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Öz: Bu çalışma 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında Girit Müslümanlarının Kuzey Afrika ve 

Ortadoğu’ya göç süreçlerini ve bu süreçte yaşadıkları iskân problemlerinin Girit Müslümanları üzerinde yarattığı 

olumsuz etkileri ayrıntılarıyla ortaya koymaktadır. Girit’ten başlayan göç dalgası genelde üç ana rota izlemiş ve 

muhacirler Anadolu’nun farklı bölgelerine, Kuzey Afrika’ya ve Ortadoğu’ya, özellikle de bugün Lübnan ve Suriye 

sınırlarında kalan bölgelere, göç etmişlerdir/ettirilmişlerdir. Daha önce birçok çalışma Girit’ten Anadoluya olan 

göçleri incelemişse de Girit’ten Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya yapılan göçler tarihçilerce en az  incelenen 

konulardan biridir.  Bu makale Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya yapılan göçleri inceleyerek literatürdeki bu eksikliği 

gidermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Girit, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Müslümanlar, İslam 

Abstract: This study examines the migration of Cretan Muslims from the island of Crete to North Africa 

and the Middle East and presents the negative effects of the settlement problems the immigrants encountered. The 

Muslim migration from Crete followed three main routes: to Anatolia, to North Africa and to the Middle East, more 

specifically to Lebanon and Syria. Previous studies have largely covered the migration from Crete to Anatolia but 

only a few historians have studied the migration of Muslims from Crete to North Africa and the Middle East. This 

article examines the Muslim migration from Crete to North Africa and the Middle East and fills the gap in the 

literature. 

Keywords: Crete, North Africa, Middle East, Islam, Muslims 

Giriş 

Bu araştırmanın konusunu, 19. yüzyılın sonunda Girit’ten Kuzey Afrika’ya yapılan 

göçler oluşturmaktadır. Aynı tarihte Girit’ten başlayan göç dalgası genel olarak Anadolu’da 

sonlanmıştır. Anadolu’ya gelen Girit göçmenlerinin bir kısmı da yaşanan iskân sorunları 

sebebiyle devletin Anadolu dışındaki topraklarına sevk edilmiştir. Bu bağlamda göçmenlerin 

iskân edildikleri yerlerden birisi de Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da bulunan 

topraklarıdır. Anılan dönemde Anadolu’ya yapılan göçler birçok araştırmanın konusu 

olmuşken, Anadolu toprakları dışında kalan Osmanlı Devleti topraklarına yapılan Girit 

Müslümanlarının göçleri ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu noktada bizi 

böyle bir araştırmaya yönelten temel sorun göç hareketinin eksik noktalarından birinin 

tamamlanması ya da bu konunun aydınlatılması olmuştur. 

Göç sürecine neden olan siyasal gelişmeler oldukça önemlidir. Girit özelinle yaklaşık 

yüz yıl boyunca devam eden olaylara olabildiğince kısa yer verildikten sonra göç süreci 

üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Söz konusu süreç ve problemleri ile ilgili kayıtlar oldukça 

detaylı ve çok sayıdadır. Ancak bir makalenin nicelik açısından hacmi göz önüne alındığında 
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göç sürecine kısaca değinilse de Girit muhacirlerinin iskân süreçleri ve problemlerine ağırlık 

verilmeye çalışılmıştır.  

19. Yüzyıl ve Girit Sorunu  

19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde önce gayrimüslimler, sonrasında da 

Müslümanlar arasındaki uluslaşma süreci, büyük ölçüde millet sisteminden kaynaklanan 

sosyo-etnik yapı ve dini kimlikle şekillenmiştir. Gayrimüslimlerin millet sistemi içinde 

geliştirdikleri yüzlerce yıllık miras gurup kimliği oluşturmada son derece etkili olmuştur.
1
 

Millet sistemi, din ve dil farklılıklarından hareketle oluşturulmuş sosyo-ekonomik cemaat 

çerçevesidir.
2
 

Ulusların ortaya çıkışı, 19. yüzyılda tüm dünyayı ve özellikle de çok uluslu 

imparatorlukları derinden sarsmıştır. Aynı süreç, Osmanlı İmparatorluğu’nun da çöküşünü 

hazırlamıştır. Osmanlı Devleti’nin gerek hâkim olduğu coğrafya ve bu doğrultuda şekillenen 

demografik yapısı, gerekse “millet sistemi” gibi toplumsal tabana yönelik uygulamaları, 19. 

yüzyıldan sonra birer dezavantaj haline gelmiştir.
3
 

Aynı yüzyıl içerisinde Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanma süreci Osmanlı Devleti 

için oldukça önemli sonuçlar doğurmuştur. Yunan Devleti’nin kurulması planlanan bölgenin 

neredeyse tamamı, coğrafi açıdan Osmanlı Devleti sınırları içindedir. Ayrıca Balkanlar’da ve 

Akdeniz’de üstünlük kurma mücadelesi veren Avrupalı devletlerin nüfuz alanları da aynı 

toprakları işaret etmektedir.
4
 

Avrupalı devletlerin farklı çıkarlarının ortak sonuçları bağımsız Yunanistan’ın ortaya 

çıkışını hızlandırmıştır.
5
 İngiltere başta olmak üzere birçok büyük devlet 1815 Viyana 

Kongresi’nde belirledikleri politikaları gözden geçirmişlerdir. Bu süreçten itibaren Yunanlılara 

destek veren önemli güçlerin başında İngiltere ve Rusya yer almıştır. Dönem itibarı ile her iki 

devletin uluslararası çıkarları açısından Yunanistan bir kilit noktası konumundadır.
 6
 

1828–1829 savaşı sonunda imzalanan Edirne Anlaşması ile Yunanistan’ın bağımsızlığı 

sağlanırken, 1830 Londra Anlaşması ile sınırları çizilmiştir. Bu sınırlar çizilirken Rumların 

yaşadığı birçok bölge ile birlikte Girit de bu sınırlar dışında kalmıştır. Yunanistan’ın 

bağımsızlığı ile başlayan yeni süreçten sonra Girit, Osmanlı Devleti için önemli bir sorun 

olmuştur. Özellikle “Megali İdea”nın en önemli hedefleri arasında yer alan Girit’e bu 

dönemden sonra Yunanistan sürekli isyan ve bağımsızlık için destek göndermiş ve Adadaki 

Rumları Osmanlıdan kopuş için desteklemiştir.
7
 

                                                           
1
 Kemal H. Karpat, “Milletler ve Yurttaşlık: Osmanlı Sonrası Dönemde Ulus ve Devlet Uyuşmazlığının 

Kökleri”Osmanlı’da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma, Çev. Dilek Özdemir, İmge Kitabevi, Ankara, 

2006, s. 275. 
2
 Karpat, a.g.m., s. 276. 

3
 Melike Kara, Girit Kandiye Müslüman Cemaati, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2008, s. 17. 

4
 A. Nükhet Adıyeke, Osmanlı İmparatorluğu ve Girit Bunalımı (1896-1908), T.T.K. Basımevi, Ankara, 

2000, s. 16.  
5
 Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih (1789–1994), Filiz Kitabevi, İstanbul, 1995, s. 225. 

6
 Fahir, Armaoğlu, Siyasi Tarih 1789-1960, A. Ü. SBF Yay., Ankara; 1975, s. 298. 

7
 Adıyeke, a.g.e., 2000, s. 17; Ayrıntılı bilgi için bkz. Bülent Akyay, Başlangıçtan Girit İsyanına Kadar 

Osmanlı-Yunan İlişkileri (1830-1866), Basılmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı, İzmir, 2010, ss.21-77; Zekeriya Türkmen, “Girit Adasını Osmanlı 

İdâresinden Ayırma Çabaları: Yunan İsyanını Takip Eden Dönemdeki Gelişmeler (1821-1869)”, 

Türkler, C.12, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, ss. 1455-1489. 



 
 
 
    

                                                                                                         Melike Kara- Mehtap Çelik 

 
Journal of History Studies 

JHS 

93  
 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 6 
Issue 2 

February 
2014 

 

 

Girit’in Yunanistan’a bağlanmasına kadar bölgede oldukça huzursuz bir ortam oluşmuş 

ve adadaki halklar arasında bir çatışma dönemi başlamıştır. Girit Hıristiyanları Yunanistan’a 

bağlanma sürecine kadar farklı dönemlerde ayaklanmalar çıkarmışlardır. Osmanlı Devleti ise 

her ayaklanma sonrasında Ada’ya yeni imtiyazlar vererek kopuş sürecini geciktirmeye 

çalışmıştır.
8
 

XIX. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Ada'da Manousos Koundouros önderliğinde 

kurulmuş olan İhtilal Cemiyeti (Epitropi)
9
 1895 yılı yaz aylarında ortaya çıkan ve Osmanlı 

Devleti'ni meşgul eden Ermeni olaylarından yararlanmayı ummuştur. Bu dönemde organize 

edilecek kapsamlı bir ayaklanma ile Yunanistan’ın desteğiyle birleşmeye doğru hedeflenen 

amaçlar gündeme getirilecektir.
10

 

Ada'daki isyan zincirinin genişlemesi ve bu noktada Yunanistan'ın Girit Sorunu'nu 

Osmanlı Devleti'nin bir iç sorunu olmaktan çıkararak uluslararası platformda gündeme getirme 

çabaları Ada'daki ayrılıkçı mücadeleyi destekler tavrı karşısında Avrupa Devletleri Ada'ya 

doğrudan müdahale yolunu seçmişlerdir.
11

 

Yaklaşık bir yüzyıl boyunca süren çatışma ortamının Osmanlı Devleti açısından en 

yoğun hissedildiği dönem 1896-1897 yıllarıdır. Söz konusu dönem 1897 Türk-Yunan 

Savaşı’nın çıkış nedeni olduğu gibi Ada’ya özerklik verilmesinin de hazırlayıcısı olmuştur.
12

 

1896’da Girit’te patlak veren olaylar Ada’ya özerlik verilmesinin ve Girit’in Osmanlı Devleti 

egemenliğinden çıkışının da temel nedenlerinden biri olmuştur.  

1898 Olayları ve Göç Süreci 

6–7 Eylül 1898’de Ada’da meydana gelen olaylar sonrasında, Büyük Devletler n 

baskısıyla Osmanlı askerler  G r t’ten çek lmek zorunda kalmıştır. Bu durum karşısında 

güvenl k problemler  artan Müslümanlar, yoğun b r şek lde Anadolu’ya göç etmeye 

başlamışlardır.
13

 

G r t’e özerkl k ver lmes  ve Ada’da bağımsız b r yönet m n oluşma sürec  Ada’da 

mübadeleye değ n oluşacak son büyük göç dalgasıyla eş zamanlıdır. 1896 Olayları  le başlayan 

süreçte özellikle 1898 Kandiye Olayları ile hızlanan Ada’daki huzursuzluk, yaklaşık 21.000 

Müslüman’ın Girit’ten ayrılmasıyla sonuçlanacaktır.
14

 G r t Müslümanları bu süreçte İzm r 

başta olmak üzere Osmanlı Devlet  sınırlarında kalan farklı bölgelere göç etm şlerd r. 

Kemal Karpat’a göre Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yıkılış süreçlerini anlamak için 

göçlerle ilgili temel gerçeklerin anlaşılması gerekmektedir. Osmanlı Devleti’nin son dönemleri 

savaşlar ve diğer siyasal ve ekonomik problemler dışında neredeyse Balkanlar, Kafkaslar ve 

                                                           
8
 Kara, a.g.e., s. 18.  

9
 Söz konusu cemiyet hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Nükhet Adıyeke, “Girit’te 1896-1897 Olayları 

ve Rum İsyan Cemiyetinin Faaliyetleri”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 6, 

Genelkurmay Yayınları, Ankara, 2005. 
10

 Adıyeke, a.g.e., s. 139. 
11

 Paul Combes, Llle de Crete, Paris, 1897’den aktaran, A. Nükhet- Nuri Adıyeke, Kıbrıs Sorunun 

Anlaşılmasında Tarihsel Bir örnek Olarak Girit’in Yunanistan’a Katılması, SAEMK Yayınları, Ankara, 

2001, s. 17. 
12

 A. Nükhet Adıyeke, “Osmanlı Kaynaklarına Göre Türk-Yunan İlişkilerinde Girit Sorunu (1896)”, 

Fethinden Kaybına Girit, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul, 2006, s. 218. 
13

 Rüştü Çelik, Kandiye Olayları Girit’in Osmanlı Devletinden Kopuşu, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2012, 

s.11. 
14

 BOA (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), A.MKT.MHM 505/1, 22 Mayıs 1315. 
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Adalardan gelen göçmenlerin iskân problemlerini çözmekle geçmiştir.
15

  

19 yüzyılın son yıllarına denk gelen Girit olayları sonucunda yukarıda da bahsedildiği 

üzere çok fazla sayıda göçmen Girit’ten ayrılmıştır. Ayrılış sürecinin öncesinde gelişen bir dizi 

siyasal olay ve devletlerarası ilişki ve uygulamalar bu çalışmanın problemi olmamakla birlikte 

yine de kısaca yukarıda hangi koşulların bu süreci tetiklediğine değinilmeye çalışılmıştır. 

Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da Girit Muhacirleri 

Ada’nın söz konusu dönemde içinde bulunduğu ortam ve halklar arasındaki çatışmalar 

Osmanlı Devletini bir dizi önlem almaya mecbur bırakmıştır. Girit Müslümanlarından yaklaşık 

21.000 kişinin Osmanlı coğrafyasında hangi bölgelere yerleştirileceği ayrıntılı olarak 

belirtilmiş, söz konusu iskân işlemleri için komisyonlar kurulmaya başlanmıştır.
16

  

İskan Bölgesi Muhacir Sayısı 

Adana 3000 

Konya 3000 

Ankara 4000 

Suriye 1000 

Beyrut 1000 

Bingazi 5000 

Halep 2000 

Karahisar-ı Sâhip 1000 

Aydın Vilayeti’nde Kalacak Olanlar 1795 

Toplam 21795 

Kaynak: BOA, A.MKT. MHM 505/1, 22 Mayıs 1315 (3 Haziran 1899) 

Dâhiliye ve Maliye Nezâretleriyle İskân-ı Muhâcirîn Komisyonu’na gönderilen yazıda 

yukarıdaki tabloda sayıları belirtilen ve devletin Anadolu, Kuzey Afrika ve Ortadoğu 

vilayetlerine iskân edilecek göçmenlerin, geldikleri yerin havasına uygun olan arazilere 

yerleştirilmeleri belirtilmiştir. Osmanlı Devleti sevkiyat sürecinin sorunsuz geçmesi için son 

derece titiz davranmış herhangi bir aksilik çıkmaması için yetkililere uyarılarda bulunmuştur. 

Göç sürecinin muhacirlere uygun bir dille anlatılması ve söz konusu bölgelere sevkiyatın rahat 

bir şekilde yapılması için Bâb-ı Vâlâ-yı Ser-askerî Levâzım dairesi azasından Ferik (Tüm 

General) Haydar Paşa kendisine tahsis olunan zamlı bir maaş ve harcırah ile İzmir’e 

gönderilmiştir. Söz konusu iskân bölgelerinde işlerin düzenli bir şekilde sağlanması için birer 

İskân Muhâcirîn Komisyonu kurulmasına karar verilmiş ve komisyonlarda görev yapacak 

                                                           
15

 Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, İstanbul, 2003, s.13. 
16

 BOA, DH.MKT. 2242/134, 28 R 1317. 
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kişilerin ihtiyaçlarının sağlanması kararlaştırılmıştır. Bunun yanında muhacirlerin sevk, iskân 

ve iaşeleri için ilk etapta hazineden 100.000 liranın gönderilmesi uygun bulunmuştur. Ayrıca 

devlet, iskân bölgelerindeki muhacirlerin evlerinin kış gelmeden tamamlanmasına, hububat ve 

hayvanat gibi ihtiyaçlarının sağlanmasına azami azamî ölçüde dikkat edilmesi hususunda iskân 

işiyle görevli olan kişilere sürekli yazılar göndermiştir.
17

  

Osmanlı Devleti, Girit muhacirlerinin göç ve iskân süreçlerinin en hızlı ve en rahat 

şekilde sürmesi için bir dizi önlem almış olsa da uygulamalarda birçok aksaklığın oluştuğu 

yine Osmanlı kayıtlarından anlaşılmaktadır. Muhacirlerin büyük bir kısmının İzmir’e 

getirilmiş olması ve sevkiyatı burada bekleyecek olmaları gerek İzmir yöneticilerini gerekse 

İzmir halkını oldukça zor durumda bırakmış muhacirler ve yerli halk arasında birçok sorun 

yaşanmıştır.
18

 Özellikle İzmir’e çok fazla sayıda muhacirin gelmesi önemli bir iskân sorunu 

yaratmıştır. İzmir’e gelen 20000 kadar Girit muhacirinden meslek sahibi olan 5000 kişinin 

İzmir’e, 15000 kadar nüfusun da vilayet dâhilindeki uygun yerlerde iskân yerleri inşa edilerek 

yerleştirilmelerine karar verilmiştir.
19

 Görüldüğü üzere İzmir ve çevresine yoğun bir şekilde 

muhacir iskân ettirilmiştir. Bu nedenle vilayette iskân sorunu yaşandığından Girit’ten gelen 

muhacirlerin bir kısmının da Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika ve Ortadoğu topraklarına 

gönderilmesine karar verilmiştir. 

İskân yerlerine sevkiyat için İzmir’de bekletilen Girit muhacirlerinin büyük bir kısmı 

Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika topraklarında yer alan Tarblusgarp eyaletine gönderilmiştir. 

16. yüzyılda Osmanlı Devleti egemenliğine giren ve 1912 yılına değin Osmanlı toprağı olarak 

kalan Kuzey Afrika’nın
20

 coğrafi konumu itibarıyla Girit’e yakınlığı ayrıca coğrafi alan-nüfus 

dağılımının yeni nüfusu kaldırabilecek olması iskân bölgeleri içinde en fazla muhacirin 

gönderilmesi ön görülen bölge olmasını sağlamıştır.  

Kuzey Afrika topraklarında ağırlıklı olarak Bingazi ve Derne’ye yerleştirilen Girit 

göçmenleri, bilhassa dağıtım yeri Bingazi olmak üzere bölgenin diğer yerleşim alanlarına sevk 

edilmişlerdir. Bingazi ve Derne arasındaki birçok arazinin iskân için uygun olduğu arşiv 

kaynaklarından da anlaşılmaktadır. Ayrıca burada zeytincilik ve zeytinyağı üretiminin de 

yapılması bölgeyi Girit muhacirleri için çekici kılacağını da düşündürmektedir.
21

 

Girit muhacirlerinin İzmir’den Bingazi’ye sevkleri esnasında yaşanan zorluklardan 

birisi de gittikçe artan masrafların karşısında çekilen nakit sıkıntısıdır. Örneğin 15 Ramazan 

1317 (17 Ocak 1900) tarihli bir belgede, muhacirleri Bingazi’ye nakl edecek olan İdâre-i 

Mahsûsa vapurları için İzmir’de açılan 100 bin kuruşluk kredinin bittiği ancak devam eden 

nakliyatın aksamaması için 2000 liralık bir kredinin daha açılması gerektiğinin Bahriye 

                                                           
17

 BOA, A.MKT.MHM 505/1, 22 Mayıs 1315; BOA, A.MKT.MHM 505/14, 6 Safer 1317. 
18

 Göç süreci ile ilgili bilgiler ayrı bir çalışmanın konusunu oluşturacak kadar geniş boyuttadır. Ancak 

söz konusu bekleme süresinde oluşan huzursuz ortamdan dolayı Aydın Vilayeti ile  merkez arasında 

oldukça yoğun yazışmalar yapılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. BOA, A.MKT.MHM 505/1, 22 Mayıs 

1315. 
19

 BOA, A.MKT.MHM 505/1, 18 Mayıs 1315. 
20

 Metin Kunt, Siyasal Tarih (1300-1600) Türkiye Tarihi, C.2, Edit. Sina Akşin, Cem Yayınevi, 

İstanbul, 2000, s. 125. 
21

 BOA, A.MKT.MHM 505/1, 7 Mart 1315 “Derne ve Bingazi arasında bir çok ahâlinin iskânına kâfi 

olduğu istihbâr olunan zeytinliklere Girit muhâcirîn-i İslâmiyyesinin iskânı mutasavver 

olduğundan……”; Osmanlı egemenliğinde bulunan Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz ve adalarda zengin bir 

zeytincilik kültürü varlığını sürdürmüştür. Ayrınyılı bilgi için bkz. Zeki Arıkan, “Midilli-İstanbul Arası 

Zeytinyağı Ticareti”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih 

Araştırmaları Dergisi, Cilt: 25 Sayı: 40, Ankara, 2006, s.5. 
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Nezâreti tarafından merkeze bildirildiği görülmektedir.
22

 Muhacirlerin taşınması için Aydın 

vilayetinden merkeze gönderilen yazıda iki vapur daha talep edilmiştir. Bunun üzerine Ni’met-

i Hüdâ vapurunun İzmir’den muhacir alarak Alanya’ya hareket edeceği ve dönüşünde de tekrar 

Mersin iskelesine kadar yolcu taşıyacağı ve Trablusgarp’dan İzmir’e gelen İnayet Vapuru’nun 

Mersin Vapuru’na aktarma yapacağı bildirilmiştir.
23

 Ancak her geçen gün Girit’ten gelen 

muhacir sayısındaki artışın, vapur talebini daha da artırdığı görülmektedir.
24

 

Osmanlı kaynaklarında beş bin muhacirin Bingazi’ye sevk edildiği belirtilmektedir. 

Muhacirlerin nakli için Hacı Davud Kumpanyasından vapurlar kiralanmış, ilk etapta özellikle 

Kuzey Afrika’ya gönderilecek muhacirler için oluşturulacak meskenler için kerestelerin de 

aynı vapurlarla taşınmasına karar verilmiştir. Bingazi’ye gönderilecek muhacirlerin iskân 

masraflarının 50.000 lirayı bulacağı düşünülmüş ancak bunun onar bin lira şeklinde beş defada 

ödenebileceği yine merkezden bildirilen bilgiler arasındadır.
25

 Tüm bu planlamalar akabinde 

2500 kişilik ilk kafile gönderilmiş ancak ikinci kafile içinden gitmek istemeyen muhacirlerin 

sayısı sevk edilecek toplam kişinin neredeyse yarısını bulmaktadır. Ancak sonuç olarak gerek 

İzmir üzerinden gerekse direkt olarak Bingazi’ye giden muhacir sayısının toplamda sekiz yüz 

haneyi bulduğu yani sonuç olarak yaklaşık 4000 kişinin göç ettiği bilinmektedir. Ayrıca 

muhacirlerin iskân masrafları için gereken 50 bin liranın peyderpey gönderilmesi Muhâcir 

Komisyonu tarafından Maliye bakanlığına bildirilmiştir.
26

 

Kiralanan vapur sayısının sevkiyat için yeterli olmaması nedeniyle aynı şirketten iki 

vapur daha kiralanmıştır. Gerek muhacirleri gerekse eşyalarını taşıyacak vapurların yeterli 

sayıda olması ve bir an önce hazırlanması için son derece özen gösterilmiştir.
27

 Alınan tüm 

önlemlere rağmen her zaman trajediyi içinde barındıran göç hikâyelerine uygun bir şekilde 

Girit Müslümanları Bingazi’ye sevk edilmiştir.  

Devlet açısından Kuzey Afrika’nın konumu iskân için son derece uygun olsa da 

muhacirler için aynı çıkarımı yapmak mümkün değildir. Bu noktada kıyı şeridinin hemen 

ardından başlayan çöl bölgesi ve yerli halkla Girit halkının sahip oldukları farklı toplumsal ve 

kültürel miraslar ciddi uyum sorunlarına neden olmuştur. Muhacirler için her zaman ve her 

bölgede söz konusu olabilecek zorluklar söz konusu bölge de daha da fazla hissedilmiştir. “İki 

kere yabancı” olmak deyimi Kuzey Afrika’ya gönderilen Girit Müslümanları için bu bağlamda 

belki de çok yeterli değildir.  

Muhacirlerin ilk etapta Kuzey Afrika’da en önemli sorunu barınma ve yiyecek kıtlığı 

olmuştur. İskân masraflarının devlet tarafından karşılanmaya çalışılmasına rağmen ödemelerde 

aksaklıklar olmuş ancak devlet ayni ve nakdi olarak yardım göndermeye devam etmiştir. 

Bahriye Nazırı’ndan gönderilen yazıda Girit muhacirleri için Bingazi’ye gönderilen 100.000 

kıyye miktarındaki unun en kısa yoldan nasıl ulaştırılacağına ilişkin yapılan yazışmalarda 

                                                           
22

 BOA, A.MKT. MHM. 506/10, 15 Ramâzân 1317. 
23

BOA, A.MKT. MHM. 506/10, 18 Safer 1317.   
24

 BOA, A.MKT. MHM. 506/10, 20 Safer 1317 “İzmir’den berây-ı iskân sekiz yüz nüfus daha Girid 

muhâcirîni Antalya’ya sevk olunmuş ise de müte’âkiben Girid’den binüçyüz otuz nüfûs diğer muhâcir 

gelerek yine tezyîd-i mevcûd etmiş olduğundan büyücek iki kıt’a vapur’un serî’ân İzmir’e gönderilmesi 

lüzûmu.......” 
25

 BOA, A.MKT.MHM 507/4, 11 S 1317. 
26

 BOA, MV. 99/56, 17 Za 1317 “….Girit muhâcirlerinin dörtbin nüfûs râddesine resîde olduğu iş’ârât-ı 

vâkı’adan anlaşılmasına nazaran bunların mesârif-i iskâniyyelerinin tertîb ve tesviyyesi muktezî 

olduğundan ber-mûceb-i iş’âr bunlar için mukaddemen tertîb olunan elli bin liradan…….” 
27

 BOA, A.MKT.MHM 507/15, 10 Ra, 1317. 
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Trablusgarp’a gitmek üzere Beyrut’tan kalkan vapurun 300 kişilik hac kafilesini taşımasının 

yanı sıra söz konusu erzakı da Bingazi’ye ulaştırması uygun görülmüştür. 
28

 

Erzak yardımları dışında eşya yardımları da söz konusudur. Bingazi’de bulunan olunan 

Girit Müslümanlarına 2500 çift ayakkabı ile 1000 adet yorgan ve 500 top Amerikan bezinin 

yardım olarak gönderilmesi için gerekli olan 70.000 kuruşun temini için Bingazi Sancağından 

Muhacirîn-i İslâmiyye Komisyonu’na yazılmıştır.
29

 

Arşiv malzemeleri içinde, yapılması ön görülen ayni ve nakdi yardımlara ilişkin pek 

çok örneğe rastlamak mümkündür. Aynı malzemelerden iskân sürecinin muhacirler için ciddi 

olarak sıkıntılı bir dönemi ifade ettiği de anlaşılmaktadır. Devlet tarafından yapılan ödemeler 

de aksamalar olduğu gibi kimi zamanda ödemelerin yapılmasına rağmen gereken işlemlerin 

yapılmadığı anlaşılmaktadır. Örneğin 4 M 1327 (26 Ocak 1909) tarihli Dâhiliye Nezâreti’nden 

Mâliye Nezâreti’ne gönderilen bir yazıda, Trablusşam dahilinde bulunan muhacirlerin iskân 

masrafları için havale edilmesi gereken 457.330 kuruşun acele olarak havale edilmesi 

belirtilmiştir.
30

 

Merkez-taşra yönetimi arasındaki iletişim problemleri bu aksaklıklarda temel 

problemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak kuşkusuz ki Osmanlı Devleti’nin 

içinde bulunduğu dönem ve uğraştığı sorunlar sadece Girit göçmenleri özelinde bile Kuzey 

Afrika dışında yaklaşık 17.000 insanın daha iskân sorunlarıyla eş zamanlı uğraşması 

aksaklıkların anlaşılır olmasını sağlamaktadır. Bu süreçte devlet, görevlerini herhangi bir 

soruna mahal vermeden yerine getiren görevlilerini de ödüllenmiştir. Bingazi’nin Merc Kazası 

Kaymakamı Sunusi Efendi, arazi dağıtımı ve diğer hizmetlerindeki başarısından dolayı rütbe 

ile taltif edilmiştir.
31

 

Osmanlı Devleti, bu noktada yaptığı ayni ve nakdi yardımlar dışında muhacirleri göç 

tarihlerinden itibaren altı yıl müddetle askerlikten muaf tutmuştur. 
32

 Yolculuklar sırasında ya 

da iskân sürecinde zaten parçalanmış olan birçok ailenin en azından erkek üyelerinin 

ailelerinden kopmamış olması devletin yaptığı farklı türde yardımlara bir örnek olarak 

gösterilebilir. Bu nokta da gösterebilecek bir başka örnekte muhacirlerin Girit’te kalan mal ve 

mülklerinin satış vs. işlemleri için oluşturulacak vekâletnamelerin harç bedelini 

ödememelerine karar verilmiştir.
33

 

Osmanlı Devleti’nin tüm çabalarına rağmen coğrafyanın neden olduğu zorluklar, 

toplumsal ve kültürel farklılıklar muhacirlerin hayatlarını ciddi şekilde zorlaştırmıştır. 

Bingazi’ye yağmur yağmaması yüzünden yaşanan kıtlığın muhacirlerin gelmesiyle daha da 

artacağından muhacirlerin Bingazi’ye kesinlikle yanlarında para ile gönderilmeleri merkeze 

bildirilen en önemli konulardan biridir.
34

 Yerli halk zaten yokluk ve açlık içerisindeyken bir de 

gelecek olan insanlara yardım etmelerinin söz konusu olamayacağını merkeze bildirmişlerdir. 

Muhacirler ile yerli halk arasındaki uyum sorunlarının iskân tarihinin üzerinden yaklaşık 

olarak on yıl geçmesine rağmen hala yaşandığına dair örneklere rastlamak mümkündür. Girit 

                                                           
28

 BOA, A.MKT.MHM 511/1, 09 S 1318. 
29

 BOA, A.MKT.MHM 509/1, 06 Za 1317. 
30

 BOA, D.MKT. 2720/2, 4 M 1327. 
31

 BOA, DH.MKT. 550/80,  23 R 1320. 
32

 BOA, A.MKT.MHM 521/3, 25 L 1320. 
33

 BOA, DH.MKT. 2281/8, 3 Ş 1317. 
34

 BOA, DH.MKT. 2231/21, 1 R 1317. 
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muhacirlerinden Hasan ve arkadaşları yerli kabileler tarafından saldırıya uğramışlar Bingazi 

mutasarrıflığına verdikleri dilekçeler ile suçluların yakalanmasını talep etmişlerdir.
35

  

Girit muhacirlerinin Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika toprakları dışında devletin 

Orta-Doğu’da farklı bölgelere de yerleştirildikleri arşiv belgelerinden anlaşılmaktadır. 

Bölgenin Doğu Akdeniz’e açılan önemli bir liman kenti olan Trablusşam 1579 tarihine kadar 

Şam vilayetine bağlı bir sancak, bu tarihten itibaren ise, müstakil bir Osmanlı eyaleti 

konumundadır.
36

 

Muhacirler Şam taraflarına Sa’âdet vapurlarıyla sevk edilmişlerdir. İzmir’e gelen Girit 

muhacirlerinin genellikle sahil boyu ve demiryolu hattı güzergâhında bulunan bölgelere 

yerleştirildikleri görülmektedir. Bu bağlamda Adana ve Beyrut’ta muhacirlerin iskân yerleri 

arasında yer almıştır.
37

 Yine merkezden Ticaret ve Nâfia ve Bahriye Nezâretlerine gönderilen 

bir yazıda, muhacirlerin Halep, Beyrut ve Suriye’ye taraflarına hem karadan hem de denizden 

nakledilmeleri için gerekli hazırlıkların yapılması belirtilmektedir.
38

 Nitekim bu sevkiyâtta 

Suriye ve Beyrut’a 1000’er, Halep’e de 2000 kişinin gönderilmesine karar verilmiştir. Ayrıca 

sevk işlemlerine bir an önce başlanılması istenmektedir. İzmir’de muhacirlerin sayısının 

giderek artması şehirde asayişin gittikçe bozulmasına neden olmuştur. Bu nedenle 

muhacirlerin kendilerine uygun görülen yerlere gitmeleri için teşvik ve ikna edilmeleri 

gerektiği de belirtilmiştir.
39

 

10 Temmuz 1315 (22 Temmuz 1899) tarihinde İzmir’den bin iki yüz on dört, Mayıs 

1316 (1900) tarihinde de Humus’dan altıyüz beş muhacir Trablusşam’a göç ettirilmiştir. 

Bunlardan İzmir’den gelenler Beyrut’a yerleştirilip esnaflıkla uğraşanlar için Trablus kasabası 

yakınlarında on üç hanelik bir mahalle, ziraatla uğraşanlar için de ikiyüz sekiz hane ve on adet 

dükkân ve bir okul ve mescitten ibaret bir köy oluşturulduğu ancak iskân masraflarının 

karşılanmasında sıkıntılı bir süreç yaşandığı görülmektedir.
40

 

İskân yerlerine gönderilen muhacirlerin yerleştirilmesinde devlet genelde sorun 

yaşamıştır. Özellikle Beyrut vilayetinde coğrafî koşulların uygunsuzluğu devleti zor durumda 

bırakmıştır. Bölgenin coğrafî yapısının, Osmanlı Devleti’nin diğer toprakları gibi muhacirlerin 

iskânı için çok uygun olmadığı belirtilmiştir. Aslında burada yaşayan nüfusun coğrafî 

imkânsızlıklar nedeniyle tarımdan çok ticaretle uğraştığı eğer arazinin bataklık ve taşlık 

kısımlarının iyileştirilirse iskâna açılabileceği söylenmektedir. Bu nedenle Beyrut vilayetine 

yerleştirilmesi düşünülen Girit muhacirlerinin Lazkiye’de bulunan arazilere yerleştirilmesine 

karar verilmiştir.
41

 

                                                           
35

 BOA, DH.MKT. 2264/40, 24 L 1326. 
36

 Enver Çakar, a.g.m., s.46; Başar, a.g.e., s.148. 
37

 BOA, A.MKT. MHM. 506/10, 18 Safer 1317 “Muhâcirîn-i merkûmenin dâhil-i vilâyetde Marmaris 

gibi sâhil boyuna ve şimendüfer güzergâhı olan mahallere ve Adana ve Beyrut sevâhiline sevk ve 

iskânları bâ-tezkire-i sâmiye iş’âr buyurulduğundan.......”  
38

 BOA, A.MKT. MHM. 506/10, 23 Muharrem 1317 “Şimdiye kadar İzmir’e gelmiş ve mikdârı 

yirmibirbin şu kadar nüfûsa bâliğ olmuş olan Girid muhâcirleriyle bunlardan binikiyüz kadar nüfusun 

Adana ve Konya ve Ankara ve Haleb ve Suriye ve Beyrut vilâyetleriyle Karahisar-ı sâhib sancaklarına 

sevk ve iskânları için bahren ve berren îcâb eden vesâ’it-i nakliyyenin evvel be evvel ihzârları 

husûsunun.......” 
39

 BOA, A.MKT. MHM. 505/1, 22 Mayıs 1315; BOA, A.MKT. MHM 505/14, 24 Mayıs 1315. 
40

 BOA, A.MKT. MHM. 516/2, 16 Mart 1318. 
41

 BOA, A.MKT. MHM. 509/2, 22 Şubat 1315 “.....Lazkiye meclis idâresinin 14 T. Sânî sene 1314 

târîhli mazbatasında muhâcirîne elverişli bir hayli arâzi olduğu gösterilmesinden münba’s olduğundan 
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Bölgede yaşanan en önemli zorluklardan birisi de iki halk arasındaki toplumsal ve 

kültürel farklılıklardır. Bu durum arşiv belgelerinden de takip edilebilmektedir. Örneğin 25 

Şa’bân 1326 (22 Eylül 1908) tarihli Dâhiliye Nezâreti’nden Beyrut vilayetine gönderilen bir 

yazıda, Trablusşam’daki yerel memurlar tarafından muhacirlere yapılan kötü muameleden 

dolayı Girid Umûm Muhâcirîni adına İsmail ve arkadaşlarının gönderdiği arzdan bahsedilip, 

muhacirlerin perişan olmaması için durumun biran önce düzeltilmesi istenmektedir.
42

 Diğer 

taraftan 13 Şubat 1315 (25 Şubat 1900) tarihli bir belgede ise Trablusşam’a gönderilen ve 

iskân edilene kadar cami, mescid ve medreselerde ikamet ettirilen muhacirlerin, buraları hem 

harap ettikleri hem de İslam’a aykırı davranışlarda bulundukları için bir an önce iskân 

edilmeleri istenmektedir.
43

 Ancak iskân işlemlerinin bir hayli uzun sürdüğü ve muhacirlerin 

zor durumda olduğu merkez-taşra arası yazışmalarda görülmektedir. 27 T.Sânî 1317 (10 Aralık 

1901) tarihli bir belgede Girit muhacirlerinin Trablusşam’a gönderilmelerinden oniki sene 

kadar uzun bir müddet geçmesine rağmen hala iskân edilmedikleri perişan bir durumda 

oldukları anlaşılmaktadır. Belgede muhacirlerin iskânı için uygun yerlerin bulunması ve iskân 

masraflarının ayrıntılı olarak merkeze bildirilmesi istenmektedir.
44

 

Osmanlı Devleti’nin neredeyse 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren devletin çeşitli 

yerlerinden büyük bir göç sürecine maruz kalması ve ekonomik sıkıntılar göçmenlerin 

iskânının zaman zaman aksamasına neden olmuştur. Bu dönemde Girit muhacirlerinin Orta-

Doğu bölgesinde yaşadığı en büyük sorunlardan birisi de devlet tarafından kendilerine tahsis 

edilen ödemelerde gecikmeler yaşanmasıdır. Örneğin İskân olunmak üzere önce Suriye’ye 

daha sonra da Beyrut’a nakl olunan 2000 kadar Girit muhaciri uzun süreden beri ödenmeyen 

yevmiyelerinin verilmesi hususunda hem hükümet dairesinde bulunan iskân memuruna 

bizâtihi başvurmuşlar
45

 hem de merkeze arzlar göndererek çok zor durumda olduklarını dile 

getirmişlerdir.
46

 Diğer taraftan yevmiyesiz kalan muhacirlerin şehirde bir takım uygunsuz 

harekette bulunarak asayişi bozdukları, bunun önlenmesi için de 56000 kuruştan ibaret olan 

yevmiyelerinin hiç olmazsa bir kısmının ödenmesi hususu Beyrut valisi tarafından merkeze 

bildirilmiştir.
47

 

Devletin tüm çabalarına rağmen iskân masrafları sorununun bir türlü çözülemediği 

görülmektedir. Trablusşam sancağına iskân olunmak üzere doğrudan ve Humus’dan gelen 

Girit muhacirlerinin hala iskân edilemediği, iskân ve diğer masrafları için gerekli olan 9000 

küsur liranın tedarik edildiğinde iskân işlemlerin tamamlanabileceği Beyrut vilayetinden 

merkeze bildirilmesi üzerine Mâliye Nezâreti’ne gereğinin yapılması bildirilmektedir.
48

Ancak 

arşiv belgelerinden de takip edildiği üzere iskân ve diğer masraflarının karşılanmasının hala 

önemli bir sorun olduğu, muhacirlerin iskânının bir türlü tamamlanamadığı ve zaruret içinde 

oldukları anlaşılmaktadır.
49

 

                                                                                                                                                                        
mutasarrife arâziyi satıb toptan yer almakdan ise bu arâzinin muhâcirîne tahsîsi muvâfık-ı maslahat 

olacağı........”. 
42

 BOA, D.MKT. 1299/81, 25 Ş 1326. 
43

 BOA, A.MKT. MHM. 509/2, 13 Şubat 1315. 
44

 BOA, DH. MUİ. 101/1, 24 Mayıs 1326. 
45

 BOA, A.MKT. MHM. 516/7, 27 T. sânî 1317. 
46

 BOA, A.MKT. MHM. 516/2, 6 Şubat 1317 “Yevmiyemizi vermiyorlar sürünüyoruz imdâd buyurunuz 

...” 
47

 BOA, A.MKT. MHM. 516/2, 15 Mart1318.  
48

 BOA, A.MKT. MHM. 522/12, 15 Mayıs 1319. 
49

 BOA, DH. MKT. 2648/20, 10 Şevvâl 1326; BOA, DH. MKT. 2648/20, 16 Zi’-ka’de 1326; BOA. 

Y.PRK. AZJ. 44/16, 4 Safer 1320 “.......dakîk ve levâzımât-ı külliyenin itmâmını i’tâ ve tesviyesi içün 
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Sonuç 

Her göçün kendi içinde birçok acıyı, zorluğu, sorunu barındırdığı tartışılmaz bir 

gerçektir. Girit Müslümanları, devletin kimi zaman askeri kimi zaman da siyasi kayıpları 

sonucunda 19. yüzyıl boyunca birçok kez vatanlarından kopmak zorunda kalmışlardır. Bu 

kopuş zaman zaman kendi istekleriyle olurken kimi kez fiili baskılara dayanamayarak 

zorunluluk halinin almış kimi kez de mübadele örneğinde olduğu gibi siyasi kararlar 

sonucunda olmuştur. Her biri kendi içinde büyük acı ve trajedileri barındıran göç hikâyeleri 

Müslüman Girit halkı için birçok açıdan daha da büyük zorlukları ifade etmektedir. Bir 

taraftan taşıdıkları ya da bilincinde oldukları en önemli kimlikleri Müslümanlık ve Osmanlı 

tebaası kimlikleridir. Bir taraftan ana dilleri, söz konusu iki kimlikleriyle de örtüşmemektedir. 

Ana dili Türkçe olmayan Arap, Kürt vb. Müslüman Osmanlı tebaası elbette mevcuttur ancak, 

Giritlilerin ana dilinin Yunanca olması özellikle iskân ettirildikleri bölgelerde ciddi uyum 

sorunları yaşamalarına hatta çoğu kez yerli halk tarafından dışlanmalarına neden olmuştur.  

Ada’da 19. yüzyıl boyunca devam eden ancak yüzyılın sonunda doruk noktasına 

ulaşan huzursuz ortam yüzyıllarca bir arada yaşamış aynı ağacın dallarını birbirinden 

ayırmıştır. Bu süreçte gerek Girit’ten gerekse İzmir üzerinden Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya 

sevk edilen muhacirler gönderildikleri bölgelerin coğrafi şartları, yerli halk ile aralarındaki 

uyum sorunları vb. nedenlerle büyük acılar çekmişlerdir.  

Bu araştırmanın konusu olmamakla birlikte 20. yüzyılla birlikte Osmanlı Devleti 

sınırları dışında kalan söz konusu topraklarda, Girit Müslümanlarının nasıl yaşadıkları ya da ne 

kadarının orada yaşamaya devam ettiği ciddi bir soru işareti olarak karşımızda durmaktadır. 

Belki yerel kaynakların incelenmesiyle Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki Girit Müslümanlarının 

farklı göç hikâyelerinin öznesi olup olmadıkları ortaya konulabilir. Yunanistan sınırları 

içerisinde kalan Müslümanlar Mübadele süreciyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına 

geçmişlerdir. Bu noktada onların göç hikâyeleri trajik olduğu kadar izlenebilirliği olan bir 

durumdur. Ancak Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da iskân edilen muhacirlerin hikâyelerinin geri 

kalanı hala araştırılmayı bekleyen ilginç konular olarak biz tarihçilerin karşısında durmaktadır.  
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