
İSTANBUL ÜNiVERSiTESi EDEBiYAT FAKÜLTESi 

GÜNEY-DOGU AVRUPA 

ARAŞTIRMALA-RI DERGiSi 
. . 

EDEBiYAT FAKÜLTESi BASlMEvi 

1972 



MORA'DA OSMANLI-TÜRK İNŞA FAALİYETLERİ* 

Nejat Göyünç 

Mora'da Osmanlı-Türk inşa faaliyetleri hakkındaki . bilgi.lerimiz, umu
miyetle, günümüze, iyi muhafaza edilmiş veya kısmen harap olmuş bir şe
kilde intikal etmiş eseriere dayanmaktadır1 • Bu maksatla, tarih kitapların
da ve ~eyahat-namelerde bulunan haberlerden faydalarulmağa çalışılır. Bu 
arada, Evliya Çelebi s e y a h a t - n a m e 'si istisna edilirse, pek fazla bir 
şey elde e~ez. Her ne kadar bu eser, bu mevzuda ana kaynak mahiye
tinde ise de, Evliya Çelebi'nin yerdiği çok zengin ve tafsilatlı bilgiler onun 
şahst müşahedelerine day~aktadır, onun yazılı kaynaklarını tahkik etmek 
de mümkin değildir. Evliya Çelebi'de, ayrıca, boşluklara ve ·ınsana emniyet 
vermeyen pek çok vuzuhsuzluklara da rastlanır. Buna rağmen, yine de Mo
ra'daki Türk-İslam kültür eserlerine, tat'ıkatlere, keza islam ve hıristiyan 
nüfUsa ait pek faydalı malumat vermektedir. 

Ka tip Çelebi'nin Ôhan-nüma'sı da Mora tarihi için çok· mühim bir 
lçaynaktır; fakat ~aş~dığunız konu ile ilgili olarak bize yardımcı olmaz. 

Avrupalıların seyahat-namelerinde de zaman zaman Mora'daki cami
ler ve emsaıi binalar haJdanda kısa kayıtlara tesadüf olunur. Bu tür eseriere 
ilave edilmiş olan resimler de, bize oradaki bir camiin varlığını gösteren bir 
veya bir kaç minareyi aks et!lrirler. 

Lakin, bu mevzuda umumi bir fikre sahip olabilmek için, yukarıdaki 
kaynaklarda mevcut malumatın arşiv ~alzemesi ile tamamlanması gerekli

. dir. Zira, arşiv vesikaları arasında bazan eski bir eserin tamirini veya bir 

* Bu tebli~ Alınaneası 7-13 Mayıs 1970 tarihleri arasmda Atina'da top
lanan ll. Güney~Dog-tı Avrupa Ara§tırmaları Kongresi'nde okunmu§, TUrkç~
sinin yaymlanması münasebetı lle başiyeleri geni§letilerek, bir kaç yenisi na.
ve olUiliiıu§tur. 

ı Bk. Semavi Eyice, Yunanistan'da Tilr1c Mimari Eserleri, Tiirkiyat Me~ 
mııası, xn, (1955), 2:4-217. 
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yenisinin inşasını gösteren kayıtlar bulunabileceği gibi, bir camideki, Kur'~ 
okulu (muallim-hane) veya medresedeki münhale imam, müezzin, muallim 
veyahud müdenis tayininden bahs edenleri de vardrr. Böylelikle, bugün yok 
olmuş bulunan, hatta diğer kaynaklar ·tarafından da kendisinden hiç bahs 
edilmeyen eski eserlerin varlığından haberdar oluruz. · 

Bu hususta bazı misaller verelim. Mora'daki en eski eserler olarak Fa
tih Sultan Mehmed'in Mezistre (Mistra) ve Gördüs (Korintos)'deki dirnile
rinden bahs edilir. Bunlardan birincisi, muhtemelen, bir kiliseden2 , ikincisi. 
ise bir manastrrdan3 dirniye tahvil olunmuştur. Sultan II. Bayezid'de Moton 
(Modon) ve Koron'u zapt ettiği zaman, her iki şehirdeki katalik kiliselerini 
elimi haline getirtmiştir. Bazı belgelere göre, XVI. yüzyılın ikinci yarısında 
Karitene'de de n. Bayezid'e izafe edilen iki cami daha vardı: Bunlardan bi
risi kalede, diğeri de şehir civarında idi4

• Bu hükümdar Anavarin (Ne_a 
Kastro)'de de bir cami inşa ~ttirmişti; iç kalede bulunmakta olan bu camiin 
yanında bir de okul vardı5• n. Bayezid'in vez~-i azaını Hadım Ali Paşa da 
Koron, Moton, Anavarin, Mezistre ve Baly~-Badre (Patras)'~e Kur'an
okulları ve hamamlar inşa ettirmişti6 . 

Sultanların ve büyük devlet adamlarının dışında, diğer memurlar da 
Mora'da XVI. ~yıldaki vakıf ve inşa fa_aliyetlerinde hisse sahibi olmuş
lardır. Mesela, bir zamanlar Karitene kalesi dizdarı olan Bali Ağa'nın, adı 

2 Eyice, aynı eser, 215. 
3 ttMescid-i cami der Korintos 1, amma fi'Z-asl mana.stır bııd~ (bk. Baş

bakanlık Arşivi [B.A], Tapıı-Tahrir Defter-i [TD], nu. 10, s. 166). 
4 «Cami-i şerif-i merhum Sultan Bayezid Han der varoş-i kale-i Karite

ne», «mescid-i merhıım Sııltan Bayezid Han der kale-i Karitene» (bk. BA, 
TD, nu. 446, s. 549; TD, nu. 605, s. 551) . 

5 «OıimH Sultan Bayezid Han der .Anavarim> (bk. BA, Kamil Kepeci tas
nif!, nu. 239, s. 275) ; « deron-i kale de iç-kale kurbiinde olan cennet-mekö.n fir
devs-ıişiya1~ merlı'llnı ve mağfıirnniieyh Sultan Bayezid tabe sertihıı hazretlerinin 
biııa Ve i1ıdıiS euledikleri Cami-i §6rifiıı tahtında 1•iç adet: dekakiıı ile kıırbiinde 
mekteb-i şerif dahi olup ... » (bk. BA, BA, KamU Kepeci, nu. 4987/11, s. 17). 

6 «MualZi?n-hane-i Balye-Badre», «muaZZim-hane-i Mezistre», «mtıallim

luine-i Koron», «moolZim-luine-i Moton:s;, «mualiim-1uine- i. .Anavarbı» (M. Tay
yib Gökbilgin, XV-XVI. asırlarda Edirne ve Paşa livası, !stantıul 1952, s. 402), 
llltamanı der dahil-i 7ca1e-i Moton~, «hama?n der haric--i kale-i Motoıı», «hamam 
der nefs-i kale-ı [Koron] :t>, «hamam-ı yekta der nefs-i .Anavar·hı, 1ıdliya harO.be 
nıii.!euecc·ih olmuş derler» (Aynı yazar, aym e.ser, s. 398; H. 915/M. 1509 ta
rihli 953 nwnaralı !stanbul Tahrlr Defteri'nden naklen). 



MORA'DA !NŞA F A.ALİYETLERİ 15 

geçen şehirdeki bir Kur'an-okuluna vakıfta bulunduğu bilinmektedir7
• Si

nan Ç~lebi adlı bir zat da Arkadya'da bir Kur'an-okulu8
, İskender Bey oğlu 

Hasan Çelebi de yine Arkadya yakınlarJ.Qda Andreossa'da ·bir di mi inşa et
tirm.işti9. Arkadya kadısı MevHina Mehmed Çelebi ise, Arkadya varoşunda 
bir hamam yaptırmıştı10• Böylece, XVI. yüzyıl , Mora'daki Türk inşa faali
yetinin ilk parlak devri olmuştur, diyebiliriz. Bu d~vrin 1686'ya kadar de
vam ettiği tesbit olunabilir. Anadolu (Nauplion); A:thos (Archos), Kalavrita, 
Trepoliça (Tripolitza) ve diğer mahallerde pek çok mimari eser vücuda ge
tirildi. 

1715'e kadar süren Venedik işgali sırasında bu küçük yarımadadaki 
bir çok Türk camü, hamarnı ve benzeri eserler tahrip ~dildi. Bu sebepten 
Mora'nın Türkler tarafından · geri alınmasından sonra, bir çok bfna ve kale 
tamir edildi, pek çok yenileri de yapıldı. 

Mora'daki bütün Tür[.ç inşa faaliyetlerini bir çeyrek saat içinde sayıp 
dökm.ek zordur. Bu sebeple, aşağıda, Türk idaresinin Mora'daki son mer
kez şehri Trepoliça'da Türklerin neler iiışa ettikleri hususunda kısa bir açık-
lama yapmak istiyorum. · 

Trepoliça, bir Tapu-Tahrir Defteri' 1'ne göre, Kanuni Sultan Süleyman 
devrinde Arhos kadılığına bağlı, hemen tamamen küçük bir hıristiyan köyü 
idi. O zamanlar orada, sadece 7 müslüman ailesine mukabil 234 hıristiyan 
aile (han·e) bulunmaktaydı. Ay.rıca "hıristiyanlar arasında 51 bekar (ıriücer
red), 4 dul (bive) vardı. Bu malumata gö~e, bu köyün nüfus miktan yak~ 
laşık olarak 1255 kişi tahmin edilebilir. n. Selim zamanında Trepoliça'da 

7 «Vakf-ı Bd.li A.ğa, dizddr-ı sabık-ı kale-i Kariteııe be-cihet-i mtuıUim
hd.ne der kale-i Karitene» (bk. BA, TD, nu. 446, s. 549; T!J, nu._ 550, s. 196; 
TD, nu. 605, s. 551) . 

8 «Vakf-ı nıerhüm Sinan ~,(&.., [b. A.bdtıllah] der nets-i A.rkadya, mtt
alli?ıı-Tıd.ne» (bk. BA, TD, nu. 560, s. 567). Bu zatın Kaİitene'de kale kapısı ya
nmdaki muallim-hll.neye ( cmuanim-Tıtıne nezd-i bd b-ı kale-i Karitene») de va
kıfta bulunduğu anlaşılmaktadır (BA, TD, nu. 446, s. 549). · 

9 · cEvkaf-ı Hasan Çelebi b. lskender Bey el-Ciindi der karye-i A.ndreos
sa tabi-i A.rkadya, canıi "1., kd.rbdn-sariıy 1» (BA, TD, ıiu. 446, 723). 19 RebiillA.
hir 937 (10 Aralık 1530) tarihinde Arkadya kalesi d.izdarı İskender adını ta
§ımakta Ise de (bk. BA, ·TD, nu. 114, s. 147). bu zat~ yukarıdaki İskender Bey 
el-Gündl lle ili§kisini taYin milinkin de~lldir. 

10 «Vakf-ı Mevld.nd. Mehmed Çelebi, kadı-i sabık-ı A.rkadya der varoş-ı 
Arkadya, hamam, htısıl fi sene "101!0» (BA, TD, nu. 560, s. 567). 

ll BA, TD, nu. BQ. s . 141-144. 
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bir cami, bir okul ve bir hamama rastlanm.aktadır12 • . Bunlardan sonuncusu 
Haydar Paşa tarafından yaptırılmıştı, fakat cami ve okul kimlerin hayratı
dır, elimizdeki bilgilere nazaran, şimdilik meçhuldür. Sadece, Nebi Halife 

· adlı bir zatın camiye, Turhan Halife adlı bir başkasının da okula para vak
fında bulundukları öğrenilmektedir. 

Evliya ÇelebP3 'ye göre, Trepoliça XVU. yüzyılın ikinci yarısında mey
va bahçelerinin arasında, taştan yapılmış evleri ili(, 1000 haneli güzel bir 
şehirdi. Burada bir de kadı bulunmaktaydı. Şehir on bir mahalleden ibaret 
olup, kalesi şehirden bir top atımlık mesafede, batıdaki bir yalçın kayanın 
üzerinde yükseliyordu. Şehirde iki cami, iki medrese, üç Kur'an-okulu, altı 

zaviye, bir hamam ve bir kervansaray mevcuttu. Evliya Çelebi, .bu eserler 
arasında bilhassa 1657'de İbrahim adlı bir zat tarafından yaptırılmış olan 
Çarşı-camiini meth eder. Diğer bir cami de Ahmed Ağa camii adını taşı- . 

maktadır. Hex ikisi de taştan yapılmışlardı. Ahmed Ağa camünin avlusun
da Halvetiyye tarikatine mensup olup 16~5'de vefat eden Hüseyin Efendi'
nin zaviyesi bulunmakta idi. Bu zaviyenin XVIII. yüzyılın sonlarında var
lığını muhafaza ettiği anlaşılniaktadır 14

. 

Trepoliça 1686'dan 1715'e kadar Venedikli1erin elinde kalmıştır. Muh
temel olarak, şehrin Türk halkı, bir kısım hıristiyanlar ile birlik.te, buradan 
ayrılmışlardır. Bu sebeple, Mora'nın geri alınmasından sonra, Trepoliça'nın 
nüfUs miktarı azalmıştır. Bir Tapu-Tahrir Defteri15'ne göre, 1716'da Tre
poliça'da 664 kişi (nefer) ve 22 dul (hive) tesbit olunmuştur. Bu devirde 
şehir sekiz mahalleden ibaretti. 

Topal Osman Paşa'nın Mora seraskeri tayin edilmesinden kısa bir za
man sonra, bu zatın Trepoliça çarşısında bir- cami inşa ettirdiği görülmek
tedir, bu eser Çarşı-di~ adını taşır. Topal Osman Paşa, aslen Mora'lı olup, 

12 BA, TD, nu. 446, s. 297. 
13 Seyahat-name, İstanbul 1928, vm, 356-357. 
14 «Trepoliça mukataas~ mıilinaetı almak iizere yevmi tki. akçe vazifeye 

mııtasarrıf · tari'k-i Halvetiyye'de-n eş-Şeyh .4.bdülbıiki te-vt plmağla mahltıliin
den sulbi oğlıı i~btı rafi-i tevki-i refiiL'ş-şan-ı -Mkıini ~-Şeyh .4.Mnea Necib zide 
salahuya tevcih olıınııp ... » 2 Muharrem 1194/9 Ocak 1780 tarihli (bk. Topkapı 
Sarayı Müzesi Arşivi, E. 1522/10. Yine aynı arşivdeki bir başka vesikada (E. 
"2131) Şeyh el~hac Ahmed Necib Efendi'nin Halvetiyye hankahı şeyhi olup bir 
de kendi adını taşıyan çiftliğe malik olduğu belirtilmektedir. . 

15 . Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi, Ankara, Kuyüd-ı Kadime kıs
mı, TD, nu. 24, s. 143b 
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MORA'D~ İNŞA F.AAL!YETLERİ 17 

1692'de dünyaya gelmişti. ·Bu Çarşı-ca.münin yeniden mi yaptırıldığını ve
ya Ahmed Ağa dinilinin tamiri neticesillde mi meyqana geldiğini. kestirrnek 
~~ün ,değildif. Yalnız Çarşı-dimü ad!ill a4ruştır16• 1740 tarihlerinde bu 
şe~irde }4ora mubafızi .El-hac Ebu~ekir Paşa tarafından yeni bir cami, bir 
niedrei~ ve bir okul y~ptırılmıŞtır17: - ~ .. . 

Yukarıda bahs olunan· To pal ·Osman Paşa'nın. oğlu Ahmed Ratib Pa
şa da dört defa Mora muhafızlığına tayin olunmuştu. O da Trepoliça'da ba
basının camüQ.in yanına bir. okul yaptırmıştır18• Bu okulun öğretmeni öhin 
Ali Halife b. Hüseyin, aynı zamanda, muhtemelen aynı aileye mensı.İp bu
luı;ıan . Zeli.ha ~atun'un türbesinin bekçisi idi. 

· ·. 'Pouqueville19 ·XVIII. yüzyıl sonlarında Mora'yı dolaştığı zaman, Tre
poliça'da dört .büyük cami · görmüştür. Bu seyyah bize şehrin bir de plaruni 
~ermektedir, lafcin ~erinde sadece· üç c~mi ~le bir hamam görünmektedir. 
Bu .bit?-alar, . şehrin [A] ~avarin-Kapısı'ndan Kalavrita-Kapısı'na kadar u~a
nan· caddesi üzerinde bulunmaktadır. Camilerden ikisi Ebubekir ve TopaJ 
Osman Paşalarınkiler olmalıdır. Bu devird~· Te~elli. Meİi.ı:h'ed ·:Efendi;nin de 
Trepoliça'da bir cami inşa· ettirmiş olduğunu bir başka vesikadan öğren

mekteyiz20. O, 1793'de Mora'da .kaimmakam olarak bul~nmaktaydı ve Mo
ra'lı Mustafa Paşa'nın kızı ile evlenmişti. 1811 'de Trepoliça'da b!r diğer 

16 Bu camide· yevmi elli akçe vazife ile ders-i ~m Ali Efendi'nin müder
ris tayinine .dair ll Rebiülevvel 1175/10 Ekim 1761 tarihli veslka için bk. BA, 
Cevdet-Maarif, nu. 7925. ·· 

17 .. İn§a . ettird.ig-i camiye yeni bir imam-ı evvel tayini için bizzat Mora 
muhafızı .El~Hac Ebubekir Pa§a'nın 13 Cumadelahire 1154/26 Ag-t.ıstos 1741 
t~üıli arzı için bk: BA, Cevdet-Evkaf, nu. 32341. Yine aynı zatm Trep.oliça'da
ki · cami, mekteb ·ve medresesi evkafı ne·· ilgili 1192/1778 .tarihli bir vesika için 
-bk. BA, Cevdet-Evkaf, nu. 23935. · 
· . · ,18 «Mora. cezfresiııde Trepoliça. ka.sa.bası s11.'kunda va'ki sabı'k Mora nıu
hassıl ve muhafızı nıerh11.m Ahmed PCU}a b. merhıım sadr-ı esbl:ı'k Osmap, PCU}a 
mı'kıidu va'kfmd<pı ·'kadim 'kır 'k v~ Arltos ha.ma:nıı iad.Tesinden eni cem'an yevmi 
elli akçe vazife· "l1e sılk-ı mf3r'kıimda. va'kıfın vaUdt Osnıan · PCU}a cami-i · şerifine 
?Jltıttasıı 1Jtikıfın mektebiııde -muallim-i siibyan 1Je cm ·akçe ile ZeWıa Hatuıı · 
türbesi'nin türbeda.rlık cihetleri Ali Halife b. Hiiseyin'iıı iizerinde olduğu ... », 
5 Rebiülevvel 1199/16 ·ocak 1785 tarilıli (bk. ·B.A:, Cevdet-Maarif; ·nu. 9156). 

19 Voyage en Moree, ci Oonstomtinople, en Albanie ·Paris ·1805, I; 71. : 
20 « ... Mora. ceziresinde 1Jaki · Trepoliça Jca.sabasmda ·miite1Jeffa 'T.ecelli 

Efendi'nin -bina ·etmiş olduğu cami-i şerif ... », ç;urre-i .Receb 1239/2 · Mart· 1824 
tarihli (bk .. BA,. Cevdet-Maarif, nu: 3481). Aynı konuda dig-er bir·. veslka için 
bk. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv!, Ankara, Defter, 6/36 K, s. 226-~27. 

~ -it 
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caıniin daha bulunduğu tesbit edilebilmektedir ki, bu da Mubasstlin-i 'Saray 
caıniidir21 • Bu da Pouqueville'in bahs ettiği dördüncü cami ?lmalıdır. ,. 

XVID. yüzyılın sonlarında Yusuf Agah Efendi Trepoliça'da muhte
şem bir kütüp-hane ve bir okul yaptırmıştır22. Bu zat, 1770'de Mora'~a 
Türk idaresine karşı vuku bulan isyariın kısa bir tarihçesini yazari Süley:.. 
man. Penah Efendi23'nin oğlu olup, 1793'de Londra'ya Osmanlı Devleti'nin 
ilk daimi elçisi olarak tayin olunmuştur24 • Akrabası olan Es-seyyid . Ali 
Efendi ·de aynı devirde ilk daimi elçi olara~ Paris'te bulunuyordu. Her iki 
elçi de Trepoliça'lı idiler25. 

1805'de müslüman ahali bu şehirde çoğunluğu teşkil etmekte i~i. Ay
nı yılda Martin Leake26 Trepoliça'ya geldiği zaman, burada 2500 ev ·buldu 
ki, onun ifadesine göre, bunlardan anca~ 1 OOO'i yerli · Rumiara aitti. . 

Bugün Trepoliça'da Türk devrinden ne kaldığını maalesef bilıİıiyo
rum27. Lalçin vesikalar dün ve bugün arasında, bu konuda, tahrip.· edilmez 
bir köprü vazifesini görmektedirler. · · 

21 « ... Trepoliça'da Muhassıliıı-i Saray c4mi-i . şerifinde oıı akçe vazife ile 
imam-ı sdni olan Meh~d- b. Ali ... » haklandaki, Gurre-i Rebiülevvel 1226/26 
Mart 1811 tarihli bir vesika için bk. BA, Cevdet-Evkaf, nu. · 23'011. 

22 «Vakf-ı kiltüb-Mne·-i Zatile ve ders-Mne-i miiııi/e ve nııktıd-ı sithibii?l
hayrtit v'el~hasendt Ytıstı/ Agith Efendi b. 8illeymaıı Peııah Etendi der mah
rüsa-i Trepoliça der cezire~i Mora, 15 Şaban 1210 [24 Şubat 1796]». Bu kayıt 
Yusuf Ag!h Efendi'nin «miiceddedeıı bin4 ve . inşasına muvaffak olduğıı kütüb
hitne-i miiııife», bir mütevelli kaimmakamı tayini ile ilgili arzıİım üzerinde· bu
lunmaktadır (BA; Cevdet-Maarif, nu. 4989). · · 

23 Mora ihtilali tarihçesi, Tarih Vesikaları Dergisi, neşr. Aziz Berker, 
sayı 7, s. 70 vd. d. 

24 Faik Reşit Unat, Osmanlı sefirler-i ve sefaretııameler·i, tamamlayıp ya
ymlayan: Bekir Sıtkı Baykal, Ankara 1968, s .. 168, vd.; Ercilinend Kuran, .Av
ru>pa'da Osmanlı ikamet elçiliklerini1ı kuruluş-u ve ilk e1çUeriıı siyası faaliyet-
leri, Ankara 1968, s. 25-35. · 

25 Faik Re§it Unat, (aynı eser, s. 168), Yusuf AgAh Efendi'nin . Girit'li 
olduğunu yazmaktadır. 

26 Travels in the Morea, London 1830, I, 87. vd. 
27 Bu suale, tebliği dinleyenler arasmda bulunan Yunanlı sanat ta.rlliçl

leiinden Trepoliça'lı bir meslekdaş taratmdan «Tıiç bir~ey kalm'adı:ı; cevabı ve-
ı·ilmiştlr. o 




