RODOS VE 12 ADA'NIN TÜRK
HAKIMIYETINDEN ÇIKISI*
~ERAFETTIN TURAN
Ada" Tâbiri :
Bizans devrinde bu adalar genel olark Ege Adalar~~ diye an~l~yordu. Osmanl~~Imparatorlu~u zaman~nda ~mroz'dan Meis'e kadar
Anadolu sahillerindeki adalara Cezâir-i Bahr-i Sefid (Akdeniz Adalar~)
ad~~verildi. Bununla beraber Rodos'un merkez oldu~u adalar grupu
baz~~Avrupa kaynaklar~nda Güney Sporadlar adiyle zikrediliyordu. 12
Ada tabiri, 1912 Italyan i~ gâlinden sonra bu anlama gelen grekçe
Dodeca-nissas'~n° tercümesi olarak ortaya ç~ kt~. Hattâ bir ara arapça
bir deyimle Cezâir-i isnii-a~er ad~~kullan~ld~. Bununla, ba~ta Rodos olmak
üzere onun d~~~ndaki ~u 12 ada kasd ediliyordu :
Patmos
Lipsos
Leros
Kilimli (Kalimnos)
lstankby (Kos, Coo)
Astropalya (Stampalia)
~ncirli (Nisyros)
~ljvaki (Aleki, Tilos, Piskopi)
Sömbeki (Symi)
Herke (Harki, Kharki, Calchi)
Kerpe (Karpe, Karpathos, Scarpanto)
Ka~ot (Kasos)
Ancak, Italyanlar tarafindan i~gal edilen bu adalar~n tahliyesi
bahis-konusu olunca, buralar~~da kendi topraklar~na katmak üzere
harekete geçen Yunanistan, Dodeca-nissas'a, Lipsos yerine daha kuzeydeki Nikarya (Icaria) adas~m ve Istankiiy yerine de do~u uçtaki Meis
"I 2

* 8 May~s 1964 te Türk Tarih Kurumu'nda verilen konferans~ n metni olup
gerekli notlar ilave edilmi~tir.
Dodeca = 12, nissas = adalar. Bu tâbir hemen bütün bat~~ dillerine geçmi~tir : Italyanca : Dodecanesso; Frans~zca : Dod&anse; Ingilizce: Dodecanese.
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(Migiste, Castellorizo = K~ztl-kale)'i ithal ederek daha çok say~da aday~~
almak yoluna ba~vurdu 2. Yunanistan'~n bu emeli o zaman gerçekle~ememelde beraber, Siures ve onu takiben Lozan andla~malarmda
Meis'in de Italya'ya verilmesi yüzünden 12 Ada'mn say~s~~13'e ve
Rodosla birlikte 14'e ç~km~~~oldu.
I — Türk Hakimiyeti :
1309'dan beri Saint-Jean (San Giovanni) ~övalyelerinin elinde
bulunan Rodos ve 12 Ada, Anadolu'dan kopmu~~birer parça olmalar~~
dolay~siyle, burada siyasi birli~i sa~layan Osmanl~~türklerinin hakimiyet s~n~rlar~n~n d~~~nda kalamazd~ . Gerçekten, Rodos' un kuzey-do~usundaki Kum-burnu'nun Türkiye k~y~lar~ndan ancak ve ancak 18 Km.
uzakl~kta oldu~u ve normal geçi~~yolu olan Marmaris ile Rodos liman~~
aras~ ndaki mesafenin de 45 Km. (yakla~~k olarak 25 mil) den ibaret
bulundu~u göz-önüne al~n~rsa, onun ve di~er adalar~n Anadolu'nun
müdafaas~~bak~m~ndan arzettikleri önem kendili~inden anla~~l~r. Bu
yüzdendir ki Fatih Mehmed, Istanbul'un fethinden hemen sonra bu
adalarla ilgilenmi~, ~övalyelerin türkler aleyhindeki ittifaklara girmeleri, korsan gemilerine yatakl~k etmeleri ve zaman-zaman Anadolu
k~y~lar~na sald~rmalar~~üzerine, 1454 - 1455 y~llar~nda onlara kar~~~
donanma sevk etti~i gibi, saltanat devrinin sonlar~nda da (1480)
adalar~n zaptma te~ebbüs etmi~ti. O tarihte gerçekle~tirilemiyen fetih,
42 y~l sonra Kanuni Süleyman tarafindan tahakkuk ettirilmi~,
14 Haziran 1522'de Istanköy'ü i~gal eden Türk donanmas~, 24 Haziran
Rodos'a da ç~kartma yapm~~~ve 6 ay kadar süren bir muhasaradan
sonra ~övalyeler Gran Maestro'su Philippe Villiers de l'Isle
Adam, bir Noel gününe rastlayan 21 Aral~k 1522'de imzalad~~~~anla~ma ile aday~~teslim etmek zorunda kalm~~t~. 213 y~l süren ~övalyeler devri böylece sona ererken Rodos'la birlikte l!yaki (Tilos),
Sömbeki, Leros ve 12 Ada'dan di~erleri de Türk hakimiyed alt~na
al~nm~~lar&
Kanuni Süleyman, ba~lang~çta adalar~n idaresini muhasarada
yararh~~~görülen Kurt-o~ lu Muslihiddin Reis'e vermi~ti. Rodos
ve 12 Ada, sonradan Kaptanpa~ah~a ba~lannu~~ve nihayet Cezan
'4
Bahr-i Sefid Eyaleti'ne ba~l~~bir Sancak haline getirilmi~ti. 1867'de
kabul edilen Vilayetler Nizamnamesi ile Osmanl~~Imparatorlu~u'nda
a MeselA bk. Jeanne Z. StEphanopoli, Les Bis de PEg~ fe, kurs Privillges,
Atina, 1912, s. 33
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yeni bir idari düzen kurulurken, Biga, Rodos, Midilli, Sak~z, istanköy ve
K~br~s Sancak ve Mutasarnfl~ klan, Cezâir-i Bahr-i Sefid Vilayeti ad~~
alt~nda bir-araya getirilmi~ 3, fakat bir müddet sonra Biga ile K~br~s'~n
ayr~lmas~~ve ~stanköy yerine de Limni'nin Sancak (livâ) haline getirilmesi suretiyle Vilayet'in sancak say~s~~ "4"e (Rodos, Sak~z, Midilli.
Limni) indirilmi~ti 4 Bu de~i~iklikler s~ras~ nda Vilayet merkezi Sak~z'la
Rodos aras~nda birinden di~erine nakledilip durmu~~sonunda Rodos'ta
karar k~lm~~t~. 12 Ada ve Meis bak~ m~ ndan Vilayet'in son idari te~kilat~~ ~öyle idi 5.
Vilayet merkezi : Rodos
~~— Rodos Livas~~ (Sanca~~) :
Kazalar~~ :
Rodos (Nahiyeleri : Merkez, Kastello, Herke, Meis)
Sömbeki (Nahiyeleri : Merkez, ~lyaki = Piskopi )
Kerpe (Nahiyeleri : Merkez, Ka~ot)

Sak~z Livas~~ :
Kazalar~~ :
Istanköy (Nahiyeleri : Merkez, ~ncirli)
Kilimli (Nahiyeleri : Merkez, Astropalya)
Leros (Nahiyeleri : Merkez, Patmos, Lipsos )
Osmanl~~ imparatorlu~u, idaresi alt~na ald~~~~geni~~ülkelerde, bu
bölgelerin hususiyetlerine göre merkeziyetçilikten uzak, farkl~~ bir
idare tarz~~uygulamakta oldu~u için, Rodos ve 12 Ada'da da, di~er
adalara veya sancaklara benzemiyen özel bir sistem tatbik etmi~ti.
Fetihten sonra KanuniSüleyman, 1523'te ne~retti~i bir fermanla,
harben al~nan Rodos ve ~stanköy müstesna olmak üzere di~er "~~ o"
adaya idari, mali, hattâ adli imtiyazlar tan~ m~~t~ 6. ~öyle ki: Adalar~n
2 —

Enver Ziya Karal, Osmanl~~Tarihi, c. VII, s. 156
bk. Ayn. Mil., Osmanl~~ Tarihi, c. VIII, s. 338; kr~. 1311 Cezedr-i Bahr-i Seffd
Vilâyetine mahsus Sal-nâme, ~ l. sene.
5 Renzo Sertoli Salis, Le Isole Italiane dell'Egeo, Dall'occupazione alla soyranitâ, Roma, 1939, S.
~~oldu~u
6 Kanuni Suleyman'~n Rodos'un fethinde böyle bir ferman vermi
bulunama~n
asl~~
ise
de,
ferman
~~lmakta
sonraki kay~ tlardan ve tecdidlerden anla
m~~t~r. ~uras~n~~da belirtmek gerekir ki, Osmanl~~hükumdar~ , adalar halk~na baz~~
imtiyazlar bah~~ederken, Bizans'tan St. Jean ~övalyelerine geçmi~~olan bir sistemi,
yâni mevcut durumu devam ettirmekten ba~ka bir ~ey yapmanu~t~~ (bk. J. Z. St
3

4

ayn. esr. s. 36).
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idaresi, halk taraf~ndan bir y~ l için seçilen ve umumiyetle 12 üyeden
müte~ekkil bulunan Demogerondia denilen mahalli bir meclise b~rak~lm~~t~. Bu meclisin ba~kan~~ Demogeronte unvân~m ta~~yordu ki, bir nevi
Belediye Reisi veya ~ehir Kethüdas~~demekti. Her adaya, geliriyle
mütenasip y~ll~ k muayyen bir vergi tesbit edilmi~ ti ve bu vergiye
Makt~2 denilmekteydi. Makti2 vergi, Kanun i'nin Rodos'ta tesis etti~i
câmi, imaret ve medreseden müte~ekkil vakf~na tahsis edilmi~ti ve
y~ll~k tutar~~584.161 akçe olup adalara tevzii ~öyle idi : 7
Rodos ~ ehri (Ispenç, arazi, cürüm ve cinayet ve
mekülât vergisi olarak Maktü)
345.881
Rodos nahiyesi
14.280
Kalimnos adas~~ (~stanköy kazas~na tabi),
Kalimnos kalesi ve Keçi adas~~
30.000
Leros ve Archangdos adas~~
32.000
Herke adas~~
12.000
Sömbeki adas~~
6o. 000
~ncirli adas~~
6o. 000
ilyaki adas~~
30.000
584.16~~ Akçe

Vergiler, Demogerondia yâni mahalli meclisler tarafindan tevzi ve
tahsil ediliyor ve muayyen zamanda adalara gelen Türk hazine memurlar~ na teslim ediliyordu. Makt~l vergilerini ödeyen adalar halk~~
bütün di~er tekâliften muâf idi. Nitekim III. Osman, 1755 may~s~nda, adalardaki reayaya Makt~2 verginin d~~~ nda bir tekâlif yüklenmemesini Rodos Kad~s~~ ile Istanköy Nâibine gönderdi~i bir ferman
ile teyid etmi~ti 8.
Di~er taraftan, Osmanl~~Imparatorlu~u, teb'as~ na tam bir din ve
dil serbestisi tan~d~~~~ve bu prensibe daima sad~k kald~~~~için adalardaki mahalli dil hattâ adalar halk~n~n Rodos'taki Türk makam
lar~~ve Bab~ ali ile münasebetlerinde kulland~klar~~dil grekçe olmakta
devam etti.
Ayn. esr. s. 164. Kanun i'nin haslar~na 433 köy, 7 çiftlik, ii kal'e ve
kule tahsis edilmi~ti (Ba~vekâlet Ar~ ivi, Tapu Defteri, No. 367, s. 2 ~ g'dan naklen Cengiz Orhonlu, Oniki Ada'da Türk Eserleri ve Türk Nüfusu, Türk Kültürü, Sa. 24, s• 2 9)•
8 Evâs~ t-~~ ~aban ~~ ~~ 68 tarihli Ferman~n frans~ zca tercümesi için bk. S t p han opoli, S. 164-166.
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Bu kadar geni~~imtiyaz~n tabii bir sonucu olarak ta, gene
Rodos ve ~stanköy müstesna, di~er to adada müslüman-türk nüfusu
yerle~tirmek için imparatorlu~un di~er bölgelerinde gördü~ümüz
sistemli bir iskân politikas~~takip edilmemi~ti. Pek verimli olmayan
Rodos ve ~stanköy de, resmi görevliler d~~~ndaki Türk halk~~fazla celbetmemi~, bu yüzden bu iki adadaki türklerin say~s~~rumca konu~an
yerlilere nazaran % 20-55'i geçememi~ti. 1671'de Rodos'u ziyaret
eden Evliya Ç elebi'ye göre, ~ehirdeki 24 mahalleden 4'ü rumlara,
2'si yahudilere ve t8'i de türklere Sit olup 9 ~ehrin türkle~mesine mukabil adan~n kasaba ve köylerinde ekseriyeti yerli halk te~kil ediyordu. Yaln~z erkek nüfusu nazar~~itibara alan 1830 say~m~na göre
Rodos'ta 7.420 reâyâya mukabil müslüman erkeklerin say~s~~3.095,
istanköide ise 1.838'e mukabil 1.356 idi". V. C uine t, 189o'da
Rodos'un nüfus durumunu ~öyle kaydetmektedirn :
20.250 Rum-ortodoks
6.825 Müslüman-Türk
1•513 Yahudi
546 Katolik (Italyan)
14 Ermeni
29.148
1311 (1895) tarihinde ise Sancak itibariyle Rodos ve
nüfus nisbeti ~öyle idi" :
~slâm Rum
Rodos Sanca~~~ 6.763 41.383
4.259 74.065
Sak~z Sancak"

12

Ada'da

Yahudi Ermeni Katolik Yekün
2.7 3
256

2

213

51.074

14

— 78.594
Nihayet, i~galden hemen sonra ~ talyanlar tarafindan yapt~r~lan
bir tesbite göre Rodos'ta:

9 Seyahat-nd~ne, c. IX, s. 233 vd.
10 Enver Ziya Karal, Osmanl~~imparatorlu~unda ilk nüfus say~m~, 1831, Ankara,
1 943, S. 159, 161.
" Besim Dar kot, Rodos (~slâm Ansiklopedisi). Adalardaki Türk nüfusu
hakk~nda di~er kay~ tlar için bk. C. Orhonlu, ayn. esr. s. 29-32.
12 1311 Cezdir-i Bahr-i Seff~l Vildyetine mahsus Sal-ndme'nin sonundaki tablo.

Bel!~ C. XXIX, 6
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'7-246
6.490
4490
318
28-344

Ortodoks-rum
Müslüman-türk
Yahudi
Katolik
nüfus bulunuyordu 13.

Hiç ~üphe yoktur ki, adalar~n imtiyaz~, buralar halk~n~n elde
etti~i veya andla~ma ve kapitülasyonlarla tesbit edilen hukuki birer
hak olmay~ p, tek tarafl~~ olarak bah~edilen birer müsaade idi. Esasen
KanuniSüleyman, bu imtiyazlar~~verirken Bizans'tan Saint-Jean
Sövalyelerine intikal etmi~~bulunan bir sistemi devam ettirmekten ve
yerli halk~n eski haklar~na, geleneklerine sayg~~göstererek onlar~~ Türk
idaresine ~s~nd~rmaktan ba~ka bir gaye gütmemi~ti. Ancak, bu lütuf ve
at~fet sayesinde dillerini, dinlerini, örf ve adetlerini muhafaza imkan~n~~bularak benliklerini kaybetmiyen adalardaki rumlar, Osmanl~~
Imparatorlu~u'nun zay~flamas~ndan ve zaman~n "Büyük Devletler' i
olan Ingiltere, Fransa ve Rusya'n~n Türkiye'ye kar~~~takip ettikleri
siyasetten faydalanarak muhtariyeti suistimale ba~lad~lar, arkas~ndan
da Yunanistan ile birle~mek emeline koyuldular.
1770'de Amiral O rl o ff kumandas~ndaki Rus donanmas~~ yelkenlerini Hellen rüzgarlariyle ~i~irircesine Ege'de görününce di~er
adahlar gibi 12 Ada halk~ndan baz~lar~~da bir filo meydana getirerek
Çe~me deniz sava~~na kaulm~~lard~~14. Ruslara yap~lan bu hizmetin
mükâfat~~ da ~~774 Küçük Kaynarca andla~masiyle ödenmi~ ti. Gerçekten,
andla~man~n 17. maddesi gere~ince Osmanl~~hükümeti, adalar halk~~
için genel bir af ilan etme~e ve hristiyan diyâneti ile din adamlar~n~n
faaliyetine asla müdahale etmeme~e mecbur b~ rak~l~yor ve böylece
Rusya, Osmanl~~ülkelerindeki ortodokslar~n, dolay~siyle 12 Ada halk~n~n
hâmisi durumuna yükseliyordu. 1812 Bükre~~andla~mas~ n~n S~rbistan
imtiyaz~na ait 8. maddesinde de Akdeniz adalar~= dahili muhtariyetlerinden ve Makul vergi sistemlerinden bahs ediliyordu ki 15, bu
13 Gnl. Ameglio'nun 2o May~s 1913 tarihli La Tribuna gazetesinde yay~nlanan telgraf~. bk. Dr. Skevos Georges Zervos, Rhodes, Capitate du Dodt(canhe,
Paris, 1920, S. 308.
14 S. G. Zervos, Ayn. esr. s. 271.
14 "•. S~rp milleti aleyhinde birveçhile zecr ve taaddi vukubulmamak için,
Devlet-i Aliyye r~fkan ve ~efakaten bu bâbda laz~m olan esbâb-~~emn ü istimaletlerinin ve gerek Devlet-i Aliyye'nin baz~~cezâyir-i Bahr-i Sefidde ve mevak~ <4 sâirede
olan reayas~n~n nâil olduklar~~fevaid misillu millet-i mezküreye dahi müsaâde ve
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suretle bu adalar~n imtiyazl~~durumu ilk defa olarak iki tarafl~~bir
muahede de yer alm~~~oluyordu.
~~82 ~~'de ba~layan Mora (Yunan) isyan~~çok geçmeden adalara da
sirayet etmi~~ve ba~ta Rodos olmak üzere 12 Ada halk~~ba~~ms~zl~kl~klann~~ilan etmi~ler, gemilerine de Yunan bayra~~~çekmi~lerdi. Bununla beraber Osmanl~~hükümeti Rodos'a kuvvet sevkederek aday~~
yeniden itaat alt~na alma~a muvaffak oldu. Ancak, Türklerin Mora'da
isyan~~ bast~rmakta oldu~unu gören Ingiltere, Fransa ve Rusya, 16
Kas~m 1828 Londra Protokolü ile, Mora ve Kikladlar'la birlikte Rodos
ve 12 Ada'y~~ da geçici olarak kendi himayeleri alt~na ald~klar~n~~ilan
ettiler. Buralar~n mukadderat~n~~ Bab~ali ile anla~mak suretiyle "3
Büyükler" tayin edecekti".
1829 Edirne ve onu takibeden Londra andla~malar~, s~n~rlar~~
belli olmayan bir Yunanistan devleti, hâmili~ini Ingiltere'nin, isim
babal~~~n~~Fransa'n~n ve ebeli~ini de Rusya'n~n yapt~~~~bir Yunanistan
yaratm~~t~. Nihayet, bu devleti yaratan zaman~n 3 Büyükleri, 3 ~ubat
1830 tarihli Londra Protokolü ile de eserlerinin s~ n~rlar~n~~çizerken,
henüz türklerin elinde bulunan A~r~boz (Eube)'un yeni Yunan devletine verilmesi kar~~l~~~ nda, 39° kuzey enlemi ile 26° do~u boylam~run
ötesinde kalan adalar~ n Türkiye'ye iâdesini kararla~t~rm~~lard~ ".
Böylece Sisam, Sak~z, Meis v.s, ile birlikte 12 Ada'dan Patmos, Leros,
Kilimli (Kalimnos), ilyaki (Tilos), Sömbeki, Astropalya, Kerpe ve Ka~ot
adalar~~geri verilmi~ti. Fakat, 3 devlet 20 ~ubat ~~83o 'da, "12 Ada
halk~n~n zulüm ve ~iddete kar~~~himayesini temin etmek için Bab~ali
nezdinde nüfûzlar~n~~kullanma~~~vazife sayd~klar~m" ilan etmekten
de geri kalmam~~lard~~ ". Evet, bu nüfûz ~ekil de~i~tirerek te olsa,
âsar-~~ ~efikane-i âliyesine mazhar olmalar~na müsaadebirle anlara k~yasen utnür-~~
dahiliyelerinin kendi taraflar~ ndan idaresi ve vergilerinin ber-veçh-i maktuc lede'ttahsis kendi yedlerinden kabz ve tesellümü misillu millet-i mezkörenin taraf-~~Devlet-i Aliyye'den olacak istidalar~m Devlet-i Aliyye, S~rp milleti ile tanzim eyliye."
(Bükre~~Andla~mas~n~n 8. maddesi: Mecmua-i Mudhedât, c. IV , s. 49 vd.).
16 Protokolün frans~ zca metni için bk. S tephanopoli, ayn. esr. s. 153.
17 ~ngiltere, Fransa ve Rusya ad~ na Lieven, Montmorency-Laval ve
Aberdeen taraf~ndan imzalanan protokolün 2. maddesi ~öyle idi: "Appartiendront
egalement a la Grece Pile de Negrepont tout antiere, avec les iles du Diable et Pile
de Skyro, et les nes connues anciennement sous le nome Cyclades, y comprise Pile
d'Amorgo, situees entre 38° et 39° de latitude Nord, et de 26° longitude Est, du
meridien de Greenwich."
18 S. G. Zervos, ayn. esr. s. 289.
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Rodos ve 12 Ada'n~n kesin olarak Yunanistan'a ba~lanmas~na,
y~l~na kadar devam edecekti!

1 947

Nitekim, II. M ah mud, Yunan isyan~~ s~ras~nda Osmanl~lara
sadakatten ayr~lm~~~olan Nikarya adas~~ile Kilimli, Patmos ve Leros
adalar~n~'', 1523 ferman~ndan beri sahip olduklar~~muhtariyeti yâni
imtiyazlar~~ lâ~vedince, ba~ta Ingiltere olmak üzere Fransa ve Rusya
harekete geçmi~ler, neticede padi~ah Cezâir-i Bahr-i Sefid Valisi vezir
~ ükrü Pa~a'ya gönderdi~i 8 eylül 1835 tarihli yeni bir fermanla eski
imtiyazlar~~tekrar bah~etmek zorunda kalm~~t~~19.
Osmanl~~Imparatorlu~u, 1867 tarihli Vilâyetler Nizamnâmesi ile
yeni bir idari te~kilat, Vilayetler te~kilat~~ kurma yoluna gitmi~ti.
Rodos ve 12 Ada da, Rodos ve istanköy diye 2 Sancak'a ayr~l~p yeni te~kil
edilen Cezâir-i Bahr-i Sefid Vilâyeti'ne ba~lanm~~t~ . Ancak bu karar~n tatbiki, adalardaki yerli halk~n ve onlar~n hâmisi Ingiltere'nin
muhalefeti yüzünden büyük bir mes'ele te~kil etmi~ti. 26 A~ustos 1867
de Sömbeki adas~na bir "Kaymakam" gönderildi~i vakit, ada halk~~
muhtariyetleri ellerinden al~nacak korkusu ile bunu raz~~olmam~~lar
ve içlerinden bir heyet seçerek Londra'ya göndermi~ lerdi. Ingiltere
D~~i~leri Bakan~~Lord S t a nl ey'in müdahalesi kar~~s~nda Osmanl~~
hükümeti, Kaymakam' geri ça~~rm~~~ve adaya ç~kart~lan kuvvetler de
tahliye edilmi~lerdi 20. Bununla beraber Cezair-i Bahr-i Sefid Valisi
Kayserili Ahmed Pa~ a, Girit isyan~~bast~r~ld~ktan sonra '869 'da
yeniden te~ebbüse giri~mi~~ve onun azmi, sadrâzam Ali Pa~ a'n~n da
Ingilizleri oyalama~~~bilmesi sayesinde Rodos ve 12 Ada'da Vilâyetler
Nizamnamesi'nin gerektirdi~i te~kilat, bu arada da gümrük, mahkeme,
zaptiye ve Düyün-~~Umumiye idareleri kurulabilmi~ti. Buna ra~men
adalar~n Makt~2 vergi sistemi, yâni mali muhtariyetin bir k~sm~~kald~r~lmam~~t~. Ahmed Pa~~a'dan sonra gelen di~er valiler ve bilhassa
1885 'ten sonra tayin edilen M. Akif ve Abidin Pa~ a'lar hükümetçe
al~nan kararlar~n tatbikat~ nda büyük bir titizlik gösterdiler. Mesela
Akif Pa~a, Yunan bayra~~~alt~nda seyreden gemilerin Türk bayra~~~
çekmeleri için 1893 'te Meis adas~na ambargo tatbik etmekten
çekinmedi.
19 Bu Fermana göre, hiç bir makam adalar halk~ n~n iç i~lerine kar~~m~yacak
ve 4 ada halk~~seçtikleri mümessillerini Rodos'a göndereceklerdi. (Fermamn frans~ zcaya tercumesi için bk. J. Z. Stephanopoli, ayn. esr. S. 34 vd).
20 Tafsilat, ayn. esr. 41.
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Ikinci Me~rutiyet'ten sonra Osmanl~~Hükümeti bir hamle daha
yaparak bu adalarda Türk idaresini ve damgas~n~~biraz daha yerle~tirmek istedi: 1909 Temmuzunda Hükümet, Vali'ye gönderdi~i bir
telgrafla Rodos ve istal~köy d~~~ndaki ~~o adan~n bütün imtiyazlar~n~~
la~vetti~ini ilan ve 12 Ada'da di~er vilâyetlerdeki idare tarz~ n~n aynen
tatbik edilmesini emretti. Ayn~~zamanda, bundan böyle devlet dairelerinde ve mahkemelerde resmi dil de türkçe olacakt~ . Askeri kur'a
usulünün tatbiki için cemâatlere talimat verildi. Makt~2 verginin sadece arazi vergisine mukabil oldu~u, dolay~siyle a'~ar'~n ve askeri
hizmetlerden muâfiyet için de ba~ ka bir verginin (bedel) tahsil edilmesi gerekti~i hakk~nda ~üray-~~Devlet'ten bir karar bile al~nd~.
Adalar halk~, vergiden kurtulmak için bir taraftan protesto mitingleri
tertip ederlerken, diger taraftan da Istanbul'a temsilciler göndererek
eski fermanlarla kendilerine bah~~edilmi~~olan imtiyazlar~n devam~n~~
dilediler. Garip olan, bu konuda kendilerini Cezâir-i Bahr-i Sefid
Valisi R e~~id Pa ~ a'n~n desteklemesi, hattâ "adalar~n hukukunu müdafaa için" (!) bizzat Istanbul'a gitmek suretiyle onlara ön-ayak
olmas~~idi. Nihayet hükümet, 191 o Nisan~~ba~lar~nda, durumu mahallinde tesbit ettirinceye kadar al~nm~~~olan kararlar~~tatbik mevkiine
koym~yaca~~n~~bildirdi ve 17 Kas~m ~~ ~ o'da da, kat'i karar verilmesine intizaren, 12 Ada'dan eskiden oldu~u gibi tek bir vergi (Makti2)
al~nmas~n~~emretti 'I. Kesin karar verilinceye kadar da 2 y~l geçti
ve Rodos ile 12 Ada Italyanlar~n i~galine u~rad~.
II — Italyan I ~ gali:
Bilindi~i gibi, Trablus-garb ve Bingazi'yi i~gale karar verirken
Avrupa büyük devletlerinin muvafakatlerini de sa~lam~~~olan Italya,
28 Eylül 191 ~~ günü Istanbul'daki elçisi De Mar tin o vas~tasiyle
sadrâzan Hakk~~ Pa~~a'ya bir ültimatum vererek, i~gal s~ras~nda kendisine mukavemet edilmemesi için mahalli makamlara emir verilmesini talebetmi~~ve kabul edilmesine imkân bulunmayan bu ültima21 Osmanl~~Meclis-i Vükelâs~, adalar halk~n~n, imtiyazlar~n~~ isbat için gösterdikleri belge kopyalar~n~n as~llar~na dair Türk ar~ivlerinde hiç bir kayda rastlanamad~~~~için bunlar~n herhangi bir de~eri olmad~~~na, sadece 1835 Ferman~n~n muteber olabilece~ine karar vermi~ti. (3 Mart ~ g~ o tarihli karar tercümesi: S t ephan opoli, ayn. esr. s. 169 vd). Ancak, adalar~n imtiyazlar~n~~ koruma~a azimli hamarat
Vali R e~~id Pa ~ a, ada ar~ivlerinde bunlardan baz~lar~n~n as~llar~n~~ bulup ç~karm~~, o zaman da Osmanl~~Hükümeti, fermanlar~n kutsal ve de~i~tirilemez ~eyler
olmad~~~~cevab~n~~vermi~ti.
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tumun reddi üzerine de Trablus-garb'e kuvvet sevk ederek Türkiye'ye
kar~~~sava~a girmi~ti. Ayni gün ~talya D~~i~leri Bakan~~ Antonio di
San Giuliano, Üçlü Ittifak'la ba~l~~bulundu~u Avusturya-Macaristan ve Almanya'y~~oldu~u kadar Ingiltere, Fransa ve Rusya'y~~ da
teskin edebilmek için, bu devletlerin merkezlerindeki elçilerine gönderdi~i bir telgrafla, Italya'n~n, Trablus-garb'teki menfaatlerini korumak için harbe girdi~ini, bunun d~~~nda Balkanlar'da status-quo'nun
korunmas~~ve Avrupa Türkiye'sinin parçalanmamas~~ politikas~na
sad~k kalaca~~n~~bir kere daha belirtmi~ti 22 .
Fakat Italya, Trablus-garb (9 Ekim 191~ ) ve Bingazi ~ehirlerini
(21 Ekim ~ 9~~~ ) zapt etmesine, hattâ 5 Kas~m 1911 de Trablus'u
kendi topraklanna ilhak etti~ini ilan etmesine ra~men, bu uzak Osmanl~~ülkesinde ümit etmedi~i bir mukavemetle kar~~la~~nca, harbi
Anadolu sahillerine, Ege Denizi'ne nakletme~i dü~ünme~e ba~lam~~t~. Bununla, biribirinden önemli ~u "3" gâye tahakkuk ettirilmi~~
olacakt~ :
— Libya'ya ve özellikle Sirenayka'ya yard~m için giden veya
gönderilen insan ve malzeme ak~m~n~~önlemek.
2 — Osmanl~~hükümetini bar~~a zorlamak ve Trablus-garb ile
Bingazi'yi almak için elde kuvvetli bir koz bulundurmak.
3 — Anadolu'ya nüfüz etmek için, önemli bir mevki, bir köprüba~~~elde etmek.
Italya'n~n harbi Ege sahillerine nakletmek niyetinde oldu~unu,
ilk önce Istanbul'daki Avusturya elçisi Pallavicini, Ekim 19~~~ortalar~nda hükümetine bildirdi. Avusturya D~~i~leri Bakan~~ Aeren th al, bunun Balkanlar'~n status-quo'sunda bir de~i~iklik do~uraca~~n~~
ve 20.11.1887 tarihli "üçlü Ittifak andla~mas~n~n 7. maddesiyle tesbit
edilmi~~bulunan Avusturya menfaatlerine zarar verece~ini belirterek
muhalefet etti. Gerçekten de, mezkür 7. madde ~öyle idi : "Her iki
hükümet, bir üçüncü devlet tarafindan kendilerine teklif edilen ve
Balkanlar'da yahut Adriyatik ve Ege'deki Osmanl~~adalar~~ile sahillerinde, status-quo'nun de~i~mesini istihdaf eden de~i~iklikleri birlikte
mütalaa etmeyi taahhüt ederler" 23 .
Bu yüzden Aerenthal ile San Giuliano aras~nda, bu maddenin tefsiri üzerinde uzun bir münaka~a ba~lad~. Italyan D~~i~leri
82
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R. Sertoli Salis, ayn. esr. s. 6 vd.
Les traitis politiques secrets de l' Autriche-Hongrie, Paris, 1923.
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Bakan~, Osmanl~~Imparatorlu~u'nu bar~~a zorlamak için, Ege denizindeld 2 veya 3 adan~n i~gal edilmesinin veya Anadolu limanlar~ndan
herhangi birine ç~kartma yap~lmas~n~ n Üçlü Ittifak'a ayk~r~~olmayaca~~~hususunda ~srar ediyor, hattâ Rodos ve etrafindaki adalar~n, co~rafi mevkileri itibariyle Avrupa'da de~il, Asya'da bulunduklar~n~~iddia
ediyordu.
Italyan tasavvurundan haberdar edilen Almanya ise, ba~lang~çta
kesin bir tav~r tak~nmam~~, sadece sava~~alan~n~n geni~liyece~i tehlikesine dikkati çekmi~, arkas~ ndan da Imparator II. Wilhelm, Türkiye'nin 12 Ada'da mühimsenecek bir kuvveti bulunmad~~~~için, böyle
bir i~galin Italya'ya hiç bir avantaj sa~l~yam~yaca~~n~~ilave etmi~ti.
Rus D~~i~leri Bakan~~N er a toff da, Italyan kamu-oyunun Türkiye'ye kar~~~fazla tahrik edilmemesi gerekti~ini belirtmekle yetinmi~ti. Bununla beraber Italya, 7 Kas~m ~ g~~~ 'de Petersburg'da bir
hamle daha yapm~~~ve büyük bir mukavemetle kar~~la~ mam~~t~.
Di~er Itilâf devletlerine gelince, Paris'te, Osmanl~~hükümeti,
Italya taraf~ ndan ileri sürülen bar~~~ ~artlar~n~~kabul etmedi~ine göre,
Italya'r serbest b~ rakmak yolunda bir dü~ ünce hâkimdi. Ingiltere
nezdinde ise resmi bir te~ebbüs yap~lmam~~t~. Fakat Ingiltere, her zaman oldu~u gibi, böyle bir hareketin kendi menfaatlerine zarar vermemesine ehemmiyet atfediyordu ve D~~i~leri Bakan~~Grey, Avusturya
elçisine, halk~~ grek olan adalardan birinin i~gâlinin, büyük devletlerin menfaatlerine ayk~ r~~dü~ece~i kanaatinde olmad~~~n~~söylüyordu.
~u halde, mukavemet sadece ve sadece Avusturya'dan geliyordu.
A er en th al, s~rf geçici bir i~gal bahis konusu olsa bile kendi görü~ünde ~srar ediyor, harbin ba~ka sahalara yay~lmas~~halinde, müslüman dünyas~n~ n Avrupa devletlerine kar~~~ayaklanacaklar~ndan bile
bahsediyordu. Bununla beraber Üçlü Ittifak andla~mas~n~n yenilenmesi mes'elesi, Avusturya'n~ n mukavemetinin lur~lmas~~hususunda
Italya'ya bir f~rsat haz~rlad~. Üstelik Aerenthal'~n 17 ~ubat 1912 'de
ölümü ve halefi Kont Berchtold'un, Italya ile münasebetlerin düzeltilmesine meyletmesi, Avusturya'n~n muhalefetini iyice gev~etti ve
1912 Nisan~~ ba~lar~nda Avusturya, i~galin geçici olmas~, yâni harbin
sonunda Türkiye - Italya diplomatik müna~ebetleri tekrar kurulup
bar~~~yap~ld~~~nda, i~gâl alt~na al~nan adalar~ n Türkiye'ye geri verilmesi ~artiyle buna raz~~oldu. Esasen, Rus D~~i~leri Bakan~~S az.anofrun Italyan elçisi Mel eg ari'ye, Türkiye'ye herhangi hayati bir
noktas~ ndan bir darbe indirmenin ve böylece Jön Türkler'in gurur-

~ERAFETTIN TURAN

88

lanm k~rman~n ~art oldu~unu söylemesinden 24 sonra bütün haz~rl~~~n~~görüp Avusturya'n~n muvafakat cevab~n~~bekleyen Italya için,
harbi Ege'ye nakletmek ve Rodos veya civar~ndaki adalardan birkaç~m
zaptetmek üzere harekete geçmek, art~k bir gün mes'elesi idi.
Osmanh hükümetine gelince, Ittihat-Terakki iktidar~, ~ g~ o 'dan
itibaren memleketin iktisadi kaynaklar~n~~sömüren Yunan tüccar ve
ticaretine kar~~~baz~~ciddi tedbirler alm~~, Izmir, Mersin, Adana ve
Selanik gibi büyük ~ehirlerde Yunan ticaretine kar~~~boykot hareketlerine ba~vurulmu~tu. Osmanl~~- Italya harbi ba~lay~nca, bu boykotajdan s~zlanan fakat asl~nda Megalo-Idea'sm~~gerçekle~tirmek için
hiçbir f~rsat~~kaç~rmayan Yunanistan ile Italya aras~nda Türkiye'ye
kar~~~bir ittifak~n yap~laca~~ndan bahsedilme~e ba~lanm~~t~. Bu vaziyette, harbin ba~lamas~ndan hemen sonra (~~Ekim 1911) iktidara
gelmi~~olan Küçük Said Pa~ a hükümeti, Yunanistan ile münasebetleri düzeltmek için 16 Kas~m ~ g~~~~'de, 18 aydan beri devam eden
boykotaja son verdi~ini ilan etti 25 .
Italyan filosu 24 ~ubat 1912 'de Beyrut'u bombard~man etmi~,
böylece sava~~~Do~u Akdeniz'e nakletmek niyetinde oldu~unu göstermi~ti. Fakat Italya Genelkurmay~, adalar~n i~galine ba~lamadan
evvel Çanakkale Bo~az~~ önlerinde bahri bir nümayi~e giri~me~i, gerekirse mevzil bir sald~r~da bulunmay~~ve adalar~n Anadolu ile irtibatlar~n' kesme~i tercih etmi~ti.
Italya'n~n yeni harekâta tahsis etti~i kuvvetler 1912 Nisan~~ba~lar~nda Astropalya adas~nda toplan~rken, bir Italyan kablo gemisi,
imroz - Bo~az, Limni - Bozeaada ve Limni - Selânik kablolann~~kesmi~ti. Nihayet Amiral Vi ale komutas~ndaki 27 parçadan müte~ekldl 3 filoluk
Italyan donanmas~, 18 Nisan 1912 sabah~~ Çanakkale Bo~az~~ önlerinde
görünmü~~ve Kumkale - Seddülbahir hatt~nda harb nizam~na geçmi~,
fakat Na'ra'da bulunan Türk donanmas~mn bo~az methaline do~ru
hareketi üzerine, 3 saat süren bombard~mandan sonra geriye çekilerek
güneye do~ru seyrine devam etmi~ti 26 .
Bu temaslar hakk~nda tafsilat: R. S. Salis, ayn. esr. s. 9 vdd.
Osmanl~~ülkelerinde Yunan ticaretine kar~~~giri~ilen boykot için bk. Edouard Driault-(Michel Lh&itier), Histoire diplo~natique de la Grke de 1821 a nos
jours, c. V (1908-1923), Paris, 1926, s. 55 vdd.
26 Ali Haydar Emir, 1327-1328 Türkiye - ~talya harbi tarih-i bahrisi, Istanbul,
1339, s. 230 vd.
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Bu hâdise üzerine Osmanl~~hükümeti, Çanakkale Bo~az~'mn, bitaraf devletlerin ticaret gemileri de dahil olmak üzere, her türlü geçi~e kapal~~oldu~unu ilan ederek Bo~az methaline mayin döktürdü.
Ancak, ba~ta Fransa ve Rusya'n~n bulundu~u Avrupa devletlerinin
itirazlar~~kar~~s~nda, bir müddet sonra Bo~az'~~beynelmilel seyrüsefere
açmak zorunda kald~.
Italyan donanmas~n~n büyük bir k~sm~~ Çanakkale Bo~az~~ önlerinde
görünürken, Visamiral Am ero komutas~ndaki bir dördüncü filo da,
Rodos'u Anadolu'ya ve Kerpe (Karpatos) üzerinden Girit'e ba~layan
telgraf kablolar~n~~kesmi~, 18 Nisan'da Sisam'~n merkezi olan Porto
Vathy'ye sald~rarak bir Türk gambotunu bat~rm~~~ve Marmaris Körfezi'nin güney do~usundaki Patera telgraf-telefon merkezini tahrip
etmi~, bunu da 23 Nisan'da Çe~me telgraf merkezinin tahribi takip
etmi~ti 27 .
Italyanlar~n Bo~az'a ve arkas~ndan Sisam'a sald~rmalar~, ba~ta
Avusturya olmak üzere Avrupa büyük devletlerinin protestolar~na
yol açm~~t~. Fransa Ba~bakan~~Poincare, Italya'n~n, Bo~azlar~~zorlama~a de~il, adalardan bir-k~sm~ n~~ i~gale çal~~mas~n~~tavsiye ediyordu. Londra'daki Italyan elçisi de, ~ngiliz Ba~bakan~~Nicolso n'a,
sald~nlm~yaca~~~hakk~nda teminat vermek zorunda kalm~~t~.
Bu suretle Fransa ve Ingiltere'nin do~rudan do~ruya Anadolu'ya yap~lacak bir harekete kar~~~olduklar~n~~ ö~renen Italyan hükümeti, co~rafi mevkii ve topo~rafik durumu itibariyle müsait olan Astropalya
(Stampalia) adas~n~n i~galine karar verdi ve Amiral Pr es bi terio komutas~ndaki filotilla, 28 Nisan 1912'de buraya ihraç yapt~. Adan~n
merkezi Livadia'ya giren Italyan amirali, yerli rumlar taraf~ndan büyük
bir merasimle kar~~land~.
Rodos'a 4 May~s sabah~~ ç~kartma yap~ld~. Gnl. Amegli o ve
Amiral Vi ale komutas~ndaki 6.000 ki~ilik Italyan kuvveti, adan~n
do~usundaki Kalitheas'a ihraç edilmi~ti. Cezâir-i Bahr-i Sefid Valisi
Subhi Bey, Rodos ~ehrini terk ederek kaçm~~~ve adadaki 1.200 ki~iden
ibaret Türk garnizonu, müdafaa bak~m~ndan daha müsait olan merkezdeki Psithos'a do~ru çekilme~e ba~lam~~t~. Bu yüzden A m eglio,
ciddi bir mukavemetle kar~~la~madan kolayl~kla ilerliyerek ertesi 5
May~s'ta Rodos ~ehrine girmi~ti. 7 May~s'ta Lindos liman~nda ele geçirilen Vali, Italya'ya gönderilmi~~ve yeni takviye alan A m eglio,
27

Gaetano Cicerone, La terza Colonia Italiana, s. 387 vd.
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May~s'ta Psithos üzerine yürümü~tü. Buradaki Türk kuvvetleri ak~ama
kadar mukavemet ettikten ve ~ oo kadar zayiat verdikten sonra, ba~ta
komutanlar~~oldu~u halde teslim olma~a karar vererek, 33 subay ve
950 er teslim olmu~lar, bu karar~~ red eden bir-kaç yüz ki~i de etrafa
da~~lm~~lard~. Böylece ~ talyanlar, ~ 'i subay olmak üzere 9 ölü ve 20
yaral~dan ibaret çok az bir zayiat pahas~na Rodos'un i~galini tamamlam~~lard~.
Di~er adalara gelince, buralarda zaptiye neferlerinden ba~ka askeri bir kuvvet bulunmad~~~~için, ~ talyanlar birer-iki~er harb gemisi
göndermek suretiyle adalar~~kolayl~ kla i~gal alt~na ald~lar. ~öyle ki:
9 May~s 1912'de Herke (Harki),
12 May~s 1912'de, Kerpe (Karpathos), Ka~ot (Kasos), ~ncirli (Nisyros), ~lyaki (Piskopi, Tilos), Leros, Patmos ve Kilimli (Kalimnos),
16 May~s 1912'de, Lipsos,
19 May~s 1912'de, Sömbeki ()'mi), ve nihayet
20 May~s 1912'de istankay (Kos, Coo) adas~n~ n i~gali, ada Kaymakam~~ile zaptiyelerin esir al~nmas~yle, Rodos ve 12 Ada tamamiyle
Italyanlar~n eline geçmi~~oluyordu 28 .
— i ~ gâlin Tepkileri, Yunan Emelleri ve Ouchy
Andla~ mas~~ :
Osmanl~~ Harbiye Naz~r' Mahmud ~ evket Pa ~ a, Rodos'un
i~galine kar~~~ilk tepki olarak, Fransa'n~n ve bilhassa Do~u Akdeniz'de
menfaati olan Ingiltere'nin süld~ tundan s~zland~. Bunun bir tesiri görülmeyip di~er adalar da biribiri arkas~na i~gal edilince, Osmanl~~
hükümeti, ba~ta ~stanbul ve ~zmir olmak üzere baz~~büyük ~ehirlerde
bulunan Italyanlar~n ç~kart~lmas~ na karar verdi ve demiryollar~nda
çal~~anlarla rahipler, dul kad~nlar müstesa olarak, 2.000 ki~ilik ilk
kafile 20 May~s 1912 'de ~zmir'den s~ n~r d~~~~edildi.
Italyan hükümeti, daha Ege'deki harekata giri~meden önce Avrupa büyük devletlerinin aç~ k veya kapal~~ muvafakatlerini alm~~~oldu~u için, bu devletlerden hiç-biri adalar~n i~gali kar~~s~nda hakiki
tepkilerini gösteremezdi. Bununla beraber, beklenilmeyen aksülamel
gene Avusturya'dan geldi. ~talyanlar Astropalya adas~n~~ henüz i~gal
etmi~lerdi ki, Kont Berchtold, bu hareketin, istemiyerek r~za gös28 Adalar~n i~gâli hakk~nda bk. R. S. Salis, ayn. esr. s. 14 vd. ; G. Cicerone, ayn. esr. 390 vd. ; Jos Brissa, La querra hala - Turca (1911-1912), Barcelona,
S. 506 vdd.
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termi~~oldu~u mahdut bir-kaç adaya münhas~r kalmamas~~ihtimalinden ~ikayet etti ve Rodos ile di~er adalar~n da i~gal edilmesi kar~~s~nda, bunun, grek kurtulu~~hareketini kamç~l~yaca~~na ve yeni ihtilatlar do~uraca~ma kanaat getirerek, adalar~n Italyanlar taraf~ndan
tahliyesinden sonra buralarda muhtar bir idare kurulmas~~gerekece~ini
beyan etti~i gibi, Italyan i~galinin tahdit edilmesi için di~er müttefiki
Almanya'y~~ tazyike ba~lad~.
Bir taraftan Üçlü Ittifak'la Italya'n~n müttefiki bulunan, di~er
taraftan da Osmanl~~Imparatorlu~u üzerinde koruyucu rolüyle bir-çok
menfaatler elde etme~e çal~~an ve bu itibarla Ittihat-Terakki hükümetlerini destekliyen Almanya, adalar~ n Türkiye'ye geri verilmesinde
baz~~ mü~külâtla kar~~la~~laca~~m saklamamakla beraber, o s~ralarda
bilhassa Balkanlar'da bir kar~~~ kl~~~n vuku bulmamas~ na ehemmiyet
veriyordu.
Fransa, ~~ o y~ldan beri Italya'y~~istedi~ini yapmak hususunda
serbest b~rakma~a söz vermi~ti. Fakat kendisinin de büyük bir müslüman tebaas~~ vard~~ve kendi do~u politikas~, bir-çok menfaatleri bulunan Osmanl~~Imparatorlu~u'nun toprak bütünlü~ü esas~na dayan~yordu. Bu yüzden de, sava~~edenler aras~na girerek onlar~~ ay~rmas~~
gerekli idi. O da böyle hareket ederek, Italya ile Türkiye aras~nda
toplanacak bar~~~konferans~n~n sadece Trablus-garb'i ele almas~n~,
Rodos ve 12 Ada'n~n mukadderat~n~n ise Büyük devletlerce tayin edilmesini isteme~e koyuldu.
Ingiltere de Italya'ya hizmet etmekten bahtiyard~. Fakat Hindistan kap~lar~n~, müslüman dünyas~n~~tehlikeye dü~ürmek te istemiyordu. Italyan i~galinin uzun zaman devam etmesi, Do~u Akdeniz'de
Üçlü Ittifak'~n kuvvetlenmesi demekti. Bunun içindir ki Foreign Office, 13 Haziranda, i~galin Ingiltere'nin stratejik menfaatlerine ayk~r~~
oldu~unu ve bu bölgede ingiliz siyasetinin as~rl~k temelinin status-quo'nun muhafazas~~ oldu~unu aç~klad~. Ayni zamanda i~gal konusunda
Italya'y~~cesaretlendirmi~~olan Rusya'dan da ~ikayete ba~lan~ld~.
Rusya'ya gelince, Racconigi mutabakatiyle Italya'ya ba~l~~olan
Çarl~k idaresi, Roma hükümetine yard~m etme~i arzuluyor, fakat
Akdeniz'e ç~kmak siyasetinden ve Bo~azlardan geçi~in serbest olmas~~
noktai nazar~ndan feragat edemedi~i ve tehlikeli ~ark Mes'elesini ~imdilik açmak istemedi~i için, kendisini iki taraf aras~nda his ediyordu.
Rodos ve 12 Ada'n~n gelecekte ne olaca~~n~~ bir Rus mes'elesi
bir Avrupa mes'elesi telakki eden D~~i~leri Bakan~~S azano ff, ada-
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lar~ n Türkiye'ye iâdesine, fakat buralara Girietekine benzer bir muhtariyet verilmesine taraftar görünüyordu 29.
Adalar~n ne zaman ve ne gibi ~artlarla tahliye edilece~i hakk~nda
büyük devletlerin ba~ kentlerinde diplomatik temaslar yap~l~r ve ortaya çe~itli fikirler at~l~rken Italya, Rodos ve 12 Ada'n~n iadesinin güç
oldu~unu göstermek için bir taraftan buralardaki yerli halk~n Yunanistan'a kar~~~olan hislerini tahrik ediyor, di~er taraftan da i~galin
muvakkat olm~yaca~~ na delâlet eden baz~~tedbirlere ba~vuruyordu.
I~galin ilk günlerinde Italyan general ve amiralleri, adalar halk~na
hitaben yay~nlad~klar~~beyannâmelerde, mâhiyet itibariyle biribirinden
çok farkl~, hattâ z~d iki ifade kullan~yorlard~ . General Am e gl i o, 5
May~s 1912 tarihli beyannâmesinde ~öyle diyordu :
"Rodos adas~~sakinleri
~anl~~ hât~ralar ve medeniyet benzerli~iyle size ba~l~~olan Italya,
harbin gidi~inin bir sonucu olarak, adan~z~~ i~gal etti~ini bildirir.
Majeste Kral~m~ n emirleriyle, Italya'n~n, Osmanl~~hükümeti ve
ordusu ile sava~t~~~n~, fakat masum ve silahs~ z olan Rodos halk~n~~
dost sayd~~~n~~ve bu hüsnüteveccühünün en büyük örneklerini vermek
istedi~ini ilan, ayni zamanda bu andan itibaren sizin dininize, adetlerinize ve an'anelerinize sayg~~gösterilece~ini temin ederek, aran~zda
sivil ve askeri idareyi deruhte ediyorum.
Bu itibarla hepinizi, silahlar~n~z~~ve mühimmat~n~z~~teslim etme~e
ve umumi: nizam~n muhafazas~n~~yard~mc~~olarak dü~manlar~m~z lehine
herhangi bir harekette bulunmaktan kaçmma~a davet ediyorum.
Italya'n~ n, medeni alemde çok iyi bilinen kanunlara ve harb
adetlerine kar~~~sayg~s~, bana, size yap~lan bu daveti kabul edece~inizi
ümit ettiriyor.
Aksi halde, bana verilen vazifeyi yerine getirmek için, istemiyerek
ve kat~ -yüreklilikle de olsa enerjik tedbirler almaktan çekinmiyece~im.
Rodos, 5 May~s 1912
I~gal Kuvvetleri Kumandan~~
G. Ameglio" 3°
29 Adalar~n Italyanlar taraf~ndan i~gali kar~~s~nda devletlerin durumu ve
diplomatik faaliyetler için, o tarihte Italya Ba~bakan~~ bulunan G. Giolitti'nin,
Memorie deha mia vita (Milano, 1922) adl~~hat~rat~~ile, devrin Frans~z Ba~bakan~~ve
müstakbel Cumhurba~kan~~ Raymond Poincar&nin Les Balkans en feu 1912 (Paris, 1926) adl~~eserinde geni~~bilgi mevcuttur.
30 Italyanca metin: R. S. Salis, ayn. esr. 25 vd.
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Görülüyor ki, bu beyannâmede Italya'n~n Rodos'u hâkimiyeti alt~na ald~~ma dair herhangi bir ifade mevcut olmay~ p, devaml~~hükümranl~ k Türkiye'ye ait olmak üzere müphem bir ihtiyatkarl~kla,
i~gal hakk~ndan, geçici bir i~ galden söz ediliyordu. Halbuki di~er
adalar halk~na hitaben yay~ nlanan beyannâmelerde ise, Osmanl~~
hâkimiyetinin sona erdi~i, yâni hâkimiyetin Italya'ya geçti~i belirtiliyor ve halka siyasi muhtariyet bah~~ediliyordu. Mesela, Amiral
E. Presbitero taraf~ndan 12 May~s 1912'de Kilimli (Kalimnos )' de
yay~nlanan beyannâmede, "Osmanl~~hükümetinin hükümranl~~~~tamamiyle sona ermi~~oldu~u için adan~n hiç bir yerinde Türk bayra~~~
çekilemiyece~i" emr ediliyor ve sivil idare, Italyanlar~ n nezaretinde
çal~~acak olan mahallin belediye meclisine b~rak~hyordu 31. Nihayet,
Rodos ve 12 Ada'mn i~galinin tamamland~~~~zo May~sta gene Am e gli o
taraf~ndan ne~ r olunan ikinci beyannâmede de, Türk kuvvetlerinin
uzakla~t~ r~ld~~~na i~aret ve halka, süktinet ve emniyet kendi i~leriyle
u~ra~malar~~tavsiye edildikten sonra, "daima, medeniyetin ve ilerlemenin sembolü olmu~~ve bundan böyle de olacak olan himayemiz alt~ nda emin ve mutmain olarak bir araya geliniz" deniliyordu 32.
Burada him(ye (protezione) terimi, umumi mânada kullan~lm~~t~~ve
Italyanlar~n adalarda yerle~ mek gayelerinin ifadesi oldu~u kadar,
yerli halk~n hislerini ok~ amak gâyesini de ta~~ yordu. Nitekim Gnl.
Am e gli o Rodos'taki mahalli meclise (Demogerondia) giderek, "Rodos'a
ç~karken kar~~mda 30.000 dü~man bulaca~~ m' sarnyordum, halbuki
~ imdi 30.000 çok samimi dost aras~nda, Grekler aras~ nda bulunuyorum" diye hitap ediyor ve Metropolit'i ziyaretinde de, "Sizi kat'iyetle temin ederim ki, Italya'n~ n muvakkaten i~gal etti~i adalanmz,
Türk-Italyan sava~~n~ n sonunda muhtar bir idareye sahip olacaklard~r.
Bunu size, bir asker ve bir hristiyan olarak söylüyorum ve sözlerimi
InciPdeki sözler gibi telâkki etmenizi rica ederim" demekten çekinmiyordu 33. Buna ra~men Am e gli o, adalarda Italya'n~n hükümranl~~~na delâlet eden bir ad~ m daha atarak, ikinci beyannâmesinden
çok geçmeden, 2 2 May~s'ta bir emirnâme ile Osmanl~~Reji (Tekel)
idaresine son vererek yerine Italyan Monopol'unu ikame etmi~ti.
31 7 madde ihtiva eden beyanname metni: J. S. Stephanopoli, ayn.
esr. s. 72 vd.
3 R. S. Salis, ayn. esr. S. 89 vd.
88 S. G. Zervos, ayn. esr. s. 300
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Italyanlar~n bu iki tarafh hareket tarzlar~, yerli halk~~tahrik edercesine onlara kar~~~müsamaha göstermeleri, bu adalar~~almak isteyen
Yunanistan'~n emellerine müsait bir zemin haz~rlad~~ve çok geçmeden
adahlardan baz~lar~~da Yunanistan'la birle~mek için harekete koyuldular. Adalar halk~, muhtariyet ve i~galin geçici oldu~u vaidlerini
kendilerine göre tefsir ederek, Kilimli (1Calimnos )' de görüldü~ü gibi,
özel bir bayrak kabul, ayr~~bir idareci tayin ettiler, hattâ muhtariyet
idaresi için Atina'da hususi pullar bile bast~rd~lar". 3 Haziran 1912
de, hakikatte mevcut olmayan mevhum bir 12 Ada Komitesi ad~na
sözde ba~kan R o u ssos, Frans~z hükümetine telgrafla müracaat ederek,
adalar~n gelece~inin tayin edilmesi hususunda yard~m rica ediyordu.
Rodos ve 12 Ada'nin grek oldu~u ve dolay~siyle Yunanistan'la birle~mesi gerekti~i yolunda Atina'da haz~rlanan 7 ve 22 Haziran tarihli
iki memorandum oradaki elçiliklere tevdi ediliyor, Iskenderiye'deki
12 Adal~lar ad~na da buna benzer bir muht~ra aç~klan~yordu. Nihayet
Lipsos ve Astrop4ya adalar~~müstesna, Rodos ve di~er ~~o aday~~temsil
ettiklerini söyleyen 'o kadar davetli, Haziran'~n ilk günlerinde Patmos'taki Saint-Jean manast~rmda bir-araya geliyorlar& Hiç birisi halk
tarafindan seçilmemi~~veya görevlendirilmemi~~olan bu delegeler, Yunanistan'~n Rodos Muavin Konsolosu L i a ti s'in ba~kanl~~~nda toplanarak, 17 Haziran 1912 'de muhtar bir Ege Devleti'nin kurulu~unu
ve Yunanistan'la birle~mek istediklerini ilan ediyorlard~~35. Bunun
üzerine Gni. A m egl io, derhal bu sahte kongreyi da~~tarak baz~~delegeleri tevkif ettirdi~i gibi, bir müddet için umumf toplant~lar~~da
yasak etti. Art~k Rodos ve 12 Ada'da Italya'n~n yerli halk~~tahrik politikas~~sona ermi~, yerini bir polis rejimi alm~~t~.

Rodos ve 12 Ada'da bu olaylar cereyan ederken, Türkiye ile Italya
aras~nda bar~~~için ilk temaslar da ba~lam~~t~. Istanbul'a gönderilmi~~
olan Italyan temsilcisi Giuseppe V olpi, 20 Haziran'da, Osmanl~~
hükümetini o s~ralarda 2 mes'elenin, Adalar~n i~gali ve mali durumun
me~gul etti~ine i~aretle, "Adalar~n kayb~na türkler pek ehemmiyet
vermiyorlar. Fakat bu kay~p, jön Türkler'in, büyük bir denizci
kudret haline gelmek rüyalanmn sonu olacakt~r" diye yaz~yordu. Dibk. R. S. Salis, ayn. esr. s. 20.
to maddelik karar metni: S. S. Stphanopoli, ayn. esr. s. 78 vd. (Burada, T.los = ~lyaki adas~n~n röhip Makarios taraf~ndan temsil edildi~i görülmektedir).
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~er taraftan Istanbul'daki Avusturya elçisi Pallavicini de, Haziran
sonlar~nda Osmanl~~Hariciye Naz~r' As~ m Bey'e, adalardaki i~gal
durumunun uzamas~~halinde, buralar~n Türkiye'ye geri verilmesinin
güçle~ece~ine dikkati çekerek, harbin sona erdirilmesini istemi~, fakat
As~ m Bey, Italyan i~galinin uzamas~ndan hiç korkmad~~~~cevab~n~~
vermi~ti!
Böyle oldu~u halde, Türkiye ile Italya aras~nda bar~~~müzakereleri 12 Temmuz'da Lozan'da ba~lad~. Osmanl~~hükümeti, bu ilk görü~melere ~i~ ray-~~ Devlet Reisi Said Halim Pa ~~a'y~~ memur etmi~,
Italya da temsilci olarak G. Volpi ve Guido Fusinato'yu göndermi~ ti. 19 Temmuz'da Italyan delegeleri, Said Halim Pa ~~a'ya,
Rodos ve iz Ada konusunda ~u 3 ~~kk~~teklif ettiler :
Adalar~n Italyan hâkimiyetine terki,
Muhtariyet verilmesi,
Yerli halka bir tak~m garantiler tan~mak suretiyle Türkiye'ye iadesi.
Said Halim, bu tekliflere, "Her hal-ü-karda e~er siz hakikaten
adalar~~elinizde tutmak istiyorsan~ z tutunuz, fakat bizden muvafakat
istemeyiniz; böyle bir müsaadeyi asla vermiyece~iz. Yok, e~er iade
etmek istiyorsan~z, bunu ~imdiden konu~mak beyhudedir. Bana göre
bir Adalar mes'elesi mevcut de~ildir. Siz, harb i~gali ad~yle muvakkaten i~gal ettiniz, harb bitti~inde de b~ rakacaks~n~z ve oralar~~bizim
hakimiyetimize girecek" diye sert bir cevap verdi 36.
Osmanl~~ Hariciye Naz~r' ve murahhas~n~n bu cevaplar~ndan,
Italya'y~~ve Yunanistan'~~oldu~u kadar di~er Avrupa devletlerini de
me~gül eden bir mes'ele haline gelmi~~bulunan Rodos ve 12 Ada durumunun Istanbul hükümetince ne kadar küçümsendi~i anla~~lmaktad~r. Bu s~ rada Sait Pa ~ a hükümetinin istifas~~ (~ 6 Temmuz 1912)
ve yerine kurulan Gâzi Ahmed Muhtar Pa ~ a kabinesinin, Said
Halim Pa~ a'y~~geri ça~~rmas~~üzerine Lozan'daki müzakerelere bir
süre için ara vermek mecburiyeti has~ l oldu. Nihayet yeni Osmanl~~
hükümetinin seçti~i, orta-elçilerden Mehmed Nâbi ile Rumbey o~lu F ahreddin, 12 A~ustos'ta Lozan civar~ndaki Caux'ya vard~lar
ve ertesi 13 A~ustosta görü~melere tekrar ba~land~. Italya Ba~bakan~~
Giolitti, delegelerine, müzakereleri ç~ kmaza sürüklemelerini, mesela Adalar'~n mukadderat~n~n tayini için plebisit yap~lmas~n~~ teklif
38

R. S. Sa ii s, ayn. esr• 54.
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etmelerini bildirmi~ ti. Türk heyeti, sava~~haline derhal son vermek
için bir modus vivendi bulunmas~n~~isteyince, Italyanlar Afrika'daki
Osmanl~~kuvvetleriyle Adalardaki Italyan kuvvetlerinin kar~~l~kl~~
olarak geri çekilmesini teklif ettiler. Gio li t t i ise, Türkler Afrika'daki
kuvvetlerini çekmeyince, Italyanlar~n Rodos ve 12 Ada'y~~ tahliye edemiyece~ini bildirdi ve 25 A~ustosta Torino'da toplant~ya ça~~rd~~~~delegelerine son talimat~~verdi. Buna göre, Türkiye tek tarafl~~olarak adalar halk~na baz~~imtiyazlar tan~ mal~~ ve Italya'n~ n beynelmilel bir
mükellefiyet kar~~s~ nda kalmamas~~ için, bu imtiyazlar, andla~ma
metninde yer almamallych".
Türk ve Italyan delegeleri, 3 Eylül ~ 9~ 2'de Caux'dan Ouchy'ye
naklettiklerinden, bundan sonra müzakerelere burada devam edildi.
Bu arada Balkanlar'da oldu~u kadar müttefikler aras~ nda da münasebetler de~i~ iyordu. Fransa Ba~ bakan~~P oi n c ar Ingiltere elçisiyle
yapt~~~~görü~mede, Rodos ve 12 Ada'daki i~gal durumunun daimi olmamas~~ için Italya'y~~tazyik etmek hususunda mutab~k kalm~~t~. Ayni
zamanda Fransa, Adalar'a Sisam veya Lübnan'a benzer bir imtiyaz
verilmesini istiyordu. Böylece "Türkiye zevahiri kurtaracak, Yunanis'tan ilhak ümidini kaybedecek ve Fransa, sulh-sever ve medeni tesirini
muhafaza ve inki~ af ettirecekti." Rus D~~i~leri Bakan~~S az anoff ta,
24-25 Eylül'de ingiliz meslekda~~~L or d Grey'le yapt~~~~görü~mede,
adalar~ n denizci bir devletin elinde kalmas~n~ n muvazeneyi bozaca~~n~~belirterek, ba~ a bir hristiyan vali getirmek suretiyle Türkiye'ye
iade edilmesi gerek ti~inden bahsediyordu 38 .
Müzakerelerin uzamas~~ve 8 Ekim'de Karada~'~n Osmanl~~hükümetiyle diplomatik münasebetlerini kesmesi üzerine Italyanlar, Ouchy'deki Türk delegelerine bir ültimatum vererek teklif edilen ~artlar dahilinde andla~man~n imzalanmas~n~~istediler. Di~er taraftan, anla~maya var~lmad~~~~takdirde Italya'n~ n di~er adalar~~da i~gal edece~i
rivayetleri yay~ ld~.
Bu vaziyette ve bilhassa Balkanlardaki olaylar~n gittikçe ciddiyet
kesbetmesi kar~~s~ nda Osmanl~~hükümeti, Italyanlar~n tekliflerini kabul
etmek zarunda kald~~ve 15-18 Ekim 1912 tarihleri aras~nda Ouchy'deki
iki taraf delegeleri, bir gizli anla~ ma ile onun eklerini te~kil eden bir
88

Ayn. esr. s. 57.
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bar~~~andla~mas~n~~ ve 3 protokolü imzalad~lar. Ouchy veya Lozan anla~malar~~ ad~yle an~lan bu anla~malar ~u vesikalardan müte~ekkildi :
— Gizli anla~ma : 15 Ekim 1912.
Italya'ya terk edilen Trablus-garb'e tayin edilecek müslüman dini
reisler, Kad~~vs. hakk~ nda olup "9" maddeden ibaretti ve 4 Ek'i vard~.
2 — Tek tarafl~~Protokoller : 17 Ekim 1912.
Ferman (Gizli anla~man~n ~~. Eki) : Trablus-garb'e muhtariyet verildi~ine dâirdi ve Padi~ah tarafindan yay~nlanacakt~.
Irade-i Seniyye (Gizli anla~man~n 3. Eki) : Ege adalar~~
halk~na hitaben Padi~ah taraf~ndan yay~nlanacakt~.
Genel af emir-nâmesi (Gizli anla~man~n 2. Eki) : ~talya
Kral~~ taraf~ndan yay~ nlanacak olup Trablus-garb ve Bingazi'de genel
af ilan edildi~i ve buralarda islam dinine özgürlük tan~nd~~~~hakk~ndayd~.
3 — Bar~~~Andla~mas~~: 18 Ekim 1912 (Gizli anla~man~ n 4. Eki) :
~~maddeden ibaret bulunan ve imzaland~~~~gün yürürlü~e girecek olan Bar~~~andla~mas~n~n 2. maddesi, do~rudan do~ruya Rodos
ve 12 Ada'ya âitti :
"~~bu muahedenin imzas~~akabinde hükümeteynden her biri,
yâni hükümet-i Osmaniye Trablus-garb ve Bingazi'den ve ~talya hükümeti Adalardenizi'nde taht-~~ i~gâlinde bulunan adalardan, kendi
zâbit ve askerleri ile memûrin-i mülkiyelerinin celbleri z~mn~nda emir
verme~i taahhüd eder.
Italyan zâbitan ve âsâkiri ile memûrin-i mülkiyesi taraflar~ndan
cezair-i mezkûrenin fi'len tahliyesi, Osmanl~~zâbitân ve asakiri ile
memûrin-i mülkiyesi taraflar~ ndan Trablus-garb ve Bingazi'nin tahliyesini müteakib vukubulacakt~r." 39
Buna göre, ~talya, Rodos ve 12 Ada'y~~ Türkiye'ye iâde ediyor,
fakat bunu kendisi bak~m~ndan çok önemli olan bir ~arta, Trablusgarb ve Bingazi'deki bütün Osmanl~~askeri kuvvetleri ile sivil memurlar~n~n geri çekilmesi ~art~na ba~l~yordu.
Andla~man~n 4. maddesinde de zikredilen ve gizli anla~man~n 3.
ekini te~kil eden Irade-i Seniyye'ye gelince, bunda ba~l~ca ~u hükümler
yer al~yordu 40:
Andla~man~n Türkçe metni için bk. Düstilr. Tertib-i sni, c. VII, s. 8 vd.
40 Ouchy'de tesbit edilmi~~olan Frans~zca metin için bk. Mehmed N b
Rumbeyo~lu Fahreddin, Trablus-garb, Bingâzi ve Cezdir-i isnd-a~er mes'eleleri,
89

Istanbul, 1334, s. 16.
Belirten C. XXIX, 7
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"Osmanl~~hükümranl~~~na tabi bulunan Ege Adalar~~ halk~n~n emniyetini sa~lamak gayesiyle, buralarda idari ve adli reformlar uygulanacak, adaletin e~it olarak tevzii, emniyet ve din ve mezheb fark~~
gözetmeksizin halk~n refah~~sa~lanacakt~r.
"Memurlar ve hakimler, yerli dili bilen mârûf kimseler aras~ndan
ve kabiliyetlerine göre tayin edilecektir.
"Adi suçlular hâriç olmak üzere, halka tam ve genel bir af bah~edilecektir. Netice itibariyle, hangi s~n~ ftan olursa olsun, hiç kimsenin,
sava~~süresince ifade etti~i fikirleri, siyasi ve askeri görü~~ve faaliyetleri
yüzünden ~ahs~na veya mal~na kar~~~ dava aç~lm~yacak, kendileri
tâciz edilmiyecek ve bu ~ekilde tevkif edilmi~~veya ba~ka yere nakl
edilmi~~kimseler derhal serbest b~rak~lacakt~r."
Ancak, hemen ilave etmek yerinde olur ki, andla~maya ra~men Rodos ve 12 ada Türkiye'ye iade edilmedi~i için, bu Irade-i
Seniyye bir türlü yay~nlanamad~~ve tabiatiyle tatbiki bahis konusu
bile olmad~.
IV — Rodos ve 12 Ada halk~ nda Italya -Yunanistan
anla~ malar~ , S vres Andla~ mas~~ ve Adalar~ n Italya'ya
terki :
Ouchy andla~mas~n~n 2. maddesine göre, Italya'n~ n adalardaki
durumu "harb i~gali" halinden ç~k~p "rehine olarak i~gal" halini
alm~~t~. Fakat Italya, Trablus-garb'teki Türk kuvvetlerinin tamamen
çekilmedi~i bahanesiyle Rodos ve 12 Ada'y~~ henüz iade etmeden Balkan
Harbi patlak vermi~~ve Yunanistan, Nikarya (17 Kas~m 1912), Midilli
(20 Aral~k) ve Sak~z adalar~n~~ele geçirdi~i gibi, 13/14 Mart 1913
gecesi Meis'te ba~l~ yan bir isyan hareketinden faydalanarak buraya da
kuvvet sevketmek suretiyle aday~~hakimiyeti alt~na alm~~t~. Bu yüzdendir ki, Yunanistan'~n adalar üzerindeki iddias~, Balkan sava~~na
son vermek için Londra'da ba~l~yan müzakerelerde Ege Adalar~'mn
hep birlikte mütalaa edilmesi gerekti~i ve bu adalar~n, Büyük devletlerin nezaretinde tarafs~zla~t~r~lmas~~ görü~ünü do~urdu. Bu da,
Italya'n~n, adalar~ n tahliyesini geciktirmesi, hattâ adalar kar~~l~~~ nda
kendisine ba~ka menfaatler sa~lanmas~n~~istemesi için güzel bir f~rsat
oldu. Esâsen Ouchy andla~mas~~ile Türkiye ile Italya aras~nda sava~~
durumu sona ermi~~ve dostane münasebetler ba~lam~~t~. O kadar ki,
Çatalca muharebeleri ba~lad~~'~nda, Bulgarlar~n Istanbul'u ele geçirmeleri ihtimaline kar~~~17/18 Kas~m 1912 gecesi Osmanl~~ ba~kentine ç~-

RODOS VE 12 ADANIN TÜRK HAK~MIYET~NDEN ÇIKI~I gg

kart~lan 2.250 ki~ilik Alman, Frans~z, Ingiliz, Rus, Amerikah ve Avusturyal~lardan müreklcep kuvvet aras~nda, ~ oo Italyan subay ve eri de
bulunuyordu 41 .
Bulgaristan ile Türkiye aras~nda imzalanan Çatalca Mütarekesi
(3 Aral~k ~ 9~ 2)'nden sonra Londra'da biri, Osmanl~~Imparatorlu~u
ile Balkan devletleri aras~nda "Bar~~", di~eri de Ingiltere D~~i~leri
Bakan~~ Grey'in ba~kanl~~~nda, Fransa, Rusya, Almanya, Avusturya
ve Italya elçilerinin kat~ld~~~~ve ad~na "Büyük Elçiler Konferans~"
denilen iki ayr~~konferans tertip edilmi~ti. 16 Aral~k 1912'de aç~lan
Bar~~~Konferans~na, Gazi Ahmed Muhtar Pa~ a'n~n istifas~ndan
(29 Ekim 1912) sonra i~ba~~na gelmi~~olan Kamil Pa~ a hükümeti,
Ticaret ve Ziraat Naz~n Mustafa R e~ id, Bahriye Naz~r Vekili
Salih Pa~ a ve Berlin elçisi Osman Nizami Pa~~a'dan müte~ekkil
bir heyet göndermi~, buna mukabil Yunanistan, bizzat Veniz elos'un ba~kanl~~~nda, aralar~nda Paris Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku Profesörü Poli tis'in de bulundu~u kalabal~k bir heyet ve a~~r~~
taleblerle kat~lm~~t~.
Bar~~~Konferans~n~n 23 Aral~k 1912 tarihli toplant~s~nda Balkan
devletleri temsilcileri, kendi aralar~nda kararla~t~rm~~~olduklar~~bar~~~
~artlar~n~~bildirdiler ki bunun 2. maddesi "Ege Adalar~'run terki" ne
aitti. Bu teklife kar~~l~k Osmanl~~murahhaslar~~28 Aral~k'ta, Ege
Adalar~'n~n Anadolu'nun ayr~lmaz bir parças~~oldu~u için ba~kas~na
verilemiyece~ini belirttiler. Buna ra~men bu Osmanl~~görü~ü, ~~Ocak
1913 toplant~s~nda, "Adalarla ilgili mes'elelerin gerekirse Büyük Devletlerle birlikte incelenebilece~i" ~eklinde de~i~tirildi~inden, Ege Adalar~~ mes'elesi Büyük Elçiler Konferans~'na havale edildi.
Elçiler Konferans~, 2 Ocak 1913'te Adalar i~ini ele ald~. Fakat
büyük devletler aras~nda bu konuda bir görü~-birli~i mevcut de~ildi.
Ingiltere'nin ana dü~üncesi, Italyanlar~~adalardan ç~karmak, Fransa'n~nki ise Rodos ve 12 Ada'r Italyanlardan al~p Yunanistan'a vermek
idi. Üstelik Fransa, Rodos ve 12 Ada'dan ba~ka, Girit dahil, türklerin
elindeki bütün adalar~n Yunanistan'a, bu arada sadece Ta~oz'un Bulgaristan'a verilmesini istiyordu. Ancak, Sak~z ve Midilli gibi Anadolu'ya çok yak~n bir-iki adan~n, Yunanistan'~n kabul etmesi ~artiyle Türkiye'ye b~rak~lmas~na taraftard~~42. Rusya ise, Bo~azIar'a
4'
42

Hikmet Bayur, Türk ~nktlâbt Tarihi, c. II, Ks. 2, S. 124.
E. Driault, ayn. esr. s. 87.
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yak~n adalarla ilgileniyor ve i~nroz, Bozcaada, Limni ve Semadirek'in
Türkiye'ye b~rak~lmas~n~~menfaatlerine daha uygun görüyordu. Devletler aras~ndaki bu anla~mazl~ktan faydalanan Italya, Rodos ve 12
Ada'n~n iâdesini, Arnavutluk güney s~n~r~n~ n tesbiti mes'elesine ba~lama~a muvaffak oldu". Filhakika o, bir taraftan i~gali alt~ndaki
adalar~~Yunanistan'a verece~ini söyliyerek Arnavutluk s~n~r~n~n diledi~i ~ekilde tesbitine çal~~~yor, di~er taraftan da, Türkiye'ye iade
edece~im diye, Bingazi'de Sünüsilerin mukavemetini k~rma~a çah~~yor; fakat esasta, baz~~bahanelerle i~gali uzat~yordu.
Londra'da Saint-James'te toplanan Bar~~~Konferans~, 29 Ocak'ta
Balkan devletlerinin çekilmesiyle ink~taa u~ram~~~ve 3 ~ubat ~ 9~ 3'te
Balkan Sava~~'n~n ikinci devresi ba~lam~~t~ . Büyük Elçiler Konferans~~
da, Ege Adalar~~ve bu arada Rodos ve 12 Ada mes'elesini kesin bir sonuca
ba~lamadan ii May~s ~ 9~ 3'te yaz tatiline girmi~ti. Son olarak üzerinde en çok uyu~ulan hal tarz~, Rodos ve 12 Ada'n~n mukadderatm~n,
Ouchy andla~mas~n~n 2. maddesi hükümleri yerine getirildikten, yani
Trablus-garb ve Bingazi'deki Osmanl~~askeri kuvvetleri ile sivil memurlar~~tamamiyle geri çekildikten sonra, 6 Büyük Devlet'çe birlikte
kararla~t~r~lmas~~idi. Bu da Italya için bir ba~ar~~idi. Zirâ mes'ele,
kendi muvafakati olmadan halledilemiyecek demekti.
Türkiye'ye gelince, hükümet Rodos ve 12 Ada'ya pek ehemmiyet
vermiyor, daha çok Yunanistan'~n i~gal etti~i Nikarya, Sak~z, Midilli
adalar~n~~geri alma~a çah~~yordu. Rodos'tan geçen Sadrâzam K âm il Pa~ a, buradaki Frans~z Konsolosuna, Italyanlar~n i~gâlinde bulunan adalar~~iade edecekleri kanaatinde oldu~unu söylüyordu".
Fakat Osmanh hükümeti, ~ngiltere'de in~ a edilmekte olan 2 harb
gemisini al~p donanmas~n~~kuvvetlendirmeden önce, Rodos ve 12 Ada'n~n
bo~alt~lmas~~hususunda acele etmemekte, bu adalar~n da Yunanistan'~n eline geçmesinden korkmakta idi. O kadar ki, Ittihat-Terakki
üyesi Karasu Efendi, Roma'ya yapt~~~~seyahette, Italyan hükümetinden, Osmanl~lar~n elinde bulunan di~er adalar~n da Yunanistan
tarafindan i~gâline mâni olmak için, Ege Denizi'ne bir-kaç Italyan
harb gemisinin gönderilmesini istiyordu".
"Balkan harbinde S~rplar~n Arnavutlu~a girmelerini menfaatlerine ayk~r~~
bulan Italya ile Avusturya, 31 Aral~k 1912 'de, ba~~ms~z bir Arnavutluk devleti
kurmak hususunda mutabakata varm~~lard~.
44 E. Driault, ayn. esr. s. 107.
" R. S. Salis s. 145.
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Bu arada, Rodos ve 12 Ada'da Yunanistan lehine baz~~hareketler
de görülüyordu. Adalar halk~, 18 Aral~k ~~g ~ 2'den itibaren Ouchy
andla~mas~n~~ protesto etme~e koyulmu~lar ve istanköy rumlar~, 20 Aral~ k'ta yay~nlad~klar~~ bir beyannâme ile, muhtariyet verilse bile Türk
idaresine dönmiyeceklerini belirterek, Yunanistan'la birle~ mek emelinde olduklar~n~~ aç~klam~~lard~. Londra Bar~~~Konferans~~akamete
u~rad~ktan sonra da, Kilimli (Kalimnos) halk~~25 ~ubat ~ 9~ 3'te Yunanistan ile birle~tiklerini ilân etmi~lerdi. Bütün bu hareketlerden
azami ~ekilde faydalanmak isteyen Yunan Ba~bakan~~V eniz elo s ile
D~~i~leri Bakan~~C o romilas, bütün Ege Adalar~'mn Yunanistan'a verilmesinin, bizzat Türkiye'nin menfaatlerine bile uygun oldu~unu
söylüyorlard~ ". Ayni zamanda Yunanistan, kendisinin haz~rlad~~~~
bir ayaklanmay~~bahane ederek Meis adas~n~~da ele geçirmi~ti 47.
6 Büyük Devlet'in uzun müzakerelerden sonra üzerinde mutab~k
kald~klar~~(20 Mart 1913) bar~~a esas olacak ~artlar~n, Osmanl~~hükümeti (5 Nisan) ve Balkan Devletlerince de kabul edilmesinden (21
Nisan) sonra, 30 May~s ~~g~ 3'te Türkiye, Balkan Devletleri ve Ingiltere, Fransa, Rusya, Almanya, Avusturya ve Italya'n~n bulundu~u 6
Büyük Devlet aras~nda Londra'da bir "Bar~~-öncesi Andla~mas~" (Mukaddemat-~~Sulhiye Muahedesi) imzaland~. Bu andla~man~n 5. maddesi ile, Girit hariç, Ege Adalar~'mn gelece~i üzerinde karar vermek
hakk~~Büyük Devletler'e b~rak~hyordu. Türkiye, Sak~z ve Midilli'yi
geri almak için Rodos ve 12 Ada'dan bir k~sm~n~, hattâ bunlar~n hepsini
Yunanistan'a verme~e raz~~görünüyordu. Nitekim Cemal Pa~ a, ya" Ayn. esr. S. 96 vd.
47 L ak er dis ad~ndaki bir Giritlinin ön-ayak olmasiyle 13/14 Mart 1913 gecesi Osmanl~~idaresine kar~~~isyan eden Meis halk~, ada Kaymakam~~L u t fi Bey
ile di~er memur ve zaptiyeleri tevkif ederek idareyi ele alm~~lar ve bir geçici ihtilâl
komitesi kurarak Türk bayra~~~yerine Yunan bayra~~n~~çekmi~lerdi. Bu isyan, Anadolu sahillerine yak~n adalar~n Türkiye'ye b~rak~lmas~~ hususunda Londra konferans~nda ortaya at~lan görü~e kar~~~bir Yunan tepkisi olarak haz~rlanm~~t~. Osmanl~~
Hükümeti, içinde bulundu~u durumdan dolay~~adaya müdahele edip âsileri tedip
edememi~, Italya ise, Meis'in Yunanistan'~n eline geçmesini kendi menfaatlerine
bir tecavüz telâkki edece~ini aç~klam~~t~. Böylece Italya, Birinci Sünya Sava~~ndan
sonra i~gal edece~i Meis için ilk ad~m~n~~ atarken, Giritli Yunan Ba~bakan~~V en izelos, sözde Yunan bayra~~n~~indirmek ve adada Türk hakimiyetini tekrar tesis
etmek için Meis'e bir miktar kuvvet sevketmi~~ve Ihtilâl Komitesinin zevâhiri kurtarmak için yapt~~~~bir muhalefete ra~men bu kuvvetler adaya yerle~mi~lerdi (Tafsilât : S. S alis, ayn. esr. s. 102 vd.).
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banc~~bir prens veya valinin idaresine tevdi edilmek ~artiyle Sak~z,
Midilli, Rodos, Herke, ~ncirli, istanköy, Kilimli, Leros ve Lipsos adalar~~
Türkiye'ye b~rak~ld~~~~takdirde, Semadirek ile iz Ada'dan geride kalanlann Yunanistan'a verilebilece~ini söylerken", Berlin'deki Osmanl~~elçisi Muhtar Pa~ a, Sak~z ve Midilli kar~~l~~~nda Rodos ve 12
Ada'n~n tamamiyle Yunanistan'a verilmesine raz~~olunaca~~n~~ aç~khyordu 49. Buna kar~~l~k, Yunanistan, ~mroz ve Bozcaada d~~~nda
bütün Ege Adalar~~ kendisine verildi~i takdirde, Rodos ve 12 Ada'n~n
Türk hâkimiyetinde tarafs~zla~t~r~lmas~na raz~~olmu~tu. I~te Büyük
Devletler, Ege Adalar~~ hakk~ndaki kararlar~n~~bu hava içinde verdiler.
Tabiatiyle Italya, Rodos ve 12 Ada' y~~Ouchy andla~mas~~gere~ince Türkiye'ye iade etme~e haz~r oldu~unu bildirerek, bu adalar~n karar d~~~nda tutulmas~m sa~lam~~t~. Gerçekten, 6 Büyükler, 14 ~ubat 1914
te, sadece ~mroz, Bozcaada ve Meis'i Türkiye'ye b~rak~yor, Sak~z,
Midilli, Nikarya ve di~er adalar~~Yunanistan'a veriyorlard~. Italyan
i~gâlindeld Rodos ve 12 Ada bahis konusu bile edilmemi~ti. 5°
Bu karara müphem bir dille itiraz eden Osmanl~~hükümeti, 12
Ada'y~~Sak~z ve Midilli ile de~i~tiremiyece~ini art~k kat'i olarak anlam~~~ve bir Yunan istilas~~ihtimaline kar~~l~k bu adalar~n Italyan
i~gâlinde kalmas~n~~tercih etme~e ba~lam~~t~. Sadrâzam, 26 May~s
i914'de Fransa elçisine "Bu, Rodos ve 12 Ada'ya bir gün tekrar sahip
olmam~z için tek ~anst~r" diyordu 51 .
Osmanl~~devlet ricâli bu ~ansa bel ba~lam~~~görünürlerken Birinci Cihan Harbi ba~lam~~~bulunuyordu. Harbin ba~lang~c~nda, ~~
A~ustos 1914 'te bitarafl~~~n~~ilan etmi~~olan Italya, istikbalde Rodos
ve 12 Ada'ya sahip olmak için el alt~ndan baz~~te~ebbüslere giri~mekten
de geri kalmad~. D~~i~leri Bakan~~ San Giuliano, Eylül sonlar~nda,
Petersburg'daki elçisine gönderdi~i bir talimatta, Italya'n~n ileride
harbe girecek olursa Avusturya'ya kar~~~cephe alaca~~m ve Balkanlar'daki status-quo de~-l~ti~inde Rodos ve iz Ada'n~n kesin surette ~ talyanlarda kalmas~~gerekti~ini bildirmi~~ve Rus hükümeti nezdinde
te~ebbüse geçmesini istemi~ti. Italya'n~n bu arzusuna en çok muhalefet eden Ingiltere'nin, 4 Kas~m ~~ 14'de K~br~s'~~ kendi topraklar~na

Ayr~. esr. s. 173.
Ayn. esr. s. 142.
5° Hikmet Bayur, Türk inktilib~~Tarihi, c. II, Ks. 3, s. 246 vd.
51 R. S. Salis, ayr~. esr. s. 183.
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ilhak etti~ini ilan etmesi, Roma hükümeti için yeni bir firsat oldu.
Gerçekten de, yeni Italyan D~~i~leri Bakan~~S onnino'nun gayretleri
sonucunda G rey, 25 Ocak ~~91 5'te Atina'daki elçisine, Yunanistan'a
Rodos'un veya Italyan i~gâlindeki adalar~n de~il, ba~ka yerlerin verilmesinin daha do~ru olaca~~n~~bildiriyordu 52. Böylelikle istikbale ait
baz~~vaidler elde etme~e muvaffak olan Italya, Itilâf Devletleri safinda harbe girmek için tekliflerini resmen ortaya att~. 16 ~ubat 1915
te Ingiltere'ye verilen 9 maddelik bir muht~ran~n 8. maddesi Rodos
ve 12 Ada'n~n kendisinde b~rak~lmas~na, 9. maddesi de Antalya bölgesine aitti. Uzun süren tereddüt ve müzakerelerden sonra nihayet 26
Nisan 1915'te Ingiltere - Fransa - Rusya ve Italya aras~nda Londra
Andla~mas~~ imzaland~. Bu andla~man~n 8. maddesinde, "Italya, halen
i~gali alt~nda bulunan Rodos ve 12 Ada'mn hükümranhk hakk~m muhafaza edecektir" deniliyor, 9. maddesinde de, Osmanl~~Imparatorlu~unun taksimi halinde Italya'ya Antalya bölgesinde "uygun bir hisse"
vâdediliyordu ". Böylece Osmanl~~Imparatorlu~u aleyhindeki ~artlar~n~~Itilâf Devletlerine kabul ettiren Italya, 1915 May~s'~nda önce
Avusturya - Macaristan'a ve 20/21 A~ustos'ta da Osmanhlara kar~~~
sava~a girdi ve 22 A~ustos 1915'te, Ouchy andla~mas~n~n kendisine
yükledi~i mecburiyetleri fesh etti~ini, yâni Rodos ve 12 Ada'dan çekilmiyece~ini ilan etti. Bu suretle Italyan i~galinin "rehine olarak elde bulundurma" diye tavsif edilen ikinci devresi de sona ermi~~oluyordu.
Di~er taraftan Meis adas~nda ba~gösteren yeni bir ayaklanma,
Fransa'n~n, Yunanistan'~n hâkimiyetinde bulunan bu adaya kuvvet
sevketmesine yol açm~~t~. 1913 Mart'~nda Meis'te geçici olarak kurulmu~~olan Yunan idaresi, eski mahalli cemaati (Demogerondia) tekrar
i~~ba~~na getirmi~~olmakla beraber, Yunan komiserleri iç-i~lere müdahale ettiklerinden adada sükt~n sa~lanamam~~t~. Neticede Meis halk~~
17 Arahk 1915'te Yunan Komiseri Ulisse Horolagas'a kar~~~ayaklanarak ortodoks papaz~mn ba~kanl~~~nda 12 ki~ilik yeni bir idare
heyeti kurmu~lard~. Isyan~n eleba~~s~~1912'de Türk idaresine kar~~~
ayaklanm~~~olan ve Rodos'taki Frans~z Konsolosu ile i~birli~i yapan
L akerdis idi. Nitekim o, frans~z amirali M or eau'ya adadaki du55

Lloyd George, The Truth about the Peace Treaties, Londra, 1938, C. II,

S. 1211
52

Andlasmanm Italya'ya âit 8-12. maddeleri için bk. Amedeo Giannini,
storia deha PaCe Orkalale (1915-1932), Roma, 1933, s. 7.
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ruma müdahale etmesi için haber göndermi~ti. Yunanistan Meis'te
hakimiyetini tekrar tesis etmek için bir gemi gönderirken, adada bir
telsiz istasyonu kurmak için bahane arayan Fransa, derhal harekete
geçmi~~ve Amiral M or e au, 30 Aral~k 1915'te Meis'te idareyi ele
alm~~t~ ".
Bilhassa Ingiltere ve Fransa'mn hem Italya'y~~hem de Yunanistan'~~memnun etmek için iki tarafl~~bir siyaset takip etmeleri, her iki
devlete bol bol vaidlerde bulunmalar~, Birinci Cihan Harbi süresince
Rodos ve 12 Ada mes'elesinde Italya ile Yunanistan aras~nda daimi
bir çeki~meye sebep oldu. Üstelik son hadiseler dolay~siyle buna bir
de Meis üzerindeki kar~~l~kl~~emel ve iddialar da eklemni~ti. Italyan
D~~i~leri Bakanl~~~, 1916 Kas~m'~~ortalar~nda, Petersburg'daki elçisine, Anadolu'dan Italya'ya verilecek yerler aras~nda Meis adas~n~n da
bulunaca~~m Rus hükümetine bildirmesi yolunda talimat vermek
suretiyle Meis'i de almak için ilk ç~k~~~m yap~yordu". Buna mukabil,
Kral Kos t anti n'le mücadele için Selanik'te geçici bir hükümet kurmu~~olan V eniz elo s, 1917 Ocak'~nda Roma'ya bir temsilci göndererek ~u teklifte bulunuyordu : ~talya, Rodos ve 12 Ada'dan istedi~i 2
aday~~kendi hakimiyetine alarak di~erlerini Yunanistan'a b~rakmal~d~r.
Fakat V enizelos muvaffak olup Kral~~çekilme~e zorlad~ktan sonra,
daha da a~~r~~taleblerde bulundu. Muhalefet meb'uslanndan S tratos, sava~~nas~l sona ererse ersin, Yunanistan'~n "milli hak" lanm
Itilafalardan elde etme~e çal~~aca~~m aç~kl~yordu : Bunlar da, Kuzey
Epir, Rodos ve 12 Ada ile K~br~s idi. Bizzat Venizelos ta, 24 May~s
~ 918'de Italyan elçisine, sulh konferans~nda Rodos ve 12 Ada' y~~ istiyece~ini, e~er Italya buna kar~~~koyacak olursa, milletlerin kendi mukadderadarma kendilerinin sahip olmalar~~hususundaki Itilaf prensibi
kar~~s~nda davay~~kaybedece~ini söylüyordu".
Amerika Birle~ik Devletleri de gittikçe Yunanistan'a meylediyordu. Filhakika bar~~~esaslanm haz~rlawa~a memur edilen Amerikah R. L ansing'in, Avrupa'mn gelecekteki hududan için haz~rlad~~~~21 Eylül 1918 tarihli muht~ran~n 14. maddesinde, "Yunanistan'~n,
Ege denizinde önemli bir k~s~m arazi ile, halk~~yunanh olan Anadolu
sahillerindeki bütün adalar~" mutlaka almas~~gerekti~i söyleniyor ve
" R. S. Salis, aya. esr.
" Ar~. esr. s. 226.
" Aya. esr. s. 231 vd.
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üstelik Anadolu'da baz~~limanlar ile bir k~s~m topraklann da verilebilece~i belirtiliyordu". Gene bar~~~müzakereleri hakk~nda A. B. D.
D~~i~leri Bakanl~~~na çekilen 29 Ekim 1918 tarihli telgrafta da, Rodos
ve 12 Ada mes'elesinde Italyan - Yunan anla~mazl~~~na i~aretle, Yunanistan lehine bir hal çaresi bulunmas~~isteniyordu 58.
1918 Aral~k'~nda Paris'te toplanan ve 18 Ocak ~ g~ 9'da çal~~malar~na ba~l~yan Bar~~~Konferans~'nda durum Yunanistan lehine görünüyordu. Nitekim, V eniz elos, 30 Aral~k'ta verdi~i muht~rada, Istanbul ve Izmir bölgesinden ba~ka Rodos ve 12 Ada ile birlikte bütün
Ege Adalar~'m istiyordu. Yunanistan'da kurulmu~~olan "12 Ada Cemiyeti" de Paris'e delegeler göndererek kesif bir faaliyete giri~mi~ti.
Bunlar, Wilson prensipleri dahilinde, adalar halk~n~n kendi mukadderatlanna sahip olmalar~n~~isterlerken, Italyan Bakanlar~ndan biri
de ayni prensibe taraftar ç~km~~t~. Askeri Emekliler ve Malüller Bakan~~Bissolati, kabineden istifa ederek, Italya'n~n, halk~~grek olan
12 Ada'r Yunanistan'a takdim ederek "emin bir dost" kazanmas~n~~
teklif etme~e ba~lam~~t~ ". Nihayet, A. B. D. delegelerinin haz~rlad~~~~12 Ocak tarihli projeye göre (4. paragraf), Rodos ve 12 Ada Yunanistan'a verilecekti. Bütün bunlardan cesaret alan V en i z elos, 3
~ubat ~~ 9'da "~ o'lar Konseyi" nde taleblerini tekrarliyarak bütün
Ege Adalar~'m istedi. Yunan talebleri, Lloyd George'un teklifi üzerine, A. B. D., Ingiltere, Fransa ve Italyan delegelerinden müte~ekkil
8 ki~ilik bir komisyona havale edildi ve bu komisyon, 6 Mart ~~9 9'da,
Italyan i~gâlindekiler hariç, Meis de dahil olmak üzere bütün Ege
Adalar~'mn Yunanistan'a verilmesi karar~na vard~. A. B. D. delegeleri Rodos ve 12 Ada'mn da Yunanistan'a b~rak~lmas~na taraftar olduklar~~halde, Ingiliz ve Frans~z mümessilleri mes'elenin komisyonda
müzakere edilmesini tercih etmi~lerdi.
Paris'te vaziyet Italya'n~n aleyhine, Yunanistan'~n lehine geli~iyordu. Italya, Adriatik mes'elesinde A. B. D. nin muhalefeti yüzünden
24 Nisan'da "4'ler Konseyi" nden çekilince Lloyd George, 5 May~s'ta Rodos ve 12 Ada'n~n da Yunanistan'a verilmesini aç~kça teklif
etmi~, bunun üzerine 3 Büyükler, 14 May~s 191 9'da Asya'daki ÜsR. Lansing, The Peace Negotiations, Boston-Newyork, 1921, s. 192-197.
Tafsilra için: D. H. Miller, My Dia , at the Conference of Paris, with Documents, New York, 1926, c. II, Vsk. 12.
59 R. S. Salis, ayr~. esr. s. 244.
59
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manl~~topraklar~n~~payla~t~ r~rken, Rodos ve 12 Ada' y~, Meis te dahil
olmak üzere Yunanistan'a vermi~lerdi.
Bu durum kar~~s~nda Italya hükümeti, i~gali alt~nda bulunan
Rodos ve 12 Ada'dan hiç olmazsa bir kaç~ n~~ kurtarabilmek için do~rudan
do~ruya Yunanistan ile anla~ma yollar~ n~~arama~a ba~lad~. Haziran'da
Italya D~~i~leri Bakanl~~~na tayin edilen Tomaso Ti t to ni, Paris
Bar~~~Konferans~'na döndü~ünde V e n iz elos ile temasa geçti ve 29
Temmuz ~ g ~ g'da Paris'te bir anla~ma imzalama~a muvaffak oldu.
Tittoni - Venizelos Mutabakat~~ diye an~lan 8 maddelik bu gizli anla~man~n '° 5. maddesi ile Italya, Ege'de i~gali alt~nda bulunan adalar~n
hükümranl~k hakk~ n~~Yunanistan'a b~rak~yordu. Yaln~z Rodos adas~~
Italyan hakimiyetinde kalacak ve Italya, bar~~~konferans~n~n bu adalar hakk~nda kesin karar vermesini takibeden 2 ay zarf~nda Rodos'a
geni~~bir muhtariyet tan~yaeakt~. Yunanistan da, kendisine devredilecek adalarda Italya'n~n, yol, liman, okul v.s, in~as~~ için sarf etmi~~
oldu~u paray~~ tazmin edecekti. Bununla beraber, 7. madde gere~ince
Italya, Anadolu'da memnuniyet verici bir durum elde edemedi~i takdirde, bu mutabakattan feragat edebilece~i gibi, Yunanistan da, 4.
maddede zikredilen Trakya, Güney Arnavutluk ve Anadolu hakk~ndaki
isteklerinde tatmin edilmezse ayni serbestiye sahip olacakt~.
Bu anla~madan ba~ka, ayni tarihli bir protokolle de Italya, Anadolu'da ve Balkanlarda Yunan ve Italyan istekleri yerine getirildikten
sonra, Rodos halk~na kendi mukadderatlar~n~~tayin etme hakk~n~~ tan~yaca~~n~~ taahhüt ediyor, ancak böyle bir plebisit için, Ingiltere'nin
de K~br~s'~~ Yunanistan'a b~ rakma~a karar vermesi ve plebisitin, bar~~~
andla~mas~ndan 5 y~l sonra yap~lmas~n~~ ~art ko~uyordu 61.
Bununla beraber Tittoni-Venizelos Mutabakat~~ hiç bir bak~mdan
tatbik edilmek ~ans~na nâil olmad~. Zirâ, eskiden beri Italya'y~~ Rodos
ve 12 Ada'dan ç~karmak gâyesini güden Ingiltere ve bilhassa devrin
Ingiliz Ba~kan~~ Lloyd George, Osmanl~~ bar~~~~haz~rlan~ rken Rodos
ve 12 Ada'y~~ tamamiyle Yunanistan'a b~ rakmak için çal~~t~~ve A. B. D.
Senatosu da 17 May~s ~~92o'de, Kuzey Epir, Anadolu sahilleri (~zmir Ayd~n) ile birlikte Rodos ve 12 Ada'n~n Yunanistan'a verilmesini uygun
buldu 62. Bu vaziyette Italya için, ka~~t üzerinde kalan bu Mutabakat~~
60 Metin: A. Giannini, ayn. esr. s.
vd.
61 R. S. Salis, ayn. esr. s. 255.
62 Congressional Record ,
LIX, s. 7 den naklen R. S. S. Salis, 261.
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fesh etmekten ba~ka yol kalmam~~t~~ve yeni Gioli t ti Kabinesinde
D~~i~leri Bakanl~~~na getirilen Kont S for z a, Tittoni-Venizelos Mutabakat~'mn 7. maddesine dayanarak, 22 Temmuz 192o'de Yunan elçili~ine verdi~i bir nota ile anla~may~~fesh etti~ini bildirdi.
Anla~man~n feshi tabiatiyle Yunanistan'da infiâl uyand~rd~. V eni z el os, Rodos ve 12 Ada Italya'ya b~ rak~ld~~~~takdirde, Türkiye için
haz~rlanan bar~~~~imzalam~yaca~~n~~söylüyor, ~talya ise, Rodos'ta plebisit yap~lacaksa 15 y~l sonra yap~lmas~n~~istiyordu. ~~te bu hava
içinde Skres'e girildi.
~ tilâf Devletleri'nin kendi aralar~nda haz~ rlay~p Osmanl~~ murahhaslanna kabul ettirdikleri Ki A~ustos 1920 Sh~res Andla~mas~'n~n
XI. Bölümünün 122. maddesi do~rudan do~ruya Rodos ve 12 Ada'ya
âit olup aynen ~öyle idi :
"Türkiye, elyevm Italya'n~n taht-~~ i~gâlinde bulunan Cezâir-i
Bahr-i Sefid adalar~, yâni Stampalia, Rodos, Harkit, Kerpe (Scarpanto), Ka~ot, Piskopis, ~ncirli (Nysiros), Kalimnos, Leros, Patmos,
Lipsos, Sömbeki (Simi), ~stanköy (Coo) adalar~~ ile bu adalara tabi
cezâir-i sagIre ve Kastellorizon (Meis) adas~~üzerindeki kâffe-i hukuk-~~
tasarrufat~ndan Italya lehine olarak feragat eyler" 63 .
Bu madde gere~ince ~talya, y~llardan beri süre-gelen mücadele
ve müzakerelerden büyük bir ba~ar~~ile ç~km~~, Rodos ve 12 Ada ile birlikte Frans~z i~gâlinde bulunan Meis adas~n~~ da hâkimiyeti alt~na
alm~~~görünüyordu. ~imdi, Meis'in Fransa tarafindan Italya'ya devredilmesi gerekiyordu. Bununla beraber Yunanistan Rodos ve 12 Ada
üzerindeki iddialar~ndan vaz geçmi~~de~ildi. Üstelik, adalar halk~~Yunanistan'a mütemayil bulunuyor ve Anadolu'da ba~layan Kurtulu~~
Sava~~~kar~~s~nda Sdvres andla~mas~n~n kolay-kolay tatbik edilmiyece~i
anla~~llyordu. ~~te bütün bunlar~~göz-önüne alan Italya, adalar hususunda Yunanistan ile yeni bir pazarl~~a giri~meyi uygun buldu.
Skres Muahedesinin imzaland~~~~ayni gün (1 o A~ustos 1920),
Italya'n~n Paris Büyükelçisi Kont Lelio Bonin ile Venizelos aras~nda, Rodos ve Meis müstesna, 12 Ada'n~n ve onlara tabi adac~klann
hükümranl~~~n~~Yunanistan'a devreden yeni bir mutabakata vanld~.
Bonin-Venizelos Mutabakat~~ ad~n~~ ta~~yan I° maddelik bu yeni anla~88 As~dla~manin Türkçe metni : Sevr. Devlet-i Aliyye ile Sulh Muahedesi, to
A~ustos 1920, Konya, 1336; kr~. Italyanca tercümesi: A. Giannini, ayn. esr.
s. 48 vd.
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man~n 64 2. maddesine göre Italya, 2 ay içinde Rodos'a geni~~bir muhtariyet verecek ve Ingiltere K~br~s'~~ Yunanistan'a terke karar verdi~i
takdirde ve 15 y~l sonra yap~lmak ~artiyle Rodos'ta plebisiti kabul
edecekti. 3. Madde gere~ince Yunanistan, Italya'n~n adalarda yapt~~~~
in~aat~n masraflar~n~~ödiyecek. 4. madde ile de, Yunanistan'a b~rak~lan adalardaki Osmanl~~ teb'as~, Skres'in yürürlü~e girdi~i anda Yunan teb'as~~ say~lacak, ancak 18 ya~~ndan yukar~~olanlar, bir y~l içerisinde Türkiye veya ~talya tâbiyetine girme hakk~na sahip olacaklard~.
Bonin-Venizelos Mutabakat~, bir taraftan Skres andla~mas~na, di~er
taraftan da Italya - Ingiltere - Fransa aras~ndaki anla~maya s~k~ca
ba~hyd~. Gerçekten, anla~man~n ~~o. maddesinde, tasdiknâmelerin,
Skres tasdiknâmelerinin teâti edildi~i vakit Paris'te yap~laca~~~ve bu
Mutabakat~n, Skres'in yürürlü~e girdi~i zaman tatbik edilece~i tasrih
edilmi~ti.
~ talya, bu Mutabakata dayanarak Rodos'ta bir Italyan Belediye
Reisinin ba~kanl~~~nda ve dört cemaatten (Türk, Grek, Lâtin, Yahudi)
birer mü~âvirin bulundu~u mahalli bir idare kurdu ve 23 Eylül'de
de adalardaki idarenin ad~n~~"Rodos ve Meis Idaresi" olarak de~i~tirdi. Skres andla~mas~n~n tasdik edilmemesi ve Yunanistan'da V eniz e 1 os'un devrilmesi Italya'ya, bu Mutabakat~~tatbik etmeyip adalarda kalma imkâmn~~ verdi. Türk Milli Mücadelesi kar~~s~nda Skres'i
tâdil etmek için 1921 ~ubat'~nda Londra'da toplanan ve Türkiye
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin de D~~i~leri Bakan~~Bekir Sami
Bey ba~kanl~~~ndaki bir hey'etle kat~ld~~~~Konferansta ~talya, Fransa
ile bir anla~ma yaparak ( ~~Mart 1921) Meis'i de alma~a muvaffak
oldu. Fakat bu devir, "hükümranl~k" adiyle de~il, sadece Mondros
Mütarekesi hükümleri dahilinde bir devir idi 65. Art~k Skres andla~mas~n~n tatbik edilemiyece~ine kesin surette kanaat getiren ~talya, çok
geçmeden adalardaki idaresine "Rodos, Meis ve i~gâ1 alt~nda bulunan
di~er ~~2 Adalar idaresi" unvân~n~~verdi (20 Kas~m 1921).
Yunanistan'~n Anadolu'da ma~lüp olmas~~ ve Mudanya Mütarekesi'nin (it Ekim 1922) imzasiyle, Skres Andla~mas~~ve ona ba~l~~olan
Metin için bk. A. Giannini, ayn. esr. s. 164-166.
R. S. Salis, ayn. esr. s. 286 vd. Londra Konferans~nda I 2 Ada temsilcileri, Yunanistan'la birle~me arzular~n~~ tekrarlam~~lar, fakat Lloyd George,
adalar~n S'z~res hükümlerince devri için evvelâ Fransa'n~n Meis'i Italya'ya vermesi
gerekti~ini ileri sürmü~tü.
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65

RODOS VE 12 ADA'NIN TÜRK HAKIMIYET/NDEN ÇIKI~I 109

Bonin-Venizelos Anla~mas~~ kendili~inden dü~üyordu. Buna ra~men
~ ekli de olsa bir fesih gerekiyordu ve yeni Bon oni Kabinesinde D~~i~leri Bakan~~olan S ch an z er, 8 Ekim ~ 922'de Roma'daki Yunanistan
elçisi M etaxas'a, Italya'n~n, Bonin-Venizelos Mutabakat~'m fesh edilmi~~telâkki etti~ini bildirdi. Ancak Italyan Bakan~, Italya'n~n, adalar~~
Yunanistan'a devretti~i takdirde Türklerin intikam~ na maruz kalacaklar~n~~ve ~imdi bu adalar~n "Italya himayesinde" bulundu~unu da
ilave etmi~ti 66 .
Lozan Andla~ mas~~ ve Meis Adas~~ Mes'elesi :
Lozan'da bar~~~görü~meleri ba~lamadan, Italya'da Fa~istler ve
Mussolini iktidara gelmi~~bulunuyordu. Mussolini, konferans aç~lmadan evvel Isviçre'ye giderek Lord Curzon ve R. Poincare
ile görü~mü~~ve Skres Andla~masiyle Italya'ya verilmi~~bulunan
Rodos, 12 Ada ve Meis'i elden ç~ karmamak için zemin haz~rlama~a
çal~~m~~t~.
21 Kas~m 1922'de Lozan müzakereleri aç~ld~~~~vakit durum ~öyle
idi : Rodos, 12 Ada ve Meis'i Italya'ya b~rakan Si.vres Andla~mas~~tasdik
edilip yürürlü~e girmemi~, hattâ Italya hükümeti, Sivres' e ba~l~~olan
Bonin-Venizelos Mutabakat~'m fesh etmi~ ti. Ancak, ortada fi'li bir durum
da vard~~ ve bütün bu adalar Italyanlar~n i~gâlinde idi. Di~er taraftan,
Shres'in hükümlerini hiç-bir surette tan~m~ yan Türkiye Büyük Millet
Meclisi Hükümeti, 4 Ekim'de, bar~~~konferans~ nda müzakere edilecek
mes'eleri gösteren bir program ilan etmi~ti. 14 maddelik bu pro~ram~n ~ o. maddesi "Anadolu sahillerine yak~ n olan adalar" a aitti ki
Rodos, 12 Ada ve bilhassa Meis bu adalar aras~nda yer al~yordu.
Lozan' da, Rodos ve 12 Ada hariç olmak üzere di~er Ege Adalar~~
mes'elesi, müzakerelerin ikinci günü yâni 22 Kas~m 1922'de ele
al~nd~. Bu konudaki Türk görü~ü, Misak-~~Milleye ve i4 ~ubat 1914
tarihli Büyük Devletler karar~ na dayand~r~lm~~t~ . Türk heyeti ba~kan~~
Ismet Pa~ a, arazi mes'elelerini inceliyen ve Lord Curzon'un ba~kanl~k etti~i Birinci Komisyon'un 25 Kas~ m tarihli toplant~s~nda isteklerimizi ~öyle belirtmi~ti :
— Anadolu sahillerine çok yak~ n olan adac~klarla ~mroz, Bozcaada ve Semadirek Türkiye'ye verilmelidir. Bunlardan i~~~roz ve Bozcaada
esasen 14 ~ubat 1914'te Türkiye'ye b~rak~lm~~t~r. Semadirek te ÇanakV

Ayr~. esr. 291.
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kale Bo~az~'na çok yak~n oldu~u için Türkiye'nin emniyeti bak~m~ndan
ona verilmelidir.
2 - öbür adalar, askerlikten tecrid edilmeli, ayni zamanda bu
adalara siyasi muhtariyet verilerek tarafs~zla~t~r~lmal~ d~r 67.
Buna mukabil V eni z el o s, imroz ve Bozca-ada'n~n da Yunanistan'a verilmesini talep etmi~ti. Bu Türk - Yunan görü~~ayr~l~~~~ve
Curz on'un, adalara bir nevi siyasi muhtariyet verilmesine hukuki
ve ameli bak~mdan imkân görmedi~ini ileri sürerek imroz, Bozcaada
ve Semadirek üzerindeki iddialar~n Bo~azlar mes'elesiyle birlikte müzakere edilmesini teklif etmesi üzerine, mes'ele bir alt komisyona havale edilmi~~ve neticede sadece imroz ile Bozcaada'n~n Türkiye'ye verilmesi, Midilli, Sisam, Sak~z ve Nikarya adalar~n~n da askerlikten tecridi konusunda anla~~lm~~t~~68.
Daveti yapan Ingiltere, Fransa ve Italya taraf~ndan haz~rlanm~~~
olan andla~ma projesinde 15. madde do~rudan do~ruya Rodos ve iz
Ada'ya aitti. Skres muahedesinin 122. maddesinin bir adaptasyonundan
ibaret bulunan bu maddeye göre, Rodos ile Meis dahil 13 ada Italya'ya
veriliyordu. Henüz bu madde ele al~n~ p müzakere edilmemi~ti. Italya,
Kurtulu~~Sava~~~süresince Ankara hükümetiyle idame ettirdi~i iyi
münasebetlerinden 69 dolay~~ Meis olmasa bile Rodos ve 12 Ada'n~n kendisine b~rak~laca~~n~~ümit ederken Yunanistan, Bonin-Venizelos Mutabakat~'mn fesh edilmi~~oldu~unu nazar~~itibare bile alm~yordu. Gerçekten, Yunan heyeti 29 Ocak ~~923'te ba~kanl~~a verdi~i muht~rada,
proje metnindeki 15. maddeye muhalif olmad~~~n~, ancak Rodos ve
iz Ada hakk~nda Italya ile Yunanistan aras~ nda tasdik edilmeyen bir
anla~ma mevcut oldu~unu belirterek, bu anla~ maya ve milliyet prensiplerine uygun olarak iz Ada mes'elesine bir hal ~ekli verilece~ini
ümit etti~ini bildiriyordu.
Büyük devletler, komisyonlarda görü~ ülüp te bir karara var~lam~yan i~leri kendilerine göre bir ~ekle sokmu~lar ve haz~rlad~klar~~bir
Cemil Bilsel, Lozan, c. II, s. 243.
Kr~. Lozan Sulh Muahedenâmesi, (Istanbul, 1339) Madde: 12-14.
69 Bilindi~i gibi, 1921 Londra Konferans~ na Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hükümetinin davet edilmesi mes'elesinde ~talya Türkiye lehine arac~l~k yapm~~~
ve Konferans s~ras~nda Bekir Sami Bey ile ~talya D~~i~leri Bakan~~ Kont Sforza
aras~nda, Italyanlara Anadolu'da baz~~ imtiyazlar tan~yan bir protokol imzalan
m~~t~~(12 Mart 1921 tarihli bu anla~ ma metni için bk. A. Giannini, aya. esr. s.
175 vd.). Ancak bu anla~ ma Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf~ ndan tasdik edilmemi~, dolay~siyle yürürlü~e girememi~ti.
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andla~ma metni ile 7 ek'ini, kabul edilmek üzere 31 Ocak 1923 te
heyetimize tebli~~etmi~lerdi. Uzun tart~~ malardan sonra Türk delegasyonu, 4 ~ubat'ta bu projeye bir muht~ ra ile cevap vermi~, fakat
Lord Cu r z on Lozan'~~terk edip gitti~inden Konferans'~n birinci
devresi sona ermi~ti.
Türk Heyetinin 4 ~ubat 1923 tarihli muht~ras~ nda, muahede
projesinin bir-çok maddelerine itiraz edildi~i halde, 15. madde "bütünüyle kabul" edilmi~ti. Ancak muht~ran~ n sonunda, itiraz edilen
maddelerin d~~~ndaki di~er mes'eleler üzerinde de mukabil teklifler
yapmak hakk~m~z~ n mahfuz bulundu~u belirtilmi~ti". Bununla beraber Itilâf Devletleri, bu muht~ rada 15. maddeye itiraz edilmemi~~
olmas~ ndan, maddenin Türk heyetince kabul edildi~i mânas~m ç~karacaklar ve bu da Konferans~n ikinci devresinde Çetin müzakerelere
ra~men Rodos, 12 Ada ile birlikte Meis'i de elden ç~karmanuza sebep
olacakt~.
Türk Heyeti Ankara'ya döndükten sonra Müttefikler, müzakerelerin tekrar ba~lamas~ n~~temin etmek için, 29 ~ubat'ta Türk itirazlar~na cevap vermi~ler, bunun üzerine Ankara Hükümeti, 8 Mart 1923
te Istanbul'daki Ingiliz, Frans~z ve Italyan Yüksek Komiserlikleri
vas~ tasiyle mukabil tekliflerini bildirmi~ ti n. Bu kar~~~teklifte, 15. mad
deye Meis'in Türk hâkimiyetinde kalaca~~ na dâir bir f~kra eklenmesi
istenmi~ti.
Meis mes'elesi Lozan Konferans~n~ n ikinci devresinde uzun ve
Çetin müzakerelere yol açt~. 25 Nisan 1923 tarihli toplant~da, Ingiliz
delegasyonu ba~kan~~Horace Rumbold, ne Ismet Pa ~ a'n~n 4 ~ubat tarihli mektubunda, ne de Müttefiklerin 29 ~ubat'ta buna verdikleri cevapta Meis adas~n~ n bahis-konusu edilmedi~ini öne sürerek,
ahalisinin hepsi de hristiyan olan adan~n Türkiye'ye verilmesini kabul
edemiyece~ini söyledi. Buna kar~~l~ k Türk heyeti Ba~kan~~Ismet
Pa~ a, Meis'in, Anadolu k~y~~sulannda ve onu tamaml~yan bir parça
oldu~unu, 14 ~ubat 1914 Londra Büyük Elçiler Konferans~'n~n da
bu aday~~Türkiye'ye b~rakm~~~bulundu~unu, Meis Türk milli s~n~rlar~~
içinde oldu~undan iste~in Misak-~~Milli'ye de uygun dü~tü~ünü ve
nihayet Konferans~ n birinci devresinde 15. madde üzerinde müzakere
7°

Mektup metni: Lozan Zabitlart, c. IV , s. 8-15.
beyninde Lozan Muahede-i sulhiyesi ve mukavelât
bk. Türkiye ve Düvel-i
projeleri ve Türkiye'nin teklif etti~i tadildt, Istanbul, 1339.
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aç~lmam~~~oldu~unu müdafaa etti. Fakat Italyan delegesi Montagn a'ya göre, Müttefikler 29 ~ubat tarihli cevaplar~nda, ~ smet
Pa~ a'n~n 4 ~ubatta verdi~i muht~rada yaz~l~~olmayan ve Türk hakimiyetini kararla~t~r~lm~~~olan s~n~rlar~ n ötesine geni~letecek olan bir
teklifi görü~ emiyeceklerini bildirmi~ lerdi ve Türk heyeti de bunu
kabul etmi~ti. Meis adas~n~ n küçük olmas~, bu prensipten feragata
sebep olamazd~. Ayr~ca, Türk iste~i Misak-~~ Millrye de ayk~r~~ idi.
Zirâ Misak-~~ Millrnin I. maddesi, "Türk ço~unlu~unun oturdu~u"
yerlerden bahsediyordu. Bütün bunlardan ba~ka M on t agna, andla~man~ n 6. maddesine göre 3 mil olarak tesbit edilen Türk kara-sular~~
içinde oldu~u halde, ba~ ka devletlere yâni Yunanistan'a b~rak~lan adalar~n bulundu~una da dikkati çekti. ~ smet Pa~ a, Meis'in Anadolu'ya
ba~l~~ olup olmad~~~n~~tesbit etmek için teknik bir komisyona veya
hakeme gitme~e haz~r oldu~unu bildirdi~i halde, o gün Müttefikler
ad~na konu~ an Italyan delegesi bunu da kabul etmedi~inden müzakerelerde bir neticeye var~lamad~~72.
Nihayet, 4 Haziran 1923'te Birinci Komite toplant~s~~ aç~ld~~~~
zaman ba~ kan Sir Horace Rumbold, müzakerelerin o hafta sonunda bitirilmesi gerekti~ini ve Komitenin art~ k toplanam~yaca~~ n~~
söylemi~, bundan sonra andla~ man~n 2, 12 ve 14. maddelerinde Türk
iste~ine uygun baz~~ de~i~iklikler yap~ larak 15. maddeye geçilmi~ti.
H. Rumbold, müzakerelerin bir an önce bitirilebilmesi için Türk
heyetinden, Meis'in Türkiye'ye iâde edilece~i hakk~ nda maddeye bir
f~ kra ilave edilmesi teklifinden feragat edip etmiyece~ini sordu. Bunun
üzerine ~ smet Pa~ a, ~u demeci okudu :
"Meis adas~~ Anadolu'nun kara-sular~~dahilinde bulunur ve onun
ayr~lmaz bir parças~d~r. Anadolu'nun askeri emniyeti, bu adan~n Türkiye'ye verilmesini gerektirir. ~u halde, adan~ n Türk hâkimiyetine
verilmesini isteyen Türk delegasyonunun talebi, çok me~rü haklara
istinat etmektedir. Fakat Türk Heyeti, dünya sulhünün teessüsüne
yard~ m etmek gayesiyle, gayet a~~r bir fedakarl~~~~göze alarak Meis
için yazd~~~~kay~ tlardan feragat eyler"".
Türk Heyeti ba~kan~n~ n demeci beli~, veciz fakat ac~~idi. Rodos ve
12 Ada d~~~ nda, Balkan Harbi sonras~nda Türkiye'ye b~rak~lm~~~olan
Cemil Bilsel, Lozan, II, S. 249.
Demec'in frans~zca asl~~ için bk. Lozan zab~tlan,II. seri, I, s. 126; Kr~. Cemil Bilsel, ayn. esr. II, S. 250.
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Meis adas~~da, "dünya sulhüne hizmet" gibi ulvi bir prensib alt~ nda
kaybedilmi~ti. Italyan delegesi Mont agna, yap~ lacak ~eyi yaparak
Türk delegasyonuna te~ ekkür etti ve bu hareketin, Türkiye ile Italya
aras~ nda teessüs edecek dostluk ve iyi münasebetler bak~m~ndan bir
kazanç oldu~unu söyledi. Andla~man~ n 15. maddesi art~k son ~eklini
alm~~ t~~ :
"Türkiye, zirde ta'dâd olunan adalar üzerindeki bilcümle hukuk
ve müstenidât~ ndan Italya lehine feragat eyler : Elyevm Italya'n~n
taht-~~ i~gâlinde bulunan Stampalia (Astropalia), Rodos, Kalki (Kharki), Skarpanto, Kazos, Piskopis (Tilos), Misiros (Nisyros), Kalimnos, Leros, Patmos, Lipsos, Sömbeki (Symi) ve Istanköy (Kos)
adalar~~ ile bunlar~n tevâbiinden olan adac~ klar ve Meis (Castellorizo)
adas~" 74.
24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Andlapnas~'mn Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde müzakeresi s~ras~nda mebuslardan bir
k~sm~~adalarla ilgili hükümleri tenkit etmi~ lerdi. Bunlar~n ba~~nda da
~ ükrü Kaya vard~. 21 A~ustos toplant~s~nda konu~an ~ ükrü Kaya'ya göre, Hükümetin büyük zaferden bekledi~i netice gâyet mütevâzi
idi : Misak-~~ Milli s~n~rlar~~içinde hür ve müstakil bir devlet. Fakat
bu hak Lozan'da da esirgenmi~ti. Andla~ma, 1913 s~n~rlar~n~~bile temin
etmiyordu. Semadirek ve Limni adalar~~ al~namam~~t~. Di~er adalar,
yâni Rodos, 12 Ada ve Meis Anadolu'nun bir parças~~olup Italya ile
hiç-bir münasebeti yoktu. I~ te bütün bu sebeplerle o, andla~man~n
reddini istemekte idi 75. Buna ve di~er maddeler hakk~ndaki tenkidlere ra~men Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 A~ustos 1923'te, 14
muhalife kar~~~213 gibi büyük bir ço~unlukla Lozan Andla~ma'sm~~
tasdik etti. Türkiye d~~~nda andla~may~~onayl~yan ilk yabanc~~devlet
te Italya idi (ii Ocak 1924). Ancak, ilk tasdiknâmeler 16 A~ustos
~ 924'te mübadele edilebildi~inden Lozan Andla~mas~~ bu tarihte
yürürlü~e girdi.
Böylelikle Rodos, 12 Ada ve Meis'i art~k resmen hükümranl~~~~alt~na alan Italya, bu adalar~~"Italyan Ege Adalar~" (Le Isole Italiane
dell'Egeo) ad~~verilen bir idari birlik halinde kendi topraklar~ na katt~.
1925'te kabul edilen bir kanunla da adalar halk~~Italyan teb'as~~say~ld~~76 . Bununla beraber Rodos ve ~stanköy'deki türklere birer cemaat
Lozan Sulh Muahedenâmesi, Madde: 15.
bk. Cemil Bilsel, ayn. esr. II, s. 521 vd.
76 R. S. Salis, ayn. esr. S. 325.
74

76

B~ll~ten C. XXIX, 8
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halinde te~kilâtlanmak, kendi yönetim kurullar~n~~seçmek haklar~~
tan~nd~.
Ancak, Lozan Andlapnas~'mn 15. maddesinde Rodos ve 12 Ada'mn
"tevâbiinden", yâni bunlara tabi adac~klardan bahsedildi~i halde
Meis adas~na tabi adac~klar hiç zikredilmemi~ti. Bu yüzden, Anadolu
kara-sular~~içinde bulunan ve say~lar~~bir-hayli olan bu adac~klar~n
kime âit olaca~~, Türkiye ile Italya aras~nda önemli bir mes'ele halini ald~~ ve y~llarca süren müzakerelere konu te~kil etti.
Bu adac~klar~n durumunu tesbit etmek için, 1927y~l~~Aral~~~ndan
beri Ankara'da müzakerelere ba~lanm~~, fakat herhangi bir ilerleme
kaydedilmemi~ti. Türkiye D~~i~leri Bakan~~ Dr. Tevfik Rü~ tü (Aras),
3 Nisan 1928'de Milano'da Mussolini ile görü~mü~~ve bunun sotarihli Türk - Italyan Tarafs~zl~k, Uznunda Roma'da 30 May~s 1928
la~ma ve Adli Tesviye Anla~mas~~imzalanm~~t~. 5 y~l için imzalanan
bu anla~man~n 3. maddesine göre, iki devlet aras~nda ç~kan ve diplomatik yollardan halledilemiyen uyu~mazl~klar, uzla~ma usulüne
tabi tutulacak, bunda da muvaffak olunamazsa adli tesviye yoluna
gidilecekti. 4. Madde gere~ince de, andla~man~n tefsirinden ve tatbikat~ndan do~acak uyu~mazl~klar, sadece bir taraf~n talebi ile La Haye
Adalet Divan~'na götürülebilecekti 77.
Bu anla~ma 28 Kas~m 1928'de Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafindan tasdik edilmi~~ve tasdiknâmeler Italyan D~~i~leri Bakan
Yard~mc~s~~ Grandi'nin Aral~k ay~ndaki Ankara ziyaretinde teâti
edilerek yürürlü~e girmi~ti. Bununla beraber Meis'e tabi adac~klar
mes'elesinde bir mutabakata var~lam~yordu. Türkiye, Lozan Andla~mas~'mn 15. maddesinde Meis'e tâbi adac~klar~n zikredilmedi~ine ve
gene Lozan'~n 6. maddesinin ikinci fikras~ndaki, aksine bir kay~t olmad~~~~takdirde Türk kara-sular~n~n 3 mil dahilindeki ada ve adac~klar~~da ihtivâ edece~i hakk~ndaki hükmüne dayanarak Meis'e tâbi
adac~klar~n Türkiye'ye Sit olaca~~n~~müdafaa ediyor, buna mukabil
Italya, maddedeki bir ifadeyi tefsir ederek, Lozan'm 15. maddesindeki "bunlar~n tevâbiinden olan adac~klar" ibaresinin Meis'e de
~âmil oldu~unu iddia ediyordu. Ankara'daki Italyan Büyük Elçisiyle
devam eden görü~melere ra~men 1929 May~s'~nda ancak Bodrum
Körfezindeki Kara-ada'nm Türk hâkimiyetinde bulunmas~~hususunda
" Mehmet Gönlübol-Cem Sar, Atatürk ve Türkiye'nin D~~~Politikas~~(1919'938), Ankara, 1963, S. 78. Anla~ma metni : Düstur, 3. tertip, ikinci tabi, c. X, s.32.
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görü~-birli~ine var~lm~~, lakin Meis' e tabi adac~klar konusunda uyu~ulamam~~t~. Bunun üzerine, Türk D~~i~leri Bakan~~Tevfik Rü~ tü ile
Italyan elçisi O rsini Baron e aras~nda 30 May~s 1929'da imzalanan
bir tahkim-nâme ile mes'elenin La-Haye Adalet Divan~'na götürülmesine karar verilmi~ti 78.
1930 Haziran'~nda toplant~ya ça~~nlan Beynelmilel Adalet Divan~'nda Türkiye'yi Adliye Vekili Mahmud Esad Bey temsil
ediyor ve Divan'dan ~u 3 mes'ele hakk~nda karar vermesi isteniyordu :
— Meis' e tâbi isimleri say~lan ~u adac~klar, Lozan Andlapnast
hükümlerine göre Italya'ya m~, Türkiye'ye mi ait olmal~d~r?
2 — Adalet Divan~, bütün bu adac~klar~~ taraflardan birine
verdi~i veya iki taraf aras~nda payla~t~~-'1 takdirde, iki memleketin kar~~l~kl~~menfaatlerine göre, mahalli deniz nakliyat ve faaliyetlerini
himaye etmek için ne gibi ölçülere ba~vuracakt~r?
3 — Bodrum Körfezi'ndeki Kara-ada, Lozan hükümlerine göre
Italya'ya m~, Türkiye'ye mi ait olmal~d~r?
Uluslararas~~ La-Haye Adalet Divan~~görü~meleri devam ederken
Türkiye ile Italya aras~ndaki ikili temaslara ara verilmi~~de~ildi. Nitekim Dr. Tevfik Rü~ tü Bey ile Italyan elçisi Pompeo Aloisi
aras~nda 4 Ocak 1932'de Ankara'da yeni bir anla~ma imzalanarak
y~llardan beri süre--gelen bu mes'eleye son verildi. "Anadolu Sahilleri
ile Meis Adas~~ aras~ndaki ada ve adac~klann ve Bodrum Körfezi
kar~~s~ndaki adan~n cihet-i âidiyeti hakk~nda Itilaf-nâme" ba~l~~~n'
ta~~yan 7 maddelik bu anla~man~n 79 ba~l~ca hükümleri ~unlard~~ :
"Madde I — Italya Hükümeti, a~a~~da zikredilen adac~klar
üzerinde Türkiye'nin hâkimiyetini tan~r :
Volo (Çatal-ada), Ochendra (Uvendire), Fournachia (Furnakya),
Kato Volo (Katovolo), Prassoudi (Prasudi) (Katovolo adas~n~n cenubu ~arkisinde), Tchatallota, Pighi, Nissi-Tis-Pighi, Recif Agricelia,
Prousseclisse (Kaya), Pano Makri, Kato Makri (Kayal~klar dahil),
Marathi, Roccie Voutzaky (Rocci Vutchaki), Dacia (Dasya), NissiTis-Dacia, Prassoudi (Dasya'n~n ~imalinde), Alimentarya (Alimentaria), Caravola (Karavola).
78 M. Gönlübol-C. Sar, ayn. esr. s. log. Metin : Düstur. 3. tertip, ikinci
tabi, c. XI, S. 102.
79 Türkçe ve Frans~zca metin: Düstur, üçüncü tertip, c. XIV (Ankara, 1939),
s. 37 vd.
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Madde 2 — Bodrum Körfezi'nde Kain Kara-ada kezâlik Türkiye'ye ait olacakt~r.
Madde 3 — Buna mukabil Türkiye Hükümeti, merkez Kastellorizo ~ehri kilisesinin kubbesi ve n~s~f kutru bu merkez ile San-Stephano Burnu (Point du vent) aras~ndaki mesafe olan bir daire ile çevrilecek m~ntaka dahilinde kin adac~ klar yâni : Psoradia, Polyphados,
St. Georges (cenupta St. Georges, ~imalde Agrielaia tesmiye edilen
ve 236 numaral~~Ingiliz haritas~nda gösterilen iki ada).
Psomi (Strongylo), Cutsumbora (Kutsumboras) (Kayal~klar),
Mavro Poinaki (Mavro Pinachi), Mavro Poinis (Mavro Poini) adac~klan üzerinde Italya hakimiyetini tan~r.
Yukar~da zikredilen daire içinde bulunan bu adac~klardan maada
St. Georges (Rho), Dragonera, Ross ve Hypsili (Stronghyli) adac~klan da Italya'ya ait olacakt~r".
Bundan sonra 4. maddede, taksim edilen adac~klar aras~nda kalacak di~er adac~k ve kayal~klar~ n, hangi tarafta bulunurlarsa o devlete ait olacaklar~~belirtiliyor, 5. maddede de kara-sular~n~n s~n~rlar~~
çiziliyordu.
4 Ocak 1932 anla~mas~na göre, Bodrum Körfezi'ndeki Kara-ada
Türk hâkimiyetinde kal~yor, Meis'e tâbi 30 adac~k ise, 19'u Türkiye'ye ve ~~ de Italya'ya verilmek üzere iki taraf aras~nda taksim
ediliyordu. Anla~ma, 14 Ocak 1933'te Türkiye Büyük Millet Meclisi
taraf~ndan onayland~~ve 7. madde gere~ince, tasdiknâmelerin Roma'da teâtisinden 15 gün sonra 1933 May~s'~nda yürürlü~e girdi. Di~er
taraftan, Türk ve Italyan Hükümetleri, 3 Ocak 1933 tarihli birer
mektupla, 30 May~s 1929 Tahkim-nâmesi dahilinde anla~t~klar~n~~LaHaye Adalet Divan~'na bildirdiklerinden, mes'ele Divan'~n gündeminden ç~kar~ld~~8°.
VI — Adalar~ n Yunanistan'a Devredilmesi :
Lozan Andla~masiyle Rodos, 12 Ada ve Meis'in Italya'ya verilmesi,
Avrupa büyük devletlerinin yard~miyle ba~~ms~zl~~~na kavu~tu~undan
beri bu adalar~~almay~~siyasetinin temel unsurlar~ndan biri haline getirmi~~bulunan Yunanistan'~~hiç ~üphesiz ki memnun etmemi~ti. Ancak
o Anadolu sava~~n~n ma~lübu s~fatiyle buna fazla itiraz edememi~,
hattâ 23 Eylül 193o'da Roma'y~~ziyaret eden V eniz elos, Yunanis8

° R. S. S al is, ayn. esr. s. 332.
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tan ile Ingiltere aras~nda bir K~br~s mes'elesi bulunmad~~~~gibi, Italya
ile de 12 Ada mes'elesinin olmad~~~n~, bu adalar~n Italya hakirrliyetinde bulundu~unu söylemi~ti 81. Di~er taraftan Ingiltere de, ba~lang~çta, Italya'n~n adalara yerle~mesine muhalif bulundu~unu aç~klamaktan geri kalmad~~~, I~çi Partisinden yeni ba~bakan Mac Donald'~n a~ziyle 1924 bahar~nda Rodos ve 12 Ada'mn etnolojikman Yunanistan'a ait oldu~unu söylemekten çekinmedi~i halde, Afrika'daki
Oltregiuba (jubland) mes'elesinde Italya ile anla~t~ktan sonra (15
Temmuz 1924), adalar hakk~nda Italya'ya cephe almaktan vazgeçmi~ ti. Ancak, gerek V eni z elos'un sözleri, gerekse Ingiltere'nin biribirine z~ t gibi görünen hareketleri, devrin ~artlar~na uydurulan bir
politikan~n çe~itli tezâhürlerinden ibaretti. Asl~nda ne Yunanistan
adalar üzerinde hak iddias~ndan feragat etmi~, ne de Ingiltere ~ 912'den
beri takip etti~i "Italyanlar~~Ege'den ç~karmak" siyasetini terk
etmi~ti.
Italya, Mihver Devletleri Ittifak~~ile Birinci Dünya Sava~~ndan
önce oldu~u gibi gene Almanya tarafinda yer al~ nca, Ege ve Adalar
mes'elesi Avrupa siyasetinde ön plana geçmi~~ve arkas~ndan da Ikinci
Dünya Sava~~~gelip çatm~~t~. Bu s~ralarda tarafs~zl~~~n~~ilan etmi~~
olan Türkiye'nin herhangi bir te~ebbüsü olmad~~~~halde, ilim muhitlerinde, Rodos ve 12 Ada üzerinde Türkiye'nin de söz sahibi oldu~u belirtiliyordu. Mesela, ~~g4o'da Paris Hukuk Fakültesinde müdafaa etti~i Le Statut du Dodkan6e en droit sinternational adl~~doktora tezinde S.
R ousso s, gelecek bar~~~konferans~nda 12 Ada'da 3 devletin, yani
Türkiye, Italya ve Yunanistan'~ n hak iddia edebileceklerini aç~klayarak "Türkiye, hukuki ve stratejik deliller göstererek Italya'n~n bu
adalardan çekilmesini istiyebilir" demekte idi 82.
Buna ra~men, olaylar, Italya'n~n taarruzuna u~rayan ve Ingiltere A. B. D., taraf~ndan tutulan Yunanistan'~n lehine inki~af etti.
Müttefikler, Italya'n~n kay~ts~z-~arts~z teslim olmas~~gerekti~ini ilan
edince (8 Eylül 194.3), Newyork'ta toplanan 12 Ada temsilcileri, 23
Ekim 1943'te Yunanistan'la birle~mek istediklerini ilan etmi~lerdi.
1945 bahar~nda da Ingiliz donanmas~, Alman kuvvetlerinin elinde
bulunan adalar~~geri alma~a muvaffak olmu~, bunun üzerine Yunan
Ayn. esr. s. 327.
bk. Dr. Mehmet Saka, Ege Denizi adalar~nda Türk haklar:, Ankara, 1955,
s. 219-225; ~talyanca metin: A, ayn. r. s. 371-373.
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Kral Naibi D amaskinos, "Kurtar~lan Oniki Ada'ya Yunanistan'~n
selanum götürmek" için 13 May~s ~~945'te Averof z~rhh.s~~ile Rodos'a
hareket etmi~ti. Ayni gün Yunan Ba~bakan~~Amiral Voulgaris, W.
Churchill'e çekti~i bir telgrafla 12 Ada'n~n derhal Yunanistan'a
ilhak edilmesini istiyor, Oniki Ada Komitesi fahri ba~kan~~Dr. S kevos Z ervos ta Atina'daki Ingiliz elçisine ~u mektubu gönderiyordu:
"Kendi adalar~nda oturan ve dünyamn her tarafinda bulunan
Oniki adahlar ad~na, yüzy~llardan beri bizi himaye eden ebedi büyük
müttefikimize, hakiki dostumuz yenilmez Büyük Britanya'ya, yabanc~~yumru~u alt~ndan kurtanl~~~m~z ve milli kurtulu~umuza yapt~~~~k~ymetli yard~mlardan dolay~~en hareketli hislerimizle en derin
minnetlerimizi sunanz"".
Yunan Kral Naibi ~atafath bir merasimle Rodos'a dogru hareket
ederken, "Yunan Mukaddes Taburu" na mensup müfrezeler Rodos,
Istanköy ve Leros'a ç~karak buralardaki Alman kuvvetlerini silahtan
tecrid etme~e ba~lam~~lard~. Yabanc~~bas~nda, Naib'in 12 Ada'ya
Yunan bayra~~m çekmek için bu seyahate ç~kt~~~~hakk~nda haberler
yaymlamyordu. Fakat Ingiltere D~~i~leri Bakanl~~~, seyahatin bayrak
dikme ile ilgili oldu~u yolundaki haberleri tekzib ederek, Ba~-Metropolid olan Naib D am askino s'un adalara "v ~z verme~e" ( !) gitti~ini bildiriyor ve 12 Ada'daki Alman garnizonunun muhafazas~~Yunan
kuvvetlerine verildi~i için, Naib'e Yunan k~t'alar~n~n refakat edebile~ini savunuyordu. i~çi Partisi meb'uslanndan M. S trauss'un, Avam
Kamaras~nda 12 Ada'mn istikbali hakk~nda bir karar al~n~p almmadikim sormas~~üzerine de D~~i~leri Bakanl~~~~Parlamento Mü~aviri M.
H all, "Hay~r. Ingiliz hükümeti, bu husustaki Yunan hissiyat~n~n hararetli mahiyetini anlamaktad~r. Fakat, bütün di~er arazi mes'elelerinde oldu~u gibi, bu adalar üzerindeki halimiyette de bir de~i~ikli~e
sulhtan evvel karar verilmemesi esast~r" diye cevap vermek suretiyle",
Ingiltere'nin, Rodos, 12 Ada ve Meis'i Yunanistan'a vermek niyetinde
oldu~unu, ancak bu husustaki kesin karar~n bar~~~yap~ld~~~nda ilan
edilece~ini aç~klam~~t~. Nitekim Mib D am askinos, 15 May~s 1945
te Rodos'ta "%raiz" yerine siyasi bir nutuk vererek, "art~k 12 Ada'nin
hür Yunanistan'a kat~lm~~~oldu~unu" söylüyor, ancak "ana-vatana
" Ay~n Tarihi, May~s 1945, s. 903 vd.
"Aya. M. S. 770.
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kat'i olarak kavu~mak için biraz sabretmek laz~mgelece~ini" belirtiyordu.
~~945'te adalar~n idaresi resmen de~ilse bile fi'len Yunanistan'~n
eline geçmi~ti. Hukuken, 8 May~s 1945'te kurulmu~~olan Ingiliz askeri idaresi Rodos ve 12 Ada'ya hâkim görünüyor, fakat idarenin her
kademesinde Yunanl~lar yer-alm~~~bulunuyordu. Bu da bir intikal
devresi idi. Nihayet ~ o ~ubat 1947'de imzalanan ve Türkiye'nin
temsil edilmedi~i Italyan Bar~~~Andla~mas~'n~n 14. maddesi ile Rodos
ve Meis dahil 13 Ada Yunanistan'a verildi". Türkiye'nin, Lozan
Andla~mas~~ile ancak Italya lehine üzerindeki hükümranl~k hakk~ndan
feragat etmi~~oldu~u adalar Yunanistan'a devr edilirken, plebisit yap~lmas~na bile lüzum görülmemi~, sadece Lozan'~n Anadolu k~y~lar~na
yak~n adalar~n askerlikten tecrid edilmesi hakk~ndaki hükmüne paralel olarak, Yunanistan'~n bu adalarda askeri üsler ve y~~~nak yapam~yaca~~~belirtilmi~ti.
Italyan Bar~~~Andla~mas~'n~n imzalanmas~ndan sonra, Rodos ve
12 Ada'daki Ingiliz askeri idaresi ~~Nisan 1947'de yerini Yunan askeri idaresine b~rakt~~ ve andla~man~n tasdik edilmesinden sonra da
Yunanistan bu adalar~~ "Oniki Ada" (Dodekanes) ad~n~~verdi~i bir
idari bölüm halinde kendi topraklar~na katt~. Yunanistan'~n yüzy~ll~k
emeli, kuvvetli hâmilerinin himmetleriyle bu suretle gerçekle~irken,
523'ten bu yana, 389 y~l adalar~n~n efendisi ve 35 y~l da i~gal alt~nda
veya Italyan teb'as~~olarak ya~am~~~olan Rodos ve ~stanköy türkleri,
yeniden tâbliyet de~i~tirmek veya öz-topraklar~n~~terk etmek gibi ikisi
biribirinden ac~kl~~sonuçlara varan bir yol kav~a~ma gelmi~~bulunuyorlard~~86 .

Mehmet Saka, ayn. esr. s. 38.
Yunan idaresi alt~nda ya~amak istemiyen istanköy ve Rodos turklerinden
bir-ço~u Italya'ya bir k~sm~~da Türkiye'ye göçmü~tür. Bu yüzden, Italyanlar zaman~nda say~lar~~I 1.000 olan Rodos türklerinden bugün adada ancak 3.400 ki~i
kalm~~~bulunmaktad~r (bk. C. Ali Salk~m, Nas~l bask~~ yap~yorlar?, Cumhur Yet
gazetesi, 17 Temmuz 1964).
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