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Eser hakkında malumatı 
Bu eser, yazmadır. Fatih Millet Kütüphanesi «Ali Emiri Ef.» kısmında «Mora İhtilali» 

adiyle 677-1737 numarada kayıtlıdır. Eserin asıl adı «Penah Ef. Mecmuası» dır. Sonradan 
adı «Mora İhtilali Tarihi», «Mora ihtilali Tarihçesi» şekillerinde değişikliğe uğramıştır. 
Osmanlı müelliflerinde eserin adı «Mora İhtilali Tarihçesi» olarak kayıtlıdır. İlk sahifesinde, 
eser, okuyuculara «Yusuf Agah Ef. merhumun pederi Süleyman Penah Efendinin nizam-ı 
devle:e ve Cezlrei-i Mora'nın mukaddem olan ihtilaline dair kaleme aldığı risaledir» 
denerek sunulmakta ise de bu ibaredeki yazı ile kitabın asıl metnini teşkil eden yazı 

birbirinden gerek isti!, gerek güzellik bakımından tamamiyle farklıdır. Bu ib~redeki yazı 
güzelce bir talik, metindeki yazı ise okunaklıca bir nesihtir. Bu itiLarla bahis mevzuu olan 
ibarenin kitaba s~nradan ilave e9ilmiş olması lazımgelir. 

Eser, asıl metinden başka bir dibace ile birlikte 55 maddeyi muhtevi olup 112 yap-
raktan mürekkeptir. Metni bakımından eser esas itibariyle: 

1) Mora'da isyanın hangi şartlar altında nasıl başlayıp ne suretle geliştiğinden, 
2) İsyanın nasıl bastırılıp güvenliğin ve egemenliğin tekrar nasıl kurulduğundan, 
3) Müellifin ıslahat hakkındaki düşünceleriyle Mora'nın genel durumundan, o zamanki 

sivil ve askeri teşkilatından ve devlet idaresinden bahis bulunmaktadır. 
Müellif tarafından kendi eliyle yazıldığına dair eserde hiçbir kayıt olmadığı gibi 

eserin kaleme alındığı tarih de belli değildir. Ancak gerek yazıdan gerek metinden eserin, 
Mora isyanını müteakip İstanbul'da bizzat müellif tarafından yazıldığı istidlal olunmakta 
ve bu istidlal Sicill-i Osmanl'deki biyografisinden 1185 (1771) tarihinde, yani isyanı mütea
kip istanbul'a mçzuniyetle gelmiş olduğunun anlaşılmasiyle daha kuvvetli bir mahiyet 
almaktadır. 

Müellif hakkında maliimat: 

Eserin dibacesinde müellif, ' Mora'lı bulunduğunu, adının Süleyman ve babasının 
adının da Mustafa olduğunu bildirmektedir. Şu ha)e göre yukarıda da işaret edildiği Üzere 
esere «Penah Ef. Mecmuası» adının neden verildiği ve müellifinin de «Süleyman Penah» 
olarak tanınmış olmasının neden ileri geldiği, üzerinde durulmağa değer görülmüştür. 

Şemsettin Sami'nin Kamus-ül-A'lam'ında müellif hakkında hiçbir malumat yoktur. Bursa'lı 
Mehmet Tahir'in «Osmanlı Müellifleri» nde, eserin adı «Mora İhtilali Tarihçesi» ve Müelli
finin ismi de «Yusuf Agah Efendi'nin pederi Maralı Süleyman Penah Ef.» olarak kaydo
lnnmuş ve gerek eser, gerek müellif hakkında başka malilmat verilmemiştir. Mehmet 
Süreyya'nın «Sicill-i Osman!» adlı eserinde ise müellifin adı «Süleyman Penah Efendi» olarak 
kaydolunmuş ve kendisiniıi, Mora'da Trapoliçeli İ.smail Efendi'nin oğlu olup 1153 (1740) 
senesinde İstanbul' da doğduğundan, Divan, Kethüda, Sipah katipliklerinde, muhtelif Tezkere, 
Muhasebe ve Mukabeleciliklerde, Şehir ve Matbah Eminliklerinde bulunduğundan «turuk-ı 
aliyeye» intisabı, manzum ilahiyatı ve şiirleri olduğundan bahisle 1200 (1785) tarihinde 
İstanbul'da vebadan öldüğü ve Mahmud Paşa'da gömülü bulunduğu bildirilmektedir. (1] 

[l] Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmanz, c. III, s. 87. 
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Şu izahata göre müellifin adının «Süleyman Peııah» olarak kabulü Jazımgelir Esasen 
oğlu bulunan Yusuf Agah Efendi'nin muhtelif eserlerdeki hal tercümelerinde baba,sının 
«Süleyman Penah Efendi» olduğundan bahselilmektedir. 

Süleyman Pımah Efendi'nin biyografisinde «bir müddet sonra Maliye Tezkerecisi olup 
sefer vukuunda Ordu-yi Hümayun ile gitti. 1183 ramazanında (ikincikanull 1770) te Sipah 
Katibi, 84 te (1771 de) Mevkufati ve 85 muharreminde (nisan 1771 de) Süvari Mukabele
cisi ve şevvalde (ikincikanun 1772 de) Başmuhasebeci olup mezunen Dersaadete geldi» 
denilmekte ise de ordu ile nereye gittiği tasrih edilmemiştir. Ancak; eserden Mora'da 
isyanın 1182 şevvalinden (1769 şubatından) itibaren başladığına ve isyandan 
önce ve isyan sırasında Mora'da olduğu anlaşıldığına göre kendisinin ordu ile isyandan 
önce Mora'ya geldiği ve Sipah Katpliğiyle Mevkufatiliğini ve Süvari Mukabeleciliğini 
Mora'da yapmış olduğu kuvvetli bir ihtimal olarak ileri sürülebilir. 

Eserin muhtevası hakkındaı 

Çar Petro I. nin Osmanlı devletini yok etmek hususundaki siyasetine halefleri ve 
bilhassa Çariçe Katerina II. faal bir surette devam etti. Bu siyaset, bir taraftan Avusturya 
ile birlikte devamlı harplerle hariçten, diğer taraftan Ortodoksluğun koruyucusu sıfatını 
takınarak ve milli duyguları tahrik ederek muhtelif unsurları devletleri aleyhine kışkırtmak 
ve mütemadiyen İsyana teşviketmek suretiyle dahilden Osmanlı devl.,tini zayıflatarak bu 
devletin enkazı üstünde Hind Okyanosuna ve Akdenize çıkmak gayesiyle hul8sa olunabilir. 
Katerina 11. nin akalliyet unsurlarını isyana teşvik hususundaki ic~a vasıtası Teodor ve 
Aleksi Orlof kardeşlerdir. Bu iki kardeş Mora isyanında halkı yalnız isyana teşvikle kal
mıyarak Kronştad'da teçhiz edilip İngiliz Amirallerinden Elphinstone'un teknik idaresi 
altında Akdeniz'e gönderilen Rus donanmasiyle birlikte Mora'ya gelerek sahillerine çıkar
dıkları Rus askerlerine bizzat kumanda etmek suretiyle bu isyanı hem körüklemişler, hem 
de desteklemişlerdir. 1183 (1769) tarihinde bu isyan başladığı sırada 1774 Kaynarca 
Muahedesiyle neticelenen Osmanlı-Rus harbi devam etmekte idi. 

Süleyman Penah Ef. Mora isyanı sırasında Mora' da bulunduğu ve esasen Mora'lı 

olmasından dolayı bu bölgenin genel durumuna hakkiyle vakıf olduğu için isyanın ne gibi 
şartlar altında nasıl patlak verip geliştiğini, Mora'nin o zamanki mülki ve askeri makam
larının ne derin bir gaflet ve zaf içinde bulunduklarını, merkezi idare ile Mora makamları 
arasındaki münasebetlerin devlet idaresi bakımından ne kadar İğrenç vaziyetler gösterdiğini 
eserinde uzun uzadıya anlatmaktadır. Bu sebebten eser, hususi bir kıymet taşıdığı .ve 
Osmanlı devletinin dağılma ve çökme devresinin baŞlangıcında Osmanlı tarihinin bir safha
sını aydınlattığı ve bundan başka mülki, askeri, iktısadi teşkilatta yapılacak ıslahat hak
kında müellifin şahsi görüşlerini ve Mora'nın genel durumu hakkında bazı malUmatı da 
ihtiva ettiği için neşrin faydalı görülmüştür. 

Eserin mevzuu bakımından taalluk ettiği tarihi devir, Vasıf Tarihini ilgilendirm~kte 

ise de bu eserin ikinci cildinin 68 inci sahifesinde «Zikr·İ istihkam-ı bazı kıla' ve tevcih-i 
İnebahtı» ve 69 uncu sahifesinde de «Bazı tevcihat» başlıkları altında bu isyana ancak 
dolayısiyle temas olunabilmiştir. 

Eserin kolaylıkla anlaşılmasını ve isyan hareketlerinin l:akibolunmasını temin için 
esere tarafımızdan bir Mora haritası eklenmiş bulunmaktadır. 

Aziz BERKER 
Maarif Vekilliği Kütüphaneler Müdürü 
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METİN 

• ~I ~J -1rr_, 4 ~·..1.:- j.c. (')\..J!_, ~µı_, ü_:.tWI':") .üı.J.ı 

Elhamdü lillahi rabb-il-alemin ves-selatü vesselamü ala seyyidina 
M1ı1.hammedin ve aJihi ve sahbihi ecmain. Bais-i emn ü eman ü rahatımız 
olan şevketlfr keramet!O. mehabetlu kudretlu azamet!O. velinimetimi~ Pa
dişah-i islam·peJiah efendimiz hazretlerinin Cenab-ı Hak vücO.d-i Hüma
yunların cemi-i afatdan emin ve nesl-i tahir-i osmani(yi) ila ahir-id-devran 
evreng-nişill;..i saltan.at ve mesned-güzin-i hilafet ile berdevam idüb ve 
adu-yi devletleri olanları kalır Ü tedmir eyleye amin sümme amin ve vü
kela-i fiham ve ulema-i kiram ve rical-i vacib-ül-ihtiram.:i devlet-i aliyyesi 
olan efendilerimizi cemi-i hatayadan emin ve hizmet-i mebrure ve ·meş
kii.re ibraziyle ı:riuvafık-ı riza-i tacdaraneledne mukarin eyleye amin. 

Bu fakir~i pür-taksir muhtac-ı rahmet-i rabb-i gafir Süleyman bin 
Mustafa Moraviyül - asl olub fakirane Mora ihtilalini bir maddesine ziya
de :ve noksan yazmıyarak hame güzar-ı esfarına ve nizam-ı ekalime dair 
mevadd-ı saire zeyline cesaret olunmağla ulül - elbab vaki olan kusfir-ı 
acizanemizi safh-ı cemilleriyle setr buyurmaları vabeste-i lütf ü merha
metlerine manuttur. Amma ba'du 

Tertib·i mukaddemat-ı kefere·i Mosko ez beray-ı hiyanet 

Moskolu ez kadim Devlet-i Aliyye ile tarh-ı bazar-ı ceng-i tekabül 
üzere oldukça avn ü inayet-i cenab-ı rabb·i müstean ve mededkari-i ru
haniyet-i peygamber-i ahir-üz-zaman ve kuvvet-i osmaniyan-ı gitlsitan ile 
güruh-ı küffar-ı hezimet asarın mübtela-i kalır Ü inkisarı ve cünud-ı gaza
nümud-ı nusret - mev'ud-ı islamiyenin galebe ve intisarından .daima mün
hezimen ric'ül - kahkari diyar-ı hezimet. asarlarına ric'at ve maglı1b ol
duklarına binaen Birut' ta [1] vaki olan inhizamından fimaba'd osma
riiyan ile mukavemetten kat'-ı ümid itmeleriyle hud'a-i firenganeye te
şebbüs ve Devlet-i Aliyyeye mir'at-ı ihtiyalden suret-i istikamet izhar ve 
ve iğfal ve hakimane ibtida-i emirde zıdd-ı kamili olan İsveç devletini 
Devlet-i Aliyyeden tenfir. ve üzerine hücum ve memalik-i vefiresini 
zabt u ihtilas ve derhal pay-ı taht-ı hezimeti olan Mosko [2] şehrini 
terk ve Bahr-ı Muhilden [3] munfasıl Bahr-ı Baltık [ 4] körfezi kur
bünde müceddeden pay-ı taht bina ve bir şehr-i cesim inşa ve 

[1] Purut muharebesi kasdedilmektedir. 
[2] Moskova 
[3] Atlas okyanosu 
[ 4] Baltık denizi 

T, Vesikaları. 5 
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·kralın ismi olmak üzere şehr-i mezkuru Petroburgo [1] tesmiye 
idüb ve mahall-i mezburda liman ve tersane tedarikine vüs'ünü 
sarf ve sair düvel-i nasara misillu deryapa sefa.in ve donama tertibine 
mübaderet ve İngiliz ve Fransa ve İspanya ve Miderlanda [2] ezyal sa
hibi krallar misillu Bahr-ı Sefid [3] ve Yeni Dünyada sef füni keşt Ü güzar 
ve tedrici yer dahi ihtilas ve Hind ü Acem Devletleri fenn-i deryada 
tevaggulleri olmamağla sevahil-i Hind-i şarkide vaki ceza.iri ve ekser-i 
sevahili averde-i dest ittiği gibi Mosko Devleti dahi semt-i mezbureye 
sefaini seyr ü sefer ve imkanda olur ise yer dahi ihtilas ve Mosko kav
mini ticaret ile ihya itmek içün bina ettiği nev şehri ba'del-itmam der
yada düvel-i saire misillfi nam Ü şan tahassülüne duş ü ihtimam ve mal 
kuvvetiyle Frengistandan donanma tertibi içün marangoz ve sair mehe
re-i deryadan kimesneleri dilfirib ve ihzar ve tersane ve sefa.in tedfö ük 
idüp mel'anetini icraya dem bedem fırsat-bin olduğu erbab-ı basi
ret indinde hafi değil idi ve elli tarihlerinde mel'anetini icraya tasaddi 
ve nakz-ı ahd idüb ancak cenab-ı hak inayet-i rabbaniyesiyle mel'anet 
kaziyesinin neticesi nakiseye(?) gelmekle mel'anetini ahir vakt-ı mer~ii
neye bırakdı ve yine hud'a-i Moskoyane teşebbüs ve sulh olunub ve 
diyar-ı Habeş de mütemekkiniln olan kavim egerçi ayin-i rilmiyan 
üzere olub ancak ayin· i rilmiyanı dahi bilmeyüb hemen behaim misiUu 
bir kavim olub hatta bin yüz altmış beş tarihlerinde kavm~ı mezbı'.lra 
ayin-i küfrü guş-ı dalaletlerine ilka ve ifsada teşvikleri içün rilmiyan cin
sinde bazı rahibler vardıklarında Habeş ahalileri rebabin-i mesffüiln ile 
çendan ünsiyet idemeyüb bazıları helak ve bazıları avdet ve bazıları 
Habeşde ikamet iyledikleri haberi sahihan reside-i sem'. i acizanem ol
muş idi ve avdet edenlerden ikisiyle fakir mülakat idüb rehabin-i mes
filrun indi meşakkat-ı seferi ve mesarifi ihtiyar itmeleri tecviz olunmaz. 
Mosko tahrikle olmak gerekdir. 

Vürud-ı tebdil-i Heyyü Ziyy moskoviyyül'asıl der cezire-i 
Mora benam-ı Hacı Murad 

Masfur Arabi, Farisi ve Türkide kemal-i mertebe okur yazar 
danişmend bir kafir idi. Seyahat tarikiyle Rumeli ve Bahr-i Sefld 
adalarını keşt ü güzar ve yetmiş dokuz tarihinde ahir-i seyahatı 
Mora olub geldiğinde Manyalu [4] ile görüşüp ba'dehu Mora kaza~ 
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[1] Petersburg-Petrograd-Leningrad. 
[2] Holanda ve Belçik·'ya 1648 den sonra verilen müşterek isim. 
[3] Akdeniz 
[4] Bu mıntaka haritada kırmızi renkle gösterilmiştir. 
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larında her birine keşf-i raz eylemeyüb gayet ketum-ı esrar olanları 

intihab ve ifşa idüb mabih-iz-zamlrini hiyn-i mezburda Ali Efendi namında 
kimesne mütesellim-i Mora bulunub cerr ü nef'i dfüyesiyle perde-i gaflet 
ile dide-i basiretlerinden mahcub olmağla vazifesi olmayub ve Mora'da 
Rum cinsinden az kimesnelere keşf-i raz idüb ba'dehu gaib oldu, ne 
mahalle gittiği malum olmadı ve her minva!-i muharrer aktar-ı mezbureyi 
ifsad itdiğini sıhhatı üzere ilm-i acizanem lahik olub mütesellim-i muma
ileyh ile vaz-ı yed-i umur-ı Mora olan Gördöslü/ Yusuf Bey ( d:i--JJ 
ve emsallerine ifade ve anlatmak emr-i asir olmağla ve olmakule umur-ı 
cesime (nin) fakir tarafından ifadesine ve tasdikına cesaret olunsa mahzur 
melhuz iken asar-ı fitne-i mezbure (nin) vaktiyle ıtfasına himmet olunma
dığı suretde ne mertebe şiraze-i iştigal olacağı zahir olmağla gayret-i 
dinemiz (diniyyemiz) muktezasınca keyfiyet-i mezburu tafsilen tahrir ve 
tahrirat inayetlu Sarım İbrahim Efendi Hazretlerine [1] irsal itdiğimizde 
egerçi tahrirat-! acizanemi kuşe-i zevayay-ı nisyane komayub (koymayıp) 
ancak fakiri dahi bilmediğinden ol esnada Tırapoliçe [2] Devletlu Mirza 
Zade hazretlerinin [3] maişeti olmğla tahriratı iraet ettiğinde efendi-i 
mumaileyh istiknah-ı hal zımnında tahriratı Trapoliçe'de nfübimize gönde
relim deyu tasvib birle tahriratı naib-i- mezbura gönderdiklerinde naib 
fakiri çağırıp .A.sitaneye [ 4] gönderdiğin tahriratın gayet münasib ve iş 
dahi tahririniz üzere olduğuna iştibah yoktur lakin tasdiki içün israr 
olunsa Mütesellim-i mumaileyh ve mir-i mumaileyh Kocabaşılar ile hila
fını Deraliyyeye [5] tahrir iderler ve ikimiz dahi kaza-keş oluruz diyüb 
tahriratı ibtal ve Asitane tarafına ne yazaı malumum olmadı bizzarur 
fakir-i pür-taksir dahi hokka-i ser be mühr-i sükı1t birle Cenab-ı Hakk}n 
inayetine istigase (.ı:-l:.: .. 1) olundu. Zuhurat-ı mezkurenin vukuundan sonra 
fakir dahi Tırapoliçe'den hareket ve diyarımız Gastun'a [6] avdet ve 
Trapoliçe'de olduğumda biddefeat uslub-ı hakimane (hakimane) tecessüs 
ve birer tarikle destresimiz olan bazı mekatib-i rumiye mefhumlarından 
ve bazı itimad ittiğim reayanın lakırdılarından reayanın Moskolu ile 
ittifakları olduğu mulumum olduğundan başka dahi husus-ı mezbı1run · 

[1) İbrahim Sarim Efendi olacaktır. Bu eserin ilgili olduğu hadise ve tarihlerin Sarim 
İbrahim Efendidin (Paşanın) zamaniyle alakası yoktur. İbrahim Sarim Efendi uzun müddet 
Defterdarlık işlerinde çalışmış, Sivas Valiliğineve Silistre Komutanlığına kadar yükselmiştir. 
Bak: Mehmed Süreyya, SicÜl-i Osman\', C. 1, s. 133 - 134. 

[2] Tripolis. 
[31 Mirza Zade Mehmed Said Efendi. Bak: Şemsettin Sami, Kamus-ül-A'Iam, C. 4, 

s. 3185. 
[4) İstanbul. 
[5] İstanbul. 
[6] Gastouni: Mora, şimal doğusunda. 
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istiknah-ı haline dikkat ve tekrar betekrar tecessüsüne ihtimam Ölunub ve 
diyarımız civar-ı frengistan olmağla bu makule vukuat ve hudusat zuhu
runda itibarımız olmak içün civarımızda vaki Venediklünün adalarından 

Zanta [1] nam ada temekkünlerinden (mütemekkinlerinden) dost ittihaz 
ittiğim kimesneler dahi keyfiyet-i mezburu biddefeat tefassulen (tafsilen) 
mektubları ile tarafımıza ifade ve bir behane ile birini Gastun'a getirüb 
alacakları min-evveli ila-ahirihi şifahen dahi tarafımıza ifade idüb ve 
ada-i mezbur ile Kefalonya [2] ve körfezde olan Venediklünün reayaları 
Venediklü cinsinden olmayub Mosko aleti üzere olduklarından bunlar 
dahi tarikini bulur ise Venediklüye isyan idecekleri ve ihtilal zuhUrunda 
Mora'ya garete tasaddi ideceklerine iştibah yokdur deyu tarafımıza haber 
virmekle leyi ü nehar suhUlet ile fitne-i mezbureyi lazımgelenlere itimad 
itdirmek içün ihtimamda kusur olunmayub hiyn-i mezburda Mora'da 
Mütesellim bulunan Hasan Efendi cer ve nef' ile mukayyed· ve bu makule 
şey'i cevaz vermediğinden başka lisana getüreni kaza-keş ideceği zahir 
olmağla inayet-i Hakzuhuruna intizaren imrar-ı vakt üzere iken sek~en; 

üç senesi şabanında ibtida-i-emirde körfeze bir kıt'a Mosko sefinesi 
zuhurunda itimad ittiğim Gastun reayasından birine bir mikdar hediye 
tertib itdirüp ve guya bazı köylerden hediyeleridir deyu iki def'a mesfuru 
sefine-i mezbureye tesyir ve avdetinde mekasid-i fasidleri ne içündür 
yegan yegan tarafımıza haber getürmekle Mora'da a'yan olacak behiiim-i 
kavm-i Amerikan Mütesellim-i mumaileyh ile bir dürlü itimad eylemeyüb 
fakat eba an ceddin ma'ruflar vilayetimizde zabitan zil.delerden Mustafa Ağa 
ve Ahmed Ağa itimad ancak onlar dahi Mütesellim Hasan Efendiden 
havflerinden naşi lisane almayub bu takdirce sefine-i mezbure körfez 
li~anına vürudunda ceneralı cendan (çendan). haz eylemeyüb limanın
da çend ruz meks ba'qehu refi-i lenger idüb diyarımıza on sekiz mil 
mesafede vaki Zanta adasına gelüb ve ekavil çoğalub vafir gün Iiman-ı 
mezkurda meks idüb ve keyfiyet-i mezbur bu rütbe zahire çıkmış iken 
yine kimesneye itimad gelmeyüb ve ol esnada dahi vilayetimizde esafil-i 
nasdan Voyvada bulunan Hacı Hüseyin namında kimesne Voyvoda bulun~ 
duğundan ve kazamızda niiib bulunan Anadolu kuzatından bişuur Ömer 
Efendi ile ittifak ve reayanın isyanı ve Mosko sefinesinin aslı yokdur 
deyu haber veren reayayı tehdid bir tai:afdan Mütesellim-i mumaileyh 
Vali-i memleket olub dekaik-i umuru fark itmek vazifesinden iken fark 
eylemeyüb mezkuran ile siiir hem-kefe-i mizan-ı akl ü şufir olanlara itibar 
ve Devlet-i Aliyyeden kazanızdan;matlub buyurulan beksimah (peksimet) 
virmemek içün reaya isyan edecek ve Mosko donanması civar-ı Mora'ya· 

[1] Zante-Zakynthos (ionienne adalarından) 
[2] Cephalonie-Kephallenia (İonienne adalarından) 
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gelmiş deyu ekavil ü eracif ile memleket-i padişahiyi ihtilale virdiniz 
fimaba'd bu makule kelamları söyler bulunur ise cezası tertib olunur 
bahsile evked buyurulduyu mubaşir ile gönderüb fimaba'd bu makule 
kelamları kimesne lisana getürmemek üzere esvak ve hazarda dellaller 
ile nida itdirtüb ve cümlemizi tahzir ve Hatman Zade Mustafa Ağayı 
tedib zımmnda Trapoliçe'ye ihzar ve bir saat evvel beksimatı tabh içün 
ric'-ül-kahkari avdet itdirüb Trapoliçe'den beş altı saat mahalle vardıkda 
reayanin isyan itdiği güne musadefe itmekle bagteten üzerine dört yüz 
reaya hücum ve terk-i bar ü eskal pa-bürehne Trapoliçe'ye avdet eyledi 
ve Müteselim-i mumaileyh ile ayan olanlar ve kazamız naibi cümlemizi 
bir mertebe tahzir ve taciz eylediler ki selametlerimiz ihtihal-i mezburun 
zuhı'.iruna münhasır oldu ve bab-ı ümid mesdud Moskolunun ve reayanın 
min-evveli ila-ahirihi olacak hareketlerini havi naibimiz mezburun yedine 
sened virmişidim belki itimad eder deyu ve kazamızın beş altı Kocaba
şıları dahi huzı'.ir-ı şer'de Moskolu reayayı lfsad idüb ve isyanları ve 
Moskolunun donanmasının geleceği vakidir ve takrirlerimizi Deraliyyeye 
iiiihı edin (diye) kazamız naibine ibram eylediklerinde beksimatı verme
mek içün tezvir~tınızdır diyüb helaklerine kasd itmekle vali ve hükkam 
ve zabitandan kat'-ı ümid olmağla asker getürmek kasdında olduk ve 
bir mikdar asker getürülse külliyet ile Mora'da ihtilal olmayacağı ve 
Moskolu karasına çıkmayacağı gayet zahir idi Ancak bu maddeye itimad 
etmeyen ehl-i İslam ve Mutesellim reaya ile ittifak ve bila emr-i ali 
asker getürüb reaya cesaret-dide oldu deyu Deraliyyeye ilam idecekleri 
muhakkak ve bizler hiçe kaza-zede olacaklarımız zahir olmağla asker 
getürmek içün tesyir kılınan ademleri serian geruya avdet etdirdik ve 
hafi olmaya ki Deraliyyeden hazine ve asker irsal olunmasa heman her 
kaza kifayet mikdarı asker getürüb kazasını muhafaza etsün deyu ba
ferman-ı ali ruhsat ve tehdid olunsalar mikdar-ı zerre ihtilal olmak imkanı 
yoğidi Binaenaleyh ber-minval-i muharrer hareketlerden sonra madde-i 
mezbfıre tedbir-i ahar kabul itmediğinden kazayanın zuhuruna intizaren 
imrar-ı vakt ve çend ruz bu hal üzere iken bir günde heman Mayna 
keferesinin huruciyle reaya dahi huruc ve cemi-i akatr-ı cezireyi turuk ve 
mevaridini sedd ü bend idüb bir kazadan ahar kazaya adem gitmek ve 
isal i habere imkanı kalmadı Kasabat muhasarasına gelince bu hal üzere 
dahi bir eyyam mürur badehu zirde zikr olunduğu üzere kasabat ve 
kıla-ı cezirenin muhasarasına mübaderet itdiler Kazamız naibi mezbur 
Asitane'de Kanlufurunda sakindir Vukuatın zuhı'.ir ideceğini havi yedine 
virdiğim senedimi kemal·i. mertebe humkdan naşi Asitane'de bazı 
kimesnelere . iraet eylediğinden ta'n ü la':n eylediler ve hafi olmaya ki 
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Orlof [1] Serasker-i Rusya seffün-i Rusya ile ibtida-i emirde Mora'yı 
muhasara itmezdi Heman Donanma-i Hümayun hurı1cunu sed içün 
Boğaz [2] tarafına gidüb ve Rumeli'den Tırhala [3] sancağına varınca Or
du-i Hümayuna gidecek asakir gidüb ve ol taraflar askerden hali kaldıkta 
eyyam-ı sayfda Mora ve Selanik'e varınca. kaffe-i aktar-ı mezbiireye bir 
günde ihtilal bırakmak tasmim etmişiken seffün-i Rusya şedfüd-i riizgar
dan perişan olub Orlof Mora sevahiline gelmeden beş altı sefineleri 
Mayna limanına gelmeleriyle ve reaya derhal isyan idüb sonra Orlof 
geldiğinde gavgayı kurulmuş bulunca naçar Mora' da kaldı Badelfeth 
bazı reayadan istimfüm Orlof teessüf idüb ihtilal vermek içün Venedik 
körfezinden Arnabudluk sevahiline bir mikdar sefilin irsali iktiza ideridi 
deyu rivayet etmişidi ve Mora ve Bahr-i Sefid Adaları reaya!arı Coğrafya 
ve sair fenleri bilmemeleriyle fütur gerürdiler deyu içlerinden bir mikdarı 
fenn-i mezbı1ra mahirler olsalar sfürlerine dahi kalb-i kuvvet olurdı 
mülahazasile Mora'dan ve adalardan vafir oğlanlar alub Mosko [4] 
şehrine getürüb ve mahsus muallimler tayin ve mekiilat ve meşrubat ve . 
kisve virüb hala şehr-i mezbı1rda bu makule fenlerin tahsiliyle meşglulerdir. 

İhbar-ı tercüman-ı Mora 

Mora tercümanı ihtilalden altı malı mukaddem bid-defeat Mütesellim-i 
mumaileyhe haber virmişiken bir dürlü itimad itmedığından (etmediğin
den) başka flmaba'd bu makule kelamları söylememek üzere tehdid 
etmişidi Hatta Trapoliçe cenginde asker tercümanın hanesini garet ve 
kızının bikrini izale eylemeleriyle me'yus olub mevcud olan rüesa-i askeriye 
muvacehelerinde takrire agaz idüb benim ırz Ü malim sair aduvv-i 
dininiz misillı1 garet ve hetk-i ırzıma mübaderet olundu cürmüm nedir 
yoksa Mütesellim Ağaya altı malı mukaddem haber virdiğımdan sadaka
tıma binaen mukafatdır diyüb meclis-i mezbı1rda Mütesellim dahi mevcud 
olmağla habt oldu. . · 

Zuhur-ı ba'zı sefiin-i Mosko der liman-ı Mayna· 

Bahr- ı Sefld tarafına vürı1d eden Serleşker-i Rusya Orlof enva-ı hiyle 
ile her tarafı ifsad itmek cay-gir-i zamiri iken tedbir-i fasidi muvafık-ı 
tekdir-i Rabb-i kadir gelmeyüb ve kendusi cümle donanmasiyle gelmeğe 
bad-ı şurta-i na-müsaid ruhsat virmeyüb Eliforne [5] havalisinde şedfüd-i 
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[1] Teodor ve Aleksi. Orlof kardeşler. 
[2] Çanakkale boğazı kasdediliyor. 
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[3] Trikala. Tesalya ve Mora da aynı adı taşıyan iki kasaba vardır. 
[4] Moskova. 
[5] Elaphonisi: Mora'nın cenubundaki Serigo adasının şimalinde küçük bir ·ada. 
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n1zgardan sefaini perışan ve kebir bir sefinesi gark olup ol cengde beş 
altı kıt'a seflneleri mukaddemce Mayna limanına vürud etmeleriyle Maynalu 
ve 'reaya ve Venedik adaları zabitlerinin taht-ı zabıtasından huruç iden 
makuleleri Orlof'un vüsulüne kadar sabra mecalleri kalmayub derhal 
bil-muhabere cümle kasabat ve kıla-ı Morayı bir günde muhasara 
eylediler. 

Keyfiyet-i muhasara-i kasaba-i Gastun an canib-i küffar 

Balada tahrir olunduğu üzere fitne-i mezbure zuhurunda kasaba-i 
mezkureyi küffar muhasara idüb reayadan ve Venedik reayasından 

nufus-ı kesire olub İslamdan harb u darba kadir ve nakadir ancak beş 
yüz adem olub her birimiz hanelerimizde iken telef olacaklarımız nüma
yan olmağla cümlemiz dört beş haneye girüb muhkem mazgallar ihdas 
ve cenge amade oldık Küffar dahi olduğumuz haneleri muhasaraya cesa
ret idemeyüb çend ruz bu hal üzere iken toplar getirecekleri haberi 
alınmakla hicret canımıza minnet ancak kasabanın esvakını tutmuş olduk
larından sahraya huruca murad olunsa birer birer telef olacaklarımız 
müşahede olunmakla el-harbu hud'atün (~"...b.. ":")-!) fehvasınca 
sahte bir mektub tertib olun!lb mefhumu guya imdadımız geliyor konak
lar tanzimine mübaderet olunmak içün mektubu avam-ı nas görünce 
gerçek sanub layüad tüfenk endahtesiyle izhar-ı surür olunub havadis-i 
mezkur küffar semi'lerine lahik oldukda kulub-ı kasiyelerine dehşet-fiken 
itdiği birle bağteten seheri kasabadan huruc (ile) sahraya çıkılub hurucumu
zun tarihi bin yüz seksan üç senesinin martı ikinci günü olub bernamat-ı 
muharrer hurucumuzu küffar gördükde emval ü eşyamız garetine meş
gul olmalariyle bimüheyya[2] üç saat kadar mesafe kat'olunub ba' dehu küffii.r 
hılal-i rahde üzerlerimize hfi.cüm idip ihtiyar ve sıbyan ve nisvan ve 
piyade olanları muhafaza içün sür'at olunmayub Badra [1] kal'ası 
on iki saat iken gücile iki gün bir gicede vürudumuz mukadder 
olub esna-i rahde leyi ü nehar muharebe derkar ve manend-i ruz-ı 

rüstahlz olan mesaib-i mezkurdan semt-i selamete şitab ve hılal-i rahde 
bir kaç şehid ile mecruhlarımız olub ve beş altı kimesne dahi esir olub 
ve emval ü eşyamız cümlesi garet ve pabürehne Badra varoşuna vüru
dumuzda Badra ahalilerini dahi hab- ı gaflet ile alude bulduk Agreb-i 
garaib Gastun'dan hicret idecek saatı es'ad-i saat misillu fırsatı ganimet 
bilüb hicret ideceklerimiz demde kazamız naibi mezbur Ömer Efendi 
ihtilal sebebiyle mahkeme üç malı bihasir olmağla cümlemizden iki bin 
guruş matlub edüb virmediğimiz halde ·selamet ile çıkarsam cümlenizi 

[1] Patras şehri. 
[2] bimuhaba olacak 
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birer iftiralar ile Deraliyye'ye ilartı ederim deyu iSrar idüb böyle 
eyyam·ı melalet-encamcı manend-i n1z-ı kiyamet. alamdan herkes başı 

kaydine düşüb canib- i hakdan meded- niyazi-i hasb-i hali iken mezkur 
meblağ-ı mezburu mutalebede olduğunu gören niüslim ve nasaraya 
hayret alıvirüb istiğrab eylediler İstiğrab-ı sani serain-i Mosko zuhur ide
ceğini tasdik kaydinde oldu~umuzda kibar-ı Mora ve ehl-i meratib ve ser-i 
karda tasaud ve tasadur eden umur erbabından olacak behfüm ve nfüb-i 
mezkur Mütesellim ile merkezlerinin iktizası keyfiyet-i mezburu bilmek 

· ve ahad-ı nası gafletden ikaz eylemek lazime-i halleri iken bilmeyüb 
bHmediklerini dahi fark eylemeyüb cehl-i mürekkeb süret-i insan siret-i 
siba' fenn-i coğrafyadan bibehreler Moskolunun deryalarile münasebeti 
olmayub müddealarını tasdikine israr ve davalarına bürhan olmak içün 
Bahr-i Sefid Adalarında ticaret ile keşt ü güzar itmiş akl-ı züyuf ve fikr-i 
magşuş emsalleri kimesnelerin haber-i sekamet-eserlerini berahin~i kaviyye 
ittihaz ve Moskolunun sefine ve deryası yokdur deyu fakiri ziyadesiyle 
taciz etmişleridi. 

Keyfiyet-i muhasara·i varoş-i Balya badre ve kal'a 
an canib·i küffat 

Berminval-i muharrer Badra'ya vüsullerimizde Badra ahalilerinin 
köylerinde olan subaşı ve sipahilerini küffar bazılarını katı ve ma'dalarını 

varoşa firar ~e tahsin (~.....?) [l] ve bu vech üzere varoş muhasarada iken 
ahali-i Badra fark idemeyüb ve bu makule şey'e cevaz virmezlerdi 
Canib-i acizanemden itimad itdirmek .kaydinde ~htimam olunup müfid 
olmayub hiyn-i mezburda Venedik cümhurunun Badra'da mukim konso
lozu tercümanını mahkemeye gönderüb civarda olan Venediklu reayası 
firenk olmayub rum cinsinden olmalariyle ihtilal esnasında bu taraflara 
gelüb garete tasaddi idecekleri nümayan ve sonra Devlet-i Aliyye 
cümhüru muahaza ideceği zahir olmağla mürurlarını sed içün boğazda 
bir kaç çekdirilerimizi getirmek içün yedimize sened-i şer'i viresin deyu 
iltimas eylediğinde hab-ı gaflet ile alüde olan ahali-i Badra bir dürlü 
riza virmeyüb çekdirileriniz gelürise nakz-ı ahdınız Devlet-i Aliyye'ye 
i'lam olunur deyu tercümanı tahzir eylediler Mel'anet içün olsa senedsiz 
gelmez mi ve düşmen gelmeğe sened mi ister diyegördük müfid olmadı 
ve berminval-i muharrer on gün kadar varoşda ikametimiz olup leyi Ü 

nehar varoşu muhafazaya ihtimam dört beş şehidler ile ol kadar mec
ruhlarımız olub on günden sonra küffar kesret üzere gelüb zenbürvar 
varoşu tazyik ve hücum ve zabt itmelerile bizler kal'asına tahassun ve 

[1] ,)...,,.· tahassun olacak. 
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on dokuz gün muhasara esnasında leyl ü nehar ceng münkatı olmayarak 
muharebe~i şedide vaki ve küffar dahi on bir pare top ile kal'anın ceva
nib-i erbaasını muhasara ve tazyik idüb ahali-i Badı a kal' aya zahire vaz'ı 
hususuna ihtimam olunsa küffar havflerimizi fark ider deyu Amerikanca 
mülahazalariyle varoş elde iken vaktiyle zahirenin vaz'ına ihmal eylemele
riyle muhasara esnasında zahire ve sudan ziyadesiyle muzayaka çekildi 
Ordu-i hümayuna vefa idecek üç İniri kuyuluları olub taş ve türab ile 
memh1 olub küffar dahi çeşmelerin suyunu kat' itmekle ziyadesiyle muza
yaka virdi Böyle vakitler içün kuyular daima tathir olunmasına dikkat 
şartdır. 

Keyfiyet-i mahasal·i [1] kasaba-i Arkadya [2] 
an canib-i küffar 

Kasaba-i mezbure ahalileri sair ıriisillu ihtilalin vukuunu tecviz eyle
meyüb gaflet ile meşguller iken reaya ve Maynaludan küffar-i bişumar 
kasaba-i mezbı1reyi muhasara eylediklerinde ahali vire tarikile silahlarını 
virüb bazıları etraf kal'alara gidüb ve bazıları gitmeği te'hir etmeleriyle 
küffar vireyi bozub cümlesini bir büyük haneye vaz' ve etrafını tüfenk
ler ile muhasara ve tazyik ve hane-i mezkı1reye ateş virüb cümlesini 
ihrak eylediler. 

Keyfiyet-i muhasara-i Kasabat-ı Karitene [3] 
ve Londar ve F enar an canib-i küffar 

Kasabat-ı mezbı1reyi birer mikdar reaya muhasara idüb ahalileri 
cümlesi Trapoliçe kasabasına azimet idüb hiliil-i rahde küffar ile ceng 
eyleyerek Trapoliçe'ye dahil oldular. 

Keyfiyet-i muhasara-i kasaba-i kalavrita [4j 
an canib-i küffar 

Kasaba-i mezburede mücavir ve müsafir ancak yüz elli kimesne hu
lunub usat-ı reaya isyan eylediklerinde kasaba-i mezbı1reyi dahi muha
sara ve hiyn-i mezbftrda fakirin karındaşı ve bazı akrebam ol havalide 
bulunmalariyle basiret üzere olmalariçün mukaddemce ikaz etmiş oldu
ğumdan hazır-baş bulunub küffar zuhurunda cümlesi bir büyük haneye 
girüb bir gün ceng olub otuz kırk küffar katı olunub ümmet-i Muham-

[1] Muhasara olacak 
[2] Arkadia-kyparissia. 
[3] Karytaena. 
L4] Kalavryta 
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medin birine zarar gelmeyüb fakat bir akrebamız kurşun ile mecruh olub 
ba'dehu savdı [1] Esna-i cengde kaza-i mezbur Kocahaşısı Zaim -0ğlu 
köyünden gelüb tehaşşüd üzere olan küffara tevassut idüb ehl-i İslam 
silah ve eşyalarını bırağub gitmek üzere karar virilüb ve mesfur Koca
başı ehl-i İslamı alub kaza-i mezburda vaki (bir kelime okunamamıştır.) 
Manastırına götilrub ve Rumeli tarafına mürurlariyçün kayıklar tedarüküne 
ademler gönderüb kayıklar gelince ehl-i İslam manastır-ı mezburda ika~ 
met idüb rehabin me'kfüat ve meşrubatlarını virüb hıfz idüb ikramla~ 
rında kusur itmediler Rehabin-i mesfı'.irun kapanub Mora ihtilaline karış~ 
mayub kadimi dahi ziyadesiyle itaat üzere olub bir defa zerre kadar 
hareket-i nahemvarları vaki olmuş değildir. Devlet-i Aliyye'nin sadakası
dır Hatta şehid Ali Paşa [2] Mora fethinde vardıklarında hizmetleri seb
kat ve reayayı Devlet-i Aliyye tarafına cezblerine ve sair guna vafir 
hizmetleri oldu Kayıklar gelmemekle Rumeliye mürurlariçün ehl-i İslam 
Vestice [3] kasabasına vardıklarında kasaba-i mezburede tehaşşüd üzere 
külliyetlu reaya bulunmağla ehl-i islamın idamlarına kasd eylediler Meğer 
Mora reayasının alı'.ifeleriyle Rumeliden getürdükleri hayadid ol hiynde henüz 
gelmişlerdi bu haleti görünce haydutlara bir gayret elivirüb ehl-i İslamın 
mallarını aldıkdan sonra nefslerine dahi kasd itmenize rizamız yokdur deyu 
heman:hayadid-i mesfllrun reaya!ar ile cenge tesaddi ve ehl-i İslamı tahlis ve 
Rumeli canibine tesyir eylediler Saloneya[4] giderler iken ruy-ı deryada 
Venedik reayasınm korsan kayıklarına rast gelüb vafir ceng eylediler ve 
Salone tarafına mürur eylediler Kocabaşı-i mesfllr Zaimoğlu Orlt)f ve 
reayadan havfinden naşi zahirde isyan üzere olub ancak deruni isyana 
rizadade olmayub hatta Mora muhasarası. gününe kadar şayed tedbir 
kabul itler ve kelam isga itler bulunur deyu Trapoliçe de Mütesellim 
yanında idi Kat'-ı ümmid itmeğle reaya isyan eyledikleri gicede firar 
eyledi Saniyen Tırapoliçe muhasarasına Kalavrita reayasiyle varmasiçün 
küffar ve Orlof'dan tenbih olunub limaslahatin bir kaç bin reaya tehaşşüd 
idüb biyhude imrar-ı vakt idüb Tırapoliçe muhasarasına gitmedi 

Keyfiyet-i muhasara-i Vestice an canib-i küffar 

Kasaba-i mezbı'.irede mücavir ve müsafir yüz kadar ehl-i islam bu ... 
lunub Kalavrita kasabası muhasara olduğu günde küffar muhasara idüb 
ehl-i İslam silah ve eşyalarını terk itmek üzere kayıklar ile salone tara~ 
fına.mürur eylediler. 
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(1] savdı= iyi oldu, savuşturdu. 
(2] Bak: Şemsettin Sami, Kamus-ül-A'lam, C. 4, s. 3189 
(3] Vostitsa-Aegion (Korent Körfezinin cenub sahilinde. 
[4J Salona·Amphissa: (Korent körfezinin şimal sahilinde) 
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Keyfiyet·i muhasara-i kasaba-i Kalamata [1] 
an canib·i küffar 

Kasaba-i mezbfırede on beş kadar ehl i İslam bulunub Mayna civa
rında bulunmağla Maynalunun hurfıclarında vire tarikiyle emval ve eşya
larını terk idüb Moton [2] ve koron [3] kal'asına hicret eylediler. 

Keyfiyet·i muhasara·i kasaba~i Enduruse [ 4] 
an canib-i küffar 

Maynalı ve reayadan nufus-ı kesire kasaba-i mezbureyi muhasara 
ve ehl-i İslam kullelerine (kulelerine) tehassun ve üç gün ceng olub ba'
dehu kaza-i mezbfır metropelidi (metropolit) selametlerini tekeffül ve 
tavassut idüb bazıları Moton ve Koron kalelerine gidüb bir kaçı Nişi [5] 
nam çiftliğe varub kullelerine tehassun etmelerile Maynalu ve reaya 
hücum idüb bazılarını esir idüb maadalarını şehid eylediler. 

Keyfiyet·i muhasara-i kasaba-i Mezistre [6] an canib-i 
küffar ve zuhiir·ı su·i tedbir dermiyan-ı· ehali 

Mezistre kasabası cesim olduğundan başka etrafdan dahi bazı ehl-i 
İslam gelüb bin beş yüz kadar asker mevcud iken ve azim iş görecekler 
iken vücilh-i beldeleri tedbirlerinde noksan idüb silah ve emval ve eşya
larını terk kavlile vire şüriltuna .karar ve silahlarını teslim itdikden sonra 
küffar şürilt-i vireye riayet eylemeyüb harb ü darbe kadir olanları ve 
sıbyanı hezar. eziyet ile katı idüb mil.adalarını esir eylediler Badelfeth 
mümkin mertebe esirler tahlis olunub bunca nüfils hice (hiçe) telef oldu
lar hiyn-i mezbilrda elli kadar Arnabud (arnavut) bulunub silahlarını 
virmeyüb Tirapoliçe'ye firar hılal-i rahde bir kaçı şehid olub maadaları 
selamet ile Tırapoliçe'ye vasıl oldular. 

Keyfiyet-i muhasara·i kal'a·i Koron [7] an canib·i küffar 

Berren ve bahren küffar kal'a-i mezbilreyi muhasara vafir gün ceng 
olub bir şey idemeyüb muhasara-i kal'adan feragat ve me'yilsen rah-ı 
idbara şitab eylediler, 

{1] Koron körfezinin şimal sahili civarında. 
[2] Modon-Methoni. (Mora'nın cenup .. batı sahilinde) 
[3] Coron. (Mora'nın cenubundaki iç yarım adadan batıdakinin, cenup doğu.sahilinde). 
[4] Audrousa. (Kalamata'nın hemen şimalinde). 
[S] Nişi. (Kalamatanın hemen batısında), 
[6] Misthra. (Kalamatanın doğusunda). 

[7] Corim. (Moranın cenup batısındaki .yarımadanın doğu sahilinde). 

75 



Türk Tarih Vesikaları 

Keyfiyet~i muhasara·i kal'ai Anavarin [1] an canib~i küffar 

Kal'a-i mezbureyi berren ve Lahren muhasara idüb çend ruz top
larile tazyik ve bir tarafın kal'a dıvarı münhedim olmağla ehl-i kal'a 
selamet-i nefslerini tercih ve vire şurfüile kal'ayı Moskoluya teslim bazı• 
ıarı. Girid ve bazıları İnebahtı taraflarına hicret eylediler. 

Keyfiyet-i muhasara-i kal'a-i Moton [2] an 
canib-i küffar 

Kal'a-i mezbiireyi berren ve bahren edevat-ı harbiyeleriyle küffar 
vafir gün muhasara ve leyi ü nehar tazyik ve istila etmek üzere iken 
zirde zikr olunduğu üzere asker-i İslam zuhur ve inayet-i Hak ile küffarın 
ekserileri tu'me-i şimşir-i gaziyan olub. 

[Bu bahis qıetinde bu kadardır,] 

Keyfiyet·i muhasara-i kasaba-i Tırapoliçe [3] an 
canib-i küffar 

Kasaba-i mezbure makarr-ı Vülat olmağla etrafdan aahi bazı kasa
balar ehalileri gelüb tehaşşüd itmelerile nufus-ı kesire bulunub ve Mora' -
nın imdadına vürud iden askerden Çatalcalı Hacı Ali Ağa askerile 
kasaba-i mezbiirede bulunub vesair Bölükbaşılar mevcud oldukları halde 
yirmi binden mütecaviz küffar bağteten zuhur ve kasaba-i mezbfireyi 
muhasara eylediklerinde hikmet-i Hüda ruzgar ve toz ehl-i İslam üzerine 
gelür iken derceng-i evvel tahvil ve küffar üzerine dönüb ve yek ham
lede cün:Ud-ı nusrat-nümud küffar üzerine Rüstemane hücum ve küffara 
toplarını ancak bir def'a endahteye ruhsat virdiler ve küffar hücum-ı 

islamiyana tak-aver olamayub münhezimen firar eylediler Gelmeleri ve 
gitmeleri ancak nısıf saat müddet oldu ve bu cengde layuad küffar kati 
olundu Bu takdirce Mora Mütesellimi dahi Mora'nın ihtilali zuhuru mü
cerred tekasülü hasebile olmağla tedrici reside-i sem'·i hümayun olub 
şimşir-i adüv - tedmir-i cihandarilerinden kenduye cay-i selamet melhuz 
(mülahaza) eylemeyüb akibet hedef-i siham-ı kaza olacağını mukarrer 
bilmekle şehiden fevtini tercih ve Tiragoliçe cenginde ihtimamı oldu. 
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[1] Navarin- Pylos: aynı yarımadanın batı sahilinde. 
[2] Modon-Methoni: aynı yarımadanın batı sahilinde. 
[3] Tripolis, Mora yarımadasının merkezinde, 
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Zikr·i fütuhat·ı Mora ve halas·ı kal'a·i Balyabadra 
ez muhasara·i küffar 

Balada tahrir olunduğu üzere Balyabadra [1] kal'ası cevanib-i erbaa
sından küffar muhasara idüb ziyadesiyle tazyik itmişken mahsur olan 
Gastun ve Badra ahalileri sefaini Mosko ve şerare-i nar-ı fitne vardıkca 
iştidad olacağını tecviz ltmedikleri gibi mahsur oldukları halde dahi 
fütılrları zahir olmuşiken Rumeli canibine ber tarikiyle imdad niyazına 
teşebbüs olunsa munasibdir diyu gücile rıza-dade olub ancak gitmeğe 
kimesne cesaret itmediğından kal'ada birinin bir Rum hizmetkarı bulunup 
Kestel'e (2] varub gelmek üzere elli guruşa riza virüb çokluk itimad 
olunmazdı ancak ez-zarurat tübih-ül-mahzurat <<.:..ıl.J_,..ı.Jı Lf .:..ıiJ_,_,..2! I» [3] feh
vasınca Rumeli tarafından asker havf idüb ge1memek kaydında olmamala
riçün yazılan tahrirat küffar kesret üzere olmayub üç yüz beş yüz mik
darı asker imdadımıza gelse perişan olacakları zahirdir deyu imdada 
gelmelerini tergibgılne tahrirat yazılub nisf-ül-leylde yağmurlu karanlık bir 
gicede mesffır kal'adan çıkarılub hezar meşakkat ile küffarın meterisleri 
içinden mürur ve iki. saat mesafede leb-i deryada olan Kestel'e varub 
Kestel bir dürlü muhasara olmamağla bahren tahriratı Rumeli Kestel'ine 
irsal ve andan lnebahtı'ya gönderdiler Ancak mesffır ile kavlimiz geru 
gelmek idi Avdet etmedığınc:İan Rum olmak hasebiyle gitmediğine zahib 
olduk Badelfeth gitdiği malfım olub mesfılr Kestel'e varub ve İmdad 
hususuna ihtimam edüb ve Kestel'de .İslam ile müşerref olub ve imda
dımıza, gelen askerle gelüb ceng esnasında şehid oldu Ber minval-i mu
harrer geru gelüb haber getürmemekle şübhe arız olduğundan ahar bir 
kimesne gitmesine teşebbüs olundu Ehl-i kal'a sıl-i tedbir idüb gitmeğe 
tedarük olunan bi.r kimesne bir ata süvar olub gece ile bir takrib kal'a 
kapusundan huruç idüb. sür'at ile mürur ider deyu azimetini tecviz 
eylediler Süvari-i mezbur dahi ber namat-ı muharrer kapudan hürılc kırk 
adım kadar mahalle vardıkda küffar mezkuru ve atı kurşun ile bir kaç 
yerlerinde mecruh edüb at tüfenkler sadasmdan geru kal'a kapusuna 
dönüb içeruya alındı herif şehid oldu At savdı Küffar dahi bu sebebden 
istihkam virüb ziyade tazyika mübaderet eylemekleriyle yine Rumeli 
tarafına adem irsaline ihtimam ve iki kimesne iki at ile tedarük olunub 
ittifak! [4] suvaran-ı mazburan kal'a kapusunda müheyya durub ve nev~i 

[1] Patras. 
[2] Patras şehrinin şimal doğusunda, Korent körfezinin birbirine en. ziyade yaklaştık

ları karşılıklı iki sahilinde, cenupta Mora Kestel-i - Ch. au de Moree, şimalda Rumeli 
kestel'i • Ch. au de Rumelie bulunmaktadır. 

[3] Metinde ..::.ı..ı;JA 1 şeklinde geçen kelime arapçadaki istimaline göre ..:;ı_,y..s\ 1 olacak. 
[4] Tesadufi, rastgele İrıanasına alınmıştır. 

11 



Türk Tarih Veslkalari 

suhUlet ile kal'anın hendeğine bir mikdar tüfenk endaz konulub bunlar 
gerek kal'a bedenlerinde olanlar tavsiye olundukları üzere yekzeban 
imdadımız geldi deyu Gülbank-i Muhammediyi ilan eyleyerek cümle 
topları ve tüfenkleri endahte birle Allah Allah kelimesiyle velvele endaze 
agaz olundukda küffar sahih sanub varoşu ehl-i İslam zabt itmeme~ 
daiyesile meterislerinden huruc ve varoş tarafına şitab eyledikleri hiynde 
küffardan hali kalmış tarafdan suvaran-ı mezburan bab-ı kal'adan hun1c 
ve sür'at eylediklerini küffar müşahede edince akab-glrleri oldukda 
cenab-ı Hakkın inayetle (inayetile) yetişmeyüb Mora Kestel'ine· seli'ımet ile 
vardıklarında meğer Rumeli'den mukaddemki tahriratımız ile Türk ve 
arnabud mahlı1ten üç yüz elli kadar asker Kestel' e [1] gelmişler idi Kası
dan-ı nierkumana sipariş olunduğu üzere asker ile gelcekierinde vaktı 

tayin eyleyerk ve gelecekleri gün malumlarımız olmak içün fanus ile. ilan 
ve sabaha karib geleler deyu tavsiyemiz üzere gelüb kal'anın dahi mu
hasarası mübarek yevm-i cum'a idi On dokuz gün olmuş idi Asker-i 
mezbı1r berminval-i muharrer gelüb endahte-i tüfenge mübaderetlerini 
balay-ı buruc. ı kal' ada olan asker gördükde mahsur olan askerden harb ü 

darba kaadir olanlar derhal müste!nen billah .uı4 l~~ .. sell-i seyf kal'a
dan huruc ve küffar üzerine cevanib-i erbaadan hucum ve küffarın mete
rislerini zabt küffar dahi münhezimen firar ve varoŞa tehassun ve dokuz 
pare topları ahz olunub kal' aya nakl olundu Ancak küffar varoşu. zabt 
ve kesret üzere olmalarile yine hucum edecekleri numayan olmağla her 
tarafdan varoşa ateş virilüb küffar havflerinden kimi berren kimi seva
hile olan yüz kadar izbandud sefayinine süvar ve firar ve derhal 
varoş dahi zabt olunub imdadımıza vürud iden iki Arnabud bölük
başılariyle Türk bölükbaşılar Rüstemane ceng idüb amme cenglerini 
tahsin eyledıler Bahusus Arnabud Mustafa Korica bu takdirce mahsur 
olan asker açlıkdan ve mesaib-i muhasaradan za1f-ı halleri olmakla 
ve vün1d eden imdad dahi kafü olmakla bu kadar nusrat ile iktifa 
olundu ceng-i mezburda küffardan çokluk kırılmayub ehl-i İslamdan 
dahi beş altı şehid olkadar mecruh dahi olub küffara cenab-ı Hak bir 
havf virüb birbirini basarak firar eylediler F eth- i mezbı1r seksaQ üç 
senesinin evasıt-ı zilhiccesinde mübarek yevm-i cum'ada vaki[2] olub ahir 
günü küffarın Kızıl yumurta günleri olmağla yevm-i mezbfirda kal'aya 
istila itmek hı1lyalarında güzeran itmekle taze kuzu ve beyza-i ahmere 
ziyadesiyle tekellüf idüb cem' itmişler idi Cümlesi ehl-i İslama kısmet oldu 
On dokuz gün aclıkdan helak rütbesinde olan ümmeti muhammed kulla
rına cenab-ı Hak bu yüzden ziyafet inayet idüb fakir-i pürtaksir dahi 
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[1 J Rumeli kesteli. 
[2] Nisan 1770. 
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rabıtasizliğini görüb nefret idüb ba'd-el-feth civarda vaki İnebahtı [1] 
canibine hicret idüb ba'd-el-feth küffarın- tayin virdiği. defter bulunub 
ruzmerre yirmi dört bin kefereye tayin virilürdü. 

İrsal-i asker an canib-i Badra ez beray-i f eth-i 
kasaba-i Gastun 

Badra kal'ası muhasaradan halasından birkaç gün sonra mahfazasına 
(muhafazasına) tayin olunan Selanik Mutasarrıfı Yenişehirli Devletlu Ali 
Paşa [2] Efendimiz vüruduna kadar Mora imdadına teradüfen vürud iden 
Türk ve Arnabut askeri ol vakta gelince beş bin kara askeri gelmiş idi 
Paşay-ı müşarünileyh bazı sebeb ile asker-i mezburu tenfir ve Gastun 
fethine birisi gitmeyüb fakat kapusu halkından ve Gastun ahalilerinden 
iki yüz otuz kadar asker tayin idüb asker-i-mezbur dahi Paşa Efendimiz 
geliyor biz konakcıfarıyuz deyu tevatür virmeleriyle kulub-ı küffara deh
şet elivirüb kasaba-i mezbilreden firar itmelerile asker-i mezbur derun-ı 
kasabaya duhUI ve zabt idüb etrafdan reaya gelüb ray alub birkaç gün 
bu hal üzere iken müşarünileyh zuhür itmemekle imdad dahi gelmemekle 
etrafdan küffar tehaşşüd ve kasabaya hücum idüb azim ceng olub ehl-i 
İslamdan dört beş şehid ol kadar mecruh dahi olub küffardan vafiri kati 
olunub ancak çokluk olmakla ehl-i İslam kasabayı terk ve Badra tarafına 
firar eylediler Asker-i mezburun reayadan istima eyleyerek rivayetleri 
kasaba-i mezburede olan Delikli Baba türbesine hiyanet kasdile bir 
kefere içine girüb tebevvül iqüb türbe kapusundan çıkar iken belinde 
olan biştovu ateş alub helak oldu ve ber minval-i muharrer asker-i 
mezkur münhezimen Badraya gelmekle Badrada mevcud bulunan askere 
bir gayret eliverü.b imdada gelen askerden ve Badra ve Gastun ahali
lerinden bin beş yüz kadar asker Gastun tarafına şitab vardıklarında 
an-ı vahid içinde kagabayı feth ve zabt ve Venediklu reayasından firar 
iderler iken leb-i deryada olan kulleye (kuleye) yüz elli beş nefer 
kapanub azim ceng olub inayet-i Hak ile asker-i İslam cümlesini istlsal 
eylediler. 

Feth··İ Kasaba-i Vestice 

İrade-i Serasker-i zafer- eserleriyle Arnabud askerinden ehl-i ırz ve 
gayur Papoli nam kimesneyi tayin idüb küffar-ı usat bir manastıra 

tahassun ve cenge agaz itmeleriyle mezkilr bölükbaşı sıfat ı garibelerile 

{l] İnebahtı: Nauprate-Lepante. 
[2] Bak: Mehmed Süreyya, Sicill-i Osman!, C. 3, s. 545-546. 
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bir mikdar asker gicelerile manastır üzerine çıkarub yukarıdan aşağı 
vafir cenk olub manastırı feth ve cümle küffarı katı idüb reayasına 
istimalet ve ray verildi. 

Feth-i kasaba-i Kalavrita 

Bir koluna Arnabud Çapar Süleyman ve bir kolundan mezbı1r Pa
poli tayin olunub mezkur Çapar Süleyman tarafını ba'dez-zubur ahar 
tarafa tayin olunub Papoli cümle kazayı feth idüb reayasına ray ve isti:;, 
malet virüb mahfazasına (muhafazasına) kiyam idüb her halde kaza-yi 
mezbı1ru siyanet idüb reaya-perver ve gayur bir adem olub sezavar"i 
inayetdir. 

Halas-ı kal'a-i Moton ez muhasara-i küffar ve inhi'zam-ı 
küffar der pişgah-ı kal'a 

Kal'a-i mezbur müddet-i vafiredenberu mahsur olub hüffar istila it
mek üzere iken Mora imdadına vürı1d eden· Yenişehirli Gazi Hacı Os
man Bey ve Dergiih-ı Ali kapucubaşılarından Gazi İsmail Ağa ve Çatal
calı Gazi Hacı Ali Ağa ve . . . • . . . . . . Gazi Beyzade · Ağa ve sair 
asakir-i Beyzade Ağa Tırapoli'çe mahfazasına (muhafazasına) kıyam idüb 

maadaları müsteinen billah .i:'ıı~ l::s=-- Moton tarafına azimet ve hılal-i rah
de vaki Mermeriye derbendini sedd iden küffarı der ceng-i evvel ürkü
düb derbend levs-i küffardan hali kalmağla asker-i İslam ubı1r ve Moton 
tarafına şitab eylediler ve hafi olmaya ki asker-i mezbı1r altı yedi bin 
olub ve küffar kal'a-i mezbı1run muhasarasında bin Moskolu ile Manyalu ve 
Rumeli haydudları ve Bahr-ı Sefid adalarından ve Mora reayasından te
cemmü iden otuz binden mütecaviz olub otuz altı pare top ve humba
ralarile kal'ayı leyl ü nehar tazyik asker-i İslam dahi vürud ve derhal 
beş def'a bir günde küffara hücum ve geru çekilüb ihtimamda kusur 
itmediler ancak küffar ziyade olmağla tefrikaları mümkün olmayub kal' -
da mahsur olanlar bu hali müşahede idince maazallah 4'.ııbl... bu asker 
bozulur ise nice zaman mürurundan sonra bize imdad gelmez ve küffar 
kal'aya istila ideceğini idrak itmelerile ölmece kal'adeın üç yuz mik
darı asker-i nusrat-eser hurı1c ve doğru küffarın topları üzerine hücum 
ve tedbirleri muvafık-ı takdir gelmekle derhal cümle topları ve edevat-ı 
harbiyelerini zabt ve imdada vürud eden asker dahi hücum ve Rüstema
ne ceng olub ve bin nefer Moskoludan haber vermeğe bir neferi sağ 
kalmayub cümlesi istısal olundu ve sair küffardan layüad küffar katı 

olunub bakiyyet-üs-süyı1f olanlar firar idüb rüesa-i asker ve neferat ceng 
(Arkası var) 
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