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HÜznÜ GörDÜm

Eğer Gökçeada’yı görmeseydim, bu kitap beni böylesine 
etkilemezdi. Deniz Kavukçuoğlu’nu görmeye Gökçeada’ya 
gittiğimde, terk edilmiş / terk ettirilmiş evleri gördüm. 
Orada yaşanan günlerin hayaletleri kimsesiz dolaşıyordu 
etrafta hâlâ. Arafta kalmışçasına... Gidip de dönmeyen-
lerin öyküsünü dinledim, dönenlerin dramlarını, anılarını 
öğrendim.

Adaların, anakaranın dağdağasından yalıtılmış bir atmos-
feri vardır. Ada da insanı kendisine bağlayan ilk yerler ara-
sındadır. Ada üzerine söylenmiş onlarca söz, yazılmış onlarca 
kitaptaki tüm tanımlamalar Gökçeada için fazlasıyla gerçek-
tir. Tüm ifadelerin karşılığını bulduğu bir adadır.

Gökçeada’nın kitabı; yalnız bir adanın değil, göçün, 
mübadelenin, zorla evlerinden/vatanlarından sürülmüşlerin 
trajedisinin kitabı. Tüm bunları yaşayanların duyguları sizi de 
etkileyecek.

Adada gün batarken her şeyin sonlandığı duygusuna kapı-
lırsınız. Deniz Kavukçuoğlu’nun kitabı belgeleriyle, bilgisiyle, 
tanıklıklarıyla, söyleşilerle, araştırmalarıyla, bize yaşanan 
birçok acının dipnotlarını gösteriyor. Hepsinin romanını 
yazıyor.

Kitapların yazılış öyküsünü çok merak ederim, onun 
neden bu adaya geldiğini, neden burada yaşamayı seçtiğini 
okudum.

Hiç kuşkusuz bir edebiyatçıyı bu adanın çekiciliği kadar 
trajedisi de çekmiştir.
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Adada kalanların dayanışması, dostlukları bir başkadır. 
Çünkü bir arada yaşamak onları organik bir bağ içinde tutar.

Kavukçuoğlu, bu bağın bütün düğümlerini gösteriyor. 
Kendisi de artık içinde olduğu bu bağı içeriden aktarıyor. 
Onun gibi, benim gibi kozmopolit İstanbul’da yaşamaya alı-
şanların gözünde Gökçeada’nın dünden bugüne serüvenini 
daha derinden anlamamızı sağlıyor.

Ada hakkında bilgi vermeselerdi, orada yaşayan Rumların 
başına gelenlerden söz edilmeseydi, hiçbir bilgim olmasaydı, 
hatta sadece adanın kendi doğasını dolaşmış olsaydım bile 
buranın hüznünü mutlaka yazardım. Çünkü Gökçeada’nın 
taşına sinmiştir gördükleri...

Bu tür kitapları bekleyen bir tehlike vardır, gözlemlerinizi 
yazarsınız, birkaç kişiyle konuşur, yüzeysel bilgilerle yetinir, 
sonra apar topar bir şeyler aktarırsınız.

Deniz Kavukçuoğlu, bu hataya düşmüyor. Zaten öyle bir 
hata yapacağını sanmak safdillik olur. Sen Vatan Haini misin 
Baba? başta olmak üzere diğer kitaplarında da anlatılan ola-
yın, mekânın, kişinin tarihini anlatan Kavukçuoğlu bu kez 
çıtayı daha da yükseltiyor. Buradan sürgüne gönderilen, 
masasındaki kahvesini içemeden buradan gitmek zorunda 
kalanlarla konuşmuş. Ada’nın yerel tarihini, o tarihin özne-
lerini, o öznelerin hikâyelerini de yazmış. İnanıyorum ki 
mübadelenin, sürgünlerin doğru tarihinin yazılması için bir 
tarihçinin gereksinim duyacağı birçok önemli bilgi bu yerel 
tarih kitaplarında yer alır. Kavukçuoğlu’nun kitabı da bunlar-
dan biri.

İnsan doğduğu yeri hiçbir zaman unutamaz, yıllar sonra da 
anıları onu çağırır. Böyledir bu. Kavukçuoğlu’nun Türkiye’ye 
dönemediği, giremediği yılları, o yıllarda yaşadıklarını, çek-
tiklerini dostları ve önceki kitaplarını okuyanlar bilir. Siyasal 
gerekçelerle, yıllarca yurdundan uzak kalan, vatandaşlıktan 
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atılan Deniz Kavukçuoğlu kadar kimse bu kadar gerçekçi ve 
samimi duyarlılıkla yazamazdı. Damdan düşen damdan düşe-
nin hâlinden anlar, atasözünün ispatı bu kitap. Onların ruh 
hâlini, yaşadıklarını en iyi o anlatabilirdi, çünkü en iyi o 
anlayabilirdi.

Ada’dan hâlâ ayrılmayanlarla, ayrıldığı hâlde yaz mevsi-
minde memleket özlemlerini gidermek için gelenlerle ben de 
konuştum. Kitabın kahramanlarını ben de dinlemiştim. 
Gökçeada’ya gittikten sonra, kitapta tanıştığınız herkesi 
göreceksiniz...

Lozan sonrası gerçekleşen, mübadelenin ve sonraki müba-
dele olgusunun insanlardaki travmalarını buradan bir kez 
daha okuyun.

Buradan gitmek zorunda kalanlar sadece kendilerine reva 
görüleni anlatmıyorlar, olayı yaşayan herkesi, komşularını, 
mübadil Türklerin başına gelenlere de değiniyorlar.

Ada’da yaşayanlar neleri gördü, neler yaşadılar? Siyasetçiler 
buraya nasıl baktılar, durumu iyileştirmek için neler yaptılar? 
Ada halkının kendi çözümleri neler? Doğası, tarihi, mirası, 
kültürü, insanları, gündüzü, gecesi, mevsimi ile Gökçeada 
kitabı. Gökçeada’yı tanıyın, mübadelenin iç yüzünü öğrenin, 
mübadillerin acısını okuyun. Belgesinden duyarlılığına, 
hukuk tarihinden gündelik yaşamına kadar Ada’yı anlatan 
mükemmel bir kitap.

Doğan Hızlan



ADALı OLmAK

Bademli’ye ilk yerleşen Türkler anlatıyor.

Yaşamlarını Almanya’da, Köln’de sürdüren Pazarkayalar, uzun 
yıllardır yaz tatillerini adadaki evlerinde geçiriyorlardı. Birkaç yıl 
önce emekli olunca adadaki kalış süreleri de uzamıştı. Artık yılın 
yarısı Gökçeada’daydılar. Buraya ilk gelişlerini, burada bir ev 
satın alma kararını nasıl verdiklerini merak etmiştim. Çünkü 
burası yol üstü görülüp beğenilecek bir tatil beldesi değildi, bir 
adaydı, onları bu adaya yönelten bir neden olmalıydı. Sordum.

YÜKSeL PAzArKAYA Bu adaya gelişimiz büyük oğlumuz 
Utku’nun Almanya’da doğup büyümüş olmasına karşın Türki-
ye coğrafyasına, Türkiye tarihine olan ilgisine bağlı olarak ger-
çekleşti. Utku, “Ege Denizi çok sayıda Yunan adasıyla dolu, iki 
de Türk adası var, onları gidip göreyim” diye düşünüp geldi bu-
raya. Bozcaada ve Gökçeada’yı gezdikten sonra geri döndüğün-
de bize de anlattı. Gökçeada çok daha bakir, çok daha güzel, 
doğası da çok daha zenginmiş. Aradan birkaç yıl geçti. Birlikte 
bir Türkiye gezisi yaptık. Önce Çeşme’ye geldik, İzmir’deki ai-
lemizi ziyaret ettikten sonra o zamanlar yazlığımızın bulunduğu 
Silivri’ye doğru yola çıktık. Çanakkale’ye geldiğimizde limanda 
Gökçeada’ya kalkacak gemiyi gördük; kalkmasına bir saat var-
dı. Ani bir kararla Gökçeada’ya gitmeye karar verdik, Utku bize 
“adası”nı gezdirecekti. 1992 yazıydı. Odalarında tek bir yatakla 
kuru bir dolap bulunan bir otele yerleştik. Bir hafta boyunca 
adayı gezdik, denize girdik. Bu arada Bademli köyüne de çıktık. 
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Köyün girişinde bizi sırtında okul çantası olan Nejat adında bir 
çocuk karşıladı. Köyün aşağı kısmında bir evde oturuyorlarmış. 
“İsterseniz ben size köyü gezdireyim” dedi. Sırtındaki çantayı 
evine bırakıp geldi. Bize köyü gezdirirken, hangi evde kim otu-
ruyor, anlattı. O sırada İnci, “İstanbul’da oturan bu insanlar na-
sıl oluyor da buradan ev alıyorlar, nasıl haberleri oluyor?” diye 
sordu. Çocuk, birçok kişinin köye gelip burada satılık ev olup 
olmadığını sorduğunu anlatınca İnci de, “Peki, şimdi satılık ev 
var mı?” diye sordu. Nejat, “var” deyip bize iki ev gösterdi. O 
evlerden biri bizim şimdi oturduğumuz evdi. Neyse, uzatma-
yayım, evin sahibi Bay Halkia, Yunanistan’da yaşıyormuş, bu 
köyde yaşayan amcasının oğlu Bay Yorgo Sguromali’ye vekâlet 
vermiş; sonuçta harika manzaralı bu evi satın aldık. Çatısı çök-
müş bir yıkıntı durumundaydı.

İncİ PAzArKAYA Öncesi de var; peşine takıldığımız çocuk, 
Bay Sguromali’nin kapısını çaldı, açıldı. Çocuk içeri girdi, biz 
dışarıda kaldık, fakat konuşmaları duyuyorduk. Tam öğle vak-
tiydi. Nejat, Bay Sguromali’ye birilerinin evi almak istediklerini 
söyleyince, onun, “Evde yok dersin” dediğini duyduk. Yüksel 

Gliki / Bademli Rum İlkokulu 
Müdürü Yorgo Sguromali.
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tam geri dönüp gitmek üzereyken, çocuk yanımıza geldi, “Uyu-
yacakmış” dedi, “ama akşamüzeri saat altıda gelirseniz görüşe-
bilirsiniz!” Dedem Selanikli olduğu için öğle uykusunun onlar 
için ne kadar önemli olduğunu biliyordum. Yüksel’e anlattım. 
Saat altıda yeniden geldik. Konuştuk, anlaştık, kaparo verdik, 
sonra Almanya’ya döndük. Bir ay sonra tekrar adaya gelip tapu 
işlemlerini yaptık. Evi Utku almak istiyordu, yeteri kadar biri-
kimi de vardı. Fakat olası onarım harcamaları gözünü korkut-
tu, vazgeçti. Fakat Bay Sguromali onu ikna etmeye çalıştı, her 
bakımdan Utku’yu çok destekledi. Biz de destek sözü verince 
oğlumuz ikna oldu.

Pazarkayalar Bay Sguromali’den sevgiyle, saygıyla söz ediyorlardı.

YP Çok bilgili, aydın bir insandı. Eski Yunanca’yı, Antik Yunan 
tarihini çok iyi bilirdi. Adadaki günlük yaşama ilişkin çok ay-
rıntılı gözlemleri vardı. Burada öğretmenlik yapmıştı, kapatılan 
Rum İlkokulu’nun son müdürüydü. Bir ara muhtarlık da yapmış.

İP Ağaç budamasından da, topraktan da çok iyi anlardı. Bana 
bu konuda söylediği her şey doğru çıktı. 85-86 yaşlarında öldü; 
ölene kadar bahçesinde çalıştı. Çeşitli ürünler yetiştirirdi.

YP Çok uzun yıllar yaşanmış bir evdir burası. İnci, yıkılmış, 
dökülmüş mutfakta tahta bir raf buldu...

İP Bir teldolaptı. Sağlam kalmış parçalarından iki obje yaptım, 
birini bu evden bir anı olarak Bay Halkia’nın torunu Evgenia’ya 
(Ceni) armağan ettim, duvarına astı, biri de bizde kaldı.

YP Bizim bu eve yerleşmemiz onları mutlu etti, evi gelip gör-
düler, oturup sohbet ettik. Evlerinde şimdi başka insanların 
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yaşamasından hüzün duymadılar. Evlerini yaşatıyor olmamıza 
sevindiklerini söylediler. Bu ev, köyde özgünlüğü bozulmadan 
onarılmış ilk evlerden biridir.

İP Şansımız vardı, şair Behçet Necatigil’in kızı Selma mimar-
dı. Eşiyle birlikte bir mimari büroları vardı İstanbul’da. Arka-
daşlarımızdı, buraya davet ettik, yıkıntıyı incelediler. Onarım 
projesini çizdiler, aynı zamanda da yapıyı denetlemesi için bir 
mimar arkadaşlarını önerdiler. O mimar bir yıl boyunca bu-
rada kaldı, inşaatın başında durdu. Sonuç çok olumlu oldu.

***

Bademli’ye gelip ya sürekli oturmak ya da tatillerini geçirmek 
için ev satın alan Türklerden her birinin isteklenmesi farklıydı.

Her ikisi de mimar olan Alev-Levent Karayel çifti de 
Bademli’de ev alan ilk Türklerden; 1988 sonbaharında gel-
mişler adaya.

Soldan sağa: Alev Karayel, Zaharo Delikostanti, Levent Karayel, 
Zafiri Delikostanti.
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ALeV KArAYeL Eşim, kardeşim ve onun eşiyle birlikte dört 
kişi gelmiştik. Bir tanıdığımız önermişti. Hele adada eski taş 
evlerin olduğunu duyunca görmek istemiştim. Hazır, Cum-
huriyet Bayramı tatili vardı, gidelim dedik. Önce Merkez’i 
gördük; Merkez o zamanlar şimdikinden daha iyi durumday-
dı, bugünkü gibi büyük binalar yoktu. Sevdik. Sonra köyleri 
gezdik. Buraya geldiğimizde Bay Zafiri (Delikostanti) ve eşi 
Bayan Zaharo’yla tanıştık.

Bizi evlerine davet ettiler, sohbet sırasında, “Ah, keşke 
buraya gençler gelip ev alsalar ne güzel olur” dediler. Öyle bir 
niyetimiz yoktu aslında, fakat aklımıza da takılmadı değil. 
Merkez’deyken benzer bir öneri şimdiki Meydanî Pastanesi’nin 
sahibi Veli Çavuş’tan da gelmiş, hatta bize bir-iki ev, arsa 
göstermişti. Yavaş yavaş eski bir taş ev almaya aklımız yattı. 
Karıkoca mimarız, niye olmasın diye düşündük. O zaman 
23-24 yaşlarındaydık. Arabamızı yenilemek için para birikti-
riyorduk. İstanbul’a döndük. Zafirilerle haftada bir telefonla-
şırdık. Bir keresinde bizi çağırdı, geldik, bize iki ev gösterdi. 

Karayellerin evi (1980’li yılların başı).
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Biri ucuz, öbürü pahalı, ucuz olanda karar kıldık ve şimdi 
oturduğumuz evi aldık.

Ondan sonra adaya daha sık gelmeye, bir süre sonra da 
evde su ve elektrik olmamasına rağmen evde kalmaya başla-
dık. Çeşmeden bidonlarla su taşıyor, denize giderken bidon-
ları avluda güneşe bırakıyorduk. Dönüşte su ılımış oluyor, o 
suyla duş alıyorduk. Sabahları evimizin kapısına bırakılmış, 
içinde çeşitli meyveler, sebzeler olan sepetler bulurduk. 
Komşularımız bırakırlardı. Köylülerin toprakları kamulaştırıl-
mıştı ama küçük de olsa sebze yetiştirecek bahçeleri vardı. 
Hatırlıyorum, o zamanlar “Yunan fasulyesi” dediğimiz kenar-
ları tırtıllı lezzetli bir fasulye yetişirdi, sonra ortadan kalktı, 
nedenini bilmiyorum. Yanni Pulya Amca, Taki Amca 
(Dimitri Bahçıvanis) akşamları bize gelirler, birlikte yerdik. 
Bazen Apostol Amca da gelirdi. Evimizi çok sevdik, birçok 
yerini eşim Levent onardı. Bir de usta bulduk, sonuçta 1990 
yılında oturulacak duruma geldi. Yazları hep köye geliyorduk, 
kimi zaman kış günlerinde de.

Alev Karayel’i köydeki taş evlerden, iyi komşuluklardan başka köy-
deki Rumların kurallara uyma konusundaki titizlikleri de etkilemiş.

Dimitri “Taki” Bahçıvanis.



27

AK Köy çamaşırhanesi sırayla kullanılırdı. Muhtara başvuru-
lur, ondan gün ve saat alınırdı ve herkes buna uyardı. Köyde 
herkesin evi tertemizdi. Su köy çeşmesinden taşınır, elektrik 
kısıtlı gelirdi. Onca yoksunluğa, eksikliğe rağmen evlerin na-
sıl bu kadar temiz olduğuna şaşardık. Evlerdeki masa örtüleri 
kolalı, yastık kılıfları pırıl pırıldı. Her ev böyleydi. Eski muh-
tar Bay Haralambo’nun hanımı da çok kibar, çok titizdi. Bir 
bacağı özürlü olduğundan yürüme zorluğu çekerdi, fakat evine 
gittiğinizde yerine oturmaz, hiçbir ikramdan geri durmazdı. 
İkisi de ne yazık ki aramızdan ayrıldılar. Köyümüzün insanları 
çok konukseverdiler.

***

Bademli köyüne yaz kış yaşamak üzere yerleşen iktisatçı Işıl 
Türkoğlu ve eşi grafiker Yusuf Urfalı çiftini buraya çeken 
etkenler ise daha farklı. Adada bir emlak satın alan arkadaş-
larının daveti üzerine altı yıl önce gelmişler Gökçeada’ya. Işıl 
Hanım 16-17 yıl önceden tanıyor adayı, kısa bir gezi için 
gelmiş. Sözü şimdi onlara bırakalım.

Köyün eski muhtarları:
Haralambo Vasiliadi, Kosta 

Paçaci, Yorgo Sguromali, 
Niko Ayaliano.
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YUSUF UrFALı Gökçeada’yı merak ediyordum, gidip göre-
lim dedim, geldik. Ama yerleşmeyi hiç düşünmemiştik. Ben 
2005 yılında emekli oldum; bir süre daha çalışmaya devam 
ettim. Ondan sonra adaya sık sık gelmeye başladık. Bu adayı 
sevmiştik.

ışıL TÜrKOĞLU UrFALı Geldikçe adaya bağlandık. Kafa-
mızda, burada bir yer almak düşüncesi gelişmeye başladı. İlk 
önceleri Zeytinliköy’ü düşünüyorduk. Çünkü zamanımızın 
çoğunu orada geçiriyorduk. 2007 yılındaki gelişimizde ise bu 
köyün girişindeki otelde kaldık. Köyü gezerken, şimdi otur-
duğumuz evin satılık olduğunu öğrendik. Sahibiyle anlaşıp 
evi satın aldık. Daha önce bu köye yerleşmek gibi bir niye-
timiz yoktu.

YU Fakat daha sonra Işıl da işinden ayrıldı. Bu bizim özgürlük 
alanımızı genişletti. Başında yılın yarısını burada, yarısını 
da İstanbul’da geçirmeyi planlamıştık. Fakat parasal yönden 
bunun zor olduğunu anlayınca seçimimizi Gökçeada’dan 
yana yaptık.

Köyün ıssızlığı, gözlerini korkutmamış.

YU Aradığımız buydu. Geliş amacımız bu köyün sessizliğini, 
sükûnetini yaşamaktı. Dolayısıyla bu durum bizim için tercih 
nedeni oldu.

ıTU Köydeki Rumların varlığı bana sanki başka bir ülkede 
yaşıyormuşum duygusu verdi. Türkiye’de değil de, çok başka 
bir yerde tatildeymişim gibi... Komşularımız yalnızca Türkler 
olsaydı sanırım yaz kış burada oturamazdım.
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YU Bizim geldiğimiz yıldan itibaren köydeki Rumların sayı-
sında da bir artış oldu. Örneğin, Bayan Kiryaçika Lambo daha 
önce burada yaşamazmış, o geldi. Arkasından Argiri Bahçıva-
nis arkadaşımız buraya taşındı.

Bir süre sonra ise muhtarımız Bay Todori Vulgarel’in 
babası Bay Yorgi aramızdan ayrıldı. Bizim köydeki ilk kışımız-
dı, siz de gelmiştiniz.

Evet, gelirken yolda bir kaza geçirmiş, kalça kemiğimi çatlatmış-
tım. Evimizin inşaatı başlamıştı, görmeye geliyorduk.

YU Biz buraya gelirken, Bodrum, Marmaris gibi yerlere gidip 
yerleşen kimi dostlarımız gibi kafamızda, gider oraya, belki 
bir bar açarız türünden hayallerimiz yoktu; yalnızca huzur 
içinde yaşamak istiyorduk. İstanbul’daki evimizi boşaltıp bu-
raya taşındık. Emekli olana kadar geçirdiğim iş yaşamımın 
bende yarattığı bezginlik, sonra da annemin ölümünün üzün-
tüsü bu kararımızda etkili oldu. Işıl’ın başlarda bazı tereddüt-
leri vardı, fakat o şimdi buradaki yaşantımızı benden daha 
çok benimsedi.

Argiri Bahçıvanis.
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Gökçeada rumları ve ikiyüzlülük

Bunları niçin yazdım? O yılların Gökçeadası’nda nüfusunun 
tümü Rum olan bir köye yerleşmek pek rastlanan bir “olay” 
değildi. Türkler daha çok kendileri gibi, yani Türk olanlarla 
bir arada yaşamayı yeğliyordu.

Burçak Güven, 27.12.2009 tarihinde “İş Dünyası ve 
Yönetim” sitesinde yayımlanan “Gökçeada Rumları ve 
İkiyüzlülük” başlıklı yazısında kendi tanıklığıyla bu durumu 
anlatıyor.

Güzel taş evlerin çevrelediği köy meydanındaki kahvede, hafifçe 
bana doğru kaykılarak kulağıma fısıldadı: “Bu köyden alın evinizi. 
Ötekilerde Rumlar var. Burada biz bizeyiz!” İkimizin de üzerinde 
oturduğu kırık dökük tahta sandalyelere ve Ege’nin tatlı esintisinin 
temmuz sıcağını hafiflettiği o tatil havasına rağmen suratındaki 
ifade, bana evrenin en önemli sırrını açıklıyormuşçasına kendin-
den emindi. Dahası paylaştığı bu bilgiyle de, az önce hayatımı 
kurtarmışçasına üstten bakarak bırakmıştı bombasını.

Aslında bu bakış açısına alışıktım ama yine de İstanbullu bir 
sanatçıdan gelmesi sersemletmişti beni. Sanatla, sanatçı olmakla 
“ari bir tatil beldesinin peşinde olma” duygusunu bir araya getire-
miyordum kafamda. Az önce hep birlikte içilen çayların yarattığı 
dostluk havasından mıdır yoksa tatilin gevşetici baygınlığından mı 
bilmiyorum, ağzımı açıp bir şey söyleyemedim. Ama doğru söylü-
yordu, gerçekten Türkler Gökçeada’nın bu güzel köyünde 
sükûnet, dostluk, huzur ve rehavet içinde baş başa yaşıyorlardı. 
Ve az önceki “oraya gitme, buraya gel” repliğiyle de, bu tatlı tem-
belliğin içine beni de kabul ettiklerini fısıldayarak kendilerine göre 
bir misafirperverlik gösteriyorlardı.

Gerçi onlar orada, entelektüel insanlardan oluşan “biz bize” bir 
tatil cumhuriyeti kurmuş olsalar da zihinlerinde “ötekileştirdikleri” 
Rumların varlığı, etraftaki her şeyin ruhuna öylesine sinmişti ki...
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Önce restore edip sonra İtalyan mutfaklar, şık ferforje balkon 
demirleri, sanat eserleri kullanarak şıklaştırdıkları taş evler, 
Rumlardan kalmıştı. Köy meydanının nerede olacağından bina-
larda kullanılacak taşa, şimdi asırlık olmuş ağaçların nereye diki-
leceğinden köyün konumuna kadar her şeyde onların imzası, 
ruhu, anıları vardı.

O sokaklarda yüzyıllarca Rum çocukları koşturmuş, çeşme 
başında Rum gençleri aşka düşmüş, o meydanda Rum düğünleri 
yapılmış, ölüleri de köyün hemen çıkışındaki mezarlığa taşınmıştı 
gözyaşlarıyla. Zaten bu yüzden hiçbir Türk köyüne benzemiyor; 
yemyeşil tepede yüzük taşı gibi duruyordu. Ama tuhaftır bu köyde 
artık tek bir Rum bile yaşamıyordu. Çünkü adanın geriye kalan 
azıcık Rum nüfusun barınma alanı olarak koruma altına alınmış 
dört köy belirlenmişti.

Gökçeada’nın Rum sakinlerini, ağlayarak İstiklal Marşı söyle-
yerek yarışma kazanan Marina sayesinde yarım yamalak hatırladık.

10 yıl önce üç asker tarafından evinin yakıldığını, dört yaşın-
daki erkek kardeşinin bu yangında öldüğünü öğrendik. Üzüldük 

Adada Bahar Bayramı (1 Mayıs1954).
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biraz, “bilmiyorduk”, “ya bak görüyor musun neler olmuş da 
haberimiz yokmuş” dedik ve kapattık konuyu. Oysa Marina’nın 
dramı, Gökçeadalı Rumların acılarının içinde bir küçük damla. 
1970’lerde on binden fazla Rum bulunan bu dünya güzeli adada 
sadece dört Rum köyü var artık. 500’den daha az Rum’un oluş-
turduğu bu köylerin her birinde müthiş bir hüzün hâkim.

Korkunç hikâyeler dolaşıyor kulaktan kulağa... Türkiye’nin 
Kıbrıs ve Yunanistan ilişkilerinin gerildiği her dönemde, bu adada-
ki Rumların ağır bedeller ödediğine dair tüyler ürpertici hikâyeler 
bunlar. Örneğin, Kıbrıs çıkarmasıyla sonuçlanan gerginlik süre-
cinde adadaki cezaevi mahkûmlarının bir süreliğine (Rum köyleri-
ne dehşet saçmak üzere) salıverildiği anlatılıyor. Bu bir-iki günlük 
süreçte olanlarla ilgili anlatılanlarda ise ne ararsanız var: tecavüz, 
yağma, cinayet, kundaklama... Bazen adanın Rumlarına kendini 
sevdirmeyi başarmış bir Türk, hafifçe başıyla işaret ederek birini 
gösteriyor ve başlıyor anlatmaya: “Bu kadının kızı tecavüze uğra-
mış, bunun evi yanmış, içinde çocukları ölmüş, şunun kocasına 
böyle olmuş” diye.

60’lı yıllarda on bin civarındaki Rum nüfus, bir anda ne 
oldu da evini, yurdunu, tarlasını, bahçesini terk edip soluğu 
başka memleketlerde aldı, konuşulmuyor bile. Müthiş bir ses-
sizlik hâkim. Adada sonradan yapılan kişiliksiz, tek nizam 
yapılarıyla ruhsuz köylerine Doğu Karadeniz’den, Orta 
Anadolu’dan getirilip yerleştirilen ailelerin burada doğmuş 
çocuklarından birinin yazdığı Gökçeada kitabında bile bu 
zulümden eser yok.

Doğma büyüme buralı, üniversiteli bir genç kız, hem fotoğraf-
larını kendisinin çektiği hem de içeriğini yazdığı bir Gökçeada 
kitabı çıkarmış mesela. Ada yerlisi birinin kaleminden ve objekti-
finden bu korkunç hikâyelerin aslını astarını öğrenirim heyecanıy-
la satın aldığımda da büyük bir hayal kırıklığı yaşadım haliyle. 
Kitapta yalnızca 1960 ve 1970’lerde, “bazı nedenlerle” Rumların 
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çoğunun “aniden” Yunanistan’a göçtüğünden başka bir bilgi 
yoktu. Yani üç maymun kuralı burada da karşınıza çıkıyordu.

Şimdi dört dağ köyüne hapsettiğimiz Rumlardan geriye kalan-
ları pazarlamak konusunda hiçbir çekingenlik hissetmiyoruz ama. 
Adanın taş evleri, dünya güzeli köyleri, dibek kahvesi, şarabı, 
sakızlı muhallebisi, keçi peyniri sütü vs. hepsi Rumlardan kalma 
bilgi, görgü ve alışkanlığın eseri. Şu anda Gökçeada’yla ilgili hangi 
tanıtıcı metne, kitaba, internet sitesine, turistik broşüre, otel res-
toran tanıtım kataloğuna bakarsanız bakın bunları ve koruma 
altındaki Rum köylerinin fotoğraflarını göreceksiniz. Adanın tüm 
zenginliği, mirası ve çekiciliği de bunlardan geliyor zaten.

Peki, o dört Rum köyüne gittiğinizde ne görüyorsunuz? 
Metruk ilkokul, kilise; harap halde evler; hüzünlü insanlar ve 
her köyün girişinde gözünüze sokulmak için oraya konduğu hiç 
şüphe götürmeyen “Ne mutlu Türk’üm diyene” tabelalarına 
eşlik eden, üçüncü sınıf heykeltıraş elinden çıktığı kesin, genelde 
de kilise ve okulun tam karşısına konuşlandırılmış, banal 
Atatürk büstleri!

Bademli’de şimdi otel olan ilkokul ve kilise (1998).
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Bu ülkede acil çözülmesi gereken bir Kürt meselesi olduğu çok 
açık ama iyi niyetler ve çabalar, “ağlamayan çocuğa meme yok ” 
misali, sesi en çok çıkabilenle sınırlı kalmamalı. Hadi içiniz kal-
dırıyorsa, yüzleşmeye, utanmaya, gerçek diyaloğa hazırsanız 
bunları da tartışalım ve ikiyüzlülüğümüzü bir kenara bırakıp şu 
iliklerimize işlemiş “biz bize” meselesini, enine boyuna tartışalım. 
Tartışalım ki, insan olduğumuzu hatırlayalım.



ADAYA DönÜş

İstanbul’a döndüğümüzde ertesi yıl adaya bir kez daha gelece-
ğimizi bilmiyorduk. Ne var ki ada, özellikle de bir haftamızı 
geçirdiğimiz Bademli köyü beni derinden etkilemişti. Daha 
önce de Ege’nin çeşitli yerlerinde, Söke’deki Doğan Bey (Do-
maçe), Fethiye’deki Kayaköy (Levissi) gibi terk edilmiş Rum 
köyleri görmüştüm. O köyler 1923 Türkiye-Yunanistan nüfus 
mübadelesiyle birlikte boşalmıştı. Adadaki diğer Rum köyle-
rinde olduğu gibi Bademli’de de durum aynıydı. Adanın Rum 
nüfusu devletin yaptırımları sonucu adalarını, köylerini terk 
etmek zorunda kalmıştı. Bu insanların duygularını, düşünce-
lerini merak etmeye, Gökçeada’yla ilgili ne varsa okumaya 

Köyün çamaşırhanesi.



36

başlamıştım. Bir yıl sonra Yüksel Pazarkaya’ya telefon edip 
“Bu yıl da adaya gelmek istiyoruz” dediğimde o da, eşi İnci 
de şaşırmadılar. Onlar adanın gizemine, büyüsüne uzun yıllar 
önce kapılmışlardı.

Adaya 2010 Ağustosu’nun ilk yarısında geldik, bir yıl 
önce olduğu gibi yine Pazarkayaların konukevine yerleştik.

İstanbul gibi kalabalık, gürültülü bir kentten gelince bura-
da sabahları uyanmak bile bir başka oluyordu. Geceleri 
koyunların, keçilerin, sabahın erken saatlerinde de horozla-
rın seslerinden başka ses duyulmuyordu. Oksijeni bol temiz 
hava yorgun insan bedenine ilaç gibi geliyordu.

Sabahları erkenden kalkıyor, köyün içinde dolaşmaya 
çıkıyordum. Evin tam karşısında köyün mezarlığı, onun biti-
şiğinde de köyün kilisesi bulunuyordu. Kilise ile köyün şimdi 
otele dönüştürülmüş olan ilkokulu yan yanaydı. Köye giriyor, 
iki yanımda sıralanan evlerin, terk edilmiş dükkânların 

250 yıllık olduğu söylenen çınar ağacı.
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önünde duruyor, her birine yaşanmış hayatlar yakıştırıyor-
dum. Köyün bir ucunda çamaşırhane, onun önünde de yaşı 
birkaç yüzyılı bulan ulu bir çınar ağacı bulunuyordu.

Burası zemini toprak olan bir alandı. Alanın bir yanında 
da eski güzel yıllardan kalmış, duvarları yarı yarıya yıkık zey-
tinyağı fabrikası vardı. Çamaşırhane hâlâ kullanılabilir 
durumdaydı.

Geriye dönerken arka yola sapıyor, kıvrımlı dar sokaklar-
da yürüyerek köyün daha çok toplu eğlenceler ve buluşmalar 
için kullanılan ikinci meydanına çıkıyordum. Bu meydanda 
eskiden kahvehane olan, bugün de toplantılar için kullanı-
lan, sağlam olarak ayakta kalmış büyük bir yapı bulunuyordu. 
Ailesiyle birlikte yıllar önce Amerika Birleşik Devletleri’ne 
göçmüş olan sahibinin New York’ta yaşadığını öğrendim. 
Meydandan çıktığım kısa yol beni geliş yoluma bağlıyor, 
buradan köyün tek kahvesinin bulunduğu birinci meydanına 
ulaşıyordum.

Köy meydanı, 
1970’li yıllar.
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meryem Ana Panayırı

Köy geçen yıla göre çok daha kalabalıktı. Dünyanın dört 
bir yanından yüzden fazla Bademli kökenli Rum 15 Ağustos 
Meryem Ana Panayırı’nı bir arada kutlamak için köye gel-
mişti. “Panayır”, dil kökeni olarak Yunanca panegiri (bayram) 
sözcüğünden geliyordu. Bayram, yazlıkçı Türkleri de köye 
çekmişti. Rumları anlıyordum fakat Türkler açısından dinsel 
bir bayramın çekiciliğine bir anlam verememiştim.

15 Ağustos, Ortodoks inancına göre Meryem Ana’nın 
göğe yükselerek, beden ve ruhen cennete alındığı kutsal bir 
gündür. Gökçeadalı Rumlar bu kutsal günü 1965’ten sonra 
Tepeköy’de kutlamaya başlamışlar; Bademli köylüleri ise son 
yıllarda kutlamayı kendi köylerinde gerçekleştiriyorlar. Köye 
ikinci gidişimiz 15 Ağustos’a rastladığından hazırlıkları da, 
akşam eğlencesini de yakından izlemek olanağı buldum. 
İslam inancının tersine Ortodokslar kutsal kişiliklerinin 
ölüm günlerini eğlencelerle kutluyorlardı. Bunu öğrenince 
bir anlam veremediğim çekicilik de anlaşılabilir olmuştu.

Atanaş Kosta kuzu 
kazanının başında.
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Ortodokslar temmuz ayının ortasından itibaren hayvansal 
ürünlerin tüketilmesinin yasak olduğu bir aylık oruca başlı-
yorlar; oruç 15 Ağustos günü sona eriyor, o gün erkekleri ve 
kadınlarıyla bütün köy seferber oluyor. Kadınlar evlerde 
kukurati denen, keşkeği andıran bir buğday yemeği hazırlıyor-
lardı. Sabah kilisenin bahçesinde kuzular kesiliyor, parçalara 
ayrılıp yıkandıktan sonra kazanlara konuyor ve köy çamaşır-
hanesindeki odun ocaklarında saatlerce pişiriliyordu. Erkekler 
kazanların başında durup pişen etleri sırayla karıştırıyorlardı. 
Bu süreci izlemenin keyifli bir yanı vardı!

Çamaşırhanenin önünde yakılan bir mangalda karıştırma 
nöbetinde görev alanlar için kurbanlık kuzuların pirzola, 
bonfile gibi en lezzetli parçaları kızartılıyordu. Tabii et kuru 
kuruya yenmeyeceği için yanında uzo, rakı ya da şarap içili-
yordu. Daha sonra arkadaş olacağımız ama o gün ilk kez kar-
şılaştığım konuksever Rum dostların davetiyle ben de bu 
keyfi yaşama şansına sahip olmuştum.

Bir başka hazırlık da köy meydanındaydı. Meydana yüz 
elli kişiden fazla kişinin oturabileceği plastik masalar ve kol-
tuklar çıkartılmış, U biçiminde dizilmişti. Panayırı merak 
etmeye başlamıştım. Akşamüzeri eve döndüğümde Yüksel 
Pazarkaya’ya söyledim, “Merak etme” dedi, “akşam biz de 
gideceğiz, tabii siz de geleceksiniz.” Hazırlandık. Saat sekize 
doğru meydana gidip masalardan birine oturduk. Gelenleri 
izliyorduk. Herkes gelirken içkileriyle birlikte yenecek bir 
şeyler de getiriyor, masalarına koyuyorlardı. Biz de bir büyük 
şişe rakı ile salata getirmiştik. Masa komşularımızın da getir-
dikleriyle meze çeşitlerimiz zenginleşmişti. Meydana yerleşti-
rilmiş ses düzeninden Rumca şarkılar yükseliyordu. Bu arada 
tüm masalar dolmuştu. İnsanlar yiyorlar, içiyorlar, aralarında 
konuşuyorlar, gülüyorlar, yükselticilerden gelen şarkılara 
eşlik ediyorlardı. Saat dokuzda haşlama kuzu ile yanında 
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keşkek servisi başladı. Servis işini çoğunlukla Türkiye dışın-
da, çeşitli ülkelerde yaşayan gençler üstlenmişti. Herkes 
gecenin güzel geçmesi için elinden geleni yapıyordu.

Danslar

Yemek sona erince danslar başladı. Rumlar en çok sirto (sir-
tos) oynuyorlardı. Bu müzik Türkiye’de biliniyor olsa da, Yu-
nanların ulusal dans ve müziğiydi. Yunanca “sürüklemek”, 
“kaydırmak” anlamına gelen ve halay biçiminde oynanan 
sirto’nun 2/4 ya da 4/4 ritmi bu dansı öğrenmeyi kolaylaştı-
rıyordu.

Sirto’ya olduğu gibi yine 2/4 ritmiyle oynanan Hasapiko 
(kasap) oyununa Türkler de katılıyordu. Kasap, bir anlatıya 
göre Bizans döneminin kasaplarına, bir anlatıya göre de 
Osmanlı Sarayı’nın Arnavut kasaplarına dayanıyor. Kasaplar 
tarafından, hayvan kesimleri sırasında belki kesilen hayvan-
lardan özür dileme, belki verilen nimetler için Tanrı’ya şük-
retme eğilimiyle yapılan bazı ritüellerin, bu dansın çıkış 

Köyde Meryem’in Göğe Çıkışı Yortusu kutlamaları (eski yıllar).
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noktası olduğu söylenir. Örneğin, İstanbul’da günlük yaşam-
dan kesitler sunan bir eserde, kasapların hayvanları kesme-
den önce bir tür vicdan rahatlatma ritüeli olarak hayvanların 
etrafında döndükleri, önlerinde diz kırıp çöktükleri türünden 
bilgilere rastlanıyor.

Daha sonraki yıllarda İzmir ve çevresindeki kahvehaneler-
de, tekkelerde müzik eşliğinde ve çok yavaş bir kasap tempo-
suyla yapılmaya başlanan bu dans, 1923 nüfus mübadelesiyle 
Yunanistan’a taşınmış ve Yunanistan’da daha da gelişerek 
bugünkü biçimini almıştır. Rumlar da, Türkler de hem sirto’yu 
hem de kasap’ı mükemmel oynuyorlardı. Tabii çiftetelliyi de.

Sirtaki oynamaya kalkanların sayısı ise oldukça azdı. 
Sirtaki sözcüğü, Sirtos sözcüğüne, Yunanca’da küçültme ve 
şirinleştirme eki olan “-aki” soneki eklenerek elde edilmiş 
diye biliyorum. Bu yeni isimlendirmeye kasap oyununda 
yapılan bir değişiklik nedeniyle ihtiyaç duyulmuş. Bu müziğin 
bir türü olan hasapiko argo aynı ritimle başlayıp biten yavaş 
bir dans. Ancak özellikle Mikis Theodorakis ve Manos 
Hacıdakis gibi bestecilerin 1960’lı yıllarda geleneksel Yunan 

Çiftetelli. Soldan sağa: Pareskevi (Vula) Kosta, Efterpi Asanakis, Anna 
Bardeli, Katerina Kaimeno, Alev Karayel, Işıl Türkoğlu, Marina Sözde.
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müziklerine getirdikleri yeni yorumlarla birlikte, geleneksel 
Yunan dansları da bu dönemde belli bir değişime uğramış. 
Ağır bir ritimle başlayan hasapiko argo belli bir noktadan 
sonra giderek hızlandırılmaya başlamış. Bu yeni türü saf 
hasapiko’dan ayırmak için de sirtaki sözcüğü türetilmiş. 

Dimitri “Jimmy” Diniyakos’un zeybeği.

Sirtaki.
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Sirtakinin hem hasapiko’ya bağlı, hem de ondan bağımsız bir 
müzik/dans olduğu söylenebilir.

Sirtaki, modern Batı danslarıyla karşılaştırıldığında olduk-
ça yalın bir dans olmasına karşın oynanması hiç de basit 
değildir. Dansta belli bir beceri ve ustalık gerektiren birçok 
karmaşık figür vardır, bu da dansı oynamaya kalkanları 
oldukça zorlar. Bazen ayakları karışsa da sirtaki oynayan 
Bademlililer içten ve sempatiktiler.

En rağbet görmeyen dans ise tek başına oynanan zeybekti. 
Rumların oynadığı Yunan zeybeğinin (zeybekiko) belli figür-
leri yoktu. Zeybeğe kalkanların doğaçlama figürler yaratması, 
bunu da estetik bir görünümle sergilemesi gerekiyordu. Kolay 
değildi ama tek tük de olsa bunu başaranlar vardı. Bunlardan 
biri de kırk yıla yakın Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yaşa-
dıktan sonra adaya dönen ve Bademli’de yaşamaya karar 
veren “Jimmy” lakaplı Dimitri Diniyakos’tu.

Bir süre öncesine kadar eğlencelerin düzenlendiği meydanın 
zemini topraktı. Yunanistan’da yaşayan Bademli köylülerinin 
parasal desteği ve Gökçeada Belediye’sinin ayni katkılarıyla 

Tenedos/Bozcaada ve İmroz/Gökçeada Metropoliti Krillos, Bademli 
köyünün zeminine taş döşenen meydanını kutsuyor (31 Temmuz 2012).


