
dinson'a göre Ortaçağ'da Batı, İslam ile 
çatışma yaşamışken yeni dünya "düşma
nın arkadaş olması"na tanık olmuş, XIX. 
asırda emperyalizme hizmet edecek Do
ğu uzmanları yetişmeye başlamıştır. Kitap 
Bemard Lewis ve Rodinson'a ait iki ek içer
mektedir. 8. De Pythagore il U~nine (Pa
ris-Fayard ı 993). Makaleler derlemesidir. 

Rodinson'un diğer eserleri de şunlardır: 
Cühudü Fransa el-eşeriyye fi'ş-Şar]f. 

(Beyrut 1943); Les arabes (Paris I 979; 

İng. tre. Arthur Goldhammer, The Arabs, 
Chicago I 98 I); et-Tari]]. u '1-i]f.tişfıdi ve tfı
ri]].u 't-taba]f.dti'l-ictimfı'iyye fi'l- 'fılemi'l
İslfımi (haz. Şeblb Beydün-Hatim Sel
man, Beyrut 198 I); Peuple juif o u prob
lem e juif (Paris 198 I); Le cuisinier et le 
philosophe: Hommage il Maxime Ro
dinson (ed. ).-P. Digard, Paris I 982); Mar
xist Leninist Scientific Atheism and 
the Study of Religion and Atheism in 
the USSR (Berlin 1983, )ames Thrower ile 
birlikte); Cult, Ghetto and State: The 
Persistence of the Jewish Question 
(London 1983); l'Islam: Politique et cra
yance (Paris 1993; Ar. tre. Esad Sakr, el
İslam: Siyase ue 'a~ide, Beyrut 1996); So
uvenirs d 'un marginal (Paris 2005; oto
biyografisidir). Rodinson, Bulletin critique 
du livre français adlı aylık bir dergide İs
lamiyet ve Ortadoğu ile ilgili kitapların ta
nıtım ve eleştirisini yapmış (ı 950-1990), 

yılda ortalama 120 kitap eleştirisi hazırla
mıştır (Entre Islam et occident, s. 169). 
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RO DOS 

Ege denizinin güneydoğusunda 
bugün Yunanistan'a bağlı ada. 

_j 

Yunanistan'ın dördüncü büyük adası 
olup ( 1400 km2) Rhodus (Rhodos) . İtalyan
ca'da Rodi, Türkçe'de Rados (Rodos) şek
linde anılmıştır. Bir bölümü dağlık ve ağaç

lık, bir bölümü verimli topraktarla kaplı. 
Türkiye'nin güneybatı sahillerinden (Boz
burun yarımadası) 19 km. uzaklıkta , Mar
maris'e SO. Atina'ya (Pire) 400 km. mesa
fede yer alır. En yüksek noktası adanın or
ta kesimlerindeki Ataira zirvesinde 121 S 
metreyi bulur. Rodos sadece adanın değil 
aynı zamanda Doğu Akdeniz'in tarih! eser
lerle dolu, güzel iklime sahip en güzel şe
hirlerinden birinin adıdır. Bu şehir, ada
nın en kuzey ucunda deniz yolunu çok iyi 
kontrol edebilen önemli bir noktada yer 

XIX. yüzyılın 
ortasında 

Rodos·u 
tasvir eden 
J. M. V. Tu rner'in 
bir gravürü 

RO DOS 

almaktadır. Rodos'un tarihi üç binyıl önce
sine kadar gider. 1 S22-1912 yılları arasın
da Osmanlı Devleti idaresi altında kalan 
ada halen bu döneme ait pek çok tarih! 
eser barındırır. Bugün Rodos yarısından 
fazlasının şehirde yaşadığı 80.000 kişilik 

nüfusa sahiptir. Bu nüfusun içerisinde kü
çük bir müslüman-Türk azınlığı mevcut
tur. 

Milattan önce 1 SSO yılına ait geç dönem 
Minos ticaret merkezinin kalıntıları adanın 
doğu tarafındaki Archangelos yakınların
da bulunmuştur. Milattan önce X. yüzyı

lın sonlarında Minos medeniyetinin çökü
şünü takip eden "karanlık çağ"ın ardın
dan Rodos'a Lindos. lalyssos (Trianta) ve 
Kamiros (Homerous' un gemi katalogunda 
zikredilen) şehirlerini kuran ve bir Yunan 
kavmi olan Oorlar yerleşti. Milattan önce 
407'de bu üç şehir birleştirilerek adanın 
stratejik öneme sahip kuzey ucunda bu
günkü Rodos şehri kuruldu. Adanın her 
tarafından ve ana karadan yerleşirnciler 
buraya göç etti. Yeni şehir Miletli (Balat) 
Hippodamos'un mimari planına göre inşa 
edilip güçlendirildL Surları sağlam olduğu 
için milattan önce 30S yılındaki büyük fa
tih. "şehir yıkıcı" (Poliorketes) unvanlı De
metrios'un saldırısına başarıyla karşı koy
du. Bu zaferin anısına halk, şehir tanrısı 
Helios'a olan şükranlarını bildirmek için 
liman girişine 30 m. yüksekliğinde bronz 
bir heykel dikti. Rodos Heykeli denilen bu 
abide dünyanın yedi harikasından biri ola
rak tanınmıştır. Milattan önce 168'de Ro
dos, Roma karşıtı politikası yüzünden Ro
malılar tarafından cezalandırıldı, böylece 
öncü deniz gücü ve ticaret merkezi olma 
konumunu kaybetti. Bununla birlikte kül
tür ve sanat açısından gelişimini sürdür
dü. ll. yüzyılda Hıristiyanlık adada yayılma

ya başladı. IV. yüzyılda Rodos piskoposluk 
· merkezi oldu. 39S'te Roma İmparatorlu
ğu'nun bölünmesinden sonra Rodos sa
vunmasız kaldı ve pek çok yerden saldırıya 
uğradı. 

VII. yüzyıldan IX. yüzyılın başlarına ka
darki dönemde Rodos adası Arap donan
malarının hedefi oldu (652, 654). 672'de 
Emev! Halifesi Muaviye b. Ebu Süfyan'ın 
filosu adaya çıkarma yaptı. VII. yüzyılda ve 
VIII. yüzyılın ilk dönemlerinde başarısız İs
tanbul kuşatmasının ardından Araplar Ro
dos'u 717-718'de bir süre işgal ettiler, an
cak daha sonra geri çekildiler. Abbas! Ha
lifesi HarGnürreş!d 807'de şehri ve adayı 
ele geçirerek bütünüyle yıktı. Bizanslılar 
Rodos'u tekrar imara çalıştılar. Bu dönem
den kalma şehir ve köylerde hala pek çok 
Bizans kilisesi bulunmaktadır. Bunların en 
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eskisi Lindos'ta olup IX. yüzyıla aittir. Da
ha sonra Rodos adası 1309'da Saint Jean 
şövalyelerinin (Hospitalier 1 isbitariyye) eli
ne geçişine kadar Bizanslılar, Cenevizliler 
ve Venedikliler arasında çekişmelere sah
ne oldu. Şövalyeler dönemi adanın yeniden 
inşa, yayılma, siyasal ve kültürel anlamda 
gelişme dönemini teşkil etti. Saint Jean 
şövalyeleri, yıkılan Rodos şehrini tekrar in
şa ederek burada 81 hektar alanı kapla
yan surlarıyla birlikte Ortaçağ Avrupası'
nın en sağlam kalesini yaptılar. Bu sadece 
antik şehir yüzeyinin dörtte biri olup An
tik dönemden itibaren vuku bulan muaz
zam değişikliği canlı biçimde gösterir. Hı
ristiyan Avrupa'nın en zengin ve asil aile
lerine mensup Saint Jean şövalyeleri Ro
dos'u üs yaparak Hıristiyanlık adına Doğu 
Akdeniz'de müslüman devletlere karşı kor
san olarak savaştılar; Aydın ve Menteşe'
deki Türk beylikleriyle geçici antlaşmalar 
gerçekleştirdiler. Şövalyeler Rodos'tan baş
ka on bir adayı daha kontrollerine alıp güç
lü kalelerle sağlamlaştırdılar. 

Mısır ve Suriye Memlükleri'nin 1440-
1444 yılları arasında Rodos'u ele geçirme 
teşebbüsleri başarısızlıkla sonuçlandı. Bu 
tarihten sonra şövalyeler Türk gemilerine 
ve kıyılarına korsan saldırılarına hız ver
diler. Osmanlılar 885 ( 1480) ilkbaharında 
Rodos'a yönelik ilk ciddi seferi icra ettiler. 
Mesih Paşa kumandasındaki 160 gemilik 
filo adayı üç ay süreyle kuşatma altına aldı. 
Şövalyelerin büyük üstadı Pierre d'Aubus
son kumandasındaki şövalyeler ağır kayıp
lar vermesine rağmen şiddetli bir direniş 
gösterdi. 20 Cemaziyelewel 885 (28 Tem
muz 1480) günü yapılan son büyük hücum 
netice vermeyince Osmanlılar kuşatmayı 
kaldırdı ve donanma 3 Ağustos'ta Rodos'
tan ayrıldı. Bu saldırının ardından şehir 
surları baştan başa yenilendi ve güçlen
dirildi, Avrupa'nın en sağlam istihkfımı ha
line getirildi. 

II. Bayezid ile taht mücadelesine girişen 
Cem Sultan ikinci girişiminde de başarı
sızlığa uğrayınca Rodos'a sığındı ve iki ay 
kadar burada kaldı. Yavuz Sultan Selim'in 
Suriye, Filistin ve Mısır'ı ( 1516-1517) ele 
geçirmesinden sonra Rodos, İstanbul ile 
imparatorluğun yeni bölgeleri arasındaki 
en önemli deniz yolu oldu. Kanuni Sultan 
Süleyman stratejik gerekçelerle 21 Receb 
928'de (16 Haziran ı 522) Rodos'u hedef 
alan sefere çıktı. Zorlu ve kanlı çarpışma
lar neticesinde 1 Safer 929'da (20 Aralık 
1522) diğer adalarla birlikte Rodos'u fet
hetti. Anlaşma şartlarıyla Rodos'tan çıkan 
şövalyeler gemilerine binerek adadan ay
rıldı. Büyük üstat Phillippe Villiers de ı.;ısıe 
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Adam 1 Ocak 1 523'te adayı terketti. Ka
nuni Sultan Süleyman yıkılan surları ta
mir ettirdi ve buraya güçlü bir askeri bir
likyerleştirdi (ı 524'te ı 343 muhafız , top
çu ve azebler). Ayrıca şehri yeniden can
landırmak için yüksek kesimine tabhane
li cami tipinde bir ibadethane, medrese, 
imaret ve hamam inşa ettirdi. Bu amaç
la Herke (Halki). Sömbeki (Simi). İlyaki (Ti
los). İncirli (Nisiros), Kalimnos (Kelemez) ve 
Leryaz (Leros) gibi küçük adaların yanında 
iki büyük adanın (Rodos ve istanköy) ver
gi gelirleri de bu vakfa tahsis edildi (Sul
tan Süleyman Han imareti Vakfı) . Bu ada
lar vakıf dolayısıyla bazı imtiyazlarla dona
tıldı, gelişmelerini temin ve refahı arttır
mak için vergi muafiyetleri tanındı. 

Mevcut literatürde Osmanlı idaresi altın
daki Rodos'un tarihi genelde bir gerileme 
dönemi şeklinde takdim edilir ve her şeye 
rağmen adadan göç etmemiş olan Ro
dos'un Rum nüfusunun sıkı bir rejimle bas
tırıldığı ileri sürülür. Günümüze kadar ula
şan Oşmanlı tahrir defterlerindeki bilgiler 
bu iddiaların kısmen doğru olduğuna işaret 
eder. Buna göre, Osmanlı idaresi altında 
özellikle Rodos şehrinin statüsünde değiş
me olmuş. küçük fakat zengin bir devletin 
başşehri ve uluslararası ticaretin ana üs
sü olmaktan çıkarak sıradan bir Osmanlı 
sancak merkezi haline dönüşmüştür. İz
mir'in Doğu Akdeniz'de büyük bir ticaret 
metropolü olmasının ardından XVII. yüz
yıldan itibaren Rodos'un ticari faaliyeti de 
azalmıştır. Bununla birlikte Rodos, Osman
lı tarihi boyunca gemi bakım ve yapım tez
gahlarıyla Osmanlı donanmasının önemli 
bir uğrakyeri olmuştur. Osmanlı tahrirleri, 
Rodos İskele Gümrüğü'nün dış ticarete açık 
olarak önemli bir gelir kaynağı teşkil etti
ğini gösterir. 

Fetihten sonra Rodos şehrinin surlarla 
çevrili bölgesindeki hıristiyan nüfusun bü
yük bölümü güvenlik sebebiyle varaşiara 
ya da büyük köylerin civarına yerleştirildi. 
Surlar içerisinde özel statüye sahip sade
ce kırk beş hanelik bir grup kaldı. Güçlü 
askeri garnizon yanında sivil müslüman 
nüfus da sur içine yerleşti. 930 (1524) ta
rihli Tahrir Defteri bunların sayısını 591 
Mne (3000 civarında nüfus) olarak verir. 
1 000 ( 1592) yılında müslüman nüfus 5600 
civarına yükseldi. Daha sonra bu nüfusa 
Almanya'dan, Aragon ve Gerona'dan (İs
panya). Sicilya'dan, Calabria ve Apulia'dan 
(İtalya) getirilen yahudi mülteciler katıl
dı. Yahudi mültecilerin sayısı 1 524'te 720, 
1592'de 1420 kişidir. Büyük gruplar halin
de gelen yahudi mülteciler kendi istekle
riyle Osmanlı garnizonuna katıldılar. Gü-

venlik sebebiyle yeni gelen yahudi göç
menler de sur içine yerleşti. Şehrin Rum 
nüfusu 1524 yılında 630 kişiden 1592'de 
2000 kişiye , 1711'de 3100 kişiye ulaştı . Bu 
büyüme şehir dışındaki yerleşmelerin sa
yısının artmış olmasından da anlaşılabi
lir. Başlangıçta hıristiyanların oturduğu 
kırk altı köy büyük çapta gelişmişti. Bun
ların 1 524'te 6700 olan nüfusu 1 592'de 
1 5.400'e, 1604'te 16.800'e yükseldi. 1524 
tarihli kayıtlar adadaki on sekiz kiliseden 
söz eder; 1 592'de ise kırk altı kilise ve on 
dokuz manastır bulunmaktadır. Büyük köy
lerin bazılarında birkaç kilise mevcuttur; 
Triada'nın dört kilisesi ve bir manastırı var
dı; Archangelos'ta iki kilise ve üç manas
tır bulunuyordu. Bu rakamlar, sadece hoş
görülü dini politikaya değil aynı zamanda 
kırsal kesimdeki nisbi refah düzeyine de 
işaret eder. Bu kiJiselerin birkaçında gö
rülen XVI ve XVII. yüzyıldan kalma süslü 
freskler aynı şeyi gösterir. Farklı yahudi 
cemaatlerinin kendi sinagogları da vardı, 
ancak bunların adları belirtilmemiştir. 

Kanuni Sultan Süleyman'ın önemli kül
liyesinden başka ulemadan, kumandanlar
dan ve paşalardan bazı kişiler de İslami 
hayat tarzıyla ilgili yeni kurumlar oluştur
dular. 1 524'te surlarla çevrili Rodos şeh
rinde on altı mescidin yanında iki cuma 
camisi vardı. Mescidlerden bazıları kilise
den dönüştürülmüştü. 1123 (1711) yılın

da dört cami ve on sekiz mescid bulun
maktaydı. Süleymaniye Camii'nden başka 
947'de ( 1540) yapılan büyük kubbeli Vezl
riazam İbrahim Paşa Camii. 996'da ( 1588) 
inşa edilen kubbeli Receb Paşa Camii ve 
1046 (1636) tarihli Murad Reis Camii en 
önemli mabedlerdir. Receb Paşa Camii'nin 
içi yüksek kaliteli İznik çinileriyle süslen
miştir. 

1475'te Saint Jean şövalyeleri idaresi 
altında ilk büyük Osmanlı kuşatmasından 
hemen önce Rodos şehrinin nüfusu 7500'
den fazla değildi ve adanın bütün nüfusu 
15.000 idi. 1524 yılında ise ada 11.000'i şe
hirde yaşayan toplam 18.400 nüfusa sa
hipti. 1 592'de adanın nüfusu 27.000'e ulaş

tı. XVI. yüzyıl tahrir defterleri, adanın müs
lüman-Türk nüfusunun hızlı artışının dışa
rıdan ya da Anadolu'dan göçler sonucu ol
duğunu ortaya koyan atıflar ihtiva eder. 
Aynı döneme ait bir Rum kaynağında (Pat
rik sekreteri Zygomalas) 1 577 tarihi itiba
riyle Osmanlı tahrirlerindeki rakamlarla 
benzer bir nüfusun verildiğini görmek il
ginçtir ( 4000 Türk, ı 5.000 Yunanlı , 1000 
yahudi). 

XVII. asrın son yılları ile XVIII. asrın ilkya
rısında Rodos şehri ve adanın köyleri geri-



lerneye yüz tuttu. Şehrin sivil müslüman 
nüfusu XVI. yüzyılın sonlarındaki rakamın 
yarısına düştü, ayrıca askeri güçte de azal
magörüldü (1524'te 1378, 17ll 'de8 16ki
ş i) . Yahudilerin sayısı da yarıya indi. Köy
lerdeki Rumlar'ın nüfusunda benzeri dü
şüşler oldu. Büyük Archangelos köyü nü
fusu 1014 (1605) yılında 303 haneden 
1711 'de elli dört haneye, Lindos 502 M
neden 107 haneye düştü. 1055 (1645) ve 
Cemaziyelahir 1 061 (Mayıs-Haziran 1651 ) ta
rihli avarız defterlerinde görülen bu geri
lemenin 1645'te başlayan Girit savaşı sıra

sında Venedik donanmasının bu sulardaki 
faaliyetinin adadaki hayatı güvensiz kıl 

masından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

Rodos nüfusunun düşüşü Venedik ve Bir
Ieşik hıristiyan güçlerle yapılan, ticareti ve 
deniz taşımacılığını engelleyen uzun sa
vaşlar (1 683-1 699). salgın hastalıklar (veba) , 
ciddi kuraklık ve depremler neticesinde hız
landı . Rodos'un yeniden taparlanması uzun 
süre aldı. Aynı zamanda İslamiyet adada
ki köylere de yayılmaya başladı. 1711 'de 
Lindos köyünün 107 hanesinin yirmi üçü, 
Salakos köyünün yarısı müslümandı. 1831 
sayımı adadaki kırk altı köyün on sekizin
de müslümanların yaşadığını gösterir. 

Nüfusun azalması umumi bir geri kal
mışlığı veya fakirliği ifade etmez. XVII-XIX. 
yüzyıllarda adada ve köylerde (özellikle Lin
dos'ta) değerli süslemelerle inşa edilen ev
ler ve konaklar, süslemeli çeşmeler adada
ki güzelliği ön plana çıkaran zenginliğin 
yeterli olduğunu göstermektedir. Adada
ki eski evlerde İzn ik çiniciliğiyle ilgili par
çalar korunmuş olup 1960 yılına kadar, bu 
seramiklerin adada üretildiğine ve bu se
beple "Rodos seramikleri" olarak adlandı
rıldığına inanılmıştır. Aynı zamanda ada
nın nüfusu Rodos'a bağlı küçük adaların , 

özellikle Sömbeki, Herke, İlyaki ve Kalim
nos'un düşük vergilerle (60 akçe yerine ı 5 
akçe cizye) imtiyazlı hale gelmesi zaman 
içerisinde büyüyerek genişlemesi sonucun
da buralara kaymaya başladı. Sömbeki'nin 
nüfusu 1 592'de 11 00 iken 1711 'de 2600'e, 
189S'te 9000'e ( 197 ı 'de 2498) çıktı. Söm
beki'deki XVIII ve XIX. yüzyıla ait bazı ko
naklar geçmişteki refahı doğrulamaktadır. 

1670 yılında Girit savaşlarından hemen 
sonra Rodos adasını ziyaret eden Evliya Çe
lebi şehir hakkında çok değerli ve ayrıntı
lı bilgi verir. Surların kuwetli tahkimatın
dan söz eder ve burada otuz altı cami ve 
mescid ( a l t ı cam i , otuz mescid) olduğu

nu yazar. Özellikle Saint Jean şövalyeleri
nin büyük gotik katedralini anlatır. Burası 

1 523'te Sencovan (San Giovanni) adıyla Os
manlı lar tarafından camiye dönüştürül-

müştü (Cami-i Keblr); 1570 tarihli kayıt
larda da aynı adla bir mahalle ismi zikre
dilir. Hz. Yahya'nın burada gömülü olduğu
nu belirten Evliya Çelebi şehirdeki ev sa
yısını 4200 olarak gösterir. Ancak bu ra
kam abartılı olup tahrirlerde verilen sa
yıların iki katıdır. Oria göre şehirde yirmi 
dört mahalle vardır, bunların dördünde 
Rumlar, ikisinde yahudiler oturur. Evliya 
Çelebi'nin verdiği adadaki köy sayısı doğ
rudur. Bunlardan Vilanova'da yetmiş, Lin
dos'ta 200 hane vardır. Rodos'a defnedi
len önemli kişiler arasında Kırım hanlarını 
da zikreder. Bir Bektaşi teklkesinin bulun
duğunu belirtir. Eserinde bazı binalara ait 
kıtabeleri kaydeder. Tahrirler bir yana Ev
liya Çelebi'nin Rodos tasviri bütün Osman
lı literatürü içinde en zengin bilgiyi sağlar 
(Seyahatname, IX, 233-2 57) . 

1178'de (1764-65) ll l. Mustafa surlarla 
çevrili şehirde çok iyi tezyin edilmiş bir ca
mi ve Yeni Hamam olarak bilinen bir çif
te hamam inşa ettirdi. Bu hamam Yuna
nistan'da bugüne ulaşan en büyük ha
mamlardan biridir. 1208'de ( ı 793-94) sul
tanın eski rikabdarı Hafız Hacı Ahmed Ağa 
Türkçe, Arapça ve Farsça eserlerden olu
şan çok zengin bir yazma eserler kütüp
hanesi kurdu. Kütüphane ve yazmalar bu
gün de korunmaktadır. 1224 (1809) yılın
da Süleymaniye Camii yeniden restore edi
lerek neo-klasik dekorasyonla süslenmiş 
hale getirildi. 

XVII ve XVIII. yüzyıllarda Rodos adası 
bazı devlet adamları ve önemli kişiler için 
bir sürgün yeri olarak kullanıldı. Bu kişiler 
Rodos'ta ölünceye kadar yaşadı. Bunlar
dan birkaçı Murad Reis Teklkesi'nin hazlre-
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sine defnedilmiş olup burada oluşan me
zarlıkta türbeler de vardır. Kırım Ham Can
beg Giray, Şahin Giray, birkaç kaptan pa
şa ve vezlriazamlar, hiciv ustası şair Haş
met ve görevden el çektirilen Safevi Şahı 
Safi'nin türbe ve mezarları burada bulu
nur. Diğer yüksek rütbeli Osmanlı ricali de 
Murad Reis'in yanına defnedilmeyi iste
miştir. Türbeleri ve yüzlerce güzel mezar 
taşıyla bu mezarlığın bugünün Yunanis
tan'ında bir benzeri yoktur. 

Tarihi boyunca Rodos tahıl ithal edip 
zeytin ve zeytinyağı ihraç etmiştir. Şarap 

kültürü çok önemli idi. Meşhur sultana 
üzümleri 1830'lu yıllarda Anadolu'dan ge
tirilmiş ve adanın her tarafına çabucak ya
yılmıştır. Filoksera hastalığı yüzünden Fran
sa'daki pek çok üzüm bahçesi harap olun
ca Rodos'ta üretilen üzüme ihtiyaç arttı . 

Adanın doğu yakasındaki büyük Arhan
gelos ve Messari köyleri arasında incir ve 
turunçgil üretimine ağırlık verildi. Porta
kal ve limon bahçeleri rutubet ve alüvyon
lu topraklar sebebiyle yoğun hale geldi. 
Adanın güney tarafındaki verimsiz top
raklarda ise büyük oranda peynir. yağ ve 
halı dok!Jmacılığı için yün üretimi yapılı
yordu. Adada özellikle Lindos civarında İz
nik taklidi canlı bir seramik endüstrisi var
dı, burada elde edilen ürünler Anadolu'ya 
ve Avrupa'ya ihraç ediliyordu. XIX. yüzyı

lın ortasına doğru gemi yapımcılığı revaç
ta olan bir endüstr i olmuştu ; balıkçılık, 

sünger avcılığı yaygındı ve diğer adalara 
taşımacılık için gemiler inşa edilirdi. Ro
dos tezgahlarında Osmanlı donarıması için 
de gemi yapılırdı. Gemi yapımı ve ihracat
ta elde edilen paranın yanında adaya İs
kenderiye ve Kahire'de oturan zengin Ro-
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doslular tarafından gönderilen paralarla 
adanın Rum nüfusu refah içerisinde yaşı

yordu (Vouras, IV 119631. s. 37-46). 

1854'te Fransız bilim adamı Guerin ada
da 5500'ü şehirde, 500'ü köylerde yaşa
yan Türkler'den söz eder. Şehrin varoşla
rında 5000, köylerinde 15.000 Ortodoks 
hıristiyan mevcuttu. Yahudiler ise 1000 ki
şi olarak tesbit edilmişti. XIX. yüzyıl içeri
sinde bütün ada tekrar hızlı bir gelişme 
gösterdi. 1891'de Vital Cuinet, son Osmanlı 
istatistiklerini kendisine temel alarak ada
da toplam 6825 Türk, 20.250 Rum, 1513 
yahudi ve 566 Romalı Katelik olduğunu. 
yeni gelen bazı Ermeniler'le birlikte nüfu
sun tamamının 29.148'e ulaştığını belirtir. 

Rodos şövalyelerinin abidevi eserlerin
den biri olan ve 1 523'ten beri cami olarak 
kullanılan gotik Saint Jean Katedrali, 1840 
yılında çıkan bir yangın sonucu büyük za
rar gördü. Daha sonraki bir deprem de 
büyük hasara yol açtı. 12 Ekim 1856'da 
800 kişinin hayatını kaybettiği baruthane 
infılakı burayı tamamen çökerttiği gibi es
ki şövalye sarayına da ciddi hasar verdi. 
Murad Paşa Tekkesi'nin mezarlığında ha
la bu patlamanın kurbanlarının mezar taş
ları görülebilir. 

Kümusü'l-a'l6m'da son dönem Osman
lı Rodos'u bir şehri ve kırk beş köyü bulu
nan, içerisinde kırk dört cami (yirmi ikisi 
şehirde), dört derviş tekkesi, üç medrese, 
üç hamam, doksan üç kilise ve iki sinagogu 
olan, bunların yanında her dini cemaatin 
ilk ve ortaokulunun bulunduğu bir yer ola
rak tanımlanır. Rodos, 17 Mayıs 1912'de 
İtalyan-Türk savaşı esnasında İtalyan güç
lerince diğer Oniki Ada gibi işgal edildi. 
İtalyanlar Rodos'ta şövalyelerden kalma 
tarihi eserlerin restorasyonuna ve modern 
şehrin imarına çalıştılar. Osmanlı binala
rı ve abideleri hakkında da çeşitli yayınlar 
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yaptılar. Adadaki Türk cemaati işgal son
rası önemli ölçüde yerinde kaldı. 1936 ta
rihli İtalyan nüfus sayımına göre XIX. yüz
yıldaki adanın nüfusu İtalyanlar'ın idari dö
neminde artış göstermiştir. 1890'dan beri 
rakam ikiye katlanmıştır. Bütün dini grup
lar büyüme gösterdi, bunların çoğunlu
ğunuRumlar teşkil ediyordu (49.500) Bu 
dönemde 8272 Türk, 4881 yahudi, 5780 
Romalı Katelik (büyük oranda İtalyan sa
kinler) ve birkaç Ermeni bulunuyordu. Ro
dos'un Rum nüfusu İtalyan işgalini baskı
cı bir idare olarak tanımlamıştır. 1943'te 
Mussolini'nin düşmesiyle birlikte İtalyan 
işgali sona erdi. Almanlar 1945 Mayısına 
kadar Oniki Ada'yı ele geçirdi. Bu yıllarda 
adada bir zamanlar refah içerisinde ha
yat süren Rodos yahudileri yok edildi. Özel
likle eski Rodos şehri hava bombardıma
nından çok zarar gördü. 1980'li yıllarda bile 
bu hasar hala giderilememişti. 

1948 Martında ingiliz idaresi dönemi
nin ardından Paris Antiaşması'nda ada Yu
nanistan Devleti'ne bırakıldı. Rodos şehri 
Yunanistan'ın Oniki Ada bölgesinin idari 
başşehri olarak tasdik edildi. 1948' den son
ra Türkler'in çoğu zamanla adadan ayrı
larak Türkiye'ye yerleşti. Ayrıca Katelikler 
de buradan göçtü, nüfusları azaldı. Son 
yıllarda Rodos adasının mü~lüman nüfu
sunun 800 kişi olduğu söylenir. Diğer he
saplara göre ise bu rakam daha fazladır. 

Katelik nüfusu altmış kişiye kadar inmiş
tir. 1970'li yıllara kadar ada tarımsal ürün
ler ihraç ediyordu. Ancak adanın kuzey 
tarafında yoğunlaşan uluslararası turizmin 
artış göstermesi Rodos'u yiyecek ithal eden 
bir ada haline getirdi. Turizm adanın gü
ney yarısındaki pek çok köyün yıkılmasına 
yol açtı. Aynı zamanda hızlı nüfus artışı 

bütünüyle durdu. 

1948 yılından itibaren adada Bizans 
eserlerini onarma, buna karşılık Osmanlı 
mimarisini ortadan kaldırmaya yönelik ti
tiz bir politika izlendi. Müslüman cema
atinin ayrılmasıyla birlikte terkedilen bir 

cami ne zaman yapıldığına ve mimari de
ğerine bakılmaksızın yıkıldı. Bu politika 
1985'te Süleymaniye Camii'nin minaresi
nin yıkılmasıyla zirveye çıktı. 2000 yılından 
sonra bu anlayış Rodos'un tarihinde dört 
büyük dönemin (Antikite. Bizans. Saint 
)ean şövalyeleri ve Osmanlılar) yaşandı
ğını kabul eden politika ile yer değiştirdi. 
Birçok Osmanlı eseri, Çarşı caddesinde bu
lunan Süleymaniye ve Ağa Camii tekrar 
restore edildi, bir kısmı da restore edil
mek üzeredir (Receb Paşa Camii). Sultan 
lll. Mustafa'nın tarihi camisinin revakları ve 
minaresi hala onarımını beklemektedir. 
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