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rafında sur olmayan bu büyük varoş ke
simi bağlık ve bahçelik olup 2000 ev, on 
sekiz hıristiyan , yedi müslüman mahal
lesinden oluşuyordu . Buradaki beş cami
den Eskicami, Yenicami, Tabakhane Ca
mii çarşı içindeydi: pazar yerinde ise Mey
dan Mescidi yer alıyor. ayrıca Dede Mes
cidi denilen bir başka mabed daha bulu
nuyordu. 200 dükkan mevcut olmakla 
birlikte bedesteni yoktu. Halkı genellikle 
ticaretle uğraşıyor, adada bol miktarda 
narenciye ürünleri yetiştiriliyordu . Ada 
sulak ve otlak olduğundan Anadolu 'dan 
Türkmen o baları buraya gelip yerleşmiş
lerdi (Seyahatname, IX, 214-226) . Nitekim 
Muharrem 1084 (Nisan 1673) tarihli bir 
fermanda, Batı Anadolu bölgesine göç 
eden Boz- ulus Türkmenleri'nden bir kıs
mının İstarıköy adasına yerleştikleri be
lirtilmektedir (Su , s. 36-38) 

XVII. yüzyılın sonlarına doğru Venedik
liler'in adalardaki faaliyetleri, XVIII. yüz
yılın ikinci yarısında Rus donanmasının 
harekatı sırasında adanın askeri önemi 
oldukça arttı : hatta 1773'te otuz ge
milik bir Rus filosunun adaya çıkarma 
yapma teşebbüsü ada halkının da büyük 
gayretiyle geri püskürtüldü (Şem 'danlza

de, ll/B, s. ı 06) . XVIII. yüzyılda adanın ge
lişmesi durgunluk devrine girdi. Muhar
rem 1123 (Şubat 1711) tarihli bir sayım 
defterine göre merkez kasabada dördü 
kalede (Sandal Mescidi , Şüca Mescidi , 
Sultan Süleyman Camii , Hacı Paşa Mesci
di), altısı varoşta(Lo nca, Eskicami , Yeni
cami. Medrese, Bozuk / Moruk, Tabakhane) 
olmak üzere toplam on Türk mahallesi 
(2 ı 5 nefer) , tamamı varaşta yer alan on 
beş hıristiyan mahallesi (303 nefer) vardı. 
Kale muhafızları sayısı yine 279 olarak sa
bit kalmıştı . Türkler'in bir kısmı varoş kıs

mına yakın bugün de adadaki Türkler'in 
oturdukları Germe köyünde yerleşmişti. 
Burada Deveci, Şüca Camii , Paşmakçı , 

Germe Kuyusu adını taşıyan dört mahalle 
teşekkül etmişti. Thplam nüfus kırk yedi 
haneydi ( yaklaşık 250 ki ş i) . Buradaki Türk
ler, adaya kendi istekleriyle gelip yerle
şenler için kullanılan "gönüllü" kaydıyla 
belirtilmişti. Bu önemli yerleşme yerinin 
XVII. yüzyılda ortaya çıktığı tahmin edile
bilir. Ayrıca sivil Türk yerleşmesi. 1711 ta
rihinden önce Pili (iki mahalle, kırk dört 
hane) ve Andimahya'da da (bir mahalle, 
dokuz hane) oluşmuştu (TK, TD, nr. 44, vr. 
6J •- 7ı • ı . Ada CezayirliGazi Hasan Paşa' 

nın imar hareketlerine de sahne oldu. Ha
san Paşa , Lonca meydanında bugün de 
mevcut büyük bir cami yaptırdı ( ı ı 90/ 
ı 776) . Germe köyünde de bir cami ile 
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(ı 199/ 1 785) kasabada su yolları ve çeş
meler inşa ettirdi. XIX. yüzyılda adada 
Aspenye adlı yeni bir yerleşme yeri orta
ya çıktı. Buraya Karyot mahallesi de bağ
lı bulunuyordu. 1800 ve 1801'de adaya 
gelen W. Wittman verimli ziraat alanları 
olan. bol meyve ve narenciye yetiştirilen 
İstanköy'de 4000 kişi nin yaşadığını. bu
nun 2000'ini Türk, diğerlerini Rum ve ya
hudilerin oluşturduğunu belirtir ( Travels 
in Turkey, s. 437-438) . 1830, 1844 ve 
1845 yıllarına ait cizye defterlerine göre 
ise müslüman nüfus hariç adada gayri 
müslim erkek nüfus 1655-1908 kişi ara
sında değişiyordu ve küçük bir yahudi 
topluluğu da merkez kasabada varlıkla
rını sürdürüyordu. 

Cezayir-i Bahr-i Setid beylerbeyiliğ i nin 

Rodos sancağına tabi bir kaza olan İstan
köy 1869 ocağında mutasarrıflık haline 
getirildi. Civar adalardan Sömbeki. Kaşot, 

Kalimnos kaymakamlık olarak buraya 
bağlandı. Astropalya ile İncirli adaları da 
müdürlük şeklinde İstarıköy merkez kay
makamlığına tabi idi. Bir ara bu mutasar
rıflık Menteşe'ye nakl edildi. 1290 ( 1873) 
tarihli Salname'ye göre eyalete bağlı bir 
sancak olan istanköy İncirli, Astropalya. 
Kalimnos ve Leryaz nahiyelerinden olu
şuyordu. Patmos da kaza olarak buraya 
bağlıydı (Cezayir-i Bahr-i Sefid Salnamesi, 
s. 77-83 ). 1302 (1885) Salname'sinde ada
da 2366 müslüman, 7679 hıristiyan , otuz 
üç kıbtl. altmış yedi yahudinin bulundu
ğu belirtilmişti. Ayrıca on yedi cami, iki 
tekke. sekiz kilise. bir havra. dört yağha

n e. 229 dükkan. üç hamam vardı (a.g .e. , 
s. 107-1 18). Adaya daha sonra bir kısım 
Girit muhacirleri de yerleştirildi. Bunların 
oturdukları Meşrutiyet mahallesine cami 
ve mektep inşa ettirildi ( ı 9 ı O) . 

İstarıköy 20 Mayıs 1912'de İtalyanlar 
tarafından işgal edildi. ll . Dünya Savaşı 
sonuna kadar da onların idaresi altında 
kaldı. 20 Ağustos 1922'de yapılan İtalyan 
sayımında İstanköy'de 3717, kır kesimin
de (Germe, Pili , Andimahya, Kefalos dahil) 
945 olmak üzere toplam 4662 Türk nü
fus tesbit edilmişti. Devamlı göçler sonu
cu 1931 sayımında nüfus 271 5'e, 1947'
de ise 1816'ya düştü. Adayı işgal eden in
gilizler, ll. Dünya Savaşı ' ndan sonra 1 O 
Şubat 1947'de imzalanan Paris Antiaş
ması ile adayı Yunanistan 'a bıraktılar. 
1966'da burada 350 aile, yaklaşık 1300 
Türkyaşıyordu. Bu sayı günümüzde2000 
kişi (ada nüfusunun yaklaşık onda biri ka
dar) dolayında olup Türkler'in büyük bir 
bölümü Germe (Piatanio) köyünde bulun
maktadır. Adadaki en önemli Türk me-

zarlığı da bu köydedir. İstanköy'de bugün 
Gazi Hasan Paşa Camii, Defterdar İbra
him Efendi Camii ( 11 37/ 1724), Atik Camii 
(XVI. yüzyıl), Moruk Camii ( 1892'de tamir 
edildi), Yenikapı Camii (XVI. yüzyılda Ye
nicami) mevcut olup bunların çoğu harap 
durumdadır. Limandaki Tabakhane Ca
mii 1933 zelzelesinde yıkılmıştır. Defter
dar Camii ile Germe köyündeki cami iba
dete açıktır. Kabapınar köyü, Pili, Kefa
los'taki mescidlerin de harap durumda 
olduğu veya ortadan kalktığı bilinmekte
dir. Günümüzde adanın başlıca gelir kay
nağı turizm sektöründen sağlanmakta
dır. 
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Eczacılık ve kuyumculukta kuUanılan 
eski bir tartı birimi. 

_j 

Ezherl. Muhibbl ve Ceval1ki gibi Arap 
dilcileri "her şeyin dördü ya da dördüncü
sü" anlamındaki istar kelimesinin Farsça 
çehardan (dört) geldiğini ileri sürerse de 
modern kaynaklara göre aslı 4 d rahmi
lik Grek gümüş parası staterdir. Epipha
nius'un etimaJojik tahliline göre. ibrani 
ölçü sisteminde ons iki eşit parçaya ayrı-



hp terazinin birer kefesine konduğunda 
denge oluştuğu için her birine "denk" an
lamında stater adı verilmiştir ( Epipha
nius' Treatise, s. 64 ). Bu tahlil , Grekçe'de
ki stathmos ("ağırlık" 1?1) veya histemi 
("tartmak; doğrulmak, dikilmek") kelime
lerini çağrıştırmaktadır. Arapça'da istar, 
önceleri mennin kırkta biri olan miktara 
denirken anlamı genişleyerek aynı cins
ten şeylerin dördünü ifade için kullanıl
maya başlanmıştır. Çoğul u esatirve esa
tlr olan kelimenin Akkadca'sı istatir
ru şeklindedir. Latince'de de stater ve 
statera (kıstas) kelimelerine rastlanmak
tadır. Müslümanlar arasında özellikle ec
zacıhk ve kuyumculukta kullanılan istar
la ibrişim ve pamuk gibi bazı ticari meta 
da tartıhrdı. 

Galen'e (CallnOs) (ö 200) göre 1 stater 4 
drahmiye eşittir. 3,31 05 gramlık drah
miden hareketle staterin değeri ( 4 x 

3,3 1 05 =) 13,242 gr. olarak bulunur. Epip
hanius staterin librenin yirmi dörtte biri, 
1 t li brelik İtalya minasının kırkta birine 
eşit olduğunu bildirmektedir. Ayrıca onun 
verdiği bilgilerden 1 stater = ton s = 4 
gümüş denari us= 12 gramma = 72 kı
rat = 144 arpa eşitlikleri elde edilmekte
dir. Grek gramması 1.1035 gr. olduğuna 
göre bu stater de öncekiyle aynı değerde
dir. İsidoro ( ö. 636), staterin yarım uncice 
(ons) veya 3 altın sikkeye (aureos) eşit ol
duğunu söylemektedir. Sauvaire'e göre 
onun işaret ettiği ons her biri 3,3105 
gramhk8 drahmi ağırlığındadır ve altın 
sikke de 4,414 gramlık miskal-dinardır. 
Böylece istar yine (8 x 3,3105 ..;- 2 = 3 x 

4,414 =) 13,242 gr. olur (JA, 11111 884 ], s. 
375). 

Endülüslü hekim Zehravi (ö. 400/1010) 
tıpta kullanılan istarın karşılığı olarak 4 
miskal, 4,5 miskal, 5 dirhem, st dirhem, 
s dirhem + 2 danek, 4 dirhem keyl, st 
dirhem keyl gibi farklı değerler bildirildi
ğini söyledikten sonra birinci şıkkı tercih 
etmektedir. Zehravi ayrıca miskal için 1 
drahmi veya 3 gramma, drahmi içinse 1 
dirhem keyl + 1 danek, 18 kırat, 1 Roma 
dirhemi veya 15 harrGbe gibi karşılıklar 
vermektedir (et-Taşrff, ll, 457, 459; krş . 

Sauvaire, lll 11884], s. 375 ). Söz konusu 
miskal drahmiye eşit olunca yine ( 4 x 

18 =) 72 kıratlık, yani (4 x 3,3105 = 4 x 3 x 

ı, ı 035 = ) 13,242 gramlık istar elde edi
lir. İbn Sina (ö. 428/ 1 037), hekimlikte kul
lanılan istarın S dirhem + 2 danek veya 4 
miskale eşit olduğunu bildirmektedir (el
Kanun fi't-tıb, ı ı ı. 441 ). İbnü'I-Kuff'a (ö . 

68 5/1286) göre de is tar s dirhem + 2 da-

nekten ibarettir ( el-'Umde fi'l-ciraf:ıa, Il , 
234). İstarın 4 miskal veya st dirhem ol
duğuna dair kayıtlar, 4, 72 gramlık Ara
bi miskal ve 2,832 gramlık dirhem na kd 
esas alındığında doğrulanmaktadır. Bu 
durumda istarın değeri ( 4 x 4, 72 = 6+ x 
2,832 = ) 18,88 gramdır. 

Muhammed b. Ahmed ei-Harizmi'ye 
göre (ö. 387/997) istar 257+ dirhem ve
ya 180 miskal ağırlığındaki menanın kırk
ta birine, yani St dirhem veya 4,5 mis
kale eşittir (Me{atff:ıu'l-'ulum, s. ll, 12). 
Bedreddin Muhammed b. Behram ei-Ka
lanisi (ö . 560/ 1164) ve Hasan b. İbrahim 
ei-Ceberti (ö . 1188/1774) istarın St dir
hem veya 4,5 miskale eşit olduğunu kay
detmektedir (A~rabazfnü ' l-Kalanisf, s. 
291; el-'İ~dü 'l-yemfn, vr. 29•). Her iki de
ğer de Bağdat rıtlının yirmide biri veya 
mennin kırkta biri olduğu bildirilen istarı 
göstermektedir; rıtl 128-f dirhem ya da 
90 miskale, men de 2 rıtla eşittir. Bu istar 
(6-';- x 2,975 = 4,5 x 4,25 =) 19,125 grama 
eşdeğerdir. Ali Paşa Mübarek, burada 
4,53 gramlık Roma miskati ve 3.17 gram
lık dirhernin esas alınacağını ileri sürmek
tedir (ei-Mfzan, s. 60) . İstariçin S,5 dir
hem karşılığını verenlerse rıthn 130 dir
hem ( = 91 miskal), mennin 2SO dirhem 
olduğu yönündeki kayıtları esas almakta
dır (mesela bk. Abdurrahman Şeyh!zade, I, 
319). Ebü'I-Berekat en-Nesefi'nin (ö. 710/ 
ı 3 ı O) bildirdiğine göre S,5 dirtıemlik ve
ya 4,5 miskallik istar Bağdat rıtlının yir
mide biri, Medine rıthnın ise otuzda biri
dir (Baf:ırü'r-ra'i~, II. 443-444). İbn Abidin 
de aynı değerdeki istarın 2SO dirhemlik 
mennin kırktabiri olduğunu belirtmekte
dir (Reddü'l-muf:ıtar, Il, 76). Walther Hinz 
istarın değerini st dirheme. yani 20 gra
ma eşitlerken muhtemelen Bağdat rıth
nın 128 dirhem olduğuna dair rivayetle
re dayanmaktadır. Halbuki istarın 4,4S 
gramlık 4,5 miskale eşit olduğunu söy
lerken rıthn değerini 128-f dirhem (90 
miskal) şeklinde gösteren rivayetlere iti
bar etmektedir (lslamische Masse, s. 15 ). 
Söz konusu dirhem 3,125 gram olarak 
alındığında istar için onun verdiği 20 
gramlık değere ulaşılmaktadır : 1 istar = 
4,5 X 4,4S = 20,07 gram 5 st X 3, 125. 

Ebü'I-Müna DavGd b. Ebu Nasr Kühin 
ei-Attar da ( ö. 658/ 1260) istar için 4

1
0 men, 

4 veya 4t miskal, 4 miskal + 2 danek, 
drahmi için 1 miskal (= ıtdirhem), 1 Ro
ma dirhemi, 1 t Endülüs dirhemi, 1 dir
hem + 1 dan ek, 18 kı rat veya 15 harrGbe 
gibi farklı değerler vermektedir (Minha
cü 'd-dükkan, s. 145, 146) . 4,414gramlık 
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mis kal- dinar esas alındığında 4t miskal
lik istarın değeri 19, 127 gr. olarak bulu
nur. Muhammed b. Hüsameddin ei-Ku
histani'nin (ö. 96211554-55) bildirdiği ka
darıyla Herafta kullanılan şer 'i ve örfi 
mena 40 istara, istarsa şer'an 4,5, örfen 
de 7 miskale muadildir ( Cami'u'r-rumQz, 
ı, 21 O). K. J. Basmacıyan'ın verdiği bilgi
den anlaşıldığı üzere Ermeniler arasında 
da 13,242 ve 19.127 gramlık istarlar kul
lanılmıştır (JA, CCXIIII928], s. 145). 
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