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Özet
VerimliliiveticarihacminedeniyleEge’dekiiriliufaklbiniaknadaiçerisindeönplanaçkan
SakzAdas,buözelliindendolaykalabalkvekozmopolitbirnüfusasahiptir.XVIII.yüzylda
ortalama50.000kiilikbirnüfusubarndranadadaRumOrtodoks,LatinKatolikveTürk
MüslümanunsurlaradanüfusunuoluturanbalcaetnikgruplartemsilederkenYahudive
Ermenitopluluklarnçokazdaolsabunüfusiçindeyeraldgözlemlenmitir.Adadayaayan
etniktopluluklarvebunlarnbirbirleriileolanilikilerihususundagünümüzeulaanikinciel
kaynaklarözellikleXVIII.yüzyldakaydadeerbilgileriçermemektedir.BusebepleönceBizans
(Ortodoks)sonraCeneviz(Katolik)venihayetindeOsmanl(Müslüman)egemenliinesahne
olanSakzAdas’nnkozmopolityaps,Osmanlarivkaynaklarbazalnarakincelendiinde
yüzylntümündevarlkgösterenRumLatinmücadelesivebumücadeleyenedenolansiyasive
sosyalgelimelerdeerlendirilmeyevebusayedeOsmanltarihindekaranlkolaraknitelendiri
lebilecekbukonu,BatlseyyahlarnveOsmanlbelgelerinindiliileaydnlatlmayaçallmtr.

AnahtarKelimeler
SakzAdas,Osmanlmparatorluu,CenevizHükümeti,LatinKatolik,RumOrtodoks.

ETHNICSTRUCTUREOFTHECHIOSISLANDANDTHERELATIONSBETWEENTHE
GREEKORTHODOXANDTHELATINCATHOLICCOMMUNITYINTHEXVIIIth
CENTURY
Abstract
ChiosIslandwhichisforegroundinthousandsoflargeandsmallislandsinAegeanbecauseof
itsfertilityandcommercialcapacity,hasacrowdedandcosmopolitanpopulation.Ontheisland
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whichhadaverage50.000populationinXVIIIthcentury,whileGreekOrthodox,LatinCatholic
andTurkishMuslimsrepresentthemainethnicgroups,itisobservedthatJewishandArmenian
groupsoccurveryfew.Thesecondhandresourcesabouttheethnicgroupsandrelationship
betweenthem,havenotsignificantinformationespeciallyforXVIIIthcentury.Therefore,the
cosmopolitanoriginofChiosIsland,whichwitnesseddominationoffirstByzantium(Orthodox)
thenGenoa(Catholic)andthenfinallyTheOttomanEmpire(Muslim),investigatedbasedon
Ottomanarchiveresources;anditistriedtoevaluatetheGreekLatinconflictandthepolitical
andsocialdevelopmentswhichcausethisconflict,sothissubjectwhichcanbethoughtas
darkness,istriedtobeexaminedbywesterntravellersandOttomandocuments.

KeyWords
ChiosIsland,OttomanEmpire,GenoaGovernment,LatinCatholic,GreekOrthodox.
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I.GR
A.AdadakiEtnikYapnnOluumu:TarihselGeliim
StratejiknoktalardakonumlanantümmerkezlergibiSakzAdasdabuözelli
inin beraberinde getirdii etnik çeitlilie fazlasyla sahiptir. Nüfusun büyük
çounluunuoluturanRumlarharicindeTürkler,YahudilerveErmenilerdeada
tarihindeizbrakandieretnikgruplaroluturmu;SakzAdasyüzyllarboyun
ca farkl din ve kültürlere mensup kalabalk bir nüfusu barndrmtr. Bu duru
mun oluumunda adaya yönelik igal ve göç hareketlerinin etkili olduu göz
önünealnrsaetniktabanoluturanzümrelervebuzümrelerarasndakiilikile
rinanlalmasaçsndanadanntarihselgeliiminedeinmekyararlolacaktr.
Corafikkonumunedeniylehemticaretvehacgüzergâhüzerindeolanhem
de Bat Anadolu sahillerinin güvenlii açsndan stratejik bir konumda bulunan
Sakz Adas, Eskiça’da youn bir Ionia–Sparta rekabetine sahne olmu1; budö
neminardndansrasylaPersveBüyükskendermparatorluklar’nnistilalarna
urayarak mparator Vespasianus (M.S. 69–79) zamannda Roma mparatorluu
snrlariçindeyeralmtr.
Ortaça’da Bizans mparatorluu topraklar arasnda askeri ve ticari açdan
önemli bir merkez konumundaki Sakz Adas, bu özelliinden dolay Muaviye
döneminde Araplar tarafndan igal edilmi;2 igalin ardndan Ege’de uzun bir
müddet sakinleen sular, Türkler’in 1071 Malazgirt zaferinin ardndan Anado
lu’yaaknetmeleriiletekrarsnmayabalamtr.BudönemdeAnadolu’yuTürk
letirmekamacylavücudagetirilenbeyliklerdendenizcikimliiiledikkatiçeken
ÇakaBey,zmir’inilkTürkbeyiolaraktarihisüreçtekiyerinialmtr.3
SakzAdas’ndaTürkvarlnngörüldüübuksadöneminardndanBizans
mparatoruManuelI.KomnenosdevrindeimparatorluktarafndanVenediktacir
lerineverilenözelhaklarticaretebüyükbiryükgetirmeyebalam;diertalyan
ehirleriylebalantykuvvetlendirmeyolunagidenimparator,1169’daCenovave
1170’de Pisa ile anlamalar imzalamtr. Bu durum Venedik–Bizans ilikilerinin
gerginlemesineyolaçm;1171’deBizanstopraklarndakiVenediklilertutuklana
rakmülkleri,gemilerivemallaryamalanmtr.Venedikisekarlkolarakgüçlü
birfiloileBizanskylarntaarruzetmi;SakzveMidilliAdalar’nyakpykm
tr.4
XIII.yüzylagelindiindeIV.HaçlSeferisonrasndastanbul’dakurulanLa
tinmparatorluu’nunEge’yiyounbirLatinnüfuzualtndabraktgörülmek
tedir. 1261 ylna kadar devam eden bu durum, Anadolu Selçuklular’nn yard
mylaLatinler’inbertarafedilmesiveBizansmparatorluu’nunyenidentekilat
landrlmasylasonbulmutur.AncakIV.HaçlSeferiilebirlikte1204–1261ylar
1
2
3
4

Mansel, 1984: 309.
Ostrogorsky, 1999: 115.
Kurat, 1987: 40–42; Parlak, 1979: 18.
Ostrogorsky, 1999: 360.
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arasndaBizanscorafyasnayerlemiolanLatinleri,bubölgelerdenuzaklatra
cak gücün elde edilememesi Ege Denizi’nde Bizans mparatorluu’na kar de
vaml bir tehdit unsurunun olumasna yol açmtr. Nitekim XIV. yüzyl bala
rndaFransaKralGüzelPhilippe’indonanmasndakendinigöstererekFoça’daki
apmadenindenönemlibirservetkazanmolanCenovalkumandanBenedetto
Zaccaria’nn, Bizans mparatoru’nun 1303’te savunmasn Katalonyal askerlere
braktSakzAdas’nigalettiigörülmektedir(1304).51329’daadayAydnolu
Umur Bey’in yardmyla Cenova’dan geri alan Bizans mparatorluu6, Sakz’
1346’dabakabirCenovalolanSimoneVignosi’yeterketmekzorundakalacaktr.
Budurumunoluumunda1344HaçlSeferi’ninortayaçkardsonuçlarnönemli
birroloynadgörülmektedir.7

B.SakzAdas’ndakiMahoneOluumuveAdannOsmanlmparatorluu
TarafndanFethindenÖncekiHaraçgüzârStatüsü
AdadakiyerleiminiXIV.yüzylnortalarndanitibarensalamlatrmayaba
layanCenevizHükümeti,seferidüzenleyenleringelirlerinikarlamakiçinSakz
mülkiyetinitamamenonlarabrakm;hergemipatronaskamugelirindenkendi
sinehissesalayanbirunvansahibiolmutur.BöyleceSakz’elegeçirenlerodö
neminbenzerirketlerigibiMaoneveyaMahone*adylaanlanhissesenedinebö
lünmü bir irket halini almlar; hisse sahiplerine Mahon, adadaki idari ve mali
ileriyürütmesiiçinhükümettarafndanseçilengörevliyeisePodestaadverilmi
tir.8
CenevizHükümeti,hissesenetleriniyava yavasatnalmahakknkoruya
rak Mahonlarn ödeneini tamamen vermekle beraber belirli bir zaman sonra
mülkesahipolmayhedeflesedebirbiriardnagiriilenbirçoksavavebunlarn
nedenolduugiderlersonucundabusaklhak,hepkâtüzerindekalmtr.Sakz
Adas,irketinelindençkmam;ancakSakz’fethedenlerinailelerindetoplanm
bulunanhissesenetleri,satsonucundaailedenaileyegeçmitir.1362’dehükümet
ileMahonlararasndayenibirantlamayapldiçinMahonlarkendilerinibirbi
rine balayan ba aça vurmay yararl bulmular ve bu nedenle de her biri o
zamanakadartamolduklarsoyadndanvazgeçerekbununyerineGiustiniani
adn almlardr. Tarihçi W. Heyd’e göre bu adn seçilmesinin sebebi, irketin
ortaklaa sahip olduu Cenova’daki Giustiniani Saray’dr.9 Bu tarihten sonra
Mahonlar geni bir klan görünümüne bürünmüler; Mahone’un eski üyeleri
Cenova’da otururken, gelirleri mültezim vazifesindeki görevliler tarafndan top
5
6
7
*

8
9

Soucek, 1995: 890.
Ostrogorsky, 1999: 467–468; Soucek, 1995: 890.
Soucek, 1995: 890.
Maone ya da Mahone kelimesinin Arapça ma’üna (yardm, dayanma) kelimesinden gelen bir sözcük olduu kaydedilmitir (bkz. Soucek, 1995: 890).
Heyd, 1975; 553; Mordtmann, 1993: 94.
Heyd, 1975; 554–555. Modern kaynaklarda Sakz Adas’ndaki Latin reayadan “Giustiniani Ailesi” olarak bahsedilmesinin
temel nedeni budur.
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lanmtr.BudurumunaksineGiustinianiler’inhemenhemenhepsitüccar,banker
ve gelir sahibi sfatlaryla Sakz’da oturmular ve irketin gereksinim duyduu
maliveyönetimselgörevleriaralarndabölümülerdir.10
CenevizHükümeti,büyükgelirkaynaklarnasahipolmasnnyansrauzak
kolonilerarasndakiulamgüvenliinidebüyükölçüdearttranSakzAdas’nda
buekildevarlnuzunmüddetdevamettirmitir.BununlabirlikteCenova,XV.
ve XVI. yüzylda fetihler vastasyla Ege Denizi’ni kontrolü altna alan Osmanl
mparatorluukarsndaadayelindetutabilmekiçingerekvergivermekvege
rekse gemileriyle yardm etmek gibi yükümlülükleri kabul etmek zorunda kal
m11; Osmanl mparatorluu da adann Ceneviz Hükümeti kontrolünde
haraçgüzâr* konumda varln sürdürmesine izin vermitir. Bu ekilde varln
200yldanfazlabirsürezarfndadevamettirenCenevizHükümeti’ninharaçgüzâr
statününgerektirdiiyllkvergiyi3ylüstüsteödememesi,adann1566tarihinde
KapudanDeryaPiyalePaatarafndanfethedilerekOsmanltopraklarnadâhil
edilmesine yol açmtr.** Sakz Adas, fethinin hemen sonrasnda, Barbaros
HayreddinPaa’nn18Receb940/2ubat1534tarihindeKaptanDeryalkvazi
fesine getirilmesiyle tekilatlandrlan Cezâyiri Bahr Sefîd Eyaleti’ne*** bal bir
sancakmerkezihalinegetirilmi;adadayerleikkonumdabulunanLatinveRum
unsurlara dokunulmazken Malta Seferi esnasnda St. Jean övalyeleri’ne yardm
edenahalininyakalanarakkürekcezasnaçarptrlmasveMahonetemsilcilerinin
iseKavalaKaptanHüseyinBey’eteslimedilerektümaileleriyleberaberstanbul’a
gönderilmesiemredilmitir.12

C.SakzAdas’ndaOsmanldariYaplanmasveAdannXVIII.Yüzyldaki
Yönetimi
SakzAdas’nnfethiyleberaberOsmanlmparatorluu,Anadolusahillerine
yaknl hasebiyle stratejik açdan oldukça önemli olan bir noktay ele geçirmi;
Ege’deki hâkimiyetini büyük ölçüde tamamlanmtr. Öte yandan eski Bizans
corafyasüzerindekisonkolonisinikaybeden CenevizHükümeti,ticarirotasn

10
11
*

**

***

12

Heyd, 1975; 555.
Çiftçi, 2002: 394; Mordtmann, 1993: 94–95; Soucek, 1995: 890.
Osmanl döneminde vergi vermekle yükümlü gayri müslimler ile yllk vergiye balanm tâbi ülkeler haraçgüzâr terimiyle
tanmlanm; devlete baml haraçgüzâr beyliklerin verdikleri yllk vergi, Osmanl kaynaklarnda harâc- umûmi olarak
nitelendirilmitir (bkz. Emecen, 1996a: 90; Nianc, 2002: 77–78). Uygulamada toplu bir miktar üzerinden vergi alnmas
esasna dayanan haraçgüzâr statüye sahip devletler, belirlenen vergi dnda muhtar bir yapya sahip olmular ve bunlarn iç idarelerine yönelik herhangi bir müdahale söz konusu olmamtr (Emecen, 1996b: 90–91).
Sakz’n Osmanl mparatorluu tarafndan fethi hususunda ayrntl bilgi için bkz. Kâtip Çelebi, Tuhfetü’l-kibar fî esfari’lbihar, Matbaa-i Bahriye, Nisan 1329; erafettin Turan, “Sakz’n Türk Hâkimiyeti Altna Alnmas”, Tarih Aratrmalar
Dergisi, Say: 6–7, IV. Cilt, AÜDTCF Tarih Aratrmalar Enstitüsü Yayn, Ankara 1966.
Cezâyir-i Bahr- Sefîd Eyaleti’nin kuruluu ve tekilatlanmas hususunda ayrntl bilgi için bkz. dris Bostan, “Cezâyir-i
Bahr-i Sefîd Eyaleti’nin Kuruluu, 1534”, Beylikten mparatorlua Osmanl Denizcilii, Kitap Yaynevi Yaynlar, stanbul
2006; dris Bostan, “The Establishment of the Province of Cezayir-i Bahr-i Sefid”, The Kapudan Pasha His Office and His
Domain, Halcyon Days in Crete IV, A Symposium Held in Rethymnon, Crete University Press, Rethymnon 7–9 January
2000; dris Bostan, Kürekli ve Yelkenli Osmanl Gemileri, Bilge Yaynlar, stanbul 2005.
BOA. MD 5: 1490 (10 evval 973 / 30 Nisan 1566).
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DouAkdeniz’dençekerekAdriyatik’eyöneltmi,buekildegelirkaynaklarnn
mühimbirksmnOsmanlmparatorluu’nabrakmakzorundakalmtr.
AdannCezâyiriBahrSefîdEyaletiiçerisindegösterildiieneskikayt1568–
1574tarihlidir.Buradaeyaletin;Gelibolu,Eriboz,Karlili,nebaht,Rodos,Midilli,
Cezâyiri Marib ve Sakz olmak üzere sekiz sancaktan olutuu gözlemlenir
ken13;XVII.yüzylnbalarnaaitAynAliEfendi’ninünlürisalesiKavâniniÂli
OsmanDerHülâsaiMezâminiDefteriDivân’dasancaksays13olarakbelirtil
mektedir.14Bu13sancakarasndaSakz,NakaveMehdiyesancaklartmarsis
teminedâhiledilmeyip,ödedikleriyllkvergileröncedentespitedilerekbuoran
üzerindenvergiverdikleriiçinsalyâneli(yllkl)statüdegösterilmitir.15
SakzAdasXVIII.yüzyldaCezâyiriBahrSefîdEyaletiiçerisindesahipol
duustatüyükorumayadevametmitir.Öteyandanadannyönetimmekanizma
snda vergilerin temel belirleyici olduu anlalmaktadr. Osmanl yönetimi, Ege
Adalarnncorafikkoullarnnelverisizliinidikkatealarakadalhalkaekono
mikalandakolaylklarsalamaveözellikleyeterligeliresahipolmayanbölgelerde
birtakmvergidüzenlemeleriuygulamayolunutercihetmitir.Budurumunolu
umundaadalardakinüfusunekonomikyetersizliklerdenkaynaklanangöçhare
ketlerini önleme ve nüfus potansiyelini bulunduu bölgede tutma istei de rol
oynamtr. Bu bakmdan adalarda uygulama alan bulan vergi sistemi, anlama
artlaryla belirlenmi sabit bir oran ile gayrimüslim cemaatten alnan toplu bir
rakama iaret etmi ve bu sistem “maktu” olarak adlandrlmtr. Maktu sistem
içinde adalarda yaayan reayann hane saylar belirlenerek toplam mebla bu
haneler arasnda paylatrlm; Osmanl mparatorluu bu yönde bir itirazn
olumamasiçinadaletlidavranmayaoldukçaözengöstermitir.16Bununlabirlik
te1691tarihlicizyereformununardndanvergitoplamausulüdeitirilmi;mak
tusistemterkedilerekevrakdatmyoluylacizyetoplamausulünegeçilmitir.17
Gayri müslim nüfusun youn olduu bir ada olan Sakz Adas da mali alanda
yaplanbudeiimlerdenetkilenmitir.Yenivergidüzeni,beraberindeyereltem
silcileri ortaya çkarm; XVIII. yüzylda adann yönetim mekanizmasn; Türk
Hükümetitarafndantayinedilengörevliler,Hristiyanreayatemsilcilerivebun
lararasndakiilikilerbelirlemitir.
ncelediimiz dönemde Sakz Adas’na merkezden gönderilen hükümlerin
molla, kad, naip, voyvoda ve muhassllara hitaben yazld görülmektedir. Bu
görevliler,CenevizidaresidönemindenkalanveSakzehriLiman’ndabulunan
SakzKalesiiçindeikametetmekteydiler.Seyahatnamelerde“SakzPaas”olarak
isimlendirilensancakbeyleri,idareninenüsthalkasntemsilederkenkadlarhu
13
14
15
16
17

akirolu, 1996: 500; Beckingham, 1965: 522.
Ayn Ali Efendi, 1979: 20–21.
Ayn Ali Efendi, 1979: s. 40.
Dimitropoulos, 2004: 277.
Ege Adalarnn Egemenlik Devri Tarihçesi (Ed. Cevdet Küçük), http://www.saemk.org/yazdir.asp?id=10&dba=003, tarih:
24.02.2006.
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kuki,muhassllarisemaliidariyetkinliesahiptiler.18BununyansraEgeAdala
r’nngenelindeolduugibiSakzAdas’nndasüreklikorsansaldrlarveigal
tehdidialtndaolmasnedeniyle adanngüvenliiiçinkaleiçindeyeniçerilerden
oluanbirgarnizonbulunmaktayd.NitekimH.1127/M.1715tarihlibirkaytta
kalede1116’smevcutve46’snamevcutolmaküzere1162görevliolduutespit
edilmitir.19
Adadaki Hristiyan temsilcilerin ise Türk yönetimi denetiminde etkin bir rol
oynadklar görülmektedir. Osmanl mparatorluu, adalarda yaayan reayann
devleteolanballnarttrmakamacylaalknolduklaryerelidarisistemleri
nin devamllna belli ölçülerde müsaade etmitir. XVIII. yüzylda adada etkin
olanHristiyantemsilciler,cizyereformununardndanreayaüzerindekivergilerin
toplanmasiçinseçilenvebelgelerdekendilerindenkocabaolarakbahsedilengö
revlilerdir.YüzylnortalarnakadarSakzkentindendört,köylerdenikiadetseçi
lenkocabalar,vergitoplamavereayaymparatorluakartemsiletmebaznda
etkinbirrolesahipolmulardr.20
1755’e gelindiinde Padiah III. Osman tarafndan gönderilen bir fermanla
kocabalarn Ortodoks reayann yönetimi hususundaki etkili pozisyonlar birta
km vergi usulsüzlükleri nedeniyle ellerinden alnm; gayri Müslim reayann
temsili,ilerigelenHristiyanlararasndanseçilerekoluturulanveOsmanlariv
kaynaklarnda kendilerinden “Rum ihtiyarlar” olarak söz edilen Demogerondia
Meclisi’ne braklmtr. Hristiyan reayay temsil etme baznda yetkili olan
DemogerondiaMeclisi,yüzylnsonunakadarmastakiköyleri(sakzmaddesini
üretenveadanngüneyindeyounlaanköyler)haricindekiidarialanndaTürk
yönetimininardndanadadakienyetkinyönetimmekanizmasrolünüoynam
tr.21Adalreaya,askerlikhizmetinekarlkolmaküzerecizyevergisini;Müslü
manlarnödediiçiftresminekarlkolarakdaharaçadverilentoprakvergisini
ödemekle yükümlü tutulmu; Demogerondia Meclisi’nin balca görevi de bu

18
19

20

21

Dal, 2008: 29–33.
BOA. MAD 2634 (13 Zilhicce 1127/10 Aralk 1715). Kaledeki görevliler arasnda kale dizdar Silahtar Ali günlük 40 akçe
alrken askerlere 7–8 akçe yevmiye verildii anlalmaktadr.
Dal, 2008: 34. Bununla birlikte 1719’da bu görevlilerden bazlarnn yasaklanm vergileri zorla topladklarna ve bunlar
zimmetlerine geçirdiklerine dair makbuzlarn ortaya çkmas, Padiah III. Ahmed’in bir ferman göndererek kamuya ait
mallarn denetlenmesini emretmesine yol açmtr. Ayn yla ait bir mühimme kaydndan da adada on be seneden beri
toplanan cizyelerin tefti edilmesi; ilenen emtia ve eyadan alnacak damga vergisi, ba, bahçe ve tarlalardan alnacak
öür vergisi ile avarz- mukabelenin tahriri ve toplanmas için Dergâh- Âli kapcbalarndan Mehmed ve Hasan Efendi
adl kiilerin görevlendirildiini öreniyoruz. (bkz. BOA. MD 129: 122 (Evâhir-i Receb 1131/Haziran 1719). Hükümde dikkati çeken dier bir noktada da cizyelerin toplanmas hususunda evrak usulünün uygulanmas ve evraksz hiçbir vergi
mükellefinin kalmamas konusunda yaplan uyarlardr. Görülecei üzere, Philip Argenti’nin toplumsal yapy derinden
sarsan skandal olarak tanmlad 1719 tarihli vergi usulsüzlüü, Padiah III. Ahmed’in yüzyln bandan 1719’a kadar
tüm cizye kaytlarnn denetlenmesi emrini vermesine ve bunun için merkezden iki adet görevli göndermesine sebep olmutur. Bu usulsüzlüü yapan kocabalar, stanbul’a getirilmi ve hatr aylr bir müddet hapsedilmilerdir. Buna paralel
olarak Seyyah Richard Pococke, 1739 tarihli Sakz ziyaretine dair kaytlarnda “… Yaklak yirmi yl önce Hristiyan temsilciler, bir iddia üzerine stanbul’a götürülerek orada tutuklandlar ve sonra merkezden paa yerine bir müsellim gönderildi.” ifadelerine yer vermitir. Pococke’un stanbul’dan gönderildiini kaydettii müsellim yüksek ihtimalle yukardaki hükümde ad geçen dergâh- âli kapcbalarndan Mehmed ve Hasan Efendi adl kiiler olmaldr (bkz. Pococke, 1745:
11).
Dal, 2008: 35.
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vergileritekeldetoplayarak,bunumerkezeiletecekolanTürkgörevliyevermek
olarakbelirlenmitir.22
ButarihselarkaplanndagöstereceiüzereuzundönemOrtodoksmezhebine
balBizansmparatorluu’nuntopraklarnadâhilolanvebusebepleyounbir
OrtodoksRumnüfusubünyesindebarndranSakzAdas,LatinunsurlarnDou
Akdeniz’deki etkinliklerini iyiden iyiye hissettirdikleri dönemde Katolik mezhe
bindenolanCenevizHükümeti’nebalanmtr.Budurumadannmimari,ticari
vesosyokültürelgeliimineivmekazandrmasnnyansraadadaLatin–Katolik
snfnnyükseliiniveyerleiminisalam;öteyandanIV.HaçlSeferiesnasnda
üstdüzeyeçkanKatolikOrtodokshiziplemeleribusayedeSakzAdas’nnetnik
yaplanmasnda da kendini göstermitir. Yukarda ksaca deinilen ve fethin ar
dndan adada tekilatlanan Osmanl idari yaps ise, etnik yapdan kaynaklanan
problemlerinçözümekavuturulmasvebuyöndeyenisorunlarnortayaçkma
sn önleyici tedbirler alnmas hususunda oldukça titiz davranmtr. 220 yllk
Ceneviz idaresinin miras brakt Latin Seçkinler Snf, Osmanl mparatorluu
idaresi döneminde de Sakz Adas’nda yaamaya devam etmi; Rumlar ise,
Fernand Braudel’in aadaki ifadelerinden anlalaca üzere sadece denizde
siyasalbirsavadeil,gündelikhayattadatoplumsalbirsavayaamlardr:
“…Katolikkilisemensuplar,Rumlarakarherzamanküçümseyicibirtavrbenim
semi ve çou zaman iddet kullanarak, u veya bu ayini yasaklayarak veya dayatarak,
Rumcaykiliselerdeyasaklayacaniddiaederekonlar“hatalarndan”kurtarmayaçal
maktanbakabireyyapmamtr.OysaRumlar,Katolikimannatabiolmaktansa,Türk
lereteslimolmaytercihedeceklerdir.Zatenyaptklardabudur.”23
Toplumsalsavalakastedileni,yüksekihtimalleikirknbalolduklarHris
tiyan mezhepleri arasndaki bilinen çekimelerin yaratt sosyal neticelerde ve
imtiyazl konumdaki Latinler karsnda mali açdan daha güç koullara sahip
olmann ortaya çkard ekonomik sonuçlarda aramak doru olacaktr. Braudel
bu iddiasn, Rumlar’n Ege’deki Türk zaferiyle ibirlii yapmalar ve Türk do
nanmasn oluturan denizcilerin çounun Rum kökenli olmasyla dorulamak
istemitir. ncelediimiz dönem olan XVIII. yüzyl ise KatolikOrtodoks unsurlar
arasndakiproblemlerindoruknoktasnaulatbirdönemolarakönplanaçk
mtr.BuparaleldeincelenenBabakanlkOsmanlArivibelgeleriveXVIII.yüz
yl seyahatnameleri göstermektedir ki adada var olan mezhep hiziplemelerinin
tekrargünyüzüneçkmasnasebepolangelime,1694tarihindevukubulanVe
nedikgalivesonrasndayaanangelimelerdir.VenedikHükümeti’ninAntonio
ZenoönderliindeDouAkdeniz’egönderdiidonanmas,7Eylül1694’teaday
igaletmi;ada,KalyonlarKumandanMezemortaHüseyinPaa’nnaskeriyete
22

23

Dal, 2008: 37. Demogerondia Meclisi’nin hukuki sorumluluklara da sahip olduu anlalmaktadr. Hristiyan reayadan
vasiyeti olmakszn ölen birinin mal varl, akrabas olmamas durumunda Osmanl hazinesine aktarlmaktayd. Meclis,
bu ekilde Türk hazinesine kaynak salanmasnn önlenmesi amacyla bu gibi durumlar titizlikle ele alm ve mal varlklarnn yardm kurulular için ayrlmasn salamaya çalmtr (bkz. Dal, 2008: 37–38).
Braudel, 1993: 138–139.
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neiniortayakoyduuKoyunAdalarDenizSavailetekrarOsmanltopraklar
na dâhil edilmitir.* Bununla birlikte be ay sürebilen bu ksa süreli igal, adada
yüzyln tümünde görebileceimiz etnik kargaann tekrar yükselmesine yol aç
mtr.

II.1694TARHLVENEDKGAL’NNADALIYAAMAETKLER
Ksaca özetlenen Venedik gali, adadaki sosyal mekanizmay tersine çevir
mitir. stilaclarla ibirlii yapmakla suçlanan Latinlere ait tüm imtiyazlar iptal
edilerek bunlar, Venediklileri adadan kovma hususunda Osmanl donanmasna
yardmedenRumlaraverilmi24;hattadümanlaibirliiyaptdüünülenKato
liknüfusun,mparatorlukbünyesindebakayörelereiskânbilegündemegelmi
tir.25 Peki, bu durum ariv belgelerine ve XVIII. yüzyl seyahatnamelerine nasl
yansmtr? Bu noktada mevcut belgeler ve seyahatnameler deerlendirilerek,
igalinadadabraktizleraranmaaçallacaktr.
Adayigaldenksabirsüreönce,1690’daziyaretedenseyyahSieurDuMont,
adadaki Hristiyan tebaann geni bir özgürlükle ve oldukça fazla saydaki imti
yazlarla donatldn belirtmi; hatta arada bir sark göremese Türkiye’de olduunu
unutabileceinikaydetmitir.Seyyah,RumveLatinlerebal200’eyaknkiliseve
30 civar manastr olduunu iletirken; Hristiyanlarn herhangi bir kstlama ol
maksznibadetleriniyerinegetirdiklerininaltnçizmitir.26
AncakDuMont’unçizdiibuolumlutablo,sadecedörtylsonrauzunbirsü
re için deiecektir. Adaya yönelik Venedik igalinin 21 ubat 1695’te bertaraf
edilmesinin ardndan Latin unsurlarn casus ve yardmc konumda olduklarnn
düünüldüüveigaldençokksabirsüresonra,1701’deadayziyaretedenSey
yah Joseph deTournefort’un iaret ettii üzere bu düüncenin derhal uygulama
alan bulduu görülmektedir. Tournefort’un kaytlarna göre; Latinlerin apka
takmasyasaklanm,hepsinesakallarntraettirme,Cenevizgiysileriniçkarma,
kent kapsnda attan inme ve en düük mevkideki Müslüman’ bile selamlama
zorunluluugetirilmitir.Tournefort,budurumunoluumdaRumlarnkkrtma
politikasnn oldukça etkili olduunu belirtmitir.27 Bunlar haricinde yine ayn
seyahatnamedenörenildiikadarylaen yüksekmevkideki dörtKatolik(Pietro
Guistiniani, Francesco Drago Burghesi, Domenico Stella Burghesi, Giovanni
*

24
25

26
27

Sakz Adas’na yönelik 1694 tarihli Venedik gali ve Koyun Adalar Deniz Sava hususunda ayrntl bilgi için bkz.
Vakanüvis Mehmed Raid, Tarih-i Raid, I. Cilt, Matbaa-i Âmire, stanbul 1282; Silahtar Fndkll Mehmed Aa, Tarih, II.
Cilt, stanbul 1928; Safvet (Bahriye Erkân- Harb Kâimmakam), “Koyun Adalar Önündeki Deniz Harbi ve Sakz’n Kurtarl”, Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuas, Say: 3, 1326; smail Hakk Uzunçarl, Osmanl Tarihi, III. Cilt, I. Ksm,
Türk Tarih Kurumu Yaynlar, Ankara 2003; dris Bostan, “Mezemorta Hüseyin Paa”, Diyanet Vakf slam Ansiklopedisi,
XXIX. Cilt, Diyanet Vakf Yaynlar, stanbul 2004; dris Bostan, Kürekli ve Yelkenli Osmanl Gemileri, Bilge Yaynlar, stanbul 2005; Svat Soucek, “The Strait Of Chios and The Kaptanpaa’s Navy”, The Kapudan Pasha His Office and His
Domain, Halcyon Days in Crete IV, A Symposium Held in Rethymnon, Crete University Pres, Rethymnon 2000.
Argenti, 1941: 174.
Ege Adalar’nn dari, Mali ve Sosyal Yaps (Ed. dris Bostan), http://www.saemk.org/yazdirasp?id=31&dba=16, tarih:
24.02.2006.
Du Mont, 1696: 185–186.
Tournefort, 2005: 240.
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Castelli Burghesi) idam edilmi; kiliseler ya yklm ya da câmiye çevrilmitir.
Piskoposlar Leonardo Baharini ve en ileri gelen ailelerden altmnn Mora’ya
gittiinibelirtenTournefort,hergeçengünartanRumbasklarsebebiylezorgün
lergeçirenLatinlerin,Franszkonsolosyardmcsnnevindeyaplanayinlerekat
larakibadetlerinigerçekletirdiinikaydetmitir.28
AdayyüzylnortalarndaziyaretedenJ.ÆegidiusVanEgmont’unbuhusus
taki kaytlar alacak derecede Tournefort’la paralellik göstermektedir. Seyyah,
igalsonrasLatinler’iniçindebulunduugüçkoullarusözlerleifadeetmekte
dir:
“Türkleradayyenidenelegeçirdiinde,RumlaradannVenediklilertarafndanigal
edilmesindekitümsuçu,Latinlerüzerineatmlardr.Onlargerçektenmasumolsalarda,
imtiyazlarndan mahrum braklm; aralarnda ileri gelenleri öldürülmü; mallarna el
konulmu;kiliseleriyklmvekendipiskoposlardadâhilolmaküzere Latinlerinbüyük
bölümüMora’yagitmeyezorlanmtr.SonrasndaVenedikelçisitarafndanadada yaa
yanLatinleriçinOsmanlDevleti’ndenalnanbirfermansayesinde,kiliseinaetmeizni
salanmtr”.29
YüzylnsonlarnagelindiindestanbulngilizBüyükelçiliipapazolan30ve
1795’teadayziyaretedenJamesDallawayilekarlamaktayz.Dallaway’inkayt
larincelendiindearadanoldukçauzunbirsüregeçmesinekarnmevcutprob
lemin devam ettii görülmektedir. Dallaway, 1694 Venedik igalinin ardndan
Rumlar’n,Latinlereeziyetetmekiçinhiçbirfrsatkaçrmadnveigalinardn
danLatinler’inRumgeleneklerinegörecezalandrldnkaydetmitir.31
Farkl dönemlerde aday ziyaret eden üç seyyahn birbirine paralel kaytlar,
dönemeaitOsmanlarivbelgeleriilekarlatrldndabukaytlarndorubil
giler içerdiini söylemek mümkündür. Nitekim Kaptan Deryalk’tan alnarak
SakzMuhafzlnagetirilenAmcazâdeHüseyinPaa’yahitabenyazlanH.1106/
M.1695tarihlibirhükümdeyeralan“…bundanmukaddemcezireimerkûmeyedü
manistila’eyledikdeandabulunanEfrençtaifesininfesadveihanetlerizâhirolmalaekseri
Venedik melâini ile firar edub cezirei merkûmede olan Frenk kiliseleri hedm olunûb ve
maâ’dasndadahicezireimerkûmereayasiçindedurmalarbervechlemakûlvemünâsib
olmayub”32ifadelerindenanlaldkadarylastanbul,adadaikametedenLatinle
rin Venediklilerle ibirlii yaptn kabul etmekte ve onlara ait olan kiliselerin
yklmasnemretmektedir.YinebuhükümdeLatinlerinadadaikametlerininuy
gun görülmedii belirtilmekte ve Bursa havalisine gönderilmelerinin uygun ola
cakaydedilmektedir.
H.1111/M.1700tarihindegönderilenbakabirhükümdeVenedikigalinde
igalcilerle ibirlii yaptklar için kiliseleri yklan ve bir tanesinin bile tamir
28
29
30
31
32

Tournefort, 2005: 241.
Egmont, 1759: 246.
Yalçnkaya, 2004: 779.
Dallaway, 1797: 272.
BOA. MD 106: 736 (Evâst- Zilhicce 1106/Temmuz 1695) bkz. EK–1.
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olunmamasemredilenLatinler,“…RumkyafetinegirûbRumkiliselerinevarûbayin
lerine katlûb” ifadelerinden de anlald kadaryla Rum reaya giysileri ile Rum
kiliselerinegitmektevebudurumRumlaroldukçarahatszetmektedir.Hüküm,
Efrençtaifesininbuhareketlerininderhalengellenmesiiçingönderilmitir.33
H. 1115 / M. 1703 tarihli bir hükümde de buna benzer ifadelere rastlamak
mümkündür.Aynhükümdeyeralan“…Sakzceziresinintanzîmvetensîkumûru
lazmvemühimolûbFrenkreayasnnyedlerindeolankiliselerihedmvekendûleriRum
reayaskyafetindeolûbbade’lyevmvilâyetiinevereayaumûrunakarmamalarferman
olunmala”34 ifadesinden Latinlerin mevcut tüm kiliselerinin ykld ve ibadet
edebilmekiçinRumkyafetlerigiyerekRumkiliselerinegittiklerisonucunaula
labilir.Hükmündevamndaki“cezireimerkûmedeFrenkreayasnnhernekadarkilise
leri var ise cümlesi hedm olunûb ve cezirei mezbûrede Frenk cinsinde olan reaya bade’l
yevmRumreayasiinekarmayûbveiçlerindesözsahibivekocabaolmayûb”sözleri
deLatinlerinadadaherhangibirtemsilcibulundurmahakknasahipolmadklar
nveRumlarnilerinekarmamalarnnemredildiinigöstermektedir.Hükmün
sonundaLatinlerinbukurallarauymayazorlanmasveSultanII.Mustafadöne
mindegönderilenemrierîfegörehareketedilmesininaltçizilmitir.Buhüküm,
büyükihtimalleazönceiçeriinibelirttiimizZilhicce1106/Temmuz1695tarihli
hükümolmaldr.
Yukardaki hükümle ayn tarihle gönderilen baka bir hükümde “cezirei
merkûmede olan Efrenç reayasnn kiliseleri hedm olunmala bir neferinin gerû tamir
olunmayûb”35 ifadeleri yer alm ve devamnda da Latinlerin Rum kyafetleri ile
Rumkiliselerinegitmeleritekraryasaklanmtr.
H.1133/M.1721ylnagelindiindeVenedikigalininhemenardndanmülk
lerineelkonanKatolikkilisevemanastrmensuplarnntopraklarngeriistedii
veBatldevletkonsolosluklarnnaraclylabutalebinOsmanlmparatorluu
tarafndan uygun bulunduu görülmektedir.36 Ancak bu karardan bir yl sonra
gönderilen baka bir hükümde yer alan “harbî kefere ile bilcümle darü’lharbe firar
edûb ve mezkûr manastrlar ve emlak ve arazileri haleten terk etmeleriyle seraskeri
müarü’lileyhe hitâben hatt hümâyun evketmakrunum ile mesfûr sâdr olan fermân
erîfimilekilisevemanastrlarbilkülliyehedmolunûbyerleriveemlakmezkûremahlûl
kalûb firarî meskenler olmala canibi mirîden zabt ve ahâra fürûht olman emlâk
mezkûreden bazs muharriri mezbûr Abdurrahman’a fürûht ve bazs …” ifadeleri,
dier belgelere paralel olarak Venedik igalinin ardndan yardmc ve casus ko
numunadüenLatinunsurlarnkilisevemanastrlarnnyktrldn,bokalan
arazivemülklereelkonulduunuvebunlarnsatldngöstermektedir.Belgenin
devamndanEfrençreayannkocabalarveihtiyarlarnndasorgulandveLatinle
33
34
35
36

BOA. MD 110: 2722 (Evâst- aban 1111/ubat 1700).
BOA. MD 114–1: 262 (Evâil-i Cemaziyülâhr 1115/Ekim 1703).
BOA. MD 114–1: 532 (Evâil-i aban 1115/Aralk 1703).
Ege Adalarnn Egemenlik Devri Tarihçesi (Ed. Cevdet Küçük), http://www.saemk.org/yazdir.asp?id=16&dba=003, tarih:
24.02.2006.
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riniddialarnndorubulunmayarakmülkleriniadesitalebininreddedildiianla
lmaktadr.37 Aynylgönderilenbakabirhükümdedeadadakireayayrencide
edecekhareketlerdebulunanEfrençtaifesindenonbekiininTersaneZindan’na
atldvebirdahabuhareketleritekrarlamamalarartylaaffedildikleribildiril
mektedir.38
galinmparatorlukgenelindedeetkilerininolduugörülmektedir.Zira1715
senesinde Venedik meneli mallarn Osmanl corafyasna, bilhassa stanbul’a
giriiyasaklanm;gelenlerindeVenedik’egönderilmesiemredilmitir.39
Görüleceiüzereigal,VenedikCumhuriyeti’ninOsmanlithalatsahasndan
çkarlmasnaveetkisiniherdönemizleyebileceimizRumLatinhiziplemesinin
canlanmasnasebepolmu;imtiyazlkonumdakiLatinler,bukonumlarnRumla
raterketmekzorundakalmladr.Budurumunzamaniçindebirnebzedeolsa
Latinlerlehinedeitiisöylenebilsede,igalöncesieldeettikleriayrcalklstatü
yübirdahakazanamayacaklardr.Bununlabirlikteyüzylnortalarnadoruada
daki Batl devlet konsolosluklarnn himayesinde Avrupa’dan gelen Katolik ra
hiplerileadadayaamsürdürenLatinunsurlarn,OrtodokstebaayKatolikmez
hebine geçirme yönünde yaptklar faaliyetler, var olan problemlerin çözüm bu
lamamasna ve iki etnik grup arasndaki problemlerin artarak devam etmesine
nedenolmutur.

III.ADAYAYÖNELKKATOLKLETRMEFAALYETLER
XVIII.yüzyldaOsmanlcorafyasndayaayangayrimüslimlerinKatolikleti
rilmesihususundayounbirçabagösterildiivebununenetkiliuygulamaalan
nnSakzAdasolduubilgisineulalmtr.40Bubilginindoruluuhususunda
ariv kaynaklarna bavurulduu vakit yüzyln ortalarndan itibaren adadaki
Rum reayann bu hususta merkeze ilettii ikâyetlere rastlanmtr. Bu hususta
Sakz naibi, muhassl, aavât ve zabitânna gönderilen ilk hüküm H. 1169 / M.
1756 tarihlidir. “Sakz ceziresinde sakin Rum reaya fukaras gelûb cezirei mezbûrede
Rum kyafetinde sakin olan Frenk taifesi derûn fesâd mehûnlarnda Rum reayasn
Frenkitmeetergîbeylediklerinden”ifadeleriilebalayanbuhüküm,dahaöncebe
lirttiimiz belgelerde yasaklanm olmasna ramen Latinlerin Rum giysileri ile
dolamaysürdürdüklerinive“derûnfesâdmehûnlarnda”41ifadesiiledempa
ratorluk nezdinde igal sonras “casus” olarak alglanma durumlarnn devam
ettiini göstermektedir. Hükmün devamndaFrenk taifesinin yanlarnda çaltr
dklar Rum çocuklarn zorla kendi mezheplerine dâhil etmek istedikleri ve bu
durumun Rum reayay perian ettii bildirilmektedir. Bunun yan sra ayn hü
kümde yer alan “… cezirei merkûmede sakin konsoloslar akrablarndan olmak ifa’ ve
37
38
39
40
41

BOA. MD 130: 966 (Evâhir-i Cemaziyülevvel 1134/Mart 1722).
BOA. MD 130: 1082 (Evâil-i aban 1134/Mays 1722).
Arkan, 1991: 283.
Refik, 1931: 127.
BOA. CZRK 2: 228 (Evâhir-i Zilhicce 1169/Eylül 1756).
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Rum ihtiyarlar üzerine tahvîf eylediklerinden” ifadelerinden Frenk konsolosunun
RumahaliyitemsiledenDemogerondiaMeclisi’nikorkutmayoluylabaskaltna
aldanlalmaktadr.PadiahIII.Osman,dahaönceyasaklandhaldeLatinle
rinnedenhalaRumkyafetleriiledolamalarnaizinverildiinisormuvebütün
bunlarnengellenmesiniemretmitir.
AdadayaananbusorunüzerineH.1171/M.1758tarihindebirhükümdaha
gönderilmitir. Bu hükümde de Latinler yanna hizmetkârlk için verilen Rum
çocuklarnn,zorlaFrenkletirilmeyeçalldveFrenkkonsolosunun,Rumihti
yarlarn (Demogerondia Meclisi) bask altna alarak olay engellemelerine mani
olduu kaydedilmitir. Sultan III. Osman döneminde gönderilen ve biraz önce
içeriindenbahsettiimiz1756tarihlihükmeatftabulunularakodönemdestan
bul’daki patrik araclyla bu olayn önüne geçilebildii belirtilmi ve bir kere
daha tekrarlanmamas hususunda Frenklerin ikaz edilmesi emredilmitir.42 Bu
hükümdedikkatçekenbakabirnoktadaFrenklerinhalaRumkyafetleriileRum
kiliselerinde dolatklarnn belirtilmesidir. Merkez yasak olan bu durumun da
önlenmesiiçinkadvemuhassluyarmaktadr.
BukonudaCevdetAdliyetasnifindebulduumuzbirbelgeCemaziyülevvel
1179/Kasm1765tarihli,SakzNaibi’ninLatinlereverdiiilâmsuretiolup,soru
nundevamettiineiaretetmektedir.BunagöreadayagelenLatinkökenlirahip
ler hiçbir uyary dikkate almamakla ve Rum kadnlarn yanlarnda çaltrarak,
onlar ve yanlarnda kalan çocuklarn Katolik ayinine katlmaya tevik etmekle
suçlanmaktadr.BununyansraKatolikayininekatlanbazRumkökenlikiilerin
öldüklerinde cenazelerini ne Rum ne de Latin papazlarnn kaldrdn ve bu
durumun ada içinde ihtilale sebep olabileceini belirten Sakz Naibi, bu babda
Rum ve Latin kocabalarn bir araya getirerek yüzletirdiini ve Latin
kocabalarnn sorgulandn kaydetmitir. Bu sorgulamada Latin kocabalar
kendilerini“…bizleredahiFrenktesmiyeolunubveeerciRumayiniileayinimizbazen
mugayirolubancakfethievveldenbuhengâmbimenencâmagelincebizlerdahicezirei
mezbûrede sakin ve mutavattn kadîmi cizyegüzâr reayaolu reaya olub ve beher sene
üzerimizeedaslazmgelencizyeier’iyyeveevâmiriAliyyeileiradeolantekâlifiörfiyye
vemasârifibeldeyicümleileedaidegelubhilâfemriâlivemugayirtavrrûyetolacak
mikdar zerre hareketden ictinâb üzere olduumuzdan maâda…” ifadeleri ile savun
mulardr.BelgenindevamndaLatinkocabalar,kendilerineyöneltilentümsuç
lamalarniftiraolduunubeyanederlerkenyanlarndaçaltrdklarhizmetkârla
rn uzaklatrlmas ve kovulmasnn kendilerine yönelik büyük bir hakszlk ol
duunu dile getirmiler; rencide edildiklerini kaydederek hizmetkâr istihdam
edebilmehakknniadesinitalepetmilerdir.Sakznâibideadgeçenilâmuyarn
ca Rumlar rahatsz eden Katolikletirme çalmalarna adaya yabanc gemiler
vastasyla gelen Latin papazlarnn yol açtna iaret ederek ada reayasndan
42

BOA. CZRK 3: 41 (Evâil-i evval 1171/Temmuz 1758).
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olanLatinlerinbunlarlakartrlmamasgerektiinikaydetmitir.Ayrcaadarea
yasndanolanLatinlerinkanunlaraaykrharekettenkaçnarakvergilerinidüzenli
bir biçimde ödedikleri belirtilmekte ve bu sebeple yanlarnda hizmetkâr çaltr
malarnamaniolunmamasdaistenmektedir.43
Builâmdanyalnzcabiraysonrasnatarihlenenveadadayaananbusorunla
ilgilielimizdekisonarivbelgesiolanbirahkâmkaydnda(H.1179/M.1765)ayn
sorunundevamettiinikaydedenRumreayastanbul’dankesinbirçözümbek
lemektedir.Merkezisestanbul’dakiPatrikhane’ninderahatszolduubuolayla
rn önüne geçememekte ve adadaki Katolikletirme faaliyetlerinin bir an evvel
engellenmesiniistemektedir.Sonuçtabuolaylarngönderilenbuhükümleortadan
kaldrlmasveRumeliKadaskeriOsmanEfendi’ninvereceiilâmuyarncahare
ketedilmesiemredilmitir.44
AyndurumH.1181/M.1767tarihindezmir’dedeyaanmtr.Nitekimayn
tarihtezmirkadsnagönderilenbirhükümdezmir’deyaayanFrenkpapazlar
nnRumevlerinegirerekçocuklarnzorlaKatolikmezhebinedahiletmekistedik
leribelirtilmitir.AyrcaadgeçenpapazlarnbazRumlarhileileKatolikmezhe
binegirmeyeiknaettikleriveRumreayakzlarnFrenktaifesindenolanlarlaev
lendirmeye çaltklar kaydedilmi; bu durumun derhal engellenmesi emredil
mitir.45
Görülecei üzere, yüzyln ortalarnda Latinlerin Sakz Adas’ndaki Rumlar
Katolikletirmehususundayounbirçabalarsözkonusudur.Aynproblem1767
tarihindezmir’dedeyaanmtr.Sakz’agönderilenH.1179/M.1765tarihlihü
kümdensonrabuhusustabirikâyeterastlanmamas,enazndanXVIII.yüzyln
sonunakadarbuprobleminçözümekavuturulduuizleniminivermektedir.

IV.ADANÜFUSUNUOLUTURAND ERETNKGRUPLAR
XVIII.yüzyldaadannsosyalyapsn,nüfusuoluturanüçbüyüketnikgrup
vebugruplararasndakiilikilerbelirlemitir.SözüedilenetnikgruplariseOrto
doks Rumlar, Katolik Latinler ve Müslüman Türkler’dir. Egmont Seyahatname
si’nden örendiimiz kadaryla Rum soylu aileleri, maddi varlklarna göre üç
snfaayrlmyirmidörtailedenolumaktadr.46
Aday oluturan dier etnik gruplar arasnda Türkler, nüfus younluu aç
sndanIII.büyükgrubutemsiletmektedir.Adann1566tarihindefethinimüteakip
yaplaniskânfaaliyetlerisonucundaoluanTürknüfus,SakzKalesiiçineyerleti

43
44
45
46

BOA. C. ADL: 3/146 (10 Cemaziyülaevvel 1179/24 Kasm 1765).
BOA. CZRK 5: 29 (Evâst- Cemaziyülâhr 1179/Aralk 1765).
BOA. C.HR: 3501 (Rebî’ülevvel 1181/Temmuz-Austos 1767).
Egmont, 1759: 241. Seyyah Egmont, gelir oranlarnn yan sra, Rum soylularn oluturan bu ailelerden bazlarnn
düük snftan ailelerle evlilik ba kurmalar hasebiyle de bu snflamann ortaya çktn belirtmektedir. I. snfn,
Sevastopoli, Calvocores, Musalla, Ralli ve Petrocochi olarak sralan 5 aileden ibaret olduunu belirtmi; II. ve III. snf
oluturan aileler hakknda bilgi vermemitir (bkz. Egmont, 1759: 241). ncelenen dier kaynaklarda da dier iki snf
oluturan ailelerin hangileri olduu hususunda herhangi bir bilgi elde edilememitir.
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rilmi*;Hristiyanunsurlarnkaleiçindeikametetmeleriyasaklanmtr.nceledi
imiz ariv belgeleri ve seyahatnamelerde, görevliler haricinde Türk nüfus ve
dieretnikgruplarlailikilerihususundakaydadeerbirbilgiyerastlanmamtr.
ArivkaynaklarndaTürklerinkendiaralarndakiilikileraçsndangözlemlenen
bilgiler, genel olarak alacakverecek meseleleri, miras, evlenme vs. gibi sradan
konularüzerineyounlam;Türklerarasndakiproblemleriseçounluklakale
dekiaskertaifesiilereayaarasndakisorunlariçermitir.Budurumgöstermekte
dirkiadannsosyalyapsnbelirleyenetnikzümrelerarasndakiilikilerdeTürk
ler,etkinbirizlenimvermemekleberaberdahakapalbirgörünümiçerisinegir
mektedir. Buna yol açan dier bir neden de tpk Yahudiler ve Ermeniler gibi
Türklerindeadanüfusununçokazbirbölümünütekiletmesidir.**Bununlabir
likte Müslüman ahali, Rum ahaliye oranla ada nüfusunun çok az bir bölümünü
olutursada,Osmanlmparatorluu,corafyasndabarndrddiertümbölge
lerde olduu gibi Sakz Adas’nda da kendi idaresinin izlerini vakflar yoluyla
yaatmay baarmtr. Dikkat çeken dier bir husus da fethini takiben özellikle
XVII.yüzyldaadannimarnaönemverildiivekilisedençevirmecâmilerkadar
temeldeninaedilencâmilerindeyounolarakyaplddr.XVIII.yüzyldaVe
nedikgali’ni müteakipmevcutvakflarnyenidengözdengeçirildiivehasarl
olanlarndüzenlendiigörülmektedir.Bununyansraayndönemdeyenivakf
larntesisinevevarolanvakflarnkorunmasnayönelikfaaliyetlerilebakaböl
gelerdeki vakflara gelir salamak için Sakz Adas arazilerinin kullanld da
gözeçarpmaktadr.47
AdadaetnikyapyoluturandierunsurlarYahudilerveErmenilerdir.1492
tarihinde spanya Kral Ferdinand, Katolik mezhebine geçmeyi kabul etmeyen
Yahudilerin ülkeden çkarlmasn emretmi; buray terk eden Yahudilerin bir
bölümüdeOsmanlmparatorluu’nailticaetmitir.48DolaysylaXVIII.yüzylda
adadayaayanYahudilerinkökeninin,XV.yüzyldagöçedenleredayandiddia
edilebilir.Buhusustaherhangibirarivbelgesieldeedilememesineramen,konu
üzerindefarklbirfikirönesürenbakabirkaynaarastlanmadiçinbuolaslk
kuvvetligibigörünmektedir.Adadakidierbiretnikgrubuoluturanancakseya
hatnamelerdekendilerinedairherhangibirbilgiyerastlanmayanErmeniler’in,ada
nüfusununoldukçaazbirbölümünüoluturduklaranlalmaktadr.H.1165/M.
1752 tarihli bir ahkâm kayd, Sakz sakinlerinden Agob adl Ermeni ile Eciyazu
adlbirininarasndacereyanedenborçmeselesinin,Eciyazu’nunölümünümüte

*

**
47
48

Seyyah Egmont Cenevizliler tarafndan ina edilen ve Castelli ad verilen kalenin, küçük bir kasaba olarak alglandn
kaydetmi; geni hendekler ve salam duvarlarla çevrilen kalenin Türk yerleimi ile beraber oldukça gelitirildiini iletmitir (Egmont, 1759: 245).
XVIII. yüzylda Sakz Adas’nn nüfusu ve adadaki etnik gruplarn nüfus younluklar için bkz. EK–2.
Dal, 2008: 76–77.
Erylmaz, 1996: 37. Öte yandan 1522’de Rodos Adas Osmanl mparatorluu tarafndan fethedilince, Sakz’daki Yahudilerin Rodos’a göç etmeleri istenmi; bunu salamak için ncirli adasndaki kükürt madenini iletme hakk verilmitir (bkz.
Erylmaz, 1996: 43).
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akipvarisleritarafndansürdürülmesihususundayazlmtrveadadakiErmeni
reayannvarlnkantlarniteliktedir.49

SONUÇ
SakzAdas,OsmanlcorafyasndanüfusunuçounluklaHristiyankökenli
unsurlarn oluturduu stratejik bir merkez olarak, tarihsel geliiminin ortaya
çkardCenevizetkisiveLatinyerleiminedeniylesosyalboyuttaartanbirivme
ile takip edilebilecek mezhep kavgalarna sahne olmu; bu problemler yüzyln
ba ve ortalarnda doruk noktasna ulamtr. Özellikle adaya yönelik Venedik
igaliesnasnda,VenedikHükümeti’nemezhepyaknlhasebiyleyardmcolan
Latin tebaann, Osmanl mparatorluu nezdinde casuslukla suçlanmas; adada
varolanyüksekmevkilerinivedahadaönemlisikendimezheplerindeibadetede
bilme haklarn kaybetmelerine yol açmtr. Özetle Osmanl mparatorluu’nun
buproblemlerüzerindeçounluklaRumtebaatarafndayeraldvealnanka
rarlardaRumreayannhaklarnngözetildiirahatlklasöylenebilir.
Bunun yan sra XVIII. yüzyln ortalarnda çounlukla Bat meneli Katolik
dinadamlarnnhizmetkârlkbahanesiileiealdklarRumkadnveçocuklarn
kendi mezheplerine dâhil etme çabalar oldukça dikkat çekici bir gelimedir. Bu
noktadaKatolikdinadamlarnnbufaaliyetlerigerçekletirmekiçinnedenözellik
le Sakz Adas’n tercih ettikleri sorusu aklagelmektedir. Bunda Sakz Adas’nn
köklübirLatinyerleiminesahipolmasvedieradalaranazarandahakalabalk
birnüfusubarndrmasetkiliolabileceigibiadannsahipolduuveHristiyanlk
tarihiaçsndanoldukçaönemliolankiliseveapellerindebuilgiyiSakz’açekmi
olabileceidüünülebilir.
Adanüfusunuoluturandieretnikgruplar,kaleiçindeikametetmiveH
ristiyantebaaileilikileriasgaridüzeydekalmtr.DierEgeAdalar’ndadagö
rülecei üzere Sakz Adas’nda da Türk yerleiminin oldukça düük bir oranda
gerçekletiigörülsedeOsmanlidaresiadannimarveTürknüfusunihtiyaçlar
hususundaoldukçaözengöstermi;bataTürknüfusolmaküzereadanüfusunun
güvenliiiçinkaledekaydadeerbiraskerigüçoluturmutur.
Sakz Adas’nn etnik yapsnn özellikle XVIII. yüzyl baznda deerlendiril
meye çalld bu çalma ile daha önce çallmam olan bu alan üzerinde bir
fikiredindirebilmekamaçlanmtr.Yaplacakdahagenikapsamlaratrmalarve
özellikletalyanarivlerininincelenmesiyoluileOsmanltarihindekaranlkolarak
nitelendirebileceimizbukonudahaiyisuretteaydnlatlabilecektir.



49

BOA. CZRK 2: 2 (Evâst- aban 1165/Haziran 1752).
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EKLER

EK–1.BOA,MD,Nu.106,s.191,Hk.Nu.736





“SakzMuhafzVeziriMükerremHüseyinPaa’yaveSakzMollas’naHükümki;
… Bundan mukaddem cezirei merkûmeye düman istila eyledikde anda bulunan Efrenç taifesinin
küllîmelânetvefesâdveihânetlerizâhirolmalafethimüyesseroldukdaekseriVenedikmelâiniilefirar
edûbvecezireimerkûmedeolanFrenkkiliselerihedmolunûbmaâdasndadahicezireimerkûmereayas
nniçindedurmalarbervechlemakûlvemünâsibolmayûbiçlerindenihrâcveib’adolmalarmühimve
muktezi olmala imdi sen ki veziri müârü’lileyhsin ve mevlânay mum’aileysin ibu emri erîfim
vusûlündecezireimerkûmedeelyevmnekadarFrenkreayasvariseale’lesâmidefteridûbbiryerecem’
idûbtayinolunanmübâirilevesendahiyanlarnaadamlarkoubumûmenvarûbBursakazasnaveehir
vekasabavekurasndavebildikleriyerlerdevemuradeylediklerimahallerdekendûhallerindeolmaküzere
iskân ve ivâ eyleyûb cümlesinin cezirei merkûmede alâkalar kat’ ve kalm kiliseleri dahi var ise hedm
eyleyûbammabuemirdeihtimâmidûbbutakrîbileEfrençtaifesininbirferdinakçesialnûbandakalmaa
müsaade olunmakdan ve ehli iyal ve evlad ve ensab ve emval ve erzaklarna taarruz olunub celbi mal
olunmalavebutakrîbileadareayasnadahitaarruzdanihtirâzolunavezikrolunanFrenkreayalarna
dahimuhkemtenbîhvetekîdeylesinkisakinolanmahallerdedahifimâbadFrenkkyafetindegezmeyûbsair
Rumreayaslibasndagezûbvekendûhallerindeolalarbuhususariayetletekîdveihtimâmeylemekbabn
dayazld.”ȱ(EvâstZilhicce1106/Temmuz1695).
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EK–2.XVII.YüzylOrtalarndanXIX.YüzylBalarnaKadarSakzAdas’nnNüfusu

Yl

Adann

Sakz

Nüfusu

ehri’nin

AdadakiEtnikGruplarnOranlar
Rum

Türk

Latin

SeyyahnAd

Yahudi

Nüfusu
1655

40.000

1665

34.000



23.000

3000

8000



R.Dreux

1677

40.000



29.700

5000

5000

300

J.Covel

1688



30.000

15.000

6000

8000



O.Dapper

1701

113.000



100.000

10.000

3000



J.Tournefort

1729

100.000

20.000



4000





M.Fourmont

1738

100.000





5000





J.Montague

1739

100.000

50.000



5000



40Aile

R.Pococke

1747

120.000

60.000

111.234

7000

1766



J.Galland

1757

50.000–

20.000









J.VanEgmont



25.000

8000

6000



J.Thevenot

130.000
1794

150.000





3750





J.Dallaway

1794

110.000

30.000

104.900

3500

1500

100

A.Olivier

1799

50.000

25.000

46.000

2000

1000

1000

W.Wittman

1801

60.000

25.000









E.D.Clarke

1809

60.000

20.000









J.Galt

1813

80.000











W.Turner





