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ISCRES (ULUSLARARASI GİRİT ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU)

Uluslararası Girit Çalışmaları Sempozyumu (ISCreS), mensupları arasında ulusal ve 
yurtdışındaki üniversitelerde görev yapmakta olan akademisyen, araştırmacı ve 
sivil toplum örgütlerinin yönetici ile temsilcilerinin bulunduğu Girit tarihi, toplumu 
ve kültürü üzerine akademik çalışmalar yapmayı misyon edinmiş Türkiye'deki 
akademik bir organizasyondur.

Girit adasının geçmişten günümüze tarihsel, sosyal ve kültürel yapısını araştırmak; 
ulusal ve uluslararası tarihçi, sosyolog, antropolog, dilbilimci, halkbilimci, 
ekonomist ve sosyal ve beşeri bilimlerdeki diğer araştırmacıları yerel ve yabancı 
kaynakları kullanmaya, onları alan araştırması ve kavramsal tartışmalarda 
bulunmaya teşvik etmek; Türkiye ve Yunanistan'da ya da bir başka ülkede Girit 
mirasını tanıtmak; Türkler, Yunanlılar ve diğer Balkan ve Akdeniz ülkeleri halklarının 
ortak yönlerini belirlemek; bu sayede halklar, dinler, kültürler arasındaki işbirliğini 
inşa etmek (ya da yeniden inşa etmek) ISCreS'in amacıdır.

Kısacası, ortak deneyimleri ve dans, müzik gibi ortak kültürel yönleri akademik 
çalışmalar vasıtasıyla bir araya getirmek istemekteyiz. Bu amaç doğrultusunda,  
ISCreS uluslararası sempozyumlar ve kitaplar ortaya koymakta, “Giritliler 
Federasyonu” gibi sivil toplum örgütlerine ve -Türkiye'de Türkçenin haricinde 
zaman zaman Yunanca ve Arapça da yayınlanan- “Giritliler Gazetesi”ne katkı 
sağlamaktadır.

“Uluslararası Geçmişten Günümüze Girit Sempozyumu: Tarih, Toplum, Kültür” 
adını taşıyan ve Kuşadası Belediyesi, Giritliler Kültür, Dostluk ve Yardımlaşma 
Derneği ve ISCreS ortaklığındaki ilk sempozyum, 16-18 Ekim 2015 tarihlerinde 
Kuşadası Aydın'da düzenlenmiştir. Yunanistan, Fransa, Lübnan ve Türkiye'den 
farklı üniversite ve kuruluştan 29 akademisyen ile kuruluş temsilcileri bu 
sempozyuma katkı sağlamıştır. Sunulan bildiriler ise Kuşadası Belediyesi'nce 2017 
yılında kitaplaştırılmıştır.

ISCreS tarafından düzenlenecek “Türkiye'de Girit Araştırmaları” adını taşıyan 
ikinci sempozyum 01-03 Şubat 2019 tarihleri arasında Charisma de Luxe Hotel, 
Kuşadası Aydın'da gerçekleşecektir.

ABOUT ISCRES (INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON CRETAN STUDİES)

International Symposium on Cretan Studies (ISCreS) is an academic organization 
in Turkey whose members are national and international faculty members, 
researchers and executives of the non-governmental organizations and whose 
mission is academic studies on Cretan history, society and culture.

The purpose of ISCreS is to research historical, social and cultural structure of the 
island of Crete from past to present; to encourage national and international 
historians, sociologists, anthropologists, liguistics, folklorists, economists, and 
other researchers in social sciences and humanities to use national & 
international sources, fieldworks, and conceptual frameworks; to introduce the 
Cretan legacy both in Greece, Turkey, and elsewhere; to determine the common 
aspects among Turks, Greeks and other people in the Balkan countries and 
Mediterranean basin; thus to reestablish (or establish) peoples, nations, religions, 
cultures in harmony. In brief, we want to bring academics together through 
common experiences; common cultural aspects; common dances, musics, and so 
on. With this purpose, ISCreS makes academic works such as international 
symposiums and books and helps non-governmental organisations such as “the 
Federation of Cretan Associations” (in Turkey) and “Cretans Newspaper” 
(published in Turkey in Turkish, sometimes in Greek, once in Arabic languages). 

The first symposium by ISCreS entitled “International Symposium on Crete 
from Past to Present: History, Society, Culture” was held in Kuşadası, Aydın 
between the dates of 16-18 October 2015. This symposium was a collaborative 
work of ISCreS; Cretans Culture Friendship & Collaboration Association; and the 
Municipality of Kusadasi. 29 academics from different universities and 
institutions in Greece, France, Lebanon, and Turkey; and organization executives 
participated in the symposium. The essays were published in 2017 by the 
Municipality of Kuşadası.

Second symposium by ISCreS entitled “Cretan Studies in Turkey” will be held 
between 01-03 February 2019 at the Charisma de Luxe Hotel in Kuşadası, Aydın.
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II. GİRİT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
International Symposium on Cretan Studies

(ISCreS)

Türkiye'de Girit Araştırmaları

Kuşadası Belediyesi'nin ve Giritliler Federasyonu'nun organizasyonunda 01-03 
Şubat 2019 tarihlerinde Aydın Kuşadası'nda, “II. GİRİT ARAŞTIRMALARI 
SEMPOZYUMU - Türkiye'de Girit Araştırmaları” düzenlenecektir.

İleriki bir zaman diliminde kurulması arzu edilen Girit Araştırmaları Merkezine 
akademik açıdan temel oluşturabilecek etkinliklerden biri olması planlanan bu 
ulusal bazlı sempozyumda, Türk idaresinden itibaren Girit tarihini, adanın 
toplumsal ve kültürel yapısını, göç ve göçmenler ile uyum sürecine dair 
çalışmalarda bulunmuş akademisyenler ve araştırmacılar bir araya gelecektir.

Bu bağlamda, daha önce yapmış oldukları tamamlanan (yüksek lisans ve/veya 
doktora tezi, makale, rapor, bildiri, alan araştırması, vb.) çalışmalarını bir kez daha 
ele alacaklar, ancak bu sefer onun “hikâyesine” odaklanacaklar; karşılaştıkları 
güçlüklere, metodolojilerine, kaynaklarına değinecekler; çalışmalarının 
hipotezinden, bulgularından ve ulaştıkları sonuçlardan bahsedecekler ve en 
nihayetinde ise gelecekte benzer akademik çalışmalarda bulunacak kimselere 
tavsiyelerinden söz edeceklerdir.

Sempozyumda hem akademik çalışmalara ve bunları gerçekleştiren kimselere 
odaklanılacak, hem de bu tür çalışmaların daha geniş zeminde görünürlük 
kazanmasına yol açabilecek Giritli göçmenlerin farklı iskân bölgelerinden katılacak 
olan yerel araştırmacılara ve onların çalışmalarına da yer verilecektir.

TÜRKİYE'DE GİRİT ARAŞTIRMALARI

Sempozyum Başkanları 

Düzenleme Kurulu Üyeleri
Yunus ÇENGEL

Giritliler Federasyonu Başkanı

Sekreterya
İbrahim HAMALOĞLU

Uğur AVCI

İletişim
giritsempozyumu@gmail.com

Doç. Dr. Fahriye EMGİLİ
Mersin Üniversitesi 
Levent KUTBAY

Kuşadası Belediyesi

Doç. Dr. Cihan ÖZGÜN
Ege Üniversitesi 

Doç. Dr. Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU
Adnan Menderes Üniversitesi 

Dr. Ayşe ŞERİFOĞLU
E. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı



Arş. Gör. Ali GENÇOĞLU 
21. Yüzyıldaki Kimlik Hareketlerine Bir Örnek Olarak Türkiye’de 
Giritli Kimliğinin Yeniden Keşfi
T

11.00 - 11.15

Öğr. Gör. Dr. İskender YILDIRIM 
Kırılgan Bellek: Gerçek ve Nostalji Arasında Muhacir/Mübadil Kimliği

11.15 - 11.30

Dr. Hasan MÜNÜSOĞLU 
Ada, Memleket, Bellek: Giritlilerin ve İmrozluların Nostaljisi

11.30 - 11.45

Arş. Gör. Saim ÖRNEK 
Festival Yemekleri Bağlamında Aidiyet İfadeleri: Gavustima ve 
Giritliler Festivali Örneği

11.45 - 12.00

Doç. Dr. Zeliha Nilüfer NAHYA
Festivalde Buluşmak: Mekân ve Temsiliyet Açısından Gavustima 
ve Giritliler Festivali

12.00 - 12.15

Tartışma ve Değerlendirme12.15 - 12.30
12.30 - 13.30 Öğle yemeği 

SEMPOZYUM PROGRAMI 

01 ŞUBAT 2019 CUMA
CHARISMA DE LUX HOTEL/ KUŞADASI

AÇILIŞ

08.30                   Fotoğraf Sergisi Açılışı“Girit ve Hamza Rüstem”  Mert Rüstem

08.30 - 09.00   Katılımcıların ve Konukların Kayıtları

09:00 - 09.10    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

09:10 - 09.30   Protokol Konuşmaları

09.30 - 09.45   Belgesel Gösterimi “Pita'matyamu” (Ekmeğim ve Gözüm)
                               Ali Haydar Çetin

09.45 - 10.45   Sempozyum Açılış Konuşmaları
                                Prof. Dr. Kemal ARI 
                               Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU

10.45-11.00      Çay Kahve Arası

Bilim Kurulu 

Prof. Dr. Kemal ARI  (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Gülsen DEMİR  (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)

Prof. Dr. Abdullah Şevki DUYMAZ  (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Neval GENÇ  (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)

Prof. Dr. Ersin GÜLSOY  (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Dimitris MICHALOPOULOS  (Atina Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Öcal ÖZBİLGİN  (Ege Üniversitesi)

Doç. Dr. İ. Alper ARISOY  (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Tamer BALCI  (University of Texas Rio Grande Valley)

Doç. Dr. Birten ÇELİK  (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Fahriye EMGİLİ  (Mersin Üniversitesi)

Doç. Dr. Aysun SARIBEY HAYKIRAN  (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)

Doç. Dr. Melike KAPLAN  (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Z. Nilüfer NAHYA (Erciyes Üniversitesi)

Doç. Dr. Cihan ÖZGÜN  (Ege Üniversitesi) 

Doç. Dr. Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)

Doç. Dr. Nesibe Özgül TURGAY  (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU  (Ege Üniversitesi) 

Dr. Öğr. Üyesi Murat AYDAŞ  (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAŞARAN (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Neşe COŞKUN (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Günver GÜNEŞ  (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Melek SARI GÜVEN  (Bartın Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fahri MADEN  (Kastamonu Üniversitesi)

Dr. Metin MENEKŞE  (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Dr. Hasan MÜNÜSOĞLU  (Ankara Üniversitesi)
Dr. İskender YILDIRIM  (Ankara Üniversitesi)

OTURUMLAR
Birinci Oturum / KANDİYE

Oturum Başkanı  Doç. Dr. Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU 
1

 Oturum / Kandiye
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İkinci Oturum / SPINALONGA

Oturum Başkanı  Doç. Dr. Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU 

Üçüncü Oturum / RESMO

Oturum Başkanı  Prof. Dr. İsmail KARA

2

3

Altıncı Oturum / MELESES

Oturum Başkanı  Doç. Dr. Fahriye EMGİLİ 

 Oturum / Spinalonga

 Oturum / Resmo

6
 Oturum / Meleses

02 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ 
(CHARISMA DE LUX HOTEL/ KUŞADASI) 
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Nedim ATİLLA 
İzmir’de Yaşayan Girit

13.30 - 13.45

Dr. Eren AKÇİÇEK, Prof. Dr. Nevin TURGAY 
Girit Türk Mutfağı

13.45 - 14.00

14.00 - 14.15 Prof. Dr. Hakkı BİLGEHAN 
Giritliler ve Manileri

14.15 - 14.30 Tartışma ve Değerlendirme

14.30 - 14.45 Çay-kahve Arası 

15.30 - 15.45 Tartışma ve Değerlendirme

15.45 - 16.00 Çay-Kahve Arası 

Prof. Dr. Mahir AYDIN 
Avrupa Politikası ve Girit

14.45 - 15.00

Prof. Dr. Ersin GÜLSOY 
Yeni Tespit Edilen Bir Örneği Dolayısı ile 
Girit Eyâleti Kanunnameleri

15.00 - 15.15

Dr. Cemal ATABAŞ 
Sava Paşa’nın ve İngiliz Konsoloslarının 
Girit’e Dair Gözlem ve Değerlendirmeleri

15.15 - 15.30

16.45 - 17.00 Tartışma ve Değerlendirme

17.00 - 17.15 Çay-Kahve Arası 

Dr. Öğr. Üyesi Bilal TUNÇ 
Dömeke Meydan Muharebesi ve Girit’in Türklerin 
Hâkimiyetinden Çıkma Süreci (1897)

16.00- 16.15

Dr. Öğr. Üyesi Musa GÜMÜŞ 
Girit Meselesi, Hikmet ve Filibeli Ahmed Hilmi: 
Devletin Bütünlüğü Tehlikesi ve Aydın Tepkisi

16.15 - 16.30

Doç. Dr. Cihan ÖZGÜN 
II. Meşrutiyet’in İlk Yıllarında Türk Basınında 
Girit Diplomasisi Üzerine Bazı Tespitler

16.30 - 16.45

4
 Oturum / Session

Dördüncü Oturum / AGIOS NIKALOS

Oturum Başkanı  Prof. Dr. Ersin GÜLSOY

5
 Oturum / Stia

Beşinci Oturum / STİA

Oturum Başkanı  Doç. Dr. Cihan ÖZGÜN

18.30 - 18.45 Tartışma ve Değerlendirme

19.00 - 20.30 Akşam Yemeği

Hasan TUNTAŞ 
Girit Kültürüne Amatörce Katkıların Önemi

17.15- 17.30

Selma MORAY KIRANÇEŞME 
Orda Bir Köy Var Uzakta

17.30 - 17.45

Yüksel Taner GÜRPINARLI 
Girit Lehçesinde Kullanılmış Olan Türkçe Sözcükler

17.45 - 18.00

Ali Haydar ÇETİN 
“Eski Anakara’ya Yolculuk” Hakkında…

18.00 - 18.15

Neyyir BERKTAY 
“Bir Köy, Bir Mahalle, Bir Aile: 1897-98’de Girit Kırsalında 
Yaşananları Aile Tarihi Üzerinden İrdeleme Girişimi

18.15 - 18.30

Timuçin BİNDER 
Bodrum Denizciliği ve Tekne Yapımcılığında 
Giritli Göçmenlerin Rolü

09.00 - 09.15

Mert RÜSTEM
Mübadil Fotoğrafhane Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi 

09.15 - 09.30

Sefer Güvenç - Tanaş Çimbis 
Lozan Mübadilleri Vakfının Girit Kültürü ve 
Giritliler Üzerine Yaptığı Çalışmalar

09.30 - 09.45

Hüseyin Cahit ARSEVEN 
Anadolu'da Girit Kültürünün Gelişmesi: Mersin ve Çevresi Örneği

09.45 - 10.00

Tartışma ve Değerlendirme10.00 - 10.15
10.15 - 10.30 Çay-kahve arası 



Doç. Dr. Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU 
Göç Araştırmalarına Bir Yeni Metodolojik Yaklaşım: 
Etnotarih ve Kuşadası’ndaki Giritliler

10.30 - 10.45

Dr. Metin MENEKŞE 
Girit Göçü (1897-1913) Üzerine Hazırlanan Bir Çalışmanın Yazılış Hikâyesi: 
“XX. Yüzyıl Başlarında Kuşadası’nda Girit Muhacirleri” Makalesi Örneği

10.45 - 11.00

Doç. Dr. Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU 
Gidenler ve Gelenler İçin Resmi Belgelerin Düşündürdükleri

11.00 - 11.15

Doç. Dr. Fahriye EMGİLİ 
Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’nde Mersin ve Giritliler

11.15 - 11.30

Tartışma ve Değerlendirme11.30 - 11.45

11.45 - 13.00 Öğle Yemeği

Yedinci Oturum / YERAPETRA

Oturum Başkanı  Prof. Dr. Mehmet Öcal ÖZBİLGİN

Sekizinci Oturum / HANYA

Oturum Başkanı  Prof. Dr. Mahir AYDIN

7

8

 Oturum / Yerapetra

 Oturum / Hanya
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Prof. Dr. İsmail KARA 
Girit’te Tarikatlar ve Hanya Mevlevihanesi

13.00 - 13.15

Dr. Siren BORA 
Girit Yahudi Tarihi Araştırmalarında Metodoloji: 
Kısa Bir Değerlendirme ve Öneriler

13.15 - 13.30

Doç. Dr. Nesibe Özgül TURGAY 
Tabahaniotika Şarkılar Üzerine Bir Alan Araştırması

13.30 - 13.45

Prof. Dr. Mehmet Öcal ÖZBİLGİN 
Girit Mübadili Türk Toplumlarının Geleneksel Dansları Üzerine Yapılan Çalışmalar

13.45 - 14.00

Tartışma ve Değerlendirme14.00 - 14.15

14.15 - 14.30 Çay-Kahve Arası 

9
 Oturum / Halosa

Dokuzuncu Oturum / HALOSA

Oturum Başkanı  Prof. Dr. Fatma Neval GENÇ

Dr. Ali BEKRAKİ 
21. Asırda Giritli Muhacirler Torunlarının Akıbeti: 
Ya Asimile Olmak Ya Kaybolmak

14.30- 14.45

Yunus ÇENGEL 
Ege'nin Girit'i: Osmaniye Mahallesi'nin Kuruluşu, Muhacirlerin İskânı ve Bugünü

14.45 - 15.00

Ali CAN 
Tasfiye Talepnamesi Işığında Girit Mübadili Bir Aileye Bakış

15.00 - 15.15

İsmail Caner GENÇ
Söke Giritlileri ve Aile Lakapları

15.15 - 15.30

15.45 - 16.00 Çay-Kahve Arası 

Tartışma ve Değerlendirme15.30 - 15.45

10
 Oturum / Mesera

Dokuzuncu Oturum / MESERA

Oturum Başkanı  Doç. Dr. Zeliha Nilüfer NAHYA 

Öznur TANAL 
Tatları, Şifaları ve Yaşamlarıyla Antalya'nın Giritlileri

16.00 - 16.15

Saba ALTINSAY 
Edebiyatçı İle Bilimadamı Kardeş midir?

16.15 - 16.30

Halil AKGÜN 
Bir Giritli Öykücünün Kısa Öyküleri

16.30 - 16.45

16.45 - 17.00 Tartışma ve Değerlendirme

DEĞERLENDİRME OTURUMU 
17.00 - 18.30 Oturum Başkanları

18.30 - 19.00 Belgesel Gösterimi “Eski Anakara’ya Yolculuk” Ali Haydar Çetin

19.30 - 20.30 Akşam Yemeği

03 ŞUBAT 2019 PAZAR
SOSYAL PROGRAM

Kuşadası Gezisi



BİLDİRİ ÖZETLERİ 

21. YÜZYILDAKİ KİMLİK HAREKETLERİNE BİR ÖRNEK OLARAK
TÜRKİYE'DE GİRİTLİ KİMLİĞİNİN YENİDEN KEŞFİ

Arş. Gör. Ali GENÇOĞLU

Bu çalışma Türkiye'nin yoğunlukla batı ve güney sahillerinde yaşayan Girit kökenli Türk 
vatandaşlarının Türk ulusal kimliğinden görece ayrıksı (özerk) bir Giritlilik kimliğini 
2010'lu yıllarda nasıl ve ne derece inşa ettiklerine yönelik bir incelemeyi içermektedir. 
İnceleme alanı olarak "Giritliler Federasyonu"nun faaliyetleri ve özellikle de dernek 
bünyesinde yayınlanan "Giritliler" gazetesi seçilmiştir.

Çalışmada öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla erken cumhuriyet döneminin 
güçlü milliyetçi politikalarıyla beraber günümüzde Türk nüfusunu oluşturan diğer 
birçok farklı coğrafi ve etnik kökenli gruplar gibi Girit kökenli Türk vatandaşlarının da 
Türk çatısı altında eriyerek yeni kuşaklarla birlikte Türkleştiği, Giritliliğin uzun süre bir 
teritoryal aidiyet olarak kalmış olduğu kabul edilmektedir. İkinci bir kabul 1990'lı 
yıllarla birlikte Türkiye'de kimlik olgusu yükselmesinin -iletişim kanallarının 
çeşitlenmesiyle de beraber- Batı Anadolu'da öncelikle Rum-Yunan mirasının tekrardan 
değerlendirilmesi olarak ortaya çıkmış olduğu, özellikle seküler Türkler arasında bu 
mirasın 1940 ve 50'lerin Mavi Anadoluculuğuna benzer bir düşüncenin etkisiyle de 
popülerleştiği, Giritliliğin ise 2010'lu yıllarda bu etkiyle ancak daha farklı bir kimlik 
hareketi olarak ortaya çıktığıdır. 

Günümüzde Girit kökenli Türkler Anadolu kökenli Yunan-Rumlarla ilişkilerini 
sıkılaştırmakta, karşılıklı geziler düzenlemekte, sempozyumlar ve şenlikler tertip 
etmekte ve bir de periyodik yayın organına -Giritliler Gazetesi-  sahip bulunmaktadırlar. 
İşte bu organizasyonsal hareketten ve gazetedeki haber ve yazarlardan yola çıkarak 
Girit kökenli Türk vatandaşlarının Girit'teki Yunan vatandaşlarıyla ve diğer ülkelerdeki 
Girit kökenlilerle de ilişkilerini arttırarak bir özerk Giritli kimliğini benimsediğini ve 
geliştirdiğini iddia etmekteyiz. Bu çalışmada gazete başta olmak üzere etkinlikler de 
incelenerek bu özerkleşen kimliğin kültürel özellikleri ortaya konacaktır. 
 

                                Anahtar Sözcükler: Kimlik, Giritlilik Kimliği, Giritliler Federasyonu, Giritliler Gazetesi
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ADA, MEMLEKET, BELLEK: GİRİTLİLERİN VE İMROZLULARIN NOSTALJİSİ

Dr. Hasan MÜNÜSOĞLU

Kimlik konusu siyasetin ve sosyal bilimlerin konusu olduğundan beri üzerine pek çok 
çalışma yapılmıştır. Hem kuramsal hem de belirli grupları temel alan çalışmalara 
bakıldığında çoğunlukla kimliğin “ne” olduğuna odaklanılmıştır. Bu sayede kimlik 
araştırmaları için bir yön haritası çıkarmak mümkün olmuştur. Günümüze gelinen 
süreçte, bu birikime yaslanılarak, artık kimliğin “nasıl”ı üzerine gitmek yeni bir alan 
açmaktadır. Burada ki “nasıl” ile kastedilen, mevcut kimliğin/kimliklerin gündelik 
yaşamda ve belirli zamanlarda kendisini “nasıl” gösterdiği, hangi pratikleri kullandığı 
ve ne gibi etkileri olduğudur. Dolayısıyla kimliğin mahiyetini ve/veya atfedilen 
özelliklerini bu pratiklerde görmek ve çok katmanlı yapısını bağlamsal olarak 
yorumlamak da mümkün hale gelmektedir. Bu bakımdan günümüzde sıkça rastlanılan 
festivaller bu konuya bakmak için önemli kültürel “mekânlar”dır. Festivaller sayesinde 
günümüz yaşantısı içerisinde dört bir yana dağılmış grup üyeleri bir araya gelmekte, 
zaman kısıtlamasına rağmen belleğin ve kimliğin tazelenmesi, memleket hasretinin 
paylaşılması, grup ilişkilerinin sürdürülmesi mümkün olmaktadır. Her yıl Giritliler 
tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen festivaller bu konuya önemli 
örneklerdir. Lozan mübadelesi kapsamında yaşadıkları coğrafyadan ayrılmak zorunda 
kalan Giritliler, dilleri, kültürleri, gelenekleri ve geçmişleriyle kimliksel olarak etno-
kültürel sınırları görülür bir gruptur. Bu grup düzenledikleri festivaller sayesinde belirli 
mekân ve zaman dilimi içerisinde aynı toprağın insanlarıyla, hemşerileriyle bir araya 
gelmektedirler. Bu bildiride Giritliler tarafından düzenlenen festivallerden biri olan 
Kuşadası Giritliler Festivali, kimliğin göstergeleri bağlamında ele alınacaktır.

Anahtar Sözcükler: Kimlik, festival, mübadele, nostalji, kültürel bellek

KIRILGAN BELLEK: 
GERÇEK VE NOSTALJİ ARASINDA MUHACİR/MÜBADİL KİMLİĞİ

Öğr. Gör. Dr. İskender YILDIRIM

Zaman ve geçmiş kavramları, sosyal antropolojinin tartışmalı kavram çiftlerindendir. 
Zaman kavramı, sosyal antropolojide uzun yıllar toplumsal-kültürel anlamlarının 
dışında nesnel ve fiziksel bir kavram olarak tanımlanmıştır. Geçmiş kavramı ise fiziksel 
zamanın geride kalan anlık bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. 

Çağdaş sosyal antropoloji, zaman kavramına ilişkin en genel haliyle üç farklı kategoriyi 
birbirinden ayırarak kullanma eğilimindedir. Bunlardan ilki, toplumsal-kültürel anlama 
biçimlerinden bağımsız olarak çeşitli süreçlerin tanımlanmasında kullanılan çizgisel bir 
parametre olarak fiziksel zamandır. Bu yönüyle, zaman kavramının “nesnel” olarak 
çeşitli fiziksel, toplumsal ve kültürel süreçleri ölçeklere ayırdığı, yaygın bir görüştür. 
Zamanın çağdaş antropolojide kullanılan ikinci tanımlaması olan tipolojik zaman, 
kültürel anlam içeren olaylar arasında geçen süreyi ölçekleyen ve çoğunlukla fiziksel 
zamanla pek de çakışmayan bir içeriğe sahiptir. Zaman kavramına ilişkin üçüncü ve son 
kullanım ise insan edimlerinden ve eylemlerinden kaynaklanan öznelerarası zaman 
anlayışıdır.

Bu yönüyle bakıldığında, çeşitli toplulukların kültürel kimliğini ve kültürel belleğini 
kurup sürdürmesinde önemli bir rolü olan ortak geçmiş düşüncesinin,  fiziksel bir 
zaman, tarafsız bir tarih ve nesnel bir geçmiş fikrinden uzak olduğu ortadır. Özellikle 
1970'lerden bu yana “kişisel kimliğin yaşamsal bir parçası olarak etnik hafıza ve tarihin 
yeniden kazanılması” amacıyla düzenlenen göçmen festivalleri, çeşitli nedenlerle göçe 
maruz kalmış olan bireylerin nostaljik geçmiş zaman imgelerini şimdiye taşıma, 
nostaljik bir geçmişten yola çıkarak kolektif kültürel belleği yeniden kurmada aracılık 
yapma ve dolayısıyla topluluk kimliğiyle olan bağı güçlendirme gibi yeni işlevleriyle 
karşımıza çıkmaktadır. Böylelikle geleneği canlandıran ve yeniden kuran kültürel 
mekânlar olarak festivaller, bir yandan göçün ortaya çıkardığı olumsuz etkileri 
hafifletmeye yönelik bir işlev görürken diğer yandan, ortaya koydukları kültürel 
temsillerle geleneğin kuşaklar arasında taşınmasında, değişip dönüşmesinde, kültürel 
belleğin yapılanmasında ve ortak geçmiş düşüncesinin pekişmesinde önemli bir rol 
üstlenmektedir.

“Kırılgan Bellek: Gerçek ve Nostalji Arasında Muhacir/Mübadil Kimliği” başlıklı bu 
bildiride, her yıl düzenlenen Uluslararası Giritliler Festivali'nden elde edilen görsel 
verilerle birlikte kültürel bellek ve nostaljik geçmiş ilişkisinin tartışılması 
amaçlanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Kültürel bellek, festival, geçmiş, nostalji
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FESTİVALDE BULUŞMAK: 
MEKÂN VE TEMSİLİYET AÇISINDAN GAVUSTİMA VE GİRİTLİLER 

FESTİVALİ

Doç. Dr. Zeliha Nilüfer NAHYA
Birçok açıdan farklı özellikleriyle yorumlanabilecek olan festivaller, bütünsel halleriyle 
göçle tamamen kaybedildiği halde imgesel olarak sahip çıkılmaya çalışılan mekanları 
hatırlamanın mekânı olarak da tanımlanabilir. Aynı zamanda yeniden canlandırmanın 
yanı sıra dayanışmanın, birleşmenin, buluşmanın ve kutlamanın da mekanıdır.  Festival 
sırasında, ev sahibi grubun kültürel, siyasi ve ekonomik tutumu, afişler, standlar, 
davetliler, oturma düzenleri, müzikler, danslar, konuşmalar üzerinden aktarılır. Göç 
deneyimini yaşamış insan topluluklarının festivallerinde, genelde, geçmişi ve göçü bir 
şekilde özümsemiş grubun güncel kimliğinin öne çıktığı göze çarpar. 

Çoğu zaman dönüş ihtimali bulunmayan zorunlu göçün travmalarından birisi de 
mekânsal kopuştur. Bölge, ev, köy, ekim dikim yapılan toprak, mezarlık gibi aidiyeti 
sağlayan ve pekiştiren unsurlar kaybedilir. Birçoğu, ev sahibi devletler tarafından 
toprak ve mekân sahibi yapılmışsa da göç edenler, kendileri için kurulmamış bir 
mekânsal düzeneğin içinde yaşamaya mecbur kalırlar. Mekânsal uyarlanma, 
değiştirme ve dönüştürme, esasta göçmenlerin kendilerine yansıyan bir devinimdir. Bu 
kapsamda festivaller, geçmişi anmadan hayatta kalmanın kutlanmasına kadar geniş 
sembolik mesajlar bütünü olarak değerlendirilebilir. Bu tür festivaller, gerek mekânsal 
gerekse de sosyal açıdan kimliğe dair birçok bileşeni rahatlıkla içerir ve açıkça yansıtır. 
Festival mekanları, bölgesel aidiyet, beslenme, aile ve akrabalık, dil, dans gibi kimliğin 
birçok ögesini temsil eden noktalara sahiptir. Bu temsiliyetler, bayrak, flama, resimler 
gibi kimlik belirteçleriyle pekiştirilir.

Buna örnek olarak Kapadokyalı Rumların 'Gavustima' ve Türkiye'deki Giritlilerin 
'Giritliler Festivali' gösterilebilir. Bu festivaller, sosyo-mekânsal olarak katılımcılara 
hatırlamak, paylaşmak, bitişmek, karşılaşmak ve kavuşmak için uygun bir ortam 
sağlamaktadır. Mübadil Kapadokyalı Rumlar tarafından düzenlenen Gavustima 
Festivali, yaklaşık 20 yıldır yapılmaktadır. Organizasyona katılan köy derneklerinin ve 
katılımcı sayısının giderek arttığı bu festival, Kapadokyalı Rum kimliğinin yeniden ve 
yeniden üretildiği bir geçit gibidir. Mayıs 2018'de düzenlenen 9.Giritliler Festivali ise bu 
festivalin Giritlilerin kimlik üretme sürecinde kilit bir konuma geldiğini göstermektedir. 

Bu çalışma ise her iki festival sırasında görülen mekânsal düzenlemeleri, sosyal ve 
kültürel ifade, açıklama ve imgeleri düşünerek, festivali sosyo-mekansal açıdan 
incelemeyi ve festival mekanının kimlik üretmedeki rolünü açıklamayı 
hedeflemektedir.
Anahtar Sözcükler: Festival, mekan, kimlik, festival mekanları, Gavustima, Giritliler Festivali

FESTİVAL YEMEKLERİ BAĞLAMINDA AİDİYET İFADELERİ: 
GAVUSTİMA VE GİRİTLİLER FESTİVALİ ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Saim ÖRNEK

Giritliler ve Kapadokyalılar geçmişlerinde büyük kırılmalar yaşamış benzer tarihlere 
sahip göçmen topluluklardır. Toplumsal hayatlarında önemli bir yer edinen bu kırılmayı 
ve yeni topraklarda yaşama deneyimlerini nesiller boyu belleklerinde taşımışlardır. Çoğu 
göçmen topluluk, yerleştikleri yeni çevrede kültürlerini yaşatmak için bazı stratejiler 
üretirler, bu stratejilerden biri de festival düzenlemektir. Festivallerin kültürü korumak, 
sosyal birlikteliği kuvvetlendirmek, gündelik hayatın gerginliklerinden kurtulmak, 
topluluk üyelerine gurur, sadakat aşılamak hedefi olduğu yönünde değerlendirmeler 
vardır. Festivaller, göçmenlerin sadece topluluk üyeleriyle kaynaşmasını sağlamaz, aynı 
zamanda yeni arkadaşlar kurulmasına, var olan ilişkilerin pekiştirilmesine ve adaptasyon 
sorunlarının aşılmasına yardımcı olur. Festivale katılmak, bireylerin o topluluğa ait 
olduğunu göstermenin bir yoludur. Bu sayede grup aidiyet bağlarını kuvvetlendirir, 
topluluk üyeleri ile aralarındaki ilişkileri pekiştirir. Dolayısıyla festival bir aidiyet alanı 
olarak değerlendirilebilir. Geçmişinde önemli kırılmalar yaşamış topluluklar içinse 
festivalin daha fazla önem taşıdığı anlaşılmaktadır.

Anadolu'dan Yunanistan'a göçen Kapadokyalılar 2017 yılında 19. Gavustima Festivali'ni 
gerçekleştirmiştir. Girit'ten Türkiye'ye gelen Giritliler ise 2018 yılında 9. Giritliler Festivalini 
düzenlemişlerdir. Her iki topluluk da geçmişte yaşadıkları göçün, yerinden edilmenin ve 
yeni topraklarda yaşama tecrübesinin belleklerindeki izlerini bu festivallerde gün yüzüne 
çıkarmaktadırlar.

Yemek yemek, biyolojik ihtiyacı karşılamanın ötesinde bir etkinliktir. Kimin 
hazırladığından nasıl yendiğine kadar ait olduğu topluluğa dair birçok bilgi sunar. 
Gavustima ve Giritliler festival alanlarında, tıpkı müzik, dans ve oyunlar gibi ayrı 
kısımlarda yemeklerin de sergilendikleri de görülür. Bunun yanı sıra bu yemekler ya 
parayla satılır ya da katılanlara ikram edilir. Bu yemeklerin seçimi, malzemelerin tedariki 
ve hazırlanışı aidiyete dair önemli referans noktaları oluşturmaktadır. Yemeğin güçlü bir 
şekilde aidiyet ve kimlikle alakalı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada Giritliler ve 
Kapadokyalıların festival alanlarındaki yemek yoluyla ürettikleri aidiyet ifadelerinin, 
geçmişte yaşanan travmatik göç tecrübesinin bugüne yansımaları üzerinden 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma için 2017 yılındaki 19. Gavustima 
Festivali'ne ve 2018 yılındaki 9. Giritliler Festivaline katılım sağlanmış, gözlem ve 
görüşmeler yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Festival, Kapadokyalılar, Giritliler, Gavustima Festivali, Giritliler Festivali, yemek
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GİRİT TÜRK MUTFAĞI

Dr. Eren AKÇİÇEK & Prof. Dr. Nevin TURGAY

İnsan sağlığı üzerinde rol oynayan belki de en önemli faktör gıdalardır. Tüketilen gıdalar 
ise insanların yaşadıkları iklim, coğrafya ve yeme-içme alışkanlıkları ile ilgilidir. Coğrafi 
açıdan Akdeniz ikliminin hakimiyet sürdüğü Girit'te de Akdeniz usulü beslenme şeklinin 
baskın etkilerini net şekilde görürüz. Akdeniz usulü beslenme diyetinde çok az ya da hiç 
işlenmemiş taze sebzeler, tahıl ürünleri, süt ürünlerinden peynir ve yoğurt, balık ve 
kümes hayvanları ve yumurta sıklıkla kullanılmakla birlikte diyetin temel yapı taşını 
zeytinyağı oluşturmaktadır. 

Bugün insan beslenmesinde pek çok diyet önerilip çoğu çöpe atılmıştır. Buna rağmen 
gündemde popülaritesini ve doğruluğunu koruyan Akdeniz usulü beslenme şekli olup, 
bu beslenme şeklinin de en önemli temsilcilerinden birisi Girit Mutfağıdır. 

Zeytinyağı esansiyel yağ asitleri ve pek çok çeşitli kimyasal madde içeriği ile tıbbi açıdan 
önemli fonksiyonları olan hiçbir kimyasal ve ısıl işleme tabi tutulmadan 
kullanılabilecek tek yağdır. Zeytinyağı fonksiyonel ve tıbbi bir gıdadır. Bir yemeğin güzel 
görüntüsünü ve lezzetini veren de yağdır. Bütün yağlar içersinde bu fonksiyonla öne 
çıkan zeytinyağıdır. Halikarnas Balıkçısı olarak ünlenen Cevat Şakir Kabağaçlı 
zeytinyağını eritilmiş güneş olarak nitelendirmiştir.

Doğada kendiliğinden yetişen ve sebze olarak değerlendirilen yabani otlar 
bünyelerinde yüksek oranda su, az miktarda karbonhidrat içermekte ama insan 
sağlığına yararlı çeşitli kimyasal bileşikler ihtiva etmektedirler. Bundan dolayı yabani 
otların insan sağlığı için pek çok yararı bulunmaktadır. Ayrıca bu otlar ilaç bitkisi olarak 
da değerlendirilmekte, bunlardan çeşitli ilaçlar yapılmaktadır. Günümüzde artan çeşitli 
çevre sorunları, bilinçsiz toplama ve kirlenme floramızda bulunan endemik yabani ot 
türlerini tahrip etmektedir. Özellikle günümüzde otların sağlıklı yerlerden toplanması 
da büyük önem arz etmektedir. Günümüzde bundan dolayı ebegümeci, semizotu, 
şevketi bostan gibi bazı otların kültürü de yapılmaktadır. Yine günümüzde omega yağ 
asitlerinin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri bilinmektedir. Üç tarafı denizlerle 
çevrili ve ayrıca pek çok balık çiftlikleri olan ülkemizde haftada 2 defa balık tüketilmesi 
önerilmektedir.

Girit yemekleri temelde evde pişen ve nesilden nesile aktarılan tarifler yer almaktadır ve 
mutfaklar aileler için yaratılışın merkezidir. Son yıllarda giderek artan medya etkisi ile 
"Girit Yemekleri”nin artan popülaritesi vasıtasıyla bu mutfak Ege kıyılarının ve Giritli 
Türklerin mübadele sonrası zorunlu göç ettiği bölgelerinde ötesine taşınmıştır. 

Yaşatmak istediğimiz Girit-Türk kültürü içinde Girit mutfak kültürü büyük bir önem 
taşımakta, bu konunun çeşitli yayın ve kitaplarla desteklenmesi ve envanterinin tespit 
edilmesi büyük bir önem arz etmektedir.
Anahtar Sözcükler: Akdeniz usulü beslenme diyeti, zeytinyağı, yabani otlar, Girit 

İZMİR'DE YAŞAYAN GİRİT

Nedim ATİLLA

Gerek 30 Ocak 1923 günü Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Mübadele 
Antlaşması öncesinde, gerekse Mübadele sonrasında İzmir'e yerleşen Giritliler aradan 
yüzyıla yakın bir süre geçmesine rağmen kültürel birikimlerini sürdürmektedirler. İzmir'de 
sosyologların “kimlik handikabı” olarak nitelendirdikleri kapalı sosyal grup anlayışı 
özellikle Giritliler arasında -son yıllarda azalmakla beraber- sürmektedir.  Elbette Balkan 
göçmenleri gibi Giritliler de kente ilk geldiklerinde kendilerini koruma içgüdüsüyle böyle 
davranmışlardır.
 
Mübadele öncesi İzmir'e yerleşen ve kendi aralarında Rumca-Giritçe konuşan Türklerin, 
1919-1922 arasındaki Yunan işgalini destekledikleri yönündeki iftiralar da bu konuda 
dayanışmanın önemli nedenlerinden biri olmuştur.

İzmir'e yerleşen Giritliler bu kenti çok sevmişlerdir. Giritli İbrahim Rahmi Efendi, yürekten 
bağlandığı İzmir'i, benzersiz güzellikte bir şehir olarak tanımlar: 

Yoktur kure-i arzda İzmir gibi bir şehir
Dursun ebedi daire-i savn-ı Samed'de

Dil-besteyim o şehre ezelden beri hatta
Rahmi ile İzmir musavidir adede

Kuşkusuz Girit kültürünün yaşadığı önemli bir yer de mutfaklardır. Ayrıca Giritlilerin 
İzmir'de adı “Girit” olan dernekleri, lokantaları vardır. Giritliler tüm göçlerde olduğu gibi 
yaşanan travmanın etkisini belki de yemek alışkanlıkları sürdürmüşlerdir. Bu anlamda 
tarihten günümüze oluşmuş İzmir mutfağının en güçlü aktörü Girit'tir ve bu durum halen 
devam etmektedir.

Anahtar Sözcükler: Muhacir, mübadele, Girit, Girit mutfağı, İzmir
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AVRUPA POLİTİKASI VE GİRİT

Prof. Dr. Mahir AYDIN

Osmanlı İmparatorluğu'nun “çöküş düzlemi” sürecine girmesi, her bölge gibi Girit'i de 
etkiledi. Rum Ayaklanması ise, adadaki huzurun “uçup gittiği” kırılma noktası oldu. 
Bundan sonra Girit, her fırsatta ayaklanan bir “sorun adası” oldu. Bu ortamın ilk nedeni, 
artık Osmanlı İmparatorluğu'nun yetersizliği iken, ikincisi de Avrupa'nın, konuya 
yaklaşım biçimidir. Bu yüzden Girit'e, 1868'de “ayrıcalık” ve 10 yıl sonra, “yarı özerk” 
yönetim verilir.

Genel çerçevede Girit'i, 1830'da bağımsızlığını alan Yunanistan'ın, “genişleme 
politikası” içinde değerlendirmek gerekir. Bu politikanın ilk adımı Mora, ikincisi 
Mora'dan yukarısı ve üçüncüsü de adalardır. Bu bağlamda Avrupa, Yunanistan için 
“belirleyici” olur ve Yunanistan'ın, “erken” çıkışlarını engeller. Örneğin 1897'de, Girit'i 
kendine bağlamak isteği yüzünden çıkan savaşın, sonucunu değiştirir. Ertesi yıl Girit'e, 
“göstermelik anayasa” ile birlikte, özerk yönetim verilir. Böylece Türklere adadan, “el-
etek” çektirilir. Sonrasında Girit'te, 230 yıllık Türk izlerinin üstünden, “silindir” gibi 
geçilir.

1908 Kargaşası'nda; Bulgaristan bağımsızlığını ve Avusturya Bosna-Hersek'i ilhak 
ettiğini açıklar da, Girit bu fırsatı kaçırır mı? O da, Yunanistan'a bağlandığını açıklar. 
Ancak bu isteğin, Avrupa Politikası'nda karşılığı olmaz. Ne zaman ki Balkan Savaşı'nda 
Osmanlı Devleti yenilgiye uğrar, Avrupa'da bu isteği onaylar. Aynı politikanın ürünü 
olarak, 1911 Savaşı'nda işgal edilen Türk adaları, 35 yıl İtalya'da kalır. Ancak onun, İkinci 
Dünya Savaşı'nda yenilmesi yüzünden, elinden alınır ve Türkiye'ye değil de, 
Yunanistan'a verilir.

Yunanistan, Avrupa'nın “kültür kökeni” ülkedir. 1820'lerde “Filhelenizm” akımı ile 
başlayan bu kayırma, günümüze değin sürmektedir. Ancak unutulmasın ki, “Helen 
Kültürü”nün öncesi adalar ve onun da öncesi Anadolu'dur. Daha da önemlisi, ne Girit ve 
ne de Kıbrıs'ın, Yunanlılık ile “tarihsel bağı” olmadığıdır. Görünen tablonun arka 
yüzündeki en önemli etken, Bizans Politikası'dır. 600 yıl önce bugünkü Yunanistan'ın 
batısı, “Arnavut Toprağı” idi. Yakın zamanda Makedonya'nın adı değişti ve Kuzey 
Makedonya oldu. Sormak gerekir, Güney Makedonya neresidir? Bu politikanın amacı, 
“Tarihsel Makedonya”nın en önemli şehri Selanik'i, kapsam dışında bırakmaktır.

Günümüz ölçeğinde Girit, iki açıdan önemlidir. İlki Türkiye'ye gelen göçmenler için, 
“köprü-başı” olmasıdır. İkincisi de Girit'in, Yunanistan'dan ayrılma isteğidir. Daha da 
önemlisi, dün Girit için uygulanan politikanın, bugün Kıbrıs için dayatılmasıdır.

Anahtar Sözcükler: Yunanistan, Avrupa, Girit, politika

GİRİTLİLER VE MANİLERİ

Prof. Dr. Hakkı BİLGEHAN

Giritlilerin eski zamanlarda severek uyguladıkları kısa şiir yapısında, sevinçlerini, 
üzüntülerini, aşklarını, bayramlarını 7 - 8 heceli şiirler şeklinde yazdıkları ve bunları çalgı 
ile beraber şarkılar ile söyledikleri maniler hakkında kısa bilgi verilecektir. 
Açıklamalardan sonra çeşitli amaçlarla yazılmış sınırlı sayıda mani okunacaktır. 
Kurtuluş Savaşı sırasında Giritlilerin manilerle ortaya koydukları davranışları 
mübadeleden sonra Anadolu'ya göç eden Giritli Türklerde bu manilerin durumunun ne 
olduğu belirtilecektir.

Anahtar Sözcükler: Mani, mübadele, muhacir, Girit
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SAVA PAŞA'NIN VE İNGİLİZ KONSOLOSLARININ GİRİT'E DAİR 
GÖZLEM VE DEĞERLENDİRMELERİ

Dr. Cemal ATABAŞ

Bu tebliğde öncelikle İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 2011 yılında 
tamamlamış bulunduğumuz “Sava Paşa'nın Girit Valiliği (1885-1887)” adlı yüksek 
lisans çalışmamızın hikâyesine, çalışmada kullanılan kaynaklara, karşılaşılan 
zorluklara ve ulaşılan sonuçlara değinilecektir. İkinci olarak çalışmanın son 
bölümünün bel kemiğini oluşturan iki uzun rapora dayanarak Sava Paşa'nın Girit'e 
dair gözlem ve değerlendirmelerine yer verilecektir. Bunun yanında çalışmada yer 
almamış yeni bir kaynak olarak İngiliz Milli Arşivleri'nden temin edilen, Sava Paşa ile 
aynı dönemde adada görev yapmış olan İngiliz konsolosları Thomas B. Sandwith'in 
ve Alfred Biliotti'nin raporlarından istifade edilecek ve onların da Girit ve vali ile ilgili 
gözlem ve değerlendirmeleri mercek altına alınacaktır. Son olarak incelediğimiz tarih 
aralığı özelinde ve daha genel planda ileri çalışmalarda göz önünde 
bulundurulmasını faydalı bulduğumuz birkaç hususun dile getirilmesi 
planlanmaktadır. 

Mayıs 1885-Ocak 1887 tarihleri arasında Girit valiliği yapmış olan Sava Paşa, II. 
Abdülhamid döneminin renkli gayrimüslim devlet adamlarındandır. İncelenecek olan 
raporlarından birini adaya ulaştığında diğerini ise adadan ayrılmadan hemen önce 
kaleme almıştır. Sava Paşa'nın raporlarında ele aldığı konular Girit'in jeopolitik 
konumundan, adadaki Müslüman ve Hıristiyan cemaatlerin beklentilerine, Osmanlı 
Devleti için Girit'in tarih boyunca ne ifade ettiğinden, Girit'in geleceği için yapılması 
gerekenlere kadar birçok alanı kapsamaktadır. Tespit ettiği sorunlardan en temel 
olanlarının bütçe açığı, gümrük gelirlerinin kime ait olacağı meselesi ve adanın askeri 
açından tahkim edilmesi olduğu göze çarpmaktadır. Ayrıca adada bir ihtilal 
çıkacağına kesin gözüyle bakan Sava Paşa, korkulması gerekenin ihtilalin çıkması 
değil, çıktığı anda büyümeden bastırılamaması olacağını söylemekte ve bu konuyla 
ilgili askeri çözümler önermektedir. İngiliz konsolosların raporlarından seçilecek 
meseleler ise bu istenmeyen valiye karşı adada gösterilen dirençle başlayıp, 
Yunanistan'ın ve Fransa'nın Girit üzerindeki tasavvurlarına uzanacaktır. Ayrıca 
Giritlilerin ağzından Avrupalılara, Yunanistan ile birleşmek arzularını dile getirilen 
yazılar sık sık gönderilse de bunların Yunanistan menşeli olduğu, halkın büyük 
çoğunluğunun asıl isteğinin bu olmadığı yorumlarına dikkat çekilecektir. Konsolos 
Biliotti'ye göre Giritliler büyük ölçüde özgürlükler içinde yaşamakta, Yunanistan ile 
birleşmeyi bir “milli ülkü” haline getiren küçük bir zümre dışında çoğunluk böyle bir 
amaç taşımamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Girit, Girit ihtilali, Sava Paşa, Thomas B. Sandwith, Alfred Biliotti

YENİ TESPİT EDİLEN BİR ÖRNEĞİ DOLAYISI İLE GİRİT EYÂLETİ 
KANUNNAMELERİ

Prof. Dr. Ersin GÜLSOY

Girit Adası seferlerinin başlaması ve Hanya'nın alınmasından sonra Girit'in bir 
beylerbeylik olarak teşkilatlandırılması yoluna gidildiği belgelerin tetkikinden 
anlaşılmaktadır. Nitekim Hanya'nın alınmasından sonra Osmanlı fetih geleneklerinden 
biri olan tahrîr işleminin gerçekleştirildiği görülmektedir. Bilindiği gibi bu sayımlar yeni 
alınan bölgelerde Osmanlı hukukunun uygulanması ve vergilerin Osmanlı 
uygulamasına göre toplanmasını sağlamaktadır. Nitekim Osmanlılar adada 
gerçekleştirdikleri tahrîrler vasıtası ile kendi kanunlarını ve vergilendirmelerini 
yürürlüğe koymuşlardır. Son yaptığımız araştırmalar çerçevesinde Girit Eyâleti'ne ait 
yeni bir kanunnâme nüshası tespit edilmiştir. Bu nüsha bilinen daha önceki 
kanunnâmelerdeki bir takım eksiklikleri tamamlamaktadır. Bu yüzden önemi büyüktür. 
Bu bildiri çerçevesinde Girit Eyâletkanunnâmeleri değerlendirmeye tâbi tutulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Tahrir, kanunname, vergilendirme, yönetim, Girit
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GİRİT MESELESİ, HİKMET VE FİLİBELİ AHMED HİLMİ: 
DEVLETİN BÜTÜNLÜĞÜ TEHLİKESİ VE AYDIN TEPKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Musa GÜMÜŞ
Akdeniz'in beşinci büyük adası olan Girit, stratejik ve jeopolitik konumu önemli bir 
coğrafyadır. Bu önemi onu tarih boyunca aktif bir coğrafya yapmıştır. Tarihi çeşitli 
devirlerinde, dönemin büyük güçleri Akdeniz'deki ekonomi-politik ve stratejik çıkarları 
dolayısıyla Girit'i ön planda tutmuşlardır. Girit bu önemini modern dönemlere kadar 
sürdürmüştür. Özellikle Akdeniz merkezli denge ve Avrupa uyumu için etkin bir 
konumda olan Girit, İngilizlerin Hindistan'da kurdukları sömürge yolu üzerinde 
stratejik bir önemi haizdir. Özellikle stratejik çatışmalarda gündemin önemli unsuru 
olmuştur. Osmanlı Devleti, özellikle 18. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaşadığı güç 
kaybı nedeniyle üstesinden gelmekte zorlandığı ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaya 
başlamıştır. Ortaya çıkan bu sorunlar hem istikrarsızlığın sonucu hem de nedeni olarak 
ortaya çıkmıştır. Bu durum, özellikle 19. Yüzyılın hemen başından itibaren çok daha 
görünür olmaya başlamıştır. 1804 yılında Sırp isyanıyla başlayan sorunlar zinciri 1821 
Yunan İsyanı, 1830 Cezayir'in işgali 1831-1840 Mısır sorunu vd. devleti, yönetilmesi zor 
bir kriz dönemine sokmuştur. Bu sorunlardan biri ve başka bir sorunun sonucu olarak 
ortaya çıkan Girit Sorunu, 19. Yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren devleti ciddi 
müşkülata sokan ve ciddi bir kriz ortamına sürükleyen bir düzlemde seyretmiş, 1866-
1869 yılları arasında başlayan fiili isyan hali, Girit'i uluslararası bir sorun haline 
getirmiştir. 19. Yüzyılın ikinci yarısı ve özellikle 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nden 
sonra İngiltere, Rusya ve Fransa gibi dönemin büyük güçleri, Osmanlı Devleti'ni, içinde 
bulunduğu kriz durumları nedeniyle zor durumda bırakacak yaklaşımlarını 
arttırmışlardır. Girit meselesi, bunun en önemli göstergelerinden biridir. Berlin 
Anlaşması'na konulan reform maddesi ve buna uygun çıkarılan Halepa Sözleşmesi 
Girit'te tansiyonu kısa süreliğine düşürmüş ancak kesin bir çözüm mümkün 
olmadığından Girit Meselesi güncelliğini korumuştur. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşından 
sonra imzalanan anlaşmayla belirsizlik yıllarından sonra 1913 yılında da elimizden 
çıkmasına kadar Girit'te kriz hali devam etmiştir. Girit'in içinde bulunduğu bu durum, 
başta devlet adamları olmak üzere birçok kesimin gündeminde yer almış ve bu duruma 
karşı çeşitli tepki, tespit, teklif ve tenkitler sergilenmiştir. Osmanlı kamuoyunda da 
güncelliğini kuruyan Girit meselesine dönemin gazetecileri, münevverleri, ideologları 
Girit kayıtsız kalmamışlar ve özellikle gazeteler aracığıyla seslerini yükseltmişlerdir. Bu 
konudaki en önemli örnek de Filibeli Ahmed Hilmi ve Hikmet Gazetesi'dir. Bizim bu 
çalışmamızda, Filibeli Ahmed Hilmi'nin Hikmet Gazetesi'nde yer alan yazıları 
vasıtasıyla o dönem aydının Osmanlı Devleti'ndeki sorunlara yaklaşım açılarını ortaya 
koyarak Girit'in bu noktada nasıl bir konumda olduğunu ele almakla birlikte Hikmet 
Gazetesi'nde Girit Meselesi'ne değinen diğer yazılar etrafında Hikmet Gazetesi'nin de 
Girit Meselesi'ne yaklaşımlarını ortaya koymaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Büyük Devler, Girit Meselesi, Hikmet Gazetesi, Filibeli Ahmed Hilmi

DÖMEKE MEYDAN MUHAREBESİ VE 
GİRİT'İN TÜRKLERİN HÂKİMİYETİNDEN ÇIKMA SÜRECİ (1897)

Dr. Öğr. Üyesi Bilal TUNÇ

Dömeke Meydan Muharebesi II. Abdülhamit dönemindeki en önemli siyasi olaylardan 
bir tanesidir.  Muharebe öncesinde Yunanlılar, 1896 yılında çalışma konumuz olan Girit'i 
kuşatarak burayı kendi hudutlarına dâhil etmek istemişlerdir. 1669 yılından beri 
Osmanlı toprağı olan Girit'in kuşatılmasına Osmanlı İmparatorluğu'nun ciddi tepki 
göstermesi ve İngiltere ile Fransa'nın da bu olaya sıcak bakmaması nedeniyle Yunanlılar 
kuşatmalarını kaldırmışlardır. Bu olaydan bir yıl sonra Yunanlılar, Girit'i yeniden 
kuşatmak için hazırlılar yapmışlardır. Bunun üzerine Osmanlı İmparatorluğu, 
Yunanlılara savaş ilan etmiştir. Tarihte Dömeke Meydan Muharebesi olarak anılan bu 
savaş üç ay sürmüş ve Osmanlı İmparatorluğu Atina önlerine kadar ilerleyerek burayı 
alacak duruma gelmiştir. Sonrasında ise Avrupalı devletlerin müdahalesiyle 
Osmanlılar, Yunanlılarla barış antlaşması imzalamışlardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun 
zaferiyle neticelenen Dömeke Meydan Muharebesi sonucunda İstanbul Antlaşması 
imzalanmış ve Osmanlılarda kalmak şartıyla Girit'e özerk bir statü verilmiştir. Ayrıca 
buranın yönetimi de Hıristiyan bir valiye bırakılmıştır. Böylece savaşın galibi olmasına 
rağmen, Osmanlı İmparatorluğu bu maddeyle hükmen yenik duruma düşürülmüş ve 
nüfusun büyük çoğunluğu Türk ve Müslüman olan Girit'in Türklerin hâkimiyetinden 
çıkış süreci de başlamış oluyordu.

Dömeke Meydan Muharebesi ve Girit'in Türklerin Hâkimiyetinden Çıkma Süreci (1897) 
adlı çalışmanın amacı, yüzyıllar boyunca Türklerin hâkimiyetinden kalan Girit'in neden 
elden çıktığı ve bu sürece nasıl gelindiği konusundaki süreci detaylı olarak irdelemektir.  
Bu bağlamda, Genelkurmay Başkanlığı Arşivi Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı 
vesikaları ve konuyla ilgili olarak araştırma ve inceleme eserlerinden istifade 
edilecektir. Böylece hakkında çok fazla araştırma yapılmayan Dömeke Meydan 
Muharebesi ve Girit konusunda karanlıkta kalmış bazı bilgiler açığa çıkarılması 
hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dömeke, Girit, Muharebe, 1897, Osmanlı İmparatorluğu, Yunan Krallığı
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II. MEŞRUTİYET'İN İLK YILLARINDA TÜRK BASININDA 
GİRİT DİPLOMASİSİ ÜZERİNE BAZI TESPİTLER

Doç. Dr. Cihan ÖZGÜN

Diplomasi, devletlerarası ilişkilerde barışın savaşa tercih edilmesiyle ortaya çıkan 
politik bir tercihtir. Bu nedenle bu tercih, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunların 
savaşla değil, barışçıl yol ve planlarla çözülmesini hedefler. Osmanlı devletinde, Girit 
soruna ilişkin başlangıcından beri sürdürülmeye çalışılan diplomasi çabalarının Türk 
basınındaki yansımaları hayli önemli sonuçlar içermektedir. II. Meşrutiyet'in ilk 
yıllarında, bir başka ifadeyle Girit adasının Osmanlı hâkimiyetinden çıkmasından kısa 
bir süre önce, Türk basınında yer alan Girit'e ilişkin haberlerin satır aralarında 
diplomatik arayışlardan diplomatik endişelere, diplomatik önerilerden diplomatik 
beklentilere kadar bazı ayrıntılar tespit edilebilmektedir. Bu ayrıntılar, Girit 
meselesindeki güncel gelişmeler ya da olay anlatımları arasında, yer yer ve az olmasına 
rağmen, hayli önemli ipuçları sunmaktadır.  Bu çalışma, Türk basınında yer alan Girit 
diplomasisine ilişkin haberlerin, bu haberlerde ortaya çıkan yaklaşımların, kullanılan 
dil ya da üslup gibi tercihlerin, Girit araştırmaları açısından önemini ortaya koymayı 
hedeflemektedir. 
 
Anahtar Sözcükler: II. Meşrutiyet, Türk basını, diplomasi, Girit

GİRİT KÜLTÜRÜNE AMATÖRCE KATKILARIN ÖNEMİ

Hasan TUNTAŞ

Bu bildiride, aramızdan ayrılan Giritli büyüklerimize dair anıların ve yaşanmış öykülerin 
günümüze ulaşanlarının -eksikliklerine karşın- derlenmesinin; yazılı belgelerin, eski 
fotoğrafların, çeşitli objelerin -bin bir güçlükle de olsa- elde edilmesinin önemi 
vurgulanacaktır.

Bu bağlamda, elde edilen kazanımla duyulacak haz eşsiz olduğu kadar, bulguların tüm 
Giritlilerle paylaşılması da şüphesiz büyük önem arz etmektedir. Aynı zamanda amatör 
çalışmalar, akademik çalışmalara da dolaylı dolaysız katkı sağlamaktadır. Sivil toplum 
örgütlerinin düzenlediği -sempozyum gibi- her türlü bilimsel faaliyet, akademik 
çalışmaların sürdürmesini de kolaylaştırmaktadır.
  
Bu çalışmada, yukarıda belirtilen hususlar ile kendi çalışmalarımda izlediğim yollar ele 
alınacak, şahsi çabalarımın kısa özeti sunulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Anı, yaşanmış öykü, amatör çalışmalar, sivil toplum örgütleri, Girit
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GİRİT LEHÇESİNDE KULLANILMIŞ OLAN TÜRKÇE SÖZCÜKLER

Yüksel Taner GÜRPINARLI

Eski Girit dilinin Yunancadan ayrı bir dil olduğu kanısı kesinlik 
kazanmaktadır. Girit'e insan yerleşmesi Yunanlıların Girit'e gelmelerinden 
çok önce olmuştur. Eski Giritlice kesinlikle Yunancanın bir diyalekti (lehçesi) 
değildi. Yunanlılar ile sıkı ilişkiye girmeden önceki Girit halkının kendilerine 
özgü farklı bir dilinin bulunduğu, yazıtlarda bu dil ile yazılmış yazılardan da 
anlaşılmaktadır. 1976 yılında Yunan hükümetinin yaptığı bir kanun ile 
Yunanistan, kendi dillerine yerleşmiş olan yabancı sözcüklerin artık 
kullanılmasını yasakladı. Giritçede yerleşmiş Yunanca olmayan kelimelerin 
çokluğunu belirten eserler yazılmıştır.1830'lardan itibaren Girit'e gönderdiği 
öğretmenler ve papazlar da Giritlilerin dilini Yunancalaştırmaya 
çalışmışlardır. Bugün ise Yunanlar eski Girit dilindeki Yunanca olmayan 
sözcükleri standart Yunanca sözlüklerden ayırarak tamamen silmişlerdir. 
Knossos Sarayı'nın bir labirentinde bulunmuş olan bazı tabletlerin üzerine 
Yunan alfabesine benzememektedir. 

Girit'in ilk sakinlerinden sonra, Dorlar, Araplar, Cenevizler Venedikliler ve 
Trablusgarp ve Bingazi'den gelip yerleşmiş olan Mağribiler adada oldukça 
karışık bir etnik toplum meydana getirmişlerdir. Girit'in Türkler tarafından 
fethinden sonra özellikle Türkçeden çok sayıda sözcük girmiştir. Türkçe ile 
birlikte Arapça ve Farsça kökenli sözcüklerin bir kısmı Türkçe aracılığıyla Girit 
diyalektiğine geçmiştir. 

Girit'ten Türkiye'ye mübadele ile göç etmiş olan Girit Türklerinin, o tarihte 
konuştukları dil, Yunanca ile yakın ilişkili olmakla beraber Yunancanın bir 
diyalekti olarak sayılmakta zorlanacak derecede önemli ayrılıklar gösteren 
bir dildir. Giritlicenin Yunanca ile cümle yapısı her ne kadar aynı ise de arada 
çok sayıda farklı sözcüklerin bulunması nedeniyle bazı cümlelerin, saf 
Yunanca konuşan karşı tarafça anlaşılmakta zorlanıldığı da bir gerçektir. 
Osmanlı yönetiminin adada yeterli bir öğretim ve eğitim politikası 
uygulamaması nedeni ile toplum içerisinde konuşulan dil de Türkçe ikinci 
planda kalmış bunun yerine Giritlice hakim olmuştur.

1976'dan sonra, yabancı sözcüklerin Yunan dilinden çıkarılması ile 
Türkçeden geçmiş olan sözcükler de kullanılmamaya, unutulmaya 
başlamıştır. Bu sözcüklerin unutulmaması için çeşitli çalışmalar yapılmış, 
sözlükler hazırlanmıştır. Bu çalışmada Girit lehçesine ait yapılan eserler 
tanıtılacak ve Türkçe sözcüklerden örnekler verilecektir.
Anahtar Sözcükler: Dil, diyalekt, Yunanca, Giritlice, Girit

ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA

Selma MORAY KIRANÇEŞME

Akdeniz coğrafyasında insanların bir yere bağlanması, kendini yaşadığı yerle 
özdeşleştirmesinin temelinde kökeninin bir köyden gelmesinin yattığı 
düşünüldüğünde mübadillerin özellikle ikinci kuşak mübadillerin özlemi olan 
köyümüz nerde, şimdiki adı nedir sorularına yanıt aramak mübadil derneklerinin 
görevi haline gelmiştir.

Bu amaçla, Osmanlı Dönemi Erkan-ı Harbiyye-i Umumiye Dairesinin (Şimdiki Genel 
Kurmay) 1891-1892 yılında röleve ve tanzim ettirdiği bir haritadan yararlanılarak köy 
ve kasaba isimleri üzerinde günümüz yerleşim yerleri ile karşılaştırmalı çalışmalar 
yapılmıştır. Köy ve kasabaların, harita üzerinde gösterilmesi, ayrıca haritada yer 
almayan yerleşim yerlerinin çeşitli kaynaklardan yararlanılarak bir araya getirilmesi, 
yaklaşık 1800 yerleşim yerinin ve 20 kazanın o günkü telaffuzları ve bugünkü yeni 
isimlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu bildiride, bu 
çalışma için kullanılan yöntemler üzerine durulacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Mübadele, mübadil, köy ve kasabalar, harita, Girit
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“ESKİ ANAKARA'YA YOLCULUK” HAKKINDA…

Ali Haydar ÇETİN

“Eski Anakara'ya Yolculuk”, Girit adasında Osmanlı egemenliğinin sonuna yaklaşıldığı 
dönemde adada çıkan olayları, iç çatışmaları ve bunun sonucunda orada ki Müslüman 
halkın Anadolu'ya zorunlu olarak  göç ettirilişini konu alan bir belgesel filmdir. Filmin 
ana kahramanları bizzat bu göçe tanıklık etmiş kişilerin torunları ve torunlarının 
çocuklarıdır. Bu anlamda belgesel, yaşayan sözlü tarih geleneğine oldukça sağlam 
bağlarla bağlıdır. Tarihsel ve siyasi yönü çok ağır olan bu tür bir akademik konunun 
tanıklık eden halk tarafından sözlü geleneğe dayanarak ifade edilmesinin bu yaşanan 
olayların trajik yönünün anlaşılmasında etkili olacağı düşünülmüştür. O nedenle 
çalışmada böyle bir yol tercih edilmiştir.

Bu çalışmadaki amaç yaşanan toplumsal olayın insanların üzerinde yarattığı her türlü 
travmayı tüm yönleriyle anlatabilmekti. Hedef, insanların maddi ve manevi yaşadıkları 
acılar, orada ve Anadolu'da yaşadıkları kimlik sorunu ve dışlanmışlık, sonuç itibarıyla 
hiçbir yere ait olamayan bu halkın yaşadığı tüm sıkıntılara dokunabilmekti.

Film temel araştırma konuları olarak birkaç ana başlıkta ilerlemektedir:

· Girit adasında isyanlar başlamadan önceki genel durum 
· İsyanların başlama sebepleri ve adanın sosyolojik yapısı
· İsyanlar sırasında yaşanan olaylar
· Mübadele kararı ve öncesinde yaşanan ilk Girit göçü
· Anadolu'ya gelen Giritli Müslümanların yerleştikleri yerler
· Yerleştirildikleri evlerin mimari özellikleri
· Anadolu'ya yerleştikten sonra ki geçim kaynakları, tarım ve hayvancılık    faaliyetleri
· Burada yaşadıkları ait olma ve kimlik sorunu
· Girit'ten getirdikleri kültürel öğelerin günlük hayattaki görünümü
· Girit dili, düğünler ve Girit'ten getirdikleri çalgı, lira
 

Belgesel, bu başlıklar altında yapılan görüşmeler ve toplanılan yazılı basılı materyaller 
üzerinde yürümektedir. Halen Girit adasında yaşayan insanlar da röportajlara dahil 
edilmiştir. Bir diğer önem verilen özellik ise belgeselin ağırlıklı olarak Giritçe olmasıdır. 
Girit dilini konuşan son insanlarla yapılan röportajlar, aynı zamanda anlatılanların 
Türkçeye çevrilmesi, Giritçenin saklanıp belgelenmesi açısından çok önemli bir 
konudur. Tarihsel ve siyasi olayların toplumsal sonuçlarının öneminin anlaşılması, 
şüphesiz günümüz modern dünyasının olmazsa olmaz ödevlerinden biridir.

Anahtar Sözcükler: Sözlü gelenek, Eski Anakara'ya Yolculuk, belgesel, Giritçe

BİR KÖY, BİR MAHALLE, BİR AİLE: 
1897-98'DE GİRİT KIRSALINDA YAŞANANLARI AİLE TARİHİ ÜZERİNDEN 

İRDELEME GİRİŞİMİ

Neyyir BERKTAY

Osmanlı döneminde ve hemen ertesinde, 1898 göçünde ve 1923-24 mübadelesinde 
Girit'te yaşananlara ilişkin anlatılar genellikle büyük kentlere, Kandiya, Hanya ve 
Resmo'ya ve daha küçük oranda da diğer önemli yerleşimlere (örn. Yerapetra) 
odaklanmıştır. Öte yandan, dikkate değer bir Müslüman nüfusun Girit'in kırsalında, ya 
yalnızca Müslümanlardan oluşan ya da Müslümanlarla Hıristiyanların birlikte oturduğu 
köylerde yaşadığı ve kuzeydeki liman kentlerine 1897-98 ayaklanmaları sırasında 
sığındıkları bilinmekte ve konuyla ilgili kaynaklarda yer almaktadır. 

Kavukakiler, Hıristiyanlarla önemli boyutta bir Müslüman nüfusun bir arada oturduğu 
Kandiya vilayetine bağlı Ano Viannos köyünde yaşıyorlardı. Tarihi Venedik döneminden 
de önceye giden Ano Viannos'a Osmanlı orduları, 17. yüzyılda gelmiştir. 1832 yılında 
köyde 90 Müslüman, 103 Hıristiyan aile vardı. 1881'de Müslüman nüfus 335, Hıristiyan 
nüfus ise 918'di. 19. yüzyılın ikinci yarısında Viannos sancağında yaklaşık 300.000 zeytin 
ağacı (aynı dönemde adadaki toplam zeytin ağacı sayısı 6.000.000 kadardı) ve 167 
küçük zeytinyağı işliği vardı. Diğer bir önemli ürün olan keçiboynuzu, deniz kıyısındaki 
Keratokampos iskelesinden yüklenirdi. 

Kaoukiler/Kavukiler/Kavukakiler köydeki âyandandı. Adlarını taşıyan bir mahalle ve bir 
çeşme vardı. Harman yerleri de bilinmektedir. Arif Ağa ile karısı Kamer'in dört oğlu ve iki 
kızı vardı. Kavukakiler, yerel Müslüman topluluğunun lideri olan Bedri Ağa'nın ailesi 
Bedderakiler ile akrabaydı. Kavukakilerin 1874 doğumlu büyük oğlu İlhami ile Bedri 
Ağa'nın 1875 doğumlu büyük torunu Rauf, Müslümanlarla Hıristiyanlar arasındaki yerel 
çatışmalarda aktif bir rol oynadılar. Dikkat çekici bir nokta, bu çatışmaların Ano 
Viannos'ta yer almamasıdır. 

1896-1898 ayaklanmalarında her iki aile, en az bir diğer aileyle, Reşidakilerle (ki bu 
aileyle evlilik bağı ya kurulmuştu ya da ileriki yıllarda kurulacaktı) birlikte köyden 
kaçtılar. (Muhtemelen topraklarını elden çıkarma fırsatları olmamıştı; nitekim sonraki 
yıllarda, ailenin bir mensubu, sonraki kuşaktan bir küçük çocukla birlikte, mallarına ne 
olduğunu öğrenmek ve mümkünse bir şeyler kurtarmak için Viannos'a gitme 
girişiminde bulunacak, ancak İzmir'e eli boş ve İzmir'in müstakbel Yunan valisi 
Stergiadis'in yardımıyla dönebilecekti.) Bu kaçışın, Büyük Devletler'in Girit'e koyduğu 
ambargoyu uygulamak için savaş gemilerinin kıyılarda devriye gezmeye başladığı Mart 
1897'den sonra gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 
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BODRUM DENİZCİLİĞİ VE TEKNE YAPIMCILIĞINDA GİRİTLİ 
GÖÇMENLERİN ROLÜ

Timuçin BİNDER

1897 tarihinden itibaren Girit'ten Osmanlı'nın çeşitli yerlerine göç ederek yerleşmeye 
başlayan Müslüman Giritlilerin büyük kısmı (1923-24 Mübadelesi de dâhil) karaya bağlı 
insanlardı; geçimlerini ya kentlerde ya da köylerde sürdürdükleri kara kökenli 
faaliyetlerle sağlıyorlardı. Girit için denizcilik çağlar boyunca önemli bir faaliyet 
olmuşsa da, Müslüman Giritliler arasında denizciler azınlıktaydılar. 19. yüzyılın 
ortasında Girit'i ziyaret etmiş bir İngiliz amiralinin anılarından Girit'te sadece 
denizcilikle uğraşan bir tane Müslüman yerleşiminin olduğunu öğreniyoruz. Bu da 
Spinalonga veya yerlilerinin deyişiyle İspirlonga Adası'dır. Elbette Girit'in başka 
yerlerinde de denizcilikle uğraşan Müslümanlar vardır ama sadece Müslüman 
denizcilerden ibaret tek bir yerleşim bulunmaktadır. İspirlongalılar da savaşlardan ve 
göçlerden etkilenerek ilk önce Osmanlı İmparatorluğu'na ve ardından da yeni kurulmuş 
Türkiye Cumhuriyeti'ne göç ederler. Bunların arasında ne kadarının mesleklerini 
bıraktıklarını bilemiyoruz. Ama önemli bir kısmının Bodrum'a geldiğini ya da Bodrum'a 
yerleşmiş Giritli göçmenler arasında İspirlongalıların yüksek oranda temsil edildiklerini 
biliyoruz.  Girit'te sadece denizcilikleriyle değil, aynı zamanda deniz ticaretiyle de 
uğraşan bir topluluk olarak tanınmış İspirlongalılar, savaş ve göçlerin getirdikleri tüm 
yıkım ve zorluklara rağmen Bodrum'da da kısa sürede çeşitli denizcilik faaliyetlerine 
girişirler. Bunların aralarında deniz nakliyatı ve süngercilik başta gelen faaliyetlerdir. İlk 
başta bunlar genelde kendi temel geçimlerini sağlamakla sınırlı kalmışsa da, zaman 
içinde Bodrum, bu başlangıç ve Giritlilerin katılımı sayesinde dünyanın en önemli deniz 
turizmi ve tekne yapım merkezlerinden biri olmuştur. İspirlongalılar elbette tek 
başlarına değildir bu süreç sırasında; Girit'in diğer bölgelerinden denizciler ile 
Bodrum'un sayıları nispeten az da olsa yerli denizcileri de vardır. Ama önemli sayıda 
İspirlongalının bir topluluk olarak Bodrum'a yerleşmiş olması, Girit'te var olmuş bir 
deniz kültürünün fazla bozulmadan buraya taşınmasını sağlamıştır. Hatta Bodrum'a 
yerleşen Giritliler bu kültürü daha da ileri taşımış ve pek fazla deneyimlerinin olmadığı 
tekne yapımcılığına da girip sonunda bu alanda da dünya çapında bir yere 
ulaşmışlardır. 

Bu çalışma bu sürecin öyküsüdür. Her ne kadar burada İspirnalongalıların kilit rolü 
yadsınamazsa da, bu sunum onların öyküsü değil, Bodrum'un, deniz turizminde ve 
tekne yapımcılığında ilk önce Türkiye ardından da dünyada son derece önemli bir 
merkeze dönüşmesinin ardındaki en önemli itici güç olarak Giritlilerin rolünün öyküsü 
olacaktır.

Anahtar Sözcükler: Göç, Spinalonga, denizcilik, Girit, Bodrum
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Önce Kandiya'ya kaçtılar ve ailenin 'şehirli kanadı'nın yardımıyla kente yerleştiler. 
Istiya'daki Müslümanların yardımına koşmak için nizami birliklerle beraber Fuad adlı 
Osmanlı savaş gemisine binen başıbozukların arasında en azından İlhami ve 
muhtemelen Rauf da vardı. Her iki genç de 1898 Kandiya olaylarına karıştı. Bu olaylarda 
rolü olduğu düşünenlere karşı sert adımlar atılınca İlhami bir tekneye atlayıp kaçtı, üç 
ailenin diğer mensupları sonradan onu izleyecekti. 

Her üç ailenin çoğu mensubu İzmir'e yerleşti ve yeni ortama, dile, âdetlere uyum 
sağlamaya çalıştı. Kimisi çok genç yaşta öldü, kimisi tekrar tekrar iflas etti, İzmir'e Yunan 
kuvvetlerinin girmesiyle içerilere kaçtılar. O çalkantılı dönemlerde evlenmemiş kızların 
çeyizlerini satarak ve birbirlerine destek olarak hayata tutunmaya çalıştılar.   

Anahtar Sözcükler: 1898 göçü, Girit kırsalı, İzmir, Kavukaki Ailesi



MÜBADİL FOTOĞRAFHANE HAMZA RÜSTEM FOTOĞRAFHANESİ

Mert RÜSTEM

Bir zamanlar Osmanlı toprakları olan Girit'te ilk kez Müslümanlarca kurulduğu bilinen 
Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi, mübadele ile geldiği İzmir'de hala çalışma hayatına 
devam etmektedir. Hamza Rüstem (1872-1971) Girit'te doğmuş ve İstanbul'daki eğitim 
hayatının ardından 1896'da Girit-Kandiye'de fotoğrafçılık kariyerine başlamış, 
Bahaettin Rahmi Bediz'den fotoğrafçılığın tüm detaylarını öğrenmiştir. Bediz, 1909'da 
İstanbul'a gitmeye karar verdiğinde, fotoğraf stüdyosunu yanında çalışan Hamza 
Rüstem'e tüm ekipmanıyla birlikte devretmiştir. Hamza Rüstem, fotoğrafhanenin 
sahibi ve çalışanı olarak oldukça başarılı bir kariyere sahip olmuş, ancak mübadele 
nedeniyle İzmir'e göçmek zorunda kalmıştır. Hamza Rüstem ev eşyalarının yanı sıra 
çalışanları ile birlikte stüdyo malzemelerini hazırlamış, mübadil olarak 1925'de yola 
çıkmıştır. Böylece 19. yüzyılda Girit'te kurulan fotoğrafhane, 20. yüzyılda yaşanan 
savaşlar ve anlaşmalar sonucu İzmir'e gelmiştir. 

Bu bildiri de Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi'nin kuruluşu, bu fotoğrafhane ile 
özdeşleşen Rüstem Ailesinin öyküsü, mübadele kararıyla birlikte fotoğrafhanenin 
çalışanlarının ve dolayısıyla malzemelerinin İzmir'e gelip yeniden faaliyete geçmesi, 
ailenin ve çalışanların uyum sorunu, İzmirli Giritli olmaları gibi yaşanmış olaylar 
üzerinden anlatılmaktadır. Bu bağlamda, mübadil fotoğrafhanenin hikayesi, Hamza 
Rüstem ve çalışanları tarafından çekilen, o dönemleri yansıtan ve birer belge niteliği 
taşıyan fotoğraflarla aktarılması amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Mübadele, Girit, Hamza Rüstem Fotoğrafhanesi, İzmir

LOZAN MÜBADİLLERİ VAKFININ 
GİRİT KÜLTÜRÜ VE GİRİTLİLER ÜZERİNE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

Sefer GÜVENÇ & Atanaisos TSİMBİS

Lozan Mübadilleri Vakfı 2001 yılında kurulmuştur. Vakfın amacı; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi hükümeti ile Yunan hükümeti arasında 30 Ocak 1923 tarihinde Lozan'da 
imzalanan “Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi” kapsamına giren mübadillerin, kültür, sanat 
ve folklorik değerlerini korumak ve yaşatmak, yakın tarihimizi ve mübadeleyi bilimsel 
olarak araştırmak, belgelemek, Mübadillerin geride bıraktıkları insanlık mirası olan 
kültür varlıklarının korunması için çaba göstermek, Türkiye ve Yunanistan halkları 
arasındaki dostluk, sevgi ve işbirliğini geliştirmek ve barış kültürünün yerleşmesi için 
çaba göstermektir.

Lozan Mübadilleri Vakfı ana senedindeki (tüzüğündeki) amaçlar doğrultusunda 
Giritliler ve Girit kültürü üzerine çeşitli çalışmalar gerçekleştirmiştir.

2004-2005 yılları arasında “Mübadeleden Kalan Mimari Mirasın Korunması için Yerel 
Bilincin Geliştirilmesi” adlı proje kapsamında Girit'in Resmo, Hanya ve Kandiye 
şehirlerinde bir hafta süren sempozyumlar ve atölye çalışmaları gerçekleştirmiştir. 
“Belleklerdeki Güzellik: Mübadele Türküleri” projesi kapsamında Girit kökenlilerin 
belleklerinde getirdikleri şarkı, türkü, ninni ve maniler derlenmiştir. Ayrıca, Girit ve 
Giritlilerle ilgili yapılan çalışmalar kitap olarak yayımlanmıştır. Girit ve Giritlilerle ilgili 
LMV yayınlarından çıkan kitaplar şunlardır: İngilizce olarak yayımlanan “Common 
Cultural Heritage”, “Belleklerdeki Güzellik: Girit Manileri”, “Belleklerdeki Güzellik: 
Mübadele Türküleri”, Prof. Dr. Hakkı Bilgehan Hocamızın çevirdiği “Erotokritos” destanı, 
A. Nükhet Adıyeke ve Nuri Adıyeke'nin hazırladığı “Girit Nikah Defteri (1916-1921) ve 
Girit'teki Aile Adları”, Hanya Noteri Konstantinos G. Fournarakis'in 1929 yılında yazdığı, 
Tanaş Çimbis'in Türkçeye çevirdiği  “Giritli Türkler/TourkoKrites”. 

Vakıf merkezinde her ay düzenlenen Mübadele Söyleşilerinde Giritliler ve Girit Kültürü 
üzerine yapılan sunumları içeren söyleşi kitaplarının 5. Yayına hazırlanıyor. 
Sunumumuzda vakfın Girit Kültürü ve Giritliler üzerine yaptığı çalışmalar 
paylaşılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Mübadele, Lozan Mübadilleri Vakfı, Girit,
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ANADOLU'DA GİRİT KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİ: 
MERSİN VE ÇEVRESİ ÖRNEĞİ

Hüseyin Cahit ARSEVEN

İkinci kuşak “mübadil”, üçüncü kuşak “sultanî” göçmeni Giritli bir ailenin ferdi olarak, 
kültürümüzün en güzel örnekleriyle dolu bir yaşama tanıklık ettim.

Anadolu'daki Giritli kültürünü kayıt altına almak, yaşatmak ve gelecek nesillere 
aktarmak Giritliler Federasyonu'nun, derneklerimizin ve elbette bizlerin en büyük 
amacımız olmalıdır. 

Bu bildiride, Mersin ve Adana'da bulunan ve birbirleriyle akraba olan Hebilli, Turunçlu, 
Reşadiye ve Mersin İhsaniye, Melemez köylerinde ve mahallelerinde yaşanan Giritli 
kültürüne dair aktarımlar gerçekleşecektir.

Anahtar Sözcükler: Kültür, Girit, dernek, federasyon, Giritli, Mersin

GÖÇ ARAŞTIRMALARINA BİR YENİ METODOLOJİK YAKLAŞIM: 
ETNOTARİH VE KUŞADASI'NDAKİ GİRİTLİLER

Doç. Dr. Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU

Etnotarih, yazılı tarihi olmayan ya da tarihleri eksik yazılan, ya da yazılanlarda çelişkiler 
bulunan ya da -içeriden veya dışarıdan olmak üzere- tek bir kaynağa dayalı yazılı tarihe 
sahip toplumların, toplulukların, sınıfların, ailelerin ve başka her türlü grubun siyasî, 
ekonomik ve/veya askerî her türlü erkin yazdığı tarihte nasıl yer aldıklarını ve 
haklarında tutulan her türlü resmî ve özel kayıtta nasıl tarif edildiklerini irdelemenin 
yanı sıra bir de içeriden yazılı ve sözlü veriler vasıtasıyla tarih yazma eğilimi gösteren 
disiplinlerarası bir yaklaşımdır. Etnotarih, eski dünyadan ve eski dünyanın çeperinden 
uzaktaki ilkel topluluklara, yazılı kültürden ziyade sözlü kültürlere, eski sömürgelere 
daha çok yatkınlık gösterse de modern ve postmodern çağın yeni sınıflarına, azınlıklara 
ve göçmenlere de ilgi duyar. Bu bakımdan, “yeni/eski” göçmenler ve onların tarihlerini 
ve geçmiş algısını ortaya dökme açısından uygun bir metodolojik yaklaşımdır.

Bu bildiride, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2011 yılında 
tamamladığım “Girit'ten Anadolu'ya Gelen Göçmen Bir Topluluğun Etnotarihsel 
Analizi: Davutlar Örneği” adlı doktora tez çalışmamın metodolojisine, kaynaklarına, 
çalışma esnasında ve sonrasında karşılaşılan güçlüklere, ulaşılan sonuçlara ve Girit 
araştırmaları açısından önemine ve etnotarihsel yaklaşımın göç araştırmaları için neler 
ifade ettiğine değinilecektir. Çalışmamın yayınlanmasını takiben araştırmam 
kapsamında hangi kaynak ve verilerin artık erişilebilir olduğuna ve Girit göçmenlerine 
dair hangi konu başlıklarının ileriki çalışmalarda hayata geçirilebileceğine yönelik 
aktarımlar gerçekleşecektir.

Anahtar Kelimeler: Göç, göçmen, kimlik, etnotarih, Girit, Kuşadası
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GİRİT GÖÇÜ (1897-1913) ÜZERİNE HAZIRLANAN BİR ÇALIŞMANIN 
YAZILIŞ HİKÂYESİ: “XX. YÜZYIL BAŞLARINDA KUŞADASI'NDA GİRİT 

MUHACİRLERİ” MAKALESİ ÖRNEĞİ

Dr. Metin MENEKŞE

Türkiye, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, iki yüzyıldan uzun bir süreyle göç alan başlıca 
bölge ülkesi olmuştur. Baskı altında bulunan Müslümanların ezilmesini önlemek gibi 
insani düşünceler temel olmak üzere göç etmek zorunda kalan hemen bütün Müslüman 
ahalinin müracaatları kabul edilmiştir. Nitekim bu sürece dâhil olan muhacir 
gruplarından bir tanesi de Girit Müslümanlarıdır. Girit'te meydana gelen olaylar 
(özellikle 1896-1898 olayları) neticesinde kurtuluş ümitlerini kaybeden Müslümanlar, 
adayı terk etmek zorunda kalmışlardır. 1897 yılından itibaren yoğun bir şekilde Rodos 
ve İstanköy adalarına, başta İzmir olmak üzere Batı Anadolu'nun kıyı şehirlerine, 
İstanbul'a, Antalya'ya, Bingazi'ye, Selanik'e göç etmeye başlamışlardır. İstisnai olarak 
Mısır ve Kudüs'e gidenler de olmuştur. Osmanlı yönetimi, muhacirlerin özellikle Girit 
iklimine yakın yerleri tercih etmelerini de göz önünde bulundurarak İzmir'e gelen 
muhacirleri Bodrum, Marmaris, Çeşme, Söke, Kuşadası gibi sahil şeridinde yer alan 
mahallere yerleştirmeye çalışmıştır. Nitekim çalışma dâhilinde olan Kuşadası'na, 1897 
yılından sonra gelmeye başlayan Girit muhacirlerinin iaşe ve ibate ihtiyaçlarının 
giderilmesiiçin de önemli çalışmalar yürütülmüştür.

Bu çalışma, 2016 yılında kaleme alınan“XX. Yüzyıl Başlarında Kuşadası'nda Girit 
Muhacirleri” adlı makalenin yazım hikâyesine odaklanmıştır. Öncelikle konunun nasıl 
belirlendiği hususundan başlamak üzere, yapılan hazırlıklar, bu aşamada yardım 
alınan insanlar, çalışma metodolojisi ve başvurulan kaynaklar hakkında bilgi 
verilmiştir. Aynı zamanda bu süreçte karşılaşılan birtakım sorunlar da ortaya 
konulmuştur. Daha sonra çalışmanın amacı, önemi ve sınırları üzerine bir 
değerlendirme yapılmıştır. En nihayetinde de çalışma kapsamında ulaşılan bulgular 
değerlendirilmiş, eksik kalan noktalara değinilmiş ve yeni araştırmacılara birtakım 
tavsiyelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kuşadası, Girit muhacirleri, iskân, amaç ve kapsam, metodoloji, bulgular, karşılaşılan sorunlar ve 
tavsiyeler

GİDENLER VE GELENLER İÇİN RESMİ BELGELERİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Doç. Dr. Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU

Göç, çoğu zaman kişisel bir tercihtir, ama bazen de Türk-Yunan Nüfus mübadelesinde 
olduğu gibi politikacıların üst düzeyde aldıkları kararlarla gerçekleşir. Genellikle insan 
unsurunun çok fazla hesaba katılmadığı bir karardır bu, bazı öngörülemeyen durumlar 
ortaya çıktığında göçü yaşayan/yaşayacak olanların hayatında telafisi zor durumlar da 
ortaya çıkabilir. Nüfus mübadelesine tabi olan insan topluluklarına kararları 
uygulamak ve hayatlarını sonsuza kadar değiştirmek düşer. Bu insanlar tarihçiler için 
çoğu zaman istatistik verileridir. Onları tablolarda sayılar halinde görür, defterlerde 
adlarını okur tarihçiler, resimlerini görmek ise olayların somut hale gelmesi ve empati 
kurulabilmesi için önemlidir. 

Göç yaşayan insanların hayatlarının bu en önemli olayını, tarihçiler yıllar sonrasında ele 
alacaktır, kaynaklar çoğu zaman birey üzerinden değerlendirmeler yapmaya elverişli de 
olmayacaktır. Ayrıca her göç olgusunu değerlendirmek için eşit miktarda kaynak 
bulunması da mümkün değildir. Bu bildiride Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin önemli 
resmi belgesi olan Mübadele Tevzi Defterleri tanıtılacak ve bu defterlerde bulunan 
verilerin gelenler ve gidenler için nasıl kullanılabileceğine dair değerlendirmeler 
yapılacaktır. Mübadele öncesi 19. yüzyıl sonlarında Batı Anadolu'ya göç edenler için 
yapılacak değerlendirmeler için kullanılabilecek bazı kaynaklar hakkında da veriler 
paylaşılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Göç, mübadele, mübadil, Mübadele Tevzi Defterleri, Batı Anadolu
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GİRİT'TE TARİKATLAR VE HANYA MEVLEVİHANESİ

Prof. Dr. İsmail KARA

Tarikatların Anadolu'da ve Rumeli'de yayılması fetih hareketlerine paralel olarak 
yürüyen bir hadisedir. Bu genel durum Ege adaları için de geçerlidir. Yalnız fethedilen 
bölgelerde önemli bir Gayrimüslim nüfusun fetihten sonra da orada kalması oraya 
yönelen/yönelecek olan tarikatları da etkilemektedir. Bu etkilenme hem oraya giden-
gitmeyen tarikatlar hem de gidenlerin orada aldığı değişik şekiller ve konumlanma 
biçimleri bakımından farklılıklar ve çeşitlilikler arz etmektedir. Yakın tarihe intikal 
ettiğimizde ek bir hadise ile daha karşılaşıyoruz. Osmanlı Devleti Ege adalarındaki siyasî 
hakimiyetinin problemlerle karşılaşması veya zayıflamasına paralel olarak oradaki 
gittikçe ağırlaşan siyasi, dini ve kültürel meseleleri çözmek, Müslüman tebaayı korumak 
ve merkeze bağlılığı artırmak için daha “sivil” yapılar olarak tekke ve tarikat 
faaliyetlerinden daha fazla istifade etmeyi düşünmeye başlamış ve bu tür 
organizasyonları daha fazla çeşitlendirerek desteklemiştir. Hanya veya Girit 
Mevlevihanesi yakın tarihin bu realiteleri ve gittikçe artan ihtiyaçları istikametinde 
adaya, adanın merkezine intikal etmiş ve harp yıllarında daha yoğun olmak üzere 
mübadeleye kadar çeşitli ve başarılı faaliyet göstermiş bir tekke ve “yapı”dır. Ben 
tarikatlar veya tasavvuf tarihi mütehassısı değilim. Çalıştığım konular çağdaş Türk ve 
çağdaş İslâm düşüncesi alanlarında yoğunlaşmaktadır. Fakat ihtisas alanımın bir tarafı, 
özellikle yeni din yorumları ve mistik tecrübelerin tenkidi modernleşme döneminde 
tasavvuf ve tarikatlarla doğrudan alakalı olduğu için kendi sınırlarım içinde bu 
başlıklarla da ilgilendim ve çalışmalar yapıp yayınladım. Hanya Mevlevihanesi'yle ilgili 
pek de örneği olmayan bir monografi çalışması yapmam bu ilgilerim yanında hoş 
tesadüflerle de alakalıdır. Tekkenin şeyh ailesiyle bir şekilde tanışmam (hikâyesini 
kitapta anlatıyorum) ve onlardan bana intikal eden yahut istifademe sunulan resmi ve 
sivil evrakı tamamlayacak, boşlukları dolduracak arşiv malzemesinin, mufassal 
vakfiyenin ve görsellerin bulunması monografiye doğru gidişin önünü açmış ve birçok 
kapalı noktayı açmayı veya soruyu cevaplandırmayı mümkün hale getirmiştir. Tekkenin 
ve şeyh ailesinin mübadelesi ve İzmir'e gelmesi başlı başına bir konudur. Elbette kitapta 
bu zor süreç de kaynakların elverdiği ölçüde mufassal olarak anlatılmıştır. Çalışma 
konusunun, ulaşamadığım veya haberim olmadığı için istifade edemediğim kaynaklar 
sayesinde tamamlanacak tarafları da vardır. Ortaya çıkacak yeni arşiv malzemesinin, 
koleksiyonlarına sahip olmadığımız mahalli basının ve Rumca kaynakların imkânları 
bunlar arasındadır. Konuşmamda bu sahadaki çalışmaların mevcut durumu ve 
yapılabilecek olanlar üzerinde durmaya çalışacağım. 

Anahtar Sözcükler: Tarikat, tekke, Girit, Hanya Mevlevihanesi

TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİ'NDE MERSİN VE GİRİTLİLER

Doç. Dr. Fahriye EMGİLİ

1923 Lozan Görüşmeleri sırasında imzalanan 30 Ocak 1923 Türk-Yunan Mübadelesi'ne 
İlişkin Sözleşme ve Protokol uyarınca, Türkiye'den Ortodoks Rumlar Yunanistan'a, 
Yunanistan'dan da Müslümanlar Türkiye zorunlu olarak göç etmişlerdir. İki ülke 
arasında yaşanan nüfus değişimi Cumhuriyet Dönemi'ndeki en önemli göç olayıdır. Bu 
çalışmada Mersin örneğinde Türkiye'ye gelen mübadillerin etkin işlevini görüp tanımak 
ve toplumsal, iktisadî ve siyasî yapıdaki yeni kazanımlarını ortaya koymak 
amaçlanmaktadır. 

Mübadillerin yeni bir çevre ile karşılaşmaları, uyum sağlama ve hayatlarını ne şekilde 
kurdukları sözlü tarih görüşmeleri ışığında dile getirilecektir. Özellikle yoğun bir şekilde 
Giritli muhacir ve mübadillerin iskân yeri olan Mersin ve çevresindeki Giritli 
göçmenlerin özellikleri, iskân ve göç ile etkileşim süreçleri ele alınacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Göç, muhacir, mübadele, mübadil, Girit, sözlü tarih, Mersin
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TABAHANİOTİKA ŞARKILAR ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Doç. Dr. Nesibe Özgül TURGAY

“Tabahaniotika Şarkıları” hakkında yapılan ve 2015 yılı Haziran- Eylül ayları arasında 
Selanik şehri ile başlatılarak Hanya, Resmo ve Heraklion şehirlerinde 89 gün süren alan 
araştırmasının nasıl yapıldığı, çalışmanın metodolojisi, sınırlılıkları, hipotezi 
açıklanarak kaynaklara ulaşma ve yararlanmada yaşanan sorunlar üzerinde 
durulacaktır. Görüşme yapılan Nikos Tzannis Ginnerup (Müzisyen),Katilena Stathakou 
(Türkolog), Stelios Lainakis (bulgari-çalar), Leonidas Lainakis (bulgari-çalar), Dr. 
Marinos Sarıyannis (Asya Minör Ens.), Stelios Foustalieris'in oğlu Nikos Foustalieris, 
Kostas Papadakis (Girit Ün. Kütüphane Kapalı Arşiv Sorumlusu), Nikos Papalexakis 
(enstrüman yapımcısı), Andreas Giakoumakis (Koro şefi), Paraskevas Syrianoglou (koro 
üyesi), Aris Syskakis (kemancı), Eugenia Toli (şarkıcı ), Giannis Paximadakis (bulgarici), 
Ioannis Zaimakis (Girit Üniversitesi Sosyoloji Doçenti) ve Vassilis Orfanos'tan 
(çevirmen) elde edilen veriler ışığında ulaşılan sonuçlar değerlendirilecek ve bu alanda 
çalışma yapacak kişiler için alanda ne şekilde çalışılmalı ve nelere dikkat edilmesi 
gerektiği örneklerle anlatılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Girit, müzik, Tabahaniotika Şarkıları

GİRİT YAHUDİ TARİHİ ARAŞTIRMALARINDA METODOLOJİ: 
KISA BİR DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

Dr. Siren BORA

Yahudi diasporasının başlangıç tarihi genel olarak İ.Ö. 6. yüzyıla değin uzanır. Diaspora 
sözcüğü ise ülkelerinden kovulmuş, sürülmüş, saçılmış, dağılmış bir toplumu ifade 
eder. Kovulan ve sürülen bu toplumun izi sürüldüğü zaman, başta Orta Doğu ve Yakın 
Doğu coğrafyası,  Akdeniz Havzası olmak üzere dünyanın dört bir yanına dağılıp 
yerleştiği görülür. Girit adası da İsa'dan önce 2. yüzyıldan 1944 yılına değin Yahudi 
toplumunun sürekli yaşadığı coğrafyalardan biridir. O halde Girit Yahudi Tarihi, 2100 
yıllık tarihsel bir süreci kapsamaktadır. Öte yandan Girit adasının göç, seyahat ve ticaret 
güzergahı üzerindeki ayrıcalıklı konumu; uğruna yapılan savaşlar, uğradığı işgaller ve 
farklı yönetimler altındaki siyasi tarihi stratejik açıdan onu çok özel kılmaktadır. Girit 
Yahudileri 2100 yıl boyunca Hellen, Roma, Venedik ve Osmanlı hakimiyeti altında 
Girit'te farklı toplumlarla, farklı kültürlerle karşılıklı etkileşim halindedir. O halde Girit 
Yahudi tarihi incelenirken,  Girit Yahudilerinin çeşitli uyarıcılar eşliğinde değişime 
uğrayarak biçimlenen sosyo-ekonomik yapısı, kültürel yapısı özellikle de dili, 
alışkanlıkları, sanatı, zanaatı ve mimarisi ele alınacaktır. Arkeolojik kazılarda elde 
edilen bulgular, Yahudilere ait mezar taşları, cemaatin arşiv belgeleri, Girit'te, 
Kahire'de, Venedik'te, İstanbul'da ve Paris'te arşivlerde yer alan belgeler, yazılı 
kaynaklar incelenecek ve değerlendirilecektir.  Unutulmamalıdır ki,  Yahudi 
diasporasının tarihi ve Yahudilik birbiriyle iç içe geçen bir seyir izlemektedir. Bu yüzden 
Yahudi tarihini araştırıp inceleyecek kişi, cemaat (kahal) oluşumunda ve işleyişinde 
biçimlendirici olan, toplumun hayatında önemli bir fonksiyona sahip Yahudi dinini de 
bilmek zorundadır. Araştırmada kronolojik bir seyir izlenmeli; Giritli Yahudiler 
tarafından kullanılan dillere (İbranice, Grekçe, Latince, Judeo Ispanyol, Osmanlıca ve 
Fransızca) ya da en azından bir bölümüne vakıf olunmalı; Girit arkeolojisine, Yahudi 
teolojisine, Yahudi toplumsal yapısına, Akdeniz coğrafyasına ve Akdeniz ekonomisine 
ilişkin uzmanlarından destek alınmalıdır. Kısacası, Girit Yahudi tarihi araştırma ve 
incelemesi sistemli ve multidisipliner bir çalışma gerektirmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Girit, Girit Yahudi tarihi, disiplinlerarasılık
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GİRİT MÜBADİLİ TÜRK TOPLUMLARININ 
GELENEKSEL DANSLARI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Prof. Dr. Mehmet Öcal ÖZBİLGİN

Çeşitli kimliklere mensup halkların yaşamakta olduğu Anadolu coğrafyasında 
birbirinden çok farklı dans ve müzik formları görülmektedir. Halk oyunları tür 
sınıflamaları açısından bakıldığında, sosyal, siyasal ve ekonomik nedenlerle dansın 
sürekli değişime uğrayarak çeşitlendiği görülür. Göçle gelen 'mübadil'lerin, yerleştikleri 
bölgelerdeki toplumlarla yaptıkları kültürel alış veriş nedeniyle, oyun kültüründe 
ortaklaşan yeni değerler oluştuğu gözlemlenmiştir. 

Bu çalışmada, Osmanlı Devletinin dağılması sürecinde nüfus değişim programları 
sonucu, zorunlu göçe tabi tutulan Girit Müslüman halkının geleneksel danslarının 
Anadoludaki süreci, farklılaşan ortama bağlı olarak analiz edilmeye çalışılacaktır. 2000-
2008 yılları arasında, Yunanistan'da ve Türkiye'de, mübadele göçmeni toplumlar 
üzerine gerçekleştirdiğimiz alan araştırmaları, İzmir Girit Mübadil Dernekleri, İzmir-
Selçuk, İzmir-Tire-Turgut köyü,  Mersin-Tarsus Melemez köyü Girit Mübadil 
toplumlarıyla yapılan çalışmalar, Ege Üniveristesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı 
ve Etnoğrafya Müzesi kapsamında Girit Türklerinin oyunları ve oyun ortamları hakkında 
yaptığımız araştırmalar, bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu yazıda Mersin 
Tarsus İhsaniye mahallesi-Melemez Girit mübadil köyü'nde yaptığımız derleme 
çalışmasına dayanarak, Girit Türk mübadillerinin geleneksel oyunları ve dans ortamları 
Etnokoreoloji yöntemleri kullanılarak tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Girit, mübadil, dans geleneği, kültürel miras,  kültürel bellek

21. ASIRDA GİRİTLİ MUHACİRLER TORUNLARININ AKIBETİ:
YA ASİMİLE OLMAK YA KAYBOLMAK

Dr. Ali BEKRAKİ

19. asrın son yıllarında Girit adasından başlamış koca göç dalgalarının büyük çoğu 
Türkiye Cumhuriyeti'nin Akdeniz ve Ege kıyılarında son bulmuş iken, o zaman hala 
Osmanlı toprağı olarak sayılan birçok Arap ülkesinde de son bulmuştur. Yıllardır 
kaderine terk edilmiş bu insanların hemen hemen her şeylerini kaybetmek zorunda 
kalmışlar. Ciddi bir Araplaştırılmaya ve asimilasyona maruz kalmış Giritli muhacirlerin 
torunlarını bugünkü vaziyetlerine ışık tutacak kısa bir bilgi sunumu arz etmek istedik. 
Özellikle Lübnan, Suriye, Filistin ve Libya gibi sürekli kargaşa yaşayan ülkelerde 
yerleşmiş göçmenlerin öyküsüne değindik. 

Ortadoğu'da yaşayan Giritli muhacirler torunlarının Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarını 
güçlendirmeye çalışmak ne kadar zaruri ve elzem olduğunu, değişik ülkelerde küçücük 
gruplar halinde bulunan Giritliler diasporası ancak bu yolda başarı elde edebileceğini 
ve bulunduğu yerlerde etkin olabileceğini düşünmekteyiz.

Bunu gerçekleştirmek için bu yolda atılması gereken adımlar sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Göç, muhacir, Giritli diasporası, Ortadoğu, Türkiye
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TASFİYE TALEPNAMESİ IŞIĞINDA GİRİT MÜBADİLİ BİR AİLEYE BAKIŞ

Ali CAN

30 Ocak 1923 tarihli Mübadele Sözleşmesi gereğince Türkiye'ye gelen ve iskân edilen 
mübadillerden tarımla uğraşanlara arazi, bağ, bahçe, zeytinlik ve birtakım meyve 
ağaçları ile sanatkâr olanlara dükkân, mağaza, imalâthane ve fabrika gibi üretim 
araçlarının verildiği ve mübadillerin çift hayvanı, tohumluk, ziraat araç-gereçleri ve 
çeşitli donatım malzemeleriyle desteklendiği bilinmektedir.  Bununla birlikte, bütün bu 
üretim araçlarının mübadillere ne miktarda verileceği konusunun belirlenebilmesi için, 
mübadillerin Türkiye'ye gelmeden önce, Yunanistan'da bulunan mallarını 
kaydettirmesi ve buna dair bir mal bildirim belgesi tanzim ettirmiş olması 
gerekmekteydi. 

Mübadele Sözleşmesi gereğince, Mübadilin kendisi tarafından doldurularak Mübadele 
Komisyonu'na teslim edilen ve onaylanarak bir nüshası mübadile geri verilen bu 
evraklara “Tasfiye Talepnamesi” denilmektedir.  Bu çalışmada şu anda Kuşadası ve 
Selçuk'ta yaşamlarını sürdüren “Kireç” soyadlı mübadil ailelerin dedeleri “Giritli Arab 
Boşinaki Bin Hüseyin'in Tasfiye Talepnamesi'ni inceleyeceğiz.

Anahtar Sözcükler: Nüfus Mübadelesi, mübadil, Tasfiye Talepnamesi, Kuşadası, Selçuk, Kireç Ailesi

EGE'NİN GİRİT'İ: 
OSMANİYE MAHALLESİ'NİN KURULUŞU, MUHACİRLERİN İSKÂNI ve 

BUGÜNÜ

Yunus ÇENGEL

Bizim hikâyemiz 1897'de Girit adasına muhtariyet verilip, Türk askerlerinin adadan 
ayrılmaya başlamasından sonra özellikle köylerde Müslüman nüfusa baskılar artmaya 
başlamasıyla adayı terk etmek zorunda kalan Giritlilerin batı Anadolu'ya gelmesi ile 
başlıyor.

Türkiye'de bilinenin aksine ilk gelenler adadan ayrılmalarının sorumlusu olarak Giritli 
Rumları değil, İngiliz ve Yunanlıları suçluyor, Giritli Rumların kendilerine saldırmak 
istemediğini tersine kendilerine yardım ettiklerini anlatıyor.  

Giritlilerin büyük çoğunluğu imparatorluğun gösterdiği bölgelere kendi imkânları ile 
yerleştirilmelerini ifade eden "serbest iskân" olarak adlandırılan iskân tarzı ile 
yerleştirilmişlerdi. Ancak yine de çeşitli vilayetlere inşa edilen 30 farklı yerleşim birimine 
"düzenli iskân" ile muhacirler iskân edilmişleridir.

Bugün Aydın'ın Kuşadası İlçesi mahallelerinden Davutlar'ın en büyük kısmını oluşturan 
Osmaniye'de, Sultan II. Abdülhamit tarafından Giritliler için evler inşa edilmiştir. Bu 
bildiride, düzenli iskân ile kurulan Osmaniye Mahallesi'nin kuruluşu, muhacirlerin 
buraya iskânı ve mahallenin günümüzdeki durumu aktarılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Göç, iskân, Girit, Kuşadası, Osmaniye
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TADLARI, ŞİFALARI VE YAŞAMLARIYLA ANTALYA'NIN GİRİTLİLERİ

Öznur TANAL

2000 yazında kızımla gittiğimiz Side'de bir bakkalda bir kadının anlamadığım bir dilde, 
Giritlice söylenmesi ile tanıdım onları ve hemen o gün bir ses kayıt cihazı bulunarak 
başladı yolculuğum. Mesleğim araştırmacılık olduğu için zaman zaman Antalya, Side, 
Ahmediye ve İhsaniye'de araştırmalar yapıp detaya indim. 2000 yılından 2011 yılına dek 
süren bu araştırmayı kitaplaşmaya götüren, 11 yıl bu insanlarla yolculuk etmemi 
sağlayan neydi, derseniz;

·Fıkralarda tersi anlatılsa da, doğaya gösterdikleri özen, duydukları saygı ve 
  sergiledikleri uyum, 
· O'nun sırlarına ermedeki ustalıkları, mutfağa ve sağlığa yansıtmadaki zarafetleri, 
·Temizlikleri,  
·“Yerliler” tarafından ötekileştirilseler de -ki bunun kökü de birçok toplumsal olay gibi 
  bence çıkara dayanır- geleneklerine, inandıklarına ve evrensel insanlık yasalarına 
  gösterdikleri titizlik. (Örn: Sorunlarını kendi aralarında çözüp adli makamlara pek az 
  yansıtmaları)
·Çağdaşlıkları ve kadına verdikleri değer

Sizlere 37 bölümden oluşan kitabımız Giritli Türklerin Mustafa Kemal'e yardım çağrıları 
ile başlayıp kitabın öyküsünü anlatacağım. Tarihçeden büyülü otlara, çorbalardan 
katmerlere, çerezlere o meşhur Girit mutfağı, günlük yaşamda kullanılan gereçler, 
anılar, eğlenceler, duygular ve duygulandıran konularla keyifli bir yolculuk yapacağız.

Anahtar Sözcükler: Göç, anılar, günlük yaşam, Girit, Antalya

SÖKE GİRİTLİLERİ VE AİLE LAKAPLARI

İsmail Caner GENÇ

İkinci kitabın bölümlerinden biri, Söke Beşeri Coğrafyasıdır. Bu bağlamda, konulardan 
biri de Söke Giritlileridir. Bu bölümde  Babam Mustafa Genç'in  Söke'de gerçekleştirdiği 
sözel tarih çalışmaları kapsamında, Söke'ye gelen ilk Giritlilerin hangi mahallelere 
yerleştiği, lakapları, kimler oldukları, yaşamları, kıyafetleri hakkında bilgiler 
bulunmaktadır. Bu konuda  benim Söke Giritlileri konusunda Cumhuriyet Arşivleri 
taramam yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler: Lakap, aile lakapları, Girit, Söke
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 BİR GİRİTLİ ÖYKÜCÜNÜN KISA ÖYKÜLERİ

Halil AKGÜN

Kısa öykülerim genelde gerçek hayattan alınmadır. Konuları doğa, tarih, aşk, 
muhasebe, iş hayatı, futbol, efeler, Giritliler, kediler, köpekler, askerlik, köylüler, 
esnaflar, festivaller, caz, deniz, ölüm, kitaplar, okul anıları, edebiyat, gençlik, siyaset, 
felsefe, psikoloji, öğretmenlik, eğitim, işçiler, ustalar, sağlık ile ilgilidir.

Mekânlar; Kuşadası, Söke, Güzelçamlı, Davutlar, İzmir, Aydın ilinin köyleri, Selçuk, 
Didim, Bodrum, Sarıkamış gibi yurdun çeşitli şehirlerine aittir. Öykülerim kısa kısa 
öykülerdir. Her bir kitabımda altmış kadar öyküm bulunmaktadır. Mümkün olduğu 
kadar yalın bir dil kullanılmaya çalışılmıştır. Sıkıcı olmaktan uzak, bir çırpıda okunan, 
tadımlık öykülerim yaş olarak yediden yetmişe hitap eder.

Anahtar Sözcükler: Girit, Giritliler, kısa öyküler, İzmir, Aydın, Kuşadası

EDEBİYATÇI İLE BİLİMADAMI KARDEŞ MİDİR?

Saba ALTINSAY

Edebiyatçı/yazarım. Bu yüzden sadece kendi bildiğim, tecrübe edindiğim alanda birkaç 
söz söyleyerek bir edebiyat eserinin dayanağını oluşturmak isteyen yazarlar için dar da 
olsa bir ufuk açmayı hedefliyorum.

Bu bildiride, edebiyatçı ile bilimadamının ortak olan ve olmayan yönleri tartışılacaktır. 
“Ortak Yönler - Ana Bir” alt başlığı adı altında, “şüphecilik, objektivite ve 
soyutlama”dan; Farklı Yönler - Baba Ayrı” alt başlığında, “bir insan yaratmak, bir hayat 
yazmak, bir dünya kurmak” kavramlarından; üçüncü ve son bölüm olan sonuç 
kısmında ise, edebiyatçı olarak tarihe yaslanan bir roman için araştırmanın hangi 
alanları kapsayabileceğine değinerek müstakbel yazar/edebiyatçılar için kısa bir 
hatırlatma notu sunulacaktır.

Anahtar Sözcükler: Edebiyat, bilim, tarih, işbirliği
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Ali Can
Selçuk

Ali Haydar Çetin                      
Hatay

Halil Akgün
Kuşadası

Hasan Tuntaş                        
Söke

Hüseyin Cahit Arseven
Mersin

Mert Rüstem                          
İzmir

Neyyir Berktay
İzmir

Atanaisos Tsimbis
Girit     

Saba Altınsay                         
İzmir

Sefer Güvenç                
İstanbul

Selma Moray Kırançeşme                
Adana

Timuçin Binder             
Bodrum/Muğla

Yunus Çengel                        
Kuşadası

Yüksel Taner Gürpınarlı
İzmir

Nedim Atilla
İzmir

Sempozyum

Proğram ve bildiri özetleri kitapçığı

ARAŞTIRMALARI
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Türkiye’de Girit Araştırmaları
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