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Meraklısına 

Bilinmeyen Bozcaada  
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‘’ Tanrı, insanları uzun ömürlü olsunlar diye Bozcaada’yı yaratı ’’ 

 

                                                                                                      Herodot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenedos-Bozcaada 

   

 

 

“ Anakaranın tam karşısinda bir Ada görünür Dillere destan Tenedos 

Adası’dır bu. Priamos’ un krallığının iyi günlerinde rahatça yaşardı 

zengin insanları ama şimdi in cin top oynuyor, doğru dürüst çapa bile 

tutmuyor limanı…” 

 

                                                                 (Virgilius, Aeneid II. 21-24 



 

 

 

 

 

 
Meraklısına 

Bilinmeyen Bozcaada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktay Güldüren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
İÇİNDEKİLER 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Bir zamanlar Bozcaada//İBB Atatürk Kitaplığı 

 

 

 

BOZCAADA 

 

Ege denizinin Çanakkale Boğazı’na ve Anadolu kıyılarına yakın 

kesiminde ada. Çanakkale Boğazı’na hâkim bir mevkide yer alan 

Bozcaada, tarih boyunca devamlı olarak boğazın her iki yakasına sahip 

olan milletlerin elinde bulunmuştur. Adanın Türk devrinden önceki adı 

Tenedos’tur. Türkçe ismin ne zaman ve ne sebeple verildiği bugüne 

kadar açıklanmamıştır. Yalnız Pîrî Reis eserinde adada bugün 

Göztepe denilen yüksek sivri bir boz tepe bulunduğunu, bunun 

üzerinden denizin 40 mil mesafesinin kontrol edilebildiğini, aynı 

şekilde denizden de o mesafe içinde gemilerin adanın alâmeti olan 

boz tepeyi farkedebildiklerini ifade etmektedir ki Türk denizcileri 

tarafından buraya “ Boz ada ” veya  “ Bozca ada” denmesi bu 

sebebe dayanmaktadır. Pîrî Reis, bugün dahi poyraz havalarda 

küçük gemilerin sığındıkları Poyraz Limanı’ndan da bahsetmekte 

ve o zaman buranın adının Yardım Limanı olduğunu, poyraz 

havalarda buraya ancak küçük gemilerin sığınabildiklerini 

belirtmektedir. Ege adaları hakkında küçük bir eser yazmış olan 



 

Ber Randolph Türkler’in buraya “Boş adası” dediklerini 

kaydetmektedir ki bu şekil Bozcaada veya Bozada isminin yanlış 

anlaşılmasından ileri gelmiş olabilir. Bozcaada ismi ile ilgili diğer bir 

söyleyiş tarzı da “Bohça ada” şeklindedir. Adadaki Alaybey Camii 

hazîresinde bulunan hicrî 1250 ve 1272 tarihli iki mezar kitâbesiyle 

Aburga Ahmed Dede Mezarlığı’nda bulunan diğer bir mezar kitâbesi 

üzerinde ada Bohçaada şeklinde geçmektedir. İlk bakışta, kitâbeyi yazan 

sanatkârın hatasının diğer iki kitâbede de tekrar edildiği gibi bir kanaat 

uyanmakta ise de XVIII. yüzyıl yazarlarından İnciciyan’ın da adaya halk 

arasında Bohçaada dendiğini ifade etmesi, Bohçaada isminin Bozcaada 

ile beraber kullanıldığını göstermektedir. Ancak bugün halk adaya 

Bozada veya Bozcaada demektedir.  

 

Türkler’in ada ile ilgilenmeleri XIV. yüzyıl başlarında olmuştur. Meşhur 

denizci Aydınoğlu Umur Bey İzmir’i fethettikten sonra 1328 veya 1329 

yılında sekiz gemi ile Bizans’a tâbi olan Bozcaada’ya gelip burasını 

yağma etti. Bu olaydan sonra XV. yüzyıla kadar Türkler’in herhangi bir 

şekilde ada ile temasları olmadı. XIV. yüzyılın ikinci yarısında boğazın 

her iki sahiline Osmanlı Türkleri yerleşince Bozcaada ayrı bir önem 

kazandı. Ada Bizans’ın elinde olmasına rağmen Venedik ve Ceneviz gibi 

denizci devletler ticaretlerini emniyet altına almak için birbirleriyle 

rekabete girdiler. Venedikliler, Bizans imparatoru ile aralarında cereyan 

eden uzun müzakerelerden sonra 1377’de Bozcaada’yı işgal etme 

müsaadesini aldılar, fakat bu durum iki denizci devlet arasında savaşa 

sebep oldu. Bu savaş her iki devletin doğudaki ticaret ve menfaatini 

büyük ölçüde zarara uğrattı. Savaş 1381’de Savua (Savoy) Dukalığı’nın 

başşehri Turin’de (Torino) yapılan antlaşma ile sona erdi. Buna göre 

adadaki kalenin surları yıktırıldığı gibi ada Venedik tarafından tahliye 

edildi; Venedikliler Bozcaada ahalisini Girit’teki Kandiye şehri dışında 

teşkil ettikleri bir mahalleye naklettiler. Bozcaada bundan sonra uzun 

sayılacak bir müddet boş bir ada olarak kaldı. Bu durum Osmanlılar’ın 

denizde gittikçe kuvvetlenmelerine sebep oldu. 1403 yılında Timur’un 

yanına gitmekte olan meşhur İspanyol seyyahı Clavijo adanın boş 

olduğunu ve adada harap bir kale bulunduğunu yazmaktadır. 1435-1439 

yılları arasında seyahat eden İspanyol Pero Tafur da adanın boş ve ihmal 

edilmiş bir durumda olduğunu belirtmektedir. Bozcaada ile Osmanlı 

Türkleri’nin yakından ilgilenmeleri Fâtih Sultan Mehmed devrinde 

başlar. Bu devirde Osmanlı donanması Akdeniz’e sefere çıkarken adaya 



 

uğrayarak buradan ikmal yapmakta idi. Bu bakımdan ada fiilî bir 

durumda olmamakla beraber Fâtih Sultan Mehmed devrinde Osmanlı 

idaresine girmiştir. Adanın Osmanlı idaresine geçişi hakkında 

Âşıkpaşazâde, Tursun Bey, Neşrî ve Oruç b. Âdil gibi o dönemin 

Osmanlı tarihçileri bilgi vermemektedirler. Dukas 1455 yıllarına ait 

olaylardan bahsederken Limni, İmroz ve diğer adaların Osmanlı 

hâkimiyeti altında olduğunu kaydetmektedir ki bundan Bozcaada’nın da 

Osmanlı hâkimiyetinde olduğu düşünülebilir. Ancak Venedik ile süren 

uzun savaş devresinde (1463-1479) Bozcaada ve civar adalar bir aralık 

Venedik ve müttefikleri tarafından boğazı ve Osmanlı donanmasını 

kontrol için kullanıldı. Limni adasında üslenmiş olan Venedik 

donanmasının Midilli’ye karşı bir harekâta geçeceğini öğrenen Osmanlı 

Devleti Kaptanıderyâ Mahmud Paşa emrinde bir donanma göndererek 

Bozcaada’yı zaptettirdi. Adanın boğaz emniyeti için arzettiği önemden 

dolayı müstahkem bir hale getirilmesine karar verildi. 1479’da adada bir 

kale yapılması kararlaştırıldığı gibi burada oturmak isteyenlerin tekâlîf*-i 

dîvâniyyeden muaf tutulmaları da kararlaştırıldı. XVI. yüzyıl ortalarında 

burada bir garnizon ve küçük bir hıristiyan cemaatin mevcut olduğu 

görülmektedir.  

 

Girit savaşları dolayısıyla Venedik ile yapılan mücadele sırasında ada, 

muhafızı Vezir Abaza Ahmed Paşa’nın tedbirsiz davranması yüzünden 

muhasaranın daha dokuzuncu gününde Venedik’in eline geçti (21 

Ramazan 1066/13 Temmuz 1656). Fakat Venedikliler adayı bir yıl bile 

muhafaza edemediler. Köprülü Mehmed Paşa’nın sadârete getirilmesiyle 

birlikte Osmanlı Devleti Bozcaada’nın geri alınması için derhal harekete 

geçti. Kurd Paşa emrinde 5000 kişilik bir kuvvet 25 Ağustos 1657’de 

adanın Değirmendere arkasında Kemerderesi mevkiinde karaya çıkarıldı; 

Gözcü tepesi (Göztepe) üzerinde metrisler açıldıktan sonra kale kuşatıldı. 

Venedikliler muhasaranın altıncı gününde kale duvarlarını lağım ile atıp 

otuz altı veya kırk yedi topu birkaç gün faaliyetten alıkoyacak şekilde 

çiviledikten sonra ada halkının erzak ve mallarını alarak 30 Ağustos 

1657’de adayı terkettiler. Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa Bozcaada’ya 

gelerek kalenin yıkılmış ve tahrip edilmiş yerlerini tamir ettirdi; ayrıca 

kasabayı imar ettirdiği gibi ibadet yerlerini de onarttı. Bu arada kendi 

adıyla anılan camiyi de inşa ettirdi.  Bozcaada, 5 Temmuz 1697’de 

Kaptanıderyâ Mezemorta Hüseyin Paşa’nın Venedik amirali A. Molino 

idaresindeki Venedik donanmasına karşı kazanılan deniz savaşına da 



 

sahne olmuştur. XVIII. yüzyıl başlarında Mora Seferi ile başlayan 

Osmanlı-Venedik savaşında da Bozcaada ve Limni önlerinde Venedik 

donanması başarısızlığa uğratılmıştır.XIX. yüzyılda Boğazlar 

meselesinin milletlerarası siyasette gittikçe önem kazanması, 

Bozcaada’nın stratejisini arttırmıştır. 1807 yılında Osmanlı Devleti 

nezdinde bazı diplomatik baskılar yapmak üzere adaya bir İngiliz 

donanması gönderilmiş, onlarla birlikte hareket eden Rus donanması da 

Akdeniz’e gelerek Bozcaada önünde demirlemişti. Boğazı kontrol altına 

alan bu Rus donanmasına karşı Kaptanıderyâ Seyyid Ali Paşa 

görevlendirildi. Meydana gelen savaş kesin bir sonuç vermemiş, ancak 

adanın çok iyi tahkim edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Nitekim Bozcaada 

II. Mahmud devrinde yeniden tahkim edilmiştir. Hatta Bozcaada 

muhafızlığı tesis edilerek buraya paşa unvanına sahip kumandanlar 

gönderilmiştir.  

 

Bozcaada 1912’de Rumlar’ın eline geçti. I. Dünya Savaşı’ndan sonra 

Sevr Antlaşması’nın 84. maddesiyle Yunanistan’a bırakıldı. Bunu takip 

eden yıllarda memleketin diğer yerleri gibi tehlikeli ve endişeli günler 

yaşadı ve nihayet 20 Eylül 1923’te kurtarıldı. Bu tarih bugün adanın 

kurtuluş günü olarak kutlanmakta ve bunun hâtırasına adada mütevazi bir 

anıt yer almaktadır.  

 

Bozcaada’da tek yerleşim merkezi adanın kuzeydoğu kıyısında kurulmuş 

olan kasabadır. Kanûnî devrine ait bir tahrir defterinde (BA, TD, 

nr. 434, s. 40-41) adada altmış üç hıristiyan, on sekiz müslüman 

hânesi olduğu görülmektedir. III. Mehmed devrine ait diğer bir 

tahrir defterinde ise (BA, TD, nr. 702, s. 98-101) Bozcaada’nın 

padişah has*larından olduğu, adada beş küçük mahallede 242 

hıristiyan, elli beş müslüman hânesinin bulunduğu belirtilmektedir. 

Dr. Covels adadaki Rumlar’ın kasabanın kuzeydoğu ucunda 

oturduklarını ve kiliseleri olmadığını söylerken Pococke adada 200 

Rum ve 300 Türk ailesi bulunduğunu kaydetmektedir. Onun 

zamanında adada Rumlar’ın bir kilisesi vardı ve Türkler’le 

müslümanlar kale içinde oturuyorlardı. XVIII. yüzyılda adada 

yahudilerin de bulunduğu ve Rumlar’la birlikte kuzeydoğu 

yönünde olan kasabada oturdukları tesbit edilmiştir. Bu devirde 

adanın su ihtiyacı yağmur suları ile gideriliyor, kurak dönemlerde 



 

ise karşı yakadan getiriliyordu. İnciciyan o zaman ada nüfusunun 

5000 olduğunu kaydetmektedir. Ada bir kale dizdarı ve kadı 

tarafından yönetiliyordu. Öte yandan çeşitli ülkelerden deniz 

yoluyla Osmanlı Devleti’ne gelen yabancı elçiler buradan Osmanlı 

çektirileriyle İstanbul’a götürülüyorlardı.  

 

Bozcaada Osmanlı idare sisteminde, kaptan-ı deryâya ait olan 

Kaptanpaşa eyaletine bağlı idi. XIX. yüzyıl sonlarında ise Cezâyir-

i Bahr-i Sefîd (Akdeniz adaları) eyaletinde Midilli sancağına bağlı 

bir kaymakamlık olarak teşkilâtlandırılmıştı. Adada kaymakamlık 

ve belediye daireleri dışında bidâyet mahkemesi, Ziraat Bankası 

şubesi, Düyûn-ı Umûmiyye Dairesi, Kale-i Şâhâne zâbitanı, Evkaf 

Komisyonu gibi kuruluşlar vardı. Bu dönemde ada bir sürgün yeri 

olarak da kullanılmıştır. Adada su yetersizliği sebebiyle 

idarecilerin de yardımı ile halk arasında bir komisyon kurulmuş, bu 

şekilde Anadolu yakasından demir borularla getirtilen su sayesinde 

adanın su ihtiyacı bir ölçüde giderilmişti.  

 

XIX. yüzyıl sonlarında adanın nüfusu 3667 kişi olup bunun 1214’ü 

Türk ve müslümandı. Nüfus sonraki yıllarda bir azalma göstermiş, 

1927’de yapılan Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımında 1631 

olarak tesbit edilmiş, bu sayı pek az çıkış ve inişler göstererek ilk 

defa 1965 yılında 2000 sayısını aşabilmiştir. Bu tarihte 2141 olan 

nüfus (bunun 600’ü Rum, kalanı Türk), bu yıldan sonra yeniden 

azalarak 1970’te 2031’e, 1980’de 1722’ye kadar düşmüş, 1985’te 

ise 2030’a yükselip 1990’da yeniden 1903’e düşmüştür. Adanın 

yüzölçümü 36 km² olup Türkiye’nin üçüncü büyük 

adasıdır.Cumhuriyet döneminde ada iktisadî yönden hayli 

gelişmiştir. Bölgenin en önemli gelir kaynağı üzüm ve buna bağlı 

olarak şarap üretimidir. Ada son zamanlarda sosyal yönden de 

gelişmiş, turizm açısından olduğu gibi tesis yönünden de 

ilerlemeler olmuştur. Son olarak da elektriği ulusal sisteme 

bağlanmıştır.Bozcaada’da Fâtih döneminden itibaren birçok tarihî 

eser inşa edilmiştir. Bunlardan Bozcaada Kalesi Fâtih zamanında 

yapılmış, ancak daha sonra yapılan tamirat ve ilâvelerle ilk şeklini 



 

kaybetmiştir. Köprülü Mehmed Paşa’nın sadâreti zamanında bir 

aralık Venedikliler’in eline geçen ada geri alınınca kalesi büyük 

çapta tamir edilmiş ve genişletilmiştir. Randolph kalenin 

dikdörtgen şeklinde olup yirmi topu bulunduğunu ve Türkler’in de 

kale içinde oturduğunu kaydediyor. Daha sonra da birçok defa 

tamir gören kale II. Mahmud tarafından 1231 (1816) yılında âdeta 

yeniden yaptırılmış ve bugüne kadar gelmiştir. II. Mahmud 

zamanında yapılan tamiratta kale kapısı üzerine, “Yaptı bu kal‘a-yı 

mansûreyi Sultan Mahmûd / Hak teâlâ ede a‘dâsın her dem makhûr 

/ Ayniyâ düştü dedim mısra‘ târîhi metîn / Oldu Bozcaada’nın 

kal‘a vü şehri ma‘mûr” kıtası konmuştur. Kale dışında Bozcaada 

muhafızı Hâfız Ali Paşa tarafından 1827’de yaptırılan tabya da 

önemlidir. 1311 (1893) tarihli Cezâyir-i Bahr-i Sefîd Salnâmesi’ne 

göre adada üç cami, bir tekke, bir medrese, bir rüşdiye ve birkaç 

ilk mektep bulunmakta idi (s. 297). Bunlardan Köprülü Mehmed 

Camii ile Alaybey Camii halen ayaktadır. Ayrıca adada iki hamam 

ile meşhur kimselere ait pek çok mezar yer almaktadır.(İslam 

Ansiklopedisi / Orhonlu)  
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Bir Zamanlar Bozcaada /İBB Atatürk Kitaplığı  

Ada’nın yıllar boyunca iskân edilen tek yerleşiminin bugünkü kasabanın bulunduğu alan 

olması ve buranın neredeyse son 5000 yıldır kesintisiz iskân görmesidir. 

 

1908’de Rodos, Midilli, Sakız ve Limni’yi içine alan Cezâyir-i Bahr-i 

Sefîd, Balkan Harbi mağlûbiyeti ve arkasından gelen I. Dünya Savaşı 

bozgunu üzerine dağıldı. Bu sırada Oniki Ada ile Çanakkale Boğazı 

önlerinde bulunan İmroz (Gökçeada) ve Bozcaada Osmanlılar’ın elinden 

çıkmıştı. Lozan Barış Konferansı’nda çetin görüşmelere sebep olan bu 

adalar daha sonra Türkiye’ye bırakıldı. İçinde yaşayan Ortodoks 

mezhebine mensup ahali ise mübadele dışında tutuldu. 

(İslamAnsiklopedisi/ Mahmut H. Şakiroğlu)  

 

 

 



 

 

 

 

 

Antik Çağda Bozcaada (Tenedos). 

*Bozcaada’da gerçekleştirilen kazı ve yüzey araştırması çalışmaları 

Ada’nın özellikle Arkaik (M.Ö. 620-480) ve Klasik (M.Ö. 480-330) 

dönemlerinde en refah dönemini yaşadığına işaret etmektedir .(Ataçeri 

ve Argavan 1961; Özkan 1993; Sevinç 1994; Tavukçu ve diğ 2003; 

Takaoğlu ve Bamyacı 2005; Bamyacı 2006). 

*M.Ö. 4. yüzyılda   Tenedos’un bastığı sikkeler adanın sosyo-ekonomik 

ve kültürel anlamda ne kadar ileri bir düzeyde olduğuna tanıklık 

etmektedir. 

*Tenedos’un Roma Döneminde (M.Ö. 30- M.S. 395) büyük ölçüde 

önemini kaybetti i ve adada sosyo-ekonomik yaşamın ciddi bir anlamda 

gerilediği görülmektedir.  

*Tenedos’un Roma Döneminde (M.Ö. 30- M.S. 395) büyük ölçüde 

önemini kaybettiği ve Ada’da sosyo-ekonomik yaşamın ciddi bir 

anlamda gerilediği görülmektedir. Bunun başlıca nedeni, Ada’nın hemen 

karşısınnda Anadolu anakarasında Aleksandria Troas kenti kıyısına 

büyük bir yapay limanın inşa edilmesi ve ticaretin kontrolünün buraya 

kaymasıdır.  

*Antik Çağın sonlarında özellikle M.Ö. 6. yüzyılda Tenedos limanın 

tekrar büyük bir önem kazandığını görülmektedir. Bunda yine karşı 

kıyıda bulunan Aleksandria Troas limanı belirgin olmuştur. 

* M.Ö. 4. yüzyıl ve Helenistik Dönem boyunca şarabın Ada’lılar için 

önemini tekrar vurgulamaktadır. Bu dönemde Tenedos’da bu derece 

yo un miktarda amfora ele geçmesi bir tür üretim fazlasına işaret 

etmektedir. ( Antik Çağda Bozcaada (Tenedos). Turan TAKAOĞLU- A. Onur 

BAMYACI ) 

 

 



 

     

 

 
 

Tenedos Sikkesi (çifte balta –Labrys) 

 

 

Grek-Roman sikke, I.Philuppus ve Otacilıa adına, Mesembria darplı, bronz, 11.95 g / 

Antik-Grek Tetradrahmi, Tenedos / Ancient Greek Tetradrachm, Tened(.( Gündegül 

PARLAR) 

 

 

Tenedos Sikkeleri 

 

M.Ö.400-350 tarihli tipik bir antik Tenedos Sikkesi. Bu sikke üzerinde 

çift başlı balta (Labrys) altında betimlenen üzüm salkımı ve şarap 

amforası budönemde ada yaşantısında bağcılığın ne kadar önemli 

olduğuna işaret etmektedir. Tenedos tarihinde ilk sikke basımı İÖ 550  

tarihini  taşımaktadır. 

 

11-15. yüzyıllar arasında yani Ortaçağ Anadolu'sunda kestirilen sikkeler, 

sanatsal açıdan bakıldığında çeşitli tasarım¬ lara sahip oldukları, 

özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çok zengin figürlü, 

mitolojik konulu sikkelerin kestirildiği görülmektedir. Bunlar arasında, 

Portreli Sikkeler gurubu önemli bir yer tutar. Tasarımlarda Astrolojik 

konuların seçilmesi dönemin gereği ve modasıdır. Ters yönlere bakan 

çift baş tasarımı daha çok Roma Cumhuri¬ yet dönemi sikkelerinde 

kullanılmış, geçmişin ve geleceğin tanrıları olarak nitelendirilmiş, 

dolayısıyla da bir yüz geçmişe bir yüz de geleceğe bakarak sembolize 

edilmiştir. Personifikasyon anlamı dışında ikizler burcunu sembolize 



 

eden bu sanatsal ve Euro tasarımlı sikkeler Artuklu'da bolca 

kullanılmıştır. Hayvan Figürlü guruba giren Kartal, Orta Asya'da 

koruyucu ruh kabul edilmiştir. Yakut Türkleri'nde en ağır yem¬ inler 

kartal üzerine yapılmış, aynı zamanda totem olarak da kabul edilmiştir. 

Çift başlı kartal gücü daha da fazlalaşmış kuvvet sembolüdür, Göklerin 

hâkimidir ve Türklerde kutsaldır. Sanat, kültür, inanç yansımasında 

görülen ejder ise Çin ve Doğu'nun en önemli sembollerinden biridir. 

Farklı kültürlerde çeşitli yorumlarla kullanılan bu figür, Orta Çağ'da 

özellikle de Selçuklu ve Beylik sikkelerinde hem inanç anlamları hem de 

mitolojik konuları ile görülen tasarımlardandır. Sikkelerdeki tasarımlar, 

hem form hem de üzerindeki motif ve figürler yönüyle, diğer sanat 

dallarındaki objelerle pa¬ ralel yürümektedir. Bu sebepledir ki Selçuklu 

sikkelerinde gördüğümüz atlı süvari ve avlanma sahneleri sırf süsleme 

amacı olmayıp gücün sembolü olarak binlerce yıl boyunca her devlette, 

her sanat dalında ve de sikkelerde bu inançla kullanılmıştır. Atlı figürler 

ve avlanma sahneleri, Kağan'ın kudret, kuvvet, hâkimiyet sembolünü 

betimlediği gibi, at da semavi varlık olarak cennetle irtibatı sağlayan, 

uğur gibi sembolleri çağrıştıran bir süsleme öğesidir.Bu dönem sikkeleri, 

farklı bölgesel özelliklerinin yanı sıra, sanat ve kültür etkileşimlerinden, 

metbu ve tabi ilişkilerinden ve de bölgelerinde var olan darphanelerinde 

kullanılmasından kaynaklanan karakteristik özellikleri ortaya 

koymuşlardır.( Gündegül PARLAR) 

 

 

 

 



 

 

Yaklaşık MÖ 4. yy'a ait Troas, Neandria parası. Sunak, defne ağacı arkasında Apollon 

baş 

 

Neandria Antik Kenti 
 

Neandria Antik Kenti adını Helen dilinden almıştır ve genç adamın 

yurdu anlamına gelmektedir. Çanakkale'nin tarihi kalıntıları arasında 

olan Neandria Antik Kenti'nin ne zaman kurulduğu hakkında pek bir 

bilgi bulunmamaktadır. Fakat burada M.Ö. VII. Yüzyılla tarihlendirilen 

mezarlar bulunmuştur ve bu mezarlar kentin hangi dönemde kurulduğu 

hakkında fikir vermektedir. Antik ketten ilk arkeolojik kazı 1867 yılında 

yapılmış olup ardından 1899 yılında bir Alman arkeolog tarafından kazı 

çalışmaları devam etmiştir.Neandria Ören Yeri'nin çevresindeki surlar 3 

kilometre uzunluğundadır ve surlar volkanik liparit taşlarla örülmüştür. 

Bunun yanı sıra kentin günümüze ulaşan 11 burcu bulunmaktadır. 

Çanakkale-Ezine ilçesine çok yakın olan Neandria Antik Kenti'ne, ilçe 

merkezinin 20 kilometre uzaklığında olan Kayacık Köyü Çığri Dağı 

üzerinde bulunmaktadır. 

Neandria, Yavaşlar Köyü yakınlarında denizden beşyüz metre yüksekteki 

Çığrı Dağı'nın zirvesindedir. Neandria'nın günümüze kadar oldukça 

sağlam kalmış devasa surları çok etkileyicidir. 

Şehir halkının, M.Ö. 310 yılında yeni inşa edilen Aleksandria Troas'a 

göç ettirilmesiyle kentte yaşam sona ermiştir. 
 

 



 

 
 

Sühel Ünver  Çanakkale- Edremit gezisinden (Süleymaniye Kütüphanesi) 

 
*Alman Prof. Durnalped'e Truva'da 6 ay süreyle kazı yapması için   izin verilmesi       

BCA.. 01.06.1924 

*Almanya'nın Dersaadet Sefareti Rahibi Mösyö Kont Loti Havo'nun Truva Harabelerinde 

yapacağı geziye kolaylık gösterilmesi .BOA. DH.KMS10..7.H-01-02-1332 

* Truva Harabeleri'ni ziyaret için gelecek olan Fransız seyyahlara izin istizanı. BOA. 

Y..PRK.DH H-20-06-1321 

https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=32809&Hash=655B04B5A3E7E5909B492C7C82519021CFF410ED502AD62C8B21D91746CE800E&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=32809&Hash=655B04B5A3E7E5909B492C7C82519021CFF410ED502AD62C8B21D91746CE800E&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=20655141&Hash=81CC00BF390EF5E517B30460180A9670FC6195C124DE7D8991D581FE2419F996&A=2&Mi=0


 

 

 

 

 

Prof. W. T. Semple'nin 2 yıl müddetle Truva'da hafriyat yapmasına izinverilmesi. 

Cumhuriyet…30.55.13…12.12.1931 

https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=47334&Hash=0ED43951FFF2DEBD4A2684B53F2258445A18527E706C92CF5D3C444D6A657A50&Mi=0


 

 

Troas Bölgesi Sikkeleri 

Troas Troad, Anadolu'nun kuzeybatı kısmında yer alan bir bölgenin 

tarihsel adı. Türkiye'de, Geç Roma kentinin ortasından, Helenistik, 

Alexandria Troas, Bozcaada Ege kıyılarında güneyinde yer alır. Ön 

yüzlerinde Zeus Ammon ve Athena başı, arka yüzlerinde ise yıldız motifi 

ve çelenk içerisinde meşale tasviri bulunan iki seri sikke, taşıdıkları 

lejand yüzünden Troas Bölgesi’nde var olduğu düşünülen, Apollon 

Tapınağı’yla ünlü Thymbra kentine atfedilmiştir. Söz konusu atfın en 

temel gerekçesi Zeus Ammon başlı ve yıldızlı iki sikkenin 1825 yılında 

H. P. Borrell tarafından Çanakkale seyahati esnasında Troas 

Bölgesi’nden satın alındığı bilgisi ve arka yüzde yer alan yıldızın 

benzerlerine Kolonai sikkelerinde rastlanıyor olmasıdır. Fakat bu 

sikkelerin Troas sınırları içerisinde sirküle olmamaları hem L. Robert, 

hem de J. M. Cook’un dikkatini çekmiştir. Ammon başlı yıldızlı üç 

sikkenin Pergamon kazılarında bulunmuş olması ve Gambreion 

sikkelerinin arka yüzlerinde yer alan yıldız tasviriyle olan yakınlık bu 

sikkelerin Thymbra’da değil; ama Güney Mysia ya da Aiolis’de adını 

bilmediğimiz bir kentte basılmış olabileceklerini düşündürmektedir. 

Antik kaynakların verdiği bilgiler ve sikke ikonografisi 

değerlendirildiğinde darp yerinin bu bölgede olması büyük bir ihtimal 

dâhilindedir. 

 

 

 
 

Troas Troad Sikkeleri 

 
Bir zamanlar Antik çağda Bozcaada çarşı pazarında Troas Troad Sikkeleri-Neanria 

Sikkeleri-Tenedos Sikkesi (çifte balta–Labrys) dolaşan paralardı. 



 

 

Dip Not; Yalnız Antik çağda değil 1950-1960-1970 yıllarında da bu 

bölgede bu sikkelerle alışveriş yapmak olası idi.Bir karavan ile bölgeye 

gelen yabancı konuklar karavalarının arka taraflarını markete çevirerek 

bölgede yaşayan köylülere dürbün, kot pantolon, radyo, şapka, gömlek, 

yelek, sigara, vs karşılığında  bu sikkeleri toparlayarak yurt dışına 

çıkartıyorlardı.  

 
*Truva harabelerini ziyaret edecek olan Alman seyyahların seyahatleri.BOA. H-25-12-

1309 

"Poseidon ' un oğlu TENES" 

 
     Antik çağda Leukophrys, Yunan mitolojisinde ise Tenedos adıyla 

bilinen Bozcaada’nın mitolojide ilk geçtiği yer Tenedos ismini alması 

sırasındadır. Mitolojide yer alan hikaye şöyledir; Denizlerin efendisi 

Poseidon’un çocuklarından  biri, Kyknos adında bir kralmış.Lapseki 

bölgesindeki Miletos Kolonisi, Kolonai kentine hükmedermiş. Tenes 

adında bir oğlu varmış. Tenes’in annesi ölünce babası tekrar evlenmiş. 

Fakat üvey anne Philomene, Tenes’e iftira etmiş. Üstelik kendine yalancı 

tanık olarak bir kavalcı bulmuş. Kral Kyknos bu iftiraya kanmış ve 

oğlunu bir sandığa koyarak denize attırmış. Sandık, Tenes’in 

büyükbabası Poseidon’un yardımı ile boğazdan geçerek Leukophrys 

kıyılarına ulaşmış. Ada halkı Tenes’i alıp kral yapmışlar ve adanın isimi 

Tenes’in adası anlamına gelen Tenedos olmuş. Kyknos kısa süre sonra 

oğluna atılan iftirayı anlamış ve oğlundan özür dilemek için 

Leukophrys’e hareket etmiş.Tenes babasının gemilerinin limana 

yanaştığını görünce elindeki balta ile gemilerin halatlarını 

kesmiş.Yunanistan’da kullanılan “Tenes’in baltası ile kesmek” deyimi 

buradan gelmektedir. Bir kişi biriyle görüşmek istemediği zaman 

Tenes’in baltası ile kesti denilmektedir. 
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Bozcaada’nın Türkçe İsmi 

    Çanakkale boğazına hâkim bir mevkii olan Bozcaada, tarih boyunca, 

daima boğazın iki yakasına sahip bulunan milletlerin elinde bulunmuştur. 

Ada’nın Türk devrinden önceki ismi Tenedos olup, Türkçe ismin ne 

zaman ve ne sebeple verildiği şimdiye kadar açıklanmamıştır. Bozcaada 

ismi ile ilgili diğer bir söyleyiş tarzı da “Bohça ada” şeklindedir. Pîrî 

Reis Ada’nın isminin menşeini “Adanın çevresi on sekiz mildir. Alçakve 

kıraç yerdir. En yüksek yeri kuzey tarafında birkaç boztepe vardır. 

Butepelerden bakınca kırk mil uzaklıktaki gemiler görünür. Denizden 

bakanlar daotuz milden bu tepeyi bir çadır şeklinde görürler. Adanın 

denizden alâmeti bu  boz tepedir” diyerek açıklamaktadır.                                                                                                              

        Ada’daki Alaybey Camii haziresinde bulunan Hicrî 1250 ve 1272 

tarihli iki mezar kitabesiyle,Aburga  Ahmed  Dede Mezarlığında bulunan 

diğer bir mezar kitabesi üzerinde Ada “Bohçaada” şeklinde 

geçmektedir.İlk bakışta, kitabeyi yazan sanatkârın hatasının diğer iki 

kitabede de tekrar edildiği gibi bir kanaat uyanmakta ise de XVIII. yüzyıl 

yazarlarından İnciciyan'ın da Ada’ya halk arasında Bohçaada dendiğini 

ifade etmesi, Bohçaada isminin Bozcaada ile beraber kullanıldığını 

göstermektedir. (Bkz: Orhonlu 1969a, 830-831) 

 

 

 

 



 

BOZCAADA  -Tenedos 

 بوزجه آطه

 

Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaleti (Milli Kütüphane) 

Cezâyir-i Bahr-i Sefîd Sâlnâmesine göre, Bozcaada’da 1876’da 22644 dönüm arazi 

vardır. (Cezâyir-i Bahr-i Sefîd Sâlnâmesi 1293, 172.) 

 

BOZCAADA  -Tenedos 

 بوزجه آطه

Sancak (1867) /Kaza/ Kaza (1924) 

Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilâyeti 

Limni®C.Bahrisefid 

     Çanakkale 

Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaleti 

https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/Cezayir-i_Bahr-i_Sefid_Eyaleti.html
https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/Cezayir-i_Bahr-i_Sefid_Eyaleti.html


 

Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaleti 1864 yılında kabul edilen Teşkil-i Vilâyet 

Nizamnâmesi ile kaldırılmış yerine Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti 

kurulmuştur. Yeni düzenleme ile Biga, Midilli, Sakız, Rodos, Kıbrıs ve 

İstanköy Sancakları'ndan oluşan vilayetin merkezi bir süre Kale-i 

Sultaniye (Çanakkale) olmuştur. Daha sonra Biga vilayetten ayrılmıştır. 

İstanköy ve ardından Limni vilayet merkezi olmuştur. Sakız ile Rodos 

vilayet merkezi birkaç kez değiştikten sonra merkezi Rodos olmuştur. 

1878 yılında Kıbrıs geçici süreliğine İngiltere'ye verilince sancak sayısı 

dörde inmiştir. Balkan Savaşı'ndan sonra vilayetin büyük bir kısmı 

Yunanistan'a bırakılmıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2002, 251-261. 

Osmanlı İmparatorluğu'nun genel olarak, Ege Denizi'ndeki adalarından 

meydana gelen bir idare bölgesi. Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaleti'nin alanı 

XVI. ve XVII. yüzyıllarda çok gelişmiş, Girit'ten başka bütün Ege 

adaları ile Gelibolu ve Biga yarımadaları, Ege ve Yunan denizleri 

sahilleri, bir kısım Kuzey Afrika kıyıları ve hatta Kocaeli Sancağı bile bu 

eyaletin sınırları içine alınmıştır. Osmanlı Devleti'nde ilk zamanlar 

merkezi Gelibolu olan sancağın beyliği, o devirde "derya beyi" diye 

anılan kaptan paşalara ek görev olarak veriliyor ve Ege adaları birer birer 

zapt edildikçe " Kaptan Paşa Sancağı" denilen bu sancağa bağlanıyordu. 

Barbaros Hayreddin Paşa Osmanlı hakimiyetini tanıyıp Kanuni Sultan 

Süleyman'ın hizmetine girerek Kaptan-ı derya tayin olunduğu sırada, 

İmparatorluğun geniş arazisi üzerinde, o tarihlerde kurulmaya başlayan 

eyaletlerden biri olarak da adalar ve gerek görülen bazı kıyı sancakları 

birleştirilmek suretiyle bu eyalet meydana getirilmiş ve Afrika'daki 

Cezayir ülkesi beylerbeyliği ile birlikte Barbaros Hayreddin Paşa'nın 

idaresine verilmişti (6 Nisan 1534). Bu sebeple bu yeni eyalete eski 

geleneğe uyularak "Kaptan Paşa Eyaleti" adı verildiği gibi eyaletin 

sınırları içinde bulunan her iki Cezayir’i de kasdederek "Cezayir Eyaleti" 

de denilmiştir. Ancak, Afrika Cezayiri'nin fiili beylerbeyliği, yalnız 

Barbaros Hayreddin Paşa'nın Kaptan-ı deryalığına münhasır kalmış ve 

ondan sonra vezir payesini haiz bulunmayan bazı kaptan-ı deryalara 

(Piyale Paşa için yapıldığı gibi), sadece bir şeref payesi olarak tevcih 

edilmiş, hatta bu gelenek XIX. yüzyıl başlarında Cezayir'in, Dayı'lar 

idaresinde yarı bağımsız bir durum aldığı devirlerde bile 

canlandırılmıştır. Barbaros’un ölümünden sonra (1546), Kaptan Paşa 

Eyaleti tekrar sancak haline getirilmiş ve Piyale Paşa'nın kaptanlığı 

https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/Cezayir-i_Bahr-i_Sefid_Eyaleti.html
https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/1864.html
https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/Balkan_Sava%C5%9F%C4%B1.html
https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX/wiki/Yunanistan.html


 

sırasında (1554-1568) tekrar kurulmuş ve bir süre sonra da asıl Cezayir 

Beylerbeyiliği benzerliği önlemek için Cezayir-i Garp veya Mağrip diye 

adlandırılmak suretiyle bunun dışında kalan yerlerde adalardan ibaret 

olan kısım Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaleti adı altında ayrı bir idari birlik 

sayılmaya başlanmıştır. Cezayir-i Bahr-i Sefid Eyaleti'nin merkezi 

Gelibolu olmakla beraber, teşkilatın içine giren sancaklar sabit 

kalmamıştır. Zaman zaman eyalet genişleyip daralmıştır. 1865'de vilayet 

teşkilatı yavaş yavaş kurulmaya başlanırken Cezayir-i Bahr-i Sefid 

Eyaleti'nde asker ve bahri teşkilatla hiçbir ilgisi bulunmayan Biga, 

Midilli, Sakız, İstanköy, Rodos, Kıbrıs sancaklarından meydana gelen ve 

merkezi Çanakkale şehri olan bir vilayet haline getirildi. 1863'de ikinci 

defa bu eyalet valiliğine tayin edilen Kayserili Ahmed Paşa, yeni kurulan 

vilayetin valisi olarak 28 Mayıs 1867'de göreve başladığına göre, vilayet 

fiilen o tarihte kurulmuş demektir. Biga Sancağı, önce İstanbul 

Şehremaneti'ne (1877), sonra yeni kurulan Karesi (Balıkesir) vilayetine 

bağlanmış, Karesi vilayetinin kaldırılması üzerine müstakil bir sancak 

haline getirilmiştir. Limni, İmroz ve Bozcaada'nın birleşmesiyle yeni bir 

"Limni Sancağı" kurulmuş ve vilayet merkezi de Sakız Adası'na 

nakledilmiştir. Bu sırada vilayetten ayrılan Kıbrıs Sancağı da İngiltere 

işgaline terkedilmiş (4 Haziran 1878) ve İstanköy Sancağı ilçe haline 

getirilerek önce Sakız Adası'na, sonra Rodos'a bağlanmış ve vilayet 

merkezi de Rodos'a nakledilmiştir. Zaman zaman vilayet merkezi Sakız 

ile Rodos arasında yer değiştirmekle beraber, XX. yüzyıl başlarında artık 

Rodos'ta karar kılınmıştır. Trablusgarp savaşı sırasında Rodos ile birlikte 

Oniki ada İtalyanlar tarafından işgal edildi (1912). Geri kalan adalar da, 

Balkan Savaşı sırasında Yunanlıların eline geçti. Meis Adası da Birinci 

Dünya Savaşı başlarında Fransızlar tarafından işgal edildi. Birinci Dünya 

Savaşı yıllarında bu durumlarını muhafaza eden Cezayir-i Bahr-i Sefid 

adalarının başlıcaları 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması ile İtalya 

ve Yunanistan'a terk edildi. Türkiye hakimiyeti altında kalmaları 

sağlanan Çanakkale Boğazı ağzındaki Bozacaada da birer ilçe halinde 

Çanakkale vilayetine bağlandılar. İtalya'ya bırakılan adalar, II. Dünya 

Savaşı'ndan sonra, Yunanistan'a geçmiştir (27 Haziran 1946). 

 

Cezayir-i Bahr-i Sefid eyaleti, Bozcaada kazası, Müslim defteri  BOA…NFS.d. 

https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=23422337&Hash=FC609594133B51736174A271D66870D08AD1652AF7746F0930BF9456A5442EF0&A=2&Mi=0


 

..3778....H-29-12-1246  

Cezayir-i Bahr-i Sefid eyaleti, Bozcaada kazası, müslim defteri BOA…NFS.d. 

..3779...H-29-12-1256  

Bozcaada kazası (a.g.t.t.) BOA.ML.VRD.TMT.d..16036..H-29-12-1261  

 Cezayir-i Bahr-i Sefid eyaleti, Limni Adası, İmroz Adası, Semadirek Adası, Bozcaada, 

Bozbaba Adası, İstanköy Adası kazası defteri. a.g.y.tt BOA.NFS.d. ..3777....H-29-12-

1246  

Sakız merkez, Midilli merkez, Molova, Pilmar, Yunda, Yere, Kolonya, Limni 

merkez, Bozcaada ve Rodos merkez kazası belediye reislerinin isimlerinin arz olunduğu. 

(Cezair-i Bahr-ı Sefid)  BOA…DH.ŞFR 142.33..R-30-10-1305  

 Cezâyir-i Bahr-i Sefîd Sâlnâmesi 1292, 114-115.-Cezâyir-i Bahr-i Sefîd Sâlnâmesi 1293, 

127-128. 

Cezâyir-i Bahr-i Sefîd Sâlnâmesi, 1287 Def’a 1, 1288 Def’a 2, 1289 Def’a 3, 

1292 Def’a, 6, 1293, Def’a 7, 1311, Def’a 11, 1312 Def’a 12, 1318, Def’a 18, 1319, 

Def’a 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=23422338&Hash=A5A3556DFB6C87FFB7CE3959E2DAFD224E1D7E226182883064C71F29718460FD&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=23202331&Hash=EBC114FCE637C9D2358C624A48B66564CB16829E94AAE7E1C58BAA2E6820BC30&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=23422336&Hash=1D9D0409761EE9C009AB0F7803A8D56B7CD97BCD1D8D429AE00E492CEAF5ED95&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=23422336&Hash=1D9D0409761EE9C009AB0F7803A8D56B7CD97BCD1D8D429AE00E492CEAF5ED95&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=31917326&Hash=0D76C8F0EE00BE92454386B3176E0FD74547887A86F33860B400727C5609B7BF&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=31917326&Hash=0D76C8F0EE00BE92454386B3176E0FD74547887A86F33860B400727C5609B7BF&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=31917326&Hash=0D76C8F0EE00BE92454386B3176E0FD74547887A86F33860B400727C5609B7BF&A=2&Mi=0


 

Bozcaada Kalesi 

Kalenin ilk olarak ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı tam olarak 

bilinmemektedir. Kale, Fatih Sultan Mehmet tarafından esaslı bir şekilde 

onarılmıştır. 1657 yılında ada Venediklilerden geri alındığında yine 

önemli bir onarım görmüştür. II. Mahmut döneminde1815’te kalenin 

adeta yeniden yaptırıldığını kitabelerden anlamaktayız. Kale, en son 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1996 yılında restore 

edilmiştir.Kale, dış ve iç olmak üzere iki bölümdür. Şimdi boş bir alan 

olan dış kalede cephanelik, tabya yeri, eğitim alanları ve evlerin temel 

izleri vardır. İç kale iki bölümden oluşur. Birincisi giriş bölümü olup iç 

kalenin doğusundadır. İki kapısı vardır.Bu bölümde revir, cami, minare, 

zindanlar ve kışla bulunmaktadır.Ortada levazım deposu, cephanelik ve 

sarnıç yer alır. Günümüzde kalenin iç bölümünde Bozcaada ile ilgili 

tarihi ve etnografik eserlerin sergilendiği bir sergi mekânı bulunmaktadır. 

(ÖZDEM, Filiz (Ed.),Aşklar,Savaşlar,Kahramanlar ve Çanakkale; 

Veysel Tolun, Osmanlı’nın Akdeniz’e Açılan Kapısı. Çanakkale, Yapı 

Kredi Yayınları, İstanbul, 2012, s.11-162. ) 

Evliya Çelebi, Bozcaada kalesini şu şekilde tarif etmektedir:  

 

 “Cezîrenincânib-i şarkıyyesinde, Anadolu tarafı nümâyân bir kaya üzere 

müsebba’ü’ş-şeklve dirsek, dirsek biri birine hâil kuleler ile âraste ve 

dendân bedenler ile pîrâsteolup şeddadî taş bina bir kal’a-i âraste ve 

ra’nâdır. Enderûn ve bîrûni, kapu araları silah alayı ile mâl-â-mâl, 

etrafında kesme amîk hendekler var, kapusu iki kat ve hadîddendir. 

Derûn-ı hisarda epeyce kiremit örtülü hâneleri var. Dizdârı, kethüdâ, 

imâm ve müezzin hâneleri ma’mûrdur. Cebehânesi anbarları, suyolları 

bir hünkâr câmi’i var. Topları gayet şâhâne olup, ta Eşek adalarını 

döver.  Melek Ahmed Paşa’nın bina ettirdiği kulede de serâmed toplar 

vardır. Bu tarafta yel değirmenleri dahi vardır. Varoşunda 19 adet sagîr, 

kebîr kiliseleri var. Ahâlisi ekseriya Rum’dur. Liman kurbunda han ve 

bekâr odalarıvar. Limanı kapulu liman olup 60 pâre patrona gemi yatar. 

Venedikliler gayet güzel tathîr etmişler”.Evliya Çelebi 1315, 309-310. 

Kanunî devrine ait bir tahrîr defterinde Ada’da 63 Hıristiyan, 18 

Müslüman hanesi olduğu görülmektedir. III. Mehmed devrine ait diğer 

bir tahrir defterinde ise Bozcaada’nın padişah haslarından olduğu, 



 

Ada’da beş küçük mahallede 242 Hıristiyan, 55 Müslüman hanesinin 

bulunduğu belirtilmektedir. Mustahfız olarak 37 nefer olup ayrıca 18 

Müslümanhanesi   mevcuttur. Mustahfızların da aileleri ile birlikte 

olduğu muhakkaktır. 1646’da Adadaki muhâfızlar 73 neferden ibaretti. 

1676’da kalede 40 topçu, 20 cebeci vardı. Orhonlu 1969a, 833. 

 

1840 yılında Bozcaada’da beş Müslim /Türk (Alaybeyi, Han, Metris, 

Kale, Han) ve dört Gayrimüslim /Rum (Bayır, Kilise, Orta, Manastır) 

mahallesi bulunmaktadır. 

 

1840’da Adada bulunan Müslim ve Gayrimüslim hane sayısı, erkek 

nüfus ve tahmini nüfus Tablo-1’de verilmiştir. Adada 648 hanede 1421 

Müslim ve Gayrimüslim erkek nüfus yaşamaktadır. Bu hanelerin % 38’i 

Müslim (248 hane), % 62’si ise (400 hane) Gayrimüslim’dir. Adadaki 

erkek nüfusun dağılımına bakıldığında bu oranlar Gayrimüslimlerin 

lehine daha da artmaktadır. Adada yaşayan 1421 erkekten % 65’i 

Gayrimüslim (930 kişi), % 35’i ise ( 491 kişi) Müslim’dir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bozcaada Kalesi yıkılmakta olduğundan kale duvarı yakınlarında ev ve dükkân 

yapımına müsaade edilmemesi. BOA.A.}MKT.NZD… H-03-02-1273-  



 

1840 Tarihinde Bozcaada Kalesi'nde Kaç Nefer Mustahfız  Görev 

Yapmaktaydı 

 XVII. yüzyılın başlarında, Bozcaada Kalesi'nde 37 nefer mustahfız 

görev yapmaktaydı. Defterde bu görevliler, tasarruf ettikleri arazilere 

göre, çiftlik ve zemin başlığıyla kaydedilmişlerdir. Bunlardan başka 

kalenin 5 mahallesinde 20 hâne, 1 mücerred Müslüman ile 242 nefer 

Hıristiyan nüfus yaşamaktaydı. Defterlerdeki yazılış sırasına göre 

mahalleler, Komino Papa, Dimitri, Köse Yorgi, Mihal Kalaton ve Milika 

isimlerini taşıyorlardı. Ada ahalisinin geçim vasıtalarını hububat üretimi, 

bağcılık ve hayvancılık faaliyetleri oluşturuyordu. Bozcaada'dan 1601 

yılında tahsil olunan senelik vergi 45.557 akçeydi ve padişah haslarına 

tahsis olunmuştu. 

*Bozcaada kazası ..BOA- ML.VRD.TMT.d...16037 

Müstahfız Nedir  

*  Yeniçerilik  zamanında kale, hisar ve yurdu koruyan tımarlı asker.  

 * Yeniçeriler kaldırıldıktan sonra kırk yaşını aşmış kimselerin, yedek 

asker hizmetlerinden sonra gelen dört yıllık askerlik süresi 

* Yeniçeriliğin kaldırılmasından evvel, kale, hisar ve memleket 

muhafazasında bulunan kimseler hakkında kullanılan bir tabirdi. İlk 

zamanlardaki müstahfızlık, daim hizmet halinde olduğu için kendilerine 

tımar verilirdi. Sonraki müstahfızlık ise, harp gibi lüzum görüldüğü 

zaman askerlik hizmetine çağrıldığı için bu gibilere yalnız hizmete 

çağırıldıkları zaman, diğer askeri efrat gibi, maaş ve tayin verilirdi.  

* Firar eden Bozcaada kalesi müstahfızlarından yirmi neferin tekrar yerlerine 

gönderilmesi. BOA. AE.SMRD.III.2.89…. H-29-12-1001 

*Bozcaada'ya tabi Katade Tabiyesi müstahfızlarının mevacib makbuzu. 

a.g.tt. BOA. İE.AS..4.36.…H-29-12-1091 

* Gelibolu, İmroz, Taşoz, Limnos, Semadirek kanunnamelerini ve 

Gelibolu livasının Gelibolu, Evreşe, Malkara, Limnos, Bozcaada, İmroz, 

http://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=22582758&Hash=A920EAE963C79E1438F48C6FF6CE3E1F0F665F0094A2A0B716199FB097959BBC&A=2&Mi=0
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Semadirek, Taşoz nahiyeleri kurasının nüfus ve hasılatını ve Gelibolu ve 

Kilidbahir ile mezkur nahiyelerde bulunan kalelerin müstahfızlarına aid 

tımarları ve evkafı havi mufassal tahrir defteri. y.tt… BOA.TT.d. 

* Memalik-i Osmaniyeden Sakız, Midilli, Bozcaada ve İpsara cezireleri 

ile İzmir, Çeşme, Urla, Foçateyn'in gümrük vesaire bazı mukataalarını ve 

Aydın, Sığla, Saruhan, Karesi, Erdek, Bandırma liva ve kasabalarının 

cizye, ispençe, bedel-i avarız, resm-i kahve mukataatiyle isimleri yazılı 

mahallerin diğer mukataalarını üstlenen Hüseyin Ağa'nın gurre-i Ca.1056 

- gaye-i R.1057 tarihine kadar vukubulan tahsilatından çeşitli masraflara, 

salyanelere ve kaleler müstahfızan mevacibleri ve mütekaidin ile cami 

hademe ve duaguyan vazifelerine tediye ve mahsub edilmek üzere 

mültezim tarafından hazineye yapılan teslimatın müfredatını ihtiva eden 

mukataat defteri. BOA… MAD.d. .4595..H-6 -09-1057 

* Rodos, Leryoz, Midilli,  Bozcaada, Sakız kaleleriyle isimleri yazılı sair 

cezire kaleleri müstahfezanından topciyan, cebeciyan, mehteran, 

demirciyan, sentgraşan ve Rodos'un hassa gemileri rüesa ve azeban ile 

Midilli'nin azeban cemaatlerine mensup serbölükleri ve serodacılarıyla 

bu zabitlerin emr ü idaresindeki neferatın isimlerini, ulufelerini, neferat 

adedini ve bunların nerelerde ve ne vaziyette bulunduklarını ve 987 

senesine ait mevaciblerini ihtiva eden kale müstahfızlarının mevacib 

defteri. 

* Galata'nın harc-ı hassa rüesası ve sarayın neccaran, filikaciyan, 

humbaracıyan, makaracıyan cemaatlarıyla Gelibolu, Kale-i sultaniye, 

Kilidbahir, Rodos, Narda, Midilli, Molova, Bozcaada, Sakız, Sinob, 

Taman, Kefe, Kersen, vesaire kaleleri ve tevabiinin dizdarları veya 

kadıları tarafından tahrir edilen defter mucibincemüstahfızan ve 

topçiyan, cebeciyan, rüesa ve gariban cemaatleri ve bölüklerinin 

ağalarıyla serbölüklerinin ve neferleriyle müteferrikalarının 1037 

senesine ait mevacibleri müfredatını ve yekunlarını ve hangi mukataa 

bedelatından tediye olunduğunu ve bazı malumatı ihtiva eden mevacib 

defteri. BOA… MAD.d. .7374..H-29-12--1044 
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Bozcaada  Kale duvarları tamiri  

BOA-.İ..MVL..290-11621 –1270 l-11Hicri  

 

 



 

 

Bozcaada Kalesi'nin tamiri masarıfı. g.tt  BOA 29/Ra/1214 (Hicrî) 

 

 

 



 

 

 

Bozcaada Kalesi'ndeki Topçuyan, Cebeciyan Müstahfızan ve Bevvaban Cemaatleri'nin 

1080 senesi reşen mevaciblerinin ocaklıkları olan Biga Hasları Mukataası'ndan itası. 

AE.SMMD.IV. 53-6127 



 

 

İşlediği suçtan dolayı Bozcaada Kalesi'nde kalebend edilen İzmirli Yeniçeri Abdullah, 

hasta olduğundan İstanbul'a gelmemek ve kendi halinde olmak kaydıyla affedildiği.BOA-

AE.SAMD.III ...202-19549-H-01-12-1141 

kalebend ; bir kaleye kapatılma cezası almış kimse.  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bozcaada halkının Osmanlı Padişahına  teşekkürü havi yazılarının takdimi. a.g.y.tt   

BOA..A.}AMD. 29/Z /1266 (Hicrî)6 Ekim 1850 

  

 

 

 



 

 

Bozcaada Cülüsü Hümayum  

 Osmanlılarda tahta çıkacak şehzadenin padişahlığının ilan edilmesi 

dolayısıyla yapılan merasim.Bu merasim Osmanlı Devleti töreleri 

arasında önemli bir yer tutmaktadır.Çünkü cülus-ı hümayun, İslam 

kültüründen alınan bir takım usul ve teşrifat yanında Oğuz töresinin 

izlerini göstermekte olduğundan, milli bir karakter taşımaktaydı.  

Osmanlı tarihinde ilk defa cülus bahşişi, 1389 tarihinde Kosova 

sahrasında padişah seçilen Yıldırım Bayezid Han tarafından 

kapıkullarına verilmiş ve bu usul Sultan Birinci Abdülhamid’in cülusuna 

kadar devam etmiştir.Cülus bahşişi verilmesi, Fatih tarafından kanun 

haline getirilmiş, Yavuz Sultan Selim Han da cülus bahşişinde ödenecek 

paraları tesbit etmiştir.Bu bahşişten yalnız asker değil, büyük-küçük 

bütün memurlar istifade eder, sadrazam ve şeyhülislama otuzar bin akçe 

verilirdiCülus bahşişi: Cülus bahşişi verme usulü Osmanlılardan evvel ki 

İslam devletlerinde de vardı.Osmanlılar daki cülus bahşişleri iki 

türlüydü. Birisi belli ve kanunda belirtildiği gibi bir defaya mahsus 

olarak verilir, diğeri ise, askerlerin ulufelerine zam suretiyle icra edilirdi. 

Tahta çıkan her padişahın;“Kullarımın bahşiş ve terakkileri 

makbulümdür verilsin.” suretinde lisanen tasdik etmesi ve bu tasdiki 

askerin işitmesi usuldendi.Cülus töreni, kılıç alayı ve türbe ziyaretleriyle 

tamamlanırdı Önce bütün hükümdar türbelerini içine alan ziyaret, 

sonraları sadece Fatih Sultan Mehmed Hanın türbesine yapılır oldu.Yeni 

padişahın cülusu haberi derhal İstanbul’da tellallar vasıtasıyla ve toplar 

atılarak ilan olunurdu. Ayrıca bütün Osmanlı ülkesine fermanlar 

gönderilerek tamim edilir ve şenlikler yapılırdı. Cülus töreninden sonra, 

hükümdar cülus bahşişi dağıtırdı.  

      Yeni padişahın tahta geçtiği, Osmanlı tebeasına fermanla duyurulur 

ve hutbenin yeni hükümdar adına okunması bildirildiği gibi, devlet 

içindeki il darphanelerine gönderilen başka bir hükm-i şerif ile de, 

paranın yeni hükümdar adına basılması bildirilirdi. Bundan başka Kırım 

Hanına da özel bir Kapıcıbaşı gönderilmek suretiyle yeni padişahın cülus 

ettiği haber verilirdi. 



 

 

 

Cülus-ı Hümayun yıldönümü münasebetiyle yapılan bir tören.  

BOA. (TFR1.FTG1/62) 

 

Cülus münasebetiyle  askere verilen yemek. 



 

 

 

 

Bozcaada alındıktan sonra Ordu-yı Hümayun katibi olan Mustafa Efendi marifetiyle 

isimleri yazılı muhtelif nahiyelerinde tahrir olunan bağ, çiftlik, ve ağılların esvabı zuhur 

edip etmediğine ve hüccet verilip verilmediğine göre adlarıyla dönüm ve evlek 

miktarlarını ve Salih Ağa mübaşeretiyle mezkur cezirede yapılan muhasebe icmallerini 

ihtiva eden Bozcaada tahrir defteri. Mustafa Efendi'nin imzasıyla tatbik mührü 

mevcuttur. a.g.tt .BOA-MAD.4777. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bozcaada 

Namazgâh Meydanı Çeşmesi 

 

Sadrazam Öküz Mehmed Paşa’nın Bozcaada’da yaptırdığı çeşmelerin en 

önemlisidir. Kesme tüf ve moloz taşla örülmüş kare planda, sarnıçlı bir 

çeşmedir. Kitabesinde 1703 tarihi görülmektedir. 

Namazgâh Meydanı Çeşmesi Bozcaada’daki az sayıdaki Türk 

Eserlerindenbiridir.Eser,XVIII.yüzyılda İstanbul’da yaygın olarak 

görülen Meydan Çeşmeleri tipindedir. Kitabesine göre çeşme ada 

halkının birlikte meydana getirdiği bir eserdir. Bugüne kadar yayınlara 

geçmemiş olan bir vakfiyeye göre çeşmenin tamir ve diğer giderlerini 

kale komutanı Abdullah Ağa üstlenmiştir. XX. Yüzyılda da ada halkı ve 

yöneticilerinin suyollarının tamirini ortaklaşa gerçekleştirmesi, mimarlık 

tarihimiz açısından farklı bir inşa faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. 

(Alptekin Yavaş) 
 

Çanakkale bombardımanı ve tesiratı / S. M. Tevfik Yayın Bilgisi : Sebilürreşad (Şubat 

1330) : Fiziksel Nitelik : c. 13, sa. 329, sy. 133 



 

 

Bozcaada'da bulunan Koca Alaybeyi Ahmed Ağa Camii hitabet 

görevinin Osman Halife'ye tevcihi. a.g.y.tt…BOA-HAT-156 



 

 

 

 

Bozcaada'da Eğitim Hayatı 

Bozcaada^da eğitim hayatı Bozcaada Alaybeyi Camii avlusunda bir 

medrese inşa ile başlamıştır. H-20-11-1309/16…Haziran …1892 

Bozcaada'da tamir olunan Alaybeyi Camii avlusuna atiyye-i seniyyeden 

bir medrese inşa olunduğuna dair Meşihat'ın tahriri. BOA.MTL.63.104 

H-20-11-1309/1892 

 



 

 

 

Sultan Murad'ın ve Babüssaade Ağası Muzaffer Ağa'nın, ve Serhazin-i Enderun Osman 

Ağa'nın Bozcaada Sultan Süleyman ve Haddad Hacı Ali camileri için vakfettikleri 

nukudun, mütevelli Hacı Ahmed zamanında vakıf nazırı Serhazin-i Enderun Mehmed 

Ağa marifetiyle 1032 senesi Muharrem ayı başından, 1033 senesi Zilhıcce ayı sonuna 

kadar vuku bulan varidat ve masraflarının muhasebesi.BOA-TS.MA..d..7495 

Bozcaada Camileri 

Bozcaada’da 19. Yy sonlarında bir kaynağa göre (salname) 3 cami, 1 

tekke, 1medrese, 1rüştiye mektebi ve birkaç ilk mektep vardı.Ada’da 

Rumlara ait kız veerkek çocukları için de birkaç okul mevcuttu.Bu gün 

Ada’da Köprülü Mehmet Paşa( Cami 1575-1661 (Yalı Camii) Alaybey 

Camii 1700 bir Kilise vardır.‘’ Alaybey Camii Miralay Ahmet Ağa 

tarafından yaptırılmıştır. Alaybey adı buradan gelmektedir. Ahmet Ağa 

kale kumandanlarından biridir. Ali Ağa Camii zamanla harap 

olduğundan yıkılarak yerine yeni bir  cami yapılmıştır. (16.yy)’’ 



 

 

Bozcaada Kalesi Gönüllüyan-ı Yesar Cemaati neferleri Biga Mukataası ocaklığından 

tesviysi.BOA-AE.SAMD.III H-01-08-1118 



 

 

Dergah-ı Ali Cebecileri beşinci ve altıncı bölüklerinden Mahmud, Halil ve Pehlivan 

Mustafa'nın Bozcaada Kalesi'nde kalebent edilmeleri … 

BOA…AE.SAMD.III ...H-08-02-1123  



 

 

Kale ambarında kullanılmaz hale gelen zahirenin denize dökülerek yerine 

yenisinin temini.  BOA..A)  MKT.MVL.00058.00056.0001..23/02/1269..H 

 



 

 

Bozcaada Kalesi içindeki Hüdavendigar  Cami'inin Hazine-i Hassa'dan tamiri.  

BOA..Y)  MTV..294.55.. H-24-12-1324 



 

 

Bozcaada'da bulunan Gazi Hüdavendigar Camii hitabetinin Seyyid Ahmet'in 

kasr-ı yedinden Mehmet Halife'ye tevcihi. a.g.y.tt..BOA-HAT-1552 



 

 

 

 

Bozcaada Kadısı Mehmet mühür ve imzalı müfredat defteri: Bozcaada Kalesi'ne 

lazım olan kundak, tekerlek, döşeme tahtası ve saire ile tamirat için iktiza eden 

mühimmatın cins ve miktarı. a.g.y.tt …BOA-D…006623..H-09-07-1111 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bozcaada'da tamirine başlanan bir yel değirmeninin "kale"ye yakınlığı sebebiyle 

tamirinin mümkün olmadığı…..BOA-DH.MKT..2097-83-10R-1316 (Hicri ) 

 



 

 

Bozcaada Nefy ve Kısas BOA. A.DVNS.NEFY.d.05 

 

 

https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=22547473&Hash=E9B53E6DF80E14DE26FB86472D0E14781F3ED7F30AB46752C92809B8647700F1&A=2&Mi=0


 

 

Bozcaada Hesap Defterleri 

 

*Hesap defteri: İstanbul, Edirne, Yenişehir, Filibe, Selanik, Sofya, Siroz, 

Manastır, Kesriye, Ahyolu, Bozcaada, Sakız Adası, Gelibolu ve yazılı 

vilayetlerin cizyeleri hesabına, her sene valilere, voyvodalara ve 

defterdarlara gönderilen cizye defterlerine, mukataaları voyvodaları 

tarafından cibayet edilmesi meşrut vilayetler, kasapbaşı, pazarbaşı, 

buzcubaşı vesair kaleler yerli neferleri tarafından cibayet edilmek üzere 

defterleri verilen mahaller ile cizye miktarlarını havi. a.g.tt BOA-

TS.MA..d..9678 

*Mühimmat imalat ve masraf defteri: Tophane, arabacılar, humbarahane, 

mehterhane ve tüfenkhanede imal edilen obüs güllesi zarfı, balyemez 

güllesi zarfı, mühimmat kesri ve setri, mühimmat burgusu, hartuç ve 

malzemesi, humbara tabası, isaga edilen toplar, muhtelif çapta obüs 

güllesi, fonya, peşrev, balyemez topları, humbaralar, tüfek, süngü, 

yuvarlak humbara daneleri, kurşunlu fişek, süngü ve sairenin miktar ve 

masrafları ve bu hususlarda anbar mevcudundan verilen eşyanın miktarı 

ve bunların imali için mübayaa edilen mühimmat ve malzemelerin 

miktarı, bahası ve masrafları, müceddeten inşa edilen tüfenkhane, 

palaskahane ve demirhane içindeki sundurmaların masrafları, tersanede 

imal olunan ve mübayaa edilen çadır mühimmatının miktar ve 

masrafları, top arabacıları imalathanesinde yapılan araba ve sairenin 

miktar ve bahası, müceddeten imal olunan araba ve koşum 

mühimmatının bahası, Konya, Selanik, Çanakkale Boğazı'nda Nara 

Burnu ve Köse Burnu Tabyası, Seddülbahr Kalesi, Eski Hisarlık ve Ak 

ve Şahin Tabyaları, Bozcaada, Antalya Kalesi, Kıbrıs Kalesi'ne ve 

orduya gönderilen mühimmatın miktar ve masrafları….BOA-

TS.MA..d..775-0010  

*Mukataalar defteri: Sakız, İzmir, Çeşme, Balat, Urla, Kuşadası, eski ve 

yeni Foçalar ve tevabii iskeleleri, Sakız'da ihtisab, adet-i ağnam, soğan, 

tuz, elvan (tahta), zift ,İpsala ve tevabii mukataaları, beytülmal-i amme 



 

ve hassa, Aydın, Saruhan, Suğla, Karesi, Sakız ve Midilli sancakları, 

Bozcaada, Erdek, Bandırma ve Kapıdağı kazalarında vaki gebran ve 

kıptiler cizyesi, ispenç ve çift bozan, bedel-i avarız, kahve ve kahvehane 

rüsumu ve Hıristiyan yuvaları beytülmali mukataasının Musa isimli 

Yahudiye tevcihi.BOA-TS.MA..d..4183 

  *Nemçe muharebesine başlar iken Hotin taraflarında tutulan Nemçe 

esirleriyle birlikte üç Lehlininde olduğu ve bunların kendileri iltica ettiği 

ve şimdi Boğazhisar'da hapis bulundukları ve Leh prensinin bunların 

bırakılmasını yazdığı fakat İspanya için de buna benzer ricası 

yapılmadığından bunların bırakıldığı takdirde güveneceğini ve bunun 

sadrazama yazılmasına müsade edilmesi hakkında ve Yeniçeri 

Ağalığı'ndan çıkma mirmirindan Ali Paşa'nın Bozcaada'ya nefyedilmiş 

olduğu ve şimdi kendisinin ve ailesinin Bandırma'ya naklini istida 

ettikleri fakat Ordu tarafından nefyedildiği için sadrazama yazılmasına 

müsade hakkında olup Birinci Abdülhamid'in işbu maddelerin tahriri 

sadrazama yazıla hatt-ı hümayunu vardır. a.g.y.tt  BOA-HAT-15-636 

 

*Bender-i Kili, Rusçuk, İstanköy, Soğucak, Midilli, Foça-i Cedid, Foça-ı 

Atik, Trabzon, Molova, Golos, Kavala, Giresun, Kuşadası, Bozcaada, 

Alaiye, Selanik, Bodrum, Samsun, Tirebolu, Sığrı, Amasra, Niğbolu, 

Polathane tabyası, Limni, Niş vesair kalelerdeki topçuların maaşları 

(Büyük Kale).BOA 

 *Bosna, Üsküb ve Yanya eyaletleri ile Girit Kıbrıs, Midilli, Sakız, 

Rodos, İstanköy, Limni ve Bozcaada'ya yazılan tahrirat hülasaları 

(Muhassıllık).BOA-KK..d..5863 

 *Bozcaada'da Havass-ı Humayun'a bağlı yerlerin mufassal tahrir defteri 

sureti.BOA-A)DFE.d..-2295-29z-1341Hicri 

  

 

 

 



 

 
 

 

 

Evliya Çelebi Bozcaada’ya Yolculuk  

1657 yıllarında Bozcaada’ya gelen Evliya Çelebi. 10 çillik yer yer 

abartarak bazen de süsleyerek anlattığı Seyahatnamesinin bir bölümünde 

Bozcaada’nda şöyle bahseder ; Saadetlü  Padişah (Dördüncü Mehmet) 

bazen avlanmaya çıkıyordu.Bir kaç tazı zağar (bir cins av köpeği, tazı.) 

ve doğan haberini alıp çarkçıbaşı Canbolat zade beni padişah emri ile 

Bozcaada muhafızı Sührap Mehmet Paşa’ya gönderdi. 

Evvela on saat deniz kıyısını takiben güneye gidip,Ada karşısında  ve 

Kazdağı kıyılarındaki iskelede atları bırakarak,kayıklarla Eşek 

Adalarından vardiya ile on mil geçip bin güçlük ve zahmetle 

Bozcaada’ya geldik. 

Rum tarihinde,bunun ilk kurucusu Kıdefe kızı Mamaça adlı kadın-kral 

olduğu gösterilir.Sonra Cenevizlilerin eline girip,bu sırada İstanbul’u 

fethe giden Emevi devletinin askerleri buraya da çıkmışlardır.Daha sonra  

yine Cenevizlilerin eline geçen Adayı nihayet Osmanlılar almıştır. 

Bozcaada’nın çevresi altmış mildir. Kıbleye doğru uzun Kazdağı tarafına 

yakındır.Bütün dağ  ve bağlarında misket üzümü olur ki hiçbir tarafta 

benzeri yoktur.Hatta;Kazasker Zahki (Razaki üzümü) Efendi’nin 

bağlarında yetişen yedi çeşit kokulu üzüm buralarda yetişir.Süslü,taş 



 

,köşeli güzel bir kaledir.İçi dışı kapı araları silah ile doludur. Etrafında 

kesme hendekleri vardır. Kapısı iki kat demirdendir. Hisar içinde kiremit 

örtülü epeyce ev vardır.Cephanesi, ambarı,su yolları ve hünkar Camisi 

vardır.Çevresi bin adımdır.Topları gayet şahane olup,ta Eşek Adaları’nı 

döver.Melek Ahmet Paşanın yaptırdığı kalede uzun boylu toplar 

vardır.Bu tarafta yel değirmeni bile vardır.Varoşunda ondokuz adet 

büyük küçük kilise vardır.Halkın çoğu Rum’dur.Liman yakınında han ve 

bekar odaları bulunur.Liman da 60 parça gemi bulunur. 

Her sene Bursa ve Biga sancağı beyleri gelip zeamet ve tımar erbabı ile 

ikibin asker muhafaza eder.Kale Dizdarı (muhafızı)kethüdası (kahya) 

çavuş ve mehterbaşısı,kale neferleri ve liman reisi vardır.İstanbul 

tarafından bir oda yeniçeri ağası ve başçavuşu, katip ile bir oda cebeci 

(asker), bir oda topçu ve dergah-ı ali(padişah kapısı)çorbacıları ve 

odabaşıları her zaman hazır dururlar.Şeriat tarafından yüzeli akçe 

payesiyle büyük kazadır.Sipahi kethüda yeri, mühtesibi (belediye 

memuru)ve bacdarı(vergi tahsildarı) vardır. 

(Evliya Celebi Seyehatnamesi c5s.1642-1643.Üçdal Neşriyat1978) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

İmroz ve Bozcaada'nın tesellümü. (Osm.) BOA. HR.İM…21-45  .M-15-09-1923 

 



 

 

Bozcaada'nın  tesellüm edilmesi. (Osm.)  BOA. HR.İM.. 21-9..M-10-09-1923 

 

 



 

 

Karaağaç arazisi ile Bozcaada ve İmroz adalarına dair olup Türkiye veBritanya 

imparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan tarafından 24 temmuz 1923 

tarihinde Lozan'da imzalanan protokol; 10 muharrem 1342 ve 23 ağustos 1339 

 

 



 

 

Bozcaada ve imroz nahiyelerinin mahallî idareleri hakkındaki 1151 sayılı 

Kanunun (Resmi Gazete ) (Resmî Gazete ile yayımı : 23.7.1964 - Sayı : 11761) 

 

 



 

 

 

 

 

Bozcaada ve İmroz kazalarının idare şekli hakkında kanun tasarısı. 

BCA-4892-30.18.1.1/23.16.14/13-3-1927 

 

 

 



 

 

 

Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin mahallî idareleri hakkındaki 1151 sayılı 

Kanunun 14 ncü maddesinin tadili hakkında Kanun teklifi. 

 



 

 

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 89 

Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin mahallî idareleri hakkındaki 1151 sayılı Kanunun 

14 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki 5713 sayılı Kanunun 

yürürlükten kaldırılması ve 1151 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin yeniden 

yürürlüğe konmasına dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 2/6771, C. Senatosu 

2/133)(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 707)  



 

 

 



 

 

 



 

 

BOZCAADA VE İMROZ KAZALARININ YEREL YÖNETİMLERİ 

HAKKINDA KANUN                                                                  

   Kanun no:1151 

Madde 1- İmroz ve Bozcaadaları, yerel unsurlardan oluşan,  özel 

yönetime tabi ve Çanakkale Vilayeti'ne bağlı birer bucaktır. 

Madde 2- Bu bucaklarda düzenin sağlanması için görevlendirilecek 

memur, yerli halktan atanır. 

Madde 3- Ada'nın genel çıkarlara ait yerel işlerini yönetmekle sorumlu 

bir bucak kurulu bulunur.Bucak müdürünün başkanlığı altında on üyeden 

oluşan bu kuruk iki yıl için seçilir.Ada halkından olup Anayasa'ya göre 

seçmenlik için gereken nitelikleri taşıyanlar bu kurula üye seçerler.Ve 

milletvekilliği niteliklerinin tümünü taşıyanlar da bucak kuruluna 

seçilebilirler. 

Madde 4- Kurul,her yıl bucağın gelecek yıl bütçesini, geçen kesin 

hesaplarını inceleyip görüşmek üzere Ocak ve Ağustos aylarında  iki 

defa en çok birer ay süre ve bucak müdürünün çağrısıyla olağan 

toplantısını yapar.Hükümet veya bucak müdürü lüzum gördüğü 

anda,bucak kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir. 

Madde 5- İller Genel İradesi Kanunu'yla il genel meclislerine verilmiş 

olan görevler, Bozcaada ve İmroz bucaklarında bucak kurullarına 

verilmiştir. 

Madde 6- Toplamı, Ada yerel yönetimi gelirlerinin yüzde birini 

aşmamak koşuluyla başkan ve üyelere her toplantı için kurulca uygun 

bulunacak huzur hakkı verilir. 

Madde 7- Kurulun kararları, yasaya aykırı  ya da görev ve yasal yetkiler 

dışında olarak karşı çıkılmış olursa, kendi kendine ya da bu kararlardan 

şikayeti içeren yazılı başvuru üzerine olayın kararları, Çanakkale İl 

Yönetim Kurulu'nun  görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı'nca her an iptal 



 

olunabilir.Kurulun kararları Ada yerel çıkarlarına aykırılığından dolayı 

karar alınma tarihinden onbeş gün içinde karşı çıkmağa bucak müdürü 

yetkilidir.Bu durumda görüşme tutanaklarıyla karar metni ,bucak 

müdürünün karşı çıkış yazısı Çanakkale Vilayeti'ne gönderilir ve il 

yönetim kurulunca bir karara bağlanır. 

Madde 8- Kurul, belirlenmiş zaman ve yer dışında toplantıdan ya da bu 

kanunla belirlenmiş görevleri yapmaktan kaçınacak olursa, bir ay içinde 

yeniden seçim yapılmak üzere kurulu feshe İçişleri Bakanı yetkilidir. 

Madde 9- Çeşitli yasalarla il özel idarelerine ve belediyeye yönlenmiş ve  

ayrılmış olan gelirler,bu iki adanın özel bütçenin yerel gelirleri 

oluşturur.Yerel gelirlere ilişkin tarife, miktar ve oranları düzenleme ve 

belirleme konusunda genel kurul ve belediye kurullarına düşen görev ve 

yetkiler bu iki adada bucak kurallarına verilmiştir. 

Madde 10- Birinci maddede yazılı hizmetler ve kuruluşlarda görev yapan 

memur ve ücretlilerin aylık, özel ödenek ve ödentileri,bu iki adanın özel 

bütçelerine katılması gerekli yerel harcamaları oluşturur. 

Madde 11-Adaların bucak kurallarınca incelenen ve görüşülen bütçe ve 

kesin hesaplar, Çanakkale Valiliği Yönetim Kurulu'nun görüşü 

alınarak,İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile kesinleşir.Ulaşım ve olağanüstü 

tahsisat nedeniyle bütçede meydana getirilecek değişiklikler aynı yasa 

biçimine tabidir. 

Madde 12- Bucak müdürü, adanın özel bütçesinin ödeme yetkilisi ve mal 

memuru sorumlu saymamdır.Ada yerel malvarlığının veznedarlığını ve 

tahsildarlığını ve diğer alım ve harcama işlemlerini , Adanın mali 

memurluğunu, kurulca belirlenecek aidat karşılığında yerel yönetim 

adına yaparlar. 

Madde 13- Her iki adada dini kuruluşlarla bunlara ait vakıflar,  yerel 

yönetimin gözetimi ve ve Hükümet'in denetimi altında, cemaatlerine 

aittir.Cemaat okulları, hastane ve tedavi yerleri gibi  din dışı kuruluşlarla 

bunlara bağlı ve vakfedilmiş taşınmaz mal varlıkları ve eklentileri tüm 

yasa ve gerekleriyle yerel yönetime devr olunmuştur. 



 

Madde 14-(Bu madde 5/2/1951 tarih ve 5713 sayılı kanunla yürürlükten 

kaldırılmışken, 16/7/1964 gün ve 502 sayılı kanunla yeniden yürürlüğüne 

konulmuştur.)Her iki adada eğitim işleri ve işlemleri, Maarif 

Teşkilatı(Eğitim Kuruluşları) hakkında yasa ile ilköğretim Yasası 

hükümlerine göre düzenlenip yönetilir.Eğitim Türkçe, genel, parasız ve 

din dışıdır.Çocuklarına kendi dini ve dilini öğrettirmek isteyen veliler,  

yeterliliği Hükümet'çe onaylanmış ve dersleri Hükümet'in sürekli 

teftişine tabi bulunmak ve giderleri kendileri tarafından ödenmek 

koşuluyla özel bir öğretmene, genel okul yapıları içinde ayrılacak 

dersliklerde, program ve ders saatleri dışında belirlenecek bir saatte din 

ve dil derslerini okutabilirler.Her iki adada maarif encümeni(eğitim 

komisyonu), ilköğretim kurulu yetkisine sahip olmak üzere bucak 

müdürünün başkanlığı altında, eğitim müffetişi ya da başöğretmen ve 

doktor ile bucak kurulunca kendi üyeleri içinde seçilmiş iki üyeden 

oluşur. 

Madde 15- Yerel yönetimin bucak müdürü tarafından işe alınmış memur 

ve hizmetlilerin Ada halkalarından olmaları şarttır.Gerekli niteliğe sahip 

kimse bulunmadığı durumda öbür ada halkından, bu da bulunmazsa 

Türkiye Cumhuriyeti'nin başka yöreler halkından seçilebilir. 

Madde 16- Her iki adanın yerel zabıta topluluğu adalar içinde ve 

kıyılarında, engelleyici güvenlik, adliye, belediye, sağlık ve hayvan 

sağlığı, avlanma, vergi-resim işlemleriyle yükümlü olmak üzere, 

Jandatma Yönetmeliği'ne göre düzenlenir. 

Yerel zabıta çalışanlarının adalı olması şarttır.Şu kadar ki; İmroz'da 

Bozcaadalı ve Bozcaada'da İmrozlu kişiler çalıştırılması ve adalar 

halkından olan kişilerle zabıta kadrosu tamamlanamadığı taktirde, 

Jandarma Yönetmeliği'ne göre aranan şartları taşımak üzere, ülkenin 

başka yöreler halkından da görev almak mümkündür. Subaylar ve 

astsubayların Jandarma Yönetmeliği'ne göre özel okullarından yetişmiş 

olmaları şarttır.Adalarda bu yerel zabıta örgütünün kurulup yerleşmesi 

tarihinden başlayarak, mevcut polis ve jandarma güçleri değiştirilir. 

Madde 17- Her iki adada oturan nüfus, bucak kurulunca belirlenip 

Vilayet Yönetim Kurulu'nun görüşüyle İçişleri Bakanlığın'dan 



 

onaylanacak sınırlar içindeki yerlere ayrılır. Her mahallede seçim 

hakkına sahip halk kendi içlerinden aynı niteliklere sahip üç kişiyi 

muhtar adayı olarak seçer ve bunlardan birini bucak müdürü muhtar 

yapar.Mahalle ihtiyar heyetlerine verilmiş yasar görevler tekbaşına bu 

muhtarın sorumluluğu altında yerine getirilir. 

Madde 18- Çanakkale Valiliği Özel İdare teşkilatı Bozcaada ve İmroz 

bucaklarını kapsamaz. Her iki bucakta var olan belediye idareleri 

kaldırılmış olup, bunlara ait taşınır-taşınmaz mallar, kayıtlar, görev ve 

işlemler ve tüm gerek ve yüklenimler yerel yönetimlere geçer. 

Madde 19- Her iki adada Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerinin 

bu yasayla bağdaşan hükümleri kalıcı ve geçerlidir. 

Madde 20- Bu yasanın uygulama şeklini belirlemek üzere İçişleri 

Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikler Bakanlar Kurulu kararıyla 

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlük kazanır. 

Madde 21- Bu yasa yayını tarihinden geçerlidir. 

Madde 22- Bu yasa hükümlerini uygulamakla Bakanlar Kurulu 

görevlidir. 

(Resmi Gazete ile yayın ve ilanı: 20 Temmuz 1927, Sayı:638) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bozcaada ve İmroz adaları hakkındaki talimatnamenin, Lozan Antlaşmasının 
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Barış anlaşması gereğince Türkiye'ye kalan Bozcaada ve İmroz kazalarının Çanakkale 

iline bağlanması. BCA..030.11.1.. 08.11.1923 
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Bozcaada kazası -1840 

Bozcaada’nın 1840 yılındaki sosyal ve ekonomik özellikleri hakkında 

veriler ortaya koymak ve bu veriler ışığında bazı değerlendirmeler 

yapmaktır. Çalışmanın kaynağını, Bozcaada’ya ait 16036 ve 16037 

numaralı iki temettuât defteri oluşturmaktadır. Çalışmada, hanelerin 

yapısı, servet ve gelirleriyle vergi yükleri ele alınmıştır. Tarım, bağcılık 

ve hayvancılığa dair bilgiler verilmiştir. Hane reislerinin ad, unvan ve 

lakapları da ele alınan konular arasındadır. Bozcaada, Türk ve Rumların 

birlikte yaşadıkları tek bir yerleşim merkezinden ibarettir. Adanın coğrafî 

ve iklim şartları sadece bağcılığa elverişlidir.(Şerif Korkmaz) 

Hane Başına Düşen Bağ Miktarı  

1840 Yılında Ada’da hane başına düşen bağ miktarı Müslimlerde 4,8, 

Gayrimüslimlerde 4,9’dur. Hane başına düşen tarla miktarı Müslimler 

için 5,1, Gayrimüslimler için 2,4’dür. Hane başına düşen bağ miktarı 

Müslim ve Gayrimüslimler için eşitken, hane başına düşen tarla miktarı 

Müslimlerde daha fazladır. Bu durum, Müslimlerin Ada dışında sahip 

oldukları tarlalardan kaynaklanmaktaydı.Ada’nın üretim yapısına 

baktığımız zaman bağcılık başta gelir.  

 1840 Bozcaada da Tarım ve Hayvancılık 

1840 Tarım Arazilerinin Durumu Neydi  

1840 yılında yapılan  sayımlarına göre, Bozcaada’daki hane sahiplerinin 

5550 dönüm ekili ve dikili arazisi bulunmaktaydı.Bu arazilerin 3263,5 

dönümü bağ ve 2286,5 dönümü tarlaydı.Tarla ve bağların  Bunun dışında  

miktarları  belirtilmeden, sadece adet ve kıymetleri yazılan çiftlik, 

zeytinlik, bahçe, palamutluk gibi ekili ve dikili araziler de  bu defterde 

kayıtlıydı. Bu şekilde Ada’da, Müslimlere ait 9 zeytin ağacı,17 çiftlik, 1 

mezra, 5 mera ve 6 bahçe vardır. Gayrimüslimler ise, 18 çiftlik ve 11 

bahçeye sahipti. 

Tarlalar : Coğrafî ve iklim şartları sebebiyle Ada da tarım yapmaya 

uygun arazi miktarı çok azdır. Bu yüzden tarım faaliyetleri, Ada da 

bağcılık faaliyetleri kadar yoğun değildir. Ada ve Ada dışında hanelerin 

sahip oldukları 388 parça tarla mevcuttur. Bu tarlaların % 66’sı (257 

adet) Gayrimüslimler, % 34’ü (131 adet) Müslimlerin tasarrufundadır. 

Müslimlere aittarlalardan % 30’u (39 adet) ada dışındadır.Bu yerler, 

Ezine, Geyikli, Kestanbol, Darıköy, Pınarbaşı, Şab, Bozköy, Balıklı idi. 

Ada’da Bir Dönüm Tarla Kaç Kuruştu 



 

Ada’da ortalama bir dönüm tarla 64-75 kuruş arasında değişmekteyydi. 

Ortalama bir çiftliğin değeri ise 1000 kuruş civarındaydı. Bu durumda bir 

çiftliğin ortalama 15 dönüm olduğu söylenebilir. Bu şekilde adadaki 35 

çiftliğin toplam 500-550 dönümlük bir araziye sahipti. 

Bağcılık: Bağcılık Bozcaada tarımında önemli bir yere sahiptir. Bağcılık 

ve bahçecilik tarla tarımına göre büyük emekler harcanarak yapılan 

faaliyetlerdi. Nüfusun yoğun olduğu kasaba ve şehir çevrelerinde 

oldukça yaygındı. Bağ ve bahçe ürünleri pazara dönük ürünlerdi. Bağlar 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında imparatorluğun bazı bölgelerinde tarım 

yapılan toprakların önemli bir bölümünü meydana getirmektedir. Bağ ve 

bahçe ürünlerinin, vilayetlerin ziraî üretimleri içindeki payı %1 ile % 32 

arasında değişmektedi. Bozcaada ise bu pay % 68 gibi çok yüksek bir 

orana sahiptir. 3236 dönüm bağın bulunduğu Ada’da halk geçimini 

bağcılıktan sağlamaktaydı. Ada’da ve Ada dışında hanelerin sahip 

oldukları 626 parça bağ bulunmaktaydı. Bu bağların % 62’si (390 adet) 

Gayrimüslimler, % 38’i (236 adet) Müslimler tarafından üzümler hasat 

edilmekteydi. Müslimlere ait bağlardan % 8’i (20 adet) ise Ada 

dışındaydı. Gayrimüslimlere ait bağlardan % 3 ise Ada’da yaşayan 

yabancılar tarafından işletilmekteydi. Bağların Müslüman haneler 

arasındaki dağılımı şöyledir: Adadaki 181 ve Ada dışındaki 9 bağa tek 

kişi sahipti. İkinci bağı Ada’da bulunan 10 ve Ada  dışında olan 10 

kişindi. Üç bağa sahip iki kişi bulunmaktaydı. Gayrimüslim haneler 

arasında bir bağa sahip olan hane sayısı 385, 2 bağa sahip hane sayısı ise 

5’tir. Bozcaada’daki bağlarının % 51’i, 1-4,5, % 35 ise 5-9,5 dönüm 

arasındadır.Sahip olunan bağların büyük çoğunluğu 1-9,5 dönüm 

arasında değişmektedir. 1318 ve 1319 tarihli Cezâyir-i Bahr-i Sefîd 

Salnamesine göre, Ada’da 7000 dönüm bağ  bulunmaktaydı . 

 

 Bozcaada kazası (a.g.t.t.)..BOA. ML. VRD. TMT. 16037...29-12-

1261(Hicri).1840 
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Bir zamanlar Bozcaada çarşı pazarında    dolaşan madeni beş altın-gümüş  mecidiyeler 

 

Esnaf  ve Ticaret:  

En genel çizgileri ile esnaf, şehir ve kasabalarda, mal ve hizmet 

üretimiyle ilişkili herhangi  bir iş kolunun belirli alanında uzmanlaşmış 

olarak çalışanların meydana getirdiği mesleki örgütlenmeler olarak 

tanımlanabilir.Ada’daki esnaf çeşitleri ve sayıları 1840 temettuât  

kayıtlarında tam olarak belirtilmemiştir. Ancak, dükkân sayısının 

bilinmesi de Ada’daki ticarî faaliyetlerin canlılığını göstermesi 

bakımından oldukça önemlidir.Ada’daki Müslimler, 9 mağaza, 29 

dükkân, 1 mahzen, 2 hamam, 7 kahvehane, 2 han, 2 değirmen olmak 

üzere 52 adet ticarî işletme sahibidir. Gayrimüslimlerin sahip oldukları 

ve işlettikleri ticarî işletme sayısı ise 42 mağaza, 45 dükkân, 4 kahve, 4 

değirmen, 6 fırın, 1 han olmak üzere 102 adettir. Ada ile Anadolu 

arasındaki ulaşımı sağlayan deniz taşıtlarının sayısı da defterde 

belirtilmiştir. Buna göre, Gayrimüslimlerin, 12 kayık, 13 pereme, 6 

piyade, Müslimlerin ise 8 kayık, 5 pereme, 8 piyade denilen deniz 

nakliyat vasıtaları bulunmaktadır52. 1876 yılında ise Adada 90 vapur ve 

169 gemi mevcuttur . 

 

Ticaret maksadıyla Bozcaada'ya gelen terzi, tüccar ve sair yabancı 

esnaftan vergi alınmadığını bildiren Bozcaada Kaymakamı Hüseyin 

Safi'nin arizası.BOA. A.}MKT. / 107 - 97  

 



 

 

 

Mecidiye (para) nedir ne demektir ?  

 

1840'ta basılmış ve o zamanın 20 kuruşu değerinde olan gümüş sikke. I. 

Abdülmecit Han'ın bastırmış olduğu ve adını kendinden alan Mecidiye 

gümüş parası 19,945 gr safi gümüş ve 4,110 gr bakırdan oluşuyordu.100 

kuruş değerindeki 1 altın liranın (Altın Mecidiye sikkesi) beşte biri 

değerindeki gümüş para. 

 

Kalp Mecidiye ; Uydurulmuş, benzetilmiş düzme para 

 

Bir zamanlar  Bozcaada’da kalp Mecidiyeler çarşı pazarda cirit 

atıyormuş. 

Bozcaada'da kasaplık yapan Hacı Mehmed'in elinde kalp Mecidiye 

bulunduğundan, kalp para tedavülüne engel olunması. BOA-2079-43-

13Ş-1314 Hicri 

 

 

 
 

Bozcaada'da kasaplık yapan Hacı Mehmed'in elinde kalp Mecidiye bulunduğundan, kalp 

para tedavülüne engel olunması. BOA-2079-43-13Ş-1314 Hicri 



 

 

 

 

 

 Osmanlıda Tüketici Hakları Ve Tüketicinin Korunması  

Osmanlıda Tüketici hakları ve tüketicinin korunması ile ilgili 

düzenlemeler sadece modern toplumlara ait bir özellik değildir. Zira 

adalet temelleri üzerine dayalı Ortadoğu devlet geleneğinde padişahın 

adil olması ve adaleti tesis etmesi, devletin ve sultanın gücünü 

artırmasının önemli bir vasıtası olarak telakki edilmektedir. İslâmî 

anlayış da yönetici-yönetilen arasındaki ilişkiyi sorumluluk temeline 

oturtmuştur. Bu sebeple Osmanlı sultanları tebaya Allah'ın bir emaneti 

olarak bakmışlardır. Bu emanet ve sorumluluk anlayışı Osmanlı 

sultanlarını tebanın her türlü zulüm ve fenalıktan, haksızlıktan korunması 

ve hakkının teslimi hususunda titiz davranmalarını gerekli kılmıştır. 

BOA, Mühimme Defteri, nr. 78, s. 897, Halil İnalcık, "Adaletnameler", 

Belgeler, c. II, sayı 34, Ankara 1965, s. 49; Aynı yazar, "Şikayet Hakkı: 

Arz-ı Hal ve Arz-ı Mahzarlar", Osmanlı Araştırmaları, S. VII-VIII, 

İstanbul 1988, s. 33, 40 

Osmanlı Devleti'nde tüketicinin korunmasının, genellikle en üst 

makamdan en alt makamlara kadar üzerinde hassasiyetle durulan bir 

konu olduğu söylenebilir. Çünkü yönettiklerinden şahsen sorumlu 

oldukları telakkisi içerisinde olan Osmanlı sultanları bu sebeple halkın 

"terfih-i ahvalleri" yani refah seviyesinin yükseltilmesi ve korunması 

hususunda özen göstermişlerdir. Osmanlı Devleti'nde tüketiciyi 

korumaya yönelik olarak muhtelif mekanizmalar işletilmiş, kurum ve 

kuruluşlar oluşturulmuş ve pek çok tedbir alınmıştır. Tüketicinin 

korunmasında geleneksel müesseselerden biri olan ihtisab müessesesi, 

Osmanlı Devleti'nde aynen yürürlükte tutulmuştur. Bu müessesenin 

başında bulunan muhtesibin önemli görevlerinden biri tüketiciyi 

korumak idi. (Said Öztürk) 



 

BOA.C.BLD...17..848..H-05-09-1213 Narhtan ziyadeye eşya ve erzak 

satmasından dolayı  Bozcaada'ya nefyedilmiş olan Mahmutpaşa'da 

Bakkal Süleyman'ın affına dair.  

Bir zamanlar Bakkal dükkanı BOA BOA.C..ZB.. 10.478..H-29-07-1217 

Su Nazırı Mustafa'nın İstanbul'a gelen suları şuna buna satarak halkın su 

hususunda zaruret çekmelerine sebep olduğundan Bozcaada'ya nefyi. g.tt  

 BOA.C.BLD..29.1437..1205..Ziyade baha ile et sattığı gibi diğer 

kasabları da teşvik eden kasab ustalarından Birik Hacı Ali'nin 

Bozcaada'ya nefyi. g.tt 

BOA.C.BLD..1633.H...1246..Narhtan fazla fiyatla peynir satarak halkı 

ızrar eden bir peynircinin te’diben Bozcaada'ya nefyi. g.tt 

BOA.C.BLD..14.675.H-03-11-1205 Sebzeci esnafından ihtikarda 

bulunan dört şahsın Bozcaada'ya nefyi.  

BOA.C.BLD...15.727..H-22-08-1213 Bakkal taifesinden Hacı Süleyman 

çerviş yağının bir okkasını 46 paraya satarak halkı izrar ettiğinden 

Bozcaada'ya nefyedildiği. 

Dergah-ı Âli yeniçerileri neferatından Langa Yenikapısı'nda kömürcü 

Ahmet ile Davut Paşa iskelesinde kömürcülük eden Süleyman nam 

kimseler, kömürü narhtan fazla sattıklarından ve vezinlerini noksan 

tartarak halkı ızrar eylediklerinden diğerlerine ibret olmak 

üzere Bozcaada'ya nef ve hapis cezalandırılması. 

BOA.C.BLD..11.531..H-13-06-1183  
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Bir zamanlar bakkal dükkanı  BOA 

Adadaki esnâf çeşitleri ve sayıları 1840 temettuât kayıtlarında tam olarak 

belirtilmesede Adada bulunan dükkân sayısının bilinmesi  bize Adadaki 

ticarî faaliyetlerin canlılığını göstermesi bakımından oldukça önemlidir. 

Adadaki Müslimlerin, 9 mağazası, 29 dükkânı, 1 mahzeni, 2 hamamı, 7 

kahvehanesi,2 hanı, 2 değirmeni olmak üzere 52 adet ticarî işletme 

sahibidir.. Gayrimüslimlerin sahip oldukları ve işlettikleri ticarî işletme 

sayısı ise 42 mağaza, 45 dükkân, 4 kahve, 4 değirmen, 6 fırın, 1 han 

olmak üzere 102 tanedir. Ada ile Geyik’li arasındaki ulaşımı sağlayan 

deniz taşıtlarının sayısı da defterde belirtilmiştir. Buna göre, 

Gayrimüslimlerin, 12 kayık, 13 pereme, 6 piyade, Müslimlerin ise 8 

kayık,5 pereme, 8 piyade denilen deniz nakliyat vasıtaları bulunmaktadır. 

Pakalın 1983 1876 yılında ise adada 90 vapur ve 169 gemi mevcuttur. 
Bostan 1992, 201 

 

 

Pereme; Eskiden Ege ve Marmara denizlerinde kullanılmış olan, tek 

direkli ve iki yelkenli bir yük kayığı.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zimem defteri Osmanlı dönemi bakkal, manav, kasap gibi esnafın borç çizelgesi, 

borçluların borçlarının yazılı olduğu defterdir. Osmanlı'daki zengin vatandaşlar, 

borçlarını ödeyemeyenlere Ramazan ayında yardımcı olurlardı. Bir de kendi isimlerinin 

bilinmemesini, gizli yapılmasını isterlerdi.BOA 

 



 

Rüsum Vergisi 

Günümüzde aynı şekilde belediyelerden ve birçok kamu kurumundan 

sunulan hizmetlerin karşılığı olarak rüsum vergisi alınmaktadır. Hallerde 

yaş sebze ve meyve gibi ürünlerden yüzde bir oranında toplanır. 

Belediyenin sunduğu su, elektrik gibi hizmetlerde hizmet bedeli olarak 

alınır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belediyelere ek gelir sağlamak 

için aldığı önlemlerle konut, motorlu taşıt, akaryakıt, enerji, atık bedeli 

gibi birçok kalemde belediyelere rüsum ve gelir artışı sağlanmıştır. 

 

 

Zecriye vergisi;  Osmanlı zamanı alınan alkollu ickiler vergisi 

Bozcaada zecriye rüsumuna dair hüküm  BOA. C..ML81.3732..H.1231 

 

Müskirat; Yenilmesi veya içilmesi ile sarhoşluk veren şeyler 

(Osmanlı Dönemi) (Müskir.) İçilmesi ve kullanılması Allah tarafından 

men'edilmiş sarhoşluk veren şeyler. 

Men'i müskirat kanunu 
(Ceridei Resmiye İh >ıeşir ve ilân: 28 şubat 1337 - No. 4)  No.22 

BÎRÎNCÎ MADDE — Memaliki Osmaniye'de her nevi müskirat imal, 

ithal, füruht ve istimali memnudur. 

IKÎNCÎ  MADDE — Müskirat imal, ithal ve nakil ve füruht edenlerden 

müskiratın beher kıy esi için elli lira cezayi nakdî alız ve elde edilen 

müskirat imha olunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Alenen müskirat istimal edenler veya hafiyen 

istimal edipte sarhoşluğu görülenler ya haddi seri veya elli liradan iki yüz 

liraya kadar cezayi nakdî veyahut üç aydan bir seneye kadar hapis 

cezasıyle tecziye olunurlar. 

Sıfatı resmiye erbabından olanlar dahi memuriyetten tardedilir ve bu 

husustaki hükümler kabili itiraz ve istinaf ve temyiz değildir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun tasdiki ve neşriyle beraber içki 

imaline mahsus bilcümle alât ve edevat müsadere edilir. Mevcut içkiler 

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=24&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ07Orqe7bAhXDIJoKHfpRBz04FBAWCDUwAw&url=http%3A%2F%2Fwww.dunyasozluk.com%2Fzecriye-vergisi.html%2F532985&usg=AOvVaw27ApY91D2_b_Qs4AGbGdSs
https://eksisozluk.com/?q=alkol
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=21914721&Hash=B93D32C3EE364E0910734945D3265B0B61C2BB5FD546FF41805F60F5647F989B&A=2&Mi=0
https://www.seslisozluk.net/yenilmesi-veya-i%C3%A7ilmesi-ile-sarho%C5%9Fluk-veren-%C5%9Feyler-nedir-ne-demek/


 

derhal temhir edilir ve iki ay zarfında memaliki ecnebiyeye ihracına 

müsaade olunur. îki ay hitamında mevcut müskirat imha olunur. 

BEŞÎNCl MADDE — Tababette kullanılacak her nevi ispirtolu mevat 

ihtiyaç nispetinde Sıhhiye vekâletince eczanelere tevzi ve sarfiyatı 

kontrole tabi tutulur. 

ALTINCI MADDE — Tababette istimal olunacak ispirtolu mevaddm 

sureti istimal ve sarfı hakkında Sıhhiye vekâletince bir talimatname 

kaleme alınacaktır. 

YEDÎNCÎ MADDE — Bu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'idir. 

SEKÎ.ZÎNCÎ MADDE — Bu kanunun icrayi ahkâmına Dahiliye, Adliye 

ve Sıhhiye vekilleri memurdur, 

 

14- Eylül/ 1336  ve 1 /Muharrem/ 1339 

 

Müskirat gümrük vergisine dair Bozcaada ahalisinin arzuhali. (3. Adi) 

BOA… MVL.86..H..1266 
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Hamam Giriş Bir Akçe 

Bir zamanlar Bozcaada’da çarşı pazarlarda çeşitli loncalar vardı. Başta 

ekmekçiler gelirdi. 2240 gr ağırlığında ekmek yaparlardı. Kirde denilen 

büyük pideleri ise başka loncalar yapardı. Bu pidelerin sadeleri 1760 gr 

,yağlı ve üzeri haşhaş tohumu serpilmiş olanlar ise 880 gramdı. Üçüncü 

loncalar ise çörek imal ederler bunların ağırlığı 1120 gramdı. 25 ölçü una 

bir ölçek yağ kullanılırdı. Tüm bu temel yiyecekleri olan ekmekler o 

dönemde Bozcaada’da 1 akçeye satın alınırdı.Bir zamanlar Bozcaada’da 

bulunan  taş fırında  çalışan işçiler 4 ila 7 akçeye,bir ekmek ustası 8 ile 

12 akçe arası yevmiye alırdı.Bir akçeye İstanbul ve çevresinde ve Edirne 

de 1120 gr koyun eti alınabilirdi.Tavukta ise durum biraz farklı idi. 320 

gr tavuk  bir akçeye satılırdı.Tavuk eti koyun etinden 3-4 kat pahalı idi.O 

dönemde  Bir zamanlar Bozcaada’da 20 çeşit armut,11çeşit üzüm,10 

çeşit erik,9 çeşit elma,8 çeşit kayısı,7 çeşit incir,6 çeşit kavuna rastlamak 

mümkündü. Tüm bu meyveler 2.-2,5  kilosu 1 akçeye satılırdı. Bir 

zamanlar Bozcaada’ya limonlar zorlu yolculukla Midilli Adasından 

gelirdi. Limon akçeden daha kıymetliydi. Ada’da satılan sebzeler ise  

sınırlı da olsa şunlardı. Balkabakları, havuçlar, patlıcanlar, baklalar, 

lahanalar, hıyarlar, pazı, ıspanak, pırasa ve şalgam. Bir zamanlar 

Bozcaada’da bir bakkal dükkanında  satılanlara gelince kuru meyve, bal, 

yağ, susam yağı, pekmez, nar ekşisi, nişasta, keşk (kurutulmuş 

yoğurt)Ada pazarlarında  6 çeşit peynir satılırdı.Eşme Karaman,Midilli 

ve Sofya peyniri, lor, teleme peyniri. Ada’da  helvacılar seyyar ve 

yerleşikti. Helvacılar kırma badem helvası,üzüm helvası,hanegi 

helvalarını satarlardı. Aşçılar börekçiler, başçılar diye ayrılırdı.Aşçılar 

tava büryan satarlardı.Tava büryan tavada kurutulmuş bir etti.Aynı 

aşçılar asma koyun büryanı, köfte kebabı, tandır, şiş kebabı 

satarlardı.Bunların porsiyonu 1 akçe idi 576 gr börek 1 akçeye satılırdı. 

Koyun başı ve paçası ise başçılar tarafından satılırdı.Bunlar  o tarihte 

çarşı pazarda en çok rağbet edilen yiyecekler arasında ilk sırayı 

alırdı.Kanuni Sultan döneminde ekmekler 2.5 hokka 1 akçeye  idi.Ezine 

Hamamına girişte 1akçe idi 

 



 

Bozcaa ya “nefy”  Sürgün  

     Eski çağlardan bugüne kadar kullanıla gelen bir ceza sekli olan 

sürgün;Roma imparatorluğu zamanında ölüme denk sayıldığından suçlu 

eğer idam cezası almışsa bu cezası idama karşılık olarak kabul edilen 

sürgüne tahvil edilebiliyordu.1.Dünya tarihi içinde en uzun yasayan 

devletlerden biri o0lan Osmanlı Devleti’nin de kendine mahsus yazılı 

veya sözlü kuralları vardı. Doğal olarak bu kurallara uymayanlar bir 

şekilde cezalandırıldı. Osmanlı anayasasında bulunan bu cezalardan biri 

de çok ağır bir yaptırımı olan sürgündü. 

 

     Osmanlı döneminde kamu düzenine karsı suç islemek, kalpazanlık, 

sahte evrak düzenlemek, mezhep  değiştirmeye zorlamak,yalancı şahitlik 

adam öldürme veya yaralama, fuhuş, ırza tecavüz, iftira, küfür, hırsızlık, 

veraset anlaşmazlığı,müneccimlik, rüşvet, kaleden suçlu kaçırmak, halka 

zulüm,tezvir ve tevsik, görevi ihmal, keyfi sebepler, çekememezlik,din, 

siyaset, idareten, eşkıyalık, asayişi bozmak,emre itaatsizlik,tehdit,küfür, 

kız kaçırmak, sahtekarlık, rüşvet,edebe aykırı mektup yazmak, şekavet, 

fetva emirlere karsı gelmek, fal bakmak,vergi ödememek, kaçakçılık, 

yasak islerle uğraşmak, miras paylaşımında huzursuzluk çıkarmak, 

devleti zarara uğratmak gibi suçların karşılığı olarak sürgün veya 

kalebentlik cezası verilmekteydi.Bu sürgün ve kalebentlik cezasının 

gerektiren suçlardan en çok isleneni ise kamu düzenine karsı gelmedir. 

Osmanlı Devletinde çeşitli suçlardan hüküm giymiş insanların “nefy” 

denilen sürgün hayatından örnekler kaynaklarda mevcuttur. Osmanlı’nın 

sürgün için en çok tercih ettiği Bozcaada, Midilli, Sakız, Rodos, Kıbrıs, 

Sinop, Fizan, Trablus gibi yerlerde yaşam koşulları da ayrıca mevcuttur. 

Bozcaada Osmanlı devleti tarafından bir sürgünm yeri olarak 

kullanılmıştır.Mesela; Mora Muhassılı (Devlete ait vergi ve resimleri 

toplayan görevlilere verilen ad) Eğribozlu İbrahim Paşa-zada Vezir 

Mehmet Paşa,Sadrazam Halil Hamit Paşa,Doğramacı-zade Kalyonlar 

Katibi Apdullah Efendi ,Sadrazam Ağa Mehmet Paşa, Muhsin-zade 

Mehmet Paşa,Bina Emini (Padişah ve yakınları tarafından kamu 

yararına yaptırılan binaların inşa ve tamir işlerine bakmakla görevli 

kimseye verilen ad.) Mustafa Efendi oğluAtaullah Efendi, Bozcaada’ya 

sürgün edilmişler ve Bozcaada’da bir müddet yaşamışlardır.(Cevdet 

Paşa) 

 



 

 

 

Şam Hadisesi'nden dolayı sürgün olarak Rodos'a gönderilen seksen altı 

kişinin Midilli, Sakız ve Bozcaada ile Limni Adaları arasında taksim 

edilerek hüsn-i muhafazası.BOA- A.}MKT.MVL..137-41.H-08-06-1278  

Yeniçeriliğin ilgasından sonra yeniçerilik iddiasıyla fesat çıkaranlara dair 

nefy defteri. BOA A.{DVN.KLB.d... H-27-06-1249 

Bozcaada muhafazasında olan Ahmed'e: Davut Paşa müderrisi iken 

şeyhülislam olan Mehmet'in sürgün edilmesi.Bozcaada kadısına ve 

dizdarına: Dimetoka kazasında ev basıp kız kaçırdığı iddia edilen Emir 

Şaban isimli kişinin Bozcaada'ya sürgün edilmesi.Darpla ölüme 

sebebiyetten dolayı sürgün cezası verildiği..BOA. H-15-09-1267 

Asitane’de Laleli Çeşme yakınında bulunan Yolgeçen Camii'nin 

müezzini olan Molla Osman’ın uygunsuz hareketleri sebebiyle sürgün 

edildiği Bozcaada’ya vardığı ve kendisine iletildiği ..BOA. H-19-06-

1198 

Bozcaada Ceziresi'ne kalebent olarak sürgün edilen Bosna Defterdar-ı 

Sabıkı Abdullah'ın, Asitane'ye gelmemek ve Bosna'da hanesinde ikamet 

etmesi şartıyla kalebentlikten affı. ..BOA. H-29-04-1142 

Edirne'de hapiste bulunan Edirneli Arnavut Mehmed Efendi'nin 

tararftarlarının şehirde kargaşa çıkarmaları muhtemel olduğundan, bu 

zatın Bozcaada, Gelibolu veya Bursa'ya sürgün edilmesi. a.g.y.tt..BOA.  

H-29-12-1213 

Zeytin yağı tüccarından olup Edremit'ten Gelibolu ve Bozcaada'ya 

nefyedilmiş olan Hacı Hasan ve Mali'nin Midilli Nazırı'nın iş'arı vechile 

afları hakkında. a.g.y.tt. BOA.  H-15-10-1250 

Edremit tüccarından olup Gelibolu ve Bozcaada'ya nefyedilen Hacı 

Hasan ile Mali'nin afları hakkında.BOA. H-15-10-1250 

İmroz Adası ahalisinden Dimitri'nin, uygunsuz hareketlerinden dolayı 

Ahi Çelebi kazasına sürgün edilmesi talebi. BOA. H-02-11-1268 
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Osmanlıda sokakta satış yapan kasap konulu karpostal İstanbul 

Belediyesi Atatürk Kitaplığı 

 

Bozcaada Salhanesi 

Osmanlı Devletinde mezbahalarla ilgili ilk düzenlemeler, Fatih Sultan 

Mehmet tarafından yapılmış ancak izleyen yıllarda mezbahaların teşkilat 

yapısında meydana gelen bozulmalar, devletin mezbahalar üzerindeki 

kontrolünü giderek zayıflatmıştır. On dokuzuncu yüzyıl sonlarından 

itibaren veteriner halk sağlığı çalışmaları kapsamında, modern ve umumi 

bir mezbaha yapılmasına yönelik düşüncelerin gündeme gelmesine 

rağmen gerçekleştirilen girişimlerden uzun yıllar sonuç alınamamıştır. 

Bununla birlikte, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra konu ile ilgili yaşanan 

gelişmeler, umumi mezbaha inşaatı çalışmalarına ivme kazandırmış ve 

1919 yılında Türkiye’nin ilk modern ve umumi mezbahasının temelleri 

atılmıştır.  



 

Tekâlîf-i Şer‘iyye. Tekâlîf-i şer‘iyyenin esasları dörttür: Zekât, öşür 

(çoğulu âşâr), haraç ve cizye. Osmanlılar’da alanı genişletilen ve tekâlîf-i 

şer‘iyye arasında gösterilen vergi türleri ise şunlardır: Cizye, öşür, dimos, 

sâlâriyye, basma akçesi, boyunduruk, ağalık, kulluk hakları, çift akçesi, 

timar sisteminin uygulanmadığı yerlerin eyâlât-ı mümtâze vâridâtı, 

imaretler mâl-ı maktûu, gümrükler, madenler, emlâk-i emîriyye, emlâk-i 

mazbuta, hâsılât-ı mütenevvia, mukātaat ve iltizâmat bedelâtı, selâmet 

akçesi, toprak bastı parası, çit parası, ağnam, kasaphâne, salhâne, 

serhâne, kellehâne, paçahâne bâclarıyla kelle, ayak, ciğer parası gibi 

vergiler ve âdet-i ağnâm, ondalık ağnam, geçit, otlak, yaylak, kışlak, ağıl, 

dem, balta, serçin, derçin, zebhiyye, mürde bâcı, deve, camus, öküz, 

inek, at, ester, merkep, canavar, dönüm, zemin, çift, çiftbozan, tapu, 

âsiyâb, bahçe, bostan, bağ, fevâkih, küvâre, kovan, penbe, harîr, şira, 

mücerred, raiyyet, bennâk, bâd-ı hevâ, caba akçesi, arûs, ispenç, cürm ü 

cinâyet, ihtisap, yava ve kaçkun, beytülmâl resimleri gibi resim ve 

harçlar. Bunlar düzenli biçimde tahsil edildiğinden zekât, öşür, haraç ve 

cizye temel kavramları çerçevesine alınmış veya böyle yorumlanmıştır. 

Ebüssuûd Efendi’nin, Osmanlı timar sisteminin ve hazine gelirlerinin 

temelini oluşturan bu vergileri şer‘î prosedüre uygun şekilde açıkladığı 

dikkati çekmektedir. XVII. yüzyılda bu tür vergilerin şer‘î kategoriden 

çıkarıldığı ve “bid‘at” olduğu gerekçesiyle yasaklandığı da vâkidir.  

Bozcaada salhanesi 1970 yıllarına kadar kullanıldı .Kasap Mustafa ve bir 

özel  iş yapan bir kasap haftanın belirli günlerinde kestikleri hayvanlarla 

(bir inek ,üç kuzu,10 keçi gibi) Bozcaadanın hayvansal gereksinimini 

karşoılamaktaydılar.Bu hayvan kesimlerini daha önceki tarihlerde Rum 

Kasap ……yaparak Bozcaada et gereksinimini karşılamaktaydı.Bu beton 

bina Cumhuriyet döneminde yapılmıştır.(sözel yarih) 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

Köprülü Mehmed ve Bozcaada 

XVII. yüzyılda Venedikliler Akdeniz’de tekrar üstünlüğü sağlamaya 

başladılar. Hatta Osmanlı donanmasını mağlûp ederek Boğaz dışındaki 

bazı adaları ve bu arada Bozcaada’yı zaptedip İstanbul’u tehdit ettiler. 

Köprülü Mehmed Paşa’nın Bozcaada ve Limni’yi geri almak için çektiği 

zorluk, Osmanlı donanmasının kısa zamanda ne kadar âciz duruma 

düştüğünü açıkça göstermektedir. 1654 yılında başlayan Girit seferi 

sırasında kalyonlar kullanılmaya başlanmışsa da bunlar daha ziyade 

“burton” tipi küçük kalyonlardı. IV. Mehmed’in ilk saltanat yıllarında 

kalyona geçmek için hazırlıklara başlandı ve nihayet 1682’de kalyon tipi 

gemiler donanmanın esasını teşkil etti.  

         Hatta kısa zamanda Venedikliler’in Akdeniz’de yarım asra yakın 

bir zaman elde ettikleri sayı üstünlüğü de ellerinden alınmış oldu. 

Kalyonculuk Mezemorta Hüseyin Paşa’nın kaptanpaşalığından itibaren 

gelişmeye başladı ve bu hususta bir de kanunnâme hazırlandı. 

Denizcilikte birinci sınıfı işgal eden kalyon sayesinde Osmanlı 

donanması, 1770 yılında meydana gelen Çeşme faciasına kadar seksen 

yıl müddetle Akdeniz hâkimiyetini tekrar elinde tuttu. 1707’de 

Akdeniz’e açılan Canım Hoca Mehmed Kaptan, yirmi kadar kalyonla 

İspanya kıyıları ile Mayorka adaları tarafına giderek Mesina’ya asker 

çıkarmış, iki kalesini muhasara edip zaptetmiş, mesafenin uzaklığından 

dolayı muhafazasının zorluğunu göz önüne alarak kaleleri tahrip 

ettirdikten sonra birçok esirle geri dönmüştü. (İslam Ansiklopedisi) 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boynu Eğri Mehmet Paşa 

 

(ö. 1076/1666) 

 

Osmanlı sadrazamı. 

 

Canik’te doğdu. Öldüğü zaman yaşının doksanı geçtiği bilindiğine göre 

1576 yılı civarında doğmuş olmalıdır. Hayatının ilk dönemleri hakkında 

bilgi yoktur. Genç yaşta vezir Demirkazık Halil Paşa’ya intisap etti ve 

onun kethüdâlığını yaptı. IV. Murad’ın doğu seferlerine katıldı ve birçok 

yerinden yaralar aldı. Bu seferlerden birinde zehirli bir okla boynundan 

da yaralandı. “Boynueğri” veya “Boynuyaralı” lakabını alması bu 

yüzdendir. 

 

Halil Paşa’nın ölümünden sonra Musâhib Silâhtar Mustafa Paşa’nın 

kethüdâsı oldu. Daha sonra arpa eminliğine ve birkaç defa çavuşbaşılığa 

getirildi. Ardından sırasıyla Kastamonu sancak beyliği, Halep, Şam ve 

1648’de Anadolu beylerbeyiliklerinde bulundu. Bu görevde iken İpşir 

Paşa, Abaza Hasan Ağa ve Topal Mehmed Paşa’nın isyanlarını bastırdı. 



 

Bu arada adı bazı zulüm olaylarına da karıştı. Fakat Köprülü Mehmed 

Paşa’nın tavsiyesiyle Vâlide Turhan Sultan’a sığınarak affedildi. 1650’de 

kubbe vezirliğine getirildi. Ertesi yıl Kanije muhafızlığına gönderildi, 

ardından ikinci defa Şam beylerbeyiliğine tayin edildi. Bu sırada yaşı 

seksen civarındaydı. 1656’da şeyhülislâm Hocazâde Mesud Efendi’nin 

tavsiyesi üzerine sadrazam oldu. Bu tarihte Venedik donanması 

Çanakkale Boğazı’nı kapatmış, Bozcaada, Limni ve Semadirek adalarını 

da işgal etmişti. Mehmed Paşa’nın ilk işi bazı devlet memuriyetlerine 

kendi adamlarını getirmek oldu. Yakın adamlarından Saçbağı Mehmed 

Paşa’yı baş defterdarlığa getirirken kendisinin veziriazam olmasını 

sağlayan Hocazâde Mesut Efendi’ye ve Kadızâdeliler’e sırt çevirdi. 

Venedik tehlikesine karşı başlıca icraatı, düşman donanmasının 

Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’a gelmesi ihtimaline karşı İstanbul 

surlarının deniz tarafındakilerini sağlam ve bakımlı göstermek için 

badanalatmak oldu. Ayrıca Ahırkapı-Yedikule arasındaki burçlar 

üzerinde bulunan evleri yıktırdı. Bunun üzerine İstanbul halkının bir 

kısmı evlerini satıp Anadolu yakasına geçmeye başladı. Çanakkale 

Boğazı’nın Venedik donanması tarafından kapanmış olması da 

İstanbul’da eşya ve yiyecek fiyatlarının artmasına yol açtı.  

Kadızâdeliler vaazlarında Mehmed Paşa’yı rüşvet yiyici ve zalim biri 

olarak nitelerken Mesud Efendi de Vâlide Sultan’a başvurarak onun 

görevden alınmasının uygun olacağını belirtiyordu. Bunun üzerine 

Mesud Efendi çocuk yaştaki padişah IV. Mehmed’i tahttan indirerek II. 

Süleyman’ın tahta geçmesi için bir komplo hazırladı. Ancak durum 

anlaşılınca Bursa’ya sürüldü ve idam edildi. Böylece Boynueğri Mehmed 

Paşa bir düşmanından kurtulmuş oldu. İstanbul’da bu hadiseler olurken 

Osmanlı-Venedik savaşı vahim bir hal almıştı. Vezîriâzam ise acz 

içindeydi, ayrıca adı rüşvet ve yolsuzluk olaylarına da karışmıştı. 

 

Nihayet ordu ve donanmayı zamanında sefere hazırlayamaması 

yüzünden sadrazamlıktan alındı (14 Eylül 1656), yerine Köprülü 

Mehmed Paşa getirildi. Bir süre Yedikule Zindanı’nda hapsedilen 

Mehmed Paşa ardından Malkara’ya sürüldü, fakat daha sonra İstanbul’a 

dönmesine izin verildi. Eyüp’teki Şah Sultan Zâviyesi civarındaki 

yalısında on yıl kadar daha yaşadı ve Receb 1076’da (Ocak 1666) öldü. 



 

Silâhtar Fındıklılı Mehmed Ağa’ya göre mezarı Eyüp’te (Târih, I, 411), 

Ayvansarâyî’ye göre ise (Hadîkatü’l-cevâmi‘, I, 150) Divanyolu’ndaki 

Atik Ali Paşa Camii hazîresindedir. Bunlardan ikinci ihtimal daha 

kuvvetlidir. Mehmed Paşa’nın Halep’te gayri menkulleri ve vakıfları 

vardır. 

 

Gençliğinde özellikle savaşlardaki cesareti ve yiğitliğiyle tanınan 

Boynueğri Mehmed Paşa’nın yaşlılığında getirildiği sadrazamlık 

makamında başarılı olmadığı kaydedilmektedir. Ölümüne “şeref yâfte” 

ifadesiyle tarih düşürülmüştür. 
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I . Abdülhamit saltanatında,31 Temmuz 1782 - 31 Mart 1785 tarihleri arasında 

sadrazamlık yapmış Osmanlıda mühendishaneyi kuran Bozcaada’da başı kesilen 

Sadrazam Halil Hamit Paşa ile ilgili bir belge BOA.HAT.0587/28838. 



 

 

 27 Nisan- 1785  tarihinde katledilen ve başı 2. Mayıs’da İstanbul’a getirilip tşir 

edildikten sonra ailesi tarafından Haydarpaşa’da İbrahim Ağa Karakolu’ndan  

Karacaahmet’e giden yolun sol tarafına defnedilmiş Halil Hamid Paşa bedenide 

Bozcaada Alaybey Camii avlusundaki küçük mezarlığa gömülmüştür. Osmanlı 

Sadrazamı Halil Hamid Paşanın-Fransız ressam  tarafından yapılan karakalem resmi 

(TM. V. (1936) -s..214) 



 

 

 

 

 

Halil Hamid Paşa bedenide Bozcaada Alaybey Camii avlusundaki küçük 

mezarlığa gömülmüştür Mezarı üzerinde bulunan kitabe şudur; 

 

Hüvelbaki 

Sadr-ı a zam-ıesbak 

merhum ve mağfür el-muhtac 

ila rahmet-iRabbihi’I-gafur 

Halil Hamit Paşa ruh-ı 

şerif içün el fatiha 

Sene 1199 

 

 Halil Hamit Paşa 

       Aslen Ispartalı olup 1149’da (1736) doğdu. 1699 Karlofça 

Antlaşması ile gerileyen, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile Rusya 

karşısında ağır bir yenilgiye uğrayan Osmanlı Devleti’nin yenileşme ve 

ıslah zaruretini, seleflerinden bazıları gibi yalnızca idrak etmekle 

kalmayıp bütün hayatî tehlikeleri göze alarak bunu uygulama azim ve 

cesaretini göstermiş olan nâdir devlet adamlarından biridir.Küçük yaşta 

babası Hacı Mustafa Ağa ile birlikte İstanbul’a geldi ve tahsiline burada 

devam etti.Önceleri Bâbıâli Divan Kalemi’ne alındı, beylikçi yanında 

kâtip oldu.Daha sonra Eflak Voyvodalığı kapı kethüdâsı olan 

İstavrikizâde’ye kâtiplik yaptı, onun katli üzerine tekrar Bâbıâli’deki 

kâtiplik görevine döndü.Devrin nüfuzlu şahsiyetlerinden Darphâne 

Emini Râif İsmâil Efendi’nin tavsiyesiyle Âmedî Kalemi’ne alındı; bu 

arada beylikçiliğe ait hizmetleri gördü, başarısı dolayısıyla hâcegânlığa 

terfi etti, nihayet bizzat âmedci oldu. Bâbıâli’deki çeşitli kalemlerde 

yetişerek yükselen Halil Hamîd Efendi devlet teşkilât ve işleyişini çok iyi 

öğrenmişti. 1779’da büyük tezkireciliğe yükseldiği gibi reîsülküttâblığa 

da en yakın aday oldu. Nihayet reîsülküttâblığa ve 1780’de de Sadrazam 

Silâhdar Karavezir Mehmed Paşa’nın kethüdâlığına getirildi. 1781’de 

yeni sadrazam Bolulu İzzet Mehmed Paşa tarafından sadâret 



 

kethüdâlığından azledildi. Kısa bir müddet için daha aşağıda bir 

memuriyet olan Tersâne eminliğini sürdürdü. Bolulu İzzet Mehmed 

Paşa’nın azli sırasında bizzat I. Abdülhamid’in emriyle ikinci defa 

sadâret kethüdâlığına getirildi (1782). Yeni sadrazam Yeğen Mehmed 

Paşa’nın dört ay kadar süren kısa sadâretinden sonra da sadrazam oldu 

(31 Aralık 1782). Halil Hamîd Paşa’nın sadâreti, Kırım meselesi 

yüzünden Rusya ile tırmanan krizin had safhaya ulaştığı yıllara rastlar. 

1783’te Rusya’nın Kırım’ı ilhakını ilân etmesi, savaş hazırlığı yetersiz, 

ancak Kırım’ın elden çıkması infialiyle oluşan kamuoyu baskısını bütün 

ağırlığı ile üzerinde hissetmekte olan devleti çaresiz bir durumda 

bırakmıştır. Kırım’ın ilhakının sessizce karşılanması, bir beyannâme ile 

bile olsa protestoda bulunmanın Rusya ile hazırlıksız bir savaşa yol 

açacağı endişesi ve nihayet Rusya’nın, bu ilhakın resmen kabul 

edilmesinin belgeleneceği bir senet verilmesi talebiyle ortaya çıkması, 

Halil Hamîd Paşa sadâretinin en önemli konularından birini teşkil 

eder.18 Aralık 1783’te yapılan, bütün devlet büyükleriyle ulemânın 

katıldığı, ancak kamuoyundan özellikle gizli tutulan bir toplantıda, başta 

devrin büyük ismi ve perde arkasındaki güçlü şahsiyeti Cezayirli Gazi 

Hasan Paşa olduğu halde katılanların oy birliğiyle Kırım’ın ilhakını 

tanıyan bir senet verilmesi kabul edildi. Ayrıca yine Halil Hamîd 

Paşa’nın görüşü doğrultusunda, henüz hazırlıkların tamam olmadığı 

gerekçesiyle ve hezimetle bitecek yeni bir mücadelede daha fazla yer 

kaybedilmesinin önüne geçmek için Rusya ile yeni bir savaş da göze 

alınmadı.Rusya ile olan münasebetler, askerî ıslahatın “motoru” olma 

özelliğini bu son gelişme karşısında da gösterdi ve bu durum Halil 

Hamîd Paşa’nın faaliyetleri içinde en önemli ve şahsı için tehlikeler 

doğuran en hassas konuyu oluşturdu. Yapılması gereken ilk iş Yeniçeri 

Ocağı’nın ıslahı idi. Bu ise her şeyden önce mevcudun yoklanması ve 

fiilen hizmet vermeyenlerin ellerine geçmiş olup ancak onda biri ocak 

elinde bulunan “esâmî”lerin açığa çıkarılması gibi geniş bir menfaat 

çevresinin muhalefet ve düşmanlığını üzerine çekecek bir hareketi 

göğüslemek demekti. Ulûfenin kırdırılmak suretiyle alınıp satılmasını da 

yasaklayan Halil Hamîd Paşa, esâmî iradı ile geçinenlerin ellerindeki 

esâmîlerin hükümsüz olduğunu ilân ederek yoklamalar sonucunda açıkta 

ve gizlenmiş bulunan binlerce mahlûl esâmînin hazineye devredilmesini 

sağladı.  



 

 

Askerî teknik sınıfların zamanın savaş usul ve ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek bir hale getirilmesi ve sürekli eğitim içinde olmaları için 

giriştiği icraat, Sürat topçularının yeniden teşkili, Lağımcı ve Humbaracı 

Ocağı’nın ıslahı, her türlü askerî mühendislik bilgilerinin verilmekte 

olduğu, ancak ihmale uğramış olan mühendishânenin yeniden elden 

geçirilmesi ve genel planda bütün bu işlerde bilgi ve tecrübelerinden 

istifade etmek amacıyla özellikle çok sayıda Fransız uzmanın hizmete 

alınması gibi çeşitli boyutlardadır.Avrupa’da olduğu gibi dakikada sekiz-

on atış yapabilecek kadar seri ve isabet kaydedecek kadar da mahir olan 

Sürat topçuları sınıfı III. Mustafa’nın saltanatının son yılında (1774) 

teşkil edilmiş, ancak kısa zamanda ihmale uğrayarak kaldırılmıştı.Halil 

Hamîd Paşa bu sınıfı daha mükemmel bir şekilde yeniden kurdu. 

Fransızlar’dan teknik yardım ve öğretmen temin etti. Sürat topçularının 

sayılarını arttırdı ve onlara dair bir nizamnâme hazırlattı.Lağımcı ve 

Humbaracı Ocağı için de aynı şekilde yoklamalar yaptırıp esâmîlerin 

hizmet erbabı elinde bulunmasına dikkat edilmesini sağladı ve bunlarla 

ilgili belirli programlı tâlimler hazırlattı, nizamlarının tam olarak 

uygulanmasına çalıştı.1773’te açılmış bulunan Mühendishâne-i Bahrî-i 

Hümâyun’un ihyası Halil Hamîd Paşa’nın özellikle önem verdiği bir 

konu oldu. De Lafitte, Moniye gibi Fransız mühendisler yanında 

Gelenbevî İsmâil Efendi gibi Türk hocalar tayin edildi. Bu arada yeni 

talebe kaydolunarak ordunun her türlü mühendislik hizmetine cevap 

verebilecek elemanların yetiştirilmesine gayret edildi.Kırım’ın verilen 

senede rağmen tekrar bir büyük savaş sebebi olacağı gerçeğini daima göz 

önünde tutan Halil Hamîd Paşa, Rusya ile girişilecek yakın gelecekteki 

bir savaşın bütün tedbirlerini kusursuz bir şekilde almakla büyük bir 

hizmet görmüştür. Kafkas cephesinin ve Balkanlar’daki serhad 

kalelerinin Rusya’ya karşı takviyesi sürerken Avusturya’nın Rus yandaşı 

politikasını da göz ardı etmedi; Bosna taraflarındaki kaleleri silâh, 

cephane ve yiyecek maddeleriyle doldurdu ve tahkim etti. Hatta 

ölümünden sonra, beklendiği gibi 1787-1788 savaşı çıktığında Sadrazam 

Koca Yûsuf Paşa bu sefere kendisinin değil Halil Hamîd Paşa’nın 

çıktığını söylerken yapılan olağan üstü tahkimatı ve hazırlığı ifade etmek 

istemişti. Gerçekten yığılan mühimmat seferin ilk üç yılındaki ihtiyacı 

karşılayabilecek durumdaydı.  Halil Hamîd Paşa, Rus tehlikesine karşı 



 

dış politikada Fransa’nın dostluğuna büyük önem vermiş ve bu hususta 

Rus-Fransız çekişmesinden faydalanmak istemiştir. Fransa’nın tesirinde 

kalmış olmakla beraber bu devletle ortak düşmana karşı askerî ve teknik 

iş birliğini geliştirmekte başarılı olmuştur. Küçük Kaynarca ile biten 

büyük savaşın açtığı yaraların, Kırım’ın kaybı ile oluşan büyük göçlerin 

ve harbin malî yüklerinin genel tabloyu daha da ağırlaştırdığını gören 

Halil Hamîd Paşa, birtakım köklü tedbirlerle bu gelişmeyi durdurmaya 

çalıştı. Özellikle Hindistan ve diğer yerlerden gelmekte olan pahalı 

kumaşların kullanımını yalnız yasaklamalarla önlemeye çalışmadı, bu 

malların yerli üretimini sağlamak için de birtakım teşebbüslerde 

bulundu.1784’te İsveç elçiliğinde tercüman olarak bulunan D’Ohsson’a 

açıkladığı gibi Halil Hamîd Paşa, devlete bütünüyle yeniden şekil 

verecek kapsamda köklü bir reform projesine sahipti.D’Ohsson’un 

naklettiklerinden anlaşıldığı kadarıyla paşa, ziraî sahada yapılacak geniş 

ıslahatla üretimin arttırılmasını planlamakta, idaredeki her türlü kötülüğü 

ve aksaklığı ortadan kaldırmak için bir dizi tedbire teşebbüs etmeyi 

tasarlamaktaydı. Ordunun yanında özellikle donanmaya da önem vererek 

bu iş için İsveç’in yardımını temin etmeye çalışıyordu. Halil Hamîd 

Paşa’nın, artık bir Rus-Osmanlı denizi haline dönüşmüş bulunan ve 

Rusya’nın artan gücüyle yalnız askerî değil ticarî açıdan da Rus denizi 

olma durumundaki Karadeniz için düşündükleri ise ayrıca ilgi çekicidir. 

Halil Hamîd Paşa, özellikle 1783 Rus-Osmanlı Ticaret Antlaşması’ndan 

sonra bu denizde oluşan Rusya’nın tek taraflı üstünlüğüne bir son 

vermek amacıyla Karadeniz’i bütün devletlerin ticarî gemilerinin 

faaliyetine açmayı tasarlamaktaydı. İki yıl dört ay kadar devam eden 

sadrazamlığını çok başarılı bir şekilde sürdüren ve bizzat I. 

Abdülhamid’in, hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti çeşitli vesilelerle 

gözler önüne serdiği Halil Hamîd Paşa, 20 Cemâziyelevvel 1199 (31 

Mart 1785) tarihinde sabaha karşı âniden azledilerek Gelibolu’ya 

sürgüne gönderildi ve bütün mal varlığına el konuldu.Halil Hamîd Paşa 

hemen idam edilmedi; burada ikamete mecbur tutulduktan bir müddet 

sonra kendisine Mekke-i Mükerreme şeyhülharemliği ve Cidde sancağı 

ilâvesiyle Habeş eyaleti verildi.1785 Nisanını hazırlıklarını sürdürmekte 

olduğu Bozcaada’da geçiren ve aynı amaçla yol tedariki görmek üzere 

İstanköy adasına geçip orada beklemesi emredilen Halil Hamîd Paşa 

burada yeni tayin edildiği valilikten azledildi. İdamı için ferman 



 

çıktığından, bu işle görevlendirilen ve Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın 

adamlarından olan Karakethüdâzâde Ali tarafından öldürülerek (27 

Nisan 1785) kesik başı İstanbul’a gönderildi ve Ortakapı’da teşhir edildi 

(Mayıs 1785). Vücudu Bozcaada’da defnedilip kesik başı daha sonra 

Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına gömülmüştür.Halil 

Hamîd Paşa’nın bu âni azli ve padişahın şahsına karşı gösterdiği infial, 

görevden alınıp sürgüne gönderilmesinin ve ardından da idamının 

fevkalâde bir sebebe dayandığı ihtimaline kuvvet kazandırmıştır. Bu 

durum, Halil Hamîd Paşa’nın yaşlı padişahı tahttan indirerek onun yerine 

genç şehzade Selim’i geçirmeyi planladığı ve bu tertibinin ortaya çıktığı 

şeklinde yorumlanmıştır. Böyle bir hareketin içinde oldukları belirlenen 

Şeyhülislâm Dürrîzâde Mehmed Atâullah Efendi, önceki Yeniçeri Ağası 

Yahyâ Ağa ve Vezir Râif İsmâil Paşa’nın da görevlerinden uzaklaştırılıp 

bir süre sonra katledilmiş olmaları bu ihtimali güçlendirmektedir. Ancak 

Kırım’ın Ruslar tarafından ilhakına sessiz kalmasına karşı kamuoyunda 

duyulan derin infial yanında girişmiş olduğu reformların, özellikle askerî 

kadroların yoklanmasından ötürü menfaatleri zedelenen kesimlerin 

düşmanlığını üzerine çekmesi ve perde arkasında kendisinden önceki ve 

sonraki bütün sadrazamlara tahakküm ederek onların icraatlarında etkili 

olan, I. Abdülhamid’in mutemedi ve Atabek-i Saltanatı Cezayirli Gazi 

Hasan Paşa’nın muhalefetine yol açması, padişahı tahttan indirme 

isnadıyla gelişen azli ve katlinin başlıca sebebi olsa gerektir.Hakkında 

bilgi veren bütün kaynaklar ondan devlet işlerine vâkıf, değerli, tecrübeli, 

meselelere cesaretle el atan bir ıslahatçı olarak söz etmektedir.Halil 

Hamîd Paşa zamanına göre açık düşünceli bir devlet adamıydı. Fransız 

ressamlarına resmini yaptırmış ve İstavrikizâde’nin kâtipliğinde 

bulunduğu zamana işaret eden, idamının ardından aleyhtarlarından bir 

şairin söylediği, “Kâtib-i İstavrâki farmason-ı bedneseb” mısraı ile ima 

etmek istediği üzere muhtemelen masonluğa intisap etmiştir. Pek çok 

insanın elinden tutan Halil Hamîd Paşa, Yûsuf Ziyâ Paşa, Ahmed Resmî 

Efendi, şairlerden Sâmi ve Sünbülzâde Vehbî efendiler, Vak‘anüvis 

Sâdullah Enverî Efendi gibi kişileri de himaye etmiştir. Ayrıca birçok 

hayratı da vardır.Doğduğu yer olan Isparta’da Hacı Abdi Efendi Camii’ni 

genişletmiş, burada suyunu getirterek yaptırdığı bir şadırvandan başka 

bir de müstakil kütüphane inşa ettirmiş ve 449 cilt kitap 

vakfetmiştir.Burdur’da Çeşmecizâde Medresesi’nde de bir kitaplık 



 

kurdurmuş ve buraya da kitaplar vakfetmiştir (1783). İstanbul’da 

Kasımpaşa’da Sahaf Muhyiddin Camii avlusunda annesi Zeyneb 

Hanım’ın adına bir çeşme yaptırmış, Bâbıâli önündeki o zamanlar dar 

olan yolları genişletmiş ve kapının köşesine bir çeşme inşa ettirmiştir. 

Davutpaşa İskelesi yanında Sa‘diyye tarikatından kadem-i şerif şeyhine 

bir tekke yaptırmış ve şehrin bazı semtlerindeki kaldırımları tamir 

ettirmiştir.(İslam Ansiklopedisi)  

Halil Hamîd Paşa kütüphanesi 

1197 (1783) yılının sonlarında düzenlenen vakfiyesinden anlaşıldığına 

göre Isparta’daki kütüphane, Halil Hamîd Paşa’nın Hacı Abdi Efendi 

Camii içinde yaptırdığı kâgir binada bulunmaktaydı. İki hâfız-ı kütüb, bir 

bevvâb ve bir ferrâşın görevlendirildiği kütüphaneye başlangıçta 449 cilt 

kitap konulmuştur. Vakfiyede ayrıca hâfız-ı kütüblerin kütüphane 

kurucusunun tahsis ettiği evlerde oturacakları ve şehir müftüsünün her 

hafta kütüphaneye gelip kitapları sayacağı belirtilmiştir. Halil Hamîd 

Paşa Kütüphanesi koleksiyonu, daha sonraki yıllarda yapılan bağışlarla 

ve Eğridir ilçesindeki Yılanlıoğulları’ndan Şeyh Ali Ağa’nın 

kütüphanesinden nakledilen eserlerle oldukça zenginleşmiştir. Bugün 

kitaplar, 1969 yılında yaptırılan yeni kütüphane binasında muhafaza 

edilmektedir.Halil Hamîd Paşa’nın Burdur’da kurduğu kütüphane 

hakkında ise fazla bilgi yoktur. M. Zeki Oral’ın tesbit ettiği bir kitabın 

baş tarafındaki vakıf kaydına göre Halil Hamîd Paşa Burdur’da 

yaptırdığı kütüphanesine de bazı kitaplar vakfetmiştir. Vakıf kaydı 1197 

(1783) yılına ait olduğuna göre bu kütüphane Isparta’daki kütüphane ile 

hemen hemen aynı tarihte kurulmuştur. Bir arşiv kaydında Halil Hamîd 

Paşa’nın Burdur’da Çeşmecizâde Medresesi’ne koyduğu kitaplardan 

bahsedilmektedir.Anlaşıldığı kadarıyla Halil Hamîd Paşa Burdur’da 

müstakil bir kütüphane kurmamış, medrese içinde bir kütüphane tesis 

etmiştir. Yine   M. Zeki Oral’ın  tesbit ettiğine göre bu kütüphanede   117 

cilt kitap bulunduğu rivayet edilmiştir. (İslam Ansiklopedisi) 



 

 

 

 

 

     Halil Hamit Paşanın Karacaahmet mezarlığında bulunan  mezar taşı 



 

 

Paşa’nın Kesik Başı Halefi Paşa’nın Önünde. Der Neu-eröffneten 

Ottomanischen Pfortenn Fortsetzung. Augsburg 1701. Bayerische  

Staatsbibliothek E Slg/ 2 Turc.39-2, s. 432. 
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Kürek Cezaları  

Osmanlı donanmasının kürekçi ihtiyacını karşılamak için bazı suçlulara 

verilen cezanın adı  kürek cezası idi.Hapis cezasının ağırlaştırılmış hali 

idi.Donanmanın kürekçi ihtiyacı savaş esirleri, köleler ile 

karşılanıyordu.Donanmanın yeterli olmaması durumunda  devlete karşı 

işlenen bu suçlara çarptırılanlar  cezalarını kürekçi olarak çekerek 

tamamlıyorlar donanmada bu ihtiyacını bu suçlularla karşılanmakta idi.O 

dönemde sadece Osmanlılar değil Avrupa devletleri de savaş esiri olan 

Müslümanları en ağır şekilde ve en kötü koşullar altında küreğe 

koyarlardı. Osmanlıda kürek  cezasına sıradan suçlular değil ağır suçları 

işlemekte ısrar edenler bu cezaya çarptırılırdı.Örneğin meskene tecavüz 

gibi suçları alışkanlık haline getirenler insanlara bir daha zarar ziyan 

vermesinler diye bu cezaya çarptırıldı. Avarız vergisi, belirli tarihlerde 

sadece savaş durumunda ihtiyaç olduğu durumlarda toplanan vergini adı 

idi.17. yüzyılın sonlarında normal veri olarak toplandıDonanmanın 

kürekçi ihtiyacı olduğu durumlarda  Osmanlı avarız vergisi olarak ta 

kürekçi toplardı. Devletin kürek cezaları devletin ve  mağdurlarını af 

yetkisi bulunmakta idi.Bunlara çeşitli gerekçeler olabilirdi.Şayet suçlu 

küreğe vurulduğunda bakmakla yükümlü ailesinin perişan olması önemli 

af sebeplerinden biri olabiliyordu.Bu suçlunun tekrar suç işlemeyeceğine 

inanılırsa bu suçlu af edilirdi Bazı suçlulara af ile birlikte maddi yardım 

da yapılırdı.Kürek cezası çok ağır bir suç olduğu için bu cezayı çekerken 

ölenlerde olabiliyordu. 

 Kürek cezası; gemilerde kürek çekme yoluyla uygulanan ceza 

Bozcaadalı Aleksandır'ı döverek öldüren Anastas'ın beş sene kürek 

cezasını çekmek üzere İstanbul'a sevkine dair Bozcaada kaymakamına 

kürek buyruldusu. BOA..A.}MKT.MVL. 17.40....H-08-09-1265  

  

 Osmanlıda Avarız Vergisi 
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Osmanlı Devleti'nde olağanüstü hallerde padişahın emriyle halkın 

doğrudan ödemek zorunda olduğu verginin adıdır.  

Kürekçi ihtiyacı karşılandıktan sonra kürekçi yerine bedel olarak para 

istenebilirdi. Avârız adı altında toplanan vergide ise dört beş gerçek hâne 

bir avârız hânesi sayılırdı. Bunlar avârız hânelerine dağıtılan vergiyi 

kendi aralarında paylaşırlar ve öderlerdi. Ayrıca bedel-i mükârî, bedel-i 

timâr, nüzül, sürsat asıl avârız yahut avârız tipi vergi 

çeşitlerindendi.Osmanlı bütçelerinde ise avârız düzenli olmayan 

gelirlerin (vâridât-ı gayr-ı mukarrere) başlıcalarını teşkil etmekteydi. Bu 

tip vergilerin çoğu “avârız” adı altında tahsil edilir ve bazı tahsil 

fermanlarında “bedel-i avârız” olarak da geçerdi. Avârız nakit olarak 

alınır, nüzül ve sürsat ise buğday, un, yağ şeklinde aynî olarak tahsil 

edilirdi. Avârız vergisi fevkalâde vergilerdendi ve genellikle savaş 

zamanlarında ihtiyaç duyulduğu takdirde toplanırdı. Fakat ardarda 

yapılan savaşlar bu vergiyi de normal vergiler haline getirmiştir. 828 

milyon akçelik 1692 yılı bütçesinde avârız vergisinin payı 188 milyon 

akçe idi. Milyarı aşan 1715 bütçesinde ise bunun payı 134 milyona kadar 

düştü. Bu sırada tahsil edilen “imdâd-ı seferiyye” vergisi bu payın 

düşmesinde rol oynamış olmalıdır. Avârız vergisi Tanzimat’la birlikte 

kaldırılmıştır.Bazı hayır sahipleri tarafından kendi mahalleleri halkını bu 

vergi yükünden kurtarmak için avârız vakıfları kurulmuştur. Vakıf 

gelirleri avârıza tahsis edilir, gelir yetmediği zaman verginin geri kalan 

kısmını mahalle halkı kendi aralarında paylaşarak öderlerdi. Vergi 

konmadığı zamanlar ise vakfın geliri kamu yararına kullanılırdı. Avârız 

vergisinin kaldırılması ile vakfın geliri mahalle ihtiyaçları için 

kullanılmaya devam etmiş, nihayet 1930’da bu da belediyelere 

devredilmiştir. (İslam Ansiklopedisi) 

*Bozcaada yerdeki müstahfizan, azeban ve topçuyan mevaciblerinin 

Sofya avarız ve nüzül bedelinden karşılanması.BOA. AE.SMST.II.30.. 

H..1106 

 * Cezire-i Sakız, İzmir, Çeşme, Balat, Urla, Foça-i Cedid, Foça-i Atik 

İskeleleri Gümrüğü;Midilli, Bozcaada, Erdek, beytülmal-i amme ve 

hassa, kassabiye-i iskeleha, yave-i cizye-i gebran ve kıbtiyan, ispenç, çift 

bozan, bedel-i avarız-ı ekrad, resm-i kahvelerini, İzmir'deki Yahudilerin 

döne vergileri, varidat ve teslimatını gösterir defter. BOA. 

D..BŞM.d...H.1058 
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Bozcaada Kaymakamı Hüseyin Hüsnü Efendi 

     O gün, Bozcaada'da Kalesi içindeki Hüdavendigar  Camisinde kılınan 

Cuma namazından sonra,kalesi önünde bulunan  ahşap iskelenin karşında 

balıkçı barınakları bulunurdu.Bu balıkçı barınaklarının hemen yanında 

kır kahvesinin bahçesin de Bozcaada Kaymakamı Hüseyin Hüsnü  

Efendi, Bozcaada Mal  Müdürü ve Binbaşı Rüstem ile Bozcaada İslam 

mahallesi eşrafı Ada sorunları ile ilgili toplantılar yapılırdı. Bu gün 

yapılacak toplantı da Kaymakam Hüseyin Hüsnü Efendi isteği ile 

gerçekleşecekti. Ada sorunları ile ilgili  yapılacak toplantıya  Ada 

eşrafından Han mahallesinde ikamet eden, Ada da en yüksek servet ve 

gelire sahip, 47 yaşında topçu askeri Yahya Ağazâde Ali Bey,Tüccar 

Mustafa Efendi, Çeşmeli Seyyit Hüseyin Beşe,Terzi Veli oğlu Süleyman, 

İmroz Adası Müdürü Apdullah Ağa,Elhac Hafız Mustaf Nazır Efendi bin 

Ahmet Ağa,Müderris Hoca Yusuf Efendi, Bozcaada Naibi Said Efendi, 

Halil  İbrahim Efendiler ve İsmail İzzet Efendi  oğlu İsmail Ağa, Topal 

Mustafa Paşa, Mehmet Şerif Bey,  Paşazadelerden  Ali  Bey, Geyik’li 

Eşrafından   Hacı İsmail Ağa, Ezine’li Hasan Şükrü Efendi, Bayramiç’li 

Ömer Efendi  katılmışlardı.  

       Kır kahvesi bahçesinde bir masada ise Ada da yaşayan Gayrimüslim 

Mahallesi sakinlerinden Yorgi, Yani, Kostandi, Atnaş, Nikola, Andon, 

Dimitri, Metro, Panayot, Mihal, Menol, Estrati, Vasil, Ebostol toplantıyı 

sessizce dinlemekteydiler. Bozcaada Kaymakamı Hüseyin Hüsnü   

Efendi kahvede bulunan kimselerle   hal hatır sorduktan  sonra eliyle 

Bozcaada’yı göstererek bu Ada’nın kendine has kokusu beni bu Ada’ya 

aşık etti. Bu efsunlu kokuyu Ege denizinde hiç bir Ada’da içinize 

çekemezsiniz.  Bu Ada’nın kıymetini bilin.  

     Bozcaada’nın sorunları ile ilgili bir kısa konuşma yaptıktan sonra 

Bozcaada İslam Mahallesi eşrafına dönerek: Padişah'ın Bozcaada'yı 

ziyareti sırasındaki ihsanından memnun olunduğuna dair,İstanbul-

Rumelikavağı Hisarı'nın zabitanı arasında görülen geçimsizliğe sebep 

olan İmam Hafız Mustafa ile üç neferin Bozcaada'ya sürgün edilmeleri, 

Eski Yunanlılar zamanına ait taşlar ve ona müteallik bazı eski şeyler 



 

makbul ve muteber olmakla Bozcaada,eski İstanbul, Akdeniz boğazının 

Rumeli ve Anadolu taraflarında bu gibi asar aramak üzere gidecek olan 

Fransalı Döbuva'ya mümanaat olunmayup himayet ve siyanet olunması 

için emir ısdarı ile ilgili, Midilli'ye merbut olan Bozcaada'nın Ayvalık'a 

ilhak olunmaması iltimasına dair Rum patriğinin takririni, Rumeli'deki 

Rum, Bulgar ve Ulahlarla meskun yerlerdeki kavga ve karışıklığın 

başlıca sebebinin kilise ve mektep meselesi olduğu, Selanik, Manastır, 

Siroz, Debre-i Bala, Kalkandelen, Filorina, Kırçova, Bozcaada, Kilisara, 

Kesriye ve sair yerlerdeki kapalı Bulgar mektep ve kiliselerinin açılması, 

Patrikhane'ye bağlı kiliselerin Bulgarlarca zabt ve Eksarhhane'ye 

bağlandığından iadesi, ibadet için mabed ve eğitim için mektepleri 

olmayan Bulgarların kilise ve mektep inşa talepleri, bazı kazalardaki 

kilise ve mekteplerden hiçbirinin Bulgar ahalisine verilmediğinden bir 

kısmının itası, Rumların Ulah cemaatini kiliselerde icra-yı ayinden men 

ettiklerinden bunun önlenmesi, Selanik'te Bulgar mezhebine mensup 

kilise ve mekteplerin Rumlara teslim edildiğinden iadeleri, Ulah ve Sırp 

eşkıyasınca zapt edilen Bulgar kiliselerinin teslimi, kilise ve mektep 

meselesinin halledilmesine dair Meclis-i Mebusan'a talepler geldiği, 

Bulgar Metropolitlerinin kıyam-ı umumi müzakeratı için Eksarhane'ye 

çağrıldıkları hususunun araştırılmasını, Balkan harbinde Yunanistan'da 

kalan, Limni ve Bozcaada'ya giden ve Harb-i Umumi'den biraz evvel 

hicret eden Rumların Kale-i Sultaniye'ye gelmekte bulundukları ve bu 

durumun tarassudu hakkında olunacak muameleye dair. Bozcaada'daki 

Rumların bir haftaya kadar Geyikli ile Ezine'nin işgal olunacağını 

söyledikleri böyle bir hal olursa evrak ve defatir-i resmiye hakkında 

olunacak muamelenin istizanına dair Çanakkale mutasarrıfının telgrafı. 

Kale-i Sultaniye Geyikli nahiyesi Kumburnu karyesi sahiline yanaşan bir 

Rum kayığı mürettebatının orada hayvan güden çobanı silahla 

yaraladıkları hayvanları gaspa imkan bulamadan Bozcaada'ya kaçtıkları. 

Bozcaada'da Müslümanlara karşı Rumların İrtikap ettiği mezalim 

hakkında Fransız işgal kuvvetlerinin, yalnız iki tecavüz olayını bildiren 

raporunu, Limni'deki düşman kuvvetleri hakkında Tribuna gazetesi 

Bozcaada muhabirinin malumatını, Bozcaada Müslüman ahalisinin 

maruz kaldıkları Yunanlıların icra ettikleri gayri insani muamelelere son 

verilmesi için teşebbüste bulunulması.  Bozcaada'da Müslüman ahalinin 

bazılarını  Yunanlıların askere alarak Selanik'e sevk etmeleri ve Ada'da 



 

kalanların maruz kaldıkları ahvalini. İmroz ve Bozcaada'nın 

Yunanistan'dan teslim alınmasına ve yeni idarenin tesisine nezaret 

edecek bir kişinin tayininin gerektiği. Ayvacık'ta zeytin toplamakta olan 

Müslüman köylü Mehmet'in, kendisini süngüyle öldürmeye teşebbüs 

eden Yunanlıların elinden kurtulduğu ve Yunanlıların da Bozcaada 

istikametine kaçtıklarının anlaşıldığı. Bozcaada'da inşa olunacak rıhtım 

ve dalgakıran hakkında, Bozcaada'daki Han Camii'nin masarıf-ı 

tamiriyesi.  

.  Bozcaada Kalesi içindeki Hüdavendigar Cami'inin Hazine-i Hassa'dan 

tamiri. Bozcaada Düyun-ı Umumiye Kolcusu Mustafa Efendi'nin 

emekliliği. Bozcaada'da Köprülü Mehmed Paşa Cami-i Şerifi'nin 

müezzinlik ve kayyımlık cihetlerine vazife tahsisini Bozcaada'daki 

Köprülü Mehmet Paşa Cami-i Şerifi'nin inşaat masrafları hakkında. 

Bozcaada'da yetişen üzümlerin çiftçinin elinde kalmaması gayesiyle 

Romanyalı tüccarların celbi için şehbenderlikler vasıtasıyla girişimde 

bulunulması. Bozcaada'da bulunan Müslim ve gayri Müslim Mekatib-i 

İbtidaiyenin muallimlik maaşlarını, Bozcaada Rüştiyesi muallim-i 

evvelliğine Darülmuallimin mezunlarından Hafız Veliyyüddin Efendi'nin 

tayin edildiği. Bozcaada Hükümet Konağı'nın tamir edileceğini, 

Bozcaadalı Yorgi Yanako Apostol elinde bulunan kalp Mecidiyenin 

tedavülünün yasaklandığının tamimedildiği. Kuraklıktan dolayı 

Bozcaada ziraatçılarına tohumluk dağıtılması gerektiğini.Bozcaada’nın 

ekseri yerlerini armut, dut, incir fidanları dikilerek mamur hale 

getirildiğine dair gelen mazbatadan memnunluk duyulduğu. Bozcaada’da 

yeniden inşa olunacak mahkeme binasının masrafını. Keçi vergisini, 

Yağmurdan dolayı  Bozcaada'daki ürünlerin zarar görmediğine dair 

cevabın hazineye gönderildiğini. Semadirek Ceziresi ahalisinin hasar-

dide olmaları cihetiyle istitafı şamil Cezair-i Bahr-ı Sefid Valiliği'nin 

tahriratı ile Bozcaada Meclisi'nin mazbatasının geldiğini Bozcaada'ya 

tahsil ve muhaberede kullanmak üzere bir gemi tahsis edilmesini, 

Bozcaada ve sair mahallerden kaime terk olunduğu  

   Kaime ;Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk banknotlar idari, sosyal ve 

yasal reformların gündeme geldiği tanzimat döneminde tedavüle 

çıkarılmıştır. Banknotlar bu dönemde esas olarak reformların finanse 

edilmesi amacıyla basılmıştır. İlk Osmanlı banknotları Abdülmecit 



 

tarafından 1840 yılında " Kaime-ı Nakdiye-ı Mutebere " adıyla, 

bugünkü dille "Para Yerine Geçen Kağıt", bir anlamda para olmaktan 

çok faiz getirili borç senedi veya hazine bonosu niteliğinde olmak üzere 

çıkarılmıştır. Bu paralar matbaa baskısı olmayıp, elle yapılmış ve her 

birine de resmi mühür basılmıştır. Kaimelerin zaman içerisinde 

taklidinin kolayca yapılması ve kağıt paraya olan güvenin azalması 

nedeniyle 1842 yılından itibaren matbaada bastırılmasına başlanarak, 

el yapımı olanlarla değişimi sağlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda 

1862 yılına kadar çeşitli şekil ve miktarlarda kaime ihraç edilmiştir.  

     Görevinde kalması uygun olmayan Bozcaada Mekteb-i Rüşdiyesi 

Muallim-i sanisi Sadık Efendi'nin yerine Rahova Rüşdiyesi Muallimi 

Mustafa Efendi'nin tayin edildiği ve Mustafa Efendi'nin harcırahını 

alarak yeni görev yerine hareket ettiğini, Bozcaada'da sürgünde bulunan 

Esirci Mehmet ve Hasan'ın afını ,Bozcaada Zahire Rusumu 

Mültezimi'nin " mahsullere hastalık geldiği için " bu sene vergi 

alınmaması ile ilgili isteğinin, bütün mahallere sirayet edeceğinden kabul 

edilmemesini.Bozcaada Meclisi'nde Hıristiyanları temsilen aza bulunan 

Nikoli ve Kostandi'nin istifaları üzerine yerlerine aday gösterilen Gavril 

ve Burgod'dan ikincisi hakkında halkın iyi söz söylememesi sebebiyle 

yerine münasip birisinin tayini gerektiğini,Bozcaada, İmroz, Semadirek 

ve Limni Adaları'nda görülen bazı hırsız kayıklarının yakalanması için 

alınan tedbirleri, Uygunsuzlukları sebebiyle Bozcaada Meclis 

Azalığı'ndan azledilen Andonaki'nin yerine atanan Atnaşaki'nin tatbiki 

mührünün Hazine'ye gönderilmesini.Bozcaada gayrimüslimlerinin 

istedikleri takdirde dava ve tereke işlerinin ser'i mahkemede ruyet ve 

tesviye edileceğini, Bozcaada'da gayr-ımüslim ahalinin tereke davaları 

kadı tarafından görülürken azadan Nikola İstirya müdahale ettiğinden 

bunun men'ine dair emrin alındığı ve vaki olan davaların kadı tarafından 

görüleceğini. Triyeste Sigortasi Kumpanyası'na bağlı olan ve kasten 

karaya oturtulan geminin kaptanı Novitaki tarafından Gelibolu ve 

Bozcaada ahalisine gizlice satılan geminin yükü olan zahirenin bedelen 

veya aynen geri alınmasını, Yakın akrabasından bir kızı iğfal eden 

Bozcaadalı Yorgi Valisodi'nin sürgün yeri olan Aynaroz Adası'na 

gönderilmesi. Anderya'nın terekesini zapt eden Yorgi ve Dimitri'nin 

Bozcaada'da muhakeme olunmalarını. İmroz ve Semadirek aşar ve 

gümrük rüsumuyla Bozcaada üzüm öşrünün ihalesini.Bozcaada'nın 



 

Çamlık mevkiinde Nikola'nın satın aldığı bağın eski sahibi Kethüdaoğlu 

Ahmet Ağa'nın durumunu, Veli'nin karısına tecavüz eden Bozcaadalı 

Tufan oğlu Kostanti'nin pranga cezasına çarptırılmasını,Bozcaada'da 

Vasil oğlu Nikolaki'nin katili Lefter'in muhakemesini, Bozcaada'da 

zahirenin azalmasına binaen İstanbul zahiresi tertibatına halel gelmemek 

üzere Bozcaada Muhafızı Mustafa Paşa'nın Tekirdağ'daki çiftliği 

mahsulatından buğday ve arpanın nakline Padişah'ın irade buyurduğunu, 

Bir kadının hür olan kızını esir diye bir Mağribiye satan ve bu gibi 

yolsuz işlerde bulunan Sarımsakçıoğlu Ali'nin Bozcaada'ya nefyi. 

Kerhanecilikle iştigal eden Akşehirli Berber Hasan'ın Bozcaadası'na 

sürgün edilmesi, Bahçekapı'da Kayıkçılar Kethüdası Ürgüplü Deli 

Osman'ın Bozcaada'ya nefyedilmesi. Ziyade baha ile et sattığı gibi diğer 

kasapları da teşvik eden kasap ustalarından Birik Hacı Ali'nin 

Bozcaada'ya nefyini, İzmir'deki Fransızlar için Bozcaada'dan şarap 

mübayaa ve celbi hakkında Fransız elçisinin verdiği arzuhalin takdim 

edildiğini, Ekmekçiler kethüdası Niflioğlu İsmail vazifesini su-i istimal 

ve irtikaba ictisar eylediğinden Bozcaada'ya nefy olunduğunu, 

Çanakkale'deki Fransa konsolos vekilinin Bozcaada'ya konsolos memuru 

sıfatı ile tayin ve ikame ettiği Yorgaki Kobolikon'un bu sıfatla tanınması 

ve icra-yı vazife eylemesine mümanaat edilmeyip mazhar-ı sahabet 

olması hakkında takririni. İmroz kayıkçılarına elli kıyye kahve sattığı 

anlaşılan Ketenciler kapısındaki kahveci Mustafa'nın Bozcaada’ya 

sürülmesi,Şarap içmeyi itiyat ve Yedikule meyhanelerine devamı mutat 

edinen iki müderrisin Bozcaada'ya nefy olunması gibi konular 

konuşulduktan sonra hep beraber Kaymakam Hüseyin Hüsnü Efendi ile 

birlikte bir gün önceden haber verdikleri Bozcaada gayrimüslim 

mahallesinde kilisenin sokağında Bozcaada sabık Mal Müdürü Nikola 

Fehmi Efendi’nin evine baş sağlığı için ziyaret ettiler.Ziyaret sebebi ise 

Bozcaada sabık Mal Müdürü Nikola Fehmi Efendi'nin hanımının vefatı 

idi. Akşam ezanı okurken, adada güneşin batmak üzere olmasından ötürü 

denizin üstü kızıla boyanmıştı. 

 

 

 



 

 

Balkan Savaşı ve Bozcaada 

Osmanlı-Yunan Antlaşması 14 Kasım 1913’te Atina’da imzalandı. Bu 

antlaşma ile de Bulgaristan’da olduğu gibi, Yunanistan’da kalan 

Müslümanlara Rumlarla eşit haklar tanındı. Onların İstanbul’daki 

Şeyhülislâmlığa bağlı müftülerle ilişkilerinde güçlük çıkarılmayacaktı. 

Yunanistan’daki Müslümanlar da müftülerini kendileri seçecek, vakıflar 

ve eğitim kurumları İslâm cemaat meclisleri tarafından yönetilecekti. 

Adalar meselesinin halli Londra Antlaşması’nın 5. maddesi gereğince 

büyük devletlere havale edildi. Bu devletler de 16 Aralık 1913’te tebliğ 

ettikleri bir kararla İmroz, Bozcaada ve Meis’i Türkiye’ye bırakarak 

diğer bütün adaları, I. Balkan Savaşı’ndan beri bunları işgal altında tutan 

Yunanistan’a verdiler. Rumeli’deki Osmanlı topraklarının 

kaybedilmesinden dolayı artık Sırbistan’la bağlantı kalmamış olmakla 

birlikte onunla da 14 Mart 1914’te genel mahiyette bir antlaşma 

imzalandı.  

 Balkan harbinde Yunanistan'da kalan, Limni ve Bozcaada'ya giden ve 

Harb-i Umumi'den biraz evvel hicret eden Rumların Kale-i Sultaniye'ye 

gelmekte bulundukları ve bu durumun tarassudu hakkında olunacak 

muameleye dair. (Kale-i Sultaniye) BOA. DH.ŞFR .631.63..H-22-05-

1335 

Balkan Harbi; Osmanlı-Yunan Harbi: Yunan savaş gemilerinin Limni ile 

İmroz arasında ve Bozcaada'nın batı cihetinde dolaştıkları haberi; 

Limni'ye uğrayan Amerika bandıralı Haci Davud Kumpanyası'na ait bir 

vapurun Yunan savaş gemileri tarafından tevkif edilmesi; Yunan savaş 

gemilerinin Limni limanına gelerek adanın teslimini teklif ettikleri ve 

konu ile ilgili tafsilat; 7 T.Evvel 1327 tarihinde Yunan Hükümeti'nin 

Osmanlı Devleti'ne harb ilan etmesinden dolayı Trabzon'daki Yunan 

Konsolosu'nun arma, bayrak ve bayrak direğinin indirilmesinin gerektiği 

bilgisi.BOA. HR.SYS…1369.6.. M-19-10-1912 

Balkan Harbi: Bozcaada, Çatalca, Kestanelik ve Bolayır'da vuku bulan 

muharebelere ilişkin rapor suretleri. Çatalca hattındaki askeri harekat 

https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=23305257&Hash=C1A1079FCF9B2AA0E12A9AB742D275AF5520779407C6B619141EB31B766A62CF&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=23305257&Hash=C1A1079FCF9B2AA0E12A9AB742D275AF5520779407C6B619141EB31B766A62CF&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=23305257&Hash=C1A1079FCF9B2AA0E12A9AB742D275AF5520779407C6B619141EB31B766A62CF&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=23305257&Hash=C1A1079FCF9B2AA0E12A9AB742D275AF5520779407C6B619141EB31B766A62CF&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=31841664&Hash=99C9025365B0406E589F201FC22EA4256737A301E5E0D338F5EBAF579798D6EC&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=31841664&Hash=99C9025365B0406E589F201FC22EA4256737A301E5E0D338F5EBAF579798D6EC&A=2&Mi=0


 

sebebiyle İstanbul halkının telaşa kapılarak hicrete sevkine ve Eski 

Saray'da muhafaza edilen kutsal emanetlerin Bursa'ya nakline dair 

Novoie Vremia Gazetesi'ninde yayınlanan haberin asılsız olduğu. 

Belgrad'da 25 bin kişinin katılımıyla tertip edilen nümayişe dair 

Petersburg Sefareti'nin telgrafı. Bulgaristan Bükreş elçisinin Sırplılara 

karşı ittifak şartıyla Silistre'nin Romanya'ya bırakılmasını teklif ettiği. 

Bulgar Hükümeti tarafından Edirne ve Babaeski'de küşad olunan telgraf 

merkezleriyle teati olunacak telgraflarda Bulgaristan telgraf ücretlerinin 

tatbik olunacağı. Turhan Paşa'nın "Salle de la Noblesse" de 5 bin kişinin 

katılımıyla icra edilen Panslavist içtimaında Bulgar ve Rus Milli 

Marşları'nın söylendiği, Avusturya aleyhine sloganların atıldığı, 

Avusturya'nın egemenliği altında bulunan Ortodokslar'a zulmü 

maddelerine ilişkin tanzim ettiği telgrafının tercümesi. Necef ve Kerbela 

Şia uleması ile Bağdad Sünni uleması tarafından BalkanHükümetleri'nin 

Osmanlı topraklarına tecavüzü karşısında umum Müslümanları 

muavenete çağırmak için verilen fetvalardaki küffar lafzının kullanılması 

İngiliz, Rus ve Fransız Konsoloslarının tepkisine yol açtığı.BOA. 

HR.SYS.2081.16. M-05-04-1913 

Balkan Harbi; Osmanlı-Yunan Harbi: Osmanlı Devleti ile Yunanistan 

arasında çıkan harbten dolayı iki ülke arasındaki muahadeler, 

mukaveleler, itilafat ve protokolerin feshinden ötürü harb tarihinden 

itibaren Yunanlılar hakkında icap eden muamelenin yapılmasına dair 

İstişare Odası'nca tanzim edilen mütalaanamenin irasli; Mısır 

Hidivliği'nin Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında devam eden harbte 

tarafsız kalması meselesi; Bozcaadaçevresinde dolaşmakta olan Yunan 

torpidolarının boğaza girmek üzere olan bir İngiliz ticaret gemisinin 

Yunan torpidoları tarafından muayene edildiği ve sonradan müsadere 

edildikten sonra Yunanistan'a sevk edildiği.BOA. HR.SYS1959..11. M-

27-10-1912 

 

 

Bir Zamanlar 



 

Bozcaada’da İkamet Edenlerin  Başka yerde evi varmıydı 

 Defterdeki veriler göre, bazı hane reislerinin uzun müddetten beri başka 

şehirlerde ikamet ettikleri görülmektedir. Bu kişilerin hangi sebeplerle 

Ada dışına gittiklerine dair defterde bilgi yoktur.Bunlar arasında 

İskenderiye’de ikamet eden ikisi hane reisi olmak üzere 3 Müslim 

bulunmaktadır. Yine hane numarası verilmeden deftere kaydedilen ve 

vergi alınmayan 10 Müslim erkek İskenderiye şehrinde yaşamaktadır. Bu 

kişilerin adadaki bağ, tarla, çiftlik, dam gibi Gayrimenkulleri yakınları 

tarafından işletilmektedir.17’si hane reisi olmak üzere 31 Gayrimüslim 

de İzmir, Çanakkale, Ayvalık, İstanbul, Bayramiç, Ezine, Midilli, Sakız 

gibi yerlerde ikamet etmektedir. 

1840   Bozcaada da Yahudi Varmıydı 

Ada’da Alaybey ,Değirmen ,Han ,Kale ,Metris ,Bayır ,Kilise ,Manastır 

,Orta isimli mahallelerde 1831’de 1232, 1875’de 2025, 1876 yılında ise 

2027 erkek nüfus yaşamaktadır. Bozcaada’da 1889’da 3667, 1894’de 

4134, 1895’de 4140 ve 1919 yılında ise 4969 erkek ve kadın nüfus 

bulunmaktadır. Adanın 1894 yılındaki ayrıntılı nüfus bilgileri Cuinet’in 

eserinde yer almaktadır. Bu verilere göre, adada 2173 erkek ve 1967 

kadın vardır. Erkek nüfusun 640’ı Müslim ve 1520’si Rum’dur. Kadın 

nüfusunun ise 660’ı Müslim, 1300’ü Rum’dur. 19. yüzyılda Ada’da 

Yahudilerin varlığından bahseden tek kaynak yine Cuinet’tir . 

Bozcaada Hane Reislerinin Fizikî Şekilleri Nasıldı 

Temettuât defterlerinde hane sahiplerinin boyları kısa, orta ve uzun, 

yüzleri de bıyıklı (kara, kır, kumral, şâbb-ı emred, ter) veya sakallı (ak, 

kara, kır, kumral, sarı) olarak belirtilmiştir. 

 Bozcaada Hane Reislerinin Meslekleri 

1840 sayımlarında hane reislerinin meslekleri çoğunlukla yazılmamıştır.  

Temettuât defter kayıtlarına göre, bu kişilerin büyük kısmının bir bağ 

veya bir tarlaya sahip olduklarını bu kimselerin çiftçilik ve bağcılıkla 

geçimlerini sağladıklarını görmekteyiz. Müslim hane reislerinin bir kısmı 

da topçu askeri olarak adada görev yapan kişilerdir. Adada meslek olarak 



 

askerlik, çiftçilik ve bağcılık yapan hane reisleri yoğunluktadır. Esnaflık 

ve tüccarlık faaliyetleriyle ilgili meslekler azdır35. Cezâyir-i Bahr-i  

Sefîd Sâlnâmesine göre 1870 yılında Ada’da, çiftçi, bağcı, tuhafiyeci, 

gemici, kayıkçı ve balıkçı gibi meslek sahipleri bulunmaktaydı. 

Bozcaada kazası (a.g.t.t.) BOA.ML.VRD.TMT.d.. 16036..H-29-12-1261  

 Limni sancağının Bozcaada kazasında yeniden inşası gerekli olan Han 

Camii'nin inşasına cülus-ı hümayuna tesadüf eden günde kurbanlar 

kesilerek başlanıldığı.BOA.DH.MKT. 1013 ..H-04-08-1323 

İngiltere tebeasından Mister Dica Vesarol isimli tacirin 

Ezine Kazası Voyvoda-i sabıkı Ali Ağa'daki alacağının tahsili. H-28-03-

1260 

Hacı Ahmed Efendi'nin Dersaadet'ten Ezine kazasına gönderdiği mezar 

taşları için Bozcaadagümrükçüsünün aldığı verginin istirdadı ile 

merkuma teslimine dair Bozcaada kaymakamına şukka ve arzuhal. H-27-

03-1265 

Pinyos adlı Yunan savaş gemisinin Bozcaada civarında Nikola 

adlı Rus gemisini de durdurarak muayene ettiği BOA .Y. 

PRK.PT..12..46..H-14-12-1314  

Rusya harp gemilerinden Zahbar beylik vapurunun  Bozcaada  karşısında 

Anadolu yakasında demirlediği. BOA.Y..PRK.UM..13.19...H-21-01-

1306  

Rusya'nın ihracatını geliştirmek için sıcak denizlere açılan yeni limanlar 

elde etmek zorunda olduğu ve Şark meselesinin sona 

ermesinin Rusya'nın deniz ticareti için muhtaç olduğu serbest deniz 

güzergahına sahip olmasına bağlı olduğuna dair Alman Deniz Yüzbaşısı 

M. Stenzel tarafından "İstanbul'a En Kısa Yol" adıyla yazılan 78 

sahifelik Almanca broşür ile Fransızca ve Osmanlıca tercümesi. 

BOA.HR.SYS .27.1..M-25-12-1893  
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İzmir'deki Fransızlar için Bozcaada'dan şarap ile ilgili bir belge 



 

 

Balyoslar  Ve Bozcaada 

 

Balyos ; Osmanlı İmparatorluğu döneminde ilk zamanlar Venedik 

elçilerine, sonraları bütün Frenk elçilerine verilen ad. 

  

Balyoslar Osmanlı Sultanları ile sıkı kayıtlar altında görüşebilirlerdi. 

Bunlar deniz yoluyla geldikleri zaman  Bozcaada önlerinde karşılanırlar, 

oradan bir Türk gemisiyle Gelibolu’ya çıkar ve kara yoluyla İstanbul’a 

giderlerdi. Galata’da ikametlerine ayrılan binaya geçtikten bir süre sonra 

Topkapı Sarayı’nı ziyaret ederlerdi. Bu merasim çok parlak olurdu. 

İtimatnamesini sunan balyos belli hediyeleri teslim ettikten sonra 

kendisine verilenleri alırdı. Balyoslar Osmanlı idaresinden isteklerini 

“arzuhal” sunarak belirtirlerdi. Venedik Cumhuriyeti’ne gönderilen 

belgelerin çoğu muhtemelen balyosa verilirdi.  

* Sabık Venedik Balyosu'nun memleketine azimet için izn-i şerif ve yol 

emri itası istirhamını ve buyurulduyu muhtevi arz. BOA.İE..1..45..HR. 

*İstanbul Rum Patriği Balyos ve bir kaç adamıyla beraber haps, emval ve 

eşyası taraf-ı miriden zabtolunan Sofya Metropolidi Mirya'ya 20 000 

kuruş vereceğini taahhüt etmesi üzerine tahliye olunmuş ve patrik de 

vefat etmiş olduğundan mahpus kalan adamlarının ıtlak olunmamasına 

müsaade buyurulması.BOA..C.ZB..5.204.. H-29-04-1156 

. *Çoğu konsolos ve konsolos vekili 34 yabancı Gayrimüslim de Ada’da 

ikamet etmektedir. Bunlar arasında İngiliz konsolosu, İspanya, Rusya, 

İngiltere, Yunanistan, İspanya konsolosvekilleri ve İngiliz, Fransız, Rus, 

Nemçe, Albanos tebaası kişiler vardır. Ayrıca beş Kıbtî, altı Müslim 

tüccar ve esnaf da adada bulunmaktadır. BOA. ML.VRD.TMT-16037. 
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İmroz, Bozcaada ve Semadirek adalarına bağlı köylerin adedini belirten cetvelin 

takdimine dâir İmroz Kaymakamı Mustafa Tahir'in yazısı. 05-08-1261..H 

 

Bozcada Köyleri  

 

Kim demiş ki Türkiye’de tek  köyü olmayan kasaba diye…05-08-

1261..Hicri tarihinde Bozcaada’ya bağlı köylerin listesi .. 

 

Sakız merkez, Midilli merkez, Molova, Pilmar, Yunda, Yere, Kolonya, 

Limni merkez, Bozcaada ve Rodos merkez kazası belediye reislerinin 

isimlerinin arz olunduğu. (Cezair-i Bahr-ı Sefid)  BOA…DH.ŞFR 

142.33..R-30-10-1305  
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Belge Özeti :   Bozcaada ve Limni adalarının hangi eyalete bağlı olduğunun bildirilmesi. 

Yer Bilgisi   :   70-37 
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Bozcaada'nın da nüfusu 1 854, (ör, 40 kilometre karedir,1 yerleşim merkezi vardır; 

insan vardır, devlet kuruluşları vardır, bir vatan parçasıdır, dolayısıyla sorunları da 

vardır ( M. Meclisi B i 80 21 s 12 . 1977 O : 1)  TBMM Tutanakları 

  

 



 

 

Zeytin Yağı Yerine Gazyağı  

      Bozcaada yine rüzgarlı bir gün ile uyanıvermişti.Tahta iskele 

karşısında bulunan kır kahvesi içinde, teneke kül tabakları ile 

süslenen,dört ayaklı  ahşap ,mermer masada oturan gayrimüslim 

mahalleliler Bozcaada'da imal edilen müskirattan geçen seneye göre iki 

misli depozito akçesi talebinden vazgeçilmesi ve adada üzüm yetiştiren 

veya müskirat imal eden ahalinin de zarardan muhafazası için yapılması 

gerekenlerin Düyun-ı Umumiye İdaresi'yle müzakere olunarak, 

kararlaştırılması haberi .beklenirken, bir masada Bozcaada'da tamirine 

başlanan bir yel değirmeninin "kale"ye yakınlığı sebebiyle tamirinin 

mümkün olmadığı.anlatıyordu değirmenci arkadaşlarına.Bir başka 

masada ise İmroz ve Bozcaada Rumlarından olan Teologos,İrini 

Haymadinis, Panayot Yani, Gaytanos,Kalyopi,Hiristof,Yorgi 

Seterkiyes,Yani Manaloğlu İstalyanos,Marika İstirati,Olimpia,İstrali 

adında  kişilerin muhtelif sebeplerden dışarıya gitmeleri ve bu kişilerin 

tekrar memleketlerine dönmelerine izin verilmeleri konuşulurken , bir 

başka mermer masada ise Bozcaada'daki Rum kilisesinin yeniden inşa 

edilecek çan mahalli için ruhsat talebi, Semadirek adasında bulunan Aya 

Tanaş Kilisesi'nin tamiri, hararetle konuşulmakta idi. 

         O  gün İmroz Meclisi'nin Mazbatası onayını kutlanırken,kır kahvesi 

bahçesinde bulunan büyük ahşap masada ise. İmroz'da Eskinet 

karyesindeki Ayamadine Kilisesi'nin tamirine müsaade edilmesi, 

Bozcaada'da yetişen üzümlerin çiftçinin elinde kalmaması sebebi  ile 

Romanyalı tüccarların celbi için şehbenderlikle (konsolosluk) vasıtasıyla 

girişimde bulunulması, Bozcaada'da imal olunan Hamr'a( Ekşi. Şarap. 

İçki olup sarhoşluk veren şey.)  mahallince takdir olunan fiyatın zammı,  

Limni sancağına mülhak İmroz ceziresi dahilinde Agrid karyesinde Rum 

kilisesi ittisalinde bir mektep inşası, İmroz ceziresi Kale karyesinde (köy) 

Aya Marina Kilisesi bahçesinde bulunan çan kulesinin çok harap olması 

sebebi ile  yeniden inşasına ruhsat için müracaat, İmroz'un Ağridya 

karyesinde müceddeden (Yeni baştan)  bir bab (Kapı) Rum Mektebi 

inşası. konuşulurken birden kır kahvesi uzaktan seslene bir mahallelinin 

‘’koşun vre yangın var  mahallmize yanıyor yetişin ‘’demesi ile kır 



 

kahvesinde bulunanların hepsi telaşla kır kahvesi dışarısına fırlayıp, 

mahalleye koşmuşlardı.Gayrimüslim mahallesinde o gün akşam üstü 

ahşap bir evin  mangaldan tutuşması ile büyük bir yangın yaşanmıştı 

.Adada bir çok ev ve dükkan yanıp kül olmuştu.Bu  büyük yangında 

Bozcaada’daki gayrimüslim mahallesi tam ortasında kalan kilise   Rum 

Ortodoks Cemaatine ait ti., O yangında Meryem Ana (Kimisis Teodoku) 

kilisesi ve çan kulesi büyük hasar görmüştü.Meryem Ana (Kimisis 

Teodoku) kilisesi 29/Z /1234 (Hicrî) 19 Eylül 1819 yeniden  ruhsat  

alınarak tekrar  yapılmıştı.Ada’da aydınlatma olarak yanan kandilalarda 

zeytinyağı yerine petrol ( gazyağı) yanmaya başlamıştı.Gazyağı fazla ışık 

veriyor hem de daha uzun süre aydınlatıyordu.Gazyağını bulmak biraz 

zor olsa da buna değiyordu.Gel gör ki, adada  ahşap yapılar çoktu,gaz 

yağı yakmaya başlandığı günden sonra adada yangınlarda ona keza 

artmıştı. 

 

 



 

 

 

İstanbul Kahve Rüsumu Mukataası'ndan Bozcaada, Bayramiç, Tuzla, Ayvacık 

ve Narlı'ya çıkarılan Yemen ve Frenk kahvelerinin rüsumunu bir takım 

bahanelerle ödemeyenlere ceza verilmesi H-11-07-1192 



 

 

Bozcaadada Yeniçeri Kahveleri 

     Bir zamanlar Bozcaada’da her yeniçeri kahve açamazdı.Kahve 

sahiplerinin hemen hepsi,en namlı yeniçeri  zorbaları idi.Yeni bir kahve 

açan yeniçeri zorbası,kahvehanesini kesesinden bir metelik sarf etmeden 

dayar, döşerdi.Bozcaada’nın Müslim ve gayrimüslim,zengin ve hallicene 

kadar tanınmış siması varsa isimlerini bir deftere yazar ve her ismin 

yanına dilediği eşyalaıı kaydederdi.Daha sonra adamlarından,gözü 

pek,zıpırlığı,itliğiyle en tanınmış olanını defter ile kaydı olanlara 

gönderirdi:bu serseride’’Ağa selam ediyor,defter gönderdi,kahvehaneye 

hediyesini bekler’’ diyerek kesilen haracı tebliğ ederdi.Bu tebliğ alanlar 

hemen hediyeyi gönderirlerdi. Bazıları bizzat kendisi getirdi.Yeni açılan 

yeniçeri kahvesine yeniçerilerin  en makbul hediyesi ise kanarya kuşu 

idi.Kanarya kuşu kahve için uğur ,maskot sayılırdı.Bir yeniçeri 

kahvesinde elli altmış kafes kanarya kuşu bulunurdu. 

 

*Yeniçeri Ocağı Kesedar-ı Sanisi'ne yevmi bir denk kahve bir torba buz 

itası.BOA.C.SM.1-28- H.17-9-1231 

*Belirli yerlerin  kahve rüsumu mukataası dahilinde, denizden ve 

karadan getirilip satılan kahvelerin sahipleri tüccar iken sadat, yeniçeri, 

kalyoncu, askerler olduklarını bahane ederek resimlerini vermek 

istemediklerinden şurutu mucibince kahve rüsumu vermeleri. 

BOA.C.ML..323. H-11-08-1175 

*Yeniçeri eşkıya takımından olduğu haber verilen  Divan Çavuşları'ndan 

Macar Hüseyin'in Dimetoka'ya, yirmi sekizin Odabaşısı Osman ile 

Kocamustafapaşa'da Kahveci Emin'in sürgün edildikleri. g.t BOA 

.C.ADL.13. H-29-04-1242 

*Yeniçeri ağasının kahvesinde ve hizmetinde olan teberdarların isimleri 

BOA.C.AS.764. H-21-08-1226 

Yeniçerilerden yirmi yedisini imha ve yedisini nefy ve Yeniçeri 

kahvelerini hedm ve bazı kahvelerin ocaklarını yıkıp başka bir 

dükkan kıldığı hakkında.BOA.  H-19-11-1242 
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İşlediği suçtan dolayı Bozcaada Kalesi'nde kalebent edilen İzmirli Yeniçeri Abdullah, 

hasta olduğundan İstanbul'a gelmemek ve kendi halinde olmak kaydıyla 

affedildiği….BOA AE.SAMD.III 202. 19549  H-01-12-1141 

 



 

 

 

 

 

Dergah-ı Ali Cebecileri beşinci ve altıncı bölüklerinden Mahmud, Halil ve Pehlivan 

Mustafa'nın Bozcaada Kalesi'nde kalebent edilmeleri  

BOA-AE.SAMD.III ….H-08-02-1123  

  

 



 

 

 

 
 

 

 
 

Bozcaada Kalesi Gönüllüyan-ı Yesar Cemaati neferleri Biga Mukataası ocaklığından 

tesviysi…...BOA-AE.SAMD.III H-01-08-1118 

 



 

 

 

 

 



 

 

Bozcaada'daki Rum kilisesinin yıkılan çan mahallinin önceki yükseldiğini geçmemek 

üzere inşa edilmesinde mahsur olmadığından izin verilmesi.  

BOA-DH..MKT..1857-10 - 01-M-1309 (Hicrî) 

 

 



 

 

Bozcaada'daki Rum kilisesinin 

 

Meryem Ana Kilisesi 
 

Bozcaada'da Rum mahallesinin tam ortasında yer alan Bozcaada Meryem 

Ana Kilisesi'nin yapım yılı kilise girişinde yazılı olan 1869 tarihi olarak 

kabul edilmektedir. Ancak bu bilgi kesin olmamakla birlikte kilise 

inşasının Venedikliler dönemine kadar uzandığı düşünülmektedir. Yapı 

Rum Ortodoks kilisesi olarak Ada’da açık olan tek kilise olup, diğer bir 

ismi Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi'dir. Bozcaada Meryem 

Ana Kilisesi'nin 1895 yılında yapılmış dört katlı çan kulesi ise avluda 

bulunmaktadır. Fakat zamanla tahribata uğrayan ve aşınan çan kulesi, 

1980'li yıllarda sökülerek demir bir kafes içine alınmıştır. Kilisenin asıl 

yüksekliği 23.8 metredir.  



 

 

Bozcaada'da yanan kilisenin inşasına ruhsat itası millet-i merkure tarafından rica 

edildiğine dair .BOA.HAT.776.36408-B….29.Z.1234.Hicri 



 

 

Bozcaada'da yanan kilisenin inşasına ruhsat itası millet-i merkure tarafından rica 

edildiğine dair .BOA.HAT.776.36408-B….29.Z.1234.Hicri 



 

 

 

 

Bozcaada’ya bağlı Adalar ahalisinin vergilerinin affına dair.BOA. 

 



 

 

Bozcaada'daki Rum kilisesinin yıkılan çan mahallinin önceki yükseldiğini geçmemek 

üzere inşa edilmesinde mahsur olmadığından izin verilmesi.BOA-DH..MKT..1857-10 - 

01-M-1309 (Hicrî)  
Bozcaada Meryem Ana Kilisesi'nin çan kulesi en son 2006 yılında restore edilmiştir.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bozcaada Yangını 

Bozcaada yine rüzgârlı bir gün ile uyanıvermişti. Tahta iskele karşısında 

bulunan kır kahvesi içinde, teneke kül tabakları ile süslenen, dört ayaklı  

ahşap, mermer masada oturan Gayrimüslim mahalleliler Bozcaada'da 

imal edilen müskirattan geçen seneye göre iki misli depozito akçesi 

talebinden vazgeçilmesi ve adada üzüm yetiştiren veya müskirat imal 

eden ahalinin de zarardan muhafazası için yapılması gerekenlerin 

Düyun-ı Umumiye İdaresi'yle müzakere olunarak, kararlaştırılması 

haberi beklenirken, bir masada değirmenci arkadaşlarına Bozcaada'da 

tamirine başlanan bir yel değirmeninin kaleye yakınlığı sebebiyle 

tamirinin mümkün olmadığını anlatıyordu. Bir başka masada ise İmroz 

ve Bozcaada Rumlarından olan Teologos, İrini Haymadinis, Panayot 

Yani, Gaytanos, Kalyopi, Hiristof, Yorgi Seterkiyes, Yani Manaloğlu 

İstalyanos, Marika İstirati, Olimpia, İstrali adında kişilerin muhtelif 

sebeplerden dışarıya gitmeleri ve bu kişilerin tekrar memleketlerine 

dönmelerine izin verilmeleri konuşulurken, birbaşka mermer masada ise 

Bozcaada'daki Rum kilisesinin yeniden inşa edilecek çan mahalli için 

ruhsat talebi, Semadirek adasında bulunan Aya Tanaş Kilisesi'nin tamiri, 

hararetle konuşulmakta idi. 



 

 O gün İmroz Meclisi'nin Mazbatası onayını kutlanırken, Kır kahvesi 

bahçesinde bulunan büyük ahşap masada ise. İmroz'da Eskinet 

karyesindeki Ayamadine Kilisesi'nin tamirine müsaade edilmesi, 

Bozcaada'da yetişen üzümlerin çiftçinin elinde kalmaması sebebiyle 

Romanya’lı tüccarların celbi için şehbenderlikle(konsolosluk) vasıtasıyla 

girişimde bulunulması, Bozcaada'da imal olunan Hamr'a( Ekşi. Şarap. 

İçki olup sarhoşluk veren şey)  mahallince takdir olunan fiyatın zammı,  

Limni sancağına mülhak İmroz ceziresi dahilinde Agrid karyesinde Rum 

kilisesi ittisalinde bir mektep inşası, İmroz ceziresi Kale karyesinde (köy) 

Aya Marina Kilisesi bahçesinde bulunan çan kulesinin çok harap olması 

sebebi ile  yeniden inşasına ruhsat için müracaat, İmroz'un Ağridya 

karyesinde müceddeden (yeni baştan)  bir bab (kapı) Rum Mektebi 

inşası. Konuşulurken birden kır kahvesi uzaktan seslene bir mahallelinin 

‘’koşun vre yangın var mahallmize yanıyor yetişin ‘’demesi ile kır 

kahvesinde bulunanların hepsi telaşlakır kahvesi dışarısına fırlayıp, 

mahalleye koşmuşlardı. 

Gayrimüslim mahallesinde o gün akşam üstü, ahşap bir evin içinde, 

mangalda yanan bir ateşten çıkan kıvılcımla tutuşması sonucu büyük bir 

yangın yaşanmıştı. Ada’da bir çok ev ve dükkan yanıp kül olmuştu. Bu 

büyük yangında Bozcaada’daki Gayrimüslim  mahallesi tam ortasında 

kalan kilise Rum Ortodoks Cemaatine aitti, O yangında Meryem Ana 

(Kimisis Teodoku) kilisesi ve çan kulesi büyük hasar görmüştü. Meryem 

Ana (Kimisis Teodoku) kilisesi 29/Z /1234 (Hicrî) 19 Eylül 1819 

yeniden  ruhsat  alınarak tekrar  yapılmıştı. 

 

Bozcaada'da yanan Rum kilisesinin inşasına ruhsat verilmesi hakkında. 

a.g.y.tt BOA- Tarih :29/Z /1234 (Hicrî) Dosya No :776 Gömlek No 

:36408 Fon Kodu :HAT    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bozcaada Gayrimüslim Mahallesi. 

     Osmanlı Devletinde Bozcaada gayrimüslim mahallesinde yaşayan 

gayrimüslimlerin din ve mezhep farklılıkları göz önüne alınarak ‘’millet 

sistem çatısı altında tasnife tabi tutulmuşlardır.Bu sistem çerçevesinde 

mensup bulundukları din veya mezhep kurallarına göre birer temsilci 

seçtikleri,bu seçtikleri kişinin Osmanlı devletine karşı bu toplumu temsil 

hakkı bulunmakta idi. Osmanlı Devleti bu kişiyi o toplumun muhatap ve 

sorumlusu olarak görüyordu.Osmanlı Devletinde vatandaşlar milletlerine 

göre değil dinlerine göre gururlandırılmışlardır.İslam Milleti, Rum 

Milleti, Ermeni Milleti ve Yahudi Milleti başta gelen milletlerdendi.Rum 

milleti içerisinde Yunanlılar, Bulgarlar, Romenler, Sırplar Ruslar, 

Ortodoks Araplar ve Arnavutlar yer alıyordu. Bu sınıflandırma bazı 

imtiyaz ve muafiyetleri de getiriyordu. Bu sistem içinde her milletin 

başında Ruhani bir lider bulunmakta. Ruhani liderlerin görevi ise kilise 

ve havralara ödenecek vergiyi toplamak, dindaşlarını evlenmelerini, 

boşanmalarını, cenaze, vaftiz, aforoz, gibi dini hizmetlerini yerine 

getirmek,kilise ve havralara ait gelirlerin vergilerini merkeze ödemekti. 



 

Osmanlı Devletinde Gayrimüslimler Müslümanlara tanınan can ve mal 

güvenliğine tam olarak sahiptiler. Bir Gayrimüslimi kasten öldüren 

Müslüman kısa olarak öldürüldü. Kasten öldürmek yoksa diyet cezasına 

çarptırıldı.Gayrimüslimlerin malları Müslümanlar tarafından zara 

verildiği taktirde tazmin edilirdi ve gerekirse ceza verilirdi.Osmanlı 

Devletinde gayrimüslimler ev, dükkan, bağ, bahçe,ve tarlalara sahip 

olmakta ve bu mülkleri üzerinde istedikleri şekilde tasarruf 

etmekteydiler. Erkek ve kadın gayrimüslimlerden biri kendine ait malını 

veraset yolu ile kendi çocuklarına miras olarak bırakabiliyordu. Mal satın 

alıp.Bir Müslüman'la ortak bir mal alabiliyordu.Bu kanunlarla güvence 

altına alınmıştı.Kadı defterlerinde Bozcaada’da yaşanan bu olaylarla 

ilgili olarak bir çok belgeyi görebiliriz.Gayrimüslimler Bozcaada 

Gayrimüslim mahallesinde dinlerini öğrenme, öğretme ve yaşama 

Özgürlüğüne sahipti. Gayrimüslimler dini eğitim veren okullar açabilir, 

din adamı yetiştirebilir  ibadetlerini özgürce yerine getirebilir, çan 

yapabilir, haç gezdirebilir yortu ve bayramları kutlayabilirlerdi. Millet 

sistemine göre kendi mahallelerinde diğer din mensuplarından ayrı 

yaşayan Gayrimüslimler daha huzurlu bir hayat sürmekteydiler. Kendi 

ailesi,sülalesi, cemaati içerisinde güven ve huzur içinde ada Gayrimüslim 

mahallesinde yaşamaktaydılar. Bundan ötürü kimlik problemi ve asimile 

olmaları söz konusu değildi.  

      Şarap ve domuz Müslümanlar için hukuken mal sayılmazdı. Ancak 

bunlar gayrimüslimler için mal sayılır tazmin borcu doğururdu. İslam 

hukukuna göre had suçu olan şarap içme, Gayrimüslimler için suç 

sayılmadığı için Ada’da Gayrimüslim mahallesinde şarap içilebilirdi. 

Çünkü onların dine göre şarap içmek günah değildi. Kendilerine zina 

cezası verilmezdi. Bozcaada İslam mahallesinde Müslümanlar için 

içilmesi, alınıp satılması yasak olan şarabın Bozcaada gayrimüslim 

mahallesinde serbestçe alınıp satılıp içilmesi Gayrimüslimler yasak 

değildi. Osmanlı Devletinde gayrimüslimler aynı şehir, kasaba ve 

köylerde, Gökçeada ve Bozcaada da Müslümanlarla birlikte 

yaşamaktaydılar. Ancak Müslümanlarla aynı mahallede yaşadıkları gibi 

ayrı mahallelerde de yaşadıkları yerler vardı. (Gökçeada ve Bozcaada) 

Bu durum sosyal ve idari bazı sebeplerden ötürü ortaya çıkmıştır. Bu 

durum psikolojik ve sosyal şartlarla ilgili bir durumdan kaynaklanmıştı. 

Diğer bir ifadele insanlar ikamet edeceği yeri seçerken tabii olarak 



 

akrabalarının, hemşerilerinin veya dindaşlarının bulunduğu yerleri tercih 

etmişlerdir. Zimmet antlaşmasına göre gayrimüslimler askerlik 

hizmetlerinden muaf tutulmuşlardır. Bunun karşılığında cizye vergisi 

ödeme yükümlülükleri bulunmaktaydı. Ancak bazı durumlarda bu 

uygulamanın dışına çıkılmıştır.Türkiye’de Gayrimüslimlerden bir çok 

kişi Osmanlı Ordusunda görev yapmıştır.Osmanlı Ordusunda bir çok 

göreve atanan gayrimüslimler vardır.Sipahilik,topçuluk,donanmada 

levent olan,kürekçi görevinde görevler üslenmişlerdir. (Yavuz Ercan)  

        Yavuz Sultan Selim zamanında soyluların ve yakınlarının yeniden 

Bizans-ı ihya etmek sevdasına düşmeleri üzerine İstanbul ve çevresinde 

ki küçük şehirlerde bulunan Bizans halkının ya Müslüman olmaların 

yada İstanbul’u terk etmelerini emredince devlet adamları telaşlandı, 

ancak celalli padişaha hiç biri bir şey söylemeye çekindikleri için 

Çatalcalı Ali Efendiden yardım istemişlerdir. Çatalcalı Ali Efendi 

Padişaha dedesi Fatih-in İstanbul ve çevresinde yaşayan gayrimüslimlere 

emanname verdiğini dolayısıyla onlara böyle bir uygulama 

yapılamayacağını bunun hukuka uygun olmayacağını uygun bir dille 

anlatarak gayrimüslimleri büyük bir sıkıntıdan kurtarmıştır. Bozcaada 

Gayrimüslim mahallesinde yaşayan gayrimüslimlerin çoğu serbest 

mesleklerle uğraşıyorlardı örneğin ayakkabıcılık, demircilik, bakkalcılık, 

marangozculuk, tezgahtarcılık, kahvecilik, meyhanecilik, çömlekçilik, 

süngerçilik, balıkçılık, sütçülük v.b. diğerleri ise çiftçiydiler başlıca tahıl 

ürünleri ve ağaç yetiştirmekle uğraşıyorlardı. Garyimüslümler kendi 

aralarında para toplayarak adada kilise, ayazma ve okul kurdular. 

İmroz’da (Gökçeada’da) Her köyde okul vardı, kilisenin mali desteği ile 

öğretmenler öğrencilere ders veriyorlardı. Bozcaada Gayrimüslim 

mahallesinde bunlar hala konuşulur; Bozcaada daracık granit taş döşeli, 

Arnavut kaldırımlı çarşısında İmrozlu Niko, Hiristo, Bozcaada’lı Yani 

Ganka terzilik yaparken ısmarlama diktikleri takım elbiseler,yelekler  

tüccar Fotaki Efendi’nin (Bozcaada doğumlu), Marangoz oğlu 

Apostol'un düğünü, Bayan terzileri ise Marika ve ablası, Asoasia, Filo, 

Sula, Papaskevi madamlara diktikleri şık elbiseler kostümler, Manol, 

Stelyo,Vangel kardeşi Yani,Panayot,Dimitri marangoz dükkanlarında 

ürettiği divan, masa, sandalyeler, Foti, Apostol, Andrea, İstrati kömür 

ateşinde bakır cezvelerde hokkalı köpüklü yaptıkları kahveler, 

Ricardopulo, Haralambo ve oğlu İspiro Teofilos, ısmarlama derilerden 



 

yaptıkları ayakkabı ve terlikler, Koco ve Yorgi demirci dükkanı, Dimo 

ve Atarin’nin fıçıları,Yorgi İstrati Hiristo, Vangel, Dimitri’nin denizden 

çıkardığı süngerler, Manol, Panoyot, Koço, Niko, Foti’nin yaptığı evler  

Nikola, Panayot ördüğü duvarlar  Andrea, Andreas Grivanos, Niko, 

Panayi, Vasil, Simyon, Manol, Manolidisler  yakut renkli şarapları ve 

mezeleri, Anastasios Papadopulos yaptığı ilaçlar,tüccardan İstefanoviç 

bölgede sattığı mallar, ustabaşı Dimitri taşçı amelesi Homaro 

Erjantiyerik'in yaptığı kaldırımlar, fırınlar, Mağazacı Yani Loğotolli’nin 

cimriliği, Ekmekçi Anestinin, Ekmekçi Ligori mis kokan ekmekleri, 

Petmerih ve oğlu Yani’nin kaçak avlanmaları, Dimitri velet-i Petro'nun 

sattıkları balıklar, Mihalo Çorbacı’nın sarhoşluğu, Aneştes Tanas’ın 

asmaki kahvede gösterdiği tabanca, Asnot Veled-i Kostantin,ve Agop’un 

yaptıkları çömlekler, Yorgi, İstefan ve Maryo'nun kiremitleri, Yorgi 

Todori-nin bostanlarında yetiştirdiği kavunlar, Kiryoka Efendi oğlu 

Lazari-nin yetiştirdikleri karagülle karpuzlar, Bakkal Fili’in sattığı 

yoğurt,Gemici Paşalıoğlu Vasil’in gezi palavraları, Korucu Pandalli’nin 

gördüğü yılan hikayesi, Bakkal Dimitrakinin sattığı kar gibi teleme 

peyniri, Abacı İlya, Mihal’in sattığı abalar,Kayıkçı Kaçu’nun 

kayığı,Sürgün Andonoğlu Bahari Efendi ve kardeşi Yanko-nun ev 

şarapları, Faytoncu Yovan’un atları, Bakkal Koli’nin sattığı meyve 

kuruları, Yorgioğlu Kiryaku’nun kestiği bağdaki çavuş üzümleri, 

Güloğlu Dimitraki Efendinin yetiştirdiği kuzular, Petmerih Efendi ve 

oğlu Yani’nin güzel sesleri ile söyledikleri şarkılar, Payanot’un cigara 

tabakası,Yorgi Konstanto’nun keçi sütleri,Balaşoğlu Tanaş-ın avda 

vurduğu geyik, Corci oğlu Lefter-in yetiştirdiği tavuklar. Gayrimüslüm 

RumlarCemaati gençleri tarafından kurulan Orfefes Musiki Cemiyeti'ne 

Cemiyetler Kanununa uygun olarak ruhsat verilmesi. sarraf Yorgi’ye, 

borcu olan Deveci İsmail-in borcunu ödemesi, Değirmenci Vasil-in 

boyacı Tanaş’tan alacağı zorla alması, Gayrimüslim mahallesinden ve 

Osmanlı tebaasından Taryandefil oğlu Yorgi’nin Yunana’lı askerler 

tarafından karakola getirilip dövülmesi, Eczacı Taazi’nin Eczacı 

Vangel’de ki alacağı ağlayarak tahsil etmesi, Ada sakinlerinden nalbant 

Hiristo’nun hisse-i irsiyyesin den dolayı biraderlerinden olan alacağı 

tahsili, Gayrimüslim mahallesinde oturan Petmerih oğlu Yani-nin öküzü 

ile bazı eşyaları çalan hizmetkarı İmroz’lu Gorgi’nin yakalanarak 

cezalandırılması, Gayrimüslim halkı ile ortak merası bulunan çiftlik 



 

sahibi İsmail’in aralarındaki anlaşmazlık,merayı gasp eden İsmail’in 

engellenmesi, kürkçü Cuvani’nin Seyyit Mahmut Rauf Ağa zimmetinde 

kürk esmanından dolayı olan alacağının tahsili, Bakkal Hacı Filip’in 

deveci Ahmet ve Hacı Hasan-dan alacağı tahsili,Dimitrinin 

Büyükçekmece-de vefat eden anne ve babasından kalan mirastaki 

hissesine el koyan kız kardeşi Vatni ve zevcesi ile ihkak-ı hak olunması, 

Değirmenci ustası Mardiros-un Çekmece-i sağır kazası Ambarlı çiftliği 

sakinlerinden Kirkor ile müştereken sahip oldukları mal ve parayı ortağı 

Kirkor-un zapt etmesi, Bozcaadalı Ricardopulo’nun İmroz’daki 

amcasının ev mahzeninde imal ettikleri şarapları satamadıkları ve de 

parasız İmrozda dağıttığını Limni vesair mahallerdeki Rum 

mekteplerinde görevli muallimlerden temettu vergisi alınmaması ve 

Bozcaada Hıristiyan mektebinde görevli muallimlerden alınan verginin 

Bozcaada'daki Rum kilisesinin yeniden inşa edilecek çan mahalli için 

ruhsat talebinin Adliye ve Mezahib Nezareti'ne bildirildiği. Akenopola 

Hatun'un Bozcaada'da babasından intikal eden bağ ve evi. Bozcaada'daki 

Rum kilisesinin yıkılan  çan mahallinin önceki yükseldiğini geçmemek 

üzere inşa edilmesinde mahsur olmadığından izni Papasoğlu Yafi'nin 

Kocomanidina adlı kadından satın aldığı tarla bahçe çayırlara ait senedin 

elinden alındığı iddiası, Yorgi ile Taşozlu halasından kendisine müntakıl 

emlak arazi ve eşyayı gasbeden Dimitri İngiltere Devleti tebaasından 

Salemon Tergano tarafından Bozcaada'da bir şarap mağazası isteği. 

Bozcaada'da Yunanlı Andon'nun inşa edeceği fabrika için Avrupa'dan 

celp edeceği aletlerin gümrük resminden istisnası. Kürek  mahkûmu katil 

Haralambo'yu Rodos'a götürürken ihmal ve lakaytlığı dolayısıyla 

Bozcaada'da gemiden kaçmasına sebep olan zaptiye çavuşu Ali'nin yirmi 

günlük hapsinin yeterli olduğu Buğday yüklü Eflak bandıralı Sak Corci 

adlı gemi, kaptanı Nadi Taket tarafından kasten karaya oturtulduğu, 

gizlice Bozcaada ve Gelibolu ahalisine satılan buğdayların geri alınması 

için gerekli işlemin yapılacağını.  

 *Bozcaada Kadısına üretilen üzümden Gayrimüslim halkın yeter 

miktardan fazala şarap imal etmemesi. BOA.A.{DVNSMHM. 

d..70.3395.. H-16-03-1018 

* Bozcaada'daki Müslim ve G ayrimüslim ilk mektepleri muallimin 

maaşları ile sair zaruri masraflarını karşılamak üzere ihtiyat zahiresi 
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olarak stok edilip satılagelen zahire esmanının aslına dokunulmadan 

ikraz muamelesinin komisyon marifetiyle yaptırılması şartıyla iki tarafa 

eşit şekilde tahsisi teklifi.BOA. DH.MKT174..11. H-19-05-1311 

*Müteferrik: İmroz ve Bozcaada'daki müslim ve gayrimüslim ahalinin 

askeri muameleye tabi tutulmalarını konu alan karar suretinin Sofya 

Şehbenderliği'ne takdimi. BOA. HR.SFR.04..927.57.. M-26-02-1925 

* Bozcaada ilçesinde Ortadoks Cemaati tarafından bir ilkokul binasının 

yapılmasına izin verilmesi. 11/8/1951..BCA 

* Bozcaada ve İmroz'da Sünger İşleri üzerinde incelemede bulunmak 

üzere İngiliz Harold May'ın Aralık 1949'da yukarıda belirtilen 2. yasak 

bölgelere girmesine izin verilmesi. 26/12/1949 

* Yunan uyruklu Dora Pinelopi ve Kaliopi'nin Bozcaada'ya gelmesine 

izin verilmesi. 19/7/1939 

* Çeşitli sebeplerle memleketi terkeden Bozcaada ve İmrozlu Rumlardan 

27kişinin, yurda dönmesine izin verilmesi. 20/9/1934 
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Bozcaada ve tevabii Cizye-i Gebran maa Yahudiyan akçesinden taksit tesviyesi. 

BOA. AE.SAMD.III H-01-07-119 
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1859 Yıllarında Bozcaada’da  Kıpti Müslüman Varmıydı 

 

Türkçede  Çingeneler için pek çok kelime kullanılmaktadır. Bunlardan 

bazıları “çingene”, “kıptî”, “poşa”, “karaçı”, “roman” gibi kelimelerdir.  

Devlete ve topluma ait sorumluluklarını ihmal etmeleri durumunda ise 

sıkı takiple karşılaştıkları görülmektedir. Dolayısıyla Mısır Hıristiyanları 

iddiaların aksine zulüm ve baskıdan kurtulmak için Müslüman olmuş 

değildir (a.g.e., a.y.). Nüfusları hakkında 3 milyondan 8 milyona kadar 

farklı rakamlar verilen günümüz Kıptîler’i merkezi Kahire’de olan, 

başında bir patriğin bulunduğu bağımsız bir kiliseye sahiptir. Kahire’deki 

patrik eski İskenderiye başpispokosluğunun unvanını taşımaktadır. Halen 

Mısır’da otuz bir, Sudan’da iki, Kudüs ve Doğu Afrika’da birer piskopos 

Kıptî kilisesine bağlıdır. Piskoposlar patrik tarafından tayin edilir. Bugün 

Mısır’da erkek keşişler için dokuz, kadın keşişler için sekiz manastır faal 

durumdadır.  Son yıllarda Fransa, İngiltere, İtalya, Avusturya ve 

Almanya gibi ülkelerde Kıptî kiliselerinin açıldığı bilinmektedir. 

İstanbul’da yaşayan az sayıdaki Kıptî cemaati Beyoğlu Saint Antoine 

Latin Katolik Kilisesi’nde Arapça ve Türkçe olarak ibadetlerini yerine 

getirmektedir. Günümüz Kıptîler’i genelde monofizist inancı taşımakla 

birlikte 1898 yılından itibaren Roma kilisesine bağlı bir patriklik haline 

gelen 100-200.000 civarında Katolik cemaati bulunmaktadır. Ayrıca 

XIX. yüzyıldan başlayarak Amerikan misyonerlerinin gayretiyle 

Katolikler’den daha az sayıda bir Kıptî Protestanlar cemaati meydana 

gelmiştir. Bunların dışında Mısır’da Ermeni, Keldânî ve Mârûnî 

kiliselerine bağlı yaklaşık 160.000 Kıptî Hıristiyan vardır.  Batı 

Hıristiyan dünyası Kıptî kilisesiyle bütünleşme yolunda çeşitli çabalar 

sarfetmiş, 1964’te Illionis’teki Dünya Kiliseler Birliği toplantılarına 

Kıptî kilisesi de davet edilmiştir. Bu tarihten itibaren Kıptîler bu tür 

toplantılara katılmaktadır. Kıptîler, Bizanslı Diocletian’ın katliamına 

uğradıkları milâdî 284 yılının başlangıç kabul edildiği özel bir takvim 

kullanmaktadır. Diğerlerine nispetle Kıptî kiliseleri daha basit ve sade 

yapılar olup içlerinde heykel bulunmamaktadır. Önceleri kiliselere 

kadınların alınmadığı söylenirse de günümüzde ayinlere kadınlar da 

iştirak etmektedir. 

 

Kıptî kilisesi vaftiz, Evharistiya, kuvvetlendirme, tövbe, evlilik, 



 

ruhbanlık ve hasta yağlanmasından ibaret olan yedi temel sakramenti 

kabul etmektedir. Kitâb-ı Mukaddes’te Aden bahçesinin Doğu’da olduğu 

(Tekvîn, 2/8) ve Îsâ’nın tekrar gelişinin bu yönden olacağı (Matta, 24/27) 

belirtildiğinden ibadetlerde ayakta bu istikamete dönülmektedir. Günde 

yedi defa dua yapılmakta, yılda toplam 151 gün oruç ve doksan üç perhiz 

bulunmaktadır. Cumartesi ve pazar günleri oruç tutulmaz. Bütün 

Hıristiyanlar için olduğu gibi Kıptîler için de Kudüs önemli bir ziyaret ve 

hac yeridir. Ayrıca Mısır’da Kıptîler için kutsal sayılan ellinin üzerinde 

ziyaret merkezi vardır. Kıptî kilisesinde Hıristiyan mezheplerinin 

çoğunun kabul ettiği Noel ve Paskalya bayramları yanında Hz. Îsâ’nın 

Meryem’e müjdelenmesi, göğe yükselmesi, 6 Ocak yortusu olan 

Epiphani gibi Îsâ ile ilgili yedi adet birinci ve yedi adet ikinci derecede, 

Meryem ile ilgili olarak da çok sayıda bayram kutlanmaktadır.  

 

Türkiye’de Çingeneler genel olarak “Çingene Çingene Çingene” adıyla 

bilinmekte ve çeşitli bölgelerde “Abdal (ed.), bdal Arabacı (ah.; mşü.), 

Beyzade Arabacı Beyzade Beyzade (ah.), Cano/Cono (ed.), 

Dom/Lom/Rom (ihd.; ed.), Elekçi (çtt.), Esmer vatandaş vatandaş 

vatandaş (ihd.; ed.), Gurbet, Gurbetî  Gurbetî Gurbetî, Karaçi/Karaçı 

(ed.; ah.), Karaoğlan, K araoğlan, K araoğlan, Kıptî, Lûlû, Mango, 

Mutrib/Mutrip (çtt./ed.), Pırpır, Poşa Pırpır Poşa/Boşa/Paşa (ed.), Roman 

(çtt.), Sepetçi Sepetçi Sepetçi, Teber (ed.), Todi” adlarıyla 

anılmaktadır.’’ 

 

Kelime Türkçede yakın zamana kadar aktif bir şekilde kullanılmış olup, 

hemen herkesin duyduğu “merd-i Kıptî sirkatin söyler” dizesiyle de 

dilimizde yer etmiştir. (İslam Ansiklopedisi) 

 

1858-1859 yıllarında Bozcaada’da Kıpti Müslümanların yaşamışlardır. 

 

Bozcaada ve Semadirek Adası'ndaki Kıpti Müslümanlardan alınan  

vergiye zam yapılması.  

BOA..A.}MKT.MVL.103.-49..H-22-04-1275(1859) 
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Bozcaada  Kısa Kısa  

 

*İslimye, Bosna ve Bozcaada muhafazalarında bulunan bazı yeniçerilerin 

mevacibleri defteri. a.g.tt.BOA. H-29-12-1066 

Mevacib;Yeniçerilerin üç ayda bir defa verilen ulûfeleri. 

 

*Bozcaada'daki postahanenin düzenli hale getirilmesi ve bir memur tayin 

edilmiştir. BOA. İ..PT ..1..1 H-16-01-1310  10-Ağustos-1892 

 

*Koyun etini eksik tartan Kadıköylü kasap Veli'nin Bozcaada'ya 

kalebend edilmesine dair buyruldu. H-20-02-1260 

 

*Aburga Ahmet Dede Kimdir; Limana hakim bir tepe üzerinde bulunan 

Ada’nın en eski mezarlığına adını veren Aburga Ahmet Dede rivayetlere 

göre  iyi  bir denizcidir. 

 

*Alaybey Camii Hazinesinde;14 mezar vardır.İkisinin başı kırk kitabesi 

yoktur.Halil Hamit Paşa,Elhac Ali Efendi- 1298,Hanife Hanım-

1278,Bozcaada Naibi Said Efendi-1283,Şerife Hanım-1224,Çeşmeli 

SeyyitHüseyin Beşe-1224,Bozcaada Kalesi Tabur Katibi Ahmet 

Efendinin kızı Emine Naciye Hanım-1291, 

 

* Amerika'nın West Virginia Eyaleti'nde yer alan Huiller de Fermant 

Şirketi'ne ait Mononogh Madenleri'nde işçi olarak çalışmakta olan 

Tenedos/Bozcaada ahalisinden Osmanlı tebaası mensubu şahısların bir 

patlama sonucu vefatı hasebiyle isimleri mezkur ebeveyn ve yetimlerine 

tevzi olunmak üzere temin olunan yardım meblağının Osmanlı Bankası 

aracılığıyla gönderildiği. BOA…47..19..HR.UHM   

*Bozcaada'da Müslüman ahalinin bazılarını Yunanlıların askere alarak 

Selanik'e sevketmeleri ve Ada'da kalanların maruz kaldıkları ahval. (Fr. - 

Osm.) BOA. HR.İM..73.27…13-5..1923 

*Taze peynirin kıyyesini esnafa otuz altışar paradan satarak halkı izrar 

eden Hacı Yusuf'un Bozcaada'ya nefyi. BOA...1213(Hicri) 
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Bozcaada ve Petriç cizye defteri (Cizye Muhasebesi Kalemi). BOA-KK..d-3884 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cizye: 

   Cizye bir baş vergisidir. Bunu İslam devletinin yalnız Müslim olmayan 

tebaası, yani zimmîler kendilerine bahşedilen himayeye mukabil eda 

ederlerdi65. Şer’î kaidelere göre şeyhülislâm tarafından verilen fetva ile 

her yıl cizye miktarının belirlenmesi ve ilânı hükümdarın sorumluluğu 

altındaydı. Osmanlı terminolojisinde cizye mükellefleri a’lâ, evsat ve 

ednâ şeklinde üç gruba ayrılmaktadır. Bu terimler zengin, orta halli ve 

fakir gruplar için kullanılmaktadır66. II. Mahmut, 26 Nisan 1834 tarihli 

bir irade ile cizyeyi 60 (a’lâ), 30 ( evsat) ve 15 (ednâ) kuruş olmak üzere 

tespit etmiştir. Nedkoff’a göre, Osmanlı Devlet’inde cizye, vücut ve 

akılca salim 14-75 yaş arasındaki Gayrimüslimlerden alınmaktadır. 

Ancak Bozcaada’da 12-90 yaşları arasındaki bütün Gayrimüslim 

erkeklerden cizye alındığı görülmektedir. Bunun dışında 7- 11 yaşları 

arasında oğul ve kardeş olarak kaydedilen 28 kişiden cizye vergisi ednâ 

ve evsat olarak alınmıştır. Ada’da sakat, kör ve çocuk 7 hane reisi ise 

cizyeden muâf tutulmuştur.Ada’da 400 hanede yaşayan 930 

Gayrimüslimin % 66’si (616 kişi cizye vergisi vermektedir. 1-11 yaşları 

arasında 307 (% 33) Gayrimüslim erkekten (bunlar çocuk, kardeş, oğul, 

hane reisi olarak kaydedilmiştir) ise cizye alınmamaktadır. Buna göre, 

Gayrimüslimlerin % 85’i orta seviyede cizye mükellefi idi. % 8’i a’lâ 

denilen en yüksek % 7’si ise ednâ denilen en düşük vergi mükellefidir. 

Gayrimüslimlerin verdikleri toplam cizye   miktarı 19.395 kuruştur. 

Gayrimüslimlerin yıllık gelirlerinin % 6’sı cizye vergisi olarak 

alınmaktadır. 

  



 

 

 
 

İmroz ve Bozcaada Rumlarından 20 kişinin memleketleri olan adalara 

dönmelerine izin verilmesi. Cumhuriyet..44..21..17.. 12.04.1934 
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Bozcaada Kadın Belediye Reisi 

1977-1979- Hatice Nagean Akay    (AP)  Seçim 

II Meşrutiyetle sonrasında, demokratik belediye kurumlarının 

geliştirilmesi için yeni bir çabaya girişilmiştir. 1912'de, İstanbul'un şehir 

hizmetlerini düzeltecek, özellikle lağım, çöp temizliği ve itfaiye ile 

uğraşmak için her biri bir hükümet memuru tarafından yönetilen dokuz 

şubeli bir İstanbul Şehremaneti kurulmuş, her şubeden 6 üyenin 

katılmasıyla kurulan 54 üyeli bir Cemiyet-i Umumiye-i Belediye’nin de 

Şehremini'ne yardım etmesi öngörülmüştür. Özkaya, a.g.m., s.458  

1912 yılında çıkarılan Dersaadet Belediyesi hakkındaki bu geçici kanun 

ile İstanbul'daki belediye daireleri kaldırılmış, bunların yerine belediye 

şubeleri kurulmuştur. Şehremaneti Meclisi yerine de bir Encümen 

kurulması öngörülmüştür. Şehremini’nin ise yine atama ile işbaşına 

gelmesi öngörülmüştür. 1924 yılında çıkarılan 417 sayılı Ankara 

Şehremaneti Kanunu, Ankara'ya özel bir yönetim biçimi getirmiştir. Bu 

düzenlemeye göre İçişleri Bakanlığınca atanan bir Şehremini, bir 

belediye dairesi ve 24 üyeli Belediye Umumi Cemiyeti kurulmuştur. 

Bütçenin bu cemiyet tarafından yapılması, İçişleri Bakanlığınca 

onaylanması, Belediye zabıta hizmetlerinin polis teşkilâtınca yürütülmesi 

gibi konular da bu kanunla düzenlenmiştir. Devletin atadığı memurların 

aylıkları İçişleri Bakanlığınca, diğerlerinin ise Ankara Şehremaneti 

tarafından ödenmesi öngörülmüştür. Ankara için çıkarılan kanundan kısa 

bir süre sonra 442 sayılı Köy Kanunu 18 Mart 1924'de kabul edilmiş, 

Köy, kasaba, şehir ve büyük şehir ayrımı yapılmıştır. Tortop, a.g.e., s.4   

Türkiye’de ilk defa yapılan yerel seçimlerde (1930) Oy pusulaları 

kanununun 41 İnci maddesi gereğince, herkes kendi oyunu bizzat 

sandığa atmak ve sandığa başkasının adına hiç bir suretle oy 

kullanmamakla yükümlü tutulmuştur. Oy pusulalarında seçmenin ismi, 

adresi, imzası veya mührünün olması, her seçmenin, nüfus cüzdanı ile 

seçim denetmenlerine müracaat ederek, seçim defterindeki ismin 

hizasına imzasını atması veya parmağını basması, alacağı oy pusulasına 

seçilecek aday sayısı kadar yedekleri ile birlikte isim yazması veya 



 

güvendiği bir kişiye yazdırması ve pusulasını bizzat sandığa kendisinin 

atması hususları düzenlenmiştir. Seçimler 11 Ekim cumartesi akşamına 

kadar devam etmesi, gerekirse bir hafta uzatılmasına karar verilmiştir. 

279 Cumhuriyet 5 Teşrini  evvel 1930   

Yeni hazırlanan Belediye kanunun amacının eski kanundaki 

şehirlerimizin ilerleme ve iyileştirilmesine engel olan hükümleri 

kaldırmak, bugünkü ihtiyaç ve zihniyete göre belediyeleri birer şehir 

haline getirmek, hemşerilerin belediye işlerindeki karar, icra ve 

denetleme yetkilerini arttırmak, ihtiyaçları düzenleyerek zorunlu görev 

olarak görülenleri muayyen ve müspet bir programa bağlayan amelî ve 

teknik bir tarzda icra ettirmek, bütçe ve hesaba ait işlemleri sıkı bir 

tarzda malî kurallara bağlamak, Devletin denetim ve kontrolünü tespit 

ederek belediye işlemini anarşiden kurtarmak olduğu mecliste dile 

getirilmiştir. TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 3, Cilt 16, İnikat 37, C:1 s.23  

Meclisteki görüşmeler esnasında şehirlerimizdeki noksanlıklar ve 

güçlüklerin bir plân ve program dahilinde zamanla halletmekten başka 

bir çare bulunmadığı, şehirlerin ve belediyelerin ortak ve genel nitelik 

taşıyan ihtiyaçlarının olduğu tespiti yapılmıştır. Bu genel ve ortak 

ihtiyaçları belirlemek, düzenlemek ve karşılamakla sorumlu organları 

oluşturmak, yetki ve görevlerini belirlemek, bu görev ve hizmetleri 

görebilecek kaynak ve araçları sağlamanın devletin belli başlı 

görevlerinden olduğuna değinilerek, bu görevin ihtiyaca yönelik ve 

uygulanabilir kanunlar yapmak ve kanunların uygulamasını denetlemekle 

yerine getirilebileceği öne sürülmüştür. TBMM Zabıt Ceridesi, Devre 3, 

Cilt 16, İnikat 37, C:1 s.23  

  

 

 

Belediye Kanunun Genel Özellikleri gelince; 

Belediye Kanunu’nun gerekçesinde de kanunun çerçevesini teşkil eden 

esaslar 5 madde ile sıralanmışlardır: İlk özellik olarak Türkiye 



 

belediyelerinin kuruluşu, hemşerilik hukuku, yetki ve görevleri, seçimler, 

kuruluş, üst idarî makam tarafından denetim ve gelir kaynakları 

bakımından eşit oldukları esası ön plana çıkmıştır. Hükümet idare 

merkezi olan beldelerle siyasi sebeplerle özel kanunlarla şehremaneti 

haline getirilen beldelerin belediye başkanlarının bundan farklı olarak 80 

birinci derecede valinin değil doğrudan doğruya İçişleri Bakanının 

denetim yetkisine tabi olması istinası dışında bu eşitlik ilkesinin tümü 

için geçerli olduğu belirtilmiştir.  

İkinci özellik olarak belediyeler için Devlet kanunlarının hükümlerine 

karşı olmamak şartıyla, yerel eğilim ve ihtiyaçların belirlemiş olduğu her 

türlü imar ve ilerleme kararlarını vermek ve uygulamak konusunda, 

Cumhuriyet fertleri gibi, doğal hukuktan olan serbest çalışma hakkı 

açıkça tanınması olmuştur. Bu hususun 23 Eylül 1293 tarihli Vilâyet 

Belediye Kanununun üçüncü maddesinde, zımnen belediyelerin faaliyet 

alanları serbest bırakılmış olduğundan Türkiye belediyeleri için bu kanun 

tasarısında kabul edilen esasın zaten mevcut bir hakkın ifadesi olduğu 

belirtilmiştir.  

Üçüncü olarak Belediye işlerinde, Devlet Kanunlarının tamamını 

uygulamak ve belediyelerin kanunlara aykırı icraatlarını önleyebilmek 

için belediyeler üzerinde güçlü bir hükümet denetimi esasları 

getirilmiştir. Ancak bu denetimin genel bir denetim olmayıp, bunun özel 

kanunlarla sınırlarının ve şartlarının belirtilmesi gereği kabul edilmiştir. 

(İstanbul Şehremaneti– Tarkan Oktay –Yeditepe) 

Dördüncü özellik olarak belediyeler için serbest seçim esası ve halkın 

etkin denetiminin gerekliliği kabul edilmiştir. Beşinci özellik olarak 

belediyelerin zorunlu ve isteğe bağlı görevleri sayılmakla birlikte, 

kanunun belediyelerin hakları ve imtiyazları kısmında belediyelere geniş 

yetkiler verilmiştir. TBMM, ZC, C.XII, Devre 3, İçtima 4, İnikat 5, Celse 

1, s.18-23  

Kanunun birinci bölümünde Belediyelerin idaresi ile ilgili esaslar 

belirlenmiştir. Bu bölümünün birinci maddesinde belediye, beldenin ve 

belde hakkının müşterek ve medenî mahallî ihtiyaçlarını temin eden bir 

tüzel kişilik ifade edilmiş, ikinci madde ile belediye teşkilinin 2000 den 



 

fazla nüfusu bulunan beldelerle, nüfus adedine bakılmaksızın kaza. ve 

vilâyet merkezi olan beldelerde kurulacağı, üçüncü madde ile belediye 

idaresinin kimler tarafından yönetileceğine ait hükümler düzenlenmiştir. 

(Hikmet Çolak. 1930 Belediye Seçimleri) 

Bozcaada Belediyesi Hizmet Dairesi ve Bozcaada Hizmet Dairesi 

Reisleri ile ilgili yapılan çalışmalarda Bozcaada Belediyesi Hizmet 

Dairesin kuruluş bilgilerine kırıntı bilgilere ulaştık. Bozcaada’da 

yaptığımız sözel yerel tarih alan çalışmaları ile Bozcaada Belediyesi 

Hizmet Dairesinin ilk binasının ……….olduğunu ve bu bina ile başlamış 

yerel belediye  hizmet kanunları çerçevesinde Bozcaada’ya bir çok 

hizmet yapılmıştır. Hatice Nagean Akay (AP) Bozcaada Belediyesi 

Hizmet Dairesinde Seçim koltuğa oturan 1977-1979 yıllarında görev 

yapan  ilk ve tek kadın  Bozcaada Belediyesi Hizmet Dairesi Belediye  

Reisi olmuştur. Bozcaada Belediyesi Hizmet Dairesinde seçim ve atama 

ile  göreve  gelerek Bozcaada’ya hizmet götüren Bozcaada Belediye 

Reisleri ve seçildikleri siyasi partiler ise şunlardır; 

 

 

 

 

 

 

Bozcaada Belediye Başkanları 

 

1948-1953 -Nuri Erdinç                          (DP)  Seçim 

1953-1955 -Yahya Göztepe                     (DP)  Seçim 

1955-1960 - Mehmet Orhan Yunatca   (AP)  Seçim  



 

1963-1968  -Yahya Göztepe                    (AP)  Seçim 

1968-1973 - Muzaffer Şen                       (AP)  Seçim 

1973-1977 -Mehmet Orhan Yunatca     (AP)  Seçim      

1977-1979- Hatice Nagean Akay            (AP)  Seçim 

1979-1980 -Mehmet Kürşat                    (SODP)  Seçim 

1984-1989-Mehmet Kürşat                     (CHP) Seçim  

1989-1994-Mehmet Şerif Gönülal         (ANAP)Seçim 

1994-1999 -Mustafa Mutay                      (ANAP)Seçim   

1999-2004 - Mustafa Mutay                     (ANAP)Seçim 

2004-2009- Mustafa Mutay                       (ANAP)Seçim 

2009-2014- Mustafa Mutay                       (ANAP)Seçim 

2014-   …..  Dr Hakan Can Yılmaz            (CHP) Secim 

 

1980-1981-1982-1983-1984  yıllarında Arif Akıl-Mustafa Kaynar- Şakir 

Özdikici –Ramazan Düzen-Ardahan Tokuk-Muharrem Kaynar –Ardağan 

Tokuk    Bozcaada Belediyesi Hizmet Dairesinde  Belediye Reisi olarak  

atama ile görev yapmışlardır. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bağlı bulundukları illere göre halkevi ve halkodalarının listeleri. 

BCA.490-1-0-0 847 - 353 - 1 

 



 

  

OsmanAtaol-Halkodası Başkanı-1942 

Bozcaada Halkodası 

Halkevleri (diğer adıyla Halkevleri Derneği) Türkiye genelinde barınma, 

sağlık, eğitim, çevre, kadın ve engelli haklarının savunulması ve 

genişletilmesi için faaliyet gösteren bir kuruluştur.İlk olarak, Cumhuriyet 

döneminde ülkenin sosyal ve kültürel kalkınmasında, Cumhuriyetin 

getirdiği değerlerin geniş halk kitlelerine ulaşması için 19 Şubat 1932 

günü başta Ankara olmak üzere 14 il merkezinde Halkevleri 

açılmış,zaman içerisinde bu sayı büyük bir artış göstermiştir.14 Mayıs 

1950 tarihinde gerçekleşen seçim ertesinde, iktidara gelen Demokrat 

Parti’nin girişimi ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde 8 Ağustos 1951 

tarihinde kabul edilen ve 11 Ağustos 1951 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayınlanarak yürürlüğe giren 5830 sayılı kanun ile Türkiye genelindeki 

bütün Halkevleri kapatılarak malları hazineye devredilmiştir. 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
https://tr.wikipedia.org/wiki/Demokrat_Parti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Demokrat_Parti
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_B%C3%BCy%C3%BCk_Millet_Meclisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Resmi_Gazete


 

 

Bozcaada Halkodası  salon ve okuma odasının dıştan görünüşü  BCA  

 

 
1932-1951 yılları arasında faaliyet göstermiş olan Halkevleri, 

Cumhuriyet değerlerini benimsemiş bireylerin yetişmesi için gayret 

göstermiş ve yakın dönem Türkiye tarihine damgasını vurmuş önemli bir 

sosyokültürel kurumdur. Ülkemizin dört bir köşesinde açılmış olan bu 

kurumlar, farklı konularda faaliyet gösteren dokuz şubeden meydana 

gelmiştir. Bunlardan birisi de Kitapsaray ve Yayın Şubesi’dir. Bu şube, 

halkevi bünyesinde kütüphane oluşturmanın yanı sıra çeşitli kitap, dergi 

ve broşür yayınlama görevini de üstlenmiştir. Bu kurumlardan biride 

Bozcaada okuma odaları olmuştur. Bozcaada okuma  odaları  bünyesinde 

kütüphane oluşturulmuş ve  çeşitli kitap, dergi ve broşür sağlayarak 

Bozcaada’da Cumhuriyet değerlerini benimsemiş bireylerin yetişmesinde 

büyük katkı sağlamıştır.Bozcaada Halkodası başkanlıklarını  Osman 

Ataol (1942) ve 

 



 

 

Bozcaada Halkodası başkan ve okuma odalarını dıştan  görünüşü  BCA  

 

 

Bozcaada Halkodası salonundan bir  köşenin görünüşü  BCA  

 

 



 

 
 

Bozcaada Halkodası  salon ve okuma odasının bir görünüşü  BCA  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

Halk Okuma Odaları Rehperi -1925 BCA 



 

 

Bozcaada Halkodası  Başkanı Osmöan Ataol imzalı bir belge BCA  



 

 

Bozcaada Halkodası  Başkanı Hasan Cantürk imzalı bir belge BCA 



 

 

 

 

 

Bir Zamanlar Çanakkale’de basılıp Bozcaada dağıtılan Anafarta Gazetesi sayı 3 / İBB 

Atatürk Kitaplığı 

 



 

 

 

 

Yunan uyruklu Dora Pinelopi ve Kaliopi'nin Bozcaada'ya gelmesine izin 

verilmesi. Cumhuriyet  87.18.4. 19.07.1939 

 

https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=76057&Hash=75DD2FCEBBB7A2895BF92C34DD4EC1356226F7BCA33FB88499A381AFFDF9EED2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=76057&Hash=75DD2FCEBBB7A2895BF92C34DD4EC1356226F7BCA33FB88499A381AFFDF9EED2&Mi=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bozcaada'nın üzüm  aşarı keyfiyeti.   BOA..İ.DH...112…03/Za/1261 (Hicrî) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limnive Bozcaada cizye defteri ….BOA..MAD.d..1034 



 

 
 

 

 
Bozcaada'da imal olunan Hamr'a mahallince takdir olunan fiyatın zammı hakkındaki 

esbabın işarı. (Cezayir-i Bahr-i Sefid 2) BOA..16/M /1323 (Hicrî) 
 

 
 
Bozcaada'da imal olunan Hamr'a mahallince takdir olunan fiyatın zammı hakkındaki 

esbabın işarı. (Cezayir-i Bahr-i Sefid 2) BOA..16/M /1323 (Hicrî) 
 



 

 
 

 
Bozcaada'da imal olunan Hamr'a mahallince takdir olunan fiyatın zammı hakkındaki 

esbabın işarı. (Cezayir-i Bahr-i Sefid 2) BOA..16/M /1323 (Hicrî) 



 

 

 
 
Bozcaada'da imal olunan müskiratın miktar, sahip ve mahallelerini bildirir 

defter.BOA. ML.VRD.d...3297.. 
 

 

Ezine, Pilmar, Bozcaada, Rodos, Menemen ve Midilli kazalarında imal olunan müskiratın 

fiyatının takdiri. (Maliye 12)….BOA..ŞD..364.. H-18-07-1313 

 

Paşalimanı, Erdek, Hora, Bandırma, Bozcaada, Mürefte vs. yerlerden İstanbul'a 

sefinelerle gelen müskiratın zecriye hasılatını gösterir defter.BOA.. D..BŞM.ZCR.d. 

20384. 

 

Ehl-i İslam'a müskirat istimali haram olmasına mebni İstanbul ve havalisinde bulunan 

meyhanelerin kapatılması ve yalınız Devlet-i Aliye'nin misafirleri olan elçiler ile sair 

müsteminlerin kefaf-ı nefislerine muktezimüskiratın bostancıbaşı, topçubaşı ve Galata 

voyvodası nezaretinde olarak celbine müsaade olunması hakkındaki ferman hükmünden 

bahisle Fransa elçisi ile sair sefaret memurlarının altı aylık istimalleri içinBozcaada'dan 

ve Erdek'ten celbedecekleri miktarı yazılı müskiratın nakline müsaade olunduğuna dair 

ferman. g.tt..BOA.. C..HR..37.. H-29-09-1206 

 

https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=22981531&Hash=682D0D994AFC86392BF7263E2AD037BAA5296A34FB1B47445C808D04371B8DBD&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=22981531&Hash=682D0D994AFC86392BF7263E2AD037BAA5296A34FB1B47445C808D04371B8DBD&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=30695520&Hash=4767EB829CE23367081E42EF8B4A1EE017B65ED8B671C46E40247736DB7E9CA8&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=30695520&Hash=4767EB829CE23367081E42EF8B4A1EE017B65ED8B671C46E40247736DB7E9CA8&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=22496118&Hash=90003B9B0A8C13D613D5A1735B58127E436FA888F55C419BDD1A3A81803E0147&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=22496118&Hash=90003B9B0A8C13D613D5A1735B58127E436FA888F55C419BDD1A3A81803E0147&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=22496118&Hash=90003B9B0A8C13D613D5A1735B58127E436FA888F55C419BDD1A3A81803E0147&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=22496118&Hash=90003B9B0A8C13D613D5A1735B58127E436FA888F55C419BDD1A3A81803E0147&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=22496118&Hash=90003B9B0A8C13D613D5A1735B58127E436FA888F55C419BDD1A3A81803E0147&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=22496118&Hash=90003B9B0A8C13D613D5A1735B58127E436FA888F55C419BDD1A3A81803E0147&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=22496118&Hash=90003B9B0A8C13D613D5A1735B58127E436FA888F55C419BDD1A3A81803E0147&A=2&Mi=0


 

 
 
Bozcaada'da imal olunan müskiratın miktar, sahip ve mahallelerini bildirir 

defter.BOA. ML.VRD.d...3297 

 

Müskirat ; : sarhoş eden, sarhoşluk veren şeyler. 

I. TBMM tarafından 14 Eylül 1920 tarihinde çıkarılan alkollü 

içeceklerin yasaklanması kanunudur. 

 

İçki yasağı, ilk olarak I. Meclis içinde II. grup olarak adlandırılan, 

muhafazakar çevreler tarafından kanun teklifi olarak sunuldu. Men-i 

Müskirat Kanunu'yla ilgili uzun tartışmalar  ki yaklaşık 5 ay sürdü, 

mecliste I. gruptaki Müdafa-i Hukuk Grubu ile 2. grupta yer alan 

muhafazakar milletvekilleri arasında 14 Eylül'e kadar sürdü. İçki 

yasağını savunanlar ''taassup'' ile hareket ettiler. Bu dönemde İstanbul 

Hükümeti ve İtilaf devletleri tarafından TBMM'ye atılan ''dinsiz, kafir'' 

iftiraları; İcra Vekilleri Heyeti'nin de (TBMM Hükümeti) istememesine 

rağmen kanun teklifini kabul etmesinde etkili oldu. (Ali Çimen) 

 

Bozcaada’da alkollü içeceklerin yasaklanması Men-i Müskirat Kanunu'yla bir 

dönem yasaklanmıştı. Yasak 4 yıl uygulandı. Ve kaldırıldı. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
Demokrat Parti İlçe Başkanı Necati Talay ve Şirket idare heyeti Reisi Hasım Yunatcı 

Demokrat Parti Başkanı- Başbakan Adnan Menderes Bozcaada daveti .BCA 29.07.1956 

 



 

 
 

 

 

Bozcaada hasları ve Kolyoz balığı dalyanları mukataasına ait irsaliye.BOA.İE-

TZ.1168.1.. H-15-05-1031 



 

 
 

Karadağ prensi için gemi Bozcaada’yı selamlarken  

 

 
 

Bozcaada’ya selam veren  geçen buharlı gemiler BOA  

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 
Hüdaverdi adlı sandalın kaptanı Bozcaadalı Süleyman Abdurrahman'a verilen sened-i 

bahri.BOA…A.}DVN..1..34. H-16-02-1257/9.Nisan.1841 

 

 
 

Çanakkale ile İmroz ve Bozcaada arasındaki ulaşımın takviyesi maksadıyla inşa edilecek gemi 

hakkındaki raporun onanması. 29/8/1968 
 

http://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=31152976&Hash=2D196FE686866CD748E9377E4DC4065C0A175049871CBB03B60A187FE2820C68&A=2&Mi=0
http://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=31152976&Hash=2D196FE686866CD748E9377E4DC4065C0A175049871CBB03B60A187FE2820C68&A=2&Mi=0


 

 

 

 
Bozcaada’ya selam veren  geçen buharlı gemiler BOA 

 
Bozcaada araba vapuru yanaşma yerlerinin Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı'na 

devredilmesi. 13/11/1975 
 

 
 

 

İngiltere beylik sefinesinin Bozcaada'ya geldiği 

BOA.. İ..HR..5..248..  H-28-04-1256 

http://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=21451717&Hash=122595A3331FA1AB5DCDC0F15C31FC0CA34CC442593D81AA469B9A831C0290F7&A=2&Mi=0


 

 

 

 
 

İsmet Paşanın Bozcaada ile bir görüşü .TBMM Tutanakları  

 

 



 

 

 

 
 

Bozcaada civarında karaya oturan Averof zırhlısı hakkında tahkikat yapıldığı. 

BOA.. H-04-05-1331 

 

 

https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=20646684&Hash=DEDD799822F59E71EB19C02B7CBF9FEB1AE0E8D1165EDC6FDEE3538EFCFE7F58&A=2&Mi=0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Averof 

16 Aralık 1992 tarihinde Osmanlı ve Yunanistan donanmaları arasında 

gerçekleşen İmroz Savaşı'nda Rauf Orbay'ın Yunanlıların Averof adlı 

gemisini batırmaması uzun süre tartışıldı. Kimi kaynaklar Orbay'ın bu 

emri dinlemediğini belirtirken kimileri böyle bir emrin hiç verilmediğini 

öne sürülmüştü. H-04-05-1331Rauf Bey'in kasten Georgios Averof'u 

batırmadığı iddiası ise bana daha da anlamsız geliyor. O dönemde ordu 

içinde siyasal kutuplaşma olduğu doğru. Sayın Büyüktuğrul, Albay 

Ramiz Numan'ın yazdığı kitapta şöyle bir görüş geliştirildiğini yazıyor: 

"Donanma personeli Hürriyet ve İtilaf siyasal partisi mensubuyken 

Bahriye Nezareti'nin mensupları İttihat ve Terakki mensubuydular.... 

Onlara [İttihat ve Terakki idarecileri] göre donanma muharebeyi yapıp 

yenilirse İttihat ve Terakki Partisi direkt olarak iktidara gelecekti. 

Hazırlanan politik oyun bu idi." (a.g.e. s. 236) Her ne kadar sonuç 

öncülden çıkmıyorsa da (belki yazar daha etraflı anlatmıştır, orijinal 

kaynağı görmedim), bu görüş Balkan Savaşı'na ilişkin diğer 

değerlendirmelerle örtüşüyor. Ama zaten burada Rauf Bey'den söz de 



 

edilmiyor.Ama işin bir de kişisel boyutu var. Rauf Bey, denizciliği 

tutkunluk derecesinde ciddiye aldığı anlaşılan, iddialı bir genç subay (o 

zaman 31 yaşında). Böyle bir genç insan, eline kendisine büyük bir itibar 

getirecek bir fırsat geçtiğinde, bunu kendi ülkesinin hükümetinin 

(yandaşı olmasa da) başarısına katkısı olur diye düşünüp, bilerek kaçırır 

mıydı? Bu bana olacak iş değil gibi geliyor. Hadi yaptı diyelim. Bunu 

yapan bir insan, 28 gün sonra, söz konusu hükümet hâlâ görev 

başındayken kendi komuta edeceği tek bir gemiyle [Hamidiye] Yunan 

donanmasını taciz etmek amacıyla sonucu öngörülemeyecek bir 

maceraya atılır mıydı ? Üstelik Hamidiye'nin bu ilginç görevi 

üstlenmesini isteyen ve önerisinin kabul edilmesi için mücadele eden de 

Rauf Bey'in kendisiydi. Hamidiye 13 Ocak 1913 tarihinde Çanakkale 

Boğazı'ndan çıktığında sadrazam yine [Kıbrıslı Mehmet] Kamil Paşa idi. 

Gerçi, kendisi, bu tarihten 10 gün sonra "Babıâli Baskını" sonucunda 

istifasını Enver Paşa'ya vermiştir. Ama böyle bir darbenin olacağından 

Rauf Bey'in haberi olduğuna ilişkin bir bilgi de yok. Hoş olayın oluş 

biçimine bakılırsa, yapanların bile 10 gün önce ne gün neyi yapacaklarını 

bildiklerini söylemek zor. (Hasan Ersel-Referans Gazetesi ) 

 

 

Arşivlerde Averof 

Pendik'te Yunan Kızılhaçı yararına düzenlenen baloya gelen  Averof  

zırhlısı askerleri ve Rumlar'ın gösteri yaptıkları.BOA. H-07-07-1337 

 

Yunanlılar'ın İzmir'i işgalinden sonra Yunan zabitlerinin propagandaları, 

cephane yığarak Rumlar'ı silahlandırdıkları, dahilde Yunan Salib-i 

Ahmer Cemiyeti'nin faaliyetleri Averof zırhlısı ile Leon Torpidosu'nun 

limana gelmelerinde Rumlar'ın yaptığı nümayiş ve tezahüratlar ile 

Şehzade Abdurrahman Efendi'nin gelmesinde yaptıkları protestolara dair 

İzmir Emniyet Müfettişliği raporunun suretinin Hariciye Nezareti'ne 

takdim kılındığı.BOA. H-19-08-1337 

 

15 Temmuz 1336 günü İzmir Limanı'na gelen Averof Zırhlısı'nda Yunan 

kralının da bulunduğu, kralın karaya çıkmadığı, daha sonra geminin 
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Bandırma'ya gittiği, burada öğle yemeği yendiği ve daha sonra geminin 

oradan da hareket ettiği. BOA. H-02-12-1338 

 

Mecidiye'nin Averof'u batırdığı şayiasının asılsız olduğu.BOA H-7 -05-

1331 

 

Averof Zırhlısı'ndan ahaliye silah dağıtılıp dağıtılmadığı sorulan 

tezkireye cevap verilmesi. BOA. H-23-05-1337 

 

Yunan bandıralı, Frasoz, Erisos ve Kegoey vapuru ile Averof zırhlısının 

İzmir'den aldığı muhtelif sayıda Yunan askeriyle süvari hayvanlarını 

boğazdan geçirerek Mudanya ve Tekfurdağı'na çıkarmak üzere hareket 

ettiği.  BOA.H-07-12-1340 

 

Yunan Harp Gemisi Averoff'da bulunan Yunan askerlerine ait kolilerin 

mahiyeti hakkında  Refet Paşa'ya verilen malumat. (Fr.)BOA. M-16-12-

192 

 

Yunan Başbakanı Metaksas'ı getirecek olan Averof zırhlısının İstanbul'a 

gelmesine, subay ve erlerinin üniformaları ile karaya çıkmalarına ve 

telsizle muhaberesine izin verilmesi. BOA. 02.10.1937 

 

Averof sınıfı bir zırhlı alarak Devlet-i Aliyye donanmasına karşı üstün 

duruma geçen Yunan donanmasına karşı ne tür tedbirler alınması 

gerektiğine dair bir mutalaaname ile Donanma-yı Osmani Muavenet-i 

Milliye Cemiyeti vasıtasıyla Avrupa'dan dretnot sisteminde bir gemi 

alımı lüzumu ve teferruatına dair tezkire.BOA. H-18-07-1328 

 

1-Novoır Uremia Gazetesi'nin Sultanosman ve Reşadiye Dretnotu'nun 

Devlet-i Aliyye'ye teslimine mani olunacağına dair haberi. 2- 

Yunan Averof ve Asperya zırhlısının Sakız cihetinden gelerek İzmir 

Boğazı ve civarında bir süre seyrettikten sonra Middilli'ye gittiğinin 

Bergama Kaymakamlığı'ndan bildirildiği.BOA. H-07-09-1332 

 

İngiltere Kralı'nın taç giyme merasimine katılmak üzere Yunan hükümeti 

tarafından Averof gemisinin İngiltere'ye gönderilmesine karar verildiği. 

BOA. 21.04.1937 
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Averof Zırhlısı'nın havuzdan çıkarıldığı ve Yunan posta vapurlarının 

seferden men edildiği. (Aydın ) BOA. R-31-03-1330 

 

 

Yunanistan'ın Averof Zırhlısı'yla daha küçük bir harp sefinesinin 

Bozcaada önüne geldiği. (Kale-i Sultaniye)BOA.. R-21-05-1330 

Balkan Harbi;Osmanlı-Yunan Harbi: Yunanistan tarafından alınacak 

sıhhı tedbirlerin Meclis-i Sıhhıye'deki Fransa delegesi tarafından tebliği; 

Yunan  Averof  zırhlısına yapılan saldırıda büyük hasar aldığı ve 

donanmasının hareketlerinin tahkikatının yapılması ve neticesinin 

bidirilmesi; Yunan torpido ve savaş gemilerinin Sakız adasının etrafında 

görüldüğü; Kıbrıs, Line ve Ayayorgi civarındaki çatışmalara dair İzmir 

Kuvva-yı Mürettebe Kumandanı'ın Hariciye Nezareti'ne gönderdiği 

telgrarf. BOA. M-02-12-1912 

Osmanlı-Yunan Harbi: Selanik'teki Osmanlı askerlerine kaput satın 

alınması.  Averof  zırhlısının hasar derecesinin tahkiki. Makedonya 

isimli Yunan nakliye gemisinin Çeşme limanındaki yelkenlilere el 

koyması.BOA.. M-15-12-1912 

 

Osmanlı-Yunan Harbi: Osmanlı donanmasının tahrip edildiğine dair 

haberlerin tekzibi. Midilli'nin düştüğü haberi. Yunan nakliye gemisinin 

Kuşadası'na asker ihracı. Averoff kruvazöründeki hasarın tahkiki. Yunan 

nakliye gemilerinin Midilli Sakız arasındaki nakliyatı. Times muhabirine 

göre Yunan Dördüncü Fırkası'nın Selanik'ten Preveze'ye nakli. Kal'a-i 

Sultaniye'de Yunan donanmasına casusluk yapan bir Fransız gemisi 

dolayısıyla Fransa Sefareti'nin ihtarı. Yunan askerinin Çeşme'deki 

Osmanlı karargahına doğru asker sevki ve muharebenin başlaması.BOA. 

M-20-12-1912 

Osmanlı - Yunan Harbi: Karaya oturan Averof hakkında Roma 

Sefareti'nden detaylı bilgi istenmesi.BOA. M-13-04-1913 
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Bir zamanlar Bozcaada civarında karaya oturan Averof zırhlısı hakkında tahkikat 

yapıldığını. BOA. A.}MKT.MHM..743.25...H-09-04-1281 

 

Averof adlı geminin karaya oturduğu yolundaki söylentilerin asılsız olduğu.BOA.. 

A.}MKT.MHM..744 ..H-13-05-1331 
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Gemiciler.BOA 

 

 

Bozcaada Kayıkçıları 

Sandalcılar genelde bekâr odalarında barınırlardı. Bir kısmı sandalcı  

yazın iskeleye bağladığı sandalının içinde yatar, öğle yemeklerini 

sandallarının içinde yerlerdi.Bir olta edinip nöbette olmadıkları sıralar 

kendi nefisleri için balık tutanları pek enderdi. Kayıkçılar para canlısı 

idiler. 1963'de günde en çok 15 lira, ayda 500 lira kazanıyorlardı.  



 

 

Bozcaalı bir  gemi sahibini senedi Bahri belgesi 

Sened-i Bahri;Denizcilikle ilgili belge; gemi sahibini gösteren belgeOsmanlı Devleti’nde 

tasarruf ve mülkiyeti işaret eden birçok belge çeşidi kullanılmıştır.Bunlardan birisi 

Osmanlı Arşivinde 19. Yüzyıldan itibaren sıklıkla görülmeye başlayan sened-ibahrilerdir. 

Gemilerin mülkiyetini, büyüklüğünü, çeşidini, şeklini ifade eden bu belgeler 

beratformunda düzenlenmiştir. Özellikle Rum isyanı sırasında başladığı anlaşılan 

uygulamayla gemilerinkontrol ve denetimlerinin sağlanması amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Deniz ticareti ve gemileri kontroletmeyi hedefleyen uygulama Tanzimat’ın ruhuna uygun 

olarak sonrasında da devam ettirilmiştir.Alım-satım, miras ve anlaşmazlıklarda hukuki 

bir belge olarak kabul edilmesi sened-i bahriuygulamasını Cumhuriyet dönemine kadar 

taşımıştır. Bunun yanında uluslararası deniz hukukununstandartlaşan taleplerinin de 

sened-i bahri verme usulünün ortaya çıkmasında ve devamında etkiliolduğu 

görülmektedir 



 

 

 

Bozcaada Denizcileri Ve Gemi Sahipleri  Atlaşması 

Bozcaada denizcileri ve gemi sahipleri  kendi aralarında bazı 

atlaşmalar yapmışlardı. Bun anlaşmalardan bazıları; Bir fırtına 

sonucu olarak Ada’ya sürüklenen gemilere,geminin içerisindeki 

kişilere ve bir deniz kazası sonucunda batan gemi enkazına yardım 

edilecektir.Her durumda zor durumda olan gemi ve denizcilere  

yardım edilmeli ve onların eşyaları korunmalıdır: onlara ait olduğu 

konusunda kuşku olmayan ve sahile vurmuş her şey sahiplerine 

verilmelidir Fakat, şayet sahipleri ile irtibata geçmek mümkün 

değil idiyse, eşyalar o ülkeden bir tüccara verilmelidir. Gemi 

sahipleri  Ada’da ticaret yapmakta serbesttir. Eğer onlardan  bir 

Ada’da ölürse, iki ihtimal vardı: eğer ölen gemici bir miras 

bıraktıysa, mirasın gereği yapılmalıdır; eğer ortada bir miras yok 

ise onun eşyaları Ada’da bulunan ülke konsolosuna( temsilciliğine) 

verilmelidir. Ölen kişi her durumda Ada’da toprağa verilmelidir. 

Ada  halkı Müslümanlara şarap satamaz ancak şarabı kendi toptan 

satış yerleri getirebilirler ve hatta diğer Hıristiyanlara satabilir. 

Toptan satış yerlerindeki, , kendi kullanımları için şarap ve peynir 

üzerinden ithalat vergisi alınmaz. Vergiden muaf olan diğer 

eşyalar, değerli taşlar, inciler, cam boncuklar ve kürklerdir. 

Gemiciler Ada’da mallarını satmaya zorlanmayacak, dilerlerse 

mallarını geri götürebilecektir. ihracatı  yasaklanan maddeler silah 

ve gemi yapımında kullanılabilen demir ve kereste gibi 

maddelerdir. Gemiciler Ada’da köle ticareti yapamazlar. Gemiciler 

yalnızca Sultanın darphanesine altın ve gümüşleri satmaları 

halinde ödeme derhal yapılacaktır. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ada Denizcilerine Öğütler 

Katip Çelebi (1609-1657) 

''Birinci öğüt budur ki:  Kapudan(kaptan) kendi korsan değilse, deniz 

işinde  ve deniz savaşı üzerinde korsanlarla danışık edip dinleye.Yanlız 

kendi bildiğine gidenler çoğu pişman olagelmişlerdir.Hele bu yolda bir 

yanlış yapılırsa ziyan yalnız kendisine değildir.İkinci öğüt budur ki: 

Donanma gemileri mümkün oldukça Tersane-i Amire'de yapıla.Hem 

zamanı ile yetişir.tez olur;hemde reayat zulüm o kadar hafif olur.Yedinci 

Öğüt budur ki: Boğaz'ı çıktıktan sonra sabah namazını kılmayınca 

kalkılmaya.Sekizinci öğüt budur ki: Baştarda reisleri Cezayir'de ve 

denizde nice yıllar geçirmiş ve korsanlık etmiş ola.Zira donanmanın 

yürümesi ve durması ona bağlıdır.On altıncı öğüt budur ki: Adalar 

arasında donanma çokluk gezmeye.Rumeli ve Anadolu vilayetlerinde 

geze.Zira adalar sığ yerlerdir ve karıntıdır.Her adanın karıntısı vardır ve 

döküntüsü çoktur.Az zamanda çok gemi batıp gitmiştir.''Adalar 

arası/Donanma kanarısı'' (mezbahası) derler. On dokuzuncu öğüt budur 

ki : Reisler deniz ilmini bilmeğe sıkı önem vereler.Pusula ve harita 

işlerinden gafil olmayanlar. Ve bilenlere de büyükler iltifat eyleye, 

böylece bilmeyenler de heves edip öğreneler...Yirmi beşinci öğüt budur 

ki : Kapudan paşa yerinde dura.Kendi varıp düşmana çatmak heves 

etmeye.Zira baş gidince ayak kalmaz.Bununla çok ziyan görüldü. 

Serdarlara yararlık,yerinde durmaktır. Kırkıncı öğüt budur ki : Eski 

padişahların sefer ve fetih olayları, kapudanların denizde sefer ve 

savaşları üzerinden anlatılanlar yazılanlar görünüp,kıssadan hisse alına, 

gaflet olunmaya,vesselam..(Gökyay-İş Bankası yay-1982-Deniz Seferleri 

Hakkında Büyüklere Armağan) 

 

 

 



 

 

 
 

Bozcaadalı Yakar Kaptan 

 

Yakar Kaptan 
 

Halil Yakar tam 50 yılBozcaada’da denizcilik denizcilik yapmış. 15 

yaşından 65 yaşına kadar yolcu taşımış yenkenllilerle, motorlarla. Daha 

çok Adayla Anadolu arasında gidip gelmiş ama, Limni’ye, Midilli’ye 

insan taşıdığı da olmuş.Troya’nın karşısındaki denizlerin sesini, 

kokusunu, kıpırtısını ezberlemiş.(Haluk Şahin- Bozcaada Kitabı) 

 
 

 
 

 

Yakar Kaptan ; 1930’lu, 1940’lı, 1950’li yıllarUlaşım büyük sorun.Şimdiki gibi 

karayolları,otobüsler yok.Ada’nın dünya ile bağlantısı İstanbul’dan gelipaçıkta 

demirleyen vapurlarla sağlanıyor.Bursa Vapuru,Bartın Vapuru,Ülgen Vapuru….(Haluk 

Şahin- Bozcaada Kitabı) 



 

 
 

Naim Vapur idaresi İzmir Sürat Postası(20 saat) Lüks Adnan Vapuru.Her hafta 

Perşembe günleri Galata rıhtımından saat 18_00 de hareketle İzmir’e İzmir’den 

Pazar günleri saat 14_30’da hareketle ederek İstanbul’a yük ve yolcu taşıyan 

İstanbul’da Galata Gümrük binsı karşısında Site Fransız Handa No 12 adresinde 

,Telefon numarası 4.1041 olan Naim Vapur idaresi İzmir Sürat Postası.Bir 

zamanlar Ada’dan ulaşımın sağlandığı, ulaşım araçlarından biri, İzmir –Galata 

Adnan Vapuru Vapurlarından biri - Cumhuriyet Gazete Arşivinden 
 



 

 
 

 

Bir zamanlar Ada vapurları  gazete ilanları (Cumhuriyet Gazetesi 1955) 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Bozcaada- İzmir Hattı  /TBMM Tutanakları  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Denizcilik bayramının Ada’da kutlamaları 

 

 

Kabotaj 
 

Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı 

ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî 

ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından, devletler yabancı bandıralı 

gemilere kabotaj yasağı koyma yoluna gitmişlerdir. Bazı uluslararası 

sözleşmelerde de kabotaj yasağı koyma yetkisine ilişkin hükümler yer 

alır.Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke 

gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması'yla 1923 

yılında kaldırıldı. 20 Nisan 1926 tarihinde de kabul edildi. Kabotaj 

Kanunu 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre; akarsularda, 

göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar 

içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve 

kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma 

hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk, 

kaptanlık,çarkçılık,tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca 

yerine getirilebileceği belirtildi.Yabancı gemilerin yalnız Türk 

limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük 

taşıyabileceği kabul edildi.(Hürriyet.net)  

Ada ve deniz taşıtları 1 Temmuz tarihlerde gelin gibi süslenir, Kabotaj 

(Denizcilik Bayramı) Ada’da coşku ile büyük eğlencelerle kutlanırdı. 



 

 

 

 

 
 

 

 

Bozcaada civarında batık altun ve gümüş ile dolu olması muhtemel bulunan Polkaçi 

Efendi tarafından çıkarılması irade olunan kasanın ihracı hususunda Aydın Vilayeti'nin 

maruzatı H-22-01-1319 



 

 

 

 
 

Batan gemilerde meskukat ve gümüş evani araştırılması. 

BOA.Y.MTV.307.101.. H-18-02-1326 

https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=20192322&Hash=6BC73716FB7666B918DF6A074B53FDCEADEDAC17A4C998F6E33BCEEB3F14CBB6&A=2&Mi=0


 

 

Bozcaad Ve Civarında  Batan  Gemiler 

 

Mısır'dan tahmil eyledikleri eşya ile İstanbul'a gelirken  Bozcaada'da 

 batan gemileri içindeki eşyanın Bozcaada Gümrükçüsü ve zabitleri 

tarafından alınmış olduğundan bahisle mallarının istirdadına dair Hacı 

Yorgi ve Yani taraflarından verilen arzuhal üzerine emir ısdarı. BOA. 

C..ADL...H-16-06-1207 

 

Gelibolu mollasına, Lapseki, Boğazhisar ve  Bozcaada  kadılarına 

Batan gemilerden kurtulun kul ve cariyeler ile eşya Gelibolu hassının 

hakkı iken iskele eminlerinin müdahale ettiği.BOA. 

A.{DVNSMHM.d.88.. H-17-07-1047 

 

Bozcaada'da batan Teriste adlı geminin Boyraz Limanı yakınlarındaki 

kayalara çarparak battığının tahkikat sonucu anlaşıldığına 

dair Bozcaada Kaymakamı Hüseyin Safa'nın yazısı.BOA... 

A.}MKT..111.H-13-03-1264 

 

Bozcaada önlerinde batan bir gemideki eşyanın, Bahriye Nezareti'yle akd 

edilen mukavelename gereğince çıkarılması için Yunan eşkiyalarına 

karşı korunma isteği.BOA. Y..PRK.ASK..168 H-01-12-1318 

 

 

Sisamlı Yorgi'nin daha önce Bozcaada civarında batan İngiliz gemisinin 

parça ve edevatını çıkarmak için verdiği istida üzerine Kaptan-ı Derya 

Süleyman'ın tezkeresi.BOA. A.}MKT…210.. H-13-08-1265 

 

Midilli ve Bozcaada önlerinde daha önce vukubulan muharebe 

sırasında batan gemilerde bulunan top ve diğer malzemelerin 

çıkarılması.BOA. A.}MKT.MHM…401..H-15-11-1284 

 

Mora Gailesi esnasında Midilli ile Bozcaada açıklarında batan bir 

fırkatey ve iki kapaktaki pirinç topların sülüs hissesinin kendisine, 

sülüsanının ise Tophane'ye aidiyetini kabul ederse, Bahr-i Sefid 

Boğazı'nın muhafazasına memur topçu asakirinin tabibi Mösyö Pietro 

Brun ile gerekli mukavelenin hazırlanması. (1. Cezayir) BOA. 

MVL..800.. H-09-06-1284 
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Kaptanı değişen sefinenin (gemini ) Senedi Bahrisi 



 

 

 

 

 
 

 

Reâyâ izn-i sefine defteri. BOA  .H-20-01-1227 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Bozcaadaya demirlemiş İngiliz Sefine defteri 

 

 



 

 
 

 

Çeşitli sebeplerle memleketi terkeden Bozcaada ve İmrozlu Rumlardan 27 kişinin, yurda 

dönmesine izin verilmesi. (Helvacıoğlu, Nikoletta, Nikola kızı Saharo Pepda, İstlyanos 

Oğlu Anastasiyos, Anastas kızı Marya Kalaycıoğlu Anataş,Kostantin Kandi Kızı 

Hirisavgi, Gramatik Kızı Oraniye, Nikola Kızı Kolamira,Yuvanis Kızı Marika, Kostantin 

kızı Rovitosmaryo, Haralombo Kalafato Oğlu Atraş, Ağcıoğlu Hiristomas Saraki, Dimitri 

,İstilyanosoğlu Hiristos, Flimi Anataş,Papalooğlu Fotin,Kaspari,Danyel, Mihal Kızı 

Kostina, Sinarelli,Yani Oğlu Andre, Rodya Kostatin, Apostoloğlu, Papolos Hacı 

Zamiroğlu Andon, Yani Flarki Oğlu DominYuvanis Oğlu Kostantin)BCA. 

48.64..10...30..18.1.220/9/1934 



 

 
 

Çeşitli sebeplerle dışarıya gitmiş olup tekrar memleketlerine dönmek isteyen İmroz ve 

Bozcaada Rumlarından 27 şahsın dönüşlerine izin verilmesi.(Yorgi oğlu Valikis,Kosta 

Kızı İstiratili, Mamali oğlu Kılamdi,Kostas oğlu Diki,Jojs oğlu Anastadis, liyp, Pinelopi, 

Yorgi,Kızı Marya,Yorgi Oğlu Eksanasi, Papadupos, Yorgi Boyacıoğlu, Koti Boyacıoğlu, 

Mihal, Papadupulos,Teodor Ganos, Yorgi, Hiritokorido,Yani Hiralapidis, Payanot, 

Liyapı, Anastasya,Kosti kızı Anastasya,Entaradiyidis,oğlu Dimisiyon Aragar ,Hiralamba, 

Panayot,oğlu Yorgi Kondaş)..BCA..45.31..5.12/5/1934 

 



 

 

 

Bir Zamanlar Bozcaada /İBB.Atatürk Kitaplığı 

 

 

 
 

 

Balkan harbinde Yunanistan'da kalan, Limni ve Bozcaada'ya giden ve Harb-i 

Umumi'den biraz evvel hicret eden Rumların Kale-i Sultaniye'ye gelmekte 

bulundukları ve bu durumun tarassudu hakkında olunacak muameleye dair. 

(Kale-i Sultaniye) BOA...DH.ŞFR22/Te/1335.. 



 

 

 

 
 

 

 

Selanik'te Venizelos Fırkasına mensup Elefteros Tipos Gazetesi'nden Bozcaada 

ve İmroz adaları hakkında çıkan makale28.05.1934. .. BCA 
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Yassıada fotoğraf albümü. No: 17. Geyikli ve 31 Km. Davası. Sanık sandalyesinde oturan 

Adnan Menderes ve Çanakkale milletvekilleri Yayın Bilgisi : İstanbul : T.C. Milli Birlik 

Komitesi İrtibat Bürosu, [t.y.] Fiziksel Nitelik : 1 foto.; 132x181, 121x166 mm. Dizi 

Kaydı : No; 0017 Konu Başlıkları : Siyasi olaylar, 27 Mayıs 1960 Darbesi · Darbeler, 27 

Mayıs 1960 Darbesi · Portre_Türkiye_Milletvekili · Portre_Türkiye_Başbakan …Atatürk 
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Geyikli Olayları 

 

CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek ve beraberindeki heyet Ezine ilçesine 

bağlı Geyikli’ye gelmeden önce; Ezine DP İlçe İdare Heyeti, 8 Eylül 

1959’da Ezine Kaymakamlığı’na müracaat ederek 11 Eylül’de 

Geyikli’de bir parti toplantısı yapmak üzere izin talebinde 

bulunmuşlardır. DP’nin müracaatını değerlendiren Kaymakamlık 

Makamı, toplantı için gerekli izinleri vermiştir. Akabinde Geyikli’de 

Çanakkale Mebusu Ahmet Hamdi Sezer başkanlığında Çanakkale DP 



 

İdare Heyeti, Ezine DP İdare Heyeti ve diğer DP milletvekillerinin 

katılımıyla bir toplantı yapılmıştır. Aynı tarihlerde CHP’nin ise; Ezine’ye 

bağlı Geyikli, civar köyler veya diğer yerler için hiçbir toplantı izin talebi 

olmamıştır. Ancak, CHP İdare Heyeti’nin Geyikli hadiselerinden bir gün 

sonra yani 12 Eylül 1959’da Geyikli nahiyesinin Mahmudiye köyünde 

bir ocak toplantısı için müracaatı olmuş, bu toplantı da 12 Eylül’de 

yapılmış ve hadisesiz geçmiştir (BCA, Fon Kodu: 010. 09. Yer No: 

202.624.4/41) 

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi verilerine göre; Geyikli hadiselerinin 

yaşandığı tarih olan 11 Eylül 1959’da CHP heyetinin Ezine ilçesi ve 

bağlı birimlerinde hiçbir toplantı talepleri olmadığı açık bir biçimde 

ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen; Bozcaada’da bulunan CHP 

milletvekilleri, aynı gün saat 17.30’da Ezine’ye gitmek üzere yola 

çıkmışlar ve buradan kısa bir yolculuktan sonra saat 18.00’de Ezine’nin 

Odunluk İskelesi’ne varmışlardır. Heyetin nahiyeye geldiği kolluk 

kuvvetleri tarafından tespit edildikten sonra, Valilik tarafından 

CHP’lilerin adı geçen iskeleden itibaren hareket istikametleri olan 

muhtemel farklı yolların geçişlerinde gerekli emniyet tedbirlerinin 

alınması hususunda Ezine Kaymakamlığı’na talimat verilmiş ve lüzum 

olması durumunda Emniyet Müdürlüğü personeline takviye olarak 

jandarma kuvvetinin de gönderilmesi kararlaştırılmıştır (BCA, Fon 

Kodu: 010. 09. Yer No: 202.624.4/41). Bunun üzerine Ezine 

Kaymakamlığı, heyetin geçebileceği yol güzergâhlarında geçiş için 

emniyet tedbirlerini almıştır. Emniyet güçleri, ayrıca CHP’nin Geyikli’de 

yapması muhtemel toplantısı dolayısıyla Nahiye Müdürlüğü tarafından 

da halk kuvvetlerinin taşkınlıklarını önlemek için burada icap eden 

tertibat ve önlemleri 

uygulamıştır. Böylece Çanakkale Valiliği ile Ezine Kaymakamlığı 

arasında ilçeye gelecek heyetin her türlü can güvenliğinin sağlanacağına 

dair mutabakata varılmıştır (BCA, Fon Kodu: 010. 09. Yer No: 

202.624.4/42). 

 

Bundan sonraki aşamada CHP ekibini taşıyan otobüs, Geyikli’ye gelmiş 

ve burada birtakım olaylar yaşanmasına neden olmuşlardır. Devrin ulusal 

basınından bir kısmı söz konusu olayların DP’liler tarafından bilinçli bir 

şekilde çıkarıldığını iddia etmiştir. Örneğin bu yayın organlarından birisi 

olan Akis dergisi, 15 Eylül 1959 tarihli sayısında hadiseyi şu şekilde 

aktarmaktadır: “CHP Geyikli İdaresi, heyeti sahilde karşılayarak yapılan 



 

hazırlıklar hakkında onlara bilgi verdi. Nahiyede 500 kadar insan içkili 

ve yakalarında DP rozetleri olduğu halde Genel Sekreter ile arkadaşlarını 

pek hoş olmayan bir şekilde karşılamak üzere hazır bekliyordu. Otobüs 

nahiyeye girdikten sonra evvela verilmiş sayıyı teyit eden bir grup, 

CHP’lilerin ve gazetecilerin etrafını sardı. Hemen akabinde bir yaylım 

ateşi başladı. Yivli namlulardan birbiri ardına mermiler çıkmıyordu; 

fakat galiz küfürler savruluyor, naralar atılıyor ve kendilerinden geçmiş 

halde bağıran insanlar, “Bizim oylarımızla iktidara geldiler, biz piç 

değiliz” diye gırtlakları yırtılırcasına bağırıyorlardı. Verilen taktik 

gereğince heyet, CHP Geyikli binasına sokulmayacak ve hemen 

Geyikli’yi terke mecbur tutulacaklardı. Otobüsten henüz inmiş olan 

Kasım Gülek ve diğer milletvekilleri kendilerini karşılamak için sopalar, 

taşlar ve toprağa karıştırılmış cam kırıkları hazırlanmış olduğunu 

anlamakta gecikmediler. Cam tozuyla karıştırılmış toprak avuç avuç ve 

insafsızca otobüsten inen CHP’lilerin gözlerine doğru savruluyordu. 

Aynı anlarda gazeteciler de otobüsten aşağıya inmişler, hatta içlerinden 

ikisi, Ulus muhabiri Ayhan Yetkiner ile Dünya gazetesi muhabiri Orhan 

Peksayar, hadiseyi fotoğraf makineleriyle tespit etmek için makinelerinin 

kılıfını açmışlardı, fakat resim çekmek hiçbirisine nasip olmadı. 

Aralarında Uşak hadiseleri sırasında isimleri işitilen Reşat Özçoban ile 

Çanakkale DP İl İdare Heyeti azaları, Çanakkale Belediye Başkanı, 

Çanakkale meclis üyeleri, DP Çanakkale Milletvekili Ahmet Sezen orada 

bulunan gazetecilere saldırmakta gecikmediler.Geyikli’nin güvenliğini 

sağlamakla görevli 4 jandarma erinin ve bir jandarma çavuşunun gözü 

önünde İlk hedef Ulus gazetesi muhabiri Yetkiner’in fotoğraf makinesi, 

sonra da kendisi oldu. Çok geçmeden sıra Dünya gazetesinin 

muhabirinin fotoğraf makinesine geldi. Gazeteci Peksayar, canını 

kurtarmaya muvaffak olduğu zaman, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve 

Başvekil Adnan Menderes’i karşılamak üzere kandırılarak Çanakkale 

köylerinden toplatılan ve aralarında Çanakkale Şehitler Abidesi cipi de 

bulunan araçlarla Geyikli’ye getirilen bu kişiler sıkılmış yumrukları, 

gerilmiş tekmeleri ile Ulus gazetesi muhabiri Ayhan Yetkiner’in yüzünü 

kan içinde bırakmışlardı. Bütün bu hadiseler cereyan ederken, polisin 

bulunmadığı yerde inzibatı temin ile mükellef dört jandarma da 

çekildikleri bir köşeden olup bitenleri seyrediyorlardı” (Akis Dergisi, 15 

Eylül 1959). 

Akis dergisi tarafından bu şekilde aktarılan Geyikli hadisesi, Çanakkale 

Valiliğince başka türlü ifade edilmektedir. Valiliğin raporuna göre; 



 

CHP’li grubu taşıyan otobüs, Odunluk köyünden gelen ve Geyikli 

nahiyesi içinden geçen mutat yolu terk ederek başka yoldan CHP 

binasının önüne gelmiş, ancak her nedense burada durmayarak 

meydandaki halk kitlesinin içine dalmış, kalabalığın içinde biraz 

durduktan sonra başka bir yola sapmış, daha sonra bu yoldan da geri 

gelerek anlaşılmayan bir nedenle halkın içinden tekrar geçerek CHP 

binasının önüne gelerek durmuştur. Otobüsün durmasıyla birlikte 

içindekiler inerek binaya girmiş ve böylece bunların halkla temasları 

tümüyle kesilmiştir. Dışarıda bulunan kalabalığın hiçbirisi, Kasım Gülek 

ile diğer milletvekillerini görmemişler ve onlarla herhangi bir temasları 

da olmamıştır. Bunun dışında iddia edildiği gibi; CHP Genel Sekreteri 

Kasım Gülek ve arkadaşlarına hiçbir şey atılmamış ve gruplar arasında 

herhangi bir küfürleşme olmamıştır. Esasen otobüs parti binası kapısına 

tam olarak yanaşmış olduğundan buna maddeten de imkân olmamıştır 

(BCA, Fon Kodu: 010. 09. Yer No: 202.624.4/39.). 

Yukarıda açık bir biçimde görüldüğü üzere; Akis tarafından Ulus 

gazetesi muhabiri Ayhan Yetkiner’in ciddi bir şekilde yaralandığı, 

Dünya gazetesi muhabiri Orhan Peksayar’ın fotoğraf makinesinin 

kırıldığı ve basın mensuplarına ağır bir darbe vurulduğu da iddia 

edilmiştir (Akis Dergisi, 15 Eylül 1959, s.6-7). Aynı şekilde Cumhuriyet, 

Ulus, Dünya, Akşam, Hürriyet, Son Posta, Vatan ve Sabah gazeteleri de 

12 Eylül 1959’da yayımlanan sayılarında Akis dergisini destekleyen 

yayınlar yapmışlar ve olayların sorumlusu olarak DP’lileri işaret 

etmişlerdir (Sabah Gazetesi, 12 Eylül 1959; Hürriyet Gazetesi, 12 Eylül 

1959; Milliyet Gazetesi, 12 Eylül 1959; Vatan Gazetesi, 12 Eylül 1959; 

Akşam Gazetesi, 12 Eylül 1959; Dünya Gazetesi, 12 Eylül 1959; Son 

Posta, 12 Eylül 1959). Hülasa, adı geçen yayın kuruluşlarının Geyikli 

olayları hakkındaki yayınları ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ile 

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan raporların bilgileri birbirinden 

farklıdır ve yer yer birbirleriyle çelişmektedir. Akis dergisi ve diğer 

gazetelerin aksine; mezkûr kurumlar, hadiseyi münferit bir durum olarak 

ifade etmekte ve bu olayın büyük sorunlara yol açmadığını 

bildirmektedirler. Bu bağlamda, Çanakkale Valiliği, hadiseyi özet olarak 

şu şekilde izah etmektedir: CHP’lileri Geyikli’ye getiren aracın lüzumsuz 

ve sebebi anlaşılmayan geri manevralarından dolayı DP toplantısı için 

alanda bulunan partililer gayrı muntazam hale gelerek dağılmış ve bir 

müddet sonra yeniden toparlanarak CHP binasının yakınlarında bir araya 

gelmişlerdir. Kalabalığın yeniden toparlandığı sıralarda, araç parti binası 



 

önünde durmuş ve içindekiler hemen inip parti binasına girmişlerdir. Bu 

sırada otobüsün arka kapısından aracın üstüne çıkan ve kalabalığın 

karışık halde resmini çekmek isteyen Ulus gazetesi İstanbul foto 

muhabiri Ayhan Yetkiner’in fotoğraf çekmesini hoş 

karşılamadıklarından; vatandaşlardan bir kısmı, muhabire görüntü 

almaması için birçok defa rica ve ihtarlarda bulunmuşlardır. Buna 

rağmen, muhabirin fotoğraf çekmeye devam etmesi üzerine kalabalıktan 

birkaç kişi, muhtemelen fotoğrafların net çıkmasını önlemek amacıyla 

yerden toprak alarak fotoğraf makinesine doğru atmışlar ve gazeteciyi 

otobüsten aşağı indirmişlerdir (BCA, Fon Kodu: 010. 09. Yer No: 

202.624.4/42). Bunun dışında mezkûr yayınların bir diğer iddiası da; 

gazetecilerin ciddi bir şekilde darp edildikleri ve fotoğraf makinelerinin 

kırılması keyfiyetidir. Esasen, bu hadisenin de böyle olmadığı mezkûr iki 

raporla ortaya çıkmaktadır. Raporlara göre olayın aslı şu biçimdedir: 

Ayhan Yetkiner, olaylardan sonra Geyikli Nahiye Müdürlüğü’ne giderek 

konuyla ilgili olarak şikâyette bulunmuştur. Bunun üzerine, müdürlük 

tarafından kendisinden şikâyetini tespit etmek amacıyla doktora giderek 

rapor alınması istenmiştir. Buna rağmen, Ayhan Yetkiner’in söylenenleri 

yapmadığı, yarasının sadece sıyrıktan ibaret olduğunu söyleyerek 

vuranları tanımadığını, kafileden geri kalmak istemediğini, vuranı 

bilahare tespit ederek avukatı vasıtasıyla dava açacağını söyleyerek 

buradan ayrıldığı raporlardan anlaşılmaktadır. Bunun dışında ise 

kendisinin başka bir idari ve adli müracaatı da olmamıştır. Ayrıca Dünya 

gazetesi muhabiri Orhan Peksayar’ın da fotoğraf makinesinin kırıldığına 

dair herhangi bir bulgu mevcut olmadığı gibi, kendisinin adli makamlara 

intikal eden bir şikâyeti de bulunmamaktadır (BCA, Fon Kodu: 010. 09. 

Yer No: 202.624.4/43). 

Görüldüğü üzere, basın organları ile resmi kurumların hadiseyle alakalı 

verdiği bilgiler birbirlerinden farklıdır ve her ikisi de olayı farklı 

biçimlerde izah etmektedir. Olayların sonrasında da aynı durumun 

devam ettiği anlaşılmaktadır: Zira, Ulus gazetesine göre olaylar şu 

şekilde olmuştur: ”CHP Genel Sekreteri’nin tabiriyle toprak ve cam 

kırığı karışımından yapılmış “DP kokteylleri” savrulurken, etraftan 

“vurun” ve “öldürün” nidaları yükseliyordu. CHP heyeti zorlu bir 

mücadeleden sonra Geyikli CHP binasına girmeye muvaffak oldu. Bu 

esnada, sahilden beri heyetle birlikte olan Geyikli CHP’lilerinden bir 

kısmının içkili DP’li rozetliler arasında kaldığı ve bunlardan bir güzel 

meydan dayağı yedikleri fark edildi. Olaylar sırasında ekibin en cüsseli 



 

olanı Karakurt, derhal kalabalığın içine dalarak İsmail Küçükseven isimli 

CHP’liyi meydancıların elinden kurtararak nahiye binasından içeriye 

soktu. Bunun dışında arbede sırasında yaralanmış olan gazeteci Ayhan 

Yetkiner ile yaklaşık olarak 10-12 vatandaş da ilk tedavileri yapılmak 

üzere Ezine’ye hastaneye gönderildiler” (Ulus Gazetesi, 12 Eylül 1959). 

Ulus gazetesinin Geyikli hadisesi ile ilgili olarak verdiği bu izahata 

karşılık, Çanakkale Valiliği’nin aktardığı bilgiler ana hatlarıyla şöyledir: 

Kalabalık arasında bulunanlardan İsmail Küçükseven ile Hüseyin Erkan 

arasında evvelce başka bir meseleden dolayı ciddi bir sorun 

bulunmaktadır. Bundan dolayı da nahiyedeki hadiseler sırasında her ikisi 

kalabalıktan istifade ederek yine kavga etmişler ve bunların 

tanıdıklarının araya girmesiyle hadise daha da büyümüştür. Kolluk 

kuvvetleri tarafından olaylara karıştıkları anlaşılan şahıslardan birkaçının 

yaralandığı ve kendi imkânlarıyla hastaneye gittikleri tespit edilmiştir. 

Yani bu olayın CHP heyetinin Geyikli nahiyesine gelişi ile hiçbir alakası 

bulunmamaktadır. Bunun dışında CHP binası önünde gazetecilerle 

vatandaşlar arasında tartışmaların olduğunu gören emniyet güçleri, 

gazetecileri derhal olay yerinden uzaklaştırmış ve sükûnetin sağlanması 

için grubu dağıtmıştır (BCA, Fon Kodu: 010. 09. Yer No: 202.624.4/39). 

Bu arada İsmail Küçükseven ile Hüseyin Erkan arasındaki kavgayı gören 

Milletvekili Esat Mahmut Kurt parti binasının önüne çıkmış, ancak 

hadisenin ilgili zabıta kuvvetleri tarafından bastırılmış olduğunu 

gördüğünde müdahalede bulunmadan tekrar parti binasına girmiştir. Bu 

hale göre, Ulus gazetesi foto muhabiri Ayhan Yetkiner’e halk tarafından 

yapılan hareket ve kendisinin iddia ettiği hadise ile iki kişi arasında 

cereyan eden olaydan başka ne bir kimse darp edilmiş ne de fiili bir 

hareket vuku bulmuştur (BCA, Fon Kodu: 010. 09. Yer No: 

202.624.4/39). Akis dergisine göre CHP heyetinin Çanakkale’ye gelişleri 

nasıl olaylı olmuş ise Geyikli nahiyesinden ayrılışları da o derece sorunlu 

olmuştur. Dergiye göre, heyetin buradan ayrılması kapsamında da 

olayların sonraki süreci şu şekildedir: “CHP Genel Sekreteri ve dört 

milletvekili, Çanakkale’ye geldikleri zaman 48 saat evvel hazırlanmış 

olan Geyikli hadiselerini bir o kadar zaman evvel haber alınmış, fakat en 

basit tedbire dahi ihtiyaç duymamış olan Çanakkale Valisi’nin şehri bir 

sıkı yönetim havasına soktuğu dikkati çekti. Nahiyede her şeyi sadece 

seyreden inzibat kuvvetleri Çanakkale’de sokakları doldurmuş, kol 

geziyorlardı. CHP İl Başkanlığı ile milletvekillerinin kaldıkları otellerin 

etrafı polislerle çevrilmişti. Halk buraya yanaştırılmıyordu. Geyikli 



 

hadisesi çoktan başlayan hadiseler zincirinin bir halkasıydı. DP teşkilatı, 

kanunların ve idare cihazının üstünde tutulduğu müddetçe bazı gayretkeş 

Demokratlar, Geyikli hadiselerin devam ettireceklerdir. Mesela, Bursa 

seyahatinde de Genel Sekreter Kasım Gülek belki hala haberi olmadığı 

bir tertibatla karşı karşıyaydı. Tertibi Sayın Cumhurbaşkanı Celal 

Bayar’ın Bursa’ya kazandırdığı genç milletvekillerinden Hüseyin Bayrı 

idare ediyordu. Karargâhını Dağcılık Kulübü Gazinosu’nda kuran 

milletvekili köylerden bindirilmiş kıtalar getirmişti. Eğer Genel Sekreter 

hududu aşarsa, Gülek’in Amerika gazetelerine Türkiye aleyhine verdiği 

iddia olunan beyanatlar dolayısıyla dokunulmazlığının kaldırılması için 

kurulan komisyon raportörlüğünü yapan Bayır, onu Hıyaneti Vataniye ve 

Hıyaneti Diniye suçları ile teşhir edeceğini söylüyordu. Bereket Gülek, 

hududu aşmamıştı ve Bayrı’ya iş düşmemişti. Heyetin binadan çıktığını 

gören topluluk, vekillere ve  Akis’in verdiği bilgelerin aksine; Çanakkale 

Valiliği, hadiseyi temel olarak şu şekilde izah etmektedir: CHP 

milletvekilleri Geyikli parti binasında bulundukları esnada DP İl İdare 

Heyeti’nden bazı kimselerin, içeride olan CHP İl İdare Heyeti Başkanı 

İzzet Dilmaç’ı dışarıya davet ederek 11 Eylül 1959 tarihinde CHP’nin 

sene-i devriyesi münasebetiyle CHP il binasında konuşan Urfa 

Milletvekili Esat Mahmut Karakurt’un, hükümetin gayrimeşru olduğu 

yönündeki sözlerini tekzip etmesini istemişlerdir. Bunun üzerine CHP İl 

Başkanı İzzet Dilmaç birkaç kere parti milletvekilleriyle konuşarak, 

nihayet böyle bir sözün söylenmediği hususunda teminat vermiştir. 

Akabinde CHP ekibi Geyikli parti binasından ayrılarak Burgaz Mecidiye 

Yolu ile Çanakkale’ye dönmüşlerdir. CHP’lerin nahiyeden ayrılma 

anlarında kendilerine hiçbir şekilde kum, taş vs. atılmamış ve fiili bir 

harekette bulunulmamıştır (BCA, Fon Kodu: 010. 09. Yer No: 

202.624.4/50). 
 

Çanakkale-Geyikli Olayları Davası: Sanıkların savunmaları ile 1956 tarihli Dünya ve 
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Çanakkale-Geyikli Olayları Davası: Kararname, mütalaaname, Çanakkale Cumhuriyet 

Savcılığı ve Merkez Soruşturma Kurulu'na ait yazışmalar BCA.. 10-9-0-0..202..1960 

Çanakkale-Geyikli Olayları Davası: Tevkif müzekkereleri, şahitlerin ifadeleri ve ilgili 

yazışmalar.Çanakkale-Geyikli Olayları Davası: Karar Gerekçesi.BCA.1960 

https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/TalepEt.aspx?ItemId=496135&Hash=5D537929525A94ADFC06F8C845AE0AE601224ADF3E472ABB8C0A670A68BE7F54
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/TalepEt.aspx?ItemId=496135&Hash=5D537929525A94ADFC06F8C845AE0AE601224ADF3E472ABB8C0A670A68BE7F54
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https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/TalepEt.aspx?ItemId=496128&Hash=FA559DC64B490582AC8D8758D5724899FD4AD8899F15150CE06BA4656D555D24
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/TalepEt.aspx?ItemId=496128&Hash=FA559DC64B490582AC8D8758D5724899FD4AD8899F15150CE06BA4656D555D24
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TBMM Bozcaada ile ilgili bir önerge  TBMM Tutanakları 1966 

 

 



 

Ulaşım  

 

 
 

Geyikli Öz Oğlu Otobüsleri  ve  yolcu bileti  

 

 

 

 

 
 

 

Geyikli -Öz oğlu Otobüsleri 

 

 



 

 
 

Bir zamanlar Ada’dan Kale’ye ulaşım /Otobüs seferleri 

 

 

 
 

Bandırma Vapuru Pazar günü 11-Ağustos- 1955 Bozcaada  Şarap ve Üzüm bayramına 

yolcu taşıyacaktır. 

                                                                                      Anafartalar- 11-Ağustos- 1955 



 

 
 
11-Ağustos-1955 Çanakkale’de yayımlanan Anafartalar gazetesinde Bandırma vapuru 

Bozcaada üzüm bayramına yolcu taşıyacağı haberi    Anafartalar- 11-Ağustos- 1955  

Atatürk Kitaplığı 

 

 

 
 

4-Ağustos-1955 Çanakkale’de yayımlanan Anafartalar gazetesinde Bozcaada üzüm ve 

şarap bayramı haberi Atatürk Kitaplığı 



 

 
 

Bir zamanlar Ataol’un şarap taşıyan arabaları 

 

 

 

 

 
 

Bir zamanlar Ataol’un şarap taşıyan arabaları 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

Bir Zamanlar Bozcaada/Atatürk Kitaplığı 
 

 

 

 

Ada Sokakları Nasıl Temizlenirdi 

Gerek dükkan ve gerek gezgincilik suretiyle ticaret yapan esnafın belediyeye karşı 

sorumlulukları ve bunlar hakkında vaktiyle Belediye Reisi Hüseyin Bey tarafından 

verilen cezalardan bir parça bahsedeyim : Eskiden,şimdiki gibi temizlik işleri yoktu.  

Herkes ev, dükkân ve mağazaların önünde biriken süprüntüleri süpürüp,çöp.ü denilen 

süprüntücülere ücret karşılığı kaldırtmak mecburiyetinde idiler. Belediye kavasları, bütün 

gün şehri dolaşıp temizlik işlerini kontrol ederlerdi.  

Halbuki mahalle aralarında, çamurlu ve çapraşık sokaklarda, yarık yıkık duvarların 

diplerinde yaz kış mezbelelik eksik olmazdı. Buraları kedi, köpek , fare leşleri ile dolu 

idi. İşte mahalle arasındaki sokaklar bu halde iken belediye kavasları yalnız çarşı ve 

pazarlarda dolaşır,dükkâncıları cezalandırırlardı.  

Bütün yiyecek maddeleri narha tabi olduğundan narhtan fazla satanlar ceza görürlerdi. 

Gerek bunlar, gerek halkın gelip geçmesine engel olacak şekilde sokaklara küfe ve 

işporta tablalarını koyarak satıcılık yapanlar, yakalanarak belediyeye getirilir, alt katta 

tahta parmaklıklarla ayrılmış toprak bir odaya tıkılırlar, geceyi orada geçirirlerdi. 

 



 

 

Beynelmilel Şarap Ofisi'ne katılmamız. ..Cumhuriyet .83.40.8./ 05.05.1938 
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Vezirin Mutfağı 

   Vaktin birinde Bozcaada’ ya sürgün gelen vezirin konağının mutfağı 

dillere destandı.Vezir İslam mahallesinin en güzel konağında oturdu.Bu 

mutfakta alat örtüler,gümüş kaplar,gümüş siniler,ve gümüş sahanlar 

yanında peşkirler,altın kaplamalı leğenler ve ibrikleri görenler şaşırıp 

kalırlardı.Gülapdan ve buhurdanları  ile altın kaseleri hiç bir vezirin 

sofrasında görülmemişti.Mutfağında bolluk  bal ,şeker hiç eksik 

olmazdı.Hamur ve tatlıları ve helvaları,baklavası,muhallebisi  hiç 

bitmezdi.Yaz kış türlü türlü buz kaselerinde hoşafları cümle alem nebatı 

idi.Her vezirde olmayan çok değerli sofra takımları görülmeye 

değerdi..Sofra başında hizmetinde memur reşit ve necip mümtaz 

müstesna,eli becerikli bürüncük sırmalar içinde ona hizmet edenleri 

vardı.Her biri ayrı bir işle  güçle uğraşmaya memur edinen  yetişmiş has 

adamları vardı.Mutfağında seksen tane cümle eli iki tane aşçı 

vardı.Adada yakalanan balıkları pişirmek için ayrı,keklik,duraç,ve 

sülün,çil için ayrı ayrı aşçılar maharetlerini konuşturuyorlardı.Konakta 

odun paralayan,ateş yakıcıları pek hünerli idi.Aşçıların elleri her daim 

eldivenli idi.Bu aşçılar çok temiz gezerlerdi.Yılda iki defa yaz günleri 

beyaz giyerlerdi.Zira temiz olmazlarsa yüz elli değnek yemeleri 

mukadderdi.Aşçı ve konakta çalışanların hediyeleri,serapa,saya,çuha,aba 

ile çeşit çeşit atlastı.Konakta içağalarına nasıl elbise verilirsi aşçılara da 

öyle elbise verilirdi.Mutfakta dolmacı ,kıymacı,köfteci, kebapçıların 

balık ağından yapılmış özel şık çadırları vardı.Etleri o çadırlarda 

saklarlardı.Bu çadırlara asla sinek girmezdi.Vezirin mutfak duvarları ve 

bacaları ile kırk elli tane ocağı beyaz kireç ile  her ay sıvayıp  temiz pak 

edilirdi.Haftanın bir günü ansızın mutfağı basan Vezir, mutfağı temiz 

görmez ise, yüz kızılcık değneği hoşafı aşçıların tabanında pişirip, 

aşçılara içirmek mukadderdi.Her sabah kahvaltıda yirmi tabak mis 

kokulu şekerli tatlılar vezir sofrasına gelince hoş kokudan adamın dimağı 

güzel kokularla dolardı.Adanın kendine has bir kokusu vardır. 

      Efsane bu ya: işte bu koku adadan hiç kaybolmayan Vezirin 

mutfağının kokusudur. 

 



 

 
 

Bir Zamanlar Bozcaada-Ayazma-dilek pınarnın olduğu yerdeki rahmetli Mehmet 

Boruzan’ın işlettiği aile lokantası .. 

 

Balık –Tavşan / Damak Çatlatan Eski  Lezzetler 

 

Bozcaada’da bir zamanlar iç içe geçen bir  yemek kültürü ile yapılan 

yemekleri dillere destandı.Osmanlı zamanı Bozcaada’da genelde şölen 

niteliğindeki yemeklerde ; tavuk, ekşili tavuk, güvercin, piliç, ekşili piliç, 

börek, bohça (poğaça), tatamaç (mantı benzeri bir yemek), ıspanak 

böreği, çorba, katı çorbası, kefal çorbası, baklava, çeşitli dolmalar, 

kebaplar ekşi aşı, muhallebi, pilav, tavuklu pilav, kıymalı- sade ve ballı 

börekler, bulgur pilavı, zerde, yahni, paça, kabak reçeli (kabak tatlısı 

,aşure, turşu 16 çörek, gözlerne, girde (açılmış yufka) nukul (bir çeşit 

tatlı), tarhana çorbası, simit, erişte ördek, kuzu kebabı, tavuklu börek, 

aşure, çeşitli soğuk şerbet ve hoşaflar sofrada yer almaktaydı.. 

 

Balığın Osmanlılarda çok az tüketildiğine inanılırdı, uzun zamandır ama 

Evliya Çelebi’nin hakkında yapılan son araştırmalar neticesinde balığın 

Osmanlılarca küçümsenmeyecek miktarlarda tüketildiği yönünde. Hatta 

bazı padişahların balık sevdiği vede II. Mahmut’un özellikle kılıç 

balığını çok sevdiği yönünde araştırmalar da mevcut. Fatih Sultan 



 

Mehmet’in istakoz, karides ve havyarı çok sevdiği bilinmektedir. 

Osmanlı Devleti'nde zeytinyağının çok kullanılmadığı bilinmekle birlikte 

tereyağı ve kuyruk yağı ile bu ihtiyaç giderilirdi. Ayrıca yemeklerde 

domatesin Osmanlıya çok geç girmesi ile birlikte salça kullanılmazdı. 

Daha çok, çeşitli baharatlar, sos halinde kullanılırdı veya tat versin diye 

yahni gibi yemeklere erik gibi meyveler eklenmekteydi.(Okan Ülker) 

 

Bozcaada’nın gideni geleni pek az olduğu için daha düne kadar 

Bozcaada’da Lokantalar yok denecek kadar azdı. Sevgili Haluk Şahin ‘’ 

Bozcaada Kitabında ‘’Akşama yemeğe burdamısınız? İsterseniz size bir 

tavşan vurup pişireyimdyerek o günleri gözümüzün önüne ne güzelde 

getiriyor. 

 

Bir başka damak çatlatan eski lezzetleri Haluk Şahin şöyle anlatıyor;’’ 

Akşamları Koreli’de limanın yanıbaşında bol limonlu,salatalı,balıklı ve 

rakılı akşam yemekleri yiyor sabah kahvaltımızışimdi şehir lokantası 

olanbalıkçı kahvesinde yapıyor, öğlenlerihep aynı şeyleri yemek üzere  

çamlıktakilokantay gidiyorduk.’’ 

 

 

Bir zamanlar şarap içen sekiz kişi / COA.FTG.966 

https://yemek.com/sozluk/istakoz/
https://yemek.com/tarif/acili-kremali-karides/
https://yemek.com/ev-yapimi-cesnili-tereyaglar/


 

 

 

Bozcaada Üzüm Helvası 

     Bir zamanlar Bozcaada’da çarşı pazarlarda çeşitli loncalar vardı.Bu 

loncaların başında  ekmekçiler gelirdi. Adada 2240 gr ağırlığında ekmek 

yaparlardı.Kirde denilen büyük pideleri ise başka loncalar yapardı.Bu 

pidelerin sadeleri 1760 gr ,yağlı ve üzeri haşhaş tohumu serpilmiş olanlar 

ise 880 gramdı.Üçüncü loncalar ise çörek imal ederler bunların ağırlığı 

1120 gramdı.25 ölçü una bir ölçek yağ kullanılırdı.Tüm bu temel 

yiyecekleri olan ekmekler o dönemde Bozcaada’da 1 akçeye satın 

alınırdı.Bir zamanlar Bozcaada’da bulunan  taş fırında  çalışan işçiler 4 

ila 7 akçeye,bir ekmek ustası 8 ile 12 akçe arası yevmiye alırdı.Bir 

akçeye İstanbul ve çevresinde ve Edirne de 1120 gr koyun eti 

alınabilirdi. Tavukta ise durum biraz farklı idi.320 gr tavuk  bir akçeye 

satılırdı.Tavuk eti koyun etinden 3-4 kat pahalı idi.O dönemde Bir 

zamanlar Bozcaada’da 20 çeşit armut,11çeşit üzüm,10 çeşit erik,9 çeşit 

elma,8 çeşit kayısı,7 çeşit incir,6 çeşit kavuna rastlamak mümkündü.Tüm 

bu meyveler 2.2,5 kilosu 1 akçeye satılırdı.Bir zamanlar Bozcaada’ya 

Limonlar zorlu yolculukla Midilli adasından gelirdi.Limon akçeden daha 

kıymetliydi.Ada da satılan sebzeler ise sınırlı da olsa şunlardı. 

Balkabakları,havuçlar,patlıcanlar,baklalar,lahanalar,hıyarlar,pazı,ıspanak

,pırasa,ve şalgam.Bir zamanlar Bozcaada’da bir bakkal dükkanında  

satılanlara gelince kuru meyve,bal,yağ,susam yağı ,pekmez, nar 

ekşisi,nişasta,keşk (kurutulmuş yoğurt). 6 çeşit peynir satılırdı. (Eşme 

Karaman,Midilli ve Sofya peyniri,lor,teleme peyniri).Adada da 

helvacılar seyyar ve yerleşikti.Helvacılar kırma badem helvası,üzüm 

helvası, hanegi helvalarını satarlardı. Aşçılar börekçiler,başçılar diye 

ayrılırdı.Aşçılar tava büryan satarlardı.Tava büryan tavada kurutulmuş 

bir etti.Aynı aşçılar asma koyun büryanı,köfte kebabı,tandır ,şiş kebabı 

da satarlardı.Bunların porsiyonu 1 akçe idi 576 gr börek 1 akçeye 

satılırdı.Koyun başı ve paçası ise başçılar tarafından satılırdı.Bunlar  o 

tarihte çarşı pazarda en çok rağbet edilen yiyecekler arasında ilk sırayı 

alırdı.Kanuni Sultan Döneminde Ekmekler 2.5 hokka 1 akçeye  aidi..  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salyangoz Yahnisi 

Foti amca Allah rahmet eylesin iyi adamdı.Bir gün Bozcaada’da çınarın 

altında çayları yudumlarken :Sen onu bunu bırak, hayatında  hiç 

salyangoz yahnisi yedin mi? ‘’Yemedim ‘’deyince.’’İyi o zaman aç 

kulağını da  dinle ‘’dedi .Sözlerine devam ederek şöyle demişti;Büyük 

yayam salyangoz yemeğini yağmurlu akşamın, ertesi günü 

yapardı.Bunun sebebi şuydu,Salyangozlar üzüm bağında asma 

yapraklarının üzerine yağmurdan sonra çıkarlar. Büyük dedem sabah 

erkenden bağa gider üzüm kütükleri ile çocuk gibi  ilgilenirdi.Onlarla 

konuşur,onlara şarkılar ,güzel sözler söylerdi.Biz de büyük yayamızla 

bağa giderdik.Bağa hemen dağılır,asma kütükleri üzerinde bulunan 

asmalardan irili ufaklı salyangozları toplardık. Büyük dedem  irilerini ve 

küçüklerini ayırır ortancalarını özenle bir kenara koyar sepet içinde asma 

yaprakları ile sarar büyük yayama verirdi.Büyük yayamız  toplanan 

salyangozları bol soğanla Pembeleşinceye kadar  kavurur,tarçın,su,biber 

tuz eklerdi Mis gibi salyangoz yahni yemeği olurdu. Mahalle komşu 

çocukları ve  masaya oturanlar tabakları yalar yutardı,derken gözleri 

doluyordu. 



 

 

 

 

 

Bozcaada  Rum Mahallesinde bir ev (2010) 

 

Bozcaada Mimarisi 

Bozcaada mimarisi incelendiğinde Türk ve Rum kültürlerinin izlerine 

rastlamak mümkündür. Cumhuriyet Mahallesi’nde Rum, Alaybey 

Mahallesi’nde Türk Mimarisi’ne ait izler taşıyan yapılar mevcuttur. 

Sosyal ve dini yapılar da mahallelerin sosyo-kültürel yapılarına göre 

dağılmıştır. Kilise ve küçük şapel gibi yapılar Cumhuriyet 

Mahallesi’nde, cami, hamam, çeşme, namazgâh gibi Türk kültürüne özgü 

yapılar Alaybey Mahallesinde yer almaktadır. Geleneksel Bozcaada 

evleri yerli malzemeyle yapılan, doğasıyla barışık fonksiyonları olan, 

kâgir ve ahşap karkas yapılardır. Bu çalışma ile geleneksel Bozcaada 

konutlarının, plan tipleri, cephe düzenleri, inşa yapım teknikleri, yapı 

malzemeleri vb. özellikleri belirlenerek yok olmasının önüne geçilmesi 

amaçlanmıştır.                           

                       (Abdurrahman Sedat SAYGII - Sare SAHİ) 

  

 



 

 

PÎŞKEŞ شكشيپ  

 

Osmanlı bürokrasisinde üst makama sunulan hediye için kullanılan 

terim. Hediye, armağan, hibe.  

Farsça'da "hediye, armağan ya da hibe" anlamına gelen sözcük Türk 

siyasi lügatında "Astın bağlı bulunduğu kişiye saygı ve bağlılık işareti 

olarak sunduğu hediye" anlamında kullanılmıştır.  Osmanlı Devleti 

döneminde pişkeş üçe ayrılır: 

1-Beylerbeyilerin, Osmanlı Devleti’nde mukim Hıristiyan milletlerin 

patrikleri ve vezirler beratlarını aldıktan sonra kendilerini bulundukları 

göreve atayan padişaha daha önceden belirlenmiş sabit bir miktarı hediye 

olarak verirlerdi. 

2-Eyaletlerde,mukataa sistemi çerçevesinde kamu hazinesine aktarılan 

bir tür açık artırmalı vergi türü olarak bilinir ve kullanılırdı. 

 3-Bağlı devletlerin verdikleri yıllık vergi de zaman zaman pişkeş olarak 

adlandırılırdı. 

Profesör Ahmet Mumcu, bir mülakatında Peşkeş konusunda şunları 

söylüyor: “Peşkeş; Osmanlı kamu hukukunda üst düzeyde bir devlet 

memuruna verilen “yasal hediye”dir... Sözgelimi.bir büyük vezir, bir 

adamın isini hallettiğinde buna karşılık “pişkeş” alır. Pişkeş sözcüğü 

Farsçadır. 

Midilli ve Bozcaada Metrepolidi Danilos'dan tecdid-i berat 

dolayısıyla alınan pişkeşe dair makbuz. İE.ML..41. 4190…H-01-10-

1106 

 

 

https://eksisozluk.com/?q=pe%c5%9fke%c5%9f
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=23144823&Hash=E2DCEA74F2299CF313E35DA3916B79B0D2328960D5A7679F0DA7EEC617A0E65B&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=23144823&Hash=E2DCEA74F2299CF313E35DA3916B79B0D2328960D5A7679F0DA7EEC617A0E65B&A=2&Mi=0


 

 

 

 

 

 

 

Tu Pişkeş 

 

(Rumcası)  

 

Nakuskinakus  Mükerrem Efendi                                                                    

Tu pişkeş halevu mi, natuskalurisumi  

Hem nazisunnakrupeksunhilahronayenun  

Yatuyatu tu pişkeş, tu pişkeşhalevumi  

Natuskalirisumi, hem nazisunkrupeksun  

Hilahronenayenun  

 

(Türkçe)  

 

Duy sesimi Mükerrem Efendi  

Kutlamak için hediyeni istiyoruz  

Sağ olsunlar var olsunlar, yüzyıl mutlu olsunlar  

İşte hediye, işte hediye benim size hediyem  

Kutluyoruz kutluyoruz  

Sağ olsunlar var olsunlar yüz yıl mutlu olsunlar 

 

 

 

 



 

 

 
(Anafartalar  Gazetesi /  Cuma-Eylül-1955) 

 

      
 

Bir zamanlar Bozcaadada 1956 

 



 

 
 

Bir zamanlar Bozcaadada Spor final macı öncesi 

 

 

 
Bir zamanlar Çanakkale Halkevinin düzenlediği  kıran kırana geçen güreşlerden  

 



 

 
 

Osmanlı Denizleri, Çanakkale ve İstanbul Boğazı Haritası. Mekteb-i Harbiye'de Ressam 

Kolağası Nuri Efendi tarafından elle yapılmış ve renklendirilmiştir. Denizcilikle ilgili 

olup tüm sahillerin sığlığı belirtilmiştir. Ayrıca İstanbul Boğazı'nı gösteren 1/65 000'lik 

bir kısım da haritada vardır. a.g.tt, EHT (Ölçek 1/160000) BOA. HRT.h..706... H-29-12-

1280 

 

 

https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=30632981&Hash=7AAD8ACA6958B79605D4E230898603467D65143173C3495940A2B5FA7C657D99&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=30632981&Hash=7AAD8ACA6958B79605D4E230898603467D65143173C3495940A2B5FA7C657D99&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=30632981&Hash=7AAD8ACA6958B79605D4E230898603467D65143173C3495940A2B5FA7C657D99&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=30632981&Hash=7AAD8ACA6958B79605D4E230898603467D65143173C3495940A2B5FA7C657D99&A=2&Mi=0


 

 

 
 

 
Osmanlı Denizleri, Çanakkale Boğazı Haritası. Elle yapılmış. Torpil hatları ve 

müfrezelerin bulundukları yerler işaretlenmiş. a.g.y.tt, EHT (Ölçek 1/200000)  

 

 



 

 

 
 

Çanakkale boğazı civarında Tavşan (Fido, Mavra, Drepano adaları) adalarını 

gösteren harita. a.g.y.tt, EHT (Ölçek 1/58000) 

Bozcaada çevresinde 10 küçük adacık bulunur. Bunların hiçbirinde 

yaşam yoktur. Mavria adasına zaman zaman yerleşenler olmuştur. 

 

Adacıklar : 

 

1- Mavria: Tavşan Adası olarak da bilinir. Bozcaada çevresindeki en 

büyük adacıktır. 1km2'den küçüktür. Bozcaada'nın 10 km. kadar 

kuzeyine düşer. 

2- Pırasa (Presa veya Praso) 

3- Orak (Drepano) 

4- Yılan (Fido) 

5- Fener Adası 

6- Taşada 

7- Mauna ( Yıldız) 

8- Kaşıkada (Kemalada) 

9- Gökçe 

10- Sıçancık 

 

Kaşıkada ve Gökçe'ye Horoz Taşları da denir. 

http://bozcaadasozlugu.blogspot.com/2008/07/horoz-talari.html


 

 

 

 

 

 

 

Bozcaada Kaymakamlığı, Semadirek ceziresi simli kurşun madeni haritası. EHT, Fr. 

(Ölçek 1/5000) BOA. HRT.h….2293..H-10-12-1291 

 

 

https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=31557338&Hash=4374784D9634B11AF052DD02B59F6DFA8F7519706159931A78476CA9E5E93F13&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=31557338&Hash=4374784D9634B11AF052DD02B59F6DFA8F7519706159931A78476CA9E5E93F13&A=2&Mi=0
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