektebi’nin eski hocalarından ve yirmi beş 
yıllık  bir  muallim  olan  Manisa  İdadisi  Hendese,  Tarih  ve  Türkçe  Muallimi  İsmail 
Hakkı  Efendi'nin  Rodos'a  gidebilmesinin  ancak  becayişle  mümkün  olacağının” 
bildirilmesi,  söz  konusu  öğretmenlerin  atanmasındaki  deneyim  ölçütünü  ortaya 
koymaktadır22. Rodos’taki okullarda Türklerin gördükleri dersler de döneme ilişkin 
“Rodos Maarif İdaresi ile Rodos ve bağlı kazalardaki okullarda görevli muallim ve 
hademelerin  1325  senesi  Nisan  ayında  ödenen  maaşlarına  ait  tahakkuk 
cetvelinden” takip ve tespit edilebilmektedir. Adı geçen ders cetvelinde Rodos’taki 
Türk  okullarında  okutulan  dersler  arasında  “edebiyat,  kitabet,  Arapça,  Farsça, 
coğrafya,  Türkçe,  ulum‐u  diniye,  hat,  Rumca  ve  hesap”  ilk  sıralarda  yer 
almaktadır23.  

Birinci  Dünya  Savaşı  yılları,  Rodos,  İstanköy  adalarıyla  Anadolu  arasında  iletişim 
kopukluklarına  neden  olmuştur,  ancak  Türk  hükümetinin  adalardaki  Türklere 
eğitim  başta  olmak  üzere  sosyal  yardımlarda  bulunmak  konusundaki  tavrını 
sürdürdüğü  anlaşılmaktadır.  Yine  döneme  ilişkin  resmi  kayıtlara  göre,  1915  yılı 
Eylül’ünde Osmanlı hükümeti, Atina Sefaret’inden “İtalyanların Rodos’ta bulunan 
kuvve‐i işgaliyesi tarafından şu birkaç gün zarfında cezire‐i mezkurenin (adı geçen 
adanın) herhangi bir noktasından duhul ve hurucun (giriş ve çıkışın) katiyyen men 
edildiği  (yasaklandığı)  ve  hatta  kendilerinin  malumu  (bildikleri)  ve  her  suretle 
emniyetlerini kazanmış olan sefain‐i tüccarriye kapudanlarına bile karaya çıkmaya 
müsaade  etmedikleri”  bilgisini  almıştır24.  Bu  durum  adanın  herhangi  bir 
noktasından  giriş  ve  çıkışın  yasaklandığı,  İtalyanların  tanıdıkları  muteber  gemi 
kaptanlarına  bile  limana  girip  kıyıya  çıkmasına  izin  vermedikleri  anlamına  geldiği 
kadar,  Osmanlı  devletinin  adalarda  yaşayan  Türklere  ve  orada  bulunan 
memurlarına  ulaşmasının  da  imkansız  hale  geldiğini  ortaya  koymaktadır.  İşte 
böylesine  bir  durumda  Osmanlı  hükümetinin  Rodos  ve  İstanköy  Türklerine 
ulaşmak  için  elinden  geleni  yapmak  konusundaki  samimiyet  bir  kez  daha  ortaya 
çıkar. Osmanlı devlet yönetiminin Rodos’ta yaşayan fakir Müslüman Türk halkına 
yardım  etmek  için  diplomatik  arayışlara  girdiği,  dönemin  resmi  yazışmalarından 
anlaşılmaktadır.  Birinci  Dünya  Savaşı  yıllarında  Osmanlı  hükümeti  Rodos 
Türklerinin  eğitimine  ilişkin  adadaki  öğretmenlerin  maaşlarını  ödemek  için  tüm 
gayreti  sergilemiştir25.  Savaş  yıllarında  adaların  Anadolu’yla  olan  iletişiminin  yer 
yer  kesilmesi  sorunu  karşısında, Osmanlı  hükümeti  Rodos  Türklerine ulaşmak  ve 
onlara  yardım  etmek  için  farklı  yöntemler  izlemek  zorunda  kalmıştır.  Dâhiliye 
Nezareti’nden Hariciye Nezareti’ne  gönderilen  908  hususi  numaralı  belgeden  de 
anlaşıldığı  üzere,  “Rodos'taki  fakir  Müslümanlara  İspanya  Sefareti  vasıtasıyla 
yardım  yapılması”  çözümü  bulunmuştur26.  Konuya  ilişkin  resmi  yazışmaların  izi 

                                                            
22 BOA. MF.MKT., 363 ‐ 7 H‐03‐03‐1315 (1897) 
23 BOA. TS.MA.e,  1378 ‐ 79 , H‐08‐05‐1327 (1909) 
24 BOA. HR.SYS. 2413 ‐ 6 (M. 1915) 
25 BOA. HR.SYS. 2414 ‐ 58 (M. 1915) 
26 BOA. HR.H. 738 ‐ 11 (M. 1915) 
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sürüldüğünde Birinci Dünya Savaşı yıllarında “Rodos’ta kesretlice (fazlaca) bulunan 
fukara‐yı  Müslimin  için  pek  de  malik‐i  servet  (servet  sahibi)  olmayan 
Müslümanlardan  ara  sıra  toplanılan  ianeler  (yardımlar)”  olduğu,  bu  nedenle 
“Rodos  Müslüman  Türk  halkının  Osmanlı  hükümetinden  temin‐i  iaşeleri 
(geçinebilmek) için yardım istedikleri” tespit edilmektedir. Dâhiliye Nezareti İdare‐i 
Umumiyesi’ne kayıtlı bir dosyada bulunan 21 evrak numaralı resmi belge ve Bab‐ı 
Ali  Daire‐i  Sadaret  kısmında  bulunan  327770/526  evraka  kayıtlı  yazışma  ise 
“İmaret‐i  Amire  vesilesiyle  Rodos'daki  Müslüman  fakirlere  maişetlerini  temin 
edebilmeleri için 500 liralık bir yardım yapıldığını” göstermektedir27. 

Benzer  çözüm  Rodos  adasında  görev  yapan  Osmanlı  devlet  memurları  için  de 
uygulanmıştır.  “İtalya  devletiyle  münasebat‐ı  siyasiyenin  inkıtasından  naşi 
(kesilmesinden  dolayı)  Cezair‐i  Bahr‐i  Sefid’deki  memurin‐i  hükümetin  elyevm  (o 
sırada) ne vaziyette kalacaklarına”  ilişkin bir belirsizlik ortaya çıkmıştır. “Duyun‐u 
Umumiye  komiserliğinden  bu  kere  alınan  tezkerede  ahval‐i  harbiye  dolayısıyla 
İzmir ile Rodos arasındaki münasebet de kesilmiştir”. 1915 yılı Ekim ayında “Cezair‐
i  Bahr‐i  Sefid’de  bulunan  Maarif  ve  Şeriyye  memurları  maaşatının  Duyun‐u 
Umumiye  hasılatından  tesviyesi  (ödenmesi)  kararlaştırılmış,  hatta  Adliye  ve 
Dâhiliye  memurlarının  maaşlarının  da  hasılat‐ı  mezkureden  itasına 
(karşılanmasına)  karar  verilmiştir”.  Osmanlı  hükümetinin  Rodos  ve  İstanköy 
Türklerine yardım göndermek için aracı olarak başvurduğu İspanya sefaretine, aynı 
nedenden  dolayı  tekrar  başvuru  yapılmış  ve  “Cezayir‐i  Bahri‐i  Sefid'de  bulunan 
Osmanlı  memurlarının  maaşlarının  Roma  İspanya  Sefaret  tavassuduyla 
(aracılığıyla)  ödenmesi  çerçevesinde  Rodos  Şer'i  Mahkeme  heyetinin  mütedahil 
(geciken)  maaşlarının  tesviyesi”  sağlanabilmiştir28.  Yeni  Türkiye,  Cumhuriyet’in 
ilanından  sonra  da  Rodos  Türklerine  olan  yakın  ilgisini  korumuştur.  İtalya 
Hükümeti'nin  Rodos'taki  İslam  Cemaati'ne  ait  vakıf  gayrimenkullerine  el 
koymasına ilişkin bir yazışma adalardaki Türklerin yaşadıkları zorluklara şu şekilde 
işaret  etmektedir:  “Rodos  Cemaat‐i  İslamiyesi’nden  varid  olan  (ulaşan) 
telgrafnamede  İtalyan hükümetinin mezkûr cemaat‐i  İslamiye maarif ve evkafına 
aid emval‐i gayri menkuliyenin men‐i  istimlak  (kamulaştırma) namı altında zabta 
ve  yedi  sekiz  bin  Türkü  zor  durumda  bırakacak  uygulamalar  başlattığı” 
bildirilmiştir29.  

 

 

                                                            
27 BOA. DH.İ.UM.  42 ‐ 4 (H. 1334) 
28 BOA. HR.SYS. 2414 ‐ 58 (M. 1915) 
29 BOA. HR.İM. 80‐30, M‐08‐08‐1923 
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Geçen  Yüzyıldan  Günümüze  Bir  Kültürel  Soykırım30  Yöntemi:  Adalarda 
Anadilde Eğitim Yasağı ve Türk Dili Öğrenimi Sorunu 

Cumhuriyetin ilk yıllarına ilişkin resmi yazışmaların içeriği, Rodos Türklerinin eğitim 
ve Türk dili öğrenmelerine ilişkin sorunlardan çok vakıf mallarının kaybına yönelik 
bir  ağırlık  kazanmaktadır.  “İtalyanların  Rodos’taki  Türklerin  zararına  her  türlü 
tatbik‐i  siyasetini  ve  birçok  bahanelerle  emlak  ve  arazilerinin  istimlak  ettiklerine 
dair Dahiliye vekaleti  celilesinden vürud eden  (gelen)  tezkere” üzerine çok sayıda 
yazışma söz konusudur31 

Adalarda Türk kimliğini yok etmek ve adalardaki ortak belleği silmek için adalarda 
önce  İtalya  ve  ardından  Yunanistan’ın  toplumsal  ve  siyasal  baskısının  çok  sayıda 
örneği söz konusudur. Bu   nedenle Yeni Türkiye, Cumhuriyeti  ilan ettiği sıralarda 
Rodos’ta yaşayan ve M. Kemal Atatürk’ün ölümünden birkaç yıl sonra Anadolu’ya 
göçen  bir  Rodos  Türkü’nün  adada  Yunanlılardan  sıkça  duyduğu  “…senin  yerin 
karşısı  diye  [bana]  Türkiye’yi  gösteriyordu”    tümcesi  bu  bağlantıda  ayrıca 
değerlendirilmeyi hak etmektedir32. Adaların Türkiye’ye olan coğrafi yakınlıkları ve 
bu yakınlık ile aidiyet bağının kimi zaman devletin resmi yazışmalarına yansıdığı da 
olmuştur. Dahiliye Vekaleti Hususi Kalem Müdürlüğü’nden dönemin Başbakanına 
gönderilen  27  Haziran  1934  tarihli  bir  yazışmada  “…ana  vatanın  hemen  yanı 
başında bir avuç kalmış Türkler” vurgusu, söz konusu durum itibariyle  ilgili  resmi 
evrakın belki de en önemli satırını teşkil etmektedir33.  

Gerek  tarafımızdan  gerçekleştirilen  yüz  yüze  sözlü  tarih  araştırması34  ve  gerekse 
Yunanistan’daki  “kimlik  ve  aidiyet”  üzerine  yapılan  araştırmalar,  Rodos 
Türklerinden  yaşlı  ve  orta  yaşlıların  dil,  kültür  vb.  öğeler  üzerinden  belleklerini 
korumak  konusunda  endişeli  olduklarını,  genç  yaştakilerin  ise  bu  grup  kadar 
endişeye sahip olmadıklarını oraya koymaktadır35. Türk egemenliğinden  çıktıktan 
sonraki her dönemde Rodos ve İstanköy adalarında yaşayan Türkler arasında Türk 
dili  en  duyarlı  oldukları  bir  kimlik/bellek  bileşeni  olmuştur.  Bu  yüzden  yirminci 
yüzyıl boyunca Rodos’taki Türkler,  kültür politikalarının önemli bir parçası olarak 
eğitim  konusuna  büyük  önem  vermişlerdir36.  1930’lardan  itibaren  ada  Türkleri 
arasında  gittikçe  artan  kültürel  kimliklerinin  asimilasyona  uğrayacağı  endişesi  de 
“dil  ve  eğitim”  konularında  yaşadıkları  sorunlardan  beslenmektedir.  1934  yılının 

                                                            
30 Kültürel soykırım “cultural genocide ya da ethnocide”: (Bakınız: 

https://tr.wikipedia.org/wiki/kültürel_soykırım; United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples, 2007 ” Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi, 2007”). 
31 BOA. HR.İM. 86‐65, 20‐10‐1923 
32 Mustafa Kaymakçı‐ Cihan Özgün, a.g.e., s. 92. 
33 B.C.A., Fon: 301000, Kutu No: 191, Dosya No: 308, Sıra No: 7. 
34  Bu  araştırmanın  sonuçları  için  lütfen  bkz.  Mustafa  Kaymakçı‐  Cihan  Özgün,  Rodos  ve  İstanköy 
Türklerinin Yakın Tarihi‐ Ege Denizinden Yükselen Sessiz Çığlık, DT yay., İzmir, 2015. 
35 Panagiotis Kimourtzis vd., a.g.m., s. 159. 
36 Panagiotis Kimourtzis vd., a.g.m., s. 142 vd. 
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Ağustos  ayı  içinde  Rodos  Valisi  Mario  Lago,  Rodos  Müslümanlarının  ileri 
gelenlerini makamına  davet  etmiş  ve  Türk  çocuklarının  İtalyan  okullarına  devam 
etmeyip eğitim için Türkiye’ye gitmekte olduğundan uzun uzadıya bahsederek, bu 
hareketi  “çirkin”  bulduğunu  ve  velilerin  bu  konuda  uyarılmalarını  istemiştir.  Bu 
görüşmenin ayrıntıları döneme  ilişkin  resmi kayıtlardan  takip edilebilmektedir  ve 
gerçi  söz  konusu  bu  görüşmenin  en  dikkat  çeken  ayrıntısı  İtalyan  valisinin  şu 
sözleridir:  “…Görüyorum  ki  birçok  İslamlar,  evlatlarını  tahsil  için  Türkiye’ye 
göndermektedirler.  Bu  sene  de  birçoklarının  Türkiye’ye  gitmeye  hazırlanmakta 
olduklarını haber alıyoruz. Rodos’ta mükemmel mekteplerimiz vardır. Daha yüksek 
tahsil  görmek  isteyenleri  de  İtalya’ya  göndermek  konusunda  hiçbir  fedakarlıktan 
çekinmiyorum.  Bu  bapta  azami  kolaylık  yapmaya  hazırım.  Çocuklarınızın 
mekteplerimize  rağbet  etmeyip  Türkiye’yi  tercih  etmelerini  hoş  görmüyorum.  Bu 
bapta  halka  ehemniyetle  nasihatte  bulunmalısınız  ve  bu  cereyanın  önüne 
geçmelisiniz…”37. Konsolos raporuna da yansıyan bu görüşmede Rodos’un İtalyan 
valisinin  gerektiğinde  Türk  çocuklarını  İtalya’ya  göndermek  istemesi,  adalarda 
uyumlaştırma  politikasından  çok  adalar  halkının  bir  kültürel  soykırıma  tabi 
tutulmaya çalışıldığına işaret etmektedir.  

Ada Türklerinin kendi  içinde, özellikle dil ve eğitim konularında kimi zaman ilgisiz 
bir  tavır  ve  tutum  içine  girmeleri  ise  hayli  şaşırtıcıdır.  1945  yılında  Rodos’un 
Britanya  Devleti  tarafından  işgal  edilmesinden  hemen  sonra,  adanın  önde  gelen  
kimi aydınları Türk kültürel kimliğini yeniden canlandırmak konusunda hatırı sayılır 
adımlar atmışlardır. “Önce Rodos İslam Cemaatini değiştirip ardından Rodos Türk 
Halk Kulübü’nü kurmuşlardır. Bu arada Girit  kökenli  aydın bir aileden gelen Fuat 
Sulaki de Türkçe olarak Rodos adlı bir gazete çıkarmaya başlamış ve bunu Rodos 
halkına ücretli ya da ücretsiz satarak dağıtımını sağlamıştır. Ancak gazete sadece 
iki  yıl,  1945‐1946  yılları  arasında  yayın  hayatında  kalmıştır.  Asıl  çarpıcı  olan  ada 
Türklerinin bu gazetenin kültürel değerini takdir etmemesi ve gazeteyi satın alarak 
desteklememeleri  olmuştur.  Ada  Türkleri  tarafından  yeterince  ilgi  görmeyen 
gazete Fuat Sulaki’nin Türkiye’ye göç etmesiyle yayın hayatından çekilmiştir”38.  

Adalarda  yer  yer  görülen  bu  türden  ilgisizliklerle  beraber  Rodos  ve  İstanköy 
Türkleri  arasında  Anadolu,  göç  edilmesi  cazip  bir  yurt  olarak  sürekli  gündemde 
kalmıştır. Türkiye devleti ise her dönemde ada Türklerinin Türkiye’ye göçlerine hiç 
de sıcak bakmamıştır. Her ne olursa olsun ada Türklerinin yerlerinde kalmalarını ve 
Türk  kültürünü  öğrenmelerini  temel  politika  olarak  belirlemiştir.  Türk  hükümeti, 
ada  Türklerinin  Türkiye’ye  göç  etmeleri  halinde  adalarda  bir  kültürel  boşluğun 
oluşacağı  ve  bunun  da  bir  kültürel  aşınmaya  neden  olacağından  kaygı  duymuş 
olmalıdır.  Türkiye  Cumhuriyeti  Dışişleri  Bakanlığı  ile  Birinci  Daire  Umum 
Müdürlüğü’nün  Rodos  Başkonsolosunun  raporu  üzerinden  1947  yılında 

                                                            
37 B.C.A, Fon: 03010, Kutu: 237, Dosya No: 604, Sıra No: 23. 
38 Mustafa Kaymakçı‐ Cihan Özgün, a.g.e., s. 52. 
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sürdürülen  yazışmalarda  tam  da  buna  işaret  etmektedir39.  Dönemin  Dışişleri 
Bakanı Hasan Saka, Rodos Başkonsolosluğu’ndan aldığı 20 Mayıs 1947 tarihli yazı 
üzerine  olumlu  kanaatini  Başbakanlığa  sunarak  şu  ifadeleri  not  etmiştir: 
“…2/4/1947 tarih ve 99/68 numaralı yazımızın birinci maddesinin H fırkasında arz 
ettiğim veçhile yeni Yunan idaresi Türk okulları öğretmenleri için tahsisat vermedi. 
(…) Öğretmenlerin Mayıs aylığı cemaat tarafından, bütün mevcut paraları verilmek 
suretiyle,  sağlanabildi.  Haziran  ve  ondan  sonraki  aylar  için  hiçbir  karşılık  yoktur. 
(…) Hâlbuki öğretmenler her ay muntazam aylıklarını alamayacak olurlarsa, geçim 
kaygısıyla,  vazifeleri  terke  mecbur  olacaklardır.  Rodos’taki  sekiz  Türk  okulunun 
kapanması  tehlikesi  baş  gösterecektir.  Mahiyeti  ve  neticeleri  her  bakımdan  pek 
elim  olabilecek  olan  böyle  bir  hadiseyi  ancak  hükümetimizin  acil  bir  yardımı 
önleyebilir…”40.  Özellikle  2.  Dünya  Savaşı’ndan  sonra,  Rodos  ve  İstanköy’de 
bulunan Türk okullarındaki öğretmenlerin arasında “…muntazam bir  lise  tahsilini 
ikmal etmiş veya doğru dürüst bir muallim mektebini bitirmiş bir  kişi dahi yoktu. 
Zaten  bütün  On  İki  Ada  Türkleri  arasında  İtalyan  mekteplerinde  orta  tahsilini 
bitiren kadın erkek beş altı kişiden ibaretti. Üstelik bu durum yani eğitimsizlik (…) 
büyük ekseriyeti  ilkokula bile devam etmemiş olan On İki Ada Türk kadınlarından 
bir  takımının milli  duyguları[nı]  hayli  zayıflatmıştı”41.  Türk  hükümeti  “On  İki  Ada 
Türklerinin  yerlerinde  kalması  kadar  ada  Türklerinin  korunmaları  ve  kalkınmaları 
için  gerekli  yardımları  esirgemeyen”  bir  politikayı  da  kararlılıkla  sürdürdü.  Bu 
politika  gereği  dönemin  Dışişleri  Bakanı  Hasan  Saka  şu  tedbirlerin  alınması 
gerekliliğini  bildirdi:  “…İstikbal  ümidi  olan  çocukların  tahsilini  sağlamak  için 
önümüzdeki  ders  yılından  itibaren  yurttan  [Türkiye’den]  ehliyetli  3‐4  öğretmen 
gönderilmesi,  okullar  için  gerekli  kitapların  ve  tedris  levazımının  temini,  tahsil  ve 
tecrübe görmüş, milli karakteri sağlam birkaç yurttaşımızın [adalara gönderilerek] 
Türklerin  arasına  karışmaları  ve  yavaş  yavaş  cemaat  işlerinin  başına  geçmeleri, 
bundan  böyle  yurdumuzda  tahsilini  yapacak  On  İki  Adalı  Türk  çocuklarının  hiç 
olmazsa, muayyen bir müddet memleketlerine dönüp kendi meslek ve sahalarında 
çalışmalarının mecburi  kılınması  (…)”42.  Gerek  Türk  hükümetinin  bu  politikası  ve 
gerekse  ada  Türklerinin  tüm  hassasiyetine  rağmen,  Yunanistan’ın  baskıcı 
politikaları  sonucunda  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  öğrenim  adalarda  tamamen 
yasaklanmıştır.  Türk  okullarının  kapatılması,  adalarda  yaşayan  Türkleri  Türkçe 
öğrenme sorunuyla karşı karşıya bırakmıştır. Bu durum karşısında maddi durumları 
iyi  olan  adalardaki  Türk  aileler  çocuklarını  Türkçe  eğitim  alabilmeleri  için  ya 
Türkiye’ye  göndermeye  başlamışlar  ya  da  ailecek  Türkiye’ye  göç  etmeye 
başlamışlardır.  Bu  göç  hareketliliğinin  temelinde  elbette  ki,  kültürel  kimliği 
koruma,  bir  başka  deyişle  “Yunan  egemen  kültürünün    kültürel  soykırımına  karşı 

                                                            
39 B.C.A, Fon: 03010, Kutu: 239, Dosya No: 613, Sıra No: 25.   
40 B.C.A, Fon: 03010, Kutu: 256, Dosya No: 724, Sıra No: 22.   
41 B.C.A, Fon: 03010, Kutu: 239, Dosya No: 613, Sıra No: 25. 
42 B.C.A, Fon: 03010, Kutu: 239, Dosya No: 613, Sıra No: 25. 
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bir  tepkinin  var  olduğu”  ortadadır.  Söz  konusu  bu  nedenle  Rodos’tan  Türkiye’ye 
göçen 1945 doğumlu bir kaynak kişi  şu bilgileri paylaşmıştır: “…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…43” 

Yunan  asıllı  birkaç  araştırmacının  da  çalışmalarında  vurguladıkları  gibi  bugün 
Rodos  Türkleri  “çok  dilliliğin”  yararlarının  farkındalar.  Ancak  genç  nesillerin  Türk 
dilinden gittikçe uzaklaşmaları onları dil  konusunda hayli  endişelendirmektedir44. 
Türkiye’ye  göç  etmiş  olan  Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin  “adalarda  geride 
bıraktıkları  Türk  kimliklerini  korumak  konusunda”  en  çok  endişelendikleri  konu 
kuşkusuz,  Türkçenin  Rodos  ve  İstanköy  Türkleri  arasında  bir  iletişim  dili  ya  da 
kültürel  aktarım  aracı  olarak  eski  öneme  sahip  olmamasıdır.  1944  doğumlu  bir 
Rodos Türkü’nün “… Evlerde Türkçe konuşulmuyor. Bizim zamanımızda hep Türkçe 
konuşuyorduk.  Şimdi  büyükler  evin  içinde  Türkçe  konuşuyorlar  ama  çocuklar 
Yunanca  konuşuyor”  sözleri    var  olan  durumu  özetler  niteliktedir.  Nitekim  son 
yüzyıl boyunca Rodos ve İstanköy’den Türkiye’ye gerçekleştirilen Türk göçünün en 
önemli  nedenleri  arasında  yer  alan  “kültürel  soykırım”  sorununun  en  başat 
boyutu,  Türkçe  öğrenim  hakkının  yitirilmesiyle  karşımıza  çıkmaktadır.  Zaten 
adalardan  Türkiye’ye  göç  etmenin  ardında  yatan  temel  neden  de  Türk  dilini 
koruma gayretidir. Özellikle sözü geçen Rodos doğumlu ada Türk’ünün “…yine ben 
akıllılık  yapıp  gelmişim  buraya  [Türkiye’ye].  Şimdi  hepsi  [adalarda]  Yunanca 
okuyorlar” sözleri adalardan Türkiye’ye göçen Rodos ve İstanköy Türkleri ile göç ve 
kimlik koruma bağıntısının en önemli örneği olarak sunulabilir. 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…”    deyişi  hayli  düşündürücü  ve 
hatta  endişe  vericidir.  Daha  da  endişe  verici  olan  1950  doğumlu  olan  bu  Rodos 
Türkü’nün “İki  kızım var, onlar Yunan’da okudular. Türkçe bilmiyorlar”  şeklindeki 
açıklamasıdır. Yunanistan’ın adalara egemen olmasından hemen sonra, Rodos ve 
İstanköy’deki okullarda özelikle  tarih,  coğrafya gibi  dersler Yunanca,  fizik,  kimya, 
matematik  gibi  dersler  ise  Türkçe  öğretilmeye  başlanmıştır.  Bu  durum  hem 
şaşırtıcı ve hem de adalar Türklerinin asimilasyonu konusunda ciddi bir politikaya 
işaret etmektedir. 1972 yılından itibaren Rodos’ta Türkçe öğrenim veren okulların 
kapatılması ve bu tarihten itibaren İstanköy de dâhil olmak üzere adalarda Türkçe 
öğrenmenin tamamen yasaklanmasından kısa bir süre sonra Kıbrıs olayları patlak 
vermiştir.  1974  yılında  Türkiye’nin  Kıbrıs  Türk  toplumuna  yöneltilen  kitlesel  yok 
etme girişimlerini askeri müdahalede bulunarak engellemesinin hemen ardından, 
gerek Batı Trakya Türkleri ve gerekse Rodos ve İstanköy Türkleri üzerinde Rumların 
baskısı  daha  da  artmaya  başlamıştır.  Önceleri  bürokratik  yöntemler  kullanılarak 
azınlık  haklarına  getirilen  kısıtlamalar,  bu  tarihten  sonra,  bir  idari  ve  yönetim 

                                                            
43 Mustafa Kaymakçı‐ Cihan Özgün, a.g.e., s. 31‐ 32 
44 Panagiotis Kimourtzis vd., a.g.m., s. 155‐ 156. 
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ağırlıklı  baskı  politikasına  dönüşmüştür.  Konuya  ilişkin  bir  Rodos  Türk’ünün  şu 
sözleri  yaşananları  tüm  açıklığı  ile  ortaya  koymaktadır:  “1974  Kıbrıs  Hareketi’nin 
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, kimileri Yunan  adını almaya başlamış”.45  

Günümüzde Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türkler devlet okullarına giderken, din 
derslerinden  muaf  tutulmaktadırlar.  Devlet  okullarında  eğitim  gören  Türk 
çocukları,  Türkçeyi  pekiyi  bilmedikleri  gibi,  bu  okullardan  mezun  olan  Türk 
çocukları  adalarda  mesleklerini  yerine  getirmek  konusunda  belirsizliklerle  karşı 
karşıyadır.  Tüm  bu  gelişmeler  bir  arada  değerlendirildiğinde,  egemen  Yunan 
kültürünün,  adalar  Türklüğünün  korumak  istediği  kültürel  tabanına  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. Rodos ve  İstanköy’de 
eğitim  dilinin  Yunanca  olması  kimi  adalar  Türklerinin  Rodos  ve  İstanköy’den 
Türkiye’ye  göç  etmelerine  ve  böylece  kimlik  ve  kültürlerini  doğal  bir    kültürel 
soykırıma karşı korumaya itmiştir46. Söz konusu bu durum Rodos ve İstanköy’deki 
yeni nesillerin Türkçe öğrenmelerine engel olmaktadır, en azından  ilköğretimi  iki 
dilli  bir  sistem  içinde  tamamlamalarına  fırsat  verilmemektedir.  Bu  ise  adalardaki 
Türkleri ciddi bir kültürel soykırım tehdidiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Adalarda 
yeni    kuşak  arasında  Türkçe  konuşanlara  rastlamak  çok  zordur.  Üstelik  adalarda 
kırık dökük Türkçeleriyle konuşanların utangaçlıklarını  ifade etmeleri de, Anadolu 
Türkleri  ile  aralarındaki  “zihinsel  uzaklığın”  gittikçe  açıldığının  bir  işareti  olarak 
kabul edilebilir47. 

Sonuç ve Öneriler 

Osmanlı  egemenliği  döneminde  Rodos  ve  İstanköy  adalarında  yaşayan  Türklerin 
Türk dilini öğrenmeleri konusunda büyük hassasiyet gösterilmiştir. Adaların önce 
İtalyan, ardından  2.Dünya Savaşı yıllarında Alman ve Britanya , son olarak da 1947 
yılından sonra Yunan işgal ve egemenliğine girmesiyle bu duyarlılık “medeni” kabul 
edilen Avrupalı devletlerin  işgal politikaları gereği göz ardı edilmiştir. Özellikle de 
yirminci  yüzyılın  son  çeyrek  diliminden  itibaren  Rodos  ve  İstanköy  Türkleri, 
yaşanan siyasal sürecin tesiri ve Yunan devletinin  kültürel soykırım odaklı yönetim 
anlayışının  da  etkisiyle  Türk  dilini  öğrenmek  konusunda  büyük  sorunlarla  karşı 
karşıya  bırakılmıştır.  Yaşanan  sorunlar  sadece  Türkçe  öğrenme/  anadilde  eğitim  

                                                            
45 Mustafa Kaymakçı‐ Cihan Özgün, a.g.e., s.  21‐24 ve 63‐ 64 
46 Mustafa Kaymakçı‐ Cihan Özgün, a.g.e., s.  22‐23 
47 Bahadır Selim Dilek, “Gazeteci Gözüyle; Ege’nin Unutulan Türkleri”, Rodos ve  İstanköy Türklüğü, 
Ed. Mustafa Kaymakçı‐ Cihan Özgün, Meta basım, İzmir, 2014, ss. 91‐ 117. 
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sorunu değildir,  söz  konusu  sorun Türk dilinin  adalar  Türkleri  içinde bir  “tarihsel 
bellek”silinmesi  gibi    bir  kültürel  soykırımdır.Bir  başka  deyişle  Yunan  devletinin 
adalar Türkleri üzerinde kurduğu otorite    ya da yönetim yöntemi  ,  Türk azınlığın 
denetim  ve  takip  altında  tutulmasından  öte  bir  kültürel  soykırıma  işaret 
etmektedir. Bu  soykırım, Rodos ve İstanköy Türklerinin Türk dilini öğrenmelerine 
engel  olunarak  iyice  ortaya  çıkmaktadır.  Osmanlı’dan  Cumhuriyet’e  Türk 
hükümetleri, Rodos ve  İstanköy adalarında yaşayan Türklerin kimlik ve kültürüne 
tüm    içtenliğinle  sahip  çıkmış,  yardımlarda  bulunmuş,  özellikle  de  adalarda  Türk 
dilinin  öğrenilmesi  konusunda  resmi  ilgisini  sürekli  canlı  tutmuştur.  Rodos  ve 
İstanköy  gibi  stratejik  açıdan  hayli  önemli  bu  adaların  Avrupalı  devletlerin 
müdahalesine  açık  bir  konuma  gelmesiyle,  adalarda  Türk  dili  eğitimine  yönelik 
yaşanan  sıkıntıların  giderek  artması  arasında  ciddi  bir  ilişki  vardır.  Türk  dili 
eğitimine  ilişkin  adalar  Türkleri  arasında  yaşanan  sıkıntılar  gerek  Rodos  ve 
İstanköy’de  ve  gerekse  Anadolu’da  hak  ettiği  bir  kamuoyu  farkındalığını 
yakalayamamıştır.  Halbuki  Rodos  ve  İstanköy  Türkleri,  günümüzde  vatandaşlık 
sorunu,  din  ve  ibadet  sorunu,  Osmanlı  Türklerinden  kalan  kültürel  mirasın 
korunması  sorunu,  vakıflar  sorunu,  nefret  ve  baskı  ortamı  sorunu  başta  olmak 
üzere çok sayıda sorunla karşı karşıyadır. Bu sorunlar arasında yer alan “ana dilde 
eğitim/  Türkçe  öğrenme  hakkı  sorunu”  ise  diğerlerinden  biraz  daha  farklı  olarak 
Yunan hükümetinin sivil, sosyal ve hatta evrensel insan haklarının bir ihlali olarak 
değerlendirilebilir. Adalarda Türk dilinin serbestçe öğrenilmesine  izin verilmesiyle 
söz  konusu  bu  sorunun  aşılması,  adalar  Türklerinin  Türk  kimliklerini  serbestçe 
ifade  edebilmelerine,  tarihsel  belleklerini  ise  sürdürebilmelerine  büyük  katkı 
sağlayacaktır48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
48 Geniş bilgi için lütfen bkz. Mustafa Kaymakçı‐ Cihan Özgün, a.g.e., s.  63‐ 64. 
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RODOS ve İSTANKÖY TÜRK TOPLUMUNDA OSMANLI DÖNEMİ EĞİTİM‐

ÖĞRETİM 

Olcay Pullukçuoğlu YAPUCU‐Mustafa KAYMAKÇI 

Giriş 

Osmanlı İmparatorluğu tarafından 20 Aralık 1522 tarihinde fethedilen Rodos adası 
yaklaşık  400  yıl  Osmanlı  egemenliğinde  kaldı.  Osmanlılar  fethettikleri  diğer 
yerlerde  olduğu  gibi  Rodos’ta  da  öncelikle  kendi  kültürlerine,  yaşam  tarzlarına 
uygun  bir  kent  dönüşümünü  gerçekleştirdiler.  Bu  dönüşümü  gerçekleştirirken 
şövalyeler zamanında inşa edilen binaları da kullandılar böylece, masraflar azaltıldı 
ve  kuşatma  sırasında  tahrip  olan  yapılar  onarıldı.  Kimi  kilise  ve  şapeller  mimari 
yönden tahrip edilmeden Müslümanlar için cami ve mescitlere dönüştürüldü. Yeni 
mescitler,  medrese,  darülhadis,  imaret  inşa  edildi,  vakıfları  ve  levazımları  tespit 
edildi. Kale mahzenleri de buğday deposu olarak iş gördü. Kale’nin cephane eksiği 
giderildi.  Ada’nın  Kanuni’nin  vakfı  haline  getirilmesi  çalışmaları  tamamlandı  ve  
imaretin inşasına başlandı. Rodos ve bağlı adaların ele geçirilmesiyle irili ufaklı 70 
kale  de Osmanlı  toprağı  oldu,  buralardaki  gelirlerin  sayımı  yapıldıktan  sonra  her 
adaya    gelirine  uygun  belli  miktarda  yıllık  vergi  belirlendi,  buna  “maktu  vergi” 
denir. Bu maktu vergi Kanuni’nin Rodos’ta kurduğu cami,  imaret, medreselerden 
oluşan  vakfına  tahsis  edildi  yıllık  584161  akçe  gelir  getiren  bu  verginin  345881 
akçesi  Rodos  şehrine  ayrıldı49.  Böylelikle  adada Osmanlı  kimliğinin  gelişmesi  için 
gerekli  düzenlemelere  harcanacak  gelir  kaynağı  sağlandı.  Gerçekten  de  Osmanlı  
egemenliği  sürecinde  adanın  merkezi  olan  Rodos  Osmanlı‐Türk  kenti  karakteri 
taşır.  Rodoslu  çocukların  eğitimi  de  klasik  Osmanlı  eğitim  sisteminin  buradaki 
yansıması  olarak  değerlendirilmelidir.  Herhangi  bir  Osmanlı  kentinde  var  olan 
eğitim  kurumlarını  burada  da  görmek  mümkündür.  1671’de  Rodos’ta  daha  çok 
Kur’an  ağırlıklı  eğitimin  verildiği  17  kurum  bulunmaktadır.  Onyedinci  yüzyılda 
Rodos’ta  Hurmalı,  Demirli  (Timurlu)  ve  İbrahim  Paşa  adlarıyla  3 medrese  ve  Ak 
mihrap,  Teke  kapısı,  Gazi,  Buk’a,  Yeniçeri,  Kavaklı  ve  Liman  adlarıyla  anılan  24 
mescit,  1  darulkurra50,  1  darülhadis51,  17  sıbyan  mektebi  ve  4  tekke  vardı.  
Rodos’un  etrafında  bulunan  küçük  adaların  tamamının  vergi  gelirleri  Kanuni 
Vakfı’na ayrılmıştı52  

Bu  çalışmada,  Rodos  ve  İstanköy’de  Osmanlı    egemenliği  döneminde  adalıların 
eğitimine  ilişkin  değerlendirmelere  yer  verilecektir.  Çalışmada  sırasıyla;  Osmanlı 

                                                            
49 Örenç,A.F., 2006.Yakın Dönem Tarihimizde Rodos ve Oniki Ada, İstanbul,s.49.  
50 Darülkurra, Ortaçağ  İslam ülkelerinde, Kur'an okuma yöntemlerini öğreten medrese bölümüdür. 
Ayrıca,  Cami,  mescit  gibi  yerlerin  hemen  yanında  yapılan  kuran  okuma  yeridir(Bkz: 
https://islamansiklopedisi.org.tr/darülkurra) 
51 Darülhadis, “Yer, mekan, ev” gibi anlamlara gelen dar  ile hadis kelimesinden oluşan darü’l‐hadis 
“hadis okutulan yer” demektir(Bkz: https://islamansiklopedisi.org.tr/darrülhadis) 
52  Ünen,U.,2003.18.  Yüzyılda  Osmanlı  İdaresinde  Rodos  Adası  ADÜ  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü 
basılmamış YL tezi, Aydın, s.27‐28.  
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Klasik  Dönemi  Eğitim  Kurumları’nda  Eğitim‐Öğretim,  Tanzimat  Dönemi  Modern 
Eğitim‐Öğretim   Kurumları’nda Eğitim‐Öğretim    işlenmiş, Rodos Gayrimüslimlerin 
Eğitim‐Öğretim  konusu  da  kısaca    özetlenmiştir.Ondokuzuncu  yüzyıla  odaklanan 
değerlendirmeler,  dönemin  Osmanlı  modernleşmesi  süreci  ve  Tanzimat 
Fermanının  etkisiyle  yenilenen  Osmanlı  politikalarının    Akdeniz’in  Rodos  ve 
İstanköy adalarında nasıl bir uygulama alanı bulduğu,  çalışmanın  temel  sorunsalı 
olarak görülmektedir. 

 

Osmanlı Klasik Dönemi Eğitim Kurumları’nda Eğitim‐Öğretim 

Sıbyan Mektepleri’nde Eğitim‐Öğretim  

Osmanlı  Klasik  Dönemi’nde  çocukların  ilk  eğitim  aldıkları  kurumlar  sıbyan 
mektepleridir.  Osmanlı  İmparatorluğu’nun  hemen  her  köy  ve  kasabada  ilkokul 
düzeyine eğitim veren Sıbyan Mektepleri vardı. Rodos’ta da özellikle Salakoz gibi 
Müslüman53  nüfusun  fazla  olduğu  köylerde  bu  mektepler  bulunurdu54.  Bu 
kurumlara  beş‐altı  yaşlarındaki  çocuklar  kabul  edilirdi,  Sıbyan  mekteplerinin 
eğitimcileri  ise  belli  bir  eğitim  görmüş,  genellikle  yakınlardaki  caminin  imam  ve 
müezzinleri  ya da az da olsa eğitim görmüş okuma yazma öğenmiş Kuran‐ı Kerim’i 
ezberlemiş  kadınlardı55.  Genellikle  devlet  ileri  gelenleri  ve  padişahlar  tarafından 
külliyelerin içerisinde, camilerin bitişiğinde ya da bağımsız bir yapı halinde kurulan 
sıbyan  mektepleri  mali  ve  mekan  açısından  devlete  yük  getirmediğinden  her 
köyde, her mahallede ve her semtte açılmıştır. Ayrıca bu mektepler vakfiyelerinde 
belirtildiği  gibi  karma  ya  da  kız  ve  erkekler  için  farklı  binalarda  olabilirdi.  Vakıf 
sistemiyle  kurulan  ve  yürütülen  bu  mekteplerin  çalışma  ilkeleri  vakfiyede 
belirlenmesine    karşın  eğitimin  ortak  yönleri  de  bulunurdu56.  Osmanlılarda 
okulların  programının  büyük  bir  kısmını  Kur’an  okumak  ve  hafızlık  dersleri 

                                                            
53  Rodos  ve  İstanköy  adalarında  da Müslüman  Türkler,  bir  imparatorluk  olan Osmanlı  Devleti’nde  

“Müslüman”  sözcüğü  ile  tanımlanmıştır.  Çünkü  Osmanlı  Devleti’nde,etnisite  ya  da  soy  yerine  
“Müslüman  milleti,Rum  milleti”  gibi  dinsel  toplulukları  göre  adlandırmalar  söz  konusuydu  .Millet  
teriminin  bir anlam değişikliğine uğraması ile çağdaş anlamda “ulus‐nation” karşılığında kullanılması 
19.yüzyıl  sonlarında  ortaya  çıkmıştır.(Bkz:  Kurtaran,U.,2011.  Osmanlı  İmparatorluğu’nda  Millet 
Sistemi.Sosyal  Bilimler  Enstitüsü  Dergisi  Sayı  Number  8,  Sonbahar  Autumn  57‐
61;https://islamansiklopedisi.org.tr/millet”)  Bu  bağlamda,      İtalyanlar  tarafından  işgalinden  sonra 
Onikiada    Türkleri      de  ,”Müslüman”  olarak  nitelendirilmiş  ve  örgütlenmelerindeki    adlandırmalar 
buna  göre  yapılmıştır.  İtalyanların  bu  yaklaşımını,ulus  devletlerin  inşası  sırasında  Türklerde  ulusal 
kimliklerinin  uyanmasının engellenmesi isteğine bağlamak olasıdır.Bu nitelendirme,  Britanya Askeri 
Yönetimi  ile   “Türk” olarak   değiştirilecek  ,okul ve örgütlerin adlandırılmasında   “Türk” sözcüğünün 
kullandırılmasına izin verilecektir. 
54 Ünen,U. a.g.e.,s. 29 
55 Özcan,A., 1992."Tanzimat Döneminde Öğretmen Yetiştirme Meselesi", 150. Yılında Tanzimat, 
Ankara,s.   441‐474.  
56 İhsanoğlu,E., 1998, “Osmanlı Eğitim ve Bilim Müesseseleri”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi 
C.2 IRCİCA, İstanbul,s. 221‐361    
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oluşturmakla birlikte, elif‐ba57, Kur’an, tecvit58, ilmihal59, namaz usulleri ve sureleri 
de  yine  öğretilen  dersler  içerisinde  yer  almıştır.  I.  Mahmut  ve  I.  Abdülhamit 
dönemlerine  gelindiğinde  ise  yazı  ve  kitabet  derslerinin  de müfredata  eklendiği 
görülmektedir60.   

Sıbyan  mekteplerinin  bu  durumu,19.  yüzyıl  başlarına  kadar  aynı  şekilde 
sürdürülmüştür.  Daha  sonraları  kötü  yönde  değişen  bu  mekteplere  ilişkin  ilk 
düzenleme  girişimleri,  2.Mahmut  zamanında  yapılmış;  1824’de  “Talim‐i  Sıbyan” 
hakkında yayınladığı fermanda, çocukların 5‐6 yaşında usta yanına verildiğinden ve 
bunların cehalet  içinde yetiştiklerinden söz etmiştir. Bu nedenle, çocukların anne 
babaları  tarafından  okula  gönderilmelerini  istemiş  ve  esnafı  da  ilk  mektep 
diploması  olmayan  çocukları  çırak  olarak  almamaları  konusunda  uyarmıştır. 
Böylelikle,  yapılan bu  ıslahat  girişimi,  zorunlu  eğitim noktasındaki    duyarlığından  
dolayı  önem  taşımaktadır.  1838’de  yine  2.Mahmut’un,  sıbyan  mekteplerinin 
eğiticileri ve eğitim programı hakkında hayata geçirmek istediği ıslahatlar, yeniçeri 
ocağı ve devrin uleması tarafından engellenmiş; baskılar yüzünden etkili olarak bu 
hayata  geçirilememiştir61.  Rodos’taki  en  önemli  Osmanlı  vakıflarından  olan 
Süleymaniye  Külliyesi’nde  de  bir  sıbyan  mektebi  doğal  olarak  vardır.  Fetihten 
sonra  Rodos’ta  yerleşen  Müslüman  çocuklarının  temel  eğitimlerini  almaları  için 
günün  şartlarında  diğer  Osmanlı  kentlerinde  olduğu  gibi  sıbyan  mektepleri 
gereklidir. Osmanlı Arşivi belgelerine göre . 1851’de 1095 lira 33 kuruş harcanarak 
tamir edilen mektep62 Ahmet Midhat Efendinin Rodos’taki sürgün hayatı sırasında 
1876’da “…sıbyan için tahsil ittihazıyla orada toplanan  etfalin talim ve terakkisiyle 
sarf‐ı  mesai  ve  gayret  gösterdiği…”    gerekçesiyle  ahali  tarafından  sıbyan 
mektebinin  yeniden  açılması  için  gönderilen  mazbata  Meclis‐i  Maarif’e  havale 
edilmiş ve mekatib‐i sıbyaniyeye mahsus altı kıta risaleden birincisinin ve üç adet 
haritanın  gönderilmesine  karar  verilmişti63.  Ahmet  Midhat  Efendi’nin  girişimiyle 
burada  başlayan  eğitim  faaliyeti  devletin  ilgisini  çekmiş  ve  mektebin  işlerlik 
kazanması sağlanmıştır.     

                                                            
57 Elif Ba, Arapça birsözcüktür. Türkçe çevirisi  ise  tam olarak bulunmamaktadır. Buna   karşın elifba 

Türkçe  sözcüklerden alfabe  sözcüğünün yerine kullanılabilir. Arap dilinin seslerini ve yazı sistemini 
gösteren harfler dizisi  ya da belirli  bir  düzende  ilerleyen ve  kullanılan harflerin  her bir bütünüdür. 
(Bkz:https://islamansiklopedisi.org.tr/elifba) 
58 Tecvid’in birinci anlamı;sesli okurken, sözcüklerin söylenişinde, seslerin çıkaklarına, uzunluklarına 

ve  kısalıklarına  göre  okunması,ikinci  anlamı  ise;    Kuran’ı  belli  kurallara  göre,  doğru  bir  biçimde 
okumayı öğreten bilim,kısaca .Kıraat ilmi içinde yer alan, Kur'an okuma usulüdür. Harflerin çıkış yeri, 
sıfatİı, uzun ve kısalığı, genişlik ve darlığı, birleştirme ve ayırma, kalın ve ince vurguları konuları tecvid 
biliminin konularıdır.okumaktır.(Bkz:https://islamansiklopedisi.org.tr/tecvid—kuran) 
59  İlmihal,sözlükte “davranış bilgisi”  anlamına gelir. Terim olarak  “inanç,  ibadet, muamelat  (günlük 

yaşayış), ahlak” konuları ile yer yer büyük peygamberler  ve  Hz. Muhammet’in  yaşamına dair özlü 
bilgileri içeren el kitabı” diye tanımlanabilir.(Bkz: https://islamansiklopedisi.org.tr/ilmihal) 
60 Bilim, C.Y., 1984. “Tanzimat Devri Türk Eğitiminde Çağdaşlaşma’’, Eskişehir, 2 
61Bilim, C.Y., 1984 “Tanzimat Devri Türk Eğitiminde Çağdaşlaşma’’, Eskişehir.3 
62 Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi (COA) EV.d 
63 COA MF. MKT 39/109.  
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Eski okullardan bir diğeri İbrahim Paşa camisi bünyesindeki İbrahim Paşa Mektebi 
de  aynı  yöntemlerle  eğitim  veren  kurumlardan  biridir,  okul  öğretmeninin maaşı 
cami vakfından karşılanır ve Temmuz 1700 tarihinde 26 akçedir64. Müslüman Türk  
nüfusun  fazla  olduğu  Salakoz  Köyündeki  benzer  bir  eğitim  kurumu  da  1911 
tarihinde hala köyün çocuklarına hizmet vermektedir.  

Medreseler’de Eğitim‐Öğretim 

Medreseler klasik dönemde sadece erkek çocuklara eğitim veren kurumlardır. Kız 
çocuklarının  sıbyan  mekteplerinden  sonra  okula  devam  etmesine  izin 
verilmiyordu.  Bu  durum  1847’de  yayınlanan  talimnameye  kadar  devam  etti65. 
Osmanlılar’da yeni fethedilen yerleşim birimlerine medrese inşası da yerleşmiş bir 
gelenektir. Osmanlı   yönetimine giren yerlerde medrese kurulması sadece eğitim 
amacına  değil  İslam  dini  ve  kültürünün  yaygınlaşmasına,  devlet,  aydın  ve  halk 
uzlaşmasının  teminine  ve  yönetimin  toplumlara  benimsetilmesine  de  yardımcı 
oluyordu.  Özellikle  Balkan  şehirlerinde  medreselerin  kurulmasına  önem  verildi. 
Osmanlı  dönemi  boyunca  Bulgaristan,  Yunanistan,  eski  Yugoslavya  ve 
Arnavutluk’ta  toplam  575  adet medrese  ve  1843  adet mektebin  yapıldığı  tespit 
edilmiştir 66. 

Rodos’ta Fetih’ten sonra vakıf  çalışmalarının  tamamlanması  ile medrese 1549’da 
açılarak  Süleymaniye  Külliyesi  bünyesinde  eğitime  başladı.  Osmanlı 
medreselerinde dereceleri göstermek üzere birbirinden ayrı gibi görünen, aslında 
birbiriyle bağlantılı olan üç ayrı usulün kullanıldığı bilinmektedir. Bunlar “Haşiye‐i 
Tecrid67,  Haşiye‐i Miftah68,  Haşiye‐i  Telvih69 medreseleri”  şeklinde  kitap  adlarına; 
yirmili, otuzlu, kırklı, ellili, altmışlı şeklinde müderrise ödenen günlük ücretlere ve 
hariç,  dahil,  Sahn,  altmışlı,  Süleymaniye,  darülhadis  şeklinde  medreselerin 
statüsüne göre yapılmış derecelendirmelerdir70. Bu açıdan Rodos’ta bir Medrese‐i 

                                                            
64 COA C. EV 553‐27903 
65 Sakaoğlu,N., 2003.“Osmanlı Eğitim Tarihi’’,İstanbul, s.13 
66
 İbşirli,M.,2003.  “Medrese”, TDVİA C.28., Ankara.,s.338‐340 

67 Hâşiye‐i Tecrid Medreseleri, müderrisin günlüğü 20‐25 akçe olan medreselerdir. Arapça, Gramer, 

Sentaks  (Sarf  ve  Nahiv),  Mantık,  Teoloji,  Astronomi,  Geometri  (Hendese),  Belagat  gibi  dersler 
okutulmaktaydı. (Bkz: https://islamansiklopedisi.org.tr/ Hâşiye‐i Tecrid) 
68  Hâşiye‐i  Miftah  Medreseleri,  müderrislerinin  günlüğü  30‐35  akçe  olan  ve  Haşiye‐i  Tecrid 
medreselerinin  bir  üst  derecesindeki medreselerdir. Miftah Medreselerine  otuzluk medreseler  adı 
verilmektedir. (Bkz: https://islamansiklopedisi.org.tr/ Haşiye‐i Miftah) 
69 Haşiye‐i Telvih   medreseler, müderrislerinin günlüğü ellili, altmışlı  şeklinde ellili, altmışlı  şeklinde 
olan  ve  Miftah  Medreselerini  bir  üst  derecesindeki  medreselerdir.  (Bkz: 
https://islamansiklopedisi.org.tr/ Haşiye‐i Telvih) 
70 Kelamla ilgili Ḥâşiyetü’t‐Tecrîd adlı kitabın okutulduğu Tecrid medreselerinde müderrise günlük 20‐
25  akçe  arasında  ücret  ayrılmıştı.  Bu  medreselere  bundan  dolayı  yirmili  de  deniyordu.  Belâgata 
dair Miftâḥu’l‐ʿulûm’un okutulduğu Miftah medreseleri 30‐35 akçelikti. Kırklı medreseler bunların bir 
üst kısmını oluşturuyordu. Bunun üzerinde hâriç ellili medreseler vardı ve müderrise ayrılan tahsisat 
50 akçeydi. Hariç elliliyi dahil ellili denilenler izliyordu. 16.yüzyıldan sonra devlet erkânının yaptırdığı 
medreselerin  statüsü  dahil  kategorisindeydi.  Sahn‐ı  Seman  medreseleri  de  50  akçe  ücretli 
müderrislere  veriliyordu.  Ayasofya  Medresesi  altmış  akçelik  olup  buna  altmışlı  deniyordu.16. 
yüzyılda Süleymaniye medreseleriyle bu tasnif sistemi değişip genişledi.18. yüzyıldan itibaren giderek 
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Süleymaniye’nin  varlığı  önemlidir.  Rodos  Süleymaniye  Medresesi  uzun  yıllar 
boyunca  zaman  zaman  sıkıntılarla  da  olsa  ayakta  kalmayı  başarmış  bir  eğitim 
kurumudur. Kanuni vakfının bünyesinde olması uzun ömürlü olmasında önemli bir 
etkendir.  Rodos’un  Osmanlı  toprağı  olmasından  sonra  ilk  dönemlerde  padişah 
hassı  olarak  köylerin,  11  kulenin  ve  7  çiftliğin  vakfa  kaydedildiği  görülür. 
Süleymaniye’nin  ve  diğer  vakıfların  işlemleri,  ilk  dönemlerde,  kadı  ya  da  naib 
denetiminde  mütevelli  heyeti  aracılığıyla  yürütülmüştür.  Doğrudan  devlet, 
hayırseverler ve sürgündekilerin vakıf eserleri de vardır71. Kentin çarşısındaki 300 
dükkan  Süleymaniye  vakfına  aitti.  Kanuni  Sultan  Süleyman'ın  Rodos'taki  imaret, 
cami,  medrese  gibi  vakıflarının  mütevelli,  mütevelli  kaymakamı,  katip  ve  vakıf 
memur  ve  müstahdemleri  ve  imaret  masrafları,  medrese  müderrisi  ve 
görevlilerinin;    cami  hademe‐i  hayratının72,  vakıf  zabitanı  ve  vazife  erbabının 
mevacibleri73, imaret matbah masrafları, müteferrik masraflar; 1750’li yıllarda eski 
ve yeni hamamlar, dükkanlar, boyahane ve memlaha (tuzla) kiralarından, ihtisab74, 
hububat,  değirmenler  mukataalarından75,  müslüman  olmayanların  elde  ettikleri  
ürünlerin  ispençe  76  ve  cizye77  vergilerinden  elde  edilen  gelirlerden  
karşılanıyordu78.    İbrahim  Paşa  Camii’nin  karşısındaki  dükkanlardan  birinin 
üzerindeki 1922 tarihli bir kitabede Süleymaniye Medresesine gelir getirmek üzere 
24 dükkan inşa edildiği yazmaktadır79.  

                                                                                                                                                       
iki hariç,  iki dahil,  iki Sahn,  iki altmışlı, üç Süleymaniye ve bir darülhadis olmak üzere  ibtidâ‐i hâric, 
hareket‐i hâric; ibtidâ‐i dâhil, hareket‐i dâhil; mûsıle‐i Sahn, Sahn‐ı Semân; ibtida‐i altmışlı, hareket‐i 
altmışlı;  mûsıle‐i  Süleymâniyye,  hâmise‐i  Süleymâniyye,  Süleymaniye,  dârülhadîs‐i  Süleymaniyye 
dereceleri  oluştu  Bu  sistem  Osmanlı  Devleti’nin  sonuna  kadar  devam  etti.(Bkz:    İbşirli,M.,2003.  
“Medrese”, TDVİA C.28. Ankara,s.338‐340)  
71 Ünen,U., a.g.e, s.47‐56 
72  İslam  kültüründe  başta  imam  hatiplik  olmak  üzere  cami  görevlerini  yürütenlere;  minberden, 
mihraptan, kürsüden din‐i mübin‐i İslam'a hizmet edenlere “Hademe‐i Hayrat” denilmiştir. 
73 Mevacib terim olarak memur ve askerlere verilen maaş karşılığında kullanılmıştır. Ulufe terimi de 
aynı anlamdadır. Mevacib  ,Osmanlılar'dan önceki Türk devletlerinde de geçer.Osmanlılar'da devlet 
görevlilerinin mevacibleri günlük (yevmiye) olarak hesaplanır ve üç ayda bir ödeme yapılırdı. Ancak 
kazaskerlerin maaşları aylık olarak verilirdi. (Bkz: https://islamansiklopedisi.org.tr/mevacib) 
74İhtisab,    İslam  devletlerinde  genel  ahlakı,  kamu  düzenini  korumak  ve  denetlemekle  görevli 
teşkilattır.(Bkz: https://islamansiklopedisi.org.tr/ihtisab) 
75 Mukataa,  sözcük anlamı olarak  kesişmek    ta da birbirinden kesilmek gibi  anlamlar  taşımaktadır. 
Osmanlı  döneminde  ise Mukataa  sözcüğünün  ekonomik  anlamı,  devletin  yıllık  gelirinin  peşin  para 
karşılığında  kiraya  verilmesi  olmaktadır. Mukataa  gelirleri  şahıslara  nakit  olarak  verilmezdi.  Bunun 
yapılması  yerine  divan‐ı  hümayuna  aktarılması  gerçekleştirilmekte  idi.  (Bkz: 
https://islamansiklopedisi.org.tr/mukataa) 
76 İspenç, tarımla uğraşan Hristiyan reayadan Osmanlı Devleti'nin topladığı vergidir. Bu vergi 25 Akçe 
değerindedir  ve  her  erişkin  zımniden  (zmninin  ilk  anlamı:  üstü  örtülü,  kapalı  bir  biçimde,  ima 
yoluyla,ikinci  anlamı:  gizli  saklı,  açık  olmayan)alınan  kişisel  bir  vergidir  (Bkz: 
https://islamansiklopedisi.org.tr/ispenç) 
77  Cizye,  İslam  ülkelerinde  Müslüman  olmayanlardan  alınan  bir  vergi  türüdür.  (Bakınız: 

https://islamansiklopedisi.org.tr/cizye) 
78 COA TS.MA.d.3588   1165 
79 Konuk,N.,2008. Midilli, Rodos, Sakız ve İstanköy’de Osmanlı Mimarisi , Ankara, s.170‐171.  
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Süleymaniye  Medresesi  Rodoslu  çocuklara  uzun  yıllar  eğitim  veren  bir  kurum 
olarak  Osmanlı  arşivi  belgelerinde  zaman  zaman  ibtidai80  zaman  zaman  sıbyan 
mektebi81 genellikle de medrese olarak tanımlanır.  

Osmanlılar egemenliğine aldığı yerlerde öncelikli olarak  ibadethane  ihtiyacını acil 
olarak  çözerlerdi,  fetihten  sonra  genellikle  kentin  en  büyük  kilisesi  camiye 
dönüştürülürdü. Fetih’ten sonra at üzerinde Kızıl Kapı’dan Rodos’a giren padişah 
Kanuni  Süleyman,  ilk  Cuma  namazını,  camiye  çevrilen  Saint  Jean  Kilisesi’nde 
kılmıştır.  82  Fatih’in  oğullarından  Cem  Sultan  ağabeyi  Sultan  2.Bayezit  ile 
mücadelesini  kaybederek  Rodos  şövalyelerine  sığındığında  Cem’i  ellerinde 
tutmaları karşılığında padişah şövalyelere para ödemişti, Saint Jean Kilisesi bu para 
ile  inşa  edilmiştir.  Rodos  halkı  bu  kilisenin  Yahya  peygamber  zamanında 
yapıldığına  ve mihrabında  Yahya  Peygamberin  türbesi  bulunduğuna  inanırdı.  Bu 
kiliseye  Osmanlılar  (Sencuvan,  Sercivan)  adını  verdiler  ve  padişahın  ilk  namazını 
kıldığı bu  kilise camiye dönüştürüldü. Büyük olasılıkla o dönemde kentin görkemli 
bir  yapısı  olan  Sencuvan  ya  da  Sercivan  hemen  her  Osmanlı  kentinin  en  büyük 
camisi gibi Cami‐i Kebir  (Büyük Cami, Ulu Cami) adıyla anılmaya başlandı ve yine 
bir Osmanlı kent geleneği olarak bulunduğu mahalleye de adını verdi. Süleymaniye 
medresesi de bu mahallede yani Cami‐i Kebir mahallesinde ve Saint  Jean Kilisesi 
(Sencuvan) iken camiye dönüştürülen binanın çok yakınında olmalıdır.  

29 Aralık 1578 tarihli bir belgede Cami‐i Kebir’in olasılıkla eski günlerinden kalma 
bir mahzendeki barut depolarından bahsedilir. Büyük olasılıkla kale içinde güvenlik 
tedbirleri  ile  ilgili  olarak  depolanan  barutun  yarattığı  tehlike  nedeniyle  kaleme 
alınan yazıda dikkat çeken bir ayrıntı Süleymaniye medresesiyle  ilişkilendirilebilir.  
Rodos beyine ve kadısına yazılan hükümde “…Rodos'daki barut mahzenlerinin üstü 
medrese  olup  “danişmendler”83  oturduğu…”84  denilmektedir.  Bir  başka  deyişle 
mahzenin  üstünde  inşa  edilmiş  odalarda  yaşayan  danişmend,  yani  mezun  
düzeyindeki    öğrenciler  ya  da  müderrisler  oturmaktaydılar.  Aynı  belgedeki  

                                                            
80 COA MF İBT  428/50 
81 COA MF. MKT 39/109 
82 Ünen,U.,a.g.e,s. 36‐37 
83 Danişmend;”Bilgili,  ilim sahibi” anlamına gelen Farsça bir sözcüktür.Büyük medreselerin özellikle 
icâzet alma   düzeyine gelmiş   öğrencilerine bu   ad verilirdi. Bunlar medresede oda  sahibi  idiler  ve 
malî durumu  iyi olanların, hizmetlerini görmek üzere yanlarına  çömez alma yetkileri de vardı. Kimi 
külliyelerde  muhasebe defterinde danişmend yerine “talebe‐öğrenci ”  sözcüğünün yer alması, bu iki  
sözcüğün o dönemlerde eş anlamlı olarak kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca medrese  öğrencileri 
dışında, kimi kaynaklarda kadılık, müderrislik mesleğinde bulunan ilim erbabı da danişmend sıfatıyla 
anılmıştır.(Bkz:https://islamansiklopedisi.org.tr/danismend) 
84  COA  A.{DVNSMHM.d.36/19  (986)  Danişmend  bilgili,  ilim  sahibi  anlamına  gelen  Farsça  bir 
sözcüktür.  Sahn‐ı  Semân  (Fâtih)  ve  Süleymaniye  medreseleri  olmak  üzere  büyük  medreselerin 
özellikle  belli  bir  öğretim  disiplini  içinde  bilgi  nakletme  yetkisi  tanıyan  belge  yani  icazet  alma 
seviyesine gelmiş öğrencilerine  bu ad verilirdi. Bunlar medresede oda sahibi  idiler ve malî durumu 
iyi  olanların,  hizmetlerini  görmek  üzere  yanlarına çömez  alma  yetkileri  de  vardı.  Ayrıca  medrese 
öğrencileri  dışında,  bazı  kaynaklarda  kadılık,  müderrislik  mesleğinde  bulunan  ilim  erbabı  da 
danişmend  sıfatıyla  anılmıştır.(Bkz: Mehmet  İpşirli,1993.  “  Danişmend”  TDVİA,  c.8,    Ankara,s.464‐
465)  
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“mahzenlerin  üstü  ne  zaman  medrese  olmuştur”  ifadesinden  de,  fetihten 
sonrasında  kurulan  binalarda  yapılan    kimi  değişikliklerin  merkez  yönetim 
tarafından bilinmediği anlaşılıyor. Belge barutun yarattığı tehlikeye de değinir. Bir 
patlamanın  olabileceği  endişesi  dile  getirilir.  1711  tarihli  bir  Tapu  Tahrir  Defteri 
kaydında  “Mahalle‐i  cami‐i  kebir  nam‐ı  diğer  sercivan  medrese‐i  Süleymaniye” 
müderrisinin  1  adet  olduğu  belirtilmektedir  .  Buradan  18.  yüzyıl  başında 
Süleymaniye Medresesi  bir müderris  ile  eğitim  vermeye  devam  etmekte  olduğu 
anlaşılmaktadır.  Yaklaşık  200 yıl  öncesinde öngörülen Süleymaniye Medresesinin 
altındaki mahzenlerdeki patlama 1788 yılında gerçekleşti. Mahzenlerdeki barutun 
infilak  etmesiyle  sadece medrese  değil,  kentin mahalleleri  de  harap  olmuştu.Bu 
patlama  sonrasında  kentin  fiziki  görüntüsünü  değiştirecek  olan  bir  dizi  imar 
faaliyeti  de  gerçekleşmiş  olmalıdır.  Örneği  patlamadan  birkaç  yıl  sonra  1793’te 
Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi  inşa edildi kütüphane personeli ve diğer masraflar 
için  de  14  dükkan  yapılmıştır.  Medrese  öğrencileri  ve  yoksullara  hizmet  eden 
Süleymaniye imarethanesinden de destek alan kütüphane, daha sonraları imaretin 
kaynaklarının  bitmesiyle  bir  süre  Fethi  Paşa  Vakfı’nın  yardımları  ile  ayakta 
kalabilmiştir85.  Tophane Müşiri  Rodoslu  Ahmet  Fethi  Paşa’nın  1852’de  yaptırdığı 
saat kulesi Oktay Aslanapa tarafından “Türk mimarisine tamamen yabancı” olarak 
kabul  edilir86.  Rodos’ta  eski  kuşaklar  çevredeki  medreselerden  de  söz  ederler. 
Demirci  Medresesi,  İbrahim  Paşa  camii  civarında  bir  başka  medrese  ve 
Süleymaniye Medresesi hatırlananlar arasındadır 87. 

Dergahlar88 

Rodos ve İstanköy’deki  medreselerin dışında , dini bilgilerin verildiği dergahlar da 
vardı.Bunlar arasında Nakşibendi ve Mevlevi dergahları  sayılabilir89. 

Ondokuzuncu  yüzyıl  boyunca  Rodos’ta  öne  çıkan  Murad  Baba  (Reis)  Tekkesi, 
Mercan Baba ve kale içinde Borazani Ali Baba (Dede) dergahları olmak üzere dört 
tekke  göze  çarpmaktadır.Bu  tekkelerdeki  şeyhlerin    kimilerinin  okullarda  fahri 
olarak derslere girdikleri bilinmektedir.  

Adalarda  sahte  şeyh  ve  mollalar  da  söz  konusuydu.Bu    sahte  şeyh  ve 
mollalar,halkın dini bilgilerinin yetersizliği ya da bilgisizliği nedeniyle  büyük itibar 
görmüşlerdi.  Bu  olumsuzluğu  gidermek    amacıyla  adalara  1896  yılında  İstanbul 
Dersiam Medreseleri’nden vaizler tayin edildiği bildirilmektedir.  

 

                                                            
85 Ünen,U.,a.g.e., s.112,194, 195 
86 Aslanapa,O.,1966. “Rodos’ta Türk Eserleri”, Türk Kültürü Yıl IV,  Sayı 42, s.531‐543.  
87 Dürüst, M.K.,1982. “ Rodos’ta Türk Mimarisi”  Röleve ve Restorasyon Dergisi 3,s. 12. 
88 Dergah,”Gah‐bir alan  ya da hane” ile  “Der‐ eşik” sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle üretilen  bir 
terimdir. Dergahlar, aynı  tasavvufi   yaşam biçemine ya da bir  tarikata   ait Müslümanların bir araya 
gelerek  birlikte  tapındıkları,törenler  düzenledikleri    ve  barındıkları  yapılardır.  Dergah  ve  Tekke  
sözcükleri aynı anlamda kullanılmaktadır. Tekkelerin küçüklerine "zaviye" büyüklerine  ise "asitane"  
ya da "hankah (hanekah)" denir.(Bkz:https://islamansiklopedisi.org.tr/dergah) 
89 Örenç,A.F., a.g.e.,s.268‐269 
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Rodos Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi ve Avlusundaki Hafızlık Mektebi90  

Tophane Müşiri Ahmed Fethi Paşa’nın babası  “Rikabdar‐ı  Şehriyar‐i Hafız Ahmed 
Ağa”’nın    adı  verilen  kütüphane  avlu  kapısı  üzerindeki  kitabesine  göre  1793 
tarihinde  inşa  edilmiştir.  Bu  nedenle  kimi  kaynaklarda  Fethi  Paşa  Kütüphanesi  
olarak  da    gösterilmektedir.  Yunanistan  Kültür  Bakanlığı’nca  Müslüman 
Kütüphanesi  olarak  adlandırılan  yapı,  avlu  içerisinde  yer  almaktadır.  Avlusunda 
1793 tarihli vakfiyesinde de belirtildiği üzere, hafız mektebi ve talebelerin kaldığı 
iki  katlı  iki  yapı  ile,  Hafız  Ahmed  Ağa’nın  babası  Hasan  Ağa  tarafından  1797’de 
yaptırılan bir çeşme ve bir kuyu bulunmaktadır. Hafız Mektebi’nde alt katta iki, üst 
katta  üç  oda  bulunmaktadır.  Daha  sonra  kütüphanenin  bulunduğu  mahallin 
yakınına vakıf olarak bir rüştiye mektebi ve saat kulesi ile bunlara gelir temin eden 
14 dükkan inşa ettirmiştir. 

Fethi Paşa,  İstanbul’dan getirttiği kitaplarla kütüphaneyi  zenginleştirmiştir. Ender 
basılı    kitap  sayısının  982  olduğu,  1928  sonrası  119    çeşitli  sayıda  basılı  kitabın 
bulunduğu;  bu  duruma  göre  kütüphanede  1240  yazma  eser,  1101  matbu  eser 
olmak  üzere  toplam  2348  kitabın  bulunduğu  görülmüştür.Kitaplar,  konularına 
göre;Kur’an‐ı  Kerim;  17  adet,  Tefsir91;  74,  Kıraat92;  9,  Hadis93;  111,  Fıkıh94;  120, 
Mevâiz95;  22,    Meân‐i  ve  ’l‐Beyan96;  18,  Edebiyat;  41,Tarih;  41,  Kelam97;  49, 

                                                            
90  Rodos  Hafız  Ahmed  Ağa  Kütüphanesi’nin  ayrıntılı  mimari  özellikleri  için  Bkz:  12.Bölüm.  Neval 
Konuk Halaçoğlu, Rodos ve İstanköy Türk Okullarının Mimari Özellikleri. 
91 Tefsir;İslam dini terimidir. Arap dilinde bir   sözcük olan tefsir“açıklamak, ortaya çıkarmak,  söz  ya 
da  sözdeki  kapalılığı  gidermek”  demektir.  Eş  değer  bir    sözcük  "te'vil"dir.  Kur'an  ayetlerinin 
açıklanmasına dair dalıdır. Tefsir ilmi ile uğraşan kişiye müfessir denir. (Bkz:https://islamansiklopedisi 
.org.tr/tefsir) 
92 Kıraat; Kuran'ın  farklı  rivayetlerle gelen okunuş farklılıklarını ve kurallarını, bunların kaynağı olan 
kıraat    bilimcileri  ve  rivayet  zincirleriyle  ilgilenen  ilim  dalıdır.  Kuran'ın  serbest  okunuşunu  Kıraat‐ı 
Aşere'ye göre  içeren ve her defasında farklı okunan ve tonu ve  içeriği de değiştiren bir yöntemdir. 
(Bkz:https://islamansiklopedisi.org.tr/kıraat) 
93 Hadis;Hazreti Muhammet’in, Müslümanlarca büyük değer verilen, genel kural niteliğindeki sözleri 
ve davranışları  ile   bu sözleri ve davranışları konu alan bilim dalıdır. (Bkz:https://islamansiklopedisi. 
org.tr/hadis) 
94 Fıkıh;anlayış, anlayış tarzı  ya da derinliği anlamına gelen sözcüktür. Terim olarak İslami kanunların 
teorik ve pratik uygulama çalışmalarına verilen adı ifade etmektedir. (Bkz:https://islamansiklopedisi 
.org.tr/fıkıh) 
95Mevaiz;Arapça bir sözcüktür.Mev'iẓa'nın çoğul şeklidir. Öğütler, nasihatlar ve vaazlar anlamındadır. 
(Bkz:https://islamansiklopedisi.org.tr/mevaiz) 
96 Me'ânî;ma‘nânın çoğuludur. Sözü yerinde ve zamanında, manası açık ve akıcı bir şekilde söyleme 

usul ve ilkelerini inceleyen ilim dalıdır. “Beyân ” ise bir  amacın birbirinden farklı usullerle ne şekilde 
dile getirileceğini anlatan bir terimdir.Belağat da; sözün açık ve anlamının eksiksiz olmasıyla birlikte,  
karşıtının durumuna uygun olarak söylenmesi sanatıdır, kısaca “iyi konuşma, sözle inandırma 
yeteneği” anlamına gelir. Edebiyat  ilkeleri ve edebi sanatlarla ilgili meânî, beyân ve bedîi içine alan 
ilim dalıdır.(Bkz: https://islamansiklopedisi.org.tr/meani; https://islamansiklopedisi.org.tr/beyan‐‐
edebiyat; https://islamansiklopedisi.org.tr/belagat) 
97  Kelam ya da  İlm‐i  Kelam;  İslam dininin  akāid  konularını  irdeleyen  ve  tarihi  olarak bu  çerçevede 

gelişen dini‐felsefi  teorilerle  ilgilenen  ilim dalıdır. Bu anlamda kelam,  imanla  ilgili  konu ve  sorulara 
açıklama    ve  ispat  etmek  amacıyla  geliştirilen  teolojik  felsefenin  adıdır.  (Bkz:https://islamansiklo 
pedisi.org.tr/kelam) 



50 
 

Feraiz(Miras Hukuku); 14, Usul‐ü Fıkıh (Fıkıh Metodolojisi); 22, Tasavvuf; 45, Lügat; 
32,  Siyer98;  22,  Astronomi;  24,  Tıp;  21,  Nahiv99;  43,  Sarf100;  17,  Felsefe‐Mantık‐
Hey’e; 55 adet şeklindedir.101. 

Günümüzde Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi,Rodos Türklerinin önemli bir buluşma 
ve  toplanma  yeridir.  Vakfiyesi    koşulları  yerine  getirilerek,  kütüphane  avlusunda 
dini bayramlar sonrasında kurban kesilmekte ve aşure yenmektedir.  

 

Tanzimat Dönemi Modern Eğitim‐Öğretim  Kurumları’nda Eğitim‐Öğretim  

Tanzimat  Fermanı  ile  Osmanlı  modernleşmesi  önemli  bir  ivme  kazanmıştır 
fermanın metninde eğitim ile ilgili bir madde olmamasına karşın,ilerleyen yıllarda 
Osmanlı ülkesinde her alanda olduğu gibi eğitim alanında da yenileşme girişimleri 
görülür.  Tanzimat  bürokratları    eğitimde  reform  için,  öncelikle  geleneksel  eğitim 
kurumları  olan  medrese  ve  sıbyan  mekteplerinin  reformlar  bağlamında 
yenilenmesi  yerine,  Tanzimat  anlayışına uygun  yeni  kurumların  açılmasına önem 
vermişlerdir.    Sıbyan  mektepleri  de  ıslah  edilmeye  çalışılmıştır.  Böylece  devlet, 
doğrudan  medrese  ve  ulemanın  denetimindeki  bir  alana  el  atmıştır.  1869 
Nizamnamesine  göre  sıbyan  mekteplerinin  ıslahı,  ya  da  “iptidai”  adı  altında 
yenilenmesi  çalışmaları  nizamname  ilanından  hemen  sonra  1870  tarihinde 
başlamıştır.  Bu  girişim  bütün  Osmanlı  ülkesinin  tamamında  uygulanmak 
istenmiştir.  Aynı  zamanda  bu  nizamname  kız  ve  erkek  her  çocuğa  temel  eğitim 
zorunluluğu  getirmektedir.  Nizamname’de  sözü  edilen  ilköğretim  zorunluluğu 
1876 tarihli Kanun‐i Esasi’de de yer almıştır. Nizamname’de sıbyan mekteplerinin 
ülke  geneline  yaygınlaştırılması  amacıyla  her  mahalle  ve  köye  bu  okullardan 
yapılacağının  söylenmesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik  güçlü bir adım gibi 
görünmekle birlikte, devlet, sıbyan mekteplerinin çoğaltılması için hiçbir ekonomik 
yükümlülüğün  altına  girmemekte;  bu  okulların  inşa,  tamir  ve  maaş  gibi  çeşitli 
giderlerinin  mahalle  ve  köy  halkın  tarafından  karşılanacağı  belirtilmektedir102. 
1869 Maarif  Nizamnamesi  ile  bürokrasiye  memur  yetiştirmek  amacıyla  Rüştiye, 

                                                            
98 Siyer;Geleneksel  İslami   kaynakçada Hz.Muhammed'in   yaşam öykülerine verilen addır.Kur'an ve 
Hadislere  ek  olarak, Muhammed'in  yaşamı    ve  İslam'ın  ilk  dönemi  hakkındaki  çoğu  tarihi  bilginin 
kaynağıdır. (Bkz:https://islamansiklopedisi.org.tr/siyer) 
99  Nahiv;sözlükte  “söz  dizimi”  anlamına  gelmektedir  .  Arapça  nahv  “yön,  taraf,  yol”  sözcüğünden 
türetilmiştir.  Nahiv  kelimesi  dil  bilgisi  ile  alakalı  bir  terimdir.  Genellikle  Osmanlıca  ve  Arapça 
öğrenmek  isteyen  insanların  karşılaştığı  nahiv  sözcüğü,  “Cümle  bilgisi,  tümce  bilgisi,  sentaks”  gibi 
anlamlara da gelmektedir. Nahv; cümle bilgisi; kelimelerin cümle içinde fiil, fâil (özne), mef'ûl (nesne, 
tümleç) olma gibi durumlarından ve buna göre sonlarının aldıkları i'râbdan (harekelerden) bahseden 
ilimdir. (Bkz:https://islamansiklopedisi.org.tr/dergah) 
100    Sarf;    sözcük  bilgisi;    sözcüklerde meydana  gelen  değişikliklerden  ve  birbirlerinden  türemeleri 
inceleyen bir bilim dalıdır. (Bkz:https://islamansiklopedisi.org.tr/sarf) 
101  Şahin,Ş.,2020.  Rodos  Fethi  Paşa  Vakfı  Hafız  Ahmed  Ağa  Kütüphanesi’nde  Yapılan  Çalışmalar 
(Ed.,)Kaymakçı,Mustafa,Cihan Özgün (İç.,)Rodos ve İstanköy Türk Kültürü, Konya,s. 254‐273. 
102 1869 Maârif‐i Umûmiye Nizâmnâmesi mekâtib‐i iptidaîye ile ilgili maddeler;(Bkz: Unat,F.U.,1964. 
Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesinde Tarihi Bir Bakış, MEB, Ankara, s.96‐98.) 
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İdadi ve Sultani okulları  ve Kız Rüştiyeleri açılması maddeleri de bulunmaktadır103. 
Halk  yüzyıllardır  vakıflar  aracılığıyla  çeşitli  hayır  işleri  yapar,  çocukların  eğitimine 
de zaten katkıda bulunurdu. Varlıklı hayırseverler ya da devlet adamları bu konuda 
öncülük ederdi.  

Ondokuzuncu  yüzyılda  dönüşen  yeni  düzende  eğitim  ile  ilgili  reformların  Rodos 
halkı  üzerindeki  etkisine  ve  uygulanma  koşullarına  bakabiliriz.  Hayırsever  devlet 
adamlarının  yeni  eğitim  kurumlarına  katkısı  konusunda  iyi  bir  örnek    Tophane 
müşiri  ve  zarif  bir  Tanzimat  bürokratı  olan  Rodosluzade  Ahmet  Fethi  Paşa104  
Maarif Nizamnamesinin ilanından önce 1851 yılında ata toprağı Rodos’ta“…etfal‐i 
müsliminin  talim  ve  terbiyesi  için  bir  mektep  inşasına  himmet  buyurup  darül 
muallimin  talebesinden  bir  muallim  gönderip  maaşını  da  kendisi  ödemektedir, 
Rodos yerel yönetimi “…mektebin maarif nezaretine bağlanarak emsalleri misüllü 
bir talimat verilerek kesb lazımenin dahi mekatib‐i umumiye mucibinden itası105”nı 
talep etmiştir.  

Osmanlı  bürokrat  ve  aydınlarının  da  bu  yenilenme  sürecine  katkıları  olmuştur, 
Rodos mutasarrıfı Namık Kemal Bey, bir Tanzimat bürokratı olarak yeni dönemin 
eğitim politikalarının uygulama alanı bulması için Rodos’ta çalışmalar yapmıştır. Bu 
dönemde  cehalet  ve  eğitimsizliğin  büyük  bir  sorun  olduğuna  odaklanan  Namık 
Kemal halkın cahilliğine dikkat çekmiştir. 1885 yılına ait bir yazışma hayli  ilginçtir, 
1881 yılında yapılan  sayıma göre Müslüman ahaliden 24 kişinin Hristiyan olduğu 
ortaya  çıkmıştır,  bunun  nedenlerinin  araştırılması  ve  halkın  cahilliğine  çare 
bulunması  için  Rodos’a  hoca  ve  vaizlerin  gönderilmesi,  cami  ve  mekteplerin 
açılmasına  karar  verilmiştir106  bu  yazışmadan  yaklaşık  bir  ay  sonra  Rodos’ta 
bulunan İdadi,  Rüştiye erkek ve kız okullarıyla ibtidailerin ıslah edilmesi gündeme 
gelir. Özellikle Uzgur,  Salakoz,  Kandilli,  Kataviya  ve  Lindos    gibi  yerlerde  görülen 
din değiştirmeler nedeniyle buralarda okulların açılması düşünülür. Ancak Osmanlı 
Arşiv  belgelerinden  anlaşıldığı  kadarıyla mali  zorluklar  yeni  açılacak mekteplerde 
ders  verecek  muallimlerin  maaşlarının  ödenmesinin  sıkıntı  yarattığı  yönündedir. 
Maaşların  ahali  tarafından  ödenmesi  de  gündeme  gelmiştir.  Sorunlara  rağmen 
merkezden  uzak  sayılabilecek  köylerde  de  ibtidai mekteplerinin  açıldığı  gözlenir. 
Mekteplerin  ada  genelindeki  yaygınlığı  ve  bütün  çocuklara  ulaşabilme  kapasitesi 
düşünüldüğünde,  1869  Maarif  Nizamnamesi  ile  hayata  geçirilen  reformların  ve 
yeni  eğitim  politikalarının  uygulanabilmesi  için  uygun  bir  ortam  bulunmaktadır.   
Bu  nedenle  mektepler  merkezi  yönetimin  eğitim  politikalarına  uygunlukları 
açısından  da  denetlenmiş,  kendi  hallerine  bırakılmamıştır.  1890’larda  Rodos’ta 
faaliyet halindeki ibtidai mekteplerinde yeni usullerin uygulanması ve muallimlerin 
durumunu teftiş etmek için İdadi muallimlerinden Said Bey görevlendirilmiştir Said 

                                                            
103  Kodaman,B., 1991.Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara, s. 91 
104  Paşanın  biyografi  denemesi  (Bkz:  Yapucu,  O.P.,  2020.  “An  Elegant  Senior  Bureaucrat  
Rodosluzade Ahmet Fethi Pasha”, Turkish Culture in Rhodes And Kos. Konya,s.384‐394 
105COA İ. DH 264/16460    
106COA MV 1/24 
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Bey  “…harcırahını  Evkaf‐ı  Münderise  varidatından  alarak  Lindos  ve  Kataviya 
nahiyelerinde teftiş görevi yapmıştır” 107. Halk ve devlet arasındaki etkileşimin bir 
göstergesi ve 1869 Maarif Nizamnamesi uyarınca  “…Uzgur ve Mikse köylerindeki 
ibtidai mekteplerinde  talebelerin sınavları bir heyet karşısında yapılmış sonrasında 
padişah ve Maarif Nezaretinin muvafakiyet dualarında dolayı talebenin şükranları 
bildirmiştir”  108.  Böylelikle  çocuklar  ve  ailelerine  padişah  ve  maarif  nezaretinin 
manevi bir desteği söz konusudur. 1888 ‘de Rodos’ta bulunan “…ibtidai mektepleri 
ve  eski  mahalle  mektepleri  birleştirilmiş  evkaf‐ı  medrese  varidatıyla  bir  ibtida‐i 
aliye vücuda getirilmiş Medrese‐i Süleymaniye namıyla açılmıştır” 109.  

Büyük olasılıkla  sürgün  cezalarını  çekmek  için  geldikleri  Rodos’ta  Ebüzziya  Tevfik 
ve Ahmet Mithat Efendilerin cabalarıyla     ve Rodoslu çocukların eğitimi  için   eski 
Süleymaniye  Medresesi  yeniden  yaşam  bulmuştur110.  Bu  kapsamda  Rodos’ta 
kurulan  “Cemiyet‐i  İlmiye  Teşkilatı”,1876  yılında  eğitimin  geliştirilmesi  için 
Medrese‐i  Süleymaniye’nin  inşası  kararı  almıştı.  Daha  sonraları  da  eğitim 
faaliyetlerinin planlanması  için bir de “İlmiyye Komisyonu”nun  faaliyete başladığı 
anlaşılmaktadır.  

 Böylelikle  Rodos  İbidai  Mektepleri    yenilenmelerinin  de  etkisiyle  uzun  zaman 
varlıklarını  sürdürdüler.  1912’de  Gani  Ahmet    Uzgur111,  Kandili112  ve  Mikse 
köylerinde ibtidai mektepleri halen faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Ondokuzuncu  yüzyılın  önemli  aydın  ve  bürokratlarından  biri  olan  Namık  Kemal 
Bey’in  Rodos  mutasarrıflığı  döneminde  Müslüman  ahalinin  eğitimine  önem 
verilmiş ve Namık Kemal de bu fikirlere ve uygulamalara öncülük etmiştir. Ancak 
yenilenen eğitim politikalarının bir uzantısı olarak sadece Müslüman çocuklarının 
değil,  gayrımüslimlerin    de  eğitim  alması  için  bir  İdadi’nin  açılması  için  gereken 
işlemleri de yine o başlatır. Rodos İdadi’sinin de önemli sorunlarından biri parasal 
kaynak  yetersizliği  olmuştur.  1889’da  Rodos’un  gelirlerinin  idadi  muallimlerinin 
maaşlarını karşılamaya yetmemesi nedeniyle eksik kalan miktarın başka yerlerden 
sağlanmasına karar verilmiştir 113.   

Zükur(Erkek) ve İnas(Kız) Mektepleri  

Zükur  ve  inas  mektepleri  kız  ve  erkek  çocuklar  için  ayrı  binalarda  eğitim  veren 
kurumlardır.  Rodos  İnas  (kız)  rüşdiyesi  1916’da  500  kuruşa  kiralanan  bir  binada 
eğitim  veriyordu,  muallimlerin  maaşları  da  1800  kuruş,    zükur  (erkek)  mektebi 

                                                            
107COA MF MKT 145/95 
108 COA MF İBT26/87  
109 COA MF.İBT 23/37  
110 Yapucu, O.P., 2020. “ Bir Vakıf Kurumu Olarak Süleymaniye Medresesi”, 
(Ed.,)Kaymakçı,Mustafa,Cihan Özgün,Fırat Yaldız (İç.,)Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları, Konya,s.108‐
118.  
111COA MF İBT 506/65 
112COA MF İBT 506/66 
113 COA MF. MKT 101/ 43  
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muallimlerinin  de  maaşları  1450  kuruştur114.    Rodos  Zükur  ve  İnas  Mektepleri 
Müftü  Şeyh Abdullah Efendi başkanlığında sekiz üyeden oluşan İlmiye cemiyeti bu 
mekteplerin  masraflarının  karşılanması  ile  ilgili  konularda  söz  sahibidir,  Rodos 
ahalisinin  bağışladığı  taşınmazlardan  elde  edilen  yıllık  23  bin  kuruş  ile  ibtidai,  
zükür  ve  inas  mektepleri  idare  edilmekteydi115.  Aynı  komisyon  1911’de 
Süleymaniye  mekteb‐i  iptidaisine  gönderilen  tahsisatı  muallimlere  dağıtmakla 
görevlidir  ancak  bir  süre  sonra  komisyonun  okulun  yönetimine  karışmaya  ve 
tahsisatla ilgili tasarrufta bulunmaya başlanması nedeniyle kayıt tutulmasına karar 
verilmiş böylelikle muallimlerin memuriyetleri de belgelenmiştir116.  

Kız çocuklarının da eğitim alması için Süleymaniye külliyesi avlusunda kurulan İnas 
Mektebi,  sonradan  İttihad  ve  Terakki  İnas  Mektebi  adını  almıştır.  1911  yılında 
mektebin başmuallimi görevinde bulunan muallim 300 kuruşa maaş almaktadır117.  
Rodos İttihad ve Terakki İnas Mektebi günümüze ulaşmamıştır, ne zaman yıkıldığı 
hakkında da bilgi yoktur. Ancak İtalyan işgali sonrasında da öğretime devam ettiği 
anlaşılmaktadır118.  Rodoslu  kızların  eğitimi  Rodos  halkı  için  önemlidir.  Sadece 
okulda  verilen  akademik  eğitim  dışında  gelecekteki  eş  ve  anne  rolleri  için  de 
eğitilmelerine  önem  verildiği  anlaşılıyor.  Rodos  Maarif  Müdürlüğü’nün  1916’da  
Maarif Nezaretine gönderdiği yazıda “…Rodosta talebelere nakıştan başka biçmek 
ve dikmek usulleri talim ettirilemediğinden dolayı bilahare kendi elbiselerini terziye 
kestirmek  ve  diktirmek  mecburiyetinde  kaldıkları  maarif  komisyonunun  nazarı 
dikkatini  celb  eylemiş  olmağla  şimdilik  inas  rüşdiye  mektebi  şakirdanına  ders 
saatlerinden gayrı bir saatte her gün bir saat dikmek ve biçmek usullerini öğretmek 
üzere maaşı maarif komisyonu varidatından tesviye edilmek üzere bir muallimenin 
görevlendirilmesi…”  istenmiştir.  Maarif  Nezaretinin  Rodos  maarif  müdürlüğüne 
verdiği  cevapta  ise  bu  istek  için  “…şayan‐ı  takdirdir  yalnız  muallimenin  idarece 
bulunup  işe  başlatıldığı  hakkında  bir  kayıt  yoktur.”  denilmekte  ve  muallime 
bulunamamış  ise  buradan  gönderilmek  üzere  maaşının  miktarının  bildirilmesi 
istenmektedir119.  

Rodos  İnas  (kız)  Rüşdiyesi’nden,o  yılların  adlandırılmasıyla  ”  Devlet‐i  Aliye‐i 
Osmaniye  Maarif‐i  Umumiye  Nezaret‐i”nin  verdiği  1913  tarihli  diploma 
örneğinden,Tecvit, Umuri diniye, Genel Durum, Arapça,  Farçca, Havai Osmaniye, 
İmla,  Kifayet,  Hesap  ,Hendese,  Tarih,  Coğrafya,  Malumatı  Medeniye,  Harf  ve  El 
Hünerleri gibi derslerin verildiği anlaşılmaktadır. 

 

 

                                                            
114 COA MF İBT 489/63 
115 COA MF İBT 17/47 
116 COA MF İBT  428/50 
117 COA MF İBT 469/80 
118Halaçoğlu,N.K.,2020.“Rodos’ta  İttihat  ve  Terakki  Dönemi  Mimari  Eserlerinin  Değerlendirilmesi” 
,(Ed.,)Kaymakçı,Mustafa,Cihan Özgün (İç.,)Rodos ve İstanköy Türk Kültürü, Konya,s. 254‐273.  
119 COA MF İBT 469/64 
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Rodos İdadi Mektebi 

Rodos  İdadi Mektebi’nin  ,  1884  yılında  açıldığı  bildirilmektedir.  Lise  düzeyinde  3 
yıllık idadinin açılışında  24 öğrencisinin bulunduğu anlaşılmaktadır. İlk açıldığında 
verilen  dersler  arasında  Arapça‐Farsça,  Tarih‐i  Umumi,Hesab  ve  Hendese  gibi 
dersler  verilmiştir.Osmanlıca  ve  Tarih‐i  Tabii  dersleri  öğretmen  yokluğundan 
yapılamıştı 120.  

1892‐93  resmi  kayıtlarına  göre  ise,idadide  70  öğrenci  vardı.  İdadi  belgelerinden 
Osmanlıca,  Arapça,  Farsça,  Fransızca,  Tarih  ve  Coğrafya,  İlmi‐i  Servet,  Kavanin‐i 
Mülkiye,  Kimya  ,Tarih‐i  Tabii,  Resim  ve  Hendese,  Hesab  Cebir  ile  Hüsn‐i  Hatt 
derslerinin okutulduğu anlaşılmaktadır. Bu tarihlerde Rodos Maarif Müdürlüğü ile  
idadi müdürlüğü  görevinde  Ziver Bey121 bulunmakta idi. 

1903  resmi  resmi  kayıtlarında  da    Rodos  idadisinde  140  öğrenci  olduğu 
görülmektedir.Anılan  yıllarda  iki  aydının  idadide  görev  yaptığı  bilinmektedir. 
Bunlardan  birisi,  Fransızca  derslerini  veren,  şair  ve  yazar  Cenab  Şehabeddin122, 
diğeri  ise    Osmanlı  Türkçesi  ve  Malumat‐ı  Medeniye  derslerini    veren  ve  daha 
sonra Boğazlıyan Kaymakamlığı görevini yapan Mehmet Kemal’dir123. 

Rodos İdadisi’nin eğitim  niteliğinin,Osmanlı coğrafyasının diğer idadilerden üstün 
olduğu  belirtilmektedir.  Rodos  İdadisi’nden  mezun  olanlar  bile  diğer  adalara  
öğretmen  olarak  dahi    gönderiliyordu.Midili  adasındaki  İdadide  görev  yapan 
Tahsin  Efendi,bunlardan  biridir.124  Bu  okullardan  mezun  olanların  Erken 
Cumhuriyet Dönemi’nde de önemli görevler yaptığı bilinmektedir. Rodos doğumlu 
Reşit  Galip  Baydur  ve  Hüseyin  Ragıp  Baydur  gibi  devlet  adamları  örnek  olarak 
verilebilir125,126.Reşit Galip,1933 Üniversite Reformu’nu gerçekleştiren Milli Eğitim 
Bakanı’dır,aynı  zamanda  And’ımızı  yazarıdır.  Hatta  Anadolu’un  kimi  yerlerinden 
Rodos  İdadisi’ne öğrenci olarak gelenler vardır.Sözgelişi,Kurtuluş Savaşı’nı   bütün 
dünyaya  tanıtan  Anadolu  Ajansı’nı  kurucusu  Yunus  Nadi  Abalıoğlu  bunlardan 
biridir.  İlköğrenimini  Fethiye’de  tamamladıktan  sonra  Rodos’ta  o  dönemde  çok 

                                                            
120  Örenç,A.F., a.g.e, s.277.  
121 Ziver Bey, 2014. Rodos Tarihi. Türk Tarih Kurumu Yayınları,Ankara 
122 Işık,İ.,Yazarlar Sözlüğü,s.156 
123  Birinci  Paylaşım  Savaşı  ‘nda  Boğazlıyan  Kaymakamı  idi.  Tehcir  sırasında  Ermeni  ahalinin 
ölümünden  sorumlu  tutularak  yargılandı.  Kurulan  Âliye  Divan‐ı  Harb‐i  Örfi'de;  "kış  gününde 
vatandaşları  can  ve  mal  kaybına  uğrattığı,  ayaklarına  süngüler  bağlayarak  ölüme  terk  ettiği" 
iddialarıyla suçlandı. Yargılama sonucunda, mahkeme idamına karar verdi. 
İdamdan sonra TBMM,14 Ekim 1922’de Kemal Bey’i, Urfa mutasarrıfı Nusret Beyi ve Diyarbakır Valisi 
Reşit Bey’i “Şehid‐i Millî “  ilân etti. Mustafa Kemal Atatürk’ün yönlendirmesiyle TBMM’de çıkarılan 
bir  yasa  ile  çocuklarına    taşınmaz mallar  verildi  ve maaş  bağlandı.(Bkz:  Bilgi,N.,1990.Sicil  Kayıtları 
Işığında Boğazlıyan Kaymakamı   Mehmet Kemal Beyin Hayatı.Tarih  İncelemeleri Dergisi,İzmir.s.232‐
233) 
124 Bahr‐i Sefid,11.Cemaziyelahir,1300/12 
125 Kaymakçı,M.,2017.Rodos ve İstanköy Türklüğü Ansiklopedisi.Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri 
Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları,İzmir,s.47   
126 Tekin,S.,2020. Atatürk’ün Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip Baydur.(Ed.,)Kaymakçı, Mustafa, Cihan 
Özgün,(İç.,) “Rodos ve İstanköy Türk Kültürü” Eğitim Yayınevi, Konya,s.377‐387 



55 
 

saygın bir okul olan  ve halk arasında Süleymaniye Medresesi olarak bilinen Rodos 
İdadisi’nde, Arapça, Farsça ve Fransızca öğrenmiştir127. 

 

Rodos Maarif Müdürlüğü  

Osmanlı  Devleti'nde  2.Mahmut  dönemine  kadar  eğitim  işlerinden  sorumlu  bir 
devlet  görevlisi  bulunmuyordu.  Bu  dönemde  Heyet‐i  Vükela  (Bakanlar 
Kurulu)'ndaki  Evkaf  Nazırlığı,  eğitim  işlerinden  sorumlu  idi  .  İlk  önceleri  1838 
yılında açılan Rüştiye Mekteplerinden sorumlu olacak Mekatib‐i Rüştiye Nezareti 
ve daha sonra  1857 yılında Tanzimat döneminde “Maarif‐i Umumiye Nezareti” adı 
altında ilk Maarif Nazırlığı kurulmuştu128. 

Osmanlı  Devleti’nde  özellikle  1864  vilayet  düzenlemesinden  sonra  Rodos’ta 
eğitimin  düzenlenmesinden  sorumlu  Maarif  müdürlüğü  makamına  atanan  Ziver 
Bey bu görevde 5 yıl süre ile kalmıştı129. Maarif dairesinde Muhasebe Memuru ile 
Katip görev yapmaktaydı. Adanın eğitim sorunları için çözüm üreten Maarif meclisi 
ise Maarif  müdürünün  başkanlığında  12    üyeden  oluşmuştu.  Bu  mecliste  iki  de 
gayrimüslim üyenin yer aldığı dikkati  çekmektedir. Daha  sonra maarif dairesinde 
mali konular için bir sandık oluşturulmuş bulunmaktadır. Maarif meclisi Rodos ve 
İstanköy’deki  okullarında    öğretmene    ihtiyaç  olunca  yerel  gazeteye  ilan 
veriliyordu.  

Rodos’u  1912’de  işgal  eden  İtalya,  diğer    Osmanlı  Devleti  memurlarla  birlikte  
öğretmenleri  de  da  esir  statüsüne  koymuşlardı.  Bunlardan  bir  kısmı  İtalya’ya 
götürülmüştür.  İşgal  altında  adalarda  görev  yapan  maarif  memurların  durumu 
Osmanlı hükümetin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Bunların başka okullara 
yerleştirilmesine çalışarak, maaşları ödenmişti. 

Rodos Maarif Müdürlüğü’nün özellikle İtalyan işgali ile adaların tahliyesi sırasında  
Rodos’daki  Osmanlı  döneminden  kalan  mimari  eserlerin    ve  diğer  önemli  tarihi 
eserlerin  korunması  amacıyla Maarif‐i  Umumiye  Nezareti’ne    göndermiş  olduğu 
mektupların da  dikkat çektiği gözlemlenmektedir. Çünkü İtalyanlar anılan eserleri 
toplayarak    adada  bir  İtalyan  müzesi  kurma  çabasına  girişmişlerdi130.Ayrıca 
İtalyanların, Rodos’ta, özellikle “Bendosi” harabesindeki birçok tarihi eseri oradan 
aşırmak ve kaçırmak istemişlerdi. 

 

 

                                                            
127 İçöz,F.,2006. İkinci Dünya Savaşı ve Yunus Nadi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir ". Erişim tarihi: 7 Mayıs 2011. 
128 https://islamansiklopedisi.org.tr/maarif‐i‐umumiyye‐nezareti 
129 Örenç,A.F., a.g.e, s.279 
130 Özeçoğlu H. ,2018. Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre İtalyan İşgalinde Rodos’un Tarihi Eserleri Türk 

Dünyası Araştırmaları , Mart ‐ Nisan 2018, Cilt: 118 Sayı: 233,s.27‐42 
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Osmanlı Dönemi’nde Rodos Gayrimüslimlerinde Eğitim‐Öğretim 

Yahudi Toplumu’nda Eğitim‐Öğretim131 

Rodos’daki  Yahudi  toplumunun    çok  sayıda  değişik  nitelikte  okullara  sahip 
oldukları  ve başlangıçta önceliği cemaat içi dini eğitime verdikleri bilinmektedir.  

Daha sonraları giderek  laik eğitime ağırlık verilen okullara açılmıştır. 1880 yılında 
açılan  bir  okul,fanatiklerin  saldırısı  sonucunda  kapatılmış,daha  sonra  Fransa’nın 
Rodos  Konsolosu  olan  bir  Yahudi’nin  girişimiyle  İbranice,  Türkçe  ve  Fransızca 
eğitim  verecek  bir  laik  okulun  daha  açılması  mümkün  olmuştur.  Laik  eğitim 
kurumu  açma  girişiminden  biri  de  Rodos  Yahudileri  hakkında  eseri  olan  Avram 
Galanti tarafından yapılmıştır132. 

1900 yılında resmi kayıtlara göre 6 Yahudi okulunda 350 erkek ve 107 kız öğrenci 
kaydedilmiştir.  

Rum Toplumu’nda Eğitim‐Öğretim133 

Rodos’taki    Rumların,önceleri    eğitimin  gelişmesi  konusunda  fazla  bir    caba 
içerisinde    olmadığı,  daha  çok  geçimlerini  temin  amacına  yönelik  etkinlikleri 
amaçladıkları söylenebilir.  

Ancak daha sonraları Ortodoks din adamlarının  özendirmesiyle her köye bir okul 
açıldığı ve köylerde okur yazar oranında artış  olduğu bilinmektedir.  

1892 yılı resmi verilerinde Rodos’ta 61 Rum ibtidai okulunda 3.791 öğrenci, 4 adet 
rüşdiyede ise  370  öğrencinin olduğu, 1900 yılında da ibtidai mekteplerin sayısının  
kız‐erkek toplam 87’ye ulaştığı bildirilmektedir. 

Katolik Toplumu’nda Eğitim‐Öğretim134 

Rodos’un fethiyle Rodos’u tamamen terk eden Katoliklerin, 17.yüzyılın yarısından 
sonra  adaya tekrar yerleşmek için girişimlerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Fransız 
rahiplerin öncülüğünde dini müesseselerini kurmaya çalışan Katolik cemaati, çeşitli 
zamanlarda ve usullerle edindikleri arsa ve binalarda okul açmaya başlamışlardı. 

Ondokuzuncu  yüzyıl  boyunca  çeşitli  tarihlerde  ruhsat  alan Rodos’ta  üç misyoner 
Fransız okulunun adada eğitim verdiği anlaşılmaktadır.  

Diğer  yandan    İtalyan  Devleti  de  Rodos’ta  1890  yılı  itibariyle  49  öğrenci  ve  4 
öğretmeni olan ruhsatlı bir alyans okulu açmışlardı.   

 

                                                            
131 Örenç,A.F., a.g.e, s.281‐283. 
132Avram Galanti,  Yahudi  Asıllı  Türk  Eğitimci,  Siyaset  Adamı’dır.  Annesi  tarafından  Rodoslu  Kadros 
ailesinden gelmektedir.Galanti’nin en bilinen     “Rodos Yahudilerin Tarihi” ve “ Histoire des  juifs de 
Turquie”    kitapları  dokuz  ciltlik  bir  külliyat  halinde  İstanbul’da  1985‐1986  yeniden 
yayımlanmıştır.(Bkz:Kaymakçı,M.,a.g.e.,s.51) 
133 Örenç,A.F., a.g.e, s.283‐286. 
134 Örenç,A.F., a.g.e, s.286‐291. 
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Sonuç 

Osmanlı dönemi “Rodos ve  İstanköy   Türk Toplumunda Osmanlı Dönemi   Eğitim‐
Öğretim  Kurumları”nın  değerlendirildiği  bu  çalışmada,ağırlıklı  olarak  Rodos’un 
eğitim  kurumları  irdelenmeye  çalışılmıştır.Bu  eldeki    çalışmaların  az  olması 
yanında  daha  çok  Rodos’la  sınırlı  olmasından  kaynaklanmıştır.Bununla  birlikte 
Rodos’la  birlikte  İstanköy  adasında  da  özellikle  ilkokul  düzeyinde  çok  sayıda 
okulların varlığı bilinmektedir135.  

Bu  kapsamda  Rodos  ve  İstanköy    Türk  Toplumunda  Osmanlı  Dönemi    Eğitim‐
Öğretimin  niteliği  açısından    dikkati  çeken  önemli  noktaların  şunlar  olduğu 
söylenebilir:  

Birincisi; Rodos ve İstanköy  Türk Toplumunda Osmanlı Dönemi  Eğitim‐Öğretimin, 
Osmanlı  kentlerinden  çok  da  farklı  olmadığı  görülmüştür.  Adalarda  fetihten 
itibaren  kurulan  Kanuni  vakıfları  başta  olmak  üzere,  hayırsever  ve  devlet 
adamlarının vakıfları da Osmanlı geleneğinin bir parçası olarak eğitim kurumlarının 
ayakta kalmasına yardımcı olmuştur.  

İkincisi;  Klasik Dönemle Tanzimat  sonrası  dönem arasındaki    farklılaşmadır.Klasik 
Dönemde  okullarda verilen dersler, İslami Bilgiler ağırlıklıdır.Sözgelişi, Rodos Hafız 
Ahmed  Ağa  Kütüphanesi’ndeki  kitapların  büyük  bir  çoğunluğunun,İslami  Bilgileri 
içermesi, bu durumun yansıması olarak görülebilir.  

Üçüncüsü;  adalarda  da  eğitim‐öğretimin  Tanzimat  döneminde    ülke  geneline 
yayılan  reform  girişimlerinden  etkilenmiş  olmasıdır.  Özellikle  1869  Maarif 
Nizamnamesi’nin  öngördüğü  reform  hükümleri    adalarda  da    uygulama  alanı 
bulmuştur.Bir reform girişimine ihtiyaç duyulması;klasik dönem kurumlarının çağa 
ayak  uyduramayarak    eğitimin  kalitesinin  düşmüş  olması,  Türk‐Müslüman 
toplumunda ekonomik ve sosyolojik kökenli   din değiştirme olayları gibi nedenler 
rol  oynamıştır.  Bu  durum  Tanzimat  bürokratlarının  adalı  çocukların  eğitimine 
önem verilmesi konusunu ortaya çıkarmıştır.   En ilginç nokta da sürgün cezalarını 

                                                            
135

Rodos  ve  İstanköy’de  tespit  edilebilen  okullar  şunlardır: 

Medreseler;  “Rodos  Demirli  Medrese;  Rodos  Evrenezli  Kadı  Medresesi,  Rodos  Hurmalı  Medrese, 
Rodos İbrahim Paşa Medresesi, Rodos Süleymaniye Medresesi (Rüşdiye Mektebi)” 
Rodos Sıbyan ve İbtidai Mektepleri; “Enderun Cami, Hasan Bey, Mir Yusuf, Gani Ahmed (Kanamat), 
Hamidiye  (Girit)Mahallesi,  Hanzâde  Mahallesi,  Hurmalı  Medrese  Kız,  Hurmalı  Medrese  Erkek, 
İbrahim Paşa  İnas, Terakki  İnas,   Çayır Köyü, Kalamina Köyü, Kandilli Köyü, Katavya Köyü    , Lindos, 
Mikse Köyü, Salakoz Köyü, Uzgur Köyü,”  
İstanköy Sıbyan ve İbtidai Mektepleri; “Debbağhane/ Tabakhane (Tabakna), Defterdar, Hasanpaşa, 
Hüseyin Paşa, Kasabbaşızade Ali Ağa, İnas,  Karapınar/Kayapınar, Reşadiye,Zükur,  Germe Köyü İnas, 
Kefalonya/Kefelos/ Köyü, Piyali/Piyal/Pili/Beyli/Konyalı Köyü”  
Rüştiyeler;  “Rodos  (Fethi  Paşa  Rüşdiye  Mektebi)  Rüştiyesi,  Rodos  İnas  Rüşdiyesi,  İstanköy  Rüştiye 
(İstanköy Mekteb‐i Rüşdiye) Rüşdisi/İstanköy Rüşdiyesi”     
İdadiler; “Rodos İdadisi, İstanköy İdadisi”  
Kütüphaneler;”Rodos Azep Ağası Mustafa Kaptan Kütüphanesi, Rodos Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi 
ve  Avlusundaki  Hafızlık  Mektebi”(Ayrıntılı  bilgi  için  bkz:  Yedinci  Bölüm,Neval  Konuk  Halaçoğlu. 
“Rodos ve İstanköy Türk Okullarının Mimari Özellikleri” 
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çekmek  üzere  adaya  gönderilen  iki  Osmanlı  aydını  Ebüzziya  Tevfik  ve  Ahmet 
Mithat  Efendi’nin    bütün olumsuzluklara    karşın  köklü  geçmişi  olan  Süleymaniye 
Medresesi’ni  yeniden  ayağa  kaldırarak  adalı  çocukların  hizmetine  sunmalarıdır. 
Buna koşut olarak Tanzimat sonrası yenilenen ve açılan okullardaki derslerin de , 
dönemine göre daha çağdaş nitelikte olduğu,doğa bilimlerine ve de  doğa bilimleri 
ve  pozitivizm  ışığında  sosyal  ve  beşeri  bilimlere  yönelik  olduğu 
gözlemlenmektedir. 

Dördüncüsü;Tanzimat  sonrası  açılan okulların niteliğinin Osmanlı  coğrafyasındaki 
kimi okullara göre oldukça yüksek olduğudur. Bu okullarda eğitim‐öğretim gören 
mezunların devlet hizmetlerinde önemli görevler üstlendiği bilinmektedir. 

Beşincisi de, İtalya işgalinden sonra bir süre daha, özellikle İtalya Krallığı sırasın da 
varlıklarını sürdürecek  sağlam bir örgütlenmeye sahip olmalıdır. 
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Ek 

 

 Rodos İnas Rüştiyesi (Rodos Kız Okulu) Öğrencisi Mahmut Ağa kızı Ziynet Hanımının Diploması,1913. 
Diplomanın Eski Türkçe’den  Çevirisi:Devlet‐i Aliyye‐i Osmaniyye Karnesi. Okutulan 

dersler:Tecvid/Umuru Diniye/Genel Durum/Arabi/Farsi/HavaiOsmaniyye/İmla/Kifayeti “İş yapma 
yeteneği ve liyakatı” /Hesap/Hendese/Tarih/Coğrafya/Malumat‐Medeniyye/Harf/El 

Hünerleri(Kaynak:M.Sadi Nasuhoğlu) 
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RODOS ve İSTANKÖY TÜRK TOPLUMUNDA İTALYA/ALMANYA/BRİTANYA 

DÖNEMLERİNDE EĞİTİM‐ÖĞRETİM 

Meryem ORAKÇI‐Mustafa KAYMAKÇI 

Giriş 

Onbeşinci  yüzyılda,  Rodos’u  elinde  tutan  Hospitalye/St.  Jean  Şövalyeleri, 

korsancılık  faaliyetleri  nedeniyle,  Akdeniz’in  güvenliğini Osmanlı  Devleti  aleyhine 

sarsmaktaydı.  Bu  nedenle  Rodos’un  alınması,  Osmanlı  Devleti’nin  sürekli 

gündeminde  olmuştur.  2.Mehmet  Dönemi’nde  başarısızlıkla  sonuçlanan  bir 

kuşatmanın  ardından,  Kanuni  Sultan  Süleyman  Dönemi’nde  tekrar  harekete 

geçilmiştir.  Akdeniz  kıyısındaki  toprakların  güvenliğinin  Rodos  alınmadan 

sağlanamayacağı göz önünde bulundurulmuş ve Osmanlı donanması tarafından 5 

ay boyunca kuşatılan Rodos, 1522 yılı sonunda fethedilmiştir.136  

Rodos,  Osmanlı  egemenliğine  geçtikten  sonra  adanın  nüfusunda  birtakım 

değişiklikler olmuştur. Çoğunluğu oluşturan Rumlar adada kalmaya devam etmiş, 

başka bir yere göçe zorlanmamışlardır.137 Adanın Türk nüfusla şenlendirilmesi için 

büyük bir medrese ve yakınında bir aşevi kurulmuş; bu iki kurum için birçok emlak 

ve  arazi  vakfedilmiştir.  Bu    olanaklardan  yararlanmak  isteyenler  Anadolu 

sahillerinden Rodos’a göç etmiştir.138 Bu gönüllü göçlerle birlikte sürgün yöntemi 

de kullanılmıştır. Bu yöntemlerle Rodos’a yerleştirilen ailelere birtakım ekonomik 

ayrıcalık ve olanaklar sağlanmıştır.139  

Zorunlu  ve  gönüllü  göçlerin  yanı  sıra  16.  yüzyılda  Anadolu’da  çeşitli  isyanlara 

karışan  kişiler  çıkarılan  fermanlarla  Rodos’a  gönderilmiştir.140  Bunların  yanı  sıra 

merkezden  uzaklaştırılmak  istenen  birçok  üst  düzey  asker  ve  devlet  adamı    da 

Rodos’a  sürgün  edilmişlerdir.141  Bu  kapsamda    19.yüzyılda  Adada  sürgünde 

bulunan    kimi  aydınlar  Rodos’un  eğitim  hayatına  olumlu  etki  yapmıştır.  Rodos 

Türklerinin eğitim sisteminin iyileştirilmesinde büyük çaba harcayan Ahmet Mithat 

Efendi,  bu    aydınların  en  önemlisidir.  Eğitim  usulleri  üzerinde  çalışan  Ahmet 

Mithat  Efendi,  bunları    kimi  çocuklara  uygulamış  ve  kısa  sürede  ilerleme 

kaydetmiştir.  Bunun  üzerine  Rodos  mutasarrıfı  ve  halkın  yardımıyla  eski  bir 

                                                            
136 Kiel, Machiel,2008. “Rodos”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 35,s. 156. 
137  Şakiroğlu, Mahmut H.1995.    “Cezayir‐i  Bahr‐i  Sefid”, Türkiye  Diyanet  Vakfı  İslam Ansiklopedisi, 
Cilt:7, s. 501. 
138 Mehmet Kadri, “Rodos’ta İslam Âdatı,” Selam, 9 Temmuz 1928. 
139 Arslan, Hüseyin,2001. XVI. yy Osmanlı Toplumunda Yönetim, Nüfus, İskân, Göç ve Sürgün, Kaknüs 
Yayınları, İstanbul, s. 178. 
140 Arslan, a.g.e, s. 320. 
141  Rodos’a  sürgün  edilen  kişilerle  ilgili  bir  çalışma  için  bkz:  Rodoslu,  Celalettin,2015.  Rodos  ve 
İstanköy Adalarında Gömülü Tarihi Simalar,.(Ed.,) Nuri Rodoslu, Biyografi Net Yayınları, Ankara 
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mahalle  okulu  yıkılmış  ve  yeni  usullerle  eğitim  veren  bir  okula 

dönüştürülmüştür.142  

Ondokuzuncu  yüzyılın  sonunda Girit’teki  kanlı  olaylar  sonucu  gerçekleşen  göçler 

de    Rodos’taki  Türk    toplumunun  sayısını  artırmıştır.143  Adadaki  Türk  ve  Rum 

nüfusun yanı sıra Osmanlı Devleti’ne sığınmış olan Yahudilerin bir kısmının  iskanı 

da Rodos’a gerçekleşmiştir.144 

Rodos,İstanköy  ve  Onikiada’daki  Osmanlı  Devleti  egemenliği  1912’de  İtalyanlar  

tarafından  sonlandırılmıştır. 

Bu  bağlamda  kaleme  alınan    “Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin 

İtalya/Almanya/Britanya Dönemindeki  Eğitim‐Öğretimi”   başlıklı  bölümün amacı, 

Rodos  ve  İstanköy’de  1912  yılından  1947  yılına  değin  iki  dilli  eğitim  veren  Türk 

okullarının varlığını ve bu okullarda uygulanan eğitimin niteliğini ortaya koymaktır. 

Bölümde  önce  Trablusgarp  ve  Balkan  Savaşları’ndan  sonra  adalarının    İtalyanlar 

tarafından  işgaliyle  eğitim‐öğretimde    başlayan    farklılaşma  anlatılmıştır.  İtalya  

döneminde,ilk  aşamada  Rodos  ve  İstanköy’deki  Türk  okullarında  özgürce 

uygulanan eğitiminde,  daha  sonra  faşist  uygulamalara  geçildiği  özetlenmiştir.  Bu 

bağlamda  okullar  için  cemaat  içi  dayanışma  ve    cemaat  içi  eğitim  sorunları 

konularında bilgi verilmiştir Son olarak 1945‐1947 yılları arasındaki  Britanya  işgali 

sırasında  Türkçe  eğitimin  yeniden  başladığı    ve  Türkçe  bir  gazetenin  de 

yayınlandığı,ancak İtalyan döneminde Türklerin eğitim hayatında yaşanan tahribat 

bu kısa sürede onarılamadığı belirtilmiştir. 

 

Trablusgarp Savaşı ve Rodos’un Kaybı 

Fransa’nın 1881’de Tunus’u ve  Britanya’nın 1882’de Mısır’ı işgal etmesiyle birlikte 

Osmanlı  Devleti  Kuzey  Afrika’daki  topraklarının  büyük  kısmını  kaybetmiştir. 

Birliğini  geç  sağlamış  olan  ve  Avrupa  Devletleri  arasındaki  sömürgecilik 

mücadelesinde geri kalan İtalya Krallığı, gözünü Kuzey Afrika’da kalan son Osmanlı 

toprağı olan Trablusgarp’a çevirmiştir. 

İtalya, Trablusgarp’ta  işgale zemin hazırlamak  için, bölgede ekonomik ve kültürel 

birtakım  girişimlerde  bulunduktan  sonra145  Eylül  1911’de  harekete  geçmiştir.  23 

Eylül  1911’de  Osmanlı  Devleti’ne  verdiği  bir  nota  ile  Osmanlı  Devleti’nin 

                                                            
142  Ebüzziya  Tevfik,1974.  Yeni  Osmanlılar  Tarihi,  Bugünkü  dile  uygulayan:  Ziyad  Ebüzziya,  Kervan 
Yayınları, İstanbul,s. 60‐61. 
143 1898 Mayıs ayında Rodos ve İstanköy’e sığınanların sayısı 40‐50 kişiden ibaretti. Ancak bu rakam 
1898  yılı  sonunda 1500’e ulaşmıştır.    (Bkz: Adıyeke, Ayşe Nükhet,2000. Osmanlı  İmparatorluğu  ve 
Girit Bunalımı (1896‐1908), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, s.271.) 
144 Kiel, “a.g.m”, s. 156. 
145  Şıvgın,  Hale,2006.  Trablusgarp  Savaşı  ve  1911‐1912  Türk‐İtalyan  İlişkileri,  Atatürk  Araştırma 
Merkezi, Ankara, s.24. 
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güvenliğini  sağlayamadığı  gerekçesiyle  Trablusgarp’ı  kendisine  bırakmasını 

istemiştir.146  Olumsuz  yanıt  alması  üzerine,  29  Ekim  1911’de Osmanlı  Devleti’ne 

savaş açarak, bölgeye asker çıkarmıştır.  

Savaştaki  güç  dengesi  Osmanlı  Devleti’nin  aleyhine  olmasına  karşın  ;  Enver,  Ali 

Fethi ve   Mustafa Kemal Beyler gibi    kimi genç Osmanlı  subayları gizlice bölgeye 

giderek yerel halkı örgütlemiştir.147 Savaşın başında Osmanlı Devleti’nin içerisinde 

bulunduğu  olumsuz  askeri  koşulları  bilen  İtalya,  kısa  sürede  Trablusgarp’ı 

alacağına  inanıyordu.  Ancak  halkın  direnişi  sayesinde  bu  planları  başarısızlığa 

uğramıştır.  İtalya’nın  bundan  sonraki  ikinci  hamlesi,  savaşı  daha  geniş  bir  alana 

yaymak olmuştur. 

İtalya,  Beyrut  limanını  bombaladıktan  sonra  yönünü  Rodos  ve  Onikiada’ya 

çevirmiştir.  Osmanlı  Devleti’nin  denizden  yapacağı  askeri  sevkiyatın  önüne 

geçmek,  Anadolu’ya  geçiş  için  bir  nokta  elde  etmek  ve  Trablusgarp  nedeniyle 

kamuoyunda yaşanan hayal kırıklığını gidermek gibi nedenlerle 28 Nisan 1912’den 

başlayarak Adaların işgaline girişmiştir.148 

Onikiada’dan  sadece  Rodos’ta  İtalyan  kuvvetlerine  karşı  direniş  gerçekleşmiştir. 

Buna    karşın  Osmanlı  kuvvetlerinin  adayı  destekleyememesi,  Rodos’un  5  Mayıs 

1912  tarihinde  düşmesine  neden  olmuştur.149  İtalya,  Adaları  işgalinin  ardından 

Osmanlı  Devleti’ne  karşı  bir  pazarlık  unsuru  olarak  kullanmış;  Trablusgarp’ın 

bırakılması  karşılığında  Adaların  Osmanlı  Devleti’ne  geri  verileceğini  bildirmiştir. 

Osmanlı Devleti bunu kabul etmese de, Balkan Devletlerinin birlik halinde Osmanlı 

Devleti’ne savaş ilan etmesi ve Balkan Savaşı’nın başlamasıyla durum değişmiştir. 

Tüm  dikkatini  Balkanlara  yöneltmek  isteyen  Osmanlı  Devleti,  İtalya  ile  anlaşma 

yoluna gitmiştir.  İsviçre’nin  Lozan kentinde bulunan Ouchy  (Uşi)  semtinde  savaşı 

sonlandırmak  için  iki  ülke  arasında  müzakereler  yürütülmüştür.  Görüşmelerin 

sonunda  imzalanan Uşi Antlaşması’yla Osmanlı Devleti,  Trablusgarp ve Bingazi’yi 

İtalya’ya bırakmış,İtalya da Rodos ve Onikiada’dan çekileceğini taahhüt etmiştir.150 

                                                            
146  İtalya’nın notasında bu gerekçenin yanı sıra başka gerekçeler de yer almıştır. Bunlardan bazıları 
Osmanlı  Devleti’nin  Trablusgarp’ın  ilerlemesi  için  çabalamaması,  bölgenin  İtalya’ya  yakın  olması 
nedeniyle medeni gelişmesinin sağlanması gerektiği ancak Osmanlı Devleti’nin buna engel olmasıdır. 
Bkz: Şıvgın, a.g.e, s. 35. 
147Kurtcephe,  İsrafil,1990.  Trablusgarp’ın  İtalyanlarca  İşgali,  Mustafa  Kemal  ve  Arkadaşlarının 

Direnişe Katılmaları, 
Atatürk Yolu Dergisi, Cilt 2, Sayı, 6, s. 370‐372. 
148 Hayta, Necdet,1994. “Rodos ile 12 Ada’nın İtalyanlar Tarafından İşgali ve İşgalden Sonra Adaların 
Durumu  (1912‐1918)”,  Osmanlı  Tarihi  Araştırma  ve  Uygulama  Merkezi  Dergisi  (OTAM),  Cilt:5, 
Sayı:131, s. 132. 
149  Kurtcephe,  İsrafil.  “Rodos  ve  Onikida’nın  İtalyanlarca  İşgali”,  Osmanlı  Tarihi  Araştırma  ve 
Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), Cilt:2, Sayı:2, 212. 
150 Uşi Antlaşması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Kurtcephe, İsrafil,1995. Türk‐İtalyan İlişkileri (1911–

1916), TürkTarih Kurumu Yayınları, Ankara, s. 215–221. 
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Ancak  sonrasında  Trablusgarp’taki  Osmanlı  kuvvetlerinin  tahliyesinin  geciktiğini  

belirterek  işgali  sürdürmüştür.  Osmanlı  Devleti  de  bu  Adalara  Yunanistan’ın 

saldırmasından  çekinmiş  ve  bu  durum  Adaların  İtalya’da  kalma  sürecini 

uzatmıştır.151 

İtalya  Adaları  geçici  olarak  işgal  ettiğini  öne  sürse  de,  Adalar  Rumlarının 

Yunanistan’a  bağlanmaya  yönelik  girişimlerine  karşı  sert    önlemler  almıştır.152 

Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri ile yaptığı gizli Londra Antlaşması ile 

Onikiada’daki egemenlik hakkını garantilemiştir.153 Lozan Antlaşması’yla ise Rodos 

ve  Onikiada  için  son  söz  söylenmiş  ve  Türkiye,  Adalar  üzerindeki  tüm  hak  ve 

senetlerinden İtalya lehine vazgeçmiştir.154 

 

İtalyan Döneminde Rodos Türklerinde Eğitim (1912‐1943) 

Türklerin, Rumların ve Yahudilerin bir arada yaşadığı Rodos’ta kültürel çeşitlilik ve 

zenginlik bulunmaktaydı. Osmanlı millet sisteminin 155 eğitim konusunda milletlere 

tanıdığı  özerklik  sayesinde,  her    topluluğun  kendi  içlerinde    yönettikleri  okulları 

                                                            
151 Tağmat, Çağla Derya,2018. “Trablusgarp Savaşı’ndan Lozan Antlaşması’na On İki Ada Konusunda 
(Gizli) Görüşmeler”, Türkiyat Mecmuası, c.28/1, s. 143. 
152 Hayta, a.g.m, s.142. 
153 Tağmat,a.g.m, s. 145 
154  Türkiye  aşağıda  sayılan  Adalar  üzerindeki  tüm  hak  ve  senetlerinden  İtalya  yararına  vazgeçer: 
Bugün  İtalya’nın  işgali  altında  bulunan  Astampalya  (Astropalia),  Rodos  (Rhodes),  Kalki  (Calki), 
Skarpanto,  Kazos  (Casso),  Piskopis  (Tilos), Misiros  (Misyros),  Kalimnos  (Kalymnos),  Leros,  Patmos, 
Lipsos  (Lipso),  Sombeki  (Simi),  ve  İstanköy  (Kos)  Adaları  ile  bunlara  bağlı  olan  adacıklar  ve  Meis 
(Castellarizo) Adası. Bkz: Soysal, İsmail ,2000.Tarihçeleri ve Açıklamaları İle Birlikte Türkiye’nin Siyasal 
Andlaşmaları I. Cilt (1920‐1945), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara: s. 98. 
155  Bir  imparatorluk  olan  Osmanlı  Devleti’nde millet  sözcüğü,  “Müslüman milleti,Rum milleti”  gibi 
dinsel toplulukları ifade etmektedir. Müslüman Türkler de “Müslüman” sözcüğü ile tanımlanmıştır. 
Millet    teriminin    bir  anlam  değişikliğine  uğraması  ile  çağdaş  anlamda  “ulus‐nation”  karşılığında 
kullanılması  19.yüzyıl  sonlarında  ortaya  çıkmıştır.”Bkz:Kurtaran,  Uğur,2011.  Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Millet Sistemi.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı Number 8, Sonbahar Autumn 
57‐71;https://islamansiklopedisi.org.tr/millet” 
Bu  bağlamda      İtalyanlar  tarafından  işgalinden  sonra  Onikiada    Türkleri      de  ,”Müslüman”  olarak 
nitelendirilmiş  ve  örgütlenmelerindeki    adlandırmalar  buna  göre  yapılmıştır.  İslam  Cemaati    gibi. 
İtalyanların bu yaklaşımını,ulus devletlerin inşası sırasında Türklerde ulusal kimliklerinin  uyanmasının 
engellenmesi isteğine bağlamak olasıdır. 
Bu  nitelendirme    Britanya  Askeri  Yönetimi  ile    “Türk”  olarak    değişmiş  ,okul  ve  örgütlerin 
adlandırılmasında  “Türk” sözcüğünün kullandırılmasına izin verilmiştir. 
Bununla  birlikte  Yunanistan  dönemiyle,özellikle  1970’li  yıllardan  itibaren  Rodos  ve  İstanköy’de 
yaşamakta  olan  Müslüman  Türklerin,”Yunan  Müslümanı”  olarak  adlandırılması  zorunlu 
tutulmuştur.Günümüzde  Yunanistan'da  “Türk”    sözcüğü  yasaklanmıştır.Resmi  Yunan  politikasına 
göre    “Türk”  azınlıktan  “Müslüman”  diye  söz  edilmektedir.Yunanistan’ın  bu  tutumu,Rodos  ve 
İstanköy’de  yaşamakta    olan  Türklerin    kimliğinin    bir  kültürel  soykırım  ile  ortadan  kaldırmak 
istemesinin  bir  göstergesidir.  Bu  amaçla,1972  yılında  ulusal  kimliğin  en  önemli  aracı  olan  anadil 
Türkçe  ile iki dillik temelinde Türkçe eğitim‐öğretim veren Türk okulları  kapatılmıştır.    
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bulunmaktaydı.  İtalyan  döneminin  başlamasıyla  birlikte  bu  özerklik  bir  süre 

korunsa da, zamanla okulların üzerinde şiddetli bir baskı oluşmuştur. 

1912’den  itibaren  Rodos’ta  ilk  İtalyan  okulları  açılmış  ve  İtalyan  hükümeti 

Rodos’taki    etnik  toplulukların  eğitimleriyle  ilgilenmeye  başlamıştır.  1917‐1919 

arası Onikiada    valiliği  yapan Vittorio  Elia  döneminde Rodos’taki  Türk,  Yunan  ve 

Yahudi okullarına  İtalyanca dersi eklenmiştir. Her okulda, kız ve erkek öğrencileri  

için  istatistikler  çıkarılmış  ve  İtalyanca  eğitim  alan  çocukların  sayısı  artırılmaya 

çalışılmıştır. Buna göre 1916‐1917’de İtalyanca öğrenen öğrenci sayısı 2353, 1917‐

1918’de 2832 ve diğer dönem 3104 idi.156  Birinci Dünya Savaşı’nın ardından 1922 

yılında  eğitim  üzerine  yine  ayrıntılı  bir  istatistik  hazırlanmıştır.  Bu  istatistikte 

Rodos’taki  İtalyan  okullarına  giden  öğrencilerin  sayısının  483  kişi    olduğu  bilgisi 

bulunmaktadır.  Bu okullara 43 Katolik,  79 Rum, 251 Yahudi  ve 111 Türk öğrenci 

devam  etmekteydi.  Rodos  şehrinde  Türk  okullarına  erkek  ve  kız  688  öğrenci 

devam ederken, köylerde 4 okul bulunmaktaydı. 157 

İtalya’nın,  Osmanlı  Devleti’nden  devraldığı    topluluklar,cemaatler  şeklinde 

örgütlenmişti.  Bu  örgütlenme,  İtalyan  döneminde  de  devam  etmiştir.  Adadaki 

Türkler de , İslam Cemaati olarak adlandırılıyor ve seçtikleri bir heyet cemaat adına 

hükümete karşı sorumlu oluyordu. Yedi kişiden oluşan heyet, ileri gelen Türklerin 

belirlediği  21  aday  içerisinden  valilik  tarafından  seçiliyor,  ardından  kendi 

aralarında  başkan,  başkan  yardımcısı  ve  üyeleri  atıyorlardı.158  Rodos’taki  Türk 

okullarının  yönetimi, cemaat heyeti tarafından yapılıyordu. İhtiyaca göre yeni bir 

sınıf/okul  açılması  halkın  talebi  ve  heyetin  kararıyla  gerçekleşiyordu.159  Ders 

programları,  öğretmen  tayinleri,  okul  binalarının  yapımı/bakımı,  kısacası okullara 

dair  hesap  ve    yönetim  işini  cemaat  heyeti  yürütüyordu.    Ancak  kadroların  ve 

bütçenin İtalyan hükümeti tarafından onaylanması gerekmekteydi. 

12 Mayıs 1930  tarihinde cemaatler hakkında bir kararname çıkarılmış ve okulları 

da  kapsayan  konularda  değişime  gidilmiştir.  Söz  konusu  kararnamenin  ilk  üç 

maddesi şöyledir: 

“1.Bugüne  kadar  cemaat  halinde  tanınmış  olan  Bahr‐i  Sefid  İtalya  adalarındaki 

İtalyan  vatandaşı Ortodoks,  İslam  ve Musevi  camiaları  bugün  kanun güvencesini 

kazanmışlardır. 

                                                            
156  Tsirpanlis,  Zaxarias N.2007. H Ekpaideutiki  Politiki  Ton  Italon  Sta Dodekanisa, University  Studio 
Press, Selanik, s. 15. 
157 Tsirpanlis, a.g.e, s. 17. 
158 Nasuhoğlu, M. Sadi,2008. Rodos (Anılar ve Tarihçe), Muğla Üniversitesi Basımevi, Muğla, s. 49. 
159  1927  yılında  Rodos  merkez  ve  köylerde  binden  fazla  öğrenciye  karşılık  11  Türk  Okulu 
bulunmaktaydı. Mehmet Kadri, “Medrese‐i Süleymaniye,” Selam, 10 Kanunusani 1927. 
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2.Cemaatlerin  vazifeleri  yalnız  dini  işlerle  sınırlıdır.  Bununla  beraber,  yürürlükte 

olan kanunlar dairesinde dindaşlarının diğer durumlarını ilgilendiren görevlerle de 

meşgul  olabilmelerine  müsaade  edilebilir.  Lakin  bu  gibi  işleri  yönetecek  ve 

uğraşacak kişiler dini görevle meşgul olanların dışındakiler olacaktır. 

3.Cemaatler kendi içişlerinde serbesttirler”.160 

Bu kararnamenin ardından Müslüman Okulları Yönetimi kurulmuş, okulların hesap 

ve  yönetimi bu kuruma bağlanmıştır.  

Vali Mario Lago Dönemi (1923‐1936) 

Rodos’taki   topluluklara yönelik eğitim politikası,  İtalyan ulusal politikası ve gelen 

yöneticilere göre değişmiştir. Bu anlamda, Adadaki Valiliği en uzun süren  İtalyan 

yönetici Mario Lago ön plana çıkmaktadır. Diğer dönemlerle karşılaştırıldığında  bu 

yıllarda  Adada  cemaat  şeklinde  kabul  edilen  topluluklar  iç  işlerinde  ve  eğitim 

konusunda daha özgür bırakılmışlardır. 

Mario  Lago, 18  Şubat 1923’te Onikiada Valiliği’ne  getirilmiştir.  1936’ya  kadar bu 

görevi  sürdüren  Lago  dönemi  için  Rodos’un  altın  çağı  denilmektedir.  Vali  Lago, 

Adadaki unsurları alışkın oldukları şekilde ve adetlerine saygı duyarak yönetmiştir. 

İslam  Cemaati  özelinde  baktığımızda  Vali  Lago’nun  Türklerin  sorunlarına  ilgi 

göstermesinin  yanı  sıra  dini  günlerinde  de  özel  ziyaretler  gerçekleştirdiği 

görülmektedir.161 

1923‐1936 arası Rodos’un gelişmesi  için birçok hizmet gerçekleştirilmiştir. Adada 

turizmin  gelişmesi  için  Güller  Oteli  inşa  edilmiş,  Rodos’un  köylerine  ulaşımı 

kolaylaştıran  şose  yollar  yapılmıştır.  Büyük  bir  kraliyet  hastanesi  ve  doğumhane 

yine  bu  dönemin  ürünüdür.  Ancak  bunların  yanı  sıra  eğitim  ve  kültüre  önem 

verilmiş, yeni ve büyük İtalyan okulları açılmıştır. Bu dönemin tek Türkçe gazetesi 

olan Selam gazetesinde eğitimde yapılan hamlelerden övgüyle bahsedilmiştir: 

“(Mario Lago) Memleketin ahval‐i maarifini ve asr‐ı hazır  ihtiyacatıyla mütenasip 

surette  etfal‐i  memleketin  hisseyab‐ı  ilim  ve  marifet  olmasını  layık  olduğu 

ehemmiyetle  derpiş  ederek  zekur  ve  inas  etfale  mahsus  olmak  üzere  ana 

sınıflarından  itibaren ulumu aliyenin kaffesini  tahsile mahsus gayet cesim  leyli  iki 

mektep inşa ettirmişlerdir.”162 

Liberal  bir  yönetici  olan  Vali  Lago,  Türk  okulları  ve  Türk  öğrencilerle  yakından 

ilgilenmiştir. Vali Lago, 1926’da yaşanan depremde zarar gören Lindos’da bulunan 

                                                            
160 “Cemaatler hakkında dekreto”, Selam, 12 Mayıs 1930. 
161  Vali Mario  Lago,  1926  yılının  Kurban Bayramında  Türkçe  tercümanlığını  yapan Vitalis  Efendiyle 
birlikte İslam Cemaati heyetini tebrik ziyaretine gitmiştir. Bkz: Selam, 28 Haziran 1926. 
162 Mehmet Kadri, “Mario Lago”, 28 Şubat 1927. 
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cami ve okulun tamirinin hemen yapılmasına başlanmasını İslam Cemaati Başkanı 

Mahmut  Kemal’e  bildirmiştir.163  Ancak  Vali  Lago’nun  bu  okullara  ve  Türklere 

yakınlığı  görülmekle  birlikte;  İtalyanca  eğitim  ve  İtalyan  okullarına  yönelmelerini 

istediği,  hatta  zaman  zaman  bu  doğrultuda  zorlayıcı  kararlar  aldığı  da 

belirtilmelidir. 

1926  yılında  yürürlüğe  giren  bir  kararnameyle  Adalardaki  cemaat  okullarında 

İtalyanca  zorunlu  ders  haline  getirilmiş,  İtalyanca  öğretmenleri  hükümet 

tarafından dışarıdan atanmaya başlamıştır. Bu karara uymayanlar  çeşitli  cezalara 

çarptırılmıştır.164 Öğrencilerin İtalyanca  düzeylerini ölçmek için zaman zaman üst 

düzey denetlemeler gerçekleştirilmiştir: 

“Teşrinievvel  yirmi  beşinci  Pazar  ertesi  günü  İstanköy  adası  kumandası  Podesta 

Agoporto  cenapları  İstanköy  İslam  zekur mektebini  teşrif  ile mektep  talebelerini 

kamilen  teftiş  ve  muayene  ettiler.  Talebenin  az  zamanda  İtalyanca  derslerinde 

gösterdikleri  terakkiden memnun  olarak muallimin  efendilerle  cemaat‐i  İslamiye 

reisi muhteremi Mahmut Bey Efendiyi tebrik etmişlerdir”1.165 

1927 yılında ikinci bir kararname ile Cemaat okullarında öğretmenlik yapan kişilere 

İtalyanca  sınavına  girerek  diploma  alma    koşulu  getirilmiştir.  Öğretmenlerin 

İtalyanca  öğrenebilmeleri  için  de,  İtalyan  kadın  ve  erkek  okulunda  yaz  tatili 

dönemlerinde  İtalyanca kursları düzenlenmiştir.166 Bu kurslar üç   yıl boyunca her 

yaz  tatili devam etmiş ve üçüncü yılın  sonunda katılan öğretmenlere diplomaları 

verilmiştir.  İtalyanca  diploması  alan  Süleymaniye Medresesi  erkek  öğretmenleri; 

Mehmet Tahir, Hasan Basri, Şeyh Tahsin, Hüseyin Yusuf, Mehmet Ethem, Mehmet 

Hüseyin’dir.  Kadın  öğretmenleri  ise  ;  Cahide,  Sadıke,  Saliha,  Saadet,  Samiye, 

Hadiye ve Hasine’dir. Köy Öğretmenleri de ; Mehmet Şerif, Abdullah Hulusi, Recep 

Hikmet, Ali Mehmet, İbrahim Hakkı, Halil Razi ve Ömer Ali’dir. 167  

İslam  Cemaati  Heyeti,  adanın  yöneticileri  olan  İtalyanların  dilinin  öğrenilmesini 

destekleyen bir tutum içerisinde olmuştur. 1927 yılında Süleymaniye Medresesi’ni 

en iyi dereceyle bitiren üç erkek ve üç kız öğrencinin eğitimlerine İtalya’da devam 

etmelerine  karar  vermiştir.168  Türkler  arasında  İtalyanca  bilenlerin  diğer 

topluluklara göre az olması nedeniyle, gönderilecek olan öğrencilere taahhütname 

                                                            
163 Selam, 1 Teşrinisani 1926. 
164  Kalimnoz  adasındaki  Rumlar  bu  kararnameye  uymayarak  gönderilen  öğretmeni  geri 
yollamışlardır.  Bunun  üzerine  önce  heyet  değiştirilmiş  daha  sonra  ceza  artırılarak  okulları 
kapatılmıştır. “Fesh,” Selam, 25 Teşrinievvel 1926. 
165 İstanköy muhabirimizden”, Selam, 8 Teşrinisani 1926. 
166 Bu kursların duyurusu Selam gazetesinden yapılmış ve öğretmenlerin isim, şöhret, doğum tarihi, 
görev yaptığı okul ve adreslerini  içeren bir dilekçe  ile başvurmaları  istenmiştir. “İtalyanca Dersleri,” 
Selam, 6 Haziran 1927. 
167 Bkz: “Ehliyetname alanlar”, Selam, 16 Eylül 1929. 
168 “Musib Bir Karar”, Selam, 3 Teşrinievvel 1927. 
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imzalatılmıştır.  Buna  göre  gönderilen  gençler  eğitimlerini  bitirdikten  sonra  Türk 

okullarında  çalışacaklardır.  Heyetin  aldığı  bu  karar,  Vali  Lago  tarafından 

memnuniyetle karşılanmıştır. 169  

Vali Lago’nun farklı cemaatlere mensup çocukların İtalyan okullarında okumalarını 

destekleyen bir tutum içerisinde olduğu açıktır. Okullarda İtalyanca zorunluluğu ve 

öğretmenlere İtalyanca öğrenme  koşulunun ardında 1931 yılında yürürlüğe giren 

iki  kararname  ile  İtalyan  okullarına  geçişi  kolaylaştıran  ve  özendiren  birtakım 

değişiklikler  yapılmıştır.  Bunların  ilki  İtalyan  okulları  ve  Ziraat  Okulu’nun  orta 

bölümüne  Türkçe  ve  Rumca  dili  ve  edebiyatı  derslerinin  eklenmesine  ve 

Müslüman  ve  Ortodoks  öğrencilerin  bu  dersleri  okumaya  zorunlu  tutulmasına 

dairdir.170 Böylece çocuklarının Türkçe   ya da Rumca eğitimden mahrum kalacağı 

düşüncesiyle İtalyan okuluna göndermeyen ailelerin önlerindeki engel kalkmıştır.  

Özellikle 1930 yılında İtalyanlar tarafından açılan Ziraat Okulu’na Türk gençlerinin 

geçişinin    özendirildiği  görülmektedir.  Ziraat Okulu’nun müdürü,  dönemin Selam 

gazetesinin  sahibi Mehmet  Kadri’ye  okulu  gezdirmiş  ve  onun  Türk  gençlerini  bu 

okula yöneltecek bir tanıtım yazısı yazmasını sağlamıştır: 

“Sırf Müslüman köyleri olan Mikse, Kandilli, Uzgur, Gani Ahmet  ile civar bahçeler 

Türklerinin  mutasarrıf  oldukları  tarlaların  feyz  ve  bereketinden  layıkıyla  istifade 

etmeleri ve evlatlarını hem nuru irfan ile tenvir hem istikballerini temin eylemeleri 

için  bu  hayırlı  müesseseye  bir  an  evvel  ve  bila  tereddüt  koşmalarını  tavsiye 

eder”…171 

İkinci  karar  ise Adalarda hükümet  tarafından  tanınan okullardan  İtalyan okuluna 

geçmek  isteyen  bir  öğrencinin  kaldığı  sınıftan  devam  edebilmesi  hakkının 

verilmesidir.  Böylece  İtalyan  okuluna  geçmek  isteyen,ancak  yıl  kaybetmek 

istemeyen  öğrencilerin  önündeki  engel  de  kalkmıştır.172  Vali  Lago,  1933  yılında 

yeni  İslam  Cemaati  heyetine  hitaben,  Müslüman  gençlerinin  eğitimi  konusunda 

ciddi  çalışmalar  yapılmasını  istemiş,  iyi  eğitim  almış  Müslüman  gençlerine 

memurluk  kadrolarının  her  zaman  açık  olduğunu  belirtmiştir.  Vali  Lago,  bunun 

yanı  sıra  gençlerin  hissiyatlarını  olumlu  yönde  etkilediğini  için  din  derslerine  de 

gereken önemin verilmesini istemiştir.173 

Vali  Lago  döneminde  İtalyan  okullarına  geçişi  kolaylaştıran  ve  özendiren 

düzenlemelerin yanı sıra İslam Cemaati Heyeti’nin İtalyanca bilen Türklerin sayısını 

artırmaya  çalışması  gibi  çabaların  beklenen  sonucu  vermediği  1934  yılında  Vali 

                                                            
169 “Lütf‐i Âli Maarifperver”, Selam, 24 Teşrini‐Evvel 1927 
170“ İki Mühim Dekreto”, Selam, 2 Eylül 1932. 
171 Mehmet Kadri, “Ameli Ziraat Mektebine Ziyaret”, Selam, 2 Kanunuevvel 1929. 
172 “İki Mühim Dekreto”, Selam, 2 Eylül 1932. 
173 Mehmet Kadri, “Vali Beyefendi Hazretlerinin Beyânât‐ı Mühimmeleri,”  Selam, 22 Eylül 1933. 
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Lago’nun  bir  konuşmasından  anlaşılmaktadır.  Vali  Lago  İslam  Cemaati  Heyeti’ni 

davet  ederek,  Rodos  Türk  gençlerinin  eğitimlerine  Türkiye’de  devam  etmelerini 

eleştirmiş ve buna yönelik  önlem alınmasını istemiştir:  

“Sizi  davetten  maksadım,  bugünlerde  tehaddüs  eden  bazı  ufak  tefek  hadiseler 

hakkında  samimi  surette  mudavelet  efkar  eylemektir.  Görüyorum  ki  birçok 

İslamlar, evlatlarını tahsil için Türkiye’ye göndermektedir. Bu sene de birçoklarının 

Türkiye’ye gitmeye hazırlanmakta olduklarını haber alıyorum. Rodos’ta mükemmel 

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

göndermek hususunda hiçbir fedakarlıktan çekinmiyorum. Bu bapta azami kolaylık 

yapmaya hazırım.  Çocuklarınızın mekteplerimize  rağbet  etmeyip  Türkiye’yi  tercih 

etmelerini hoş görmüyorum. Bu bapta halka ehemmiyetle nasihatte bulunmalısınız 

ve bu cereyanın önüne geçmelisiniz bunu sizden  istiyorum. Türkiye’de tahsil eden 

İtalyan  tebaası  Türk  gençlerinin  de  bazı  taşkın  hislerle  meşbu  bulunduklarını  ve 

hatta  bazen  çirkin  hadiselere  bile meydan  vermekte  olduklarını  kemali  teessüfle 

görmekteyim.  Bu  bapta  dahi  icap  eden  nesayihten  geri  kalmamanızı  isterim… 

Mekteplerinizde  istediğiniz  teceddüdatı  yapabilirsiniz.  Mesela  Türkiye’de  olduğu 

gibi  Latin  harflerini  kullanmanıza  hiçbir  mani  yoktur.  Mekteplerinizde  tedrisatın 

tekemmülü  için  ne  yapmak  istiyorsanız  söyleyiniz,  ne  gibi  noksanlarınız  varsa 

bildiriniz icabını yapalım. Size her türlü yardım ve kolaylığı yapmaya hazırım elverir 

ki  siz  de  Hükümetin  hoş  görmediği  ve  görmeyeceği  birtakım  cereyanların  önüne 

geçmeye gayret edesiniz… Hükümetin Rodos İslamlarına karşı teveccühü yüksektir. 

Bunun idamesi elinizdedir”.174 

Türk  okullarında,  İtalyan  hükümetinin  izin  verdiği  ölçüde175  Türkiye 

Cumhuriyeti’nde  gerçekleşen  devrimler  uygulanmaya  çalışılmıştır.  Türkiye’de  1 

Kasım 1928’de Yeni  Türk Alfabesinin  kabulünün hemen ardından,  İslam Cemaati 

Heyeti  tarafından Rodos’taki Türk okullarında Türkçe derslerinin Latin alfabesiyle 

okutulması kararı alınmıştır.176 1933 yılına kadar Türkçe dersleri, hem Arap, hem 

Latin  alfabesiyle  verilmiş,  ancak  bu  ikili  usulün  öğrenimi  zorlaştırması  nedeniyle 

beş  yıl  sonra  tekrar  değişikliğe  gidilmiştir.  İslam  Cemaati  Heyeti’nin  kararının 

hükümet  tarafından  onaylanmasının  ardından  Ağustos  1933’te  yalnızca  Latin 

harfleriyle eğitime devam edilmiştir.177 

 

                                                            
174 BCA, 237‐604‐23, 27.08.1934. 
175  İsmail  Tevfik,  Adana  ve  12  Ada  Matbuatı  adlı  kitabında,  Türklere  ait  tek  gazete  olan  Selam 
gazetesinin  sahibi  Mehmet  Kadri’nin  gazetenin  Latin  harfleriyle  çıkarılmasını  talep  ettiğini  ancak 
bunun  İtalyan  yönetimi  tarafından  kabul  edilmediğini  yazmaktadır.  Bkz:  İsmail  Tevfik,1932. Adana 
Vilayeti Matbuatı; Oniki Ada Matbuatı, Hariciye Vekâleti, Ankara, s. 44.  
176 “Latin Harfleri,” Selam, 3 Kanunuevvel 1928. 
177 Mehmet Kadri, “Mekteplerimize Dair”, Selam, 29 Eylül 1933. 
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Okullar İçin Cemaat İçi Dayanışma 

Rodos’ta  Türk  okullarının  eğitime  en  verimli  şekilde  devam  etmesi  ve  ayakta 

kalabilmesi için cemaat içi dayanışma en önemli etken olmuştur. Rodos Türklerinin 

ileri gelenlerinin maddi destekleri  ile okulların yapımı ve tamirini gerçekleştirmiş, 

eğitimin  aksamasının  önüne  geçmişlerdir.  Uzun  süre  Rodos  İslam  Cemaati 

Heyeti’nin başkanlığını yapan Torunzade Süleyman Ağa’nın bu hayır faaliyetlerinde 

başı çektiği görülmektedir. Süleyman Ağa ilk olarak, deprem sonucu yıkılan Salakoz 

Köyü  okulunu  tamir  ettirmiştir.178  Rodos’tan  iki  saat  uzakta  bulunan Mankavalı, 

Boynukara ve Kızıltepe mahallelerinde yaşayan Türklerin okul  ihtiyacı üzerine bu 

üç  mahallenin  ortasında  bir  okul  yapımı  için  seferberlik  başlatılmış179  ve  yine 

Torunzade  Süleyman  Ağa’nın  5  bin  frank  bağışıyla  okul  inşası  başlamıştır.180 

Bireysel yardımların yanı sıra okul yapımının aksamaması için İslam Cemaati Heyeti 

tarafından yardım  faaliyetleri düzenlenmiştir. Bunlardan biri Rodoslu  tiyatrocular 

tarafından  hazırlanan  “Kadınlar  Saltanatı”  adlı  oyunun  San  Giorgio  sinemasında 

sahnelenmesiyle yapılmıştır.181 

1926 yılında yardımlaşma amacıyla kurulan Fukaraperver Cemiyeti’nin başkanlığını 

da Torunzade Süleyman Ağa yürütmüştür. Bu cemiyet tarafından, Türk okullarının 

yararına etkinlikler düzenlenmiş ve bağış toplanmıştır.182 

Diğer  taraftan  okul  inşası    ya  da  tamiri  gerektiğinde,  halkın  var  olan  olanaklarla 

ellerinden  geleni  yapmaya  çalıştıkları  görülmektedir.  İslam  Cemaati  Heyeti 

tarafından  Mikse  köyüne  inşa  edilen  ilkokul  için  yine  küçük  büyük  yardımlar 

esirgenmemiştir. Köy sakinlerinden Kayılı Ömer Ağa, gerekli  inşaat malzemelerini 

arabasıyla  taşımıştır.183  Katavya  köyündeki  deprem  sonucu  ilkokulun  yıkılması 

üzerine yine köy sakinlerinden Halil Efendi, kendi evini okul olarak kullanılmasını 

teklif etmiştir.184  

                                                            
178 “Bir Eser‐i Hamiyyet,”  Selam, 6 Eylül 1926. 
179 “Mektep Talebi,” Selam, 12 Kanunuevvel 1927. 
180  “Şâyân‐ı  Takdir  Bir  Mürüvvet,”  Selam,  30  Temmuz  1928.  Selam  gazetesinde  Kızıltepe  okul 
bağışlarını gösteren bir haberde şu  isimler geçmektedir:  İslam Cemaati  İkinci Reisi Mahmut Kemal, 
700  liret; Müftü Hafız  Ethem Efendi,  500  liret;  İslam Cemaati Üyesi  Saatçi Nuri  Efendi,  1000  liret; 
İslam Cemaati  Üyesi  Sadettin  Efendi,  50  liret;  Okul Müdürü  Ali  Rıza  Efendi,  100  liret;  Evkaf  Tahsil 
Memuru Hüsnü Efendi, 200 liret; Nazifzâde Mehmet Efendi, 500 liret; Nazifzâde İbrahim Efendi, 100 
liret;  Şallavacı Hüsnü oğlu  Şevket  Efendi,  100  liret; Hacı Numanzâde Yaşar  Efendi,  100  liret;  Şeker 
İbrahimzâde Ali Efendi, 100  liret; Hanefi Çavuş oğlu Mehmet Efendi, 100  liret; Demirci Şaban Usta, 
100 liret; Hanefi Çavuş, 150 liret. “Eser‐i Hamiyyet,” Selam, 13 Ağustos 1928. 
181 “Mektepler Menfaatine,” Selam, 17 Şubat 1933. 
182 Fukaraperver Cemiyeti ile ilgili daha fazla bilgi için bkz: Orakçı, Meryem,2021.“İtalyan Hakimiyeti 
Döneminde Rodos Türkleri’nde Örgütlenme ve Dayanışma Kültürü”, Rodos ve İstanköy Türk Kültürü, 
(Ed.,) Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün, Eğitim Yayınevi, Konya, s. 49‐61. 
183 “Teşekkür,” Selam, 13 Kanunuevvel 1345. 
184 “Katavya Mektebi,” Selam, 26 Eylül 1927. 
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Her    yıl  Türk  okullarından mezun olan  ve başarı  gösteren öğrenciler  düzenlenen 

törenlerle  ödüllendirilmiştir.  Ödül  törenlerine  İtalyan  hükümetini  temsilen  bir 

heyet  ya da yetkili de katılmıştır. Türkçe ve İtalyanca hazırlanan program, İtalyan 

yönetiminin  Türk  okullarındaki  etkisini  de  ortaya  koymaktadır.  Bir  örnek  olarak 

1931‐1932  eğitim‐öğretim  yılı  sonunda  yapılan  diploma  ve  ödül  töreni  programı 

şöyledir: 

“Mekteplerimizin tevzi‐i mükâfat resmi geçen Pazar günü öğleden sonra Medrese‐i 

Süleymaniye bahçesinde mutantan bir surette icra edilmiştir. O gün mektep büyük 

bir  halk  kitlesinin  ictimagahı  olmuştur.  Hükümet  namına  Zat‐ı  Ali‐i 

Vilayetpenahinin  Kalem‐i  Mahsus  Müşavirleri  Komandatör  Vitalis  Beyefendi 

merasime  şerefbahş  oluyorlardı.  Saat  dört  buçukta  Marş‐ı  Krali  ile  merasime 

başlandı. Muntazam  surette giyinmiş  kız  ve  erkek  talebeler  tarafından Türkçe  ve 

İtalyanca  müteaddid  hitabeler,  muhavereler,  monologlar  ve  temsiller  başladı. 

Verilen müsamerelerden ezcümle “Mektep Dersleri”  temsilinde Adile Refik Hanım 

ile  “Hizmetçi”  monoloğunda  Müşerref  Kemal  Hanımlarla  rolleri  cidden  şayanı 

takdir  ve  tebrik  idi.  Müteaddid  defalar  alkışlandılar.  Hele  bu  temsillerde  Asude 

Vasfi, Cevriye Şevket, Nigar Hüseyin, Memnune Mehmed Hanımlar ile Adile Şükrü, 

İhsan  Cemal,  Sari  Vasfi,  Selim  Sadi  Efendilerin  mevzu  ile  mütenasip  şekil  ve 

kıyafetleri umumun inzar‐ı tahsisini celp etti. “Çiçekçi Kız” temsilinde Şadan Kamil 

Hanım  pek  büyük  bir  muvaffakiyet  gösterdi.  Tavır  ve  edayı  hazini  acıklı  tesirler 

bırakarak  şiddetle  alkışlandı.  Firdevs  Reşad,  İnayet  Ali  Hanımlarda  vaziyet‐i 

masumaneleriyle  rollerinde  muvaffak  oldular.  İtalyanca  muhaverede  Nazmiye 

Abdülkadir,  Saadet Mehmed Hanımların  gösterdikleri  ehliyet  de  bilhassa  şayan‐ı 

kayıttır. Erkek talebeden Halil Mahir Efendinin “Şemsiye Hırsızı” monoloğunda ve 

Şaban Yakup Efendinin “Matrud” monoloğunda Niyazi Halid Efendinin “Bahçe  ile 

Çocuk” muhaveresinde gösterdikleri muvaffakiyetler kezalik alkışlarla takdir edildi. 

İş bu merasimin hitamından sonra mektep salonunda teşhir edilen el işlerini ziyaret 

ve bade talebenin pek muntazam jimnastik oyunlarını seyir ve temaşa etmişler ve 

gördükleri  terakkiden  dolayı  heyet‐i  idare  ve  talimiyeyi  tebrik  ile  avdet 

eylemişlerdir.185 

Rodos  Türklerinin  en  önemli  eğitim  kurumu  olan  Süleymaniye  Medresesi’nin 

ayakta  kalabilmesi  için  sürekli  olarak  yardımlar  yapılmıştır.  1927’de  Selam 

gazetesinde  Medresenin  birtakım    olanaksızlıklar  nedeniyle  eskisi  gibi  eğitim 

veremediği  doğrultusunda  bir  makale  yayımlanması  üzerine  Rodos  Türkleri  bu 

yardım  çağrısına  gecikmeden  cevap  vermiştir.186  Arnita  köyü  eski  imamı  Hafız 

Hüseyin  Efendi,  Süleymaniye  mahallesindeki  evini  medreseye  bağışlamıştır.187 

                                                            
185 “Tevzi‐i Mükâfat,” Selam, 24 Haziran 1932. 
186 Mehmet Kadri, “Medrese‐i Süleymaniye”, Selam, 10 Kanunusani 1927. 
187 “Teberru,” Selam, 13 Haziran 1927. 
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İslam Cemaati Heyeti  ikinci başkanı Saatçi Nuri Efendi, Abdülhalil mahallesindeki 

evinin  yarısını188  ve  Ali  Ağa  ise  Kızıltepe’deki  evini  ve  tarlasını  Medreseye 

bırakmıştır.189  Ali  Ağa’nın  bu  bağışı  üzerine  Medrese  müdürü  Ali  Rıza  Bey  bir 

teşekkür yazısı yayımlamıştır. Ali Ağa’nın bir süre sonra vefatı üzerine Süleymaniye 

Medresesi’nde bir tören düzenlenmiş ve bir öğrenci tarafından aşağıdaki konuşma 

yapılmıştır: 

“Ey hayata ebediyen gözlerini yuman büyük kalpli babamız Hacı Ali Ağa! 

Sen hakikaten âlicenap ve  yüksek  ruhlu bir  zat  idin.  Büyüklüğünü asarın  ile  isbat 

eyledin. Dini ve milli vazifeni yaptın. Alın teriyle kazandığın ve dişinden tırnağından 

artırdığın mülkten biz masum yavruların talim ve terbiyesi için bir hisse ayırdın. Bu 

hisse  ile  namın  ilelebet  payidar  olacak  biz  ve  bizden  sonra  gelenler  senin  ismini 

hiçbir  zaman  unutmayacağız  ve  senin  ruhunu  şad  etmek  için  her  an  sana 

okuyacağız ve seni daima rahmetle yâd edeceğiz”…190 

Cemaat İçi Eğitim Sorunları 

Vali  Lago  döneminde  İtalyanca  zorunluluğu  gibi  sorunların  varlığına  değinilmişti. 

Bu dış kaynaklı sorunların yanı sıra  kimi Türk eğitimciler, Türkler arasında görülen 

kimi  anlayışları  tespit  etmiş,  bunların  eğitimin  gelişmesini  olumsuz  yönde 

etkilediğine  dikkat  çekmişlerdir.  Bu  eski  ve  yanlış  anlayışların  terk  edilmesi 

doğrultusunda çaba göstermişlerdir.  

Bu  kişilerden  en  önemlisi  Mehmet  Kadri  olmuştur.  Süleymaniye  Medresesi’nde 

müdürlük görevi  de yapmış olan Mehmet Kadri, özellikle Rodos Türklerinin eğitim 

konusundaki    kimi geleneklerini dile getirerek özeleştiri  yapmıştır. Bunlardan biri 

kız  çocuklarının  eğitimi  konusudur. Mehmet  Kadri  1928  yılında  kaleme  aldığı  bir 

yazıda,  hala  kızlarını  okutmaktan  kaçınan  zihniyete  sahip  insanların  olmasından 

yakınmıştır: 

“Hala kızlarımızı aile muhitlerinin dar ve kasvetli cahil ve taassubu içinde tedricen 

mahva mahkum eylemek katiyen caiz değildir. Merhum Tevfik Fikret Bey “kızlarını 

okutmayan  millet,  oğullarını  manevi  öksüzlüğe  mahkum  etmiş  demektir”  diyor. 

Zira insal‐i atiyemize mesud ve ferahlı bir hakkı hayal temin edecek ancak kızlardır. 

Bizlere her fazileti, her mealiyi öğretecek yine onlardır. “Çocukların ilk mektebi ana 

kucağıdır” sözündeki şümullü ve geniş mana esaslı bir kanal halinde dimağımızda 

mahfuz olmalı ve binaenaleyh kız mektebimizi de imkanın son derecesine çıkaracak 

                                                            
188 “Eser‐i Hamiyyet,” Selam, 19 Kanunuevvel 1927. 
189 “Teberru,” Selam, 26 Mart 1928. 
190 “Nutuk Sureti”, Selam, 28 Mayıs 1928. 
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her türlü vesaite mazhariyetten mahrum bırakmamalıyız. Evet kız mektebimiz bizi 

bu feyyaz emelimize nail edecek yolun ilk kademesidir”.191  

Bir  başka  sorun,  velilerin  ilgisizliğidir.  Mehmet  Kadri,  İslam  Cemaati  Heyeti’nin 

çalışmalarını  tek başına  yeterli  bulmadığını  belirtmiş  ve  Türk  aileleri  çocuklarının 

eğitimiyle  daha  ilgili  olmaya  davet  etmiştir.  Bu  konuda  Türkler  ile  Rodos’ta 

bulunan  diğer  cemaatleri  karşılaştırmış  ve  Türklerin  bu  topluluklara  göre  geri 

kalmış olmalarından yakınmıştır: 

“Bugün İslam unsuru arasında kaç aile ta’did edebiliriz ki sabahleyin ilk yapacakları 

işin  çocuklarını önüne alarak mektepteki  vazifesinin ne olduğunu, hatta mektebe 

yolda  nasıl  gidileceğini  nezaket  ve  teharetin,  intizam  ve  inzibatın  taam  ve 

telebbüsün  lüzum  ve  suret  icrasını  öğretmek  olduğunu  düşünsün  ve  ona  göre 

hareket  etsin?  Sabahları  toptan  evvel  güzelce  giyinmiş,  saçları  taranmış,  üstleri 

başları temizlenmiş, ellerinde kitapları o günkü vazifelerini yollarda okuyarak giden 

gayrimüslim  çocuklar  yanında  kaç  tane  İslam  çocuğuna  tesadüf  edebiliriz?.. 

Kiminin elinde testi çeşme başlarında, kiminin başında sini fırın kapılarında, kimin 

koltuğunda bohça hamam yollarında dolaşan çocuklarımızın adedi  ise yüzlerimizi 

kızartacak derecededir.”192 

Mehmet  Kadri,  Türk  okullarında  yabancı  dil  eğitiminin  sorunlu  olduğu 

düşüncesindedir.  Diğer    toplulukların  çocukları  İtalyancanın  yanı  sıra  Avrupa 

dillerine dair dersler görmekte ve bu dilleri hakkıyla öğrenebilmektedir. Türklerin 

yabancı dili önemsememesinin yanı sıra alışılagelen eğitim  yönteminin de sorunlu 

olduğu tespitinde bulunmuştur: 

Vakıf mekteplerimizde  lisan‐ı  ecnebiye  tahsil  ediliyor.  Fakat  şimdiye kadar  tatbik 

olunan  usulden  bir  istifade  edilemediği  aşikârdır.  Zira  senelerden  beri  okunan 

Fransızca,  Arapça  ve  Acemce  lisanlarıyla  tekellüme  muktedir  değil  o  lisanlar 

üzerine yazılmış bir sahifeyi okuyup da anlamış kaç gencimiz vardır?193 

Her ne kadar Vali Lago döneminde eğitim konusunda diğer dönemlere göre büyük 

bir zorlama ya da yasaklama olmasa da, Türklerin geleceğe dair güvensiz oldukları 

anlaşılmaktadır. 1930 yılında Rodos Türkleri  arasında yayılan bir  söylentiye göre; 

öğretmen  maaşları  yarıya  düşürülmüş  olarak  ödenecektir.  Bu  söylenti  üzerine 

                                                            
191 Mehmet Kadri, “Mekteplerimize Dair,” Selam, 14 Mayıs 1928.. 
192  Mehmet  Kadri,  “Acı  Hakikatler  3”,  Selam,  19  Eylül  1927.  Velilerin  ilgisizliği  veya  çocuklarını 
okuldan alıkoymaları İslam Cemaati Heyetinin de rahatsızlık duyduğu bir konudur. 1926 yılında Mikse 
köyünün  muhtarı  Süleyman  Ağa,  tarla  sulama  işi  olduğundan  oğlunu  okula  göndermemiştir. 
Süleyman  ağa,  diğer  velilere  kötü  örnek  olduğu  için  İslam  Cemaati  Heyeti  tarafından  jandarmaya 
şikayet edilmiştir. “Mecburiyet‐i Tahsil,” Selam, 24 Mayıs 1926. 
193 Mehmet Kadri, “Ecnebi Lisanının Lüzum‐ı Tahsili,” Selam, 17 Teşrini‐Evvel 1927. 
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Müslüman Okulları    Yönetimi  açıklama  yapmış  ve  iddiaları  yalanlamıştır.194  1934 

yılında  tekrar  bu  konu  gündeme  gelmiştir.  Türk  öğretmenlerin  maaşlarının 

indirileceği,  birçoğunun  görevden  alınacağı  ve  hatta  yakın  bir  zamanda  Türk 

okullarının  tamamen  kapatılacağı  konuşulmaya  başlanmıştır.  Müslüman  Okulları 

Yönetimi;  okulların  ve  öğretmenlerin  kanunlarla  korunduğunu  dile  getirmiş  ve 

güvence  vermiştir.195  Ancak  yine  de  var  olan  ortamı  güvensiz  bulan  Türk 

öğretmenler,  Türkiye’ye  göç  etmeye  devam  etmiştir.  Türk  gençlerinin  İtalyan 

okullarında  okumasını  destekleyen  makaleler  kaleme  alan  Mehmet  Kadri’nin, 

oğlunu  Türk  okullarında  okutabilmek  amacıyla  Ankara’ya  göndermiş  olması  bu 

güvensizliğin,  İtalyan  yönetiminin  sertleşebileceğine  yönelik  kuşkunun  bir 

yansımasıdır.196 

Vali Mario De Vecchi Dönemi (1936‐1940) 

22  Kasım  1936  tarihinde  yeni  Adalar  Valisi  olarak  Mario  De  Vecchi  Rodos’a 

gelmiştir.  Vali  Mario  Lago’nun  adadan  ayrılırken  halka  yaptığı  konuşmada  “o 

ürkütücü  bir  adamdır”  diyerek  tanıttığı  De  Vecchi,197  faşist  yönetimin  en  ateşli 

savunucularından  biriydi.  Gelişiyle  birlikte  Rodos’taki  tüm  unsurlar  için  tam  bir 

baskı  dönemi  başlamış;  cemaat  şeklinde  olan  toplulukların  özerklikleri 

tanınmamıştır. 

Rodos Türklerinin dini ve kültürel olarak varlıkları görmezden gelinmiştir. Rodos’ta 

tam bir faşist yönetimi  kurmak isteyen De Vecchi, İslami yapıların şehrin siluetini 

bozduğu  düşüncesiyle,  Rodos  Türklerinin  tüm  itirazlarına  rağmen  cami 

minarelerini yıktırmıştır: 

“…Şövalyeler Sokağını ve sarayını tamamlayan De Vecchi, Enderun Camii’nin bütün 

ihtişamı ile orada bulunmasından rahatsız olur ve bu binayı kilise haline getirmeye 

karar  verir.  Hemen  Rodos  müftülüğüne  bir  yazı  göndererek  camiinin  önündeki 

kubbelerinin  ve  minaresinin  yıkılacağını  bildirir.  Rodos  Müftüsü  Şeyh  Süleyman 

Kaşlıoğlu,  Rodos’taki  İtalyan  okulunu  bitirdikten  sonra  İtalya’da  yüksek  eğitimini 

tamamlayan  Prof.  Cevat  Sulaki  (Uysal)’ı  tercüman  olarak  yanına  alarak  İtalyan 

valiye giderler ve Enderun Cami külliyatını kurtarmak için adeta yalvarırlar. Faşist 

vali  kaskatıdır  ve  kararından  dönmez:  O  minare  yıkılacak  ve  Enderun  Camii  de 

tekrar kilise olacaktır ve en kısa zamanda camiinin boşaltılmasını emreder. Aslında 

vali  bugünkü  İtalyanları,  sanki  şövalyelerin  devamı  imiş  gibi  kendilerini  dünyaya 

tanıtmaya  ve  Rodos’u  bu  gaye  ve  zihniyet  ile  işgal  ettiklerini  iddia  etmeye 

                                                            
194 “Tekzip”, Selam, 12 Mayıs 1930. 
195 “Asılsız Şayialar”, Selam, 7 Eylül 1934. 
196 BCA, 237‐604‐23, 27.08.1934. 
197  Franco,  Hizkia  M.,1994.    The  Jewish Martyrs  Of  Rhodes  And  Cos,  Çev.  Joseph  Franco,  Harper 
Collins Publishers, Zimbabwe, s. 13. 
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çalışmaktadır. İtalyanlar hiç beklemeden camiinin önündeki üç Osmanlı yapıtı olan 

kubbeyi  yıkarlar  ve  minarenin  de  yıkılmasını  emrederler.  Hemen  yıkma  işi  için 

işçiler bulunur ve camiyi yıkmak için işe başladıkları sırada, yerli Müslüman halkın 

sert tepkisi ile karşılaşınca işi bırakırlar. Durum faşist valiye bildirilir ve o daha sert 

bir şekilde hareket etmeye karar verir… Bir müddet sonra da din düşmanı  İtalyan 

Lefoco  ve  askerlerinin  eliyle,  Enderun  Camiinin  o  şirin,  narin  minaresi  büyük  bir 

gürültü  ile karşısındaki müze binasının önündeki meydana bir  taş  toprak ve kireç 

yığını halinde devrilir ve meydanın her tarafını bir toz duman tabakası kaplar…”198 

Rodos’taki  tüm cemaatler De Vecchi’nin  katı  faşist  yönetiminden payını  almıştır. 

Rodos Türkleri için de sonuç aynı olmuş; 1938 yılında itibaren tüm Türk okullarında 

Türkçe eğitim yasaklanmıştır. Türkçenin haftada sadece bir ya da iki defa din dersi 

esnasında kullanımına izin verilmiştir.199 Rodos Türklerinin en köklü eğitim kurumu 

olan Süleymaniye Medresesi de yine De Vecchi döneminde kapatılmıştır. 

De  Vecchi  döneminin  faşist  eğitim  sistemi  Türklerin  varlığını  kendi  içerisinde 

eritmeye çalışmıştır. Türkler, İtalyan faşizminin kimi simgeleriyle birlikte yaşamaya 

zorlanmışlardır.  Örneğin  Türk  öğrenciler  İtalyan  Denizcilerin  üniformalarını 

giymeye  zorlanmış,  bunu  kabul  etmeyen  aileler  çareyi  çocuklarını  Türkiye’ye 

yollamakta bulmuştur.200 Bu yıllarda  ikinci  sınıf öğrencisi olan Rıfat Maşazade de 

faşizm simgelerinin okullardaki ağırlığını şu sözleriyle ortaya koymaktadır:  

İkinci  Dünya  Savaşı  sırasında  1940‐42  yıllarında  ilkokul  ikinci  sınıfdaydım.  Bize 

“Mussolini çocukları” diyorlardı. Her gün sabahleyin Giovinezza (Gençlik)’yı söyler, 

sınıflara  öyle  girerdik.  Marşın  sözleri  en  sonunda  Benitto  Mussolini  olarak 

biterdi.201 

De Vecchi, dönemindeki bu baskı ve zorlamalar, eğitimli Rodos Türklerinin adadan 

ayrılışı  hızlandırmıştır.  De  Vecchi,  Kasım  1940’da  görevinden  ayrılmıştır.  Bu 

tarihten Alman işgalinin başladığı Eylül 1943’e kadar istikrarsız bir dönem  egemen 

olmuştur.  Önce  General  Ettore  Bastico  ardından  Amiral  İnigio  Campioni  valilik 

görevini üstlenmişlerdir.202 

 

 

                                                            
198 Nasuhoğlu, a.g.e, s. 127‐128. 
199 Nasuhoğlu, a.g.e, s. 184. 
200 Kaymakçı, Mustafa‐Cihan Özgün,2015. Rodos ve İstanköy Türklerinin Yakın Tarihi “Ege Denizi’nde 
Yükselen  Sessiz  Çığlık”,  Rodos,  İstanköy  ve Onikiada Türkleri  Kültür  ve Dayanışma Derneği,  İzmir,s. 
40. 
201 Kaymakçı‐Özgün, a.g.e, s. 41. 
202 Nasuhoğlu, a.g.e, s. 46. 
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Alman ve Britanya  İşgali Sırasında Rodos Türklerinde Eğitim (1943‐1947) 

İkinci Dünya Savaşı’ndan umduğunu bulamayan İtalya, Temmuz 1943’de Müttefik 

Devletlerin Sicilya adasına çıkarma yapmaları üzerine  teslim olmuştur. Bu durum 

Rodos’taki  İtalyan  ve  Alman  kuvvetlerinin  çatışmaya  girmesiyle  sonuçlanmıştır. 

Alman  birlikleri  sayıca  İtalyan  askerlerinden  az  olmalarına  karşın  ,  Eylül  1943’te 

Rodos’un yönetimini ele geçirmişlerdir. Birçok İtalyan askeri bu esnada Türkiye’ye 

sığınmıştır.203  

Yaklaşık  iki  yıl  süren Alman  işgali, Rodos’ta  savaşın en şiddetli  şekilde duyulduğu 

dönem olmuştur. Adaların müttefik kuvvetler tarafından alınması için düzenlenen 

hava  hareketleri  sonucu,  Rodos  defalarca  bombalanmıştır.204  Almanya’nın 

buradaki  asıl  amacı  Rodos’taki  egemenliğini  kaybetmemek  olmuştur.  Daha  çok 

Ada Yahudilerine karşı sert bir tutum izlemişlerdir.205 Rodos Türklerinin sorunu ise 

ölüm‐kalım  olmuştur.  Yaşanan  açlık  ve  kıtlık  sonucu  Rodos  Türkleri  anavatana, 

öncelikle Marmaris’e kaçarak kurtulmaya çalışmışlardır.206 

Müttefiklerin  Berlin’e  girmesiyle  birlikte  Almanya  için  savaş  yenilgiyle  sona 

ermiştir.  Aynı  gün  8 Mayıs  1945’te  Rodos’taki  Alman  vali,  Britanya  ile      adaları 

teslim eden bir antlaşma yapmıştır.207 9 Mayıs 1945’te Britanya Rodos’a çıkarma 

yapmış  ve  Ada’da  1947’ye  kadar  sürecek  olan  Britanya  Askeri  Yönetim    dönemi 

başlamıştır.  

Mart 1947’ye kadar süren  Britanya Askeri Yönetim  döneminde Adadaki Türklerin 

kültürel yaşamları, tanınan serbestlik sonucu canlanmıştır. Kapatılan Türk okulları 

tekrar  açılmış,  Türkçe  eğitim  başlamıştır.  Okul  amblemleri,karneleri  ve 

                                                            
203 “Rodostan Üç Yüz Elli Kadar İtalyan Memleketimize İltica Etti”, Cumhuriyet, 14 Eylül 1943. 
204 Bunlardan biri  için bkz:  “Rodos ve Leros’a Havadan ve Denizden Hücum Edildi”, Ulus, 7 Haziran 
1944.  Sadi  Nasuhoğlu  anılarında  bu  dönemde  bombardıman  nedeniyle  gündelik  hayatın  durma 
noktasına  geldiğini  yazmaktadır.  “…savaşın  son  yıllarında,  tam  kıtlık  aylarında  Rahmi  Hocamızı 
aniden  kaybettik.  Sonradan  ölüm  haberini  duyduk,  ama  cenazesine  kimse  gidemedi.  O  sıralarda 
cenaze  törenleri  bile  çok  kısa  sürerdi  ve  çabuk  bitirilirdi.  Zira  cenaze alayı  sırasında,  her  an,  İngiliz 
uçakları havadan gelip insanları makineli tüfek ateşine tutabiliyordu.” Nasuhoğlu, a.g.e, s. 186. 
205 Franco, a.g.e, s. 61‐73. 
206  Bu  yıllarda  Türkiye’ye  göçen  bir  Rodos  Türkünün  anlattıkları,  yaşanan  açlığın  boyutlarını 
göstermektedir: “1945’te büyük bir Arap gemisiyle Marmaris’e annem, babam ve abimle geldik. Bizi 
Marmaris’te birkaç gün camide tuttular, sonra Milas’a gönderdiler orada hanlarda kaldık. Burada 8 
ay  kaldık. Marmaris’e  geldiğimizde  bize  bisküvi  dağıttılar.  Adada  uzun  zaman aç  kalan  bazı  kişiler 
mideleri alışık olmadığı için yemekleri yiyince öldüler.” Bkz: Doğruer,Sezen,2019. II. Dünya Savaşı ve 
Sonrası Rodos ve İstanköy Adasından Anadolu’ya Yapılan Göçler ve Göç Edenlerin Adaptasyon Süreci, 
Yayımlanmamış  Yüksek  Lisans  Tezi,  Dokuz  Eylül  Üniversitesi  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılâp  Tarihi 
Enstitüsü, İzmir, s. 73. 
207 Mengeş, Yeter. “II. Dünya Savaşı’nda Menteşe (Rodos, 12 Ada ve Meis) Adaları”, Çağdaş Türkiye 
Tarihi Araştırmaları Dergisi, XVII/34, s. 298. 
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diplomalarında  Türk  Bayrağı’nın  kullandırılmasına  izin  verilmiştir.208    Özellikle 

Süleymaniye  Medresesi’nin  17  Ekim  1945  tarihinde  tekrar  faaliyete  geçmesi 

Türkler arasında büyük bir sevinç yaratmıştır.  

Bu olay Rodos Türk Gazetesi’nin 6. sayısında, “Adalar Türklüğünü müdafaa edecek 

neslimiz,  bugün  ilk  ve  hür  adımını  atmıştır”  cümlesiyle  duyurulmuştur.  Britanya 

Askeri  Yönetimi  aynı  zamanda  Türk  öğretmenlerin  tayin  ve  maaşlarını  da 

üstlenmişlerdir.209 Bu dönemde Türk kimliğinin kabul edilmesinin bir göstergesi de 

“Rodos  Türk  Halk  Kulübü”210  kurulması  olmuş,yanı  sıra  Fuat  Sulaki  tarafından 

Türkçe  bir  gazete  çıkarılmıştır.  “Rodos”  adını  taşıyan  bu  gazete,  1945‐1946 

yıllarında yayımlanmıştır.211  

Tanınan  bu  serbestlikle  birlikte  Rodoslu  eğitimciler,  Türkiye’yle  iletişime  geçerek 

faşist  İtalyan  döneminde  yaşanan  gerilemenin  telafi  edilmesini  istemiş  ve 

Türkiye’den  yardım  istemişlerdir.  Rodos  Türk Okulları Müdürü  Ali  Rıza  İdrisoğlu, 

1946’da  Türk  okullarında  okuyan  800’den  fazla  öğrencinin  kültürel  düzeylerinin 

kuvvetlendirilmesi  ve  eğitime  devam  edebilmeleri  için  ders  kitabı  ihtiyacının 

karşılanmasını  talep  etmiştir.  İdrisoğlu’nun  talebi  Başkonsolosluk  tarafından  da 

desteklenmiştir: 

“Rodos  Türk  Okulları  Müdürü  Ali  Rıza  İdrisoğlu  Başkonsolosluğumuza  müracaat 

ederek,  Türk  okullarındaki  öğrencilere  dağıtılmak  ve  bunlara  görse  tedrisat 

yapılmak  üzere  örneği  ilişik  olarak  takdim  kılınan  listede  cins  ve  mikdarı  yazılı 

kitapların  Milli  Eğitim  Bakanlığımız  tarafından  teminini  iltimas  eylemiştir.  Okul 

Müdürü,  mevcudu  800’ü  aşan  bir  öğrenci  kitlesinin  ana  vatanın  kültür 

kaynaklarından  faydalanmasına  imkan  verilmesini  rica  ve  bu  yardımdan  dolayı 

bütün  Türk  cemaatinin  minnettar  kalacağını  beyan  eylemektedir. 

Başkonsolosluğun  bu  husustaki  mütealeasına  göre  otuz  dört  yıl  süren  İtalyan 

işgalinden  ve  İkinci  cihan  harbinden  sonra  Onikiada  Türkleri  kültür  bakımından 

derin  bir  zaaf  içinde  bulunmakta  ve  kati  bir  kalkınma  hareketine  ihtiyaç 

hissetmektedirler… Bahis konusu olan Rodos’taki Türk öğrencilerinin geri durumda 

kalan  kültür  seviyelerinin  kuvvetlendirilmesini  ve  tahsillerinde  devam 

                                                            
208 A. Nuri Alayalı ile yapılan sözlü görüşme, Rodos 2016. 
209 BCA, 239‐613‐25, 24.06.1947. 
210 Türk Halk Kulübü(RTHK), Şövalyeler Sokağı’nın  sağ tarafında Britanya Askeri Yönetimi’nce tahsis 
edilen iki katlı, geniş odaları ve bahçesi olan bir kamu binası idi. Türklerin hemen hepsi  kulübe üye 
olmuştu.Binanın üst katındaki balkonuna  Türk bayrağı asılırdı.Kulübün duvarlarında  “Altı Oklar”, “Ey 
Türk Gençliği  İleri”,  “Ne Mutlu Türküm Diyene”,  “Birimiz Hepimiz”  gibi yazılar yazılmıştı. Kulüpte el 
işleri  sergileri  düzenlenir,  şarkı  ve  türküler  söylenir,  piyesler  gibi  kültürel  etkinlikler 
yapılırdı.Kulüpde,gençler  için  spor  aletleri  de  vardı.  Bkz:  Nasuhoğlu,  M.  Sadi,2020.Güller 
Adası.Rodos. İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları, İzmir, s.17 
211 Özgün, Cihan,2021. “Rodos ve İstanköy Türklerinde Bellek Sorunu ve Türk Dili Öğrenimi”, Rodos 
ve İstanköy Türk Kültürü, (Ed.,) Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün, Eğitim Yayınevi, Konya,s. 69. 
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edebilmelerini  sağlamak  için  sözü  geçen  okul  kitaplarımızın  parasız  olarak  oraya 

ulaştırılmasının yerinde ve lüzumlu bir hizmet olacağı mütalea edilmektedir”. 212 

Bu  girişimlerin  gerçekleştiği  sırada  yönetim  tekrar  değişmiş  ve  Rodos  10  Şubat 

1947’de imzalanan Paris Antlaşması’yla Yunanistan’a devredilmiştir.213 

Rodos  başkonsolosluğun  1947  yılında  Başbakanlığa  gönderdiği  bir  rapor,  Yunan 

egemenliğine  geçen  adada  yaşayan  Türklerin  eğitim  özgürlüğünün  belirsiz 

olduğunu  ortaya  koymaktadır.  Başkonsolosluk,  Türklerin  milli  benliklerini 

korunması  için  Türkiye’den  birtakım  isteklerde  bulunmuştur.  Eğitim  ile  ilgili  olan 

talepler şunlardır: 

“‐İstikbal  ümidi  olan  çocukların  tahsilini  sağlamak  için  önümüzdeki  ders  yılından 

itibaren yurttan ehliyetli 3‐4 öğretmen gönderilmesi. 

‐Okullar için gerekli kitapların ve tedris levazımının temini. 

‐Tahsil  ve  tecrübe  görmüş,  milli  karakteri  sağlam  birkaç  yurttaşımızın  buraya 

gelerek  münasip  surette  Türklerin  arasına  karışmaları  ve  yavaş  yavaş  cemaat 

işlerinin başına geçmeleri.” 

‐Bundan  böyle  yurdumuzda  tahsilini  yapacak  Onikiada’lı  Türk  çocuklarının  hiç 

olmazsa muayyen bir müddet memleketlerine dönüp kendi meslek ve sahalarında 

çalışmalarının mecburi kalınması.”214 

Görüldüğü gibi Rodos Türklerinin eğitim kurumlarının ilerlemesi, öğrencilerin milli 

karakterde  bir  eğitim  alabilmesi  için  Britanya  dönemiyle  birlikte  girişimler 

başlamıştır. Rodos Türk Okulları Müdürü Ali Rıza İdrisoğlu’nun Türkiye’den yardım 

talebi  ve  ardından  Rodos  Başkonsolosluğu’nun  raporu  Türkiye’nin  desteğiyle 

kaybedilen  yılların  telafi  edilmesi  umudunu  taşımaktadır.  Ancak  Britanya  Askeri 

Yönetimi’nde  tanınan  bu  görece  özgürlük,  yönetimin  1947’de  Yunanistan’a 

geçmesiyle birlikte kısa süreli olmuştur. 

 

 

 

                                                            
212  Birinci,  ikinci,  üçüncü,  dördüncü  ve  beşinci  sınıflar  için  istenen  kitap  adeti  değişmekle  birlikte; 
talep  edilen  ders  kitapları  şunlardır:  Alfabe,  Okuma  Kitabı,  Dil  Bilgisi,  Hayat  Bilgisi,  Matematik, 
Geometri,  Tarih,  Coğrafya,  Yurt  Bilgisi,  Tabiat  Bilgisi,  Aile  Bilgisi,  İlkokul  Coğrafya  Atlası,  Ortaokul 
birinci sınıfta okuyan 25 öğrenci için 25 takım kitap. Bkz: BCA, 239‐613‐23, 15.11.1946. 
213 Mengeş, “a.g.m”, s. 304. 
214 BCA, 239‐613‐25, 24.06.1947. 
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İtalya/Almanya/Britanya Döneminde Rodos  ve İstanköy Türk Okulları 

Rodos Türk Okulları 

İlkokul  düzeyindeki  okulların  kimileri,  Tanzimat  Dönemi’nden  sonra  inşa 

edilmiş,İtalya/Almanya  dönemi  bir  ara  kapatılmış,daha  sonra  Britanya  Askeri 

Dönemi’nde  açılmış  ,  Yunanistan  döneminde  de  varlıklarını  1972  yılına  değin 

sürdürmüşlerdir. 

İtalya/Almanya/Britanya  Döneminde  Rodos’da  Süleymaniye  İlkokulu215    yanında  

merkez  ve  köylerde  eğitim  veren  ilköğretim  düzeyinde  okullar  bulunuyordu.  Bu 

okulların  ve  öğrencilerin  sayısı  değişkenlik  gösteriyordu.  Halkın  talebi 

doğrultusunda  yeni  bir  okul  inşa  edilirken,  özellikle  Türkiye’ye  göçler  nedeniyle 

kapanan  okullar  da  oluyordu.  1927’de  Rodos’ta  binden  fazla  Türk  öğrenciye 

karşılık  11  ilkokul  bulunuyordu.216,217  Bu  okulların  yanında  Rodos  Kız  Orta 

Okulu’nun  1930  yılların  ortalarına    değin  öğrenime  devam  ettiği  de 

belirtilmektedir.   

Anılan okullara ait bilgiler aşağıdaki gibi  özetlenebilir:  

Süleymaniye  İlkokulu  (Benito  Mussolini  İlkokulu):  Rodos’ta  Türklerine    ait  en 

seçkin  okul  Süleymaniye  Medresesi  idi.  Rodos  Türk  Halkı  arasında  Süleymaniye 

“Medresesi  (Medrese‐i  Süleymaniye)”,Süleymaniye  Camii  yanında  yer  alan 

“Osmanlı  İdadi  Mektebi”,  1876  yılında  eğitim  vermeye  başlamıştır.  1711  tarihli 

Tapu  Tahrir  Defteri  kaydında  “Mahalle‐i  cami‐i  kebir  nam‐ı  diğer  sercivan 

Medrese‐i  Süleymaniye”nin  bir  müderrisle  eğitim  verdiği  kaydedilmiştir.    Okul 

binası 1898’deki depremle yıkılınca bugünkü görünümüyle yeniden inşa edilmiştir.  

İtalyanların  Rodos’u  işgalinden  sonra  okula  ,“Benito  Mussolini  İlkokulu  (Scuola   

Elementare  Benito  Mussolini)”adı  verilmiştir.Faşizm  yönetiminin  egemen 

olmasından  sonra  okuldaki    Türkçe  eğitime  kısıtlama  getirilmiş  ve  1935  yılından 

itibaren  de    bütün  dersler  İtalyanca  yapılmaya  başlanmıştır.Bu  kapsamda  yalnız 

din  dersi  ile  Türkçe  dersinin  ,  haftanın    belirli  günlerinde  izin  verildiği 

bilinmektedir.Okul,Britanya Askeri  Yönetimi  tarafından    bir  Türk  okulu  olarak  17 

Ekim 1945’te  yeniden    açılmıştır. Bu okulda  İtalya/Almanya/Britanya Döneminde 

ders  veren  öğretmenlerin  başlıcaları;Ali  Rıza  İdrisoğlu,Hilmiye  Bubulaki,  Hüsniye 

Arnitaimamı,    Rauf  Kalaycıoğlu,  Recep Menendi,  Mehmet  Kadri,Mehmet  Ethem 

Çanga ve Mehmet  Kumanyacı’dır. 

                                                            
215  Pullukçuoğlu Yapucu, Olcay,2019.  “Bir Vakıf  Kurumu Olarak  Süleymaniye Medresesi”, Rodos ve 
İstanköy Türk Vakıfları, (Ed. Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün, Fırat Yaldız), Eğitim Yayınevi, Konya,s. 
109‐119. 
216 Mehmet Kadri, “Medrese‐i Süleymaniye”, Selam, 10 Kanunusani 1927 
217 M.Sadi Nasuhoğlu ile yapılan sözlü görüşme, 2022,İzmir 
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Arnita Köyü Camisi ve İlkokulu: Köyde Rodos merkezindeki Süleymaniye caminin 

bir benzeri  olarak inşa edilen Cami aynı zamanda köy okulu olarak da kullanılmış 

bulunmaktadır. Köydeki Türklerin şehre göç etmesi üzerine cami ve okul kapanmış 

ve sonradan yıktırılmıştır.1952 yılında Süleymaniye Okulu’nda ana okul öğretmeni 

olan  Hüsniye  öğretmenin  soyadı  “Arnitaimamı”  idi  ve  babasının  Arnita  köyü 

kökenli olduğunu söylerdi.  

Gani  Ahmet(Gannamat)İlkokulu:  Okul  binası  1926  yılında  Aşçıoğlu  Hafız  İsmail 

Efendi tarafından inşa edilmiştir. Bina cami olarak da kullanıldığı için içinde minber 

de    bulunurdu.    Hafız  İsmail  hocanın  ilk  yıllarda  hocalık  yaptığı  belirtilmektedir. 

Türkçe  yasaklanınca  da  okul  da  kapanmıştır.  Daha  sonra  okul  binası  Evkaf 

İdaresi(Vakıf) tarafından  satılmıştır.  

Girit Mahallesi İlkokulu:1887 yılında Girit adasından Rodos’a sığınan Girit Türkleri 

için  Sultan  2.Hamid  tarafından  yaptırılmıştır.Yanında  Hamidiye  Camisi 

bulunmaktadır.  

Kalemina Köyü Camisi  ve  İlkokulu:  1885  yılında  inşa edilen  cami okul  olarak  da 

kullanılmıştır.. Köydeki Türklerin şehre gelmesi üzerine okul kapanmış  ve cami de 

kiliseye çevrilmiştir. Kilise  günümüzde kullanılmaktadır.  

Kandilli  Köyü  İlkokulu:1885  yılında  inşa  edilmiştir.  Okulda  ,Cuma  namazı  da 

kıldırılırdı.  Öğretmeni Recep  Menendi idi.  

Katavya Camisi ve  İlkokulu:Bu köyde cami olarak da kullanılan ve  içinde minberi 

de bulunan bir köy okulu vardı. Britanya döneminde bu caminin de açılmasına izin 

verildi.  Camide  ders  veren  sarıklı  hocanın  adı    Halil  Razi  idi.Olasılıkla  1953‐54 

yıllarında  vefatı  üzerine  bu  okul  da  kapandı.  Ölümünden  sonra  Evkaf  İdaresi’nin 

okul binasını (camisini)  kafeterya olarak çalıştırması için bir Rum'a verildiği ve bir 

kaç yıl sonra da binasın aynı Rum'a satıldığı bilinmektedir.  

Kızıltepe İlkokulu:Tek katlı iki odalı ve geniş bir bahçesi olan bu okul 1926 yılında 

inşa edilmiştir. 2000 yılında yol genişlemesi bahanesi ile yıktırılmıştır.   

Lindoz Köyü  İlkokulu: 1884 yılında  inşa edilmiştir. Okulda,Mustafa Nazmi adında 

Lindozlu bir Türk  ,hem öğretmen, hem cami hocalığı yapmıştır. 1952 yılına kadar 

okulun  öğrencisi vardı. Köyde Türkler kalmayınca okul da kapanmıştır.  

Mikse İlkokulu: 1926 yılında Torun zade Süleyman ağa tarafından restore edilerek 

yeniden  açılmıştır.  Okul  binası  Rodos    Evkaf  İdaresi  tarafından    satılmış  ve 

yıktırılmıştır. 
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Salakoz  Köyü  İlkokulu:    Osmanlı  döneminde  inşa  edilen  okul,İtalya  döneminde 

kapatılmış, 1950 yıllarında, köydeki 10 Türk çocuğu için tekrar açılmıştır.Okul daha 

sonra kapatılmıştır.  

Uzgur  Köyü  İlkokulu:  1884  yılında  Osmanlı  döneminde  inşa  edilen  okulda  önce 

Recep Menendi ve daha sonra  Nihat Kapaklı öğretmenlik yapmıştır.  

Rodos  Kız  Okulu:Osmanlı  Dönemi’nde  Tanzimat  Dönemi’nden    sonra  açılan    ve 

yalnız  kız  öğrencilerinin  eğitim‐öğretim  gördüğü  Rodos  Kız  Okulu’nun  İtalyan 

işgalinden sonra 1930 yılların ortalarına  değin işlevini sürdürdüğü bildirilmektedir. 

Eldeki  belge  nitelikte  resimlerin  yanı  sıra    kız  okuluyla  ilgili  1932  tarihli  1.  sınıf 

öğretmenliğine  Hilmiye  Hanımın    atanmış  olduğu  haberi    bu  bildirişi 

doğrulamaktadır.218  

İstanköy  Türk Okulları 

Germe Köyü İlkokulu: Germe Köyü İlkokulu,Britanya Dönemi’nde Atatürk İlkokulu 

adını da almıştır. 

Azilo İlkokulu  

Konidario (Pili)Köyü İlkokulu: İlkokul düzeyindeki bu okulların kimileri, Yunanistan 

döneminde de varlıklarını 1972 yılına değin sürdürmüşlerdir.  

 

İtalya/Almanya/Britanya  Döneminde  Rodos  ve  İstanköy  Türk  Okulları 

Öğretmenleri 

Rodos Türk Okulları Öğretmenleri   

Ali  Rıza  İdrisoğlu:  Britanya Dönemi’nde Rodos Türk Okulları müdürlüğünü  yaptı. 

1948 yılında öldü. 

Buldanlı Hafız  

Cahide Bozacılar  

Cemal Terzi 

Durmuş Kocaoğlu /Öğretmen‐İmam: İstanköy Armita Köyü’nde görev yaptı. 

Hacı Halil/ Öğretmen‐İmam:  Katavya  İlkokulu’nda görev yaptı. Ölüm  tarihi  1974 

yılıdır. 

                                                            
218 Selam, 2 Eylül 1932   Tayin: Boşalan kız okulu 1. Sınıf öğretmenliğine Hilmiye Hanım 
getirilmiştir. 
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Hasan Basri 

Hesna Yegane 

Hilmiye  Bubulaki    :    İtalyan  Kız  Muallim  Mektebi’ni  bitirdi.Süleymaniye 

İlkokulu’nda görev yaptı. 

Hüseyin Danazade 

Hüsniye Kayacaoğlu 

İbrahim Saadet 

M.Rauf Kalaycıoğlu: 28 Şubat 1915 Rodos ta doğdu,12 Aralık 1983 tarihinde öldü. 

İtalyan okullarında eğitim aldı ve  öğretmen olarak mezun oldu. İtalya‐Almanya ve 

Britanya  döneminde  Türk  okullarında  uzun  yıllar  eğitim  verdi.Daha  sonra 

Yunanistan döneminde de Süleymaniye Okulu’nda görev yaptı. 

Mehmet Dana: Süleymaniye İlkokulu’nda din dersi öğretmenliğini yaptı. 

Mehmet  Ethem  Çanga:1915  doğumludur.Süleymaniye  Okulu’nda  beden  eğitimi 

dersi  öğretmeniydi,ancak    aynı  zamanda  diğer    derslere  de  girerdi.1945  yılında 

adadaki  Britanya yöneticilerin verdikleri  izinle RodosTürk Halk Kulübü(RTHK)’nün  

kuruluşunda ve etkinliklerinde etkin rol oynadı. Rodos Türklerinin arasında Çanga 

Mehmet Ethem bir  simge haline gelmişti.  

Mehmet Kadri Alayalı: Uzgur Köyü İlkokulu’nda görev yaptı. 

Mehmet  Kadri:  Süleymaniye Medresesi’nin  ilk  müdürlerinden  birisidir.  Tarih  ve 

Coğrafya Öğretmenliği yapmasının yanı sıra, 1926’da Evkaf Meclisi yönetim kurulu 

memurluğu, 1930 ve 1933 yıllarında İslam Cemaati heyeti   üyeliği ve 1934‐35 yılı 

vilayet  mahkemesi  aza  mülazımlığına  tayin  edilmiştir.  Mehmet  Kadri,  aynı 

zamanda  Rodos’ta  1926  ve  1936  arasında  yayınlanmış    Selam  adlı  Gazetesi’nin  

sahibi  ve  yazarlarından  idi.Mehmet  Kadri  2.Dünya  Savaşı  sırasında  Rodos’ta 

yaşanan açlık sonucu ailesiyle birlikte İzmir’e göç etti ve “Dekak” soy adını  aldı.   

Mehmet Külünk 

Mehmet Sarı  

Münire Kaffeci 

Nihat Kapaklı: 1924 yılında doğdu ve 1987 yılında öldü. 

Recep Kayserili/ Öğretmen‐İmam: Kandilli Köyü’nde görev yapmıştır. 1900 yılında 

doğdu ve 1985 yılında öldü. 
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Recep Menendi: Uzgur Köyü ve Süleymaniye İlkokulu’nda görev yaptı. 

Saliha Çaldırgöz    

Sıdıka Beker  

Sıdıka Diker 

Süleyman Çaldırgöz  

Şinasi Demirci: 1921 doğumludur. 

Vildan Tabak: Süleymaniye ve Kızıltepe İlkokulu’nda görev yaptı. 

Zinet Sapsız 

İstanköy Türk Okulu Öğretmenleri 

Halit Meisli: 1894 İstanköy’de doğdu ve İtalya döneminde başlayarak  Yunanistan 

döneminde öğretmenlik yaptı. 1979 yılında öldü. 

Memnune  Kadri  Donlu:  1914  İstanköy  doğumludur.  1927’de  öğretmen  okulunu 

bitirdi  ve  İtalya  döneminde başlayarak    Yunanistan  döneminde de  45  yıl  süreyle 

başta Germe Köyü olmak üzere 1972 yılına değin öğretmenlik yaptı 

Remziye  Kunulaki:  1914  İstanköy  doğumludur.  İtalya  döneminde  başlayarak  

Yunanistan döneminde de 1972 yılına değin 32 yıl öğretmenlik yaptı. 

 

Sonuç 

Rodos’un 1912’de İtalya tarafından işgaliyle birlikte Rodos ve Onikiada Türkleri için 

zorlu bir süreç başlamıştır. Özel olarak eğitim ve kültür alanına bakıldığında, tedrici 

olarak  yürütülen  politikalarla  Türklerin,kendi  benliğini  ve  özünü  kaybetme 

sürecine sokulmuşlardır. 

Türk  okullarında  İtalyanca  dersi  verilmesiyle  başlayan  süreç,  öğretmenlerin 

İtalyanca  kursu  alması  zorunluluğuyla  devam  etmiştir.  İtalyan  okullarına  geçiş 

teşvik  edilmiş  ve  bu  geçiş  gönüllük  esasına  dayanmıştır.  Türk  okulları,  Mario 

Lago’nun  Adalar  Valiliği  sırasında  diğer  dönemlere  göre  daha  özerk  bir  şekilde 

yönetilmişlerdir. Ancak 1930’lara gelindiğinde İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemde 

faşist  İtalyan  yönetimi  etkisini  Rodos’ta  da  hissettirmiştir.  Rodos  Türklerinin 

kültürel varlıkları yok sayılmış, Türk okulları kapatılmıştır. Eğitim dili olarak sadece 

İtalyanca egemen olmuştur. 1937’de Rodos Türklerinin en önemli eğitim kurumu 

olan Süleymaniye Medresesi’nin kapatılmasıyla birlikte Rodos Türklerine büyük bir 

darbe vurulmuştur. 
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Benzer süreç,İstanköy Türkleri için de geçerli olmuştur. 

İkinci  Dünya  Savaşı  sırasında  gerçekleşen  işgal  sırasındaki  açlık  ve  kıtlık,  da  Türk 

nüfusunun  azalmasına  neden  olmuştur.  Britanya  Askeri  Yönetim  döneminde 

yaşanan  görece  rahatlama;Süleymaniye  Medresesi’nin  açılması,  Türkçe  eğitimin 

başlaması  ve  Türkçe  bir  gazetenin  yayımlanması  gibi  olumlu  sonuçlar 

doğurmuştur.  Ancak  İtalyan  döneminde  Türklerin  eğitim  hayatında  yaşanan 

tahribat bu kısa sürede onarılamamıştır. 

Bu  tahribatın  Yunanistan  döneminde  giderek  ivme  kazandığı  ve  iki  dillilik 

temelinde  sürdürülen  eğitim‐öğretimin  daha  sonra  1972  yılında  Rodos  ve 

İstanköy’de  sonlandırıldığı  ve  buna  bağlı  olarak  Türk  kimliğinin  inkar  edildiği 

bilinmektedir. 
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Ekler 

 

İtalya Dönemi’nde Rodos  Kız Orta Okulu mezunları. Rodos,1927(Kaynak: M.Sadi Nasuhoğlu) 

 

İtalya Dönemi’nde Benito Mussolini İlkokulu [Scuola Elementare Benito Mussolini/Süleymaniye 

İlkokulu]”Öğretmenleri(Sağdan sola:Recep Menendi,Mehmet Ethem Çanga,Ömer Bektaş,Hoca Hasan 

Meisli,Ali Rıza İdrisoğlu,Adı tespit edilmeyen bir kişi,Cahide Hanım, Adı tespit edilmeyen bir  Hoca ve 

Mehmet Kumanyacı) ve öğrenciler,Rodos,1930‐1935 yılları(Kaynak: M.Sadi Nasuhoğlu) 
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İtalya Döneminde  Rodos‐İstanköy Mekteplerinde 4.üncü Sınıflarda Okutulan “Kıraat” kitabı                              

 Yazarı:Mehmet Kadri, 1935(Kaynak: M.Sadi Nasuhoğlu) 
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İtalya Dönemi’nde Benito Mussolini İlkokulu [Scuola Elementare Benito Mussolini/Süleymaniye 

İlkokulu]”İkinci sınıf  öğrencileri İtalyan Öğretmenleri ile,Rodos,1938(Kaynak: M.Sadi Nasuhoğlu) 

                                                       

 

Britanya Dönemi’nde “Rodos ve İstanköy Türk Okulları”,”Karne” ve “Diploma”larında kullanılan Türk 

Bayrağı  Amblemi(Kaynak:A.Nuri Alayalı) 
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“Rodos Türk Halk Kulübü” amblemi. Dernek Britanya Askeri Yönetimi döneminde kurulmuştur. 

Burada vurgulanması gereken nokta, dernek başlığında "Türk" teriminin kullanılmasına izin 

verilmesidir. Bu iki açıdan önemlidir. Birincisi, adalardaki Türk varlığını kabul etmesidir. İkincisi, 

Britanya Yönetimi'nin ardından adaya yerleşen Yunan Devleti'nin "Türk yok, Grek Müslüman var" 

söyleminin geçersizliğini kanıtlıyor olmasıdır. (Kaynak:Kaymakçı‐Özgün,2020) 

 



95 
 

 

Britanya Dönemi’nde Süleymaniye İlkokulu’nda 23 Nisan Kutlaması. Rodos,1945‐1946 yılları(Kaynak: 

A.Nuri Alayalı) 

 

Britanya Dönemi’nde Germe İlkokulu 4.Sınıf Öğrencileri öğretmenleri Mehmet Bey ile 

(Arkada:Soldan sağa‐Kalyoncu Ahmet,Şükrü Tokmakoğlu,Ali Germeli,Mehmet Bey‐

Öğretmen,Mustafa,Cahit,Mehmet Yeğenoğlu,İbrahim Hacılaki,Önde soldan sağa‐Hüseyin 

Memiş,Azize Timur,Ayten Hacelaki,Hafize,Sıdıka Kavas,Mehmet 

Karadenizli),İstanköy,1947(Kaynak:Ali Hüsemoğlu) 
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Rodos Türk Okulları Müdürlüğü 

Britanya Dönemi 1945‐1946 Ders Senesi İlkokul Not Karnesi(Kaynak: A.Nuri Alayalı) 
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Britnya Dönemi İstanköy Türk Cemaatı Germe Köyü Atatürk İlkokulu  İlköğrenim  

Diploması(Kaynak:Ali Hüsemoğlu) 
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Britanya Dönemi Rodos ve İstanköy Türk Okulları’nda okutulan Resimli Alfabe(Kaynak: M.Sadi 

Nasuhoğlu) 

 

Britanya Dönemi Rodos ve İstanköy Türk Okulları’nda okutulan bir kitap 

(Kaynak: A. Nuri Alayalı) 
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Selam Gazetesi(1926‐1936) 

(Kaynak: Meryem Orakçı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodos Gazetesi(1945‐1946) 

(Kaynak: A. Nuri Alayalı) 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

RODOS  ve İSTANKÖY TÜRK 

TOPLUMUNDA   YUNANİSTAN  

YÖNETİMİ SIRASINDA EĞİTİM‐ÖĞRETİM 
 

   



102 
 

RODOS ve İSTANKÖY TÜRK TOPLUMUNDA   YUNANİSTAN  YÖNETİMİ 

SIRASINDA EĞİTİM‐ÖĞRETİM 

Nilüfer ERDEM‐Mustafa KAYMAKÇI 

Giriş 

Dil, toplulukları ve süreç içinde oluşan millet denilen sosyal varlıkları birleştiren ve 
bireyleri  arasında  duygu,  düşünce  ve  kültür  akışını  oluşturan  bir  olgudur.  Bütün 
bunların  aracı  olan  dil,  eğitim  açısından  da  çok  önemlidir.  Düşünce,  ancak  dile 
aktarılmak  suretiyle  bilgiye  dönüşebilir  ve  bilgi  de  sadece  dilin  aracılığıyla 
öğretilebilir. Dilin önemli özelliklerinden birisi de; o topluluğu oluşturan bireylerin 
ortak  bir  biçimde  uymaları  ve  paylaşmaları  gereken  kuralları,  ilkeleri,  ortak 
inançları, görüşleri ve benzeri özellikleri kuşaktan kuşağa aktarmasıdır. Toplumları 
kalıcı kılan, dilin bu kültür taşıyıcılığı özelliğidir. Dil  ile kültür arasında sıkı bir  ilişki 
vardır ve ikisi birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturur.219 

Anadil  de  çok  kültürlü  ortamlarda  yaşayan  farklı  soyların  ya  da  etnik  grupların 
kendi  öz  kimliklerini  koruyarak  o  toplum  içinde  varlıklarını  sürdürebilmesi 
açısından  çok  önemli  bir  paya  sahiptir.  Dilin  kültürü  aktarım  işlevi  göz  önüne 
alındığında anadilini koruyamayan farklı soyların ya da etnik grupların zamanla öz 
kültürlerinden de uzaklaşarak kaybolma tehlikesi ile karşılaşmaları söz konusudur. 
Anadil topluluk bireylerinin en kolay sosyalleştiği, etkileşimde olduğu ve gelişimini 
en rahat devam ettirebildiği dildir. O nedenle anadilde eğitim hakkının tanınması 
temel bir insan hakkıdır ve anadilin yaşamın her alanında kullanılabiliyor olması da 
temel  insan  haklarındandır.  Anadilde  eğitim  hakkına  kavuşabilmiş  olan 
toplulukların  her  anlamda  gelişimi  daha  fazla  olacak  ve  topluluklar  arasındaki 
eşitsizlik  de  ortadan  kalkacaktır.  Ayrıca,  yapılan  bütün  araştırmalar  anadilinde 
eğitim almış çocukların eğitim hayatlarında daha başarılı olduklarını,  ikinci dildeki 
gelişmenin  en  önemli  ön  göstergesinin  anadildeki  yetkinlik  olduğunu  ortaya 
koymaktadırlar.220  Bütün  bu  nedenlerle  17  Kasım  1999  tarihinde  UNESCO 
tarafından  21  Şubat,  “Uluslararası  Anadil  Günü”  olarak  ilan  edilmiş  ve  2000 
yılından bu yana dünyada kültürel  çeşitliliği  ve  çok dilliliği  desteklemek amacıyla 
kutlanmaya başlanmıştır.221Anadil,  belirtildiği  üzere  kimliği  belirleyen  ve  koruyan 
ögelerin  en  önemlisidir.  Aileden  sonra  anadili  öğreten  kurumların  başında  ise 
okullar gelmektedir. 

                                                            
219 Akarsu, Bedia,1998. Wilhelm von Humboldt’da Dil‐Kültür Bağlantısı,  İstanbul,  İnkılap Kitabevi, s. 
l5‐16. 
220 Ortaöğretimini Yunanistan’da tamamlamış Batı Trakyalı Türk azınlık öğrencilerinin Yunanca yazılı 
anlatım  becerilerinin  değerlendirildiği  bir  araştırma,  iki  dilli  (Türkçe  ve  Yunanca)  eğitim  almış 
öğrencilerin  başarısının,  sadece  Yunanca  eğitim  almış  olanlara  göre  daha  yüksek  olduğunu  ortaya 
koymuştur. Bkz: Noyan Hacıpaşaoğlu,2017. Ortaöğretimini Yunanistan’da Tamamlamış Türk Azınlık 
Öğrencilerinin  Yunanca  Yazılı  Anlatım  Becerilerinin  Değerlendirilmesi,  Trakya  Üniversitesi  Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne 
221 https://www.unesco.org.tr/Home/AnnouncementDetail/209 [Erişim: 31.01.2022] 
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Adaların 1947 yılında Yunanistan’a  verilmesinin ardından Rodos  ve  İstanköy’deki 
Türk  okullarında  1972  yılına  değin  Türkçe  ve  Yunanca  olarak  iki  dilli  eğitim‐
öğrenim  gerçekleştirilmiştir.  Ancak  sonrasında  Yunan  Yönetimi  tarafından  Rodos 
ve  İstanköy  adalarında  yaşamakta  olan  Türklere  karşı  bir  kültürel  soykırım 
politikası  uygulanmıştır  ki,  bunun  en  somut  göstergelerinden  biri  iki  dilli  eğitim 
veren Rodos ve İstanköy Türk okullarının 1972 yılından itibaren kapatılmasıdır.222  

Bu  bağlamda  kaleme  alınan  “Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin  Yunan  Yönetimi 
Dönemindeki  Eğitim‐Öğretimi”    başlıklı  bölümün  öncelikli  amacı,  Rodos  ve 
İstanköy’de 1947  yılından 1972  yılına değin  iki  dilli  eğitim veren Türk okullarının 
varlığını ve bu okullarda uygulanan eğitimin niteliğini ortaya koymaktır. Sonrasında 
Yunan223 devlet okullarında devam eden adalı Türklerin eğitimlerini mercek altına 
yatırmak  ve  elde  edilecek  veriler  ışığında  adalarda  Yunan  Yönetimi  tarafından 
uygulanmakta olan kültürel soykırımına karşı önermeler yapmaktır.  

 

Yunan Yönetimi Döneminde Rodos ve İstanköy Türk Okulları  

Adaların 1947 yılında Yunanistan’a verilmesinden 1972 yılına kadar geçen süreçte 
Rodos ve İstanköy’deki Türk çocukları Yunan bir müdür tarafından yönetilen , Türk 
ve  Yunan  öğretmenlerin  birlikte  görev  yaptıkları  kendilerine  ait  okullarda  eğitim 
görmüşlerdir.  Bazı  derslerin  Türkçe,  bazılarının  ise  Yunanca  olarak  verildiği  bu 
okullar, Yunan Yönetimi’nin ilk yıllarında Onikiada Askeri Yönetimi’ne, sonrasında 
ise  adalardaki  diğer  okullar  gibi  Yunan  Milli  Eğitim  ve  Dinişleri  Bakanlığı’na 
bağlanmışlardır.  Türk  öğretmenlerin  maaşları  1947‐1952  döneminde  vakıf 
gelirlerinden sağlanırken, 1952’den sonra Yunan Devleti tarafından ödenmiştir. Bir 
diğer    deyişle  1952’den  sonra  Türk  öğretmenler  devlet  memuru  haline 
gelmişlerdir.224  

Rodos ve İstanköy’deki Türk okullarında 1971‐1972 eğitim‐öğretim yılında Türkçe 
verilen derslere, 1972‐1973 eğitim‐öğretim yılında  ise din dersine son verilmiştir. 
Türk öğretmenler evlerine gönderilmiş, ancak maaşları ödenmeye devam etmiş ve 
daha sonra emekli edilmişlerdir. Türkçe derslere son verilmesi konusu sözlü olarak 
düzenlendiğinden  dolayı,  Rodos  ve  İstanköy’deki  eğitimi  ele  alan  çalışmasında 

                                                            
222  Kaymakçı,  Mustafa,2017.  Rodos  ve  İstanköy  Türklüğü  Ansiklopedisi.  İzmir,  Rodos,  İstanköy  ve 
Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları, s. 90‐94 
223 Çalışmamızda Ortodoks olan ve   Yunanca konuşan  (Rumca denilen dil çok hafif  şive  farklılığı  ile 
Yunancanın  aynıdır)  Türk  uyruklu  azınlık  mensupları  için    “Rum”,Yunanca  konuşan,  Ortodoks 
Yunanistan vatandaşları için   “Yunan” sözcüğü kullanılmıştır.  
224  Yunan  Krallığı  İçişleri  Bakanlığı  Yabancılar  Polisi  Genel Müdürlüğü’nün  [Βασιλείον  της  Ελλάδος 
Υπουργείον Εσωτερικών Γενική Διεύθυνσις Αλλοδαπών Τμήμα] 2. Bürosunun [Β’ Γραφείο], Temmuz 
1952’de  hazırlamış  olduğu  421/2/20/4  sayılı  “Yunanistan’da  Yaşayan  Müslümanlar  [Περί  των  Εν 
Ελλάδι Βιούντων Μουσουλμάνων]” adlı   raporu; Sadi Nasuhoğlu ile gerçekleştirilen sözlü görüşme, 
İzmir 2022. 
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Savvato225 S. Savvidu’nun da dikkat çektiği gibi  resmi   belgelerde bu konuya tam 
bir kesinlikle yer verilmemiştir.226 

Geleneksel  Osmanlı  sisteminde,  öğretmenler  genellikle  imamlık  görevini  de 
yürüttüklerinden  dolayı,  okullar  camilere  bitişik  ya  da  aynı  bahçe  içinde  inşa 
edilmişlerdir. Batı Trakya Türklerine ait okullara da bakıldığında bu durum açık bir 
şekilde görülmektedir. Örneğin Gümülcine 2. Azınlık İlkokulu olarak isimlendirilmiş 
olan  Kırmahalle  İlkokulu,  Kırmahalle  Kara  Mehmet  Camii  bahçesinde,  yine 
Gümülcine  3.  Azınlık  İlkokulu  olarak  isimlendirilmiş  olan  Yenicemahalle  İlkokulu, 
Yenicemahalle  Mahmut  Ağa  Camii  bahçesindedir.227  Türk  çocuklarının  Yunan 
Yönetimi  döneminde  Rodos  ve  İstanköy’de  devam  etmiş  oldukları  okullar 
incelendiğinde, adalarda da benzer bir durumun olduğu görülecektir.228 

Rodos Türk Okulları 

Ganiahmet (Gannamat) İlkokulu  

Tek  öğretmenli  ve  tek  derslikli  bir  okul  olarak  1926  yılında  Aşçıoğlu Hafız  İsmail 
Efendi tarafından inşa edilmiştir. Derslikte mihrabın bulunması, eski Ramazanlarda 
mescit olarak da kullanıldığını göstermektedir. Okulun karşısında bir öğretmen evi 
yer almaktaydı.  

Okulda 1940’lara kadar Şerif Ali Hoca hizmet etmiştir. Okulun öğretmenliğini uzun 
yıllar  sürdüren  ve  Ganiahmet  (Gannamat)    İlkokulu  dendiğinde  ilk  akla  gelen 
öğretmen  Mustafa  Bastıyalı’dır.  Okulda,  Gültekin  Kayalı  ve  Kemal  Kaymakçı  da 
görev yapmışlardır. Bugün kapalı olan okul harabeye dönüşmektedir. 

Girit Mahallesi İlkokulu 

Girit Mahallesi  İlkokulu,  19.  yüzyılın  sonunda  Girit’te  soykırıma  uğramamak  için 
Rodos’a göç etmek zorunda kalan Girit göçmenleri için 1887 yılında 2.Abdülhamid 
Dönemi’nde  yaptırılmıştır.  Okul,  Mikse  mahallesinde  yine  2.  Abdülhamid 

                                                            
225  Yunancanın  Türk  Alfabesi  kullanılarak  yazılışı  konusunda  Türkiye’de  kurum  ve  kişilerin  farklı 
uygulamalara  gittikleri  görülmüştür.    Suat  Sinanoğlu,  Türk  Tarih  Kurumu,  Ankara  Üniversitesi  Dil, 
Tarih  ve  Coğrafya  Fakültesi,  Millî  Kütüphane  uygulamaları  buna  örnek  olarak 
gösterilebilir.Çalışmamızda  ,  kullanılan  transliterasyon uygulamalarından hiçbiri  benimsenmemiştir. 
Çünkü  bizim  kanaatimize  göre,  bunların  hiç  birinde  Yunanca  okunuş  tam  olarak 
karşılanamamaktaydı.  Bu  esasen,  Yunancada  i,  e  ve  o  gibi  seslerin  birden  fazla  harfle 
karşılanmasından ve bunların farklı olarak belirtilmesi gerektiğinden kaynaklanan bir zorluktu. Tüm 
bunları düşünerek çalışmamızda Yunanca   sözcüklerin okunuşu esas alınmış   ve   sözcüğün Yunanca 
olarak en yakın okunuş şekli verilmeye çalışılmıştır. 
226  Σαββάτω  Σ.  Σαββίδου  [Savvato  S.  Savvidu],  Πολιτισμική  Πολυμορφία  και  Εκπαιδευτικά 
Χαρακτηριστικά στα Νησιά Ρόδος‐Κως  [Rodos ve  İstanköy Adalarında Kültürel Çeşitlilik ve Eğitimin 
Özellikleri], https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/15675#page/1/mode/2up [Erişim 25.01.2022] 
227 Erdem, Nilüfer,2003. Lozan Antlaşması’ndan Günümüze Batı Trakya Türklerinin Eğitim ve Öğretim 
Birliği  Sorunu,  İstanbul  Üniversitesi  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılap  Tarihi  Enstitüsü,  Basılmamış  Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul 
228 Çelikkol, Zeki,1992. Rodos’taki Türk Eserleri ve Tarihçe, Genişletilmiş Mukayeseli 2. Baskı, Ankara, 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 97‐98,107. 
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tarafından  yaptırılan Girit  evlerinin bitişiğindeki  camiin  yanındadır.  1972  yılından 
itibaren  kapalı  durumda  olan  okulda  uzun  yıllar  Ahmet  Hüdür’ün  öğretmenlik 
yaptığı bilinmektedir.  

Kandilli İlkokulu 

Kandilli  İlkokulu  tek  dersliklidir  ve  Kandilli  Köyü’ndeki  Türk  çocuklarına  eğitim 
vermek  amacıyla  inşa  edilmiştir.  Kısa  bir  dönem  Mustafa  Bastıyalı’nın  da 
öğretmenlik  yaptığı  bu  okulda,  2.Dünya  Savaşı’ndan  1972  yılına  kadar  uzun  bir 
dönem Recep Kayserili öğretmenlik yapmıştır. 

Katavia İlkokulu 

Katavia  İlkokulu  tek  dersliklidir  ve  Katavia  Köyü’ndeki  Türk  çocuklarına  eğitim 
vermek amacıyla inşa edilmiştir. Hacı Halil Efendi söz konusu okulun öğretmenliği 
yanında köy imamlığı görevini de yürütmüştür. 

Kızıltepe İlkokulu 

Rodos  Evkaf  İdaresi  tarafından  1926  yılında  iki  derslikli  olarak  inşa  edilmiş  olan 
Kızıltepe İlkokulu, 1972 yılından itibaren kapalı durumdadır. 1935‐1936 ders yılına 
kadar  Rahmi  Hocanın  tek  başına  öğretmenlik  yaptığı  okula  daha  sonra Mustafa 
Bastıyalı  ikinci  öğretmen  olarak  atanmıştır.  Bir  süre  sonra  anaokulunda  göreve 
başlayan  Vildan  Tabak’ın  okulun  tüm  sınıflarını  okutarak  emekliliğine  kadar  bu 
okulda hizmet etmiş olduğu bilinmektedir. Gültekin Kayalı da okula yıllarca emek 
vermiştir. 

Lindos İlkokulu 

Lindos  İlkokulu,  Rodos’un  güneydoğu  kıyısında  bulunan  ve  adanın  üç  eski 
kentinden  biri  olan  Lindos’taydı.  Ne  zaman  kapatıldığına  dair  bilgi  yoktur.  1989 
yılında yıkıldığı belirtilmektedir. 

Mikse İlkokulu 

Mikse  okulu  tek  derslikli  olarak  1926’da  inşa  edilmiş  ve  1972’ye  kadar  Türk 
çocuklarına  hizmet  etmiştir.  Avlusunda  bir  öğretmen  evi  ve  fırın  bulunan  okul 
satılmasının ardından yok edilmiştir. 

Okulda  1920‐1930  yıllarında  Abdullah  Hasan  Hüseyin  Efendi  (Osmanlı  Yönetimi 
döneminde Rodos’ta önce sandık emini, daha sonra da mal müdürü olarak görev 
yapmıştır),  2.Dünya  Savaşı’ndan  sonra  Mehmetali  Kapancı,    Ahmet  Hüdür  ve 
Gültekin Kayalı öğretmenlik yapmışlardır. 

Salakos İlkokulu  

Salakos  köyünde  yer  alan  okul,  1949‐1950  eğitim‐öğretim  yılında  öğretmen  ve 
yeterli  sayıda  Türk  öğrenci  olmamasında  dolayı  kapatılmıştır.  Salakos  köyü 
öğretmenliğini ve cami  imamlığını uzun süre aynı kişi  sürdürmüş olmasına karşın   
adı belirlenememiştir. 
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Süleymaniye İlkokulu 

Rodos  Türk  Halkı  arasında  büyük  olasılıkla  geçmişe  duyulan  özlem  nedeniyle 
Süleymaniye  “Medresesi  (Medrese‐i  Süleymaniye)”  adıyla  anılan  ve  Süleymaniye 
Camii  yanında  yer  alan  “Osmanlı  İdadi  Mektebi”,  1876  yılında  eğitim  vermeye 
başlamıştır. Çünkü birkaç yüzyıl öncesinden itibaren Rodos’ta bu adla bir medrese 
yer almaktaydı. 1711  tarihli  Tapu Tahrir Defteri  kaydında “Mahalle‐i  cami‐i  kebir 
nam‐ı  diğer  sercivan  Medrese‐i  Süleymaniye”nin  bir  müderrisle  eğitim  verdiği 
kaydedilmiştir.    Okul  binası  1898’deki  depremle  yıkılınca  bugünkü  görünümüyle 
yeniden inşa edilmiştir.229  

İtalyanların  işgalinden  sonra  bina,“Benito  Mussolini  İlkokulu  [Scuola  Elementare 
Benito Mussolini]” olarak hizmet vermiştir. Okulun, bir Türk okulu olarak 1945’te 
açılışı Rodos Türk Gazetesi’nin 6.  sayısında, “Adalar Türklüğünü müdafaa edecek 
neslimiz, bugün ilk ve hür adımını atmıştır” cümlesiyle duyurulmuştur. 

Okul,  Rodos’un  1947  yılında  Yunanistan’a  verilmesinden  sonra  Türk  çocuklarının 
okuduğu bir ilkokula dönüştürülmüş ve 1972 yılına değin Türkçe ve Yunanca olarak 
iki  dilli  eğitim  veren  bir  ilkokul  olarak  hizmet  vermeye  devam  etmiştir.  İki  dilli 
eğitim  verildiğinden  dolayı  haliyle  okulda  Türk  ve  Yunan  öğretmenler  yan  yana 
görev  yapmışlardır.  Söz  konusu  ilkokulda  iz  bırakan  Türk  öğretmenler  arasında 
Rauf Kalaycıoğlu, Mustafa Bastıyalı, Şinasi Siladoyya, Kemal Kaymakçı ve Hüsniye 
Arnitalı’nın  adları sayılabilir.230  

 “Rodos 13.  İlkokulu [13on Dimotikon Sholion]” olarak  isimlendirilmiş olan okulda 
1972 yılında Türkçe yürütülen dersler kaldırılmıştır. Bir diğer ifadeyle 1972 yılında 
Türk okulu olarak faaliyetinin durdurulmasının ardından, Türk çocuklarının Yunan 
çocuklarla  birlikte  eğitim  aldıkları  bir  devlet  ilkokuluna  dönüşmüştür.  Okul 
1974’ten itibaren “Rodos 10. İlkokulu [10on Dimotikon Sholion]” olarak tüm Yunan 
okullarının müfredat programı ile faaliyetini sürdürmüştü.231  

Okul binası, Eski Eserler İdaresi’nce altında St. Jean Kilisesi kalıntılarının bulunduğu 
ve bunların ortaya çıkarılması gerektiği bahanesiyle yıkılmak istenmiştir. Rodos ve 
İstanköy  Türklerinin  Türkiye’deki  temsilcisi  olan  “Rodos,  İstanköy  ve  Onikiada 
Türkleri  Kültür  ve  Dayanışma  Derneği”nin  karşı  çıkışı  ve  konunun  uluslararası 
kamuoyuna  yansıtılmasıyla  yıkım  durdurulmuştu.232  Bina  uzun  yıllar  harap 

                                                            
229  Süleymaniye  Medresesi  için  bkz:  Yapucu,  Olcay  Pullukçuoğlu,2019.  “Bir  Vakıf  Kurumu  Olarak 
Süleymaniye Medresesi”, Rodos  ve  İstanköy  Türk  Vakıfları,  (Ed.,) Mustafa  Kaymakçı,  Cihan Özgün, 
Fırat Yaldız, Eğitim Yayınevi, Konya, s. 109‐119. 
230 Kaymakçı,Mustafa, Rodos ve İstanköy Türklüğü Ansiklopedisi, s. 32‐33. 
231  Bkz.  Σαββάτω  Σ.  Σαββίδου  [Savvato  S.  Savvidu],  Πολιτισμική  Πολυμορφία  και  Εκπαιδευτικά 
Χαρακτηριστικά στα Νησιά Ρόδος‐Κως  [Rodos ve  İstanköy Adalarında Kültürel Çeşitlilik ve Eğitimin 
Özellikleri], https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/15675#page/1/mode/2up [Erişim 25.01.2022] 
232 Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin  8 Aralık 2000 
tarihli   “Süleymaniye Medresesi’nde Yıkımı Durdurun” adlı basın açıklaması. Bkz: 
Kaymakçı, Mustafa,2014. “Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği’nin Kısa Tarihçesi”, Rodos ve İstanköy Türklüğü, Genişletilmiş 2. Baskı, (Ed.,) 
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durumda  bırakılmıştı.Daha  sonra  Yunanistan’ın  Ege  Üniversitesi’ne  devredilmiş 
olduğu ve restorasyon  çalışmalarına başlandığı bildirilmektedir .233  

Uzgur İlkokulu 

Rodos’ta  Türklerin  yerleştiği  en  eski  köy  olan  Uzgur’daki  Türk  ilkokulu, 
yağhanelerin  bulunduğu  köy  meydanında  yer  alan  tek  katlı  bir  binada  hizmet 
vermekteydi.    Okul  binasının  tam  olarak  ne  zaman  inşa  edildiği  bilinmemekle 
birlikte geniş avlusunda bir öğretmen evi yer almaktaydı. Okulda uzun yıllar Recep 
Menendi görev yapmıştır. Recep Menendi’nin İtalya’ya askere gitmesinin ardından 
boşalan  Uzgur  öğretmenliğine  Nihat  Kapaklı  atanmıştır.  Ahmet  Hüdür,    Şinasi 
Sıladoyya  ve  Mustafa  Bastıyalı’nın  da  bu  okulda  öğretmenlik  yaptıkları 
bilinmektedir.  1968  yılında  deprem  tehlikesine  karşı  Türk  çocukları  Taşkesik 
mevkiindeki Yunan ilkokuluna aktarılmışlardır. 

Rodos Anaokulu 

Rodos’ta 1947‐1948 eğitim‐öğretim yılından itibaren Türk çocukları için, Yunan bir 
öğretmenin ders verdiği bir anaokulu açılmıştır. Bu anaokula ilk yıl 41 Türk çocuğu 
kayıt yaptırmıştır. 234  

İstanköy Türk Okulları 

Germe İlkokulu 

Germe  (Platani)  Köyü’nde  salt  Türk  çocuklarına eğitim‐öğretim veren üç  derslikli 
bir  ilkokul  bulunmaktaydı.  1.  ve  2.  sınıflar  birinci,  3.  ve  4.  sınıflar  ikinci,  5.  ve  6. 
sınıflar üçüncü derslikte ders görmekteydiler. 

Azilo İlkokulu 

İstanköy’ün  şehir  merkezinde  yer  alan  Azilo  İlkokulu,  Türk  ve  Yunan  çocukların 
birlikte ders aldıkları bir okuldu.   Altı dersliği bulunan okulun üç dersliğinde Türk, 
diğer üç dersliğinde ise Yunan çocukları ders görmekteydiler.  

 

 

                                                                                                                                                       
Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün, Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği Yayınları, s. 303‐304. 
233 Süleymaniye Medresesi ise ilgili 22 Mayıs  2022 tarihi itibariyle   son durum: 22 Mayıs  
2022 tarihli Rodos  “RODİAKİ” gazetesinde Süleymaniye Okulu’nun  restore edileceğine ait 
ayrıntılı bir yazı yayınlanmıştır. Yazıda okulun özgün adı olan “Süleymaniye Medresesi”nin  
adı hiçbir yerde geçmekte ve  adının  da “Rodos Şehrinde Ortaçağ döneminde  Neo‐klasik 
Okul‐Neoclassic  School  In  The Medioeval  City  Of  Rhodes”  olduğu  bildirilmektedir.Ayrıca 
okulun  sahibi olarak da Güney Ege Bölge Amirliği (Onikiadalar Valiliği) adı kaydedilmiştir. 
Oysa Süleymaniye Medresesi’nin  binası bilindiği üzere Rodos Türk Vakfı’na aittir. 
234  Bkz.  Σαββάτω  Σ.  Σαββίδου  [Savvato  S.  Savvidu],  Πολιτισμική  Πολυμορφία  και  Εκπαιδευτικά 
Χαρακτηριστικά στα Νησιά Ρόδος‐Κως  [Rodos ve  İstanköy Adalarında Kültürel Çeşitlilik ve Eğitimin 
Özellikleri], https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/15675#page/1/mode/2up [Erişim 25.01.2022] 
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Konidario (Pili) İlkokulu 

İstanköy’ün Pili bölgesindeki Konidario İlkokulu, 1953 yılında Yunan Milli Eğitim ve 
Dinişleri  Bakanlığı’nın  emriyle  kapatılmıştır.  Okulun  öğretmeni  Hasan  Hüseyin 
Hacıkabak’tır.  Bir  camii  ve  Müslüman  mezarlığı  bulunan  Pili’deki  Türklerin  bir 
bölümü, daha sonra  Germe’ye göç etmişlerdir. 

Germe Anaokulu 

Germe  (Platani)’de  1957  yılında  Türk  çocukları  için  bir  anaokulu  açılmıştır. 
Anaokulunun hangi yıla kadar eğitimini sürdürdüğü tespit edilememiştir.235 

 

Yunan Yönetimi Döneminde Rodos ve İstanköy’deki Türk Öğretmenleri 

Öğretmen,  eğitimde  başarıyı  etkileyen  en  önemli  unsurlardandır  ve  bu  meslek 
insanlık  tarihi  kadar  eskidir.  Rodos  ve  İstanköy  adalarındaki  Türk  ilkokullarında 
görev yapmış tüm Türk öğretmenlerin özgeçmişleri, kaçının mesleki eğitime sahip 
ya  da  yoksun oldukları  (formasyonlu  ya  da  formasyonsuz  öğretmenler  oldukları) 
tespit  edilememiştir.  Ancak  elde  ettiğimiz  kısa  bilgilerden,  Türk  öğretmenlerin 
farklı eğitimlerden geldikleri anlaşılmaktadır. Bir kısmı İtalyan, bir kısmı ise Yunan 
okullarında eğitim almışlardır. Ancak Kemal Kaymakçı örneğinde görüldüğü üzere 
içlerinde  Türkiye’deki  öğretmen  okullarında  eğitim  almış  olanlar  da  vardır. 
Bazılarının  geleneksel  Osmanlı  toplumunda  da  olduğu  gibi  öğretmenlik  yanında 
imamlık görevini de yerine getirmiş olmalarından, dini eğitim almış olabilecekleri 
varsayılabilir.  Toplumun  kültürünü  gelecek  kuşaklara  aktaranlar  öğretmenlerdir. 
Bu  bağlamda  Rodos  ve  İstanköy’deki  okullarda  görev  yapmış  olan  tüm  Türk 
öğretmenler,  hangi  okullardan  mezun  olurlarsa  olsunlar  sadece  Türk  kültürünü 
gelecek kuşaklara aktarmaları nedeniyle bile son derece önemlidirler.   

Aşağıda,  Rodos  ve  İstanköy’de  iki  dilli  eğitim  veren  Türk  ilkokullarında  1947 
yılından  1972  yılına  değin  görev  yaptığını  tespit  edebildiğimiz  Türk  öğretmenler 
alfabetik olarak sıralanmışlardır.236 

 

 

                                                            
235  Bkz.  Σαββάτω  Σ.  Σαββίδου  [Savvato  S.  Savvidu],  Πολιτισμική  Πολυμορφία  και  Εκπαιδευτικά 
Χαρακτηριστικά στα Νησιά Ρόδος‐Κως  [Rodos ve  İstanköy Adalarında Kültürel Çeşitlilik ve Eğitimin 
Özellikleri], https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/15675#page/1/mode/2up [Erişim 25.01.2022] 
236 Rodos ve İstanköy’de görev yapan öğretmenler konusunda çok sınırlı bilgilere ulaşılabilmiştir. Bu  
nedenle  erişilebilen  öğretmen  yakınlarından  ve  Yunanistan  döneminde  öğrenci  olan  Rodos  ve 
İstanköy  doğumlu  Türklerden  alınan  bilgiler  ışığında  kısa  özgeçmişleri  verilmeye  çalışılmıştır.Bkz: 
A.Nuri  Alayalı  ile  yapılan  sözlü  görüşme,  Rodos  2016;  Rafet  Faralyalı  ile  yapılan  sözlü  görüşme, 
İstanbul  2021;  Rıfat  Paşazade  ile  yapılan  sözlü  görüşme,  İstanbul  2021;  Zehra  Bastiyalı  ile  yapılan 
sözlü  görüşme,  İzmir  2021;  Ali  Hüsemoğlu  ile  yapılan  sözlü  görüşme,  İzmir  2022,Macit  Külür  ile 
yapılan  sözlü  görüşme,  İzmir  2022;   Mehmet  Pamuk  ile  yapılan  sözlü  görüşme,  İzmir  2022;Şanser 
Karakaya ile yapılan sözlü görüşme, İzmir 2022 
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Rodos’taki Türk Öğretmenleri 

Ahmet Hüdür: Kültürlü bir kişi olarak tanınan Mehmet Hüdür’ün oğlu olan Ahmet 
Hüdür, 1 Ocak 1919 doğumludur. Rodos’un Mikse, Girit Mahallesi ve Uzgur Köyü 
Türk  ilkokullarında  öğretmenlik  yaptığı  bilinmektedir.  25  Ocak  1989’da  hayata 
gözlerini  yummuştur.  Rodos,İstanköy  ve  Onikiada  Türkleri  Kütür  ve  Dayanışma 
Derneği  İstanbul  Şubesi  Yönetim  Kurulu  üyelerinden  Özcan  Hüdür  ve  Mehmet 
Mert Hüdür’ün amcasıdır. 

Ali  Rıza  İdrisoğlu:  Süleymaniye  Türk  İlkokulu’nun  müdürlüğünü  yapmış  olan  Ali 
Rıza İdrisoğlu, 1948 yılında vefat etmiştir. 

Buldanlı Hafız 

Cahide Bozacılar  

Cemal Terzi 

Gültekin  Kayalı: Rodos’un  Salakoz  Köyü’nden  olan  Kayalı,  aynı  adadaki  ortaokul 
(gimnasiyo)  eğitimini  1958  yılında  tamamlamasının  ardından  sırasıyla  Mikse, 
Kızıltepe  ve  Ganiahmet  (Gannamat)  Türk  ilkokullarında  öğretmenlik  yapmıştır. 
Öğretmenliği  sırasında,  öğrencilerinin  Türkiye’deki  okullarda  verilen  bilgilerden 
yararlanabilmeleri  için Doğan Kardeş Yayınlarının dergilerini  Rodos’a getirtmiştir. 
Öğrencilerinin  bilgilerini  genişletmek  adına  gösterdiği  faaliyetler  nedeniyle 
Yunanların  dikkatini  çekmiş  ve  takip  edilmeye  başlanmıştır.  Türk  okullarının 
kapatılması üzerine otellerde çalışmak zorunda kalmış ve 17 Nisan 2017 tarihinde 
hayata gözlerini yummuştur. 

Hacı  Halil: Rodos’taki  Kataviya  Türk  İlkokulu’nda  görev  yapmış  olan Hacı  Halil’in 
ölüm yılı 1974’tür. İmamlık yaptığı da bilinmektedir.  

Hilmiye Babulaki:  İtalyan Kız Öğretmen Okulu’nu bitirmiş olan Hilmiye Babulaki, 
Rodos Süleymaniye Türk İlkokulu’nda görev yapmıştır.  

Hüsniye  Arnitalı:  İtalyan  Yönetimi  döneminde  Rodos’un  Arnita  köyündeki  Türk 
ilkokulunda ve Yunan Yönetimi döneminde Süleymaniye İlkokulu’nda öğretmenlik 
yapmıştır.  

Kemal Kaymakçı: 1923 yılında doğmuş olan Kemal Kaymakçı, Eskişehir Öğretmen 
Okulu  mezunudur.  Ganiahmet  (Gannamat),  Kızıltepe  ve  Süleymaniye  Türk 
ilkokullarında  öğretmenlik  yapmıştır.  Tünay,  Jale  ve  Semra  adlarında  üç  çocuk 
babasıdır.  Rodos,İstanköy  ve  Onikiada  Türkleri  Kütür  ve  Dayanışma  Derneği 
Başkanı  Prof.  Dr. Mustafa  Kaymakçı’nın  amca  çocuğudur.  2007  yılında  Rodos’ta 
hayata gözlerini yummuştur. 

M.  Rauf  Kalaycıoğlu:  28  Şubat  1915  Rodos  doğumlu  olan  Kalaycıoğlu  baba 
tarafından  Giritli,  anne  tarafından  Muğla  Datçalı’dır.  İtalyan  okulunda  eğitim 
alarak öğretmen olmuş ve Rodos’taki Türk okullarında uzun yıllar eğitim vermiştir. 
Bunun  yanı  sıra  Türk  Vakfı’nda  yöneticilik  de  yapmış  olan  Kalaycıoğlu  İtalyanca, 
Fransızca,  Yunanca  ve  İngilizce  bilmekte,  Osmanlıca  ve  Farsça’dan  çeviriler 
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yapmaktaydı. “Rodos Tarihi” adlı basılmamış bir kitabı da bulunan Kalaycıoğlu’nun 
hobileri arasında resim de bulunmaktaydı. Kalaycıoğlu’nun dört çocuğunun adları; 
Namık, Gürgenç, Gülfem ve Perihan’dır. 12 Aralık 1983 tarihinde vefat etmiştir. 

Mehmet Kemal  Kumanyacı: Rodos’un  Süleymaniye  ve Mikse  Türk  ilkokullarında 
görev yapmış olan Kumanyacı, 1911 yılında doğmuş ve 1970 yılında hayata veda 
etmiştir.  

Mehmet Külünk 

Mehmet Ali Kapancı: 1916 yılında Rodos’ta dünyaya gelmiş olan Kapancı,   Mikse 
Türk İlkokulu’nda öğretmenlik yapmıştır. Aylin ve Ahmet adlarında iki çocuğa sahip 
olmuştur. 1984 yılında vefat etmiştir. 

Mehmet Dana: Süleymaniye Türk İlkokulu’nda din dersi öğretmenliği yapmıştır. 

Mehmet Ethem Çanga: 1915 doğumlu olan Çanga, Süleymaniye Türk İlkokulu’nda 
beden  eğitimi  öğretmenliği  yapmıştır.  Diğer  derslere  de  giren  Çanga,  kültürel 
etkinliklere önem veren bir öğretmen olarak iz bırakmıştır. 

Mehmet Kadri Alayalı: Uzgur Türk İlkokulu’nda görev yapmıştır. 

Mustafa Bastıyalı: 1911 yılında Rodos’ta doğmuş olan Bastıyalı’nın eğitim hayatı 
Rodos’ta  geçmiştir.  1935  yılında  İtalyan  Öğretmen  Okulu’ndan  mezun  olunca 
öğretmenlik  görevine  başlamış,  ancak  İtalyan  Yönetimi  ile  bir  anlaşmazlığı 
nedeniyle mesleğine 1943‐1945 yıllarında ara vermek zorunda kalmıştır. Bastıyalı 
Türkçe, dilbilgisi, matematik ve resim derslerine girmekteydi. Çocuklarının adları; 
Azize, Mehmet, Zehra ve Semra’dır.  2000 yılında İzmir’de vefat etmiştir. 

Nihat Kapaklı: 1924 yılında doğmuş ve 1987 yılında hayata veda etmiştir. 

Recep  Kayserili:  1900  yılında  doğmuş  olan  Kayserili,  Kandilli  köyündeki  Türk 
ilkokulunda  görev  yapmıştır.  1985  yılında  hayata  gözlerini  yummuş  olan 
Kayserili’nin  öğretmenlik  yanında  imamlık  görevini  de  yerine  getirdiği 
bilinmektedir.  

Recep Menendi: Uzgur ve Süleymaniye Türk İlkokulu’nda görev yapmıştır. 

Saliha Çaldırgöz  

Sıdıka Diker 

Sıdıka Beker 

Süleyman Çaldırgöz 

Şinasi Demirci: 1921 doğumludur. 

Şinasi Siladoyya 

Vildan Tabak: Süleymaniye ve Kızıltepe Türk ilkokullarında görev yapmıştır. 
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Yusi  Mehmet  Ağa  ve  Eşi  Zuhra  Hanım:  Süleymaniye  İlkokulu  hizmetlileriydiler. 
Yusi  Mehmet  Ağa  ve  eşi  okuldaki  her  işle  ilgilenir,  boş  zamanlarda  ve  aralarda 
öğrencilere  simit  satarlardı.  Okul  zamanları  dışında  da  Ramazan  ve  Kurban 
Bayramlarında Çimenlik’te (Bayram Yeri) kendilerine ait olan ahşaptan yapılma bir 
dönme dolap çalıştırırlardı. 

İstanköy’deki Türk Öğretmenleri 

Hasan Hüseyin Hacıkabak: Pili’deki Türk ilkokulun öğretmenidir. 

Hasan Kocaoğlan(Kocagil): Germe Türk İlkokulu’nda  öğretmenlik yapmıştır. 

Hatice Kirli(Fehimoğlu) : Germe Türk İlkokulu’nda görev yapmıştır.  

Halit  Meisli:  1894  yılında  İstanköy’de  doğmuştur.Azilo  Okulun’da    1947‐1953 
arasında  müdürlük,    daha  sonra  öğretmen  olarak  1960  yılına  değin    görev 
yapmıştır.1979 yılında vefat etmiştir. 

Memnune Kadri Donlu: 1914  İstanköy doğumlu olan Donlu, 1927 yılında  İtalyan 
Okulu’nu bitirmiş ve 45 yıl süreyle başta Germe Türk  İlkokulu olmak üzere çeşitli 
okullarda öğretmenlik yapmıştır. 

Remziye  Kunelaki:  1914  İstanköy  doğumlu  olan  Kunelaki,  İstanköy  İtalyan 
Okulu’ndan  mezun  olduktan  sonra  öğretmenliğe  başlamış  ve  32  yıl  süreyle  bu 
mesleği yapmıştır. 

 

Yunan Yönetimi Döneminde Rodos ve  İstanköy Türk Okullarında Eğitim‐
Öğretimin Özellikleri 

Yunanistan’da ilkokul eğitimi altı yıldır.237 Buna bağlı olarak Rodos ve İstanköy’deki 
Türk  ilkokullarında eğitim de altı yıl olmuştu. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, 
sadece  Rodos’taki  Süleymaniye  İlkokulu’nda  sınıflar  ayrı  dersliklerde  ders 
yapmaktaydılar.  İstanköy’deki Germe  İlkokulu  üç  ve Rodos’taki  Kızıltepe  İlkokulu 
iki  derslikliydi.  Bunun dışında Rodos’un Ganiahmet  (Gannamat),  Kandilli,  Katavia 
ve Mikse  okulları  tek  derslikliydi  ve  bu  derslikte  tüm  sınıflara  tek  bir  öğretmen 
ders veriyordu. Türklere ait okullarda,  İstanköy’deki Azilo  İlkokulu dışında sadece 
Türk çocukları ders almaktaydılar. Altı derslikli Azilo  İlkokulu’nda üç derslik  Türk, 
diğer  üç  derslik  ise  Yunan  çocuklara  ayrılmıştı.  Esasen  burada  da  Türk  ve  Yunan 
çocuklar sadece  ders aralarında yan yana gelmekteydiler. 

Rodos  ve  İstanköy’deki  Türk  okullarında  eğitim‐öğretim  yılı,  diğer  okullarda  da 
olduğu  gibi  iki  dönem  olarak  düzenlenmişti.  Aralık  ayının  son  ve Ocak  ayının  ilk 
haftasında on beş günlük Noel, ama aynı zamanda yarıyıl tatili verilmekte, çocuklar 
karnelerini  almaktaydılar.  Devlet  memuru  olan  Yunan  öğretmenlerin  kendi  dini 

                                                            
237  Σταύρος  Παπαδόπουλος  [Stavros  Papadopulos],1996.  Οργάνωση  και  Διοίκηση  της 
Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  [Ortaöğretimin  Örgütlenmesi  ve  İdaresi],  Αθήνα  [Atina],  Εκδόσεις 
Γρηγόρη [Grigori Yayınları], s. 9. 
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bayramlarını kutlamaları için Büyük Perşembe’den Paskalya’nın Salı gününe kadar 
eğitime ara verilmekteydi. Batı Trakya’daki Türk okullarında okuyan çocuklar gibi 
Rodos ve İstanköy’deki Türk okullarında okuyan çocuklar da Hıristiyan yortuları ve 
Müslümanların  Ramazan  ve  Kurban  Bayramlarında  tatil  yapıyorlardı.  Yaz  tatili 
Haziran  ayında  başlamakta  ve  Eylül  ayında  sona  ermekteydi.238  Hafta  sonu  tatili 
Pazar günü olup, Cuma günü için bir orta yol bulunmuş ve isteyen Türk öğretmen 
ve öğrencilerin namaza gidebilmesi için dersler saat 11:30’da sonlandırılmıştır.239  

Yunanistan’ın  bütün  okullarında  olduğu  gibi  Rodos  ve  İstanköy’deki  Türk 
okullarında  da  Yunan  milli  bayramları  kutlanmıştır.  Ders  yılı  içinde  önce  28 
Ekim’deki  “Ohi  [Hayır]”  bayramı  kutlanmıştır.  İkinci  Dünya  Savaşı’nın 
başlamasından  bir  yıl  sonra,  28  Ekim  1940  gecesi  İtalya  Büyükelçisi  Emmanuel 
Grazzi, Yunanistan’a ültimatom vermiştir. Dönemin Yunanistan Başbakanı İoannis 
Metaksas’ın  bu  ültimatoma  “Ohi  [Hayır]”  demesi  üzerine  İtalyan  askerleri 
Yunanistan’a  girmişlerdir.240  Yunanların  ikinci  milli  bayramı  ise  25  Mart’tadır. 
Yunan  İhtilali  25  Mart  1821’de  başlamıştır.  Ancak  bunun  yanında  25  Mart, 
Ortodoks  Hıristiyanların  Evangelismos  Yortusu’dur.  Ortodoksluk  inancına  göre  o 
gün, Cebrail tarafından Meryem’e bir çocuk dünyaya getireceği müjdelenmiştir.241 
Yunan  milli  bayramlarında  Rodos  ve  İstanköy’deki  Türk  okullarındaki  dördüncü, 
beşinci  ve  altıncı  sınıflardan  seçilen  öğrenciler,  resmi  giysilerle  resmigeçite 
katılırlardı.  Rodos’ta  resmigeçitler  Mandraki’deki  Vilayet  Konağı  önünde 
gerçekleştirilmekteydi. 

Rodos  ve  İstanköy’deki  Türk  okullarının  Türkçe  kitapları,  Batı  Trakya  kanalıyla 
Türkiye’den temin edilmekteydi. Öğrenciler siyah önlük üzerine beyaz yaka takar, 
Türk öğretmenler giysilerine özen gösterir ve öğrencilerine Türk kültürü ve bilincini 
aktarmaya  çalışırlardı. Okullar  haftanın  ilk  günü  Yunan Milli Marşı  ile  başlasa  da 
Türk  öğretmenler  tarafından  öğrencilere  “Gençlik  Marşı”  öğretilirdi.  Türk‐Yunan 
ilişkilerinin  iyi  olduğu  dönemlerde,  eğitim‐öğretim  yılı  sonunda  Süleymaniye 
İlkokulu’nun avlusunda Türk halk türküleri eşliğinde Türk halk oyunları oynanırdı. 
Öğrenciler arasında  futbol maçları yanında spor etkinlikleri de düzenlenirdi. Türk 
öğretmenler  öğrencilerini  özellikle  belgesel  film  izlemek  amacıyla  sinemaya 
götürürlerdi.  Bunun  yanında  Rodoslu  Türk  dördüncü,  beşinci  ve  altıncı  sınıf 
öğrencileri,  dini  eğitim  amacıyla  Cuma  günleri  Süleymaniye  Camii’ne 

                                                            
238 Bkz. Galip, Salahaddin,1998. Batı Trakya’da Yazabildiklerimden,  İstanbul, Kastaş Yayınevi,   s. 85‐
86. 
239  Bkz.  Σαββάτω  Σ.  Σαββίδου  [Savvato  S.  Savvidu],  Πολιτισμική  Πολυμορφία  και  Εκπαιδευτικά 
Χαρακτηριστικά στα Νησιά Ρόδος‐Κως  [Rodos ve  İstanköy Adalarında Kültürel Çeşitlilik ve Eğitimin 
Özellikleri], https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/15675#page/1/mode/2up [Erişim 25.01.2022] 
240  Biber,  Tuğba  Eray,2021.  “İkinci  Dünya  Savaşı’ndan  Yunanistan’da  Cunta  İdaresine  Batı  Trakya 
Türkleri”, Doktor Sadık Ahmet, (Ed.,) Nilüfer Erdem, Ankara, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yayınları, s. 82; Ali, Rahmi, Tevfik Hüseyinoğlu, (1946‐1949) 
Yunan İç Savaşı’nda Batı Trakya Türk Azınlığı, Gümülcine [Komotini], BAKEŞ Yayınları, 2009, s. 5. 
241  Erdem,  Nilüfer,2021.  Sorularla  Karamanlılar  (Anadolulu  Ortodoks  Türkler),  İstanbul,  Ötüken 
Neşriyat, s. 111. 
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götürülmüşlerdir.  Ayrıca  öğrencilerin,  Müslüman  Türklerin  cenaze  namazlarına 
katılımı sağlanmıştır.  

Rodos  ve  İstanköy’deki  Türk  okulu  öğrencilerinin  çevreyi  tanımaları  amacıyla 
öğretmenleri eşliğinde yakın yerlere yürüyerek, uzak yerlere ise otobüslerle geziler 
düzenlenmekteydi. Bu geziler mesire yerlerine ve tarihi mekânlara ziyaret şeklinde 
olurdu.  Rodoslu  öğrenciler  genellikle  Zümbüllü,  Çamlık,  Mercan  Tepesi,  Tarihi 
Stadyum,  Akvaryum,  Aysula  Mesire  Yeri  (Panayır  Yeri),  Yedi  Kaynaklar,  Kelebek 
Vadisi,  İçmeler  ve  Eski  Rodos  Tepesini  (Tarihi  Kamiros  ve  Filerimos)  ziyaret 
ederlerdi.242   

 

Yunan Yönetimi Döneminde Rodos ve İstanköy Türk Okullarının Öğretim 
Programı  

Süleymaniye  İlkokulu’nun  arşiv  belgelerinden  hareketle  1947‐1948 ders  yılındaki 
öğretim programı aşağıdaki şekildedir: 

Birinci  Sınıfta  Okutulan  Dersler:  Din  Bilgisi,  Yunanca,  Matematik,  Coğrafya‐
Vatanseverlik, Türkçe, Resim, El İşi, Müzik, Jimnastik. 

İkinci  Sınıfta  Okutulan  Dersler:  Din  Bilgisi,  Yunanca,  Matematik,  Coğrafya‐
Vatanseverlik,  Tarih,  Tabiat  Bilgisi,  Türkçe,  Resim,  Güzel  Yazı,  El  İşi,  Müzik, 
Jimnastik. 

Üçüncü  Sınıfta  Okutulan  Dersler:  Din  Bilgisi,  Yunanca,  Matematik,  Coğrafya‐
Vatanseverlik,  Tarih,  Tabiat  Bilgisi,  Türkçe,  Resim,  Güzel  Yazı,  El  İşi,  Müzik, 
Jimnastik. 

Dördüncü  Sınıfta  Okutulan  Dersler:  Din  Bilgisi,  Yunanca,  Matematik,  Coğrafya‐
Vatanseverlik,  Tarih,  Tabiat  Bilgisi,  Türkçe,  Resim,  Güzel  Yazı,  El  İşi,  Müzik, 
Jimnastik. 

Beşinci  Sınıfta  Okutulan  Dersler:  Din  Bilgisi,  Yunanca,  Matematik,  Coğrafya‐
Vatanseverlik,  Tarih,  Tabiat  Bilgisi,  Fizik  –  Kimya,  Türkçe,  Resim,  El  İşi,  Müzik, 
Jimnastik. 

Altıncı  Sınıfta  Okutulan  Dersler:  Din  Bilgisi,  Yunanca,  Matematik,  Coğrafya‐
Vatanseverlik,  Tarih,  Tabiat  Bilgisi,  Fizik  –  Kimya,  Türkçe,  Resim,  El  İşi,  Müzik, 
Jimnastik. 

Bu öğretim programı, Rodos ve  İstanköy’deki Türk  ilkokullarının beşinci ve altıncı 
sınıflarında  okutulmakta  olan  “Fizik‐Kimya”  dersi  dışında  Batı  Trakya’daki  Türk 
okullarının  öğretim  programı  ile  aynıdır.243  Yunancanın  öğretilmesine  ne  denli 
önem verildiği  gerek Rodos’ta 1947‐1948 eğitim‐öğretim yılından  itibaren Yunan 

                                                            
242 Mehmet Pamuk ile yapılan sözlü görüşme, İzmir 2022. 
243 Erdem, a.g.e, s. 61‐63. 
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bir  öğretmen  ve  müdürle,  gerekse  Germe’de  1957  yılında  Türkler  için  birer 
anaokulunun faaliyete geçirilmesinden de anlaşılmaktadır.244    

Batı  Trakya’da olduğu  gibi  Rodos  ve  İstanköy’de de  Yunanca  ile  birlikte  Tarih  ve 
Coğrafya  derslerine  Yunan,  Türkçe  ile  birlikte  diğer  bütün  derslere  Türk 
öğretmenler  girmişlerdir.  Bu  konuya,  Yunan  Krallığı  İçişleri  Bakanlığı  Yabancılar 
Polisi Genel Müdürlüğü’nün 2.Bürosu’nun 1952 yılında hazırlamış olduğu raporda 
da açıklık getirilmektedir.245 Kaldı ki Yunan Yönetimi’nin Türk ilkokullarında Yunan 
tarihinin öğretilmesine verdiği önem, Batı Trakya Türk ilkokulları  için 1934 yılında 
basılmış  olan  Yönetmelikte  “Bir  iptidai  mektep  talebesinin  [ilkokul  öğrencisinin] 
bütün  milletler  tarihini  öğrenmesi  kabil  [olası]  olamayacağından,  evvela  kendi 
vatanının  tarihini  öğrenmelidir.  Bu  itibarla  çocuklarımıza  evvela  yalnız  Yunan 
tarihini öğrettikten sonra umumi [genel] tarihi malumatı [bilgileri] tedris etmeliyiz 
[öğretmeliyiz]”  cümlelerinden  de  anlaşılmaktadır.  Yönetmelikte  ayrıca  Yunan 
tarihinde  “her  nevi  numune‐i  fazileti  [her  çeşit  erdem  örneğini]”  bulmanın 
mümkün  olacağına  ve  günümüz  medeniyet  esaslarının  “Yunan  milletinin  büyük 
varlığından  ve  çok  yüksek  eserlerinden”  alınmış  olduğuna  dikkat  çekilmiştir. 
Coğrafya  derslerinde  ise  amacın,  çocuklara  öncelikle  yaşadıkları  ülkenin 
öğretilmesi  üzerinde  durulmuştur.  “Yaşadığı  memleketi  ve  onun  hayati  şeraitini 
[yaşam  şartlarını]  bilmeyen  bir  insan  tamamen  noksan  ve  bilgisiz  demektir” 
denilmiştir.246  Küçük  sınıflarda  “Tarih”  dersinde  “Yunan  Mitolojisi”  öğretilmiş 
olmalıdır.  Yine  “Coğrafya”  dersinin  “Vatanseverlik”le  ilişkilendirilmiş  olması 
çarpıcıdır.  

10 Kasım 1956’da Uzgur İlkokulu’nda Nihat Kapaklı’nın haftada Türkçe olarak 25 ½ 
saat,  Panayotis  Zupas  adlı  Yunan  öğretmenin  ise  10  saat  Yunanca  ders  yaptığı 
bilinmekle  birlikte,  elimizde  farklı  dönemlere  ait  haftalık  programlar 
bulunmadığından dolayı süreç içerisinde Türkçe yapılan derslerin Yunanca dersler 
karşısında  ders  saatlerinin  azalıp  azalmadığını,  ya  da  bu  konunun  nasıl  bir  seyir 
izlediğini  net  bir  şekilde  ortaya  koyamıyoruz.  Ancak  Germe  İlkokulu’nda  görev 
yapmış olan Hatice Kirli, okula ait 20 Eylül 1971 tarihli tutanaktan anlaşıldığı üzere 
ilkokulun  her  sınıfında  altışar  saat  Türkçe  dersi  ile  birlikte  Din  Bilgisi  derslerini 
verme  talebinde  bulunmuştur.  Aynı  tutanaktan  diğer  tüm  derslerin  Yunan 
öğretmenler  tarafından  verileceği  açık  bir  şekilde  görülmektedir.  “Tarih”  ve 
“Coğrafya”  gibi  sosyal derslerin  yanına  ise beşinci  ve altıncı  sınıflarda  “Yurttaşlık 

                                                            
244  Σαββάτω  Σ.  Σαββίδου  [Savvato  S.  Savvidu],  Πολιτισμική  Πολυμορφία  και  Εκπαιδευτικά 
Χαρακτηριστικά στα Νησιά Ρόδος‐Κως  [Rodos ve  İstanköy Adalarında Kültürel Çeşitlilik ve Eğitimin 
Özellikleri], https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/15675#page/1/mode/2up [Erişim 25.01.2022] 
245  Yunan  Krallığı  İçişleri  Bakanlığı  Yabancılar  Polisi  Genel Müdürlüğü’nün  [Βασιλείον  της  Ελλάδος 
Υπουργείον  Εσωτερικών  Γενική  Διεύθυνσις  Αλλοδαπών  Τμήμα]  2.  Bürosu’nun  [Β’  Γραφείο], 
Temmuz  1952’de  hazırlamış  olduğu  421/2/20/4  sayılı  “Yunanistan’da  Yaşayan Müslümanlar  [Περί 
των  Εν  Ελλάδι  Βιούντων Μουσουλμάνων]”  isimli  raporu;  Sadi  Nasuhoğlu  ile  gerçekleştirilen  sözlü 
görüşme, İzmir 2022. 
246  Garbi  Trakya  Muallimlerine  Talimatname,1934.  H.  Apturrahman  &  M.  Ethem  Matbaası, 
Gümülcine, s. 56‐58. 
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Bilgisi”  ve  “Sivil  Savunma”  gibi  derslerin  de  eklendiği  dikkat  çekmektedir.247  
Esasen  Rodos  ve  İstanköy’deki  farklı  Türk  ilkokullarından  belgeler  eksik 
olduğundan dolayı, sürecin tüm okullarda aynı şekilde işleyip işlemediğinin ortaya 
konması da olası değildir.  

Bu  okullarda  eğitim  haftada  altı  gün  ve  günde  beş  saat  şeklinde  düzenlenmişti. 
Sabah  08:00’da  başlayan  eğitim  13:00’da  sona  ermekte,  kırk  beş  dakikalık 
derslerden sonra on beş dakika ara verilmekteydi.248  

 

Çeşitli  Veriler  Işığında  Yunan  Yönetimi  Döneminde  Rodos  ve  İstanköy 
Türklerinin Eğitimi 

İtalyan  Yönetimi’nin  son  dönemleri  ile  İkinci  Dünya  Savaşı’ndan  hemen  sonraki 
yıllardan  itibaren  başlayan  yeni  dönemde  Rodos  ve  İstanköy  adalarının  Türk 
nüfusunun sosyal ve kültürel yaşamlarının sancılı bir sürece girdiği anlaşılmaktadır. 
Türkiye  Dışişleri  Bakanı  Hasan  Saka’nın  T.C.  Rodos  Başkonsolosluğu’ndan  aldığı 
resmi  bir  yazının  ayrıntıları  bu  sürece  ilişkin  ipuçları  sunmaktadır.  1947  yılına  ve 
Onikiada’nın  Yunan  Yönetimine  geçtiği  ilk  aylara  dair  söz  konusu  resmi  yazıda, 
Onikiada Türklerinin kültür düzeylerinin hayli gerilemesinden duyulan endişe dile 
getirilmektedir. Özellikle Rodos İdadi Mektebi’nin (Süleymaniye Medresesi) ilkokul 
derecesine  düştüğüne  ilişkin  yapılan  açıklama  çok  çarpıcıdır.  İtalyan  faşizm 
yönetiminin  son  devrinde  Onikiada’da  cemaat  okullarının  tamamen  kapatıldığı, 
Britanya  işgaliyle  cemaatlere  serbestlik  verilince  Rodos  ve  İstanköy’deki  on  Türk 
okulunun yeniden açıldığı belirtilmiştir. 

İlgili  yazıda,  adalarda  görev  yapan  okul  öğretmenleri  arasında  lise  öğrenimini 
tamamlamış  ya  da  doğru  dürüst  öğretmen  okulunu  bitirmiş  bir  kişinin  dahi 
olmadığı  ve  dahası  bütün  Onikiada  Türkleri  arasında  İtalyan  okullarında  orta 
öğrenimini bitiren kadın sayısının beş‐altı kişiden ibaret olduğuna ilişkin bilgiler de 
vardır. Tüm bu nedenlerle birlikte büyük çoğunluğu  ilkokula bile devam etmemiş 
olan Onikiada Türk kadınlarından bir kısmının milli duygularının oldukça zayıflamış 
olduğuna, “cehalet içinde kalmış, iktisaden [ekonomik olarak] gerilemiş, Türklük ve 
efendilik hüviyetleri [kimlikleri] pek zayıflamış, başsız ve idealsiz kalmış” erkeklerin 
ise içkiye düşkünlüklerine dikkat çekilmiştir. T.C. Rodos Başkonsolosu’nun kaleme 
aldığı  yazıda  adalı  Türklerin  paniği  yanında,  yerlerinde  kalmalarının  Türkiye  için 
gerekli görülmesi halinde yapılması gerekenler de sıralanmıştır:   

“…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  hâkim  kanaat 

                                                            
247  Σαββάτω  Σ.  Σαββίδου  [Savvato  S.  Savvidu],  Πολιτισμική  Πολυμορφία  και  Εκπαιδευτικά 
Χαρακτηριστικά στα Νησιά Ρόδος‐Κως  [Rodos ve  İstanköy Adalarında Kültürel Çeşitlilik ve Eğitimin 
Özellikleri], https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/15675#page/1/mode/2up [Erişim 25.01.2022] 
248 M. Pamuk ile yapılan sözlü görüşme, İzmir 2022 
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bundan  sonra  Onikiada  Türkleri  için  yaşamak  imkânlarının 
kalmayacağı ve tek kurtuluş çaresinin Türkiye’ye göç etmekten ibaret 
olduğudur. Bu panik havasını tadil etmek [değiştirmek] ve kendilerini 
teskin  [sakinleştirmek]  için  tabii  azami  gayret  [fazlasıyla  çaba]  sarf 
ediliyor.  

Eğer  Onikiada  Türklerinin  yerlerinde  kalması  Türkiye  Cumhuriyeti 
devletinin  siyaseti  icabı  [gereği],  milli  bir  zaruret  [gereklilik]  ise  bu 
millettaşlarımıza  [soydaşlarımıza]  korunmaları  ve  kalkınmaları  için 
gerekli yardımları esirgememeliyiz. 

a)  İstikbal  [gelecek]  ümidi  olan  çocukların  tahsilini  [eğitimini] 
sağlamak için önümüzdeki ders yılından itibaren yurttan [Türkiye’den] 
ehliyetli 3‐ 4 öğretmen gönderilmesi, 

b) Okullar için gerekli kitapların ve tedris levazımının [eğitim‐ öğretim 
araç ve gereçlerinin] temini,  

c)  Tahsil  [eğitim]  ve  tecrübe  görmüş,  milli  karakteri  sağlam  birkaç 
yurttaşımızın  [Türkiye  Cumhuriyeti  uyruklu]    buraya  [Onikiadalara] 
gelerek  münasip  [uygun]  şekilde  Türklerin  arasına  karışmaları  ve 
yavaş yavaş cemaat işlerinin başına geçmeleri,  

d)  Bundan  böyle  yurdumuzda  tahsilini  yapacak  Onikiadalı  Türk 
çocuklarının  hiç  olmazsa  muayyen  bir  müddet  [belirli  sürelerde] 
memleketlerine  dönüp  kendi  meslek  ve  sahalarında  çalışmalarının 
mecburi [zorunlu] kılınması…”.  

Üstelik  sözü  geçen  resmi  yazıda, Onikiada Türklerinin Türkiye’ye göç etmeleri  ve 
uyruk  değiştirmelerine  engel  olunmak  istenmekte,  diğer  taraftan  adalardan 
Anadolu’ya ziyaret, tedavi ve iş amacıyla geliş gidişlerin sıklaştırılmasına da önem 
verilmesi gereği  vurgulanmaktadır. Anadolu  ile Onikiada arasındaki  ticari  ilişki  ve 
işlemlerinde dikkati çekmeyecek şekilde adalı Türk tüccar ve iş adamlarının himaye 
edilmesi, adalarda  iaşe durumu daha fazla güçleşip açlık  tehlikesi baş gösterecek 
olursa Türkleri açlıktan kurtarmak için gerekli yardımların [Anadolu’dan] yapılması 
gerektiğine ilişkin temenni de ortaya konulmaktadır. Türkiye’den talepler arasında 
belki de en ilgi çekeni, “…İhtiyarlık, hastalık gibi sebeplerle buralarda [Onikiada’da] 
kalmalarında hiçbir faideyi [faydayı] mucip olmadıktan [gerektirmemekten] başka 
cemaatler için fazla yük teşkil eden bazı kimselerin yurda [Türkiye’ye] gelmelerine 
müsaade edilmesine” ilişkin olanıydı. Bu taleplerin karşılanması Rodos ve İstanköy 
Türklerinin  maddi  ve  manevi  büyük  kayıplarını  önleyecekti.  T.C.  Rodos 
Başkonsolosluğu  tarafından  gönderilen  yazı, Hasan  Saka  tarafından Başbakanlığa 
sunulmuştur.249 

                                                            
249 BCA, Fon: 03010, Kutu: 239, Dosya: 613, Sıra: 25. 
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T.C. Rodos Başkonsolosluğu’ndan alınan 20/5/1947 tarih ve 172/104 sayılı yazının 
bir örneği yine Hasan Saka tarafından Başbakanlığa sunulmuştur. Bu yazıda ise öne 
çıkan en önemli ayrıntı “(…) yeni Yunan idaresinin, Türk okulları öğretmenleri  için 
tahsisat  [ödenek]  ayırmamakta”  olduğudur.  Türkiye’nin  bu  durumun 
doğurabileceği  zararları  önlemek  üzere  anılan  okullara  gereken  ödeneği  vermesi 
gereği,  Yunan  Hükümeti’nin  mali  sıkıntılar  içinde  bulunmasından  dolayı  Türk 
okullarına fazla yardım edemeyeceği de aktarılmıştır. Yazıda Rodos’taki sekiz Türk 
ilkokulunun kapanma tehlikesine de dikkat çekilerek, adalardaki Türk öğretmenleri 
zor  durumda  bırakmamak  amacıyla  Türkiye  tarafından  desteklenmelerinin 
gerekliliği aşağıdaki cümlelerle ortaya konmuştur:  

“(…)  Hâlbuki  [adalardaki  Türk]  öğretmenler  her  ay  muntazaman 
aylıklarını  alamayacak  olurlarsa,  geçim  kaygısıyla,  vazifeleri 
[görevleri] terke mecbur olacaklardır. Rodos’taki  sekiz Türk okulunun 
kapanması  tehlikesi baş gösterecektir. Mahiyeti ve neticeleri  [niteliği 
ve sonuçları] her bakımdan pek elim [acıklı] olabilecek olan böyle bir 
hadiseyi ancak hükümetimizin acil bir yardımı önleyebilir. Ayda iki yüz 
elli dolarla durum kurtarılabilir.  

(…)  Yunan  idaresinden  verilecek  tahsisat  [ödenek]  miktarı 
öğrenildikten sonra yardımlarımızın çok azaltılması ve hatta tamamen 
kesilmesi mümkün olacaktır”.250  

Yukarıda aktarılan belgelerden, adaların Yunan Yönetimi’ne geçtiği yıl, sekizi Rodos 
ve  ikisi  İstanköy’de olmak üzere Onikiada’da  toplam on Türk okulunun  faaliyette 
olduğu anlaşılmaktadır. Savvidu ise 1947‐1948 eğitim‐öğretim yılında Süleymaniye 
İlkokulu’nda  255  öğrencinin  eğitim  almakta  olduğundan  söz  etmiştir.251  Yunan 
Krallığı  İçişleri  Bakanlığı  Yabancılar  Polis  Müdürlüğü  2.  Bürosu’nun  1952 
Temmuz’unda hazırlamış olduğu raporda  ise Onikiada’daki Türk  ilkokullarında 15 
Yunan  ve  17  Türk  öğretmenin ders  vermekte oldukları,  Rodos’ta  altı  derslikli  bir 
(Süleymaniye  İlkokulu)  ve  tek  derslikli  yedi  Türk  ilkokulu  ile  Türk  çocuklarının 
devam  ettikleri  bir  anaokulu  bulunduğuna  işaret  edilmiştir.  1951‐1952  eğitim‐
öğretim  yılı  içerisinde  bu  okullara  devam  eden  Türk  öğrenci  sayısı  481’dir.  Aynı 
raporda İstanköy’de altı, üç ve bir derslikli birer Türk ilkokulu bulunduğuna ve bu 
okullara  devam  eden  öğrenci  sayısının  239  olduğuna  dikkat  çekilmiştir.  Raporda 
“Türk” yerine “Müslüman” ifadesinin kullanıldığı görülmektedir.252   

                                                            
250 BCA, Fon: 03010, Kutu: 256, Dosya: 725, Sıra: 22.   
251  Σαββάτω  Σ.  Σαββίδου  [Savvato  S.  Savvidu],  Πολιτισμική  Πολυμορφία  και  Εκπαιδευτικά 
Χαρακτηριστικά στα Νησιά Ρόδος‐Κως  [Rodos ve  İstanköy Adalarında Kültürel Çeşitlilik ve Eğitimin 
Özellikleri], https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/15675#page/1/mode/2up [Erişim 25.01.2022] 
252  Yunan  Krallığı  İçişleri  Bakanlığı  Yabancılar  Polisi  Genel Müdürlüğü’nün  [Βασιλείον  της  Ελλάδος 
Υπουργείον  Εσωτερικών  Γενική  Διεύθυνσις  Αλλοδαπών  Τμήμα]  2.  Bürosu’nun  [Β’  Γραφείο], 
Temmuz  1952’de  hazırlamış  olduğu  421/2/20/4  sayılı  “Yunanistan’da  Yaşayan Müslümanlar  [Περί 
των εν Ελλάδι Βιούντων Μουσουλμάνων]” isimli raporu. 
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Elimizde  Rodos  ve  İstanköy’de  1947‐1972  yıllarında  faaliyet  göstermiş  Türk 
okullarına ait yeterli  sayıda karne ve diploma örneği bulunmadığından dolayı, bu 
okulların  Yunan  Yönetimi  döneminde  resmi  olarak  ne  şekilde  adlandırıldıklarını 
tam  bir  kesinlikle  ortaya  koyamıyoruz.  Ancak  İstanköy’deki  Türk  İlkokulu 
tarafından  1962  yılında  verilmiş  olan  ve  sadece  Yunanca  olarak  düzenlenmiş  bir 
diploma üzerinde  (bunun Azilo  İlkokulu’nun vermiş olduğu bir diploma olduğunu 
düşünüyoruz),  “İstanköy  Müslüman  Çocukların  İlkokulu  [Dimotikon  Sholion 
Musulmanopedon  Ko]”253  ifadesi  yer  almıştır.  Oysa  Batı  Trakya  Türklerine  ait 
okulların  tabelalarında,  ayrıca  öğrencilere  verilen  karne  ve  diplomalarda  1966 
yılına  kadar  Türkçe  ve  Yunanca  yazı  ve  dillerinde  “Türk  İlkokulu”  ifadesinin  yer 
aldığı  görülmektedir.  Sonrasında  okullara  gönderilen  879/1966  valilik  ve 
30/12.01.1967 müfettişlik yazıları doğrultusunda tabela ve başlıklardan “Turkikon 
(Türk)”  sözcüğü  kaldırılarak  “M/kon”  şeklinde  yazılması  istenmiştir.  “M/kon”u 
“Musulmanikon  (Müslüman)”  ya  da  “Miyonotikon  (Azınlık)”  olarak  okumak 
mümkündür.  1109/1972  sayılı  yasayla  ise  “Türk Okulu”  adı  resmen bırakılmış  ve 
“Azınlık Okulu”  adı benimsenmiştir.254 Ancak Batı Trakya Türklerine ait okullarda, 
İstanköy  örneğinde  gördüğümüz  gibi  “Müslüman  Çocukların  İlkokulu”  ifadesine 
rastlanmamaktadır.  

1967  yılında Girit Mahallesi  İlkokulu’ndan  verilmiş  olan  diplomada  ise  “1.  Rodos 
Eğitim  Bölgesi’nin  Girit  Mahallesindeki  ‘2.  İlkokul’  [‘2on  Dimotikon  Sholion’  En 
Kritika  A′  Ekpedeftikis  Periferias  Rodu]”255  başlığı  yer  almıştır.  Girit  Mahallesi 
İlkokulu’ndan  verilen  karne  sadece  Yunanca  olarak  düzenlenmiştir.  Aynı  şekilde 
Rodos  Kızıltepe  İlkokulu’nda  Hüseyin    Kızı  Dürdane      İmamoğlu’na    verilen 
diplomanın da Yunanca olduğu gözlemlenmektedir. 

Ancak  bu  okulların    Türk  okulu  olduğu  belirtilmediği  gibi,  Müslümanlara  ait  bir 
okullar olduğu da yansıtılmamıştır. Rodos’ta sadece Yunanca olarak eğitim veren 
diğer devlet okullarından biri gibi gösterilmişlerdir. 

Onikiada’nın  Yunanistan’a  1923’te  Lozan  Antlaşması  ile  değil  de  1947’de  Paris 
Antlaşması ile verilmesinden dolayı Rodos ve İstanköy Türklerinin Yunan Yönetimi 
tarafından  “Azınlık”  olarak  kabul  edilmediklerini  hatırlamamız  gerekir.256  Yine  de 

                                                            
253 Bkz. Ek  9. 
254 Erdem, Nilüfer,2015. “Batı Trakya’da Sivil Toplum Örgütlenmesinde Türk Kimlik Engeli”, Tarafların 
Bakışıyla Lozan Uluslararası Sempozyumu Bildiriler,  İstanbul, Türk Ocakları  İstanbul Şubesi Yayını, s. 
217;  Dere,  Umut,2021.“Batı  Trakya  Türklerinin  Cunta  İdaresi  Yıllarında  Yaşadığı  Sorunlar  (1967‐
1974)”,  Doktor  Sadık  Ahmet,  Ankara,  T.C.  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığı  Yurtdışı  Türkler  ve  Akraba 
Topluluklar Başkanlığı Yayınları, s. 114‐115. 
255 Bkz. Ek  10. 
256  Χρήστος  Ιλιάδης  [Hristos  İliadis],   Η Θράκη  Απειλείται  [Trakya  Tehdit  Altında],  Αθήνα  [Atina], 
Εκδόσεις  Βιβλίογραμα  [Vivliograma  Yayınları],  2018,  s.  87;  Ελένη  Βλάχου  [Eleni  Vlahu],  Χρήστος 
Τουρτούρας [Hristos Turturas], Αργύρης Κυρίδης [Argiris Kiridis],  Χρήστος Ζάγκος [Hristos Zagkos], 
“Οι ‘Άλλοι’ και το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση. [‘Diğerleri’ ve Eğitim Hakkı].  Ζήτημα Πολιτισμικής η 
Ταξικής Προέλευσης; [Kültürel veya Sınıf Menşei Sorunu Mu?] Το Παράδειγμα των Μουσουλμάνων 
Μαθητών  της  Κω  [İstanköy  Müslüman  Öğrencileri  Örneği]”,  Παιδαγωγική  και  Κοινονιολογία  της 
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1972  yılının,  Yunanistan’ın  her  iki  bölgesindeki  Türkler  için  önemli  bir  kırılma 
noktası  olduğu  açıktır.  Savvidu  daha  önce  de  işaret  edilen  eserinde,  Rodos  ve 
İstanköy’deki  “Türk”  yerleşimlerinden  söz  etmekle  birlikte,  azınlık  olarak  kabul 
edilmedikleri  ve  herhangi  bir  yanlış  anlaşılmaya  meydan  vermemek  için  adalı 
Türklerden “Müslümanlar” olarak bahsettiğini vurgulamıştır.257 

Adalardaki  son  Türk  okullarının  eğitimine,  daha  önce  de  belirtildiği  üzere  Yunan 
Hükümeti  tarafından  1972  yılında  son  verilmiştir.  Yunan  tezlerinde  Rodos  ve 
İstanköy’deki  Türk  okullarını  kapatma  kararının,  1964’te  Gökçeada  ve 
Bozcaada’daki  Rum  okullarının  ve  1971’de  Heybeliada  Rum  Ortodoks  Ruhban 
Okulu’nun  kapatılmasına  karşı  alındığı  ifade  edilmektedir.258  Bununla  birlikte 
Gökçeada’da  yaklaşık  yarım  asır  önce  kapatılan  Rum  İlkokulu  ve  Lisesi,  tadilat 
çalışmalarından  sonra  2013  ve  2015’te  yeniden  açılmıştır.  Gökçeada’daki  bu 
okullarda  2018  yılında  17  lise,  9  ortaokul,  12  anaokulu  ve  ilkokul  olmak  üzere 
toplam  38  Rum  öğrenci  eğitim  almaktaydı.  Bu  öğrencilere  T.C.  Milli  Eğitim 
Bakanlığı müfredatı kapsamında eğitim verilmesine rağmen Yunanistan’dan gelen 
öğretmenler  Yunanca  öğretmektedirler.259  Buna    karşın  Yunanistan’ın  Rodos  ve 
İstanköy’deki Türk okullarına karşı attığı herhangi olumlu bir adım yoktur. 

1972  yılında  Rodos  ve  İstanköy’deki  Türk  okullarının  kapatılmasının  ardından, 
ebeveynler  çocuklarını  genellikle  evlerine  en  yakın  devlet  okullarına 
göndermişlerdir. Bu,  gerek Rodos gerekse  İstanköy’deki  Türk  çocuklarının her  iki 
adadaki  Yunan  devlet  okullarına  dağılmaları  anlamına  gelmektedir.  2005  yılında 
yayınlamış olduğu eserinde Savvidu, Yunan devlet okullarında eğitim almakta olan 
Türk çocuklarının başarısının orta ve ortanın altında bir   düzeyde kaldığına  işaret 
etmiştir.  Bunun başlıca  nedeni  olarak  çocukların  anadilinin  Türkçe,  eğitim dilinin 
ise  Yunanca  olduğunu  göstermiştir.  Savvidu’ya  göre  daha  ziyade  işçi  ve  çiftçi 
ailelerinden  gelen  bu  çocuklara  yönelik,  1972  yılında  Türk  okullarının 
kapatılmasının  ardından,  Yunan  devlet  okullarına  uyumlarını  artıracak  ve 
ebeveynlerinin  kaygılarını  azaltacak  yönde  herhangi  bir  çağdaş  pedagojik  ve 

                                                                                                                                                       
Δημοκρατίας  των  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  [İnsan  Hakları  Cumhuriyeti  Pedagojisi  ve  Sosyolojisi], 
Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Διάδραση [Diyadrasi Yayınları], 2018, s. 227. 
257  Σαββάτω  Σ.  Σαββίδου  [Savvato  S.  Savvidu],  Πολιτισμική  Πολυμορφία  και  Εκπαιδευτικά 
Χαρακτηριστικά στα Νησιά Ρόδος‐Κως  [Rodos ve  İstanköy Adalarında Kültürel Çeşitlilik ve Eğitimin 
Özellikleri], https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/15675#page/1/mode/2up [Erişim 25.01.2022] 
258  Tsitselikis,  Konstantinos,2007.  “Reciprocity  as  a  Regulatory  Pattern  for  the  Treatment  of  the 
Turkish/Muslim Minority of Greece”,  Reciprocity – Greek and Turkish Minorities– Law, Religion and 
Politics,  (Ed.  S.  Akgönül),    Istanbul,  Bilgi  University  Press,  p.  80‐  93;  Κωνσταντίνος  Τσιτσελίκης 
[Konstantinos  Çiçelikis  (Tsitselikis)],  “Οι  Μουσουλμανικές  Κοινότητες  Ρόδου  και  Κω:  Δίκαιο  και 
Πολιτικές  [Rodos ve  İstanköy’deki Müslüman Cemaatler: Hukuk ve Siyasetler], Γλωσσική Κοινοτική 
Ετερότητα  στη  Δωδεκάνησο  του  20ού  Αιώνα  [20.  Yüzyılın  Onikiadalar’ındaki  Dilsel  Topluluk 
Çeşitliliği],  (Ed.  Μαριάνθη  Γεωργάλιδου,  Κωνσταντίνος  Τσιτσελίκης  [Marianthi  Geogiadu, 
Konstantinos Çiçelikis (Tsitselikis)], Αθήνα [Atina], Εκδόσεις Παπαζήσης [Papazisiz Yayınları], 2016, s. 
300. 
259 “Yarım Asır Sonra Açılan İki Okul İle Dostluk Köprüsü Oluştu”, https://www.aa.com.tr/tr /egitim/ 
yarim‐asir‐sonra‐acilan‐iki‐okul‐ile‐dostluk‐koprusu‐olustu/1136027 [Erişim: 30.01.2022] 
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sosyolojik  yöntem  de  belirlenmemiştir.  Tam  tersine  uygulanmakta  olan  Yunan 
eğitim sistemi bu çocukların entegrasyonuna, hatta asimilasyonuna yöneliktir.260  

Savvidu’nun  deyişiyle  Yunanistan’ın  asimilasyon,  ancak  gerçekte  bir  kültürel 
soykırımı    hedefine  adım  adım  yaklaştığı,  2018  yılında  yayınlanmış  olan 
İstanköy’deki  Türk  öğrencileri  inceleyen  bir  çalışmadan  da  anlaşılmaktadır.  Bu 
çalışmada  artık  Yunan  devlet  okullarında  adalı  Türklerin  ikinci    kuşağının  eğitim 
almakta  olduğu,  Yunan  toplumu  ile  kaynaşmanın  gerçekleştiği,  Türk  çocukların 
ilkokulu terk oranlarının  yüzde 2,86’da kaldığı ve eğitime ilgilerinin arttığı, dahası 
bundan böyle eğitimlerine Yunanistan’da devam etmek istedikleri belirtilmiştir.261 

 

Rodos ve İstanköy Türklerinin Eğitim‐Öğrenim Durumlarındaki Değişim 

Akademik çalışmalarda Rodos ve İstanköy Türklerinin eğitim‐öğrenim  düzeylerinin 
oldukça düşük kaldığı ifade edilmektedir. Bu durum, bir anket çalışmasına dayanan 
Rodos ve İstanköy Türkleri: “Ege Denizi’nde Yükselen Sessiz Çığlık” adlı kitapta da 
aktarılmıştır.262  Kitaba temel oluşturan araştırmanın sonuçlarını, dolayısıyla Rodos 
ve  İstanköy  Türklerinin  eğitim‐öğrenim  durumlarındaki  değişimi  aşağıdaki  gibi 
özetlemek olasıdır:   

 “Yunanistan’ın  adalara  egemen  olduktan  sonraki  süreçte,  1972  yılına  değin 
Rodos  ve  İstanköy’deki  ikidilli  Türk  okullarında  tarih,  coğrafya  gibi  derslerin 
Yunan  öğretmeler,  fizik,  kimya,  matematik  gibi  derslerin  Türk  öğretmenler 
tarafından verilmesi düşündürücüdür. 

                                                            
260  Σαββάτω  Σ.  Σαββίδου  [Savvato  S.  Savvidu],  Πολιτισμική  Πολυμορφία  και  Εκπαιδευτικά 
Χαρακτηριστικά στα Νησιά Ρόδος‐Κως [Rodos ve  İstanköy Adalarında Kültürel Çeşitlilik ve Eğitimin 
Özellikleri], https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/15675#page/1/mode/2up [Erişim 25.01.2022] 
261 Βλάχου [Vlahu], Τουρτούρας [Turturas], Κυρίδης [Kiridis],  Ζάγκος [Zagkos], age, s. 229‐257. 
262  Rodos  ve  İstanköy  Türkleri:  “Ege  Denizi’nde  Yükselen  Sessiz  Çığlık”  kitabı;  “Rodos,  İstanköy  ve 
Onikiada  Türklüğünün  Yakın  Tarihi  Üzerine  Sözlü  Tarih  Projesi’nin  Kesin  Raporu”ndan  derlenerek 
kaleme alınmıştır. Çalışmada  “Yüz Yüze Anket Yöntemi” uygulanmış ve görüşmecilere ucu açık anket 
formuna  göre  düzenlenmiş  sorular  sorulmuştur.  Görüşme  yapılacak  kişilerin  seçiminde,  İkinci 
Paylaşım(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. Çalışmada, Yunanistan’da Rodos ve İstanköy, Türkiye’de ise İzmir, İstanbul, 
Marmaris,  Bodrum,  Fethiye  ve  Antalya’da  yaşamakta  olan  Onikiadalı  toplam  137  kişi  ile  görüşme 
yapılmıştır. 
Anket  sırasında  Rodos  ve  İstanköy’deki  görüşmecilerin  tümü,  kendilerine  doğrudan  gelebilecek 
tehlikelerden  dolayı  adlarının  açıklanmamasını  ve  görüntülerinin  alınmamasını  talep  etmişlerdir. 
Benzer  talepler  Türkiye’de  görüşme  yapılan  kimi  adalılardan  da  gelmiştir.  Türkiye’de  yaşamakta 
olanlar bile, adlarının belirtilmesiyle adalardaki akrabalarının ve kendilerinin zarar görebileceği ya da 
turist olarak adalara gitmelerinin kısıtlanabileceği endişesini dile getirmişlerdir. 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 dile getiren kişilerin adları, araştırma bulguları 
kaleme alınırken verilmemiştir. 
Kaymakçı, Mustafa, Cihan Özgün,2015. Rodos ve  İstanköy Türkleri:  “Ege Denizi’nde Yükselen Sessiz 
Çığlık”, Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları,İzmir, s. 26‐33. 
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   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  anısı,  konuya  açıklık  getirecek  türdendir:  “Biz  okuldayken  Türkçe  din  dersi 
aldık.  Dersi  Hüseyin  Hoca  veriyordu....  ‘Abdest  böyle  alınır’  diye,  öğretiyordu. 
Ondan sonra ertesi hafta birer birer kaldırır ve  ‘Al bakayım abdesti’ derdi. … 3. 
sınıfta, 4. sınıfta bunları yaptık. Ondan sonra öğretmen bir hafta erkekleri, bir 
hafta  kızları  Cuma  namazına  götürürdü.  Bize  2  rekat  namazı  öğrettiler....”. 
Diğer pek çok kaynak kişi de benzer bir anısını paylaşmıştır.  

 20. yüzyılın ortalarında Yunan okullarında, adalı Türk çocuklarına karşı kısmen 
de olsa olumsuz eylem ve tavırların sergilendiği anlaşılmaktadır. Örneğin Rodos 
1945  doğumlu  sözü  geçen  kaynak  kişinin  paylaştığı  anısı  bu  doğrultudadır: 
“…Bizim bir kızımız dünyaya gelmişti.  İsmi Beyza, büyüyor, büyüyor o çocuğun 
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  astırıyor,  bakkala  yolluyor  ve  çocuklara 
eziyet yapıyormuş. Hatta subaylar kulübünde başka arkadaşlarına, ‘Ben okulda 
bütün  çocukları  dövdüğümde  zevk  alıyorum’  demiş.  Bunu  duyduğumda  çok 
düşünmüştüm…” . 

 1972  yılında  iki  dilli  Türk  okullarının  kapatılması  ile  eğitim  dilinin  Yunanca 
olması  kimi  adalar  Türklerinin,  Rodos  ve  İstanköy’den  Türkiye’ye  göç 
etmelerine  ve  böylece  kimlik  ve  kültürlerini  doğal  bir  asimilasyona  karşı 
korumaya itmiştir. Söz konusu bu nedenden dolayı çok sayıdaki ada Türk’ünün 
Rodos ve İstanköy’den Türkiye’ye göç ettiği tespit edilmiştir. 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…”. 

 Adalarda eğitim almış Rodos ve İstanköy’deki Türklerin eğitim yılı ortalamasının 
6 olduğu gözlemlenmiştir.  Buna  karşılık  Türkiye’ye  göç eden Türklerde eğitim 
yılı ortalaması 6.6’dır. Türkiye’ye göç etmiş olanlarda ortalamanın biraz yüksek 
olmasının  nedeni  ,  kimi  birinci  kuşak  göç  edenlerin  Türkiye’de  az  da  olsa 
ortaokula  gitme  şansını  yakalamalarından  kaynaklanmaktadır.  İstanbul  ve 
İzmir’deki  ikinci  kuşak  adalıların  eğitim  yılı  ortalamaları  sırasıyla  9.6  ve  8.1 
olarak saptanmıştır. 

Antalya, Marmaris, Bodrum ve Fethiye’de bu ortalama sırasıyla 6.11, 5, 3.92 ve 
3.16  olarak  belirlenmiştir.  Son  anılan  dört  yerleşim  biriminde  eğitim  yılı 
ortalamasının  oldukça  düşük    düzeyde  kalmasının  nedeni,  bu  yerleşimlerin 
adalardan  göç  etmek  zorunda  kalan  birinci  kuşak  Türklere  ev  sahipliği 
yapmasından kaynaklanmaktadır. 
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  Rodos  ve  İstanköy’de  Türkçenin  eğitim‐öğretim  dili  olmaktan  çıkarılmasına  
koşut olarak göze çarpan bir diğer sonuç, Türklerin giderek eğitim düzeylerinin 
düşmesidir. Türkler, yukarıda da belirtildiği üzere ortaokul ve  lise eğitiminden 
sınırlı  şekilde  yararlanabilmekte  ve  eğitim  açısından  Yunanistan  genelinin 
oldukça  altına  kalmaktadırlar.  Rıfat  Maşazade  eğitim  düzeyinin  mesleklere 
yansımasını  şöyle  ifade  etmiştir:  “Rodos’taki  Türklerin  eğitimden  gelen 
mühendislik  ve  doktorluk    gibi  meslekleri  yoktu”.  Gerçekten  de  zamanla 
adalarda kalan Rodos ve İstanköy Türkleri arasından, bırakınız üniversite ya da 
yüksek eğitimi, orta eğitimden gelen bir meslek ya da kültür insanı çık(a)madı. 
Bir  başka  deyişle  aydın  niteliğinde  insanların  yeşermesini  sağlayacak  ortam 
yaratılmadı. Oysa Osmanlı Dönemi’nde Rodos’ta orta ve  lise düzeyinde eğitim 
veren  okular  vardı.  Buralardan  mezun  olan  Türkler,  gerek  Osmanlı  gerekse 
Erken  Cumhuriyet  Dönemi’nde  önemli  siyaset  ve  kültür  adamları  olarak 
karşımıza  çıkmışlardır.  Bunlar  arasında  Hüseyin  Ragıp  Baydur  (T.C.  Roma  ve 
Moskova Büyükelçisi), Şükrü Kaya (T.C. İçişleri Bakanı), Reşit Galip Baydur (T.C. 
Milli Eğitim Bakanı) gibi devlet adamları vardır. Diğer yandan Anadolu doğumlu 
birçok  kişi  Rodos’a  gelerek  bu  idadide  eğitim  almışlardır.  Yunus  Nadi  gibi 
aydınlar buna örnek olarak verilebilir.263 

 Bugün Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türk çocukları devlet okullarına gitmekte, 
ancak din derslerinden muaf tutulmaktadırlar. Devlet okullarında eğitim gören 
Türk  çocukları,  bugün  Türkçeyi  çok  az  derecede  konuşabilmektedirler.  Bu 
okullardan  mezun  olan  çocukların  adalarda  mesleklerini  yerine  getirme 
konusunda  da  belirsizlik  yaşanmaktadır.  Yakın  zamana  dek  Rodos  ve 
İstanköy’de hiçbir resmi kuruluşta Türklere görev verilmemiştir. Şimdilerde ise 
göstermelik  olarak  birkaç  kişiye  görev  verildiği  kaydedilmektedir.  Türkler 
ortaokul,  lise ve yükseköğrenimden sınırlı  şekilde yararlanabilmekte ve eğitim 
açısından Yunanistan genelinin oldukça altında kalmaktadırlar. 

 Sözü  edilen  çalışmada  57‐92  yaş  arası  adalı  Türkler  arasında  orta,  lise  ve 
yükseköğrenim yapan adalı Türklerin sayısının da yüksek olmadığı saptanmıştır. 
Bu oranlar sırasıyla orta, lise ve yükseköğretim için yüzde 1.4, yüzde 5 ve yüzde 
8’dir.  Ancak  5  yılın  üstünde  öğrenim  şansını  yakalayan  adalıların  biri  dışında 
hemen hepsi, öğrenimlerini Türkiye’de yapan ikinci kuşak adalılardır. 

  Rodos ve  İstanköylülerin yükseköğrenim 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.  

 Özellikle daha genç kuşak adalılar için öğrenim  düzeyi gerek adalarda, gerekse 
Türkiye’de  çok  daha  yüksektir.  Ancak  adalardaki  Türklerin  daha  önce  de 
belirtildiği  üzere  anadil  Türkçeden mahrum bırakılmalarından dolayı,  öğrenim 
seviyelerinin  yükselmesi,  onların  giderek  kültürel  soykırımını  hızlandıran  bir 
etmen olarak ortaya çıkmaktadır. 

                                                            
263 Kaymakçı, a.g.e, s. 41‐69. 
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 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. 

 

Rodos ve İstanköy Türk Çocuklarının İlkokul Sonrası Eğitim‐Öğrenimleri  

Rodos ve İstanköy Türk Çocuklarının Türkiye’deki Eğitim‐Öğrenimleri 

1958  yılından  1972  yılına  değin  T.C.  Rodos  Başkonsolosluğu  aracılığıyla 
gerçekleştirilen Türkçe ,Matematik ve Resim sınavını kazanan Rodos ve İstanköylü 
Türk  çocuklarına  Türkiye  tarafından  öğrenim  bursu  sağlanmıştır.  Burslar  parasız 
yatılı  olarak  ortaokul  ve  lise  düzeyinde  verilmiştir.  Öğrenciler;  Adapazarı  Arifiye 
Erkek  Öğretmen  Okulu,Adana  İmam  Hatip  Okulu,Ankara  Yapı  Sanat  Okulu,  
Antalya Lisesi, Aydın Erkek Sanat Okulu,  Aydın Ortaklar Öğretmen Okulu, Bolu Kız 
Öğretmen Okulu, Bursa Kız Lisesi, İstanbul Çamlıca Kız Lisesi, İstanbul İmam Hatip 
Okulu,İstanbul Ortaköy Öğretmen Okulu,İstanbul Vefa Lisesi, İzmir  Atatürk Lisesi, 
İzmir  Buca  Ortaokulu,  Trabzon  Beşikdüzü  Kız  Öğretmen  Okulu  gibi  okullarda 
öğrenim görmüşlerdir. 

Liseden sonra üniversite eğitimine devam etmek isteyen Rodos ve İstanköylü Türk 
gençleri,    yabancı  öğrenci  kontenjanından  yararlanarak Türkçe  sınavına  girmişler 
ve  istedikleri  bölümü  tercih  ederek  yükseköğrenim  yapma  şansına  sahip 
olmuşlardır. Bu süreç içinde kendilerine burs da sağlanmıştır. Bu şekilde çok sayıda 
Rodos ve İstanköylü Türk genci, mühendis, mimar, doktor, eczacı ve öğretmen gibi 
mesleklere sahip olmuşlar,  fakat büyük bir kısmı adalara dönmeyerek Türkiye’de 
kalmayı  tercih  etmişlerdir.  Rodos  ve  İstanköylü  Türk  gençlerinin  adalara 
dönmemelerinin  ana    nedeni  ,  Batı  Trakyalı  Türk  gençlerinin  de  olduğu  gibi 
Yunanistan’a  döndüklerinde  Türkiye  üniversitelerinden  aldıkları  diplomalarının 
denkliğini alamamaları ve dolayısıyla mesleklerini yapamamalarıdır.264 1972 yılında 
Rodos  ve  İstanköy’de  iki  dilli  eğitim  veren  okullar  kapatıldıktan  sonra  ise 
Türkiye’ye öğrenci akışı durmuştur. 

                                                            
264 Türkiye üniversitelerinden mezun olmuş olan Batı  Trakyalı  Türk gençleri,  1988 yılında bir  takım 
yürüyüşler  gerçekleştirerek  açlık  grevine  gitmişlerdir.  O  dönemde  mücadele  edenlerin  büyük 
çoğunluğu  diplomalarının  denkliğini  alabilmişlerse  de  bu  sorun  günümüze  kadar  devam  eden  bir 
sorundur.  Bkz.  Hayrullah,  Pervin,2021.“Batı  Trakya  Türklerinin  İlk  Hak  Arayışları  ve  Kitlesel 
Hareketleri”,  Doktor  Sadık  Ahmet,  (Ed.,)Nilüfer  Erdem,  Ankara,  T.C.  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığı 
Yurtdışı  Türkler  ve  Akraba  Topluluklar  Başkanlığı  Yayınları,s.  143;  Ahmet  Serdar,2021.  “Dr.  Sadık 
Ahmet’in  Batı  Trakya  Türklerinin  Eşit  Vatandaş  Olmaları  Konusundaki  Görüşleri”,    Doktor  Sadık 
Ahmet,  (Ed.,)Nilüfer  Erdem,  Ankara,  T.C.  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığı  Yurtdışı  Türkler  ve  Akraba 
Topluluklar Başkanlığı Yayınları,s. 399.  
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Türkiye  Cumhuriyeti  2012  yılından  itibaren  T.C.  Yurtdışı  Türkler  ve  Akraba 
Topluluklar Başkanlığı aracılığıyla Türkiye’de yükseköğrenim yapmak isteyen adalı 
Türk  gençlerinden  Türkçe  sınavından  başarılı  olanlara  istedikleri  bölümde  eğitim 
ve  burs  imkânı  sağlamaktadır.  Türkiye  öğrencilere  aylık  olarak  verdiği  burs 
haricinde  yurt  ve  uçak  bileti,  üniversite  katkı  payı  ve  genel  sağlık  sigortası 
çerçevesinde kolaylıklar da sağlamaktadır. 

 

Rodos  ve  İstanköy  Türk  Çocuklarının  Yunanistan  ve  Diğer  Ülkelerdeki 
Eğitim‐Öğrenimleri 

Günümüzde  Yunan  okullarından  mezun  olan  Türk  gençlerinin  çoğunlukla  oto 
tamirciliği,  demircilik,  sıhhi  tesisatçılık,  elektrikçilik  ve oto elektrikçiliği,  boyacılık, 
ayakkabıcılık,  kuyumculuk  ve  aşçılık  gibi  mesleklerde  çıraklık  ile  başlayarak 
yaşamlarını  devam  ettirmekte  oldukları  gözlemlenmektedir.  Unutmamak  gerekir 
ki bu gençlerin pek çoğunun da aileleri bu işlerle geçinmektedirler. Çok az sayıda 
da  olsa  kimileri  yükseköğrenim  şansını  yakalayabilmektedirler.  Bu  şansı 
yakalayanların  yarısı  eğitimlerine  Yunan  üniversitelerinde  devam  etmektedirler. 
Ancak  Yunanistan’ın  Avrupa  Birliği  (AB)  üyesi  olması  ile  üniversite  eğitimine 
Avrupa  ülkelerinde,  örneğin  Britanya’da  devam  eden  adalı  Türk  gençlerine  de 
rastlanmaktadır. Bu konuda tercih, daha  çok aile üyelerinden birinin herhangi bir  
nedenle bulunduğu Avrupa ülkesi yönünde kullanılmaktadır.265 Benzer bir durum 
günümüzde Batı Trakya Türk gençleri için de geçerlidir.  

 

Avrupa Birliği’nde Anadil Eğitimi ve Yunanistan 

AB bünyesinde resmi rakamlara göre 24 resmi dil dışında 60’tan fazla bölgesel ve 
azınlık  dili  konuşulmaktadır.  Federal  Avrupa Milliyetleri  Birliği  [Federal  Union  of 
European  Nationalities  (FUEN)]  tarafından  azınlık  dili  konuşanların  toplam 
sayısının 40 milyon olduğu tahmin edilmektedir.266 Bu, her yedi Avrupalıdan birinin 
bir  azınlığa  mensup  olduğu  ya  da  bir  azınlık  dilini  konuştuğu  anlamına  da 
gelmektedir. 

AB  içinde  azınlık  hakları  gün  geçtikçe  daha  fazla  önem  kazanan  ve  konuşulan 
konulardan  biri  durumuna  gelmiştir.267  Uygulamada  ise  azınlıkların  kimler  ve  ne 
çeşit azınlıklar olduğu konusunda ciddi bir kavramsal karmaşa söz konusudur. Bu 
karmaşalardan ilki, Avrupa’daki kimi azınlıkların dilsel mi, yoksa etnik azınlıklar mı 
oldukları ile ilgilidir. Örneğin İtalya’daki tüm etnik gruplar etnik değil, dilsel azınlık 
kabul  edilmektedirler.  Katalanlar  İtalya’da  dilsel  azınlık  iken,  İspanya’da  ulusal 

                                                            
265 Kaurinkoski, Kira,2018. “The Ethnic Turks  in Kos and Rhodes: Reflections on Culture and Right”, 
The  Forgotten  Turkish  İdentity  of  the  Aegean  Islands:  Turkish  Identity  in  Rhodes  and  Kos, 
(Ed.,)Mustafa Kaymakçı,  Cihan Özgün, Konya, Eğitim Yayınevi, p.122 
266  https://fuen.org/  [Erişim Tarihi: 01.02.2022] 
267 https://www.osce.org/henm/documents   [Erişim Tarihi: 01.02.2022] 
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grup  olarak  kabul  görmektedirler.  İkinci  karmaşa,  etnik  azınlık/ulusal  azınlık 
kavramı ile alakalıdır. Örneğin Bretonlar, Katalanlar, Basklar, Frizyanlar ve Ladinler 
etnik  azınlıktırlar.  Almanya’daki  Danimarkalılar  ya  da  İtalya’daki  Almanlar  ve 
Fransızlar hukuken öyle tanınmasalar da ulusal azınlıktırlar. Etnik azınlıkları ulusal 
azınlıklardan  ayıran  temel  unsur,  bir  etnik  azınlığın    atalarının  tarih  içinde  ya  da 
şimdi devlet olarak var olup olmadığıdır.268 

AB’yi  oluşturan  devletlerin  çoğunda  “azınlıklar”  ve  “çoğunluklar”  arasında  bir 
denge  sağlanmış  bulunmaktadır.  Bununla  birlikte  AB  bünyesinde  kendi  yerli 
azınlıklarının  varlığını  inkâr  eden  devletler  de  söz  konusudur.  Yunanistan 
bunlardan  biridir.  Rodos  ve  İstanköy’de  yaşamakta  olan  Türklerin,  kültürel 
kimliklerinin  ve  haklarının  korunması  doğrultusunda  giderek  artan  sorunlarının 
nedeni,  Türklerin  uluslararası  antlaşmalardan  doğan  haklarının  Yunanistan 
tarafından yerine getirilmemesidir. 

Yunanistan,  Onikiada’da  yaşamakta  olan  Türklerin  haklarının  yalnızca  1947  Paris 
Antlaşması’yla  düzenlendiğini  ve  1923  Lozan Antlaşması  imzalandığında  adaların 
İtalya  yönetiminde bulunmasından hareketle hükümlerinin Rodos ve  İstanköy’de 
yaşamakta olan Türkleri bağlamadığını belirtmektedir. Ancak bu tez, Yunanistan’ın 
imzalamış  olduğu  “1913  Atina  Antlaşmasına  Bağlı  3  Numaralı  Protokol”,269  “10 
Ağustos  1920  Yunan  Sevr  Antlaşması”,270  “Lozan  Antlaşmasının  37‐45. 
Maddeleri”,271  ve  “1947  Paris  Antlaşması”  gibi  uluslararası  antlaşmalar  ve 
hükümleri ile çelişmektedir.272 

Yukarıda  değinilen antlaşmalar uyarınca Yunanistan’daki Müslüman Türk azınlığın 
ana  dilini  serbestçe  kullanabilmesi,  okullar  kurarak  bunları  yönetip 
denetleyebilmesi,  önemli  oranda  bulundukları  yerlerde  kendi  dillerinde  eğitim 
görebilmeleri için devletin gerekli kolaylıkları sağlaması, kendilerine genel ve yerel 
bütçelerden  pay  ayrılması  ve  devlet  tarafından  Müslüman  Türklerin  vakıflarına 
saygı  gösterilmesi  gerekmektedir.  Buna  koşut  olarak  sözü  edilen  yükümlülükler, 
Yunanistan’ın  “bütün  toprakları”  için  geçerli  kılındığından  dolayı,  bugün  de 
yürürlüktedirler  ve  Onikida  bakımından  da  bağlayıcıdırlar.  Üstelik  devletlerin 
antlaşmalar  konusundaki  “halefiyeti‐ardıllık  [hakların  devri]”  hakkında  yapılan 
1978 Viyana Sözleşmesi’nin 15. maddesi, bir toprak parçasına yeni sahip olan bir 
devletin önceden onayladığı anlaşmaların, halefiyet tarihinden başlayarak o toprak 
parçası  bakımından  da  geçerli  olacağını  düzenlemiştir. Uluslararası  Adalet Divanı 
(UAD) da 1978 yılında, “ülke toprakları statüsü” teriminin antlaşmanın imzalandığı 
tarihteki  toprakları  değil,  son  durumu  ifade  ettiği  şeklinde  anlaşılması  gerektiği 

                                                            
268  Tunç,  Hasan  ,“Uluslararası  Sözleşmelerde  Azınlık  Hakları  Sorunu  ve  Türkiye”,  
https://dergipark.org.tr/tr/download/article‐file/789848  [Erişim: 01.02.2022] 
269 Oran, Baskın, 1986.Türk‐Yunan  İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı 
Yayınları, s. 36‐37. 
270 Oran, a.g.e, s. 43‐50. 
271  Soysal,  İsmail,  2000.Türkiye’nin  Siyasal  Andlaşmaları,  Cilt:  1,  Ankara,  Türk  Tarih  Kurumu 
Basımevi,s. 103‐106. 
272 Baskın,Oran,(Ed.,),2013. Türk Dış Politikası, Cilt: III, İstanbul, İletişim Yayınları, s. 595. 



126 
 

yönünde  görüş  açıklamıştır.  Ayrıca  UAD,  bu  terimin  daha  sonra  o  ülke 
topraklarından  sayılacak  yerleri  bile  kapsayacak  şekilde  geniş  yorumlanması 
gerektiğine işaret etmiştir.273 Bu nedenle Yunanistan’ın, Onikiadalar’a henüz sahip 
olmadan Müslüman Türkler konusunda üstlenmiş olduğu yükümlülükleri, halefiyet 
ilkesi  ve UAD  görüşü  uyarınca  Rodos  ve  İstanköy’deki Müslüman  Türkler  için  de 
yerine  getirmesi  gerekir.  Doğal  olarak  bu,  Yunanistan’ın  Rodos  ve  İstanköy’de 
yaşamakta  olan  Türklere  anadillerinde  eğitim  hakkını  tanıması  anlamına  da 
gelmektedir. 

Bu  antlaşmaların  yanı  sıra  Avrupa  Konseyi  (AK),  Avrupa  Birliği  (AB),  Avrupa 
Güvenlik  ve  İşbirliği  Teşkilatı  (AGİT),  Birleşmiş  Milletler  (BM)  ve  de  Yunanistan 
Anayasası’ndan  kaynaklı  olarak  Yunanistan’ın,  Yunan  soyu  dışında  Yunanistan’da 
yaşamakta  olan  bütün  soyların  kültürel  haklarının  korunması  ve  geliştirilmesi 
doğrultusunda yükümlülükleri söz konusudur. 

 

Rodos  ve  İstanköy  Türklerine  Türkçe  Eğitim‐Öğretim  Hakkının  Verilmesi 
Konusundaki Çalışmalar 

Rodos  ve  İstanköy  Türklerine  Türkçe  eğitim‐öğretim  hakkının  verilmesi  konusu 
uluslararası  platformlarda  2000’li  yıllardan  itibaren  gündeme  getirilmektedir. 
Uluslararası platformda Rodos ve  İstanköy’de yaşamakta olan Türklerin  sorunları 
ilk  kez  İslâm  Konferansı  Örgütü’nün  (İKÖ)  19‐21 Haziran  2006’da  Azerbaycan’da 
yapılan  33.  toplantısında  gündeme  alınmıştır.  Toplantının  sonuç  bildirgesinin  15. 
paragrafında, “Rodos ve İstanköy’deki Türk toplumları anadillerinde eğitim görme, 
dini ihtiyaçlarını yerine getirme, vakıflarını yönetme ve kültürel miraslarını koruma 
haklarından  mahrum  durumdadır”    tespitinde  bulunulmuştur.  İKÖ’nın  aldığı  bu 
karar  Yunan  basını  tarafından  “Türkiye’nin  Onikiada’da  gözü  var”    şeklinde 
yorumlanmıştır.274  

İKÖ’nun  2012  ve  2013  yılı  başında  aldığı  kararlar  ile  konu  Avrupa  Konseyi 
Parlamenter Meclisi’ne  (AKPM) aktarılmıştır. Bu bağlamda AKPM Hukuk  İşleri  ve 
İnsan Hakları Komisyonu üyesi  İsviçreli Parlamenter Andreas Gross’un hazırladığı 
“The Situation of the Greek Citizens of Turkish Descent in Rhodes and Kos [Rodos 
ve İstanköy’deki Türk Asıllı Yunan Vatandaşlarının Durumu]” başlıklı rapor, 9 Mart 
2012  tarihinde  AKPM  Daimi  Komitesi  tarafından  kabul  edilmiştir.  Raporda, 
Yunanistan  tarafından  AKPM  raportörü  Andreas  Gross’a,  Yunan  Milli  Eğitim 

                                                            
273 Dayıoğlu, Ali,2021. “Batı Trakya Müslüman‐Türk Azınlığının Uluslararası Hukuktan Doğan Eğitim 
Hakları”, LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: XII, Sayı, 2, s. 226. 
274 Στάθης Ευσταθιάδης [Stathis Evstathiadis],  “Ύποπτο Ενδιαφέρον για το Ανατολικό Αιγαίο [Doğu 
Ege’ye  Karşı  Şüpheli  İlgi]”,  https://www.tovima.gr/2008/11/25/archive/ypopto‐endiaferon‐gia‐to‐
anatoliko‐aigaio/ [Erişim 01.02.2022]  
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Bakanlığı tarafından Türk dili sınıflarının açılma olanaklarını belirlemek için Rodos 
ve İstanköy’e bir temsilci gönderileceği sözü verildiği belirtilmiştir.275 

Bununla birlikte raporun yayınlanmasından sonra Yunanistan bu amaçla Rodos ve 
İstanköy’e herhangi bir temsilcisini göndermemiş, kısaca Türk çocuklarının iki dilli 
eğitim‐öğretim  görmeleri  konusunda  herhangi  bir  ilerleme  kaydedilmemiştir. 
Konu,  “Yunanistan:  Rodos  ve  İstanköy’deki  Etnik  Türkler”  adlı  yayında  da  dile 
getirilmiştir.276 

Türkiye’de  sivil  toplum  örgütü  düzeyinde  ilk  kez  “Rodos,  İstanköy  ve  Onikiada 
Kültür  ve  Dayanışma  Derneği  (ROİSDER)”,  2000  yılında  yayınladığı  bir  basın 
açıklamasıyla  Rodos  ve  İstanköy’de  ses  çıkaramayan  Türk  soydaşlarının 
Türkiye’deki  temsilcileri  adına  taleplerde  bulunmuştur.  ROİSDER’in  talepleri, 
adalarda  yaşayan  Türk  çocuklarına  iki  dilli  eğitim‐öğretim  hakkının  yeniden 
verilmesi,  Türklerin  etnik  kimliklerinin  kabul  edilerek  bu  çerçevede 
örgütlenmelerini engelleyen baskılara son verilmesi ve Yunan Yönetimi’nin de Türk 
kültür  mirası  içinde  yer  alan  eserlerin  korunmasına,  bakım  ve  onarımına  özen 
göstermesi olmuştur.277 

Dernek 2012 yılından itibaren çalışmalarını yoğunlaştırmış ve AK, AGİT ve BM gibi 
uluslararası kuruluşlar ile iletişime geçerek yazışmış ve bildiriler sunmuştur. Ayrıca 
FUEN278  aracılığıyla  anadille  eğitim‐öğretim  hakkının  Yunanistan  tarafından 
verilmesi  doğrultusunda  kararlar  aldırmakta  ve  bu  kararların  uluslararası 
platformlara  gönderilmesini  sağlamaktadır.  Örneğin  2016  yılında  FUEN  Genel 
Kurulu’nda  alınmış  olan  “Rodos  ve  İstanköy’de  yaşamakta  olan  Türklere,  Türkçe 
eğitim‐öğretim hakkı verilmelidir” kararı bunlardan birisidir.279 

Bunların yanı sıra  başta Yunanistan Başbakanlığı, Yunanistan’ın Turizm, Eğitim ve 
Dinişleri,  Kültür  ve  Spor  Bakanlıkları  ile  Ankara  Büyükelçiliği  nezdinde  adalar 

                                                            
275 Andreas Gross’un kaleme almış olduğu 23 Şubat 2011 tarihli ve 12526 numaralı  “The Situation of 
the Greek Citizens of  Turkish Descent  in Rhodes and Kos  [Rodos  ve  İstanköy’deki  Türk Asıllı  Yunan 
Vatandaşlarının Durumu]” isimli rapor.   
276 Willy Fautre,2017. Greece: Ethnic Turks in Rhodes and Kos, Brussels, Copyright Federal Union of 
European Nationalities & Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association 
277 Kaymakçı,Mustafa,2014. “Rodos,  İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 
Kısa Tarihçesi”, s. 283‐344. 
278  FUEN,  1949’da  Avrupa  Konseyi’nin  oluşumuyla  bağlantılı  olarak  kurulmuş  uluslararası  bir  sivil 
toplum  örgütüdür.  2019  itibariyle  Avrupa’da  etnik,  dilsel  ve  ulusal  azınlıkları  temsil  eden  103 
kuruluşun  FUEN’e  üye  olduğu  bildirilmektedir.  Rodos,  İstanköy  ve  Onikiada  Türkleri  Kültür  ve 
Dayanışma Derneği de FUEN’in bir üyesidir.  
Bkz. https://fuen.org/  [Erişim Tarihi: 01.02.2022]  
279 RESOLUTION 2016‐07: Resolution on the situation of the Turkish community in Rhodes and Kos 
submitted by the Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association At the 
Assembly  of  Delegates  in  Wrocław  /  Breslau,  on  21  May  2016.  Federal  Union  of  European 
Nationalities (FUEN) Assembly of Delegates in Wrocław / Breslau on 21 May 2016.  
 Bkz. https://www.fuen.org/tr/article/Congress‐resolutions) [Erişim Tarihi: 01.02.2022] 
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Türklerine kültürel haklarının  verilmesi doğrultusunda girişimlerde bulunmakta ve 
mektuplar yazmaktadır.280  

 

Sonuç ve Öneriler 

Rodos  ve  İstanköy’de  Türkler,  adaların  kadim  halklarından  biridir  ve  1522’den 
itibaren  adalarda  yaşamaktadırlar.  1912‐1947  yılları  arasında  sırasıyla  İtalya, 
Almanya ve Britanya Yönetimi altında Türkler, adaların üç dini topluluğundan biri 
olarak  kabul  edilmişlerdir.  Bu  süreçte  Türklerin,  faşist  dönem  dışında  kendi 
dilleriyle  eğitim‐öğretim  yapan  ilk  ve  orta  dereceli  okullara  sahip  oldukları 
bilinmektedir.  Britanya  döneminde,  “Türk”  adıyla  örgütlenme  serbestisine  de 
sahip olmuşlardır.  

1947’de  Onikiada’nın  Yunanistan’a  katılmasıyla  Yunan  bakış  açısıyla  Müslüman, 
ancak gerçekte Türk‐Müslüman olan topluluk Yunan vatandaşlığına geçmiş, ancak 
Lozan  Antlaşması  kapsamına  alınmamıştır.    Yunan  Yönetimi’nin  ilk  döneminde 
Türk‐Müslüman vakıflarına ve okullarına özel bir statü tanınmıştır. Ancak 1972’de 
Türklere ait iki dilli eğitim veren okullarda Türkçe eğitim‐öğretime son verilmiştir. 
Bir diğer ifadeyle Yunan Yönetimi tarafından bu okullar kapatılmıştır.  

Günümüzde  Rodos  ve  İstanköy’de  Yunan  bildirişlerinin  aksine  9000  dolayında 
Türk’ün var olduğu bildirilmektedir.281 Bugün adalardaki Türk toplumunda Türkçe 
miras dil, Yunanca ise resmi ve nüfus çoğunluğunun dili konumundadır. 

Rodos  ve  İstanköy’deki  Türk  toplumunda  konuşma  dili  olarak  anadilde  yetkinlik 
açısından kuşaklar arasında farklılaşmanın ortaya çıktığı bir gerçektir. Yaşlı kuşaklar 
yerel  Türkçeyi  akıcı  olarak  konuşsalar  da  sonraki  kuşaklar,  içinde  Yunanca 
sözcüklerin  bolca  yer  aldığı  bir  Türkçe  konuşmaktadırlar.  Türkçe  sözcükler,  daha 
genç kuşakların dilinde giderek azalmakta, hatta tamamen kaybolmaktadır. Bunun 
başlıca nedeni, adalı Türk çocuklarının öncesinde Türkçe ve Yunanca olarak iki dilli 
eğitim alırken, günümüzde Yunan devlet okullarında eğitim almaları ve anadilleri 
Türkçe’nin  resmi  olarak  öğretilmesine  olanak  sağlanmamasıdır.  Genç  kuşakların 
Türkçeyi sadece aile içinde ve topluluğun doğum öncesi ve sonrası, evlilik, sünnet 
ve  ölüm  gibi  geçiş  ritüellerinde  kullandığı  söylenebilir.282    Bununla  birlikte  uydu 
üzerinden  Türk  televizyon  kanallarını  izlemenin  standart  Türkçe  ile  iletişimi 

                                                            
280  Kaymakçı,  Mustafa,2021.  “Rodos  ve  İstanköy  Türklüğünün  Güncel  Sorunları”,  Yunan  Algısında 
Türk  İmgesi  (Kökenleri ve Dostluk  İçin Kültürel Çıkış Yolları),  (Ed.,) Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün, 
Nilüfer Erdem, Eğitim Basımevi, Konya, s. 426‐463. 
281 Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun tespitleridir. Halaçoğlu, Rodos ve 
İstanköy’de  resmi  olmayan  verilere  göre  2019  yılı  başlarında  toplam  9000  civarında  bir  Türk 
nüfusunun olduğunu bildirmektedir.     
282 Bkz. Sema Kılıçaslan,2019. Rodos Türkleri Halk Kültürü, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Basılmamış Doktora Tezi, Ankara; Gökçe Emeç,2018. İstanköy‐Yunanistan Türklerinin Geçiş Ritüelleri, 
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir  
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geliştirdiği  ve  Türkçe  konuşanların  yetkinliğinin  artmasına  katkı  sunduğu 
gözlemlenmektedir.283  

Kısaca gelinen noktada, son 70 yılda Türk toplumunun dili saf bir Türkçeden, içinde 
Türkçe ve Yunanca kelimelerin yer aldığı karma bir dile dönüşmüştür. Esasen otuz 
yaş  altı  genç  kuşaklarda  yalnızca  Yunanca  kullanma  eğiliminin  ortaya  çıktığı 
söylenebilir.284 Genç kuşakların Türkçeyi az ya da hiç konuşamaz olması, Anadolu 
Türkleri  ile  Onikiada  Türkleri  arasındaki  “zihinsel  mesafenin”  giderek  açılması 
sonucunu  doğurmaktadır.  Anadolu  Türkleri  ile  Onikiadalı  Türkler  arasındaki 
iletişimin kopmasının ötesinde, adalardaki kuşaklar arasındaki  iletişim bağının da 
kopması  aşamasına  gelinmek  üzeredir.  Böylelikle  adalar  Türk  toplumu 
parçalanmakta  ve  topluluk  anlayışından  uzaklaştırılmaktadır.  Aslında  adalar 
Türklerinin  anadillerini  öğrenmelerine  getirilen  engel,  Türk  toplumu  için  aynı 
zamanda bir “tarihsel bellek” soykırımı anlamına da gelmektedir.  

Yukarıda da belirtildiği üzere Yunanistan’ın antlaşmalardan doğan yükümlülükleri 
ortada  iken  sorulması  gereken  soru  şudur:  “Yunanistan neden 1972’den  itibaren 
Rodos ve İstanköy’de iki dilli eğitim veren Türk okullarını kapatmıştır?”. 

Sorunun cevabı çok boyutludur. Genel bir yaklaşımla; Türk‐Yunan ilişkilerinde Batı 
dünyasının  oryantalist  politikalarının  da  beslediği  geçmişten  gelen  sorunlar  ve 
travmalar  söz konusudur. Bir diğer  ifadeyle Yunan algısında Türk  imgesi olumsuz 
ve  sorunludur.285  Türk  ve  Yunan  halkları  pek  çok  kez  karşı  karşıya  gelmişlerdir. 
Bütün  bunların  sonucu  Yunanistan  ve  Yunanlarda,  Türkiye  ve  Türklere  karşı  bir 
paranoya ortaya çıkmıştır.286 Örneğin Ege Denizi’nde egemenliğine bırakılmış olan 
adaların  silahlandırılamayacağına  ilişkin  antlaşmalara287  karşın  Yunanistan’ın  bu 

                                                            
283  Kaili,  Hasan,  Aytaç  Çeltek,  Marianthi  Georgalidou,  2021.“Complement  Clauses  in  the  Turkish 
Variety  Spoken  by  Bilingual  Children  on  Rhodes,  Greece”,  Turkic  Languages,  (Ed.  Lars  Johanson), 
Volume: 16, Number: 1, p. 106‐120.   
284 Çeltek, Aytaç, “Rodos’taki Türkçe‐Yunanca  İkidilli Konuşucuların Türkçesinde Yunancanın Etkisi”, 
Journal of Language and Linguistic Studies, Volume: 10, Issue: 1, s. 163‐177; Kaymakçı, Özgün, Rodos 
ve İstanköy Türkleri: “Ege Denizi’nde Yükselen Sessiz Çığlık”, s. 26‐33  
285 Kula, Onur Bilge,2021. “The Turkish  Image  in Western Philosophy”, Turkish  Image  in  the Greek 
Perception (Origins and Cultural Outlet for Friendship), (Ed.,) Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün, Nilüfer 
Erdem, Eğitim Yayınevi. Konya, p. 10. 
286  Paranoya,  hiçbir  kanıt  olmasa  da  kişi  ya  da  toplumun  tehdit  altında  olduğuna  inanmasıdır. 
Ötekilere  karşı  mantıksız  şüphe  ve  güvensizliğe  neden  olan  bir  düşünce  sürecidir.  İzlendiğine, 
dinlendiğine,  zarar  göreceğine  dair  endişe  hali  olan  paranoya;  abartılı  gurur,  bencillik,  kuşku  ve 
güvensizlikle  kendini  gösterir.  Paranoyak  düşünceler  sanrılar  olarak  tanımlanır.  Sanrı  ise  doğru 
olduğuna  dair  kanıt  olmasa  bile  inanmaya  devam  edilen  gerçek  dışı  düşüncedir.  Bkz.  “Toplumsal 
Paranoya  ve  Parçalanma”,  http://www.bursapsikoterapi.pro/yazi/toplumsal‐paranoya‐ve‐
parcalanma_127.html [Erişim Tarihi: 02.02.2002] 
287 Anılan antlaşmalar ve maddeleri sırasıyla; 1923 Lozan Barış Antlaşması’nın 12. ve 13. maddeleri, 
1923  Lozan  Boğazlar  Sözleşmesi’nin  4.  maddesi  ve  Onikiadalar’ın  Yunanistan’ın  egemenliğine 
bırakılmasını  düzenleyen  1947  Paris  Barış  Antlaşması’dır.  Söz  konusu  antlaşmalarla  adalarda  her 
türlü  askeri  üs,  tesis  ve  tahkimat,  ayrıca  askeri  eğitim  ve  silah  üretimi  de  yasaklanmaktadır.  Bkz:  
Soysal,İsmail,  Age,  s.  98,  154‐155;  Pazarcı,  Hüseyin,  “Ege  Adalarının  Hukuksal  Statüsü,”  AÜ  SBF 
Dergisi, Cilt. 43, Sayı: 3, 1988, s. 153. 
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adaları silahlandırması, bunun yanı sıra adalardaki paramiliter güçlerinin varlığı bu 
paranoyanın  göstergeleridir.288  Bu  bağlamda  Rodos  ve  İstanköy’de  sadık  Yunan 
yurttaşları olan Türklere karşı kültürel  soykırım uygulaması devreye sokulmuştur. 
Bunun da öncelikli aracı, anadil ile Türk kültürel kimliğini korumaya çalışan iki dilli 
Türk okullarının kapatılması olmuştur. 

Yunanistan’a  göre;  Türkçe  anadilde  eğitim  ve  öğrenimin  engellenmesi  ile  zaman 
içinde Türk kimliği yok olacak, böylelikle Türkiye’den kendilerine yönelebilecek  iç 
tehlike  ortadan  kalkacaktır.  Yunanistan,  adalarda  “Türk”  adının  yasaklanmış 
olmasından  dolayı  “Müslüman”  adıyla  kurulan  “Rodos  ve  İstanköy Müslümanları 
Kardeşlik ve Kültür Derneği”ni bile “Ankara’nın ajanı” olarak görmektedir.289 

Rodos ve İstanköy’de iki dilli eğitim veren okulların yeniden açılmasının, öncelikle 
adaların  kadim  halklarından  biri  olan  Türklerin  kültürel  kimliklerinin  kabul 
edilmesinden geçtiği açıktır. Bunun birinci aşaması; Türkiye ile Yunanistan arasında 
güvensizlik  sorununun  giderilmesidir.  Türkiye  ile  Yunanistan  arasında,  tarihten 
gelen etmenlerin yanı  sıra güncel olarak Ege Denizi  temelli ortaya çıkan adaların 
silahlandırılması, karasuları, kıta sahanlığı, hava sahası ve FIR hattı, Doğu Akdeniz, 
Kıbrıs ve azınlıklardan kaynaklanan sorunlar varlığını korumaktadır.  

Güven eksikliğinden kaynaklanan siyasi sorunların çözülmesine koşut olarak daha 
kolay gerçekleştirilebilecek kültürel çözüm önermelerimiz şunlardır:  

 Yunan  tarih  yazıcılığında  yeni  bir  bakış  açısı  geliştirilmesi,  Yunanistan 
tarafından  tarih  biliminin  amacının  iyi  değerlendirmesi  ve  tarihsel 
gerçeklerin çarpıtılmaması, 

  Yunan  ders  kitaplarında  Türkler  için  var  olan  olumsuz  algıların  ortadan 
kaldırılması ve  Yunanistan’ın kültürel operasyonlarına son vermesi, 

 Türkiye ile Yunanistan arasında kültürel ve bilimsel diyalogun kurulması,  
 Türk ve Yunan medyası arasında ilişkilerin artırılması,  
 Türkiye  ve  Yunanistan  yerel  yönetimleri  arasında  bağlantıların 

güçlendirilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi,  
 Türkiye ve Yunanistan arasında turizmin geliştirilmesi. 

Sözün  özü;  Rodos  ve  İstanköy’de  1972’den  itibaren  kapalı  olan  ikidilli  Türk 
okulların yeniden açılmasının Türk‐Yunan dostluğunun kalıcı olmasına bağlı olduğu 
açıktır. Dostluğun sürekli  ve kalıcı olma durumu, ağırlıklı olarak Yunan halkına ve 
devletinin  yaklaşımlarına  bağlıdır.  Ayakları  sağlam  yere  basmayan  dostluk 
söylemleri  kimseyi  yanıltmamalıdır.  Bu  temel  gerçeğin  Yunanistan  tarafından 

                                                            
288  Yunanistan  Silahlı  Kuvvetleri;  Yunanistan  Kara  Kuvvetleri,  Yunanistan  Deniz  Kuvvetleri  ve 
Yunanistan  Hava  Kuvvetleri  dışında    “Ticari  Denizcilik,  Ege  ve  Ada  Siyaseti  Bakanlığı”na  bağlı 
“Yunanistan Sahil Güvenliği” adıyla paramiliter bir silahlı güce sahiptir. Bu paramiliter gücün ağırlıklı 
olarak  Türkiye’ye  karşı  oluşturulduğu  bildirilmektedir.  Bkz.  “Yunan  Sahil  Güvenliğine Genel  Bakış”, 
https://www.defenceturk.net/yunan‐sahil‐guvenligine‐genel‐bakis [Erişim Tarihi: 02.02.2022] 
289 Kaymakçı, Mustafa,2014. “Rodos ve İstanköy Türklüğünün Güncel Sorunları ve Çözümler”, Rodos 
ve  İstanköy  Türklüğü,  (Ed.,) Mustafa  Kaymakçı,  Cihan  Özgün.Rodos,  İstanköy  ve  Onikiada  Türkleri 
Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları, s. 15. 
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kabul edilmesiyle barış  kalıcı olabilir. O da, barışın karşılıklı  çıkar  ilişkileri üzerine 
kurulmasından geçmektedir. Bütün bunları gerçekleştirerek dünden bugüne Türk‐
Yunan  ilişkilerini  kalıcı  dostluğa  dönüştürmek  de  kolay  bir  süreç  değildir.  Ancak 
başka çare de yoktur.  

Dostluğun  inşa  edilmesinde  öncelikle  her  iki  halkın  entelektüeline  (aydınlarına) 
büyük  görevler  düşmektedir.  Yunanistan’da  Türklere  bakış  açısından  iki  grup 
entelektüel olduğu gözlemlenmektedir. Bu entelektüel gruplardan birinin Türklere 
olumlu,  diğerinin  olumsuz  baktığı,  ancak  ikinci  grubun  daha  kalabalık  ve  güçlü 
olduğu  söylenebilir.  Bu  durum  Yunanistan’daki  Osmanlı  mimari  eserlerinin 
korunmasında da geçerlidir.290  

Her iki halkın aydınlarının kuracağı dostluk köprüsü iki devlet arasındaki gerginliğin 
sıkıntısını  çekmiş  ve  çekmekte  olan  toplumların,  daha  doğrusu  azınlıkların  kendi 
kültürlerini  korumaları  ve  geliştirmelerine,  diğer  yandan  da  her  iki  devletin 
silahlanmaya ayırmak zorunda kaldıkları  kaynakları ülkelerinin bayındırlık  işlerine 
ayırmalarına hizmet edebilir. 

 

İki Dilli Türk Okullarının Yeniden Açılması İçin Kimi Öneriler 

 Rodos  ve  İstanköy’deki  iki  dilli  Türk  okullarının  yeniden  açılması  talebi, 
Yunanistan  ile  olan  diplomatik  her  türlü  ilişkilerde,  yukarıda  da değinildiği  üzere 
taraf  olduğu  antlaşmalar  konusundaki  halefiyet  [hakların  devri]  ilkesi  ileri 
sürülerek gündeme getirilmelidir. 

  AK,  AB,  AGİT,  BM  ve  de  Yunanistan  Anayasası’nda  Yunan  soyu  dışında 
Yunanistan’da  yaşamakta  olan  bütün  soyların  kültürel  haklarının  korunması  ve 
geliştirilmesi  doğrultusunda  var  olan  bağlayıcı  kararların,  Yunanistan  tarafından 
yerine  getirilmesi  konusunda  uluslararası  platformlarda  yapılmakta  olan  çalışma 
ve girişimler yoğunlaşmalıdır.  

 10 Aralık 1948’de BM’ce kabul edilmiş 30 maddelik “İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi”nin  ve  yine  17  Kasım  1999  tarihinde  UNESCO’nun  21  Şubat’ı 

                                                            
290 Hollandalı Mimarlık tarihçisi ve Osmanlı uzmanı Prof. Dr. Machiel Kiel, yazdığı mektup, makale ve 
açıklamalarında  Yunanistan’daki  Osmanlı  eserlerine  yaklaşım  açısından  iki  tür  Yunan  entelektüelin 
bulunduğunu belirtmektedir. Bu entelektüel gruplardan birinin Osmanlı mirasına olumlu bakarken, 
diğerinin olumsuz baktığını, ikinci grubun daha kalabalık ve güçlü bir grup olduğunu ve bunun sonucu 
olarak Osmanlı’dan  kalan  “mimari  eserlerin  yıkılması”  düşüncesinin  ortaya  çıktığını  söylemektedir. 
Kiel,  Yunanistan’daki  Osmanlı  eserlerini  ziyaret  ederken  birçok  kişinin  kendisine,  bu  eserlerin 
“Barbarlar  (Yunanlara  göre  Türkler)”  tarafından  geride  bırakıldığını  ve  artık  ihtiyaç  kalmadığını 
söylendiğine  dikkat  çekmektedir.  Bkz.  “Hollandalı  Tarihçi  Yunanistan’daki  Osmanlı  Eserlerini  Nasıl 
Kurtardığını  Anlattı?”,  https://www.arkeolojikhaber.com/haber‐hollandali‐tarihci‐yunanistandaki‐
osmanli‐eserlerini‐nasil‐kurtardigini‐anlatti‐23604/ [Erişim Tarihi: 02.02.2022]   
Kiel,  Machiel,2018.  “Ottoman‐Turkish  Monuments  of  Architecture  on  Rhodes  and  Kos  between 
Neglect and Demolition on One Hand and Careful Restoration on the Other”, Turkish Foundations in 
Rhodes and Kos, (Ed.,) Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün, Özgün, Fırat Yaldız, Konya, Eğitim Yayınevi, 
p. 223‐233. 
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“Uluslararası  Anadil  Günü”  olarak  kabul  etmesi  ile  ilgili  bağlayıcı  kararların 
Yunanistan  tarafından  kabul  edilmesi  için  Sivil  Toplum  Örgütleri  düzeyinde 
farkındalık yaratacak çalışmalara hız verilmelidir. 

 Yunanistan’ın  Ege  Üniversitesi’ne  devredilen  Süleymaniye  Medresesi’nin 
bir  “Müze”  durumuna  getirilmesi  için  talepte  bulunulmalıdır.  Süleymaniye 
Medresesi,  Türk  kültürel  tarihi  açısından  büyük  öneme  sahiptir.  Daha  önce  de 
işaret ettiğimiz gibi bu okulda, yani “Rodos İdadi Mektebi”nde eğitim almış Türkler 
gerek  Osmanlı  Dönemi’nde,  gerekse  Türkiye  Cumhuriyeti’nin  kuruluş 
dönemlerinde  önemli  görevler  üstlenmişlerdir.  Diğer  yandan  Süleymaniye 
Medresesi,  Rodos’un  anıt  simgelerinden  birisidir.  Bu  binanın  müze  durumuna 
getirilmesi, Yunanistan Devleti’nin bir  insanlık mirasına sahip çıkmasının yanı sıra 
Türkiye‐Yunanistan arasında dostluğun geliştirilmesi açısından da önemlidir. 

 Batı  Trakya  Türkleri  ile  Rodos  ve  İstanköy  Türkleri  arasında  işbirliğinin 
arttırılması her  iki bölge Türklerinin yararına olacaktır. Bu kapsamda; Batı Trakya 
Türk  azınlığının  haklarını  savunan  “Dostluk,  Eşitlik  ve  Barış  Partisi  (DEB)”291  ile 
Rodos ve  İstanköy Türklerinin kültürel haklarının korunması doğrultusunda ortak 
çalışmalar  yapılmalıdır.  Ancak  bu  noktada  özellikle  adalardaki  Türklerin 
baskılardan  kaynaklanan  korkuları  olduğu  bilinmelidir.  Batı  Trakya  ve  adalı  Türk 
gençlerinin  Türk  kültürü  ile  tanışmaları  için  dernekler  arasında  etkinlikler,  ayrıca 
her iki bölge gençleri için Türkiye’de ortak kültürel programlar düzenlenmelidir. 
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133 
 

Kaynakça 

Arşivler 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Cumhuriyet Arşivi (BCA)
292 

Türkçe ve İngilizce Kitaplar ve Kitap İçinde Bölümleri 

Akarsu, Bedia, 1998. Wilhelm von Humboldt’da Dil‐Kültür Bağlantısı, İstanbul, İnkılap Kitabevi  

Ali, Rahmi & Hüseyinoğlu, Tevfik, (1946‐1949) , 2009. Yunan İç Savaşı’nda Batı Trakya Türk Azınlığı, 
Gümülcine [Komotini], BAKEŞ Yayınları 

Çelikkol,  Zeki, 1992. Rodos’taki  Türk Eserleri  ve Tarihçe, Genişletilmiş Mukayeseli 2. Baskı, Ankara, 
Türk Tarih Kurumu Yayınları  

Dere, Umut , 2021. “Batı Trakya Türklerinin Cunta İdaresi Yıllarında Yaşadığı Sorunlar (1967‐1974)”, 
Doktor Sadık Ahmet, Ankara, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı Yayınları  

Eray  Biber,  Tuğba,2021.  “İkinci  Dünya  Savaşı’ndan  Yunanistan’da  Cunta  İdaresine  Batı  Trakya 
Türkleri”, Doktor Sadık Ahmet, (Ed.,) Nilüfer Erdem, Ankara, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yayınları 

Erdem, Nilüfer, 2021.Sorularla Karamanlılar (Anadolulu Ortodoks Türkler), İstanbul, Ötüken Neşriyat  

Fautre, Willy,  2017. Greece:  Ethnic  Turks  in Rhodes  and Kos,  Brussels,  Copyright  Federal Union of 
European Nationalities & Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association  

Galip, Salahaddin, 1998. Batı Trakya’da Yazabildiklerimden, İstanbul, Kastaş Yayınevi  

Hayrullah,  Pervin,  2021.  “Batı  Trakya  Türklerinin  İlk  Hak  Arayışları  ve  Kitlesel  Hareketleri”, Doktor 
Sadık Ahmet, (Ed. Nilüfer Erdem), Ankara, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı Yayınları  

Kaurinkoski, Kira, 2018. “The Ethnic Turks in Kos and Rhodes: Reflections on Culture and Right”, The 
Forgotten Turkish İdentity of the Aegean Islands: Turkish Identity in Rhodes and Kos, (Ed.,) Mustafa 
Kaymakçı,  Cihan Özgün), Eğitim Yayınevi, Konya 

Kaymakçı, Mustafa‐Özgün, Cihan, 2015. Rodos ve İstanköy Türkleri: “Ege Denizi’nde Yükselen Sessiz 
Çığlık”, İzmir, Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları  

Kaymakçı, Mustafa, 2021. “Rodos ve İstanköy Türklüğünün Güncel Sorunları”, Yunan Algısında Türk 
İmgesi (Kökenleri ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları), (Ed.,) Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün, Nilüfer 
Erdem, Eğitim Basımevi, Konya  

Kaymakçı, Mustafa,2014 “Rodos ve  İstanköy Türklüğünün Güncel Sorunları  ve Çözümler”, Rodos ve 
İstanköy  Türklüğü,  (Ed.,)  Mustafa  Kaymakçı,  Cihan  Özgün,  Rodos,  İstanköy  ve  Onikiada  Türkleri 
Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları ,İzmir 

Kaymakçı, Mustafa,2014. “Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Kısa 
Tarihçesi”, Rodos ve  İstanköy Türklüğü,  (Ed.,) Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün), Rodos,  İstanköy ve 
Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları, İzmir 

Kaymakçı,  Mustafa,2017.  Rodos  ve  İstanköy  Türklüğü  Ansiklopedisi,  Rodos,  İstanköy  ve  Onikiada 
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları  

                                                            
292 Belgelerin fon kodları ve yer numaraları dipnotlarda verilmiştir. 



134 
 

Kiel,  Machiel,2019.  “Ottoman‐Turkish  Monuments  of  Architecture  on  Rhodes  and  Kos  between 
Neglect and Demolition on One Hand and Careful Restoration on the Other”, Turkish Foundations in 
Rhodes and Kos, (Ed.,) Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün, Özgün, Fırat Yaldız),Eğitim Yayınevi, Konya 

Kula,  Onur  Bilge,2021.  “The  Turkish  Image  in  Western  Philosophy”,  Turkish  Image  in  the  Greek 
Perception (Origins and Cultural Outlet for Friendship), (Ed.,) Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün, Nilüfer 
Erdem, Eğitim Yayınevi, Konya  

Oran,  Baskın,1986.  Türk‐Yunan  İlişkilerinde  Batı  Trakya  Sorunu,  Ankara,  Mülkiyeliler  Birliği  Vakfı 
Yayınları 

Pullukçuoğlu  Yapucu,  Olcay,2019  “Bir  Vakıf  Kurumu  Olarak  Süleymaniye  Medresesi”,  Rodos  ve 
İstanköy Türk Vakıfları, (Ed.,) Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün, Fırat Yaldız, Eğitim Yayınevi, Konya  

Serdar, Ahmet,2021. “Dr. Sadık Ahmet’in Batı Trakya Türklerinin Eşit Vatandaş Olmaları Konusundaki 
Görüşleri”,  Doktor Sadık Ahmet, (Ed.,) Nilüfer Erdem, Ankara, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yayınları  

Soysal, İsmail,2000. Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, Cilt: 1, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi 

Tsitselikis,  Konstantinos,2007.  “Reciprocity  as  a  Regulatory  Pattern  for  the  Treatment  of  the 
Turkish/Muslim Minority of Greece”,  Reciprocity – Greek and Turkish Minorities– Law, Religion and 
Politics, (Ed. S. Akgönül),  Istanbul, Bilgi University Press  

Oran,Baskın(Ed.,)2013. Türk Dış Politikası, Cilt: III, İstanbul, İletişim Yayınları, 2013. 

Yunanca Kitaplar ve Kitap İçinde Bölümler 

Βλάχου, Ελένη & Τουρτούρας, Χρήστος & Κυρίδης, Αργύρης &   Ζάγκος, Χρήστος,2018. “Οι  ‘Άλλοι’ 
και το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση. Ζήτημα Πολιτισμικής η Ταξικής Προέλευσης; Το Παράδειγμα των 
Μουσουλμάνων  Μαθητών  της  Κω”,  Παιδαγωγική  και  Κοινονιολογία  της  Δημοκρατίας  των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αθήνα, Εκδόσεις Διάδραση 

Ιλιάδης, Χρήστος,  Η Θράκη Απειλείται,2018. Αθήνα, Εκδόσεις Βιβλίογραμα 

Παπαδόπουλος,  Σταύρος,  Οργάνωση  και  Διοίκηση  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  Αθήνα, 
Εκδόσεις Γρηγόρη, 1996. 

Τσιτσελίκης, Κωνσταντίνος, “Οι Μουσουλμανικές Κοινότητες Ρόδου και Κω: Δίκαιο και Πολιτικές”, 
Γλωσσική  Κοινοτική  Ετερότητα  στη  Δωδεκάνησο  του  20ού  Αιώνα,  (Ed.  Μαριάνθη  Γεωργάλιδου, 
Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης ), Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήσης, 2016. 

Makaleler ve Bildiriler 

Çeltek,  Aytaç,  “Rodos’taki  Türkçe‐Yunanca  İkidilli  Konuşucuların  Türkçesinde  Yunancanın  Etkisi”, 
Journal of Language and Linguistic Studies, Volume: 10, Issue: 1  

Dayıoğlu,  Ali,2021.  “Batı  Trakya  Müslüman‐Türk  Azınlığının  Uluslararası  Hukuktan  Doğan  Eğitim 
Hakları”, LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: XII, Sayı, 2 

Erdem, Nilüfer,2015.  “Batı  Trakya’da  Sivil  Toplum Örgütlenmesinde  Türk  Kimlik  Engeli”, Tarafların 
Bakışıyla Lozan Uluslararası Sempozyumu Bildiriler, İstanbul, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yayını 

Kaili,  Hasan  &  Çeltek,  Aytaç  &  Georgalidou, Marianthi,2021.  “Complement  Clauses  in  the  Turkish 
Variety  Spoken  by  Bilingual  Children  on  Rhodes,  Greece”,  Turkic  Languages,  (Ed.  Lars  Johanson), 
Volume: 16, Number: 1  

Pazarcı, Hüseyin,1988. “Ege Adalarının Hukuksal Statüsü,” AÜ SBF Dergisi, Cilt. 43, Sayı: 3 

Tunç,  Hasan,  “Uluslararası  Sözleşmelerde  Azınlık  Hakları  Sorunu  ve  Türkiye”,  
https://dergipark.org.tr/tr/download/article‐file/789848  [Erişim: 01.02.2022] 



135 
 

Tezler 

Emeç, Gökçe,2018. İstanköy – Yunanistan Türklerinin Geçiş Ritüelleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir  

Erdem, Nilüfer,2003.  Lozan Antlaşması’ndan Günümüze  Batı  Trakya  Türklerinin  Eğitim  ve Öğretim 
Birliği  Sorunu,  İstanbul  Üniversitesi  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkılap  Tarihi  Enstitüsü,  Basılmamış  Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul 

Hacıpaşaoğlu,  Noyan,2017.  Ortaöğretimini  Yunanistan’da  Tamamlamış  Türk  Azınlık  Öğrencilerinin 
Yunanca Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne 

Kılıçaslan,  Sema,2019.  Rodos  Türkleri  Halk  Kültürü,  Gazi  Üniversitesi  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü, 
Basılmamış Doktora Tezi, Ankara  

İnternet Kaynakları 

“Hollandalı  Tarihçi  Yunanistan’daki  Osmanlı  Eserlerini  Nasıl  Kurtardığını  Anlattı?”, 
https://www.arkeolojikhaber.com/haber‐hollandali‐tarihci‐yunanistandaki‐osmanli‐eserlerini‐nasil‐
kurtardigini‐anlatti‐23604/ [Erişim Tarihi: 02.02.2022]   

“Toplumsal  Paranoya  ve  Parçalanma”,  http://www.bursapsikoterapi.pro/yazi/toplumsal‐paranoya‐
ve‐parcalanma_127.html [Erişim Tarihi: 02.02.2002] 

“Yarım  Asır  Sonra  Açılan  İki  Okul  İle  Dostluk  Köprüsü  Oluştu”, 
https://www.aa.com.tr/tr/egitim/yarim‐asir‐sonra‐acilan‐iki‐okul‐ile‐dostluk‐koprusu‐
olustu/1136027 [Erişim: 30.01.2022] 

“Yunan Sahil Güvenliğine Genel Bakış”, https://www.defenceturk.net/yunan‐sahil‐guvenligine‐genel‐
bakis [Erişim Tarihi: 02.02.2022] 

http://www.debpartisi.org/ [Erişim Tarihi: 02.02.2022]   

https://fuen.org/  [Erişim Tarihi: 01.02.2022] 

https://www.fuen.org/tr/article/Congress‐resolutions) [Erişim Tarihi: 01.02.2022] 

https://www.osce.org/henm/documents   [Erişim Tarihi: 01.02.2022] 

https://www.unesco.org.tr/Home/AnnouncementDetail/209 [Erişim: 31.01.2022] 

Σαββάτω  Σ.  Σαββίδου,  Πολιτισμική  Πολυμορφία  και  Εκπαιδευτικά  Χαρακτηριστικά  στα  Νησιά 
Ρόδος‐Κως, https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/15675#page/1/mode/2up [Erişim 25.01.2022] 

Στάθης  Ευσταθιάδης,    “Ύποπτο  Ενδιαφέρον  για  το  Ανατολικό  Αιγαίο”, 
https://www.tovima.gr/2008/11/25/archive/ypopto‐endiaferon‐gia‐to‐anatoliko‐aigaio/  [Erişim 
01.02.2022] 

Sözlü Görüşmeler 

A. Nuri Alayalı ile yapılan sözlü görüşme, Rodos 2016.  

Ali Hüsemoğlu ile yapılan sözlü görüşme, İzmir 2022.  

M.Sadi Nasuhoğlu ile yapılan sözlü görüşme, İzmir 2022. 

Macit Külür ile yapılan sözlü görüşme, İzmir 2022. 

Mehmet Pamuk ile yapılan sözlü görüşme, İzmir 2022.  

Rafet Faralyalı ile yapılan sözlü görüşme, İstanbul 2021.  

Rıfat Paşazade ile yapılan sözlü görüşme, İstanbul 2021.  



136 
 

Şanser Karakaya ile yapılan sözlü görüşme, İzmir 2022. 

Zehra  Bastiyalı ile yapılan sözlü görüşme, İzmir 2021. 

Diğer 

Andreas Gross’un kaleme almış olduğu 23 Şubat 2011 tarihli ve 12526 numaralı   “The Situation of 
the Greek Citizens of Turkish Descent in Rhodes and Kos” adlı rapor.   

Garbi Trakya Muallimlerine Talimatname, H. Apturrahman & M. Ethem Matbaası, Gümülcine, 1934. 

Yunan  Krallığı  İçişleri  Bakanlığı  Yabancılar  Polisi  Genel  Müdürlüğü’nün  2.  Bürosunun,  Temmuz 
1952’de  hazırlamış  olduğu  421/2/20/4  sayılı  “Yunanistan’da  Yaşayan  Müslümanlar  [Περί  των  Εν 
Ελλάδι Βιούντων Μουσουλμάνων]” adlı raporu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 

Ekler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950‐1962 yılları arasında Yunan Parlamentosu’nda görev yapan Milletvekili Dr. Stelyos Kotyadis’in 

Türk seçmenler için bastırdığı broşür. Dr. Stelyos Kotyadis’in Türkçe bastırdığı seçim broşürü Rodos 

ve İstanköy’de Türk varlığının kanıtlarından biridir.(Kaynak;A.Nuri Alayalı) 
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Süleymaniye İlkokulu Öğrencileri (Sağ arkada Öğretmenleri Kemal Kaymakçı  ve Eşi Seniha Kaymakçı) Rodos, 
1950’li yıllar. 

(Kaynak: Mustafa Kaymakçı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süleymaniye İlkokulu Öğrencileri (Ortada öğretmenleri Hüsniye Arnitalı) Rodos, 1953‐1954’li yıllar. 

(Kaynak: A. Nuri Alayalı) 
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Süleymaniye İlkokulu Öğrencileri. Beden Eğitimi Dersi’nden bir görünüş,  Rodos, 
1961(Kaynak:Mehmet Pamuk) 
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Ganiahmet İlkokulu Öğrencileri (Sağ arkada Öğretmenleri Mustafa Bastiyalı), Rodos, 1960’lı yıllar 
(Kaynak:Zehra Bastiyalı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Azilo İlkokulu(Sağ arkada öğretmen Halit Meisli)  İstanköy, 1955(Kaynak:Ali Hüsemoğlu) 
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1962 yılında “İstanköy Müslüman Çocukların İlkokulu” Diploması(Kaynak:Ali Hüsemoğlu) 
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1967 yılında Girit Mahallesi İlkokulu’ndan verilmiş olan diploma üzerinde “1. Rodos Eğitim 
Bölgesi’nin Girit Mahallesindeki “2. İlkokul’” ifadesi yer almaktadır.(Kaynak:Şanser Karakaya)  
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1960 yılında Hüseyin  Kızı Dürdane   İmamoğlu’na  Rodos Kızıltepe İlkokulu’nda verilen diploma 
örneği(Kaynak:Dündane İmamoğlu Kovacıoğlu) 
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RODOS TÜRKLERİNİN KÜLTÜREL AİDİYETİ: ADADA “ESKİ YAZI‐TÜRKÇE” 

KÜLTÜR  ve EDEBİYAT293  

Oğuz KARAKARTAL 

 
Giriş   

Türklerin, Anadolu yarımadasına yerleşmesinin peşinden Batı Anadolu ve Akdeniz 

bölgelerinde  denizle  başlayan  tanışıklığı,16.  yüzyılda  Kanuni  Sultan  Süleyman 

döneminden  itibaren  Adalar  Denizi  ve  Akdeniz’in  iyice  Türk  denetim  ve 

egemenliğine girmesiyle sonuçlanır. Osmanlı topraklarına katıldıktan sonra Adalar 

Denizi’nde  Midilli,  Sakız,  İstanköy  ve  Rodos  gibi  adalar    ile  Akdeniz’de  Girit  ve 

Kıbrıs adalarına yerleştirilen Türklerin bu adalara, anakaradan Türk halk kültür ve 

edebiyatını,  folklor,  gelenek  ve  göreneğini  beraberinde  taşıdığı  şüphesizdir.  Halk 

kültür  ve  edebiyatından mimariye uzanan  geniş  yelpazede Adalar Denizi  adaları, 

sadece  Eski  Ege‐Yunan,  Latin‐Venedik  değil,  Türk‐İslam  kültürünü  de  barındırır 

hale  gelir.  Özellikle  Adalar  Denizi  adalarının  tarihçesi,  folklor‐halk  edebiyatı  ve 

oralardaki Osmanlı mimari eserleri üzerine incelemelere sahibiz.294  

Rodos  adasının, Osmanlı‐Türk  siyasi,  sosyal  ve  kültürel  yaşantısında hareketli  bir 

yeri  vardır.  Rodos’un  bir  işlevi  de  Osmanlı  yöneticileri  tarafından  sürgün  yeri 

olarak  kullanılmasıdır.  Kırım  Hanları  Canbeg  Giray,  Şahin  Giray  ile  üst  derece 

vezirlerin,  hiciv  ustası  şair  Haşmet’in  türbe  ve  mezarları  buradadır.295  Rodos 

Türkleri arasından da divan şairleri çıkmıştır. 1839  tarihli Tanzimat Fermanı’ndan 

sonra hızlanan Batı ile daha fazla siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler çerçevesinde 

edebiyat alanında şiir ve öykü modernleşmeye‐değişime uğrarken, tiyatro, roman 

ve gazete gibi Avrupai  yeni  türler  kültür  yaşantımıza girer.  1860‐70’lerden  sonra 

Osmanlı‐Türk edebiyatında Batılı ilk yerli piyes, roman, şiir ve öyküler görünmeye 

başlar.  Hem  Türkler,  hem de Hıristiyan  ve  Yahudi  azınlıklar  için  birinci  derecede 

                                                            
293 Bu makale, editörün önerisi üzerine 2020 yılında yayınlanan “Rodos ve  İstanköy Türk Kültürü” 

kitabından alınmıştır. 
294 Bu konuda yazılmış bir çok eser ve  incelemeden bir kaç örnek sunmak gerekirse: a) Cavit Aker, 
“Rodos  Türklerinin  Düğün  Adetleri”, Halkbilgisi  Haberleri  Mecmuası,  C.10,  Sayı:119,  s.256‐258,  b) 
Celalettin  Rodoslu,  Rodos  ve  İstanköy  Adalarında  Gömülü  Tarihî  Simalar,  Çankaya  Matb.  Ankara 
1945, 79 s., c) Zeki Çelikol, Rodos’taki Türk Eserleri ve Tarihçe, 2. Baskı, TTK. Yayın. Ankara 1992, 176 
s.; ç) Ali Fuat Örenç, Yakın Tarihimizde Rodos ve Oniki Ada,  Doğu Kütüphanesi, İstanbul 2006, 607 s. 
d) Neval Konuk, Midilli, Rodos, Sakız ve İstanköy’de Osmanlı Mimarisi,  Stratejik Araştırmalar Merkezi 
Yayınları  ,  Ankara  2008,  240  s.;  e)  Neval  Konuk,  “Tanzimat  Sonrası    Şekillenen  Cezair‐i  Bahr‐i 
SefidVilâyeti  Merkezi  Rodos  Hükümet  Konağı”,  Art  Sanat,  Sayı:9,  2018,  s.193‐213;  f)  Nail  Tan, 
“Rodoslu  Türklerin  Lakapları  Bağlamında Ad Biliminde  Lakapların Önemi”,  g)  Yücel  İzmirli, Rodoslu 
Türklerin  Lakapları,  Duvar  Yayınları,  İzmir  2016,  190  s.;  h) Meryem Orakçı,  “Rodos Müslümanları: 
Selam  Gazetesi  1926‐1936,  Kitap  Yayınevi,  İst.  2012,  189  s.;  ı)  Murat  Yıldız,  “Celâlzade’nin  Rodos 
Fetihnamesi, Libra Kitapçılık, İst.  2013, 173 s. 
295 Machiel Kiel, “Rodos”, DİA İslam Ansiklopedisi, 2008, C.35, s.155‐158 
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faaliyet  gerçekleştirdikleri  yer  İstanbul  şehridir.  Herkesin  kitabı  buralardaki 

matbaalarda  basılır.    Bunun  istisnası  Girit  adasıdır.  Girit  Vilayet  Matbaası’nda 

1876’da  eski  yazı  Türkçe  kitaplar  basılmakta  idi.  Tanzimat’la  birlikte  Osmanlı 

eyaletlerinde  “Salname‐i Devlet‐i Aliyye‐i Osmaniye” denen devlet  yıllıkları  resmi 

matbaada  yayınlanmaya  başlar.  1867’den  sonra  da  matbaalar  birer  birer 

vilayetlerde  açılır.  1884’te  Rodos’ta  bir  salname  basılır,  1887’de  Cezair‐i  Bahr‐i 

Sefid(Akdeniz Adaları) Vilayet Merkezi Rodos olunca yine kimi salnamelerin adada 

basıldığı görülür.296 1880’lerden itibaren Midilli, Sakız ve Rodos’ta, Türkler için eski 

yazı‐kitap  ve  gazete‐dergi  basan matbaaların  ortaya  çıktığı  bilinmektedir.  Adalar 

Denizi  adalarında  basılmış  eski  yazı‐Osmanlıca  kültür  ve  edebiyat  eserlerinin 

varlığı,  1880’lerden  itibaren  daha  rahat  takip  edilmektedir.297  Bundan  önceki 

dönemlerde  Rodos  Türkleri  için  dini  ağırlıklı  kültür  yaşantısını  döndüğü  yer, 

Süleymaniye  camii  ve medresesinin  yanındaki  Hafız  Ahmet  Ağa  Kütüphanesi’dir. 

Bina, aslen Rodoslu olan ve 3.Selim zamanı saraya girip yükselen Hafız Ahmet Ağa 

tarafından 1793  tarihinde kurulmuştur298  ki buna benzer bir  kütüphanenin Kıbrıs 

adasında  açılması  için  2.  Mahmut  dönemini  ve  1829  tarihini  beklemek 

gerekecektir. 

Bu  arada  İstanbul’da  Tıp  Mektebi’nden  Hafız  Arif  Efendi’nin  1877’de  çıkardığı 

Rodos  Ceziresi  Hakkında  Ma’lumat‐ı  Muhtasara  adlı  eser,  Tanzimat’la  başlayan 

yenileşme‐Batılılaşma  döneminin  Rodos  üzerine  belki  ilk  kitabıdır.299  İtalyanların 

1911’de Trablusgarp Savaşı sırasında Rodos ve Onikiada’yı işgal etmelerinden kısa 

süre  önce,  1910’da,  Halil  Halid’in  Rodos  adasının  fethi  sırasında  Kanuni  Sultan 

Süleyman’ın aldığı  siyasi  tedbirleri, Rodos Fethinde Sultan Süleyman’ın “Tedabir‐i 

Siyasiyesi” adıyla yayımı ilgi çekicidir. 

Bu  yazıda ise , Osmanlı‐Türk yönetimi ile İtalyan idaresinde bulunduğu evrelerde 

Rodos’ta basılmış ve derleyebildiğimiz eski yazı (Osmanlı‐Arap harfli) edebi, tarihi 

ve kültürel boyuttaki Türkçe kitaplar  tanıtılmıştır. Böylece adadaki Türk varlığının 

bir sonucu olarak ya da ona paralel bir Türkçe kültür ve edebiyatın da   varlığının 

altı çizilmiştir. 

                                                            
296 Ali Fuat Örenç, Yakın Dönem Tarihimizde Rodos e Oniki Ada, Doğu Kütüphanesi Yay.,  İst.   2006 
s.411‐415 
297    Adalar  Denizi  adalarında  basılmış  kimi  edebi  eserler  şöyle  sıralanabilir:  Hayripaşazade  Hasan 
Yusuf, Zemzeme‐i Zafer    (Sakız 1897); Yusuf Ziya, Birinci Mecmua‐i Eş’arım  (Sakız 1898); Yenişehirli 
Malik  Efendizade  Hüseyin  Şevket,  Yadigar‐ı  Bahriye  (Sakız  1898);  Yeşilzade  Aziz  Nuri,  Sada‐yı 
Sadakat, Sada‐yı Vicdan (Midilli 1916). 
298Bülent  Çelik‐Uğur  Ünen,  “XVIII.Yüzyılda  Rodos’un  Sosyo‐Ekonomik,  Dinî  ve  Kültürel  Durumu”, 
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2, Sayı:2, s.60‐62 
299 Hafız Arif Efendi, Rodos Ceziresi Hakkında Ma’lûmât‐ı Muhtasara, Cemiyet‐i Tıbbiyye‐i Osmaniye, 
1877, Mekteb‐i Tıbbıyye‐i Şahane Matbaası, 26 s. 
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Rodos  adasında  yazılmış  ya  da  basılmış  eski  yazı  (Arap Harfli  Türkçe)  eserleri  üç 

kategoride toplamak mümkündür: 

Resmi Yayınlar ve Tarih Kitapları 

Cezair‐i Bahr‐i Sefid Salnamesi, Rodos Vilayet matbaası, 1895, 163 s. 

Bilindiği  üzere  Batılılaşma  hareketlerine  paralel  1870’lerdan  sonra  Osman 

yönetimi, eyalet ve vilayetlerde oraların yıllık  raporları demek olan “Salname”ler 

basılması  şartını  getirir.  Adalar  Denizi  adalarına  ait  kimi  salnameleri  Rodos’ta 

basılmıştır.    Elimizde  1895  yılına  ait  Rodos’ta  basılmış  Cezair‐i  Bahr‐i  Sefid 

Salnamesi  (Akdeniz  Adaları  Yıllığı),  toplam  163  sayfadır  ve    dış  kapağında 

salnamenin  adı  yanında  “Rodos  Matbaa‐i  Vilayette  tab”  olunmuştur”  (Rodos 

vilayet matbaasında basılmıştır) ve “Mektubcuzade Mehmet Fuad Bey marifetiyle 

tertib  olunmuştur”  (Mektupçu  Mehmet  Fuat  Bey  tarafından  düzenlenmiştir) 

ibareleri  bulunmaktadır.  Eserin  içindekiler  kısmında  önce,  Akdeniz  Adaları 

Vilayeti’nin ayrıldığı kısımlar; Rodos Sancağı, Sakız Sancağı, Midilli Sancağı ve Limni 

Sancağı”  nın  değerlendirmeye  alındığı  kayıtlıdır.  Örneğin  Rodos  Sancağı’nda 

adanın  gelir  kaynakları,  adadaki  meslekler,  memurlar,  mevcut  ticaret  ve  iş 

yerlerinin  dökümü,  hastahaneler,  doktorlar,  doğal  zenginlikler  gibi  çeşitli  bilgiler 

bir  araya  getirilmektedir.  Bu  salnameler,  devletin  bir  noktada  yönetimi  altındaki 

toprağa,  sancağa‐vilayete  sahip  çıkması, onu denetim altında  tutması  ve adalara 

hizmet verebilmek için istatistikİ veriler toplaması demektir.300  

Mehmet Ziver, Rodos Tarihi, Rodos Vilâyet matbaası, 1896, 168 s. 

Adalar  Denizi  adalarında  kültür  çalışmalarında  bulunan  ve  aslen  Midillili 

Kulaksızzade  ailesinden  olan  Mehmet  Ziver  Bey,  1868’de  doğar.  İstanbul’da 

Mekteb‐i Sultani’yi bitirdikten sonra Rodos, Kosova, İşkodra ve Trabzon’da eğitim 

müdürü  olarak  görev  yapar.  Rodos’ta  iken  adanın  tarihçesini  anlattığı  “Rodos 

Tarihi  “‘ni  yazıp  basan  Ziver  Bey  eserinde,  adanın  Hıristiyan  tarihinin  yayında 

Osmanlılarınca  alınmasına  da  temas  eder.  Ziver  Bey’in  ifadesiyle  “altmış‐yetmiş 

bin civarında kahramanın canı pahasına ada Osmanlı mülkü” yapılmıştır.301  Ziver 

Bey’in  “Rodos  Tarihi”  ‘ni  yazma  amacı  yüzyıllardır  Osmanlı  yönetiminde  olan  ve 

sadece Rumların değil,  Türklerin de yaşadığı Adalar Denizi adaları hakkında yeterli 

bilgilerin    bulunmayışıdır.  Bundan  ötürü  Ziver  Bey,  “Kıbrıs  Tarihi”  adlı  bir  başka 

eser daha kaleme almış ve onu da yine 1896 yılında Lefkoşa’da bastırtabilmiştir. 

Ölüm tarihi bilinmemekle birlikte 1920’lerde hayatta olduğu söylenmektedir.  

                                                            
300 Cezair‐i  Bahr‐i  SefidVilâyetine Mahsûs  Salnâme,  Onbirinci  Sene, Matbaa‐i  Vilayet,  Rodos  1895, 
163 s. 
301  Eser  Latin  harflerine  kısa  bir  değerlendirmeyle  aktarılmıştır:  Ziver  Bey, Rodos  Tarihi  (Çeviriyazı: 
Harid Fedai), TTK Yayınları, Ankara 2013,  163 s. 
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Rodoslu Habibzade Ahmet Kemal, Mufassal Meis Ceziresi Tarihi , Rodos 1911, 26 

s. 

Rodos Türklerinin yetiştirdiği en önemli  kültür, edebiyat ve  siyaset  insanlarından 

biridir.    1889’da  Rodos’ta  doğar  ve  sülalesi  Habibzade  diye  anılır.  Bundan  ötürü 

onun  yazı  ve  eserlerinde  ismi,  imzası  “Rodoslu  Habibzade  Ahmet  Kemal”  diye 

geçer. Anadolu’da Mehmet adı nasıl yaygınsa “Ahmet adı da Adalar Türklüğü için o 

kadar karakteristiktir.”302 Küçük yaşta babasını kaybeden Ahmet Kemal, annesi ve 

kardeşleriyle  önceleri  Rodos‐Köyceğiz  arasında  gider  gelir.  Ahmet  Midhat 

Efendi’nin  Rodos  sürgününde  iken  kurduğu  Medrese‐i  Süleymaniye  okuluna 

kaydolur, Rüştiyeyi de adada bitirir.  Tarih  kitapları okumaya meraklı  olan Ahmet 

Kemal, ağabeyi Süleyman Fuad’ın, İstanbul Tefeyyüz Kitabevi’nin bir çeşit şubesini 

Rodos’ta  açması  üzerine  başta  Namık  Kemal’inkiler  olmak  kaydıyla  pek  çok 

Osmanlı aydınının eserlerini okur. On sekiz yaşında öğretmenlik sınavını kazanarak 

Sömbeki  adasında  çalışır.  Kalimnos  ve  Meis  adalarında  da  Türkçe  öğretmenliği 

görevinde  bulunur.303   Mufassal  Meis  Ceziresi  Tarihi  adlı  eserini  Meis’te  yazar, 

1911’de Rodos’ta bastırır. Kitapçılıkla uğraşan ağabeyi de o sıralarda adada Afitab 

adlı bir haftalık gazete çıkartır. İttihat ve Terakki Yönetimi ve Ziya Gökalp’le yakın 

temasta bulunan Ahmet Kemal, 1914‐1920 yılları arasında Doğu Türkistan’a Uygur 

Türkleri arasına yollanır. Eğitmenlik yapma ve hapis yıllarının ardından Türkiye’ye 

geri  döner.  1966’da  vefat  eden  Ahmet  Kemal  Bey’in  1962’de  yayımladığı  “Bir 

Yetimin  Hayatı”  adlı  kitapçığı,  onun  Rodos  ve  Anadolu’daki  çocukluk  günlerini 

anlatır.  

Habibzade Ahmet Kemal’in bir kitabının kapağında basılmış eserleri sayılırken Meis 

Ceziresi  Tarihi  ‘nin de adı  geçer.  “Mufassal Meis Ceziresi  Tarihi  (1911)”  kitabının 

kapağında  ise  “ikinci  tab’ı”  der.  Zannederiz  “Mufassal”  başlıklı  “Meis  Tarihi,    ilk 

Meis Tarihi “’nin genişletilmiş ikinci baskısıdır.   Ahmet Kemal Bey’in görev yaptığı 

küçücük bir  adanın  tarihçesini  yazması  ve oradaki  Türkler hakkında bilgi  vermesi 

anlamlıdır.  Bu  onun  Türkçü  şahsiyeti  ile  okuma‐yazmaya  olan  merakının 

yansımalarıdır.  Zira  Ahmet  Kemal  Bey  öğretmen  olarak  görev  yaptığı  bu  ufak 

adada  Rum  çoğunluğun  içinde  bir  avuç  kadar  olan  Türklerin  sesi  gibidir. 

Anadolu’dan adaya getirilen bir kaç ailenin Rumlarla iç içe değil ayrı bir mahallede 

bir arada yaşadıklarını belirttikten sonra, 1911 tarihi  itibariyle adada oturan Türk 

ailelerini şöyle sayar: 

                                                            
302 Mustafa  Kaymakçı‐Cihan Özgün, Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin  Yakın  Tarihi,  DT  Yayıncılık,  İzmir 
2015, s.16 
303 Habibzade Ahmet Kemal hakkında  ilk  ciddi araştırma ve yayımı Yusuf Gedikli  yapmıştır.  Yazarın 
hayatını  gün  ışığına  çıkarmış,  eserlerini  bir  araya  getirmiş,    ayrıca  Doğu  Türkistan  anılarını 
yayınlamıştır:  Ahmet Kemal İlkul, Çin‐Türkistan Hatıraları‐Şanghay Hatıraları, (Haz: Dr.Yusuf Gedikli), 
Ötüken Yayınları, İstanbul 1997, 446 s; Hayatı ve eserleri için bak: s.10‐23 
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    “ Medîde‐i hâl‐i hâzırda mevcud başlıca aile şunlardır: 

    Karagül  ailesi,  Çömez  ailesi*,  Musa  ailesi,  Yusuf  Hoca  ailesi, 

Mahmutlar ailesi, Velleci   (?)ailesi, Aşçı ailesi, Hacı Hasan ailesi, Rıdvan ailesi, Deli 

Süleyman ailesi, Kara Halil ailesi, Koca Halil ailesi.” (s.25) 

 

Edebi Eserler 

Adada Sürgündeki Edebiyatçıların Yazdığı Eserler 

Tanzimat  devri  Türk  basın  hayatından  çıkardığı  gazete  ve  dergilerle  adından  söz 

ettiren  Ebüzziya  Tevfik,  bilindiği  üzere  1  Nisan  1873’te  temsil  edilen  Namık 

Kemal’in “Vatan yahut Silistire” piyesinde halkın tezahüratı ve Sultan Abdüllaziz’in 

bundan  ürkmesi  sonucunda  gazeteleri  kapatılarak  Ahmet  Mithad  Efendi’yle 

birlikte  Rodos’a  sürülür.  Her  iki  yazar  da  1873’ten  1876’ya  kadar  bu  adadaki 

yaşantılarını  yayımlar;  Ebüzziya  Tevfik  1911  yılında  “Yeni  Tasvir‐i  Efkar” 

gazetesinde tefrika ederken, Ahmet Mithat ise hemen sürgün dönüşü 1876 yılında 

“Menfa” adıyla basar.  

Ebüzziya,  Ahmet  Mithad  Efendi  ile  birlikte  adada  1873‐1876  yılları  arasında  üç 

sene kalmıştır. Ebüzziya Tevfik, “Yeni Osmanlılar Tarihi”’ nden önce kendi çıkardığı 

“Mecmua‐i  Ebüzziya”’  da  “Rodos  Mektupları”  başlığı  altında  mektuplar 

yayımlamayı düşünmüş, ancak bunlardan sadece, Rodos’un güvercinlerini anlattığı 

birini  neşretmiştir.304  Ebüzziya  Tevfik,  1875’te  Rodos  sürgününde  iken,    Batılı  ilk 

edebiyat seçkimiz olan ünlü “Nümune‐i Edebiyat‐ı Osmaniyye “‘yi hazırlar. Ayrıca 

“Habibe” adlı eserini kaleme alır.  

Ahmet Mithad, Rodos’ta sürgünde kendini eğitim işine adar. Rodos’taki Medrese‐i 

Süleymaniye’de  yeni metotlarla ders  veren bir  okul  kurar. O  yıllarda Rodos Türk 

çocuklarının  eğitilmesi Ahmet Mithad  Efendi’nin  eseridir.  Sürgünde  kaldığı  üç  yıl 

içinde adada adeta bir eğitim seferberliği başlatan Ahmet Mithad Efendi, 1876’da 

affedilip İstanbul’a dönünce aklı Rodos’taki eğitim işinde kalmış ve tekrar resmi bir 

görevle oraya geri dönüp eğitim işlerini tamamlamayı başarmıştır. Ahmet Mithad 

Efendi’nin Menfa’da sayfalar boyunca üzerinde durduğu bu eğitim işini özetleyen 

bir  yazısı  vardır.  Bu  yazı  “Rodos  Mektebi  ve  Kütüphanesi”  adıyla  onun  çıkardığı 

“İttihat” gazetesinde, 1876 yılında yayımlanmıştır. Bu yazıya göre Ahmet Mithad 

Efendi sürgünde eğitim  işine önce yirmi öğrenciyle başlar. Altı ay  içinde çocuklar 

üzerinde  başarı  elde  edince mutasarrıf Dilaver  Paşa’nın  yardımıyla  yüz  elli  kişilik 

                                                            
304 Ebüzziya Tevfik, “Rodos Mektupları I”, Mecmua‐i  Ebüzziya, C.I, Cüz:5, 19 Ekim 1880, s.129‐135. 
*Çömez ailesine mensub Kara Yusuf namında bir kaptan yüz yaşını mütecaviz olduğu halde el’ân hal‐i 
hayattadır. 
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bir  okul  yaptırır.  Daha  sonra  da  bütün  ada  çocuklarını  alabilecek  Medrese‐i 

Süleymaniye  adlı  büyük  mektebi  tesis  ettirir.  “İttihat”  gazetesinde  yardımsever 

vatandaşları Rodos’taki eğitime katkıda bulunmaya  çağıran Ahmet Mithat Efendi 

orada bir kütüphane kurulmasının zaruretine işaret eder.305 

Rodos’ta  resmi  devlet  göreviyle  bulunan  Türk  aydınlarından  biri  diğeri  Namık 

Kemal’dir.  Kıbrıs  sürgününden  döndükten  sonra  Namık  Kemal  sırasıyla  Midilli, 

Rodos  ve  Sakız  adalarında  görev  alır.  1884‐1887  yılları  arasında  ise  Rodos 

mutasarrıflığını  yürütür.  Ebüzziya  Tevfik  ve  Ahmet  Mithad  Efendi’nin  hazırladığı 

zemin  üzerine  bazı  şeyleri  inşaya  çalışır.  Namık  Kemal’in  meselelere  yaklaşımı 

daha  ciddi  yönetici  olmasından  dolayı  daha  programlıdır.  Namık  Kemal’in 

meselelere  ciddi  yaklaştığı,  çözmeye  çalıştığı  ve  proje  ürettiği  görülmektedir, 

Namık Kemal devlet adamı gibi davranır.306 Ahmet Mithad Efendi, Ebüzziya Tevfik, 

Namık Kemal’in Rodos’la ilgili anlattıklarından çıkan sonuç şudur: Osmanlı devleti, 

Ege  adalarını  siyasi‐askeri  güçle  elinde  tutmakta,  oralara  yerleştirdiği  Türkler 

aracılığıyla  adaları  bir  uç  nokta‐gözetleme  kalesi  gibi  görüp  başta  Rodos  olmak 

üzere  bu  adalarda  yaşayan  Türklerin  eğitim,  din  işleri  ve  benzer  sorunlarının 

çözümünde  belli  bir  plan‐program  uygulayamamaktadır.  Bu  başıboşluk  adalarda 

Türklerin  aleyhine  bir  durum  ortaya  çıkarır.  Namık  Kemal’in  oğlu  Ali  Ekrem 

(Bolayır)  da  1908  Meşrutiyeti’nden  sonra  Rodos  adasında  valilik  görevinde 

bulunur.  

Rodos  sürgünleri  arasında  1908    2.Meşrutiyeti’nden  sonra  hükümete muhalefet 

eden ünlü gazeteci‐yazar Mizancı Murat da yer alır. O Rodos’ta iken “Tarih‐i Ebu’L 

Feth”, “Tatlı Emeller”, “Acı Hakikatler” adlı eserlerini yazar.  

Adada Görevli Osmanlı Memurları ile Yaşayanların Bastığı Edebi Eserler 

Mehmet Ziver,  Mütalaat‐ı Edebiyye , Matbaa‐i Vilâyet, Rodos 1895, 38 s. 

“Rodos  ve  Kıbrıs  Tarihi”ni  yazan Mehmet  Ziver’in,  Rodos’ta  basılan  ilk  kitabı  bir 

çeşit    “edebiyat  eleştiri‐değerlendirme”  eseri  olan  “Mütalaat‐ı  Edebiyye  “‘dir.  

Daha  sonra  eser,  yeni  yazılar  eklenip  genişletilerek  İstanbul’da  1911’de  basılır.  

Tanzimat’tan  sonra  gelişen  modern  Osmanlı‐Türk  edebiyatının  öncü  isimlerinin 

yazı ve eserlerinin değerlendirildiği “Mütalaat‐ı Edebiyye “‘nin 1895 Rodos baskısı, 

                                                            
305 Ahmet Mithat, “Rodos Mektebi ve Kütüphanesi”, İttihat, nr.39, 18 Ağustos 1292 (1876), s.3. 
306Zeynep  Kerman,  “Namık  Kemâl’in  Devlet  Adamlığı”,  Ölümünün  100.  Yılında  Namık  Kemâl, 
Marmara  Üniversitesi  Fen‐  Edebiyat  Fakültesi  Yayınları,  İstanbul  1988,  s.67‐73.  Namık  Kemâl’in 
Rodos’taki  çalışmaları  için  ayrıca  bak:  Fevziye  Abdullah  Tansel,  “Akdeniz  Adalarının  Elimizden 
Çıkmaması İçin Namık Kemâl’in Mücadelesi”, TDAY. Belleten, XXIII/91 (1959), s.479‐511. 
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şimdiki  bigilerimize  göre Adalar Denizi      adalarında  eski  yazı  çıkmış    ilk  edebiyat 

eleştiri kitabıdır. 307                                                                                                                                         

 Abidin Paşa, Saadet‐i Dünya, (Cezair‐i Bahr‐i Sefid Valisi) Rodos 1896, 160 s. 

Ressam Abidin Dino'nun dedesi ve Cezair‐i Bahr‐i Sefid, yani Akdeniz Adaları Valisi 

olan Abidin Paşa tarafından yazılıp 1896’da Rodos’ta basılan “Saadet‐i Dünya”,  bir 

ahlak  kitabıdır. Mevlana’dan  etkilenilen  eserde,  bu  dünyada  saadetin  nasıl  elde 

edileceği  konusunda  ahlaki  öğütler  verilmektedir.  Adalar Denizi  adalarında  Türk‐

İslam kültürü bağlamında  koyu  şeriat  kurallarının değil  de,  tasavvuf  geleneği    ile 

Bektaşilik  anlayışının  sevildiği,  benimsendiği  bilinir.  Abidin  Paşa’nın  “Saadet‐i 

Dünya  “‘yı  yazmasının  arka  planında  kendi  dindarlığı  kadar,  Rodos  Türklerine 

tasavvufi öğütte bulunma arzusu ile Ortodoks Rumların Adalar Denizi adalarındaki 

Hıristiyani yapı, eser ve menkıbelerine karşılık vermek amacı yattığı düşünülebilir. 

Bu  arada  ünlü  tasavvuf  adamı  Niyazi‐i  Mısri’nin  17.  yüzyılda  Limni  adasında 

yaşadığı ve buraya gömüldüğü hatırlanabilir.308  

Abidin  Paşa  Türkçe  Bir  Tarz‐ı  Nevin  Nahv‐i  Arabi  (Cezair‐i  Bahr‐i  Sefid  Valisi)  

Matbaa‐i Vilayet, Rodos 1896,   61 s. 

Abidin  Paşa’nın  Rodos’ta  1895’te  basılan  bir  diğer  eseri  “Türkçe  Bir  Tarz‐ı  Nevin 

Nahv‐i Arabi (Türkçe Yeni Usul Bir Arapça Gramer)” adlı Arapça öğreten dil bilgisi 

kitabıdır. Osmanlı‐Türk kültür ve uygarlığında 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başı Osmanlı 

aydınları mutlaka Doğu dillerinden birini Arapça ya da Farsça’yı, Batı dillerinden ise 

Fransızcayı  öğrenirlerdi.  Abidin  Paşa’nın Arapça  dil  bilgisi  öğretecek  kadar  iyi  bir 

Arapçaya  sahip  olduğunu  gösteren  bu  eseri,  hem  Osmanlı‐Türk  aydınlarının  bir 

geleneği  sürdürmesi  (Arapça  öğrenme  ya  da  Arapça  dil  bilgisi  yazma),  hem  de 

Rodos’taki boş vakitlerini değerlendirecek bir uğraşı olarak görmek gerekir.  

Rodoslu Ebu’l Muzaffer Receb, Kara Yüzler , Apollon Matbaası, Rodos 1911, 16 s. 

Sultan  2.Abdülhamid’e karşı yarı parlamenter yönetim sistemi kurma mücadelesi 

veren  Jöntürklerin,  Osmanlı  topraklarının  pek  çok  yerinde  teşkilatlandığı  bir 

gerçektir. Adalar Denizi adalarında, özellikle Sakız’da bu anlamda İttihat ve Terakki 

yandaşları  ile  İttihat  ve  Terakki  Kulübü  bulunmakta  idi.  Parlamenter  sistem 

uğrunda sürgüne yollanan, ardından da Midlili, Sakız ve Rodos’ta sürgünvari devlet 

görevlerinde  bulunan Namık  Kemal’in  ismi,  adalardaki  gençler  arasında  heyecan 

yaratmış  olmalıdır.    Rodoslu  Habibzade  Ahmet  Kemal’in  İttihat  ve  Terakki 

                                                            
307İbrahim Özakman,  “Mehmet Ziver Bey’in Mütalaât‐ı  Edebiyye Adlı  Kitabı Üzerine Bir  İnceleme”, 
Asos Journal, Yıl:6, Sayı:69, Nisan 2018, s.446‐460 
308  Eser  için  bak:  Ahmet Üngüder,  “İki  Ada  ve  İki Hikemî  Eser: Ȃbidin  Paşa Saadet‐i Dünya  (Rodos 
1895)  ve  Rauf  Denktaş  Saadet  Sırları  (Lefkoşa  1943)”,  III.  Uluslararası  Kıbrıs  Türk  Edebiyatı  ve 
Edebiyatçıları  Sempozyumu Bildirileri,  5‐6 Mart  2018‐ KKTC,  C.I,  Kıbrıs  Türk Edebiyatı Araştırma ve 
Tanıtma Projesi Yayını, Çevik Matbaacılık, Lefkoşa 2018, s.22‐32 



153 
 

yönetimine  sempati  duyduğu,  Jöntürklerin  Sakız  adasında  1910  tarihinde  ‐  altı‐

yedi  ay  yayın  hayatında  kalabilse  de‐  Tatbikat  adlı  bir  gazete  çıkardıklarını 

bilinmektedir. 309  

Bir İttihat ve Terakki taraftarı olduğu anlaşılan Rodoslu Ebu’l Muzaffer’in Receb’in, 

Meşrutiyeti’in  ilanından üç yıl sonra, 1911’de, Kara Yüzler adlı kitabını bastırması 

bir  çeşit  anmadır.  Zira  Muzaffer  Receb’in  eserinde,  istibdat‐baskı  rejiminin 

insanlara yaşattığı acılar, sürgünler ve idamlar gibi kötü yaşananları unutmama, bir 

anma ve gelecek için çalışma söz konusudur.  

 

Adada Yayımlanan Eski Yazı Dergi ve Gazeteler 

Rodos’ta  ilk basın  faaliyetleri 1893‐1914 yılları arasında valilik yapan Abidin Paşa 

döneminde  başlamıştır.  Paşa  görevde  iken  adaya  matbaayı  getirerek  Türkçe‐

Rumca  gazete  “Bahr‐i  Sefidi  “  çıkarır.  1908’den  sonra  adadaki  ilk  özel  Türkçe 

gazete “Afitab”‘ı  Habibzade Anmet Kemal’in ağabeyi yayınlanmış, ancak “Afitab” 

uzun ömürlü olmamıştır.  1911’den  itibaren  İtalyan  işgalini  izleyen  yıllarda  adada 

Rumca ve  İtalyanca gazete bulunmasına   karşın Türkçe bir yayın organı yoktu ve 

ada  Türkleri  bu  eksikliği  1926‐1936  yılları  arasında  eski  yazı‐Osmanlı  Türkçesi  ile 

çıkarmaya başladıkları Selam gazetesiyle telafi etmeye çalışmıştır.310 

 

Sonuç 

Ünlü  Türk  şairi  Yahya Kemal  Beyatlı  hatıralarının  bir  yerinde Rodos  ve öteki  Ege 

adalarının  İtalyanlar  tarafından  işgalinden  sözederken:  “Rodos  ve  İstanköy’ün  ve 

diğer adalarımızın işgali bana, Trablus’un işgalinden fazla tesir etmişti. Trablus ve 

Bingazi  şöyle böyle Arap diyarıydı. Osmanlı  tarihinde Cezayir,  Tunus ve Trablus’a 

hiçbir zaman fazla bağlı kalmamıştık.” diyerek311 Rodos, İstanköy ve Onikiada’nın  

gerçek anlamda Türk vatanı olduğuna parmak basar. Rodos’taki Türk varlığının bir 

kanıtı  da  adada  basılmış  eski  yazı‐Arap  harfli  Türkçe  kitaplardır.  Derlediklerimiz 

dışında  zamanla  onlara  yenilerinin  ekleneceği  muhakkaktır.  Rodos  başta  olmak 

üzere,  Girit,  Kıbrıs,  Midilli  ve  Sakız  adalarında  basılan  eski  Türkçe  eserler  , 

yüzyıllardır  bu  adaları  vatan  yapmış  ve/ya  da  yapmaya  devam  eden  Türklerin  o 

topraklarda  konuk,  gelip  geçici  değil,  kalıcı  izler  bıraktığının  ve/ya  da  kalıcı 

olduklarının birer delilidir.  

                                                            
309Murat Koraltürk, İttihatçıların Sakız’daki Sesi: Tatbikat Gazetesi ve Dizini”, Müteferrika, Yazı:2001, 
Sayı:19,s.233‐241 
310 Gazetenin  ayrıntılı  incelemesi  için  bak:   Meryem Orakçı,    Rodos Müslümanları:  Selam Gazetesi 
1926‐1936, Kitap Yayınevi, İst. 2012, 189 s. 
311 Yahya Kemal Beyatlı, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hatıralarım, 3. Baskı, İstanbul Fetih 
Cemiyeti Yayınları, İstanbul 1986, s.123. 
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Ekler 

 

 

Tüccarzade İbriham Hilmi (Çığıraçan)’nin bastığı Adalar Denizi Adaları kartlarından biri. 

(Kaynak:Oğuz Karakartal) 
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1895’te Rodos’ta basılan Cezair‐i Bahr‐i Sefid Salnamesi (Akdeniz Adaları 1895 Yıllığı) 

(Kaynak:Oğuz Karakartal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziver Bey’in Mütalaat‐ı Edebiyye adlı kitabı  (Matbaa‐i Vilayet, Rodos 1895) 

(Kaynak:Oğuz Karakartal) 
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Ziver Bey’in Mütalaat‐ı Edebiyye adlı kitabının genişletilmiş ikinci baskısı (Matbaa‐i Reşadiye, İstanbul 
1911) 

  (Kaynak:Oğuz Karakartal)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziver Bey’in “Rodos Tarihi” adlı kitabı ( Vilayet Matbaası, Rodos 1896) 

(Kaynak:Oğuz Karakartal) 
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Cezair‐i Bahr‐i Sefid Valisi Abidin Paşa’nın “Türkçe Bir Tarz‐ı Nevin Nahv‐i Arabi “adlı kitabı (Matbaa‐i 

Vilayet, Rodos 1896) 

(Kaynak:Oğuz Karakartal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodoslu Habibzade Ahmet Kemal’in “Mufassal Meis Ceziresi Tarihi” adlı kitabı (Apollon Matbaası, 

Rodos 1911) 

(Kaynak:Oğuz Karakartal) 
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Rodoslu Habibzade Ahmet Kemal (İlkul). (1889‐1966) 

(Kaynak:Oğuz Karakartal) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodoslu Ebu’l Muzaffer Receb’in Kara Yüzler adlı kitabı (Apollon Matbaası, Rodos 1911) 

(Kaynak:Oğuz Karakartal) 
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RODOS ve  İSTANKÖY TÜRK OKULLARININ MİMARİ ÖZELLİKLERİ  ve 

TARİHÇESİ 

Neval Konuk HALAÇOĞLU 

Giriş 

Kanuni Sultan Süleyman Akdeniz’de ilk zaferini Rodos adasını alarak kazanmıştır312. 
Ada zorlu fetih süreci sonunda, Evliya Çelebi’ye göre beş aylık bir cenkten sonra, 
20 Aralık 1522 tarihinde Osmanlılar tarafından teslim alınmıştır313. Osmanlı Devleti 
açısından adanın fethi, Doğu Akdeniz’de yeni ve uzun süreli bir Türk egemenliğinin 
yerleşmesi  anlamı  taşıyordu.  Ayrıca,  Rodos  Avrupa  Devletleri  için  Hıristiyanlığın 
Doğu’daki ileri karakollarından biri olarak görüldüğünden, adanın fethi Osmanlılar 
için önemli bir psikolojik zafer hükmündeydi. 

Adanın  fethinin  ardından  Osmanlı  Devleti,  bölgenin  iskânı  için  Anadolu  köy  ve 
şehirlerinden, özellikle Teke ve Hamid  livalarındaki Kızılbaş Türkmenlerden başta 
olmak  üzere,  Osmanlı    egemenliğini  tanıyacak  ve  kültürünü  yerleştirecek 
Müslüman  Türk  aile  ve    bireyleri  yerleştirmiştir314.  17.ve  18.yüzyıllarda  yabancı 
seyyahlar William Witman315,  Frederic  Hasselquist316,  Bernard  Randolph317,  Jean 
Thevenot318’ın da vurguladığı üzere, farklı etnik kimlik sahip bir kültürel yapı adada 
egemendi. Bununla birlikte; Osmanlı sosyo‐kültürel sistemi tüm gelenekçi ve hatta 
statik eğilimlerine   karşın  tamamen kapalı  ve durağan da değildi.Aksine   belli bir 
ölçüde  dinamik  olduğundan;  İslam  dini  ile  Türk  kültür  ve  gelenek/görenekleri 
giyim‐kuşamdan  mezar  taşına  kadar  sosyo‐kültürel  hayatın  görünür  tüm 
alanlarında kendini hissettirmiştir.  

Rodos’un 1522’de  fethi  ve    daha  sonrasında Anadolu’dan getirilen Türkmenlerle 
iskanı  sonrasında,  adanın  imarına  yönelik  çalışmalarda  “şenlendirilme 
politikası”nın bir parçasıydı. Rodos’un fethinden sonra ele geçirilen gelirlerin çoğu 

                                                            
312 Turan,  Şerafettin,  “Rodos’un  Zaptından  Malta  Muhasarasına”,  Kanuni  Armağanı,  Türk  Tarih 
Kurumu Yay., Ankara, 1970, s.50‐54. 
313 Evliya Çelebi Seyahatnamesi,  (haz. Yücel Dağlı,  Seyit Ali Kahraman ve Robert Dankoff), 9. Kitap, 
İstanbul:  YKY  Yayınları,  2005,  s.122.  Ayrıca  bkz.Örenç,  Ali  Fuat,  Yakındönem Tarihimizde Rodos  ve 
Oniki Ada, İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yayınları, 2006.s.45‐48. 
314  Erdoğdu,  Mehmet  Akif,  “The  Island  of  Rhodes  Under  Ottoman  Rule:  Military  Situation, 
Population, Trade and Taxation”, Arab Historical Review For Ottoman Studies, 1996, S.13‐14, s.32‐
34.  
315 Witman, William, Travels in Turkey, Asia – Minor, Syria, and Across The Desert Into Egypt During 
The Years 1799, 1800 and 1801, In Company With The Turkish Army and The British Military Mission. 
London, 1803. s.428. 
316 Hasselquist, Frederic, Voyages and Travels  In The Levant:  In The Years 1749, 1750, 1751, 1752. 
Containing Obsevations In Natural History, Physick, Agriculture, and Commerce: Particulary On The 
Land, and The Natural History of The Scripture, (ed. Charles Linneus), London, 1950, s.175. 
317  Randolph,  Bernard,  Ege  Takımadaları:  Arşipelago,  çev.  Ümit  Koçer,  İstanbul:  Pera  Turizm  ve 
Ticaret A.Ş. Yayınları, 1998, s.26. 
318 Thevenot, Jean, 1655 – 1656’da Türkiye, çev. Nuray Yıldız, İstanbul: Kervan Kitapçılık, 1978, s.238. 
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Kanuni  Sultan  Süleyman’ın  adadaki  cami,  imaret  ve medresesinin  vakfına  tahsis 
edilmiştir319.  Osmanlı  Devleti’nde  herhangi  bir  bölgenin  fethinden  sonra 
Müslümanlar  arasında  dayanışmayı  arttırmak,  İslam  dininin  yaşatılması  ve 
yayılması için vakıf sistemi politikası uygulanmaktaydı320. Bu politikanın bir sonucu 
olarak Rodos’ta çok sayıda vakıf kurulmuş ve vakıf eserleri meydana getirilmiştir. 
Ayrıca;  Kale  ve  burçlar  onarıldıktan  sonra  Kanuni  Sultan  Süleyman,  Rodos’a 
yerleşecek  Müslüman  nüfus  için  yeni  cami  ve  mescitlerin  yapılmasına  yönelik 
fermanlar yayımlamıştır. Yeni  imar  faaliyetlerinin yanı sıra, Rodos’taki Müslüman 
mahallelerinin tamamına adını verecek olan bu dini yapıların bir bölümü, adadan 
ayrılan Latinlere ait kilise ve şapellerin dönüştürülmesiyle elde edilmiştir321.  

Ada’nın  1522’den  1912’ye  kadar  ki  Osmanlı    egemenliğinin  göstergeleri  olan  ve 
Türk  mimarisi  üslubunda  yapılan  eserler,  Kaleiçi  ile  Türk  köylerinin  kimliğinin 
oluşumunda önemli rol üstlenmişlerdir322. 

Bu  çalışmanın  amacı  Osmanlı  Dönemi’nde  Rodos’ta  ve  İstanköy’de  inşa  edilen 
Türk  okullarının323  tarihsel  süreçte  gelişimini  ve  mekansal  yapısı  irdelemek  ve 
mimarisini ortaya koymaya çalışmaktır. Bu kapsamda okullar; yerleşim düzeni ve 
konum,  mimari  tasarım  ilkeleri,  cephe  düzeni,  yapım  tekniği  ve  malzeme  ile 
bezemeler açısından irdelenmiştir. 

                                                            
319  Ayrıca  bkz.:  Doğan,  Güner,  İngiliz  ve  Fransız  Seyyahlara  Göre  17.ve  18.Yüzyıllarda  Ege  Adaları 
(Midilli,  Sakız,  Sisam  ve  Rodos)  ve  Çevresi,  Ankara  Üniversitesi,  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü  Tarih 
(Yeniçağ Tarihi), Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008, 152s; Erdoğdu, 1996, s.36. 
320  Erdoğdu,  Mehmet  Akif,  “Rodos  Adası’ndaki  Osmanlı  Evkafı:  1522‐1711”,  Tarih  İncelemeleri 
Dergisi, 2000, S.15, s.9‐29.  
321 Balducci, Hermes, Rodos’da Türk Mimarisi, çev. Celalettin Rodoslu, Ankara: TTK Yayınları, 1945, 
s.11. 
322 Balducci,a.g.e.; Çelikkol, Zeki, Rodos’taki Türk Eserleri ve Tarihçe, 2. baskı, Ankara: TTK Yayınları, 
1992; Orhonlu, Cengiz, “Oniki Adada Türk Eserleri ve Türk Nüfusu”, Türk Kültürü Dergisi, Yıl: 1964, 
S.24, s.29‐34. 
323  Rodos  Evkaf  İdaresi  tarafından  1927’de  iki  sınıflı  olarak  inşa  edilen  Kızıltepe Mektebi,  Osmanlı 
hâkimiyeti  sonrası  inşa  edildiğinden  bu  makalede  değerlendirilmeye  alınmamıştır.  Ancak,  mektep 
hakkında  elde  ettiğimiz  bilgiler  şunlardır:  Rodos’tan  iki  saat  uzaklıktaki  Mankavalı,  Boynukara  ve 
Kızıltepe Mahalleleri sâkinleri mevcut okulun kendilerine çok uzak olduğu ve çocuklarının bu nedenle 
büyük sıkıntılar yaşadığını İslam Cemaati Heyeti’ne bildirmişler ve bu üç mahallenin ortasında uygun 
görülen  bir  yerde  okul  inşa  edilmesini  istemişlerdir  (Orakçı, Meryem,  Rodos Müslümanları,  Selam 
Gazetesi  1926‐1936, Kitap Yayınevi,  İstanbul,  2012,  s.102. Ayrıntılı  bilgi  için bkz.:  “Mektep Talebi”, 
Selam, Nu.:82, 12 Kanuni‐evvel 1927, s.2). “İslam Cemaati Heyeti ve ahalinin gayretiyle başlayan okul 
inşaatına yardım yağmıştır. Bu yardımlar cemaat başkanı Torunzâde Süleyman Ağa’nın 5000 franklık 
cömert  bağışıyla  başlamıştır  (Orakçı,  a.g.e.,  s.102.  Ayrıntılı  bilgi  için  bkz.:  “Şâyân‐ı  Takdir  Bir 
Mürüvvet””,  Selam,  Nu.:115,  30  Temmuz  1928,  s.2).  İslâm  cemaatinin  tahsis  ettiği  5bin  Frank  ve 
Torunzâde Süleyman Ağa’nın bağışladığı  5bin  Frank  ile mektebin  yapımına başlanır. Ancak,  kapılar 
için kereste ve çatı için kiremit temin edilemediğinden inşaat durur. Bu durum üzerine 1929 yılında 
Selam  Gazetesi’nde  Mehmet  Kadri  Bey’in  kaleme  aldığı  başyazıyla  yardım  istenir  (Orakçı,  a.g.e., 
s.103. Ayrıntılı bilgi  için bkz.: Mehmet Kadri, “Kızıltepe Mektebi”, Selam, Nu.:169, 26 Ağustos 1929, 
s.1).  1972’de  öğretime  kapatılmıştır  (Bastıyalı,  Mehmet,  Rodos  ve  Onikiadalar  Tarihi,  İzmir,  1999, 
s.112).  İki  odalı  bir  okul  yapısıdır.  İki  beyaz  sütun  üzerine  oturan  girişi  bulunan  okul,  kiremitle 
örtülüydü.  2000  yılında  Rodos  Belediyesi’nce  uygulanan  şehir  imar  projesince  yıktırılmıştır 
(Nasuhoğlu, M.Sadi, Rodos (Anılar ve Tarihçe), Muğla, 2008, s.59). 
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Medreseler 

Osmanlı  eğitim  sisteminde  19.yüzyıl  başlarına  kadar  iki  önemli  eğitim  yapısı; 
medrese  ve  sıbyan  mektepleriydi324.  Rodos’ta  da  ilk  dönemden  itibaren  ilkokul 
seviyesinde eğitim vermek üzere vakıf sistemi içinde teşkilatlandırılmış olan sıbyan 
mekteplerinin yaygınlığı göze çarpmaktadır325. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde de 
daha çok Kur’an’a bağlı eğitimi temel alan 17 mektep olduğunu belirtmektedir326. 
19.yüzyıl  başlarında  adada  üç medrese  faaliyet  göstermekteydi.  Bu medreseler; 
Demirli, Hurmalı ve İbrahim Paşa Medreseleri  idi. Bu medreselerin kuruluşu fetih 
dönemine  kadar  uzanmaktaydı.  İlk  medrese,  1549  yılında  Süleymaniye  Külliyesi 
içerisinde  eğitime  başlamıştı.  Ayrıca,  bir  de  dar’ü‐lhadis  açılmıştı.  19.yüzyılda  da 
1293(1877‐1878)’de  Süleymaniye  Medresesi  Avrupai  müfredat  ve  neo‐klasik 
mimaride bir yapı olarak inşa edilmiştir. 

Rodos Demirli Medrese 

Eski  bir  kiliseden  çevrilme  olan  Demirli  Camii  bitişiğinde  bulunmaktaydı327. 
Rodos’ta 1856’da meydana gelen deprem ile Eğrikapı Cephaneliği İnfilakında zarar 
görmüş  ve  7905  kuruşa  tamir  edilebileceğine  dair  keşif  bedeli 
belirlenmiştir328.1863  depreminde  de  hasar  almıştır329.  Ayrıca,  Demirli  Cami 
avlusunda  Elvanzade  Dershanesi  bulunmaktaydı330.  Günümüze  ulaşmayan 
medresenin mimarî özellikleri ile ne zaman yıkıldığı tespit edilememiştir. 

Rodos Evrenezli Kadı Medresesi 

Rodos’un  fethinden  sonra  adada,  iskanla  birlikte  imar  faaliyetlerine  yer  verilir. 
Buradaki  halkın  eğitimi  içinde  kısa  sürede  medreseler  inşa  edilmiştir.  Bu 
medreselerden  birine  ait  kitabe  bugün  Ahmed  Ağa  Kütüphanesi’nin  avlusunda 
bulunmaktadır.  

Medresenin kitabesinin çeviri yazısı(transkripsiyonu) şu şekildedir:  

“Evrenezli (?) kadı‐i ehl‐i şer‘‐i dîn (Din ehli Evrenezli Kadı) 
İlm‐i şer‘e medrese yapdı yakîn (İslâmi ilimler için bir medrese yaptı) 
Hâtefî Gaybî dedi târihini (Hâtefî Gaybî tarihini dedi) 
Dâr‐ı şerî‘ate ..... muhyi‐i dîn (Şeri‘at kapısına …. dine hayat veren) 
937” (1530‐31) 

Kitabenin  metninden  Evrenezli  kadı  tarafından,  Rodos’un  fethinden  sekiz  sene 
sonra 937(miladi 1530‐31)’de medrese  inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Günümüze 

                                                            
324 Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti’nde İlmiye Teşkilâtı, Ankara, 1988, s.33‐45. 
325 Örenç, a.g.e., s.262. 
326 Evliya Çelebi, Seyahatname, IX, s.248.  
327 Balducci, a.g.e., s.137.    
328 Örenç, a.g.e., s.401. 
329 Örenç, a.g.e., s.406. 
330 Örenç, a.g.e., s.401. 
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ulaşmayan  bu  medresenin  mimarî  özellikleri  ve  ne  zaman  yıkıldığı  tespit 
edilememiştir.  

Rodos Hurmalı Medrese 

Yapı,  Rodos'taki  Agios  Georgios  Kulesi'nin  yakınında,  Hurmalı  Medresesi  olarak 
bilinen  15.  yüzyılda  inşa  edilmiş  Bizans‐Gotik  Agios  Georgios  (Kapadokya) 
Manastırı’dır.  Kale  içinde,  Appoloniou  Sokak,  Nu.  18’de  yer  almaktadır.  Osmanlı 
döneminde avlusunda bulunan hurma ağaçları nedeniyle Hurmalı Medrese olarak 
adlandırılmıştır331. Osmanlı Döneminde Hurmalı Mescit olarak kullanılan Orta Çağ 
Manastırı,  günümüzde  Saint  George  Kilisesi  olarak  kullanılmaktadır.  Yapı,  üç 
taraftan  Osmanlı  döneminde  inşa  edilen  bir  müderris  evi(konak)  ve  iki 
sıbyan/İbtidai mektebi ile çevrilmiş durumdadır.  

Hurmalı  Mescid,  iki  mektep  ile  bir  konağın  bulunduğu  avluya,  cadde  kenarında 
bulunan  sivri  kemerli  kapıdan girilmektedir.    Bu  yapılardan doğu  cephesinde  yer 
alan  konak  daha  sonradan  yapılmıştır.  Batı  ve  kuzey  cephelerde  konumlanan 
yapılar,  beşik  tonozlu  oda  dizilerinden  oluşmaktadır.  Bu  oda  dizilerinin  her  biri 
bağımsız odalar olup mescidi(kiliseyi) çevreleyen avluya açılmaktadır332.  

İç  avlu  cadde  kotunun  altında  yer  almaktadır.  Bu    nedenle  sivri  kemerli  kapıdan 
girildikten  sonra  beş  basamaklı  merdiven  ile  aşağı  kota  inilmektedir333.  Avlu 
girişinde  üzeri  çark‐ı  felek  motifli  Osmanlı  döneminde  yapılmış  mermerden  bir 
çeşme bulunmaktadır. 

Batı  ve  kuzey  cephelerinde  yer  alan  iki  katlı  iki  bina;  bir  kız  (inas),  diğeri  zükur 
(erkek) mektebi olarak 19.yüzyılda  faaliyet göstermiştir. Kız mektebi 1884 yılında 
inşa edilmiştir. Okulların ne zaman mülkiyet değiştirdiği tespit edilememiştir.  

Her  iki  mektep  ile  aynı  avluda  bulunan  Türk  Konağı  olarak  adlandırılan  yapılar; 
Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından 2007’de “Rodos’taki Ortaçağ Dönemine Ait 
Anıtların  Restorasyonu”  kapsamında  5.869.405  Avroya  Türk  Evi  Restorasyonu 
adıyla  tamir  edilmişlerdir.  Bütçenin    yüzde  75’i  Avrupa  Birliği’nden,  yüzde  25’i 
Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından karşılanmıştır334.    

Rodos İbrahim Paşa Medresesi 

Günümüze ulaşmayan medresenin mimari özellikleri ile ne zaman inşa edildiği ve 
ne zaman yıkıldığı tespit edilememiştir. Rodos’ta 1856’da meydana gelen deprem 
ile  Eğrikapı  Cephaneliği  İnfilakında  zarar  görmüş  ve  3022  kuruşa  tamir 
edilebileceğine dair keşif bedeli belirlenmiştir335. 1876’da bir kısmı İbtidai mektebi  
durumuna  getirilen  İbrahim Paşa Medresesi’nin  binası,  1884  yılında  geçirdiği  bir 

                                                            
331 Balducci, a.g.e., s.67. 
332 Balducci, a.g.e., s.138. 
333 Gabriel, Albert, La Cité de Rhodes, MCCCX‐MDXXII Architecture Civile et Religieuse, s.203. 
334 Magdas (Μάγδας), G.Maria (Γ. Μαριά), ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉΡΙΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, 2008, Θεσσαλονίκη, 
s.186, 191. 
335 Örenç, a.g.e., s.401. 
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yangın sonrası restore edilmiştir. Caminin bitişiğindeki odalarda başlayan yangında 
ahşap  kısımlar  zarar  görmüş;  yapılan  keşifte  41.800  kuruşa  tamiratın 
gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır336.   

Rodos’taki  medrese  binaları,    kimi  mescitlerle  birlikte  1897  yılında  adaya  gelen 
Girit’ten  gelen  Müslüman    göçmenlerine  ikametine  tahsis  edilmiştir337.  Bu 
kullanım sonrası medrese, 1898 yılında  tekrar harabe durumuna gelince yeni bir 
tamirat  için  iki  defada  toplam  41.000  kuruş  tahsisat  ayrılmıştır.  Kanuni  Vakfı 
bünyesinde  olan  İbrahim  Paşa Medresesi’nin  tamiri  için  yapılan  ilk  keşifte  yerel 
piyasa  fiyatı  üzerinden  18.000  kuruş masraf  belirlenmiş  iken,  bununla  ancak  bir 
odanın bitirilmesi mümkün olmuştur. Binanın üç  cephesi  ve geriye kalan 2 odası 
için 23.000 kuruş daha gerekeceği vilayet meclisi mazbatasıyla bildirilmiştir338.  

 

Sıbyan ve İbtidai Mektepleri 

Osmanlı  Devleti’nin  başlangıçta  sadece  erkek  çocuklara  dini  eğitim  ve  Kuran 
öğretmeyi  hedefleyen  sıbyan mektepleri  günümüzdeki  ilköğretime  karşılık  gelen 
eğitim kurumlarıdır. Süreç  içerisinde yapısı ve öğrencisi değişen bu okullar örgün 
eğitimin  ilk  basamağını  oluşturmaktadır.  Genellikle  büyük  kentlerde  padişah  ve 
ailesi,  devletin  üst  kademesinde  yer  alan  kişiler  ile  ilim  ve  maddî  güç  sahibi 
hayırseverler  tarafından  yaptırılan  bu  okulların  yapım  sonrası  bakım,  onarım, 
personel ve eğitim giderleri için  kurucusunun gelir vakfettiği bilinmektedir.  

Osmanlı Dönemi’nde küçük erkek çocuklar  için açılmış okullar olarak  tanımlanan 
sıbyan  mekteplerinde  erkek  çocuklar  ile  eşit  haklara  sahip  kız  çocuklarına  da 
eğitim  verildiği  bilinmektedir.  Arapça  kökenli  “sabi”    sözcüğünün  çoğulu  olan 
“sıbyan”    sözcüğü,  küçük  yaştaki  erkek  çocuk  ve  yine  Arapça  kökenli  “ketebe” 
sözcüğünden  türeyen  “küttab”    ya  da  “mektep”    sözcüğü  ise  yazı  ve  Kuran 
öğretilen yer anlamında kullanılmaktadır339.  

Türk  ilköğretim  sistemi  19.  yüzyılda  büyük  değişmelere  uğramıştır.  1824  yılında 
Sultan  2.  Mahmud  tarafından  yayımlanan  ve  sıbyan  mektepleri  ile  ilgili  ilk 
düzenleme  olan  bir  fermanla  ilköğretim  zorunlu  hale  getirilmiştir.  Ancak,  bu 
ferman Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, Rus ve Mısır  savaşları gibi nedenler  ile de 
İstanbul’da dahi 1839 yılına kadar yaygınlaştırılamamış, taşrada ise bu zorunluluğu 
uygulayacak ve denetleyecek bir makam bulunmadığından gerçekleştirilememiştir.  

İlköğretim  alanında  ilk  olumlu  gelişme  1838  yılında  Meclis‐i  Umur‐ı  Nafia  (Son 
dönem  Osmanlı  Eğitim  Sistemini  Düzenleyen  Teşkilat)  tarafından  hazırlanan 

                                                            
336 Örenç, a.g.e., s.268 (BOA.İ.ŞD.,4212). 
337 Örenç, a.g.e., s.268. 
338 Örenç, a.g.e., s.268 (BOA., İ.ML., 157), 9 Receb 1316. 
339  Günyol,  Vedad,  “Mektep”,  İslam  Ansiklopedisi,  c.7,  Milli  Eğitim  Bakanlığı  Yay.,  İstanbul,  1972, 
s.652‐653;  Brunot,  Louis,  “Mektep”,  İslam  Ansiklopedisi,  c.7,  Milli  Eğitim  Bakanlığı  Yay.,  İstanbul, 
1957, s. 653. 
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kararlar  ile  gerçekleşmiştir.340  Kararlar  ile  ilköğretimi  geliştirmek,  Arapçanın 
hakimiyetini  azaltarak  Türkçe  dilini  öğretmek  ve  sıbyan  mekteplerinde  verilen 
eğitimi din temasından çıkarmak amaçlanmışsa da, bu okulları kendi etki alanları 
gören  medrese  ve  ulemanın  laik  eğitim  anlayışına  karşı  çıkması  nedeniyle 
Tanzimat  Dönemi  öncesi  yenileşme  çabaları,  sıbyan  mekteplerinin  gelişmesini 
sağlayamamıştır.  Başlangıçta  Maarif‐i  Umumiye  Nizamnamesi’nde  dahi  kabul 
edilmiş  olan  “Sıbyan  Mektebi”  ifadesi,  sonraları  “İptidai  Mektep”  olarak 
kullanılmaya başlamıştır. 

Sıbyan mektepleri genellikle derslik işlevi ile kullanılan tek  ya da iki mekanlı ve bir  
ya  da  iki  katlı,  ahşap    ya  da  kagir malzemeli,  ahşap  çatılı  yapılardır.  İstanköy  ve 
Rodos’ta ki  sıbyan mekteplerinin yerleşim düzeninde okulların dinî bir mekan  ile 
ilişkisi kurularak bir külliye  içinde, cami   ya da mescit yakınlarında olmasına özen 
gösterildiği,  bu    koşulun  sağlanamadığı  durumlarda,  tek  yapı  olarak  inşa  edildiği 
görülmektedir. 

Külliye  içinde  yer  alan  mekteplerin  günümüze  ulaşmamış  olmaları  nedeniyle 
mimari  üslup,  estetik,  anlayış  ve  malzeme  açısından  birlikte  oldukları  külliyenin 
özelliklerini yansıttıkları tahmin edilmektedir. 

Külliyenin  kapladığı  alanla  sıbyan  mektebinin  alanı  oranlandığında,  mektebe 
ayrılan alanın küçüklüğü yetişkin ve çocuk arasındaki psikolojik farklılığın ayrımına 
varılmış olması ve çocuk ölçeğinin düşünülmüş olması  ile açıklanabilir. Konum ve 
büyüklük  nedeniyle  daha  küçük  ve  sıcak  bir  mekân  yaratılarak,  çocuğun  okula 
uyumu  kolaylaştırılmıştır.  Bu  grup  içinde  yer  alan  mekteplerin  külliye  içinde 
olmalarının  bir  başka  nedeni  ise  çocukların  manevi  bir  atmosferde  dini  eğitim 
almaları ve bunu uygulamalı olarak öğrenmeleri olabilir341.  

İstanköy’ün Merkezinde İnşa Edilen Sıbyan ve İbtidai Mektepleri 

İstanköy  Debbağhane/  Tabakhane  (Tabakna)  İbtidai  Mektebi:  Limanda, 
Debbağhane  Cami  yanında  inşa  edildiğinden,  cami  yanında  konumlanan  sıbyan 
mekteplerine  örnektir.  Tek  katlı  ve  kırma  çatı  ile  örtülüydü.1933  depreminde 
hasar  gördüğü  bahane  edilerek  İtalyanlar  tarafından  yıkılmıştır.  Şu  anda  yerinde 
bir restoran bulunmaktadır.   
İstanköy  Defterdar  Sıbyan  Mektebi:  Defterdar  Cami  yanında  inşa  edildiğinden, 
cami  yanında  konumlanan  sıbyan  mekteplerine  örnektir.  Günümüze  ulaşmayan 
mektebin  inşa  tarihi,  mimarî  özellikleri  ile  ne  zaman  yıkıldığı  tespit 
edilememiştir342. 

                                                            
340 Ataünal, Aydoğan‐Özalp, Reşat, Türk Milli Eğitim Sisteminde Düzenleme Teşkilatı, İstanbul, 1977, 
s.4. 
341  Dikmen,  Çiğdem  Belgin‐Toruk,  Ferruh,  “Sıbyan  Mekteplerinin  Mimarisi:  Abdullah  Paşa  Sıbyan 
Mektebi  Örneği  Sıbyan  Mekteplerinin  Mimarisi:  Abdullah  Paşa  Sıbyan  Mektebi  Örneği”,  Vakıflar 
Dergisi, S.48, Aralık 2017, s.42. 
342 BOA., TS.MA.e.,1378/79, 8.5.1327. 
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İstanköy Hasanpaşa Sıbyan Mektebi: Hasan Paşa Cami yanında inşa edildiğinden, 
cami  yanında  konumlanan  sıbyan  mekteplerine  örnektir.  Günümüze  ulaşmayan 
mektebin  inşa  tarihi,  mimarî  özellikleri  ile  ne  zaman  yıkıldığı  tespit 
edilememiştir343. 
İstanköy  Hüseyin  Paşa  Sıbyan  Mektebi:  Günümüze  ulaşmayan  mektebin  inşa 
tarihi, mimarî özellikleri ile ne zaman yıkıldığı tespit edilememiştir344. 
İstanköy Kasabbaşızade Ali Ağa Sıbyan Mektebi: Günümüze ulaşmayan mektebin 
inşa tarihi, mimarî özellikleri ile ne zaman yıkıldığı tespit edilememiştir345. 
İstanköy İnas İbtidai Mektebi: Günümüze ulaşmayan mektebin inşa tarihi, mimarî 
özellikleri ile ne zaman yıkıldığı tespit edilememiştir346. 
İstanköy  Karapınar/Kayapınar/Kabapınar  Mahallesi  İbtidai  Mektebi:  Kabapınar 
Mescidi  ile  birlikte  inşa  edildiğinden,  mescid  yanında  konumlanan  plan  tipine 
sahipti. Tek katlı olan yapı, çatılıydı. Ön cephesinde kapının iki yanında simetrik iki 
pencere bulunmaktaydı. Mektep binası, 24 Ocak 2009 tarihinde yıkılmıştır. 
İstanköy Reşadiye  İbtidai Mektebi: Reşadiye  Camii  ile  birlikte  inşa  edildiğinden, 
camii  yanında  konumlanan  plan  tipine  sahipti.  Günümüze  ulaşmayan  mektebin 
20.yüzyıl başlarında inşa edildiği tahmin edilmekle birlikte, mimari özellikleri ile ne 
zaman yıkıldığı tespit edilememiştir347. 
İstanköy  Zükur  İbtidai  Mektebi:  Günümüze  ulaşmayan  mektebin  inşa  tarihi, 
mimarî özellikleri ile ne zaman yıkıldığı tespit edilememiştir348. 

İstanköy’ün Köylerinde İnşa Edilen İbtidai Mektepleri 

İstanköy Germe Köyü İnas İbtidai Mektebi: Adadaki önemli sayıdaki Türk nüfusu, 
Rodos’takilerle  aynı  kaderi  paylaşmaktadır.  1972  yılında  Türk  okulları  kapatılana 
kadar, İstanköy şehrindeki Azilo İlkokulu ile Germe Okulu hizmet vermekteydi349.  
İstanköy  Kefalonya/Kefelos/Kefeloz/Kefaloz350  Köyü  İbtidai  Mektebi:  Kefaloz 
Mescidi  ile  birlikte  inşa  edildiğinden,  mescid  yanında  konumlanan  plan  tipine 
sahiptir. Tek katlı olan yapı, çatılıdır. Ön cephesinde kapının iki yanında simetrik iki 
pencere bulunmaktadır. 

                                                            
343 BOA., TS.MA.e.,1378/79, 8.5.1327. 
344 BOA., TS.MA.e.,1378/79, 8.5.1327. 
345 BOA., TS.MA.e.,1378/79, 8.5.1327. 
346 BOA., TS.MA.e.,1378/79, 8.5.1327. 
347 BOA., TS.MA.e.,1378/79, 8.5.1327. 
348 BOA., TS.MA.e.,1378/79, 8.5.1327. 
349 Bastıyalı, a.g.e., s.158. 
350 Kefalos kalesi ise İstanköy adasının güneyinde yer almaktadır. Aynı zamanda bir burun da bu ad 
ile anılmaktadır. Küçük bir kaledir. Kimi kitabeler, Germe Köyü mezarlığında bulunmaktadır (Bastıyalı, 
a.g.e., s.152). Kefalos Köyü’nde de, II.Dünya Savaşı’na kadar yaşamakta olan önemli sayıdaki Filibe’li 
Türk  nüfusu  genelde  Nazilli’ye  göç  etti.  Bu  göçten  sonra  az  sayıdaki  Türk  nüfusu,  Pili’de  kalmaya 
devam etti.  Ancak,  bunlarda  son  yıllarda  göç  ettiler. Göçlerin  genelde Nazilli’ye  olmasının  nedeni, 
burada açılmış olan fabrikalarda doğan  iş gücü  ihtiyacının bu şekilde kolayca karşılanabilmesidir Şu 
anda  hiç  Türk  kalmamasına  karşılık,  adanın  en  uç  köyü  olan  Kefalos’ta  bir  zamanlar  epey  Türk 
yaşamaktaydı.  Bugün,  hâlâ  özellikle  Kuşadası’nda  bazı  Kefaloslu  Türklere  rastlamak  mümkündür 
(Bastıyalı, a.g.e., s.159‐160,167).  
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İstanköy  Piyali/Piyal/Pili/Beyli/Konyalı  Köyü  İbtidai  Mektebi:  Konyalı  Köyü 
Mescidi  ile  birlikte  inşa  edildiğinden,  mescid  yanında  konumlanan  plan  tipine 
sahipti. Tek katlı olan yapı, çatılıdır. Ön cephesinde kapının iki yanında simetrik iki 
pencere  bulunmaktadır.  Mektep  binası,  harabe  durumdadır.  Türk  okulları 
Rodos’ta olduğu gibi, 1972 yılına kadar faaliyetteydi. İstanköy’ün Konyalı Köyü’nde 
1969’lara  kadar  350  civarında  Türk  nüfus  vardı.  Kendi  okullarında  eğitim  ve 
öğretim  yapmaktaydılar.1974’teki  Kıbrıs  Barış  çıkartmasından  sonra  köy  halkının 
bir  kısmı  Germe  köyüne,  bir  kısmı  da  Türkiye’de  Nazilli’ye  göç  ederek,  köy 
tamamen boşaldı351.  

Rodos Merkezde İnşa Edilen Sıbyan ve İbtidai Mektepleri 

Rodos  Enderun  Cami  Sıbyan  Mektebi:  Enderun  Camisinin  bitişiğinde  inşa 
edildiğinden,  cami  yanında  inşa  edilen mektep  plan  tipindedir.  6  Kasım  1856’da 
Eğrikapı  civarındaki  cephaneliğe  yıldırım  isabet  etmesi  sonucu  kısmen  zarar 
görmüştür352. Günümüze ulaşmayan mektebin inşa tarihi, mimarî özellikleri ile ne 
zaman yıkıldığı tespit edilememiştir. 

Rodos  Hasan  Bey  Sıbyan  Mektebi:  Süleymaniye  Camisi  avlusunda  inşa 
edildiğinden, cami yanında inşa edilen mektep plan tipindedir. Yapı, kesme taştan 
iki katlı olarak inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı yapının, zemin katı dükkandır. Üst 
katı  ise halen boştur. Üst kata ulaşım, cami avlusundandır. Mektebin kitabesi ön 
cephede  birinci  katın  kemer  alınlığında  bulunmaktadır.  Kitabenin  çeviri  yazısı  şu 
şekildedir: 

“Târih‐i mekteb‐i hazret‐i Hasan Bey dâme ömrühû (Hasan Bey mektebi, 
ömrü uzun olsun) 

Sâhib‐i cûd‐i mürüvvet‐serfirâz‐ı eshıyâ’ (O iyiliksever, cömert başı dik olan) 

A‘nı Hasan Bey ki, her dem lutfun eyler nev‐nümâ (O Hasan Bey ki, her 
zaman iyilik yapar) 

Etdi hayrâtiyle memlû‐cânı ârâm‐gâhını (Bu hayrıyla kendine rahat edecek 
yer yaptı) 

Bâ‐husûs bir böyle mektep eylemedi şimdi binâ (Şimdiye kadar böyle bir 
mektep yapılmadı) 

Zikr‐i evsâfında âciz‐i dü‐zebân hâme‐i dil (Bu vasıfta bir eser yapılmadı) 

Ehl‐i hayr‐ı âlî himem‐i garîb nev‐erkân‐ı sahâ‘ (Hayır ehli büyük gayretler 
ortaya koydu) 

Hikem‐i Kur’an oldu, müddetçe câri‐i âleme (Kur’anın hikmetiyle uzun 
müddet alemde geçerli olsun) 

                                                            
351  Göçlerin  genelde  Nazilli’ye  olmasının  nedeni,  burada  açılmış  olan  fabrikalarda  doğan  iş  gücü 
ihtiyacının bu şekilde kolayca karşılanabilmesidir (Bastıyalı, a.g.e., s.159‐160).    
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Hak vücûdun eylesün vâreste gezen rû‐nümâ (Allah vücudunu 
kötülüklerden korusun) 

Çıkdı târih‐i hass‐ı şevket‐zebân‐ı hâmeden” (Tarihi çıktı, ulu bir eğitim 
kurumunun) 

Sene 1212. 

Kitabenin  çeviri yazısından Hasan Bey tarafından hicri 1212(miladi 1797)’de Hasan 
Bey tarafından inşa ettirilmiştir. 

Rodos’ta 1856’da meydana gelen deprem ile Eğrikapı Cephaneliği İnfilakında zarar 
görmüş ve 3885 kuruşa tamir edilebileceğine dair keşif bedeli belirlenmiştir353. 

Süleymaniye Rüşdiyesi’nin akarı arasında yer alan bina, daha sonraki yıllarda polis 
ve  karakol  binası  yapılmak  üzere  kiralanmıştır.  Bu  binanın  maliye  tarafından 
ödenen  442  kuruş  kira  bedeli  mektep  hocalarına  tahsis  edilmiştir.  Osmanlı 
Hükümeti İtalyan işgali sonrasında da mektebin kira ödemelerini aksatmamıştır354.  

Rodos Mir  Yusuf  Sıbyan Mektebi: Rodos’ta  inşa edilen Mektep,  günümüzde 
ayakta  değildir.  Kitabesi,  Rodosi  Ahmed  Ağa  Kütüphanesi’nin  avlusunda 

bulunmaktadır. Kitabenin metninden yapının Mir Yusuf tarafından  inşa ettirildiği, 
Hacı  Süleyman Hoca’nın  kızının  da  tamir  ettirdiği anlaşılmaktadır.  Günümüze 
ulaşmayan  mektebin  mimarî  özellikleri  ile  ne  zaman  inşa  edildiği  ve  ne  zaman 
yıkıldığı tespit edilememiştir.  

Mektebin kitabesinin  çeviri yazısı şöyledir:  

“Hamdullah rûşen etdi dâr‐ı şems‐i   ilm‐i hâl  (Hamdullah,her Müslümanın 
bilmesi gerekeni güneş gibi aydınlattı) 

Pertev‐i etvâr hayra mazhar oldu hoş fa‘âl (Bu aydınlatma güzel bir hayra 
dönüştü) 

Dest açup da‘vât  idüp ashâb‐ı  hayra bî‐riyâ  (El  açıp hayır  ashabını  davet 
etti) 

İlm‐i  i‘lâm  dehrin  cümle‐i  hüsn‐i  ihsâl  (Dünyanın  bütün  güzelliklerini 
bildirdi) 

Devlet dârına nâil kıl İlâhi zâtı (Devlet kapısına eriştir ya İlahi bu kişiyi) 

Mîr Yusuf odur kim, bunu bâis‐i hayra bî‐melâl (Mir Yusuf’u sıkıntısız hayra 
eriştir) 

Duhter‐i Hacı Süleyman Hocadır ta‘mîr eden (Hacı Süleyman Hoca’nın kızı 
tamir etti) 

Nâm‐ı kübrâya müsâvî bec içi idlâl” (Onu Hak yoldan ayırma) 

                                                            
353 Örenç, a.g.e., s.401. 
354 Örenç, a.g.e., s.276.(BOA., DH.EUM.MH., 55/55). 
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Kitabenin  çeviri  yazsızından  Mir  Yusuf’un  yaptırdığı  mektebin,  Hacı  Süleyman 
Hoca’nın  duhteri(kızı)nin  de  tamir  ettirdiği  anlaşılmaktadır.  Kitabede  tarih 
bulunmamaktadır. 

Rodos Gani Ahmed (Kanamat) İbtidai Mektebi: 1905 yılında Aşçıoğlu Hafız İsmail 
Efendi  tarafından  inşa  edilmiştir.  Karşılıklı  iki  binadan  oluşmuştur355.    Tek  sınıflı 
okulun  karşısında  bir  öğretmenevi  vardır.  Sınıfta  bir  mihrabın  bulunması, 
Ramazanlarda mescid olarak da kullanıldığını göstermektedir356.   
Rodos  Hamidiye  (Girit)Mahallesi  İbtidai  Mektebi:1897  yılında  Girit  Mahallesi 
Camisi  bitişiğinde  inşa  edildiğinden,  cami  yanında  inşa  edilen  mektep  plan 
tipindedir.  Rodos  Kalesi  dışında,  Lindos  yolu  üzerindeki  Kumburnu mevkiindedir. 
Sultan  2.Abdülhamid  tarafından  Girit’in  Yunanistan’a  ilhakı  sonrası  1906’da 
tamamlanan evler, cami ve okuldan oluşmaktadır. Dikdörtgen planlı ve çatılı evler 
ile  kubbeli  iki  köy  çeşmesini  Aya  Yorgi  Köyü’nden  Yorgi  Tsimetas  Usta  inşa 
etmiştir357. Tek sınıflı okulun düz kırma çatı ile örtülüdür.1972 yılından beri eğitim‐
öğretime kapalıdır. 
Rodos  Hanzade  Mahallesi  Mektebi:  Hanzade  Mescidi  bitişiğinde  inşa 
edildiğinden, mescid yanında inşa edilen mektep plan tipindedir. 6 Kasım 1856’da 
Eğrikapı  civarındaki  cephaneliğe  yıldırım  isabet  etmesi  sonucu  kullanılamaz  hâle 
gelmiştir358. 
Rodos  Hurmalı  Medrese  Kız  İbtidai  Mektebi:  Hurmalı  Mescidi  bitişiğinde  inşa 
edildiğinden, mescid yanında inşa edilen mektep plan tipindedir. 1884 yılında inşa 
edilmiştir. Hurmalı Mescid’in avlusunda yer almaktadır.  

Hurmalı Mescid’in  batı  cephesinde  yer  alan  iki  katlı  bina;  bir  kız  (inas)  mektebi 
olarak  faaliyet  göstermiştir.  Okulun  ne  zaman  mülkiyet  değiştirdiği  tespit 
edilememiştir. İtalyan döneminde de Türk çocuklarının kız okulu olarak kullanılan 
mektep, 1947 yılında kapatılmıştır. 

Kız  mektebi  ile  aynı  avluda  bulunan  erkek  mektebi  ve  Türk  Konağı  olarak 
adlandırılan  yapılar;  Yunanistan  Kültür  Bakanlığı  tarafından  2007’de  “Rodos’taki 
Ortaçağ Dönemine Ait Anıtların Restorasyonu” kapsamında 5.869.405 Avroya Türk 
Evi Restorasyonu adıyla tamir edilmişlerdir. Bütçenin  yüzde 75’i Avrupa Birliği ve 
yüzde 25’i Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından karşılanmıştır359.    

Rodos Hurmalı Medrese Erkek  İbtidai Mektebi: Hurmalı Mescidi bitişiğinde  inşa 
edildiğinden, mescid yanında inşa edilen mektep plan tipindedir. 1884 yılında inşa 
edilen  mektep  iki  katlı  ve  kırma  çatılıdır.  Hurmalı  Mescid’in  avlusunda  yer 
almaktadır.  Hurmalı Mescid’in  kuzey  cephesinde  yer  alan  iki  katlı  iki  bina;  zükur 

                                                            
355 Nasuhoğlu, a.g.e., s.59. 
356 Bastıyalı, a.g.e., s.111. 
357  Konuk,  Neval, Midilli,  Rodos,  Sakız  ve  İstanköy’de  Osmanlı  Mimarisi,  Ottoman  Architecture  in 
Lesvos,  Rhodes,  Chios  and  Kos  Islands,  T.C.Dışişleri  Bakanlığı,  Stratejik  Araştırma  Merkezi  Yay., 
Ankara, 2008, s.224‐225. 
358 Örenç, a.g.e., s.408 (BOA., İ.DH., 24099). 
359 Magdas (Μάγδας), a.g.e., s.186. 
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(erkek)  mektebi  olarak  faaliyet  göstermiştir.  Okulun  ne  zaman  mülkiyet 
değiştirdiği ve kapatıldığı tespit edilememiştir.  

Erkek mektebi  ile  aynı  avluda  bulunan  kız mektebi  ile  aynı  avluda  bulunan  Türk 
Konağı olarak adlandırılan yapılar; Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından 2007’de 
“Rodos’taki Ortaçağ Dönemine Ait Anıtların Restorasyonu” kapsamında 5.869.405 
Avroya  Türk  Evi  Restorasyonu  adıyla  tamir  edilmişlerdir.  Bütçenin  yüzde  75’i 
Avrupa  Birliği  ve  yüzde  25’i  Yunanistan  Kültür  Bakanlığı  tarafından 
karşılanmıştır360.    

Rodos  İbrahim  Paşa  İnas  İbtidai  Mektebi:  İbrahim  Paşa  Camisine  yakın  bir 
konumda  inşa edildiğinden,  cami  yanında  inşa edilen mektep plan  tipindedir.  İki 
katlı  olarak  inşa  edilen  kırma  çatı  ile  örtülüdür.  Mektebin  diğer  adı,  Şehir  İçi 
Mektebi  idi361. Rodos’ta 1856’da meydana gelen deprem  ile Eğrikapı Cephaneliği 
İnfilakında  zarar  görmüş  ve  3769  kuruşa  tamir  edilebileceğine  dair  keşif  bedeli 
belirlenmiştir362.  1876’da  bir  kısmı  ibtidai mektebine  dönüştürülen  İbrahim  Paşa 
Medresesi’ne  aitti.  1884  yılında  geçirdiği  bir  yangın  sonrası  restore  edilmiştir. 
Ancak,  1898’te  tekrar  harabe    durumuna  gelince  yeni  bir  tamirat  için  iki  defada 
toplam 41.000 kuruş tahsisat ayrılmıştı363. Kanuni Vakfı bünyesinde olan mektebin 
tamiratı  için yapılan  ilk keşifte yerel   piyasa fiyatı üzerinden 18.000 kuruş masraf 
belirlenmiş iken, bununla ancak bir odanın bitirilmesi mümkün olmuştur. Binanın 
üç  cephesi  ve  geriye  kalan  iki  odası  için  23.000  kuruş  daha  gerekeceği  vilayet 
meclisi mazbatasıyla  bildirilmiştir.  Şura‐yı  Devlet’te  yapılan müzakere  sonucu  23 
Kasım 1898’de irade çıkmıştır364. 

Rodos  Terakki  İnas  İbtidai Mektebi:   Rodos’ta  İttihat  ve  Terakki  dönemin  adını 
taşıyan  tek  Osmanlı  yapısıdır.  Süleymaniye  İmareti  avlusunda  yer  alan 
Süleymaniye  İnas  Mektebi’nin  adı  değiştirilerek,  Terakki  İnas  Mektebi  adıyla 
isimlendirilir.  Bu  uygulama,  İmparatorluğun  diğer  yerlerinde  aynı  dönemde 
görülen benzer bir yaptırımdır. Örneğin Selanik’te Fevziye İbtidai Mektebi’nin adı 
1908 yılından sonra Yadigar‐ı Terakki adıyla anılmaya başlar.  

Tek  katlı  olan  çatılı  mektebin,  ön  kısmında  bahçe  duvarlarıyla  çevrili  bir  bahçe 
mekânı bulunmaktadır. Mektebin fotoğraftan görülen yan cephe duvar yüzeyinde, 
Mühr‐i  Süleyman  motifi  işlenmiştir.  Ayrıca,  bahçe  duvarları  üzerinde  Sultan 
2.Abdülhamid döneminde yoğun olarak kullanılan küre şeklinde süslemeler vardır. 
J.J.Rousseau'nun  doğaya  dönüş  çağrısı  yaptığı,  doğanın  ve  doğaya  dönüşün 
simgesi  olarak  seçilen  küre,  19.yüzyıl  Osmanlı  mimarisinde    ender  de  olsa 
görülmektedir365.  Bu  dönemde  Osmanlı  mimarisinde  kullanılan  sembollerle 

                                                            
360 Magdas (Μάγδας), a.g.e., s.191. 
361 Magdas (Μάγδας), a.g.e., s.185. 
362 Örenç, a.g.e., s.401. 
363 BOA., İ.ML., 15/9 Receb 1316. 
364 Örenç, a.g.e., s.268. 
365 Konuk Halaçoğlu, Neval, Batılılaşma Dönemi Osmanlı Mimarisinde Süslemeler Üzerinden İdeolojik 
ve  Sembolik  Anlam  Yükleme:  Manastır  Askeri  İdadisi  ve  Rodos  Süleymaniye  Camisi,  Balkanlar’da 
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iktidarın  temsiliyeti  önem  kazanarak;  içte  güçlü  devletin  varlığı,  dışta  ise  batılı, 
modern,  bir  büyük  İmparatorluğun  kabulü  sağlanmış  olacağı  düşünülmüştür. 
Kullanılan  semboller  arasında Arma‐i Osmani  ve  tuğralar  ile  birlikte  nişanlar,  ay‐
yıldızlı bayrak motifi, küre, rulo, dürbün, Şövalye başlıkları, güneş ışınları, ayyıldız, 
hilal, Hamidiye Marşı ve  İmparatorluk Sancağı gibi elemanlarda yer almaktadır.  

Günümüze  ulaşmayan  mektebin  ne  zaman  yıkıldığı  tespit  edilememiştir.  Ancak, 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Rodos’un İtalyanlar tarafından işgali sonrasında da 
faaliyetine  devam  ettiği  ve  muallimlerinin  maaşlarının  İstanbul’dan  Osmanlı 
Bankası şubesi aracılığıyla ödendiği tespit edilmiştir.366. 

Rodos’un Köylerinde İnşa Edilen İbtidai Mektepleri 

Namık  Kemal  Bey,  Rodos  Mutasarrıflığı  sırasında  adada  klâsik  Osmanlı  eğitim 
sistemi  yerine,  Tanzimat  sonrası  ortaya  çıkan  eğitim  modeli  ve  yapılanmaları 
üzerine çalışmalar yürütür. Müslüman halkın eğitim seviyesini yükseltmeye çalışır. 
O’na göre, Avrupa milletlerinin gelişmesinin tezgahı mekteptir367. 

Mutasarrıf  Namık  Kemal  Bey,  Rodos’un  köylerinde19.yüzyılın  sonlarına  doğru 
temel  eğitimde  meydana  gelen  gerilemeye  dikkat  çekerek,  köylerde  yaşayan 
Müslümanların  eğitim  bakımından  içine  düştükleri  cehaleti  devletin  gündemine 
taşır368.  Uzun  süredir  eğitimden  uzak  kalan  Uzgur,  Salakoz,  Kandilli,  Kataviya  ve 
Lindos  ahalisi  arasında  artık  din  ve  mezhep  değiştirme  olaylarının  yaşanması 
üzerine,  dini  ihtiyaçlarının  giderilmesi    amacıyla  öncelikle  üç  mektebin  daha 
açılarak,  buralara  kadrolu  birer  hocanın  tayini  düşünülür.  Konu  ile  ilgili  olarak 

                                                                                                                                                       
Sosyal, Kültürel ve Ekonomik  İlişkiler, Social, Cultural and Economic Relations  in The Balkans, Gece 
Kitaplığı, Aralık‐2018, s.171‐188. 
366  Konuk  Halaçoğlu,  Neval,  “Rodos’ta  İttihat  Terakki  Dönemi  Osmanlı  Mimari  Eserleri’nin 
Değerlendirilmesi”,  Rodos  ve  İstanköy  Türk  Kültürü,  Ed.:  Kaymakçı, Mustafa‐ Özgün,  Cihan,  Eğitim 
Yayınevi, 2020, Konya, s.261. 
367  İbret  gazetesinin  21  Haziran  1288  tarihli  nüshasında,  “Mektepsizlikten  Görülen  Bela”  başlıklı 
yazısında Namık Kemal şunları yazar:  
“Eğitimin  güneşi  dünyayı  aydınlatırken,  biz  ne  zamana  kadar  böyle  gevşekliğin  ağır  uykusunda 
kalacağız?  Bizim,  eğitimi  geliştirmekteki  ihmalimizin  sebepleri  neler  olabilir?  Bazı  mutaassıpların 
“eğitim  dini  zayıflattı”  şeklindeki  inanışına  mı  önem  veriliyor?  Ama,  “beşikten  mezara  kadar  ilim 
isteyin” diyen İslamiyette bu  inanış geçersiz değil midir? “Eğitim devletin düzenini bozar” şeklindeki 
görüşe göre mi önem veriliyor? Bu da yanlıştır. Çünkü, eğitim herkese görev ve haklarını bildirdiği için 
hürriyeti  tamamlar,  düzeni  asla  bozmaz.  Acaba,  toplumumuzun  genel  fakirliğinden mi  eğitim  geri 
kalıyor?  Ama,  eğitimin  ilerlemesini  zenginliğin  artmasından  beklemek  doğru  olamaz.  Çünkü, 
zenginliğin  kaynağı  da  yine  eğitimdir.  Acaba,  “daha  önemli  bir  başka  ihtiyacımız”  var  da  onu mu 
eğitime  tercih  etmek  zorundayız?  Böyle  bir  ihtiyaç,  olsa  olsa,  askeri  işlerde  olabilir;  ama  onları  da 
eğitimin önüne koyamayız. Çünkü, eğitim için değil de, ordu için para harcamak, insana kendi beynini 
yedirip kuvvet kazandırmaya benzer. Şu hâlde bizim, hiçbir mazeretimiz yoktur! Oysa, bütün insanlık 
istekle, hızla ilerliyor! Tembellik döşeğinde gaflet uykusundaki toplumların vay hâline! Bunun sonucu 
pişmanlık ve yok olmadır! Bu son’dan bir toplumu kurtaracak şey ise, yalnızca çalışma ve eğitimdir”.  
368 Yahya Akyüz’ün, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıç’tan 1993’e), Kültür Koleji Yay., Nu.:4, İstanbul, 1994 
yılı baskılı kitabının 171‐173.sayfaları arasında yeralan “Namık Kemal’in Türk eğitim tarihindeki yeri 
nedir?”  başlıklı  bölümde;  Namık  Kemal’in  Rodos’ta  gerçekleştirdiği  eğitim  faaliyetleri  ile  mektep 
inşalarına hiç değinilmemiştir.  



174 
 

Maarif  Nezareti’nin  değerlendirmesinde,  Cezayir‐i  Bahr‐ı  Sefid  ve  Rodos  Maarif 
Sandığı’nın  ödenek  sıkıntısı  içinde  olduğu,  bu  muallimlerin  ücretlerinin  ahalice 
karşılanması  gerekeceği369,  halkın  imkanının  bulunmadığı  öne  sürülerek, 
hazineden tahsisat ayrılması uygun bulunur.  

21 Mart 1885’te, Çayır  (Ertuğrul)  ve Kalamina  (Tir‐i Müjgan) Camileri avlularında 
açılacak  mekteplere  adada  yeni  usullerle  eğitim  veren  Medrese‐i  Süleymaniye 
mezunlarından  muallim  atanması  ve  Meis  Adası’nda  açılan  okulun  muallim 
maaşının ise devletçe karşılanması emredilir370. 

Rodos’ta eğitim alanındaki eksiklikleri devamlı gündeme getiren Mutasarrıf Namık 
Kemal  Bey,  1884  yılında  yeni  bir  okul  projesi  daha  geliştirir.  Buna  göre, 
Süleymaniye Rüştiyesi bünyesinde biri gece eğitimi veren ve biri de sanayi mektebi 
düzeyinde  iki şubenin açılması öngörülür. Şubelerin faaliyete geçmesi için Maarif 
Nezareti’nden  tahsisat  verilmesine  gerek  görmeyen  Kemal  Bey,  masrafların 
adadaki  Kanunî  Vakfı  gelirinin  bir  kısmının  Cemiyeti  İlmiyeye  bağlanmasıyla 
karşılanabileceğini  belirtir371.  Projeyi  ve  atanacak  hocaların  tasdikini  içeren  bir 
yazıyı 24 Aralık’ta Maarif Nazırı Mustafa Nuri Efendi’ye  ileten Kemal Bey, okulun 
açılmasıyla Rodos Müslümanlarının adadan göçünün bir nebze engellenebileceğini 
vurgular. 

Rodos’un  İtalyan    egemenliğine  geçmesiyle  okullarda  bütün  dersler  İtalyanca 
okunurken, haftada bir‐iki defa Türkçe ile Yunanca din ve din dersleri verilmesine 
izin verilir.  

2.Dünya Savaşı  sonrasında Britanya egemenliğiyle birlikte önce Rodos merkezde, 
ardından  Girit  Mahallesi,  Mikse,  Kandilli,  Uzgur  ve  Gani  Ahmet  (Kannamat) 
ilkokulları tekrar açılarak Türkçe eğitime başlanır. Rodos’un Yunanistan’a geçişiyle 
birlikte, Yunanca eğitime başlanır ve bu durum 1972 yılına kadar devam eder. 

Rodos Çayır Köyü İbtidai Mektebi:  Çayır Köyü Camisi bitişiğinde inşa edildiğinden, 
cami  yanında  inşa  edilen  mektep  plan  tipindedir.  1893  yılında  açılır372.  Yapının 
köyde konumu ve ne zaman yıkıldığı hakkında bilgi bulunamamıştır. 

Rodos  Kalamina  Köyü  İbtidai  Mektebi:  Kalamina  Köyü  Camisi  bitişiğinde  inşa 
edildiğinden,  cami  yanında  inşa  edilen  mektep  plan  tipindedir.  1893  yılında 
açılır373.  Yapının  köyde  konumu  ve  ne  zaman  yıkıldığı  hakkında  bilgi 
bulunamamıştır. 
Rodos  Kandilli  Köyü  İbtidai  Mektebi:  Kandilli  Köyü  Camisi  bitişiğinde  inşa 
edildiğinden,  cami  yanında  inşa  edilen  mektep  plan  tipindedir.  1885  yılında 

                                                            
369 Yapılan başka bir müracaat aynı gerekçe ile kabul edilmemiştir: BOA., AD., 859, s.54. 
370 BOA., İ.DH., 946/74834 (4 6 1302). 
371 Örenç, a.g.e., s.276. 
372 Konuk Halaçoğlu, Neval, “Namık Kemal'in Rodos Mutasarrıflığı Sırasında İnşa Faaliyetleri”, Rodos 
ve İstanköy Türk Kültürü, Ed.: Kaymakçı, Mustafa‐ Özgün, Cihan, Eğitim Yayınevi, 2020, Konya, s.316.  
373 Konuk, 2020, s.316. 
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açılır374. Mektep  tek  katlı  ve  kırma  çatılıdır.  Tek  sınıflı  şehir  dışındaki  okul,  1972 
yılına  kadar  hizmet  vermiştir.  Günümüzde  yapı,  mescid  ile  birlikte  harabe 
durumdadır. 
Rodos  Katavya  Köyü  İbtidai  Mektebi:  Katavya  Köyü  Camisi  bitişiğinde  inşa 
edildiğinden,  cami  yanında  inşa  edilen  mektep  plan  tipindedir.  1884  yılında 
açılmıştır375. Mektep tek katlı ve düz çatılıdır. Tek sınıflı şehir dışındaki okul, 1926 
deprem sonrası tamamen yıkılmıştır. 1927’de Halil Efendi tarafından kendi evinin 
okul olarak tahsis edilmesini İslâm Cemaat‐i Heyeti’nden isteyerek eğitim‐öğretim 
faaliyetinin devamı sağlanır376. 
Rodos Lindos İbtidai Mektebi: Lindos Köyü’nde  inşa edilen mektep, 1884 yılında 
açılmıştır377.  1926  Depremi’nde  zarar  gören  mektebin  tamirinin  hemen 
yapılmasına başlanmasını İtalyan Vali Lago, İslam Cemaati Başkanı Mahmut Kemal 
Bey’e bildirir378. Yunan idareciler tarafından bir bahane ile ortadan kaldırılmıştır379.  
Yapının köyde konumu ve mimarisi hakkında bilgi bulunamamıştır. 
Rodos Mikse Köyü İbtidai Mektebi: Kayılı Ömer Ağa, 1929’da inşa edilen mektep 
için  gerekli  inşaat  malzemelerini  arabasıyla  ücretsiz  taşımıştır380.  Yapı,  Mikse 
semtinde,  Lito  Hoteli’nin  üst  kısmında  bulunmaktaydı381.  1972’ye  kadar  eğitim‐
öğretim  hizmetine  devam  etmiştir.  Mektep  tek  katlı  ve  düz  çatılıdır.  Tek 
dershanelik  bu  okulun  avlusunda  bir  öğretmen  evi  ve  fırını  vardı.  Satılmak 
suretiyle yok edilmiştir382. 
Rodos  Salakoz  Köyü  İbtidai Mektebi:  1884  yılında  açılmıştır383.  Deprem  sonucu 
eğitim‐öğretim  faaliyeti  sonlanan  okul,  Torunzade  Süleyman  Ağa  tarafından 
1926’da  tamir  ettirilir384.  1949‐1950  eğitim‐öğretim  yılında  öğretmen  ve  yeterli 
sayıda Türk öğrenci yokluğundan kapatılmıştır385. Mektep tek katlı ve düz çatılıdır. 
Ne zaman yıkıldığı tespit edilememiştir. 
Rodos  Uzgur  Köyü  İbtidai  Mektebi:  1885’te  inşa  edilmiştir.  Geniş  avlusu  ve 
içerinde  öğretmen  evi  bulunmaktaydı386.  Mektep  tek  katlı  ve  düz  çatılıdır.  Ne 
zaman yıkıldığı ve köydeki konumu tespit edilememiştir. 

İstanköy ve Rodos’ta Osmanlı devri İbtidai mektepleri, çocuklar için tasarlanmış bir 
yapı  türünün  özgün  örneklerini  oluşturmaktadır.  Günümüze  ulaşan  arşiv 
fotoğraflarından  ve halen    var  olan mektep binalarında,  çoğunlukla  üzeri  çatı  ile 
                                                            
374 Konuk, 2020, s.317. 
375 Konuk, 2020, s.317 
376 Orakçı, a.g.e., s.102 (Ayrıntılı bilgi için bkz.: “Katavya Mektebi”, Selam, Nu.:71, 26 Eylül 1927, s.2). 
377 Konuk, 2020, s.317 
378 Orakçı, a.g.e., s.103 (Ayrıntılı bilgi için bkz.: “Başlıksız”, Selam, Nu.:24, 1 Teşrin‐i sânî 1926, s.3). 
379 Çelikkol, Zeki, Rodos’taki Türk Eserleri ve Tarihçe, Ankara, 1992, s.72‐73, 77‐78. 
380 Orakçı, a.g.e., s.102 (Ayrıntılı bilgi için bkz.: “Teşekkür”, Selam, Nu.:30, 13 Kanuni‐evvel 1345, s.2). 
381 Nasuhoğlu, a.g.e., s.59. 
382 Bastıyalı, a.g.e., s.111. 
383 Nasuhoğlu, a.g.e., s.58. 
384 Orakçı,  a.g.e.,  s.102  (Ayrıntılı  bilgi  için  bkz.:  “Bir  Eser‐i  Hamiyyet”,  Selam, Nu.:16,  6  Eylül  1926, 
s.2). 
385 Bastıyalı, a.g.e., s.113. 
386 Bastıyalı, a.g.e., s.112. 
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örtülü dörtgen planlı tek mekandan oluşan bir plan şeması uygulanmıştır. Tek sıra 
pencerelerle  de  yeterli  düzeyde  aydınlatılmaya  çalışılmıştır.  Kandilli  İbtidai 
Mektebi’nde  görüldüğü  üzere  tek  mekân  olan  dersliğin  duvarlarında  dolap  ve 
mihrabın yer aldığı görülmektedir. 

Sıbyan  mekteplerinde  genellikle  tek  katlı  örnekler  bulunmakla  birlikte,  Rodos 
Hasan  Bey,  Hurmalı  Kız  İbtidai  ve  Erkek  İbtidai  Mektebi  ile  İbrahim  Paşa  İnas 
Mektebi’nde  olduğu  gibi  iki  katlı  örneklere  rastlanmaktadır.  İki  katlı  okullarda 
dersliklerin  daima  üst  katta  çözümlendiği  düşünülmektedir.  İç  mekanlarda 
kullanılan kalem (Edirnekari) işlerinin günümüze ulaşabildiği tek örnek ise Hurmalı 
Medrese Müderris Evi’nde bulunmaktadır.  

 

Rüştiyeler 

İstanköy  ve  Rodos  adalarında  Osmanlı  döneminde  dört  rüştiye  inşa  edilmiştir. 
İstanköy Rüştiyesi ile Rodos İnas Rüştiyesi bugün ayakta olmamakla birlikte, Rodos 
Fethi Paşa Rüştiyesi ile Süleymaniye Medresesi günümüzde ayaktadır. 

İstanköy  Rüştiye  (İstanköy  Mekteb‐i  Rüşdiye)  Rüşdisi/İstanköy  Rüşdiyesi: 
Rüştiyenin konumu, mimari özellikleri  ve ne zaman yıkıldığı  tespit edilememiştir. 
Ancak,  1933  depreminde  yıkılmış  olması  olasıdır. Mektebin  inşa  kitabesi,  bugün 
Germe Köyü Mezarlığı’nda muhafaza edilmektedir.  

Kitabenin  çeviri yazısı şu şekildedir: 

  “Bârekallah  bir  Şehinşâh‐ı  ma‘arif‐perverin  (Eğitimseverlerin  en  büyüğü, 
Allah onu     

              mübarek etsin) 

Sâye‐i şevketlerinde cem‘ olup ehl‐i âkılîn (Akıl sahipleri o ulu kişi sayesinde 
toplandı) 

Yapdılar bir mekteb‐i Rüşdiye‐i Dârü’l‐fünûn (Bir Rüşdiye yaptılar) 

Gıpta‐bahşâ‐yı  umûm  oldu  sezâ‐yı  âferîn  (Övgüye  layık,  herkes  gıpta  ile 
baktı) 

Pür ziyâ olsun derûnî şu‘le‐i ta‘lîm ile (İçinde ışık saçan bir eğitim olsun) 

İktisâb‐ı  feyz  ide  bunda  umûmen  dâhilîn  (İlim  kazansın  bu  mektepte 
bulunanlar) 

Girdi  beş  ârif  dediler  bu  sefâ  tarihîne  (Beş  tanınmış  bilgili  kişi  tarihini 
söyledi) 

İktibâsı ilm içün gelsün sufûf‐ı tâ‘libîn (İlim öğrenmek için gelsin talebeler) 

Dersi‘am Fâtih El‐hac Yusuf Ziyâ‐yı Şirvânî. 1303” 
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Kitabeden yapının hicri 1303  (miladi1885‐1886) yılında Yusuf Ziya Şirvani 
tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. 

Rodos  (Fethi  Paşa  Rüşdiye  Mektebi)  Rüştiyesi:  1898  yılında  Medrese‐i 
Süleymaniye'nin yıkılmasıyla öğrenciler, şehir surlarının üzerine inşa edilen bitişik 
Fethi Paşa Rüştiyesi387’nde derslerine devam ettiler. Rüştiye, Kale  içinde, Panetiu 
Sokak  üzerinde  yer  almaktadır.  Fethi  Paşa  özel  vakıf  mülkleri  arasındadır.  Giriş 
kapısı üzerinde inşa kitabesi bulunmaktadır. Kitabesinin  çeviri yazısı şu şekildedir: 

            “Murad‐ı Hazret‐i Abdülmecid Hân‐ı Kerîm (Abdülmecid Han’ın muradı) 

             Tefevvuk etmesidir ehl‐i cehle irfânın (Cahil kişilere üstün gelmesidir) 

             Taraf taraf nice dârü’l‐fünûn yapdırarak (Kısım kısım nice ilim öğreterek) 

             Duasın  almadadır  hocalarla  sıbyânın  (Hocalarla  öğrencilerin  duasını 
alacakdır) 

                       *** 

             Mukaddemâ  bu  ada  makdemiyle  buldu  şeref  (Öncelikle  bu  isimle  şeref 
buldu) 

             O âf‐tâb‐ı seher‐sahâ’ vü ihsânın (O, iyilik etti seher güneşi gibi) 

             Hemen  bu  mektebi  yapdı  müşîr‐i  tophane  (Tophane  müşiri  bu  mektebi 
yaptı) 

             İdüp kudümünü tebrik o dâd fermânın (Uzaktan gelip,o iyiliği tebrik etti) 

                       *** 

             Lakâbın eyledi ruh‐ı şerîfine i‘tâ (İsmini kutsal ruhuna verdi) 

             Afife zevce‐i pâki Atiyye Sultan’ın (Atiyye Sultan’ın temiz ruhuna) 

             Şeh‐cihânı  o  destûre  bahş  edüb  Mevlâ  (Allah  dünyanın  şahı  olmayı  ona 
bahş etti) 

             Makamı cennet ola ol aliyyetü’ş‐şânın (Makamı cennet olsun o kişinin) 

                       *** 

             Bu hayrı vakfına kıldı hulûs ile ilhâk (Bu hayrı, vakfına kattı) 

             Ebu‐yi ekremî merhum Ahmed Ağa’nın (Merhum Ahmed Ağa’nın babasının) 

             Duam odur vükâlasıyla safvet ol dâver (Duam vekilleriyle temiz ol) 

             İmârına sebeb olsun şu köhne dünyanın (Şu köhne dünyanın imarına sebep 
olsun) 

                                                            
387  Konuk  Halaçoğlu,  Neval,  “Rodos  Osmanlı  Mimarisi’nden  Örnekler:  Kütüphane,  Saat  Kulesi  ve 
Rüştiye”, Rodos ve  İstanköy Türklüğü, Kaymakçı, Mustafa Özgün, Cihan, Editör, Rodos,  İstanköy ve 
Onikiada Türkleri Derneği Yayını, İzmir, 2014, s.248‐250. 
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                       *** 

             Yazıldı cevher‐i tarihi Rabbiyesirle (Allahın adıyla yazıldı tarihi) 

             Açıldı mekteb‐i vâlâsı Fethi Paşa’nın. (Fethi Paşa’nın yüce mektebi açıldı) 

             Ketebetü’l‐fakîr Muhammed Rif‘at 

             Sene 1268” 

İnşa kitabesinin   çeviri yazısından rüştiyenin Ahmed Ağa’nın oğlu Tophane Müşiri 
Fethi Paşa tarafından hicri 1268 (miladi 1851‐52)’de inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. 
6  Kasım  1856  10.30  sıralarında,  Eğrikapı  civarındaki  cephaneliğe  yıldırım  isabet 
etmesi sonucu Rüştiye yıkılmış, saat kulesinin yarısı ise, hasar görmüştü. Düz çatılı 
ve  iki  katlı  olan  rüştiyede;  zemin  katta  ilkokul  ve  birinci  katta  rüştiye  faaliyet 
göstermekteydi. Kot üzerine oturan yapının, ön cephesinde sivri kemerli bir girişi 
bulunmaktadır.  Yapının  üst  katına,  avlu  giriş  kapısından  merdivenlerle 
çıkılmaktadır. 1898 depreminde de yapı, büyük hasar görmüştür388. Yapı, 2.Dünya 
Savaşı  sırasında  bombardımanda  kısmen  tahrip  olmuştur.  1990’lara  kadar  kapalı 
kalan  bina,  tamir  edilerek  günümüzdeki  görünümüne  kavuşmuştur.  Fethi  Paşa 
Rüştiyesi,  Heybeliada  Ruhban  Okulu’nun  kapatılmasına  karşılık  olarak  şu  anda 
kapalı tutulmakta ve kafe389 olarak kullanılmaktadır. 

Rodos  İnas  Rüşdiyesi: Osmanlı  arşiv  belgelerinden  yapının  varlığı  hakkında  bilgi 
sahibi olmaktayız. Bunlardan biri  adanın Osmanlı hâkimiyetinden çıkmadan önce 
öğretmenleri  için düzenlenmiş Nisan ayı maaş bordro ödemeleri  ile  ilgilidir390. Bu 
belgelerde  okulun  görevlileri  ve müfredatıyla  ilgili  bilgiler  bulunmaktadır.  Ancak, 
mektebin inşa tarihi, mimarisi ve ne zaman yıkıldığı tespit edilememiştir. 
Rodos  Süleymaniye  Medresesi  (Rüşdiye  Mektebi):  Rodos’taki  önemli  eğitim 
yapılarından biri olan medrese fethin ardından Sultan Süleyman tarafından imareti 
ve vakıf dükkanlarıyla kurdurulmuş, ancak zamanla medrese  kullanılamaz duruma 
gelmiştir.  

1876  yılında  Rodos’ta  sürgünde  bulunan  Ahmed  Mithat  Efendi,  Ebuzziya  Tevfik 
Bey,  Cemal  Bey  gibi  dönemin  kültür  adamları,  adada  Avrupaî  tarzda  tedrisat 
yapılması  gayesiyle  “Cemiyet‐i  İlmiye”  adıyla  kurdukları  dernek  ile  yerli  eşrafın 
destekleriyle  Süleymaniye  Medresesi’ni  yeniden  inşa  etmişlerdir.  Ancak, 
öncesinde  İbrahim  Paşa  Camisi  bahçesinde  açtıkları  mektep,  Süleymaniye 
Medresesi’nin adeta mekansal ilk provasıdır391. 

                                                            
388 Μάγδας, a.g.e., s.184. 
389 Kafe “Cafe”; Fransızca kökenlidir ve "Kahve içilen yer" anlamına gelmektedir.Günümüzde  

“genellikle gençlerin beğenilerine uygun, çay kahve, kola gibi içecekler yanında tost, sandviç gibi hafif 
yiyeceklerin verildiği yeni tür kahvehane”  olacakta tanımlanabilir.(Bkz: https://sozluk.web.tr/cafe‐
kelimesinin‐turkcesi) 
390 BOA., MF.İBT.430.12, 19.06.1331. 
391  Tevfik,  Ebuzziya,  Yeni Osmanlılar  Tarihi  (Bugünkü Dile Uygulayan:  Ziyad Ebuzziya),  Kervan Yay., 
İstanbul, 1974, s.232. 
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Medrese,  1856  cephanelik  patlaması  sonrası  büyük  zarar  görmüş  olan 
Süleymaniye  Camii  çevresindeki  Sencuvan  Camii’nin  arsası  üzerine  yapılmıştır. 
Mektebin  planı  yeni  göreve  başlayan Mutasarrıf  Raif  Paşa  tarafından  çizilmiştir. 
Rüştiye’nin  ilk  inşaatı  halkın  da  yardımlarıyla  hızla  bitirilmiş  ve  adı  yakının  da 
bulunan Süleymaniye Caminden dolayı ‘Süleymaniye Medresesi’ adı verilmiştir392. 

1898  yılında  depremle  yıkılan  yapı,  günümüzdeki  görünümüyle  yeniden 
yapılmıştır.  Medrese’ye  gelir  sağlamak  için  de  Türk  Vakıf  Yönetimi’ne  ait  24 
dükkan  da  inşa  edilmiştir.  Ayrıca,  Arnita  Köyü  eski  imamı  Hafız  Hüseyin  Efendi, 
Süleymaniye Mahallesi’ndeki evini; İslam cemaati ikinci başkanı Saatçi Nuri Efendi 
Abdülhalil Mahallesi’ndeki evinin yarısını; Şallavacı Ali Ağa Kızıltepe’de bulunan evi 
ile  tarlasını medreseye bağışlar393. Medrese,  İtalyan döneminde 1937’den 1945’e 
kadar  İtalyan Okulu olarak  işlevini sürdürmüştür. 1947 yılından 1972 yılına kadar 
da,  iki    dillilik  temelinde  yalnızca  Türk  çocuklarının  öğrenim  gördüğü  bir  ilkokul 
olarak  faaliyetini  sürdürmüştür394.1972  yılında  okulda  eğitim  veren  soydaş 
hocalarımızın  görevlerine  son  verilir  ve  okul  13.Şehir  İlkokulu  olarak  hizmet 
verirken 1994 yılına kadar faaliyet göstermiştir395. 

Kare planlı  ve açık  iç avlulu olarak  inşa edilen medrese, neo‐klasik üslubundadır. 
Ön ve arka cephede birer girişi olan yapı, dört tarafa eğimli kırma kiremit çatı  ile 
örtülüdür.  Kemer  açıklıklı  dört  sütun  üzerine  oturan  üçgen  alınlıkla  taçlanan  ön 
girişe, merdivenle çıkılmaktadır. Ön cephede üçgen alınlık kısmında Arma‐i Osmani 
ve  Sultan  2.Abdülhamid’in  tuğrası;  arka  cephedeki  alınlıkta  ise  tuğra 
bulunmaktadır. Mektebin ön giriş kısmında kapı üzerinde; “Medrese‐i Süleymaniye 
1293” yazılı kitabesi bulunmaktadır. Yapının cephelerinde lentoları dışarıya doğru 
taşkın  ince  uzun  dikdörtgen  formda,  basık  kemerli  alınlıklı  pencere  düzeni 
egemendir.  12  adet  odası  vardır.  Kemerli  revaklı  iç  avlusunun  tam ortasında  bir 
çınar ağacı bulunmaktadır.  

 Okulun  terk  edildikten  sonra  durumu  kötüleştiğinden,  güçlendirme  ve 
restorasyon müdahaleleri ile; mikro kazıklı temel, püskürtme beton ile üst yapının 
yığma  onarımı  ve  güçlendirilmesi,  ahşap  çerçeveli  çatı,  sıvalar,  ahşap  kapı  ve 
pencere çerçeveleri, mermer tamir ve restorasyonu ve ahşap zeminler, yeni Wc'ler 
ve  bir  içecek  standının  yanı  sıra  bilgisayar  tesislerinin  kurulması 
gerçekleştirilmiştir.  Restorasyonu,  etrafını  saran  arkeolojik  alanın  tanıtımına 
devam eden Kültür Bakanlığı tarafından üstlenilmiştir.396  

                                                            
392 Çelikkol, a.g.e., s.72. 
393 Orakçı, a.g.e., s.110 (Ayrıntılı bilgi için bkz.: “Teberru”, Selam, Nu.:56, 13 Haziran 1927, s.2; “Eser‐i 
Hamiyyet”, Selam, Nu.:83, 19 Kanun‐ı evvel 1927, s.2; “Teberru”, Selam, Nu.:97, 26 Mart 1928, s.1). 
394  Kaymakçı,  Mustafa,  Rodos  ve  İstanköy  Türklüğü  Ansiklopedisi,  Rodos,  İstanköy  ve  Onikiada 
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yay., 2017, İzmir, s.32‐33, 91‐92. 
395 Nasuhoğlu, a.g.e., s.57. 
396 Μάγδας,  a.g.e.,  s.188; Medieval  Town  of  Rhodes,  Restoration Works  (1985‐2000), Ministry  of 
Culture, Works Supervision Committee for the Monument of The Medieval Town of Rhodes, Rhodes, 
2001, s.188.  



180 
 

Okulun  temelleri  altında  Saint  Jean  Kilisesi’nin  temelleri  bulunması  ve  ortaya 
çıkartılması  sebebiyle  yapılan  arkeolojik  kazılar  nedeniyle  okulun  önümüzde 
yıllarda farklı bir  işlevle hizmet vermesi planlanmaktadır.  

  

İdadiler 

İstanköy  ve  Rodos  adalarında  19.yüzyılda  iki  idadi  inşa  edilmiştir.  İkisi  de 
günümüzde ayakta değildir. 

İstanköy İdadisi: 25 Ekim 1884 tarihinde açılmıştır397. Ancak, mektebin inşa tarihi, 
mimarisi ve ne zaman yıkıldığı tespit edilememiştir. 
Rodos İdadisi: 6 Temmuz 1885’te Mutasarrıf Namık Kemal Bey tarafından, yalnız 
Müslümanlar  için  değil,  bütün  öğrencilerin  faydalanması  için  yapılacak  İdadi’nin 
temeli  atılır398.  Ancak,  tamamlanması  onun  döneminde  gerçekleşmez.  Surların 
dışında  deniz  kıyısında;  iki  katlı  neo‐klasik  bir  üslupla  inşa  1888’de  inşa 
edilmiştir399.  Yapının  yan  cephelerine  sonradan  ilaveler  yapılarak  bina 
genişletilmiştir.1925  yılında  İtalyan  yönetiminin  yerine  adliye  binasını  yapmaya 
karar vermesiyle yıkılmıştır. 
 

Kütüphaneler 

Rodos’da  okullar  dışında Osmanlı Dönemi’nde inşa edilen iki kütüphane vardır. 

Rodos  Azep  Ağası  Mustafa  Kaptan  Kütüphanesi:  1220(1805)’de  kurulan  bu 
kütüphaneden vakıf kayıtları sayesinde haberdar olabilmekteyiz400.  

Rodos  Hafız  Ahmed  Ağa  Kütüphanesi401ve  Avlusundaki  Hafızlık  Mektebi: 
Tophane Müşiri  Ahmed  Fethi  Paşa’nın  babası  Rikabdar‐ı  Şehriyar‐i  Hafız  Ahmed 
Ağa’nın  ismi  verilen  kütüphane  avlu  kapısı  üzerindeki  kitabesine  göre  1793 
tarihinde  inşa  edilmiştir.  Rodos  Kalesi  içinde,  Orologiou  Meydanı,  Nu.44’te  yer 
almaktadır.  Kütüphane    kimi  kaynaklarda  yaptığı  düzenlemelerden  dolayı  Fethi 
Paşa  Kütüphanesi  adıyla  da  anılmaktadır402.  Fethi  Paşa,  İstanbul’dan  getirttiği 
kitaplarla  kütüphaneyi  zenginleştirmiştir.  Daha  sonra  kütüphanenin  bulunduğu 
mahallin  yakınına  vakıf  olarak bir  rüştiye mektebi  ve  saat  kulesi  ile  bunlara  gelir 
temin eden 14 dükkan inşa ettirmiştir.  

                                                            
397 BOA., İ.DH., 932/73850, 5 Muharrem 1302. 
398 Tansel, Fevziye Abdullah, “Akdeniz Adalarının Elimizden Çıkmaması İçin Hususi Mektuplarına Göre 
Namık Kemal’in Mücadele ve İkazları”, Belleten, XXIII/89‐92, Ankara, 1959, s.479‐511. 
399 Μάγδας, a.g.e., s.185‐186. 
400  Şemim  Emsem,  “Osmanlı  İmparatorluğu  Devrinde  Türkiye  Kütüphanelerinin  Tarihçesi”,  Türk 
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, IX/1‐2, Ankara, 1960, s.35. 
401  Konuk,  2008,  s.160‐161.  Ayrıca  bkz.:  Rodos  OsmanlıMimarisi’nden  Örnekler:  Kütüphane,  Saat 
Kulesi  ve  Rüştiye,  Rodos  ve  İstanköy  Türklüğü,  Kaymakçı,  Mustafa  Özgün,  Cihan,  Editör,  Rodos, 
İstanköy ve Onikiada Türkleri Derneği Yayını, İzmir, 2014, s.242‐246. 
402 Çelikkol, a.g.e., s.87; Örenç, a.g.e., s.270‐271.  
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Yunanistan  Kültür  Bakanlığı’nca Müslüman Kütüphanesi  olarak  adlandırılan  yapı, 
avlu  içerisinde  yer  almaktadır.  Avlusunda  1793  tarihli  vakfiyesinde  de  belirtildiği 
üzere, hafız mektebi ve talebelerin kaldığı iki katlı iki yapı ile, Hafız Ahmed Ağa’nın 
babası  Hasan  Ağa  tarafından  1797’de  yaptırılan  bir  çeşme  ve  bir  kuyu 
bulunmaktadır.  Hafız Mektebi’nde  alt  katta  iki,  üst  katta  üç  oda  bulunmaktadır. 
Mektebin  üst  katına  çıkışın  dışarıdan  ahşap  bir  merdivenle  verildiği  binada, 
günümüzde kütüphane sorumluları Yusuf Kıbrıslı ve eşi ikamet etmektedir.  

Kütüphanenin avlusunda, Rodos’ta Osmanlı döneminde inşa edilmiş ve günümüze 
ulaşmayan  çok  sayıdaki  yapının  kitabeleri  sergilenmektedir.  Kesme  taştan  inşa 
edilen kütüphane, dikdörtgen planlı  olup,  içten dilimli  tromp geçişli  iki  kubbe  ile 
örtülüdür.    İçten  bir  duvar  ile  ikiye  bölünerek,  kitap  okuma  ve  kitap  muhafaza 
odaları  yer  almaktadır.  Daha  çok medrese  öğrencilerinin  istifade  ettiği  anlaşılan 
kütüphane,  1863  yılında  meydana  gelen  büyük  depremde  hasar  görmüştür403. 
Kütüphane, günümüzde sağlam durumda olup turistlerin ziyaretine açıktır. 

Kitabenin  çeviri yazısı şu şekildedir: 

“Sahibü’l‐hayrat ve hasenat rikabdâr‐ı (Hayır ve hasenat sahibi Rikabdâr) 

Hazret‐i Şehriyâri Rodosî Hafız Ahmed Ağa, sene 1208” (Hafız Ahmed Ağa 
tarafından hicrî 1208’de inşa edilmiştir.) 

Kitabeden kütüphanenin Hafız Ahmed Ağa tarafından hicri 1208 (miladi 1793‐94) 
tarihinde inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Kütüphane binası, dikdörtgen planlı olup; 
iki  odası  bulunmaktadır.  Odaların  üzerleri  yarım  küre  biçiminde  iki  kubbe  ile 
örtülüdür.  Yapıya  beş  basamaklı  bir  merdivenle  çıkılmaktadır.  Girişteki  mekan 
okuma  salonu,  diğer  bölüm  ise  kitap  deposundan  meydana  gelmektedir.  Hafız 
Ahmed Ağa Kütüphanesi halen, Rodos Türklerinin önemli bir buluşma ve toplanma 
yeridir.  Günümüzde  vakfiyesi  koşulları  yerine  getirilerek,  kütüphane  avlusunda 
dini  bayramlar  sonrasında  kurban  kesilip,  aşure  yenmektedir.  Bununla  birlikte 
eser, adaya gelen turistler için de önemli bir ziyaretgahtır404.  

 

Sonuç 

Rodos  ve  İstanköy  adalarında  eğitim  yapıları  olarak;  4  medrese  (Rodos  Demirli 
Medrese,  Rodos  Evrenezli  Kadı  Medresesi,  Rodos  Hurmalı  Medrese,  Rodos 
İbrahim  Paşa Medresesi);  30  sıbyan/İbtidai mektebi,  4  rüştiye  ve  2  idadi  eğitim 
yapıları  olarak  inşa  edilmiştir.  Dört  medrese  bugün  Hurmalı  Medrese  halen 
ayaktadır. Diğer üçü yıkılmıştır. 

                                                            
403 Bkz.: BOA., İ.DH., Nu.:24099. 
404 Konuk Halaçoğlu, Neval, “Kıbrıs Sultan II.Mahmud Kütüphanesi ve Yunanistan Rodos Hafız Ahmed 
Ağa Kütüphanesi’nin Mekân‐İnsan İlişkisi Açısından İrdelenmesi”, Kıbrıs Araştırmaları ve İncelemeleri 
Dergisi, 2019, c.2, S.4, s.11‐21. 
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İstanköy’de inşa edilen 12 sıbyan/ İbtidaimektebinin 9’u merkezde (Debbağhane/ 
Tabakhane  (Tabakna)  İbtidaiMektebi,  Defterdar  Sıbyan  Mektebi,  Hasan  Paşa 
Sıbyan  Mektebi,  Hüseyin  Paşa  Sıbyan  Mektebi,  Kasabbaşızade  Ali  Ağa  Sıbyan 
Mektebi,  İnas  İbtidai  Mektebi,  Kabapınar  Mahallesi  İbtidai  Mektebi,  Reşadiye 
İbtidai  Mektebi,  İstanköy  Zükur  İbtidai  Mektebi)  ve  3’ü  köylerinde  (Germe, 
Kefaloz, Pili/Konyalı)  inşa edilmiştir. Merkezde olan sıbyan mekteplerinin tamamı 
yıkılmış; Germe ve Kefaloz Köyü halen ayaktadır. Ancak, Kefaloz’daki okulun hem 
tescili  hem  de  Türk  nüfus  olmadığından  kapalı  durumdadır.  Pili/Konyalı  Köyü 
Mektebi de nüfus olmadığından harabe durumdadır. 

Rodos’ta inşa edilen 18 sıbyan/ İbtidai mektebinin 10’u merkezde (Enderun Cami 
Mektebi,  Hasan  Bey  Sıbyan  Mektebi,  Mir  Yusuf  Sıbyan  Mektebi,  Gani  Ahmed 
(Kanamat)  İbtidai  Mektebi,  Hamidiye  (Girit)Mahallesi  İbtidai  Mektebi,  Hanzade 
Mahallesi Mektebi, Hurmalı Medrese Kız İbtidai Mektebi, Hurmalı Medrese Erkek 
İbtidai Mektebi, İbrahim Paşa İnas İbtidai Mektebi, Terakki İnas İbtidai Mektebi)ve 
8’i  köylerinde  (Çayır,  Kalamina,  Kandilli,  Katavya,  Lindos, Mikse,  Salakoz,  Uzgur) 
yapılmıştır. 
Rodos  merkezde  inşa  edilen  mekteplerden  Hasan  Bey  dükkan;  Hamidiye  (Girit) 
Mahallesi  cenaze  yıkama  yeri  olarak  kullanılmaktadır.  Hurmalı  Medrese  Kız  ve 
Erkek  İbtidai Mektepleri mülkiyeti kaybedilmiş ve  İbrahim Paşa Mektebi’de    işlev 
değiştirerek    ev  olarak  kullanılmaktadır.  Diğer  mektepler  ise  yıkılmıştır.  Rodos 
köylerinde  inşa  edilen  mekteplerden  ise  yalnızca  Kandilli  Köyü  Mektebi  harabe 
durumunda ayaktadır.  
İnşa  edilen  dört  rüştiyenin  de  biri  İstanköy  Rüştiyesi,  diğer  üçü  ise  Rodos  (Fethi 
Paşa  Rüşdiye  Mektebi)  Rüştiyesi,  Rodos  İnas  Rüşdiyesi,  Rodos  Süleymaniye 
Medresesi  (Rüşdiye  Mektebi)’dir.  Rodos  Fethi  Paşa  Rüştiyesi  ile  Rodos 
Süleymaniye  Medresesi  halen  ayakta  olup;  Fethi  Paşa  kafe,  Süleymaniye 
Medresesi ise mülkiyetini kaybederek Rodos Anıtlar Kurumu’na bağlanmıştır.  
19.yüzyıl  sonlarında  her  iki  adanın    adlarının  taşıyan  İstanköy  İdadisi  ve  Rodos 
İdadisi    de  bugün  ayakta  değildir.  Rodos  İtalyan  döneminde  yıkılarak  yerine 
postane  yapılmış,  İstanköy  Rüştiyesi  ise  olasılıkla  1933  depreminde  ortadan 
kaldırılmıştır. 
Mektepler haricinde Rodos’ta Azep Ağası Mustafa Kaptan Kütüphanesi  ile Rodos 
Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi ve Avlusundaki Hafızlık Mektebi’de vardır. Yukarıda  
anılan  tüm  eğitim  yapıları  içerisinde  bugün  asıl  işlevini  devam  ettiren  tek  yapı, 
Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi’dir.  

Osmanlı  egemenliği sonrasında adada  var olan okullardan bir kısmı 1933 İstanköy 
depremi sonrasında ya da şehir  imar planları çerçevesinde yıkılmışlardır. Bununla 
birlikte  Rodos’ta  İtalyan  döneminde  İslam  Cemiyeti  Heyeti,  1927  yılı  eğitim‐
öğretim  yılı  öncesinde  Müslüman  Kız  Okulu’nun  sınıflarında  pencerelerin  azlığı 
dolayısıyla,  yeni  pencereler  açılarak  kız  öğrencilerin  temiz  hava  ve  ışık  alması 
sağlanmıştır405. Ayrıca,  İtalyan  egemenliği   döneminde İslam Cemaat‐i Heyeti’nin 

                                                            
405 Orakçı, a.g.e., s.107; “Tathirât”, Selam, Nu.:71, 26 Eylül 1927, s.2. 
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ve Rodos Türklerinin  var olan okullara birçok maddi yardımda bulundukları Selam 
gazetesinde çıkan haberler sonucunda ortaya konulmuştur.  

Rodos ve İstanköy’de Yunan  egemenliği sonrasında ise, özellikle köylerde 1972 ve 
onun  akabinde  Kıbrıs  Barış  Harekatı  sonrası  Türk  nüfusun  göçüyle  ilkokullar  ya 
zamanla  yıkılarak  harabeye  dönmüş,  ya  da  kapalı  durumdadır.  Günümüzde 
İstanköy’de  mekansal  görünürlüğü  olan  bir  ilkokul  ile  Rodos’ta  ise  hiçbir  Türk 
Okulu bulunmamaktadır. 

Aslında  Yunanistan’ın    bütün  şehirlerinde  olduğu  üzere,  Rodos  ve  İstanköy’deki 
Osmanlı  kültürel  ve mimari mirası  eserleri  kapsamında  var  olan  Türk  okullarının 
zamanla yok edilmesi iki önemli nedenden kaynaklanmaktadır. Birincisi; bu okullar 
Türklüğü,  Osmanlı  kimliğini  ve  O’nun    egemenliğindeki  dönemle  birlikte, 
Yunanistan’ın Anadolu’yu terk etmesini ve yenilgisini anımsatmaktadır .Bu mirasın 
ortadan  kaldırılması,  Yunan  kimliğinin  oluşması  için  bir    zorunluluk  olarak 
görülmüştür.  İkincisi  ise;  adalardaki  Türk  ve  Müslüman  toplumunun    ortak 
belleğinde  yer  edinen  yapıların  ortadan  kaldırılmasıyla    geçmişle  bağlantısını 
koparmak,  Onların  geçmişini  unutturmak,  bu  şekilde    Türk  kimliğini  yok  ederek  
kültürel soykırımı gerçekleştirmektir.  

Günümüze halen ulaşan Rodos ve İstanköy’deki  var olan eğitim yapılarının her iki 
ülke  arasında  yapılacak  anlaşmalar  ve  gerçekleştirilecek  restorasyon  projeleri 
doğrultusunda  özgün  yapısına  uygun  biçimde  onarılması  ve  uygun  bir  işlev  ile 
yaşatılması elzemdir. 

Bu kapsamda en azından Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği’nin  Rodos’daki Türk toplumunun  ortak kültüründe yaşamsal bir yer tutan 
“Süleymaniye  Medresesi”’nin  müze  durumuna  getirilmesi  konusunda 
Yunanistan’ın Ege Üniversitesi   Rektörlüğü’ne   bir mektup yazarak öneri getirdiği  
bilinmektedir406 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
406  Rodos,İstanköy  ve  Onikiada  Türkleri  Kültür  ve  Dayanışma  Derneği’nin    “Süleymaniye 
Medresesi”’nin müze durumuna getirilmesi konusunda Yunanistan’ın Ege Üniversitesi  Rektörlüğü’ne  
7 Şubat 2022 tarihli mektubu(Bkz:www.rodosistankoyturkleri.org.tr) 
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RODOS  ve İSTANKÖY TÜRKLÜĞÜNÜN GÜNCEL SORUNLARI407 

Mustafa KAYMAKÇI 

Giriş 

Dünya  kamuoyunda  Yunanistan’daki  Türk  Varlığının  Batı  Trakya’yla  sınırlı  olarak 
bilmesine    karşılık,  Rodos  ve  İstanköy’de  olmak  üzere  Onikiada’da  yaşayan  ve 
sayıları 9.000 civarında bir Türk nüfus da bulunmaktadır408.  
Bununla  birlikte  Yunanistan,  anılan  adalarda  Türk  kimliğini  inkar  etmekte,Onları 
“Yunan Müslümanı” olarak  kabul  etmektedir.Bunun  sonucu olarak  Türk  kimliğini 
yok etmek için Avrupa Standartları’nın tam aksine,kültürel soykırım için her türlü 
uygulamayı sürdürmektedir. 
Yunanistan’ın  Rodos  ve  İstanköy’de  uygulamakta    olduğu  kültürel  soykırım 
politikasını,Türk‐Yunan İlişkilerinin bir parçası olarak değerlendirilmesi   zorunluğu 
vardır. 
Bilindiği üzere, Türk‐Yunan İlişkileri, 1830 yılından itibaren Yunanistan’ın  Osmanlı 
Devleti’ne  karşı  başlattığı  bağımsızlık  savaşı  ile    başlamıştır.  Bunu  sırasıyla;Batı 
Trakya Türk Cumhuriyeti’nin  kurulması, Balkan Savaşları, Birinci Paylaşım(Dünya) 
Savaşı  ,  Sevr  Antlaşması’nın  imzalanması  ile  Megali  İdea’yı  gerçekleştirmek 
amacıyla  Yunanistan’ın,  1919  yılında  Anadolu’ya  ayak  basması  ve  bozgunu,  yeni 
kurulan  Türkiye  Cumhuriyeti  ile  Lozan  Barış  Görüşmeleri,  Lozan’da  durumları 
belirlenen  Batı  Trakya  Türk  Azınlığı  ve  İstanbul’da  yaşayan  Rum  azınlığının 
durumları,Türk‐Yunan Nüfus Mübadelesi    ve  yakın  dönemlerde  Kıbrıs  Sorunu  ile 
Ege Denizi Jeopolitiği Açısından kaynaklanan sorunlar  izlemektedir. 

                                                            
407 “Rodos ve İstanköy Türklüğünün Güncel Sorunları”Bölümü, Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan 

Türkler  ile  İzmir,İstanbul,Marmaris,Bodrum,Fethiye,Antalya‘da  toplam  olarak  137  kişi  ile  yapılan 
“Rodos,  İstanköy  ve  Onikiada  Türklüğünün  Yakın  Tarihi  Üzerine  Sözlü  Tarih  Projesi  Kesin  Raporu 
2014”’den yararlanarak kaleme alınan  “Kaymakçı, M., C.Özgün, 2015. Rodos ve İstanköy Türklerinin 
Yakın  Tarihi:  Ege  Denizi’nde  Yükselen  Sessiz  Çığlık.Rodos,İstanköy  ve  Onikiada  Türkleri  Kültür  ve 
Dayanışma Derneği Yayınları” adlı kitap  temel alınarak  yazılmıştır. 
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  verilmemiş  ve  dipçede(dipnot)  “Adı  saklı”  ibaresi  ile 
gösterilmişlerdir. 
408 Rodos ve İstanköy’de resmi olmayan  tespitlere göre 2019 yılı başlarında toplam 9000 civarında 
bir  Türk  nüfusunun    olduğu  bildirilmektedir.Daha  önceki  bildirişlerde  bu  rakamın  6000  dolayında 
olduğu  varsayılmaktadır.  Rodos  ve  İstanköy’deki    Türkler,  1522  yılında  Rodos’un  fethinden  sonra 
başta Karaman Beyliği olmak üzere diğer beyliklerden  yerleştirilen Türkler ile 1897’de Girit’ten göç 
etmek zorunda bırakılan Türklerden  oluşmaktadır.  
Özgün,C.,2014.  Social,  Economic  and  Cultural  Life  in  Rhodes  and  Kos  Turks,  Turkısh  Identıty  in 
Rhodes and Kos, Ed. Mustafa Kaymakçı‐ Cihan Özgün, Meta Basım Matbaacılık, İzmir,pp.176‐ 179. 
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Bu  sorunlara,Yunanistan  görmemeğe  çalışsa  bile  Onikiadalarda    yaşamakta  olan 
kadim Rodos ve İstanköy Türklerinin sorunları da eklenmektedir.  
Türkiye  açısından  Rodos  ve  İstanköy’ün  başlıca      dört  yönden    önemi    olduğu 
söylenebilir. 
Birincisi;  adalarının,Yunanistan  tarafından  1923  Lozan  ve    1947  Paris  Barış 
Antlaşması’ndaki gayri askeri statüsü  hükümlerine   uyulmayarak Türkiye’ye karşı 
silahlandırılmış  olmalarıdır.  Bu  durum,Türkiye  açısından  önemli  düzeyde  bir 
güvenlik konusudur.  İkincisi,Rodos ve Onikiadaların konum olarak çok önemli bir 
yerde  olmalarıdır.  Bu  adalara  sahip  olanların Doğu Akdeniz’de  olduğu  kadar,Ege 
Denizi,Boğazlar  ve  Karadeniz’de  deniz    trafiğini  denetleme  olanağına  sahip 
olabilecekleri  gözlemlenmektedir.  Üçüncüsü;  günümüzde  özellikle  Doğu 
Akdeniz’de  enerji  kaynaklarının  sahiplendirilmesi  ve  denetiminin  giderek  önemli 
duruma  gelmeleridir.Dördüncüsü    ise    neredeyse  bin  yıldır  adaların  kadim 
halklarından biri olan Türklerin kültürel kimliğinin korunması   konusudur.Rodos ve 
İstanköy  Türklerinin  kültürel  kimliklerinin  korunmasına,Türkiye’nin  uzak  kalması 
olası  değildir.Kaldı  ki  bu  konu,aynı  zamanda  evrensel  insan  haklarının  da  bir 
konusudur. 
 

Rodos ve İstanköy Türklüğünün Güncel Sorunları 
Yunanistan  döneminde  Rodos  ve  İstanköy’de  yaşamakta  olan  Türklerin,  kültürel 
kimliği ve haklarının korunması doğrultusunda giderek artan sorunları vardır. 
Ortaya çıkan sorunların temelinde  ise,öncelikle   Rodos ve  İstanköy’de yaşamakta 
olan  Türklerin  uluslararası  antlaşmalardan  doğan  haklarını  Yunanistan’ın 
uygulamamasından kaynaklanmaktadır.  
Yunanistan,  Onikiadalar(Menteşe  Adaları)’dan  olan  Türklerin  haklarının  yalnızca 
1947 Paris Anlaşmasıyla düzenlendiğini,diğer yandan ileride de belirtileceği üzere 
1923  Lozan  Antlaşması  imzalandığında  adaların  İtalyan  yönetiminde 
bulunmasından  hareketle  hükümlerinin  Rodos  ve  İstanköy’de  yaşamakta  olan 
Türkleri bağlamadığını belirtmektedir.  
Ancak bu  tez,  Yunanistan’ın  imzalamış  olduğu  “1913 Atina Antlaşmasına bağlı  3 
numaralı  protokol”,”  10  Ağustos  1920  Yunan  Sevr  Antlaşması”,  “30  Ocak  1923 
Mübadele Sözleşmesi, Lozan Antlaşmasının 37‐45 maddeleri, 1926 Atina ve 1930 
ve  1933  Ankara  Antlaşmaları”,  “1947  Paris  Antlaşması”  uluslararası  diğer 
antlaşmalar ile de çelişmektedir409. 

                                                            
409  Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin  uluslararası  antlaşmalardan  doğan  hakları,  dört  grup  metin 
tarafından korunmaktadır. Bunlar şunlardır : 
1913 Atina Antlaşmasına bağlı 3 numaralı protokol 
1913  Atina  Antlaşmasına  bağlı  3  numaralı  protokol,  imzalandığı  tarihte  “Yunanistan’ın  bütün 
toprakları”  için  geçerli  kılındığından  dolayı,  bugün  de  yürürlüktedir  ve  Onikidalar  bakımından 
bağlayıcıdır. Devletlerin antlaşmalar konusundaki halefiyeti(ardıllık‐hakların devri)  hakkında yapılan 
1978  Viyana  Sözleşmesi’nin  15.maddesi,  bir  toprak  parçasına  sahip  olan  devletin  daha  önce  taraf 
olduğu  antlaşmaların,halefiyat  tarihinden  başlayarak,  o  topraklar  için  de  geçerli  olacağı  hükmünü 
getirmiştir. 
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Yunanistan,imzaladığı    uluslararası  antlaşmalarının  yanı  sıra  taraf  olduğu  Avrupa 
Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler’ce   
ve  de  Yunanistan  Anayasası’nda  güvence  altına  alınmış  insan  hakları  ile  ilgili 
hükümlerini de uygulamaktan uzak bir yaklaşım içindedir. 
 Başlıca güncel sorunları şöyle sıralanabilir410. 
 
Vatandaşlık Sorunu  
Günümüzde,  Yunan  makamları,  değinildiği  üzere  1923  yılında  Lozan  Antlaşması 
imzalandığında  Onikiada’nın  İtalyan  yönetimi  altında  bulunduğu  gerekçesiyle, 
Rodos ve İstanköy Adaları’nda yaşayan soydaşlarımıza azınlık statüsü tanımamakta 
ve soydaşlarımızı değinildiği üzere  ‘Yunan Müslüman’ olarak tanımlamaktadır. Bu 
kapsamda  “Türk”  ya  da  “Azınlık”  nitelendirmesini  içeren  dernekleri  tescil 
edilmemektedir. 
Yunanistan  ülkesindeki  Türk  azınlığı  asimile  etmek  amacıyla  ülke  dışına  seyahat 
amacıyla  giden  Türkleri  çeşitli  bahanelerle  yurttaşlıktan  çıkarmıştır.  Bu 

                                                                                                                                                       
UAD(Uluslararası  Adalet  Divanı)  ’nın  1978  tarihli  kararında  da,  “ülke  topraklarının  statüsü” 
kavramının,antlaşmanın  yapıldığı  sıradaki  toprakları  değil,  ülkenin  sonradan  edindiği  toprakları  da 
kapsayacak  şekilde  yorumlanması  gerektiğini  belirtilmiş  bulunmaktadır.  Okullar  konusuna  gelince, 
Protokol,  Md.15’le  Müslüman  özel  okullarını  tanımakta,  bunların  gelir  kaynaklarına  saygı 
gösterileceği ve buralarda eğitimin Türkçe yapılacağı hükmünü getirmektedir. 
10 Ağustos 1920 Yunan Sevr Antlaşması  
10  Ağustos  1920  Yunan  Sevr  Antlaşması,antlaşmanın  bütün  Yunanistan  topraklarında  uygulana‐
cağını, hatta “Yunanistan’ın bundan sonra edineceği toprakları için de”geçerli olduğunu belirttiği için 
Onikiadalar  bakımından  da  bağlayıcıdır.  Md.8’e  göre,  Müslüman  azınlık,  ana  dilini  serbest 
kullanabileceği  okullar  kurmak,  yönetmek  ve  denetlemek  hakkına  sahiptir.  Md.9’da  ise, 
Müslümanların önemli oranda bulundukları yerlerde kendi dillerine eğitim görebilmeleri için devletin 
gerekli kolaylıkları sağlayacağı ve kendilerine genel ve yerel bütçelerden pay ayrılacağı belirtilmiştir. 
30 Ocak 1923 Mübadele Sözleşmesi, Lozan Antlaşmasının 37‐45 maddeleri, 1926 Atina ve 1930 ve 
1933 Ankara Antlaşmaları 
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.  Antlaşmanın  bu  maddelerinden  sonra  gelen  45.Madde‐
si’nde  ise;  “Bu  kesimdeki  hükümlerle,  Türkiye’nin  Müslüman  olmayan  azınlıklarına  tanınmış  olan 
haklar,Yunanistan’ca  da  kendi  ülkesinde  bulunan  Müslüman  azınlığa  tanınmıştır”  denmektedir 
.Devletlerin halefiyat ilkesine göre Antlaşma Onikiadalar için de geçerlidir. Lozan Md.40‐41 azınlığa, 
1920 Yunan Sevr’inin 8. ve 9. maddelerindeki hakların aynılarını taşımaktadır.  
1947 Paris Antlaşması 
1947  Paris  Barış  Antlaşması,  hiçbir  tartışmaya  mahal  bırakmayacak  şekilde  bugün  de  geçerliğini 
sürdürmektedir. Md.19/4’de “transfer edilen topraklarda“ yaşayan kişilerin ayrımcılık yapılmak‐sızın 
insan  haklarından  ve  temel  özgürlüklerinden  yararlanacaklarının  belirtilmesi,  eğitim  hakkını  da 
kapsamaktadır.  Maddenin  negatif  haklar(vatandaşlık  hakları)  getiriyor  olması,  yukarıda  sayılan  üç 
grup uluslararası metinde belirtilen pozitif haklar(azınlık haklarını) ortadan kaldıran bir konu değildir 
.(Bkz:Dayıoğlu,  A.,  2013.  Yunanistan’la  İlişkiler(İç.),  Oran,  Baskın(Editör),  2013  Türk  Dış  Politikası. 
Kurtuluş Savaşından Bugüne. Olgular, Belgeler, Yorumlar. Cilt III: 2001‐2012, S.595) 
410  Kaymakçı,  M.,  2013.  The  Religious  Problems  Of  The  Turks  Living  In  Rhodes,  Kos  And  The 
Dodecanese. 26‐27 Kasım 2013 Birleşmiş Milletler Azınlık Sorunları Forumu.Cenevre.;  
Kaymakçı, M.,  C.Özgün,  2015.  Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin  Yakın  Tarihi:  Ege Denizi’nde  Yükselen 
Sessiz Çığlık.Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları.,s.73‐97 
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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, Milli  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, Amerika Birleşik Devletleri    ve Almanya’ya öğrenim 
görmek üzere giden öğrencilerdir411.  
Bu  konuda  Rodos’tan  göç  etmek  zorunda  kalan  bir  Türk412;  “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.    Geçen  süreç  içinde  Türklerin  pek  çoğu, 
kültürel kimliklerinin kabul görmemesi, şiddet ve nefret ortamını yaratılması, yakın 
dönemlere  değin  iş  kurma  ve  gayrimenkul  satın  almalarına  izin  verilmemesi  gibi 
nedenlerle  Türkiye’ye  göç  etmiş  ve  Yunan  Vatandaşlık  Kanunu’nun  eski 
19.Maddesi’ne  göre  vatandaşlıkları  sona  erdirilmiştir413.Rodos  ve  İstanköy’de  de 
yaklaşık  4000  Müslüman  Türkün  bu  şekilde  Yunan  vatandaşlıklarını  kaybettiği, 
kimilerin vatansız kaldığı tahmin edilmektedir414. 
 
Kültürel Soykırım Sorunu415 
Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türk halkının kültürel soykırımı, İtalya’nın Rodos ve 
İstanköy’ü  işgalinden  sonra  orada  egemen  olan  Türklerin,  İtalyan  ve  Rumların 
yanında  azınlık muamelesi  görmesiyle  başlamıştı.  Kültürel  soykırımın,  adalardaki 
İtalyan  döneminin  krallık  ve  faşist  dönemi  olmak  üzere  iki  ayrı  dönem  olarak 
irdelenebilir. Kral Viktoria Manuel döneminde İtalyan yönetiminin  daha hoşgörülü 
olduğu,  ancak  resmi  dilin  İtalyanca  olması,  basın  ve  konuşma  özgürlüğünün 

                                                            
411 Kaymakçı, M., C.Özgün, 2015. Rodos ve İstanköy Türklerinin Yakın Tarihi: Ege Denizi’nde Yükselen 
Sessiz Çığlık.Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları.,s. 83‐ 84 
412 Macit Külür ile yapılan sözlü görüşme 
413 Fautre,W.,2017. Greece: Ethnic Turks  In Rhodes And Kos. Copyright Federal Union of European 
Nationalities  and  Rhodes,  Kos  and  the  Dodecanese  Turks  Culture  and  Solidarity  Association.  All 
Rights Reserved. Brussels, December 2017.s.34 
414  Kaurinkoski,  K.,  2012.  The  Muslim  Communities  in  Kos  and  Rhodes:Reflections  on  Social 
Organization  and  Collective  Identities  in  Contemporary  Greece.Slavica  Helsingiensia  Ed:By  Jouko 
Lindstedt anda Max Wahlstrom.Balkan Encounters‐Old and New Identities In South Eastern Europe 
Helsinki.s.56 
415  Rodos  ve  İstanköy  Türklerine  karşı  uygulan  kültürel  asimilasyon,son  yıllarda  giderek  hızlanmış, 
Türk olarak bilinen insanlar adalarda hiç yaşamamış olarak kabul edilmeye başlanmıştır.Bu nedenle  
ilgili yayınlarda “Kültürel Soykırım “teriminin daha doğru olacağı düşünülmüştür. 
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kısıtlanması  gibi  uygulamalar,  adalardaki  Türk  halkının  asimile  edilme  sürecinin 
dikkat çekici uygulamaları arasında yer almaktadır. 1925 yılında koşullar daha da 
ağırlaştırılmıştır.  Daha  sonraları  Onikiada’da  oturanlara  İtalyan  vatandaşlığına 
geçme konusunda zorlama yapılmaya başlanmış, İtalyan yönetimi, 1925 yılında bir  
vatandaşlık    kanununu    çıkararak  Türklere  Ciddadini  Turchia  (Türk  vatandaşı), 
Ciddadini  Ege  (  Ege  vatandaşı)  ve    Ciddadini  İtaliani  (İtalyan  vatandaşı)    olmak 
üzere  üç  türlü  vatandaşlık  hakkı  tanımıştır.  Ciddadini  Ege  (  Ege  vatandaşı)  ve 
Ciddadini  İtaliani  (İtalyan  vatandaşı)  olanlar  mal  alabiliyor,  iş  yeri  açabiliyor  ve 
devlet  memuru  olabiliyordu.  Türkler  arasında    İtalyan  vatandaşı    olanlar    ise 
İtalyan ordusunda polislik ve emniyette çalışmışlar, öğretmen de  olmuşlardır416.  
Günümüz  koşullarında,  yazının  diğer  kısımlarında  anlatılacağı  üzere  Yunanistan 
tarafından  çift  dillilik  temelinde  eğitim  ve  Türkçe  öğrenme  hakkının  ortadan 
kaldırılması,din ve ibadet hakları ile örgütlenme haklarına getirilen sınırlamalar ve 
vakıf    mallarının    haraç‐mezat  satılmasıyla  kimlik‐mekan  arasındaki  bağların  
ortadan  yok edilmesiyle kültürel soykırım hızlanmıştır.  
Kültürel  soykırım  öyle  bir  aşamaya  gelmiştir  ki,  Yunan  yetkilileri  kaleme  almış 
oldukları  yazılarda  “Onikiadada  Türk  Yoktur.”söylemini  rahatça 
yapabilmektedirler.Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin  Türkiye’deki  temsilcisi  olan 
Rodos,İstanköy  ve  Onikiada  Türkleri  Kültür  ve  Dayanışma  Derneği(ROİSDER),bu 
konudaki tepkilerini,ilgili bakana bir mektup yazarak göstermek zorunda kalmış ve 
ayrıca bir basın açıklaması yapmışdır417.(Ek:1) 
 
 

Eğitim ve Türkçe Öğrenme Hakkı Sorunları418 
 
Din ve İbadet Sorunu 
Günümüzde, 1972 yılında adalardaki bütün Türk okullarının kapatılmasıyla birlikte  
din  dersi  de  kaldırılmıştır.  Yunanistan  Devlet  okullarına  gidebilmekte  olan 
soydaşlarımız,  ortodoks  din  derslerinden muaf  tutulmalarına  karşın,  “Müslüman 
Dini Eğitimi” haklarını da kullanamamaktadırlar.  
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 

                                                            
416  Özgün,C.,2019.  Avrupa  Ve  Osmanlıların  Akdenız  Sıyasetı:  “Ege  Adaları  Ve  Işgaller  (1912),  Ege 
Adalarının Unutulan Halkı: Rodos Ve  İstanköy Türkleri, Ed. Mustafa Kaymakçı‐ Cihan Özgün, Eğitim 
Kitabevi,  Konya,s.223‐234.  Ve  ayrıca  bkz.  Kaymakçı,M.,  C.Özgün,2020.  Rhodes  and  Kos  Turks: 
Contributions  to  the Turkish War of  Independence and Current Problems.Eğitim Yayınevi,Konya, s. 
18‐19 
417 Kaymakçı,M.,2020.Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı Emmanoul Konsolas’in “Onikiadalarda 
Türk Olmadığı”na haberine ilişkin olarak ilgili bakana   gönderilen ROİSDER mektubu(Ek:1). 
418 “Eğitim ve Türkçe Öğrenme Hakkı Sorunları”,kitabımızın “Beşinci Bölümü”’nde “Rodos ve İstanköy 
Türk  Toplumunda      Yunanistan    Dönemi  Eğitim‐Öğretim”  başlığıyla    Nilüfer  Erdem  ve  Mustafa 
Kaymakçı tarafından  işlenmiştir. 
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birlikte ortaya çıkan   ikilem şudur: "Müslüman Yunanlı" olarak tanımlanan Rodos 
ve İstanköy Türkleri’nin Müslümanlıklarını da öğrenmeleri yasaktır419. 
Camilere  gelinci  durum  şudur:  14  cami  bulunan  Rodos’ta  ibadete  açık  tek  cami 
olan  İbrahim Paşa Camii sadece öğle ve cuma namazları  için açıktır. Ancak küçük 
olması  nedeniyle  soydaşlarımıza  hizmet  vermekte  yetersiz  kalmaktadır. 
İstanköy'de ise sadece Germe Camii’nin avlusu  ibadete açık durumdadır. İstanköy 
merkezde bulunan Defterdar İbrahim Paşa Camii de depremden sonra mimarisinin 
yıkılmasıyla ibadete kapanmıştır420. 
Bugün dini anlamda da, adalardaki Türk azınlığı  temsil edilmemektedir421. 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.  Örneğin  günümüzdeki  İstanköy  Evkaf  Başkanı’nın  Türk  
olduğu  halde  Türklüğünün  inkar  etmesi  Türk  toplumunun  beyin  takımından 
yoksun  bulunduğu  ve  göçle  parçalanmaya    uygun  bir  konuma  düştükleri 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.  
Aslında 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 edilmemişti422. 
Din  konusunda  da  ortaya  çıkan  bu  durumun  ,Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin 
bilgisizlikten    korkudan  kaynaklanan  yanının  da  olduğu  gözlemlenmektedir. 
Adalardaki  Müftülük  kurumunun  Yunanistan’ın  taraf  olduğu  antlaşmalar  
doğrultusunda geçerli olması gerektiğini ifade eden çok az adalı Türk vardır,büyük 
bir  çoğunluğu  ise  haklarını  bilmemekte,bilseler  bile  ifade  etmekten 
korkmaktadırlar.423.Aslında  anılan  konularda  yayınları  olan  Cin424  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 

                                                            
419 Kaymakçı, M., C.Özgün, 2015., a.g.e,s. 134. 
420 Ahmet Kırevliyası ile yapılan sözlü görüşme,2019 
421 Dilek,B.S.,2008. a.g.e., s.131 vd. 
422 Çelikkol,Z., 1990.İstanköy’deki Türk Eserleri ve Tarihçe, TTK yay., Ankara, , s. 23. 
423 Kırevliyası,A.,a.g.g ; Ahmet Nejat Kaymakçı ile yapılan sözlü görüşme; Saadet Sarı ile yapılan sözlü 
görüşme 
424  Cin,T.,2003.Yunanistan'daki Müslüman Türk Azınlığın Din  ve Vicdan Özgürlüğü  (Başmüftülük  ve 
Müftülükler Sorunu) Seçkin Yayınları, Ankara;   
Cin,T.,  2009.Yunanistan'daki  Türk  Azınlığın  Hukuki  Özerkliği  (Müftülük  Meseleleriyle  İlgili  Yunan 
Yargıtay Kararları ve Diğer Belgeler), Orion Kitabevi, Ankara 
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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 
kapsamaktadır425. 
Antlaşmanın bu maddelerinden sonra   gelen 45.Maddesi’nde    ise açık bir şekilde  
“Bu  kesimdeki  hükümlerle,Türkiye’nin  Müslüman  olmayan  azınlıklarına  tanınmış 
olan  haklar,Yunanistan’ca  da  kendi  ülkesinde  bulunan  Müslüman  azınlığa 
tanınmıştır.”denmektedir.  
Cin,  Lozan Antlaşması’nın 44. Maddesi’nin      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  ettiği  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…”426. 
Diğer yandan bütün bunlara karşılık, Yunanistan Eğitim ve Din  İşleri Bakanlığı’nın 
2019 yılında  ibadethanelere gerçekleştirilen saldırılar ve dini  topluluklara yönelik 
düzenlemelere  ilişkin    raporunun,  Rodos  ve  İstanköy  özelinde    de  objektiflikten 
uzak  ve  hatalı  olduğu  gözlemlenmektedir.  ROİSDER,bu  konuda  kaleme  almış 
olduğu bir mektubu ilgililere iletmiştir427(Ek:2) 
 

                                                            
425 http://www.abchukuk.com/arsiv/lausannne.html.Erişim 20 Aralık 2014 
426 Adı saklı 
427 Kaymakçı,M.,2021.  Yunanistan Eğitim & Din İşleri Bakanlığı Din İşleri Genel Sekreterliği’ne   
Bakanlığı’nın 2019 yılında ibadethanelere gerçekleştirilen saldırılar ve dini topluluklara yönelik 
düzenlemelere ilişkin  raporuna ilişkin  ROİSDER mektubu. 
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Örgütlenme Sorunu 
Batı  Trakya’da  olduğu  üzere  Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin,  “Türk”  olarak 
tanımlayan  örgütler  kurmaları  olası  değildir.  Yunanistan,  etnik  azınlıkların  yasal 
statüsünü tanımamakta ve onların kamu düzenini bozduklarını varsaymaktadır.  

Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin  sivil  toplum  anlamında  örgütlenmeler  çok  yeni 
sayılabilir.Rodos’ta Türkler,”Rodos Müslüman Kardeşler Derneği”’nde, İstanköy’de 
ise “İstanköy Müslüman Kardeşler Derneği”” adıyla örgütlenmişlerdir428.Onlar için 
kimliklerini  korumak  için  tek  çarenin  kendilerini  Müslüman  olarak  tanımlamak 
geçtiği söylenebilir.  

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.  

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 
çıkmıştır429,430. 

Türkiye’de  kalıcı  bir  örgütlenme,  özellikle  Rodos  Göçmenlerinin  ağırlıklı  olarak 
yaşamakta olduğu Karşıyaka (İzmir)’da 1996 yılında Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı’nın 
önderliğinde bir araya gelmesiyle gerçekleştirilmiş ve Rodos, İstanköy ve Onikiada 
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği  (ROİSDER) kurulmuş bulunmaktadır. Geçen 
süreç  içinde  başta  Marmaris,  Bodrum,  Fethiye,  Antalya,  İstanbul  olmak  üzere 
Türkiye’nin kıyı kentlerinde yerleşmiş bulunan Rodos ve İstanköy doğumlu Türkler 
ve  onların  çocukları  ile  bağlantılar  kurulmaya  başlanıyor.  Bu  çalışmalar  sonunda 
İstanbul    ve  Antalya’da  Şubeler  açılmış  ve  Ankara’da  bir  temsilcilik 
oluşturulmuştur.  

Derneğin  en  önemli  amacı,  Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin  sorunları  ve  çözüm 
yolları konularında ulusal ve uluslararası farkındalığın oluşturulması doğrultusunda 
etkinlikler yapmaktır.  

                                                            
428 Fautre,W.,2017.a.g.e.,,s.44‐45 
429 Kaymakçı, Mustafa, 2014. Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 
Kısa Tarihçesi. (Ed.,)Mustafa Kaymakçı, Cihan Özgün (İç.,)Rodos ve İstanköy Türklüğü. Rodos,İstanköy 
ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları Bornova‐İzmir,s.295‐305 
430 Kaymakçı, M., C.Özgün, 2015. Rodos ve İstanköy Türklerinin Yakın Tarihi: Ege Denizi’nde Yükselen 
Sessiz  Çığlık.Rodos,İstanköy  ve Onikiada  Türkleri  Kültür  ve Dayanışma Derneği  Yayınları.,  Bornova‐
İzmir s. 101‐ 106. 
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Osmanlı Türklerinden Kalan Kültür Mirasının Korunması Sorunu 
Rodos  ve  İstanköy’de  Osmanlı  Türkleri’nden  kalan  kültür  mirasın  bakımı  ve 
tamirlerine  izin  verilmemekte,  tamirler  ya  da onarımlar    göstermelik  olmakta  ve 
eserler zamanın tahribatına bırakılmaktadır431,432,433. 

Ortodoks  mekanlar  ayrıcalıklı  tutulurken  Türk‐Müslüman  camileri,  görünmez, 
hatta minaresiz ve kubbesiz bir şekilde tanınmaz bir duruma getirilmiş, kimilerinde 
de göstermelik ve uzun süren onarımlar yapılarak göz boyanmak istenmektedir.  

Rodos’ta  bulunan  camiler  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 
onarım(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  Kırevliyası434  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 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 
bulunmaktadır435. 

 Bir  başka  Rodoslu.Ali  Yücesoy436da  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. 

                                                            
431  Çelikkol,  Z.,1990.İstanköy’deki  Türk  Eserleri  ve  Tarihçe.  Atatürk  Kültür,  Dil  ve  Tarih  Yüksek 
Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 
432 Çelikkol,  Z.,1992.Rodos’taki  Türk  Eserleri  ve  Tarihçe.  (Genişletilmiş mukayeseli  2.Baskı)  Atatürk 
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. 
433 Konuk,N., 2008. Midilli,  Rodos,  Sakız  ve  İstanköy’de Osmanlı Mimarisi/Ottoman Architecture  in 
Lesvos, Rhodes, Chios and Kos.Stratejik Araştırmalar Merkezi(SAM) Yayını, Ankara 
434 Ahmet Kırevliyası, a.g.g 
435  Kaymakçı,M.,2011.Rodos,  İstanköy  ve  Onikiada  Türkleri  Kültür  ve  Dayanışma  Derneği’nin  28 
Aralık2011 tarihli  “Yunanistan Hükümeti’ni Osmanlı Türkleri’nden Kalan Mimari Eserleri Bir İnsanlık 
Kültür Mirası Olarak Kabul Etmeleri Gerektiğini Hatırlatmak İstiyoruz.” başlıklı basın açıklaması 
436 Yücesoy,A., a.g.g 
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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  Avrupa  Birliği  
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. 

Dilek437 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 haberde438 Dr.Barnes adlı 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. 

                                                            
437 Dilek.B.S.2008.a.g.e 
438 30 Ocak 2005 tarihli Prodos Gazetesi. 
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Vakıflar Sorunu439,440,441,442  
Vakıf  düşüncesinde  bulunan  “yardımlaşma”,  “toplum  menfaatinin  gözetilmesi”, 
“özel mülkiyetin, toplum mülkiyetine dönüşmesi” gibi çok sayı da ayrıntı da, vakfın 
toplumsal  kimlik,  aidiyet  ve  yurt  sevgisi  gibi  duyguları  doğrudan  besleyen  çok 
önemli bir kurum olduğunu ortaya koyar443. 
İtalyan Yönetimi’nce, Vakıf(Evkaf)444’a   ait malların bir komisyon  tarafından  idare 
edilmesi kararlaştırılmıştı. 1947 yılında adaların Yunanistan’a geçmesinin ardından 
baskı  ve  yok  etme  siyaseti  uygulanmaya  başlamış  ve  ilk  olarak  cemaat  ve  vakıf 
yönetimini denetlemek için hükümet murahhası atanmıştır. 
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.  
Günümüzde  Rodos  ve  İstanköy’deki  Vakıf  İdareleri  Yunan  Devleti’nin  denetimi 
altında  bulunmaktadır.Son  olarak  2021  yılında  çıkarılan  “Vakıflar  sadece,  yerel 
cemaatte tanınan ve kabul gören İstanköy (Kos) ve Rodos'un daimî mukimleri olan, 
Müslüman  Yunan  vatandaşlarından  oluşan  ve  Eğitim  ve  Dinişleri  Bakanlığı 
tarafından  tayin  edilen  beş  üyeli  Yönetim  Kurulu  tarafından  yönetilir.”yasa 
hükmüne göre de Yunanistan’ın mutlak denetimi  gerçekleştirilmiştir445.  
Rodos  ve  İstanköy’de  yaşayan  Türklere  ait  vakıfların  taşınmazlarından,  ticari 
kuruluşlar  ile  aynı  oranda  emlak  vergisi  alınmaktadır.  Diğer  kısıtlara  ek  olarak 

                                                            
439 Kaymakçı,M.,2017a.g.e..s.129‐132 
440  Erdoğru,M.A.,2016  .Rodos’ta  Türk‐Müslüman  Vakıflarının  Durumu  (İç.)  Rodos  ve  İstanköy 
Türklüğü Genişletilmiş İkinci Baskı(Ed.) Kaymakçı,M. ve Özgün,C. Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri 
Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları s.195‐219 
441  Dilek,  B.  S.,  2017.  Ege’nin  Unutulan  Türkleri  (Genişletilmiş  İkinci  Baskı)  Rodos,  İstanköy  ve 
Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yayınları.s.135‐162 
442  Günümüzde  Rodos  ve  İstanköy  Türk  Vakıfları’na  ait  taşınmaz  malların  haraç‐mezat  elden 
çıkarılması  hızlanmıştır.Vakıflara  ait  taşınmaz  mallar  nerdeyse  kalmayacak  duruma  getirilmiştir.Bu 
konudaki  son  örneklerden  birisi,  İstanköy’de  yapılması  tasarlanan  Hastane  Binası  için  vakıfa  ait 
arazinin elden çıkarılması  ile  Gurniati‐SchınarI mevkiindeki 34120 metre karelik   yine vakıfa ait bir 
arazinin  31 Ocak 2019 tarihinde müzayede ile satılacağı  bildirilmiş ve Haziran  2019’da satılmıştır. 
443 Geniş bilgi için bkz. Akbulut,İ.,2007. “Vakıf Kurumu, Mahiyeti ve Tarihi Gelişimi”, Vakıflar Dergisi,  
XXX. Sayı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, s 61‐72. 
444 Rodos ve İstanköy Türkleri’nce “Vakıf” sözcüğü yerine yaygın olarak “Efkaf” sözlüğü kullanılmıştır. 
445  Bkz:Yunanistan  Resmî  Gazetesi  31  Temmuz  2021  Sayı  4821  Birinci  Cilt,  Sayı  134  .  Kanun  Adı 
:“Yunanistan  Tapu  Sicilinin  Modernizasyonu,  yeni  dijital  hizmetler  ve  dijital  yönetişimin 
güçlendirilmesi  ve  diğer  hükümler”.  BAŞLIK.  “Eğitim  ve  Dinişleri  Bakanlığı’nın  Acil  Düzenlemeleri”. 
Madde 117.  “İstanköy  ve Rodos Vakıf Malları  İdare Heyetleri”  ile   Madde 118  “Rodos  ve  İstanköy 
Özel  Vakıflar””ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α  ΤΗΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.  31  Ιουλίου  2021, 
ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΩΤΟ,            Αρ.  Φύλλου  134,  NOMOΣ  ΥΠ’  ΑΡΙΘΜ.  4821,Εκσυγχρονισμός  του  Ελληνικού 
Κτηματολογίου,  νέες  ψηφιακές  υπηρεσίες  και  ενίσχυση  της  ψηφιακής  διακυβέρνησης  και  άλλες 
διατάξεις.    Άρθρο  117  Οργανισμοί  Διαχείρισης  Κτημάτων  Βακούφ  Κω  και  Ρόδου.    Άρθρο  118 
Ιδιωτικά Βακούφ Ρόδου και Κω” 
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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  yandan  Yunan  hükümetleri,  Vakıf  Dairesi’ne 
sürekli masraflar yaptırarak elindeki arazileri ve malları  sattırmakta, Vakıf Dairesi 
güçsüzleştirilmektedir.  Yunan  Hükümetleri  bu  uygulamayı,  ne  yazık  ki  bazen 
kendilerine verilen emanete  ihanet eden kişileri Vakıf Yönetim kurullarına atama 
yaparak gerçekleştirmektedir.446 . 
Diğer  yandan  soydaşlarımızın  da  vakıf  mallarının  satılması  konusunda  açılan 
ihalelere katılmaları yasaklanmıştır. 
Rodos  ve  İstanköy’deki  Türk  İslam  vakıfları,  adaların  Yunan  egemenliğine 
girmesine  kadar,  Türklerin  hem  kendilerini  maddi  kültür  varlıkları  üzerinden 
tanımlanmalarına,  hem  de  ortak  bir  tarih  içinde  kendi  kültürel  kimliklerini 
korumalarına çok büyük katkı sağlamıştır.   Adalardaki vakıflar, Osmanlıdan intikal 
eden  Türk  İslam  mekanları  üzerinden  bir  kimliğin  inşasında  da  aracı  rol 
üstlenmiştir.  Vakıf  kurumu  adalardaki  Türklerin,  Türk  İslam  eserlerine  yönelik 
sahiplenme, koruma ve aidiyet duygularını da pekiştirmiştir. Mekân ya da maddi 
kültür  varlıklarının  hatırlanan  yerler  arasında  yer  almaları  genellikle  dağınık 
insanlar  ya  topluluklar  için  simgesel    bir  birleştirici  görevini  görmektedir.  Bu 
durumun nedeni ise okul, kütüphane, cami gibi kültürel yapıların yaşanılan yer ve 
mekânsal  kimlikle  eşbiçimli(izomorfik)  bir  ilişki  içinde  olmasından 
kaynaklanmaktadır.   
Vakıf  kurumu,  kültürel  kimliğin  derinlerinde  yatan  kök/aidiyet,  toprak  ve  sınır 
imgelerini sürekli canlı tutar ve yer anlayışı, kültür ve kimlik bağıntısı arasında da 
güçlü  bir  köprü  kurar.  Rodos  ve  İstanköy  adalarında  “ mekânsal  kimliğin”  yok 
olması,  vakıf  kurumunun  zayıflatılması  ya  da  işlerliğini  yitirmesiyle  daha  da 
hızlanmıştır.  Osmanlı  egemenliğinden  günümüze  intikal  eden  adalardaki  maddi 
Türk  İslam  kültür  varlıklarının,  Yunanistan  hükümeti  tarafından  bakımı  ve 
tamirlerine  izin  verilmemesi,  tamirlerin  göstermelik  olması,  vakıf  kurumunun 
doğasına uygun bir şekilde işleyişinden mahrum bırakılması gibi politikalar, Rodos 
ve İstanköy’deki Türk eserlerinin hızla tahrip olmasına kapı aralamaktadır. Üstelik 
Yunan hükümetlerinin  adalardaki  Türk  İslam vakıflarını  yavaş  yavaş  kamulaştırıp, 
ekonomisine  kaynak  olması  amacıyla  da  vergilendirmesi,  Yunanistan  devletinin 
sözü  geçen  adalardaki  Evkaf  Dairesi’ne,  sürekli  masraflar  yaptırarak  elindeki 
arazileri ve malları sattırmaya çalışması, adalardaki Türklerin mekânsal kimliklerine 
doğrudan  bağlı  olan  aidiyet  duygularına  da  büyük  zarar  vermektedir.  Bir  başka 
deyimle,  adalardaki  Vakıflar  sorunu  Rodos  ve  İstanköy’deki  Türk  eserlerinin  yok 
olmasından  başka,  bu  eserlerden  beslenen  Türk  kimlik  ve  aidiyet  duygularını  da 
tehlikeye sürüklemektedir.  Dahası, vakıf malları üzerinde yaşanan sorunlar Rodos 
ve  İstanköy  Türklerinin  eğitim  ve  ibadet  özgürlüğüne  de  engel  olacak  türden 
sonuçlar  ortaya  çıkarmaktadır.  Adalardaki  Müslüman  Türklerin  eğitim,  din  ve 
ibadet  özgürlüğünü  yaşayabilmeleri  vakfa  ait  malların  korunmasına  bağlıdır. 
Vakıflar sorununun çözülmesi hem adalardaki Türklerin kısıtlanmış durumdaki sivil 

                                                            
446 Fautre,W.,2017.a.g.e.,s.17 



220 
 

ve sosyal özgürlüğünü sağlayacak ve hem de Türk kimliğinin korunması, mekânsal 
ve yurt aidiyetlerinin de güçlenmesine katkı sağlayacaktır447.    
Özetle şu söylenebilir;değinildiği üzere adalardaki Türklerin mekânsal kimliklerine 
doğrudan bağlı olan aidiyet duygusunu ortadan kaldırmak  için Rodos ve  İstanköy 
adalarında  vakıf  mallarının  haraç‐mezat  elden  çıkarılması  için  Yunanistan 
yetkililerin  her  türlü  girişimleri  söz  konusu  olmaktadır.Bunun  son  örneklerinden 
birisi,Yunanistan  Kültür  ve  Spor  Bakanı  Lina  Mendoni’nin    İstanköy’e 
gerçekleştirdiğiniz  ziyarette,  hasarlı  camilerin  bakım  ve  onarımının  devletten 
beklenilmemesi  ve  vakıf  mallarının  satışıyla    yapılması  gerektiği  konusundaki 
açıklamasıdır.Bu konu üzerinde yine ROİSDER,daha önceki anımsatmalarına koşut 
olarak  ilgili  bakana  devlet  olarak  görevlerini  anımsatan  bir mektubu  göndermek 
zorunda kalmıştır.448(Ek:3)  
 

Nefret ve Baskı Ortamı Sorunu449 
Türklere  karşı  nefretin  temelleri  arasında,  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    Felaketi  denilen  yenilgi  gibi  olayların 
olduğu  söylenebilir450.  Bu  kapsamda    adalarda  nefret  ve  baskı  ortamının 
Yunanistan dönemiyle başladığı söylenebilir.  
Ahmet Kantarcı 451; “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  Barışçı452  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 
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resmi  kağıtlar  geldi.İkinci  kağıt  geldiğinde  “Türkiye’ye  gideceksiniz  “dediler. 
Kayınvalidem ve kayınbabam bir valizle  Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldılar.” 
Ali  Yücesoy  453  ve  Hasan  Hacımemni    454ise  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 455da 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  Türk456  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.” 
Demir Kıbrıslı457; “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 458 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. 
Adı  saklı  bir  Rodoslu  Türk459“  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.” 
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Yine adının vermekten sakınan  Rodoslu bir Türk  de 460  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 anlatıyor461; 
“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;  462“1974  yılındaki  Kıbrıs  Hareketinden 
sonra  bir  kısım  Yunanlar  da  Rodos’a  Türk  askerleri  çıkarma  yapacaklar  diye  çok 
korktular.” 
Yine  adını  saklı    tutan  Rodoslu  bir  Türk463  de  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  464da  Türklere  karşı  asıl  kırılmanın  ,Türkiye’nin    1974’de  Kıbrıs’a 
yaptığı  Barış  Hareketi  ile  başladığını  dile  getiriyor  ve  “  Çıkartma olduğu  gün  bizi 
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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  anlatıyor465;  “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  466;  “  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  Rodoslu467  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 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 468; “  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 
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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  469;    “1974  yılında    en  sevdiğim  yunan  arkadaşım  bile  “sizi  keseceğiz” 
dedi,şok olmuştum.Türkiye’ye kaçtım”.  
Bir başka Rodoslu Türk te 470aynı 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  471  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 472ise 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  Kırevliyası473,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.”  
Geçmişten  günümüze  değin  Rodos  ve  İstanköy’de  Türklere  karşı  nefret  ve  baskı 
ortamı  sürdürülmüştür.  Türkiye  Cumhuriyet  tarafından  1947  yılında 
gerçekleştirilen  Kıbrıs  Hareketi  sırasında  birçok  Türk’ün  işkence  gördüğü,  bir 
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Türk’ün de öldürüldüğü biliniyor. Bugün için nefret ve baskı ortamı azaltılmış gibi 
görünüyor. 
Bununla birlikte Rodos ve İstanköy’de baskı ortamı yerel basında yer alan haberler 
ile sürdürülüyor.  
Diğer  yandan,Kıbrıs  Barış  Harekâtı  ve  sonuç  olarak  Kuzey  Kıbrıs  Türk 
Cumhuriyeti’nin  kurulması  Yunanistan  ve  Güney  Kıbrıs  Rum  kesimi  için  tam  bir 
travma  olmuştu.  Bu  travma  Rodos  ve  İstanköy’de  yaşamakta  olan  Türklere  de 
baskı olarak yansıtılmıştır.  
Nefret  ve  baskıdan  Türkiye’de  örgütlenmiş  olan  Rodos,  İstanköy  ve  Onikiada 
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği bile payını almaktadır 474,475. 
 

Özet   ve Öneriler 
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.  
Rodos ve  İstanköy’de Türkçe öğrenim veren   1972 yılından  itibaren kapatılmıştır. 
Devlet  okullarında  eğitim  gören  Türk  çocukları,  bugün  Türkçeyi  çok  az  derecede 
konuşabilmektedir.  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.  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.  “Türk”    ya  da  ‘Azınlık’ 
nitelendirmesini  içeren  dernekleri  tescil  etmemektedir.  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.Yukarıda  da 
değinildiği  üzere  adalar    Türklerinin,  Türk  kimliği  ile  örgütlenmesi  olası 
değildir.Türkiye de bile ROİSDER olarak kalıcı örgütlenmenin geçmişi  ancak 26 yıla 
dayanmaktadır. 

                                                            
474https://www.fuen.org/tr/haberler/single/article/fuen‐condemns‐arrest‐of‐mr‐kaymakci‐
president‐of‐our‐member‐ organisation‐from‐rhodes‐and‐kos/ 
475  Geneva,  October  26,  2016.  “The  International  Secretariat  of  the  World  Organisation  Against 
Torture (OMCT) Greece: Acts of harassment against defenders working on the rights of minorities in 
Greece,  including  the  arbitrary  detention  for  a  night  and  expulsion  from  Greece  of  Mr.  Mustafa 
Kaymakçı”) 
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 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.  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. 
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.  
Adalarda Osmanlı Dönemi ile İtalyan döneminde ekonomiye Türklerin egemen idi. 
Rodos  ve  İstanköy  adalarında  yaşamakta  olan  Türklerin  yakın  dönemlere  değin  
çokluk olarak tarımla uğraştığı, ancak  sanayi,ticaret ve esnaflıkta da ağırlığı olduğu 
gözlenmekteydi.  Ancak  adaların  Yunanistan’a  verilmesiyle,Türklere  ait 
topraklarının hızla elden çıkarıldığı   gözlemlenmektedir. Özellikle  1970’li yıllardaki 
turizm  patlamasından    sonra  toprağın    çok  değerlenmesi  ile  toprak  sahipleri 
ayrıcalıklı  bir  duruma  gelmişlerdi.  Bu  durumu,Yunanistan  doğrudan  ve  dolaylı 
yönlendirmesiyle  Rodos  ve  İstanköylü  Türklerinin  toprak  satışına    teşvik  etmişti. 
Böylelikle Türklere ait topraklar Yunanlıların eline geçmiştir. 
Özet olarak şu söylenebilir; Rodos ve İstanköy’de Türklerin varlığı, fetih öncesine, 
1483 yılına  kadar uzanıyor. Ancak Yunanistan’a göre Türkler,  yalnızca Müslüman 
Yunan  vatandaşı  olarak  görülüyor.  Türklere  yönelik    kültürel  soykırım politikaları 
ne  yazık  ki  devam  ediyor.  Bugün  Türklerin  dini,  kültürel,  ekonomik  ve  eğitim 
alanında yaşadığı sorunlar giderek çözümü zor bir boyut kazanmış durumdadır. 
“Rodos ve  İstanköy Türklerinin   Kültürel Hakları  İçin Çözümler” aşağıda belirtilen 
maddeler halinde özetlenebilir: 
•  Türk kimliklerinin kabul edilmeli ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini 
engelleyen yasa ve baskılara son verilmedir, 
•  Türk  çocuklarına  çift  dillilik  temelinde  en  azından  ilköğretim  düzeyinde 
Türkçe öğrenme hakkı, bir başka deyişle anadil eğitimi hakkının sağlanmalıdır, 
•  Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin  Müslümanlık  eğitimi  için  önündeki 
engellerin kaldırılmalıdır, 
•  Rodos,  İstanköy  ve  Onikiadalardaki  Osmanlı  Türklerinden  kalan  kültürel 
eserlerin  korunmasına,  bakım  ve  onarımına  Yunan  hükümetlerinin  özen 
göstermelidir, 
•  Rodos  ve  İstanköy  Vakıf  Malları  Yönetim  Kurumu  üyelerinin,  Rodos  ve 
İstanköy  Türkleri  arasında  yapılacak  özgür  bir  seçimle  gelmeleri 
gerçekleştirilmelidir, 
•  Yunan  hükümetlerince  kamulaştırılan  vakıf  eserlerinin  amacına  uygun 
olarak  kullanılması  için  iadesi,örneğin  Süleymaniye  Medresesi’nin  çift  dillilik 
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temelinde  yeniden  Türkçe  öğrenim‐eğitim  yapan  kuruma  dönüştürülmesi 
sağlanmalıdır, 
•  Türk‐Müslüman  mezarlarının,bu  bağlamda    Murat  Reis  Külliyesi  mezar 
taşlarının vandalca yok edilmesi engellenmelidir, 
•  Zaman zaman ortaya çıkan nefret ve baskı ortamının sona erdirilmelidir, 
•  Yunan  vatandaşlığından  silinen  Rodos  ve  İstanköy  doğumlu  Türklerin 
vatandaşlık hakları iade edilmelidir, 
•  Yunanistan  ders  kitaplarında  Türk  düşmanlığını  işleyen  görüşler  ortadan 
kaldırılmalıdır. 
Özetle;  Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin  sırasıyla  Avrupa  Konseyi,  Avrupa  Birliği, 
Avrupa Güvenlik ve  İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Antlaşmalar  
ve de Yunanistan Anayasası’nda güvence altına alınmış sosyal ve kültürel haklarını 
Yunanistan’dan  tarafından verilmelidir. 
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Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω και Ρόδου.  Άρθρο 118 Ιδιωτικά Βακούφ Ρόδου και 
Κω” 
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Ekler 

 Ek 1: Kaymakçı,M.,2020. Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı Emmanoul 
Konsolas’in “Onikiadalarda Türk Olmadığı”na haberine ilişkin 
olarak ilgili bakana   gönderilen ROİSDER mektubu   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐     
Rodos,İstanköy  ve  Onikiada  Türkleri  Kültür  ve  Dayanışma 
Derneği  (ROİSDER)/  Rhodes,  Kos(İstanköy)  and  the 
Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association 

• 1813/4 Sokak,No.2/6,D.2 Ethem Bey Apt.,Bostanlı‐Karşıyaka/İzmir/Türkiye •   
Tel.: +0090 (232) 362 06 44• Dernek iletişim: E‐mail 
:info@rodosistankoyturkleri.org.tr •  www.rodosistankoyturkleri.org.tr  
                                      President:Mustafa Kaymakçı  
                                      E‐mail: mustafa.kaymakci68@gmail.com  

 
Sayın Emmanouil N. Konsolas                                             27 Kasım 2020 
Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı   
                                                                                                                     
 
Sayın  Bakan Yardımcısı, 
İzin  verirseniz  önce  çok  özetle  derneğimiz  hakkında  bilgi  vermek 
isterim.Derneğimiz,  Rodos,  İstanköy  ve  Onikiadalardan  göç  ederek  Türkiye’ye 
yerleşen Türklerin kurmuş olduğu bir sivil toplum örgütüdür. 
Derneğimizin  amaçları  arasında;  ada  Türklerinin  çift  dillilik  temelinde  okullarda 
Türkçe    öğrenme  haklarının  yeniden  verilmesi  ,adalardaki  Osmanlı  Türklerinden 
kalma  kültür  eserlerinin  yaşatılması,  korunması  ve  restorasyonu  için  çalışan 
kurumlara  yardımcı  olma,  kültürel  mirasın  korunması  ve  aslına  sadık  biçimde 
muhafazası da dahil her türlü kültürel haklarını korumak için girişimlerde bulunma 
ve  de    Türkiye’ye  göç  etmiş  Rodos,  İstanköy  ve  Onikiadalı  Türkler  arasında 
dayanışmayı artırma, kültür, örf ve geleneklerini yaşatma ve öğretme gibi konular 
sayılabilir. 
Çalışmalarımızı  gerçekleştirirken  amaçlarımızdan  biri  de  Türk  ve  Yunan  Halkları 
arasında  dostluk  ve  işbirliğinin  geliştirilmesine  yardımcı  olmaktır.    Bu  bağlamda 
her  iki  ülke  arasında  dostluğun  sağlam  temeller  üzerinde  inşa  edilmesi 
dileğimizdir. 
 
Sayın  Bakan , 
Size yazmamın nedeni şu:26 Aralık 2020 tarihli “Greek City Times” sitesinde, sizin 
bir  makalenizden  bir  alıntı  yapılarak,  “Onikiadalarda  Türk  olmadığı  ,Türkiye’nin  
2000'li  yılların  başından  beri  hiçbir  bahane  olmadan  revizyonist  ve  yayılmacı  bir 
politika  izlediği,  bir  Türk  azınlığın  "keşfi"olduğunu,  adalarımızdaki  Yunan 
egemenliğine meydan okuduğu” belirtilmektedir. 
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Özetle  anılan  makalenizde  siz  “Onikiadalarda  Türk    Yoktur”iddiasında    
bulunmaktasınız. 
 
Sayın Bakan, 
Ben  bir  bilim  adamıyım  ve  bilim  neden‐sonuç  ilişkilerini  araştırır  ve 
nesneldir.Uluslararası ilişkilerde  de bir tezin geçerliliği;antlaşmalara,tarih bilimine 
,sosyolojik gerçeklere  ve bunların ışığında belgelere dayanır. 
Size, “Onikiadalarda Türk  vardır” konusunda,Türk belgeleri dışında  sadece güncel  
dört yabancı belgeyi bildirmekle yetineceğim. 
Bunlardan  birincisi;”Avrupa  Konseyi’nin  Rodos  ve  İstanköy’deki  Türk  Kökenli 
Yunanistan Vatandaşlarının Durumu Hakkındaki Kararları”dır(Bakınız: 9 Mart 2012 
tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Daimi Komitesi tarafından kabul  
edilen “The Situation of the Greek Citizens of Turkish descent in Rhodes and Kos”  
başlıklı    karar) 
İkincisi;  Willy Fautré’nin “Ethnic Turks In Rhodes And Kos Under Greek Rule” adlı 
raporudur.  (Bakınız:Fautre,W.,2017.  Greece:  Ethnic  Turks  In  Rhodes  And  Kos. 
Copyright Federal Union of European Nationalities,http://hrwf.eu” 
Üçüncüsü; Kira Kaurinkoski’nin “The Ethnic Turks  In Kos And Rhodes: Reflections 
On Culture And Rights”adlı çalışmasıdır.(Bakınız: The Forgotten Turkish İdentity of 
the Aegean Islands: TURKISH IDENTITY in RHODES AND KOS  (Ed.,by Kaymakçı,M. 
ve Özgün,C.) Rhodes, Kos and the Dodecanese Island Turks Solidarity Association 
Publications pp .118‐137 
Dördüncüsü  ise  :  Panayote  Dimitras’ın”  Rodos  ve  İstanköy’deki  Türk  Azınlık: 
Uluslararası  Arenada  Tanınma  –  Yunanistan’da  Zulüm”adlı    çalışmasıdır.(Bakınız: 
The  Forgotten  Turkish  İdentity  of  the  Aegean  Islands:  TURKISH  IDENTITY  in 
RHODES  AND  KOS    (Ed.,by  Kaymakçı,M.  ve  Özgün,C.)  Rhodes,  Kos  and  the 
Dodecanese Island Turks Solidarity Association Publications pp .96‐102) 
Sözü  edilen  çalışmada  Yunanistan Helsinki Monitörlüğü  (GHM)’nün  ,  uluslararası 
kuruluşlar  nezdinde  Rodos  ve  İstanköy'deki  Türk  azınlığın  haklarını  sistematik 
olarak  savunduğu  ve  de    Rodos  ve  İstanköy  Müslümanlarına,  Trakya 
Müslümanlarına tanınan azınlık statüsünün  tanınmadığı  belirtilmektedir.  
Sayın Bakan, 
 
Dernek  olarak,Rodos  ve  İstanköy’de  ses  çıkaramayan  Türk  soydaşlarımızın 
dünyadaki sözcüsüyüz. 
Bu kapsamda Yunanistan Devleti’inden başlıca üç temel konuda taleplerimiz var.   
Birincisi:  Rodos  ve  İstanköyde  yaşayan  Türk  çocuklarına    çift  dillilik  temelinde 
Türkçe  eğitim  yapma  hakkının    sağlanması  için  1972  yılında  kapatılan  okulların 
yeniden açılmasıdır. 
İkincisi,  Rodos  ve  İstanköydeki  soydaşlarımızın  Türk  kimlikleri  kabul  edilmeli  ve 
kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen baskılara son verilmelidir.  
Üçüncüsü:  Rodos,  İstanköy  ve  Onikiadalardaki  kültürel  eserlerin  korunmasına, 
bakım ve onarımına Yunan hükümetlerinin de özen göstermesidir.  
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Taleplerimiz,doğuştan gelen insanlık haklarıdır. 
 
Sayın Bakan, 
İstenildiği  taktirde    Size  Rodos  ve  İstanköy’de  Türk  varlığını  kanıtlayan  daha 
ayrıntılı  belgeleri gönderebilirim. 
Bu vesileyle en içten dileklerimi arz ederim. 
 
 

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı 
Başkan 
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Ek 2: Kaymakçı,M.,2021.   Yunanistan Eğitim & Din İşleri Bakanlığı Din İşleri Genel 
Sekreterliği’ne      Bakanlığı’nın  2019  yılında  ibadethanelere 
gerçekleştirilen  saldırılar  ve  dini  topluluklara  yönelik 
düzenlemelere ilişkin  raporuna ilişkin  ROİSDER mektubu  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği/ Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture 

and Solidarity Association 
ROİSDER Head Office  • 1813/4 Sokak,No.2/6,D.2 Ethem Bey Apt.,Bostanlı‐
Karşıyaka/İzmir/Türkiye •  Tel.: +0090 (232) 362 06 44•  
info@rodosistankoyturkleri.org.tr •  www.rodosistankoyturkleri.org.tr  
 Contact Person: Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı(Mr)  
 E‐mail: mustafa.kaymakci68@gmail.com / info@rodosistankoyturkleri.org.tr 

 
 
Yunanistan Eğitim & Din İşleri Bakanlığı                              28 Ocak 2021 
Din İşleri Genel Sekreterliği’ne   

                       
                     
Sayın Genel Sekreter, 
 
Derneğimiz,  Rodos,  İstanköy  ve  Onikiadalar’dan  göç  ederek  Türkiye’ye  yerleşen 
Türklerin kurmuş olduğu bir sivil toplum örgütüdür. 
Derneğimizin  amaçları  arasında;  Türkiye’ye  göç  etmiş  Rodos,  İstanköy  ve 
Onikiadalı  Türkler  arasında  dayanışmayı  artırma,  kültür,  örf  ve  geleneklerini 
yaşatma ve öğretme ile adalarda yaşamakta olan soydaşlarımızın ibadet özgürlüğü 
başta olmak üzere çift dililik temelinde Türkçe eğitim‐öğrenme haklarının yeniden 
sağlanması,adalardaki Osmanlı  Türklerinden  kalma  kültür  eserlerinin  yaşatılması, 
korunması ve restorasyonu için çalışan kurumlara yardımcı olma, kültürel mirasın 
korunması ve aslına sadık biçimde muhafazası da dahil her türlü kültürel haklarını 
korumak için girişimlerde bulunma gibi konular sayılabilir. 
Çalışmalarımızı  gerçekleştirirken  amaçlarımızdan  biri  de  Türk  ve  Yunan  Halkları 
arasında  dostluk  ve  işbirliğinin  geliştirilmesine  yardımcı  olmaktır.    Bu  bağlamda 
her  iki  ülke  arasında  dostluğun  sağlam  temeller  üzerinde  inşa  edilmesi 
dileğimizdir. 
Sayın Genel Sekreter 
Derneğimiz,  her  iki  ülke  arasında  dostluğun  sağlam  temellere  oturtulmasının, 
öncelikle ilişkilerde sorun olan konuların çözümünden geçtiğini düşünmektedir. 
Bunlardan birisi de  yukarıda değindiğimiz üzere “Rodos ve İstanköy’de yaşmakta 
olan Müslüman Türklerin İbadet Özgürlüğü”dür. 
 
Sayın Genel Sekreter, 
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Yunanistan  Eğitim  ve  Din  İşleri  Bakanlığı’nın  2019  yılında  ibadethanelere 
gerçekleştirilen  saldırılar  ve  dini  topluluklara  yönelik  düzenlemelere  ilişkin  
raporu,Rodos ve  İstanköy özelinde    tarafımızdan  incelenmiştir.Ancak bu  raporun 
objektiflikten uzak ve hatalı olduğu gözlemlenmektedir. 
İznin verirseniz tespit ettiğimiz konuları görüşünüze şunmak isteriz. 
 
Rodos İbadethaneleri: 
Raporda Rodos’ta 7  (yedi)  tarihi  cami olduğu ve bir  caminin hergün  ibadete açık 
olduğu belirtilmektedir. 
Bununla birlikte Rodos’ta tam zamanlı olarak ibadet edilebilecek durumda olan 3 
(üç) cami  vardır. 
İbrahim Paşa Camii, Süleymaniye Camii ve Ağa Camiidir.  
 
İbrahim Paşa  Camii  beş  vakit  namaza  açık  değildir.  Kış  döneminde  bir    ya  da  iki 
vakit  (öğle  ve  bazı  günlerde  ikindi  namazları  için),  11:00‐14:00  saatleri  arasında, 
yaz döneminde ise üç vakit (öğle, ikindi ve akşam namazları için), ayrıca Ramazan 
ayında teravih namazları için açık tutulmaktadır. 
 
Süleymaniye Camii  ise,  ibadete ve ziyarete kapalıdır. Yılda sadece iki kez, bayram 
namazları  için  ibadete  açılmaktadır.  Raporda  Caminin  “Ziyaret  edilebilir”  ibaresi 
vardır. Ancak ziyaret edilebilir bilgisi doğru değildir. Ziyarete ve ibadete kapalıdır. 
 
Raporda; Ağa Cami’in caminin,”ziyarete açık olan bir eser olarak ve aynı zamanda 
sergi  amaçlı  faaliyet  gösterebilir”  olduğu  yazılmaktadır.Ancak    yapılması  gereken 
iş,caminin  ibadete açılmasıdır. 
 
Recep  Paşa  Camii’nin  restorasyonu  1988’de  başlatılmış,  aradan  geçen  32  sene 
zarfında gelişme kaydedilmemiş, bir türlü tamamlanamamıştır.  
 
Raporda; Murat  Reis  Külliyesi’ndeki   Murat  Reis’in Mezarı  (Türbe),  toplam  sekiz 
türbenin  bulunduğu,  Külliyedeki  iki    türbenin  geçmişte  restore  edildiği 
yazılmaktadır.Ancak bu bildiriş gerçek dışıdır. Murat Reis Külliyesi’nde restorasyon 
çalışması  yapıldığına  tanık  olunmamıştır.Külliye  içindeki  türbeler  yıkım 
aşamasındadır.Mezarlığın  yarısında  taşlar  kırılmıştır.Dışarıdan  görünümü  içler 
acısıdır. 
Raporda;    (Tireli)  Hamza  Bey  Camii  ve  Şadırvan  (Sinan  Paşa/Çarşı)  Camii  gibi 
camilerin  “restore  edildiği  ve  ziyaret  edilebilir”ibaresi  vardır.Restore  edildi  ise 
ibadete açılmasının daha doğru olacağı beklenmelidir. 
Raporda:  İmaret  külliyesine  dahil  olan  tüm  yapıların  restore  edildiği  ve  
günümüzde kafe/lokanta olarak kullanılmakta olduğu belirtilmektedir.İmarethane 
geçmişde bütün dinlerdeki fakirleri kucaklayan bir işleve sahipti.Bu nedenle adada 
dayanışmayı  öne  çıkaran  bir  müze  durumuna  dönüştürülmesinin  daha  doğru 
olacağı açıktır. 
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 İstanköy İbadethaneleri: 
Raporda;  İstanköy’de arkeolojik alan olarak ilan edilen 6 (altı) cami  olduğu ve  bir 
caminin ise  her gün açık olduğu yazılmaktadır. 
Ancak bu bildiriş de gerçek dışıdır.2017 depreminden itibaren İstanköy’de ibadete 
açık cami bulunmamaktadır.  
Germe  (Platani)  Köyünde,  Vakıf  binasına  ait  bir  “ibadet  odası”  atanmış  imamın 
keyfiyetinde vakit ve bayram namazları sırasında kullanılmaktadır. 
Diğer  yandan  raporda;  İstanköy  Adası’nın  Germe  (Platani)    ve    (Cezayirli  Gazi) 
Hasan  Paşa Camilerin  restorasyonuna  ilişkin  projenin  , Onikiadalar  Eserleri  Yerel 
Kurulu  tarafından  onaylandığı  belirtilmektedir.Bu  bağlamda  restorasyon  için 
kaynak sorununun çözümü için, önemli bir konuyu  da bilgilerinize sunmak isterim. 
Ministry of Culture and Sports Bakanı Sayın Lina Mendoni’nin                                                              
İstanköy’e  gerçekleştirmiş  olduğu    bir  ziyaretinde,  hasarlı  camilerin  bakım  ve 
onarımının devletten beklenilmemesi  gerektiğini,  2017 depreminde hasar  gören, 
şehir merkezindeki  Cezayirli  Gazi Hasan  Paşa  camisinin  restorasyonu  için  gerekli 
kaynağın elde edilmesi konusunda  ise Vakfa ait Çayır/Selveri bölgesinde bulunan 
38  dönümlük  arazinin  20  dönümlük  bölümünün  komşu otel  işletmesine  600  bin 
Euro bedelle satılmasını önermiş olduğu bilinmektedir. 
Bu  bağlamda  Sayın  bakana  dernek  olarak  gönderdiğimiz  bir  mektupda,    Vakıf 
mallarının satışının Yunan makamlarınca teşvikinin, en iyi olasılıkla   Yunanistan’ın 
ülkesindeki tarihi ve kültürel eserleri koruma bağlamındaki yükümlülüklerini kendi 
kaynaklarıyla yerine getiremediğini teyit etmek olarak yorumladığımızı  yazmıştık. 
Özetle  bu  camiler  restore  edilecekse,vakıf  mallarının  elden  çıkarılması  pahasına 
olmaması gerekmektedir. 
 
Sayın Genel Sekreter, 
Söz  konusu  raporda,  Rodos  ve  İstanköy’de  camilerden  ve  Müslüman 
mezarlıklardan  sorumlu  olan  Vakıf  İdarelerinin  başkan  ve  üyelerinin,Güney  Ege 
Bölge  Başkanlığının  kararıyla  belirlendikleri    ve  bakanlığınızdan  bağımsız  olduğu 
belirtilmektedir.    Ancak anılan vakıf yönetim kurullarının  doğrudan Eğitim ve Din 
İşleri Bakanlığı tarafında atanıyor olduğu da bilinen bir gerçektir. 
Sayın Genel Sekreter, 
Dernek  olarak,  Rodos  ve  İstanköy’e  ait  aidiyetimiz  ve  tüzüğümüzün  amaçları 
doğrultusunda konuyla ilgilenmek durumdayız.  
Bu  kapsamda  Rodos  ve  İstanköy’de  yaşamakta  olan Müslüman  Türklerin  ibadet 
özgürlüğü konusunda duyarlı olacağınıza inancımızı ifade etmek isteriz. 
Gereğini bilgilerinize derneğimiz adına arz ediyorum. 
 
Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı 
Başkan 
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Ek 3: Kaymakçı,M.,2020.Rodos ve İstanköy Türk‐Müslüman Vakıflarının korunması 
içinYunanistan Kültür ve Spor Bakanı   Lina Mendoni’ye gönderilen 2 Kasım 2020 
tarihli ROİSDER Mektubu 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği/ Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture 
and Solidarity Association 
ROİSDER Head Office  • 1813/4 Sokak,No.2/6,D.2 Ethem 
Bey Apt.,Bostanlı‐Karşıyaka/İzmir/Türkiye •  Tel.: +0090 
(232) 362 06 44•  info@rodosistankoyturkleri.org.tr •  

www.rodosistankoyturkleri.org.tr  
 Contact Person: Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı(Mr)  
  E‐mail: mustafa.kaymakci68@gmail.com / info@rodosistankoyturkleri.org.tr 

 
Sayın Lina Mendoni                                                                       2  Kasım 2020                                        
Kültür ve Spor Bakanı 
Mpoumpoulinas 20‐22 Str,  
106 82 Athens 
 
Sayın Bakan, 
Derneğimiz,  Rodos,  İstanköy  ve  Onikiadalar’dan  göç  ederek  Türkiye’ye  yerleşen 
Türklerin kurmuş olduğu bir sivil toplum örgütüdür. 
Derneğimizin  amaçları  arasında;  Türkiye’ye  göç  etmiş  Rodos,  İstanköy  ve 
Onikiadalı  Türkler  arasında  dayanışmayı  artırma,  kültür,  örf  ve  geleneklerini 
yaşatma ve öğretme ile adalardaki Osmanlı Türklerinden kalma kültür eserlerinin 
yaşatılması,  korunması  ve  restorasyonu  için  çalışan  kurumlara  yardımcı  olma, 
kültürel mirasın korunması ve aslına sadık biçimde muhafazası da dahil her  türlü 
kültürel haklarını korumak için girişimlerde bulunma gibi konular sayılabilir. 
Çalışmalarımızı  gerçekleştirirken  amaçlarımızdan  biri  de  Türk  ve  Yunan  Halkları 
arasında  dostluk  ve  işbirliğinin  geliştirilmesine  yardımcı  olmaktır.    Bu  bağlamda 
her  iki  ülke  arasında  dostluğun  sağlam  temeller  üzerinde  inşa  edilmesi 
dileğimizdir. 
Sayın Bakan, 
Derneğimiz,  her  iki  ülke  arasında  dostluğun  sağlam  temellere  oturtulmasının, 
öncelikle ilişkilerde sorun olan konuların çözümünden geçtiğini düşünmektedir. 
Bunlardan birisi de  “Vakıflar Sorunu”dur. 
Konu  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 
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geçerlidir.” denmesine karşılık  ilk olarak cemaat ve vakıf  idaresini denetim altına 
almak amacı ile hükümet murahhası atanmıştır. 
Buna ek olarak Yunanistan, Rodos’ta olduğu üzere İstanköy’deki vakıfları yüzde 0,6 
oranında emlak vergisine tabi tutmaktadır. Başka bir ifadeyle İstanköy ve Rodos’ta 
yaşayan  Türklere  ait  vakıflardan,  gayrımenkulleri  olan  ticari  bir  kuruluş  ile  aynı 
oranda  emlak  vergisi  alınmaktadır.Buna  karşılık  Yunanistan’daki  Ortodoks 
Hristiyan 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. 
Sayın Bakan, 
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  İstanköy ve Rodos'un Müslüman Türk 
ahalisinin  din  ve  ibadet  özgürlüğü  ile  bağlantılı  bir  mesele  olduğu  aşikardır. 
Bahsekonu  din  ve  ibadet  özgürlüğünün  cemaat  olarak  kullanılabilmesi  için  söz 
konusu  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. 
Sayın Bakan, 
Son  aylarda  İstanköy’de  de  Vakıf  Mallarının  elden  çıkarılması  ile  ilgili  olarak 
soydaşlarımızdan  aldığımız  duyumlara  göre;  İstanköy’e  gerçekleştirdiğiniz 
ziyarette,  hasarlı  camilerin  bakım  ve  onarımının  devletten  beklenilmemesi 
gerektiğini, 2017 depreminde hasar gören, şehir merkezindeki Cezayirli Gazi Hasan 
Paşa  camisinin  restorasyonu  için  gerekli  kaynağın  elde  edilmesi  konusunda  ise 
Vakfa  ait  Çayır/Selveri  bölgesinde  bulunan  38  dönümlük  arazinin  20  dönümlük 
bölümünün  komşu  otel  işletmesine  600  bin  Euro  bedelle  satılmasını  önermiş 
olduğunuz anlaşılmaktadır. 
 Sayın Bakan, 
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Bu  önerinizi,  öncelikle    Vakıf mallarının  satışının  Yunan makamlarınca  teşvikinin, 
en  iyi  ihtimalle  Yunanistan’ın  ülkesindeki  tarihi  ve  kültürel  eserleri  koruma 
bağlamındaki  yükümlülüklerini  kendi  kaynaklarıyla  yerine  getiremediğini  teyit 
etmek olarak yorumluyoruz . Ancak olumsuz bir yaklaşımla söz konusu tutumunuz, 
Yunan makamlarının Vakıf mallarının eritilmesine ilişkin politikayı sürdürdüklerinin 
aleni bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. 
Sayın Bakan, 
Bildiğiniz  üzere,  Türkiye  Balkanlarda  ve  diğer  ülkelerde  Osmanlı  Dönemi’nden 
kalan  vakıf  mallarının    korunması  konularında    işbirliği  içindedir.  Bu  kapsamda  
Türkiye’nin,  Yunanistan’dan  gelecek    işbirliği  taleplerine  de  açık  olacağı 
kanaatindeyiz. Dernek olarak da iki ülke arasında olası bir işbirliği halinde maddi ve 
manevi  her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz. 
Sayın Bakan, 
Dernek  olarak,  Rodos  ve  İstanköy’e  ait  aidiyetimiz  ve  tüzüğümüzün  amaçları 
doğrultusunda konuyla  ilgilenmek durumdayız. Ancak, atalarımızdan bize Vakıflar 
yoluyla  kalan  mirasın  korunması,  en  başta  Yunanistan  Devleti’nin  de 
sorumluluğundadır. 
Vakıf mallarının satılmaması ya da devredilmemesi konularında, hukuki haklarımız 
da saklı kalmak kaydıyla, gerekli duyarlılığı bir sivil toplum örgütü olarak sizlerden 
bekliyoruz. 
Gereğini bilgilerinize derneğimiz adına  arz ediyorum. 
 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı 
Başkan 
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RODOS, İSTANKÖY ve ONİKİADA 

TÜRKLERİ KÜLTÜR ve DAYANIŞMA 

DERNEĞİ’NİN KISA TARİHÇESİ 
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RODOS, İSTANKÖY ve ONİKİADA TÜRKLERİ KÜLTÜR  ve DAYANIŞMA 

DERNEĞİ‘NİN  KISA TARİHÇESİ 

Mustafa KAYMAKÇI 

Giriş 

Türkiye’ye göç eden Rodos ve İstanköy Türklerinin örgütlenmesi çalışmaları, ilk kez 
1959  yılında  Ankara’da  kurulan  “Rodoslular  Kültür  ve  Dayanışma  Derneği”  ile 
başlamış  gibi  gözükmektedir.  Bundan  önce  örgütlenme  konusunda  herhangi  bir 
belgeye  ulaşılamamıştır.  Celalettin  Rodoslu  ve  arkadaşları  tarafından  kurulan 
dernek,  daha  sonra  Rodosluların  yoğun  olarak  yaşamakta  olduğu  İzmir’e 
nakledilmiştir.  Bununla  birlikte  derneğin  bir  etkinliğinin  belirlenemediği  ve 
kapanmış olduğu bilinmektedir.  

Rodos ve İstanköy Türklerinin etkin bir örgütlenmede, çok geç kalınmasının birçok 
nedeni olduğu söylenebilir. En önemli nedeni, Rodos’un 1912’de İtalya tarafından 
işgaliyle birlikte Rodos ve Onikiada  Türkleri için zorlu bir süreç başlamış olmasıdır. 
Özel  olarak  eğitim  ve  kültür  alanına  bakıldığında  da,  tedrici  olarak  yürütülen 
politikalarla  Türkler,    bir  kültürel  soykırımla  yok edilme  ile  karşı  karşıyadırlar. Bu  
kültürel  soykırım  Yunanistan  döneminde  giderek  ivme  kazanmış  ve  iki  dillilik 
temelinde  sürdürülen  eğitim‐öğretim    daha  sonra  1972  yılında    Rodos  ve 
İstanköy’de  sonlandırılmıştır.    Türkler  ortaokul  ve  lise  eğitiminden  sınırlı  şekilde 
yararlanabilmekte  ve  eğitim  açısından  Yunanistan  genelinin  oldukça  altında 
kalmaktadırlar. Orta eğitim ya da  yüksek eğitimden gelen bir meslek ya da kültür 
insanı  çık(a)mamıştır.  Bir  başka  deyişle  aydın  niteliğinde  insanların  yeşermesini 
sağlayacak ortam yaratılmamıştır. Oysa Osmanlı Dönemi’nde Rodos’ta orta ve lise 
düzeyinde  eğitim  veren  okular  vardı.  Buralardan  mezun  olan  Türkler,  gerek 
Osmanlı gerekse Erken Cumhuriyet Dönemi’nde önemli siyaset ve kültür adamları 
olarak  karşımıza  çıkmışlardır.  Bütün  bunların  ışığında  Rodos  ve  İstanköy’de 
yaşamakta  olan  Türklerin  entelektüel  kimlikleri  de  önemli  ölçüde 
düşürülmüş,kültürel  kimliklerinin  korunması  ve  geliştirmeleri  konusunda  bilinç, 
olağanüstü  bir  baskı  içinde  geriletilmiş  ve  geriletilmektedir.  Türk  kimliği  inkar 
edilme noktasına gelmiş bulunmaktadır. 

Bırakınız  Rodos  ve  İstanköy’deki  Türkleri,  Yunanistan’a  verilmesiyle  de    Türklere 
karşı uygulanan kimliklerinin yok edilmesine yönelik devlet korkusunun Türkiye’ye 
göç eden birinci  kuşaktaki  yansımasıdır.  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. 



243 
 

Bu bağlamda kalıcı bir örgütlenme, özellikle Rodos Göçmenleri’nin ağırlıklı olarak 
yaşamakta olduğu Karşıyaka (İzmir)’da 1996 yılında Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı’nın 
önderliğinde bir araya gelmesiyle gerçekleştiriliyor ve Rodos, İstanköy ve Onikiada 
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER) kurulmuştur.  Geçen süreç içinde 
başta Marmaris, Bodrum, Fethiye, Antalya,  İstanbul olmak üzere Türkiye’nin  kıyı 
kentlerinde  yerleşmiş  bulunan  Rodos  ve  İstanköy  doğumlu  Türkler  ve  onların 
çocukları  ile  bağlantılar  kurulmuştur.  Bu  çalışmalar  sonunda  İstanbul  ve  Antalya  
Şubesi  ile  Ankara’da  bir  temsilcilik  açılmıştır.  Yakın  gelecekte  de  diğer  kentlerde 
şube ve temsilcilikler açılması planlanmış bulunmaktadır. 

Derneğin  en  önemli  amacı,  Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin  sorunları  ve  çözüm 
yolları konularında ulusal ve uluslararası farkındalığın oluşturulması doğrultusunda 
etkinlikler  yapmaktır.  Bu  bağlamda,Birleşmiş Milletler  (BM),  Avrupa  Güvenlik  ve 
İşbirliği  Teşkilatı  (AGİT),  Avrupa  Konseyi  (AK)  ve  Avrupa  Ulusları  Federal  Birliği 
(FUEN)  gibi  uluslararası  örgütlerde    de  sorunlarını  aktaracak  çalışmaları 
düzenlemektedir. 

Dernek  yapmakta  olduğu  çalışmalarda;Yunanistan’ın  Rodos  ve  İstanköy’de 
yaşamakta  olan  Türklerin  kültürel  kimliğini  kabul  etmediğini;  ibadetlerini  özgür 
olarak  ifade  etmelerini  engellediğini  ve  Osmanlı  Türklerinden  kalan  kültürel 
mimari  eserlerin  bakımı  ve  korumasına  özen  göstermekten  uzak  bir  uygulama 
içinde  olduğunu  yazılı  kaynaklar,sözlü  görüşmeler  ve  medya  aracılığıyla  
bildirmektedir 

Kültürel soykırıma karşı Yunanistan Devleti’nden  özetle;”•  Türk  kimliklerinin 
kabul  edilmeli  ve  kültürel  kimlikleriyle  örgütlenmelerini  engelleyen  yasa  ve 
baskılara son verilmedir, •  Türk  çocuklarına  çift  dillilik  temelinde  en  azından 
ilköğretim  düzeyinde  anadil  eğitimi  hakkı  verilmelidir,  •Türk    Müslümanlarının 
ibadetlerini özgür olarak   ifade etmeleri sağlanmalıdır, •  Osmanlı 
Türklerinden  kalan  kültürel  eserlerin  korunmasına,  bakım  ve  onarımına  Yunan 
hükümetlerinin  özen  göstermelidir,  •Türk  Müslüman  Vakıf  Malları  Yönetim 
Kurumu üyelerinin, Rodos ve İstanköy Türkleri arasında yapılacak özgür bir seçimle 
gelmeleri gerçekleştirilmelidir.”konularında taleplerde bulunmaktadır.                                              

Diğer  çalışmaları  arasında  Türkiye’ye  göç  etmiş  Onikiadalı  Türkler  arasında 
dayanışmayı  artırmak,  kültür,  örf  ve  geleneklerini  yaşatmak  ve öğretmek  ile  T.C. 
nüfusuna  geçmelerini  sağlamak,  miras  hakları  dahil  her  türlü  sosyal  haklarını 
koruma gibi konular sayılabilir. 

 

Dernek Çalışmaları 

Örgütlenme 

Merkez: 

 1813/4 Sokak,No.2/6,D.2 Ethem Bey Apt.,Bostanlı‐Karşıyaka/İzmir 
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Başkan:Mustafa Kaymakçı                                      

Şubeler: 

 Rodos İstanköy ve Onikiada Kültür ve Dayanışma Derneği İstanbul Şubesi.   

Başkan: Mert Hüdür 

  Rodos İstanköy ve Onikiada Kültür ve Dayanışma Derneği Antalya Şubesi. 

Başkan: Nafize Keyik 

  Ankara Temsilciliği 

Temsilci:Turgut  Tokuş 

 

Sosyal Etkinlikler 

 Rodos ve İstanköylü Kadınlar Toplantıları 

Her ayın ilk Çarşamba gününde dernek binasında bir araya gelinmektedir. 

 Yurtiçi Tanıtım Gezileri Gezileri  

Dernek;  Ankara,  İstanbul,  Bursa,  Bolu,  Denizli,  Afyon,  Eskişehir,  Kastamonu, 
Antalya, Kapadokya, Salihli, Marmaris, Fethiye, Bodrum  ve Ayvalık vb gibi yerlere 
kültür gezileri düzenlemektedir. 

 Adalılar Toplantıları  

İzmir,  İstanbul,  Marmaris,  Fethiye    ve  Bodrum’da  yaşamakta  olan  Rodos  ve 
İstanköy  doğumlu  ve  kökenli  Türkleri  bir  araya  getirmek  amacıyla  toplantılar 
düzenlemektedir. 

 Sosyal Yardımlar. 

Dernek,2017‐2022 yıllarında ihtiyacı olan soydaşımıza imkanlar dahilinde sosyal  
yardımlarını sürdürmüştür 

 Takvim Çalışması 

Dernek,  her  yıl  bir  takvim  çıkarmakta  ve  takvimler  Rodos  ve  İstanköy’deki 
soydaşlara gönderilmektedir. 

 Öğrenci Bursları 

  3  Kasım  2018  Metin  Yurdanur  Açık  Hava  Heykel  Müzesi.Sivrihisar‐
Eskişehir 

  4  Kasım  2018  Anadolu Medeniyetleri Müzesi/  Erim  Tan Müzesi/  Rahmi 
Koç Müzesi/ İsmet İnönü Müzesi/Ankara. 

  5 Kasım 2018.Anıt Kabir Resmi Ziyareti/Ankara 
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kabulü 

5  Şubat  2019‐Dernek  başkanımız  Prof.Dr.Mustafa  Kaymakçı,  Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde 5  Şubat 2019 günü Cumhurbaşkanımız  Sayın Recep Tayyip  Erdoğan 
ve  eşleri  Sayın  Emine  Erdoğan  tarafından  Yunanistan  Başbakanı  Sayın  Aleksis 
Çipras ve eşleri Sayın Peristera Baziana Onurlarına verilen akşam yemeğine Rodos 
ve İstanköy Türklerinin temsilcisi olarak davet edilmiştir. 

Bu  davet,  Yunanistan  Devleti’ne  Türkiye  Cumhuriyeti’nin  Cumhurbaşkanlığı 
kanalıyla doğrudan Rodos ve İstanköy Türklüğüne sahip çıkıldığının iletisi yanında 
derneğimize verilen önemin bir göstergesi olarak yorumlanmaktadır. 

 

Konferanslar 

 21  Şubat  1998.”Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin  Sorunları”/Atilla 
Sunay.T.C.Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Dairesi Başkanı/İzmir 

 6  Mart  1999.”Rodos  ve  İstanköy’deki  Türk  Eserleri  ve  Tarihçesi  “/  Zeki 
Çelikkol.Rodos Eski Başkonsolusu/İzmir 

 15  Mayıs  1999.“Türk‐Yunan  İlişkileri  ve  Avrupa  Birliği”  /  Prof.  Dr.  Erol 
Manisalı/izmir 

 15 Aralık 2000. “Türk‐Yunan  İlişkileri ve Onikiada Türkleri’nin Sorunları”  / 
İnal Batu Roma Eski Büyükelçisi/İzmir 

 2 Kasım 2002. “Son Gelişmeler Işığında Türk –Yunan İlişkileri” / Em. Amiral 
Tanju Erdem/izmir 

  9 Mart 2016. “Rodos Osmanlı Türk Tarihi ve Çeşmeleri” /Dr.Neval Konuk 
Halaçoğlu/İzmir 

 18  Ekim  2017.”Rodos  ve  İstanköy  Türklüğü”/Prof.Dr.Mustafa 
Kaymakçı/Karşıyaka Belediyesi. Çarşı Kültür Merkezi‐Karşıyaka/İzmir  

 15 Mayıs  2018.”Rodos  ve  İstanköy  Türklüğü”/Prof.Dr.Mustafa  Kaymakçı/ 
Ege Üniversitesi /Bornova‐İzmir 

  15  Ekim  2018.«Onikiada  Türklerinin  Sorunları»/Prof.Dr.Mustafa 
Kaymakçı/Başkent Üniversitesi/Ankara 

 18  Mayıs  2022.”Yunan  Algısında  Türk  İmgesinin  Oryantalist 
Kökenleri”/Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı/Yakın Kitapevi/İzmir 
 

Paneller 

 26  Kasım  2000.  “  Türk‐Yunan  İlişkileri  ve  Yunanistan’da  kalan  Türklerin 
Sorunları” /İzmir 

 14 Mayıs 2010. “Yunanistan’daki Türk Azınlığın Sorunları ”/Ankara 

 10/11 Aralık 2014 ‘’Geçmişten Günümüze Rodos ve İstanköy Türklüğünün 
Sorunları ”/ İstanbul 

  6 Mart 2016. “Yunanistan Türklerinin Güncel Sorunları ”/ İzmir 
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 30 Nisan  2014.  “Ötekilerin Hakları:  Rodos’tan  Batı  Trakya’ya  Yunanistan 
Türklerinin Sorunları ”/Bilkent Üniversitesi/Ankara 

 27  Mart  2019‐“Rodos  ve  İstanköy’de  Türk  Vakıfları”    Konuşmacılar:  
Prof.Dr.Mustafa  Kaymakçı  ,  Prof.Dr.Ali  Fuat  Örenç,  Doç.Dr.Fırat 
Yaldız/İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi /İstanbul 

 27  Mart  2019.  “Rodos  ve  İstanköy’de  Yer  Alan  Türk  Vakıfları” 
Konuşmacılar:    Prof.Dr.Mustafa  Kaymakçı  ,Doç.Dr.Fırat  Yaldız/İstanbul 
Türk Ocağı Konferans Salonu‐Çemberlitaş 

 6  Mart  2020.“Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin  Güncel  Sorunları  ”  
Konuşmacılar:  Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı,Doç.Dr.Cihan Özgün,Dr.Meryem 
Orakçı ve Bahadır Selim Dilek /Ankara Üniversitesi/Ankara  

 17  Aralık  2021.“Yunan  Algısında  Türk  İmgesinin  Kökenleri”‐ 
Konuşmacılar:Prof.Dr.Mustafa  Kaymakçı,  Doç.Dr.Nilüfer  Erdem,  Doç.  Dr. 
Çağla D.Tağmat/ Ankara Üniversitesi /Ankara 

 8 Mart 2022.“Yunan Algısında Türk İmgesinin Kökenleri ”‐  
Konuşmacılar:Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı,Doç.Dr.Nilüfer Erdem,Dr.Neval 
Konuk Halaçoğlu/İstanbul Üniversitesi /İstanbul  

 28  Nisan  2022.“Yunan  Algısında  Türk  İmgesi”‐Konuşmacılar: 
Prof.Dr.Mustafa  Kaymakçı,  Doç.Dr.  Nilüfer  Erdem,  Dr.Neval  Konuk 
Halaçoğlu / Trakya Üniversitesi‐Balkan Araştırma Enstitüsü/Edirne 
 

Sempozyum ve Kongreler 

 16 Kasım 2012. “100. yıl dönümünde Balkan Savaşları Kongresi”/İzmir 

Kongrede  Prof.Dr.Mustafa  Kaymakçı  tarafından  “Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin 
Güncel Sorunları “adlı bir bildiri sunulmuştur. 

  21 Haziran 2013.“Uluslararası Bodrum Kongresi”/Bodrum 

Kongrede  Prof.Dr.Mustafa  Kaymakçı  tarafından  “Bodrumla  İlişkiler  Açısından 
İstanköy Türklerinin Sorunları “adlı bir bildiri sunulmuştur. 

  2‐3  Ekim  2014.“Uluslararası  Katılımlı  Rodos  ve  İstanköy  Türklüğü 
Sempozyumu, 2014”/İzmir 

Sempozyumda,  “Rodos  ve  İstanköy  Türklüğü’nün  Güncel  Sorunları  ve  Çözümler” 
Sunuş  Konuşması  ile  “Uyuşmazlık  ‐  Kriz  Sarmalından  Algı  Değişimine  Türkiye  – 
Yunanistan  İlişkileri”,  “Ege  Adaları  Sorunu’nun  Tarihsel  Gelişimi”,  “Gazeteci 
Gözüyle Ege’nin Unutulan Türkleri”, “1947 Paris Antlaşması’nda Adaların Konumu” 
“Avrupa Birliğinde Bireysel Haklar ve Rodos ve İstanköy Türklüğü”, “Yunanistan’da 
Türk ve Diğer Azınlık Hakları”,  “Rodos ve  İstanköy Türkleri’nde Sosyal  ve Kültürel 
Yaşam”,  “Rodos’ta  Türk‐Müslüman  Vakıflarının  Durumu”,  “Rodos  ve  İstanköy’de 
Türk Eserleri”, “Rodos Osmanlı Mimarisi’nden Örnekler: Kütüphane, Saat Kulesi ve 
Rüştiye”    ve    “Rodos  ve  İstanköy  Türkleri’nde  Oyun  Geleneği”  gibi  konular 
işlenmiştir. 
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 23‐24 Ekim 2014.“Dünden Bugüne Batı Trakya Uluslararası Sempozyumu”‘ 
/ İstanbul 

Sempozyumda  Prof.Dr.Mustafa  Kaymakçı  tarafından  “Rodos  ve  İstanköy 
Türklerinin Güncel Sorunları” adıyla bir konuşma yapılmıştır. 

 3 Ekim 2017. “Türkistan Kurultayı”/Kastamonu  

Kurultayda  Prof.Dr.Mustafa  Kaymakçı  tarafından  “Ege  Adaları  Türklerinin 
Asimilasyonunda Sovyet Rusya’nın Dolaylı Etkileri»adlı bir bildiri sunulmuştur. 

 19‐20  Ekim  2017.Uluslararası  Ege  Adaları  Sempozyumu  /  Dokuz  Eylül 
Üniversitesi/İzmir 

Dernek,Türk  Tarih  Kurumu  tarafından  düzenlenen  sempozyumda  düzenleyici 
kuruluş  olarak  kabul  edildi.  Prof.Dr.Mustafa  Kaymakçı  “Yunan  Algısında  Türk 
İmgesi Üzerine Çözümlemeler”  ile   Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı‐Doç.Dr.Aslı Başaran 
“Rodos  ve  İstanköy  Türklüğünün  Güncel  Sorunları  ve  Çözümler”  adlı  bildirileri 
sundu. 

 16 Kasım 2017. “Adalarda Türk‐İslam Kültürü Sempozyum” / Kıbrıs Sosyal 
Bilimler Üniversitesi/ Lefkoşa‐Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  

Sempozyumda Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı. “Yunan Kültüründe Türk Düşmanlığının 
Kökenleri Üzerine Çözümlemeler» adlı bir bildiri sunulmuştur. 

  22‐23  Kasım  2018‐Uluslararası  Rodos  ve  İstanköy  Türklüğü 
Sempozyumu,2018 /İzmir  

Sempozyumda;”Ege  Adaları  Sorunsalı;  Avrupa’da  Azınlık  Hakları  Mücadelesinde 
Bir Öncü Kuruluş:  Fuen; Ulusal Azınlık Olarak Meşru Kabul  Edilen Avrupalılaşma: 
Yunanistan’daki  Türk  Toplumu;    Rodos    ve  İstanköy  Türklerinin  Uluslararası 
Antlaşmalarla Belirlenmiş Hakları; Uluslararası Tanınmışlık‐ Yunanistan’daki Zulme 
Uğramışlık: Rodos ve  İstanköy’de Türk Azınlığı; Yunanistan Yönetiminde Rodos ve 
İstanköy’de  Türk  Etniği  Rodos  ve  İstanköy’de  Türk  Etniği:  Kültür  ve  Haklara 
Yansımalar;  Rodos  ve  İstanköy  Türklüğünde  Kültürel  Aidiyet  Sorunu;  Rodos 
Türklerinin Kültürel Aidiyeti:   Adada Eski Yazı‐Türkçe Kültür ve Edebiyat; Rodos ve 
İstanköy  Türklüğünde  Kültürel    Aidiyetin  Kökenleri  ;  Adaların  Fethinden  sonra 
Şenlendirme  Politikaları;  Rodos  ve  İstanköy’de  Osmanlı‐Türk  Mimari  Eserlerinin 
Bugünü  ; Azınlık Hakları ve  İnsan Hakları Bağlamında Yunanistan'da  (Batı Trakya 
ve  On  iki  Adalar)  Türk  Toplumu;    Lozan  Görüşmelerinde  Ege  Adaları;  Osmanlı 
Döneminde Rodos ve İstanköy'de Güvenlik Sorunu; Yunan İlk Öğretim Kitaplarında 
Türk Kimliği Algısı; Oryantalizmde Türk  İmajı; Oryantalizmin Hayal Kırıklığı‐Rodos 
ve İstanköy” adlarıyla bildiriler sunulmuştur. 

 10‐11  Ekim  2019‐“Uluslararası  Rodos  ve  İstanköy  Türk  Vakıfları 
Sempozyumu,2019”/ Yaşar Üniversitesi/İzmir  
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Sempozyumda;”Vakıfların Yeri; Rodos ve İstanköy’de Kimlik, Mekân ve Vakıf İlişkisi 
Üzerine  Tespitler;    İkinci  Bölüm  Uluslararası  Hukukta  “Vakıf”  Statüsü  AB 
Hukukunda Vakıflar; Uluslararası Antlaşmalar Bağlamında Onikiada Türk Vakıfları 
ve Yunanistan Yönetiminin Uygulamaları  ; Üçüncü Bölüm Rodos ve  İstanköy Türk 
Vakıflarının  Dünü  XVIII.  Yüzyıl  Başlarında  Rodos  Adası’ndaki  Müslümanlara                 
Ait  Evkâf  ;  Bir  Vakıf  Kurumu  Olarak  Süleymaniye  Medresesi  ;  Kanuni’nin  Rodos 
Vakfiyesi;  Rodos  ve  İstanköy’deki  Vakıfların  Sosyal  Yaşama  Etkileri  Rodos  ve 
İstanköy  Vakıflarının  Toplum  Hayatına  ve                          Bayındırlığa  Katkıları  ; 
Yunanistan’daki  Türk  Vakıfları:  Hukuki  Statüsü,  Siyasetle  Etkileşimi  ve  Sosyal 
Yaşamdaki Yeri Çerçevesinde Türk Vakıflarının Tahlili; Rodos Halk Kültüründe Türk 
Müslüman  Vakıflarının  Yeri;  Onikiada’da  Dünden  Bugüne  Yağmalanan  Osmanlı 
Mirası: Mum Gibi Eriyen Vakıflar; Rodos Türk Ağızları ; Rodos ve İstanköy’de Türk 
Vakıf Eserleri Bir Taraftan İlgisizlik ve Yıkım Diğer Taraftan Onarım Arasında Rodos 
ve  İstanköy’deki Osmanlı‐Türk   Mimari  Eserleri‐  Rodos  Türk Vakıf  Eserleri;  Rodos 
Türk  Çeşmeleri;  Türkiye‐Yunanistan  İlişkileri  İstanköy  ve  Rodos  Adalarında  Türk‐
Yunan  Çatışması:  Küreselleşme  ve  Transformasyon;  Yunanistan’daki  Müslüman 
Türk  Azınlığının  Sorunlarının  Uluslararası  ve  İç  Hukuk  Bakımından 
Değerlendirilmesi; Türkiye  ‐ Yunanistan  İlişkilerinde “Vakıflar”:   Karşılaştırmalı Bir 
Çözümleme  ;  Yunanistan’da  Dini  Vakıfların  Hukuksal  Açıdan  karşılaştırmalı 
Görünümleri”adlı bildiriler sunulmuştur. 

 21‐22  Mayıs  2022‐“100.Yılında  Mübadele  ve  Türk‐Yunan  İlişkileri 
Kongres,2022i”/Samsun 

Kongrede  Prof.Dr.Mustafa  Kaymakçı  tarafından  “Yunan  Algısında  Türk  İmgesi 
(Kökenleri  ve Dostluk İçin Kültürel Çıkış Yolları)”adlı bir bildiri sunulmuştur. 

 

Basın Açıklamaları476 

 8 Aralık 2000.“Süleymaniye Medresesi’nde Yıkımı Durdurun” 

 28  Aralık  2010.”Rodos  Adası’ndaki(Yunanistan),  Rodos    Müslümanları 
Kardeşlik ve Kültür Derneği’ne  Yapılan Saldırı’yı Kınıyoruz” 

 28  Aralık  2011.“  Yunanistan  Hükümeti’ni  Osmanlı  Türkleri’nden  Kalan 
Mimari Eserleri Bir İnsanlık Kültür Mirası Olarak Kabul Etmeleri Gerektiğini             
Hatırlatmak İstiyoruz.” 

 12  Temmuz  2011.”Murat  Reis  Kulliyesi’nin  Avlusuna  Belediye 
Konservatuarı İnşa Ediliyor” 

 26  Şubat  2018.“Rodos(Yunanistan)’da  Yıkılma  Aşamasındaki  Murat  Reis 
Külliyesi’nde Restorasyon Çalışmalarına Başlanacakmış.” 

 9  Aralık  2018.“Rodos’taki Murat  Reis  Külliyesi  Yıkılma  Aşamasındadır  ve 
Son Olarak Külliye İçindeki Şekip Paşa Türbesi Yok Edilmiştir.” 

                                                            
476 Bkz:https://rodosistankoyturkleri.org.tr/ 
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 11  Ocak  2019.“Yunanistan  İstanköy(Kos)  adasında  Türk‐Müslüman  Vakıf 
Malları haraç‐mezat elden çıkarılıyor”. 

 11  January  2019.“Turkish‐Muslim  Foundation  Goods  in  Greece  (Kos)  are 
being sold out by auction.” 
22  Ağustos  2020.“Anadolu  Ajansı  Basın  Açıklaması:    Yunanistan'ın 
silahlandırdığı  adalar  Türkiye  için  tehdit.”  https://www.aa.com.tr 
/tr/dunya/yunanistanin‐silahlandirdigi‐adalar‐turkiye‐icin‐tehdit/1949792 

 2 Kasım 2020.“Yunanistan  İstanköy(Kos) Adasında Türk‐Müslüman   Vakıf 
Malları Haraç‐Mezat Elden Çıkarılıyor”(Türkçe ve İngilizce) 

 27  Aralık  2020.“Yunanistan’nın  “Onikiadalarda  Türk    Yoktur”İddiası’nı 
Şiddetle Kınıyoruz (Türkçe ve İngilizce) 

 26  Ocak  2021.“Türkiye  ve  Yunanistan  Arasında  Yapılan  İstikşafi 
Görüşmelerde Rodos Ve İstanköy Türklerinin Sorunları Dikkate Alınmalı “ 

 19  Mart  2021.“Yunanistan,Batı  Trakya  Türklerinin  yanı  sıra  Rodos  Ve 
İstanköy Türklerinin De Türk Kültürel Kimliğini Kabul Etmeli “ 

 24 Mart  2021."Yunanistan’ın  Bağımsızlığını  Kazanma  Sürecinde  Türklerin 
Büyük Bir Katliama Uğradığı Unutulmamalı"  

 28  Nisan  2021."ABD  Başkanı  Joe  Biden'ın  1915  Olaylarını  "Soykırım" 
Olarak Nitelemesini Şiddetle Kınıyoruz"  

 28  Nisan  2021."Yunanistan,Batı  Trakya  Türklerinin  yanı  sıra  Rodos  Ve 
İstanköy Türklerinin de Türk Kültürel Kimliğini Kabul Etmeli"  

 15 Haziran 2021. “ABD'nin Din Konusundaki Raporuna Rodos ve  İstanköy 
Türklerinin de İbadet Konusunu Eklenmeli” 

 17  Haziran  2021.“Yunanistan’ın  İstanköy  Adasındaki    Müslüman  Türk 
Vakfı’na  Ait  Defterdar  İbrahim  Efendi  Camii’nin  Şadırvanının  Taşınarak 
Yıkılmasını Şiddetle Kınıyoruz.”  

 18  Ağustos    2021."Yunanistan'ın  İstanköy  Adasında  Türk‐Müslüman 
Vakıflarına Ait Kültürel Eserler Haraç‐Mezat Satılmaya Devam Ediyor. “ 

  24 Mart 2022.“İstanköy adasında Türk‐Müslüman Vakıf Mallarının haraç‐
mezat satılması,   Yunan Politikacı ve Milletvekili Konstantinos Skandalidis 
tarafından kaleme alınan bir kitapta da belgelendi” 

 24 Mayıs 2022. “Yunanistan, Osmanlı Türklerinden Kalan Mimari Eserlerin 
Adlarını Değiştiriyor Ve Türk Vakıflarına Ait Malların Haraç‐Mezat Satışını 
Yapıyor”  

 

Araştırma Projeleri 

 Rodos ve İstanköy Türklerinde Oyun Geleneği Projesi 

Rodos  ve  İstanköy’de  24‐28  Ekim 2008  tarihlerinde,  “Anadolu  ve  Balkanlar Halk 
Çalgıları‐Halk  Oyunları‐Geleneksel  Giyim  Kuşam  ve  Halk  Müziği  Müze  ve  Arşivi 
Oluşturulması  Projesi”  kapsamında,  “Rodos  ve  İstanköy  Türkleri’nde  Oyun 
Geleneği Projesi” yürütülmüştür. Projede, M. Öcal Özbilgin, Cengiz Aydın, Mustafa 



250 
 

Kaymakçı,  Abdurrahim  Karademir  ve  M.  Aykut  Mis  araştırıcı  olarak  görev 
yapmışlardır. 

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

Dernek tarafından Haziran 2013 tarihinde başlatılan ve Ocak 2014 tarihinde saha 
çalışması  tamamlanan  “Rodos,  İstanköy  ve  Onikiada  Türklüğünün  Yakın  Tarihi 
Üzerine  Sözlü Tarih Projesi”adıyla bir  çalışma yürütülmüştür. Proje  ile  Türkiye’de 
yaşayan  ve  halen  Rodos  ve  İstanköy  Adası’nda  ikamet  eden  Rodos  ve  İstanköy 
Türklerinin 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 ve bunların uluslar arası bilimsel etik ve teknik standartlarına uygun 
bir  şekilde  arşivlenmesi  amaçlanmıştır.  Bu  şekilde  Rodos  ve  İstanköy  Türkleri 
üzerine  sözlü  tarih  çalışmasıyla  yaşayan  kişilerin,  aileleri  ve  geçmişleri  ile  ilgili 
belleklerde  saklı  olan  anıları  ve  geçmişe  ait  daha  önce  hiçbir  yazılı  ya  da  görsel 
alana  kaydedilmemiş  sözlü  kanıtlar  kaynaklar  mülakat  yoluyla  kayıt  altına 
alınmıştır.  Projede,  Mustafa  Kaymakçı,  Cihan  Özgün,  Sabri  Sürgevil  ve  Ahmet 
Kırevliyası  görev  almışlardır.  Proje  Kesin  Raporu,  Kasım  2014  tarihinde 
tamamlanmıştır. 

 Rodos  ve  İstanköy’de Türklere  ait  haksız  bir  şekilde el  konulan Taşınmaz 
Mallar çalışması projesi 

  

Lisanüstü ve Doktora Çalışmalarını Yönlendirme 

 Sema Kılıçaslan,“Rodos ve İstanköy Türklüğünün Sosyal Durumu”.Doktora 
Tezi.Gazi Üniversitesi,2019/Ankara 

 Gizem  Tamgaç,“İkinci  Dünya  Savaşı’nda  Rodos  ve  İstanköy  Türklüğü”. 
Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi/İzmir 

 Gökçe Emeç,“İstanköy Türklerinin Geçiş Ritüelleri”  Yüksek Lisans Tezi.Ege 
Üniversitesi/İzmir 

 İsmail  Kurt,“Rodos  Türk  Ağızları”  (İnceleme‐Metin‐Dizin)”  Doktora 
Tezi”.Pamukkkale Universitesi, 2021/Denizli 

 Alper  Alıcı,”Onikiada’da  Türklerin  Durumu(1947‐2017)  ve  Türk‐Yunan 
İlişkilerine Etkisi.” Yüksek Lisans Tezi .Marmara Üniversitesi, 2021/İstanbul 
 

Mektuplar 477 

 10 Nisan 2012.Andreas Gross’a Mektup/İsviçre(İngilizce) 

 27  Şubat  2014.Yunanistan  Ankara  Büyükelçiliğine 
Mektup/Ankara(İngilizce) 

                                                            
477 Bkz: https://rodosistankoyturkleri.org.tr/ 
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 28 Nisan 2014.Rodos Vakıf Malları Yönetim Kurumu Başkanlığı’na/ Rodos 
–Yunanistan(Türkçe) 

 15  Ocak  2019.İstanköy  Vakıf  Malları  Yönetim  Kurumu  Başkanlığı’na/ 
İstanköy –Yunanistan(Türkçe) 

 16  January  2019.Alexis  Tsipras/  Prime Minister  of  the  Greek  Republic  / 
Athens‐Greece(İngilizce) 

 2  Kasım  2020.Yunanistan  Kültür  ve  Spor  Bakanı  Sayın  Lina’ya  yazılan 
mektup (İngilizce) 

 2  Kasım  2020.İstanköy  Vakıf  Malları  Yönetim  Kurumu      Başkanlığı’na  
yazılan mektup (Türkçe ve İngilizce) 

 27  Aralık  2020  .Emmanouil  N.  Konsolas    “Onikiadalar                       
Turizm Bakan Yardımcısı’na yazılan mektup (İngilizce ) 

 27 Aralık 2020.Greek City Times Editorü’ne    yazılan mektup (İngilizce) 

 28  Ocak  2021.Yunanistan  Din  İşleri  Bakanlığı'na  Rodos  ve  İstanköy'de 
İbadet Özgürlüğünün kısıtlanmaması için  gönderilen mektup. (İngilizce) 

 22  Şubat  2021.Birleşmiş  Milletler  Uluslararası  Sivil  Toplum  Kuruluşları 
Konferansı (Ingo’s) Başkanlığına  Rodos Ve İstanköy Türklerinin Sorunlarını 
İçeren Mektup (İngilizce) 

 1 Mart  2021.Birleşmiş Milletler  Anti‐Semitik, Müslüman  Karşıtı  ve  Diğer 
Dini  Hoşgörüsüzlük  Türleri  ve  Nefret  Suçları  Avrupa  Konseyi  Özel 
Temsilciliğine  Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin  Sorunlarını  içeren  mektup 
(İngilizce) 

 14  Haziran  2021.ABD  Büyükelçiliklerine  Rodos  ve  İstanköy'de  Türk‐
Müslüman ibadethanelerin tahrip  edilmesi ile ilgili bilgilendirme mektubu 
(İngilizce) 

 20  Ağustos  2021.Yunanistan  Kültür  ve  Spor  Bakanlığına  İstanköy  vakıf 
mallarının haraç‐mezat  satışını durdurmaları mektubu(İngilizce)  

 20  Ağustos  2021.İstanköy  Vakıf  Malları  Başkanlığına  İstanköy  vakıf 
mallarının haraç‐mezat  satışını durdurmaları mektubu(Türkçe ve İngilizce) 

 20  Ağustos  2021.Yunanistan  Ankara  Büyükelçiliğine      İstanköy  vakıf 
mallarının haraç‐mezat  satışını durdurmaları mektubu(İngilizce) 

 23  Ağustos  2021.Yunanistan'ın  İstanköy  Türk‐Müslüman  Vakfı'na  ait 
malların  Haraç‐Mezat  Satışını  durdurulması  için  Avrupa  Konseyi'ne 
gönderilen mektup. (İngilizce) 

 23  Aralık  2021.Yunanistan’a      soydaşlarımıza  anadillerini  öğrenme 
haklarının verilmesi için  FUEN'e  yazılan mektup(İngilizce) 

 7  Şubat  2022‐Yunanistan’ın  Ege  Üniversite  Rektörlüğü’ne  Süleymaniye 
Medresesi’nin Müze durumuna getirilmesi mektubu(İngilizce) 

 10 Mayıs 2022.İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu’na vakıf Mallarına 
sahip çıkılması için gönderilen mektup (Türkçe)    
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Etkinliklere Katılım 

 19  Haziran  2017.”8.Uluslararası  Ramazan  8.Uluslararası  Ramazan 
Etkinlikleri”/Keçiören Belediyesi/Ankara. 

Dernek  olarak  Batı  Trakya  Türkleri  ile  ortaklaşa  Stant  açıldı.  Keçiören  Belediyesi 
Mustafa AK‘a derneğimizin bir plaketi verildi. 

  9  Haziran  2018.”9.Uluslararası  Ramazan  8.Uluslararası  Ramazan 
Etkinlikleri”/Keçiören Belediyesi/Ankara.  

Dernek  olarak  Batı  Trakya  Türkleri  ile  ortaklaşa  Stant  açıldı.  Keçiören  Belediyesi 
Mustafa AK’a,Murat Reis Külliyesi’nin  son durumunu bildiren bir  fotoğraf hediye 
edildi. 

  27  Eylül  2021.  “15.Balkanlar  Halk  Dansları  ve  Kültür  Festivali”‐
Konak/İzmir 

Dernek olarak Stant açıldı. 

  13 Ekim 2021. “9.Uluslararası Balkan Festivali”‐Buca/İzmir 

Dernek olarak Stant açıldı. 

  16  Kasım  2021.”Mora  Katliamı  ve  Anadolu'da  Yunan  Mezalimi 
Sempozyumu”‐Konak/İzmir 
 

FUEN478 Genel Kurulları 

 7‐11 Mayıs 2014.”FUEN Genel Kurulu”/Fruesten(Almanya) 

Dernek FUEN Üyeliğine kabul edildi.Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı katıldı.  

  12‐16 Mayıs 2015.”FUEN Genel Kurulu”/Gümilcine(Yunanistan) 

Fuen  Kongresi’nde  Prof.Dr.Mustafa  Kaymakçı  tarafından  ”Rodos  ve  İstanköy 
Türklerinin  Sorunları  ‘adlı  bir  konuşma  yapıldı.  Prof.Dr.Mustafa  Kaymakçı  ve 
Ahmet Kırevliyası katıldı.  

                                                            
478 Avrupa Ulusları Federal Birliği (Federal Union of European Nationalities‐FUEN) 
Avrupa'nın  yerli  ulusal  azınlıklar,  milliyetler  ve  dil  gruplarının  ana  savunucusu  ve  en  büyük  çatı 
örgütüdür. Şu anda 36 Avrupa ülkesinden 106 üye kuruluşu çatısı altında birleştirmekte   ve her yıl 
yeni üyeler katılmaktadır. 
Avrupa azınlıklarının bölgesel, ulusal ve özellikle Avrupa düzeyinde çıkarlarını temsil eden bir karşılıklı 
destek topluluğudur. 
Avrupa bölgeleri, politika yapıcılar, bilimsel enstitüler, kültür ve eğitim kurumları, gençlik örgütleri, 
medya ve diğer ortaklardan oluşan geniş bir ağı sürdürmektedir. 
Avrupa azınlıklarının kimliğini, dilini, kültürünü, haklarını ve geleneklerini korumak ve geliştirmek için 
çalışır. 
Uluslararası  kuruluşlarda,  Avrupa  Birliği'nde,  Avrupa  Konseyi'nde,  Birleşmiş Milletler'de  ve AGİT'te 
azınlıkların sesidir.(Bkz: https://www.fuen.org/) 
Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür  ve Dayanışma Derneği, 2014’de FUEN’in üyesi olmuştur.   
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 18 ‐22 Mayıs 2016. “FUEN Genel Kurulu”/Varşova(Polonya) 

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı katıldı. 

 17‐ 21 Mayıs 2017. “FUEN Genel Kurulu”/ Cluj‐Napoca (Romanya)  

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı ve Atıl Hacımemni  katıldı.  

  21‐23 Haziran 2018. “FUEN Genel Kurulu”/ Leeuwarden (Hollanda) 

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı ve Recep Pamuk katıldı.  

  2‐16  Haziran 2019. “FUEN Genel Kurulu”/Bratislava (Slovakya). 

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı ve Duygu Tavşancı katıldı.  

 

FUEN Genel Kurul Kararları479 

 18 ‐22 Mayıs 2016. “FUEN Genel Kurulu Kararı”/Varşova(Polonya) 

Kararın  özeti:”  Rodos  ve  İstanköy’de  Yaşamakta  Olan  Türklerin  Kültürel  Kimliği 
Kabul  Edilmelidir.  Rodos  ve  İstanköy’de  Yaşamakta  Olan  Türklere,Türkçe  Eğitim‐
Öğretim Hakkı Verilmelidir”. 

 17‐ 21 Mayıs 2017. “FUEN Genel Kurulu Kararı” / Cluj‐Napoca (Romanya)    

Kararın Özeti:”Fuen Genel Kurulu, Rodos ve İstanköy Türk Toplumunu Temsil Eden  
Mustafa Kaymakçı’nın  Yunanistan’dan Sınır Dışı Edilmesini Kınıyor.”      

 21‐23 Haziran 2018. “FUEN Genel Kurulu Kararı”/ Leeuwarden (Hollanda)  

Kararın  Özeti:”Yunanistan’da  Rodos  ve  İstanköy  Türk/Müslümanlarına    Ait  Vakıf 
Malları Zorla Elden Çıkarılmakta ve Yok Edilmektedir. “                                                                          

   9‐12 Eylül 2021. “FUEN Genel Kurulu Kararı”/ Tries(İtalya)  

Kararın Özeti: “Yunanistan tarafından Rodos ve İstanköy Türklerinin, Türk kimlikleri 
kabul  edilmeli  ve  kültürel  kimlikleriyle  örgütlenmelerini  engelleyen  yasa  ve 
baskılara  son  verilmedir,  Türk  çocuklarına  çift  dillilik  temelinde  en  azından 
ilköğretim  düzeyinde  anadil  eğitimi  hakkı  sağlanmalıdır,Türk    Müslümanlarının 
ibadetlerini  özgür  olarak      ifade  etmeleri  hakları  iade  edilmeli,  Osmanlı 
Türklerinden  kalan  kültürel  eserlerin  korunmasına,  bakım  ve  onarımına  Yunan 
hükümetlerinin özen göstermelidir, Türk Müslüman Vakıf Malları Yönetim Kurumu 
üyelerinin,  Rodos  ve  İstanköy  Türkleri  arasında  yapılacak  özgür  bir  seçimle 
gelmeleri gerçekleştirilmelidir.” 

 

 

                                                            
479 Bkz: https://rodosistankoyturkleri.org.tr/ 
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FUEN TAG480 Toplantıları 

•  10/11 Kasım 2015.”FUEN Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) 
Toplantısı” .Bakü‐ (Azerbaycan) 

•  24‐27 Ekim 2017.”FUEN TAG 4. Yıllık Toplantısı”. İzmir(Türkiye) 

Rodos,  İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin  (ROİSDER) 
ev sahipliğinde gerçekleşti. 

•  15‐18 Kasım 2018.”FUEN TAG 5. Yıllık Toplantısı”. Komrat‐Gagavuz Özerk 
Bölgesi(Moldavya Cumhuriyeti) 

Gagavuz Özerk Bölgesi başkanı İrina Vlah’a derneğimizin plaketi  ile birlikte Rodos 
ve İstanköy Türklerinin  kültürel soykırımı sorunları anlatıldı.  

•  22 Aralık 2020. “FUEN TAG 6.Yıllık Toplantısı” Zoom Tekniği 

 

Yurt Dışı Toplantı 

 28  Kasım  2013.Birleşmiş  Milletler  Azınlık  Sorunları  Forumu 
Cenevre(İsviçre) 

Forumda,  Mustafa  Kaymakçı,  Rodos  ve  İstanköy’de  yaşayan  Türklerin  sorunları 
dile getirmiştir. Yapılan  iki konuşmada, Batı Trakya Türk Azınlığı’na kıyasla Rodos 
ve  İstanköy’de  yaşayan  Türklerinin  sorunlarının  çok  daha  az  bilindiği,  1947  Paris 
Antlaşması  ile  Yunanistan’a  bırakılan  adalarda  yaşayan  Türklerin  Yunanistan 
tarafından “Yunan Müslümanları” olarak nitelendirildiği, adalarda yaşayan yaklaşık 
6.000 Türkün anadilde eğitim hakkında mahrum bırakıldığının altını çizilmiş ve dini 
alanda  ise  1972’den  bu  yana  müftülük  makamının  boş  olduğu  İngilizce  olarak 
anlatılmıştır.Ayrıca  Avrupa  Batı  Trakya  Dernekleri  Federasyonu  ile  birlikte 
“Yunanistan Türklerinin Güncel Sorunları” adlı bir panel düzenlenmiştir. 

 27/30 Ağustos 2015.Rodos ve İstanköy Çalışma Ziyareti 

                                                            
480 FUEN TAG:FUEN Türk Azınlıkları Çalışma Grubu (TAG) 

Türk Azınlıkları Çalışma Grubu (TAG);Alman ve Slav Azınlıkların Çalışma Grupları ile birlikte FUEN Alt 
çalışma gruplarından birisidir.Düzenli  aralıklarla  toplanarak Avrupa’da var olan Türk  topluluklarının 
temsilcisi örgütlerle dayanışmayı sağlamaktadır. 
Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği,aynı zamanda  FUEN TAG’ın da bir 
üyesidir. 
Derneğimizin  yanı  sıra,Batı  Trakya Türk Azınlığı’nın  temsilcileri  (ABTTF), Batı  Trakya Azınlığı  Yüksek 
Tahsilliler  Derneği  (BTAYTD)  ve  Dostluk,  Eşitlik,  Barış  (DEB)  Partisi,  Rusya’dan  Bars  El  (Karaçay‐
Balkarlar),  Birlik  (Nogaylar)  ve  Milletlerarası  Meshet  Türkleri  Cemiyeti  VATAN  (Ahıska/Mesket 
Türkleri), Ukrayna’dan Kırım Tatar Milli Meclisi (Kırım Tatarları) ve Ukrayna Tatarları (Kırım Karaylar) 
ile  Azerbaycan’dan Meshet  Türkleri  Cemiyeti  Azerbaycan  VATAN’ın  (Ahıska/Mesket  Türkleri)    gibi 
örgütler,FUEN TAG’ın üyesidirler.TAG, FUEN’e üye olmayan Türk azınlık ve/ya da  gruplarının FUEN’e 
üye olması  için girişimlerini sürdürmektedir.  
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  30  Eylül/1  Ekim  2015.  Avrupa Güvenlik  ve  İşbirliği  Teşkilatı(AGİT)  İnsani 
Boyut Uygulama Toplantısı.Varşova(Polonya) 

Dernek  başkanı Mustafa  Kaymakçı’nın  yapmış  olduğu  sunumda,  Yunanistan’daki 
Türk varlığının Batı Trakya ile sınırlı olmadığını belirterek Rodos ve İstanköy başta 
olmak  üzere  Onikiada’da  9.000  üstünde  Türk’ün  yaşadığını,  eğitim  ve  din 
özgürlüğü  alanlarında  ciddi  sorunlarla  karşılaştığının  altını  çizmiş  ve  Anadilde 
eğitim hakkının iade edilmesini istenmiştir. 

 29/30  Ekim  2015.  Avrupa  Güvenlik  ve  İşbirliği  Teşkilatı(AGİT)  Ek  İnsani 
Boyut  Toplantısı.  “Azınlıkların  Korunmasına  AGİT’in 
Katkısı”.Viyana(Avusturya) 

Toplantıda  Prof.Dr.Mustafa  Kaymakçı  tarafından  “Yunanistan  Türklerinin  Güncel 
Sorunları” adlı bir bildiri sunulmuştur. 

 24‐27  Ocak  2016.Avrupa  Konseyi  Parlamenterler  Meclisi  Toplantısı 
Çalışma Ziyareti. Strazbourg(Fransa) 

AKPM  Azınlık  Halkları  Alt  Komitesi  Başkanı  Viorel  Riceard  Badea,  Azerbaycan 
Ulusal  Delegasyonu  Başkan  Yardımcısı  Vusal  Huseynov,  AKPM  İzleme  Komitesi 
Gürcistan  Raportörü  Boriss  Cilevics,  Gürcistan  Ulusal  Delegasyonu  üyesi  Guguli 
Magrazde,  Irkçılık  ve  Hoşgörüsüzlüğe  Karşı  Avrupa  Komisyonu  (ECRI)  Yönetici 
Sekreteri  Stephanos  Stavros,  Avrupa  Konseyi  Siyasi  Tavsiyeler  Direktörlüğü 
Başkanı Alexander Guessel ile Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Ofisi Direktör 
Vekili Nikos Sitaropoulos ile görüşmelerde bulunmuştur. 

Strazburg’da  üst  düzey  görüşmeler  gerçekleştiren  heyet,  ayrıca  Avrupa  Konseyi 
Genel  Sekreteri  Thorbjørn  Jagland  ile  Türkiye  Cumhuriyeti  Dışişleri  Bakanı  ve 
AKPM Eski Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelmiştir. 

Görüşmelerde dernek başkanı Kaymakçı, Onikiada’nın Lozan Barış Antlaşması’nın 
imzalandığı  dönemde  Yunanistan’a  ait  olmaması  gerekçe  gösterilerek  Rodos‐
İstanköy  Türklerinin  azınlık  olarak  tanınmadıklarını  anlatmış  ve  günümüzde 
adalardaki  Türklerin  anadilde öğrenim  ‐eğitim  ve dini  liderini  seçme haklarından 
mahrum  bırakıldıklarını  ifade  etmiştir.  Bunların  yanında  adalardaki  Osmanlı 
kültürel  mirasına  ait  tarihi  eser  ve  yapılarının  onarımının  ihmal  edildiğini  ve 
yıkılmak üzere olduklarını örnekler vererek kanıtlamıştır. Bu bağlamda bir insanlık 
hakkı  olan  kimliklerin  korunmasında  Avrupa  Konseyi’nin  daha  etkin  rol  alması 
talebinde  bulunmuş,  gerekli  düzenlemeler  yapılmadığı  taktirde  21.  yüzyılda 
adalardaki Türk kimliğinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ve bunun bir 
asimilasyon olduğunu ilgililere aktarmıştır. 

 13‐17  Eylül  2017.  Avrupa  Güvenlik  ve  İşbirliği(AGİT)  Toplantısı. 
Warşova(Polonya) 

  Eylül 2019. Milletler Azınlık Sorunları Forumu. Cenevre(İsviçre) 
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Prof.Dr.Mustafa  Kaymakçı,Rodos  ve  İstanköy  Türklerininin  Sorunları’nı  bir  bildiri 
ile  gündeme  getirmiş,ancak  Yunanistan  temsilcisi,”Adalarda  Türk  yoktur.” 
açıklamasını yapmış bulunmaktadır. 

 

Medya Çalışması 

TV Programları 

 4 Nisan 2004, TRT 1.  

Prof.Dr.Mustafa  Kaymakçı,  “Rodos  ve  İstanköy’deki  Türklerin  Sorunları  “adlı  bir 
programa katılmıştır.  

 12 Ocak 2016, KANAL35. 

Prof.Dr.Mustafa  Kaymakçı,”Rodos  ve  İstanköy  Türklerinin  Yakın  Tarihi”  kitabı 
hakkında bir söyleşi yapmıştır. 

 18 Şubat 2016,EGETV.  

Prof.Dr.Mustafa  Kaymakçı,  “Rodos  ve  İstanköy’deki  Türklerin  Sorunları”hakkında 
bir söyleşi yapmıştır. 

 19 Şubat 2016,KANAL35. 

Zehra  Bastiyalı  ve  Yıldız  Ertemay,“Rodos  ve  İstanköy’deki  Türklerin 
Sorunları”hakkında bir söyleşi yapmışlardır. 

 

Fotoğraf  ve Resim Sergileri 

 2006. Mimar Salih Seymen Rodos Fotoğrafları Sergisi/İzmir 
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TEŞEKKÜR 
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Bunlar şunlardır;  

Necdet Hayta,”Rodos ve İstanköy  Kısa Tarihi”, 

Cihan Özgün, “Rodos ve İstanköy  Türk Toplumunda  Kimlik‐Anadil ve Okul İlişkisi”, 

Olcay Pullukçuoğlu Yapucu‐Mustafa Kaymakçı” Rodos ve İstanköy  Türk 
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Meryem Orakçı‐Mustafa Kaymakçı‐ “Rodos ve İstanköy  Türk Toplumunda 
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Mustafa Kaymakçı,”Rodos  ve İstanköy Türklerinin Güncel Sorunları”, 

Mustafa Kaymakçı, “Rodos ,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma 

Derneği’nin Kısa Tarihçesi” 

Mengü Noyan Çengel’e  teşekkür ediyorum. 
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