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tertipte basılan toplam 161.018.663lira
lık kaimenin bir kısmı Osmanlı dönemin
de piyasadan çekiidiyse de 1 53.7 48.563 
liralık kısmı Türkiye Cumhuriyeti'ne intikal 
etti. Cumhuriyet'in ilk kağıt paralarının S 
Aralık 1927'de piyasaya sürütmesi üzerine 
Osmanlı kaimeleri altı ay içinde piyasadan 
çekildi (ayrı ca bk. KAİME; MESKÜKAT; SİK
KE) 
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Ege denizinin güneybatısında 
Yunanistan'a bağlı Paros adasının 

Osmanlı dönemindeki adı. 
_j 

Kiklad (Kyklad) adaları grubunun en bü
yük adası olan Nakşa'nın (Naksas) 6 km. 
kadar batısında yer alır. 194,5 km2 yüzöl
çümü ile Kikiadlar'ın dördüncü büyük ada
sıdır. En yüksek yeri antik adı Marpessa 
olan Profitis llias tepesidir (771 m.). Bu 
dağlık alanda heykelcilikte kullanılan par
lak beyaz mermer ocakları Antikçağ'dan 
beri işletilmektedir (Para merrneri 1 Paria 
marmara). Merkezi bugün Paroikia 1 Pari
kia da denen Paros'tur. Osmanlı kaynakla
rında ada Sara 1 Bare şeklinde de kayde
dilir ve genellikle Nakşa ile birlikte anılır. 

Paros adasında yerleşim tarihi ilk Tunç 
çağına kadar iner. Adının Plateia veya Pac
tia'dan geldiği ve bir Arkadia kolonisi ol-
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duğu belirtilir. Daha sonra buraya İoanlar 
yerleşmiştir. Denizeilikle uğraşan ada sa
kinleri milattan önce vı ı. yüzyılda Taşoz'

da (Thasos) Biga dolaylarındaki Parium'da 
ve Adriyatik'te Hvar (Lesina) adasında ko
loniler kurmuşlardı. Pers savaşları sırasın
da Nakşa'ya bağlı görünen ada Persler'in 
tarafında yer almış ve Miltiades idaresin
deki Atina filosunca kuşatılmıştır. Miltia
des yirmi altı günlük kuşatmadan bir so
nuç alamayınca adayı yağmalayarak geri 
dönmüştür (Herodotos, s. 378-3 79). Mi
lattan önce 480'de Delos birliğine katılmış . 

milattan önce 378'de ikinci Atina birliği
ne dahil olmuştur. Bir ara Mısırlılar'ın ha
kimiyetine girmiş , ardından Roma idare
si kurulmuş ve Doğu Roma İmparatorlu
ğu sınırları içinde kalmıştır. Ortaçağ'larda 

Girit' e yerleşen müslüman Araplar'ın akın

Iarına hedef olan Paros, Nakşa ile birlikte 
120S'te Venedikli Marco Sanudo tarafın
dan ele geçirilmiş , böylece Nakşa merkezli 
Arkhipelagos Dukalığı ' nın bir parçası ha
line gelmiştir. Daha sonra adada Venedik
li senyörlerin nüfuzu artmış, XIV. yüzyılın 
sonuna doğru burada Sommaripa ailesi 
güçlenip adaya hakim olmuştur. 

Adaya yönelik ilk Türk akınları XIV. yüz
yılın başlarında gerçekleşti. Aydın ve Men
teşe beylerine bağlı denizcilerin Nakşa yö
resine yaptıkları akınlardan Para adası da 
etkilendi. Özellikle 1336-1341 yıllarında 
Gazi Umur Bey içlerinde Para'nın da bu
lunduğu Kiklad adalarını yağmaladı. Söz 
konusu olayı anlatan Enver! adanın ismini 
Bareşeklinde kaydeder (Düstamam e, s. 
86). Ada XV. yüzyıl başlarında ilk Osmanlı 
akınlarıyla karşılaştı. Bizans kaynaklarına 
göre Çavlı (Çalı ) Bey idaresindeki Osmanlı 
donanınası 1416'da Nakşa ve Para'ya ka
dar uzandı. 1463-14 79 yılları arasındaki Os
manlı-Venedik savaşları sırasında yeniden 
Osmanlı akıniarına hedef oldu. Hatta Nak
şa ile birlikte 882'deki ( 14 77) bir sefer es
nasında Osmanlı kontrolü altına girdiği , 

884 (1479) antiaşmasında yeniden Vene
dik'e bırakıldığı belirtilir. ll. Bayezid döne
minde doğrudan Para'ya yönelik akınlar 
sürdü. Bu sırada , 1 SOS'ten beri adanın ida
recisi olan ll. Crusino Sommaripa 1S18'de 
erkek varis bırakmadan ölünce onun mi
rasını kız kardeşi Fiorenza üstlendi ( ı 5 18-
1 520) . Fiorenza'nın yine adadaki Venedik 
asilzade ailelerinden Venierler'e mensup 
Giovan Francesco ile evliliğinden doğan oğ
lu Niceola'nın da 1S31 'de çocuksuz ölümü 
üzerine adanın idaresini Bernardo Sagru
do ile evlenen kız kardeşi Cecilia yürüttü. 
Adayı 1S38'de Barbaros Hayreddin Paşa'

ya karşı Sagrudo müdafaaya çalışmıştı. 

XVI. yüzyılın başlarında Para'yı tarif eden 
P"rrl Reis buranın Venedik'e ait olduğunu , 

geniş limanlarının bulunduğunu , adanın 

ortasında yüksek bir dağda bol miktarda 
mermer çıktığını belirtirken en önemli !i
manları olarak Agusta (Agusa 1 Nausa) Ka
lesi önündeki Porta Kusas, Porta Santa 
Maria ile Kefalos Kalesi aşağısındaki Por
ta Pikara'nın (Xifara) adını verir. Adanın 
karşısında yer alan Antipara adası ile ara
sındaki bağazın sığ olduğunu, bu adaya 
bakan kıyılarında tuzlaların bulunduğunu 
ve en geniş körfezinin Palyepolu adını ta
şıdığını ifade eder ( Killib-ı Bahriye, s. 207-
209) . Onun verdiği bilgilerden adada üç 
önemli kalenin (Agusta, Parakiye, Kefalos) 
varlığı anlaşılır. 

Para. Nakşa ve bu çevredeki diğer ada
larta birlikte 944-94S'te ( 15 3 7- 15 38) Bar
baros Hayreddin Paşa 'nın seferi sırasın
da kontrol altına alındı. Adanın idarecisi 
Sagrudo teslim olmadı ve Kefalos Kale
si 'ne kapandı. Bazı Yunan kaynaklarında 
Barbaros'un Para ve Antipara'da 6000 
kişiyi katlettiği , kadın ve çocukları esir 
aldığı belirtilirse de ( EJ2 1İn g. j, VIII , 26 5) 

adanın nüfusu o sıralarda bu kadar faz
la değildir. 1470'lerde yapılan Venedik sa
yımında Para'da 3000, Antipara'da 100 
kişinin yaşadığı tesbit edilmiştir. Ayrıca 
İspanyol raporlarında 1538 Haziranında 
Andre, Miknos, Sifnos ve Nakşa 'ya akın 

yapan Barbaros'un Kandiye'ye gittiği ve 

PTrT Reis' in Kitiib· ı Bahriyye adlı eserinde Para adasını gös
teren harita (TSMK, Hazine, nr. 642, vr. 131') 



oradan dönerken takımadalardan adı be
lirtilmeyen iki adaya uğrayıp birinden 
1500 kişiyi esir aldığı bilgisi bulunur (Arı
kan -Toledo, s. 274). Adadaki küçük çap
lı direniş sırasında kayıplar olmuş ve sivil 
halkın bir kısmı esir alınmışsa da büyük 
bir katliam ve adayı ıssızlaştırma olayı ya
şanmamıştır. 1540'taki Osmanlı-Venedik 
antlaşmasıyla diğer adalar gibi Para'nın 
hakimiyeti de Osmanlılar'a devredildi. Os
manlılar adayı Nakşa'ya bağladı ve bura
daki Crispi h2ınedanının denetimine bırak
tı. Nakşa'da IV. Giovanni, Osmanlı vesayeti 
altında 1564'e kadar idarecilik yaparken 
oğlu IV. Giacomo, Para adasının vergi top
layıcısı ve yöneticisi konumundaydı. Para 
1566'da Nakşa düklüğüne tayin edilen Ya
sef Nasi'nin yönetimi altına girdi. Nasi'
den sonra Nakşa sancak haline getirilince 
Osmanlı belgelerinde bu idari birim çok 
defa Nakşa-Para sancağı şeklinde anıldı. 

XVII. yüzyılda Para'da görev yapan bir 
kadının ve küçük bir Türk kolonisinin mev
cut olduğu bilinmektedir. 1630 yılı kayıt
larına göre adada on iki Türk yaşıyordu 
(Slot, !, !07) Ancak bu küçük Türk kolo
nisi uzun süren Girit savaşları sırasında 
( !645-!669) dağılmış olmalıdır. 1646'da al
tı gemilik bir Venedik filosu Nakşa'ya gel
di ve Para'yı yağmaladı (Mühimme Defteri 
90, s. 326-327). Ardından burada Fransız 
korsanları ile Venedikliler arasında reka
bet yaşandı. Savaşlar esnasında ada Ve
nedik donanmasının kontrolü altına girdi. 
Girit'ten kaçan ailelerin bir bölümü Nak
şa'ya, bir bölümü Para'ya yerleşti. Savaş
tan önce 1637'de adanın nüfusu 8000 do
layındaydı. 1675'te nüfus 1 O.OOO'e yüksel
di. Bu nüfus içinde küçük bir Latin 1 Kato
lik grubu da vardı. Daha 1562'de adada el
li kişilik bir Katol!k cemaatinin varlığı tes
bit edilmişti. Savaştan sonra yapılan 1 080 
( 1670) tarihli Osmanlı tahririnde adada 
toplam 1464 hane (yaklaşık 7000-7500 ki
şi) sayılmıştı. Bunun 568 hanesi adanın 
merkezi olan Paros 1 Parikia'da toplanmış

tı. Diğer yerleşme yerleri Aguso (Agoussa 1 
Naussa 1 Nausa). Kosto, Marmara, Dragulo 
(Tragoulos). Cibidos (Kepidi 1 Tsehipidi 1 Tsipi
dos) ve Lefke idi. Adanın üç önemli iskele
si olarak Para, Aguso ve Marmara'ya bağ
lı Kefalos zikredilir. Bu iskelelerden güm
rük vergisi alınıyordu. Ayrıca adada bağ
cılık ön plandaydı: hububat ve bakiiyat dı
şında incir, zeytin, pamukyetiştiriliyor, na
renciye ürünleri elde ediliyordu. Tuzlalar 
da önemli bir gelir kaynağıydı. Tahrirde 
yirmi iki manastırın adı geçmekte olup 
Katalik ve Ortodoks ayırımı yapılmamıştır 
(BA, TD, nr 800, s. 46-47) 

Fransız korsanlarının etkili olduğu dev
relerde adaya Fransiskenler geldi. Bunlar 
1675'e doğru Nausa'da, 1680'den sonra 
Parikia'da yerleşti. Fransız korsanı Marki 
de Fleury, Para adasını kendisine üs yapıp 
korsanlık faaliyetini sürdürdü. Fransızlar 
doğu ticareti için Kikiadlar'da kolonileş
meyi hedefliyordu ve Katalik misyonlarla 
iyi ilişkiler kurmuşlardı. 1670'ten itibaren 
on dört yıl boyunca bu yörede faaliyet gös
teren Fransız korsanı Hugues Creveliers, 
Para adasındaki Fransiskenler ile iyi bir iş 
birliği içindeydi. Para bu yıllarda Batılı kor
sanlar için uygun bir saklanma yeri olmuş
tu. 1676-1677'de Batılı korsanları kovala
yan Osmanlı filosu Para'da yerleşmiş ve 
buradaki Driyo (Drios) Limanı'nı kullanmıştı. 

1700 Eylülünde adaya gelen seyyah To
urnefort ada hakkında ayrıntılı bilgi verir. 
Ona göre merkez Parikia dışında Kosto, 
Lefkes, Marmara, Tsipido (Marpisa) ve Dra
gula adlı beş yerleşme yerinden son üçü 
Kefalos kısmında bulunmaktadır. Adanın 
toplam nüfusu 500 aileden (2500 kişi) iba
rettir. Adada bir kadı ve voyvoda yanında 
Fransız, İngiliz ve Hollanda konsolosları da 
görev yapmaktadır. Arazisi iyi ekilmiş olup 
hububat ve tahıl dışında susam, pamuk 
bezi önemli ihraç maddelerini oluşturur. 
Seyyah adadaki zeytinliklerin Venedikliler 
tarafından tamamen yakılmış olduğunu 
da yazar. Gerçekten 1670 tahririne göre 
1720'de yapılan sayımda zeytin ağacı ade
dinin azalmış olduğu dikkati çeker. Tour
nefort ayrıca en iyi limanı kuzeydoğu ucun
daki Santa Maria olarak gösterir. Bütün 
adalar arasında en büyük kiliseye (Pana
gia 1 Katapohana 1 Ekatontapyliani) sa
hip olduğunu , on altı manastırdan birinin 
Fransiskenler'in elinde bulunduğunu ya
zar ( Tournetort Seyahatnamesi, ı, !60-1 66). 

Aynı yıl adaya giren piskopos Guistiniani 
adanın merkezi Parikia'da otuz beşi Kato
lik 2035. Nausa'da ise on biri Katalik 400 
kişi saymıştı. 

Para adası XVIII. yüzyıl Osmanlı-Vene
dik savaşlarından fazla etkilenmedi. Os
ınanlılar adalarda bazı mali ve idari deği
şiklikler yaptılar ve merkezle olan bağı da
ha da güçlendirdiler. 1118' de ( ı 706) ya
pılan sayıma göre adanın toplam nüfusu 
1670 yılına göre 189 hanelik bir azalma ile 
976 haneye düşmüştü ( 4800-4900 ki ş i). 

Bunda muhtemelen salgın hastalıkların ro
lü olmuştur. Nitekim Para halkı 1132'ye 
(ı 720) doğru. dört beş yıldır bulaşıcı has
talık sebebiyle 500'e yakın ailenin büyük 
bölümünün hayatını kaybettiğini. bir kıs
mının ise göç ettiğini ileri sürerek yeni bir 
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vergi düzenlemesi yapılması için Osmanlı 
hükümetine başvurdu. Bu münasebetle 
yapılan sayımda toplam hane sayısı 601 
(yaklaşık 3000 kişi) olarak tesbit edildi. Pa
rikia'da 341 hane kalmıştı: Agusa'da 129 
hane bulunuyordu. Kosto ve Dragula'nın 
nüfusları da oldukça azalmıştı. Yapılan tah
rirdeki tesbitler, Lefke'de Parikia'da ve Ci
bidos'ta bazı Latin menşeli şahısların var
lığına delillet eder (TK, TD, nr. ı !8, s. 4-37) 

XIX. yüzyıl başlarında adayı tarif eden Os
manlı coğrafyacılarından Örfı. buranın iyi 
bir limana sahip olup 2000 dolayında nü
fusu bulunduğunu, hububat, meyve, seb
ze yanında merrnerinin de meşhur oldu
ğunu belirtir. 

1768 Osmanlı-Rus savaşı sırasında pa
ra adası Akdeniz' e inen Ruslar tarafından 
Nakşa ile birlikte ele geçirildi. Ruslar Na
usa Limanı'nı üs haline getirdiler. Ancak 
177 4'te Osmanlılar'a geri verildi. 182 1'de
ki Yunan isyanı esnasında ada halkı asile
re destek verdi. 1823'te Malta şövalyeleri 
Nakşa. Para ve Antipara'yı satın almak is
tedi. 1829 antlaşmasıyla bütün Kiklad ada
ları gibi Pera da Yunanistan'a bırakıldı. Bu
gün turizm bakımından önemli olan ada
nın merkezi Parikia yanında diğer köyleri 
de gelişmiştir. Adanın 1981 ·de 8516 olan 
nüfusu 2001 sayımında 12.853 idi. Adada 
Antikçağ 'dan kalma harabeler yanında sa
nat değeri yüksek süslemelerle işlenmiş 
kiliseler ve manastırlar günümüze ulaş
mıştır. 
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