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Bu program AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.
This Program is co-funded by the European Union and the Republic ofTurkey.           

Kurucular Founders İşbirliği ile In cooperation with

Bu yayının içeriğinden yalnızca Adalar Müzesi sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. 
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2010 yılında kurulan Adalar Müzesi, Türkiye’de AB destekli ilk müzecilik programından proje desteği 
alan müzeler arasına katılma başarısını gösterdi.
AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Müzeler Hibe Programı (The Civil Society Facility EU - Turkey 
Intercultural Dialogue: Museums (ICD-MUSE) Program) kapsamında “Türkiye’de Kent Müzeciliğine 
Giriş” başlıklı projemiz, 
henüz müzemiz açılmadan hazırlanmıştı. İstanbul’un ilk kent müzesi olan Adalar Müzesi için böyle bir 
proje çok anlamlıydı.
Yunanistan Midilli ve İsveç Stokholm’ün merkez ilçelerinden Nacka’dan müzelerle ortak çalışma 
sonucu, birçok aktivite ile birlikte müzenin ilk sergilerinden birini bu program kapsamında açmayı 
hedeflemiştik. Avrupa Birliği Programı gecikti, 2011 Kasım ayında başlayabildi. Bu arada Yunanistan’daki 
krizden etkilenerek kapılarını kapatmak zorunda kalan ortağımız değişti. Ama yine Yunanistan’dan 
İskeçe Folklor Müzesi (Folk Museum of Xanthi) ortağımız oldu.
Projenin ürünlerinden biri olacak serginin konusunu, ortaklarımız ve iştirakçilerimizle işbirliği sürecinde 
belirleyecektik. 
İlginç bir şekilde, hem Stokholm Nacka Belediyesi’ne bağlı H.A.M.N Müze projesi ve hem de İskeçe 
Folklor Müzesi, tıpkı Adalar gibi, iç ve dış göç hareketlerinin kentleri üzerinde yarattığı etkileri 
gündemlerine almışlar ve bu alanda çalışmalar yapmaktaydılar.
2011 yılı sonunda, yani bu projeye başladığımızda, Adalar Müzesi olarak biz de göç sorunsalını 
tartışmaya başlamış ve 2014 yılını kendimize hedef olarak koymuştuk.
Dolayısıyla, belirlediğimiz bir dizi konu arasından “göç” sergi konusu olarak öne çıktı.
Ve proje kapsamında açtığımız sergiye, 2014’te yapacağımız büyük çaplı sergiler dizisine bir geçiş 
oluşturması için “Göç Bağlantıları Sergisi Projesi” adını verdik. Yani serginin kendisi 2 hatta 3 yıllık dev 
bir projenin bir parçası haline geliverdi.
Bu proje ve sergi çalışmalarında, en az ortaklarımız kadar aktif işbirliği içinde bulunduğumuz bir başka 
müze de vardı. Kreuzberg, bilindiği gibi Berlin’de küçük İstanbul olarak anılan bir semt. Kreuzberg 
Müzesi, Berlin’in neredeyse göç ile şekillenmiş bu bölgesinin çok aktif, verimli ve çalışkan bir müzesi. 
Sergimizde onların büyük katkısı oldu. İlk teşekkürümüz, Kreuzberg Müzesi direktörü Martin 
Düspohl ve Kreuzberg Müzesi küratörlerinden Özcan Ayanoğlu’na. Ve Stockholm Nacka Belediyesi 
H.A.M.N Müzesi İletişim Koordinatörü Sirje Miller, Müze Danışmanı Dagmar Nordberg, Xanthi 
Folklor Müzesi Müdürü Paschalis Xanthopoulos, Sanat Tarihçi Kiki Christodoulou, Basın Danışmanı 
Sami Karabıyıkoğlu’na, Goethe Enstitüsü İstanbul Şubesi’nden Anna Esser’e, Köln Kent Müzesi’nden 
Sascha Pries ve elbette kent müzeciliği deneyimleri ile çok sevgili Amsterdam Tarih Müzesi Küratörü 
Annemarie de Wildt’e katkıları için teşekkürlerimizi unutmuyoruz.
Umuyoruz ki, bu proje onlarla uzun yıllar sürecek işbirliğimizin başlangıcı olacak.
İsveç‘te yaşayan güncel sanatçımız Hakan Akçura‘ya göçmen deneyimlerini paylaştığı ilgi çekici işleri ile 
sergiye katıldığı için çok teşekkür ederiz.
Bu proje kapsamında Adalar’da çok önemli bir saha çalışması da gerçekleşti. Maltepe Üniversitesi’nin 
değerli öğretim üyeleri Prof. Dr. Belma Akşit ve Prof. Dr. Bahattin Akşit’in 21 doktora, yüksek lisans ve 
lisans öğrencisinin katılımıyla yürüttüğü araştırma çalışması Adalar’da Yaşayanlar ve Yaşamları üzerine 
çok değerli verileri müzeye kazandırdı. Bu veriler hem bu kitabın, hem de serginin ana unsurlarından 
birini oluştururken, gelecekte yapacağımız çalışmalara da çok önemli bir altlık yarattı. Bu altlık, Şehir 
Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Murat Güvenç tarafından farklı biçimlerde 
değerlendirebileceğimiz ve kullanabileceğimiz haritalar ve veri tabanları haline getirildi. 
Hocalarımıza ve öğrencilerine müteşekkiriz.
Hem bu projeyi ve hem de sergiyi koordine eden ve serginin küratörlüğünü yapan müze küratörümüz 
Deniz Koç başta olmak üzere, proje ve müze çalışanlarına, Bülent Özden, Eda Yiğit, Cihan Yiğin, Murat 
Devres, Ali Çerçioğlu, Çetin Kebapçı’ya ve serginin grafik tasarımlarını yapan Gülşah Sağlam Uebel ve 
Arne Uebel’e müzemizin küratoryal kurulu üyelerine de teşekkür ediyoruz.
Ve son olarak, bu projeye destek veren Avrupa Birliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın değerli yönetici 
ve çalışanlarına da teşekkürü borç biliyoruz. 

Halim Bulutoğlu   Dr. Mustafa Farsakoğlu
Adalar Vakfı Başkanı   Belediye Başkanı
Island Foundation President  Princes’ Islands Mayor        
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Museum of the Princes’ Islands, established in 2010, is one of the museums that were able to get 
project support from the first EU supported museum program in Turkey.
Our “Introduction to City Museum Concept” project within the scope of The Civil Society Facility EU-
Turkey Intercultural Dialogue: Museums (ICD-MUSE) Program was ready before the museum opening. 
It was very meaningful for the Museum, which is the first city museum in Istanbul.
We aimed to open one of the first exhibitions with various activities in this program in consequence 
of the cooperation between the museums from Lesbos- Greece, and Stockholm Nacka and us. The 
EU Program was delayed and could only start on November 2011. Meanwhile, one of our partners 
in Greece was affected by the economic depression thus, had to close its doors.  But then, another 
Greek museum, Folk Museum of Xanthi became our new partner.
We were going to decide on the theme of the exhibition, which was a product of the project, 
together with our partners and contributors.
Interestingly, both the H.A.M.N Museum in Stockholm Nacka Municipality and the Folk Museum 
of Xanthi had put the effects of internal and external migration on city life on their agenda, just like 
Princes’ Islands. They were already making studies on that subject.
At the end of 2011, in other words the time we started this project, we had already been arguing the 
migration problem and decided on 2014 as a target year for more detailed work.
Thus, “migration” was shining out as a topic among many.
And we named the exhibition “The Project of Migration Connections Exhibition” in order for it to be a 
transition to the following full-scale exhibition serials.   In other words the exhibition itself became part 
of a giant project that will continue for 2 or even 3 years.
There was also another museum that we collaborated as actively as our partners in the project and 
the exhibition. Kreuzberg, is a small neighborhood in Berlin, known as Little Istanbul.  The Museum 
of Kreuzberg is a very active, efficient and hardworking museum of this region which is almost totally 
shaped by migration. Their contribution to our exhibition was great. 
We would like to express our thanks firstly to Martin Düspohl, the Director of the Museum of 
Kreuzberg and Özcan Ayanoğlu, one of its curators. Also to Sirje Miller, the Communication 
Coordinator of Stockholm Nacka Municipality H.A.M.N Museum; Dagmar Nordberg, the Museum 
Councelor; Paschalis Xanthopoulos, the Manager of the Folk Museum of Xanthi; Kiki Christodoulou, 
Art Historian; Sami Karabıyıkoğlu, Media Advisor; Anna Esser from Goethe Institute Istanbul Office; 
Sascha Pries from Köln City Museum and of course to the dearest Annemarie de Wildt, the curator of 
the Amsterdam Historical Museum who contributed much with her city museum experiences.
We hope that this project will be the start of a long lasting relationship with all those people.
The contemporary artist Hakan Akçura, who lives in Stockholm, participated in this exhibition with 
interesting works, we sincerely thank him for his contribution.
A very important fieldwork was also carried out in Princes‘ Islands as part of this project.  The research 
work, that worthy professors of Maltepe University, Prof. Dr. Belma Akşit and Prof. Dr. Bahattin Akşit 
carried out with their 21 doctorate, graduate and undergraduate students, has provided valuable 
information to the museum about the People of Princes’ Islands and Their Lives. While this information 
provided one of the main elements of both this book and the exhibition, it also prepared a very 
important structure for our future works. This information grew into maps and database by Prof. Dr. 
Murat Güvenç who is the City Research Center Director at the City University.
We appreciate the help of our professors and their students.
We sincerely thank all the project and museum employees; Bülent Özden, Eda Yiğit, Cihan Yiğin, 
Murat Devres, Ali Çerçioğlu, Çetin Kebapçı and also Gülşah Sağlam Uebel and Arne Uebel who were 
responsible for the graphic designs of the exhibition; the curatorial board members and last but not 
least our museum curator Deniz Koç, who coordinated this EU Project and curated this exhibition.
In conclusion, we would like to express our gratitude to all the respectable executives and employees 
of European Union and the Ministry of Culture and Tourism for supporting this project.  
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göç bağlantıları sergisine hoş geldiniz,

bu bir proje

müze’nin ilk avrupa birliği destekli projesinin sonuna geldik, bir yıldır yürüttüğümüz “türkiye’de 

kent müzeciliği’ne giriş” isimli çalışma ile yeni bağlantılar ve işbirlikleri kurduk, göç konusunu 

seçtik ve çalıştık. 

her projede olduğu gibi, sürmesini ve zaman içinde olgunlaşmasını istediğimiz bir çalışma alanı 

açtık önümüzde.

bağlantılar ile neleri açıkça anlatabiliriz; göçerek ne kazanıldı, ne kaybedildi, değişen 

adreslerimizin ötesinde neler oldu bunlara bakmaya çalışıyoruz.

9 ayrı çalışmadan oluşan bu projede, farklı coğrafyalarda yüzlerce yılda yaşanan deneyimler 

birbirine hiç benzemeyen yöntemlerle sergiye aktarıldı ve kavramlarla bağlandı.

seçtiğimiz anlatılar, göç etmenin ve birlikte yaşadığımız göçenlerin, şaşkınlık veren bir hızla 

değişen yaşamlarımıza getirdiği yeni deneyimleri derliyor.

ayrımcılık ve ötekileştirmenin dilimize ne kadar işlediğini, sergiyi anlatan bizler de farklı 

seslerden dinleyebiliyoruz.

gidenler, gelenler ve hareket halindekilerin hikayelerini bu projede biraraya getirdik…

deniz koç
müze küratörü museum curator
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welcome to the exhibition of migration connections

this is a project

we came to at the end of the first european union supported project, we established new 

connections and cooperations with the work named as „introduction of city museum concept 

in turkey“ conducted for one year, we have selected the subject of migration and studied.

we opened a working area in front of us that we want to continue and to mature in time, as 

for every project. 

we are trying to look at what we can explain with the connections, what was acquired or lost 

with migration, what happened in the beyond of our changing addresses. 

the experiences in different regions over the centuries have been transferred to the 

exhibition and connected with the concepts in this project consisting of 9 different studies.

the selected narratives compile the new experiences brought in our rapidly changing lifes by 

migration and migrants that we live together.

we present the exhibition, can also listen how much the discrimination and othering has been 

talked about, from the different voices. 

we brought together the stories of goers, comers and those on the move in this project...

deniz koç
müze küratörü museum curator
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belma akşit                                           prof. maltepe üniversitesi

                                                                       prof. maltepe university

Bu araştırma neden yapıldı?
Tüm dünyada ve  Türkiye’ de olduğu gibi 
Adalar’da da göç, bazı sorunları, karışıklıkları 
ve uyum problemlerini beraberinde 
getiriyor. Artık yalnızca azınlıkların, 
gayrimüslimlerin göçünün değil, Anadolu’nun 
çeşitli yerlerinden adaya göç edenlerin 
koşullarının ve etkilerinin çalışılması gerekli. Bu 
amaçla, Maltepe Üniversitesi’nden iki grup 
araştırmacı; biri niceliksel diğeri de niteliksel 
olmak üzere iki farklı yaklaşım ve yöntemle 
verilerini topladılar. 

Nasıl yapıldı?
Araştırmada iki temel nitel veri toplama 
yöntemi olarak derinlemesine görüşme ve 
odak grup görüşmesi yöntemleri kullanıldı. 
Bu görüşmelerde elde edilen verilerin tüm 
içerikleri önce bilgisayar ortamında metine 
dönüştürüldü, ardından görüşme içeriklerinin 
sistematik olarak analizi yapıldı. 

Derinlemesine Görüşmeler
Genellikle 60 yaş üstündekilerle birebir 
ilişki içinde süren sohbet ortamında, 
rahat ve samimi konuşmalarla sürdü. Her 
derinlemesine görüşmede, görüşmeyi 
yürütüp, soruları soran bir moderatör, 
ayrıca -eğer katılımcılar tarafından izin 
verildiyse- ses ve görüntü kayıtlarını tutan, 
hem de görüşmeyi belli bir mesafeden 
ve müdahalede bulunmadan izleyen bir 
gözlemci bulundu.

Why was this research done?
Migration brings with some problems, 
confusion and adaptation problems also in 
the Islands, as in all over the world and in 
Turkey. Now, the conditions and the effects 
of migrants should be analyzed not only for 
minorities, non-Muslims but also for people 
migrating from various parts of Anatolia to 
island. For this purpose, the two groups of 
researchers at the University of Maltepe, 
collected data by different approaches and 
methods as quantitative and qualitative.  

How was the research done?
The methods of in-depth interviews and 
focus group discussions were used in 
the research as two main qualitative data 
collection methods. Firstly, all of the contents 
of data obtained from these interviews were 
converted to text in computer, and then the 
contents of the interviews were analyzed 
systematically.

In-depth Interviews 
The interviews lasted with the relaxed 
and friendly conversations generally 
with the people over 60 years in a chat 
environment with direct relation. In each 
in-depth interview, there were a moderator 
interviewing, asking questions, and also 
an observer -if it was allowed by the 
participants- keeping the records of audio 
and video, and watching the interview from a 

Adalar’a göc araştıması: adalar‘da yaşayanlar ve yaşamları üstüne…

Büyükada, Heybeli, Burgazada ve Kınalıada’da yapılan niteliksel çalısma 

NİSAN-MAYIS 2012

Research of Migration to the Princes‘ Islands: About the residents 

and their Lifes on the Islands...

Qualitative Study performed on Büyükada, Heybeli, Burgazada and Kınalıada 

APRIL-MAY 2012
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belma akşit                                           prof. maltepe üniversitesi

                                                                       prof. maltepe university

Odak Grup Görüşmeleri
Grupların cinsiyet, yaş ve adada yaşama 
süresinin uzunluğu temel kriterlerine göre 
homojenize edildi. 

•kadın | erkek
•18-30 yaş | 31-50 yaş aralıkları
•adada yaşam süresi 19 yıl ve daha az olanlar |    
20 yıl ve üstü olanların oluşturduğu gruplar

Gruplarda en az beş, en fazla sekiz kişi 
olmasına özen gösterildi.
Böylelikle çeşitli kişilerden aynı konu içinde 
çok sayıda farklı bilgi ve deneyimin bilgisine 
ulaşılabildi.

•Veriler Nisan-Mayıs 2012 aylarında toplandı.
 
•Başlangıçta İstanbul Adaları’nın tümünü 
kapsaması planlanan görüşmeler, Adalar 
Belediyesi’nin verdiği görüşülebilecek kişiler 
listesindeki kişilere ulaşılmasında yaşanan 
aksaklıklar nedeniyle, listede bulunan kişilerin 
büyük çoğunluğu ile görüşülemedi.
Bunun en önemli nedenlerinden biri; Belediye 
tarafından verilen listedeki kişilerin birçoğunun 
vefat etmiş, taşınmış ya da hali hazırda görüşme 
yapamayacak kadar yaşlı ve hasta olmalarıdır. 
Bu nedenle katılımcıların çoğu, görüşmeyi 
yapan ekip üyelerinin kişisel çabaları sonucu 
ulaştıkları bağlantıları kullanmalarıyla bulundu.
 
•Bir moderatör ve bir gözlemciden oluşan 
her grup, görüşmelerine başlamadan önce, 
ses veya kamera kaydı almak için katılımcıların 
onayını aldı. 

•Araştırma verileri Adalar’ın tümünde 
toplanmaya çalışılmış olmakla birlikte 
Kınalıada’da görüşme yapılamadı. Burgazada’da 
ise yalnızca bir derinlemesine görüşme 
yapılabildi.  

certain distance without intervention. 

Focus Group Interviews 
The gender, age and the length of time in 
the island of the groups were homogenized 
according to the basic criteria. 

•female /male
•between the ages of 18-30 | 31-50 
•The groups of people living in island less 
than 19 years / 20 years and more than 20 
years

It was taken care for the groups to be at 
minimum of five and maximum of eight 
people.Thus, much different knowledge and 
experiences were achieved from various 
people for the same subject.

•The data was collected between the months 
of April-May, 2012. 
•Although the interviews were initially 
planned to include all of the Islands of 
İstanbul, large majority of the people in 
the list couldn’t be interviewed because of 
the problems occurred while reaching the 
people in the list of the Islands Municipality. 

One of main reasons for this, many people in 
the list given by the Municipality had passed 
away, moved, or so old and sick that they 
were unable to interview. Therefore, most 
of the participants were found as a result of 
the personal efforts of the team members by 
using the available connections.  
•Every group consisting of a moderator and 
an observer gained the approval of the 
participants to record the audio and video, 
before starting interviews. 
•Although the data of the study was tried 
to be collected from all of the Islands, no 
interview was available in Kınalıada. Also, 
there was only one in-depth interview in 
Burgazada. 
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Tablo 1. Adalar’a göre yapılan görüşme sayılarının dağılımı (Adalar, 2012).
Table 1. The distribution of the number of interviews according to the islands (Islands, 2012).
 Mahalle Adı Derinlemesine 

Görüşme 
(ve kişi) Sayısı

Odak grup Görüşmesi Toplam 
Görüşülen Kişi 
Sayısı

Görüşme Sayısı Grupların her 
birinde Görüşülen 
Kişi Sayısı

Büyükada 16 kişi 9 9+7+7+6+8+8+7
+7+6=64

80 kişi

Heybeliada 4 kişi 3 8+8+5=21 25 kişi

Burgazada 1 kişi - - 1 kişi

Toplam 21 kişi 12 85 kişi 106 kişi

Tablo 2. Derinlemesine Görüşmelere katılan kişilerin özellikleri (Adalar, 2012).
Table 2. Characteristics of people who participated in In-depth Interviews (Islands, 2012).
Katılımcıların özellikleri Sayı Yüzde
Yaş                                            50 ve daha az 1 4.8
                                                  51-60 5 23.8
                                                  61-70 10 47.6
                                                  71-80 3 14.3
                                                  81 ve üstü 2 9.5
                                                                                                      Toplam 21 100.0
Cinsiyet                                    Kadın 3 14.3
                                                  Erkek 18 85.7
                                                                                                      Toplam 21 100.0
Eğitim                                      İlkokul ve altı 4 19.0
                                                 Ortaokul 4 19.0
                                                 Lise 7 33.3
                                                 Üniversite ve üstü 6 28.6
                                                                                                      Toplam 21 99.9
Ailesinin nereli olduğu    
    Akdeniz Bölgesi (Mersin, Adana) 2 9.5
    Ege Bölgesi (Kütahya) 1 4.8
    Marmara Bölgesi (İstanbul, Tekirdağ ve Adalar) 6 28.6
    Karadeniz Bölgesi (Trabzon, Ordu, Artvin, Zonguldak, Kastamonu) 7 33.3
    İç Anadolu Bölgesi (Kayseri, Sivas) 2 9.5

    Doğu Anadolu Bölgesi (Erzincan) 3        14.3
    Güneydoğu Anadolu Bölgesi 0 0
                                                                                                      Toplam 21 100.0
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Tablo 3. Odak Grup Görüşmelere katılan kişilerin özellikleri (Adalar, 2012).
Table 3. Characteristics of people who participated in Focus Group Interview (Islands, 2012).
Katılımcıların özellikleri Sayı Yüzde
Yaş                                            20 ve daha az 9 10.6
                                                  21-30 26 30.6
                                                  31-40 16 18.8
                                                  41-50 24 28.2
                                                  51-60 6 7.1
                                                  61 ve üstü 4 4.7
                                                                                                      Toplam 85 100.0
Cinsiyet                                   Kadın 9 10.6
                                                 Erkek 76 89.4
                                                                                                      Toplam 85 100.0
Eğitim                                      İlkokul ve altı 20 23.5
                                                 Ortaokul 9 10.6
                                                 Lise 28 32.9
                                                 Üniversite ve üstü 21 24.7
                                                 Bilinmeyen 7 8.3
                                                                                                      Toplam 85 100.0
Ailesinin nereli olduğu    
    Akdeniz Bölgesi (Adana, Isparta) 4 4.7
    Ege Bölgesi (Manisa) 2 2.4
    Marmara Bölgesi (İstanbul, Adalar) 10 11.8
    Karadeniz Bölgesi (Trabzon, Ordu, Samsun, Rize, Sinop, Tokat, Kastamonu) 35 41.2
    İç Anadolu Bölgesi (Kayseri, Sivas, Çorum, Ankara) 5 5.9

    Doğu Anadolu Bölgesi (Erzincan, Tunceli, Ağrı, Malatya, Bitlis, Van, Muş, Erzurum) 24        28.2
    Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Gaziantep) 1 1.2

    Yurtdışı (Arnavutluk, Makedonya, Selanik) 4 4.7

                                                                                                      Toplam 21 100.0
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Tablo 4. Görüşmelere katılan tüm kişilerin özellikleri (Adalar, 2012).
Table 4. Characteristics of all people who participated in the interviews (Islands, 2012).
Katılımcıların özellikleri Sayı Yüzde
Yaş                                            20 ve daha az 9 8.5
                                                  21-30 26 24.5
                                                  31-40 16 15.1
                                                  41-50 25 23.6
                                                  51-60 11 10.4
                                                  61-70 14 13.2
                                                  71-80 3 2.8
                                                  81 ve üstü 2 1.9
                                                                                                      Toplam 106 100.0
Cinsiyet                                   Kadın 12 11.3
                                                 Erkek 94 88.7
                                                                                                      Toplam 106 100.0
Eğitim                                      İlkokul ve altı 24 22.6
                                                 Ortaokul 13 12.3
                                                 Lise 35 33.0
                                                 Üniversite ve üstü 27 25.5
                                                 Bilinmeyen 7 6.6
                                                                                                      Toplam 106 100.0
Ailesinin nereli olduğu    
    Akdeniz Bölgesi 6 5.7
    Ege Bölgesi 3 2.8
    Marmara Bölgesi 16 15.1
    Karadeniz Bölgesi 42 39.6
    İç Anadolu Bölgesi 7 6.6

    Doğu Anadolu Bölgesi 27        25.5
    Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1 1.0

    Yurtdışı 4 3.8

                                                                                                      Toplam 106 100.1

Araştırmaya katkı veren öğrencilerin isimleri şunlardır:
The names of the students contributed to the research are as follows:

Yüksek Lisans ve Doktora: 
Master‘s and Doctoral:
Yasemin AVANOĞLU
Aytuna TOSUNOĞLU ÇALIK
Gülşah SAĞLAM
Özge ÜGE
Mutlu SANCAKTUTAR

Mesut SAFA TEKİN
Ömer KÖKÇAM
Yasin TOPKAYA
Ayşe Aysun ÇELİK
Serap GÜNEŞ
Nurcan AÇAR
İlyas BİLİR

Lisans:
Bachelor‘s Level:
Nurbanu DAİMAGÜLER
Tuğçe ÖNAL
İlayda İREM SANAĞ
Aslıhan KURT
Cansu AKSOY

Merve KOYUNCU
Ece KARAGÖZ
Saadet ÖZSIRKINTI
Gamze ÇÖLBAY



17

Neler anlattılar?
GÖÇ HİKAYELERİ
Adaya farklı nedenlerle gelindiği ifade edildi. 
Adadaki iş olanaklarının iyi olması, memlekette 
tarım alanlarının daralması ve geçim sıkıntısı, 
babalarının memuriyetinin gereği, ada’yı 
gezme amaçlı gelip ada’nın koşullarını 
beğenme; daha iyi yaşam standartlarında 
yaşama isteği veya emekli olduktan sonra 
huzur bulmak üzere ada’ya gelme. 

“Toprağın verimsiz olduğundan… E düşün ki şimdi 
biz orada olsaydık kan gövdeyi götürürdü. Nüfus 
çoğaldı, toprak yok. İş yok… Hayır ektiğin toprağın 
verimini de alamıyorsun. Karşılığını alamıyorsun, 
emeğinin karşılığını. E napıcaklar bunlar? Hani sırf 
benim babam değil.” 

“Tabi biz babamızın memur olmasında dolayı 
gereksinim duymuşuz. Başka da bir sebebimiz 
yok. Burada tabi ki biz şanslıyız doğu ya göre o 
zamanın şartlarında okumak imkânları fazlaydı. 
Böylece hayatımızın buraya gelişinde bu durum çok 
önemlidir. Çünkü oralarda bu imkânları bulamazdık. 
Belki bugün Türkiye’de doğuda her tarafta 
üniversiteler çoğaldı ama o zamanlar böyle imkânlar 
yoktu.” 

“Bizim amcamlar gelmiş Adalar’a. Sonra köyde iş 
yok kimse kalmadı. Ben de buraya, onların yanına 
geldim.”.

“Nerede iş var oraya göç olmuş. Burası yeni 
gelişmeye başladığından dolayı. Gayri Müslimler 
daha fazlaydı. Zengindiler. TL yerine başka bir para 
birimi söylüyorlardı. Bu senelerce böyle devam etti” 
(DG 10)

“Açıkçası buraya gelmemin çekici nedeni iş imkânıdır, 
bir de sakin olması.”

Konuşulan kişilerin çoğunluğunun 
kendilerinden     

What did they express?
MIGRATION STORIES
It was expressed that people came to Island 
for various reasons. Because of business 
opportunities in the island to be well, 
contraction of agricultural land in their 
homelands and cost of living, their father‘s 
official duty, liking the conditions of the Island 
after coming for sightseeing, the will to live 
a better standard of living and to find peace 
after retirement. 

„Because of the nonfertile lands... Think about that 
if we were there, there would be blood bath. 
Population increased; there is no land, no job... Also, 
you cannot get efficiency of the land that plant. You 
cannot receive a recompense for your work. So, 
what would they do? Not only just my father.“

„Of course, we had to come here because my 
father was an officer. We do not have any other 
reason. Of course, we were lucky to be here as 
compared with the east, the opportunities for 
education were higher, at that time. Thus, this 
condition is very important for our lives to be 
at this point. Because we could not have these 
opportunities in there. Maybe, the number of 
universities in Turkey, in the east has increased, but 
there were no such opportunities at those times.“

„My uncle and his family came to Islands at first. 
Then, there was no job in the village, nobody 
stayed there. And I came here to them.“

„Where was business, there was migration to this 
place. Because of the newly development of here. 
There were many more non-Muslims. They were 
rich. They would say another currency instead of 
TL. This condition has continued for years.“ (DG 10)

„Obviously, the attractive reason for me to come 
here was the job opportunity, and also being calm.“
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önce Adalar’a veya İstanbul’a göç eden bir 
yakınının olduğu, öncelikle kendisinin adaya 
geldiği ve ardından memleketindeki birinci 
derece yakınlarını yanına getirdiği görülüyor. 
Kadın göçmenler, eşleri veya babaları 
tarafından Adalar’a getirilmişler.

“Memleket”ten Ada’ya Getirilenler
O zamanki olanaksızlıklardan, hayat 
koşullarından, ekonomik nedenlerden dolayı 
adaya göç ederken yanlarında memleketleri 
ile ilgili herhangi bir şey getiremedikleri 
vurgulanıyor. Getirebilenler ise, özellikle eski 
fotoğraflar, kilim ve halı, dikiş makinesi gibi 
taşınabilir eşyalardan söz ediyor. 
Göçerken yanlarında memleketlerine dair 
bir eşya/nesne getirme konusunda erkekler 
konuya meraklı olmadıklarından “eli boş” 
gelseler de; kadınların geldikleri yöreye 
ait bakır kap, halı, kilim, fotoğraflar getirmiş 
oldukları gözlemlendi. 

“Memleket” ile ilişkiler
“Memleket”e genel olarak sık sık gidil(e)
memekte. Özellikle ada doğumlular hemen 
hemen hiç gitmediklerini söylerken memleketle 
bağını koparamadığını belirtenler de bulunuyor. 
Yine “memleket”ten nasıl ayrıldıkları ya da 
memlekettekilerle ilişkilerinin yoğunluğu ve 
derinliğinin, kişinin kendisini nereli hissediyor 
oluşunu etkilediği çok açık olarak ortaya çıkıyor. 
“Ben de gidiyorum akrabalarımla da görüşüyorum. 
Akraba şeyleri biraz kopuk olduğu zaman gidip 
hemen düzeltiyorum. O kültürü de yaşatmaya 
çalışıyorum, hala.”

Nereli Hissedildiği 
Bu konuda genel olarak üç çeşit cevapla 
karşılaşılmıştır: 
Adalı: 
“Hayatım burada çok geçti Adalıyım derim.”

Hem ada hem memleketli:      

It appears that the majority of people being 
interviewed have a relative coming to Islands 
or İstanbul before them, and firstly they came 
to the island, then they brought the first-
degree relatives. Women immigrants were 
brought to the Islands by their fathers or 
husbands.  

The People Brought into Island from 
„Homeland“
It is emphasized that they couldn‘t bring 
anything with them related to their 
homelands while migrating to the island 
because of the impossibilities at that time, 
living conditions, and economic reasons. 
The people, who could bring something, 
particularly speak about portable objects 
such as old photographs, rugs and carpets, 
sewing machine.  
 
Although men had come as „empty-handed“ 
as they were not interested in bringing an 
item/object with them from their homelands, 
it was observed that women had brought 
copper pots, carpets, rugs, photographs 
belonging to their homelands.

Relations with “Homeland” 
They (can) not go frequently to “Homeland”. 
Although the island-born people say that 
they hardly go to homeland, there are 
people saying not to be able to break 
their connections. Again, it emerges that 
depending on how they left from their 
homelands or the intensity and the depth of 
relations with the people in homelands affect 
the person, whence he feels himself.
„I also go and meet with my relatives. When the 
relative relations are broken I immediately go and 
improve. I‘m still trying to live that culture.“

Whence they feel 
We came across with three types of answers
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“Kütahyalıyım ama, eee, (adayı) her şeyiyle, yanı 
insanıyla, havasıyla, iklimiyle, seviyorum ama… tabii 
ki, doğduğumuz yer Kütahya olduğu için… daha 
böyle… beş altı ay gitmediğim zaman özlüyorum 
tabii.”

Memleketli: 
“Ben burada doğup büyümeme rağmen, 
Kastamonu’yu çok beğendiğimden ‘Ben 
Kastamonuluyum’ derim.”
“Valla ben nasıl söyleyeyim? Aslen kendimi buralı 
da hissedebiliyorum da, geldiğin yere tabi ki uymak 
gerekiyor Malatyalıyım ama geldiğim yere de 
uymam lazım buralıyım yani.”

Kendisini nasıl anlattığı
Adanın küçük bir yer olması ve adada 
yaşayan herkesin birbirini tanıması nedeniyle 
arkadaşlık, dostluk, dürüstlük, güvenilirlik ve 
samimiyet gibi kavramların ön plana çıktığı 
görülüyor. Dolayısıyla bu soruya hemen 
herkes benzer şekilde yanıt veriyor.
“Güveniliriz. Birbirimizin kapısını her an çalıp 
girebiliriz.”
“Adalı olmak çok güzel bişi. Adalı çünkü birbirine 
sahip çıkar.”
“Ben dünyaya bir daha gelsem, gene adalı olurum.” 

ÇOCUKLUK DÖNEMLERİ
Genellikle, Ermeni ve Musevi komşularının 
olduğundan söz edilyor; herkesin herkesle 
ilişkisinin çok iyi olduğu ve uyum içinde, 
oyunlar oynayarak çocukluklarını geçirdikleri 
vurgulanıyor.
„Komşularımız Rumlardan vardı ki bakın Ermeniler 
Rumlar ve Yahudi Museviler var. Rumlarla bizim 
ilişkilerimiz çok iyiydi.”
“Şimdi mesala Türkler Rumlar maçı yapardık. Onlar 
zaten 10 kişi zor bulurlardı. Biz tabi kalabalığız. Biz 
her seferinde yenerdik. Ama her seferinde biz de 
onlarda mutlu ayrılırdık.”

Komşularla çok sıkı bağlar içinde 
bulunulduğu, 

for this subject:
Islander: 
“I have been living here for so long, I say that I’m an 
Islander.”

Both Islander and from Homeland: 
“I’m from Kütahya, but I like the island with 
everything, I mean, with people, air, climate… of 
course, as Kütahya id our birth place, I miss there 
when I have not gone for five-six months.”

From Homeland:
 “Although I was born and grew in here, I say “I’m 
from Kastamonu”, as I like Kastamonu so much.”
“Actually, how can I say? I originally feel myself from 
here, of course you should adapt the place where 
you have come, I’m from Malatya, but I need to 
adapt here, I mean I’m from here.”

How they express themselves
As the Island is a small place and everyone 
know each other, the concepts such as 
friendship, friendship, honesty, reliability 
and sincerity seem to come to forefront. 
Therefore, almost everyone responds to this 
question similarly.
„We are reliable. We can enter every house by 
knocking the door, at any moment.“
„It is a very good thing to be islander. Because the 
islander protects each other.“
„If I descend to earth again, I will again be an 
islander“.

THEIR CHILDHOOD
Generally, they talk about that they had 
Armenian and Jewish neighbors; it is 
emphasized that the relations were very well 
with everyone, they lived their childhood by 
playing games in harmony. 
„We had Greek neighbors, also Armenians, Jewish. 
We had very good relations with the Greeks. “

“For example, we would play football as Greeks and 
Turks. They could hardly find 10 people. Of course 
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özellikle çocukluk döneminde Rum komşuları 
ile olan ilişkilerinin çok daha samimi ve güçlü 
komşuluk bağları ile tutunduğu söyleniyor. 
Çocukluklarında adada, Rum, Ermeni, Yahudi 
ayırt etmeksizin bütün gençlerin bir arada 
saatlerce, yakar-top, topaç çevirme, seksek 
gibi oyunlar oynadıklarını, çay bahçelerinde 
hep bir arada oturup eğlendiklerini, misket 
oynadıkları dile getiriliyor. Hatta göç 
eden Rum arkadaşlarıyla halen ilişkilerini 
sürdürdükleri, bazılarının yaz döneminde 
onları adada misafir ettikleri anlatılıyor. 

Katılımcıların çocukluklarına ilişkin ifadeleri 
incelendiğinde, çocukluğu adada geçmiş 
olanların, çocukluğu göç veren yörelerde 
geçmiş olanlara göre çok daha renkli ve 
eğlenceli bir çocukluk yaşadığı görülüyor. 
Bu durum görüşülen kişilerin çocukluktaki 
arkadaşlık çevreleriyle sportif ve sosyal 
aktivitelerinde somutlaşıyor. Biri Büyükada’da 
doğmuş, diğeri Mersin’den göç etmiş 60 
yaşın üzerinde iki kadının şu ifadeleri ilginç:
“13 yaşında spora başladım. Neden 13 yaş? Kır 
koşusu yapmak için belediyede Adalar’a gelmişler. 
Suat abi vardı. O da beni, yeni kurulan Adalar 
Spor Kulübü için önermiş. (…) O yarışta ikinci 
geldim. Sonra Fenerbahçe Kulübü’ne geçtim. (…) 
Türkiye’de atletizmin değişik branşlarında yarıştım. 
(...) Sabahleyin en geç on gibi yüzmeye başlardık. 
Bizim denizi açma sezonumuz Mart ayıydı. Sahil çok 
güzeldi. Hafta sonu golf kulübüne giderdik ama 
ailemin verdiği saati geçirmezdim yoksa kıyametler 
kopardı.”

“Mut’un bir köyüydü, bahçelerde tarlalarda çiftçilikle 
uğraşıyorduk. (…) On üç yaşında evlendim. Anne 
görmedim, annem yoktu, ilk eşim öldü sonra 
benimle evlenir misin dedi sonraki eşim benden on 
dört yaş büyüktü.”

Öte yandan, Adalar’da doğup büyüyenlerin 
çevrelerindeki arkadaşlıkların daha kalıcı olduğu

we were crowded. We would always beat them. 
But both we and they would be happy at the end.”

It is expressed that they had very close 
relations with the neighbors, especially the 
relations with the Greeks were much more 
sincere and intense. It is also expressed 
that all of the children and young would 
play games such as dodge-ball, whirligig, 
hopscotch, they would meet and have fun 
in tea gardens, would play marbles with 
Greek, Armenian, Jewish children without 
discrimination in the island. Also, it is 
expressed that they maintain the relations 
with the Greek friends who have migrated, 
and some people entertain them in the 
island in the summer. 

It seems that when the statements of the 
participants about their childhood are 
analyzed, the people living in the island have 
had a more colorful and funny childhood 
than the people living in the emigrant 
regions. This situation concretes with the 
friendship environment and social activities 
of these people in the childhood. The 
statements of two women over 60 years, one 
was born in Büyükada, the other migrated 
from Mersin, are interesting:
“I started to sport in 13 years old. Why 13 years 
old? They came to the Islands to run cross-country. 
There was Suat br‘er. He had suggested me for 
the newly established Islands Sport Club. (…) 
I was second in that race. Then I transferred to 
Fenerbahçe Sport Club. (…) I competed for the 
different branches of athleticism in Turkey. (…) We 
would start to swim in the mornings at least about 
ten o’clock. Our sea season was March. The coast 
was very beautiful. We would go to golf club on 
the weekends, but I wouldn’t be late than the time 
that my family allowed me, otherwise there would 
be great trouble.”
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ve farklı yerlerde yaşayan kişiler arasında dahi 
çocuklukta kurulan dostlukların hala yaşatıldığı 
görülürken, Adalar’a göç ederek gelenlerin 
genellikle çocuklukta oluşan sosyal bağlarını 
kaybettikleri anlaşılıyor. 

Adada doğup, büyümüş ve çocukluğunu 
burada geçirmiş olanlar liseye kadar 
adada eğitim alıyor, ancak liseyi ‘karşı’ diye 
nitelendirdikleri İstanbul’da okuduklarını 
belirtiyorlar. Özellikle Kınalıada’da yaşayanlar, 
üvey evlat benzetmesi ile Kınalıada’nın 
dışlandığını ve bu sebepten eğitim 
konusunda da Büyükada’dan eksik kaldığını 
vurguluyor. 

GENÇLİK DÖNEMLERİ
Çoğu gençlik dönemlerinde sosyal aktiviteler 
yaptıklarını ve bunu önemsediklerini, özellikle 
sinemaya gitmeyi çok sevdiklerini ifade 
ediyor. 
„Sinemaların duvarları cam ile kaplıydı, bazen sırf 
filmi izleyebilmek için atlarken elimizi keserdik.”.

Bazıları ise, iş hayatına erken başlamış 
olmalarından dolayı sosyal hayatlarının 
olmadığından bahsediyor.
 „Ha gençliğim adada geçti ama gençliğimde hep 
çalıştım.”

Gençlik dönemi ile ilgili olarak bir 
değerlendirme istendiğinde, gençler ve 
yaşlıların farklı yanıtlar vermesi ilginçtir: 
Genellikle yaşlılar, gençlik dönemlerinde 
sosyal aktivitelerinin olduğunu, özellikle 
sinemaya gitmekten çok hoşlandıklarını 
belirtmişler ve şimdi sinemaların sayısının 
azalmasından yakınmışlar. 

Gençlik yıllarında adada üç-dört tane 
diskotek olduğunu, eğlenmek için oraya 
gittiklerini, 

“It was a village of Mut, we would deal with 
agriculture in the gardens and farms. (…) I was 
married in 13 years old. I did not see my mother, 
I had no mother, my first husband passed away, 
and then my next husband said me that would you 
marry me, he was fourteen years older than me.”

On the other hand, while the friendships 
around the people born and grown up 
in the Islands are more lasting, and the 
friendships of childhood between people 
living in different places still continue, the 
immigrants of the Islands have lost the social 
connections of their childhood.  

People born and grown up in the Island, 
have their education in the Island till 
high school, but they say that they go to 
high school in İstanbul which they call as 
„opposite“. Especially those living in Kınalıada, 
emphasize that Kınalıada is excluded like a 
red-headed stepchild, and so it has fallen 
behind the Büyükada in terms of education.

YOUTH PERIODS
Many say that they would perform social 
activities and would care about this, 
especially to go to cinema.
„The walls of the cinemas were covered with glass, 
we would cut our hands while humping over these 
walls to watch the film.”

Some of them say that they had no social life 
as they started to work in early ages. 
 „Oh, my youth was in the island, but I would always 
work.”

When the evaluation of youth is asked for, 
it is interesting that young and olds give 
different answers: Generally olds mentioned 
that they would have social activities in their 
youth period, and especially they would like 
going to cinema, and complained that now 



22

kimi zaman da konserlere ve sinemalara da 
gittiklerini; gençliklerinin gayet verimli ve 
hareketli geçtiğini belirtmişler. Arkadaşları 
ile ilişkilerinin samimi olduğunu ve kahve 
kültürünü vurguluyorlar. Etkinlikleri arasında 
futbol, yüzme, siyasi partilere katılma sayılıyor. 
Çalışma hayatına çok erken başladığı halde 
adadaki sosyal aktivitelere katılmaya çalıştığını 
belirten bir katılımcının özlemi, aşağıdaki 
cümlesinde açıkça ortaya çıkıyor:
 “Ada’da öyle bi zaman geçirdi ki her sokak ayrı 
kokardı. Çiçek yarışı vardı. Avrupa’dan getirirlerdi.”

Sanatla da uğraşıldığı, şiir günlerinin 
düzenlendiği anlatılıyor:
“Şiir günleri tertiplerdik. Bisiklet yarışları yapardık. 
Atletizm yarışları yapardık. Adalar Gençlik Futbol 
Takımı’nda yöneticilik yaptım. Yani sosyal tarafım ağır 
bastı.”  

Adadaki gençlik yıllarını anlatan şu sözler 
de, bugünle kıyaslamalar yapmak açısından 
oldukça ilginçtir:
“Bakın İstanbul da diskotek yokken ada da vardı. 
Adamız da bizim 3 tane 4 tane yazlık sinemamız 
vardı. Sahil de oturmak bile bir keyifti. Bizim 
gençliğimizde bir kızla el ele tutuşmak çok büyük bir 
olaydı. Şuanda gençler tabi çok şeyi aşmışlar ama 
bizim zamanımızda bir kibarlık vardı. Çünkü hiçbir 
kıza kötü gözle bakınca olmuyordu. Çünkü annesini 
babasını tanıyorsunuz. Her şey çok temiz duygularla. 
Biz yetinmeyi bilirdik. Kendi oyuncağımızı kendimiz 
icat ederdik. Deniz kenarında midye kabuklarından 
neler yapardık neler. İstiridye kabuklarından neler 
yapardık. Ve denizden çıkmazdık. Balık tutmayı daha 
çok ufakken öğrendik. 3 yaşından beri bisiklete 
bineriz. Çok iyi ağaca çıkarız.”

Öte yandan genç katılımcılar, yaşlı gruba göre 
sinemaya gitmekten daha çok gezmeye vakit 
ayırdıklarını söylüyor. 
„Valla bizim işimiz hiç belli olmaz. Biz bi anda burda 
otururken hadi yürüyün tepeye gidelim. Bi anda 
mangal yaparken buluruz kendimizi. Sonra bi anda 

the number of cinemas has decreased.  
They stated that there were three-four 
discotheques in the Island, they would go 
there to have fun, sometimes they would go 
to concerts and cinemas; their youth period 
was very efficient and active. They emphasize 
that their relations with friends were very 
sincere and there was a coffeehouse culture. 
Football, swimming, participation to political 
parties were among their activities. The 
nostalgia of a participant who would try to 
participate in the social activities, although he 
started to work at an early age, occurs clearly 
at his following sentence:
 “We had such an interesting time at the Island that 
each street would smell differently. There was a 
flower competition every time. People would bring 
the flowers from Europe.”

It is also expressed that people would deal 
with arts and they would hold poem days:
“We would hold poem days. We would hold 
bicycle races. We would race athletics. I was an 
executive in Youth Football Team of Islands. I mean, 
my social side was far overweight.” 

The following statement expressing the 
youth years in the Island is very interesting to 
compare with today: 
“Look, there was discotheque in the island, while 
there wasn‘t in İstanbul. We had three-four summer 
cinemas in our island. Even, it was a pleasure to sit 
on the beach. Holding hands with a girl was a very 
big event in our youth. Now, the youth pass over 
many things of course, but there was a kindness in 
our times. Because it was not true to look a girl with 
an evil eye. Because you would know his mother 
and father. Everything was with very clean emotions. 
We knew to content ourselves. We would invent 
our own putty.  We would invent many things by 
the sea shore from cockleshells. And we would not 
come out of the sea. We learned fishing when we 
were child. We ride bicycle since the age of 3. We 
climb tree very well.”
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Sonra bi anda çıkarız karşıya. İstanbul’a. Hop orda 
gezeriz. Belli olmaz yani.”

Arkadaşlıklar ve paylaşımın önemine vurgu 
yapılıyor: 
“Valla tek kelimeyle şunu söyliyim: Mükemmeldi. 
Yani ıı hiç Antep’te yaşadığım gibi burada böyle 
değildim. Burası çok farklı… Arkadaşlıklar, çok güzel. 
Yardımlaşma çok iyi. Sosyal ortam vardı.”

Gençliklerinde, birbirleri ile sıkı ilişkiler içinde 
olan grup, Ada’daki güvenli ve huzurlu 
ortamdan dolayı gençliğin çok rahat bir 
şekilde yetiştiğini, gece geç vakitlere kadar 
kızlar da dahil dışarıda eğlenebildiklerini 
söylüyor. Gençlerin ailelerinin baskısı 
olmadan özgürce istedikleri aktiviteleri 
gerçekleştirdikleri belirtiliyor.

EVLİLİK KONULARI
Tanışarak evlenenler olduğu kadar görücü 
usulü evlenenler de bulunuyor. Adadaki 
herkesin kendi kültürüne bağlı kalarak bir 
tören gerçekleştirdiği anlaşılıyor. Genel 
olarak gelenek ve göreneklere bağlı yapılan 
düğünlerle, kendi memleketinden kişilerle 
ya da tanıdıkları ile yapılan evliliklerin öne 
geçtiği görüldü. Bazı ailelerde, kişi adada 
doğmuş, büyümüş de olsa, göç edilen 
memleketin adetleri çerçevesinde hareket 
edilmiş. Ağırlıklı olarak Türklerin salon 
ya da otel düğünü yaparlarken, adadaki 
azınlıkların ise kilise düğünü ya da sade bir 
tören yapmakta olduğu belirtiliyor. Adadaki 
düğünlerin şehirlerdeki düğünlerden farklı 
olduğu, faytonların süslendiği ya da yatla 
turlar düzenlendiği belirtiliyor.
İleri yaşlarda olanların daha çok geleneksel 
törenlerle evlendikleri görüldü. Gelenekler 
ve dinsel gerekçelerin evlilik törenlerinde 
etkili bir faktör olduğu; Adalar’daki çoğu 
kişinin kendi dinine mensup kişilerle ve kendi 
geleneklerine göre evlendikleri ifade ediliyor.

On the other hand, the young participants 
say that they spare much more time for 
sightseeing than going to cinema compared 
with the old group. 
„Actually, it is not certain for us what we can do. 
While sitting here, we say that let‘s go to the hill. 
We find ourselves while making barbecue in a 
moment. Then we go to opposite, to İstanbul. We 
take a walk in there. You never know, I mean.“

The importance of friendship and sharing is 
emphasized:
 “Actually, I can say with a word that: Wonderful. I 
mean, I wasn’t like in Antep. Here is very different… 
Friendship is very good. Helping each other is very 
well. Here was a social environment.”

The group who are in close relations with 
each other in youth say that thanks to the 
safe and peaceful environment of the Island, 
the youth grew in a very comfortable way, 
they could have funny outside until late at 
night and also girls. It is expressed that the 
youth could perform whatever they want 
freely without the pressure of their families.  

MARRIAGE ISSUES
There are arranged marriages as well as 
marrying out of love. It is understood that 
everyone held a ceremony according to their 
own culture. Generally, it has been seen that 
the weddings held according to the customs 
and traditions and the marriages with their 
own fellow citizens or with acquaintances 
have come to the fore. Although the person 
was born and grown in the island, they 
behaved in accordance with the customs of 
their homeland that they migrated from. It is 
stated that while Turks hold their weddings 
in saloons or hotels, the minorities hold a 
church wedding or a simple ceremony. It is 
also stated that the weddings in the Island 
are different from the weddings in the cities, 
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Görüşmelerden, evlilik konusunda eskiden 
olduğu gibi katı kuralların artık kalmadığını, 
günümüzde evlenirken ailelerin din, ırk, etnik 
ayrımı yapmadığını düşündükleri ortaya çıkıyor. 
Öte yandan, adada eskiden düğünlerin çok 
şık ve görkemli olduğu vurgulanmakta ve artık 
bunların değiştiği, eski güzelliğini yitirdiği de 
söyleniyor. 

Adada etnik kökene göre ayrımın daha önceleri 
var olduğu, ancak şu anda bu anlamda bir 
ayrımın söz konusu olmadığı ve şimdilerde, 
evliliklerin görücü usulünden çok flört ederek 
sonuçlandığı anlaşılıyor. Bir katılımcının şu sözleri 
durumu çok anlaşılır kılıyor:
“Çünkü yarından sonra vicdan azabı çekmek 
istemem, o yüzden ben kararları çocuklarıma 
bırakırım.”

“Fark etmiyor artık. Şehir bir yerde yaşıyoruz. Şimdi 
öyle ayrı gayrı yok. Benim oğlan gitti Ermeni bi kız 
aldı. Kızım gitti, Karslı birisini aldı. Kızım. O zaman 
annesi ölmüş, hem analık hem babalık yapıyorum. 
Yanlış bir çocukla geziyodu o ara. Çocuğu gördüm 
beğenmedim. Kızım dedim, böyle bu sana uymaz 
dedim. Sen beni dinle dedim, bundan vazgeç 
dedim. Sana uyan birisi değil. Kız gerçekten beni 
dinledi. Daha sona birisiyle tanışıyo, Karslı birisiyle. 
Burda lahmacuncuda fırıncılık yapıyo. Onu da 
düğün salonunda bana tanıştırdılar. Babalık yani. 
Kızım dedim, ben araştırmadan seni vermem. Dedi 
baba, beni vermezsen ben kaçarım. Birbirlerini 
sevmişler. Sona dayısını çağırdım, teyzesini. Sona 
benim günahımı tutmayın. Böyle böyle. Şimdi çok 
mutlu. Yani Karslı, Kürt. Ne farkediyo yani. Herkes 
kardeş dünya insanları. O kadar da mutlular.” 

Katılımcıların ifadelerine göre, Adalar’a göç 
etmeden önce evlenmiş kişilerin çoğunun 
Anadolu’da görücü usulü ile evlendiği 
anlaşılıyor. Adalar’da gerçekleşen evliliklerin ise 
tamamına yakını gençlerin birbirleriyle tanışması 
ve evlenme kararını kendi aralarında alması 
şeklinde gerçekleşmiş. Bugün için Adalar’da, 

the phaetons are adorned or tours with 
yacht are arranged. 

It has been found that the old people were 
mostly married with traditional ceremonies. 
It is stated that traditions and religious 
reasons are effective factors in the marriage 
ceremonies; many people in the Islands are 
married with the members of their own 
religion according to their own traditions. 

It is understood from the interviews that 
there is no longer strict rules about marriage 
as in the past, and they think families do not 
discriminate in terms of religion, race, and 
ethnicity for marriage. On the other hand, 
it is also said that the weddings in the Island 
would be very elegant and majestic, and now 
it has changed and has lost its former beauty.  

It is understood that previously there was 
discrimination based on ethnic origin, but 
now, such discrimination is out of question 
and the marriages are much more resulted 
with flirting than arranged marriages. The 
statement of a participant makes the situation 
very clear: 
“Because I do not want to suffer a pang of 
conscience, so I leave my children to their own 
devices.“

“It does not matter anymore. We live in a city 
place. There is no discrimination anymore. My son 
is married with an Armenian girl. My daughter is 
married with a person from Kars. At that time her 
mother had passed away, I‘m both mother and 
father of her. She was going around with a wrong 
man. I saw the boy, but did not like. I said her „My 
daughter, he is not appropriate for you. Listen me 
and give him up. He is not suitable for you.“ She 
really listened me. Then she met with a person from 
Kars. He was a baker in a restaurant baking pancake 
with spicy meat filling. They introduced him with me 
at wedding saloon. I mean, paternity. I said „My 
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görücü usulü evlilik yok denecek kadar az. 

Son zamanlarda, düğünlerin büyük oranda 
adada değil, Adalılar’ın “karşı taraf” dedikleri 
Kartal ve Pendik gibi ilçelerde yapılmakta 
olduğu ortaya çıkıyor. Buna gerekçe olarak, 
ada kumsalında düğün yapmanın Adalılar için 
sıradanlaşmış olması ve ada dışında düğünün 
daha hesaplı olması gibi nedenler sayılıyor. 
“Adalılar karşıya kaçıyor düğün yapmaya, ünlüler de 
adaya geliyor.”

YAŞAMLARINDAKİ EN ÖNEMLİ OLAYLAR
Görüşülen kişileri en çok etkileyen ve 
unutamadıkları olayların başında 1955 
yılındaki 6-7 Eylül olaylarında Rumlar’ın göç 
etmesi geliyor. Etnik gruplarla ilişkilerinin 
12 Eylül zamanına kadar çok iyi olduğunu, 
bu tarihin bir dönüm noktası olduğunu, 
ayrımcılıkların bu tarihten sonra ortaya 
çıktığı belirtiliyor. Rumlar’ın göç etmesi 
Ada halkı için büyük bir kayıp olmuş ve 
üzülmüşler. Bunun nedeni olarak aralarındaki 
güçlü komşuluk bağlarını ve güzel ilişkilerini 
gösteriyorlar. Rumlarla geçirilen gençlik ve 
çocukluk dönemleri, paylaşılan onca anıdan 
sonra Rumlar’ın adadan göç etmesi onları çok 
üzmüş.
“Oldu tabi. Siz nereden bileceksiniz? Onların camları 
filan kırıyorlardı. Yabancılar geldi İstanbul’dan. Biz 
Rum komşumuzun evine gittik, bayrak astık. İi camları 
kırmasınlar, burası Türk evi dedik ki kırmasınlar. 
Bu sefer bizim evin camlarını kırdılar arka taraftan. 
Yabancılar geldi, Kartal’dan motorlarlen. Camları 
kırıyorlardı.” 
“Bir daha geri gelmeyecek yaşam olan o. Beni en 
çok etkileyen o. Rumların o eğlenceleri. O kültürün 
varoluşu, o eğlenceler, o uygarca ilişkiler ve kapınız 
sabaha kadar anahtar üzerinde açık uyuyabildiğiniz 
o yıllar.”

Göçle gelen kadınlar için geçmişe dair 
hatırlanan en önemli olaylar arasında 1999 
Marmara Depremi yer alıyor.

daughter, I do not give you him before investigating 
him.“ She said „Dad, if you do not give me him, I will 
elope.“ They have loved each other. Then, I called 
her aunt and uncle. I said them „Do not accuse me 
wrongly. Everything is like that.“ Now, she is very 
happy. I mean, he is from Kars, he is Kurdish. What 
difference does it make? Everybody is fraternal in 
this world. Also, they are so happy.”

It is understood from the statements of the 
participants that many of the people who 
married before migrating to the Islands were 
married by means of an arranged marriage 
in Anatolia. Almost all of the marriages in the 
Islands have been occured as young people 
met with each other and decided to marry 
on their own. Now, the arranged marriage in 
the Islands is scarcely any. 

Recently, it occurs that the weddings are 
mostly held in Kartal and Pendik which are 
called as “opposite side” by the Islanders, 
not in the Islands. The reasons of this are 
that it is ordinary for the Islanders to hold 
wedding on the beach of the Island, and it is 
more economic to hold wedding outside the 
Island. 
“The Islanders escape from the Island to hold 
wedding, but famous people come here.”

MOST IMPORTANT EVENTS IN THEIR 
LIVES
The primary event that has mostly affected 
the participants and they cannot forget is 
the migration of the Greeks in the events of 
September 6-7 in 1955. It is stated that the 
relations with the ethnic groups were very 
well till the time of September 12th, this 
date is a turning point and the discrimination 
occured after that date. The migration of the 
Greeks was a big loss for the Islanders and 
they were worried about this. They show the 
strong and good neighborhood relations as
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Aşağıdaki bölümde görülebileceği gibi, 
özlemleri sorulduğunda da “Rumlar‘ın 
göç etmesi” yanıtının alınması gerçekten 
düşündürücüdür. Rumlar‘ın fazlasıyla dostane 
ve insancıl yaklaşımlarının olmasına karşın 
dışlanıp göçe zorlanması, hemen herkesin 
üzüntü ile belirttiği bir konu ve anlaşılan odur 
ki, derinden etkilenmişler.

Akasya Oteli yangını ile 2005 Burgazada 
yangını da onları en çok etkileyen olaylar 
olarak dillendiriliyor. Adadaki büyük yangın 
ile adadaki yardımseverlik ve birliktelik ruhu 
bir kez daha ortaya çıkmış, yangın büyük olsa 
da ada halkı arasındaki bağı kuvvetlendirdiği 
için hafızalarda büyük yer etmiş.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÖZLEMİ EN ÇOK 
DUYULANLAR
Katılımcılardan birçoğu, “eski ada”yı, “eski ada 
sakinleri”ni özlediklerini, bunun nedeninin 
ise eski gelenek ve göreneklerin daha güzel, 
komşuluk ilişkilerinin daha sıkı, adanın daha 
huzurlu olmasına bağlamışlar. Son zamanlarda, 
özellikle adanın göç alması nedeniyle eski 
düzeninin iyice bozulduğu vurgulanıyor. 

“Eski ada” ve “eski ada sakini” denildiğinde 
akıllarına ilk gelen Rumlar, Rum dostlar oluyor. 
Birlikte paylaşılan anılar, acılar, sevinçler, 
çocukluk ve gençlik deneyimlerinin de, o 
göçle birlikte gitmiş/bitmiş olmasını çok iyi 
anlatıyor.
“’Adalı olmak bir ayrıcalıktır, onun için adanın 
geçmişine özlem duyuyorum. Kendi adıma 
konuşucak olursam, çok güzel anıları yaşadım, çok 
güzel günleri yaşadım geçmişe yönelik yapamadığım 
hiçbir şey kalmadı. Onun için pişman değilim, çünkü 
hayatın her dönemini yaşadım, hayatı çözdüm, dolu 
dolu yaşadım.”

Eski faytoncuların görgülü, saygılı hallerini

the cause of this. The migration of the Greeks 
has worried them so much after the periods 
of childhood and youth, many shared 
memories with the Greeks. 
“Of course. How can you know that? Their 
window glasses have been broken. Foreigners 
came from İstanbul. We went to the home of our 
Greek neighbor, we displayed the flag. In order to 
prevent them to break the glasses. Then, they broke 
the glasses of our home from the back side. The 
foreigners came from Kartal with the motorcycles. 
They were breaking the window glasses.”

“It is a life that will never come back. It is the most 
effective for me. The entertainments of the Greeks. 
Existence of that culture, those entertainments, 
those civilized relations, and those years that you 
could sleep while your key is on the door till 
morning.”

The Marmara Earthquake in 1999 is among 
the most important events for the migrated 
woman.  

As it can be seen below, it is really 
challenging to receive the answer of 
“Migration of the Greeks” when their missing 
is asked. Although the Greeks have had a 
highly friendly and humane approach, forcing 
them to migrate by excluding them, is a 
subject that almost everyone determine with 
sorrow, and also it is understood that they 
have been influenced deeply.  

It is also said that the fires of Akasya Hotel 
and Burgazada in 2005 are among the events 
that have affected them mostly. The spirit 
of togetherness and charity has emerged 
once again with the great fire on the Island, 
although the fire was great, it is imprinted on 
their mind as it strengthened the connection 
between the people.
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özledikleri de vurgulanıyor.

Geçmişten günümüze özlemini en çok 
duydukları arasında en ön sırayı, insan 
ilişkilerinde ve sosyal yaşamda kaybedilen 
sıcaklık, güven ve samimiyet ortamı alıyor. 
“Büyükada’ da doğdum ben. İlköğretimimi, orta 
öğretimimi Büyükada’ da yaptım. Çocukluğumda 
genelde arkadaşlarımızın %60’ı %70’i Rum kökenli 
ailelerin çocuklarıydı, onların da burada okulları bir 
vardı. Beraber büyüdük onlarla… Gine mahallede 
arkadaşlıklarımız komşuluklarımız vardı ki, biz onlara 
giderdik onlar bize gelirdi. Onların bayramlarıyla 
bizim bayramlarımız arasında herhangi bir farklılık 
olmazdı. Onlar tebrik ederlerdi biz gidip tebrik 
ederdik… Adetler kaynaşmıştı, aynen öyleydi 
hocam. Onlarla büyüdük tabii ki. Bir tek şeyimiz, 
yazın farklılığımız olurdu.”

“Eskiden balolar yapılırdı, güzel kıyafetlerimizde 
gider, kortejdekileri seyrederdik. Şimdi düğünler 
bile çok sade. Herkes herkesi çağırırdı. Hele bire 
esnaf evlenecek bütün ada davet edilirdi. Her 
hafta lunaparka folklor ekibi gelirdi, eğlenceler 
yapılır kuzular çevrilirdi. Geriye dönüp baktığımda 
“Ahh” diyorum. Bir kere insanlar çok değişti, herkes 
maddeci oldu saygı kalmadı.”

“O zamanlar işte iş durumu olsun, ortam olsun, eş, 
dost, samimiyet olsun çok çok iyiydi. Onun özlemini 
de çok duyuyorum. İlk önce onun özlemini çok 
duyuyorum. Şimdi öyle bir şey yok. Her şey demin 
dediğim gibi işte, menfaate mi düştü her şey, yoksa 
nesil başka bir yerlere doğru mu gidiyor.”

ADADAKİ YAŞAMA İLİŞKİN BULGULAR
Komşuluk İlişkileri
Katılımcıların büyük çoğunluğu Büyükada’da 
Nizam ve Maden Mahallelerinde ve diğerleri 
de Heybeliada’da oturuyor. Komşuları ise, 
genel olarak adada doğmuş büyümüş ve 
Türkiye’nin diğer bölgelerinden göç eden 
ada sakinleri. Katılımcıların çoğu Rumlar’ın 
adayı terk edişinden sonraki komşuluk 
ilişkilerinden

THE MOST MISSED THINGS FROM PAST 
TO PRESENT
Many of the participants have said that they 
miss the “old island”, “residents of old island”, 
because the former customs and traditions 
were more beautiful, the neighborhood 
relations were more strength, the island 
was more peaceful. Is is emphasized that 
especially because of the migration to the 
island, the old order has been disturbed 
recently. 

When the statements of “the old island” and 
“resident of the old island” are said, the first 
thing that comes in their mind is the Greeks, 
their Greek friends. This clearly expresses that 
the memories, pains, happiness, experiences 
of childhood and youth have gone away with 
that immigration. 
“It is a privilege to be an Islander, so I miss the 
past of the island. In my opinion, I had so beautiful 
memories, I lived so beautiful days, there is nothing 
that I couldn’t do in the past. So, I’m not regretful, 
because I lived all of the periods of life, I solved the 
life, I have lived life fully.”

It is also emphasized that they miss the polite 
and respectful behaviors of coachmen.
The lost environment of warmth, trust and 
intimacy of human relations and social life 
is at the forefront of the most missed things 
from past to present.
“I was born in Büyükada. I went to primary and 
middle school in Büyükada. 60-70 % of my 
friends were the children of Greek families in my 
childhood, they also had school in here. We were 
grown together with them… Also, we had friends 
and neighbors in our settlement, we would go 
to their house and they would come to us. There 
was no difference between their bairams and 
ours. They would congratulate us, and we would 
congratulate them… The customs were socialized, 
that’s right sir. We were grown with them, of course. 
The writing was the only difference.”
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yakındı. 
“Şimdii… Ada’da çok az kim, kimse kalmadı yani. Esas 
Adalı olanlar çok az kaldı, bitti. Çünkü bütün onların 
evlerine zaten … sahip oldu. Mesela geliyo buraya 
adam, karısı çalışıyo, kendi çalışıyo, çocuğu çalışıyoo.. 
Bakıyosunuz bi sene sonra adam iki ev almış. Yani 
çalışkan insanlar, çalışıyolar ama onların örf ve 
adetleri ile bizim örf ve adetlerimiz örtüşmüyor.”

Öte yandan, yukarıdaki gibi yakınmalar olmakla 
birlikte, genel anlamda Büyükada‘daki komşuluk 
ilişkilerinin olumlu olduğu da vurgulanıyor. 
‘‘Benim arkadaş çevrem, beraber doğup 
büyüdüğümüz, birinci sınıftan bu yaşımıza gelene 
kadar arkadaşlarım var. Onlarla akşamları dışarıda 
görüşürüz. Evlerimizde oturur, çayımızı yaparız, 
mısırımızı patlatırız, sohbet ederiz, siyaset yaparız. 
Sobanın üstüne kestane koyarız. Böyle güzel bir 
arkadaşlığımız var.” 

Genel olarak ada sakinlerinin oturdukları 
mahalledeki ilişkilerinin çok iyi olduğu, 
komşuları ile çok iyi anlaştıkları ve aralarında 
komşuluktan öte bağlar olduğu söyleniyor. 
Komşuluk ilişkileri kadınlar için önemli olup, 
herkes kendi mahallesindeki diğer evli 
kadınlarla sosyal ilişki içinde. Genel olarak 
akrabalar bulunmakla birlikte, hemşerilerin 
daha çok sayıda olduğu gözlemleniyor. 

Adalar “küçük yer olduğu için” genellikle 
ada insanı birbirini tanıyor. Genel anlamda 
sıcak olan insan ilişkileri, önceden Adalar’a 
gelenlerle sonradan gelenler arasında 
nispeten daha mesafeli, soğuk, hatta çatışmalı 
olabiliyor. Apartmanlar az katlı olduğundan, 
komşular çoğunlukla birbirlerini iyi tanıyor. 
Göç eden ailelerin aile apartmanlarının 
olduğu görüldü. Yakın yıllarda adaya göç 
edenlerin kendi hemşerileriyle birlikte 
oturdukları lokal ve kahveler bulunuyor.

Öte yandan, Adalar’da nüfusun artması, 

“Formerly, there would be  balls, we would 
go with our beautiful dresses, and we would 
watch the people on the cortege. Now, also the 
weddings are very simple. Everyone would call for 
everybody. And, when a craftsman was married, all 
of Islanders were invited. A folklore group would 
come to amusement park every week, people 
would have fun and lamb would be broiled on 
a spit. When I look back, I say “Ohh!” First of all, 
people have changed so much, everyone has 
become materialist, and there is no respect.”

“Working conditions, environment, partners, friends 
and sincerity were very good at those times. I miss 
these things so much. First of all, I miss these things 
so much. Now, there are not such things. Everything 
is like that I have mentioned before, I do not know 
whether everything is related to benefit, or the 
generation is going another way.”

FINDINGS RELATED TO LIFE IN THE 
ISLAND
Neighborhood Relations
Many of the participants live in the 
settlements of Nizam and Maden in 
Büyükada, and the others live in Heybeliada. 
Their neighbors are generally the residents 
of the Island born and grown in the Island 
and migrated from the other parts of Turkey. 
Many of the participants complained 
about the neighborhood relations after the 
migration of the Greeks.
“Now… There are not many people in the Island. 
The main Islanders are a few. Because … has 
owned their houses. For example, a family comes 
here, and the man works, his wife works, his child 
works… Then, you look, this man has bought two 
houses after a year. I mean, they are hardworking 
people, but their customs and traditions do not 
coincide with ours.”

On the other hand, in addition to above 
complaints, it is also emphasized that the 
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günübirlikçilerin yoğunlaşması ve buna 
benzer nedenlerle, insanlar arasında tanışma 
yoğunluğunun azalma eğiliminde olduğu 
belirtildi. Bu da, insanlar arasında birbirini 
tanımamaktan kaynaklanan bir çekingenlik 
doğuruyor. Adada artan suç oranlarıyla 
oluşan güvenlik kaygıları, bu çekingenliği 
ve kaygı halini güçlendirirken, insanları da 
birbirlerinden uzaklaştırıyor. Aslında tanışsalar 
iyi geçinebilecek kişiler, birbirlerini tanımadığı 
için bildikleri değil, algıladıkları insanlara karşı 
olumsuz düşünceler taşıyor.
“Ya şu var. Mesela yazın gidip gelen guruplar, 
mesela Kartal’dan bir grup geliyo 12-13 kişi, ben 
gözümle şahit oldum, adamlar burada kalıyolar, geri 
dönmüyolar. Sahilde çadır kuruyolar, uyuşturucu, 
alkol ne ararsan var yani ondan sonra polis 
geliyor bilmem ne,  bi ton sorun bu sefer evlere 
dadanmaya başlıyolar. Bunların hepsi yaşanmış 
şeyler  yani.”

Ada insanında genel olarak farklı inanç ve 
etnik gruplara yaklaşımın insancıl ve pozitif 
olduğu görüldü. Rumlar, Museviler ve 
Ermeniler hep hayırla yâd edilmektedirler. 
Ancak Anadolu’nun değişik yerlerinden 
adaya yeni göç edenlere karşı kategorik 
anlamda bir negatif tutum seziliyor. 
“O zaman nasıldı? Adamlar çok erken açardı 
dükkanı. Yanında Türk olsun Rum olsun komşusu… 
Zaten çarşıda efendim ya dört tane ya beş tane 
Türk esnaf vardı. Ve sabahleyin birisi siftaha geldi, 
alışveriş yaptıktan sonra, ikinci müşteri geldiği 
zaman kim olursa olsun yandaki Türk olsun, yani 
esnaf olarak… “Ben siftahımı yaptım, komşuma git” 
diyebilirdi. Bu bizlerde olan hasletler, kaybettiğimiz 
hasletler ve bunları üzülerek düşünüyoruz efendim.“

Bazı katılımcılarca, şu anda var olan farklı 
gruplar arasında nadir de olsa dil ve kültürel 
paylaşım konularında ayrılıklar olduğu, 
beraberliği sağlamak için bu tür ayrışmalar 
konusunda çok daha dikkatli olunması gerektiği 
vurgulanıyor.

neighborhood  relations in the Büyükada are 
generally positive. 
‘‘I have a group of friends that we were grown up 
together from primary to school to this time we 
meet with them outside in the evenings. We sit 
on our homes, steep tea, pop corn, chat and do 
politics. We put chestnut on the stove. We have 
such a beautiful friendship.”

It is generally said that the residents of the 
Island have a very good relations in their 
settlements, they agree with their neighbors 
very well, they have a relationship beyond 
the neighborhood. Neighborhood relations 
are important for women, everyone in a 
social relationship with women in their own 
settlement. In addition to relatives generally, 
it is observed that there are many more 
compatriots. 

As the Islands “are small place” the Islanders 
generally know each other. The human 
relations which are generally warm, may 
be relatively more remote, cold and even 
contrary between people coming to the 
Islands beforehand and coming afterward. As 
the apartments are low-rise, the neighbors 
generally know each other very well. It is 
observed that the immigrant families have 
family apartments. There are clubs and 
coffeehouses that the immigrants coming to 
the Island in recent years sit together. 

Moreover, it is stated that due to the 
population increase, intensity of overnight 
tourists and etc., the acquaintance intensity 
between people tends to decrease. This also 
creates shyness between people resulting 
from not knowing each other. In addition 
to the security concerns arising from rising 
of crime rates on the island strengthens 
this shyness and anxiety state, it also moves 
people away from each other. In fact, 
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Aslında genel bir sorun olan insanlar arasındaki 
iletişimsizliğin, ada yaşamına da gruplar arası 
iletişimsizlik olarak yansıdığını ifade eden 
katılımcılar, genel olarak herkes arasında eski 
samimiyetin kaybolduğu vurguladı. Bu durumu 
menfaat ilişkilerinin artmasına ve insanların 
bencilleşmesine bağlamakta, yeni neslin 
televizyon, İnternet gibi iletişim araçları ile 
kendine farklı bir yol çizdiğini, eski doğruların 
yerine yenilerin koyulduğunu ve gençlerin 
eskiyi beğenmediklerini belirtmekte ve bu 
durumun da, aile terbiyesini engelleyerek 
toplumu farklı bir noktaya doğru sürüklediğini 
ifade etmekteler.
Ada’da kahve kültürü çok yaygın. Genelde 
komşular ve hemşerilerle kahvede oturuluyor. 

Ada’da doğan ve büyüyenlerle adaya göçenler 
arasında birbirini ötekileştirme gözlemleniyor.
  “Dolayısıyla buraya gelen o …’lı arkadaşlar, kendi 
kültürlerini de getirdikleri gibi adapte olmakta 
zorluk çektiler. O adaptasyon olmadığı için de 
ada yavaş yavaş bozulmaya başladı. Dediğim gibi 
ben de Anadolu çocuğu sayılırım, ben de bir köy 
gibi yerde doğdum, büyüdüm. İnsanların kendi 
kültürlerine sahip çıkmaları çok doğal ve çok da 
güzel bir şey, ben onu yadsımıyorum, asla da 
eleştirmiyorum ama yaşadığı yerde insanlarla uyum 
sağlanması çok önemli ama o uyumu maalesef 
gösteremediler. Zorluk da çekiyorlar.”

“Buraya uyum sağlamak. Buranın bazı gerçeklerini 
kabul etmek, insanlarınla yani bizim ilişkimiz nasılsa 
yani o ilişkiye ayak uydurmak zaten adalılık demektir. 
Bu çünkü biz de böyle gördük, böyle adalı olduk. 
Bizim büyüklerimiz de böyle gördü, böyle adalı 
oldular. Zaten böyle olmadığınız zaman bu toplum 
sizi içine almıyor yani kabul etmiyor.”

Boş zaman aktiviteleri
Özellikle Adalar’da doğup büyüyenlerin 
spora ve sosyal aktivitelere daha fazla ilgi 
gösterdiği görülüyor. Görüşülen kişiler, 
dışarıda zaman

they can get along with each other, if they 
become acquainted with each other. They 
carry  negative thoughts for the people that 
they perceive about, not familiar with.
“There is something like that. For example, there are 
some groups coming and returning, for example 
I saw that with my own eyes: a group of people 
comes from Kartal, they stay here, do not go back. 
They pitch a tent on the beach, they have all the 
things such as drugs, alcohol, and then police 
comes and so on. This creates lots of problems, 
they start to move in on the houses. All of these 
things are true to life.”

It is generally seen in the Islanders that their 
approach to different belief and ethnic 
groups is humanist and positive. The Greeks, 
Jewish and ,Armenians are remembered 
with gratitude. But, a categorically negative 
attitude is guessed for the people who 
recently migrated from the different regions 
of Anatolia to the Island. 
“How was that time? People would open their 
shops at early times. Their neighbors whether they 
are Turk or Greek… There was already four or five 
Turkish craftsman. And after one of them made 
the first sale of the day, they all could say that “I 
made the first sale of the day, go to my neighbor.” 
when a customer came, I mean, it wouldn’t matter 
the neighbor is Turkish or Greek… These are the 
characters of us, and they are lost characters, we 
consider them sadly, sir.”

It is emphasized by some of the participants 
that there are a little difference about 
language and cultural sharing between the 
different groups, everybody should take 
care about this type of difference in order to 
provide unity.
The participants stating that the non-
communication, which is a general problem 
between people, redounds on the Island life 
as non-communication between the groups, 
have emphasized that the former sincerity
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geçirme olarak ise sahildeki park, restoran, 
kafe gibi ortamlarda oturduklarını ifade etti. 
Gençler arasında bu tür aktiviteler, birlikte 
alkol aldıkları (kendi ifadeleriyle) “takılmalar”, 
yaşlılar arasında ise lokaller ve kahvelerde 
çay-kahve sohbetleri şeklinde yaşanıyor. 

Ada insanının yaygın olarak yüzme sporuna 
ilgili olduğu ancak bu ilginin profesyonel 
bir uğraşı şeklinde değil, zaman zaman 
başvurulan, hobi tarzında bir eğlence 
çerçevesinde olduğu anlaşılıyor. Bununla 
beraber, erkeklerin kadınlara göre daha 
çok yüzdüğü görüldü. Görüşmelerden elde 
edilen veriler, kız çocukları için sportif altyapı 
ihtiyacının daha kritik düzeyde olduğunu 
ortaya koyuyor. 

“ADALI” OLMAK
 En çok yorumlanan ve farklı görüş bildirilen 
konu budur. “Adalı olmak” herkese göre 
farklı bir anlam ifade ediyor. Atfedilen ortak 
anlamlar ise adada uzun süre yaşamış olmak, 
ada halkına ve adanın çok kültürlü yapısına 
uyum sağlamak olarak ortaya çıkıyor.
“Şimdi burada Rum, Ermeni, Süryani, camii, cem 
evi var. Bu çok kültürlülüğü yaşamış, tatmış olmalı. 
Kavgasız ve ayrımcılıksız bir yaşam yaşayan kişiler 
Adalıdır.”

“Adalı” insan aslında adayı pek fazla sevmez ama 
adanın değerlerine saygı gösterir. Adaya kime ne 
veriyor onu anlayabilir. Ben yolda sigara atçaam 
yeri bilirim, atmıcam yeri bilirim. Adalı adam bunu 
bilir ama mesela her bakımdan bakabilirsin buna 
her şeyden ama herkes adalı, bunun ayrımını 
yapamıyorsunuz ama sokakta siz bunu yapıyorsunuz 
zaten kaç kişiye sormuşsunuzdur ama adalı değilim 
demeyen çıkmamıştır karşınıza. Ama aslında şöyle 
bir şey “Adalı” olmak farklı bir şey.” 

“Buraya uyum sağlamak. Buranın bazı gerçeklerini 
kabul etmek, insanlarınla yani bizim ilişkimiz nasılsa 
yani o ilişkiye ayak uydurmak zaten adalılık demektir.  

between people is lost generally. They also 
attribute this situation to the increase of 
benefit relations and selfishness of people, 
and state that the new generation charts 
out a different way for themselves with the 
information media such as television and 
internet, the new things are substituted for 
old things, and the youth do not appreciate 
the past, and also say that this situation 
prevents the family discipline and carries the 
society to a different point.

The coffeehouse culture is very common in the 
Island. People generally sit in the coffeehouse 
with their neighbors and compatriots. 
Alienation is seen between the people born, 
grown in the Island and migrated to the Island. 
  “Therefore, our friends coming from … have had 
difficulty in adapting, as bringing their own cultures. 
As this adaptation is not achieved, the island has 
started to degenerate. As I have mentioned, I’m 
like an Anatolian child, I was born and grown in a 
place like a village. It is very good and natural thing 
for people to own their own culture, I don’t deny 
it and I never criticize, but it is very important to 
accommodate with the living place, unfortunately 
they couldn’t. They have difficulty, too.”

“Accommodating here. To accept the some realities 
of here, to keep up with the relations of people 
already means “islander”. Because, it is like this, we 
behaved in this way and became an islander. And 
our elders behaved like this and they became 
islander. If you do not behave like this, this society 
does not cover you, does not accept you.”

Leisure time activities
It is observed that especially people born 
and grown in the Islands are much more 
interested in sport and social activities. The 
participants have stated that they sit on the 
park at beach, restaurant, cafe and etc. while 
spending time outside. These activities are 
seen in the youth as drinking
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Bu çünkü biz de böyle gördük, böyle adalı olduk. 
Bizim büyüklerimiz de böyle gördü, böyle adalı 
oldular. Zaten böyle olmadığınız zaman bu toplum 
sizi içine almıyor yani kabul etmiyor. Yani merhaba 
bile dese yani sen onun için adalı olmuyorsun. 
Önemli olan insan olan herkes bu çevreye saygı 
duyan, bu insanlara, bu ortama saygı duyan herkes 
adalıdır. İlle yani burda doğup da burda büyüme, 
burda yaşlanma.”

“Her şeyden önce Adalı dediğin zaman adanın ne 
olduğunu bilmeniz lazım. Ada demek çevre demek, 
ada demek yeşil demek,  ada demek deniz demek. 
Eğer bunlara karşı bir sevginiz varsa, bütün bunların 
yanında işte sokak köpeklerini, kedilerini seviyorsanız 
o zaman insanı da seviyorsunuz. Adalılık öyle başlar, 
öyle biter. Yani adalılık ne bi şahsına münhasır olmaktır, 
ada da olabilmek yeşili sevmektir, yeri kirletmemektir, 
yasalara uygun hareket etmektir, insanca yaşamaktır. 
Ama maalesef bu bahsettiğim kriterlerde insan sayısı 
çok az adada.” 

“Adalı olmak bi ayrıcalıktır. Önemli olan onu 
yaşayabilmek.. Yani adayı yaşamaktır”

“Bana göre burda yere tükürmeden giden insan 
“Adalı”dır… Tek kelimeyle ifade etmek istiyorum 
eee… Bence gerçekten böyle olmalı hocam. Burda 
bir gün dahi yaşasa şuraya gelip, şu yoldan gülerek, 
eğlenerek, bir faytona binerek gidip mutlu olarak 
ayrılan bir insan benim için adalıdır. Yani insan gibi 
yaşamasını bilen biri “Adalı” dır. Yani ben adanın 
bir özelliğini ifade ederek bunu söylemek istemem 
hocam. İnsan… Kendini insan olarak ifade eden… 
Kelime bulamıyorum özür dilerim.”

Adalı olmanın aslında çok da zor bir şey 
olmadığı, adalı olmanın özünde yalnızca doğa 
ve insan sevgisi olduğu belirtilmektedir. Genel 
olarak ‘’Adalı olan’’ ya da ‘’Adalı olmayan’’ çizgisi, 
adada geçirilen yıllara ve orada doğmaya göre 
belirlenmektedir. Ada’da doğup büyümüş ya 
da küçük yaşlarda gelmiş olan herkesin “ben 
Adalıyım” demesi dikkat çekmektedir Adalı 
olmanın onlara göre belli kuralları 

alcohol together, (with their own statements) 
“hanging out with friends”, but these are seen 
in the old people as tea-coffee chats in clubs 
and coffeehouses.

It is understood that the Islanders are 
generally interested in swimming, but 
this interest is not professional work, it is 
like a hobby applied for sometimes as an 
entertainment. Moreover, it is seen that 
the men swim more than women. The date 
obtained from the interviews show that the 
needs for sporty basis especially for the girls 
are at a more critical level. 

TO BE AN “ISLANDER”
 This is the most commented issue and 
different ideas are declared. “To be islander” 
means different for everyone. The referred 
common meanings are to live in the island 
for a long time, to accommodate with the 
islanders and the multi-cultural structure of 
the island. 
“Now, here are Greek, Armenian, Assyrian, Mosque, 
and Djemevi. The people must have lived this 
multi-culturalism. The people who live without 
conflict and discrimination are Islanders.”

“The Islander” does not like the island so much, 
but respects for the values of the island. They can 
understand what they give to island ad to whom. I 
know where I can throw cigarette butt and where 
I can’t. The islander knows that, but for example 
you can look this from every point of view, but 
everyone is islander, you cannot discriminate this, 
but you do this in the street, I think you have asked 
many people but there is no one saying not to be 
an islander. But indeed, to be “Islander” is like that, it 
is a different thing.”

“To accommodate with here. To accept some of 
the realities of here, to accommodate with the 
people and with their relations already mean to be 
islander. Because, it is like this, we behaved in 



33

bulunmaktadır; asıl adalı olanların ise Rumlar 
olduğu sıklıkla dile getirilmektedir. Rumların 
Adayı terk ettiklerinde çok farklı grupların 
buraya geldikleri ve bu nedenle Ada’nın çok 
karıştığı büyük bir üzüntü ile yinelenmektedir.

ÖNCEKİ İLİŞKİLER KONUSUNA İLİŞKİN 
BULGULAR
Bu soruya genel olarak verilen cevap olumlu 
oldu. Bazı Ada sakinleri, birbirlerini farklı 
grup olarak bile adlandırmıyor ve herkesi 
bir olarak görüyor. Hiçbir sorun olmadığını, 
ilişkilerin çok iyi olduğunu ve özellikle Rumlar 
ile ilişkilerin mükemmel olduğunu ifade 
ediyorlar.
 “Çook iyi ilişkilerimiz vardı, komşularımız vardı 
gayrimüslim. Kardeş (vurguluyor) gibi geçiniyoduk. 
Taa ki 6 Eylül olaylarından sonra hepsini sürdüler. 
Fakat o kadar iyi insanlardı ki! Biz onlarla beraber 
komşu böyle, çocukları ufacık, bizim evimizden 
çıkmazlardı, yukarda babamın eviyle annemin evi 
yan yana… Biz bize yetiyoruz. Esas Adalı olanlar çok 
az kaldı. Hepsi bitti. Çünkü bütün onların evlerini 
zaten Doğulular sahip oldu. Biz, onlar da ıı komşuluk 
yok, komşuluk yok. Yani beşeri ilişki çok mühim 
biliyorsunuz.”

Şimdiki ada ilişkilerinde eskiye dönük bir özlem 
yaşanıyor. Rumlar’ın gidişinden sonra düzen 
bozulmuş ve Ada, yeni “gereksiz bir kalabalık” 
halini almış. Bundan dolayı adanın şimdiki hali ve 
diğer gruplar ile ilişkilerinde sorunlar var.
‘’Eskiden (ilişkiler) biraz soğuktu tabi ama şu son beş, 
on yıldır bu aşıldı biraz. Birine insan olduğu için 
değer verenler arttıkça, farklı gözle bakanların tavrı 
da değişti. “Yaratılanı yaratandan ötürü seveceksin.”, 
anlayışı hakim oluyor. Eskiden bu yoktu. Şimdi herkes 
herkesle muhabbet edebiliyor, oturup çay içip 
sohbet edebiliyor.”

Tersini söyleyenler de bulunmakla birlikte, 
katılımcıların genel görüşlerine göre, şimdi 
de farklı gruplar arasında önemli bir sorun 
bulunmuyor. Özellikle Rumlar döneminde

this way and became an islander. And our elders 
behaved like this and they became islander. If 
you do not behave like this, this society does not 
cover you, does not accept you. I mean, although 
he say you hello, you are not an islander for them. 
Everybody respecting for this nature, humanity, 
these people, and this environment is islander. It is 
not necessary to be born and to be grown, to be 
got older  here.”

 “Before everything, an Islander should know what 
the island is. The island means environment, green, 
sea. If you have a love for these, and you also like 
stray dogs and cats, then you love people. To be 
Islander starts with like this and ends in the same 
way. I mean, to be an islander does not mean to 
be unique, it means to be in the island, to love 
the green, not to pollute the ground, to keep 
on the right side of the law, to live humanly. But 
unfortunately, there are a few people in the Island 
having these criteria.” 

“To be an Islander is a privilege. It is important to 
live this... I mean, to live the Island.”

“In my opinion, the person who walks without 
spitting on the floor is the “Islander”… I want to 
mention in a word… I should like that, sir. Although 
the person lives in the Island just for one day, if s/he 
leaves the island as happy by laughing, having fun, 
getting on a phaeton, s/he is also an Islander for me. 
I mean, knowing to live like a human is the Islander. I 
mean, I do not want to say that describing the only 
one feature of the islands. Human… Describing 
himself/herself as human… I’m sorry, I cannot find 
word.”

It is mentioned that it is not a very difficult 
thing to be an Islander, only human and 
nature love in here to be islander. Generally, 
the line of “to be Islander” or “not to be 
Islander” is specified with the years in the 
island and to be born in there. It is interesting 
for everyone who was born and grown in 
the island or came at early ages to the island 
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onlarla ilişkilerin çok iyi olduğu özlemle ifade 
ediliyor. Onlara göre, Rumlar’ın göçünden 
sonra adaya farklı toplulukların yerleşmesi, 
adadaki düzenin bozulmasına ve karmaşık 
bir hale gelmesine neden olmuş. Katılımcılar, 
farklı grupların şimdiki ilişkilerinin de çok kötü 
olmadığını, birlikte yaşamaya devam ettiklerini 
belirtiyor.

ADA YAŞAMINDA DEĞİŞEN ŞEYLER
Bu konu ile ilgili yanıtlar olumlu ve olumsuz 
şeklinde ikiye ayrılıyor. Olumlular; gıda 
ihtiyaçlarının karşılayabilecek mekânların 
arttığı, su/doğalgaz gibi temel ihtiyaçların 
artık adada bulunduğu, gelişen turizmin 
maddi katkıları ve açılan çeşitli kursların varlığı 
şeklinde sayılabilir. Belirtilen olumsuz görüşler 
içinde ise, adanın eskiye oranla kalabalıklaştığı 
ortak görüş olarak ileri sürüldü. Eskiye oranla 
bir güvenlik problemi olduğu, hırsızlık 
olaylarının çoğaldığı, günübirlik turistlerden 
dolayı oluşan çevre kirliliği, pansiyon ve 
otellerin sayısının artması ve buna paralel 
olarak ahlaki problemlerin yaşanması, bisiklet 
trafiği ve kazalar,  sahil kirliliği ve buna benzer 
konular sayıldı.
“Eskiden ada tek bir mahalle gibiydi, şimdi çok karıştı, 
göçle gelen çok oldu. Eskiden sessizlik ve huzur 
vardı.”  

Görüşlere göre adalardaki yaşamın değişim 
süreçleri çok hızlı ve değişken. Çünkü Rumlar’ın 
adayı terk edişinden sonra çok farklı grupların 
gelmesi, adanın eski düzeninin bozulması ve 
genç nüfusun diğer illere kayması sonucunda 
adanın ciddi değişimlere maruz kaldığı 
belirtiliyor. Bu değişimlerden memnun olanlar 
kadar olmayanlar da var. Bu durumu farklı 
yaklaşımlarla ve farklı şekillerde dile getirmişler.
 ‘’Adadaki değişim aşırı bir iş temposuyla değişiyor. 
İnsanlar artık yaşam şartlarının her geçen gün daha 
da zorlaştığını fark ediyor. Bu da değişimi sağlıyor. 
Eskiden bir lira kazanan insan yatardı, makarasını

to say that “I’m an Islander”. There are rules 
for them to be an islander; it is frequently 
said that the real islander are the Greeks. It 
is repeated with a great sadness that when 
the Greeks left the Island, very different 
groups came here and so the Island is very 
complicated now.” 

FINDINGS ABOUT THE PREVIOUS 
RELATIONS
The general answer for this question is 
positive. Some residents of the Island do not 
call each other as different groups, they see 
everyone as the one. They say that there was 
no problem, the relations were very good 
especially with the Greeks. 
“We had very good relations, we had non-Muslim 
neighbors. We would get on well as brother 
and sister (emphasizing). Then, all of them were 
deported after the events of September 6. But, 
they were such a good people that… We were 
neighbors with them. Their children were very 
small, they wouldn’t go from our home. The houses 
of my father and my mother were side to side… 
We are enough for ourselves. There are very few 
people who are the real Islanders. All of them have 
gone. Because the Easterners have got all houses 
of them. We, they do not have the relations of 
the neighborhood. I mean, you know the human 
relations are very important.”

There is a retrospective missing in the 
relations of today’s Island. The Island has 
degenerated after the Greeks have left, and 
has turned into a new “unnecessary crowd”. 
Therefore, there are problems in the current 
situation and in the relation with other 
groups of the Island. 
‘’Formerly, they (the relations) were cold a little, but 
it has been overcome in the last five-ten years. As 
the number of people who value a person as s/he 
is a human has increased, the behavior of people 
looking with different eye has changed, too. The 
understanding of “Love the created for 
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yapardı, gırgırını şamatasını geçerdi ama şimdi o bir 
liranın yetmediğini anlayanlar kendilerini işe vererek, 
sosyal hayattan da uzaklaşıyorlar tabi.”

Değişim denildiğinde genel olarak, ada 
sakinlerinin akıllarına ilk olarak fayton ve 
faytoncular geliyor. Eskiden faytoncuların 
daha iyi ve kibar olduklarını ve atların çok 
daha temiz olduğunu söylüyorlar. Bunun eski 
hale gelmesi gerektiğini sık sık vurguladılar.
“Her yerde olduğu gibi e yani ada çok değişti. 
(...) Ben araba (fayton) olayından çok şikayetçiyim 
mesela.. Faytonlardan, pisliğinden… Eskiden buraya 
60 ihtilalinden sonra buraya bi binbaşı gelmişti. 
Bütün bir arabalara işte.. Iıı afadersiniz arkalarına 
hayvanlara torba takma mecburiyetini getirdi. Hiç 
bi pislik olmuyoduu, her taraf çiçek gibi tertemiz 
mis gibi kokuyodu (özlemle).. Şimdi adaya pislikten 
girilmiyor. Her taraf pis kokudan. Zaten meydandan 
bile çıktığınız zaman, siz de belki alıyosunuz. Yani 
ada çok değişti. Eski ada değil. Mesela eskiden biz 
anahtarı kapının üstünde bırakıp yatardık. Mesela 
eşim arkadaşlarıyla olur gece saat ikide, üçte gelir. 
Anahtarı kapının üstünde bırakırdım. Yani içeri almak 
lüzumunda hissetmezdim, şimdi mümkün değil.”

Özellikle erkek katılımcılar tarafından eğitim 
koşullarının değişmesi ve bunun olumsuz 
etkileri dile getirildi. Okul eğitimlerine 
devam edememeleri ve bu konuyla ilgili 
adada bulunan azınlık okullarına karşı olumlu 
bakışları şu cümlelerle ortaya çıktı:
“Ancak bana göre kapatılmamalıydı. Çünkü onlardan 
bir zarar görmedik, iyi insanlardı.”

Eskiden adanın daha temiz ve nezih bir yer 
olduğu belirtiliyor ve bugünkü halinden 
yakınılıyor.
“Neler değişiyor? Eskiden biz yine bu çocuk 
yıllarımızda, bu saat meydanı bizim için çok 
önemliydi. Bizim bu saat meydanı tıpkı bir defile 
alanı gibiydi. Herkes çok güzel kıyafetlerini giyerdi. 
İnsanlar çok şık parfümüyle beraber burası bir 
gösteri alanına dönüşürdü. Şimdi o şeyler kalktı. 

the creator‘s sake“ is dominating, now. There was no 
such thing. Now, everyone can chat with each other, 
can drink tea and have a conversation.” 

In addition to the ones saying the opposite, 
according to the general consideration of 
the participants, there is not an important 
problem between different groups. It is 
longingly stated that the relation with the 
Greeks were very good in their times. 
They think that the settlement of different 
groups in the island after the migration of 
the Greeks caused the degeneration and to 
be complex of the order in the Island. The 
participants say that the current relations of 
the groups are not so bad, they continue to 
live together. 

CHANGING THINGS IN THE ISLAND LIFE
The answers about this issue split in half as 
positive and negative. The positives may 
be classed as the opportunities to meet the 
food needs have increased, basic needs 
such as water, natural gas are also present 
at the Island, pecuniary contribution of 
the developing tourism and the existence 
of various courses. Among the mentioned 
negative ideas, getting crowded of the 
island is claimed as a common idea. Also, 
the problems are classed as; there is security 
problem compared to past, the robbery 
events have increased, the environmental 
pollution due to the excursion tourists, 
increase of the number of pensions and 
hotels, ethical problems related to increase 
of hotels and pensions, bicycle traffic and 
accidents, each pollution and etc. 
“Formerly, the Island was like a single settlement, 
now it is very complex, many people migrated 
here. There were silence and peace in the past.”

According to opinions, the changing 
processes of the life in the Islands are very
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Bu nüfus bu kadar arttı, dünya kadar insan göçtü 
gidiyor geliyor. Yani yaşam gitgide bir takım 
geleneklerden uzaklaşınca monotonlaşıyor. Biraz da 
otomatik hale geliyor.” 

Bazıları, adada yaşayan grupların 
ilişkilerinin kopuk olmasını ve ilişkilerin 
azlığını vurguladı. Eskiden Adalar’daki 
tüm insanların iç içe yaşadığını, kimsenin 
birbirine kusur etmediğini, herkesin birbirine 
saygı gösterdiğini, ama şimdi bunların hiç 
kalmadığını söylediler.
“Asimile olmuş. Başkaları ile evlenmiş, burdan göc 
etmiş ama birbirlerinle çok içeçeydi. Eee bizden 
daha içiçeydiler. Mesela İstanbul’da kendi bir ufak 
çevremizde bayramlaşırdık, ama o burda ööle değil, 
bütün ada bayramlardı,  birbirleriyle bayramlaşırdı. 
Tanıyan tanımayan birbirinin elini sıkardı, öpüşürdü,  
birbirlerine saygı kusur etmezlerdi.”

“Güzel giyinir ,ıı.. meyhaneye restorana gider .. Gece 
saat üçlere, dörtlere kadar eğlenirlerdi. Şey biz 
modern bir köy gibi yaşadık. Ama şu an, ada bana 
cazip gelmiyor açıkçası. Eski tadı hiç yok. Rumlar gitti 
ada bitti yani.” 

Şimdi adada aynı heyecanın olmamasından 
ve adanın doğal yapısının bozularak sadece 
turistik bir gezi yeri gibi algılanmasından 
rahatsızlık duyduklarını belirttiler. Eski 
değerlerden övgü ile söz ediliyor, o 
eski hürmet ve saygının, düzenin özlemi 
vurgulanıyor. Adanın hem ekonomik hem de 
kültürel açıdan fazla değiştiği ifade ediliyor.
 
Bazı katılımcılar, daha önce adada herkesin 
kendi ürününü kendisinin ürettiği, piyano 
akortçusundan, ayakkabı tamircisine kadar 
herkesin eli ile çalıştığını vurguladılar. Oysa 
bugün yalnızca günübirlikçilerin gelip, kirletip 
gittiği bir ada yapısına tahammül etmek 
zorunda kaldıklarını belirtiyorlar. 
Görüşülen kişilerden bir kısmı, daha önce

fast and variable. It is stated that the island 
has exposed to serious changes as a result 
of many different groups have come after 
the migration of the Greeks, degeneration of 
the former order of the island, going of the 
young population to other cities. There are 
people pleased with this situation as well as 
not pleased. They have stated this condition 
with different approaches and different ways.
‘’The change in the island is changing with the 
excessive tempo. People notice that their life 
conditions are getting difficult day by day. This 
provides the change. In the past, a person winning 
one lira would not work, would chew the fat, make 
fun, but now, people understanding that this one 
lira is not enough are of course becoming distant 
from the social life by focusing on their work.”

When the change is said, the phaeton and 
the coachmen are the first thing that comes 
in the mind of the Islanders. They say that 
the coachmen were better and more polite, 
and the horses were cleaner. They have 
frequently emphasized this to be as in the 
past. 
“The Island has changed so much as in everywhere. 
(…) For example, I’m very unrestful with the cars 
(pheaton). Pheatons, their pollution… After the 
mutiny in 1960, a squadron leader had come here. 
He imposed obligation for all the pheatons to use 
bags, excuse me, to be put on the back side of 
the horses. There was no pollution, everywhere 
would smell excellent (missing)… Now, it is not 
possible to come in the Island because of pollution. 
Everywhere smells bad. Already, while coming 
from the centre you also smell it. I mean, the Island 
has changed so much. This is not the previous 
Island. For example, we would sleep by leaving the 
keys on the door. My husband would be with his 
friends, he would come late at night at 2-3 o’clock. I 
would put the key on the door. That’s, I would not 
feel to take it inside, now, it is impossible.”

Especially the male participants have stated



37

farklı gruplarla olan ilişkilerin çok saygılı 
ve güzel olduğunu ancak adaya sonradan 
gelen göçlerle, değerlerin ve yaşantının 
bozulduğundan yakındılar.
“Çok şey değişti. Bu adada eskiden bi balık kültürü 
vardı restaurantlarda. Şu anda lahmacun, döner 
kokusu sardı, etrafı. Bu adada sahilde oturma kültürü 
vardı. Bitti. Bu adada vapurlar yanaştığı zaman 
hanımefendiler tiril tiril giyinir, eşlerini karşılarlardı. 
Eve kol kola gidilirdi” 

Özellikle erkek katılımcılarca dillendirilmeyen 
bir başka değişikliğe de kadınlar dikkat çekti. 
Doğu Anadolu’da görece daha yaygın bir 
sosyal gerçeklik olan birden fazla kadınla 
evlenmenin, göçle Büyükada’ya da taşındığı 
vurguladılar. 
Eski komşular, eski düğünler, eski dostluklar 
özlemle anılırken, yeni kuşak kadınların 
büyüklerinden dinledikleri anılar ile kendi 
tecrübeleri arasında çarpıcı bir değişiklik 
durumu ortaya çıktı: 
“Ben kendim için değil de, çocuklarımız için 
endişeliyim. Keşke daha böyle sosyal faaliyetleri 
olan, ne bileyim buralarda. Bişey olup…Adalılar‘ın 
karşılara göç etmemesi… Eğer göç etmezse Adalılar, 
gerçek Adalılar veya sonradan gelen Adalılar… 
Gelmişler    birlikte… Diyaloglar daha  iyi olacak. 
Belki o gelen göç edenler var ya şimdi… Onlar 
daha adamızı mahvetmemeleri açısından, İnşallah 
herkes buralardan ev alır da, dışarıdan gelenler fazla 
burda kalmaz… Öyle yani.”

Niteliksel çalışma sırasında Büyükada 
ekonomisinin yakın geçmişine ilişkin ilginç bir 
bulguya ulaşıldı. Özal döneminde, Musevi 
vatandaşların Büyükada’da önemli miktarda 
yatırımı olduğu, bu yatırımlarda işçi olarak 
çalıştırılmak üzere Büyükada’ya göç gelindiği 
belirtildi. 1999 depremi sonrasında, Musevi 
mülk sahiplerince satışa çıkartılan Adalar’daki 
varlıkların önemli bir kısmı, daha önce bunların 
inşasında çalışmış olan işçiler tarafından uygun

the changing of the education conditions 
and the negative effects of them. Their 
impossibilities to have school education 
and their positive ideas for the schools of 
minorities in the island about this subject 
have occured with these sentences:
“However, they should not have been closed, in my 
opinion. Because we did not get harm from them, 
they were good people.”

It is stated that the Island was much 
cleaner and pure, and the current status is 
complained. 
“What is changing? Formerly, in our childhood 
periods, this time square was very important for us. 
This time square was just like parade area. Everyone 
would wear very beautiful dresses. Here would 
be an exhibition area with the goodly perfumes. 
Now, they are lost. The population has increased 
so much, many people have migrated to here, and 
they are going and coming. I mean, the life gets 
monotonous when it gets distinct from some of the 
traditions. It becomes a little automatic.” 

Some have emphasized that the relations of 
the groups in the Island are disconnected 
and the relations are low. They have also said 
that all of the people would live altogether, 
no one would be at fault, everyone would 
respect for each other, but now, there are 
not such things anymore. 
“Assimilated. They were married with another 
people, migrated from here, but nested with 
each other. Also, much more than us. For example, 
we would exchange bairam greetings in a small 
environment in İstanbul, but in here all of the 
Islanders would exchange bairam greetings with 
each other. Everyone would shake their hands, 
kiss together, they would have great respect for 
someone without fail.”
  
“They would dress well, go to the restaurant and 
bar room… They would have fun till late at nights 
at 3-4. We lived like a modern village. But now, the 
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fiyatlarla satın alınmış. Bu şekilde, önemli 
miktarda varlık, toplumun bir kesiminden 
bir diğer kesimine el değiştirmiş. Deprem ve 
adanın değişen demografik ve kültürel yapısı 
nedeniyle adada gayrimenkul fiyatlarının da 
son 20 yılda önemli ölçüde düştüğü görülüyor.
“12 Eylül ’den sonra adada… Özal hükümeti 
döneminden sonra adada çok büyük bir değişim 
oldu. Bu değişimlerden en büyüğü bir kere inşaat 
sektörü olarak gelişti. O da tabii bir talepten dolayı, 
işte biraz önce söyledim Musevi vatandaşların 
adayı tercih etmesinden dolayı inşaat sektöründe 
çok büyük talepler doğurdu… Van’dan çok geldi 
hocam o dönemler işte, şeyde… Özal döneminde 
ve o insanlar burada çalıştılar. Tabii ki çalışırken 
de o emeklerinin karşılığını çok da güzel aldılar. 
Çünkü İstanbul’ da veya değişik semtlerde alınan 
ücretlerin iki misli tarzında bir ücret alınıyordu 
çünkü adada.(…) “99 depreminde hocam… Çünkü 
Musevi vatandaşlar o depremde diyebilirim ki 
%70 o depremde, o siteleri tercih ettiler, adayı terk 
ettiler, taşındılar. Şimdi de işte mesela Maltepe’ de 
Bostancı’ da atıyorum, 150 bin liraya aldığınız bir 
daireyi, adada 300 bin liraya alabilirdiniz. Şimdi 
tam tersine dönüştü hocam. Şimdi Maltepe’ de 
500-600 bin liralık daireyi aynı eşdeğer adada 200 
liraya -300 liraya alabilirsiniz. Tam tersi bir değişim 
oldu. Dolayısıyla bu değişim neticesinde burada 
çalışan o insanlar yer aldılar. Esnaf oldular. Değişim 
böyle başlamış oldu hocam. Yani o kültür kalmadı. 
Dediğim gibi ben de Anadolu çocuğu sayılırım, ben 
de bir köy gibi yerde doğdum, büyüdüm. İnsanların 
kendi kültürlerine sahip çıkmaları çok doğal ve 
çok da güzel bir şey, ben onu yadsımıyorum, asla 
da eleştirmiyorum ama yaşadığı yerde insanlarla 
uyum sağlanması çok önemli ama o uyumu 
maalesef gösteremediler. Zorluk da çekiyorlar… 
Hala da böyle hocam, maalesef böyle. Dolayısıyla 
bu değişimi gören o insanlar genellikle Antalya’yı, 
Bodrum’u, İzmir’i şurayı burayı tercih ettiler, daha 
önce yaşayan insanlar.”
 
Heybeliada’da ise sanatoryumun kapanmasının 
ciddi ekonomik gerilemeye neden olduğu 
kaydediliyor. Çok sayıda hastane personeli, 

Island is not interesting for me, actually. It is not like 
before. That’s the Greeks have gone away and the 
Island has finished.”

They have stated that there is not the same 
sense in the island anymore, and they are 
uncomfortable with the degeneration of 
the natural system and being detected as 
just a touristic place. They speak about the 
former values with praise, the importance 
of that former regard, respect and order is 
emphasized. It is stated that the Island has 
changed too much in terms of economical 
and cultural. 
 
Some of the participants emphasized that 
previously everyone would produce their 
own products, everyone would work with 
their hand from piano tuner to shoe repairer. 
However today, they say to be obliged to 
endure an island that the excursionists come 
and go by polluting.

Some of the people being interviewed 
have complained that the previous relations 
with different groups were very respectful 
and good, but with the migrations to the 
Island, the values and the life style have been 
degenerated. 
“Many things have changed. There was a fish culture 
in the restaurants of this island. Now, the smell of 
pancake with spicy meat filling and meat doner is 
given off odour. There was a culture in this island 
to sit on the beach. Finished. When the ferries 
were approaching to the island, the women would 
dress as clean as a new pin, they would meet their 
husbands. They would go to home arm in arm.”

The women have taken attention to another 
change that is not expressed by the men. 
They have emphasized that marrying with
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hastalar ve aileleri ile oluşan tüketim hacmi 
oldukça canlı bir ekonomi oluştururken, 
hastanenin kapanması ile Heybeliada ekonomisi 
bu canlılıktan çok büyük ölçüde mahrum kalmış.
“Sanatoryumun adaya iki etkisi vardı. Birincisi sağlık 
yönünden. Yani sanatoryum, verem hastanesi filandı 
ama yani neredeyse bir devlet hastanesi kadar şeyi 
vardı... kapasitesi vardı. Yirmi dört saat açıktı. Ondan 
sonra ne bileyim, ekonomik yönden derseniz 
toplam bin üç yüz yatak galiba, erkekler ve bayanlar. 
Yanlış da söylemeyeyim rakamı ama.” 

Genel anlamda Adalar’daki ekonominin 
önemli ölçüde mevsimlik olduğu, yazın ve 
özellikle hafta sonları oluşan iç ve dış turist 
ve günübirlik ziyaretçi akınıyla ortaya çıkan 
ticaretin adaya can suyu kattığı; kışın ise, bu 
canlılığın yok olma düzeyine düştüğü, hafta içi 
iş yoğunluğunun hafta sonuna göre çok daha 
düşük olduğu, dolayısıyla Adada’ki pek çok 
kişinin yazın çalışıp kazanma ve kışın harcamaya; 
haftasonu çalışıp haftaiçi dinlenmeye dayalı bir 
ekonomik döngüye tabi olduğu ortaya çıkıyor. 
Mevsimlik döngüyle çalışan ada ekonomisi, 
genellikle düşük nitelikli iş gücü gerektiren 
hizmet sektörlerinden oluşuyor. Bu anlamdaki 
bir ekonomik yapı, eskiden gayrimüslimlerin 
olan işlerde çalışan eğitim düzeyi görece düşük 
işçiler için oldukça cazip olanaklar sunuyor, 
İstanbul’un ortalamasına göre daha iyi gelir 
kazanmalarına zemin oluşturuyor. Bu durumun, 
hem dışarıdan işçi çekmesi hem de gelen 
işçilerin Adalar’da kalıcı olmaları açısından etkili 
olduğu söyleniyor. 
Sonuç olarak, ülkemize ait genel ve Adalar’a 
özgü dinamiklerin etkisindeki şehirleşme 
süreci, Adalar’ı “Adalılar”a özgü bir yaşam 
alanı olmaktan çıkarıp, alt, orta ve üst gelir 
gruplarının kendilerine ait alt yaşam alanlarında 
buluştuğu ortak bir uğrak yerine doğru 
eviriyor.
 “Ada eskiden normal bir yerdi, şimdi artık turistik bir 
yere yöneliyo. Ya turist sayısı artıyo, Arap çok geliyo 

more than one woman which is a social 
reality, relatively more common in Eastern 
Anatolia, has come to Büyükada with 
migration. 

While the former weddings, former 
friendships are remembered longingly, an 
interesting change has occured between the 
memories of old people and the experiences 
of new generation women: 
“I’m worried about my children, not for myself. 
I wish there were much more social activities in 
here. Something like that… In order to prevent 
the islanders to migrate to opposite sides… If 
the islanders do not migrate, the real Islanders 
or subsequent Islanders… They have come 
together…. The dialogs would be better. Perhaps, 
the new immigrants… In order to prevent them 
to ruin our Island, hopefully everyone can take a 
home in here, and the foreign people cannot stay 
here so long… That’s it.”

An interesting finding is reached about the 
recent past of Büyükada economy in course 
of the qualitative research. In the period of 
Özal, there were very important investments 
of the Jewish citizens, and people migrated 
to Büyükada in order to work in these 
investments. These buildings were put up 
for sale by the Jewish owners after the 1999 
earthquake, a considerable part of the assets 
in the Islands were bought at affordable 
prices by the employees who worked in 
the construction of these buildings. In this 
way, a serious number of assets passed into 
other hands of the society. Because of the 
earthquake and the changing demographics 
and cultural structure of the Island, the prices 
of real estate in the Island have significantly 
decreased in the last 20 years.
“In the Island after September 12th… There has 
been a very big change in the Island after the 
period of Özal’s government. One of the biggest of 
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mesela. Onun dışında günü birlik olarak çok akın 
oluyo buraya. Yani değişim o şekilde oldu. Eskiden 
sadece adanın yazlıkçı kesimiyle her zaman sabit 
olan kesimi vardı. Şimdi daha farklı, ticaret daha fazla 
el değiştirdi, farklılıklar yaşanıyo bu konuda.”

EV VE ADA DIŞI ZİYARET VE İLİŞKİLER
Ada dışı
Genellikle özel durumlarda, gereksinim 
duyulduğunda İstanbul’a gidildiği anlaşılıyor. 
“Doktor olayı olursa işte sağlık sorunlarımız olursa 
gidiyoruz. Yani bunun dışında pek çok özel bir şey 
olursa gidiyoruz.”

Kültürel açıdan Adalar’da yeterli faaliyetler 
olmadığından ya da adada yaşamayan 
arkadaşlarla buluşmak üzere daha çok 
İstanbul’a gidildiği de belirtilenler arasında. 
Gençliklerinde daha iyi bir eğitim almak için 
İstanbul’da bulunduklarını da söyleyenler oldu.
 “Şimdi şöyle söyliyim. İstanbul artık beni boğuyor. 
Neden boğuyor? Çok zorunlu olmadıkça İstanbul’a 
inmiyorum.”

Ada dışına çıkma sıklığı ihtiyaçlar ve yaş 
gruplarına göre değişiklik gösteriyor. 
Gençler özellikle sinema ve tiyatro gibi 
sosyal gereksinimlerini karşılamak ve giyim 
kuşamlarını satın almak ya da bir alışveriş 
merkezinde vakit geçirmek için ada dışına 
çıktıklarını ifade ettiler. Yaşlıların daha çok 
sağlık hizmeti almak için Ada dışına çıktıkları 
görülüyor. 

Ev dışı
Katılımcıların büyük çoğunluğu;restoranlara ve 
kahvelere giderek günlerini değerlendirdiklerini 
belirtti. Bazıları ise, evde olmaktan daha 
çok hoşlandıklarını söyledi.  Derinlemesine 
Görüşmelere katılanlar, genel olarak yaşları, iş 
yoğunlukları ve sağlık sorunları nedeniyle sosyal 
aktiviteler gerçekleştirememekte olduklarını 
anlattılar. Büyükada Kültür Derneği’nden, 

these changes has developed as the construction 
sector. Of course because of a request, as I have 
mentioned above, the Jewish citizens preferred to 
live in the Island, it had created very big demand 
for the construction sector… Many people came 
from Van, at that time… In the period of Özal, and 
they had worked here. Of course, while working, 
they received the recompense for their work with 
a very good salary. Because they would take a 
salary in the Island two times more than people 
working in İstanbul or anywhere. (…) In the 99 
earthquake… I can say that in that earthquake, 70 % 
of the Jewish citizens left the island, they preferred 
these sites. And at that time, for example, you 
could buy an apartment in the island with a price 
of 300 thousand liras, while you could take the 
same apartment in Maltepe, Bostancı with a price 
of 150 thousand liras. And now, the situation goes 
against the grain. Now, you can buy an apartment 
in the island with a price of 200-300 thousand liras, 
while you can take the same apartment in Maltepe, 
Bostancı with a price of 500-600 thousand liras. We 
have a reverse situation. Therefore, as a result of this 
situation, the people working here have bought 
lands. They have become craftsmen. The change 
has started in this way. I mean, that culture has been 
lost. As I said, I’m like an Anatolian child, I was born 
and grown in a place like a village. It is a very natural 
and good thing for people to own their culture, 
I don’t deny it and I never criticize, but it is very 
important to accommodate with the living place, 
unfortunately they couldn’t. They have difficulty, 
too… It is still like that, unfortunately. Therefore, 
people seeing this change have preferred to live 
in Antalya, İzmir, Bodrum, and here and there, they 
would live in the Island beforehand.”

It is stated that the closing of the sanatorium 
has caused an important economical 
recession in Heybeliada. While the 
consumption volume consisting of many 
hospital staff, patients and their families 
would create buoyancy, with the closing of 
the hospital, the economy of Heybeliada 
devoid of this buoyancy situation to a large 
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bu derneğin yaptığı ve Belediye’nin şube 
müdürlüklerinin içinde yapılan güzel 
etkinliklerden söz edildi.

Odak Grup Görüşmelerine katılanlar 
Dışarıda vakit geçirmeyi, restoranlara gitmeyi 
sevdiklerini ama en çok gidilen yerin ‚‘kahve‘‘ 
olduğunu vurguladılar. Genç olanlar adada 
sosyal aktiviteler olmadığı için boş zaman 
öldürdüklerini yakınarak anlattılar. Yetişkinler 
ise genelde daha çok doğal ortamda vakit 
geçirmekten keyif alıyor. 

ADALAR’IN GEÇMİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ 
OLMA
Ada halkının Adalar’ın geçmişine dair 
bilgilerinin çok yüzeysel olduğu görüldü. 
Gençler, Adalar’ın geçmişini “eskiler” 
diye nitelendirdikleri yaşça büyük aile 
mensuplarından, diğer Adalı büyüklerinden 
öğrendiklerini ifade ettiler. Ayrıca 
herkesin, kitaplardan, eski fotoğraflardan, 
duyduklarından, Adanın geçmişi ile ilgili “bazı 
şeyler“ öğrendiği ortaya çıkıyor. Katılımcılar, 
Ada’nın bir sürgün yeri olduğu ve eski 
mimarisi hakkında bilgi verdiler. 

Adalar’da görülmesi gereken yerler
Görüşülen kişilerden bazıları, Adalar’ı 
sokakları ile bir bütün olarak görmenin 
gerektiğinden söz etti. Büyükada’da Aya 
Yorgi Kilisesi, Aslankayalıkları, Dilburnu, 
Rum Yetimhanesi, Haliç Koyu ile doğal 
koylarını ve eski bağ bahçelerinin görülmeye 
değer olduğu vurgulandı. Ayrıca,  Adalar 
Belediyesi’nin açmış olduğu Müze de anıldı. 
“Kiliselere gidebilirsiniz. Camilerine gidebilirsiniz. 
Bunlar tarihsel şeyler olduğu için söylüyorum. Aya 
Yorgi var. O tepeye çıkabilirsiniz. Yetimhane var 
yukarıda ahşap bir bina, oraya gidebilirsiniz. Vaktiniz 
var mı bilmiyorum. Buradan İş Bankasından sola 

extent. 
“The sanatorium had two effects on the island. First, 
in terms of health. I mean the sanatorium was a 
tuberculosis dispensary, but it had a capacity almost 
as well as a public hospital… It would be open for 
24 hours. Then, I guess there were one thousand 
and three hundred beds, men and women. I guess 
like that, I do not want to say the number false.”

It seems generally that the economy 
of the Islands are significantly seasonal, 
the commerce occurring with the influx 
of domestic and foreign tourists and 
excursions in summers and especially at 
the weekends is a lifeline for the island; 
but in winters, this buoyancy decreases 
so much that it seems to finish, therefore, 
many people in the island are dependent 
on such an economic cycle that they earn 
in summers and spend in winters, and 
wok at weekends, rest at weekdays. The 
economy of the island operating with the 
seasonal cycle generally consists of service 
sectors requiring low-skilled labor. Such an 
economic structure provides very attractive 
advantages for workers whose level of 
training is relatively lower and who would 
work in the entertainments of the non-
Muslims, and forms a basis for them to earn 
better than the average of İstanbul. It is said 
that this situation is effective for the island 
to take worker and for the workers to be 
resident in the Islands.  

As a result, general urbanization process 
in our country and under the influence of 
specific dynamics of the islands has removed 
the Islands from being a unique living space 
for the „Islanders“, and converting the islands 
through a common popular place of the 
lower, middle and upper income groups.
“The Island was formerly a normal place, now it is 
becoming a touristic place. The number tourists 
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dönüp dümdüz karşıya geçtiğinizde kilise var, oraya 
gidebilirsiniz. Aynı güzergâhtan biraz daha çapraz 
gidince Hamidiye Camisi var. Hımmmm başka… 
Buralara gidebilirsiniz.”

“Eski kiliseler var orada ihtişamı görebilirsiniz mesela 
yukarda Hamidiye Cami var. Aya Yorgi tepesindeki 
biliyorsunuz 23 Nisan ve 24 Ekimde bir ayin yapılan 
yer var.” 

Katılımcılar, Heybeliada’da görülmesi gereken 
yerler olarak İsmet İnönü’nün ve Hüseyin 
Rahmi Gürpınar’ın müze olarak kullanılan evleri, 
dünyaca ünlü Ruhban Okulu, Terki-dünya 
Manastırı, Ortodoks Kilisesi, Yahudi Havrası’nı 
belirtti. Ayrıca, Heybeliada’da Çamlık, Domuz 
Tepesi ve Âşıklar Tepesi de önerildi.

“Kültürel mozaik dediğimiz şey, Heybeliada’da 
mevcuttur.”

GELECEKLE İLGİLİ PLANLAR VE 
BEKLENTİLER
Gelecekle ilgili sorular, 50 yaş altındakilerle 
yapılan Odak Grup Görüşmelerinde 
soruldu. Birkaç katılımcı İstanbul’da (karşıda) 
yaşamak istediğini söylemiş olmakla beraber, 
görüşülenlerin çoğu bundan sonraki 
hayatlarını adada geçirmek istediklerini 
net bir şekilde dile getirdi. Onlara göre, 
huzur verici olması, adanın vazgeçilmeyecek 
özellikleri arasında başı çekiyor. Her ne 
kadar adanın değişmesinden yakınsalar da, 
onları adaya bağlayan çok güçlü bağlarının 
bulunduğu belirttiler. Öncelikle çoğunun 
adada doğmuş olması, çocukluk, gençlik 
dönemlerinin burada geçmesi, yani arkada 
ciddi bir geçmişin olması, anıların birikmesi 
dile getirildi.

“Allah kaza bela vermese, ada suyu bana hoş geldiği 
için özlerim bırakamam toprağımı. Eeeee zamanla 
nolur bilinmez ama kesinlikle bi kolumuz burada. 

are increasing, for example there are many Arabs 
coming to Island. Moreover, there is so influx 
to here as excursion. I mean, the change has 
occured in this way. There were only summer 
house vacationists and the continuous residents 
in the past. Now, very different, the commerce 
has changed hands, there are differences for this 
subject.”

VISITS AND RELATIONS OUTSIDE HOME 
AND ISLAND
Outside the Island
It is understood that people go to İstanbul 
generally for specific conditions and when 
necessary. 

“When we have a health problem we go. I 
mean, except of this, if there is a very specific 
thing, we go to outside of the Island.”

It is also stated that people go to İstanbul 
as there are not sufficient activities in the 
islands in terms of cultural activities, or in 
order to meet friends not living in the island. 
There are also people who stayed in İstanbul 
in order to get a better education in their 
youth. 
 
“I want to say like that… İstanbul bores me 
now. Why? I do not go to İstanbul, if you can 
help it.”
 
The frequency to go outside the island 
changes according to needs and age groups. 
The youth stated that they go outside the 
island in order to meet the social needs such 
as cinema and theatre, and to buy dresses, 
and to spend time in shopping centers. The 
olds mostly seem to go outside the island in 
order to get health care.

Outside the Home
Large majority of the participants have
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Yani hiç bişey yapmasam da ayağım buraya bassın.” 

Öte yandan, adadan gideceğini belirtenler 
de bulunuyor:
“Açıkçası ben en kısa zamanda buradan gitmeyi 
düşünüyorum. Onun nedeni de okulum. Ayrıtten 
burda okuduğum mesleği idame ettirebileceğimi 
düşünmüyorum. Çünkü o işi burda yapabileceğim 
bir alan yok.”

Çocuğu olan ya da evlenmeyi düşünen 
katılımcılar, ileride çocukları olursa kendileri 
gibi onların da adada yaşamalarını 
istemediklerini söylediler. Bunun sebebi 
olarak, adanın temel eğitim düzeyinden 
sonraki aşamada bir şey sağlayamadığını 
vurgulamışlar ve tıpkı kendileri gibi, 
çocuklarının da sosyal aktivite yoksunluğu 
yaşamalarını istemediklerini belirtmişler. 
“Valla ben söyliyim karşıda yaşamak isterim. Sosyal 
aktivite sıfır. İşiniz varsa işe, işiniz yoksa evdesiniz. 
Yani ne biliyim bi çay, kahve bi sohbet ortamı pek 
az oldu. Tabi çoğu da kaçtı, karşıda İstanbul’da 
oturuyolar.”

Öte yandan bazı katılımcılar da, çocuklarının 
gelecek planları konusunda bir şey söylemek 
istemediklerini, çocukların kendi istedikleri 
yerde yaşayabileceklerini dile getirdiler.

Araştırmada görüşülen ada gençlerinin genel 
olarak adada uzun vadede yaşama eğiliminde 
olmadığı görüldü. Görüşülen yaşlıların bir 
kısmı ise çocuklarının eğitim için adadan 
ayrılsa bile, adaya geri gelmelerini bekleniyor. 
Bu durum, adada sürekli olarak ikamet 
eden Ada nüfusunun yaş ortalamasının hızla 
yükselebileceği yönünde bir işaret olarak 
değerlendirilebilir. Gerek ekonomik gerekse 
eğitimle ilgili olarak ya da sosyal sorunlardan 
dolayı bir tersine göç eğilimi de gözleniyor. 
Daha önceden adada yaşayan Adalılar bu 
nedenlerle Ada dışında

stated that they use their days by going to 
restaurants and coffeehouses. Some have said 
that they much more enjoy staying at home. 
Participants of the In-depth Interviews have 
said that they cannot perform social activities 
because of their ages, workloads and health 
problems. People have also spoken about 
the Culture Institution of Büyükada, and 
the beautiful activities performed by this 
institution and in the branch directorate of 
the Municipality. 

Participant of the Focus Group Interviews 
have emphasized that they like spending 
time outside, going to restaurants, but the 
most preferred place is the “coffeehouse”. 
The young people have expressed by 
complaining that they kill time as there is not 
social activities in the Island. The old people 
generally enjoy spending time in the natural 
environments. 

HAVING KNOWLEDGE ABOUT THE 
HISTORY OF THE ISLANDS
It has been seen that the Island residents 
have smattering about the history of the 
Islands. The young have stated that they 
have learned the history of the Islands from 
their older family members called as “olds” 
and from other old Island ers. Moreover, 
it emerges that everyone has learned 
“something” about the history of the Island 
from the books, the old photographs, and 
what they heard. The participants have 
given information about the Island to be a 
detention colony and its old architecture. 

Places to be visited in the islands
Some of the participants have said that the 
Islands should be seen with its streets as a 
whole.
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çözümler aramakta.
“Bişi söyleyebilir miyim? Benim oğlum 6. sınıfa gidiyo. 
Bu sen bana diyor ki baba beni bu okuldan al.”

“Hiç bi şey yok, hiç bi şey yok, gelin akşam gidin 
hep bütün kahvelerde hep gençler, çalışma olanağı 
sıfır… yani her şey sıfır… hastane yok, doğru dürüst 
eğitim yok… altı yaşına gelen bütün çocuklar açık ve 
net söyleyeyim durumu iyi olanlar hepsi karşıya…
hepsi.”

“Yoookkk… hiçbir şey yok. Yani  geçmişimi 
seviyorum. Pişman değilim, iyi ki yaşamışım, iyi ki 
Büyükadalıyım. İyi ki şeyim ama geleceğim için 
endişeliyim. Ben kendim için değil de çocuklarımız 
için endişeliyim. Keşke daha böyle sosyal faaliyetleri 
olan ne bileyim buralarda  bişey olup… adalıların 
karşılara göç etmemesi… eğer göç etmezse adalılar, 
gerçek adalılar veya sonradan gelen adalılar…
gelmişler    birlikte… diyaloglar daha  iyi olacak 
belki o gelen göç edenler var ya şimdi… onlar 
daha adamızı mahvetmemeleri açısından inşallah 
herkes buralardan ev alır da dışarıdan gelenler fazla 
burda kalmaz… öyle yani.”

“Ya eğitimle ilgili de lisemiz de var, orta okulumuz da 
var ilkokulumuz da var ama…kalitemiz yok.”

Ada yaşamında hayatı kolaylaştırıcı ve 
destekleyici hizmetler açısından, görüşülen 
ada halkının kuvvetle talep ettiği beklentileri 
olduğu kaydedi. Onlardan alınan bilgiler 
birleştirildiğinde çok daha yaşanılası bir ada 
için aşağıdaki öneriler geliştirilebilir.

ÖNERİLER
Araştırmadan elde edilen bulgular dikkate 
alındığında, çeşitli dini ve etnik kimlikte adaya 
yerleşmiş küçük grupların birbirine açık ve 
hoşgörülü olmasını sağlamak; sanat, kültür ve 
spor alanlarında belli bir doygunluğa gelmiş; 
özellikle gereksinim duyulduğu açık olan eğitim 
ve sağlık hizmetleri alan bir ada halkından

Aya Yorgi Church, Aslankayalıkları, Dilburnu, 
Greek Orphanage, the Golden Horn Bay and 
natural coves are emphasized to be seen 
in the Büyükada. Moreover, the Museum 
opened by the Islands Municipality is said.
“You can go to churches. You can go to mosques. 
I say these as they are historical. There is Aya Yorgi. 
You can climb that hill. There is an orphanage, 
wooden building, you can go there. I do not 
know whether you have time. When you turn left 
from here İş Bank, and go straight ahead, there is 
a church, you can go there. And when you go in 
the same way a little crosswise there is Hamidiye 
Mosque. Aaaaa, another… You can go these 
places.”

“There are old churches for example, you can see 
in there the magnificence, and there is Hamidiye 
Mosque. You know there is place in the Aya Yorgi 
hill where a religious ceremony is performed on 
April 23rd and September 24th.”

The participants have also suggested seeing 
the houses of İsmet İnönü and Hüseyin 
Rahmi Gürpınar which are now used as 
museum, the world-renowned Clergy School, 
Ayios Spirodon Monastery (Terki-Dünya 
Monastery), Orthodox Church, the Jewish 
Synagogue, Piney, Pig Hill and Lovers‘ Hill in 
Heybeliada.
“What we call as the cultural mosaic is available in 
Heybeliada.”

FUTURE PLANS AND EXPECTATIONS
The questions about future have been 
asked in the Focus Group Interviews to 
people younger than 50 years. Although a 
few participants have said to live in İstanbul 
(opposite), many of the participants have 
clearly stated that they want to live in the 
Island till the end of their life. According to 
them, the Island to be restful takes the lead 
for them among the essential features of the 
Island. Although they have complained
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ortaya çıkacak sinerjiden, yeni kuşakların 
da faydalanmasını temin etmenin gerekliliği 
ortaya çıkıyor. Birçok sorun, doğrudan 
doğruya Adalar Belediyesi’nce ya da Adalar 
Belediyesi’nin başka kişi, kurum ve kuruluşlarla 
ortak olarak yapabileceği çalışmalarla, 
en azından kısmen çözümlenecek gibi 
görünüyor.

Niteliksel araştırma sonuçları dikkate alınarak 
ve zor da olsa hayata geçirilebilecek olmasına 
özen gösterilerek hazırlanan öneriler aşağıda 
sıralandı;
1. Eğitim hizmetlerinin gereksinime göre 
yeniden biçimlendirilmesi ve acilen 
uygulamaya konulması. 
2. Sağlık hizmetlerinin gereksinime göre 
yeniden biçimlendirilmesi ve acilen 
uygulamaya konulması. 
3. Ulaşım hizmetlerinin gereksinime göre 
yeniden biçimlendirilmesi ve acilen 
uygulamaya konulması. 
4. Ada içindeki ulaşım ve çevre koşullarının 
yeniden gözden geçirilmesi.  
5. Zenginlerin Adalar’a yatırım yapmak üzere 
özendirilmesi. 
6. Doğanın ve tarihi eserlerin korunması, tarihi 
mekânların restore edilmesi ve halka açık 
yerler haline getirilmesi. 
7. Tekne ve fayton imalatı için atölyelerin 
açılıp işletilmesi. 
8. “Lefter Futbol Okulu”, “Binicilik Okulu gibi 
değişik okulların açılması. 
9. Gençlere meslek edindirmek ya da boş 
zamanlarını değerlendirmek amacıyla kurslar 
düzenlenmesi. 
10. Yaşlı bakım evlerinin açılması. 
11. Adaya yerleşmek üzere gelen kişilerle 
ilgili uyum sorunlarını çözümlemek amacıyla 
oryantasyon programlarının hazırlanıp 
uygulanması. 
12. Adada yaşayanları kaynaştıracak, “birlikte

about the change of the Island, they have 
stated that they have very strength relations 
connecting them to the Island. They have 
primarily said that because many of them 
were born in the Island, they lived their 
childhood and youth period in there, there 
is a very important history, accumulation of 
their memories. 
“If does not give trouble or accident, I cannot leave 
my land, I miss here as the water of the Island is 
nice to me. Of course, we cannot know what will 
happen in the future, but certainly one of my arms 
is here. I mean, although I do not do anything, it is 
enough for me to keep my feet on the ground.”
 
On the other hand, they are people stating 
to leave the Island:
“To tell the truth, I think to go from here as soon 
as possible. The cause of that is my school. Also, I 
don’t think to be able to work in a job here related 
to my department. Because there is not an area for 
me here.”

The participants having children or planning 
to get marry have said that they do not 
want their children to live in the Island 
as themselves. They have also stated the 
cause of this as the Island does not provide 
anything after the primary education, and 
they do not want their children to live with 
the lack of social activities as themselves. 
“Actually I want to live in the opposite. There is 
no social activity here. If you have a job you go, 
otherwise you are at home. I mean, the atmosphere 
of chat with tea and coffee has decreased so much. 
Of course, many people have escaped to İstanbul, 
they live there.”
 
On the other hand, some of the participants 
have said that they do not want to say 
anything about the future plans of their 
children, their children will be able to live in 
wherever they want. 
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takılma”larına zemin hazırlayacak toplantılar 
düzenlenmesi.

TEŞEKKÜR
Avrupa Birliği, Türk Hükümeti ve Adalar 
Vakfı ortak çalışması olan “Türkiye’de Kent 
Müzeciliği’ne Giriş” isimli büyük bir projenin 
bir parçası olan ve “Adalar’a Göç Araştırması: 
Adalar’da Yaşayanlar ve Yaşamları Üstüne…” 
başlığını taşıyan Niteliksel Araştırma’nın hayata 
geçirtilmesinde katkısı olan herkese teşekkür 
ederiz. Bu anlamda başta proje koordinatörü 
ve müze küratörü Deniz Koç olmak 
üzere Adalar Vakfı ve Adalar Belediyesi 
başkanlarının ve çalışanlarının anılması gerekir. 

Kişilere ve bilgilere ulaşabilmemiz için 
ellerinden gelen her türlü yardımı yapan, 
dostlar Maden Mahallesi Muhtarı Sayın 
Rafet Garip, Nizam Mahallesi Muhtarı Sayın 
Şerif Ali Coşkuner, Heybeliada Muhtarı 
Sayın Aslı Yalap, görüşmelerimiz ve kişilerle 
koordinasyon sağlamamız için evinin 
kapılarını samimiyetle açan Sayın Mine Timur 
Bragner’e minnettarız. Ayrıca, öğrencilerimizi 
güzel yemekleri ile ağırlayan Büyükada’da 
Konak ve Prinkipo Restaurant; Heybeliada’da 
Adaturka Cafe, Burgazada’da Ergün Pastanesi 
ve Kınalıada’da Furkan Restoran’ın sahiplerine 
ve çalışanlarına çok teşekkürler.

Aslında en büyük şükranı duyduğumuz kişiler, 
görüşmelerimizde bizlerle değerli vakitlerini, 
bilgi ve deneyimlerini paylaşan, araştırmamıza 
katılan ve emeği geçmiş olan tüm  Adalar 
sakinleridir. Dileriz ki, hepsi de sağ olsunlar, 
sağlık içinde yaşasınlar.

Belma Akşit

It has generally been observed that the 
young participants aren’t tending to live in 
the Island in the long term. Some of the old 
participants expect their children to return 
the Island although they leave the Island for 
education. This situation may be considered 
as a sign for the average of age of the 
continuous residents in the Island to increase 
quickly. 

A reverse migration tendency is also seen 
because of both economic and education 
or social problems. The Islanders living in the 
Island formerly, search for solution outside 
the Island because these problems. 
“May I say something? May son is in the 6th class. 
And he says me to remove him from the school.”
 
“There is nothing, nothing, come and look in the 
evening, all of the young are in the coffeehouses, 
no job opportunity… I mean everything is null. 
There is no hospital, not a good education… all 
of the children after the six years old, I will say very 
clearly are in the opposite, having possibility.”

“Noooo… there is nothing. I mean I do not like 
my history. I’m not regretful, so I glad to do, so I 
glad to be from Büyükada. So I’m glad, but I’m 
curious about my future. Not for myself, for my 
children. I wish there were more social activities to 
prevent people from migrating to opposite… If 
the Islanders do not migrate, the relations would be 
much better with the newly coming people. I hope 
everyone will buy house in here to prevent people 
from degenerating our island, I hope the foreigners 
will not stay here for a long time… That’s it.”

“We have primary, middle and high school, but we 
do not have quality.”

In terms of the supporting and making easy 
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services for the life of the Island, there are 
some expectations of the Islanders that they 
request for strongly. When the information 
gained from them is joined, the following 
suggestions may be created for a more 
livable Island.

SUGGESTIONS
When the findings gained from the study 
are considered, the necessities occur as: to 
provide small groups settled in the island 
with different religious and ethnical identity 
to be open and permissive against each 
other; to increase the standards of arts, 
culture and sports; to provide a better 
education and health opportunities which 
are clear to be required; to enable the 
young generation to get synergy from the 
Island residents having the above services. 
Many of the problems seem to be solved 
at least partly by the Islands Municipality 
directly or by the corporate work of another 
person, institution and agency with the Island 
Municipality. 

The suggestions prepared by taking into 
consideration the results of the qualitative 
research and by caring to be actualized are 
as follows;
1. To be reformed of the education needs 
according to needs and to be performed 
immediately.
2. To be reformed of the health services and 
to be performed immediately.
3. To be reformed of the transportation 
needs and to be performed immediately.
4. To be re-analyzed of the transportation 
and environmental conditions in the Island. 

5. To be encouraged of rich people to invest 
on the Island.
6. To be protected of the nature, historical 
artifacts, to be restored of the historical 
places, and to be made public access places.
7. To be opened and operated of the facto-
ry in order to produce boat and pheaton. 
8. To be opened of different schools such as 
“Lefter Football School”, “Riding School”.
9. To be arranged of the courses for the 
young in order to provide employment or 
use their free times.
10. To be opened of the nursing and rehabi-
litation center for old persons.
11. To be prepared and performed of the 
orientation programs in order to solve the 
compliance problem with people coming to 
Island to settle in. 
12. To be arranged of the meetings in order 
to integrate the residents and to establish a 
ground for them to “hang together”. 
THANKS
Thank you everyone contributing to the realization of the Quali-
tative Research with the title of „RESEARCH OF MIGRATION TO 
ISLANDS: ABOUT THE RESIDENTS AND THEIR LIVES IN THE IS-
LANDS...“ and being a part of a big project titled as „Introduction to 
the Urban Museology in Turkey“  which is a joint study of European 
Union, the Turkish Government and the Islands Foundation.  In this 
sense, especially project manager Deniz Koç, the mayors and the 
employees of the Islands Foundation and the Islands Municipality 
must be remembered.
We appreciate Headman of Maden District Mr. Rafet Garip, Head-
man of Nizam District Mr. Şerif Ali Coşkuner, Headman of Heybeli-
ada Mrs. Aslı Yalap helping in any way in order to reach the people 
and the information, and Mrs. Mine Timur Bragner opening the 
door of her house genuinely in order to provide negotiations and 
coordination with people.  In addition, we thank you very much to 
the owners and employees of Konak ve Prinkipo Restaurant in Büyü-
kada; Adaturka Cafe in Heybeliada; Ergün Pastanesi in Burgazada; 
Furkan Restaurant in Kınalıada hosting our students with nice dishes.
Actually, the people whom we are grateful the most are all of the 
residents of the Island sharing their valuable times, knowledge and 
experiences with us, participating to our research and contributing 
efforts. We hope that, all of them to be alive, live in health.

Panorama: Arne Uebel
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GİRİŞ
İstanbul Adalar’a göç ile ilgili olarak 2012 yılı 
Mart-Mayıs aylarında  Maltepe Üniversitesi 
sosyoloji 3. sınıf öğrencileri1 ile birlikte 
yapılan niceliksel araştırmanın bazı bulguları 
burada sunuluyor. 

İLGİLİ ARAŞTIRMALAR  
İstanbul Adalar İlçesi/Belediyesi veya 
dünyada tanınan adıyla Prens Adaları 
hakkında Doğu Roma, Osmanlı ve 
Cumhuriyet dönemlerinden bazı belgeler 
ve araştırmalar vardır. Ancak, bu araştırma 
Türkiye’de köyden kentlere doğru olan 
göçlerin hızlandığı 1940 ve sonrası 
dönemlerdeki adaya göçlere odaklanır. 
Bu dönemde Türkiye toplumunun yapısal 
dönüşümü ve bu bağlamda köylerden 
kentlere doğru olan göçler üzerine literatür 
çok geniştir, burada sadece birkaç tanesine 
referans verilebilir (Akşit, 1998; Akşit 
ve arkadaşları, 1996). Adalar üzerine ve 
Adalar’ın her birisi üzerine yazılmış kitaplar 
vardır (Erdenen, 1962; Gülen, 1982; Libertus, 
2008; Kangür, 1996; Schlumberger, 1996; 
Türker, 2003, 2004, 2007; Şevki, 2004, 2007; 
Schild, 1998). Adalar’a benzeyen Kuzguncuk 
gibi mahalleler üzerine de tarihsel ve 
antropolojik bazı araştırmalar bulunur (Mills, 
2004; 2007, 2008). Daha genel olarak

INTRODUCTION
Here, we provide certain finds in the wake of 
quantitative study carried out by 3rd grade 
students2 at Maltepe University between 
March and May 2012, with respect to 
migration to Princes’ Islands district, Istanbul.

RELATED STUDIES 
There are several documents and researches 
on Princes’ Islands District/Municipality, 
namely, Princes’ Islands, dating back to 
Eastern Roman, Ottoman and Republican 
eras. Nevertheless, these studies focus on 
migrations to Princes’ Islands during 1940’s 
and after, when migration from country to 
cities increased in Turkey. In this period, there 
is a huge amount of studies in literature with 
respect to structural transformation of Turkish 
society and rural exodus; we will refer to 
a few here (Akşit, 1998; Akşit et al., 1996). 
There are books on each of Princes’ Islands 
(Erdenen, 1962; Gülen, 1982; Libertus, 
2008; Kangür, 1996; Schlumberger, 1996; 
Türker, 2003, 2004, 2007; Şevki, 2004, 2007; 
Schild, 1998). There are some historical and 
anthropological studies on neighbourhoods 
like Princes’ Islands, such as Kuzguncuk (Mills, 
2004; 2007, 2008). The researches which 
deal more generally with migrations to 
Istanbul and which compare  

İstanbul Adalar İlçesi‘nde Toplumsal Yapı ve Göç Araştırması: Niceliksel Alan 

Araştırması, 2012

Study on Social Structure and Internal Migration in Princes’ Islands of 

Istanbul: Quantitative Fieldwork, 2012

Bahattin AKŞİT1

1Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi. 
Academic Member Sociology Department Maltepe University
2Anketinin geliştirilmesi, adalarda uygulanması ve kodlama aşamalarında bu araştırmaya katılan SOS 304 Uygulamalı Sosyolojik Araştırma 
dersinin öğrencileri soyadı sırasına göre şöyledir:
Alphabetical order of students who attended the course no SOS 304. Applied Sociological Researches, in the stage of survey development, 
implementation and coding is as follows: 
Zeynep Akarca, Seda Aksoy, Gülşah Baş, Özgür Bilgiç, Hakan Nuri Cabar, Sercan Coşkunoğlu, Ömer Faruk Çetinkaya, Mihai Pantelimon 
Dragutescu, Begüm Eken, Sıla Kabasakal, Gamze Zeynep Karaca, Gamze Omurtak, Ceyda Öztop, Beste Sevde Öztürk, Fatmasena Öztürk, 
Mehtap Pulat, Ece Tekin, Hamide Yaşar.
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former and new locals of Istanbul shall be 
incorporated in more extensive content of 
hereby study (Güvenç, 2009). The theoretical 
frame and literature of hereby study can 
be extended so as to include researches on 
culture and identity in parallel to general 
migration studies. Nevertheless, the present 
bibliography contains a limited number 
of references, instead of including entire 
framework and literature (Akşit, 1998; 
Burke, 2006; Geertz, 2010; Kandiyoti and 
Saktanber, 2003; Mills, 2004, 2007, 2008;  
Neyzi, 1999; Örs, 2009; Pultar, İncirlioğu, 
Akşit, 2003; Tomlinson; 2004).

METHODOLOGY
According to Address-Based Population 
Registration System (ADNKS), total 
population of Princes’ Islands district is 
13880, who are resident in 4500 domiciles. 
Within the scope of establishing the 
sample framework of quantitative study, we 
demanded from Turkish Statistical Institute 
(TÜİK) to form diagrams per 100 sections 
among locals of Islands, and to determine 
12 sections in each diagram by means 
of Probability Proportional to Size (PPS) 
Sampling method, pursuant to ADNKS. As 
a result, a sample of 45 diagrams and 540 
sections is formed. In the event of inability 
to find the residents of a certain address, the 
addresses above and below each address is 
requested from TÜİK as alternative sample 
addresses. In case of absence of residents 
in the sample addresses, or if such residents 
did not answer the survey, we interviewed 
with residents in alternative addresses. 
Distribution of samples on Islands pursuant to 
present method is as follows: Büyükada: 252; 
Heybeliada: 153; Burgazada: 60; Kınalıada: 
75. In each sample section, we interviewed 
with one major resident. 540 sections in 
sample are equal to 12% of domiciles on the 

İstanbul’a göçleri konu olarak alan ve eski 
İstanbullular ile yeni İstanbulluları karşılaştıran 
araştırmalar bu araştırmanın daha kapsamlı 
çerçevesi içersindedir (Güvenç, 2009). Bu 
araştırmanın göç araştırmalarına paralel daha 
da genel kuramsal çerçevesi ve literatürü 
kültür ve kimlik araştırmalarını kapsayacak 
şekilde genişletilebilir. Ancak, bu çerçevenin 
ve literatürün burada kapsanması yerine kısıtlı 
sayıda araştırma kaynakçada veriliyor. (Akşit, 
1998; Burke, 2006; Geertz, 2010; Kandiyoti 
ve Saktanber, 2003; Mills, 2004, 2007, 2008;  
Neyzi, 1999; Örs, 2009; Pultar, İncirlioğu, 
Akşit, 2003; Tomlinson; 2004)

METODOLOJİ
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine 
(ADNKS) göre İstanbul Adalar ilçesinin 
nüfusu, 13880 kişi olup 4500 hanede ikamet 
ediyor. Niceliksel araştırmanın örneklem 
çerçevesini oluşturmak üzere araştırmanın 
tasarımı doğrultusunda Türkiye İstatistik 
Kurumu’ndan (TÜİK),  ADNKS’ye göre 
İstanbul Adalar İlçesinde ikamet edenlerden 
100’er hanelik kümeler oluşturması ve 
her kümeden Büyüklüğe Orantılı Olasılık 
(Probability Proportional to Size, PPS) 
örneklem çekme tekniği kullanılarak her 
kümeden 12 hane belirlemesi istendi. Bu 
şekilde oluşan 45 kümeden 540 hanelik bir 
örneklem ortaya çıktı. Adreste oturanları 
bulamama ihtimaline karşı her adresin bir 
altındaki ve bir üstündeki adresler örneklem 
ikamesi adresler olarak ayrıca TÜİK’ten 
istendi. Örnekleme çıkan adreslerde kimse 
bulunamadığında veya ankete cevap 
vermeme durumu ortaya çıktığında ikame 
adrestekilerle görüşüldü. Bu yöntemle 
oluşturulan örneklemin Adalar’a dağılımı şu 
şekildedir: Büyükada: 252; Heybeliada: 153; 
Burgazada: 60; Kınalıada: 75. Örnekleme 
çıkan her haneden 18 yaş üstünde olan bir 
kişiyle görüşüldü. Örneklemdeki 540 hane  
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İslands. In consideration of residents in sample 
sections, the total covered population is 1739. 
On Princes’ Islands, the average number of 
residents per section is 3.22.
 The universe and sample include persons 
with permanent residence in Princes’ Islands, 
namely, who are included in Address Based 
Census. Hence, it does not contain persons 
who stay in Princes’ Islands temporarily, during 
summer or any season, with permanent 
residence elsewhere. Throughout the analyses, 
the residents on islands mean the ones with 
permanent residence, who are counted for 
Princes’ Islands in the census. One of the 
most important restrictions in quantitative 
study is that only the persons with permanent 
residence in Princes’ Islands according to 
Princes’ Islands Civil Registry are to determine 
the universe, whereas the remaining persons 
who temporarily live on islands are excluded.       

FINDINGS
Hereby study includes a survey on 540 
persons. The present report introduces 
findings in the wake of analysis regarding 
migration and other related variables. 

1. DISTRIBUTION OF PARTICIPATING 
ISLANDERS REGARDING GENDER, AGE 
AND EDUCATION LEVEL
The following Table 1 summarises the 
gender and age distribution of Islanders 
who reside in Princes’ Islands, are included in 
the sample and have responded the survey. 
The projected ratio of males and females 
on islands is fifty-fifty; whereas the actual 
proportion shows males 52% and females 
48% in total. On three islands, the number of 
men is higher than women, and on Burgazada 
and Kınalıada, percentage of men rises up to 
57%. Only Heybeliada hosts more females 
with %53. As for age distribution, age group

adadaki hanelerin %12’sini kapsamaktadır. 
Örneklemdeki hanelerdeki kişileri de dikkate 
aldığımızda kapsanan toplam nüfus 1739’dur. 
Adalar toplamında hane başına kişi sayısı 
ortalaması 3,22’dir.
Evren ve örneklem Adalar’da daimi 
ikametgahı olanları, yani Adrese Dayalı Nüfus 
Sayımında Adalar’da sayılanları kapsamakta 
olup adada geçici olarak, yazlık veya 
mevsimlik olarak oturup ikamet adresleri 
başka bir yerde olanları kapsamaz. Analizler 
boyunca adada oturanlar veya ikamet 
edenler dendiğinde adada ikamet adresleri 
olanlar ve nüfus sayımında Adalar ilçesinde 
sayılanlar içeriliyor. Niceliksel araştırmanın 
en önemli kısıtlılıklarından birisi sadece 
Adalar’da nüfus müdürlüğüne göre ikamet 
adresi olanların araştırmanın evreni olarak 
belirlenmek zorunda kalınması ve ikametleri 
başka yerlerde olup Adalar’da mevsimlik 
olarak oturanları ve Adalar’a günübirlik 
gelenleri dışlamış olmasıdır.      

BULGULAR
Bu araştırma, 540 kişiye anket uygulanarak 
yapıldı. Bu raporda göç ve ilgili diğer 
değişkenler çerçevesinde yapılan analizler 
sonucu elde edilen bulgular sunuluyor. 

1.  ARAŞTIRMAYA KATILAN ADALILAR’IN 
CİNSİYET, YAŞ VE EĞİTİM DÜZEYİ 
DAĞILIMLARI
Aşağıda, Tablo 1’de Adalar’da ikamet eden 
ve örnekleme çıkarak anketi yanıtlayan 
Adalılar’ın cinsiyet ve yaş açısından durumu 
özetleniyor. Adalar’daki kadın ve erkek 
dağılımının yarı yarıya olması hedeflenmiş, 
toplamda %52 erkek ve %48 kadın olarak 
gerçekleşiyor. Üç adada erkeklerin oranı 
kadınlardan fazla olup hatta Burgazada ve 
Kınalıada’da erkekelerin oranı %57’ye kadar 
çıkıyor. Sadece Heybeliada’da kadınların



51

Tablo 1: Araştırmaya katılan Adalılar’ın özellikleri   (ÖZET TABLO, N:540) (İstanbul Adalar, 2012)
Table 1: Features of Participating Islanders (PIVOT TABLE, N:540) (Princes’ Islands, Istanbul 2012)

Tablo 2: Adalarda oturanların eğitim durumları (N:540) (İstanbul Adalar, 2012)
Table 2: Education level of Islanders (N:540) (Princes’ Islands, Istanbul 2012)

Grafik 1. Adalar’da oturanların Adalar’a göre eğitim durumları
Chart 1. Education level of Islanders per island 

Tablo 3: Adalar’da oturanların cinsiyete göre eğitim durumları (N:540) (İstanbul Adalar, 2012)
Table 3: Education level of Princes’ Islands residents per gender (N:540) (Princes’ Islands, Istanbul 
2012)
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between 18 and 40 year-olds is represented 
more commonly on Burgazada and Kınalıada. 
Differences of gender and age between 
Islands are not statistically significant, and 
they do not affect findings. 

Table 2 and Chart 1 demonstrate 
educational level of residents in Princes’ 
Islands. There is no statistically significant 
difference between islands regarding 
education level. Burgazada comprises highest 
education level, since 35% of residents 
have a university or higher education level; 
interestingly, the highest rate of persons 
who aren’t graduated from any school is 
also on this island (10%). In consideration of 
educations level 1 to 5 on Table 2. average 
education level is very similar for Heybeliada 
(3.60) and Büyükada (3.56). Kınalıada comes 
fourth in terms of average education level 
(3.30) and percentage for university and 
higher degrees (17.6%). Rate of university 
and higher education level is 28.5% for 
Princes’ Islands, whereas it is 11% for entire 
Istanbul (www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.do?istab_
id=139). It is evident that Islanders have a 
much higher education level than Istanbul 
average.
Table 3 and Chart 2 shows educational level 
in Princes’ Islands according to gender. As the 
table and chart show, 8% of women are not 
graduated from any school, and this is more 
than twice of the rate for men. Men have 
slightly higher rate in terms of university and 
higher education level. Both rates are higher 
than average in Turkey and Istanbul. There is 
no statistically significant differences between 
educational levels of men and women in 
Princes’ Islands (P>0.05). 

oranı %53’tür. Yaş açısından da Burgazada ve 
Kınalıada’da 18-40 yaş grubu diğer iki adaya 
göre daha az temsil ediliyor. Cinsiyet ve 
yaş bakımından Adalar arasındaki farklılıklar 
istatistikî olarak anlamlı değildir ve bulguları 
etkilemez. 

Tablo 2’de ve Grafik 1’de Adalar’da 
oturanların eğitim durumları sunuluyor. Eğitim 
düzeyi açısından Adalar arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı fark bulunmuyor. Üniversite 
ve üstü eğitim düzeyi %35 olarak Burgazada 
en yüksek eğitim düzeyine sahip; ilginç bir 
şekilde herhangi bir okul bitirmemişlerin 
yüzdesi de bu adada en yüksek (%10). Tablo 
2’deki 1-5 arası eğitim düzeyleri dikkate 
alınarak hesaplandığında eğitim düzeyi 
ortalaması Heybeliada (3,60) ve Büyükada 
(3,56) birbirlerine çok yakın. Kınalıada, 
eğitim düzeyi ortalaması (3,30) ve üniversite 
ve üstü eğitim yüzdesi (%17,6)  açısından 
dördüncü sırada. Adalar’da üniversite 
ve üstü olanların oranı toplam üzerinden 
bakıldığında  %28,5 düzeyinde; İstanbul’u bir 
bütün olarak düşündüğümüzde bu oran %11 
düzeyindedir. (www.tuik.gov.tr/IcerikGetir.
do?istab_id=139). Adalar’da oturanların 
eğitim düzeyinin İstanbul ortalamasının 
oldukça üstünde olduğu açık olarak 
görülüyor. 
Tablo 3 ve Grafik 2’de cinsiyete göre 
Adalar’daki eğitim durumları veriliyor. Tablo 
ve grafikten görülebileceği gibi kadınlar 
arasında okul bitirmemiş olanlar %8 civarında 
ve erkeklerinkinin iki katından biraz fazla. 
Üniversite ve üstü eğitim düzeyi yüzdeleri 
açısından erkeklerin yüzdesi biraz daha 
yüksek. Türkiye ve İstanbul ortalamalarına 
göre her ikisi de yüksek. Adalar’da erkeklerin 
ve kadınların eğitim düzeyleri arasındaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı değil. (P>0.05).
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Grafik 2. Adalar’da oturanların cinsiyete göre eğitim durumları
Chart 2. Education level of Islanders per gender 

Tablo 4: Adalar’da oturanların Adalar’a göç etme yılları (N:540) (İstanbul Adalar, 2012)
Table 4: Years of internal migration to Princes’ Islands (N:540) (Princes’ Islands, Istanbul 2012)

Grafik 3. Adalar’da oturanların Adalar’a göre göç etme yılları
Chart 3. Years of internal migration of Islanders per island 
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2. YEARS OF MIGRATION TO PRINCES’ 
ISLANDS
Table 4 and Chart 3 reveal years of migration 
by Islanders to Princes’ Islands. As is seen, 
only 14.6% of total sample was born on 
Princes’
Islands or migrated to them prior to 19403. 
This rate is higher on Heybeliada (22%). 
12.7% of total sample immigrated between 
1941 and 1960. 21% of immigrants to 
Kınalıada migrated during these 20 years. 
Within the scope of our sample, 23.4% of 
Princes’ Islands population immigrated on 
islands between 1961 and 1980. 41.7% of 
Burgazada sample immigrated in these 20 
years. 30.3% of total sample immigrated 
between 1981 and 2000. During 12 years 
from 2001 to date, 19% of Princes’ Islands 
population came through internal migration4. 
In this period, the respective migration rates 
for each island are as follows: Büyükada: 
22.4%. Heybeliada: 19.5%. Burgazada: 
15% and Kınalıada: 9.9%. Büyükada and 
Heybeliada let in most immigrants in last 12 
years; whereas this rate is significantly low on 
Kınalıada. 

Table 5, and Charts 4 and 5 show the 
internal migration years in separate tables 
and graphs for genders. As is seen, there is 
parallelism with respect to migration years 
of males and females to Princes’ Islands. 
Highest male and female internal migration 
was seen between 1981 and 2000, with 
29.9% and 30.8%, respectively. There is not 
a significant difference between women and 
men regarding migration years, nevertheless, 
in case internal migration year differences 
among islands is considered and calculated 

3Daha sonra görüleceği gibi katılımcıların sadece %4,1’i adalarda doğmuştur.
As will be seen afterwards, only 4.1% of participants were born on islands 
4Adanın toplam nüfusunun 13380 olmasından yola çıkarak 2001-2012 arasında adaya göç edenlerin adaların toplam nüfusunun  %19’u 
olduğunu dikkate alarak adalara son 12 yılda göç edenlerin 2542 kişi olduğunu hesaplayabiliriz. Benzer şekilde 1981’den bu yana adalara 
göç eden nüfusun toplamın %49,3 olmasından yola çıkarak 6843 kişinin yani Adalar’da yaşayan nüfusun yarısına yakınının son 22 yılda adalara 
göç ettiğini hesaplayabiliriz. 
As total Adalar population is 13380 and immigrants between 2001 and 2012 constitute 19% of total population, we conclude that 2542 
persons immigrated in last 12 years. Similarly, as 49.3% of total population immigrated to Adalar since 1981, 6843 persons, namely, almost 
half of islanders immigrated to Adalar in last 22 years 

2. ADALAR’A GÖÇ ETME YILLARI
Tablo 4 ve Grafik 3 Adalar’da oturanların 
Adalar’a göç etme yıllarını ortaya koyuyor. 
Görüldüğü gibi toplam örneklemin sadece 
%14,6’sı Adalar’da doğmuş veya Adalar’a 
1940 öncesinde göç etmiş1. Heybeliada’da 
bu oran daha yüksek olup %22’dir. 1941-
1960 yılları arasındaki 20 yılda toplam 
örneklemin %12,7’si göç etmiş. Kınalıada’ya 
göç edenlerin ise %21’i bu tarihlerde göç 
etmiş. Elimizdeki örneklem bağlamında 
Adalar’daki nüfusun 23,4’ü ise 1961-80 
arasındaki 20 yılda Adalar göç etmiş. 
Burgazada örnekleminin %41,7si bu yıllarda 
göç etmiş.  Toplam örneklemin %30,3’ü 
1981-2000 yılları arasındaki 20 yılda göç 
etmiş. 2001 yılından bu yana geçen 12 
yılda Adalar’da oturanların %19’u göçle 
gelmiş2. Bu dönemde Adalar’ın her birisine 
göç yüzdeleri sırasıyla şöyle: Büyükada: 
%22,4, Heybeliada: %19,5, Burgazada: 
%15 ve Kınalıada: %9,9. Son 12 yılda en 
çok göç Büyükada ve Heybeliada’ya olmuş. 
Kınalıada’ya ise son dönemde göç edenlerin 
yüzdesi oldukça düşük.  

Tablo 5 ile Grafikler 4 ve 5’de Adalar’a 
göç etme yılları erkekler ve kadınlar için 
ayrı tablolar ve grafikler oluşturularak 
ortaya konuluyor. Tablodan ve grafiklerden 
görülebileceği gibi Adalar’da oturan erkekler 
ve kadınların Adalar’a göç etme yıllarında 
paralellikler var. Erkeklerin en yüksek yüzde 
olarak %29,9’u ve kadınların %30, 8’i 1981-
2000 yılları arasında göç edenler. Kadınlar ve 
erkekler arasında göç yılları açısından anlamlı 
bir fark bulunmuyor, ancak Adalar arasındaki 
göç yılı farkları hem kadınlar hem de erkekler 
için ayrı ayrı düşünülüp hesaplandığında



55

Tablo 5: Adalar’da oturanların cinsiyete göre Adalar’a göç etme yılları (N:540) (İstanbul Adalar, 2012)
Table 5: Years of internal migration of Islanders to Princes’ Islands per gender (N:540) (Princes’ Islands, 
Istanbul 2012)

Grafik 4. Adalar’da oturan erkeklerin Adalar’a göre göç etme yılları
Chart 4. Year of male internal migration to Princes’ Islands per island 

Grafik 5. Adalar’da oturan kadınların Adalar’a göre göç etme yılları
Chart 5. Year of female internal migration to Princes’ Islands per island 
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3. CITY OF BIRTH, ACTUAL AND FELT 
HOMETOWN OF ISLANDERS: FROM 
CITIZENSHIP TO BEING AN ISLANDER 
AND ISTANBULITE 
The participants were asked where they were 
born, their hometown and where they felt as 
their hometown. The brief summaries of charts 
(6, 7 and 8) and tables on their answers are 
given below. 

Chart 6 shows that Istanbul is clearly the most 
common city of birth of islanders. Even though 
there are other cities as well, they are hardly 
significant. 
It would be useful to give percentages briefly 
in order to illuminate the relative status of 
Istanbul and other cities on the chart. 42.8% of 
participants stated they were born in Istanbul. 
If we add 4.1% “islanders”, total natives of 
Istanbul increase to 46.9%. This rate is 57% 
on Heybeliada, %49.3 on Kınalıada, 46.7% 
for Burgazada, and 39.7% for Büyükada. 
Van comes second after Istanbul, with a rate 
of 4.4%. Other cities of birth are as follows: 
Erzincan (3.9%), Trabzon (3.1%), Izmir (3%), 
Malatya (3%), Sivas (2.2%), Bursa (2.2%), Rize 
(2%), Ordu (1.9%), Ankara (1.7%), Tokat 
(1.7%), Erzurum (1.7%), Kastamonu (1.5%), 
Giresun (1.3%), and Konya (1.1%). These 
rates increase in certain islands. For example, 
7.5% of Büyükada population were born 
in Van, and 5.2% were born in Erzincan. As 
for Heybeliada, Rize (%4.6) and Ordu (3.9) 
become prominent as place of birth. On 
Burgazada, Erzincan-born and Sivas-born are 
13.6% and 6.7%, respectively. On Kınalıada, 
5.3% were born in Erzurum, whereas each of 
Konya, Ordu and Tokat has a rate around 4%. 
Chart 7’ demonstrates the “hometowns” of 
Princes’ Islands residents. Istanbul is once more 
the most prominent, nevertheless, other cities 
become more clear.

P<0,05 düzeyinde anlamlıdır.

3. ADALAR’DA İKAMET EDENLERİN 
DOĞDUĞU İL, MEMLEKETİ VE NERELİ 
HİSSETTİĞİ: HEMŞERİLİKTEN ADALILIK VE 
İSTANBULLULUĞA 
Anket yapılan katılımcılara hangi ilde 
doğdukları, memleketlerinin neresi olduğu ve 
nereli hissettikleri soruldu? Bu sorulara verilen 
cevaplardan elde edilen grafikler (6, 7 ve 8) 
ve tabloların özetleri kısaca sunuluyor. 

Grafik 6’ya bakılınca Adalar’da oturanların 
doğdukları il olarak İstanbul’un öne çıktığı 
çok belirgin olarak görülüyor. Diğer iller 
de görülmekte ancak çok belirgin değildir. 
Grafikteki İstanbul’un ve diğer illerin 
göreli durumlarını belirginleştirmek için 
özet yüzdelerin verilmesinde yarar var. 
Örneklemdeki katılımcıların 42,8’i İstanbul 
doğumlu olduğunu belirtti. Buna “adalıyım” 
diyen %4,1’i eklediğimiz zaman toplam 
İstanbul doğumlular örneklemin %46,9’unu 
oluşturuyor. Heybeliada’da bu oran %57 
olmakta, Kınalıada’da 49,3, Burgazada’da 
46,7, Büyükada’da ise %39,7 olmaktadır. 
İstanbul’dan sonra Van’da doğdum diyenlerin 
oranı %4,4 ile ikinci. Doğum yeri olan diğer 
iller ise şöyle sıralanıyor: Erzincan (3,9), 
Trabzon (%3,1), İzmir (%3), Malatya (%3), 
Sivas (%2,2), Bursa (%2,2), Rize (%2), Ordu 
(%1,9), Ankara (%1,7), Tokat (%1,7), Erzurum 
(%1,7), Kastamonu (%1,5), Giresun (%1,3), 
Konya (%1,1). Bazı Adalar’da bu yüzdeler 
daha yüksek. Örneğin Büyükada’da Van 
doğumlu olanların oranı %7,5, Erzincan 
doğumlu olanların oranı ise %5,2 dir. 
Heybeliada’da ise Rize (%4,6) ve Ordu 
(3,9) doğumlular öne çıkıyor. Burgazada’da 
Erzincan doğumluların oranı %13,6, Sivaslılar 
ise %6,7 . Kınalıada’da Erzurum doğumlu 
olanlar %5,3 ile temsil edilirken Konya, 
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Grafik 6: Adalar’da oturanların doğdukları illere göre dağılımı
Chart 6: Distribution of Islanders per city 

Grafik 7: Adalar’da oturanların memleketlerine göre dağılımı
Chart 7: Distribution of Islanders per hometown 

Grafik 8: Adalar’da oturanların kendilerini “nereli hissettiklerine” göre memleketlerine göre dağılımı
Chart 8: Distribution of Princes’ Islands residents on “where they feel they are from”
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When the island residents are asked where 
they are from, 26.7% answer as Istanbul. 6.3% 
stated their hometown as Erzincan, whereas 
Trabzon came third with 5%. With a rate 
of 4.6%, Van comes fourth after Istanbul, 
Erzincan and Trabzon. The fifth rank belongs 
to Rize with 4.4%, and the rest is as follows: 
Ordu (3.9%), Sivas (3.1%), Kastamonu (3%), 
Malatya (2.8%), Izmir (2.6%), Erzurum (2.2%), 
Bursa (2%), Tokat (1.7%), Giresun (1.7%), 
Ankara (1.5%), and Konya (1.3%). 

Chart 8 shows the answers by islanders to 
the question “where do you feel you are 
from?” As is seen, being an “islander”, which 
is rarely observed in two previous charts, 
is clearly prominent and even exceeds 
being Istanbulite. In the course of time, 
“islander” and “Istanbulite” identity surpasses 
“citizenship” identities based on city of birth. 

The analysis on answers of “where do you 
feel you are from?” question points out 
that Istanbul still remains in the background 
(27%), and “islander” identity becomes the 
most common answer (45.7%). Almost half of 
Princes’ Islands residents feel them as islander. 
If we are to add Istanbulite identity, the rate 
rises to 72.7%. The cities with a percentage 
higher than 1% in this category are as follows: 
Van (3.3%), Trabzon (2.4%), Erzincan (1.9%), 
Rize (%1.5), Malatya (%1.3), Erzurum (%1.1), 
Izmir (%1.1), Ordu (%1.1). Certain cities are 
excluded from the list, whereas some others 
have a lower rate.
When we code the answers for “Where do 
you feel you are from?” as “from cities” or 
“citizenship” identity as 1, Istanbulite identity 
as 2 and Islander identity as 3, in order to 
form a crosstab with Princes’ Islands internal 
migration period, we obtain Table 6 and 
Chart 9. 

Ordu ve Tokat doğumlular her bir il için %4 
düzeyinde. 

Grafik 7’ye bakılınca Adalar’da oturanların 
“memleket”leri sorulduğunda söylenen iller 
görülüyor. İstanbul yine diğerlerine göre 
öne çıkmakta ancak diğer iller de biraz daha 
belirginleşmekte. 

“Memleket neresi” sorusuna verilen cevaplar 
analiz edildiğinde de memleket İstanbul 
diyenler %26,7 oluyor. Memleketini Erzincan 
olarak belirtenlerin oranı %6,3 olurken, 
memleketi Trabzon olanlar %5 ile üçüncü 
sıraya yerleşiyor Van’ın temsil edilme oranı 
%4,6 ile İstanbul, Erzincan ve Trabzon’dan 
sonra dördüncü sıraya düşüyor. Beşinci sıraya 
ise %4,4 ile Rize yerleşmekte diğerleri ise 
şöyle sıralanıyor: Ordu (%3,9), Sivas (%3,1), 
Kastamonu (%3), Malatya (%2,8), İzmir (%2,6), 
Erzurum (%2,2), Bursa (%2), Tokat (%1,7), 
Giresun (%1,7), Ankara (%1,5), Konya (%1,3). 

Grafik 8’de ise Adalar’da oturanların nereli 
hissettikleri sorulduğunda verdikleri cevaplar 
görülüyor. Görüldüğü gibi diğer iki grafikte 
pek fazla öne çıkmayan “adalı” olmak oldukça 
fazla bir şekilde öne çıkmakta ve İstanbullu 
olmayı bile geride bırakmakta. Zaman içinde 
“adalılık” ve “İstanbulluluk” kimliği il temelli 
“hemşerilik” kimliklerinin önüne geçmekte. 

“Nereli hissediyorsunuz” sorusuna verilen 
cevaplar analiz edildiğinde İstanbul geri 
planda kalmaya devam ediyor (%27) ve 
nereli hissedildiği sıralamasında “adalılık” 
daha belirgin bir şekilde birinci sırayı (%45,7) 
alıyor. Adalı olarak hissetmek adada ikamet 
edenlerin neredeyse yarısını bulmakta. 
Buna İstanbullu olmayı da eklersek bu oran 
%72,7’ye çıkmakıyor. Nereli olunduğu 
hissiyatı dikkate alındığında %1’in üstünde
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Tablo 6: Adalar’da oturanların göç ettikleri dönem ve  kendilerini nereli hissettiklerine dayalı “illerli”, 
“İstanbullu” ve “Adalı” olma durumu (N:540) (İstanbul Adalar, 2012)
Table 6: “Other cities”, “Istanbulite” and “Islander” identities of Princes’ Islands residents according to 
where they feel as hometown and their internal migration period (N:540) (Princes’ Islands, Istanbul 
2012)

Grafik 9: Adalar’da oturanların göç ettikleri dönem ve  kendilerini nereli hissettiklerine dayalı “illerli”, 
“İstanbullu” ve “Adalı” olma durumu
Chart 9: “Other cities”, “Istanbulite” and “Islander” identities of Princes’ Islands residents according to 
where they feel as hometown and their internal migration period 
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As is seen, 75% of natives or persons who 
came to Princes’ Islands prior to 1940 feel 
Princes’ Islands as hometown; if we add this 
to Istanbulite identity, the rate becomes 
93%. Islander identity undergoes a sharp 
fall for the newcomers between 1941 and 
1960, and it becomes 45.3%. The immigrants 
from 1961 to 1980 have a higher rate with 
57%, whereas the incoming people from 
2001 to 2012 have the lowest rate with 
24.5%. The latest group of immigrants has 
the highest citizenship identity rate with 
42.9%; whereas this rate is 6.6% among 
Princes’ Islands natives. These findings 
indicate that in seventy years, as the living 
time in the immigrated place increases, there 
is a transformation from “hometown” or 
“citizenship” at birth place level to islander or 
Istanbulite identity.

4. INTERNAL MIGRATION STATUS 
OF PRINCES’ ISLANDS RESIDENTS 
ACCORDING TO HOMETOWN OF THEIR 
PARENTS AND GRANDPARENTS 

In the previous chapter, we tried to 
determine the relationship between 
participants and their hometowns, regarding 
their birth of place, hometown and where 
they feel they are from. These findings 
led us to review where their parents and 
grandparents were born, and the effects of 
such data. We applied bar charts instead 
of tables to have a better visual display; 
the crosstab via these tables and necessary 
statistics were placed after the charts. 
As is seen on Charts 10-13 and Table 7, the 
persons born outside Istanbul and abroad 
have a high percentage (Paternal grandfather 
90%, maternal grandfather 86.3%). As for 
parents, this rate falls a little in favour of 
Istanbul and Princes’ Islands. 

temsil edilen iller sıralaması şu şekilde: Van 
%3,3,  Trabzon %2,4, Erzincan %1,9, Rize 
(%1,5), Malatya (%1,3), Erzurum (%1,1), İzmir 
(%1,1), Ordu (%1,1). Görüldüğü gibi bazı 
iller  listeden çıkmış durumda olup kalanların 
yüzdeleri de düşmüş durumda.

“Nereli hissedildiği” sorusunu 1. “illerli” kimlik 
veya “hemşeri” temelli kimlik, 2. “İstanbullu” 
kimliği ve 3. “Adalı” kimliği olarak yeniden 
kodlayıp Adalar’a göç etme dönemi ile 
çapraz tablo yapınca Tablo 6 ve Grafik 
9 ortaya çıkıyor. Görüldüğü gibi adada 
doğanlar ve 1940 öncesi adaya gelmiş 
olanların %75’i adalı olarak hissetmektedirler; 
adalı ve İstanbullu olmak birleştirilince adalı 
ve İstanbullu olma oranı %93 olmakta. Adalı 
olmak 1941-1960 arasında gelenlerde 
önemli bir yüzde düşüşü ile %45,3 olmakta 
1961-1980 arasında gelenlerde Adalılık 
yüzdesi tekrar yükselerek %57 olmakta ve 
1981-2000 arasında adaya gelenlerde oran 
tekrar düşerek %38 olmaktadır; 2001-2012 
arasında gelenlerde ise oran %24,5. En son 
adaya göç eden grupta iller düzeyinde 
hemşerilik kimliklerinin oranı %42,9 ile en 
yüksek düzeyde olup Adalar’da doğanlar 
arasında bu oran %6,6. Bu bulgular yetmiş 
yıllık bir zaman diliminde ve göç edilen 
yerdeki yaşama süresi arttıkça iller düzeyinde 
“memleket” veya “hemşeri” kimliğinden 
Adalılık veya İstanbulluluğa doğru bir 
dönüşüm olduğunun göstergeleri. 

4. ADALAR’DA İKAMET EDENLERİN 
ANNE, BABA VE DEDELERİNİN NEREDE 
DOĞDUKLARINA GÖRE ADALAR’A GÖÇ 
DURUMU

Bir önceki bölümde araştırmaya katılan 
kişilerin kendilerinin doğum illeri, 
memleketleri ve nereli hissettiklerine göre 
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Grafik 10: Adalar’da oturanların babalarının doğduğu iller
Chart 10: Birth place of fathers of Princes’ Islands residents

Grafik 11: Adalar’da oturanların annesinin doğduğu iller
Chart 11: Birth place of mothers of Princes’ Islands residents 

Grafik 12: Adalar’da oturanların babadan dedesinin doğduğu iller
Chart 12: Birth place of paternal grandfather of Princes’ Islands residents 

Grafik 13: Adalar’da oturanların anneden dedesinin doğduğu iller
Chart 13: City of birth of maternal grandfather of Princes’ Islands residents
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The rate of Istanbul and Princes’ Islands 
natives among participants is 46.9%. Almost 
half of persons with permanent residence on 
Princes’ Islands were born in Princes’ Islands 
or Istanbul, whereas the rest were born 
outside Princes’ Islands and Istanbul, and 
immigrated later.   

5. REASONS FOR INTERNAL MIGRATION 
TO PRINCES’ ISLANDS OF PRINCES’ 
ISLANDS RESIDENTS 
Table 8 and Chart 14 display the internal 
migration reasons for Princes’ Islands 
residents to Princes’ Islands. It should be 
stated that “oppression, traditions (honour 
crimes) and natural disasters” were pointed 
out by less than 2% of participants as a 
reason of internal migration. 33.7% of 
participants indicate “unemployment and 
other economic motives” as the most evident 
reason (this rate rises to 50% when it comes 
to rural immigrants). “Unemployment and 
other economic reasons” are expressed by 
42.3% of Büyükada residents. The second 
most common reason for participants, who 
have come to Princes’ Islands especially from 
Istanbul and other cities, is “attraction of 
Princes’ Islands and urban noise” (31.2% of 
total sample, 41% of city centre-born). In this 
sense, Burgazada (42.4%), Kınalıada (37%) 
and Heybeliada (34.2%) are found more 
attractive than Büyükada. The latter is more 
suitable for daytrips and tourists from Middle 
East. Marriage is another motive behind 
migration. It is more prominent for women. 

Adalar ile ve göç ettikleri illerle olan ilişkilerini 
saptanmaya çalışıldı. Orada ulaşılan bulgular, 
bu bölümde babanın, annenin ve babanın 
babasının yani dedelerin hangi ilde doğduğu 
ile yeniden gözden geçirilmeye çalışıldı. 
Tablolar yerine daha görsel olan “bar chart” 
grafikleri buraya koyuldu; tablolardan yola 
çıkarak oluşturulan özet tablo ve gerekli 
görülen istatistikler grafiklerden sonraya 
yerleştirildi. 

Grafikler 10-13’den ve Tablo 7’den 
görülebileceği gibi önceki kuşaklara doğru 
gidilince İstanbul dışı illerde ve yurtdışında 
doğanların yüzdeleri oldukça yüksek (Babanın 
babası %90, annenin babası %86,3). Anne ve 
babalara gelindiğinde bu oranlar İstanbul ve 
Adalar lehine biraz düşüyor. Anket uygulanan 
kişilere gelindiğinde İstanbul’da ve Adalar’da 
doğanların yüzdesi 46,9 oluyor. Adalar’da 
ikametgah adresi bulunanların yüzde elliye 
yakını ada ve İstanbul doğumlu iken yüzde 
elliden biraz fazlası ada ve İstanbul dışında 
doğmuşlar ve adaya göç etmişler. 

5. ADALAR’DA İKAMET EDENLERİN 
ADALAR’A GÖÇ ETME NEDENLERİ

Adalar’da oturanların Adalar’a göç etme 
nedenleri Tablo 8 ve Grafik 14’de görülüyor. 
Hemen belirtmek gerekiyor ki Adalar’a 
göçlerde “baskı, töre, ve doğal afetler” gibi 
nedenler yüzde ikiyi bile bulmayacak kadar 
az kişi tarafından zikredildi. Örneklemdeki 
katılımcıların %33,7si “işsizlik ve diğer 
ekonomik nedenleri” en belirgin neden 
olarak gösteriyorlar (köylerden göç etmiş 
olanlar arasında bu oran %50 düzeyine 
çıkıyor). Göç nedeni olarak “işsizlik ve 
diğer ekonomik nedenler”in zikredilmesi, 
Büyükada’da oturanlar arasında %42,3. 
Katılımcıların ve özellikle İstanbul’dan ve diğer
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Tablo 7: Adalar’da oturanların, babalarının, annelerinin ve dedelerinin doğdukları yerlere dayalı özet 
tablo (N:540) (İstanbul Adalar, 2012)
Table 7: Crosstab on birthplaces of Princes’ Islands residents and their fathers, mothers and grandfa-
thers (N:540) (Princes’ Islands, Istanbul 2012)

Tablo 8: Adalar’da oturanların göç etme nedenleri (N:540) (İstanbul Adalar, 2012)
Table 8: Internal migration reasons for Princes’ Islands residents (N:540) (Princes’ Islands, Istanbul2012)

Grafik 14: Adalar’da oturanların göç etme nedenleri
Chart 14: Internal migration reasons for Princes’ Islands residents 
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Table 9 and Chart 15 demonstrates whether 
there is a difference between the persons 
who feel Istanbulite, islander or from other 
cities, in terms of internal migration reasons. 
As Table and Graph shows, “unemployment 
and other economic reasons” are more 
common among people who feel they are 
from cities outside Istanbul (42.3%). Among 
Istanbulite-feeling persons, “attraction of 
Princes’ Islands and urban noise” reaches up 
to 51.1%.    

6. COMPARISON BETWEEN PRINCES’ 
ISLANDS RESIDENTS ACCORDING TO 
THEIR and THEIR FATHERS’ LONGEST-
TERM JOBS 

The longest-term jobs of participants in the 
survey are given in Chart 16 and Table 10. 
Professional vocations include jobs which 
are obtained through university education, 
such as physicians, lawyers and engineers; 
and 21.7% of participants have professed in 
these jobs for the longest period. “Domestic 
labour”, namely, housewifery, is the second 
most common longest occupation with 
21.2%. This rate is not unexpected, since 
almost half of survey participants are 
women. Occupations which do not require 
high education or quality come third with 
11.7%. They are followed by service and 
salespersons (8.6%), executives (7.4%) and 
artists and related professionals (6.9%). A 
comparison among Princes’ Islands shows 
that professional jobs are rare on Kınalıada 
(13.3%), whereas artists and related 
professionals have a significantly higher rate 
(16%) than other Islands. An analysis on 
occupations in terms of genders (Table 16 
and Chart 21) reveals certain deviations from 
abovementioned determinations. Among 
women, “domestic labour” is less than half

kentlerden Adalar’a göç edenlerin zikrettiği 
ikinci en belirgin neden “Adalar’ın çekiciliği 
ve kentin gürültüsü” (toplam örneklemin 
%31,2’si, kent merkezlerinde doğanların 
%41’i). Adalar’a göçü Adalar’a özgü kılan 
nedenlerden birisi budur. 
Özellikle Burgazada (%42,4), Kınalıada 
(%37) ve Heybeliada (%34,2) bu konuda 
Büyükada’ya göre daha çekici bulunuyor. 
Büyükada daha çok günübirlik ada 
ziyaretçileri ve Ortadoğu ülkelerinden gelen 
turistler açısından daha çekici. Evlilik diğer bir 
göç nedeni olarak ortaya çıkıyor. Bu neden 
özellikle kadınlar için daha çok söz konusu. 

Tablo 9 ve Grafik 15 İstanbullu, Adalı ve 
İstanbul dışındaki illere mensup hissedenler 
arasında göç nedenleri bakımından bir fark 
olup olmadığını ortaya koyuyor. Tablodan ve 
grafikten görülebileceği gibi “işsizlik ve diğer 
ekonomik nedenler” İstanbul dışındaki illere 
mensup hissedenler arasında daha yaygın 
(%42,3). İstanbullu hissedenler arasında 
“Adalar’ın çekiciliği ve şehrin gürültüsü” 
%51,1 düzeyine ulaşıyor. 

6. ADALAR’DA İKAMET EDENLERİN 
KENDİLERİNİN ve BABALARININ EN 
UZUN SÜRE YAPTIKLARI İŞE GÖRE 
KARŞILAŞTIRILMALARI

Örneklemdeki katılımcıların en uzun süre 
yaptıkları işler Grafik 16 ve Tablo 10’da 
sunuluyor. Hekimlik, avukatlık ve mühendislik 
gibi üniversite eğitimi sonucu kazanılan 
meslekler profesyonel mesleklerdir ve 
örneklemdeki katılımcıların %21,7si bu tür 
meslekleri en uzun süre yaptıkları meslek 
olarak gösteriyorlar. “Ev içi emek” veya 
geleneksel adlandırma ile “ev kadınlığı”  
%21,2 ile ikinci en uzun süre yapılan iş olarak 
ortaya çıkıyor. Örneklemdeki katılımcıların 



65

Grafik 15: Adalar’da oturanların İstanbullu, Adalı ve diğer ilerli hissetme durumuna göre göç etme 
nedenleri
Chart 15: Internal migration reasons for Princes’ Islands reasons by feeling Istanbulite, Islander or from 
other cities

Tablo 9: Adalar’da oturanların İstanbullu, Adalı ve diğer illerli hissetme durumuna göre göç etme 
nedenleri (N:540) (İstanbul Adalar, 2012)
Table 9: Internal migration reasons for Princes’ Islands reasons by feeling Istanbulite, Islander or from 
other cities (N:540) (Princes’ Islands, Istanbul 2012)

Grafik 16: Adalar’da oturanların en uzun süre yaptıkları işe göre mesleklere dağılımı
Chart 16: Distribution of Princes’ Islands residents according to their longest-term jobs 
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with 44.5%. It means that more than half of 
women work outside their home, and this 
figure is much higher than averages in Turkey 
and Istanbul. The most expressed occupation 
by women is professional jobs (19.9%). 
Office service employees (5.9%), service 
and saleswomen (4.7%) are other prominent 
jobs for women in Princes’ Islands. The 
most common job for men is professional 
occupations (23.4%). Other vocations are 
listed as follows: elementary occupations 
(18.4%), service and salespersons (12.1%), 
executives (10.6%), artists and related 
professionals (9.9%). 

A glance on the occupation of fathers of 
Princes’ Islands residents will be interesting 
in order to see the changes in the course of 
time. Charts 19 and 20, and Table 12, show 
the distribution of fathers with respect to 
their longest-term occupation. Regarding 
fathers, elementary occupations come first 
(20.3%), and are followed by qualified 
agriculture, forestry and aquaculture (16.9%) 
employees. A comparison among islands 
shows that elementary occupations are least 
common for fathers of Burgazada residents 
(11.7%), whereas these latter have a higher 
rate for professional occupations (15%) 
and artistry (15%). The minor changes on 
percentage of other jobs per island can be 
observed on Table 12 and Chart 20.

yarısına yakınının kadın olduğu hatırlanacak 
olursa bu kategorinin ikinci sıraya oturması 
normaldir. Üçüncü sırada uzun süreli eğitim 
veya nitelik gerektirmeyen işler geliyor 
(%11,7). Dördüncü sırada hizmet ve satış 
elemanları (%8,6), beşinci sırada yöneticiler 
(%7,4) ve altıncı sırada sanatkarlar ve ilgili 
işlerde çalışanlar (%6,9) geliyor.  
Adalar karşılaştırıldığında profesyonel 
meslekler Kınalıada’da oldukça düşük bir 
yüzde (%13,3) sergilerken sanatkarlar ve ilgili 
işlerde çalışanlar diğer Adalar’a göre oldukça 
yüksek bir yüzde (%16) ortaya koyuyor. 
Mesleklerle ilgili saptamalar kadın ve erkek 
farklılıkları (Tablo 16 ve Grafik 21) dikkate 
alınarak bakıldığı zaman yukarıdaki saptamalar 
biraz değişikliklere uğruyor. Kadınlarda “ev içi 
emek” %50den az olup %44,5. Bu Adalar’da 
ev dışında çalışan kadınların yüzdesinin 
%50’nin üzerinde olması  demek ve bu 
Türkiye ve İstanbul ortalamasının oldukça 
üzerinde. Kadınlarda ikinci en çok zikredilen 
meslek profesyonel meslekler (%19,9). Büro 
hizmetlerinde çalışanlar (%5,9), hizmet ve 
satış elemanları (%4,7) Adalı kadınlar arasında 
diğer öne çıkan meslekler. Erkekler arasında 
en çok zikredilen meslek profesyonel 
meslekler (%23,4). Diğer meslekler zikredilme 
yüzdelerinin sıralamasına göre şöyle: nitelik 
gerektirmeyen meslekler (%18,4), hizmet ve 
satış elemanları (%12,1), yöneticiler (%10,6), 
sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar (%9,9).

Adalar’da oturan katılımcıların babalarının 
mesleklerine bakmak zaman içindeki değişimi 
anlamak açısından önemlidir. Grafikler 
19 ve 20 ile Tablo 12 babaların en uzun 
süre yaptıkları mesleklere göre dağılımını 
ortaya koyuyor. Babalar açısından nitelik 
gerektirmeyen meslekler (%20,3) ile nitelikli 
tarım, orman ve su ürünleri çalışanları (%16,9) 
en yüksek yüzdeleri
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Tablo 10: Adalar’da oturanların en uzun süre yaptıkları işe göre mesleklere dağılımı (N:540) (İstanbul 
Adalar, 2012)
Table 10: Distribution of Princes’ Islands residents according to their longest-term jobs (N:540) (Prin-
ces’ Islands, Istanbul 2012)

Grafik 17: Adalar’da oturanların Adalar’a ve en uzun süre yaptıkları işe göre mesleklere dağılımı 
Chart 17: Distribution of Princes’ Islands residents according to their longest-term jobs 
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Indicating the longest-term jobs/occupations 
of Princes’ Islands residents, a comparison 
between theirs and their fathers’ may 
help. It is seen that an important part 
of fathers of residents with professional 
occupations (35.9%) were involved in the 
same occupational group. As for fathers of 
executives, they are mostly artists or also 
executives. Fathers of technicians have the 
following jobs: technician (19.2%), qualified 
agriculture, forestry and aquaculture 
employee (19.2%) and artists and related 
occupations (15.4%). As for the fathers of 
office staff, the distribution of occupations 
is as follows: elementary occupations (20%), 
artists and related jobs (16.7%), service 
and salespersons (13.3%) and executives 
(13.3%). We observe upwards mobility 
towards executive and professional 
occupations for Princes’ Islands residents, 
compared to longest-term job of their 
fathers. Nevertheless, this upwards mobility 
is not as sharp as in Turkey and entire 
Istanbul. We find out that fathers of Princes’ 
Islands residents worked in more qualified 
jobs compared to their peers. Therefore, 
the mobility and divergence between the 
generation of participants and of their fathers 
is not that evident.   

7. RELIGIOUS BELIEF AND SOCIAL 
IDENTITY PERCEPTION OF PRINCES’ 
ISLANDS RESIDENTS 

Table 13, and Charts 21 and 22 demonstrate 
the religions the islanders belong to. The 
nostalgic observation on the multi-faith 
Princes’ Islands, namely, the religious and 
cultural plurality has decreased. Most of the 
islanders are Muslims (84.2%). On three of 
islands, this rate raises up to 88-89%. Only on 
Kınalıada, Muslims (56.2%) are closely

alıyor. Adalar’ın yüzdelerine bakılacak 
olursa nitelik gerektirmeyen mesleklerde 
olma yüzdesi Burgazada’da oturanların 
babalarında diğerlerinden daha düşükken 
(%11,7), babalarının profesyonel mesleklerde 
(%15) ve sanatkarlık işlerinde (%15) olmaları 
yüzdeleri daha yüksek . Diğer mesleklerin 
yüzdelerinde de Adalar arasından pek fazla 
olmayan değişkenlikler Tablo 12 ve Grafik 
20’de görülüyor.

Adalar’da oturanların en uzun süre yaptıkları 
işleri/meslekleri anlarken kendi işleri ve 
babalarının işlerine ayrı ayrı ele aldıktan sonra 
onların karşılaştırmasını yapmak yararlı olacak. 
Adalar’da oturup profesyonel mesleklerde 
çalışanların önemli bir yüzdesinin (%35,9) 
babalarının da profesyonel mesleklerde 
çalıştığı görülüyor. Yöneticilerin babalar ise 
ağrılıklı olarak sanatkârlar ve ilgili işlerde 
çalışanlar ile yine kendileri gibi yöneticidir. 
Teknisyenler ve teknikerlerin babaları da 
yine kendileri gibi teknisyenler ve teknikerler 
(%19,2), nitelikli tarım, orman ve su ürünleri 
çalışanları (%19,2) ve sanatkârlar ve ilgili 
işlerde çalışanlar (%15,4) kategorilerinde. 
Adalar’da oturanlardan büro hizmetlerinde 
çalışanların babalarının meslekleri/işleri, nitelik 
gerektirmeyen meslekler (%20), sanatkârlar 
ve ilgili işlerde çalışanlar (%16,7), hizmet 
ve satış elemanları (%13,3) ve yönetici 
(%13,3) kategorilerine dağılıyor. Adalar’da 
oturanların en uzun süre yaptıkları işerin/
mesleklerin babalarınkine göre yöneticilik ve 
profesyonellikle ilgili mesleklere doğru ve 
dolayısıyla yukarıya doğru bir mobilitenin/
hareketliliğin olduğu gözlemleniyor. Ancak 
bu yukarıya doğru mobilite Türkiye’nin ve 
İstanbul’un bütündeki keskin yukarıya doğru 
mobilite dikkate alındığında çok fazla bir 
sıçrama olarak görülmez. Verilerden öyle 
anlaşılıyor ki Adalar’da oturanların babaları 
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Tablo 11: Adalar’da oturanların cinsiyetlerine ve en uzun süre yaptıkları işe göre mesleklere dağılımı 
(N:540) (İstanbul Adalar, 2012)
Table 11: Distribution of Princes’ Islands residents according to their gender and longest-term jobs 
(N:540) (Princes’ Islands, Istanbul 2012)

Grafik 18: Adalar’da oturanların cinsiyetlerine ve en uzun süre yaptıkları işe göre mesleklere dağılımı
Chart 18: Distribution of Princes’ Islands residents according to their gender and longest-term jobs
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followed by Christians (38.4%) and the 
situation reminds the past. In Princes’ Islands 
as a whole, 8.8% of residents are Christian, 
and 0.8% are Jews. 2.8% of participants have 
given answers we can code as deist, agnostic 
or atheist.

Table 14, and Charts 23 and 24 state the 
distribution of Princes’ Islands residents in 
terms of their social identity totally and per 
island. This was asked as an open-ended 
question, and categorisation was made 
during coding. The question reads: “Which 
are the social identities you have a sense of 
belonging for?” 29.5% of total sample did 
not understand or refrained from answering 
this question. Abstinence had a very high rate 
of 43.3% on Büyükada. In total sample, 38% 
indicated their social identity as “Turk”. This 
rate is 64.5% for Heybeliada and 47.3% for 
Kınalıada. Persons whose identity is “Muslim 
communities and orders” constitute 7% of 
entire sample. This rate is 8.1% for Büyükada 
and 9.7% for Heybeliada. The rates are lower 
on other two islands. Another social identity 
(7% of total) is “citizen of the world”. This rate 
is lowest on Heybeliada (1.1%) and highest 
on Kınalıada (12.2%). “Alevi” identity has a 
total rate of 5.1%; Burgazada comprises most 
“Alevis” (15%), whereas there is no person 
with this identity on Heybeliada. 4.2% of 
residents have a sense of belonging for 
“Christian communities”. This rate is 18.9% on 
Kınalıada, and lower on other islands. 3.2% 
of residents feel they belong to “leftwing 
political movements”, and Burgazada comes 
first in this category with 13.3%. 2.7% of 
residents introduce themselves as “Kurd”. 
Heybeliada and Burgazada host nobody 
from this category, while Kınalıada and 
Büyükada have rates of 6.8% and 3.2%, 
respectively. 

Türkiye genelinde bu kuşakta olanlara göre 
daha nitelikli mesleklerde çalışıyor. Dolayısıyla 
katılımcıların kuşağında babalara göre 
yaşanan mobilite çok belirgin olamıyor.  

7. ADALAR’DA İKAMET EDENLERİN DINSEL 
INANIŞLARI VE TOPLUMSAL KİMLİK 
ALGILARI

Tablo 13 ile Grafikler 21 ve 22 Adalar’da 
oturanların mensup oldukları dinsel inanışları 
gösteriyor. Adalar’ın geçmişi ile ilgili olarak 
birçok gözlemcinin nostaljik bir şekilde 
belirttiği bir çok dinsel inanışa mensup olma 
olgusu, yani dinsel-kültürel çoğulculuk çok 
azalmış durumda. Adalar’da oturanların 
büyük çoğunluğu (%84,2) İslam dinine 
mensup. Adalar’dan üçünde bu oran %88-89 
düzeyinde. Sadece bir adada, Kınalıada’da, 
Müslümanların oranı 56,2 Hıristiyanların oranı 
%38,4 olmakta ve geçmişteki duruma biraz 
benzeyen bir dağılım sergilemekte. Adalar 
toplamında Hıristiyanlık %8,8 düzeyinde, 
Yahudilik ise %0,8 (binde sekiz) düzeyinde. 
Katılımcıların %2,8’i Deist-Agnostik-Ateist 
olarak kodlanabilecek cevaplar vermiş. 
Adalar’da oturanların kendilerini ait 
hissettikleri toplumsal kimliklerin toplam 
olarak ve Adalar’a göre dağılımları Tablo 
14 ile Grafikler 23 ve 24’de gösteriliyor. 
Bu soru açık uçlu bir soru olarak soruldu 
ve kategorilere ayırma kodlama sırasında 
gerçekleştirildi. Soru şöyle: “Mensubiyet 
veya aidiyet hissettiğiniz toplumsal 
kimlikler hangileridir?”. Toplam örneklemin 
%29,5’i bu soruyu anlamamış veya cevap 
vermekten kaçınmıştır. Cevap vermekten 
kaçınma Büyükada’da %43,3 gibi çok 
yüksek bir yüzdeye ulaştı. Toplam örneklem 
içinde toplumsal kimliğini “Türk” olarak 
cevaplayanlar %38 . Heybeliada’da bu oran 
%64,5 ve Kınalıada’da %47,3 . Toplumsal 
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Grafik 19: Adalar’da oturanların babalarının en uzun süre yaptıkları işe göre mesleklere dağılımı
Chart 19: Distribution of fathers of Princes’ Islands residents according to their longest-term jobs 

Tablo 12: Adalar’da oturanların babalarının Adalar’a ve en uzun süre yaptıkları işe göre mesleklere 
dağılımı (N:540) (İstanbul Adalar, 2012)
Table 12: Distribution of fathers of Princes’ Islands residents according to their longest-term jobs 
(N:540) (Princes’ Islands, Istanbul 2012)
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Persons who feel they belong to a “family” 
constitute 3% of total sample, and they are 
seen only on Büyükada and Heybeliada. 

7. VIEWS ON MUSEUM OF PRINCES’ 
ISLANDS 

The participants in survey sample were 
asked whether they have been to Museum 
of Princes’ Islands on Büyükada. Table 15 
and Chart 25 provide answers in total and 
per island. 35.6% of participants have seen 
the museum. Table 15 reveals that 46% of 
Büyükada residents say they have been to 
the museum, while this rate is a little lower on 
other islands. There is a need for advertising 
activities for higher appropriation and more 
often visits to Museum of Princes’ Islands.

Opinions of Princes’ Islands residents about 
Museum of Princes’ Islands are asked as 
an open-ended question: “What do you 
think about Museum of Princes’ Islands?” 
The answers are provided in Table 16 and 
Chart 25. As Table 16 shows, 28.8% of 
participants support or approve Museum of 
Princes’ Islands. 5.1% is against the museum, 
and 6% is indecisive. 12% of residents say 
that the location of museum is too far, or it 
needs modification. Almost half of islanders 
(47.9%) know nothing about the museum. 
Table 24 is established in order to learn the 
opinions of residents who have or have not 
been to Museum of Princes’ Islands. Not 
surprisingly, 53.6% of visitors support the 
museum. Among the ones who have not 
been to museum, a high percentage has no 
knowledge about it (79.4%).

kimlik olarak “Müslüman cemaatler ve 
tarikatlara” mensup hissedenlerin yüzdesi 
toplam örneklemde %7, Büyükada’da %8,1 
ve Heybeliada’da %9,7 . Diğer iki adada 
yüzdeler daha düşük. Toplamda %7 çıkan 
bir diğer toplumsal kimlik “dünya insanı” 
kimliğidir. Bu kimliğe sahip olanların yüzdesi 
en düşük olan %1,1 ile Heybeliada ve en 
yüksek olan %12,1 ile Kınalıada. “Alevi” kimliği 
toplamda %5,1 olurken Burgazada, %15 ile 
en yüksek yüzdeye çıkmış olup Heyebeliada 
bu kimliği belirten hiç olmadı. Toplumsal 
kimlik olarak “Hıristiyan cemaatlere” 
mensup hissedenlerin oranı %4,2. Bu oran 
Kınalıada’da %18,9 olurken diğer Adalar’da 
düşük yüzdeler ortaya çıkıyor. “Sol siyasal 
hareketlere” mensup hissedenlerin oranı 
%3,2 olup %13,3 ile en yüksek yüzdeye 
Burgazada’da çıkıldı. Toplumsal kimlik olarak 
kendisini “Kürt” olarak tanımlayanların oranı 
%2,7; Heybeliada ve Burgazada’da bu kimliği 
belirten hiç çıkmazken Kınalıada’da bu oran 
%6,8 ve Büyükada’da %3,2 . Toplumsal 
kimlik olarak bir “aile”ye mensup hissedenler 
Büyükada ve Heybeliada’da olup toplam 
içindeki oranı %3. 

7. ADALAR MÜZESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER

Araştırmanın örneklemine çıkan katılımcılara 
Büyükada’da bulunan Adalar Müzesi’ni ziyaret 
edip etmedikleri soruldu. Tablo 15 ve Grafik 
25 verilen cevapları adalar itibariyle ve 
toplam olarak sunuyor. Katılımcıların %35,6’sı 
müzeyi ziyaret etmiş. Tablo 15’den de 
görülebileceği gibi Büyükada’da oturanların 
%46’sı müzeyi ziyaret ettiklerini belirtirken 
diğer Adalar’da bu yüzdeler biraz daha 
düşük. Adalar Müzesi’nin benimsenmesi 
ve daha çok ziyaret edilmesi için daha çok 
tanıtım etkinliğinin yapılması yararlı olacaktır.
Adalar’da oturanların Adalar Müzesi ile
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Grafik 20: Adalar’da oturanların babalarının Adalar’a ve en uzun süre yaptıkları işe göre mesleklere dağılımı 
Chart 20: Distribution of fathers of Princes’ Islands residents according to their longest-term jobs 

Tablo 13: Adalar’da oturanların mensup oldukları dinsel inançlar (N:540) (İstanbul Adalar, 2012)
Table 13: Religious belief of Princes’ Islands residents (N:540) (Princes’ Islands, Istanbul 2012)

Grafik 21: Adalar’da oturanların mensup olduğu dinsel inançlar
Chart 21: Religious belief of Princes’ Islands residents 

Grafik 22: Adalar’da oturanların Adalar’a göre mensup olduğu dinsel inançlar
Chart 22: Religious belief of Princes’ Islands residents per island 
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CONCLUSION AND 
RECOMMENDATIONS 

According to results obtained from 
participants, 85% of Princes’ Islands residents 
have immigrated to Princes’ Islands as of 
1940. Only 15% of residents were born in 
Princes’ Islands or migrated prior to 1940. 
13% of total sample has immigrated during 
20 years from 1941 to 1960. Within the 
scope of sample, 23% of Princes’ Islands 
residents immigrated to Princes’ Islands 
between 1961-80, 30% came between 
1981-2000, and 19% arrived in Princes’ 
Islands during last 12 years. 

Istanbul is clearly prominent as the birthplace 
of Princes’ Islands residents. Other cities are 
present as well, but not significant. When 
the hometown of residents is asked, Istanbul 
once more comes first as the city they left 
before internal migration; nonetheless, other 
cities come to forefront a little more. When 
Princes’ Islands residents are asked where 
they feel they from, “islander” identity is very 
dominant, and even surpasses Istanbulite 
identity. In the course of time, “islander” and 
“Istanbulite” identity surpasses “citizenship” 
identities based on city of birth.

If we are to consider “the felt hometown” 
together with internal migration periods, 75% 
of natives or persons who came to Princes’ 
Islands prior to 1940 feel Princes’ Islands 
as hometown; if we add this to Istanbulite 
identity, the rate becomes 93%. Islander 
identity undergoes a sharp fall for the 
newcomers between 1941 and 1960, and 
it becomes 45%. The immigrants from 1961 
to 1980 have a higher rate with 57%, before 
another fall to 38% between 1981 and 2000. 
The incoming people from 2001

ilgili düşünceleri açık uçlu bir soru olarak 
“Adalar Müzesi hakkında ne düşünüyorsunuz” 
şeklinde soruldu ve verilen cevaplar 
tablo 16 ve Grafik 25’te veriliyor. Tablo 
16’ten görüldüğü gibi Adalar Müzesi’ni 
destekleyenler %28,8 düzeyinde. Karşı 
olup desteklemeyenler (%5,1) ve kararsız 
olanlar ise (%6) düşük yüzdeler olarak 
ortaya çıkıyor. Yeri uzak ve eksiklikleri 
var dolayısıyla geliştirilmeli diyenler %12 
düzeyinde. Adalılar’ın yarıya yakını (%47,9), 
müze hakkında bilgisi olmayanlar. Adalar 
Müzesi’ni ziyaret edenler ve etmeyenlerin 
müze ile ilgili düşüncelerini öğrenmek üzere 
Tablo 24 oluşturuldu. Beklenebileceği gibi 
müzeyi ziyaret edenler arasında müzeyi 
destekleyenler %53,6 düzeyine çıkıyor. 
Müzeyi ziyaret etmeyenler arasında müze 
ile ilgili bilgim yok diyenler çok yükseliyor 
(%79,4). 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Örneklemdeki katılımcılardan elde edilen 
sonuçlara göre Adalar’da ikamet edenlerin 
%85’i Adalar’a 1940 ve sonrasında göç etmiş. 
Adalar’da oturanların sadece %15’i Adalar’da 
doğmuş veya Adalar’a 1940 öncesinde 
göç etmiş. 1941-1960 yılları arasındaki 20 
yılda toplam örneklemin %13’ü göç etmiş. 
Örneklem bağlamında Adalar’da ikamet 
edenlerin %23’ü 1961-80 arasındaki 20 yılda, 
%30’u 1981-2000 yılları arasındaki 20 yılda 
ve %19’u 2001 yılından bu yana geçen 12 
yılda Adalar’a göç etmiş. 

Adalar’da oturanların doğdukları il olarak 
İstanbul’un öne çıktığı çok belirgin olarak 
görülüyor. Diğer iller de görülmekte ancak 
çok belirgin değildir. Adalar’da oturanların 
memleketleri sorulduğunda söylenen iller 
yani göç edilen iller arasında İstanbul yine
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Tablo 14: Adalar’da oturanların kendilerini ait hissettikleri toplumsal kimlikler (N:540) (İstanbul Adalar, 
2012)
Table 14: Social identities which Princes’ Islands residents have a sense of belonging (N:540) (Princes’ 
Islands, Istanbul 2012)

Grafik 23: Adalar’da oturanların mensup olduğu toplumsal kimlikler 
Chart 23: Social identities of Princes’ Islands residents 

Grafik 24: Adalar’da oturanların Adalar’a göre mensup olduğu toplumsal kimlikler 
Chart 24: Social identities of Princes’ Islands residents per island 
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to 2012 have the lowest rate with 25%. The 
latest group of immigrants has the highest 
citizenship identity rate with 43%; whereas 
this rate is 7% among Princes’ Islands natives. 
These findings indicate that in seventy years, 
as the living time in the immigrated place 
increases, there is a transformation from 
“hometown” or “citizenship” at birth place 
level to islander or Istanbulite identity.

An observation on birthplace of maternal 
and paternal grandfathers shows that older 
generations have a high rate for outside 
Istanbul and abroad (Paternal grandfather 
90%, maternal grandfather 86%). As for 
parents, this rate falls a little in favour of 
Istanbul and Princes’ Islands. The rate of 
Istanbul and Princes’ Islands natives among 
participants is 47%. Almost half of persons 
with permanent residence on Princes’ Islands 
were born in Princes’ Islands or Istanbul, 
whereas the rest were born outside Princes’ 
Islands and Istanbul, and immigrated later. 
96% of participants who were born outside 
Princes’ Islands immigrated to Princes’ Islands 
in last seventy years. 

The internal migration to Princes’ Islands due 
to “oppression, traditions (honour crimes) 
and natural disasters” was pointed out by 
less than 2% of participants. One third of 
participants indicate “unemployment and 
other economic motives” as the most evident 
reason. This reason is expressed by 42.3% 
of Büyükada residents. The second most 
common reason for one third of participants 
is “attraction of Princes’ Islands and urban 
noise”. This is one of the motives why 
migration to Princes’ Islands is genuine. In this 
sense, Burgazada, Kınalıada and Heybeliada 
are found more attractive than Büyükada. 
The latter is more suitable for daytrips and 

diğerlerine göre öne çıkıyor ancak diğer 
iller de biraz daha belirginleşiyor. Adalar’da 
oturanların nereli hissettikleri sorulduğunda 
“adalı” olmak oldukça fazla bir şekilde öne 
çıkıyor ve İstanbullu olmayı bile geride 
bırakıyor. Zaman içinde “adalılık” ve 
“İstanbulluluk” kimliği, il temelli “hemşerilik” 
kimliklerinin önüne geçiyor.

“Nereli hissedildiği” sorusu ile Adalar’a göç 
etme dönemi birlikte düşünüldüğünde 
Adalar’da doğanlar ve 1940 öncesi 
adaya gelmiş olanların %75’i adalı olarak 
hissetmekte; İstanbullu olmakla birleşince 
adalı ve İstanbullu olma oranı %93 olmakta. 
Adalı olmak 1941-1960 arasında gelenlerde 
önemli bir yüzde düşüşü ile %45, 1961-
1980 arasında gelenlerde Adalılık yüzdesi 
tekrar yükselerek %57’ye çıkıyor ve 1981-
2000 arasında adaya gelenlerde oran tekrar 
düşerek %38 oluyor; 2001-2012 arasında 
gelenlerde ise oran %25 . En son adaya 
göç eden grupta iller düzeyinde hemşerilik 
kimliklerinin oranı %43 ile en yüksek düzeyde 
olup Adalar’da doğanlar arasında bu oran 
%7. Bu bulgular, yetmiş yıllık bir zaman 
sürecinde iller düzeyinde “memleket” 
veya “hemşeri” kimliğinden adalılık veya 
İstanbulluluğa doğru bir dönüşüm olduğunun 
göstergeleridir.  

Anne ve babanın babaları, yani dedelerin 
nerede doğduklarına bakılınca yani önceki 
kuşaklara doğru gidilince İstanbul dışı illerde 
ve yurtdışında doğanların yüzdeleri oldukça 
yüksek (Babanın babası %90 düzeyinde ve 
annenin babası %86 düzeyinde İstanbul ve 
Adalar dışında doğmuşlar). Anne ve babalara 
gelindiğinde bu oranlar İstanbul ve Adalar 
lehine biraz düşüyor. Anket uygulanan 
kişilere gelindiğinde İstanbul’da ve Adalar’da 
doğanların yüzdesi 47 oluyor. Adalar’da 
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Tablo 15: Adalar Müzesi’ni ziyaret etme durumu (N:540) (İstanbul Adalar, 2012)
Table 15: Rate of visits to Museum of Princes’ Islands (N:540) (Princes’ Islands, Istanbul 2012)

Grafik 25: Adalar Müzesi’ni ziyaret etme durumu
Chart 25: Rate of visits to Museum of the Princes’ Islands

Tablo 16: Adalar’da oturanların Adalar Müzesi ile ilgili düşünceleri (N:540) (İstanbul Adalar, 2012)
Table 16: Opinions of Princes’ Islands residents on Museum of Princes’ Islands (N:540) (Princes’ Islands, 
Istanbul 2012)
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tourists from Middle East. 

“Unemployment and other economic 
reasons” are more common among people 
who feel they are from cities outside Istanbul 
and Princes’ Islands. Among Istanbulite-
feeling persons, “attraction of Princes’ Islands 
and urban noise” reaches up to 51.1%. 

One fifth of participants have professed 
in the jobs which are obtained through 
university education, such as physicians, 
lawyers and engineers for the longest period. 
“Domestic labour”, namely, housewifery, is the 
second most common longest occupation, 
expressed by other one fifth of the sample. 
This result is not unexpected, since almost 
half of survey participants are women (more 
than half of women work outside their home 
as longest-term job). Occupations which 
do not require high education or quality 
come third. They are followed by service 
and salespersons, executives and artists and 
related professionals.

One fifth of fathers of participants have dealt 
with elementary occupations, while one sixth 
have been qualified agriculture, forestry 
and aquaculture employees for the most of 
their career. Occupations such as “artistry 
and related jobs” come third among fathers, 
followed by professional occupations. 
Among interviewed participants, professional 
occupations come first; whereas the top two 
ranks belong to “elementary occupations” 
and “qualified agriculture, forestry 
and aquaculture” among their fathers, 
professional occupations only come fourth. 
But it is worth noting that more than one 
third of fathers of residents with professional 
occupations were involved in the same 
occupational group. Upon a comparison 

ikametgâh adresi bulunanların yüzde elliye 
yakını ada ve İstanbul doğumlu iken yüzde 
elliden biraz fazlası ada ve İstanbul dışında 
doğmuşlar. İstanbul’un Adalar ilçesi dışında 
doğanlar yani örneklemdeki katılımcıları 
%96’sı son yetmiş yılda Adalar’a göç etmiş. 

Adalar’a göçlerde “baskı, töre, ve doğal 
afetler” gibi nedenler yüzde ikiyi bile 
bulmayacak kadar az kişi tarafından 
zikredilmiş. Örneklemdeki katılımcıların üçte 
biri “işsizlik ve diğer ekonomik nedenler”i en 
belirgin neden olarak göstermiş. Bu neden 
Büyükada’da oturanlar arasında %42,3. 
Katılımcıların diğer üçte birinin zikrettiği 
ikinci en belirgin neden “Adalar’ın çekiciliği 
ve kentin gürültüsü”dür. Adalar’a göçü 
Adalar’a özgü kılan nedenlerden birisi budur. 
Özellikle Burgazada, Kınalıada ve Heybeliada 
bu konuda Büyükada’ya göre daha çekici 
bulunuyor. Büyükada daha çok günübirlik ada 
ziyaretçileri ve Ortadoğu ülkelerinden gelen 
turistler açısından daha çekici.

Adalı ve İstanbul dışındaki illere mensup 
hissedenler arasında göç nedenleri 
bakımından “işsizlik ve diğer ekonomik 
nedenler” İstanbul dışındaki illere mensup 
hissedenler arasında daha yaygın. İstanbullu 
hissedenler arasında “Adalar’ın çekiciliği ve 
şehrin gürültüsü” %51,1 düzeyine ulaşıyor.    

Örneklemdeki katılımcıların beşte biri en 
uzun süre yaptıkları işler hekimlik, avukatlık 
ve mühendislik gibi üniversite eğitimi 
sonucu kazanılan meslekler olan profesyonel 
meslekleri zikrediyor. Örneklemin diğer 
beşte biri ise “ev içi emek” veya geleneksel 
adlandırma ile “ev kadınlığı”nı en uzun 
süre yapılan iş olarak ortaya zikretmişler. 
Örneklemdeki katılımcıların yarısına yakınının 
kadın olduğu hatırlanacak olursa bu 
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Grafik 26: Adalar Müzesi hakkında düşünceler
Chart 26: Opinions on Museum of the Princes’ Islands 

Tablo 17. Adalar Müzesi’ni ziyaret etme durumuna göre Adalar’da müze hakkında düşünceler (N:540) 
(İstanbul Adalar, 2012)
Table 17. Opinions about Museum of the Princes’ Islands according to visiting status (N:540) (Princes’ 
Islands, Istanbul 2012)
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about longest-term jobs/occupations of 
participants and their fathers, we observe 
upwards mobility towards executive and 
professional occupations. Nevertheless, this 
upwards mobility is not as sharp as in Turkey 
and entire Istanbul. 
   
The nostalgic observation on the multi-faith 
Princes’ Islands, namely, the religious and 
cultural plurality has decreased. More than 
four fifths of islanders are Muslim. On three 
of islands, this rate gets closer to ninety 
percent. In Princes’ Islands as a whole, 9% of 
residents are Christian, and 0.8% are Jews. A 
small part of participants have given answers 
we can code as deist, agnostic or atheist. 

One third of total sample refrained from 
answering the question “Which are the social 
identities you have a sense of belonging 
for?” In total sample, four tenths of residents 
indicated their social identity as “Turk”. 
A significant part of these persons are 
Muslims; nevertheless, an important deal of 
participants who belong to Christianity or 
other faiths expressed this social identity. 
Persons whose identity is “Muslim 
communities and orders” constitute less than 
one tenth of entire sample. Another social 
identity with a similar rate is “citizen of the 
world”. “Alevi” identity has a total rate of one 
twentieth. One twenty-fifth of  of residents 
have a sense of belonging for “Christian 
communities”. Less than one thirtieth of 
residents feel they belong to “leftwing 
political movements”, and a similar amount of 
residents introduce themselves as “Kurd”. 
More than one third of participants have 
been to Museum of Princes’ Islands. There 
is a need for advertising activities for higher 
appropriation and more often visits to 
Museum of the Princes’ Islands.

kategorinin ikinci sıraya oturması normaldir 
(kadınların yarısından fazları ev dışında 
yapılan birçok mesleği/işi en uzun süre 
yapılan iş olarak zikret). Üçüncü sırada uzun 
süreli eğitim veya nitelik gerektirmeyen işler 
geliyor. Dördüncü sırada hizmet ve satış 
elemanları, beşinci sırada yöneticiler ve altıncı 
sırada sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar 
geliyor. 

Örneklemdeki katılımcıların babalarının beşte 
biri “nitelik gerektirmeyen meslekler”de, 
altıda biri de “nitelikli tarım, orman ve 
su ürünleri çalışanları”nda en uzun süre 
çalışmışlar. Babalar arasında “Sanatkârlar ve 
ilgili işler” üçüncü sırayı alırken, “profesyonel 
meslekler” dördüncü sırada. Görüşme 
yapılan katılımcılarda profesyonel meslekler 
birinci sırayı alırken babalar kuşağında 
“nitelik gerektirmeyen meslekler” ve “nitelikli 
tarım, orman ve su ürünleri çalışanları” 
ilki iki sırayı alıyor, profesyonel meslekler 
dördüncü sıradadır. Ancak şunu da belirtmek 
gerekir ki profesyonel mesleklerde çalışan 
katılımcıların üçte birinden fazlasının babaları 
da profesyonel mesleklerde çalışıyor. 
Genel olarak katılımcıların ve babalarının 
en uzun süre yaptıkları işleri/meslekleri 
karşılaştırdığımızda katılımcıların yaptıkları 
işlerin/mesleklerin babalarınkine göre 
yöneticilik ve profesyonellikle ilgili mesleklere 
doğru kaydığını ve dolayısıyla yukarıya doğru 
bir mobilitenin/hareketliliğin yaşandığını 
gözlemlemek mümkün. Bu yukarıya doğru 
mobilite yani dikey sosyal hareketlilik 
Türkiye’nin ve İstanbul’un bütünündeki keskin 
yukarıya doğru mobilite dikkate alındığında 
çok fazla bir sıçrama gibi görülmemelidir.

Adalar’ın geçmişi ile ilgili olarak birçok 
gözlemcinin nostaljik bir şekilde belirttiği bir 
çok dinsel inanışa mensup cemaatlerin 
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Asked about their opinion about Museum 
of the Princes’ Islands, almost one third of 
Princes’ Islands residents are for or support it. 
One twentieth is against the museum, with a 
similar percentage to the undecided. Less than 
one tenth of residents say that the location of 
museum is too far, or it needs modification. 
Almost half of islanders know nothing about 
the museum. Analysis on the opinions of 
residents who have or have not been to 
Museum of the Princes’ Islands shows that, 
not surprisingly, half of visitors support the 
museum. In case of proper information about 
the people who do not know the museum 
is provided, the percentage of supporters 
will evidently increase. If we do not satisfy 
ourselves by support of islanders for Museum 
of the Princes’ Islands, and ensure their 
participation to its development, the number 
of supporters will increase, and the museum 
will be improved as well.  
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Adalar Müzesi hakkında görüşleri sorulan 
katılımcıların üçte bire yakını müzeyi 
desteklemekte. Karşı olup desteklemeyenler 
yirmide bir ve kararsız olanlar da yirmide 
bir düzeyinde. Müzeye karşı oluş çok 
düşük düzeyde. Müzenin yeri uzak ve 
eksiklikleri var, bu eksiklikler giderilmeli 
ve dolayısıyla geliştirilmeli diyenler onda 
birin biraz altında. Adalar’dan araştırmaya 
katılanların yarıya yakını müze hakkında 
bilgisi olmadığını belirtmiş. Adalar Müzesi’ni 
ziyaret edenler ve etmeyenlerin müze 
ile ilgili düşünceleri analiz edildiğinde 
beklenebileceği gibi müzeyi ziyaret 
edenler arasında müzeyi destekleyenler iki 
kişiden bir kişi düzeyine yükselmiş. Müzeyi 
ziyaret etmeyenler arasında müze ile ilgili 
bilgim yok diyenlerin bilgilendirilmesi ile 
destekleyenler yüzdesi çok daha yukarılara 
çıkacaktır. Adalar Müzesi’nin Adalılarca 
desteklenmesi ile yetinmeyip müzenin 
geliştirilmesine katılmalarının sağlanması hem 
destekleyenlerin sayısını artıracak hem de 
müzenin daha gelişmiş olmasına yol açacaktır.
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İstanbul’da Kent içi Hareketlilik ve 
Adalar’ın Toplumsal Peyzajında Süreklilik

İç göç çalışmalarının neredeyse durma 
noktasına geldiği, ulaşım master planları 
ve birkaç istisnai katkı 1dışında kent içi 
hareketlilik konusunda hemen hiçbir 
çalışmanın yapılmadığı günümüz koşullarında 
Adalar Müzesinin Adalar’a yönelik göç ve 
bağlantı profilleri araştırması, metropol 
içi ölçekte yerel kimliklerin oluşumu, 
yerleşikleşmesi (consolidation) ve dönüşüm 
örüntüleri konusunda öncü bir girişim 
olarak değerlendirilmeli. Toplumsal 
hareketlilik bağlamında yerel toplumsal 
profillerin yeniden üretimi mekanizmalarının 
açığa çıkarılması, göç araştırmalarının ve 
sorunsalının gündelik yaşama eklemlenmesi, 
toplulaştırılmış sayılara dayalı göç verilerinin 
ardındaki hanelerin, gençlerin, erişkinlerin, 
yaşlı, emekli, işsiz ve ev kadınlarının 
görülebilmesi, göç araştırmalarıyla gündelik 
yaşam arasında bağlantı kurabilmek açısından 
stratejik önem taşıyor. Son yirmi yılda nüfusu 
8 milyondan 16 milyona yükselen bir 
kentte yerel kimlikler hızla belirsizleşirken, 
Adalar’ın bu süreçte hem mimari mirasını 
hem de toplumsal profillerini önemli ölçüde 
koruyabildiği anlaşılıyor.

Prof. Bahattin Akşit ve Prof. Belma Akşit 
‘in Adalar göç araştırması kapsamında 
oluşturdukları gerçek bir hazine değerindeki 
veri tabanı, toplumsal devingenliğin ardındaki 
beşeri profilleri açığa çıkaran,  soğuk ve 
soyut sayısal betimlemelerin ardına geçen, 
ve tek bir araştırmayla tüketilmesi olanaksız 
bir araştırma platformu oluşturuyor. 
Adalar’ın toplumsal profillerinin oluşum, 
konsolidasyon ve dönüşüm süreçleri bu veri 
tabanıjjllllllllllllllllll
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Urban Dynamism in Istanbul and 
Continuity in Social Landscape of Prince’s 
Islands

In today’s conditions, in which domestic 
migration works have almost come to a 
point of halt and almost no study is made 
concerning urban dynamism except master 
plans and several exceptional contributions1, 
migration and connection profiles study of 
Prince’s Islands Museum towards Prince’s 
Islands must be regarded as an innovative 
initiative on formation of local identities on 
internal metropolis scale, their consolidation 
and transformation patterns. Revealing 
reproduction mechanisms of local social 
profiles in terms of social dynamism, joining 
migration researches and problem to daily 
life, being able to see houses, youth, adults, 
pensioners, unemployed and housewives has 
strategic importance for making connection 
between migration studies and daily life. 
While local identities are rapidly becoming 
unclear in a city, population of which rose 
from 8 million to 16 million in the last 
twenty years, it is understood that Prince’s 
Islands have been able to protect both their 
architectural heritage and social profiles 
significantly. 

Database created by Prof. Bahattin Akşit 
and Prof. Belma Akşit in scope of Prince’s 
Islands migration study, which has the value 
of a real treasure, forms a research platform, 
which reveals humane profiles behind social 
dynamism, passes beyond cold and abstract 
numerical portrayals and which is impossible 
to consume with a single research. Formation, 
consolidation and transformation processes 
of social profiles of Prince’s Islands can be 
detected over this database and distinctive
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tabanı üzerinden saptanıp Adalar İlçesi’nin 
ayırtedici toplumsal alanları haritalanabilecektir.

Ne var ki kapsamlı bir araştırmaya girmeden 
Göç Bağlantıları 2012 Sergisi için iki küçük 
keşifsel izleme çalışması  gerçekleştirdik. 
Marmara Bölgesi’nde kentsel bölge oluşum 
süreci TUİK’in 1990 ve 2000 sayım verisi 
ilçe nüfus payları üzerinden izlendiğinde 
kentsel bölge oluşumunun homojen bir 
süreç oluşturmadığı, tarihi yapı stoğu sıkı 
biçimde korunan ilçelerle (ki Adalar İlçesi bu 
grupla yer alır), Trakya’da Tekirdağ Merkez 
ve Saray ile Güney Marmara Nilüfer ve 
Mudanya ilçelerinin batısında kalan ilçelerin 
nüfus paylarını koruyamayarak görece 
geriledikleri, 2buna karşılık sanayileşen Doğu 
Marmara ilçelerinin  nüfus paylarını kayda 
değer düzeyde arttırdıkları görülmektedir. 
(Geçerken 1999 depreminden etkilenen 
Gölcük, Akyazı, Hendek, Karamürsel,  
Sakarya merkez vb. ilçelerin önemli 
ölçüde nüfus yitirdiklerini vurgulayalım.)  
Bu değerlendirmede Adalar ilçesi, 1990 
yılındaki toplumsal ve coğrafi özelliklerini 
koruyarak yeniden üretebilmiş, gelişme alanı 
sınırlı, tarihsel koruma altındaki Üsküdar, 
Kadıköy, Beşiktaş, Şişli, Beykoz vb. ilçelerle 
aynı kümede yer almıştır. Adalar İlçesi’ni 
yeniden yapılanma ve kentsel bölge oluşum 
süreçlerine karşı koruyan konumsal özellikleri 
ve sıkı inşaat yasakları bu ilçede gözlenen 
süreklilik üzerinde etkili olmalı. Ne var ki, 
1995-2000 döneminde beş yılda bir milyona 
yakın kişinin ilçe değiştirdiği, nüfusu çok hızlı 
artan bir metropolde bu süreklilik sadece 
coğrafi konumla açıklanamaz. 

social fields of Province of Prince’s Islands 
can be mapped. However, before starting 
a comprehensive research, we performed 
two small heuristic monitoring studies for 
Migration Connections 2012 Exhibition. 

When urban region formation in Marmara 
Region is monitored over TUİK’s 1990 and 
2000 census data district population shares, 
it is understood that urban region formation 
does not constitute a homogenous process, 
districts, historical structure stock of which is 
strictly protected (District of Prince’s Islands 
is within this group) and districts on west 
of Tekirdağ Center, Saray and Southern 
Marmara Nilüfer and Mudanya districts have 
regressed by not protecting their population 
shares1, while industrialized East Marmara 
districts have increased their population 
shares significantly (Let us imply that Gölcük, 
Akyazı, Hendek, Karamürsel, Sakarya and 
similar districts, which are affected by 1999 
earthquake, have lost population at a 
significant rate). In this evaluation district of 
Prince’s Islands has been able to reproduce 
by protecting its social and geographical 
characteristics and is in the same group 
with districts such as Üsküdar, Kadıköy, 
Beşiktaş, Şişli and Beykoz, which have limited 
development field and are under protection. 
Locational characteristics of Prince’s Islands, 
which protect it against reconstruction and 
urban region formation processes; and tight 
construction prohibitions must be effective 
on continuity observed in this district.
However in a metropolis, in which 
approximately one million people changed
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Güvenç ve arkadaşlarının 1. İstanbul Tasarım 
Bienali için hazırladıkları Komşularımız 
nereden gelmiş Komşularımız nereye 
gitmiş? konulu araştırma bu bilmecenin 
çözümü için ilginç ipuçları sağlıyor. Adalar 
Müzesi’nin Göç Bağlantıları 2012 sergisi 
için yeniden üretilen bu dört haritada 
Adalar’ın 1990 yılında metropolün her 
üç yakasıyla ilişkili yegane ilçe konumunda 
oluğu, 2000 sayım sonuçları incelendiğinde 
Bakırköy, Beşiktaş, Şişli bağlantılarının dönem 
içerisinde zayıfladığı, buna karşılık,  Anadolu 
yakası bağlantılarının güçlenip çeşitlendiği 
anlaşılıyor. Diğer taraftan 1990 ve 2000 
verileri incelendiğinde, Adalar’a yerleşenlerin 
toplumsal profiline benzer ilçelerden geldiği, 
Adalar’dan ayrılanların ise, toplumsal profili 
Adalar’a benzer ilçelere yerleştiği İstanbul’un 
toplumsal coğrafyasını değiştirmeyen bu 
bağlantı kalıpları üzerinden yeniden üretildiği 
görülüyor.  

Kentsel bölge ölçeğinden ve metropol 
içi hareketliliğe uzanan bu keşifsel 
değerlendirmeyle Adalar’ın toplumsal 
profilinin inşaat yapımını düzenleyen koruma 
mevzuatı ve metropolün diğer ilçeleriyle 
kurduğu bağlantı kalıbı üzerinden yeniden 
üretildiği ortaya konulabiliyor. Diğer bir 
deyişle Adalar’da toplumsal kimliğin oluşumu, 
konsolidasyonu, sürekliliği ve dönüşümü bu 
ilçenin İstanbul toplumsal alanı içerisindeki 
coğrafi konumuyla ilişkili olduğu kadar 
toplumsal coğrafyanın doğal bir sonucu.  
Marmara bölgesinde gözlenen bu büyük 
kentsel bölge oluşumunun İstanbul’ da 
toplumsal coğrafyasını ve yerel kimlikleri 
nasıl etkilediğini bulabilmek için ada-içi 
ve adalar-arası farklılıklara duyarlı ayrıntılı 
çözümlemelere gerek var. Adalar İlçesi “kalıcı 
olduğu düşünülen her şeyin toz olup uçtuğu 
çalkantılı bir metropolitenleşme ortamında” 

districts in five years between1995-2000, 
and population of which is rapidly growing, 
this continuity cannot be solely explained 
with geographical location. 

Research with the subject ‘Where did our 
neighbors come from and where did they 
go?’ prepared by Güvenç et al. for 1st 
Istanbul Design Biennial provides interesting 
clues for solution of this puzzle. In these four 
maps reproduced for Migration Connections 
2012 exhibition of Prince’s Islands Museum, 
it is understood that Prince’s Islands were 
the only district affiliated with all three coasts 
of the metropolis in 1990, Bakırköy, Beşiktaş 
and Şişli connections have weakened within 
the period when census results of 2000 are 
examined, on the contrary connections of 
Anatolian coast have become stronger and 
diversified. On the other hand, when data 
of 1990 and 2000 are examined, it is seen 
that those that have settled in Prince’s Islands 
came from districts with similar social profile 
of that of Prince’s Islands and those that have 
left Prince’s Islands have settled in districts 
with similar social profile of that of Prince’s 
Islands and this connection, which does 
not change social geography of Istanbul, is 
reproduced over patterns.
With this heuristic evaluation from urban 
region scale to dynamism inside metropolis, 
it is possible to show that social profile 
of Prince’s Islands are reproduced over 
protection legislation regulating construction, 
and connection pattern established by 
the metropolis with its other districts. In 
other words, formation, consolidation, 
continuity and transformation of social 
identity in Prince’s Islands is affiliated with 
its geographical location within social field 
of Istanbul and is also the result of social 
geography. Detailed solutions sensitive
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bu iki mekanizma sayesinde yerel kimliğini
büyük ölçüde yeniden üretebilmiş bir 
metropoliten vaha konumunda. Adalar’ın 
çekiciliği, Adalar’a yönelik ilgi, belki de 
bu süreklilikten, özgün mimari çevreden 
kaynaklanıyor olmalı.  Elbette bu soruların 
geçerliliğini irdelemek göçün ardındaki 
toplumsal profilini açığa çıkarabilmek için 
sayım verileri üzerinden yapılan bu ilk 
çözümlemenin ardına geçebilmek için Göç 
Bağlantıları 2012 Projesi için hazırlanan 
toplumsal veri tabanı üzerinde çok daha 
ayrıntılı değerlendirmelere gerek var. 
Adalar Müzesinin 2014 göç sergisi için 
tasarladığı kapsamlı hareketlilik çalışmasının, 
metropolitenleşme sürecinde yerel kimliklerin 
oluşum ve sürekliliği alanına ilginç boyutlar 
kazandıracak bir ilk çalışma oluşturacağını 
düşünüyorum.

Murat Güvenç

to inside Prince’s Islands and inter-Prince’s 
Islands differences are required in order 
to find out how this major urban region 
formation observed in Marmara region have 
affected the social geography and local 
identities in Istanbul.
District of Prince’s Islands is a metropolitan 
oasis, which has been able to reproduce 
its local identity substantially thanks to 
these two mechanisms in an ‘unsettled 
metropolinization environment, where 
everything, which is thought to be 
permanent, vanishes into the blue’. Perhaps 
attraction of Prince’s Islands, attention 
towards it derives from this continuity and 
unique architectural frame. Indeed, much 
more detailed evaluations on social database 
prepared for Migration Connections 2012 
Project are required in order to study validity 
of these questions, reveal the social profile 
behind migration and pass beyond this first 
resolution made over census data. 
I regard that the comprehensive dynamism 
study prepared by the Museum of the 
Prince’s Islands for 2014 migration exhibition 
is a first study that can provide interesting 
dimensions for formation and continuity 
of local identities within metropolinization 
process.

1Prof. Ferhunde Özbay’ın İstanbul 1990 sayım örneklemi üzerinde yaptığı çok önemli görgül araştırma ve Güvenç ve arkadaşlarının 1 İstanbul 
Tasarım Bienali için yaptıkları Komşularımız nereden gelmiş komşularımız nereye gitmiş konulu işleri bu alanda az sayıdaki çalışma arasında 
sayılabilir.
Very significant empirical study made by Prof. Ferhunde Özbay on Istanbul 1990 census samples and work performed by Güvenç et al. on 
the subject ‘Where did out neighbors come from and where did they go’ for 1st Istanbul Design Biennial can be counted among these few 
studies on this subject. 
2Ayvalık Edremit Erdek vb turistik açıdan önem taşıyanlar hariç 
Except those that have touristic importance; e.g. Ayvalık, Edremit etc.
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1985-1990 döneminde Adalar’a Göç  

1985-1990 döneminde Adalar,  İstanbul’un üç yakasından yoğun göç alan yegane ilçeydi. Ne var 
ki Adalar ‘a yerleşenlerin metropoliten alanda en yüksek sosyo ekonomik düzeye sahip Anadolu 
Yakasında, Kadıköy, Beyoğlu yakasında Beşiktaş ve Şişli, İstanbul Yakasında da Bakırköy (Yeşilköy, 
Yeşilyurt ve Merkez) den geldikleri anlaşılmaktadır.  Bu çarpıcı farklılaşma, 20 yüzyılın ikinci yarısından 
sonra özellikle zorlaşan yapı yasağıyla birlikte düşünülürse,   Adaların toplumsal kimliğinin ve profilleri-
nin hangi süreçler ve mekanizmalar üzerinden inşa edildiği ve yeniden üretildiği daha kolay anlaşılır.
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Migration to Princes’ Islands from 1985 to 1990

From 1985 to 1990, Princes’ Islands was the only district to allow immigrants from three coasts of Istan-
bul. Nevertheless, it is seen that the settlers of Princes’ Islands came from the places with highest socio-
economic level, such as Kadıköy in Anatolian coast, Beşiktaş and Şişli in Beyoğlu district, and Bakırköy 
(Yeşilköy, Yeşilyurt and downtown) in Istanbul coast. If we consider this striking differentiation along 
with the restricting building bans as of the second half of 20th century, one will better understand on 
which processes and grounds the social identity and profile in Princes’ Islands are formed.
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1985-1990 döneminde Adalar’dan Ayrılanlar

Adaların özgün konumu 1985-1990 döneminde Adalara en yoğun göç veren Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu 
ve Bakırköy ilçeleriyle Adalar arasında sistemli, yerleşik bir mekansal etkileşim alanı kurulduğu 
anlaşılıyor. Nitekim bu ilçeler Adalar‘dan ayrılanlarca  en çok seçilen ilçeler arasında ağırlıklı bir yer 
tutuyor.   Gidilen yerler arasında Silivri, Eyüp ve Sarıyer gibi ilçelerin bulunması bu dönemde giderek 
belirginleşmeye başlayan metropoliten çeperde yerleşme eğilimlerine ilişkin bir ip ucu olabilir. Bunun 
varsayımın geçerliliği çok daha kapsamlı bir görgül araştırma üzerinden sınanabilir. 
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People who left Princes’ Islands from 1985 to 1990

The genuine position of Princes’ Islands since 1985 to 1990, most immigrants came to Princes’ Islands 
from Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu and Bakırköy, we can consider a systematic and stationary spatial relation 
between these districts and Princes’ Islands. As a matter of fact, these districts have a significant place 
among the places where former islanders settle. The presence of districts such as Silivri, Eyüp and 
Sarıyer among the places preferred by leavers can be a clue regarding tendency of settlement in 
metropolitan periphery that becomes prominent in this period. The validity of such assumption can 
be tested via a much more comprehensive empirical study. 
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1995- 2000 döneminde Adalar’a Göç  

1995-2000 döneminde gözlenen hareketlilik örüntüsü korunup yeniden üretilirken, Adalar’ın 
Büyükşehirle kurduğu bağlantı kalıbının önemli ölçüde değiştiği görülüyor. Bu bağlamda İstanbul 
yakasında Bakırköy, Beyoğlu yakasında da Beşiktaş, Şişli bağlantılarının önem yitirdiği, buna karşılık, 
Anadolu yakasının Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Kartal, Tuzla ilçelerinden Adalar’a dikkat çekici düzeyde 
göç olduğu anlaşılıyor. Kağıthane ve Sultanbeyli bağlantıları Adalar’da yükselen hizmet talebi ve yerel 
emek pazarı parçalanmasıyla (local labor market segmentation) ilgili olabilir. Bu sorunun geçerliliği de 
–öncekiler gibi- daha kapsamlı bir görgül irdelemeyle açığa çıkarılmayı bekliyor. 
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Migration to from 1995 to 2000 

The mobility pattern observed in 1995-2000 period is maintained and reproduced; whereas the 
relationship of Princes’ Islands with metropolises undergoes a major change. In this context, Bakırköy 
of Istanbul coast; Beşiktaş and Şişli of Beyoğlu coast lose importance, whereas there is a significant 
amount of migration to Princes’ Islands from Anatolian coast districts such as Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, 
Kartal, and Tuzla. Kağıthane and Sultanbeyli connections may be about increasing service demand in 
Princes’ Islands, as well as about local labour market segmentation. The validity of such question also 
awaits a more extensive empirical study to be enlightened. 
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1995- 2000 döneminde Adalar’dan Ayrılanlar

1995-2000 döneminde gözlenen hareketlilik örüntüsü korunup yeniden üretilirken, Adalar’ın 
Büyükşehirle kurduğu bağlantı kalıbının önemli ölçüde değiştiği görülüyor. Bu bağlamda Anado-
lu yakasıyla Adalar arasındaki bağlantı kalıbının zaman içerisinde kayda değer düzeyde geliştiği 
Büyükşehir göçlerinin binde üçünü üreten Adalar ilçesinden ayrılanların daha çok Pendik ve Maltepe 
İlçelerinde yerleştikleri Beyoğlu ve İstanbul Yakasındaki ilçelerle kurulan bağlantıların zaman içerisinde 
zayıfladığı anlaşılıyor.  
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People who left Princes’ Islands from 1995 to 2000

The mobility pattern observed in 1995-2000 period is maintained and reproduced; whereas the 
relationship of Princes’ Islands with metropolises undergoes a major change. In this context, the 
connection shape between Anatolian coast and Princes’ Islands has significantly changed: As a result, 
the leavers from Princes’ Islands, who form 0.3% of Metropolis migrations, settle rather in Pendik and 
Maltepe districts, whereas connections with districts on Beyoğlu and Istanbul coast decreased in the 
course of time.  
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hakan akçura                                           güncel sanatçı

                                                                           contemporary artist

Hakan Akçura

1991‘den bu yana dört kişisel, çok sayıda 

karma sergide işleri sergilenen, 2005 yılından 

bu yana İsveç‘te yaşayan ve üreten ressam, 

şair, video ve performans sanatçısı, tasarımcı.

2008 yılında yayınladığı manifestosunda 

yaratım zeminini şöyle tanımlıyor:

„Ben bir open flux sanatçısıyım. Kaygı ve 

sorumlulukla yaratmaktan geri duramayan 

günümüz sanatçılarının sahip olmaları 

gerektiğine inandığım şu nitelikler, benim 

yaratımımın da hedefidir: ”Zamanın ruhu”na 

(zeitgeist) bir kez daha tanıklık etmek yani 

giderek daha boka batan bu yerkürede 

daha muhalif ve radikal olmak. Yaratımlarının 

mülkiyet sorunlarından daha çok, yaygın 

dolaşım ve paylaşımını önemsemek. Bağımsız 

olmak. 

Yol gösterici, zihin açıcı, sorunlara yeni 

tanımlar önerebilen bir sanatçı olmanın 

yanısıra, her türlü etkileşim ve iletişime açık, 

gerektikçe oyun kurucu olmayı becerebilen 

bir sanatçı da olabilmek. Elitizm batağına 

da, popülizme de düşmeyen bir cesareti, 

özgünlüğü ve niteliği varetmeye, ötesi hep 

korumaya çalışmak.“

„I am an open flux artist. The following 

attributes that are the target of my creations 

are the things, I believe, all the contemporary 

artists who can‘t refrain from creating with 

concern and responsibility should have: To 

witness ‚the essence of time‘ (zeitgeist) once 

again, that is to be more adverse and radical 

on this earth that is going down the drains; 

to heed the sharing and wide circulation of 

their creations instead of their ownership 

problems. To be independent. Along with 

being an artist who shows the way, opens 

the minds and redefines new problems, 

being an artist who also can be open to all 

kinds of interaction and communication, 

and being a playmaker when necessary. To 

try to create and furthermore try to protect 

the existence of courage, originality and 

composition without falling into the swamp 

of elitism and populism.“

(Hakan Akçura, „Theory of Open Flux“, NY 

Arts Magazine, September, 2008)
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Hakan Akçura

Hissar, hissar!
Asansörler, Asansörler!
iki bölümlü fotografik düzenleme, 2007
Göçmen sanatçının bir gazete dağıtıcısı olarak asansör aynalarından yansıyan portresi.

Elevators, Elevators!
two-part photographic installation, 2007
Portrait of the immigrant artist reflected from the mirrors of the elevator as a newspaper 



103



104

Open letter to Swedish Migration Board 

„Hi.

After joining the Istanbul Biennial in 1995 as 
an invited participant, I am a contemporary 
artist who has participated three solo 
exhibitions and dozens of group exhibitions, 
independent demonstrations, and a published 
poetry book. 

I am a neo-fluxus artist.

Painter, poet, graphic designer, video 
performer, article writer, textile designer. 

I live in Sweden since January, 2005. 

2 years before this date I met my wife, whom 
I fell in love with and I am an artist who has 
changed his city and country in order to live 
with her and two children she had before me.

When I landed at Stockholm on January 2005, 
one year residence and work permit was 
stamped on my passport  on October 2004 
that expired on October 2005. 

Last October, for the extension of that period, 
we have applied to Migrationsverket and 
waiting for about eight months. 
We entered the eighth month.

If I do not show this permit which is not 
extended and meeting for permission is 
delayed for an uncertain period, I will not be 
send back here by the customs of the country 
if I go abroad, for example, when I go in my 
own country. 

After the meeting I mentioned about, with 
Migrationverket on October 2005, we made   a

İsveç Göçmen Bürosu‘na Açık Mektup 

„Selam.

1995 İstanbul Bienali‘ne çağrılı katılımcı olarak 
katıldıktan sonra, üç kişisel sergi ve onlarca 
karma sergiye katılmış, bağımsız gösteriler 
yapmış, yayınlanmış bir şiir kitabı olan, bir 
çağdaş sanatçıyım.

Bir neo-fluxus sanatçısıyım.

Ressamım, şairim, grafik tasarımcıyım, video 
performer‘ım, makale yazarıyım, tekstil 
tasarımcısıyım.

Ocak 2005‘ten beri İsveç‘te yaşıyorum.

O tarihten 2 yıl önce tanıştığım, aşık olduğum, 
evlendiğim karım ve onun benden önce olan 
iki çocuğu ile yaşamak üzere, kentini, ülkesini 
değiştirmiş bir sanatçıyım.

Ocak 2005‘te Stokholm‘e indiğimde, Ekim 
2004‘te aldığım, geçtiğimiz 2005 Ekim ayında 
sona eren, bir yıllık oturma ve çalışma izni 
pasaportuma basılmıştı.

Geçtiğimiz ekim ayında, biten bu sürenin 
uzatılması için, Migrationsverket‘e başvurduk 
ve yaklaşık sekiz aydır bekliyoruz.

Sekizinci aya girdik.

Uzatılmayan, uzatılması için gereken 
görüşmenin belirsiz bir zamana ertelendiği 
bu izni pasaportumda göstermedikçe, 
yurtdışına çıkıp, örneğin kendi ülkeme 
gittiğimde, oranın gümrüğü tarafından buraya 
yollanmayacağım.

Migrationverket‘le bahsettiğim Ekim 2005‘teki
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series of phone calls.

We talked to people who think quite 
differently about when we might be called.

Some said „1 year“, some „six months“, and 
some „coming months“.  Some said “right now 
we are calling people who had applied on 
July, 2005, and this means you will be called 
after three months”. Some said “right now we 
are making discussions with people who have 
applied at the same time with you, meaning 
your turn will come in a few days”.    

We are waiting.

We are in lack of healthy explanations that 
would make this waiting period meaningful 
and bearable. 

This crisis of confidence pushed me to this 
art activity.     

This fluxus art event, this record, „an open 
letter to Migrationsverket“.

Doing it is being postponed by him, when 
he would do is unpredictable and one side 
of the bilateral discussion which will open 
the door for „the extension of residence 
and work permission“, is me making this 
discussion, and to complete it.

Therefore, I would like to facilitate 
Migrationsverket’s work. I want to help them.

With this record, which I don’t know how 
long it will last, trying to keep it short, I want 
to document the answers of the questions 
which I think they would ask or answers of 
questions they would never ask, in other 
words all I want to say.

görüşmenin ardından bir dizi telefon 
görüşmesi yaptık.

Ne zaman çağrılabileceğimize dair oldukça 
farklı düşünen insanlarla konuştuk. 

Kimisi „1 yıl“, kimisi „altı ay“, kimisi „önümüzdeki 
aylarda“ dedi. Kimisi „şu anda Temmuz 
2005‘te başvuranları çağırıyoruz, demek ki 
üç ay sonra,“ dedi. Kimisi „şu anda sizinle aynı 
zamanda başvuranlarla görüşüyoruz, demek 
ki birkaç gün sonra sıranız gelecek,“ dedi.

Bekliyoruz.

Bu bekleme süresini anlamlı ve dayanılabilir 
kılacak sağlıklı açıklamalardan yoksunuz.

Bu güven bunalımı, beni bu sanat etkinliğini 
yapmaya itti.

Bu fluxus sanat etkinliği, bu kayıt, 
“Migrationsverket‘e bir açık mektup”.

Onun yapmayı ertelediği, ne zaman 
yapacağı belli olmayan ve „oturma ve 
çalışma iznimin uzatılmasına“ kapıyı açacak 
olan ikili görüşmenin bir tarafının, benim, bu 
görüşmeyi yapması, tamamlamasıdır.

Dolayısıyla, ben Migrationsverket‘in işini 
kolaylaştırmak istiyorum. Onlara yardım 
etmek istiyorum.

Onların, bu görüşmede bana 
sorabileceklerini sandığım, sorabileceklerini 
hiç sanmadığım soruları cevaplarını ve yanı 
sıra benim söylemek istediğim her şeyi, 
kısa tutmaya çalışarak, ne kadar süreceğini 
bilmediğim bu kayıtla belgelemek istiyorum.

Görüşmenin bana düşen tarafını tamamlamak
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I would like to complete my side of the 
interview and present it. I want to make the 
job easier.   

How many people are waiting with me, I do 
not know. 

What problems Migrationverket lived,  
whether after these racist correspondence 
were they had to change the staff, train them.  I 
don’t know. 

Surely, there are reasons that can be 
understood and accepted by them.

But ultimately, I make this record where I 
think the thing done is practically to destroy, 
suspend my travelling liberty. 

What will I do? Trying to sum up briefly, I will 
try to convey; what I‘ve done in this country 
since January 2005, what I was trying to do, 
what I think, things I have observed,  and how 
do I look at the future. 

As soon as I came, a new form of life, „a family 
with two children“ in my life, and moreover, I 
lived the required transition process for being 
able to live first time in a country and city.   

For a while, a period had passed for learning 
what a new country, a new city, a new house, a 
new way of life is asking me, what could I offer 
for them, learning, teaching, trying to actualize 
where we would get along with. 

Moreover, we moved a few months later. So 
after I come, this is my second house I live in.

It comes to the rush of moving ... A period of 
time has passed in this new neighborhood 
that we moved with the organization of creche 

ve sunmak istiyorum. İşi kolaylaştırmak 
istiyorum.

Benimle birlikte bekleyen kaç insan var, 
bilmiyorum.

Migrationverket ne gibi sorunlar yaşadı, 
o ırkçı yazışmaların ardından personel 
değiştirmek, onları eğitmek zorunda mı kaldı, 
bilmiyorum.

Mutlaka, kendilerince anlaşılır ve kabul 
edilebilir nedenleri vardır.

Ama sonuçta, pratik olarak yapılan şeyin, 
benim seyahat özgürlüğümü yok etmek, 
askıya almak olduğunu düşündüğüm yerden 
yapıyorum bu kaydı.

Ne yapacağım? İçimden geldiğince, kısaca, 
toparlamaya çalışarak, Ocak 2005‘ten 
bu yana bu ülkede ne yaptığımı, ne 
yapmaya çalıştığımı, ne düşündüğümü, 
neler gözlediğimi, geleceğe nasıl baktığımı 
aktarmaya çalışacağım.

Gelir gelmez, hayatımda yeni bir yaşama 
formu olan „iki çocuklu bir aile“ ile, üstelik 
ilk defa olduğum bir ülke ve kentte 
yaşayabilmem için gereken geçiş sürecini 
yaşadım.

Bir süre, yeni ülkenin, yeni kentin, yeni evin, 
yeni yaşama biçiminin bana sorduklarını, 
benim onlara sunabileceklerimi, nerede 
anlaşabildiğimizi öğrenmekle, öğretmekle, 
yaşama geçirmeye çalışmakla geçti.

Üstelik birkaç ay sonra da taşındık. Yani bu 
benim geldikten sonra yaşadığım ikinci ev.

Bu taşınmanın telaşı sözkonusu... Bu
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“Godmorgon”
„Günaydın“
Hakan Akçura
videoperformans, 2007, iki kanallı video düzenleme, 8 + 78 dakika
„Good morning“
videoperformance, 2007, two channels video installation, 8 + 78 
minutes
Sanatçının İsveç‘e goÅNctüğü ve geçinmek için sadece üc kuruşa 
göçmenlerin çalıştırıldığı kimi işleri bulabildiği yıllarda yaptığı bir
videoperformans. İş, günlük bedava gazeteleri metro ve tren 
istasyonlarında inen, binen yolculara dağıtmak. Karar verdiği ve
uyguladığı basit sunum tekniğinin nedenlerini bize bir „Epilog“la 
anlatan Akçura, gazeteleri yüzyüze, gözgöze „Günaydın“ diyerek
dağıtmanın, basit ama etkin bir iletişimin, verili toplumun davranış 
kodlarını ortaya çıkaran bir niteliği olabileceğini gösteriyor.
A videoperformance of the artist in these years when he had 
migrated to Sweden and found some jobs for immigrant 
employment
only for a few cents to make his living. The job was dealing daily 
free of charge newspapers to passengers who ride in or get off in
subway and train stations. Explaining his decided and 
implemented simple presentation technique with an “Epilogue” 
he shows us
dealing newspapers face to face, beholding and saying “Good 
morning”, is a simple but effective communication that can have a
qualification revealing the codes of behavior of a given society.
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and school that the children would start after 
summer.

Some time, turning my face to my back, to my 
own country, İstanbul, I sent an application 
there.  İstanbul Biennial’s concept was 
“İstanbul”. I offered a contemporary art event 
called „Istanbul rooms”. Was not accepted, 
then ... 

After moving inside the house, in a room, on 
a wall we created a small studio to work, and I 
immediately began to paint.    

An old personal exhibition of mine 
„Kentresimleri“ was drawn 150 years ago, and 
printed as etching. This was an event trying 
to put forth figure from drawn forms and 
converting 22 European cities’ core city plans 
to picture. Stockholm was also taking place in 
them.  

The similar study method I used was a late 
term “kentresmi”. Its name was “Hecate and 
Empusa or Izmir bay”. It is gone from me. Now 
it is in a private collection.

If I do not remember wrong, in May I started 
“Swedish education for adults” of  „Svenska för 
Invandrare“ school. 
Like most of the others who had gone to 
SFI, my first friends were also immigrants. 
Immigrants who have come during the same 
period or have come before me, though 
have no Swedish education or continue 
their education…Older immigrants…Our 
teachers…             

In fact, I can say, the first institutions I 
encountered who provide Swedish education 
are government agencies or private institutions 
who undertake to provide the same training 

taşınacağımız yeni semtte, çocukların yazdan 
sonra başlayacakları yuva ve okulların 
organizasyonu ile geçti bir süre. 

Bir ara yüzümü geriye, kendi ülkeme, kentime, 
İstanbul‘a dönüp, oraya bir başvuru yolladım. 
İstanbul Bienali‘nin konsepti „İstanbul“du. 
„İstanbul‘dan odalar“ isimli bir çağdaş sanat 
etkinliği önerdim. Kabul edilmedi daha 
sonra...

Taşındıktan sonra evin içersinde, bir odanın, 
çalışma odasının bir duvarında çalışabilmem 
için küçük bir atölye oluşturduk ve hemen 
resim yapmaya başladım.

Eski bir kişisel sergimin ismi olan 
„Kentresimleri“, bundan 150 yıl önce çizilmiş, 
gravür olarak basılmış, 22 Avrupa kentinin 
çekirdek kent planlarını, çizili formlarından 
şekil çıkartmaya çalışarak resme dönüştüren 
bir etkinlikti. İçlerinde Stockholm da yer 
alıyordu.

Yaptığım, benzer çalışma yöntemini 
kullandığım bir geç dönem „kentresmi“ydi. 
Adı „Hecate ve Empusa ya da İzmir 
Körfezi“ydi. Benden gitti. Bir özel 
koleksiyonda şimdi.

Yanlış hatırlamıyorsam mayıs ayında „Svenska 
för Invandrare“ okulunun „yetişkinler için 
İsveççe eğitimi“ne başladım. SFI‘ye giden 
birçokları gibi, benim de ilk arkadaşlarım 
göçmenlerdi. Benle aynı dönemlerde 
gelmiş ya da benden önce gelmiş olsa 
da İsveççe eğitimi almamış ya da almayı 
sürdüren göçmenler... Daha eski göçmenler... 
Hocalarımız...

Aslında, ilk karşılaştığım kurumların da İsveççe 
eğitiminin verildiği devlet kurumları ya da 
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opportunities. 

There is a series of life difference. You start to 
learn this country with them. Water flowing 
in house, hot water, heating are all free. If 
you are inside a space, dying from cold  is 
not a question in this country.  The power of 
public transportation… Albeit a very small 
sample, I observe the prevalence of metro 
network in this city which we say there is 
finally in Istanbul also.  I observe the roads. I 
observe the lives flowing near me.

I made these observations in the same time, 
same months – mentioning about last spring 
and beginning of summer – for taking about 
4000 photo frames, I travelled in this city 
from one end of the suburban line to other 
end as an artist. When forming a sentence 
from here, in reality an absurd conclusion 
appears: Probably, I know the ways better 
than many people. With its social, ethnic 
distribution, changing  texture of the city, 
ranging quality of the service, and all the 
indicators of the city, I began to experience a 
new training.  

I took pictures of what? I took pictures of 
this city‘s wall tissue. So, what the local laws 
accept as crime. So, for whom the police forms 
special teams for capturing the people who 
do it. Graffiti culture, graffiti, stencils, stickers.  
New stencils pressed on them, new stickers 
that are sticked, new written writings. Of all 
the complexity.  Trial of their deletion, the 
remaining tracks, of posts-glueings on them. 
From district to district, from periphery to 
the center, change of styles, textures, colors, 
words. Change of relationship forms with the 
passengers passing from their side. All. I tried 
to document all of the city wall texture. I have 
got such an archive about 2005.    

onların olanaklarıyla aynı eğitimi vermeyi 
üstlenebilen özel kurumlar olduğunu 
söyleyebilirim.

Bir dizi yaşam farkı var. Onlarla birlikte 
öğrenmeye başlıyorsunuz bu ülkeyi. Evden 
akan su, sıcak su bedava, ısınma bedava. 
Bir mekanın içersindeysen, soğuktan ölmen 
sözkonusu değil bu ülkede. Toplu taşımanın 
gücü... Çok küçük bir örneğiyle de olsa, 
nihayet artık İstanbul‘da da var diyebildiğimiz 
metro ağının bu kentteki yaygınlığını 
gözlemliyorum. Yolları gözlemliyorum. Yanım 
sıra akan hayatları gözlemliyorum.

Bu gözlemleri aynı zamanda, aynı aylarda 
-geçen bahardan ve yaz başlangıcından 
sözediyorum-, yaklaşık 4000 kare fotoğraf 
çekmek için bu kenti, banliyö hattının bir 
ucundan diğerine, her yerini gezen bir sanatçı 
olarak yaptım. Cümleyi buradan kurunca, 
absürd bir sonuç ortaya çıkıyor aslında: 
Galiba bu kentin yollarını birçoğundan daha 
iyi biliyorum artık. Sosyal, etnik dağılımıyla, 
değişen kent dokusuyla, değişen hizmet 
niteliğiyle, kentin tüm göstergeleriyle yeni bir 
eğitimi yaşantılamaya başladım.

Neyin fotoğrafını çektim? Bu kentteki 
duvar dokusunun fotoğrafını çektim. Yani, 
yasalarınızın bir şekilde suç saydığı şeyin. 
Yapan insanların yakalanması için, poliste 
özel timlerin oluşturulduğu şeyin. Graffiti 
kültürünün, duvar yazılarının, şablonların, 
çıkartmaların. Onların üzerine basılan yeni 
şablonların, yapıştırılan yeni çıkartmaların, 
yazılan yeni yazıların. Hepsinin karmaşasının. 
Onların silinmeye çalışılışının, kalan izlerin, 
üzerlerine yazılan-yapıştırılanların. semtten 
semte, çevreden merkeze doğru, stillerin, 
dokuların, renklerin, sözlerin değişiminin. 
Yanlarından geçen yolcularla ilişki biçimlerinin
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When compared with 90s, perhaps  I was in 
a city where graffiti culture began to decline, 
but at the same time as Istanbul, more than 
the sum of the population of this country, 
although more likely I came from a city where 
almost no graffiti culture was existing. Over 
time a photography exhibition project has 
evolved with at least 200-250 and at most 
400-450 photographs. Since we had material 
to form such an exhibition, I could apply 
somewhere for an exhibition.  

I applied to Tensta Konsthall because it was 
a contemporary art center of an immigrant 
district. But I think that place – later on I had 
a conversation with manager friends and I 
learned – does not want to be remembered 
as “immigrant district contemporary art 
center”, and given up this effort, and 
examples of this effort, and had entered the 
process of believing the meaning of making 
programs not different from the programs of 
a contemporary art center’s programs, alas!  

I think for this reason, and perhaps also 
thinking that they would not be able 
to find support to meet required press 
expenditures, they rejected. But as friend has 
conveyed, they have liked.

At the same time, I began to experience 
another witness. This time it is the witness 
of a report, a research, a work done by my 
wife personally. Experiencing being with her, 
reading with her, and helping her…It was a 
research about “Crime gangs in immigrant 
districts”. This report was taking its strength 
from the interviews made with people who 
live in immigrant districts and have achieved 
very clear results. My wife made the analysis 
of this report and pulled the outcome 
document.  

değişiminin. Hepsinin. Tüm duvar dokusunu 
belgelemeye çalıştım bu kentin. 2005‘e dair 
böyle bir arşiv var elimde.

Gerçi 90‘lı yıllarla kıyaslandığında, graffiti 
kültürünün gerilemeye başladığı bir 
kentteydim belki ama, aynı zamanda İstanbul 
gibi, nüfusu bu ülkenin toplamından fazla 
olmasına rağmen, çok olası bir graffiti kültürü 
hemen hiç olmayan bir kentten gelmiştim. 
„Wallpapers“ isimli en az 200-250 en fazla 
400-450 fotoğraftan oluşan bir bir fotoğraf 
sergisi projesi gelişti bu zaman içinde. 
Madem böyle bir sergiyi oluşturabilecek 
malzeme vardı artık elimde, bir sergi için 
başvurabilirdim bir yerlere.

Bir göçmen mahallesi çağdaş sanat merkezi 
olduğu için Tensta Konsthall‘e başvurdum. 
Ama sanırım, orası da -daha sonra yönetici 
arkadaşlarla da konuştum ve öğrendim 
ki- artık pek „göçmen mahallesi çağdaş 
sanat merkezi“ olarak anılmak istemediği, 
bu çabadan, bu çabanın örneklerinden 
vazgeçtiği, şehrin merkezindeki bir çağdaş 
sanat merkezinden farklı olmayan programlar 
yapmanın anlamına inandığı bir sürece 
girmişti ne yazık ki!

Sanırım bundan dolayı, bir de herhalde 
gereken baskı maliyetini karşılayacak 
destekler bulamayacağından dolayı 
reddettiler. Ama aktardığına göre arkadaşın, 
hoşlanmışlardı.

Aynı zamanlarda, başka bir tanıklığı 
yaşamaya başladım. Bu sefer bir raporun, bir 
araştırmanın, karımın bizzat yaptığı bir işin 
tanıklığı. Onun yanında olmaktan, onunla 
birlikte okumaktan, ona yardım etmekten 
dolayı yaşanan... „Göçmen mahallerindeki suç 
çeteleri“ üzerine bir araştırmaydı. Bu
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The resulting image, along with everything I 
look at is confirmed, perhaps, led to a very 
short time to know anything more I can learn. 
There were many requests of people in those 
places. They wanted to be seen. Although not 
very well received, net reality was that they 
wanted to exit the „status of being second-class 
citizens“ They wanted equality, in particular in 
finding a job, in job selection, job attributes 
... They wanted an equality in which job rates 
being open or close to immigrants is not 
mentioned.      

They were mentioning that in most of these 
regions, after seven o‘clock, no public official 
including the police were staying. They were 
talking about crime gangs who grew up in 
such a reality and maintain security in these 
regions at those hours. Peculiar to those places, 
a whole new culture of life, total of habits, 
have developed and was a sum of indicators 
showing improvements. 

At that time also, and perhaps one of the two 
works I can do - I can do one of two work-,I 
designed Engelska Riskförbundet‘s monthly 
publication of the „Birlik“ for one issue. It was 
not an existing journal with its content. Besides 
its design, I included about twenty articles to 
enrich all its content.I included 6-7 photographs 
of mine, one of them being cover photo. I 
saved the subject that take place on the cover 
and make up the weight of the content for this 
research. They accepted. They wanted. Perhaps 
“Birlik” was the first publication that issued the 
results of this research.   

Graffities were photographed, as well as this 
city was toured from one end to another, 
became witness of such an analysis, and I spent 
time designing a publication with these results 
forming its contents. All of these, necessarily, 

rapor, suç çetelerinin olduğu göçmen 
mahallerinde yaşayan diğer insanlarla yapılan 
röportajlardan gücünü alıyordu ve çok net 
sonuçlara varmıştı. Karım bu raporun analizini 
yapıp, sonuç belgesini çıkardı.

Ortaya çıkan görüntü, baktığım her şeyle 
birlikte doğrulansa da, belki de çok kısa bir 
zamanda öğrenebileceğimden fazla şeyi 
bilmeme yol açtı. Oralardaki insanların birçok 
istekleri vardı. Görülmek istiyorlardı. Pek 
kabul edilmese de, net bir gerçek olan „ikinci 
sınıf vatandaş olma statüsü“nden çıkmak 
istiyorlardı. Eşitlik istiyorlardı, özellikle de iş 
bulmada, iş seçebilmede, iş niteliklerinde... 
İşlerin göçmenlere açık ya da kapalı olma 
oranlarından söz edilmediği bir eşitliği 
istiyorlardı.

Bu yörelerin çoğunda, saat yediden 
sonra, polis dahil hiçbir kamu görevlisinin 
kalmadığından söz ediyorlardı. Zaten 
böylesine bir gerçeklik içinde palazlanan, 
nerdeyse ister istemez, aynı zamanda bu 
bölgelerin o saatlerdeki güvenliğini de 
sağlayan suç çetelerinden söz ediyorlardı. 
Oralara özgü, yepyeni bir yaşama kültürünün, 
alışkanlıklar toplamının geliştiğini ve 
gelişeceğini gösteren göstergeler bütünüydü.

O dönemde aynı zamanda, -belki de 
yapabildiğim iki işten biridir-, Turkiska 
Riskförbundet‘in aylık yayın organı olan 
„Birlik“i bir sayılığına tasarladım. Pek içeriğiyle 
varolan bir dergi değildi. Tasarımın yanı 
sıra, yirmiye yakın yazıyı içine sokup tüm 
içeriğini de zenginleştirmeyi istedim. Birisi 
kapak fotoğrafı olmak üzere, 6-7 fotoğrafımı 
dergiye soktum. Kapakta yeralan ve içeriğin 
ağırlığını oluşturan konuyu da bu araştırmaya 
ayırdım. Kabul ettiler. İstediler. Herhalde bu 
araştırmanın sonuçlarının ilk yayınlandığı yayın 
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would bring the conditions of designing 
more powerful contemporary art event and 
presenting this to somewhere, and it brought. 

I designed a project calle “Reflex”. This was an 
“outside” art event. A multi participatory art 
event. 

Immigrant neighborhoods, especially driving 
on the highway you can see their side, which 
is etched in minds, or in the case of a report 
that the illustrations used in those places you 
know, there are certain silhouettes.  Everyone 
knows… Then on these silhouettes, these 
large, long and high structures, - the existence 
of which I learned in this country, I liked 
much, very functional, especially in the dark 
months of life has become an integral part of 
life, we wear for children with care, everyone 
wore – consider 30 meters big reflexers 
are hung. In the same form, perhaps in the 
form I determine, with the same sweetness, 
innocence, entertainment, pleasantness. Just 
visualize…Moreover,made of small again, 
yellow, white, gilt,and small pink reflexers. 
Connected with each other or sewn .  

Who did this? The people who live in the 
neighborhood where these are hung. They 
have participated voluntarily to this event. 
Maybe I have presented, perhaps we have 
created forms together.

When were they hung?  They were hung 
in every immigrant neighbor with seperate 
festivity.   

How long will they stay hung?  Two 
months… In these darkest months.     
 
Highway traffic would always flow facing their 
reflections.  Trying to understand what they 

oldu „Birlik“.

Graffitilerin fotoğrafının çekildiği, yanı 
sıra bu kentin bir ucundan bir ucuna 
gezildiği, böylesi bir analizin tanığı olunan, 
bu sonuçların içeriğini oluşturduğu bir 
yayını tasarlamakla geçirilen bir zamandı 
geçirdiğim. Tüm bunlar, ister istemez, daha 
güçlü bir çağdaş sanat etkinliğini tasarlayıp 
oluşturabilmenin, onu da bir yerlere 
sunabilmenin koşullarını beraberinde 
getirecekti ve getirdi.

Adı „Reflex“ olan bir proje tasarladım. Bu bir 
„outside“ sanat etkinliğiydi. Çok katılımlı bir 
sanat etkinliğiydi.

Göçmen mahallelerinin, özellikle otobanda 
onların yanından geçiyorsanız gördüğünüz, 
zihinlere kazınmış olan ya da oralara dair 
bir haber söz konusu olduğunda kullanılan 
resimlerden bildiğiniz, belli siluetleri vardır. 
Herkesin bildiği… O siluetlerin üzerinde, 
o büyük, uzun ve yüksek yapılara, -benim 
varlığını bu ülkede öğrendiğim, çok 
sevdiğim, çok işlevsel, özellikle o karanlık 
aylarda hayatın ayrılmaz bir parçası haline 
gelmiş, çocuklara özenle taktığımız, herkesin 
taktığı- reflexerların 30 metre büyüklüğünde 
olanlarının asıldığını düşünün. Aynı formlarda, 
belki benim belirleyeceğim farklı formlarda, 
aynı sevimliliği, masumluğu, eğlenceliliği, 
hoşa giderliğiyle. Canların gözünüzde… 
Üstelik yine küçük, sarı, beyaz, yaldızlı, pembe 
küçük reflexerlardan oluşmuşlar. Birbirleriyle 
birleştirilmiş ya da birbirlerine dikilmişler.

Bunu kim yapmış? Asıldığı mahallede yaşayan 
insanlar… Gönüllü bir biçimde katılmışlar bu 
etkinliğe. Belki ben sunmuşum, belki birlikte 
oluşturmuşuz formları.
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were, learning, looking at it that way again. 
Vehicles, will pass telling us that simple 
message – not different than their actual 
usage: “Protect me”, “see me”, “don’t crash, do 
not give harm to me!”. 

To provide such a simple sentence, with such a 
festive and public participation, is it necessary 
to have a very participatory process? For 
me it is necessary. Because the place I look 
at art is such a place. People themselves, as if 
they are in the flow of their lives, ultimately 
with a lot of parts arising from that ordinary 
life, not the existence of a so high, noble kind 
of creation of art , I believe in that artistic 
creation. I believe there is a creative potential 
even in people who call themselves ordinary. 
I believe, with a provocation, with a call for it, 
collectively, with participation, they themselves 
could constitute creation itself. I am putting 
together “art-games” from the point I tell “How 
good this would be if it were seen”.  

Eventually, my  “Reflex” project was such 
a project and of course it needed much 
support. It needed too much permission, 
operation (burocratic). Needed calls to 
be made. Needed labor – and this was 
the easiest, requiring not much money – 
Therefore, it should be presented somewhere. 
For doing this work with their collectiveness.  

First I presented to Kulturhuset. 
Correspondence took months. It was a 
correspondence not requiring to last for 
months. Actually this situation brought for me 
to start to know another institution: Artistic 
burocracy. Correspondence took several 
months, and perhaps with mail amount 
reaching ten, while having a project requiring 
things to be said about, they talked about 
everything, sending me from here to there, 

Ne zaman asılmışlar? Her göçmen 
mahallesinde ayrı bir şenlikle asılmışlar. 

Ne kadar asılı kalacaklarmış? İki ay… O en 
karanlık aylarda.

Otobandaki trafik, hep onların yansımalarıyla 
karşılaşarak akacakmış. Onların ne olduğunu 
alamaya çalışarak, öğrenerek, o gözle bir daha 
bakarak. Araçlar, onların bizlere yolladığı 
–zaten gerçek kullanımlarında da farklı 
olmayan- o basit mesajı okuyarak geçecekler: 
“Koru beni”, “gör beni”, “çarpma, zarar verme 
bana!”

Bu kadar basit bir cümleyi sunmak için, böyle 
şenlikli ve ortak katılımlı, çok katılımlı bir 
sürece gerek var mı? Benim için var. Sanata 
baktığım yer böyle bir yer çünkü. İnsanların 
bizzat, olağan yaşamlarının akışındaymışçasına, 
o olağan yaşamdan çıkan, sonuçta çok onlara 
dair parçalarla oluşan, yani öyle yükseklerde 
ve soylu bir varoluşu olmayan türden bir 
sanatsal yaratımın anlamına inanıyorum. 
Kendine sıradan diyenler de dahil, herkeste 
yaratıcı bir potansiyeli olduğuna inanıyorum. 
Bir kışkırtıyla, ona yönelik bir çağrıyla, 
ortaklaşalıkla, katılımla, bizzat yaratımın 
kendisini onların oluşturabileceklerine 
inanıyorum. “Bu görülse ne iyi olur,” dediğim 
yerden “sanat-oyun”lar kuruyorum ben.

Sonuçta, “Reflex” isimli projem de böylesi 
bir projeydi ve tabii ki çok fazla desteğe 
muhtaçtı. Çok fazla izine, işleme (bürokratik) 
muhtaçtı. Yapılacak çağrılara muhtaçtı. 
Emeğe muhtaçtı -ki, bu en kolay, en az 
para gerektiren kısmıydı-. Bu yüzden 
de sunulmalıydı bir yerlere. Onların 
ortaklaşalığıyla bu işi yapmak için. 

Önce Kulturhuset’e sundum. Aylarca sürdü
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however they never wrote a word about the 
project. Finally when they wrote, they wrote 
it because I wanted. This was unbelievable. 
“Lagom” ! I started to learn “lagom”.  It is the 
most powerful and deepest institution!. It 
surrounds everywhere. I started to learn 
“lagom”. All habits, gestures, facial expressions, 
all collectiveness, concessions, cowardliness, 
retreats, tranquillization, started to learn 
“lagom” the code of calling back the animal at 
the bottom downwards and downwards.

Already been taught in all areas of life. So, 
does teaching it mean “passing” it to people? 
No. Aren’t there people who come to this 
country, becoming more Swedish than 
pure Swedish, having discriminatory even 
humiliating attitudes, even old hidden racist 
immigrants? There are. But, generally in this 
country, I think, there is not many immigrants 
who have been taught and adopted all 
of these mandatory secret codes. This 
country, to this country, to life flowing in this 
country, to people, to anything belonging 
to people, called into being a set of human, 
roughly looking to everything from two 
different aspects. How good is that! It is an 
extraordinary chance for Sweden to bring 
all this fortune, cultural exchange, different 
experiences of different civilizations to this 
lonely land free from war, painless, calm, 
remote, to the middle of these people 
belonging to this land.   
Poor, was not there, was nothing too full, I 
do not mean a thing happened. Do not look 
from this point of view. Maybe it‘s a powerful 
shaman in north, which has still intense 
relationship with the underground spirits , with 
a strong mythology, a completely different 
side of life, so lonely, so far, a very cold face, a 
sorrow that flows through all of them raised a 
deep culture of this country. Or else, how

yazışma. Aylarca sürmesinin hiçbir anlamı 
olmayan bir yazışmaydı. 

Aslında bu durum, bir başka kurumu 
tanımaya başlamamı da getirdi: Sanatsal 
bürokrasi. Aylar süren ve belki de içerdiği 
maillerin sayısının onu bulduğu yazışmada, 
ortada üzerine söz söylenmesi gereken 
tek bir proje varken, her şeyden bahsedip, 
oradan oraya yollasalar da beni, sonuna 
kadar, projeye dair tek bir kelime bile asla 
yazmadılar. En sonunda yazdıklarında da, ben 
istediğim için yazdılar. İnanılmazdı! “Lagom”! 
Öğrenmeye başladım “lagom”u. En güçlü, 
en derin “kurum” o! Her yanı saran o. Bütün 
alışkanlıkların, jestler, mimikler toplamının, 
bütün ortaklaşalığın, tavizlerin, korkaklıkların, 
geriye çekilmelerin, sakinleştirmelerin, o 
dipteki hayvanı aşağıya aşağıya doğru geri 
çağırmaların yasası olan “lagom”u öğrenmeye 
başladım.

Yaşamın her alanında öğretiliyor zaten. 
Peki öğretilmesi, o insanlara “geçmesi” mi 
demek oluyor? Hayır. Bu ülkeye gelip de, 
yeni göçmenler karşısında, has İsveçliler’den 
daha has İsveçli olan, ayrımcı, hatta aşağılar 
tutum takınan, hatta gizli ırkçı eski göçmenler 
yok mu? Var. Ama genelde bu ülkede, o 
dayatılan gizli yasalar toplamının, “lagom”un 
“öğretildiği”, onu benimseyen çok az göçmen 
vardır, diye düşünüyorum. Bu ülke, bu ülkeye, 
bu ülkede akan hayata, insanlara, insana dair 
her şeye, kabaca farklı iki açıdan bakan insan 
kümesini varetti. Ne iyi ki! Bu zenginliğin, 
bu kültürel alışveriş olanaklılığının, farklı 
uygarlıkların, farklı deneyimlerini, savaşsız, 
acısız, sakin, uzak, yalnız bir toprağa ve bu 
toprağın insanlarının ortasına getirmesinin 
İsveç için olağanüstü bir şans olduğunu 
düşünüyorum.

Yoksuldu, yoktu, hiçti de doldu, bir şey oldu
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would a Bergman arise from this country?

While talking about this richness and lagom, 
the sentence I started is left behind: I was 
correponding with Kulturhuset. There was 
not a single word regarding my project in 
those mails one coming after another. Finally, 
I learned that, Kulturhuset had no objective 
and subsidy for outside projects. It is not 
accepted.  I turned to Tensta Konsthall and 
send it there. With the same assumption and 
in good faith…For me, this place was still an 
immigrant neighborhood and contemporary 
art center and how good it was. Even though 
they found it interesting they did not accept 
also. Because they were not sure to organize 
the required support.  

My studentship continued. In summer I went 
to Turkey with my family and came back. 
Good thing…It feels good. Upon returning, I 
started to make the big picture I wanted and 
finished: “My hero from 9/11”. It did not go. I 
still have it.  

I worked for a web site that takes long to 
produce and still could not finish, almost 
believing that it is cursed. Tried to accelerate 
that process. I continued to enter the 
information I needed to enter.    
I started to correspond with a publishing 
house in Turkey for following the published 
material, and for publishing my two poem 
books that I have filed already. Next year, I will 
try to procure its publishment. 

In this process, at the same time, I studied the 
possibilities of the foundations and public 
organizations that support the artist. I decided 
to apply to several of them.  I came into line 
for studio. The portfolio I sent was enough for 
them. They accepted immediately. Recently a 
studio was available but it was to large and

demek istemiyorum. Buradan bakılmasın. 
Belki kuzeyinde bu kadar güçlü bir şamanın 
olduğu, yeraltı ruhlarıyla ilişkisinin hala çok 
yoğun olduğu, güçlü bir mitolojisi olan, 
hayatın bambaşka bir yüzünün, çok yalnız, çok 
uzak, çok soğuk bir yüzünün, bütün bunların 
içinden akan bir hüznün derin kültürünü 
büyütmüş bu ülke. Bir Bergman nasıl çıkar 
yoksa bu ülkeden? 

Bu zenginlik, bu lagom derken, cümleye 
başladığım yer geride kaldı: Kulturhuset’le 
yazışıyordum. Ardı ardına gelen maillerde, 
benim projeme dair tek bir kelime bile 
yazılmıyordu. Sonuçta öğrendim ki, 
Kulturhuset’in outside projelere yönelik bir 
hedefi ve ödeneği yoktu. Kabul edilmedi. 
Dönüp Tensta Konsthall’e yolladım. Aynı 
sanı ve iyi niyetle… Benim için orası hala bir 
göçmen mahallesi çağdaş sanat merkeziydi 
ve ne iyi ki öyleydi. İlginç bulsalar da onlar 
da kabul etmediler. Gereken desteği 
örgütleyebileceklerine emin olmadıkları için.

Öğrenciliğim devam etti. Yazın Türkiye’ye 
gittim, geldim ailemle birlikte. İyi ki… İyi geldi. 
Döner dönmez, yapmayı çok istediğim büyük 
bir resme başladım ve bitirdim: “My hero 
from 9/11”. Gitmedi o. Bende hâlâ…

Yapımı uzundur süren ve daha bitiremediğim, 
neredeyse lanetli olduğuna inandığım web 
sitesi için çalıştım. O sürece hız kazandırmaya 
çalıştım. Girmem gereken bilgileri girmeye 
devam ettim.

Türkiye’deki bir yayıneviyle, yayınlanmış 
olanı takip edecek olan, dosyaları hazır iki 
şiir kitabımın yayını için yazışmaya başladım. 
Gelecek yıl yayınlanmasını sağlamaya 
çalışacağım.

Bu süreçte aynı zamanda, sanatçı desteği
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expensive for me. I am still in the row.

I applied for studio support. “I applied for 
finding support for my “Reflex” project. 
Upon arrival, turning my face to my city, I 
applied for the provision of support for my 
“Rooms” project which I have told  that I had 
presented to Biennal. From the sum of all 
these observations and thoughts I mentioned 
about, a picture weighted exhibition project 
called “Lagom” is developed.  I applied to 
find support to it. I made several graphic 
designs in my country and here for making 
my way, for having support elsewhere.
The answers to most of these applications 
will come soon. With these answers, I 
will learn how long time I would spare 
for creation in the coming period. If my 
applications will be rejected I can spare 
less time for creation in the coming period. 
I will focus on work, perhaps design 
weighted, working in something that I did 
not do before to support my family. If my 
applications are accepted, thanks to these 
supports, slashingly, holding my main axis 
there, I could stay and live.  

I love my children very much. I love my wife 
very much. I started to love this country more 
and more. 

I had a creation which was the reason for 
starting to correspond with Kulturhuset while 
I was in Istanbul. When I was conveyed about 
the acceptance of my residence and work 
permit on October, 2004, they had made 
their decision based on art object I had 
presented  two months before. Of course 
we had an “interview” but I had taken this 
art object to the interview and presented it 
to Migrationsverket. This was an art object 
named “About Hakan Akçura’s love and 
identity”. This was a book 

veren vakıfların, kamu örgütlenmelerinin 
olanaklarını inceledim, başvurmaya karar 
verdim birkaçına. Atölye sırasına girdim. 
Yolladığım portfolyo yetmişti. Hemen kabul 
ettiler. Çok yakın bir zaman önce, bir atölye 
de çıktı oradan ama benim için çok büyük ve 
pahalı bir atölyeydi. Halen sıradayım. 

Atölye desteği için başvurdum. “Reflex” isimli 
projeme destek bulmak için başvurdum. 
Daha önce gelir gelmez, yüzümü kentime 
dönüp, Bienal’e sunduğumu” söylediğim 
“Odalar” isimli projeme destek için 
başvurdum. Tüm bu anlattığım gözlem ve 
düşüncelerimin toplamından, resim ağırlıklı 
ve “Lagom” isminde bir sergi projesi gelişti. 
Ona destek bulmak için başvurdum. Kenti 
ülkemde ve burada, yolumu açmak için, bir 
yerlere destek olmak için birkaç grafik tasarım 
yaptım.

Bu başvurularımın birçoğunun cevabı çok kısa 
bir zamanda gelecek. Gelecek olan cevapla 
birlikte, aslında önümüzdeki dönemde ne 
ölçüde yaratıma zaman ayırabileceğimi 
öğrenmiş olacağım. Eğer başvurularım 
reddedilirse, önümüzdeki dönemde daha 
az yaratıma zaman ayırabileceğim. Çalışmak, 
belki tasarım ağırlıklı, belki de şimdiye 
değin yapmadığım bir işte çalışmak ve 
aileme destek olmak için yoğunlaşacağım. 
Başvurularım kabul edilirse de, o desteklerin 
sayesinde, yararak, temel eksenimi orada 
tutarak kalabilecek ve yaşayabileceğim.

Çocuklarımı çok seviyorum. Karımı çok 
seviyorum. Bu ülkeyi giderek daha çok 
sevmeye başladım. Kulturhuset’le yazışmamın, 
buraya gelmeden önce, ben İstanbul’dayken 
başlamasının nedeni olan bir yaratımım 
vardı. Ekim 2004’te, “oturma ve çalışma izni” 
başvurumu kabul edildiği bana iletildiğinde, 
ondan iki ay önce onlara sunduğum bir sanat
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containing; my relation from the first day 
of our meeting which was the reason why I 
came, certificates of my marriage, photos of 
each stage, screen shots (screen prints), and 
after that my creative curriculum vitae, pages 
of my printed catalogs, criticism written for 
me, clippings of the interviews, my art and 
edition of web pages that include my art and 
my name. My photograph artist friend had 
taken photos of me from top while I flip each 
page of the book.  While I was waiting the 
result of my application, I have presented all 
these photos as a slide show, to Kulturhuset, 
maybe each of them to be presented with 
digital press for a larger exhibition. With 
a project named “For residence and work 
permit”…They conveyed me that they could 
not find the possibility to exhibit in such a 
short time, and thanking, they rejected.   
Since then, with all these flowing process 4 
art books can be formed like that. Intensive 
flowed time. Intensive flowed life. 

One of my child is in nursery school, the 
other one is in elementary school. They stay 
one week with us, and one week with their 
father. Their father is a very good friend 
of mine.  From my school, from my wife’s 
environment, flowing through life, I started 
to acquire friendships slowly but gradually 
increasing. Some of them are Swedish. I met 
wise and creative, very brave young people. 
Both the culture of graffiti in the city, not the 
loneliness, light, shadow, other objects and 
people trying to document the existence of 
a total of times, and I‘ve met a lot with them 
in the following months ...

 I had teachers whom I liked much. Starting to 
learn a language at age of 43 is a tough job. 
Last year taught that to me.. I did not like this 
language much, however I look at this matter 

nesnesine bakarak karar vermişlerdi. 
Elbette ki “görüşme” de yapılmıştı ama 
ben o görüşmeye onu da götürmüş, 
Migrationsverket’e sunmuştum. “Hakan 
Akçura’nın aşkına ve kimliğine dair” adını 
taşıyan bir sanat nesnesiydi. Tanıştığım 
ilk günden o yana, gelmeme neden olan 
ilişkimin, evliliğimin belgeleri, her aşamasının 
fotoğrafları, ekran resimleri (screen printleri), 
ardından da benim yaratıcı özgeçmişim, basılı 
kataloglarımın sayfaları, hakkımda yazılan 
eleştirilerin, yapılan röportajların kupürleri, 
sanatımı ve ismimi içeren web sayfalarının 
çıkışını kapsayan bir kitaptı. Fotoğraf sanatçısı 
arkadaşım Fırat Erez de, kitabın her sayfasını 
çevirişimin üstten fotoğrafını çekmişti. O 
fotoğraflardan oluşan toplamı ise ben 
başvurumun cevabını beklerken, bir dia 
gösterisi, belki de her biri dijital baskıyla 
sergilenecek daha genişçe bir sergi olması 
için sunmuştum Kulturhuset’e. Adı “Oturma 
ve çalışma izni için” olan bir projeyle… O 
kadar kısa bir zamanda sergileme olanağını 
bulamayacaklarını ileterek, teşekkür ederek, 
reddetmişlerdi.

O günden bugüne, tüm bu akan süreçle 
birlikte istenirse onun gibi 4 sanat kitabı 
oluşturulmak istenirse oluşturulabilir. Yoğun 
aktı zaman. Yoğun aktı hayat.

Bir çocuğum yuvada, bir çocuğum ilkokulda. 
Bir hafta bizde, bir hafta babalarındalar. 
Babaları çok iyi arkadaşım. Okulumdan, 
eşimin çevresinden, akan hayatın içinden, 
giderek, artarak, yavaş yavaş arkadaşlıklar, 
dostluklar edinmeye başlıyorum. Bunların bir 
kısmı İsveçli. Zeki ve çok yaratıcı, çok cesur 
gençlerle tanıştım. Gerek bu kentin içindeki 
grafiti kültürünü, yalnızlıklarıyla değil de, ışıkla, 
gölgeyle, başka nesneler ve insanlarla nasıl bir 
toplam içinde varolduğunu belgelemeye 
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like that;  if things have changed from the 
times till this time that I like now, they can also 
change from now on. In fact, at the beginning  
the main reason to learn this language was 
a fluent communication with my children, 
but now I think if this language could be the 
language that I can make them print what 
I have written. It became such a favorite 
language for me making me think that.     

I liked the nature of this country very much. 
I liked the priority given to a child in flowing 
daily life very much. I liked people’s respect to 
animals and nature very much. I liked the sky 
very much. But one of the first  information I 
had was totally against what I have conveyed. 
I have never seen any other country where 
such a large number of young population 
treating old people so hard, so intolerably as 
if they had joint resolution. They look at these 
old people like they do not need to live, like it 
is not necessary for these people to live there. 
Or sometimes they look at old people as they 
were ready consumers while others work. 
Young people were very tough.     

When you look around from here, “loneliness” 
is reached. Such a large number, such a deep 
loneliness, one by one but the existence 
of human beings living together in such a 
country, it was not anything I can imagine. 
Of course, the origin of this loneliness, even 
if they are arrived later to this city-perhaps 
a hundred years ago, it is deep, it also has 
a strong impact on special deep loneliness 
of Swedish peasantry living alone 2 km. 
away from each others’ houses, sparse and 
scattered.   
But for sure, I will never forget one day in 
particular. That day it started as if an interesting 
thing was being observed was a very deep 
education for me:        

çalıştığım zamanlarda, gerekse çok daha 
sonraki aylarda tanıştım onlarla…

Çok sevdiğim öğretmenlerim oldu. 43 
yaşında bir dili öğrenmeye, bu yaşta 
öğrenciliğe başlamak sıkı işmiş. Bunu öğretti 
geçtiğimiz yıl bana. Bu dili çok sevemedim 
ama o en sevmediğim ilk zamanlardan, bazen 
hoşuma giden bu zamanlara kadar bir şeyler 
değiştiyse, bundan sonra da değişir, diye 
bakıyorum bu meseleye. Hatta, başta en 
temel neden olarak, çocuklarımla akacak olan 
iletişimim adına öğrenmek istediğim bu dil, 
artık belki de yazdıklarımı yayınlatabileceğim, 
bunu isteyeceğim bir dil olabilir mi diye 
düşünmüyor değilim. Bunu düşünebilecek 
kadar sevdiğim bir dil oldu.

Doğasını çok sevdim bu ülkenin. Akan 
günlük hayat içinde çocuğa verilen önceliği 
çok sevdim. İnsanların hayvanlara, doğaya 
saygısını çok sevdim. Gökyüzünü çok sevdim. 
Ama mesela ilk öğrendiğim bilgilerden birisi 
de bu aktardıklarıma çok karşıt bir bilgiydi. 
Bu kadar fazla sayıda genç insanın, neredeyse 
ortak bir karar almışlarcasına, yaşlılara karşı bu 
kadar sert, bu kadar hoşgörüsüz davrandıkları 
bir başka ülke görmedim ben. Yaşaması 
gerekmeyen, orada olması gerekmeyen 
insanlar olarak bakılıyor onlara. Ya da sanki, 
diğerleri çalışırken, o parayı yiyen insanlar 
olarak bakılıyor yaşlılara bazen. Çok sertti 
gençler.

Buralardan bakmaya başlayınca, “yalnızlığa” 
ulaşılıyor. Bu kadar fazla sayıda, bu kadar 
derin bir yalnızlığı tek tek ama birlikte 
yaşayan insanın varolduğu böylesi bir ülke, 
tasavvur edebileceğim bir şey değildi. Tabii 
bu yalnızlığın kökeninde, -bu kente daha 
sonraları gelmiş de olsalar- belki de bundan 
yüz yıl önce, birbirinden 2 km. uzaklıktaki
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Our journey was with metro, where many 
Swedish and several immigrant children 
were in the railway car, was a journey from 
center to periphery to their region. Children 
welcome among themselves, speak calmly 
and with all the other Swedes, while we 
calmly looked around us ...At a moment, 
where an internal language with known 
and hidden laws that flows through all pure 
Swedes knowing how young people should 
be looked at, one of the young men quickly 
slapped on wagon glass “thud”.  

All the people in the wagon stood up and 
sat down again. They had shock. The children 
immediately turned and continued their 
conversation calmly.  Seemed like they did 
not look at people around them. After a 
period of three or four minutes displeasure 
and grumbling, when the medium was calm, 
this time another immigrant child, acting 
fasting than the other, slapped on the glass 
again. Then you understand what is this all 
about. This was the game of catching train 
when trains flow adjacent to each other. The 
rule of the game was: Who would catch first, 
slap first, while they both pass close to each 
other? An easy game. But it takes its pleasure 
and wealth from the reaction of astonished 
Swedes and accumulates its delight from this 
reaction. Who‘s speaking what with whom? 
Who wants to tell what to whom with this 
game, with this game’s testimony? In fact, so 
much things are said!  

What kind of a state, gestures, facial expressions, 
total of ready sentences “lagom”, but also, 
unfortunately, in the eyes of immigrant children 
who deserve such a reaction, is involving the 
growth of a secret racism in an inner language. 
Unfortunately! None of them know it and live 
it.The people of this country, with a deep

evlerde, seyrek, dağınık, yalnız yaşayan 
isveç köylülüğünün, o derin, ona özel derin 
yalnızlığının güçlü etkisi de vardır.

Ama herhalde, özellikle bir günü hiç 
unutamayacağım. O günkü, ilginç bir şeyi 
gözlermiş gibi başlayan, çok derin bir 
eğitimdi benim için: Metroyla, vagonda 
birçok has İsveçli ve birkaç göçmen çocuğun 
olduğu, merkezden çevreye, onların semtine 
doğru yaptığımız bir yolculuktu. Çocuklar 
kendi aralarında hoş, sakin sakin konuşurlar 
ve tüm diğer has İsveçliler ile birlikte ben, 
sakin sakin etrafımıza bakarken… O gençlere 
nasıl bakılması gerektiğine dair bilinen ve gizli 
yasaları olan bir iç dilin tüm has İsveçliler’de 
aktığı bir an, o gençlerden biri hızla vagonun 
camına “güm” diye bir tokat attı. Vagondaki 
tüm insanlar, yerlerinden kalktı ve oturdu. 
Şok oldular. Çocuklarsa hemen dönüp o 
sakin konuşmalarına devam ettiler. Sanki 
hiç bakmıyorlardı çevrelerindeki kişilere. İç 
homurtularıyla geçen üç dört dakikalık bir 
hoşnutsuzluk sürecinden sonra, ortam hafif 
sakinlemişken, bu sefer bir başka göçmen 
çocuk, diğerinden daha hızlı davranarak, 
cama yeniden bir tokat vurdu. O zaman 
anlamaya başlıyorsunuz olup biteni. Yanı 
sıra akan, hızla giden treni yakalama oyunu 
bu. Oyunun kuralı buydu: Hangisi önce 
yakalayacak, hangisi önce tokatlayacaktı yan 
yana geçerken ikisi? Basit bir oyun. Ama 
keyfini, zenginliğini daha çok, çocuklar bu 
oyunu oynarken şaşıran has İsveçliler’in 
tepkilerinden alan, hazzını onunla biriktiren 
bir oyun. Kim kimle neyi konuşuyor? Kim 
kime neyi söylemek istiyor bu oyunla, bu 
oyunun tanıklığıyla? Aslında ne kadar fazla 
şey söyleniyor!

Nasıl bir haller, jestler, mimikler, hazır cümleler, 
hazır kelimeler toplamıysa “lagom”, 
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knowledge of civilization, they know how much 
of a civilized community they are in terms of 
equality and justice. These people are not still 
considered as Swedish people,still each of them 
is considered to be “invandrare”, would stay 
always like that,  they have entered this country 
on foot and will continue to enter by walking… 
When will the community itself will be Sweden 
in the eyes of everyone? Very likely! Not likely! 
Very impossible! Not! World flowing booming. 
Migration from anywhere to anywhere… But 
the difference is that migration in general, is 
the migration of people to places where wars, 
suffering, death, massacre, torture, difficulty, 
is experienced with more different heat and 
places that experienced alike things, but not 
here. They have a story where almost none of 
these are experienced, only to find the stories 
of heroism one must go up to Vikings, Almost 
none of them have not experienced a date, 
only to find the stories of heroism to gidilmsi 
up to the Vikings, what good is that recently 
war, poverty, is not seen, what good is that very 
deep pain, torture, is not seen, and migration to 
a country where no laments are heard.   

I don’t know. These are the observations of an 
artist who has lived for a year in this country. 
You can read me from here, you can know 
where I will be today from here, what I will do 
tomorrow, where I would flow my creation, 
what I will think, how I will stay, how I will live, 
someday how I will think or not think to be a 
citizen.… 

I am “passing”! Am I included in here? No. 
But do I “belong” there? No. Such as who? 
Already like all migrants…They just cannot 
belong here.     

The third generation is here now. Those who 
were born here. People who do not have

aynı zamanda ne yazık ki, göçmen çocukların 
gözünde böylesine bir tepkiyi hak eden, bir 
gizli ırkçılığın da büyümeye başlayabildiği 
bir iç dili kapsıyor. Ne yazık ki! Hiçbiri 
bunu bilmiyor ve böyle yaşamıyor. Bu 
ülkenin insanları, derin bir uygarlık bilgisi ile 
kendilerini eşitlikten ve adaletten yana ne 
kadar uygar bir topluluk olduğunu biliyorlar. 

O insanların hala İsveçli sayılmadığı, hala o 
insanların birer “invandrare” olduğu, hep öyle 
kalacakları, yürüyerek girdikleri bu ülkeye 
yürüyerek girmeyi hep sürdürecekleri… 
Ne zaman bu toplumun kendisi, herkesin 
gözünde yeni İsveç’in kendisi olacak? Çok 
olası. Hiç olmayası! Çok olanaksız! Değil! 
Dünya akıyor gümbür gümbür. Göç her 
yerden her yere… Ama fark şu ki, göç 
genelde, savaşları, acıyı, ölümü, katliamları, 
işkenceyi, zoru, daha farkı bir ateşlilikle 
mücadeleyi tarihinde yaşamış yerlerdeki 
insanların, buna benzer şeyleri yaşamış 
yerlere göçüyken, buradaki değil. Hemen 
hemen bunların hiçbirinin yaşanmadığı 
bir tarihe sahip, tek kahramanlık öykülerini 
bulabilmek için vikinglere kadar gidilmesi 
gereken, ne iyi ki yakınlarda savaş, yoksulluk 
görmemiş, ne iyi ki çok derin acılar, işkenceler 
görmemiş, ağıtlar duymamış bir ülkeye göç.

Bilmiyorum. Bir yıldır bu ülkede yaşayan 
bir sanatçının gözlemleri bunlar. buradan 
okuyabilirsiniz beni, buradan bilebilirsiniz 
bugün nerede olduğumu, yarın ne 
yapacağımı, yaratımımı nereden akıtacağımı, 
ne düşüneceğimi, nasıl kalacağımı, nasıl 
yaşayacağımı, günün birinde vatandaş olup 
olmamayı nasıl düşüneceğimi…

Ben “geçiyorum”! Dahil oldum mu buraya? 
Hayır. Ama “oraya” ait miyim? Hayır. Kimler 
gibi? Şimdiden, bütün göçmenler gibi… 
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other country. From out of nowhere „do 
not come from“. But they themselves do 
not feel Swedish. They are not encouraged 
to feel. Names, definitions, each being an 
„invandrare“... But they do not have other 
countries! I have one. Decrease? I do not 
know. Increase? I do not know. But I „pass“ 
here. I have, but I do not have as much as a 
year ago! 

We live in a cruel world. I think in a cruel 
world, this is a country where many things 
flow in a more fortunate manner. In this 
chance, perhaps for this chance to exist, I 
am an artist who stare at this sum that would 
necessarily be merged. I want to create from 
here.     

If you have questions regarding my flowing 
relations, my family life, relations with my 
children, ask these questions to people 
in nursing school, people at school, my 
neighbors. I feel that, you will have more 
proper answers.        

And in summer I will go. I will go to Turkey 
with my family. I have people whom I missed 
very much. I missed sun. I am very happy 
to see so much rainbow in all my in this 
splendid sky, however sun is rarely seen. 
Everybody know this.  

But still a man who has come from the 
Aegean region, a man who comes from 
Istanbul, feel it very deeply. Blue sea, I miss 
real blue sea so much. 

Onlar da buraya ait olamıyorlar. 

Üçüncü kuşak şimdi burada. Burada 
doğanlar. Başka hiçbir ülkesi olmayanlar. 
Hiçbir yerden “yürüyerek gelmeyenler”. Ama 
onlar da kendilerini İsveçli hissetmiyorlar. 
Hissettirilmiyorlar. İsimleriyle, tanımlarıyla, 
birer “invandrare” olmaklıklarıyla… Ama 
onların başka ülkeleri yok ki! Benim var. 
Azalacak mı? Bilmiyorum. Artacak mı? 
Bilmiyorum. Ama “geçiyorum” buraya. Benim 
var, ama bundan bir yıl önceki kadar yok!

Acımasız bir dünyada yaşıyoruz. Acımasız bir 
dünyanın içinde bence çok şeyin daha şanslı 
bir biçimde akabildiği, akabileceği bir ülke 
burası. Bu şansın içinde, bu şansın olması için 
belki de, birleşmesi gereken bu toplamın 
kendisine gözünü dikmiş bir sanatçıyım. 
Buradan yaratmak istiyorum.

Eğer akan ilişkim, aile yaşamım, çocuklarımla 
ilişkim, soracağınız soruların konusu olacaksa, 
bu soruları yuvadaki, okuldaki insanlara sorun, 
komşularıma sorun. Hissediyorum ki, daha 
doğru cevaplar alırsınız.

Ve ben yazın gideceğim. Ailemle birlikte 
Türkiye’ye gideceğim. Çok özlediklerim 
var. Güneşi özledim. Hayatım boyunca 
görmediğim sayıda gökkuşağını gördüğüm 
için çok sevindiğim bu olağanüstü 
gökyüzünde güneş çok seyrek görünüyor. 
Herkes biliyor bunu.

Ama yine de Ege’den gelmiş, İstanbul’dan 
gelmiş bir insan, bunu çok derinden 
hissediyor. Mavi denizi, gerçekten mavi olan 
denizi çok özledim.

Çıkarken gümrüğümde, pasaportumda bu 
ülkede “oturma ve çalışma iznim” olup
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When I go out from the country, at customs, 
they will look at my passport to see whether 
I have “residence and work permit” in 
this country. For this reason I don’t go out 
thinking that I could not return. I am afraid 
of not being able to go out. I am sure that 
people who wait with me have similar 
reasons seperately.

I don’t know how many of them were 
obliged to concoct excuse to take front 
queue. Either he “killed somebody” in his 
country or made somebody ill. Their queue 
was either taken front or not.  

But I am just telling you my wish. „I want my 
travelling freedom! I did not do anything 
for this injustice. I am talking from a position 
where I can say, none of the people who 
wait with me has done anything. I had this 
record for helping. I will send it to you and  
make you see it.  I hope that the process 
accelerates. I hope this works.    

This is the reason of everything.  

This is the reason of this art event.    

I am here.“

olmadığına bakacaklar.

O yüzden, dönemem diye çıkamıyorum. 
Çıkamamaktan korkuyorum. Eminim ki 
benimle birlikte bekleyen kaç tane insan 
varsa, hepsi ayrı ayrı benzer gerekçelere 
sahiptir. Bilmiyorum kaç tanesi, sırasının öne 
alınması için belki de bir neden uydurmak 
zorunda kaldı. Memleketinde “birilerini 
öldürdü” ya da “hasta yaptı.” Sıraları o yüzden 
öne alındı ya da alınamadı.

Ama ben sadece bu istemimi anlatıyorum. 
“Seyahat özgürlüğümü istiyorum ben! bu 
haksızlık için ben hiçbir şey yapmadım. 
Benle birlikte bekleyen insanların hiçbiri de 
bir şey yapmadı,” diyebilecek bir yerden 
konuşuyorum. Yardım olsun diye yaptım bu 
kaydı. Size yollayacağım ya da sizin bunu 
görmenizi sağlayacağım. Umarım hızlanır 
süreç. Umarım işe yarar.

Her şeyin nedeni bu.

Bu sanat etkinliğinin nedeni bu.

Ben buradayım.“

Hakan Akçura
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Kreuzberg semti 
Türk Göçmenlerin Kısa Öyküsü

Kreuzberg bazen “Küçük İstanbul” diye 
anılıyor. On yıllar süren bir gelişme
sürecinde çok kültürlü bir yapıya kavuşan bu 
ilçe bu benzetmeyi övünç
nedeni olarak kabulleniyor.

Göç hep vardı
18. yüzyıl başlarından beri Kreuzberg Berlin’in 
klasik göçmen yerleşim bölgelerinden
biri olmuştur. 1704 yılında, takriben 300 yıl 
önce, Berlin’e gelen
478 “Orangeois”, yani inançlarından dolayı 
Fransa’yı terk etmek zorunda
kalan protestanlar (Hugenotlar), kentin 
güneyine, bugünkü Kreuzberg
semtinin olduğu bölgeye yerleştiler. 1737’ de 
onları Kreuzberg’ in batısına
yerleşen Bohemyalı inanç mültecileri takip 
etti. Yüzyıl sonra
endüstrileşmeyle birlikte, Prusya’nın kırsal 
doğu bölgelerindeki yoksulluktan
kaçan çok sayıda insan Kreuzberg’e akın 
ederek gelişen metropolde iş ve
aş bulmaya çalıştı.
20. yüzyılın başlarında ülkelerindeki kıyım ve 
devrim sonrası iç savaştan dolayı
Berlin’e kaçan musevi Rus mültecilerin bir 
bölümü ABD’ye gitmeyi tercih ettiler.
İkinci dünya savaşından sonra kent birçok 
ülkeden sürülen Alman kökenli
insana, daha sonraları da DAC’ den kaçanlara 
yeni bir yurt oldu. 

Batı Berlin’e emek göçü
1961 yılı sonlarında ise, Berlin Duvarı’nın 
inşası ve Doğu Alman ve Doğu
Berlinli işgücünün devre dışı kalmasıyla 
Berlin’e “modern” emek göçü
başladı. Yunan ve Türk, sonraları da 
Yugoslavyalı misafir işçiler endüstri

Kreuzberg district
Short History of Turkish Immigrants

Kreuzberg is sometimes memorialized as 
„Little Istanbul“. This district regaining a 
multicultural structure in the process of 
decades of development, accepts this 
likening as the reason of pride. 

There was always migration
Since the beginning of 18th century 
Kreuzberg was one of the classical immigrant 
residential districts of Berlin. In 1704, about 
300 years ago, 478 “Orangeois” who 
came to Berlin, in other words Protestants 
(Huguoenots) forced to leave France because 
of their belief, settled at the south of city, 
where today’s Kreuzburg  district is. In 1737 
they were followed by Bohemian faith 
refugees who settled in the west of Kreuzberg.
After a century, with industrialization, large 
numbers of people fleeing from poverty 
in rural areas of eastern Prussia, had influx 
to Kreuzberg to find work and food in 
developing metropolis. 
At the beginning of 20th century some jew 
Russian refugees who fled to Berlin due to 
civil war after slaughter and revolution in their 
country preferred to go to USA. After World 
War Two the city became a new country 
for German origin people who have been 
expatriated from many countries and later on 
for people who fled from DAC. 

Labor migration to West Berlin
At the end of year 1961, with the construction 
of Berlin Wall and disablement of East German 
and East Berlin labor force “modern” labor 
migration to Berlin has started.  
Greek and Turk, later on Yugoslavian visitor 
workers were demanded by industrial 
institutions and were brought to Berlin, and 
after a certain period they took their family 
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işletmeleri tarafından talep edilerek Berlin’e 
getirildiler, belirli bir süre sonra
da ailelerini yanlarına aldılar.
İlk önceleri işçi yurtlarında ikamet eden 
bu insanlar daha sonra Batı Berlin’in 
merkezindeki onarım bölgelerine, bu 
bağlamda Kreuzberg’deki konutlara taşındılar. 
Kentsel dönüşüm projeleri uygulayıcıları 
“konuk işçileri”, yıkılmaları planlanan eski 
binaların “son rantını sağlayacak olan” 
beklentileri düşük ve uzun vadeli ikamet 
perspektifi olmayan “geçici kiracılar” olarak 
görüyorlardı. Göçmenler bu konutlardaki
düşük standartları sineye çekiyorlardı, zira 
amaçları geçici bir süre kalmak
ve mümkün olduğunca az kira ödemekti. 
Zorlukla kazanılan parayı vatanlarında
yeni bir gelecek kurmak için biriktirmek 
istiyorlardı. Sonuçta burada
kalacaklarını ne kendileri ne de şehir 
planlamacıları ve politikacılar tahmin
edebilmişlerdi.

80’li ve 90’lı yıllarda bu kez Yakın Doğu, İran, 
Türkiye ve Yugoslavya’daki
savaşlar ve huzursuzluklar nedeniyle politik 
ilticacılar ve savaş mültecileri
kente ve Kreuzberg’e gelerek yerleştiler.

Üç nesil yan yana
“1960’lı yıllarda Berlin’e gelen misafir işçiler 
genellikle okul ve meslek eğitimi
açısından kalifiye olmayan, yoksulluk 
nedeniyle ülkesini terkeden,
Anadolu’nun kırsal kesimlerinden gelen 
erkeklerden oluşur “şeklindeki
yaygın klişe inanış Kreuzberg için hiç geçerli 
değildir. Eğer “ilk Türk göçmenlerinin
özelliklerini” saymak gerekirse, “kadın, iyi 
eğitim almış ve kent
kökenli” dememiz gerekir. Örneğin Berlin 
Siemens firmasınca getirilen

with them. 
At first, those people who reside in workers‘ 
dormitories, later on moved to repair parts 
in the heart of Berlin, and in this context they 
moved to Kreuzberg households.  Practitioners 
of urban renewal projects, saw the „guest 
workers“ as “temporary occupants” with 
low expectations and short-term resident 
perspective who would “provide the last rent” 
for old buildings planned to be destroyed. 
The immigrants were putting up with the low 
standards of these houses, because their goal 
was to stay for a temporary period and to pay 
rent as low as possible. They wanted to save up 
hardly earned money to build a new life in their 
homeland. Bottom line here
neither for themselves nor city planners and 
politicians predicted they would
have been able to. Ultimately, neither 
themselves nor city planners and politicians 
predicted they would stay there. 

This case, in 80s and 90s due to wars and 
uneasinesses in Near East, Iran, Turkey and 
Yugoslavia political defectors and war refugees 
came to the city and settled in Kreuzberg.

Three generations side by side
Common stereotype belief as “In 1960s visitor 
workers who came to Berlin were generally 
composed of men from rural areas”who 
were not qualified in terms of school and 
occupational training, leaving their country 
because of poverty” does not apply to 
Kreuzberg at all.  
If it is required to count the properties of 
first Turkish immigrants, we would have to 
say “woman, well educated, urban origin”. 
For instance, 67% of Turks brought by Berlin 
Siemens Firm was were women. Also they were 
mainly urban with secular biasness and were 
combining their world recognition desires with 
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Türklerin yüzde 67’si kadındı. Bunlar aynı 
zamanda kentsel ağırlıklı ve laik
(sekuler) eğilimliydiler ve para kazanma 
isteklerini dünyayı tanıma
arzularıyla birleştiriyorlardı.
Burada doğan veya küçük yaşlarda buraya 
gelen, bugün otuz ila kırkbeş
yaşları arasında olan ikinci nesil kültürler 
arasında bir aracı rolünü üstlenmiş, durumda. 
Ama onlar aynı zamanda da “heimatlos” ‘yani 
‚yurtsuz’ konumundalar; fakat bunu olumlu 
olarak görmek de olasılı, zira iki kültürde 
de sorunsuz hareket edebiliyorlar. Bu nesil 
genelde dogmatik olmayan, açık ve tolerans 
sahibi olarak görülüyor ve Berlin’de – eğer bu 
kavramı kullanırsak “iyi entegre olmuş” kabul 
ediliyor.
Üçüncü nesil ise artık büyükbaba ve 
büyükannelerinin çalışmak için geldikleri
ülkenin yaşam koşullarıyla çok daha içiçe 
olarak büyüyor, ki bunlar da
artık giderek değişmekteler. Almanya birçok 
yönden bakıldığında enternasyonalleşti. 
Almanca dili bile oldukça değişikliğe uğradı – 
göçün etkisiyle de.
Buna karşın Berlin-Kreuzberg’de doğan ve 
ebeveynlerinin vatanıyla tatiller
dışında hemen hemen hiçbir ilişkisi olmayan 
Türkiye kökenli gençlerde
giderek artan bir “Türk milliyetçiliğinin” çoğu 
durumda yeni bir dindarlıkla
birlikte ortaya çıktığı gözlemleniyor.

Duvar yıkılınca
Bu gelişmeyi kavramak için Almanya’daki 
politik dönüşüm zamanına geri
gitmemiz gerekiyor: 1989 yılında duvarın 
açılması bir dönüm noktası olarak
birçok kişinin beklentisinin aksine 
Kreuzberg’in değer kazanmasına
değil, aksine artan bir ölçüde sosyal 
dengesizliğe yol açtı. Ekonomik açıdan

their wish for earning money.   
Born here or came here at an early age, 
today, thirty to forty-five years of age, playing 
the role of a mediator between second 
generation cultures. 
But at the same time they are “heimatlos” in 
other words in a ‘homeless’ situation; but it is 
possible to see this positive because in both 
cultures they can act free of problems. This 
generation is generally seen as non-dogmatic, 
open and tolerant and considered as – and 
if we use the concept “well-integrated” - in 
Berlin.

The third generation is no longer growing 
a much more intertwined with the living 
conditions of the country where their 
grandfathers and grandmothers came to 
work, but now they are increasingly changing.  
Looking from many aspects, Germany 
became an international country. Even 
German language has quite changed – with 
the effect of immigration too. However, 
it is observed that a growing “Turkish 
nationalism”, in most cases emerging with 
a new religiosity in Turkey based youth 
born in Berlin-Kreuzberg,  almost having no 
relationship with their parents’ homeland 
except holidays.  

When the Wall collapses
In order to comprehend this development 
we must go back to time of political 
alteration in Germany:  In 1989, opening of 
the wall as a turning point, contrary to many 
people‘s expectations of appreciation of 
Kreuzberg, but rather led to an increasing 
degree of social imbalance. Economically 
independent and high mobility sectors, 
where among them the „Turkish“ and 
„alternative German“ middle class take place, 
turned their backs to district. People like 
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bağımsız ve mobilitesi yüksek olan kesimler, ki 
bunların arasında “Türk” ve
“alternatif Alman” orta sınıfı da bulunuyor, 
ilçeye sırtlarını döndüler.
Geriye birçok Türk göçmen gibi kendi 
güçleriyle bu adımı gerçekleştiremeyen
insanlar ve de başka hiçbir yerde oturmak 
istemeyen gerçek Kreuzberg
sevenleri kaldılar.
Batı Berlin’de bulunan endüstri işletmeleri 
yabancı kökenli binlerce insanı
işten çıkararak yerlerine Doğu Berlin’den ve 
çevre beldelerden “ucuz”
işgücünü istihdam ettiler. Buna hemen tepki 
oluştu: İnsanlar bunu
düşmanca ve yabancı karşıtı bir davranış 
olarak algıladılar. Bu bir de zaman
olarak Mölln, Rostock, Hoyerswerda ve 
Solingen kentlerinde vuku bulan
ırkçı şiddet olaylarına denk düştü.
“Artık Almanya’nın bize ihtiyacı yok ve bizi 
artık burada istemiyorlar” düşüncesi
birçok genç ve yaşlı göçmende yer edindi. Bu 
durumda pozitif özdeşleşme ve
özgüven geliştirme aracı olarak yalnızca kendi 
etnik ve dinsel kökenlerine geri
çekilme eğilimi, bugüne kadar etkisini 
sürdüren bir gelişme oldu.
Öbür yandan Türk toplumunun ekonomik 
zorluklar karşısında ümitsizliğe
kapılmayarak örneğin “özel girişimcilik 
yoluyla” işsizlik tehditine tepki
göstermesi çok takdir edilecek bir davranıştır. 
Kurmuş oldukları çoğunlukla
mütevazi işletmeler bugün birçok Türk 
kökenli Kreuzberglinin yaşam
kaynağı olmuştur. Aile işletmeleri ve hemşeri 
dayanışması yoluyla kurulan
sosyal ağlar yaşamlarının güvencesi durumuna 
gelmiştir. Son yıllarda her
türlü kökenden orta sınıfın ilçeyi terketmesi 
de durmuşa benziyor. Hatta Kreuzberg’in

many Turkish immigrants who could not 
realize this step with their own power and 
real Kreuzberg fans who do not want to sit
anywhere else remained. 
Industrial enterprises located in West Berlin, 
dismissed thousands of people of foreign 
origin and employed “cheap” workforce from 
East Berlin and sorrounding towns. 
There was immediate reaction to this: 
People perceived this as hostile and 
xenophobic behavior. Moreover this is a time 
when it coincided with incidents of racist 
violence that took place in Mölln, Rostock, 
Hoyerswerda and Solingen cities.
The idea „Germany does not need us 
anymore, and they do not want us here 
anymore,“ 
became part of many young and elderly 
immigrants. In this case, a positive 
identification, and as a means of developing 
self-confidence only tend to retreat back to 
their ethnic and religious origins so far was an 
improvement that maintained its influence.  
On the other hand the Turkish community 
in the face of economic difficulties, not 
falling into despair, for instance response 
“through private enterprise” to the threat of 
unemployment is a behavior that would be 
much appreciated. Today, the mostly humble 
enterprises they have founded became the 
source of life for Kreuzberg people with 
Turkish origin. Family businesses and social 
networks established through township 
cooperation has become a guarantee of 
their lives. In recent years middle class from 
all kinds of origin seems to stop leaving the 
district. Even the number of returnees to live 
again the tolerant, multi-cultural and creative 
atmosphere of Kreuzberg is increasing. 

Urgent problem; equal opportunity in 
education
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hoşgörülü, çok kültürlü ve yaratıcı havasını 
yeniden yaşamak
için geri dönenlerin sayısı artmaktadır.

Acil sorun; Eğitimde eşit şans
Bazı medyanın yaptığı gibi, göçmen kökenli 
gençlerin yaşamlarında eğilim
olarak „eğitimden uzak durduklarını“ iddia 
etmek yanlış olur. Her yıl
açıklanan Kreuzberg’deki liseleri bitirenlerin 
listesindeki birçok Türk adı
bunun aksini kanıtlamaktadır. Buna karşın 
Kreuzberg’in önümüzdeki
yıllarda karşılaşacağı en büyük meydan 
okumanın, herkesin eğitim kurumlarından
eşit olarak yararlanma olanaklarını sağlamak 
olacağı yadsınamaz,
eğer ki bu ilçe “entegrasyon” projesini – 
karşılıklı etkileşme süreci olarak
algılarsak – gerçekten başarıya ulaştırmak 
istiyorsa.

Martin Düspohl

It would be wrong to claim that– as some 
media do – the trend in the lives of young 
people with an immigrant background is “to 
stay away from education”.

Year after year as explained in the list of 
graduates of high schools in Kreuzberg, many 
of Turkish name proves the contrary.
 However, the biggest challenge Kreuzberg 
would face in the coming years undeniably 
will be ensuring opportunities of equal 
access to education for everyone, if the 
district – if we percieve as a process of 
interaction – really wants “integration project” 
to succeed. 
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Doğunun tütün kenti İskeçe ve göçmen 
tütün işçileri

…zaman ve yer şimdi ve burada yaşayan 
insanlarla birleşiyor ve bağlanıyor… gelecek 
zamanları kim bilebilir ya yaşarız ya ölürüz ve 
yabancı topraklara gideriz…

Tütün İskeçe’ye çevre kentlerden ve başka 
ülkelerden işçileri, tütün tüccarlarını getirdi ve 
birbirine bağladı. 
Göçmen tütün işçilerinin yaşamı ve İskeçe 
sigara yapımında kullanılan makinelerin 1895 
yılında Yunanistan’a da gelmesi ile değişmeye 
başladı.

İskeçe nüfusunun yarısından fazlası tütünün 
farklı üretim aşamalarında çalışan insanlardan 
oluşuyordu, özellikle 19.yy’ın ikinci yarısında 
İskeçe’de tütün yeni bir orta sınıfın oluşmasına 
neden oldu, tüccarlar ve bankerlerin yaşadığı 
malikaneler bugün kentte görülebilir.

Kougioumtzoglou kardeşlerin malikanesi 
İskeçe Folklor Müzesi’ne ev sahipliği yapıyor. 
Evin lüks mobilyaları,  gündelik yaşam 
detayları dönemin tütün tüccarı ailelerinin 
zenginliğini sergiliyor. 

Kiki Christodoulou

Xanthi, tobacco and migrant tobacco 
workers’ city of east…

… time and space now and converge and 
connect to people living in here … Who 
knows the days to come, we live or die and 
go to foreign lands …

Tobacco brought workers from 
neighborhood cities and other countries, and 
merchants to Xanthi and connected to each 
other.  
Migrant workers‘ life and Xanthi started to 
change when machines used in cigarette 
production arrived to Greece in 1895.     

More than half of the population of Xanthi 
tobacco consisted of people working in 
different stages of production, especially 
the second half of the 19th century tobacco 
caused the formation of a new middle class 
of the 19th century in Xanthi tobacco in the 
second half led to the creation of a new 
middle class, merchants, and bankers can be 
seen in estates in the city today.

Kougioumtzoglou brothers’ manor house is 
home to the Folklore Museum of Xanthi. 
The luxurious furniture of the house, details 
of everyday life exhibit the richness of 
tobacco merchant families era.
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Tütün işçileri | İskeçe Folklor Müzesi   
Tobacco workers | Folk Museum of Xanthi

Tütün işçileri | İskeçe Folklor Müzesi   
Tobacco workers | Folk Museum of Xanthi

Ergatiki Proodos’ orkestrası, tütün işçileri orkestrası, İskeçe’de bulunan en büyük sendika bünyesinde yer aldı.
İskeçe albümü, 1910 | İskeçe Folklor Müzesi  
Ergatiki Proodos’ band, tobacco workers band, the band of the bigest trade union in Xanthi, taken from an album about 
Xanthi, about 1910 | Folk Museum of Xanthi
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Bay Kougioumtzoglou ve eşi | İskeçe Folklor Müzesi
Mr. Kougioumtzoglou and his wife | Folk Museum of Xanthi

İskeçe Folklor Müzesi binası olarak kullanılan 
Kougioumtzoglou Evi’nden 
From the Kougioumtzoglou’s house to the Folk Museum 
of Xanthi

İskeçe Folklor Müzesi binası olarak kullanılan 
Kougioumtzoglou Evi’nden, çocuk oyun odası 
From the Kougioumtzoglou’s house to the Folk Museum 
of Xanthi, children’s playroom
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Kartpostal | İskeçe Folklor Müzesi
Postcard | Folk Museum of Xanthi

İskeçe’de Yunanistan’ın kuzeyinden, batısından Trakya ve diğer bölgelerden ve hatta Osmanlı’nın kuzey Afrika’dan getirdiği 
işçiler yaşadı ve çalıştı. Bir de 1900-1913 yıllarında Amerika’ya gidemeyenler geldi…
1900 öncesi İskeçe’nin merkezi ve köylerinde yaklaşık 30.000 kişi yaşıyordu. 1906’da nüfus 33.854 oldu
People who came from North and west of Greece, from Thrace and other areas and also the people from north Africa who 
the Ottomans brought lived and worked in Xanthi. The people who can’t go to America came to Xanthi at 
1900 – 1913.  The number of the population before 1900 about 30.000 of Xanthi around city center and the villages.
At 1906 the population of Xanthi was 33.854.
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