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Ege denizinde Çeşme açıklannda 
Yunanistan'a ait ada. 

_j 

841 km2 'likyüzölçümüyle Ege denizinin 
beşinci büyük adası (Girit, Eğri boz, Midilli 
ve Rodos'tan sonra) durumundadır. Adı 
Chios 1 Khios, Chio 1 Scio, Khio şekillerinde 
geçer. Koyun adaları, Sisam, İpsara, An
tiipsara, Karyot, Hurşid, Fornoz, Kalari ile 
(Venedik kayalıkları) birlikte Saruhan ada
ları olarak adlandırılan grup içerisinde yer 
alır. Anadolu yarımadasından en dar yeri 
4 deniz mili olan bir boğazia ayrılır. Antik 
dönemden itibaren yönetim merkezi 
Rumlar'ın Castro (kale) dedikleri Sakız şeh
ri olan adanın en yüksek yeri 1297 m . ile 
Pelenen (ilyas) dağıdır. Sakız aynı zaman
da en iyi cinsi burada yetiştirilen , ispirto
lu içki ve tatlı imalinde kullanılan, tıpta ve 
hoş kokusu sebebiyle özellikle yerli halkın 
ağızda çiğnediği maddenin adıdır ve buna 
"mastaki 1 mastika" denilir. Bazı eski kay
naklarda adanın bu üründen dolayı isim
tendirildiği görülür. 

Sakız'ın yerleşim tarihi Bronz çağına ka
dar iner. Klasik dönemde ada, ticareti ve 
esir pazarı ile ün yapmıştı. Milattan önce 
1400-1 200 yıllarında Ege'de önemli bir 
güç haline gelen Akalar'ın Sakız'ı istila et
tiğini gösteren güçlü deliller bulunmakta
dır. Ada bir ara Persler'in hakimiyetine gir
diyse de Sakızhlar, milattan önce 377'de 
Rodos ile birlikte Pers istilasına karşı At
tika-Delos Deniz Birliği'ne katıldılar. Daha 
sonra ada İmparator Vespasien zamanın
da Roma hakimiyetine girdi, ardından da 
Bizans'ın idaresine geçti. 

Sakız diğer adalar gibi Arap ordularının 
saldırısına uğradı ve 670'te müslümanla
rın eline geçti. Bizans İmparatorluğu'nun 
gerileme devrine tekabül eden Xl. yüzyıl
da Anadolu sahillerini ele geçiren Selçuk
lular'ın akıniarına sahne oldu. 107Z'de ada
ya ilk Türk akını gerçekleşti; İzmir ve ci
varının hakimi Çaka Bey adayı ele geçirdi 
(1089-1091). Çaka'nın tarih sahnesinden 
çekilmesiyle Sakız'da tekrar Bizans haki
miyeti kuruldu. 11 24-1145 ve 1171-1172 
yıllarında Venedik istilası yaşandı. 1204'
te IV. Haçlı Seferi'ne katılan Latinler'in İs 
tanbul'u zaptından sonra yapılan taksimat
ta Sakız, İstanbul Latin İmparatorluğu'nun 
payına düştü. Adadaki Latin hakimiyeti 
fazla uzun sürmedi ve İmparator lll. loan
nes Vatatzes adayı 1 247'de tekrar Bizans 
topraklarına kattı. Daha sonra Mikail Pa
laiologos iktidarında Bizans'ta Cenovahlar 
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üstün duruma gelince 1261 tarihli Nif Ant
Iaşması ile Sakız'da Ceneviz tebaasına kon
solos tayin etme, pazar yeri açma gibi im
tiyazlar verildi; evlerle bir kilise tahsis edil
di. 1 292'de Si cilyalı Ruggero di Loria 'nın , 

1303'te Katalanh Ruggero de Flor'un sal
dırısına uğradı. İmparator, bilhassa Ay
dınoğulları Beyliği ' nin tehdidi karşısında 
1304'te yeni Foça hakimi Cenevizli Bene
detto Zaccaria'dan yardım istedi ve Sakız 
bir oldubitti ile bu kişinin kontrolüne geç
ti. 1306'da Menteşe Beyliği'ne ait otuz ge
milik bir Türk filosu adayı yağmaladı ve 
aldığı esirlerle İzmir' e döndü. Sakız bir sü
re bu beyliğin idaresinde kaldıysa da Be
nedetto'nun halefi olan Martino Zaccaria 
1314 yılından itibaren adada hakimiyeti 
sağladı . 1319'da Sakız'a yönelik bir Türk 
saldırısı başarısız oldu. İmparator lll. An
dronikos 1329'da Cenevizli Benedetto'yu 
adadan uzaklaştırdı, yerine vali sıfatıyla lll. 
Benedetto'yu getirerek tekrar Bizans'a 
bağladı. Ancak 1346'da Cenovah Simone 
Vignosi, kendi gayretiyle oluşturduğu do
nanmasıyla bölgedeki en büyük rakibi Ve
nedikliler'in Sakız'a yerleşme ihtimaline 
karşı burayı işgal etti ( 15-21 Haziran). Za
yıf durumda olan Cenova hükümeti, ar
matör Simone Vignosi ile anlaşıp Ceneviz 
toprağı olarak kabul edilen Sakız'da Maona 
(Mahona 1 Mahonesi) adıyla anılan şirke-

Pfrf Reis'ln Kitab-ı Bahriyye'sinde Sakız adasını gösteren 
harita 

tin tasarruf hakkını tanıdı. Şirket özellikle 
sakız ürününe dayalı paylaşımh ortaklık 
tekelini esas alan, cumhuriyet sistemini 
andıran bir idare kurdu. Sakız şehri, yö
netici sarayının bulunduğu bir ana yerle
şim hattı ile bunun etrafındaki caddeler
den oluşan iki bölgeye ayrıldı. Latinler'le 
Rumlar'ın ve çok az sayıdaki yahudinin ya
şayacağı bölgelerle yaşam kuralları ayrıca 
belirlendi. Sakız köle ticaretinde bir mer
kez haline geldi (Argenti, I, 531-625) 

Maona idaresi, ticari rakipleri Venedik'in 
baskısına karşı Akdeniz'in bu stratejik ada
sını ellerinde tutabiirnek için Batı Anadolu 
Türkmen beylerine vergi verdiler (mese
la Aydınoğulları'na ve Saruhan beylerine 
SOO'er duka veriyorlardı). Yıldırım Baye
zid beylikleri Osmanlı topraklarına katın
ca Sakız'a buğday gönder ilmesini yasak
ladığı gibi altmış gemilik bir filo yolladı. 
1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Timur 
Anadolu'ya hakim olup İzmir'i alınca Ma
analar ona vergi vermeye başladı. 141 2 yı
lında Sakız'a yönelik Osmanlı h ücumu Ce
nova ve Rodos'tan gelen yardımlarta en
gellenebildi. Çelebi Sultan Mehmed'in İz
mir kuşatması esnasında yapılan bir an
laşma ile yıllık vergileri 4000 altın dukaya 
çıkarıldı ( 1418). ll. Murad zamanında iliş
kiler daha da ilerledi ve 1431 'de adayı ku
şatan Venedikliler'e karşı Osmanlı donan
masından yardım istendi (a.g .e., 1, 175-

200) . Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u 
fethinden sonra Sakız-Osmanlı ilişkilerinin 
seyri değişti. Maona idaresi istanbul'a el
çiler gönderip yıllık vergiyi 6000 dukaya 
çıkarmak suretiyle barışı sağlamayı başar
dı. Fatih 1455'te bir alacak meselesini ba
hane ederek adaya önce Hamza Bey, ardın
dan Yunus Bey kumandasında iki filo yol
ladıysa da bir sonuç elde edemedi. 1456'
da Sakız üzerine yeni bir hazırlık yapılır
ken verginin 1 0.000 dukaya çıkarılmasıyla 
bundan vazgeçildi. 

Hac yolu üzerinde bulunması, buradaki 
idarenin zayıflaması , halkın hoşnutsuzlu

ğu, zaman zaman korsan yatağı haline gel
mesi, bilhassa Malta şövalyelerine Osman
h donarıması hakkında bilgi verildiğinin öğ
renilmesi, verginin düzenli biçimde öden
memesi gibi sebeplerle Sakız adası Kap
tanıderya Piyale Paşa tarafından çatışma 
olmaksızın zaptedildi. Cenevizliler İstan
bul'a gönderildi (24 Ramazan 973 1 14 Ni
san 1566). Bu fetihle Sakız'da 220 yıl sü
ren Maona hakimiyeti son buldu. Piyale 
Paşa'nın arzı üzerine müstakil bir sancak 
haline getirilip Kaptanpaşa eyaletine bağ
landı, sancak beyliğine de 50.000 akçe be
delle Kırşehir Beyi Gazanfer Bey gönderil-



di. Aynı zamanda adaya bir kadı , imam, 
hatip ve müezzin tayin edildi. Reayanın 
mahkemedeki muamelerinin kolaylaştırıl
ması için Sakız tercümanlığı vazifesi ih
das edildi. Fethin ardından Sakız'ın tahriri 
yapıldı . Bunun sonuçlarını yansıtan iki def
terden 973 ( 1566) tarihli ilkinde adanın 
sekiz nahiye, otuz bir mahalle, elli iki karye 
ve elli sekiz manastırdaki Ortodoks Rum 
ve Katalik Latinler'in (Frenk) gayri men
kulleri sayıldı (BA, TD, nr. 366). 974'teki 
( 1567) ikincisinde hane ve cizye miktarı 
belirlendi (BA. TD, nr. 363). Fetihten bir sü
re sonra istanbul'daki Fransız elçisinin ri
cası üzerine bir fermanla, adadan sürülen 
Katolikler'den isteyenlerin dönmelerine ve 
kendi kiliselerine sahip olmalarına izin ve
rildi. Türk fethinin ardından Sakızlılar'ın bir 
kısmı Galata'ya yerleşti ve burada Aya Ya
ni adıyla bir kiliseye sahip oldu. 

Sakız adası, 1694 yılında meydana gelen 
kısa süreli Venedik işgaline kadar Kaptan
paşa eyaletindeki idari durumunu koru
du. Salyaneli statüdeki Sakız deryabeyi ge
rektiğinde emrindeki gemiyle savaşa ka
tılmak veya destek vermekle yükümlüydü. 
Ada donanmanın sefere çıkışında önemli 
bir uğrak yeri haline geldi. Ayrıca Ceneviz 
döneminden itibaren Sakız ile ticari mü
nasebetleri fazla olan Çeşme kasabası ida
ri olarak buraya bağlandı (BA, Cevdet-Da
hil iye, nr. 3285). 1599 yılı nisanında Brac
cioa Dukası Vinginio Orsini, beş Taskana 
kadırgası ile Sakız Kalesi'ne saldırdıysa da 
büyük bir bozguna uğradı ve Karaya çı
kardığı 400 askerini kaybetti. Kuşatma es
nasında yahudiler müslümanlara destek 
verdi. Adada yeni tedbirler alındı, muha
fız sayısı arttırıldı. 

Garp ocakları mensuplarının Fransa kı
yılarına ve gemilerine saldırılarından şika
yetçi olan Kral XIV. Louis'nin görevlendir
diği denizci Duquesne 24 Temmuz 1681 '
de Sakız önlerine geldi. Buradaki Trablus 
gemiler iyle şehri dört buçuk saat süreyle 
t opa t ut arak büyük t ahribat a ve müslü
man-hıristiyan can kaybına sebep oldu . 
Bunun ardından Venedikliler 1694'te papa
lık, Floransa ve Malta dananınalarının da 
yardımlarıyla Sakız' ı kuşattı (8 Eylül). Ka
leyi 1370 askerle koruyan Silahdar Hasan 
Paşa. Kaptanıderya Helvacı Yusuf Paşa'

dan yardım alamadı. Nihayet 21 Eylül'de 
ada vire ile Antonio Zeno'ya teslim edildi 
(Silahdar, ll, 787-792) Adadaki müslüman 
nüfus Venedik gemileriyle üç gün içerisin
de boşaltılarak Anadolu sahiline nakledil
dL Ancak Osmanlı filosunun karşı hareka
tı sonucu 22 Şubat 1695'te adaya asker 
çıkarıldı ve kale kolayca alındı. Venedikli-

ler kaçarken kiliseler dahil Rum mallarını 
yağmaladılar. Yerli Rum halkı Katolikler'in 
Venedikliler'e yardım ettiğini söyleyerek şi
kayette bulundu. Bunun üzerine Katalik
ler'in imtiyazları kaldırıldı ve Fransız Kon
solosluğu içindeki hariç Katalik kiliseleri 

· Rumlar'a verildi; adada çok az Katalik kal
dı. Kale varoşundaki kiliselerden biri vali
de sultan, bir diğeri Serasker İbrahim Pa
şa adına camiye çevrildi. Sakız'ın yeniden 
tahriri yapıldı. 

XVIII. yüzyıl sonlarında Sakız'a ve bölge
ye yönelik en ciddi saldırı 1770'te Rus do
nanmasının Akdeniz' e ulaşmasıyla gerçek
leşti. 1821 Rum isyanı Sakız' ı da etkiledi 
ve büyük hasara sebep oldu. Adada Eter
ya Cemiyeti'nin bir şubesi bulunuyordu. 
isyan başladığında Sakız'da eli silah tuta
cak müslümanların sayısı ancak 1000 ka
dardı. Ada Rumları ' nın ilk isyan hareketi 
aynı yılın ortalarında görüldü. 8 Mayıs'ta 

Saktzltlar'tn Galata'da sahip olduklan manasttnn tamir edil
mesi talebiyle ilgili belge (BA, Cevdet-Adliye, nr. 1078) 
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dışarıdan gelen asiler Sakızlılar'ı isyana teş
vik ettiler. Ada halkının destek vermediği 
ilk saldırılar alınan tedbirlerle fazla büyü
meden önlendi ( BA, HH, nr. 4061 4; Cev
det-Dahil iye, nr. 16624). 22 Mart 1822'de 
Sisamlı Rum bir isyancı önderliğinde Si
sam, İpsara ve Çamlıca adalarından irili 
ufaklı 130 gemiyle 6000'e yakın isyancı ka
leyi kuşattı. Yerli Rumlar asilere destek ver
di. Adalı müslümanların tamamı kaleye çe
kildi. 23 Mart - 11 Nisan arasında on do
kuz gün süren bu ilk Sakız muhasarası es
nasında zaman zaman şiddetli muhare
beler oldu. Asiler şehri yağmalayıp manas
tırlara varıncaya kadar kıymetli eşyaları Si
sam'a taşıdılar. Kaptanıderya Nasuhzade 
Ali Paşa kumandasındaki Osmanlı donan
masının ve takviye askerlerin yardımıyla 
isyan bastırıldı . Ada metropoliti ve asi ele
başılarından bazıları idam edildi, birçok 
esir alındı. Ancak adanın yüksek kesimle
rinde isyancılarla küçük çaplı çatışmalar 
sürdü (BA, HH, nr. 404 1 7). Sakız açıkların
daki Kaptanıderya Nasuhzade Ali Paşa'

nın gemisi isyancıların bir gece yarısı bas
kını ile batırıldı ve paşa hayatını kaybetti. 

Rum isyancıların Sakız'a 1823 ve 1824 
yıllarındaki saldırıları da önlendi (BA, HH, 
nr. 37795 , 39048). Fakat Sakız'daki huzur 
ortamı sadece dört yıl sürebildi. 1827 son
larında Fransız albayı Favier kumandasın
da daksanı aşkın gemi adayı kuşattı. Bu 
büyük saldırı esnasında ada savunmasın
da 300'ü muntazam silahlı , 300 gönüllü 
toplam 600 kadar müslüman bulunuyor
du. Muhafız Yusuf Paşa kaleye çekildi. Ku
şatma boyunca kıtlık baş gösterdi, birçok 
ev yandı, ahali evsiz barksız kaldı. Yusuf 
Paşa yaşlıları ve çocukları Çeşme yakası
na nakletti. Ada muhafızının ısrarlı yardım 
talepleri üzerine Çengeloğlu Tahir Paşa 
kumandasındaki Osmanlı donanınası 14 
Mart 1828'de ada önlerine geldi. Donan
manın gelişi asilerin çekilmesini sağladı . 

Çeşme'den adaya asker nakledilerek ara
lıklarta yaklaşık bir buçuk yıl süren Sakız'ın 

ikinci büyük muhasarası da kaldırıldı. Ya
kalanan isyancılar şiddetle cezalandırıldı 
(BA, HH, nr. 38 101-A-E, 401 87) Sakız isya
nının bastırılması Avrupa ve Amerika'da 
büyük yankı uyandırdı. 

Sakız'da isyana iştirakten veya firardan 
maliarına el konulan halka 1832 ve 1834 
senelerinde geri dönme ve belirli şartlar
la maliarına sahip olma hakkı tanındı . is
tanbul Rum patriğinin de aracılığı ile bir
çoğunun malları iade edildi. Adaya dön
meyenierin malları ise müzayede usulüyle 
yerli Rumlar'a satıldı (BA, MAD, nr. 12278, 
s. 190-191). Adada benzer bir uygulama, 
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1798'de Fransa'nın Mısır'ı işgali esnasın
da buradaki Katalik tebaanın maliarına el 
konulmasıyla yapılmıştı. Tanzimat sürecin
de Abdülmecid 18SO yılındaki Ege adala
rı seyahatinde Sakız'a da uğradı ve kendi 
adına yapılmış cami ile diğer önemli yer
leri ziyaret ederek buradan Çeşme'ye geç
ti (BA, AAMD, 20/8; AMKT.MHM, 35/40). 
Trablusgarp Savaşı esnasında 7 Nisan 
191 2'de bombalanan adaya 2S Kasım'da 
Yunanlılar çıkarma yaptı ve burada şid
detli çarpışmalar meydana geldi. 3 Ocak 
1913'te Osmanlı garnizonu teslim oldu. 
Esir alınan 300 Osmanlı memuru Yunanis
tan'a gönderildi. 

Yunan işgalinin ardından ilgili devletle
rin adaların geleceğine dair yaptığı görüş
melerde (30 Mayıs 1913 tarihli Londra ve 
ı4 Kasım 19 ı 3 tarihli Atina antlaşmaları) 
Sakız'ın Osmanlı tarafında kalması için Yu
nan Başbakanı Yenizelos ile yapılan mü
zakereler ı. Dünya Savaşı'nın çıkışı ile ne
ticesiz kaldı. Yunan işgali sonrasında Sa
kız Şer'! Mahkemesi'nin kayıtları tahrip 
edildiği için bilhassa vakıf mallarının ta
sarrufu hususunda sorunlar yaşandı. Os
manlı Devleti, 1920 tarihli Sevr tasarısı
nın ardından idari olarak Sakız'a bağlı iş
gal altındaki Sporat adaları grubundan 
Batnoz, Leryoz, Karyot ve Kelemez adala
rının eskiden olduğu gibi tekrar Rodos'a 
bağlanması kararını aldı. 24 Temmuz 1923 
tarihli Lozan Antiaşması'nın ilgili 1 2 ve 13. 
maddeleri hükmünce askerden arındırıl
ması şartıyla Sakız Yunanistan'a bırakıldı. 
Ancak bu antlaşmada zikredilmeyen et
raftaki ada ve kayalıklar hakkında kesin 
bir hüküm verilmedi ve bu adaların aidi
yet meselesi günümüze kadar devam et
ti. ll. Dünya Savaşı'nda Ege adalarını ele 
geçiren Alman birlikleri S Mayıs 1941'de 
Sakız'a asker çıkararak direniş gösteren 
bölgeleri bombaladı. Bazı Sakızlılar Çeş

me'ye sığındı. Ada savaş sonrası tekrar 
Yunanistan'a bırakıldı. 

Sakız XIX. yüzyıl ortalarına kadar san
cak olma özelliğini sürdürdü. Yüzyılın ba
şında Kaptanpaşa denetiminde olmak 
üzere bir muhassıl eliyle idare ediliyo_rdu. 
Tanzimat reformlarıyla birlikte diğer Ege 
adalarında olduğu gibi Sakız'da da çok 
kapsamlı idari düzenlemelere gidildi. 1849'
da Rodos adası merkez olmak üzere Ce
zayir-i Bahr-i Sefıd eyaleti yeniden yapılan

dırıldı. EyaJet bünyesinde Sakız sancak /li
va statüsünde idareye, İpsara, İstanköy ve 
Sisarn da Sakız'a bağlandı. Eyaletin yapısı 
1862'de tekrar değişikliğe uğrayıp merkez 
Midilli'ye taşınınca Sakız kaymakamlığı Mas
takive İpsara kazalarından oluştu (Dev-
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let-i Aliyye-i Osmaniyye Salnamesi, Sene 
ı283, s. ı60; Sene ı284, s. 7ı). Osmanlı 

vilayet idaresinde 1864 ve 1867 düzenle
melerinin ardından Cezayir-i Bahr-i Sefıd 
vilayeti teşkil edilince sancak olarak bura
ya dahil edildi. Bir yıl sonra Kıbrıs sınırları 
içine alındı. Sakız sancağında İpsara, An
tiipsara, Koyun adaları (iki adet), Taşçiftli
ği (Paşa) adası ile bitişiğindeki iki ada yer 
aldı. Bu dönemde Sakız'da belediye idare
si oluşturuldu ve 1880'de Cezayir-i Bahr-i 
Sefıd vilayetinin merkezi haline geldi. Sa
kız sancağı Mastaki, İstanköy, İpsara, Kar
yot, Leryoz, İncirli, İstanbulya ve Batnoz 
kazalarıyla Kelemez nahiyesinden meyda
na geliyordu. 1883'te yapılan bir düzenle
me ile Sakız sancağının kazalarını İstan
köy, Kalimnos, Karpot ve İpsara adaları 
oluşturdu. İncirli ve Astropalya ile Sakız'ın 
güneyinde bulunan Kalarneti ve kuzeyin
deki Kardamila nahiye haline getirildi. 

Sakız'ın vilayet merkezi oluşundan kısa 
bir süre sonra 3 Nisan 1881 'de adada çok 
şiddetli bir deprem oldu. Sakız'da SOOO 
kişi öldü, 20.000 kişi yaralı olarak kurtu
labildi, 30.000'den fazla insan evsiz kaldı. 
Yeni bir hükümet konağı, adiiye dairesi, 
zabtiye binasıyla hapishane, hastahane, 
üç cami, iki tekke, on dört kilise, bir hav
ra, yirmi dokuz çeŞme, 719 ev, 169 dük
kan, 18S1 tahta baraka ve 6000 m . şose 
yol yapıldı. Şehir dışındaki varoşlarda ve 
bahçelerde otuz yedi kilise, 638 tahta ba
raka, 883 ev, altmış dükkan; dağlık köyler
de elli üç kilise, 486 tahta baraka, 1140 
ev ve 1 07 dükkan; Verondotos karyesin
de sekiZ kilise, 2S3 tahta baraka, 209 ev, 
yirmi dört dükkan; Mastaki köylerinde on 
bir kilise, S62 tahta baraka, 1490 ev, otuz 
iki dükkan tamir edildi veya'yeniden yapıl
dı. Sakız'ın vilayet merkezi olma durumu 
fazla uzun sürmedi. 20 Kasım 1887 tarih
li bir kararla vilayetin merkezi tekrar Ro
dos'a taşındı. Osmanlı hükümeti, Sakız'ın 
idari durumunda 191 2'deki Yunanistan iş
galine kadar önemli bir değişikliğe gitmedi. 

Ticari güzergahtaki ön_emli konumu ve 
Anadolu'ya yakınlığı tarih boyunca Sakız'
da nüfus hareketliliğini canlı tuttu. Antik 
dönemde köleler hariç ada nüfusunun 60-
80.000 arasında olduğu kaydedilir. Cene
viz idaresinde adada Katolik, Rum ve az 
sayıda yahudi bulunuyordu. Sakız, Osman
lı idaresine girdikten sonra önemli bir 
Türk iskanına sahne oldu. Bu iskan hare
ketineticesinde pek çok Türk'ün adaya 
yerleştiği ve mal mülk sahibi olduğu tes
bit edilir. Fethin ardından yapılan 1 S66 ta
rihli birinci tahrirde sekiz nahiye, otuz bir 

mahalle, elli iki karyede S30S hane kayıt
lara geçti. 1 S67 tahririnde ise 877S hane 
yazıldı. Bu son veriden hareketle adada 
3S-4S.OOO arasında bu nüfusun bulundu
ğu tahmin edilebilir. Fetihten sonra nü
fusları hızla artış gösteren bir diğer un
sur da adanın eski sakinleri olan Katolik
ler'di. Fetihten on iki yıl sonra adada Ka
tolik piskoposluğu oluşturuldu ve bu olu
şum devletçe resmen tanındı. Evliya Çe
lebi, 1671'deki ziyaretinde Sakız Kalesi'
nin deniz kenarında bir burun üzerine ku
rulu ve çevresinin 2700 adım olduğuna ve 
etrafındaki elli adımlık bir hendeğe işaret 
etmektedir. Kalenin altmış üç burcunun 
ve biri limana açılan iki kapısının bulun
duğunu, kale dışında ve varoşlarda tica
rethanelerle din! yapıların ve mezarlıkla
rın olduğunu, kale içinde yalnız müslüman
ların ve 1 200 kale neferinin ikamet ede
bildiğini, çok katlı, kagir ve damları ince 
taş levhalarla örtülü 2300 evin, kale dışın
da ise kiremit örtülü evlerin yer aldığını 
haber verir. Sakız şehrinin toplam elli ma
hallesinin ikisinde müslümanlar, kırkın
da Rumlar, üçünde yahudiler ve beşinde 
Frenkler oturuyordu (Seyahatname, IX, 
I ı5-ı27). 1821 Rum isyanı boyunca ada 
nüfusuna dair kaynaklarda tahmini veya 
abartılı sayılara rastlanmaktadır. Bu dö
neme ait bir kaynakta nüfus 22.000 ola
rak gösterilmektedir. Burada vergi mü
kellefi erkek nüfus söz konusu olmalıdır. 
İsyanı müteakip Osmanlı Devleti'nde yine 
sadece mükellef erkek nüfusun belirlen
diği 1831 sayımında adada 791'i müslü
man, 8SS8'i reaya (on altı Kıpt!, altmış 
dokuz yahudi). toplam 9434 nüfus mev
cuttu. 1867 yılında İngiliz Konsolosluğu'
nun kayıtlarına göre adada 70.000 gayri 
müslim ve 1 S.OOO müslüman yaşıyordu. 
1881 depremi sonrasında adada 18.789 
gayri müslim, cizye yerine alınan bedel-i 
askeri vergisi ödüyordu (Bahr-i Sefld Ga

zetesi, sy. 28, 4 Şevval ı 300). 1884 yılı res
ml verilerinde 11.377 olan şehir nüfusu
nun 1421'i müslüman, 1 28'i yahudi, on ye
disi Kıptl, kalanı hıristiyandı. Adanın gü
neyindeki sekiz ova köyünün nüfusu S02 1, 
kuzeydeki Kardamila nahiyesinin otuz dağ 
köyünün toplam nüfusu 8332 idi. Karda
ınila'ya bağlı Koyun adalarında 600 civa
rında, güneydeki Kalarneti nahiyesinde yir
mi bir, Mastaki köylerinde 11.42S nüfus 
barınıyordu. Adanın toplam nüfusu 36.S32 
idi. 1888'de adada 1 SOO Türk yaşıyordu. Vi
ta! Cuinet adanın toplam nüfusunu S9.600 
olarak vermektedir (1, 407). Şemseddin 
Sami şehrin nüfusunu 2S.OOO (3000 müs-



lüman). ada genelini ise 70.000 olarakkay
deder (Kamusü 'l-a'lam, IV, 2485-2486). 

1893 yılı resmi veriler inde adada 16.870 
hane mevcuttu ve erkek nüfus toplamı 
25.856 kişiydi (BA, YEE, nr. 33/66) Trab
lusgarp Savaşı esnasında İtalya'nın hare
katı sonrasında adadaki müslümanlardan 
bir kısmı ayrıldı (BA, DH.SYS, nr. 75-1 1/ 1-

10) 1911-1912 sayımında adadaki Türk 
nüfusu 850'ye düştü. Yunan işgalin in ar
dından 1920 tarihi itibariyle Sakız'daki Türk 
nüfusu 1 OO'e kadar geriledi. Sakızlı Türk
ler Ayvalık, Bergama ve İzmir taraflarına 
göç etti. Adada daha ziyade küçük esnaf 
grubunu oluşturan yahudi nüfusu 1888'
de 250, 1928-1931 'de otuz dokuz, 1951 'de 
üç kişi kalmıştı (Kolodny, s. 217-220,285, 

46 3, 468-4 7 ı ) Milli M ücadele döneminde 
Anadolu'dan kaçan Rumlar'dan 13.900'ü 
Sakız'a yerleşti. 1923 Lozan Antiaşması'
na göre Sakız'da kalan Türkler ile Anado
lu'daki Rumlar mübadele edildi. Yunanis
tan hakimiyeti sonrası 1930-1940 kriz dö
nemlerinde adadan yoğun bir göç yaşan
dı. 1961 sayımında Sakız idari bölümünün 
nüfusu 62.090 olarak belirlendi. Bunların 
24.360'ı şehirde yaşamaktaydı ( İA, X, 97) 
1978 yılı itibariyle ada nüfusu 53.948 ki
şiydi. Günümüz Sakız'ında bu sayıya yakın 
bir nüfus mevcuttur. 

Sakız arazisinin az bir kısmı ziraata el
verişliydi. Tarih boyunca adanın en önem
li ürünlerini sakız, turunç, limon ve porta
kal ağaçları oluşturdu . Taze limon, limon 
suyu, turunç, ağaç kavunu gibi narenciye 
İstanbul'a saray helvahanesine gönderili
yordu. Adaya has en önemli ürün sakızdı. 
Osmanlı Devleti sakız için özel bir mali 
ünite meydana getirmişti. Yirmi bir köy
den oluşan Mastaki mukataası birimi köy
lüleri sakız üretimiyle mükellef tutulmuş
t u. İşgal sonrası Yunanistan hakimiyeti bo-

yunca da sakız üretimindeki tekel devam 
etti. 1978 yılı verilerine göre adada 1 
milyon ağaçtan 213,5 ton sakız elde edi
liyordu. 

Osmanlı fethinin ardından Sakız'da ya
şayan müslüman ve gayri müslim unsurla
rın sosyal ihtiyaçlarına cevap vermek üze
re cami, mescid, çeşme, sebil, hamam, 
tekke, zaviye, kilise, manastır ve havra gi
bi birçok hayır eseri meydana getirildi. Pi
yale Paşa , fetihten sonra buradaki en bü
yük kiliseyi Kanuni Sultan Süleyman adı
na camiye çevirdi. Venedik muharebesin
de hasar gören cami 1699'da Kaptanıder
ya Mezemorta Hüseyin Paşa tarafından 
tamir edildi. Sultan Abdülmecid zamanın
da iskele başında inşasına başlanan cami 
1847'de tamamlandı. Bu iki padişah vak
fından başka adada vakıf kuran devlet 
adamları ile vakıfları şunlardır: Piyale Pa
şa'ya ait cami, han, hamam, çeşme ve su 
yolu vakfı , Mısrizade İbrahim Paşa'nın ca
misi ve mektep vakfı (Evkaf Nezareti'ne 
bağlı) , Öküz Mehmed Paşa'nın camisi, Sa
lih Paşa'nın camisi ve medresesi (Evkii.f-ı 
Hümayun'a bağlı), Tunus Valisi Mustafa 
Paşa'nın gelirini eviadına şart eylediği çift
liği (Haremeyn evkafına bağlı). Veziriazam 
Ali Paşa'nın camisi, Cafer Paşa'nın çeşme 

ve su yolu, Sadrazam Kara İ brahim Paşa 
Kethüdası Mehmed Kethüda'nın camisi, 
Süleyman Paşa'nın camisi, Murad Bey'in 
camisi, Sadrazam Melek Mehmed Paşa'
nın çeşmesi, Mehmed Paşa'nın camisi, Çil 
Ahmed Bey'in bahçe ve arazisi, Halil Pa
şa' nın camisi, Kılıç Ali Paşa'nın camisi, Ci
galazade Sinan Paşa'nın camisi, Tunus Bey
lerbeyi Abdurrahman Paşa'nın hamam, 
muallimhane ve zaviyesi, Karaçelebizade 
Abdülaziz Efendi'nin camisi, Hayreddin 
Paşa Vakfı ve Halime Hatun Vakfı (Evkaf 
Nezareti'ne bağlı). Sult an l l. Mustafa'nın 
annesi GülnQş Emetullah Sultan da Sakız'-
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da bulunan harap bir kiliseyi cami olarak 
yeniden inşa ettirdi. lll. Mustafa, 1760-
1764 yılları arasında Laleli Camii ve Külli
yesi'ni yaptırdığında Sakız adasında men
genehanenin yakınında bulunan kırk dört 
dükkan ve mahzeni Laleli Vakfı'na tahsis 
etti. Şehzadebaşı'nda bir külliye inşa eden 
Nevşehirli Dama d İbrahim Paşa ve eşi Fat
ma Sultan'ın Sakız'da bulunan emlaki bu 
vakfa bağlanmıştı. Haremeyn evkafı için 
diğer adalar gibi Sakız'dan da gelir tahsisi 
yapılmıştı. Sultan lll. Ahmed dönemi kap
tan-ı deryalarından Moralı Hacı İbrahim 
Paşa'nın İstanbul'daki vakfı için Sakız'dan 
gelir tahsis edildi. xvııı . yüzyıla kadar ge
çen sürede Sakız'daki vakıflar on iki cami, 
on dört çeşme, bir mescid, dört tekke, iki 
hamam, bir muallimhane ve bir zaviye ola
rak tesbit edilmiştir. 1894 yılı devlet ka
yıtlarına göre adada dokuz cami, iki med
rese, üç tekke, doksan sekiz kilise, bir ma
nastır, iki havra, iki hamam ve on sekiz 
çeşme bulunuyordu. Günümüzde Sakız'
da Osmanlı eseri olarak sekiz cami, bir 
mescid, bir tekke, üç hamam, bir se bil ve 
bir han varlığını sürdürmektedir. 
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IJ!I!I!I ALi FUAT ÖRENÇ 

SAKizi MEHMED SAnlK 

L (bk. SADlK MEHMED EFENDi, Sakızi). _j 

L 

L 

sAKi 

(bk. SAKJNMtE; ŞÜRB). 

SAKiF (Beni Sakif) 
( ~~ ) 

Adnaniler' e mensup 
bir Arap kabilesi. 

ı 

_j 

ı 

_j 

Adını Sakif lakabıyla bilinen ve kaynak
larda Kays Aylan'a veya İyad'a bağlanan 
Kasi b. Münebbih'ten alır. İyad'a mensup 
olan Kasi'nin, lll. yüzyılın başlarında mey
dana gelen İyad-Mudar mücadelesinden 
çok sonra kabilesiyle birlikte Vee vadisine 
gelerek Kays Aylan'dan Hevazin'e katıldığı 
rivayet edilir. Semud'un bakiyesi olduğu

na dair kayıtlar da bulunan Sakif'in meş-
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hur kolları arasında iıac, Malik ve Ahlaf 
olarak bilinen Cehm ile Avf sayılabilir. Hay
vancılık ve tarımla uğraşan Sakifliler ön
celeri Taif ve çevresinde yaşarken zaman
la nüfuslannın artması üzerine şehirde üs
tünlüğü ele geçirdiler (Bekr!, I. 78) . 

Taif, İslam öncesi Arap toplumunda bü
yük saygı gören, dört köşe beyaz bir ka
ya parçasının sembolize ettiği Lat'ın kut
sal mekanı idi. Sakifliler, Kureyşliler ile ara
larındaki rekabet ve düşmanlık yüzünden 
bu beyaz taşı Mekke'deki siyah taşın (Ha
cerülesved) karşılığı sayıyor ve Kabe gibi 
üzerinde örtü bulunan Beytürrabbe adlı 
bir binada koruyup tapıyorlardı; bu sebep
le TM de bir tür hac mekanı olmuştu. Ka
be'yi yıkmak için gelen Ebrehe, Taif'e ulaş
tığında Beni Sakif ileri gelenlerinin onu 
karşılayıp Lat Mabedi'ne dokunmadığı tak
dirde kendisine yardımcı olacaklarını söy
ledikleri ve onun bu teklifi kabul etmesi 
üzerine emrine Ebu Rigal adlı bir rehber 
verdikleri bilinmektedir. 

Beni Sakif, tarım ve hayvancılık kadar 
çeşitli el sanatları ve ticaret alanında da 
ilerlemişti. Kuru üzüm, şarap , zeytinyağı 

ve bal üretiminde, özellikle deri işlemecili
ğinde bütün Arabistan'da tanınıyordu. Bu 
sayede Sakifliler, Sasaniler ve Bizans'ın ya
nında Yemen'den Mısır'a kadar geniş bir 
coğrafyada ticari ilişkiler kurmuştu. Ken
dileri gibi tarımla uğraşan Yesribliler'le 
bağlantıları bulunan Sakifliler ile Kureyş
liler arasında da ekonomik ilişkiler kurul
muş ve Taif'te üretilen malların önemli bir 
kısmının Suriye'den Horasan'a kadar pa
zarlanması Mekkeli tüccarlar tarafından 
üstlenilmişti. Kureyş ile Sakif arasında ay
rıca karşılıklı evlilikler yoluyla akrabalıklar 
kurulmuştu. Kureyş zenginlerinden pek ço
ğunun sayfiye şehri olarak kullandığı Ta
ifte bağ ve bahçeleri vardı. Ancak ekono
mik bağları ve akrabalıklarına rağmen Hz. 
Peygamber'in dedesi Abdülmuttalib ile 
mücadeleye girişen Sakifliler, Dördüncü Fi
car Savaşı'nda Kureyş-Kinane ittifakina 
karşı müttefikleri Kays Aylan'ın yanında 
yer almışlar ve Kureyş'ten pek çok kişinin 
ölümüne sebep olmuşlardı (İbn Hişam, I, 
209-210) 

Resul-i E~5rem risaletle görevlendirildi
ğinde ilk tepkileri olumsuz olan Sakifliler'in 
arasında ünlü şair Ümeyye b. Ebü's-Salt 
gibi resul olarak kendisinin görevtendirile
ceğini umduğunu söyleyenler vardı. Kureyş 
liderlerinden Velid b. Mugire'nin, kendisi 
yahut Beni Sakif'in ileri gelenlerinden Ebu 
Mes'ud Amr b. Umeyr veya Ahnes b. Şerik 
varken Hz. Muhammed'e vahiy gelmesi
ni yadırgamasıyla ilgili sözlerine Kur'an-ı 

Kerim'de atıfvardır (ez-Zuhruf 43/31 ). Ta
if eşrafından Mekke'de oturan Ahnes b. 
Şerik, Kureyşli müşriklerle birlikte Hz. Pey
gamber' e eziyet ederdi. Nübüvvetin 8. yı
lında (618) Ümeyye b. Ebü's-Salt'ın Resı11-i 
Ekrem'i münazaraya davet ettiği, bu mü
nazaradan umduklarını elde edemeyen Sa
kifliler'in Hz. Peygamber' e ve müslüman
lara olan kinlerinin daha da arttığı rivayet 
edilir. 

Beni Sakif, ResQiullah'a hayatının en 
zor günlerinden birini yaşatmasıyla İslam 
tarihine geçmiştir. ResGl-i Ekrem, müşrik
lerin kendisine ve ilk müslümanlara karşı 
tavırlarını gittikçe sertleştirmeleri üzeri
ne davetini Mekke dışındaki bir merke
ze götürmeyi düşünmüş ve yanına Zeyd 
b. Harise'yi alarak Amr b. Umeyr ile üç 
oğlu gibi Beni Sakif'in bazı önemli kişile
rini İslam'a davet etmek amacıyla Taif'e 
gitmişti. Ancak bunlar, davetini benimse
medikleri gibi kendisiyle alay edip şehrin 
alt tabaka insanlarını ve çocukları peşine 
takarak onu taşlattılar. Resul-i Ekrem bu 
saldırılardan ancak şehrin dışındaki, Mek
keli Utbe b. Rebia ile kardeşi Şeybe'ye ait 
bir üzüm bağına sığınarak kurtulabildi ve 
orada Taif'te gördüğü bu eziyete karşı 
beddua etmeyerek Sakifliler için şu ünlü 
duasını yaptı: "Allahım! Sakif'i hidayete er
dir ve hepsini doğru yola ileterek emrin ve 
itaatinaltına all" (Müsned, lll, 343; İbn Hi
şam, ıv, 127) 

Hicretten sonra başlayan Medine-Mek
ke arasındaki mücadelede Beni Sakif müş
rikleri destekledi ve müttefikleriyle birlik
te onların safında başta Uhud ve Hendek 
gazveteri olmak üzere her mücadeleye ka
tıldı. Ancak aynı yıllardan itibaren bazı Sa
kifliler'in İslamiyet'e girdiği görülmekte
dir. Hudeybiye Antiaşması'ndan bir süre 
önce Medine'ye gelerek ihtida eden ve ba
rış görüşmeleri sırasında Hz. Peygamber'in 
koruyuculuğunu yapan Mugire b. Şu'be 
bunlardan biridir. Resı11-i Ekrem, Hudeybi
ye'nin ardından Beni Sakif'ten İslamiyet'i 
kabul ederek Medine'ye hicret eden Ebu 
Basir ve Utbe adlı kişileri anlaşma hüküm
lerini çiğnememek için iade etmek zorun
da kalmıştı . 

Hz. Peygamber'in Mekke'nin fethinden 
sonra çevredeki bazı putları yıktırması, 
kendi putları Lat'ın da tahrip edileceğin
den endişeye düşen Sakifliler'i telaşlandır
dı. Bu sırada müslümantarla bir ölüm ka
lım savaşına hazırlanan Hevazin lideri Ma
lik b. Avf'ın ordusuna katıldılar ve savaşın 
şiddetlenınesinde önemli rol aynadıkları 
Huneyn Gazvesi'nde aralarında kabilenin 
ileri gelenlerinden Osman b. Abdullah'ın 


