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yan mescidin inþa malzemesi, iþçiliði, plan
özellikleri ve medrese ile baðlantýlý konu-
mu ayný tarihlerde (648/1250) yapýldýðýný
ortaya koymaktadýr.

Özgün halinde dört eyvanlý olduðu ka-
bul edilen, açýk avlulu medreseler grubu-
na giren Akþehir Taþmedrese iç kýsýmda
yer alan türbe bölümü, yan taraftaki dý-
þa açýk tek kubbeli mescidi ve çift þerefe-
li minaresiyle mimari açýdan dikkat çekici
özellikler taþýr. Konya Sýrçalý Medrese gi-
bi burada da türbe yapý içinde önemli yer
tutar. Yana alýnmýþ, dýþa taþkýn, giriþ cep-
hesine açýlan tek kubbeli mescidle ona bi-
tiþik minareden oluþan tasarýmýn tekrarý
1260-1265 tarihli, yine Sâhib Ata tarafýn-
dan yaptýrýlan Konya Ýnce Minareli Med-
rese’de görülmektedir. Ýki þerefeli mina-
re, medrese mimarisi içinde ilk defa bu-
rada ortaya çýktýktan sonra Ýnce Minare-
li’de tekrar denenmiþtir. Ayrýca zamanýn-
da medresenin karþýsýnda yer aldýðý bili-
nen çeþme de Sâhib Ata’nýn yaptýrdýðý iki
yapýdan, Konya’da kendi adýný taþýyan ca-
misi ile Sivas Gökmedrese’deki uygula-
malarla onun yaptýrdýðý eserlerde ortaya
çýkan yeni bir özelliktir. Bu sebeple Akþe-
hir’deki külliyeden, Selçuklu mimarisinde
türünün ender örneklerinden biri kabul
edilen çeþmenin günümüze ulaþmamýþ ol-
masý büyük kayýptýr.
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Ege denizinde
Yunanistan’a baðlý ada.˜ ™

Adanýn ismi Grekçe’deki Thasos’tan gel-
mekte olup Osmanlý arþiv belgelerinde Ta-
þoz ve Taþözü diye geçer. Ege denizinin ku-
zey kýyýsýna çok yakýn bir noktada yer alan
adanýn yüzölçümü 379 km²’dir. Kuzeyden
en yakýn kara parçasý olan Kavala’ya uzak-
lýðý 11 deniz milidir. Batý sahilleri Orfani
körfezinden 38, doðu sahilleri Dedeaðaç’-
tan 50 deniz mili uzaklýktadýr. Taþoz’un ku-
zey ve güneydeki en uç noktalarý arasýnda
mesafe 28, doðu ve batýdaki en uç nok-
talar arasýnda ise 22 kilometredir. Taþoz
adasýnýn iki doðal limanýndan biri, adanýn
kuzeydoðu sahillerinde Osmanlýlar döne-
minde Liman ve Limanköy adýyla bilinen
Limenas’týr. Adanýn güneybatýsýnda yer
alan diðer liman Osmanlýlar zamanýnda
Kazavit denilen Casaviti’dir. Taþoz daðlýk
(en yüksek noktasý 1205 m.), kayalýk ve or-
manlýk bir bölge olmakla birlikte tarým ve
ziraata elveriþli topraklarý da vardýr. Ada-
nýn her tarafý üzüm baðlarý ve zeytin fi-
danlarý ile kaplýdýr. Mermer yataklarýyla
ünlü Taþoz madenler bakýmýndan zengin
sayýlabilecek durumdadýr. Gümüþ, çinko ve
civa madenleri tarih boyunca bilinen yer
altý kaynaklarýdýr.

Heredot’a göre Taþoz adasýnýn ilk sakin-
leri buradaki zengin madenleri keþfedip iþ-
leyen Fenikeliler’dir. Milâttan önce IX. yüz-
yýla doðru Para adasýnda yaþayan Grekler
buraya gelmeye baþladýlar. Milâttan önce
490’da Taþoz adasýna giren Persler ada-
nýn müstahkem surlarýný da yýktýlar. Daha
sonra ada Atina birliðine dahil oldu. Mi-
lâttan önce 465 yýlýnda Taþoz sakinleri Ati-
na temsilcilerinin adadan çekilmesi için bir
isyan baþlattýlar. Yapýlan deniz savaþlarýný
kaybeden ada halký teslim olmayýp kale
içine kapandý ve üç yýl kadar kendilerini ora-
da müdafaa etti. Neticede baþarýlý olama-
dýklarýndan milâttan önce 405 yýlýna ka-
dar Atina birliði içinde kaldýlar. Milâttan
önce 411’de soylular sýnýfý adayý Sparta bir-
liðine dahil etti. Fakat burada beklentile-
ri karþýlýk bulmayýnca yeniden Atina birli-
ðine katýldýlar. Milâttan önce 387’de An-
nalsidas Antlaþmasý’yla bir tür özerk ida-
reye kavuþtular. Ardýndan ada Büyük Ýs-
kender’in idaresine girdi. Milâttan önce
197 ve 179 yýllarýnda Makedonya ile ona
baðlý Yunanistan ve Ege denizindeki ada-
larda Roma hâkimiyeti baþladý.

Roma Ýmparatorluðu’nun zayýflama dö-
neminde bazý Ege adalarý gibi Taþoz da Ce-

mýnýn tahribata uðradýðý kaynaklardan öð-
renilmektedir. Mermer eyvanýn tonoz kýs-
mý ile iki yandaki kare planlý odalarýn ta-
mamý yýkýk durumdaydý. Kýþlýk dershane
olduðu düþünülen odalarýn mevcut izler-
den kubbe ile örtüldükleri belli olmakta-
dýr. Onarýmda bu kubbelerle birlikte harap
durumdaki eyvan da tamir edilerek beþik
tonozlu üst örtüsü yeniden inþa edilmiþ-
tir. Medreseye kuzey duvarýnýn batý ucun-
dan bitiþen dýþa taþkýn durumdaki mes-
cid kare planlý, kubbelidir. Batý yönünden
üç sütuna oturan iki bölümlü bir son ce-
maat yeri ile dýþa açýlan mescidin kuzey-
batý köþesinde minare yükselir. Onarýmla
tamamen yenilenen mescidin medresede-
ki gibi tuðla, moloz taþ ve devþirme mal-
zemeden meydana gelen duvar örgüsü
vardýr. Mescidden medreseye doðrudan
açýlan bir açýklýk yoktur. Son cemaat yeri-
nin güney duvarýndan türbenin eyvanýna
açýlan kapý ise onarýmda kapatýlmýþtýr. Ba-
tý tarafýndaki son cemaat yerini kuzeyden
minare, güneyden medresenin kuzey du-
varý sýnýrlar. Üç antik sütuna oturan iki siv-
ri kemerle dýþa açýlan son cemaat yerinde
bölümler doðu-batý doðrultusunda Bur-
sa tipi ve sivri kemer kesitli farklý tonoz-
larla örtülmüþtür. Yüksek bir kaide üzerine
oturan silindirik gövdeli, çift þerefeli tuð-
la minare bugün onarýmla yenilenmiþtir.
Aþaðýdan yukarýya doðru hafif daralan göv-
deyi alt kýsýmdan ikinci þerefe altýna ka-
dar tuðla, sýrlý tuðla, çini ve çini mozaik de-
korlu yedi süsleme kuþaðý sarar. Mescid-
de kubbeye Türk üçgenleriyle geçilmiþtir.
Yapýda bugün hiç iz kalmasa da zamanýn-
da kubbe göbeðinde, son cemaat yerinin
tonoz örtülerinde ve giriþ cephesindeki
iki katlý pencerenin yüzeylerinde çini ka-
lýntýlarýna rastlanmasý yapýnýn hem dýþý-
nýn hem içinin çini süslemeli olduðunu
kanýtlamaktadýr. Ýnþa kitâbesi bulunma-
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1456 yýlý içinde diðer bazý adalarla birlik-
te Osmanlý idaresi altýna girdiði anlaþýlmak-
tadýr.

Boðazönü adalarýnýn Türk hâkimiyetine
geçmesinin ardýndan papalýk desteðinde-
ki Venedik tehdidi sürdü. Scarampo 1456’-
da Taþoz, Limni ve Semadirek adalarýný pa-
palýk adýna ele geçirdi. Ancak adalarýn Or-
todoks halký papanýn yönetimi altýnda bu-
lunmaktan memnun olmadý. Limni valisi
Kritobulos ve onun yakýnlarý Boðazönü ada-
larýnýn tekrar Türkler’e geçmesine taraf-
tardý. Kaptanýderyâ Zaðanos Mehmed Pa-
þa, 863 Þevvalinde (Aðustos 1459) Taþoz ve
Semadirek adalarýný zaptetti. Fakat 1466
yazý sonunda Venedik Amirali Victor Ca-
pello Gökçeada, Taþoz ve Semadirek’i iþgal
etti. Osmanlý-Venedik savaþý sonunda im-
zalanan 1479 antlaþmasýyla adada yeniden
Osmanlý idaresi kuruldu. Taþoz adasýndaki
Osmanlý hâkimiyeti, bu tarihten itibaren
1770-1774 yýllarýndaki Ruslar’ýn iþgali hariç
tutulursa üç asýr boyunca kalýcý oldu. Ada-
nýn tarihinde yeni bir dönüm noktasý 31
Mart 1813’te II. Mahmud’un burayý Meh-
med Ali Paþa’ya ihsan etmesidir. Vehhâbî
ayaklanmasýnýn üstesinden geldiði için pa-
diþah Mehmed Ali Paþa’nýn Kavala’da kül-
liye kurmasý ve giderleri için Taþoz adasý-
nýn tahsis edilmesi talebini geri çevirmedi.
Bu þekilde verilen ada 1813-1902 yýllarý
arasýnda Mýsýr’dan gönderilen vakýf mü-
dürleri tarafýndan yönetildi. Bu durum,
ilerleyen yýllarda özellikle Mýsýr’ýn Ýngiliz-
ler tarafýndan iþgalinin ardýndan birtakým
sorunlara yol açtý.

Mayýs 1902’de Taþozlular, Tolos’ta Mýsýr
vakýf idaresine karþý bir protesto düzenle-
di. Vakýf müdürü Yüzbaþý Mahmud Rifat
Bey ve yanýndaki silâhlý vakýf memurlarý
yaklaþýk 1500 kiþi olan göstericilere ateþ-
le karþýlýk verdi. Bunun üzerine Taþoz tem-
silcileri Bâbýâli’nin müdahalesini istemek
için Kavala’ya gitti. Adanýn güvenliðini sað-
lamak ve Osmanlý Devleti’ne ait olan yöne-
tim hakkýný kullanmak amacýyla Selânik
valisinin emriyle Kavala Kaymakamý Sakýz-
lý Emin Paþa 180 nizâmiye ve 45 jandar-
ma askeriyle birlikte adaya çýktý. Halk öte-
den beri Mýsýr vakýf müdürlüðünün uygu-
lamalarýndan þikâyetçi olduðu için bu yeni
durumdan memnun kaldý. 7 Mayýs 1902’-
de Kavala Kaymakamý Emin Paþa, Sadra-
zam Said Paþa’nýn emriyle Taþoz’un yöne-
timini Mýsýrlýlar’dan alýp doðrudan Selâ-
nik vilâyetine baðladý. Adanýn sadece va-
kýf iþlerinin yönetimi Mehmed Ali Paþa’nýn
vakfýna býrakýldý. Taþoz’da tartýþma konu-
su olan madenlerin iþletilmesi de çözüme
kavuþturuldu. Bakýr madenlerini iþletme

imtiyazý 1903 yýlýnda Alman Speidel Þirke-
ti’ne verildi. 27 Mayýs 1902’de Mýsýr vasýta-
sýyla Ýngiltere’nin muhtemel baskýsýný kýr-
mayý hedefleyen II. Abdülhamid buraya
sancak statüsü verip bir mutasarrýf tayin
ettirdi. 1908 yýlýna kadar mutasarrýflýk ola-
rak kalan Taþoz adasý, güvenlik kaygýsý or-
tadan kaldýrýlýnca önce birinci sýnýf ve 1910
yýlýnda üçüncü sýnýf kazaya dönüþtürüldü.

I. Balkan Savaþý’nýn baþýnda 30 Ekim
1912’de Yunanistan Taþoz’u Semadirek ile
birlikte iþgal etti. Yunan makamlarý vakýf
binalarýný ve zeytinyaðý fabrikasýný kapat-
tý; vakýf görevlilerini uzaklaþtýrdý. Bu du-
rum Osmanlý Devleti tarafýndan milletle-
rarasý hukuka aykýrý bir davranýþ diye ni-
telendirildi. Vakfa ait mallarýn özel mülk
gibi olduðu belirtilerek Atina elçisi Galib
Kemal Bey’e Yunan hükümeti nezdinde gi-
riþimde bulunmasý tâlimatý verildi (BA, A.
MTZ [05], 3-C/61). Osmanlý Devleti bu iþ-
gali sürekli protesto etti ve tanýmadý. 24
Temmuz 1923 Lozan Antlaþmasý’na göre
Taþoz hukuken Türk egemenliðinden çýktý.
Ancak adanýn bir vakýf arazisi olmasý bazý
hukukî tartýþmalara yol açtý. Vakfýn mü-
tevellisi, son Mýsýr hidivi II. Abbas Hilmi
hukukî açýdan yaptýðý giriþimlerden de bir
netice alamadý.

Taþoz’un Osmanlý idaresine geçmesinin
ardýndan ve özellikle 1479’da Venedik-Os-

neviz nüfuzu altýna girdi. Fakat zamanla
ada harabeye döndü, korsan baskýnlarý ve
fakirlik yüzünden halkýn bir bölümü yük-
sek kesimlere sýðýndý, bir bölümü adayý ter-
ketti. Bizans Ýmparatorluðu devrinde VI.
yüzyýlda Halkidya, X. yüzyýlda Trakya eya-
letlerine baðlandý. 1204’te Latinler tarafýn-
dan iþgal edildiðinde Venedik doju Enrico
Dandolo’nun idaresine verildi. Ortaçað’da
Taþoz’daki kale surlarý Cenevizliler’in iþga-
linden önce harabe durumundaydý. XIII.
yüzyýl baþlarýnda Cenevizli iki korsan gru-
bu Zacaria ve Geneviziler adayý ve hara-
belerini bir müddet sýðýnak gibi kullandý-
lar. Daha sonra bu iki grup Taþoz’u fiilen
idaresi altýna alýp burada kendi faaliyetle-
ri için güçlü bir kale inþa etti. 1327’de Bi-
zanslýlar adayý tekrar egemenlikleri altýna
aldýlar. Bizans Ýmparatoru II. Manuel dev-
rinde (1391-1425) Taþoz adasý timar ola-
rak Enez ve Midilli’nin hâkimi Gattilusio
ailesine verildi. Osmanlýlar’ýn Rumeli fe-
tihlerine baþlamasýnýn ardýndan Gattilu-
siolar, beylikten elde ettikleri gelirin üçte
ikisini Bizans yerine Osmanlýlar’a gönde-
rip varlýklarýný sürdürdüler. Fâtih Sultan
Mehmed, Ýstanbul’un fethinden sonra Ta-
þoz dahil olmak üzere Boðazönü adalarýný
doðrudan zaptetmeye çalýþmadý ve bura-
yý himaye altýna almayý tercih etti. Ancak
daha sonraki geliþmeler bu durumu de-
ðiþtirdi.

Bizans tarihçisi Kritobulos, Gökçeada
(Ýmroz), Limni ve Taþoz’un Türkler tarafýn-
dan fethini ve bu sýrada bizzat kendisinin
oynadýðý rolü biraz karýþýk biçimde kýsaca
anlatýr. Osmanlý kaynaklarýnda Taþoz’un
fethi Enez’in ele geçirilmesiyle birlikte
zikredilen olaylar arasýnda geçer. Ancak
Enez’in hemen karþýsýnda yer alan ada
Taþoz deðil Semadirek’tir. Taþoz, Enez’den
çok uzakta Selânik’in doðusundaki Kava-
la’nýn karþýsýna düþer. Bundan dolayý di-
ðer adalarla birlikte Taþoz’un tam olarak
ne zaman zaptedildiði tesbit edilememek-
tedir. Dukas, Ýstanbul’un fethinden sonra-
ki olaylarý kaydederken Taþoz’dan söz et-
mez. Rodos þövalyelerinin 1455’te Edirne’-
ye gelerek tâzimde bulunduklarýný söyler-
ken Sakýz, Midilli, Limni, Gökçeada ve di-
ðer adalarýn padiþaha baðlandýðýný belirtir
(Bizans Tarihi, s. 197-198). Taþoz, Enez’in
ardýndan fethedilmiþse de bu tarih 860
(1456) olmalýdýr. A. E. Bakalopoulos’a göre
Taþoz’un fethiyle Enez’in fethi arasýnda bir
iliþki yoktur. Ýsmail Hami Daniþmend ise
Taþoz’un fethini, Çanakkale Boðazý’nýn iki
ucunda yapýlan Seddülbahir ve Kilitbahir
kalelerinin inþa edilmesinden sonraki bir
olay þeklinde kaydetmektedir. Taþoz’un

Kitâb-ý Bahriye’de Taþoz adasý ve çevresini gösteren harita
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muþtur. Yenihisar Kalesi Taþoz adasýnýn or-
ta yerinde ve dað içinde inþa edilmiþtir. Ka-
gýrý Kalesi adanýn batýsýna 2 mil mesafe-
de kara içinde sivri bir kayanýn baþýndadýr.
Ayrýca burada Vatubit, Aynaroz ve Filan-
dor adlý üç manastýr vardýr (Kitâb-ý Bahri-
ye, I, 55/a). Taþoz adasýnda XVII. yüzyýl
baþlarýnda altý köy, beþ manastýr ve Kaki-
rac adlý bir kale vardý. Diðer kalelerin is-
mi tahrir defterlerinde geçmediðine gö-
re artýk kullanýlmaz durumdadýr.

Taþoz, Osmanlý idaresine geçtikten son-
ra Gelibolu sancaðýna baðlandý. Ardýndan
Cezâyir-i Bahr-i Sefîd beylerbeyiliðinin teþ-
kiliyle (1534) bu beylerbeyiliðin bir parçasý
haline geldi. Adadaki idarî yapý Mýsýr va-
kýf idaresi zamanýnda da çok deðiþmedi.
Yönetimin baþýnda Mýsýr vakýf müdürü var-
dý. Müdürün temel görevi Kavala’daki vak-
fýn mülkü olan adanýn gelirlerini kontrol
etmekti. Ayrýca Taþoz kazasýnda bir kadý
veya nâib görev yapýyordu. Burada ada-
nýn güvenliðini saðlayan bir garnizon mev-
cuttu. Bunlarýn sayýsý fetihten sonra alt-
mýþ civarýnda idi. Dýþ tehditler azaldýðýnda
bu sayý epeyce düþürüldü. Adanýn yöneti-
mi Mýsýr vakýf idaresinde olduðu zaman
1867’de otuz zaptiye görev yapýyordu. Bun-
lar Mýsýr tarafýndan tayin edilen askerlik
mesleðine yatkýn kiþilerdi. Daha çok Ka-
vala ve civarýnda yaþayan gençler bu iþ için
adaya geliyor ve istihdam ediliyordu. 1874’-
ten itibaren adada elli zaptiye görevliydi.
Adanýn nüfusunun artmasý ve asayiþin sað-
lanmasýndaki zorluklar yüzünden zapti-
yelerin sayýsý giderek arttý ve 1901 yýlýnda
doksan kiþiye ulaþtý (BA, YEE, nr. 35/119;
FO, nr. 78-5255). Taþoz adasý bugün önem-
li bir turizm merkezidir. Adada bal, zeytin-
yaðý, þarap imali yapýlýr; küçükbaþ hayvan-
cýlýk geliþmiþtir. Adanýn nüfusu 2000’lerde-
ki göçler sebebiyle çok artmýþ ve 14.000’e
yaklaþmýþtýr. Adanýn merkezinde 2001 ve-
rilerine göre 3000 kiþi yaþýyordu.
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Bazý Ýslâm devletlerinde
hükümdar elini yýkarken

ona su döken
saray görevlisi.˜ ™

Hükümdarlarýn ellerini yýkamalarý ve ab-
dest almalarý için önlerine leðen-ibrik ge-
tirip hizmet eden saray görevlilerine taþt-
dâr ve ibrik-dâr denilmekteydi. Taþtdâr
Farsça taþt (leðen) ve dârdan (tutan, sahip
olan), ibrikdâr ise Farsça’dan Arapça’ya
geçen ibrik ve dârdan meydana gelmek-
tedir. Taþtdârýn görev yaptýðý yere taþt-
hâne denilmekteydi. Taþthânede el ve ku-
maþ yýkamaya mahsus leðenler bulunur;
sultanýn elbiseleri, mücevherat ve mührü
burada korunurdu (Beyhaký, s. 131). Taþt-
dârýn maiyetinde hademeler (þâkird) var-
dý. Hükümdar bir yere veya sefere gitti-
ðinde taþthâne de onunla birlikte götü-
rülürdü. Sarayda hükümdarýn su ve meþ-
rubat iþlerine bakan görevliye ise âbdâr
denilirdi.

Taþtdâr sultana sadýk güvenilir kiþiler
arasýndan seçilirdi. Gazneli Sultan Mesud
taht mücadelesi sýrasýnda hapsettiði kar-

manlý antlaþmasýyla belirsizliðin sona er-
diði tarihten itibaren Türkler adaya yer-
leþmeye baþladý. Tahrir kayýtlarýna göre
XVI. yüzyýlýn baþýnda burada 2500 kiþi ya-
þýyordu. XIX. yüzyýlýn baþýnda nüfus tah-
minen 6-7000 iken yüzyýlýn sonunda 18-
20.000 ve 1908’de 25-30.000 civarýndaydý.
Panaghia ve Tolos (Theologos) önemli iki
yerleþim yeriydi. Türkler çoðunlukla To-
los’ta oturuyordu. Burasý XIX. yüzyýlýn or-
talarýna kadar adanýn yönetim merkeziy-
di. Tolos’un geliþmesi Türkler vasýtasýyla
olmuþtur. Türkler’in çoðunlukla yaþadýðý
diðer yerleþim alaný ise Kazavit’ti (Tsingo-
ura ve Megalo Kasaviti). Burada bir ca-
minin kalýntýlarý yer almaktaydý. XIX. yüz-
yýlýn sonlarýnda II. Abdülhamid tarafýndan
caminin yeniden yapýlmasý gündeme ge-
tirilmiþti (BA, Y. MTV, nr. 310/196). Türkler
1821 Rum isyanýnýn ardýndan Kavala’ya
zorunlu olarak göç etti. Böylece adadaki
Türk nüfusu memurlar ve onlarýn aileleriy-
le sýnýrlý kaldý. Ancak adanýn madenleri
XIX. yüzyýlýn sonlarýnda iþletmeye açýlýnca
Kavala ve çevresinden çok sayýda iþçi gö-
çü oldu. Toplam sayýsý 1000 civarýnda olan
iþçiler arasýnda Rum, Bulgar, Arnavut, Türk
ve Çingene vardý. Ayrýca hasat zamaný Ta-
þoz daha yakýn çevresindeki yerlerden mev-
simlik iþçi alýyordu.

Adanýn gelirleri 1519’da padiþah hasla-
rýna aitti. Bu tarihte adada beþ köy vardý.
Bunlar tahrir defterine Limanhisar, Bul-
gar, Kakirac, Yenihisar ve Sologo þeklinde
kaydedilmiþti. Ardýndan Cezâyir-i Bahr-i
Sefîd beylerbeyilerinin hassý durumuna
geldi. 1569’da Cezayir beylerbeyi ve kap-
tan-ý deryâ olan Piyâle Paþa’nýn haslarýna
dahildi. XVII. yüzyýlda beþ köy mevcuttu,
bu sayý Sardin adlý köyle birlikte altýya çýk-
mýþtý. Taþoz adasý ve ona baðlý adacýklar,
1083 (1672) tarihli bir tahrir defterine gö-
re Kitâbhâne-i Hümâyun Vakfý diye kayýt-
lýdýr (TK, TD, nr. 121, vr. 6b). 1153’te (1740)
Taþoz ve çevresindeki adacýklar Kaptanpa-
þa hassý idi. Yýllýk vergi geliri 450.000 akçe
olarak tesbit edilmiþti. Bu tarihte I. Mah-
mud, Ayasofya Camii bitiþiðinde kurduðu
kütüphane ve imaretten oluþan vakfýn gi-
derlerini karþýlamak üzere Taþoz adasýndan
elde edilen gelirlerin buraya aktarýlmasýný
emretti ve vakýf Haremeyn vakýflarý ida-
resine devredildi. 1173’ten (1759-60) iti-
baren adanýn gelirleri mâlikâne þeklinde
alýnmaya baþlandý (BA, Y.EE, nr. 87/32).

Pîrî Reis, Taþoz’da bakýmlý kaleler diye
övdüðü üç kaleden söz etmiþtir. Bunlar
Taþoz, Yenihisar ve Kagýrý / Kakiri kalele-
ridir. Taþoz Kalesi limandan 2 mil kadar
uzaklýktadýr ve bir tepenin üzerine kurul-
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