RUSYA'NIN M~ KENOS ADASINDA KONSOLOSLUK
KURMA TE~ EBBÜSÜ VE BUNUNLA ILGILI
VES~KALAR
~SMET PARMAKSIZO~LU
1774 y~l~ nda imza edilen Kaynarca andla~mas~, maddelerindeki
tutars~zl~ k bir yana, büyük bir zaaf içinde bulunan Osmanl~~imparatorlu~una çe~itli mükellefiyetler de yüklemi~~bulunuyordu. Bu andla~maya dayanarak Istanbul'da bulunan Rus elçileri muhtelif sebeplerle ve çe~itli tekliflerle Osmanl~~hükümetini tazyik alt~nda tutmakta
idiler. Ruslar~ n bu teklif ve tazyikleri, esasen 1768 - 1774 Türk - Rus
sava~~ndan peri~an ç~km~~, mali, idari ve sosyal yap~s~~bak~m~ndan
y~pranm~~~bulunan devleti zor durumlara sokmakta idi. Osmanl~~
Devlet adamlar~~Ruslar~n çe~itli bask~lar~~ kar~~s~nda ~a~~rm~~lar ve
tekrar bir sava~a dönülmesini önlemek amac~~ile Rus elçilerinin tekliflerini ister istemez kabul etmek zorunda kalm~~lard~. Bu arada Rus
çarl~~~nm Akdeniz (Ege denizi) adalar~ nda bir konsolosluk kurmak
yolundaki te~ebbüsleri de ayn~~mahiyette bir tazyik vas~tas~~olmu~~
ve Türk sorumlular~~meseleyi iyice tetkik etmek suretiyle bu teklifin
reddedilmesi gerekti~i sonucuna varmakla beraber, Rusya'n~n bar~~~~
bozaca~~~endi~ esi ile Rus elçisinin teklifini istemeseler de kabul etmek
mecburiyetinde kalnu~lard~r.
1782 y~l~ nda Istanbul'daki Rusya Büyük elçisi Akdenize gidip
gelen Rus tüccar gemilerinin kontrolü için Rus çarl~~~n~n Mikenos
adas~nda bir konsolosluk açmak niyetinde oldu~unu bildirmi~ti.
Rusya elçisi bu teklifine mesned olarak Kaynarca ahidnamesinin
"Rusya devleti taraf~ ndan münasib görülecek âmme-i mevâki'de konsoloslar~n~n
ve konsolos vekillerinin tayinine Devlet-i aliyemiz cânibinden ruhsat verilüb
dost olan sair düvelin konsoloslar~~itibar olunduklar~~gibi muteber tutulurlar"
f~kras~m kullanmakta idi. Rusya'n~n bu teklifi Reisü'l-küttap kaleminde derhal de~erlendirihni~~ve Ruslar~n 1768 - 1774 Türk-Rus
sava~~ nda Akdenize donanma göndermek suretiyle bu adalarda ya~~yan ortodoks Rum tebaa üzerinde elde ettikleri müspet tesiri devam
ettirmek gayesine matuf bulundu~unu bir ön raporla Pa~a kap~s~na
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bildirilmi~ ti. Bunun üzerine Sadrâzam Halil Hamid Pa~a 1, Akdeniz
adalar~ mn mali ve idari durumlar~n~ n sarahaten tespit edilmesini,
Kapudan-~~deryalik ile Rumeli kazaskerli~i'nden istedi~i gibi, mali
hususlar~~da Defterhane, Ba~ muhasebe, Haremeyn muhasebesi, Haslar mukata'as~~kalemlerinden sordurmu~ tu. Bu konuda Osmanl~~
hükümetini en çok dü~ ündüren husus, Mikenos adas~n~n durumu idi.
Bu ada halk~ n~n gemici ve tüccar oldu~u, adada ancak zoo kadar
Rum'un ya~amakta bulundu~u ve subay, kad~~veya nâib gibi Osmanl~~
memurlar~ndan da mahrum oldu~u bilinmekteydi. Rusya'n~n böyle
bir aday~~seçmedeki maksad~~meydanda oldu~undan Sadrâzam,
Reisü'l-küttap Mehmed Hayri Efendi'ye 2 konsolosluk için daha
büyük ve Türk idarecilerinin bulundu~u bir aday~~tercih etmelerini
Rus elçisine teklif ettirmi~ti. Rus elçisi bu kar~~~teklifi derhal reddetti.
Bunun üzerine Reisü'l-küttap efendi, Rus elçisin.i Cezayir-i Garp
korsanlar~~ile korkutmak istemi~ ti. Cezayirin Rusya ile ceng halinde
bulunu~unu ileri sürerek Rus konsoloslu~una kar~~~korsanlarca giri~ilecek bir sald~r~~sonucunda Osmanl~~hükümetinin sorumluluk kabul
edemiyece~ini belirtmi~ti. Buna kar~~l~k Rus elçisi "Biz cezire-i mezburede konsolos ikametini ~art-~~ahidnâme üzere isteriz. Konsolos ve tüccar~m~z~ n memâlik-i mahrusede himayeleri Devlet-i aliyenin vâcibe-i zimmet-i
adaletidir. Mülk-i mahrf2s-i padi~ah tde bu kadar düvelin konsoloslar~~vard~r.
Ocaklardan zarar isabet ider ise mâni< de~ildir mefhumunda hangi devlet sened
virmi~tir ki, biz dahi virelim ahidnamelerde böyle saded yoktur." diyerek
teklifinde ~srar etmi~ti.
Bu durum üzerine Sadrâzam Halil Hamid Pa~a, çe~itli dairelerden ald~~~~raporlarla Kapudan-~~derya Gazi Hasan Pa~a 3, ~eyhülislâm Karahisari Ibrahim Efendi 4, Rumeli kazaskeri Mehmed
Arif Efendi 5, Anadolu kazaskeri Arap zade Ataullah Efendi 6 ile
Reisü'l-küttap Mehmed Hayri Efendi'nin kat~ld~klar~~bir toplant~~
yapt~. Rus elçisinin direnmesinin bar~~~ ~artlar~n~~bozmak için bir
vesile yaratmak gayesiyle oldu~unu belirten Sadrâzam, "nakz-~~ahdi
Halil Hamid Pa~a, Sadrâzam, 1782-1785.
Mehmed Hayri Efendi. Osmanl~~devletinin 117. Reisülküttab~. 1781-83.
3 Cezayirli Gazi Hasan Pa~a. Kapudan-~~derya ve Sadrazam. 2. def'a kapudanl~~~~ ~~774- ~~789.
4 Karahisari ~brahim Efendi, ~eyhülislam. 1782-1783.
5 Reisületibba Mehmed Arif Efendi. Rumeli kazaskeri. 1782-1784.
Arap zade Ahmed Ataullah Efendi. Anadolu kazaskeri. 1782-1783.
2

RUSYA'NIN M~ KENOS'DA KONSOLOSLUK KURMA TE~EBBÜSÜ 127

Devlet-i aliyeye isnad ittirmeme~e sây olunmak elzemdir. Heman bunda dahi
muhalefet olunmayub Akdeniz cezirelerine kuzât ve nuvâb ve ehl-i islâmdan
mutemed voyvodalar ve zabitler ve neferat tayini ile muhafazalar~n~n icab~na
bak~lmal~d~r" demek suretiyle hükümetin varm~~~oldu~u son karar~~
belirtti. Bu karar toplant~da bulunanlarca da kabul edildi. Bundan
sonra toplant~da bulunanlar Padi~ah~n huzuruna ç~ karak ald~klar~~
karar~~arz ettiler. Padi~ahtan al~nan hatt-~~hümâyun. gere~ince Rus
elçisine istedi~i konsolosluk berat~~verilmek suretiyle mesele kapat~lm~~~
oldu 7.
I~te a~a~~da sunulan metinler, Mikenos adas~nda aç~lmas~~istenilen Rus konsoloslu~u ile ilgili rapor ve vesikalard~r. Istanbul Süleymaniye kütüphanesi Es'ad Efendi 3381 numarada kay~tl~~bir mecmua
içinde bulunan vesikalar, Es'ad Efendi 8 taraf~ndan yaz~lm~~~ ve
Padi~aha sunulmu~ tur. Elimizdeki vesikalar, Defterhâne kay~tlar~na
göre Ege adalar~n~n mali ve idari durumlar~n~~belirtmek bak~m~ndan
pek önemlidir. Üç grupta toplanan vesikalar;
Adalar~n durumu,
Adalar hakk~ nda yukar~da i~ aret olunan bürolardan al~nan
bilgi ve raporlar~n özetleri,
Bu adalar ve özellikle Mikenos adas~~hakk~nda al~nacak tedbirler konusunda Rumeli kazaskerli~i ile Defterdarh~a verilen emirleri ihtiva etmektedir.
Cezâyir-i mezkiire askeri râznamesinde ne vechile mazbuttur? Mansab,
mai~et ve arpahk m~d~r? Askeriden görüle deyü sual olundukta. Ibaresi ile
ba~layan rapor;
Rumeli rûznamçesi kalemine nazaran cezâyir-i mezküreden Girid
ceziresinde vâki', Kandiye ve Hanya müstakil birer mansab ve Retimo
kuzât nâibiydi. Ve cezire-i Mora'da vâki' Halomic ve Anaboli ve
Kartine ve Kalomorte ve Arkadye ve Gördös ve Mizistre ve Benef~e
ve Kalamata ve Anavarin-i cedid ve Anavarin-i atik ve Bardonye ve
Koyne ve Koron ve Londar ve Moton ve Anapatra ve Androsa müstakil birer man.sab ve cezire-i mezkürede Trapoliçe mai~et ve cezire-i
Cevdet Pa~a. Tarih. Istanbul 1292. Il. 43.
Es'ad
Efendi. Salih zade Ahmed Es'ad Efendi. Sultan III. Selim ve II. Mah8
mud devri ~eyhülislamlar~ndand~ r. ölümü, 1814. Bu raporu Bilad-i erbea mevleviyeti ile Me~ ihat dairesinde iken vermi~tir.
7
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K~br~s'ta vaki' Limason ve Tuzla ve Magosa ve Piskopi ve Hirsomi
ve Gilan müstakillen birer mansab ve cezire-i mezkürede Kokola
ve Lefke ve Mesadye ve Giriniye ve Odim ve Baf her biri birer müstakil mai~ et ve nefs-i Rodos ve Midillü ve E~riboz ve Yun.da adas~~
ve Ta~özi ve Bozcaada ve ~~kinos ve ~~ kipolos ve Limni her binleri
müstakil birer mansab ve cezire-i Imroz ve Istendi! ve Sisam ve Nak~e
ve Bare ma'a Santorine ve Minikos her binleri müstakil mai~et oldu~u
mukayyed olup ma'ada. cezâyir müstakil kaza olmad~~~na binen
rûznamçede kayd~~olmayup umûr-i ~er'iyeleri rüyeti kangi kazaya
mülhak oldu~u aklamdan der kenara muhtac ve nefs-i Lefko~e el-an
mevleviyet ve Ku~~adas~~ve cezire-i Sak~z ve Istanköy ve cezire-i
Midillü'de vaki' Molova ve Kaloniya her binleri müstakil birer arpal~k
ve civar-~~Darü's-saltanati'l-aliyede vaki' Mermere ceziresi mahrüse-i
Galata nevahisinden ve K~z~l adalar dahi Kartal nevahisi mülhakalindan. oldu~u Rumeli Kazaskeri Ataullah Efendi ilan~~etmekle,
Mez~kufattan görüle deyü sual olundukta; Derûn-i ilâmda muharrer oldu~u üzere Mora ve Midillü ve Rodos ve istanköy ve K~br~s ve ~ymir
Ali ve Kos adas~~ve Mermere cezirelerinden ma'adâ cezâyirin hâne-i
avar~z ve nüzül ile kayd~~olmama~la
~er'iyelerinin rüyeti kang~:
kazaya mülhak oldu~u mevkufatta dahi malûm de~ildir deyü derkenar olunma~la,
i~bu zikr olunan defterin zahrine; Vezir-i mükerrem izzetlu
rif'atlu Kapudan Pa~ a hazretleri Defterhane-i âmire ve Ba~muhasebe ve Haremeyn-i ~ erifeyn muhasebesi ve Haslar mukata'as~~
kalemlerinden ihrâc ve taraf-~~izzetlerine irsal olunan derkenarlar
muceblerince Bahr-i sefidde vaki' bazen Kapudan Pa~a hâss~~ve
bazen malikane verilen mukata'at ve bazen evkaftan ibaret olan
adalar ve cezâyir sekenesi ehl-i zimmet ve reya makulesi ve ekserisi
kadi ve hâkim ve ehl-i islam zabitân~ ndan tehi ve ekseriya reâyâya
ilzam ile zabt ittirilmekle mültezim olan reayalar zabitleri müs1ümand~ r denilsün deyü meramlar~na muvaf~ k bir müslümam cezirelerine ikame ittiregeldikleri zâhir ve böyle ehl-i islam zâbitân ve neferat~ndan ve hakimden hali olan cezirelere vakit vakit korsan tasallutu olageldi~i ve bâhusus dost olan konsolos ve ademlerini ol misillü
korsan ve sâir eshab-~~izrardan muhafaza içün cezâyirin ale't-tema~n
mazbüt ve mahfüz olmas~~be-her hal uhde-i mü~irilerin.e laz~m kazayadan oldu~u emr-i bâhir olma~la birbirlerine kurb ü cevâr olup
idare-i umürlar~~di~er cezireden rüyette sühûlet olan cezâyir-i sagireden ikisi üçü vech-i münasibiyle bir kaza ve Mikenos ve sâir ceslin
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olanlara dahi müstakillen kaza itibariyle her birlerine kadi tahsisiyle
kuzât-i askeriye rûznamçesine kayd ve sebt ittirilmek ve malikane
virilen mukata'ât-i miri ve Haremeyn dahi fi mâ-ba'd reayaya ilzam
olunmayup tahammüllerine göre dairelüce ve yörügân ve zabitan
tesyir hususuna maarifetiniz ile bi'l-mülahaza hüsn-i rab~ta verildikten sonra Sadr-i Rum izzetlü faziletlü Efendi hazretlerine ve izzetlü
Defterdar Efendiye iktiza edecek evâmir-i aliyenin ~sdaruu arz ve
ilâm eylemeleri ve cenâb-i izzetleri dahi gerek hâssuuz olan cezâyire
ve adalara bu dera ve bundan böyle be-her sene kavice ve mutemed
neferât ile ehl-i islamdan zabitan göndertmekle havass~n~zdan olanlara
ve gerek mukata'ât ve evkaf olan cezâyir-i sâireye irâcle-i aliyye buyuruldu~u üzere gere~i gibi nizam verüb, verdiffiniz nizâm min ba'd
bir vesile ile bozulmamak ve derya kapudaru bulunanlar daimâ adalar~n mahfûziyet ve emniyet-i hâlât~na dikkatte kusur itmemek içün
mahallerine kayd olunmak üzere muktezâ-yi hali etrafiyle mutalea
birle tahrir ve ifhâm eyliyesüz deyü.
Kapudan Pa~a hazretlerine buyuruldu-i âli sâd~r olmaktan nd~i ~u vechile
takrir ider ki; Imtisalen li'l-emri'l-ali husus-i mezbûrun suret-i nizam~~
ilâm olunmak içün etrafiyle mutalea ve mülahaza olundukta havâss-i
çakeriden olan cezâyir-i Bahr-i sefidde ~~kanos ve I~kilos cezireleri kuzât-i askeriye d~znamçesinde mukayyed olan müstakil kazalar olup Büyük Çaml~ca ve Belilce ve ~~kiros cezireleri dahi sâlifü'z-zikr cezire-i
~~kanos kazas~na tâbilerdir. Ve M~rtad ve Termiye ve Sifinos ve Serifos
cezireleri dahi K~z~lhisar kazas~~nahiyesi olup M~rtad adas~~cesim ve
baz~~düvel konsoloslar~~muldm ve korsandan mahfûz oldu~undan kazâ-i
mezbi~rdan tayin olunan nâibler M~rtad adas~nda ikamet iderler ve
~yne ve Fiklori ve Yoros cezireleri dahi Mora dahilinde vaki' Gördös
kazas~na ve Çaml~ca-i sagir ve Sulica cezireleri dahi yine Mora sahilinde olan Anaboli kazas~na ve Betil-los ve ~stropalya cezireleri Istanköy
kazas~na ve Çoban adas~~Rodos kazas~na ve ~psara ceziresi Sak~z
kazas~na tâbidirler. Ve tevabiat-i mezkûrenin cümlesine kazalar~~
taraf~ndan bazen nüvâb ç~kup gezüp yine avdet iderler ve Nak~e
ve Bare ve Andebare ve Büyük De~irmenlik ve Küçük De~irmen.lik
ve Polikandros ve Mikinos ve ~noz ve San.toron. ve Anafiya ve Omorgos
ve Sekinos nam on iki ada dahi Kapudan Pa~a imamlar~na mai~et
olmak üzere kuzât-i askeriye rûznamçesinde müsbet ve mukayyedtir
ve lakin gerek i~bu on iki adalara ve gerek salifü'z-zikr tevabiat ve
nevahi-i sâirede kadirnden tereke tahrir olunmad~~~ndan cesimi ba~ka
Benden C. XLI,
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ve sagirlerinden bir kaç~~ ba~ka birer kaza itibariyle müceddeden
kuzât-i askeriye rûznamçesine kayd ve hükkâm tayin olunma~a tahammülleri olmad~~~ndan kat'~~nazar cezâyir-i merkumeye ber
minvâl-i muharrer hükkâm ve zâbitân-i ehl-i islam tayin olunmak
laz~m gelse sekeneleri reâyân~ n kadimden göregelrnedikleri mesârif-i
hükkâm ve zâbitândan rencide-hat~r olacaklar~~ zâhir ve hükkâm
ve zâbitân-i merkumeye hiyn-i tayininde her ne kadar tenbih olunsa
dahi teadd ileri olmamak gayr-i kabil olup müsâlehadan berü istimâlet
ile muamele ve iltimaslar~na müsaade olunarak cümlesi isticlâb ve
her dürlü rahet ve emniyet iktisap etmi~ler iken bâis-i vah~et ve bir
iki seneye varmaz mucib-i peri~aniyet olaca~~~ve o misillü vah~et
ve nefret vuku'~~asker laz~m olan dü~mene ser-ri~te olup cezire-i
Mikenos'ta mevzu' Rusya konsolosu Osmanlu sizi bu renci~e dahi
giriftâr eyledi diyerek reyâ-yi saltanat-i seniyeyi hifyeten i~fâl ve
celb ve idlal idece~i ve Rusyalunun konsolos vaz'~nda cezire-i mezbureyi ihtiyar~~böyle bir hiylelerinden nâ~i idü~ü baid mülahaza
olmad~~~~ve ale'l-husus Maltalu ve Rusyalunun tahriki ve e~er korsanl~klar~~lâzimesince kendülükleriyle ol cânibten bagteten korsan
tekneleri zuhur ve istilâ itseler hükkâm ve zâbitân ve ehl-i islam bi-la
kal'a müdafaalar~na kadir olamamalar~~ve maaz'Allah gireft-i kayd-i
esr olmalar~~mülahazât~~azâm-i mahzûrâttan olup li-ecli'l-muhâfaza
cezâyir-i merkumeden birbirleriyle mâbeynleri baid olanlar~n~n her
birine ba~ka ba~ka ve karib olanlarm~n iki veya üçüne ba~ka donanma
sefinesi tayini iktiza etti~i surette cânib-i miriye külli hasâret âid
olaca~~~ve bu tertibat adalar~ n mazbût ve mahfûz olmasiyle dost
olan düvelin konsolos muhafazas~~ z~mmnda ise o makule konsolos ve
âdemlerinin teminleriyçün Venedüklüye tabi Çuka adas~ndan. berüsüne Garb ocaklar~~ve ülgünlü korsanlar~~gelmemek anlara taraf-i
çâkerânemden tahrir ve tenbih olunmu~~oldu~u ve reâyâ fukaralar~~
dahi ber minvâl-i muharrer telif ve istimâlet ve iltimaslar~na riayet
olunarak sinin-i çendinden berü taht-i zâb~ taya idhaI olunmu~lar
olup ~imdiki halde sâye-i adalet-vâye-i ~âhânede mazbût ve mahfûz
olduklar~~ve mütebâdir-i hat~ r olan mahzûr ber minvâl-i mezkûr-i
cedid taht~ nda melhûz ve sâlifü'z-zikr on iki aded adalardan cesimi
olan ancak Mikenos ceziresine bir hâkim ve ehl-i islam zâbiti vaz' ve
tayini cezire-i merkumeye bu defa Rusya konsolosu mevzu' oldu~u
içün iktizâ-yi halden idü~ü ve Minikos ve ol hayali muhafazas~~içün
sâliyânelü miri firkatelerden bir k~ t'a intihab ve ifrâz ve havâli-i
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merkume muhafazas~na tahslsen tayin ve ib'as~~kâfi oldu~u malûm-i
allleri buyuruldukta havâss-i çâkerânemden hâric cezâyir-i sâire
dahi ne vechile irâde-i aliyye buyurulur ise emr ü ferman devletlü
saadetlü Sultan~m hazretlerinindir.
Kapudan Pa~a'n~n i~bu takriri bdIf~s~na yaz~lan buyuruldunun suretidir. Kapudan-i derya vezlr-i mükerrem izzetlü rif'atlü Gazi Hasan Pa~a hazrederi havass~n~zdan hâric olanlar izzetlü Defterdar
Efendiye ve kuzât ve nüvâb maddeleri dahi izzetlü faziletlü Sadr-i
Rum Efendi hazretlerine havale olunma~la damlar~nda mestûr
oldu~u üzere taraflar~ndan rüyeti laz~m gelen maddelere dahi be-gayet
ihtimâm ve suret-i nizamuu ba'de'l-hitam ilâm eyleyeler deyü... fi
~ g Receb sene 197.
Sadr-i Rum Efendi hazretlerine buyuruldu-i dil
Bahr-i sefidde vaki' adalar ve cezâyir sekenesi ehl-i zimmet
reyâ makulesi ve ekseriya kadi ve hâkim ve ehl-i islam zabitan~ndan
teki oldu~una binen böyle ehl-i islam zâbitân ve neferat~ndan ve
hakimden hali olan cezirelere vakit vakit korsan tasallutu ve bâhusus
dost olan düvelin konsolos ve âdemlerine o misillü korsan ve sair
ashâb-i izrâr taraflar~ndan tecavüz vuku'~~bâhir olmaktan na~i bu
makule mahzurlar~n indifa'~~maslahat~na mebni cezâyirin ale'd-devam
mazbût ve mahfûz olmas~~lazimeden olmakla imdi kuzât-i askerlye
ruznâmçesi tetebbü ittirülüb Bahr-i sefidde vaki' cezâyirden müstakil
kaza itibariyle mansab tevcih olunan her kangileri ise mansab sahibi
olan kuzat~~yerine nâib göndermeyüb bi'n-nefs mansab~m zabt itmek
ve o makuleler mansablar~na hiyn-i azimetlerinde nizam-1 hal ile
gidüb umf~r-i ~er'iyesi kendüye müfevvez olan cezire reayas~n himâyet
ve s~yanetlerine ihtimâm ve dikkat eylemek ve bazen mai~et olanlar
dahi mai~et sahibi taraflar~ndan nâ-ehil nevâibe tefviz olunmayub
mütedeyyin ve rü~d ve dirâyet sahibi dairelüce bir kimesneye inâbe
ve ihale olmak üzere cezâyir-i bahr-i sefidin hakim ve kadiden Mil
kalmamas~~hususunun emr ü nizamma bi'n-nefs taraf~n~zdan nezâret
ve dikkat ve mai~et sahibi olanlara dahi bu vechile tenbih ve tekide
mübâderet ve vezfr-i mükerrem izzetlü Kapudan Pa~a hazretlerinin
havass~ndan olup Kapudan Pa~a âdemlerine mai~et olan Mikenos
ceziresine sahib-i mai~et tarafindan mütedeyyin ve perhizkâr nâib
nasb ve tayin olunmak üzere ruznâmçeye kayd ve nizam~na dikkat
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bine fi mâ-ba'd i~ bu nizâm düstûrül-amel tutulmak içün ruznâmçeye
kayd ittirilüb keyfiyeti ilâm eyliyeler.
Defterdar Efendiye Buyuruldv-i (It :
Haremeyn Evkaf~~Müfetti~lerine dahi ba~ka.
Bahr-i seridde vaki' bazen malikane verilen mukata'at ve bazen
evkaftan ibaret olan adalar ve cezâyir sekenesi ehl-i zimmet reyâ
makulesi ve ekserisi kadi ve hâkim ve ehl-i islam zabitân~ndan teki
ve ekseriya reâyâya iltizam ile zabt ittirilmekle mültezim olan reayalar
zâbitleri müslümandur denilsün deyü meramlar~ na muvaf~k bir
müslüman cezirelerine ikamet ittiregeldikleri zâhir ve böyle ehl-i
islam zâbitân ve neferat~ndan ve hâkimden hali olan cezirelerde
vakit vakit korsan tasallutu veyahud dost olan düvelin konsolos ve
âdemlerine o misüllü korsan ve sair erbâb-i zarar taraflar~ndan
tecavüz vuku'~~bâhir olmaktan nâ~i bu makule mahzûrlar~n indifa'~~
maslahat~ na mebni cezâyirin ale'd-devam mazbût ve mahfûz olmas~~
lazimeden oldu~una binen malikane verilen mukata'at-~~miri ve
haremeyn fi mâ-ba'd reâyâya ilzam olunmayub tahammüllerine göre
dairelüce ve yörügân ve zâbitân tesyir olunmak hususuna irâde-i
aliye taalluk itmelde imdi Bahr-i sefidde vaki' adalar ve cezâyirden
mini ve haremeyn mukata'alar~run malikane mutasarr~flarma ferman-~~
aliye irâeten ve fi ma-ba'd mukata'alar~n~~reâyâya ilzam itmeyüb
ashab-i rü~d ve dirâyetten dairelü etba' sahibi kavi ve mutemed birer
kimesnelere ilzam ve iltizam iden voyvodalar dahi taraflar~ndan
yalmz zabt içün birer âdem irsâli veyahud yine reayadan birine ihale
suretlerinden mübâadet idüb bi'n-nefs kendüleri dairelüce hareket
ve mukata'ay~~bi'n-nefs zabt itmek vesayasun her birine tenbih ve
teldd idüb fi mâ-ba'd hilafina hareket olunmamak ve i~bu nizam
düstûrü'l-amel tutulmak içün malikane defterlerine kayd bine keyfiyeti huzurumuza ilan~~eyliyesüz.
Defterhane-i âmire ve Ba~ muhasehe ve Haremeyn muhasebesi
ve Hâslar mukata'as~~kalemlerinden ihrâc olunan dört k~ t'a defterde
muharrer ve mezkûr olan cez~relerin müfredat~n~~mübeyyin defterdir. Fi 9 Muharrem sene 197.
Cezire-i Limnos ve mukata'a-i iskele-i Limnos
Limni.
der livâ-i Gelibolu. Hâss-~~hümarIndur.
Cezire-i Bozcaada. Tâbi'-i mukata'a-i mezTenedos.
bür, bu dahi.
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Cezire-i Sakbos. Hâss-~~Kapudan Pa~a.
Cezire-i Sarkos, bu dahi
Cezire-i Iskerod, bu dahi
Cezire-i ~~kapelos, bu dahi
Cezire-i Keçiadas~, bu dahi Kapudan Pa~a
hâss~d~r.
Cezire-i Merkeb, bu dahi
Cezire-i Bürhene, bu dahi
Cezire-i M~rtad, bu dahi
Cezire-i ~skinos, bu dahi
Cezire-i Çaml~ca. Tâbi'-i ~skinos, bu dahi
Cezire-i Ç aml~ca-i di~er, der mukabele-i
Retimo, bu dahi
Cezire-i Sulica, bu dahi Kapudan Pa~a
hâss~d~r.
Cezire-i Kolori, bu dahi
Cezire-i Bodur, bu dahi
Cezire-i Küçük De~irmenlik, bu dahi
Cezire-i Küçük Yani. Nâm-i di~er Endemlerin, bu dahi

Chalidromiea.
Skyros.
Skrathos.
Skepelos.

Cezire-i Polikondri, bu dahi
Cezire-i Sekos, bu dahi Kapudan Pa~a hass~d~r.
Cezire-i Eynebor, bu dahi
Cezire-i Bozbaba, bu dahi
Cezire-i Aksan, Sak~z adas~~neferat~~ocakl~~~d~ r.
Cezire-i Minikos, Hâss-~~Kapudan Pa~a.
Cezire-i De~irmenlik, berây-i sâliyâne-i ümerâ-yi derya
Cezire-i Andre, bu dahi sâliyâne-i ümerâ-yi
derya olup, lakin harac-~~arazi Rodos
ceziresi miri mukata'ad~r.
Cezire-i Esken, Sancakl~k üzere verildi deyu
Defterhânede mukayyedtir.
Cezire-i Mikenos, berây-i sâliyâne-i ümerâ-yi
derya

Polikandros

Keny.
Giura.
Pirelli.
Peristera.
Sikinos.
Hydra.

c.9"

Anthikythera.
Sypezia.
Kuphorili.
Gardo.
Antimilos
Hagio Yannis/Syrna J.

Skios.
Hagio Strati

b.t.!

Phorr~asos
Menykos.
Mylos.
4.7'..1J j •; 1
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Polkanera
Kimelos.
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Cezire-i Bâre, berây-i sâliyâne-i ümerây-i
derya-i Rodos. Cizye ve harac-i arazi Kapudan Pa~a hâss~ndan miri mukata'ad~r. Paros.
Cezire-i Nak~e, bu dahi
Naxos.
Cezire-i Belicek, Hâss-~~Kapudan Pa~a
Kaimeni.
Cezire-i Anafiya, bu dahi
Anafi.
Cezire-i Santorin, Sâliyâne-i ümerâ-yi derya
Santorini/Thera
Cezire-i ada-i Çuka. Defterhâne kayd~nda
bir ~ey i~aret olunmam~~~
Kythira/Cerigo 4;y4Cezire-i Kara ada, Mukata'ad~r
Gavrogozzo
Cezire-i Hatun. Tâbi'-i Izmir der livâ-i Su~la. Hâss-~~hümayündur
Gaidoronissi
Cezire-i Kösel, bu dahi
Gavdopulo
Cezire-i Yass~ca, bu dahi
Kuphonissi
Cezire-i Akça, bu dahi hâss-~~hümayündur. Armathia
Cezire-i Serbarh, bu dahi
Thirasia
Cezire-i ~ncirlü, bu dahi
Adelphi
Cezire-i Dimal~~der livâ-i E~riboz, bu dahi ~petali
Cezire-i Mermere. Sehzade Sultan Mehmed
vakf~d~r
Marmara
Cezire-i Edneb, bu dahi
~dnebos
Cezire-i Arap (Arpa). Tâbi'-i Sâhib-i cezire-i
Ante. bu dahi Sehzade Sultan Mehmed
vakf~d~r.
Syros-Alony.
I
Cez ire-i ~ymir-Al, bu dahi
imrah-Kalolimnos
Cezire-i Surh (Büyük ada)
K~z~l ada-Princis
Cez ire-i Boyalu, bu dahi
K~nal~.
Cezire-i Kayalu, bu dahi
Burgas.
Cez ire-i Heymelü, bu dahi
Heybeli.
Cezire-i Serod, bu dahi
Cerod.
Cez ire-i Hereke. Tâbi'-i Rodos. Sultan Süleyman vakf~d~r.
Charki.
Cezire-i Somnaki. Tabi'-i Rodos, bu dahi Sönbeki-Syma
Cezire-i H~ rmanlu, bu dahi
Limniona.
Cezire-i Timoz, bu dahi
Tinos.
Cezire-i ~ncirlü, Tâbi'-i Rodos, bu dahi
Tilos.
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~psara-Psara
Cezire-i Pasar, bu dahi
Cezire-i Bali, bu dahi Sultan Süleyman vakf~d~ r
Symiroliki
Cezire-i ~smeroliki, bu dahi
Lypsos.
Cezire-i ~lyaki, bu dahi
Cezire-i ~stanköy. Tâbi'-i Rodos, bu dahi Kos-Stanchio
Kalymnos
Cezire-i Kalimboz, bu dahi
Leros.
Cezire-i Liryoz, bu dahi
Cezire-i Semendirek der livâ-i Gelibolu, bu
Samathraki
dahi Sultan Süleyman vakf~d~ r.
~mbros.
Cezire-i ~mroz (Gökçe ada)
Cezire-i Ku~adas~~ der Livâ-i Su~la. Vakf-~~
Scalanova
Mehmed Pa~a
Cezire-i Midüllü. Vakf ve ziâmet ve timar
Mytilini-Lesbos
ve havâss-~~hümayündur.
mir-liva-i
Cezire-i Kerpe tâbi'-i Rodos. Hâss-~~
Karpathos.
Rodos.
Cezire-i Cuyad tâbi'-i Rodos. Hâss-~~mirStachida.
mirân-i Cezayir.
Cezire-i Meyis. Tâbi'-i Rodos. Hâss-~~hümaMeis.
yündur.
Cezire-i Istanköy. Tâbi'-i Rodos, bu dahi (mükerrer)
Cezire-i Betnos. Tâbi'-i ~stanköy. Hâss-~~mirPatinos-Pathmos
mirân-i Cezayir
Cezire-i Mahurgos. Tâbi'-i ~stanköy, bu dahi Amurgos.
Astropalia
Cezire-i ~stapalye, bu dahi
Cezire-i Egine, bu dahi mir-mirân-i Cezayir
Aegina.
hâss~d~r.
Cezire-i Ta~ özi. Mukata'a-i vakf-~~ Sultan
Thasos.
Mahmud Han
Cezire-i Istendil. Tâbi'-i Rodos, cizye ve
Nikaria.
harac-~~arazi miri mukata'ad~r.
Kypros.
Mi
sadr-~~
Cezire-i K~br~s, an havâss-~~
Lemnos.
Cezire-i Limni, miri mukata'ad~r
Kriti.
Cezire-i Girid, miri mukata'ad~r
Mora, vakf-~~havass-~~hümayün ve
Morea.
ziâmet ve timar ile mahlûttur
Polikandros.
Kapudan
Pa~a
~~
Cezire-i Polikandri. Hâss-
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