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yýl baþlarýnda Antalya ve Alanya’dan gelen
hýristiyan göçmenlerin adaya yerleþtiðin-
den söz edilir.

IV. Haçlý seferi sýrasýnda Ýstanbul’da
Latin Ýmparatorluðu kurulunca Venedikli
Marco Sanudo 1205’te sekiz gemiyle ada-
yý ve yakýn çevresini ele geçirdi, 1207’de Ýs-
tanbul’daki Latin imparatorundan Nakþa
dükü unvanýný aldý. Böylece Kiklad adala-
rýnda Nakþa merkezli Arkhipelagos Duka-
lýðý oluþtu. Adaya yönelik tesbit edilebilen
ilk Türk akýnlarý XIV. yüzyýlýn baþlarýnda
gerçekleþti. Aydýn ve Menteþe Beyliði’ne
baðlý denizciler buraya birçok akýn yaptý.
1304, 1309-1310’daki akýnlarýn ardýndan
Gazi Umur Bey, 1336-1341 yýllarýnda dü-
zenlediði seferlerle Nakþa dahil Kiklad ada-
larýný yaðmaladý. Bu hadiseden söz eden
Enverî, buranýn beyinin adýný verip kalesi-
nin müstahkem oluþunu anlatýrken adayý
“Nahþa” adýyla anmýþtýr (Düstûrnâme, s.
40-41). Bazý Batý kaynaklarýnda 1341’deki
akýnda 6000 Nakþalý’nýn esir edildiði belir-
tilirse de bu rakamýn adanýn nüfusu düþü-
nüldüðünde hayli abartýlý olduðu anlaþýlýr.

Aydýnoðullarý’nýn haraçgüzârý durumun-
daki adanýn ve düklüðün idaresi 1383’te
Veronalý Crispi ailesi tarafýndan ele geçiril-
di. Buraya yönelik ilk Osmanlý seferi, Nak-
þa dukasý Pietro Zeno’nun Türk gemileri-
ne karþý düþmanca muamelesine baðla-
nýr. Bizans kaynaklarýna göre Çalý/Çavlý Bey
idaresinde Osmanlý filosu 819’da (1416)
Nakþa adasýna kadar uzanmýþtýr. Vene-
dik’in Nakþa üzerindeki vesayeti daha ön-
ce Osmanlýlar’ca da tanýnmýþtý. 1403’te
Süleyman Çelebi ile yapýlan antlaþmada
Nakþa’nýn adý geçiyordu. Antlaþmalar da-
ha sonra Çelebi Mehmed, II. Murad, II.
Mehmed tarafýndan kabul edilmiþtir. Nak-
þa dukasýnýn Aydýnoðullarý’na verdiði ha-
racý artýk ödemeyeceði ve Osmanlýlar’a
haraç vereceði hususu 822 (1419) antlaþ-
masý ile yürürlüðe girmiþti (ayrýca 1426,
1446, 1451, 1454 antlaþmalarýnda tekrar-
lanmýþtýr). Ancak Osmanlý -Venedik savaþý
(1463-1479) Nakþa’nýn sert akýnlara uð-
ramasýna yol açtý. 882’deki (1477) sefer-
de adanýn Osmanlý kontrolü altýna girdiði
ve 884 (1479) antlaþmasýyla yine Vene-
dik’in vesayetine býrakýldýðý bazý Batý kay-
naklarýnda belirtilir. II. Bayezid dönemin-
de (1481-1512) yeniden baþlayan Osman-
lý -Venedik savaþlarý da burayý etkiledi.
908 (1503) antlaþmasýyla eski statü ko-
rundu, fakat Türk korsanlarýnýn adaya
akýnlarý sürdü. Bunlarýn birinde Nakþa dü-
kü de esir alýnmýþtý. XV. yüzyýlýn baþlarýn-
da adayý tarif eden Pîrî Reis burayý Vene-
dik’e baðlý gösterir ve önceleri Küçük Si-

cilya dendiðini, verimli ve mâmur bir yer
olduðunu, kalesinin önündeki limanýn ge-
miler için müsait bulunmadýðýný belirtir
(Kitâb-ý Bahriye, s. 206).

Nakþa ve civarýndaki adalar, 944-945
(1537-1538) yýllarýnda Barbaros Hayreddin
Paþa’nýn adalar seferiyle Osmanlý kontro-
lü altýna girdi. 1540’taki Osmanlý -Venedik
antlaþmasýyla hâkimiyet hakký resmen Os-
manlýlar’a devredildi. Baþlangýçta burada-
ki Crispi hânedaný idarecileri statülerini
korudu. 1518’de Nakþa dükü olan IV. Gio-
vanni, Osmanlý idaresi altýnda 1564’te ölü-
müne kadar yöneticilik yaptý. Yerine geçen
oðlu IV. Giacomo ise Osmanlýlar’ýn Sakýz’a
el koyup Latin idarecileri uzaklaþtýrmaya
baþladýklarý bir sýrada ada halkýnýn kendi-
sinden þikâyetçi olmasý üzerine görevden
alýndý. Ancak adanýn statüsüne dokunul-
madý ve düklük Yasef Nasi’ye verildi (974/
1566). Osmanlý yönetimi adanýn yönetici-
lerini bir nevi vergi toplayýcýsý þeklinde gö-
rüyordu. Nitekim 954-959 (1547-1552) ta-
rihli haraç teslimat defterinde Yani Hris-
to diye anýlan IV. Giovanni haraç teslimat-
çýsý olarak kayýtlarda geçer. Cemâziyelev-
vel 974’te (Kasým 1566) adadan kaçan Gi-
acomo, 987’de (1579) Nasi’nin ölümü üze-
rine düklüðü yeniden ele geçirmek için
Ýstanbul’a baþvurduysa da bir sonuç elde
edemedi. Nakþa ve civar adalarý bir san-
cak haline getirilip Süleyman Bey ilk san-
cak beyi olarak tayin edildi. Ayrýca buraya
bir kadý gönderildi. 1025’te (1616) Nakþa,
Viyana’ya giden Osmanlý heyetinde tercü-
man olarak bulunan Hýrvat asýllý Gaspar
Gratiani’ye verildiyse de ertesi yýl yine doð-
rudan Kaptanpaþa’ya baðlandý ve sancak
olma statüsünü devam ettirdi. Ada uzun
süren Girit seferi sýrasýnda (1645-1669) Ve-
nedik kontrolüne girdi ve bu dönemde baþ
gösteren korsanlýk faaliyetlerinden etki-
lendi. Özellikle Fransýz asýllý korsanlardan
Hugues Creveliers 1670’lerde on dört yýl
boyunca bu yörede faaliyet gösterdi. Nak-
þa’dan birçok müslüman ve hýristiyan ai-
le bu saldýrýlar yüzünden Ýzmir’e göç etti
(1675-1678). Ada XVIII. yüzyýlda Osmanlý -
Venedik savaþlarýndan eskisi kadar etki-
lenmedi. Mora’yý tekrar ele geçiren Osman-
lýlar adalarda yeni düzenlemeler yaptý.
1768’de baþlayan Osmanlý-Rus savaþý sýra-
sýnda Akdeniz’e inen Ruslar, Haziran 1770’-
te Nakþa’ya çýkýp burayý 600 askerle koru-
ma altýna aldýlar ve bölgedeki askerî üsle-
rinden biri haline getirdiler. Rus iþgali 1774
Küçük Kaynarca Antlaþmasý’na kadar sür-
dü. 1782’de Osmanlýlar adada yeni idarî dü-
zenlemeye gittiler. Kaptanpaþa’nýn idarî ve
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Ege denizinin güneybatýsýnda
Yunanistan’a baðlý ada.
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Yunanistan’ýn doðu kýyýsý açýklarýnda bu-
lunan Kyklad / Kiklad (Tavþan adalarý) ta-
kýmadalarý içinde yer alýr. Bu takýmadala-
rýn tamamý küçüklü büyüklü otuzu aþkýn-
dýr. 428 km² yüzölçümü ve 1003 m. yük-
sekliðindeki Dia / Zia daðý ile Kikladlar’ýn
en büyük ve en yüksek adasý özelliðini ta-
þýr. Adanýn merkezi batý kýyýsýndaki Nak-
sos / Nakþa (Chora / Hora) kasabasýdýr. Ada
çeþitli kaynaklarda Naxos, Naxia, Nixia,
Axia, Nicsia, Naksia, Nasso gibi adlarla aný-
lýrken Türkçe literatürde Nakþa þeklinde
geçer.

Adanýn yerleþim tarihi antik dönemlere
kadar iner. Buraya ilk iskâný Trakyalýlar’ýn
gerçekleþtirdiði, daha sonra Giritliler’in,
Karyalýlar’ýn ve Teselyalýlar’ýn etkisi altýna
girdiði belirtilir. Ýyonyalý göçmenlerin yer-
leþtiði ada milâttan önce VI. yüzyýlda Ti-
ran Lygdamis tarafýndan yönetildi. Pers-
ler burayý milâttan önce 490’da yaðmaladý
ve on yýl boyunca idareleri altýnda tuttu.
Delos birliðine katýlan adayý Atinalýlar mi-
lâttan önce 471’de ele geçirip milâttan ön-
ce 404’e kadar burada yönetimlerini sür-
dürdüler. Bir müddet Ispartalýlar’ýn, ardýn-
dan yine Atinalýlar’ýn ve Makedonyalýlar’ýn
hâkimiyetine girdikten sonra Roma Ýmpa-
ratorluðu’na katýldý. Doðu Roma’nýn bir
parçasý olan ada Girit’e yerleþen müslüman
Araplar’ýn akýnlarýna mâruz kaldý. 904 yý-
lýndaki bir akýnda Nakþalýlar’ýn bir bölümü
esir alýnýp Girit’e götürüldü. Ada bir süre
Girit Arap Emirliði’nin haraçgüzârý oldu.
Tahminen 910’dan sonra yine Doðu Ro-
ma’ya baðlandý. Gerek bu dönemde ge-
rekse Anadolu Selçuklularý zamanýnda Ana-
dolu ile ticarî iliþkiler geliþti. Arap coðrafya-
cýsý Þerîf el-Ýdrîsî eserinde buradan “Nak-
siyye” þeklinde söz eder. Yapýlan arkeolojik
çalýþmalar neticesinde adada Selçuklular’a
ait sikkeler bulunmuþtur. Ayrýca XIII. yüz-
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ren seyyahlardan biri olan J. de Tourne-
fort kasabanýn antik yerleþim yerinin
üzerine kurulduðunu, Latinler ile Rum-
lar’ýn birbirinden nefret ettiðini, otuz se-
kiz köyü olan adanýn toplam nüfusunun
8000 olduðunu, kadý ile birlikte yedi sekiz
Türk ailesinin de burada yaþadýðýný yazar.
Ona göre adanýn en önemli ihraç maddesi
zýmparadýr (Tournefort Seyahatnamesi, s.
166-174). Onunla ayný yýllarda, 1700’de bu-
rayý gören bir baþka seyyah 402’sini Latin-
ler’in oluþturduðu 7000 dolayýnda nüfus-
tan bahseder.

Adadaki ikinci Osmanlý sayýmý Latin sen-
yörlerinin imtiyazlarýna karþý Rum ahali-
nin þikâyetleri sonucu gerçekleþti. Rumlar
önceden Kandiye kuþatmasý sýrasýnda Gi-
rit’ten 300 hânenin adaya yerleþtiði, za-
manla bunlarýn daðýlmasý sonucu vergi
nisbetlerinin kendilerine yüklendiði, bu ba-
kýmdan adanýn yeniden sayýmýnýn yapýl-
masý gerektiði yolunda baþvuruda bulun-
dular. Receb 1120’de (Eylül 1708) biten
sayýmda kalede doksan dokuz, varoþta 157
hâne tesbit edilmiþ, adanýn toplam hâne
sayýsý 783 olarak (tahminen 4000 kiþi) gös-
terilmiþti (BA, KK, nr. 3822). Bu durum
otuz yýl öncesine göre 400 hânelik bir dü-
þüþü ortaya koyuyordu. Bunun sebebi ka-
rýþýklýklar ve korsan faaliyetleri olmalýdýr.
Pasarofça Antlaþmasý’ndan sonra Mora
kesiminde tahriri yapýlan yerler içinde Nak-
þa da yer aldý. 1132’de (1720) tamamlanan
sayým adaya yeni bir düzenleme de getir-
mekteydi. Vergi uygulamalarýyla ilgili bir
de kanunnâme hazýrlanmýþtý. Bu sayýmda
kale kesiminde oturan Latinler’in seksen
dört hâne olduðu, buraya baðlý oluþan ye-
ni mahalle kesiminde de on dokuz Latin’in
oturduðu belirlenmiþti. Varoþtaki Rum aile-
si sayýsý 173 idi. Buradaki yeni yerleþme bi-
rimi olan Yeni Varoþ’ta civar köylerden ge-
len yirmi üç Rum ailesi ikamet ediyordu.
Ayrýca kasabada beþ Fransýz tebaasýnýn bu-
lunduðu tesbit edilmiþti. Kasabanýn top-
lam nüfusu 299 hâneyi bulmuþtu (tahmi-
nen 1500 kiþi). Adanýn yirmi üç köyü dahil
genel nüfusu 819 hâne idi (yaklaþýk 4000
kiþi). 1708’e göre nüfusta önemli bir de-
ðiþme olmamýþtý. Bu rakamlar 1700’lerde
seyyahlarýn verdiði genel nüfus tahmin-
lerinin (7000-8000) gerisinde kalýr.

Rus iþgalinin ardýndan 1790’larda adayý
gören seyyah Olivier adanýn tahminî nü-
fusunu 10.000’e çýkarýr. Kasabada 2000
kiþinin yaþadýðýný, 600 Katoliðin bulundu-
ðunu, bunlarýn bir piskopos ile altý yedi ra-
hipten ibaret olduðunu belirtir. XIX. yüz-
yýl baþlarýnda bir Osmanlý coðrafyacýsý kýrk

elli köyden ibaret Nakþa’yý 10.000 nüfus-
lu bir ada þeklinde gösterir. Baþlýca ürün-
lerini buðday, arpa, pamuk, tuz, ipek, ke-
ten, zeytinyaðý, þarap ve narenciyenin oluþ-
turduðunu yazar (Örfî-i Þîrâzî, vr. 35b). Ge-
nel olarak Kiklad adalarýyla ilgili Osmanlý
arþiv kayýtlarýndaki son belge 1236 yýlýnýn
Safer sonlarýna (Aralýk 1820) ait olup Nak-
þa kadý nâibine yollanmýþtýr (BA, Cezayir-i
Bahr-i Sefîd Defterleri, nr. 18, s. 80).

Nakþa bugün ayný adlý idarî birimin mer-
kezi olup adada elli kadar köy vardýr. Ada-
nýn 1991’de 14.800 dolayýndaki nüfusu
2001’de 17.600 olarak gösterilir. Bunun
yarýsýnýn adanýn merkezi Nakþa kasabasýn-
da oturduðu belirtilir. Bir turizm merkezi
olan Nakþa’da Antikçað’dan ve Latin hâki-
miyeti döneminden kalma tarihî eserler
bulunmaktadýr.
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malî kontrolü yeniden tesis edildi. 1821
Yunan isyanýna iþtirak etmeyen ada halký
daha sonraki baskýlar sonucu yeni Yunan
devletine katýldý ve 1829 antlaþmasýyla bü-
tün Kiklad adalarý gibi Yunanistan’a býra-
kýldý.

Nakþa adasý Osmanlý idaresine girdiðin-
de halký Katolik Latin ve Ortodoks Rum-
lar’dan oluþuyordu. Ýdareci zümre olan La-
tinler, Rumlar üzerinde malî ve idarî bir
baský kurmuþlardý, onlarý kendi hizmetle-
rinde ve tarlalarýnda çalýþtýrýyorlardý. Os-
manlý yönetimi altýna girince adadaki bu
durum zaman içerisinde deðiþti. Çýkan çe-
þitli problemlere müdahale eden Osmanlý
idaresi, genellikle Ortodoks Rum halký ko-
ruyucu tedbirler aldýðý gibi iki toplumun
statüsünü de eþit hale getirmiþti. Adanýn
merkezi olan kasabada Latin unsuru kale
kýsmýnda oturmakta, varoþ kesiminde de
Rumlar yerleþmiþ bulunmaktaydý. Ýdareci
ve askerler yanýnda adada zaman zaman
kesintiye uðramakla birlikte ayrýca küçük
bir Türk sivil koloni de mevcuttu. 1537 yý-
lý tahminlerine göre adadaki nüfus 5000
kadardý. 1638’de bu sayýnýn 6700’e ulaþ-
týðý ve yetmiþ kadar Türk’ün adada yaþa-
dýðý belirtilir. Bunlarýn çoðunun Girit sa-
vaþlarý döneminde adadan göçmek zorun-
da kaldýðý tahmin edilmektedir. Nitekim
1056’da (1646) Venedikliler altý gemiyle
adaya gelip çýkarma yapmýþlar ve Osman-
lý kadýsý ile bazý idarecileri esir almýþlardý
(BA, MD, nr. 90, s. 120/373). Osmanlý yö-
netimi, Nakþa merkezli adalarýn ilk geniþ
çaplý sayýmýný 1080-1081’de (1669-1670)
gerçekleþtirdi (BA, TD, nr. 800, s. 6-28).
Buna göre kalede oturan Katolik Latin ai-
lelerin (Osmanlý belgelerinde Efrenc) sa-
yýsý doksan sekizi toprak ve emlâk sahibi,
yetmiþ dördü topraksýz olmak üzere
172 idi (tahminen 400-500 kiþi). Varoþta
oturan Rumlar ise 249 hâneden ibaretti
(176’sý emlâk sahibi). Ayrýca doksan üç
emlâki bulunan dul kadýn vardý. Yine ida-
reci kesim hariç kasabada altý sivil Türk
aile bulunuyordu (yaklaþýk otuz kiþi). Ada-
nýn toplam hâne sayýsý 1294 idi (tahmi-
nen 6000 kiþi). Bundan az önce 1667’de
adaya gelmiþ olan bir seyyah ise Kastro
kesimi denilen Latinler’in oturduðu kale
kýsmýnda 200 ev saymýþ, toplam nüfusu
da 7000 diye göstermiþtir. Osmanlý sayý-
mýndan yaklaþýk on yýl kadar sonra buraya
gelen B. Randolph toplam nüfusu 5000
olarak verir ve adada Cizvitler’le (1627’-
den beri) Fransiskenler’in manastýrlarýn-
dan söz eder (Ege Takýmadalarý, s. 19-
20). Nakþa hakkýnda en geniþ bilgiyi ve-
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