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❖ Sakız Adası 
 

Yüzölçümü olarak Ege Denizinin beşinci büyük adasıdır. Karaburun 
Yarımadası’nın karşısında bulunmaktadır. Türkiye sahillerine 6 km 
uzaklıktadır. Bugün, Sakız Adası’nın nüfusu yaklaşık 55.000’dir.Ada, damla 
sakızı ağaçları ile ünlüdür. Diğer ismi Hora’dır.  Mitolojiye dayandırılan ismi 
Chioni’dan gelen İngilizce Chios şeklindedir. İlyada ve Odesa Destanı’nın 
yazarı Homeros’un, Sakız Adası’nda doğduğu rivayet edilir. 

Sakız Adası’nda irili ufaklı 66 köy vardır.  Tarihte, bu köyler korsanlardan 
korunmak için kale şeklinde inşaa edilmiştir.   

Adanın hakimiyeti tarih boyunca el değiştirmiştir. Akalar, Persler, Roma, 
Bizans, Selçuklular, Latinler, Cenevizliler, Sicilyalılar, Cenovalılar, Timur, 
Papalık, Floransa, Malta, Rus, Fransız egemenliğine girmiş. Bunların içinde en 
uzun, en adil, müreffeh ve özgür yaşadıkları dönem Osmanlı egemenliği 
olmuş.  

1821 yılında çıkan isyan çok kan dökülmesine sebep olmuş.  

Bâzı Yunan kaynaklarına göre Osmanlı Ordusu tarafından 11 Nisan 1822 
târihinde başlatılan harekâtta, adada yaşayan 42.000 Sakızlı katledildi, 
50.000 kişi esir alınıp 23.000 kişi sürgüne gönderildi. Bu ayaklanma 
Avrupa’nın önde gelen sanatçılarını da etkiledi. Eugéne Delacroix’nın“Les 
Massacre de Scio” adlı meşhur tablosu ve Victor Hugo’nun “L’Enfant” şiiri 
Sakız İsyânını konu almıştır.  

Bu eser Sakız Adasındaki isyan sırasında tutulan bir günlüktür. Olayların iç 
yüzünün kaydı olması açısından son derecede önemlidir.  

Günlüğün Sakız Adası Muhafızı Muhammed Emin Vahid Paşa tarafından 
kaleme alındığına dair görüş kuvvetlidir.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



❖ Muahmmed Emin Vahid Paşa 
Vezirlerin zekîlerinden olup annesi Kilis'ten, babası İstanbul'da Baltacı 
kısmındandır. Bir çok siyasî me'mûriyetlerde  bulunmuştur. 1221 (1806) 
senesinde hususî murahhas olarak Napolyon'a gönderilmiştir. Basılmış güzel 
bir sefaretnamesi vardır. 1244 (1828) tarihinde (Kal'a-i Sultaniye) 
Çanakkale'de vefat etmiştir. Geyikli köyünde medfundur. (Minhâcü'r-Rümat) 
isminde basılmamış bir eseri ve bâzı şiirleri olduğu gibi Osmanlı Devleti - 
İngiltere musalâhasına dair takrîr tarzında bir risalesi ve (Mirkatü'l-Münâcât) 
isminde (Kaside-i Dimyatiye) şerhi vardır. 

(Vak'a-yi Sakız) ismindeki basılmış tarihçe de bu zâtındır ki Mahrukî Ali 
Paşa'ya adem-i muavenetini örtmek için yazmıştır. Bu eser 1237 (1822) 
tarihindeki Rum fetretinde muhafızı bulunduğu Sakız Adasında  karada 
cereyan eden olayları beyan edici olup (Târih-  Vak'ayi Cezire-i 
Sakız)terkibinin noktalı harfleri olaya tarihtir. (Bursalı Mehmed Tahir Efendi - 
Osmanlı Müellifleri_III (haz. İsmail Özen) Sayfa : 154/170) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



❖ Tarih-i Vak’a-i Sakız 
1821 yılındaki isyanın öncesi ve isyan esnasından adada yaşanan hadiseleri 
anlatan bu eser, (Mekteb-i Sanayi matbaasında) (Fi on üç sefer 1290) tarih 
kaydıyla basılmıştır. Eserin başka nüshaları da vardır.  

Bu çalışmaya esas alınan nüshanın aslı alınmış sayfa düzeninde okunuşu yine 
sayfa düzeninde günümüz Türkçesi çalışılmış son bölüme bir lügatçe 
çıkarılmıştır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Tarih-i Vak’a-i Sakız 
 
(2) 

Memalik-i mahruse-i Osmanîye’de  sakin rum milleti gûya inan-ı tasarruf 
bilâd-ı rum illerine girecek zaman duhul etmiş olduğundan bu sevda-yı ham 
ile bin iki yüz otuz altı senesinde isyan ve tuğyana kıyam edip iptida-yı emirde 
İstanbul şehri etrafını bir gece bağteten kırk elli yerinden tutuşturarak 
badehu taraf, taraf oldukları mahallerde ehl-i İslam’ı itlâf ve izhaka zünnar-
bend-i ittifak oldukları ber-takrip meydana çıkmakla bu ateş-i fitne ve fesat 
şerare-feşan-ı sair emsar ve bilâd olmazdan mukaddem olunan tedbir-i 
isabet-pezir ile ol vakit  

Rum Patrik’i bulunan (Grigoryus) un ve kavm-i mezkûrun sair  

 

----------------------------------------- 
 
 

(2) 

Mübarek Osmanlı Mülkünde oturan Rum milleti, sanki artık bağımsızlıklarını 

kazandıkları, Rum beldelerine girebilecekleri zamanın gelmiş olduğuna 

(kendilerini inandırıp) bu ham-hayal, olmaz sevda ile bin iki yüz otuz altı 

senesinde ayaklandılar. İsyan ve azgınlıklarına önce İstanbul şehrinin kenar 

semtlerine ani bir gece baskınıyla kırk elli yerden tutuşturup yangın çıkararak 

başladılar. Daha sonra kendilerinin yaşadığı yerlerdeki Müslümanları 

öldürmek üzere aralarında ittifak yaptıkları meydana çıktı. Bunun üzerine bu 

fitne ve fesat ateşi diğer yerlere, beldelere sıçrayacak bir kıvılcıma 

dönüşmeden önce isabetli tedbirler alındı.  

O zamanda Rum Patrik'i olan Gregorius’un ve bahsi geçen kavmin diğer ileri 

gelenlerinin yakalanıp cezalandırılmasına girişildi. 

 

 

 

 

 



 



(3) 

ileri gelenlerinin istîsaline mübaderet ve ol esnada Kalas İskelesi ve 
havalisinde bulunan ehl-i İslâm’ın mal ve canlarına Boğdan Voyvodası 
bulunan Mihal itale-i dest-i hıyanet eylemekten nâşi Rumeli ve Eflâk ve 
Boğdan reayalarından bir hareket vukua gelmemesi için o taraflara medd-i 
nazar-ı dikkat ve bazı tertibat tanzimiyle himmet olunmuştur. 

Bunu müteakiben Çamlıca adası sefaini cezire-i saire-i Bahr-i Sefidin rum 
gemilerine sergerde olarak sene-i mezbure cemaziyel ahırının nihayetlerinde 
cümlesi birden gemilerine nev icad bayraklar küşadıyla takım takım ruy-i 
deryayı geşt ü güzar ve rast geldikleri huccac ve tüccar sefinelerine iras-ı 
hasar etmeğe başladıklarından tarik-i bahr’de selametle amed şüd düşvâr ve 
sevahilde mütemekkin ehl-i İslâm vesveseye dûçar oldu. Bunlardan bir takımı 
yirmi dört kıt’a gemi ile Sakız ceziresinin Paşaçeşmesi pişgâhına gelip Sakız 
ahali-i gayri müslimesiyle mükâlemeye başlamalarıyla hal ve kallerinden 
cezire-i mezburede kâin bir miktar ehl-i İslam pirelenip tezelden 
celbeyledikleri Sakız metropolidi ile kocabaşı ve tüccar makulesinden kırk 
kadar kimseyi kale içinde hapsetmeleriyle 

----------------------------------------- 
(3) 

O esnada Kalas İskelesi havalisinde bulunan Müslümanların mal ve canları 

(tehlikedeydi). Boğdan Voyvodası Mihal hıyanet elini onlara doğru uzatmıştı. 

Rumeli, Eflak ve Boğdan (Romanya) halkından (isyana katılacak) bir hareket 

meydana gelmemesi için nazarı dikkatler o tarafa çevrilmişti. Bazı tertibat 

alınmasına gayret edildi. 

Bu olayları takip eden günlerde Çamlıca Adasının gemileri, diğer Akdeniz 

adalarına ait gemilere öncülük etti. O senenin mayıs ayının sonlarında hepsi 

birden (devlete aidiyeti belirten bayrakları indirip) gemilerine kendi icatları 

olan yeni bir bayrak çektiler. Bu bayraklarla deniz yüzünde gelip gitmeye 

başladılar. (Deniz geliş gidişlerinde) rastladıkları ticaret gemilerine, hacı 

taşıyan yolcu gemilerine saldırmaya zarar vermeye başladılar. Deniz yolunda 

can ve mal güvenliği kalmadı. Yakın sahillerde oturan Müslümanlar korku ve 

vesveseye düştü.  

Bunlardan bir takımı yirmi dört parça gemiyle Sakız Adası önlerine geldi. 

Sakızda yaşayan gayrimüslim ahaliyle konuşmaya başladılar. Halleri ve 

konuşmaları şüpheliydi. Adada yaşayan bir miktar Müslüman bunların 

durumundan tedirgin oldu. Hızlıca Sakız'ın dini lideri Metropolit, Kocabaş 

denilen dini konuda ileri gelenlerden ve tüccarlardan kırk kadar kişiyi kale 

içine alıp tutukladılar. 



 



(4) 

Süfun-ı eşkıya hoş amedi sadasıyla oradan çözülüp gitti. 

Bu keyfiyet arz ve inha olunarak Sakız muhafazası için miktar-ı kâfi asker 
istenilmiş ve Akdeniz’in bu keyfiyeti nezd-i devlette reside-i rütbe-i tevatür  
ve iştihar olmasıyla Suğla sancağı mütesellimi İlyas zade Hacı İlyas Ağa Sakız 
Adası muhafazasına ve riyale-i humayun kaptanı Tömbek zade Ali Bey 
başbuğluğunda tezelden beş on sefine dahi ızbandut namına olan maruzzikir  
eşkıya gemileri muahazesine memur ve tayin olunmuştur. 

İlyas zade ötedenberi mahallinde ziraat ve haraset ile me’lûf rençber ağası 
olup kavga usulü bilmediği ve yerinden ayrılmayı istemediği eclden 
memuriyet-i merkumdan isti’fa  kaydına düşüp hezar zor ve zar ile Çeşme 
Yakasına gelir gelmez Sisam adası ahali-i hıristiyanisi izhar-ı isyan eylediği  
içlerinden ber-takrib kaçıp gelmiş olan hakim ve voyvodası ihbar ve takrir 
etmiş olmalarına mebni evvel be evvel Sisam usatının haklarından gelinip 
badehu eşkıya-yı sairenin hadleri bildirilmek irade ve bu vesileyle ağa 
mumaileyh   

----------------------------------------- 
(4) 

Gemilerle gelen eşkıya, hoş geldiniz sesleri (arasında) oradan çözülüp gitti. 

Durum İstanbul'a bildirildi, devletin merkezi gelişmelerden haberdar edildi. 

Sakız Adası kalesinin korunması için yeterli sayıda asker istendi. Akdeniz'in 

durumu devletin (her kademesinin bilgisi olacak derecede) yaygın bir şekilde 

biliniyordu. Bunun üzerine Suğla sancağı kaymakamı İlyas-zade Hacı İlyas 

Ağa Sakız Adası muhafızlığına gönderildi. Padişahın tümamiral (gemisi) 

kaptanı Tömbek-zade Ali Bey komutasında beş on gemi çabukça bahsi geçen 

Rum Korsan gemilerini yakalamak vazifesiyle tayin edildi. 

İlyas-zade öteden beri bulunduğu yerde ziraat ve çiftçilikle uğraşır, rençper 

ağası bir adamdı. Savaş ve kavga usulü bilmezdi. Bulunduğu yerden ayrılmak 

istemiyordu. Bu yüzden tayin olduğu görevden istifa derdine düşmüştü. Zar 

zor bin bir müşkülatla Çeşme'ye kadar geldi. Gelir gelmez Sisam Adasının 

hâkim ve Voyvodası adada çıkan Hıristiyan isyanından kaçıp geldikleri 

haberini verdi. Bu habere binaen öncelikle Sisam asilerinin hakkından 

gelmeye daha sonra diğer eşkıyanın haddini bildirmeye karar verdi.  

 

 



 



(5)  

Kuşadası canibine iade olunmuş ve gaza niyetiyle Sisam karşısındaki (Çakıllı) 
karyesine tecemmu etmiş olan külliyetli asakir Sisam adasına geçmek üzere 
donanma maiyetinde bulunan dokuz kıt’a tüccar gemilerine girmiş idi. Ancak 
Mora taraflarında ihtilâl zuhur etmekten naşi takdim-il elzem alel lazım 
kaidesince donanma-yı humayun’un Mora tarafında gitmesi babında 
muahhare-i emr-i celil vürud etmiş olduğundan oradan kalkarak İstanköy 
sularına doğru azimet etti. Fakat eşkıya gemileri zikrolunan dokuz kıt’a 
geminin donanmadan ayrıldıklarını görünce üzerlerine hücum ettiler. Bu 
dokuz gemiden biri gayet yörük uskuna olmak hasebiyle yelkenlerin 
doldurup dünbale-rev donanma olarak kurtulmuş ve maadasını idare 
edemediklerinden rue’sa ve zabitanı ittifakla ateş verilmiş ve mukaddemce 
dahi Bektaş Kaptanın süvar olduğu iki alabandalı bir kebir kalyon Suğra kalesi 
açıklarında yalnız yatar olduğu halde eşkıya tarafından yakılmıştır. 

Izbandut gemilerine vermiş oldukları patenta kâğıtlarından Çamlıca 
Kocabaşıları (Kirya Kuriza) ve (Anagonisti Rafna) ile Kançılar makamında olan 
(Corci)  

 ----------------------------------------- 
 
(5)  

Bu durum çerçevesinde İlyas Ağa Kuşadası tarafına gönderildi. Savaşmak 

üzere (çevre bölgelerden getirilmiş) külliyetli miktarda asker Çakıllı köyünde 

toplanmıştı. Bu askerler Sisam adasına geçmek üzere donanma maiyetinde 

bulunan dokuz ticaret gemisine bindirildiler. Ancak Mora tarafındaki isyan 

üzerine (istikamet değiştirildi). Elzem olan lazım olandan önce gelir 

kaidesine uyulmuştu. Daha sonra Donamayı Hümayunun Mora tarafına 

gitmesine dair Padişah emri geldiği için bu dokuz gemi İstanköy sularına 

yöneldi. Fakat korsan gemileri bu dokuz geminin donanmadan ayrıldığını 

görünce üzerilerine hücum etti.  İçlerinde biri hızlı bir Uskuna gemisiydi. 

Hücumu görünce yelkenlerini doldurup süratle donanma gemilerinin peşine 

düşerek (korsan saldırısından) kurtulmayı (başardı).  Diğer gemiler 

korsanların elinden kurtulamayacağını anlayınca reislerinin ve subayların 

ortaklaşa aldıkları kararla yakıldı. Daha önce Sugra Kalesi açıklarında 

demirlemiş duran Bektaş Kaptanın süvarisi olduğu iki alabandalı büyük bir 

kalyon eşkıya saldırısına uğramış ve yakılmıştı.  

Çamlıca Adası idarecilerinden Kirya Kuriza ve Anagonisti Rafna isimli 

Kocabaşlar Izbandut (Rum korsan) Gemilerine patenta (denilen gemi 

belgesini) vermeye yetkiliydiler. Ayrıca Corci adında elçilik görevlisi, kançılar 

makamındaydı.  
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imzalarıyla bir kâğıdın suret-i tercümesine dest-res olunmakla bî-ibâretihâ 
işbu tarihçeye derci münasip görüldü. 

“Suret-i Tercüme” 

Benam-ı Huda işbu vechile tahrir ve inha ederiz ki dört yüz seneden beri Rum 
milleti kölelik ile islamın zirdest hükümetinde muztar ve mahkûm olup bu 
esirlikten halâs ve giriftar oldukları selasil-i riayetten rehayab olmaları 
zımnında cümlesi yek dil ve yek niyet silâha el uzatıp taraf taraf bu arzu ile 
hemsaz oldular. Çamlıca sekenesi cenge hazır ve amade ve bu hususta 
Çamlıcalılar rüesa olmak şartıyla maslahat-ı karar dade olmakla 
gayretimizden hiç bir şeye ihtiyacımız olmayarak, işte mübaşeret ve şuru’ 
ettik ve çünki bizler cezire-i mezbureyi idare edenleriz. Cümlesinin sergerdesi 
olduğumuz halde bu defa on iki pare top ve sair-i ince eslihayı müştemil yeni 
icat bayrakla (Ezkule) tabir olunan bir kandinin süvarisi (Nikola) veled-i 
Yorgi’ye izin verdik ki işimiz zuhur eden mahalde hizmet ederek rum 
milletinin bu hususlarına bakıp müslümanlar ile berr ve bahrde halasımıza 
kadar cenk ve cidal ve azatlığımız mukarrer oluncaya değin lüzum-u 
muharebe 

----------------------------------------- 

(6) 

Bu üçünün imzasıyla (çevrede etkili herkese gönderilen) bir mektup (veya 

beyanname niteliğinde bir yazı) ele geçirilmişti. Bu yazının kelimesi kelimesine 

tercüme edilerek buraya alınması uygun görüldü. Yazı şöyle diyordu: [Huda'nın 

adıyla. Şu durumu yazar ve söyleriz ki Rum Milleti olarak dört yüz seneden beri 

İslam'ın elinde köleyiz. Onların hükmünün altında (yaşamaya) mecbur ve 

mahkûmuz. (Rum Milleti) bu esirlikten kurtulmak ve düştükleri köle 

mertebesinden reha bulmak için hep birden tek dil ve tek niyet hâlinde silaha 

sarılmak (kararı aldı). Bütün taraflarda bu arzu üzerinde birleştiler. Çamlıca 

ahalisi savaşa hazır ve amadedir. Savaşın önderliğini Çamlıca ahalisi yapmak 

şartıyla (bu savaşa katılmak) kararındayız. Gayretimiz ve (azmimiz tamdır) hiçbir 

şeye ihtiyacımız yoktur. (Bu konuda birbirimizle görüştük ve ilk adımı attık. Çünkü 

(bu bildiride imzası olan) bizler Çamlıca adasının yöneticileriyiz. Ada halkının 

hepsini (temsil etmekteyiz ve onların) lideri durumundayız. On iki parça top ve 

diğer hafif silahları olan (Ezkule) adındaki bir kandid cinsi gemiyi, yeni 

(tasarladığımız) bayrağımızı çekerek, Yorgi'nin oğlu Nikola'nın emrine verdik. 

Geminin süvarisi olarak onu tayin ettik. Amacımız, ihtiyacımızı karşılaması, buna 

hizmet etmesi, Rum Milletinin Müslümanlarla denizde ve karada esaretten 

kurtuluncaya kadar savaşması, çarpışması, hürriyetimiz kesinleşinceye kadar 

muharebenin gereği  
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ve mücadeleyi istikmal ede. İmdi düvel-i nasaranın berr ve bahrde 
kumandanları işimize halel getirmeyip mümkünse bize ianet eylemeleri 
yahut işimize karışmamaları niyazımızdır. Zira bizim muradımız Osmanlı’nın 
köleliğinden kurtulmak olup bu cihetle hakk-ı yedimiz de bulunduğundan 
bize mâni ve müzahim olmamaları iktiza eder.) 

Anifen hâme güzar iş’ar olunduğu üzere Mora’ya memur ve donanma-yı 
humayun esna-i rahta mülaki oldukları Mısır sefineleriyle elli kıt’aya baliğ 
olduktan sonra İstanköy açıklarında ufak tefek yüz beş pare eşkıya gemilerine 
tesadüf etti. Donanma-yı humayun rüzgâr üstünde bulunduktan başka 
İstanköy kalesi toplarıyla eşkıya teknelerini Bodrum sahilinde sıkıştırdığından 
kaptanlar murat edinse gark ve hark etmeleri asan idi. Fakat usatın ihrak ve 
imrar eylediği altı kıt’a ateş gemilerinden korunmak tedbiriyle iktifa ve birkaç 
gün sonra İstanköy arkasında ve çoban adası pişgâhında yine bu takıma 
tesadüflerinde imhal ve müsaade ederek oradan Balibadra (Yunanistan 
sahilindedir) açıklarına kadar gittiler ve Preveze tarafında Kaptan-ı humayun 
kaptanı Nasuh 

----------------------------------------- 
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ne ise yerine getirip tamamlamasıdır. Şu hâlde, Hıristiyan devletlerinin 

kumandanlarının denizde ve karada işimize müdahale edip zarar 

vermemelerini, mümkünse bize yardım etmelerini veya işimize 

karışmamalarını istiyoruz. Çünkü bizim amacımız Osmanlının köleliğinden 

kurtulmaktır. Buna hakkımız da vardır. Bu yüzden bize mâni olmamaları 

sıkıntı vermemeleri gerekir] 

Yukarda yazıldığı ve işaret edildiği gibi Donanmayı Hümayun Mora üzerine 

gönderilmişti. Yol esnasında (yardıma gelen) Mısır Gemileriyle birleşip elli 

kıtaya ulaştılar. Donanma İstanköy açıklarında eşkıya gemileriyle karşılaştı. 

İrili ufaklı yüz beş parça gemiydi. Rüzgâr Donanma gemilerinin işine 

yarayacak istikametten esiyordu. İstanköy sahillerini topa tuttular. Eşkıya 

teknelerini Bodrum sahiline sıkıştırdılar. Kaptanlar isteseydi bunların 

(tamamının) yakılıp batırılmaları kolaydı. Fakat asilerin yakıp üzerlerine 

gönderdiği altı kıta ateş gemisinden korunmak tedbiri olsun diye (eşkıya 

gemilerinin üzerine gidilmedi). Birkaç gün sonra İstanköy arkasında kalan 

Çoban Adası önlerinde aynı eşkıya gemileriyle yine karşılaştılar. Orada da 

(üzerlerine gidilmeyerek) uzaklaşmaları için hem mühlet verildi hem çekip 

gitmelerine izin verildi. (Eşkıya gemileri) oradan (Yunanistan sahillerinde ki) 

Balibadra açıklarına kadar uzaklaştılar.  
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zade maiyetiyle Yanya maslahatı için lenger-endaz olan süfun-u humayunu 
alarak oradan sağa sola bakıp doğru Bahr-i Sefid boğazına geldiler. Ötedenberi 
Mora ve tevabii matmah-ı enzarı olan Rusya bu bahane ile nakz-ı ahd ve ilân-ı 
harp etmek ve belki düvel-i sairenin her biri bir takke kapmağa çalışmak ihtimali 
dahi hatıra geldiğinden serhadat-ı bahriyenin gereği gibi takviye ve tahkimine 
bakıldı.  

Sakız ceziresi muhafazasına Aydın ve Saruhan ve Suğla sancakları kazasından 
yedi yüz elli asker tertip ve tayin olunmuş ise de cezire-i mezkûrede eli ayağı 
tutar seksen bin kadar ahali-i hıristiyan olup mecmuu rical-i islamın adedi bin 
nefere baliğ olmaz derece ekall-i kalil olduğundan emr-i muhafazaya kıyam ve 
tanzim-i mühimmat-ı harbiyeye sa’y ve ikdam edecek sahib-i tedbir bir vezir ile 
maan bir kaç bin asker tayin ve irsal olunması ba-mahzur(?) ve ve i’lâm tekrar be 
tekrar adamlar irsal ve istirham olunmakla İstanköy adasında ve sade pira-yı 
ikamet ve aram olan paşalardan Hanya ve Rasmu muhafız-ı sabıkı Seyyid 
Muhammed Emin Vahid Paşa bi-l intihab sene-i mezbûre zilkadesi evailinde ibka 
–i vezaretle muhafazaya memur 

----------------------------------------- 
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Donanmayı Hümayun Yanya meselesinden dolayı Preveze tarafında demir atmış 

durumdaydı. Donanma Komutanı Nasuh-zade bu gemileri alarak maiyetiyle beraber, 

(yol güzergâhında korsan gemisi olup olmadığını denetleyerek) Akdeniz boğazına 

geldi. Öteden beri Mora ve çevresi Rusların tamahkâr gözlerini diktiği bir bölgeydi. 

Mora hadiselerini bahane ederek (daha önce yapılmış) anlaşmaları bozması (hatta) 

ilanı harp etmesi bile ihtimal dâhilindeydi. (Bu durumda) diğer devletlerin her biri bir 

takke kapmaya çalışacaktı. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak deniz 

sınırlarının gerektiği gibi takviye ve tahkim edilmesine bakıldı.  

Sakız Adasını korumak üzere Aydın, Saruhan ve Suğla sancaklarından yedi yüz elli 

asker toplanmış ve adanın muhafazası için görevlendirilmişti. Adada eli ayağı tutar, 

(silaha sarılabilecek) otuz bin civarında Hıristiyan ahali bulunmaktaydı. Buna karşılık 

Müslümanlar, bin askere bile ulaşamayacak sayıdaydı. Azdan da azdı.   *(Ada 

Müslümanları devletten öncelikle) Vezir rütbesinde bir yönetici talep ediyorlardı. Kale 

muhafızı vezir rütbesinde biri olursa savaşı yönetebilecekti. Gerekli mühimmatı temin 

etmekte, tedbirleri almakta yetkin birisi olacaktı. Bununla beraber birkaç bin asker 

tayin edilip adaya gönderilmesini istiyorlardı. (Bu isteklerini ve bu isteklerinin 

karşılanmaması hâlinde meydana çıkacak mahzurları) defalarca tekrarladılar. Bunun 

için adamlar gönderdiler. İstanköy Adasında ikamet eden, eski Hanya ve Rasmu 

muhafızı Seyit Muhammet Emin Vahit Paşa aynı senenin Zilkade ayı başlangıcında 

Vezirlik rütbesi iade edilerek (Sakız Adası) muhafızlığı ile görevlendirildi.  



 



(9) 

edildi. Maiyetlerinde dergâh-ı âli topçularından bir orta neferatiyle 
kumbaracılardan maa-neferat bir halife tahsis ve Suğla sancağı mütesellimi Hacı 
İlyas ağa dahi liva-i mezbur ahalisinden bin nefer askerle varıp hizmet-i 
muhafazada bulunması tenbih buyuruldu. 

Vezir müşarileyh İstanköy’den kalkıp karşı Bodrum tarafına ve oradan dahi Aydın 
ve İzmir tarikiyle Çeşme yakasına gelerek delil ve tüfenkçi ve sekban ve sair 
güruh’dan sekiz yüz miktarı tevabiatıyla şehr-i zilhiccenin yirminci pazartesi günü 
Sakız ceziresine vürud ve ferdası tertib eylediği divanda bazı tesliyet ve tenbihatı 
havi bir nutuk irad ettikten sonra ağavat ve zabitan-ı kale ve ulema-i beldeyi 
ilbas-ı hil’a-i fahire ile tatyib ve taltif eyledi. Badehu söz anlar iki adam ve satati 
ve şehir kocabaşları marifetiyle karyelere gönderdiği rumi-yil ibare buyrultuda 
ve Sanadid reayaya şifahen olan kelamlarında irae-i itaat-i padişahiden 
çıkmadıkları ve şurut-u riayeti kema-kân yerine getirdikleri halde imtiyazat-i 
kadimelerinden ziyade mümtaz ve mahmi olacaklarını ve aksi kaziye olursa nâ-
irae-i azab-ı padişahi ile ateşlere yanacaklarını ilan ve ifham 

----------------------------------------- 

(9) 
 

(Sakız Adası Muhafızlığına tayin edilen Vezir Emin Vahit Paşa'nın) maiyetine 

ordunun topçu sınıfından bir bölük asker ve Humbaracılardan başlarında amirleri 

ile beraber bir takım nefer verilmişti. (İlaveten) Suğla Sancağı mütesellimi Hacı 

İlyas Ağa'ya da bulunduğu sancaktan bin nefer tertipleyip (Sakız Adasının) 

korunması hizmetine girmesi talimatı verildi. İstanköy'den hareket eden Vezir 

Emin Vahit Paşa, karşı sahildeki Bodrum'a geçti. Oradan Aydın ve İzmir yoluyla 

Çeşme yakasına geldi. Civarda bulunan Tüfekçi Sekban ve benzeri askerlerden 

sekiz yüz kişilik bir birlik oluşturdu. Onlarla beraber Zilhicce ayının yirmisinde 

pazartesi günü Sakız Adasına ayak bastı. (Muhafız Paşa adaya ayak bastıktan 

hemen) sonra bir divan oluşturdu. Divana kale subaylarını, beldenin âlimlerini, 

bazı ağaları çağırmıştı. Divana katılanlara övünç duyacakları elbiseler hediye etti. 

Onları taltif etti. Kendilerini iyi ve değerli buluşunu izhar etti. Sonra söz anlar, işe 

yarar birer ikişer adamlar, şehrin kocabaş denilen dini liderleri, topluluğun önde 

gelenleri eliyle köylere ve yerleşim merkezlerine bir yazı gönderdi. Rumca olan bu 

yazıda, toplumun ileri gelenlerine sözlü olarak anlatılan hususlar dile getirildi. 

Padişahın iradesinden çıkmadıkları, şartlara eskisi gibi uydukları ve gereğini 

yerine getirdikleri müddetçe eski imtiyazlarının devam edeceğini hatta daha 

fazla himaye görecekleri anlatılmıştı. Yazıda ayrıca bunların aksine hareket 

edenlerin padişahın azabına müstahak olacakları, ateşlere yanacakları da beyan 

edilmekteydi. 
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etmesi üzerine cümlesi izhar-ı ru’y-i beşaşet  ve mahzuziyet ve bu babda teşekkürü 
havi patrik-i ceditleri tarafına kâğıt yazıp göndermeleriyle gûya isbat-ı müddea-yi 
itaat etmişler ve hattâ Kıbrıs ve Sakız ve sairede olan tavaif-i askeriyenin me’kûlat 
esmanını ve esfar-ı sabıkada Sakız muhafızlarına verdikleri gibi muhafız müşarileyhin 
matbah masrafını bi-t-tav’ ve-r-rıza vermeyi rica eylediklerinden mâada İlyas ağa ile 
gelecek bin neferin kayık bahasını dahi ağa-yı mumaileyhe eda etmeyi taahhüt 
etmişlerdir. 

Binaberin hamiyet ve sıyanetleri hususu muhafız paşa tarafından iltizam ve bahane 
edilecek bir va’z-ı nâ-hemvar vukua getirilmemek emrine pek ziyade dikkat ve 
ihtimam olunmakla hin-i muhasaraya kadar bir ferdi rencide olmayıp asude 
vakitlerden ziyade refah ve rahatları yerinde idiğini İstanbul’da bulunan Sakız 
vekilleri ve bezirganları kapı kapı zikir ve beyan etmiş olduklarından başka İzmir ve 
sair mahallerde tab' ile Avrupa’ya münteşir olan Frenk gazetelerinde görülmüş 
mehasin halindedir.  

Ancak Sakız Hıristiyanları ez-kadim itaat suretinde görünerek fırsat düşürdükçe ehl-i 
İslam’a hıyanet eder. 

 ----------------------------------------- 
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Bu yazının ilanı ve muhtevasının tafsilatıyla anlatılması üzerine ada ahalisi memnun 

oldu. Sevindi. Memnuniyetlerini yeni patriklerinin teşekkür mektubuyla açıkladılar. 

(Bu mektup) sanki itaat ettikleri iddialarının ispatı hükmündeydi. 

Hatta Sakız, Kıbrıs ve diğer adalardaki askeri harekete katılan bütün neferin yiyecek 

bedellerini, geçmiş savaş zamanlarında Sakız Muhafızlarının mutfak masraflarını 

verdikleri gibi şimdi de vereceklerini açıkladılar. Bunu isteyerek ve rızaları dâhilinde 

yapmak istediklerini ekleyerek ricada bulundular. Bundan başka İlyas Ağa ile gelecek 

olan bin neferin ulaşım masraflarını da karşılayacaklarını taahhüt ettiler.  

Muhafız Paşa tarafından (bu şüpheyle) beraber ada ahalisinin korunması, herhangi 

bir zarara uğramamaları konusuna özen gösterildi. Şüpheyi bahane ederek uygunsuz 

bir hareketin vukua gelmemesi için çok ihtimamla davranıldı. (Öyle ki) kuşatmaya 

kadar hiçbir ferdi rencide olmadı. Asude zamanlardan daha fazla rahatları ve 

huzurları yerindeydi. İstanbul'da bulunan Sakız vekilleri, tacirler, bezirgânlar kapı, 

kapı dolaşıp ada halkının rahat ve güven içinde olduklarını söylüyordu. İzmir ve sair 

yerlerde basılıp Avrupa'ya dağıtılan Frenkçe gazetelerde de bu durumun güzelliğini 

yansıtan (haberler çıkıyordu).  

Ancak Sakız adasının Hıristiyan ahalisi, itaat eder görünerek her fırsat bulduğunda 

İslam'a hıyanet eder bir kavimdir.  
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bir kavim olup bu defa veche-i mezkûr üzere taahhüt ve temellukları mücerred bilad-
ı İslamiye'de ve el'an ahz ve italarına mahma imkân bir suret vermek için olduğu ve 
milliyet iktizasıyla ibsar usulünce gemilerinin ekserisinde hissedar ve şerik olarak 
malen ve bedenen eşkıya'ya imdat ve iane eyledikleri işitildiği cihetle itaat-i 

sûriyelerine  firifte olarak lüzum-u ihtiyatiyeye bakılmak ihmal kılınmayıp kuvvetez-
zuhur murabitîn olacak esbab ve edevat tedarikine mübaderet ve gece gündüz terk-
i hâb ve rahat ederek umumi daireleri halkı ve yerli nüfus ve zabitan ile kale tamiri 
ve hendek tathiri ve metris inşası ve top kundaklarının tecdidi gibi ıslahat icra ve cüz'î 
ve küllî mahallinde tedariki mümkün olanlar istihzar edilip oraca istihsali mümkün 
olmayan barut ve gülle ve kumbara misüllu levazımat Dersaadet'ten istida ve 
mukaddemen Anadolu canibinden Sakız'a gönderilmiş olan yedi yüz elli adamın ara 
sıra firar ederek mevcut yüz elli nefer kadar asker kalmış ve İlyas Ağa dahi otuz yedi 
senesi muharreminin evahirinde rençber ve deveci ve Türkmen makulesi derme 
çatma altı yüz eşhas ile vürud etmiş olduğundan askerin lüzumu nümayan olmakla 
Rumeli'nden cengâver bir iki bin adam   

----------------------------------------- 
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Bu hususiyet onların kadim vasıflarıdır. Mevcut şartlarda verdikleri taahhütler, itaat 

dairesinde kaldıklarına veya kalacaklarına dair teminatlar göstermelik bir 

yaltaklanmadan ibarettir. İslam egemenliğinde bulunan bütün coğrafyada 

alışverişlerine, ticaretlerine, para kazanmalarına imkânlarının son raddesine kadar 

devam etmek için olduğu bellidir.  Rum korsanlarla aynı milliyetten olmaları 

hasebiyle korsan gemilerinin çoğuna hissedar ve ortak idiler. Böylece hem mallarıyla 

hem bizzat kendi varlıklarıyla eşkıyaya yardım etmekteydiler. Bu yüzden göstermelik 

barışçı tavırlarına, itaat dairesinde kalacaklarına dair bulundukları taahhütlere 

ihtiyatla yaklaşmak gerekiyordu. İhtiyatla bakmak ve temkini elden bırakmamak 

ihmal edilmemeliydi. Kaleyi kuvvetlendirecek alet edevat tedarikine girişildi. Kalenin 

tamirine, hendekler kazılmasına, metrisler açılmasına başlandı. Gece gündüz 

uyumaksızın ve istirahat etmeksizin, bütün halk, yerli nüfus, askerler, subaylar, 

herkes çalışıyordu. Top yatakları elden geçirildi, ihtiyaç olanlar yenilendi. Arızalı 

olanlar tamir edildi.  Savaş malzemesinin teminine geçildi. Az çok ne bulunursa 

mahalli imkânların hepsi hazırlandı. Mahalli imkânlarla temin edilemeyecek, barut, 

gülle, humbara ve benzeri silah mühimmatı devletin merkezinden istendi. Anadolu 

tarafından toplanan askerlerin bazıları firar etmişti. Toplanan yedi yüz elli askerden 

elde kalan sadece yüz elli neferdi. İlyas Ağa'dan istenen askerler ise otuz yedi 

senesinin Muharrem ayında çıkmış gelmişti. Altı yüz civarında asker, çoğunluğu, 

çiftçilikle uğraşır, köylü, deveci, göçer hayvancılık yapar Türkmenlerden meydana 

geliyordu. Derme çatma bu güruhun savaşma kabiliyeti yoktu. Bu yüzden şiddetle 

askere ihtiyaç olduğu besbelliydi. Rumeli tarafından cengâver bin, iki bin adam tertip 

edilip gönderilmesi istendi.    
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tertip ve irsali rica olundu. Mühimmat ve zahaire dair matlub ve mültemesâtlarının ekserisi 
karin-i is'af olup fakat İstanbul'da tüccar suretiyle âram ve her yere girip çıkmalarıyla  fürce-
yâb tervic-i  maksat ve meram olan Sakızlıların sözlerine itimat ile Sakız reayalarından isyan 
ve şekavet vukua gelmez ve onların rabıta-i itaatlerine nazaran hariçten hücum-u eşkıya 
vesvesesi dahi olmaz ve hususiyle metropolitleriyle maan muteber tüccarandan kırk elli 
kadarı rehin yollu kale derununa alınmış ve elhaleti-hazihi kale mühimmatına nizam verilmiş 
olmakla muhafız paşanın dairesi halkı ve yerli neferatı ve İlyas zade takımından muctemi' ve 
mevcud olan iki yüz kadar asker emr-i muhafazaya kâfidir artık asker iktiza etmez mealinde 
cenab-ı sadrazamiden cevaben tahrirat -ı samiye irsal olundu. 

Binaenaleyh mahall-i saireden celbi musammem kocabaşılar gibi bostancıbaşı ağa tarafında 
durmak üzere Sakız'da mahpusların en muteberlerinden üç nefer adam Dersaadet'e i'zam 
edilmiş ve mellah bedeliyesi namıyla kaptan paşa tarafından bila münasebe yetmiş beş bin 
kuruş ahz ve tahsil edilmiş idi. Bedeliye akçasına dair biraz kıyl u kaal olmuş ise de Sakız'da 
şakavet zuhuruna daha vakit vardı. 

----------------------------------------- 
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Sadrazamlık yüce makamından "mevcut iki yüz asker kalenin korunması için yeterlidir, daha 

fazla askere gerek yoktur" mealinde yazı geldi. (Böylece Muhafız Paşa ve etrafındakiler 

ellerindeki imkanlar çerçevesinde kendi kaderleriyle baş başa kaldılar. Devletin bu kanaati 

taşımasının belli başlı sebepleri şunlardı:) a) Mühimmat, zahire ve diğer temel ihtiyaçlarının 

bedelleri ada ahalisinin zengin tüccarları tarafından karşılanıyordu. b) İstanbul'da yaşayan 

zengin armatör Sakızlılar, her çevrede itibar gören, kayrılan güçlü kişilerdi. Bunlar devletteki 

bağlantılarına "Sakız adası ahalisi isyana karışmaz, onlardan şekavet sadır olmaz" fikrini 

tekrar ediyor, bu yönde düşünmelerini sağlıyorlardı. c) Sakız adası ahalisine dışarıdan kimse 

etki edemez, sakızlılar bunu açıkça beyan ettiklerine göre onların sözlerine itimat etmek lazım, 

onların isyana iştirak edeceğini düşünmek vesvesedir, diyorlardı. d)  Metropolitleri ve muteber 

tüccarlarından kırk elli kadar rehin olarak kale içine alınmış olması da bu isyana iştirak 

edilemeyeceğine dair bir güvenceydi. e) Kaldı ki kale tamir edilmiş, gerekli silah ve mühimmat 

tedariki görülmüştür. Bunlar bir isyan halinde savunmaya yeterli şartların oluştuğunu 

gösterir. f) İlaveten İlyas-zadenin topladıkları, Muhafız Paşanın maiyetinde bulunanlar, yerli 

halktan katılanlarla kalede iki yüz asker vardır. Bunlar da kaleyi muhafaza etmeye kâfi 

gelecektir. "mevcut imkanlar kalenin muhafazası için yeterlidir bu yüzden istenen asker 

gönderilmeyecek" Bu yazı üzerine adanın dışındaki mahallerden tutuklanmış olan Kocabaş 

denilen dini lider konumunda üç adam Padişahın Saray Muhafızlarından Bostancı-başı ağaya 

ulaşsın (durum hakkında ona bilgi versin onu ikna yolunda bir şeyler yapsın diye) İstanbul'a 

gönderildi. (Bu kadar olumsuzluk yetmezmiş gibi bir de) Kaptan Paşa tarafından Denizcilik 

Bedeli adı altında yetmiş beş bin kuruş alınmıştı. Bu bedelin alınmasının kurallarla bir 

münasebeti yoktu. Ada ahalisi üzerinde tahsil edilen bu parayla ilgili bir rahatsızlık ortaya 

çıkmış, sağda solda konuşmalar yapılmıştı. Fakat (Sakız Adası ahalisinin isyana iştirak ederek) 

eşkıyalığa başlamasının (asıl sebebi bu değildi ve zaten isyan bunun üzerine başlamamıştı) 

çarpışmaların başlamasına henüz vakit vardı. 



 



(13) 

Her ne ise Sakız adasının kaleye sekizer onar saat mesafede olan sevahil ve 
limanına vakitli ve vakitsiz ızbandutlar gelip müdafaaları için muharebe ve 
mücadele eksik olmadığından öteye beriye takım takım asker gönderilmek 
hasebiyle kale derununda bazen harp ve darp erbabı iki yüz adam kalmazdı. 
Bununla beraber Sakız kalesini sarıp almak üzere Çamlıca ve Sisam adalarında 
eşkıyanın hazırlanmakta olduğu çat pat haber alınmasıyla (ilac vaka piş ez- 
vuku bayed-gerd / vaka vukua gelmeden tedbirinde acele et) mefhumu ima 
olunarak behemehal asker tertip ve tesribi rica olundu. Bunu Dersaadet'te 
mukim İngiltere sefiri dahi tasdik ettiğinden Aydın ve Saruhan sancakları 
ahalisinden bin iki yüz elli ve İzmir'den beş yüz asker tertip ve acele 
mahallerden kaldırılıp Sakız'a sevk ve tesyir edilmek üzere mübaşirler tayin 
buyruldu. Ancak tertib-i cedide'den başsız buğsuz bölük bölük beş yüz kadar 
adam geldiğinden maadasını celp ve cem'e tatar gönderilmişti. 

O esnada Sakız adasının muhassıllığına merbut karyelerinden Perme 
karyesinin on sekiz ve mustaki köylerinden Berki karyesine otuz nefer silahlı 
Arnavut eşkıyasıyla iki nefer yabancı 

----------------------------------------- 
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Sakız adasının kaleye sekizer onar saat mesafedeki sahillerine ve limanına 

vakitli vakitsiz ızbandutlar geliyordu. Bu Rum korsanlarının adaya 

sızmalarına engel olmak üzere çatışma çıkıyordu. Korsanlarla meydana gelen 

muharebe eksik olmadığından öteye beriye takım, bölük hâlinde asker 

göndermek zorunluluğu vardı. Dışarıya asker gönderildikçe kale içinde 

savaşacak maharette ancak iki yüz civarında asker kalıyordu. Bununla 

beraber, ikide birde Sakız adasını kuşatıp almak üzere, Sisam ve Çamlıca 

adalarında hazırlık yapıldığı haberleri geliyordu. Büyüklerimiz "Vaka vukua 

gelmeden tedbirini almakta acele et" demişlerdir. Bu şartların hepsi mutlaka 

ama mutlaka asker takviyesini gerekli kılıyordu. Devletten asker gönderilme 

ricası devam etti. İstanbul'da ikamet eden İngiliz Sefiri konuya dahil oldu. 

Devlete Muhafız Paşanın öngörüsünün doğru olduğuna dair görüş bildirdi. 

(Bu gelişme üzerine) Aydın ve Saruhan sancakları ahalisinden bin iki yüz elli 

ve İzmir'den beş yüz asker tertip edilip Sakız Adasına sevk edilmesi konusunda 

acil kaydıyla talimat geldi. Bu talimat bile gereği gibi yerine getirilemedi) Yeni 

tertip olunan asker sayısı beş yüz civarında kaldı. Onlar da başlarında 

komutanları olmaksızın parça bölük adaya ulaşmışlardı. Kalan sayının 

tamamlanması ve toplanıp gönderilmesi için adam gönderildi.   

Durum bu merkezdeyken Sakız Adası yönetimine bağlı köylerden Perme 

köyüne on sekiz Arnavut eşkıyanın giriş yaptığı haberi geldi.  
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Payas (?) gelmiş olduğu karakol hizmetine memur ehl-i İslâm tarafından 
haber verilmekle ber-mutad yem ve yiyecekleri muhafız paşa tarafından ita 
olunarak o taraflara iki bölük asker irsaliyle gelen eşkıyayı taharri ve talep 
hususunda her ne kadar ikdam olundu ise de asker-i İslâmın vürudundan 
haberdar oldukları anda firar ettiler diyerek ahali-i kara eşkıya-yı merkumeyi 
ketm ve ihfa etmiş idi. Asıl Sakız kocabaşıları ve muhtar ve vekilleri dahi ihzar 
ve istintak olundukta böyle şeyin vuku olmamak gerek ama bakalım makalım 
gibi müşevveş cevaplarla geçiştirmek istediklerinden tüfenkçi başı Süleyman 
Ağa ile Sakız muhassılı Ahmet Bey istis'al-i eşkıya için üç yüz kadar asker ile 
köylere irsal olundu.  

Mumaileyhima hakimane taharri eylemekte ve ahali-i kara dahi yabancı 
adam görmedik cevabını vermekte iken otuz yedi senesi cemaziyel âhırının 
yirmi sekizinci ve martın onuncu cuma günü Sisam adası tarafından altmış 
kadar sâğir ve on yedi kıt'a kebir tekne görünüp reviş ve reftarlarından kaziye 
malûm ve bunlar Sakız toprağına ayak basarlarsa Sakızlıların hareket 
eyleyecekleri birkaç gün mukaddem karyelere vürudu 

----------------------------------------- 
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Yine Berke köyüne otuz Arnavut eşkıya ve iki silahlı yabancı adamın geldiği tespit 

edildi. Bu tespit bölgede Müslümanlardan seçilmiş gezici karakol görevi yapan birlik 

tarafından yapılmıştı. Muhafız Paşa bölgeye gerekli teçhizatlarını tedarik ederek iki 

bölük asker gönderdi. Müslüman askerlerin bütün aramalarına ve soruşturmalarına 

rağmen eşkıyalar bulunamadı. Köylüler, Müslüman askerlerin geldiğini haber alınca 

kaçtılar diyerek, içeri sızan eşkıyayı gizlemişlerdi.  

Sakız Adası dini liderleri olan Kocabaşlar, Muhtarlar, muhtar vekilleri kaleye getirtilip 

sorgulandı. Böyle bir şey vuku bulmuş olamaz, ama yine de bakalım, makalım gibi 

karmaşık ve laf dolaştırmaktan başka bir şey olmayan cevaplar verdiler. Meseleyi 

geçiştirmek eğilimindeydiler. Tüfekçi başı Süleyman Ağa ve Sakız yöneticilerinden 

Ahmet Bey, üç yüz kadar asker eşliğinde sızan eşkıya konusunu soruşturmayı 

derinleştirmek üzere köylere gönderildi.  

Tüfekçi-başı Süleyman Ağa ve Muhassıl Ahmet Ağa ada köylerinde araştırma ve 

soruşturmayı yetkin bir şekilde sürdürüyor, köylüler eşkıya görmedik cevabıyla 

eşkıyaya gizlemeye devam ediyordu. Bu ortam içindeyken, Sisam Adası tarafından 

atmış kadar küçük on yedi kıta büyük geminin hareket ettiği görüldü. Gemiler on gün 

ara ile Sisam adasından çıkmışlardı. İstikametleri doğruca Sakız adasıydı. Tarihler 

Otuz yedi senesi Cemaziyelahir ayının yirmi sekizinci günü ve martın onuncu cuma 

gününü gösteriyordu. Gemilerin hareketlerinden durum vuzuha kavuşmuştu. Gemiler 

adaya vardığı gemidekiler adaya ayak bastığı anda ada ahalisi isyanı başlatacaktı.  
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muhakkak olan salif-iz zikr Arnavut eşkıyasını ihfa etmelerinden müstedel ve 
meczum  olduğuna binaen muhafız paşa evvelemirde Kale kapılarının 
muhafazası esbabını istikmal ve varoşdaki Müslümanları kaleye celp ve ithal 
edip seğmen-i mezkûrenin semt-i teveccüh ve kararlarını bildirmek üzere 
adanın Semyana burnu tarafına külliyetli karavul  tertip ve ilâc (çare) ve bu 
keyfiyeti müş'ir tahriratlarıyla İzmir ve Aydın ve İstanbul taraflarına başka 
başka tatarlar ihraç eylediler. 

Vaktaki ertesi gün ales-sabah top ve tüfenk ve sair edevat-ı cenk ile Rum ve 
Arnavut'tan müntehab elli bin kadar eşkıya Semyana karyesi sahiline yanaşıp 
çıktıkları ve karavul askeriyle çarhalaşarak Kayanoz nam bahçelik semtinden 
beriye doğru gelmekte oldukları haberi vürud eyledi. 

Askere edevat ve mühimmat-ı harbiye bi-l ita kapı halkı ve ahali ve saireden 
bin kadar adamla muhafız paşa kâhyası ağa ve Saruhan Sancağı askerinin 
başbuğu Molla Ağa müdafaaya gönderildi.   

Bunlar iki saat miktarı muharebe etmişlerse de ancak karabulut gibi dağları 
kaplayıp ve Sakız'ın kadim kral nişanı  

----------------------------------------- 
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Birkaç gün önce adaya sızan Arnavut eşkıyasını saklamalarının sebebi buydu. Bu 

gemilerin gelmesini bekliyorlardı. Artık durum kanıtlarıyla beraber sabitti. İsyan 

kararı verildiği apaçık ortadaydı.  

Kale kapıları son bir defa daha gözden geçirildi. Görülen eksikleri giderilerek 

tamamlandı. Adanın uzak kesimlerindeki Müslümanlar toplanıp kale içine alındı. 

Dışarıda kalan askerler toparlandı, tutacakları mevziler ve hareket noktaları 

kendilerine bildirildi. Adanın Semyana burnu tarafına külliyetli miktarda gezici kuvvet 

sevk edildi. Bu gelişmelerin hepsi yazıya dökülerek İzmir, Aydın ve İstanbul'a ulak 

tatarlar çıkarıldı. Ertesi gün sabahın erken saatlerinde topları, tüfekleri ve diğer silah 

ve savaş edevatlarıyla elli bin civarında isyancının Semyana köyü sahiline yanaşıp 

karaya çıktıkları haberi geldi. İsyancılar Rum ve Arnavutlardan seçilmişlerdi. Bölgeye 

gönderilen gezici kuvvetler eşkıya ile çatışmaya girdi. Sayıları yetersizdi. Bu yüzden 

geri çekilme durumundaydılar. Gezici kuvvetler çarpışarak Kayanoz adındaki bahçelik 

bölgeye kadar gerilediler.  Kale içindeki askere savaş mühimmatı ve gerekli araçlar 

dağıtıldı. Bin kişilik asker başlarında Muhafız Paşa'nın kahyası Ağa ile Saruhan 

Sancağı askerinin başbuğu Molla Ağa olmak üzere isyancılarla çarpışan gezici 

kuvvetler birliğine yardıma gönderildi.  

Yardıma giden birlik de çatışmalara iştirak etti. Çatışma iki saat kadar devam etti. 

Fakat sayıları çoktu. Adeta bir kara bulut gibi dağları kaplamışlardı.  
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olan bez üstüne ortası ejder ve salip nakışlı bayraklar küşadıyla badiye pay-may-ı 
şekavet ve tuğyan olan Sakız köylü reayasının inzimamından cemiyetleri kesret bulup 
bu heyeman-ı muhiş ile asakir-i İslamiye üzerine hücum ettikleri gibi bir bölüğü dahi 
şehir tarafından askerin arkasını kestirmeye ılgar ve şehir reayasından Latin 
mezhebinde olan bir iki bin şahıstan maadaları dahi haneleri üzerine bandıra ve 
bayraklar açıp tüfenk atmağa başlayarak zümre-i eşkıyaya iltihaklarını ilan ve izhar 
eylediklerinden cünud-u İslam tarafından  kırk elli şehit verildikten sonra bu babda 
cesaret mucib-i hasaret olmamak için kaleye avdet olundu. 

Eşkıya dahi yerli reayayı terhib ile ekseri varoşda kâin ve her biri birer palanga 
mesabesinde metin olan kâgir konaklara nüzul ile üzerilerine kaleden baran-ı belâ 
gibi gülle ve kurşun yağdırılmakta iken (biz din-i Mesih yoluna ölmeye geldik) 
avazesiyle bir takımı kaleye havalisi olan Turluni (?) nam manastır tepesine ve diğer 
takımı kalenin sahil-i yemininde Hızır Baba türbesi yanından kemerin (?) tarafına 
doğru değirmenler arasına tabiye ve metrisler inşa ve toplar tabiyesine başlayıp 
canib-i karyeden dahi gemileri muharebeye ağaz eylediler.  

----------------------------------------- 
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Sakızın eski krallığını temsil eden bayrağı açmışlardı. Bayrakları ortasında ejder olan 

bir haç şeklinde nakışlıydı. Şekavet ve tuğyan ile ayaklanmış güruha Sakız köylüsü de 

ilave edilmişti. Büyük bir kalabalık hâlinde hücum etmekteydiler. Müslüman 

askerlerin üzerine korku salmak, şaşırtmak ve ürkütmek istiyorlardı.   

İsyancıların bir bölüğü şehir tarafından askerin arkasına geçmek için hücum 

ediyordu. Böylece ortaya alacak, tamamen imha edeceklerdi. Şehir ahalisinden Latin 

mezhebinden iki bin civarında insan işin dışındaydı. Diğer ahalinin hepsi evlerinin 

pencerelerine, damlarına bayrak açmışlardı. Tüfeklerini ateşleyerek çatışmaya 

katılmışlardı. Böylece eşkıya zümresine iltihak ettiklerini ilan ettiler. Açığa çıkardılar. 

İslam askerleri elli civarında şehit verdi. Daha fazla çatışmada kalmak zayiatı 

artıracaktı. Cesaret kırıcı bir şekle büründürmeden kaleye dönmek lazım lazımdı. Öyle 

yapıldı.  

Eşkıya adaya ayak bastığı andan itibaren (adeta adanın sahibiymiş gibi davranmaya 

başlamış istediği eve istediği konağa sahibinin rızasını alarak veya) korkutarak 

yerleşmişti. Adanın yüksekçe yerlerine inşa edilmiş bu konaklar taştan yapılmış 

sağlam adeta bir palanga hükmündeydi. (Eşkıya buralardan daha aşağıda kalan 

kaleye) yağmur gibi gülle ve kurşun yağdırmaktaydı. "Biz dini Mesih yolunda ölmeye 

geldik" bağırtıları (ta kalenin içinden) duyuluyordu. Turlini Manastırı Tepesi denilen 

yer kaleden daha yukardaydı. Bir takımı oraya geçmişti. Diğer bir takımı da kalenin 

sağ sahilinde kalan Hızır Baba Türbesi ile kemer tarafının ortasına düşen mevkideydi. 

Değirmen (gibi yükseltilerin) arasına tabiye ve metrisler kazıyorlardı. Köy tarafından 

da gemileri (sahile yanaştırıp topları kaleye doğru çevirerek) muharebeye hazır hale 

getirdiler.  
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Kalede bulunan ehl-i İslâm berren ve bahren muhasarada kaldıkları halde Hısn-ı 
Hasin cenab-ı hayr-un-nasirine (yardım edenlerin en hayırlısı Cenabı Hakka) istinad 
ve nebi-es seyf ve sahib-il-ilm sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin 
imdad-ı ruhaniyetlerine iltica ve itimat ederek harbe mübaşeret ve kale derununda 
bulunan mazenne-i kiram tilavet ve kıraatını iltizam ettikleri evrad ve ezkâr icabet-i 
âsar vesilesiyle temenna-yı fevz ü nusret olundu. 

Elharbu hud'atün / harp hiledir kaziyesince taşradan gelen usattan Sakızlı (Antonyo 
Porina) ve Ipsara'lı kaptan (Dimitraki) ve Sisam’lı (Yorgi Ligoşti) demekle meşhur 
rüesa-yı selasesi meyanında serfiraz olan merkum (Liğoşti) nin imzasıyla Rumî-il ibare 
bir kâğıt mukaddema karakol askerinden ve yerli takımından dest-i küffar'a geçmiş 
bir Müslüman yediyle varid olmakla ehl-i rüesa-yı asker muvacehesinde kıraat 
ettirildi.  

 Suret-i Tercüme-i Kâğıt 

Rabb-il âlemin'in emir ve iradesi olmadıkça kimse kimseye zarar ve ziyan edemez ve 
öldüremez. Rum milletinin taksirat-ı sabıkası iktizasıyla giriban-ı serbestileri pençe-i 
Osmaniyana geçmiş ve nice senelerden beri selasil-i esir ve raiyette  

----------------------------------------- 
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Kaleye sığınan Müslümanlar karadan ve denizden kuşatılmıştı. (Ama hepsi de asıl 

sığınılacak kalenin) sağlamların en sağlamı, yardım edenlerin en hayırlısı olan Cenabı 

Hak olduğunu biliyorlardı. Onun Nebisi, kılıcın ve ilmin efendisi Hazreti Peygamberin 

s.a.v imdat istenen ruhaniyetlerine iltica etmek olduğuna imanları tamdı. 

(Müslümanlar maddi şartlara tevessül etmeyi ihmal etmemiş ama manevi olana) 

itimat etmeyi de bırakmamıştı. Bu şekilde savaşa hazır idiler. Kalenin içinde bulunan 

değerli insanlar, dualar ediyor, evratlarıyla, zikirleriyle Allah'tan zafer ve feyiz 

temenni ediyorlardı.  

"Harp hiledir" denilmiştir. (Asiler orantısız güçlerine rağmen) hileye başvurmayı da 

elden bırakmıyorlardı.  

Dışarıdan gelen asilerin elebaşları, Sakızlı Antonyo, İpsaralı Kaptan Dimitraki ve 

Sisamlı Yorgi Ligoşti adlarıyla bilinen üçlüydü. Bu üçü de daha önce adı geçen Ligoşti 

adındaki adamın reisliği altında toplanmışlardı. (Bu adam yazı yazmaya meraklıydı 

ki önceki gibi yine) Rumca bir yazı kaleme almıştı. Daha önce, gezici kuvvetlerden 

ellerine esir düşmüş Bir Müslüman eliyle mektubu kaleye ulaştırdılar. Mektup 

komutanların huzurunda okutturuldu.  

Bu mektubun tercümesi şöyleydi: 

[Âlemlerinin Rabbinin emir ve iradesi olmadıkça kimse kimseye zarar ve ziyan edemez 

ve öldüremez. Rum milleti geçmişteki taksiratı sebebiyle hürriyetlerini kaybetmiş, 

yakaları Osmanlı pençesine geçmişti. 
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kalmıştı. Şimdi Müslümanların günahkârlığı sebebiyle saltanat memalik-i 
Rum kel-evvel kendilerine avd ve rücu edeceği meczum olmaktan nâşi taraf 
taraf ayaklanıp nice mahalleri zabtettiklerini ve halet-i hazihi Sakız adasına 
müstevli olduklarını gördünüz ve bildiniz. İmdi tahassun ettiğiniz kaleyi 
elinizden almak bize su içmek kadar güç bir şey değildir. Eğer üç güne kadar 
silahlarınızı bana teslim ile itaat ederseniz içinizde olan yabancıların 
cümlesini silahsız Anadolu tarafına imrar ve yerlinin rical ve nisvanına senevî 
cüz'ice bir vergi tarhiyle emlâk ve akarları yedlerine ibka olunarak ve eğer 
inat ve muhalefet ve hususiyle kalede mahpus olan Rumlara suikast ve ihanet 
ederseniz çoluk çocuklarınızla yok olacağınızı muhakkak bilesiniz. İntiha  

Vaktaki muhafız paşa ve vücuh ehli ve kale ağalarından isticvab-ı re'y-i sevap 
eyledi. Çünkü zikrolunan kâğıt yerli Müslümanlara hitap eyler gibi yazılmış ve 
onları istishap sureti gösterilmiş olduğundan bazı sadedilan eşkıyanın ahali 
hakkında mülayim sözlerine aldanarak mudara yüzünden cevap yazılmasını 
tasvip ve bazıları birkaç adam gönderilip 

----------------------------------------- 
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Senelerden beri nesilden nesle geçen esaretleri devam etti. Reaya denilen bir konuma 

mahkûm oldular. Şimdi Müslümanlar günahkarlıkları sebebiyle aynı duruma 

düştüler. Rum milletinin önceki saltanatlarının yeniden kendilerine geri döneceği gün 

gelmiştir. Bu yüzden bütün taraflarda ayaklanma başlamış nice mahaller ele 

geçirilmiştir. Şu anda durumun ortaya koyduğu gibi sıra Sakız adasına gelmiştir. 

Adayı nasıl işgal ettiğimizi gördünüz ve bildiniz. Şu sığındığınız kaleyi elinizden almak 

bize su içmek kadar kolaydır. Eğer üç güne kadar silahlarınızı bana teslim ederseniz 

içinizdeki yabancıların, dışarıdan gelenlerin tamamını silahsız olarak Anadolu 

tarafına geçmesine izin vereceğim. Adanın yerlisi olan kadın ve erkeklerin hepsi de 

senelik küçük bir vergi karşılığında serbest bırakılacak, malları mülkleri ellerinde 

kalacaktır. Eğer itaat etmez, inat eder ve karşı çıkarsanız ve eğer kalede rehin 

tuttuğunuz Rumlara bir zarar verirseniz çoluk çocuğunuzla beraber yok olacağınızı 

bilin. Son] 

Mektubun okunması üzerine Muhafız Paşa kale yöneticilerinden, ileri gelenlerinden, 

ağalardan bir heyet oluşturup durumu müzakere etti. Heyettekilerden görüş istedi.  

Çünkü okunan kâğıt, kaleye sığınmış olan adanın yerli Müslümanlarına hitaben 

yazılmış gibi duruyordu. Onları yanlarına çekmek, (savunan insanları ikiye bölmek) 

gibi bir amacı vardı. İçlerinden bazı saflar bu hileye düştüler. Eşkıyanın yumuşak 

sözlerle giriştikleri aldatmacaya akılları yattı. Cevap yazılmasını uygun buluyorlardı. 

Hatta bazıları birkaç adam gönderip  
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lâkırdı ile müdafaaya bakmak suretini tensip ettiler ve tenvir-i sened-i 
müddea olarak dediler ki Sakızın evvelki fethi dokuz yüz yetmiş üç tarihinde 
ve ahd-i Selim Han-ı Sani'dedir.  Bu kalecik metanet ve rasanet ve içinde 
mühimmat-ı harbiyenin kesreti cihetiyle teshiri mertebe-i istihalede iken 
mahallinin uygunsuz olmasından nâşi muhasara sıkletine bir gün bile 
dayanamayıp kaptan Piyale Paşa'ya vire tarikıyla verilmiş ve bin yüz altı 
tarihinde mükemmel neferatıyla yeniçeri ortaları ve mühimmat-ı külliyeleri 
varken Venedikliler dokuz gemi ile gelip dokuz gün muhasaradan sonra zapt 
eyleyerek ondan altı ay sonra dahi donanma-yı hümayun muavini ve serasker 
Mısırlı İbrahim Paşa himmetiyle üç gün zarfında Venedikli yedinden bil-
istiman ahz u istirdat olunmuştu. Yani mukaddema bir kaç defa vuku bulan 
istilada mahsur olan ahali ve asakir vire tarikından gayri çare bulamadıkları 
cihetle istiman ile alıp verilmek adet olmuş gibidir. Şimdi ise mürur-u zaman 
ile istihkâmatına vehn tari olmuş ve bu defa tamirine her ne kadar sa'y ü 
gayret olunmuş ise de ancak yüz altı tarihinde olan kuvvet ve metanet ve 
cemiyetin rub'u miktarı ve cevap pezir  

----------------------------------------- 
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durumu konuşarak halletmenin, barışçı bir yolla uzlaşmanın daha uygun olacağı 

görüşündeydi. Bu yolla kendilerini savunabileceklerini zannediyorlardı.  

Bu görüşte olanlar iddialarını ispat için adanın tarihini delil gösteriyorlardı. Sakız 

Adasının ilk fethedilmesi dokuz yüz yetmiş üç tarihinde İkinci Selim Han 

zamanındaydı. O devirde bu küçük kale sağlamdı, son derecede dayanıklıydı, içi savaş 

mühimmatı ile doluydu. Bu yüzden neredeyse ele geçirilmesi imkansızdı. Buna 

rağmen bulunduğu yerin uygunsuzluğu yüzünden kuşatılmaya bir gün bile 

dayanamamış Kaptan Piyale Paşaya vire yoluyla verilmişti. Bin yüz altı tarihinde ise 

kale bu sefer Venedikliler tarafından kuşatıldı. Venediklilerin dokuz gemisi vardı. 

Dokuz gün muhasara ettiler. Kalede asker noksansızdı. Yeniçeri ortalarından 

tarafından korunuyordu. Mühimmatı kâfi miktardaydı. Fakat dokuz günlük 

kuşatmadan sonra kale Venedikliler tarafından ele geçirilmişti. Bundan altı ay sonra 

Donanmayı Hümayun muavini ve Serasker Mısırlı İbrahim Paşa himmetiyle üç gün 

içinde Venediklerinin elinden aman dilemeleriyle geri alınmıştı. Yani bundan önce 

meydana gelen bütün muhasaralarda mahsur kalan ahali ve asker vire yolundan 

başka çare bulamamışlardı. Bu yüzden kaleyi savunmak ve savaşmak yerine 

anlaşarak teslim etmek adet olmuş gibidir. O zamandan bu zamana kale eskimiş, 

yıpranmış, hasarlı hâle gelmiştir. Her ne kadar tamirine çaba ve gayret sarf edildi ise 

de yüz altı tarihindeki kuvvet ve metanetinin dörtte birine bile sahip değildir.  
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olmamıştır. Düşman ise esfar-ı salifeden ziyade esbab-ı kâra zir (?) ve erbab-
ı cenk ve peygâr ile berren ve bahren hasar ve tazyike iptidar eyledi.  Encam-
ı kârı peşin mülahaza ederek şu vartadan ber-takrib halâsımızın suretine 
bakmak ahsen görünür diye bast-ı makal durudıraz ettiler. Bir güruh-ı gayri 
(teşekkühi?) dahi bu sefer-i düşman-ı menhus tahsil-i salip ve nâkus için itlâf-
ı nüfus etmeyi kurup ayaklanmış olmalarına nazaran ateş-i kast ü kinleri ab-ı 
mudara ile itfa olunmak muhal ve umur-ı haliyenin mukaddeme ve neticesi 
kurun-u salife ahvaline kıyas kabul etmeyecek şekilde idiğü mustağni-i kıyl ve 
kaaldir. Bize kalırsa (Es-seyfü esdaka enba'ü minel kitabi / Kılıç kitaptan daha 
doğru haber verir) mısdakınca bunlara lisanı-ı top ve sinan ile cevap 
verilmekten gayri münasip suret yoktur dediler. 

Muhafız Paşa ki erbab-ı hamiyet muntahablarındandır. Sakız kalesini yüz altı 
tarihinde Venediklilere vermeleri içinde olan muhafız Damat Hasan Paşa ile 
o vakit menfiyen Sakız'da bulunan Şeyhül İslam Ebussuud zade Feyzullah 
Efendinin cebanetlerinden olmak gerektir. Yoksa mühimmat ve edevat ile 
malamal olan kale lâkırdı ile verilmez. Beş on günde alınması dahi kolay 
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Karşımızdaki düşman ise o zaman sefer eden düşmanlardan hem sayıca çok daha 

fazla hem çok daha fazla savaş ustası, hem daha fazla kararlı ve istekli, hem de 

karadan ve denizden saldırmış durumda. Sonunda olacakları şimdiden düşünüp şu 

beladan nasıl kurtulacağımıza bakmak daha iyi daha güzeldir. Kaleyi savaşmadan ve 

direnmeden teslim etme görüşünde olanlar bu minval üzere uzun uzadıya fikir beyan 

ettiler. Kafası böyle karışık olmayan diğer gurup ise şöyle diyordu.  

"Bu seferki menhus düşman haç dikmek çan çalmak için nüfusun tamamını telef 

etmek maksadıyla ayaklanmış durumdadır. Bunların kin ve öfkelerinin yaktığı ateşi 

barış görüşmeleriyle söndürmek mümkün değildir. Mevcut durum ve bu mevcut 

durumun sonuçları geçmişte yaşanmış birtakım hadiselerle kıyas kabul etmeyeceği 

apaçık bir hakikattir. Buna rağmen bunun üzerine konuşmak boştur, dedim dedi 

gevezeliğinden başka bir şey değildir. Bize kalırsa, "kılıç kitaptan daha doğru haber 

verir" dendiği gibi bu yazılanlara verilecek en uygun cevap, top, silah, mızrak, 

hançerin diliyle verilebilir. Bundan daha münasip cevap yoktur"   

Muhafız Paşa taraftarlarının yanındadır. Şöyle konuşur:"Sakız kalesini yüz altı 

tarihinde vermeleri, içinde olan Damat Hasan Paşa ile o vakit sürgün olarak Sakız'da 

bulunan Şeyhülislam Ebussuud Efendinin sülalesinden Feyzullah Efendinin sebebiyle 

olsa gerektir. Yoksa mühimmat ve edevat ile ağzına kadar dolu olan bir kale lakırdı 

ile verilmez.  
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şey değildir. Huda Müteal bize o suret-i keriheyi göstermesin. Felehul-hamd 
müddet-i medide kifayet ve idare edecek zahire ve mühimmatımız varken 
halas müyesser olur zannıyla rişte-i müdaraya teşebbüs etmek semere-i 
vehm ve hayaldir. Kalbinizi kavi tutun; inayet ile ve imdad-ı ruhaniyat-ı 
Cenab-ı Risalet-penah bize erişse gerektir. Bu kâğıdı inşallah-ı taâlâ ber-takrip 
Dersaadet'e irsal ve etrafıyla inha ve ifade-i hal ederiz. Levazım-ı nam ve 
namus-ı İslâmı istikmalden ehven suret olmadığı bedihidir diyerek kalkıp 
tabiye ve top başlarında olan asker-i İslâm'ı te'min ve taltif ve o gün limon 
hamulesiyle liman ağzında müheyya olan bir sefinenin Nemseli kaptanını 
ber-takrib celp ve ıtma' ile sefine-i mezkûreye irkab ettiği tatara teslimi 
zikrolunan kâğıdı Dersaadet'e ba's ve tesyar eyledi.  

Sencîde-i mizan kabul-ü danişveran olan re'y-i rezin-i vezir üzere zikrolunan 
kâğıda cevap tahririnden sarf-ı nazarla dâne-i top ve tüfekle irsal-peyam-ı 
cenk kılındı. 

Muhafız paşa mehterhanesinde nöbet vaktinde çalınan tabl ve 
nekkârelerden usul-u harp üzere zuhur eden nağamat ve her 
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Beş on gün içinde alınması da öyle kolay iş değildir. Yüce Allah bizi o kerih ve 

(insan haysiyetine aykırı) duruma düşürmesin. Allah'a hamdolsun uzun 

müddet bizi idare edecek yeterli miktarda zahire ve mühimmatımız varken 

kurtuluruz zannıyla savaşmadan, konuşmalarla dolaylı yollara başvurmaya 

teşebbüs etmek vehimdir, hayalciliktir. Kalbinizi sağlam tutun. Yüceler yücesi 

Resulümüzün ruhaniyeti bize yardım edecek, bize imdat edecektir. Bu kâğıdı 

İnşallah İstanbul'a göndeririz, bütün tafsilatıyla mevcut durumu ifade edecek 

arzımızı yaparız. Nam ve namusu İslam’a bağlılık en az levazım kadar mühim 

ve değerli olduğu aşikardır" (Kaptan Paşa bu hitabesinden sonra) kalktı, 

tabya ve top başlarındaki İslam askerine güvenlerini artırıcı konuşmalar 

yaptı. İltifatlar etti.  

O gün limon yüklü bir gemi yanaşmıştı. Liman ağzında bekleyen geminin 

Avusturyalı Kaptanına ulaşıldı. Kaptanın tamahı işe yaradı. Bir tatar gemiye 

bindirildi. Ona teslim edilen kâğıt o gemiyle devletin merkezine gönderildi.  

Yapılan görüşmeler sonucunda en isabetli ve ölçülü tepkinin isyancıların 

gönderdiği kâğıda cevap vermemek olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. 

Kâğıdın cevabı top güllesi, tüfek mermisiyle verilecekti.  

Kale içinde mehterhaneden nöbet vakitlerinde çalan davul ve nekkarelerin 

savaş nağmeleri,  
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akşam efvah-ı asakirden peyveste-i mele'-i a'lâ olan daavatı eşkıya işittikçe 
onlar dahi İslâm'a şütum-u galize ile sövüp sayar ve surette izhar-ı sürur ve 
gurur kasdıyla ve hakikatte şeb-hun havfından evlerinin kapısı üzerinde ve 
sokak başlarında birer kandil yakarlardı. Ve Sakız'da kalpaklı tabir olunan 
muteber tüccarlar kıyafet-i asliyeleri üzerine silah kuşanmış oldukları halde 
usat ile beraber metris ihzarı ve mühimmat nakli gibi mevaddın temşiyet ve 
tanzimine çalıştıkları görünürdü.  

Bu hal-i gayri teemmül ile mar-ez-zikr Torluni manastırı yanına ve aşağı 
mezaristan önünde va'z ettikleri topları imal ve kaleye nazır konakların 
pencereleri ile cevami'-i şerife minarelerinden ve mengenehâneden tüfenk 
atmakla iştigal ederek bundan başka kulüb-i mürabitine dehşet vermek 
daiyesiyle takım takım tabur gösterip kale meydanında top altında bulunan 
baraka tabir olunan dükkânları metris ittihaz ettikleri cihetle kale burçlarında 
asakir-i İslam duramazdı. 

Binaen aleyh bu barakaların ortadan kaldırılması lazimeden olmakla receb-i 
şerifin ikinci günü öğle vakti dizdar  
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akşam sessizliğinde göğe yükselen namaza davet olan ezan sesleri kaleden dışarıya 

taşıyordu. Eşkıya o sesleri işittikçe galiz küfürler savuruyor, sövüp sayıyordu. (Bağırıp 

çağırarak bu sesleri bastırmak istiyorlar) güya sürurlarını ve gururlarını ortaya 

döküyorlardı. İşin aslı korkuyorlardı. Bir gece baskınına uğramaktan korktukları için 

evlerinin kapısı üzerine kandil yakıyor fener asıyorlardı. Sakızda "Kalpaklı" tabir 

edilen muteber tüccarlar sınıfı vardı. Bunlar kendi sınıflarını gösteren hususi elbiseler 

giyerlerdi. İsyan başladıktan sonra o hususi elbiselerinin üzerine silah kuşanıp, 

asilerle beraber metris hazırlama, mühimmat taşıma gibi işlerin yürütülmesine ve 

düzenlenmesine çalıştıkları görüldü. Bütün bunlar ihtimal dahilinde düşünülmeyen 

şeylerdi. İsyana bu düzeyde katılım beklenmiyordu. İsyancılar daha önce zikredilen 

Turluni Manastırı Tepesine ve mezarlığın önüne yerleştirdikleri topları ateşliyorlar, 

kaleyi yukardan topa tutuyorlardı. Kaleye bakan konakları da tutmuş onların 

pencerelerinden tüfek atışı yapıyorlardı. Aynı şekilde camilerin minareleri de onlara 

yüksek ve müstahkem mevki olmuştu. Minarelerden de tüfek atışı sürüyordu. 

Mengene-hane denilen bina da tüfekli saldırıları için elverişliydi. Ateşten başka 

kalenin önünden taburlarını geçit resmi yapar gibi geçiriyorlar kaledeki insanların 

kalbine dehşet salmak için uğraşıyorlardı. Kale meydanındaki baraka dedikleri 

dükkanları metris gibi kullanıyor oradan da kaleye doğru ateş ediyorlardı. Bunlardan 

dolayı kale burçları durulmaz hâle gelmişti. İslam askerleri kale burcuna çıkamıyordu. 

Bu barakaların ortadan kaldırılması lazımdı. Recep ayının ikinci günü öğle vakti 

kalenin Dizdar  
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kapısından dört yüz asker çıkarılıp maye-i kuvve-i zuhur celadet ve azamet 
olan tekbir ve tehlil ile asab-ı salabetleri tehyiç kılındıkta barakalarda olan 
eşkıya ile döğüşe döğüşe o dükkânları tutuşturup yaktılar.  

İhtirak-ı dekâkinden kale meydanı açılmak ve burç ve barûlarda durulmak 
fevaidesi hasıl olduğu gibi imdad-ı Cenab-ı Hayr-un Nasirin ile lehib-i harik-i 
usatın o tarafında bulunan cemiyetlerini suzan ve tefrik etmekle bu mahalde 
telef olan eşkıyanın adedi alel-hakik üç bini tecavüz edip asker-i İslam'ın altı 
nefer şehit ve dokuz on kadar cerîh-i saidandan maadası kaleye avdet ettiler.  
Ruus-u maktua getiren gazilere bahşişler ita ve hay' tutulup getirilen usatın 
başları kesilerek cesetleri denize ilka olundu.  

Üçüncü dördüncü günleri vuku bulan muharebelerde (Türkler Müslümanlar 
burada ne durursunuz şaha gidin şaha) diye harf-endaz olan keferenin kezalik 
birkaç bini top ve tüfenk ile telef edilerek kale önü ve metrisleri bütün bütün 
körlendi ise de Garban (?) kapısı karşısındaki konaklardan eşkıyanın attıkları 
kurşunla beş on nefer-i merd-i dilâver mecruh ve bir 
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Kapısından dört yüz asker çıkarıldı. Askerler celadet ve azametlerini heyecana 

getiren tekbir sesleri ile barakalara hücum etti. Barakalarda olan eşkıya ile 

dövüşe, dövüşe o dükkanları tutuşturup yaktılar.  

*Dükkanların yanmasıyla kale meydanı açılmıştı. Artık burçlarda ve kale 

duvarları üzerinde gezinmek mümkündü. Bu hamle ile bu faydanın hasıl 

olmasından başka Cenabı Hakkın "nasir" esmasının tecellisiyle galebe 

edilmesi, asilerin yoğun ateşinden bir miktar rahatlatmış oldu. Asilerin kale 

meydanında mevzilenmiş birlikleri tamamen imha edildi. Bu çatışmada 

öldürülen asilerin kesinleştirilmiş sayısı üç binden fazlaydı. İslam askerinden 

altı nefer şehit ve on dokuz yaralı vardı. Geri kalan sapasağlam kaleye 

döndüler.  

*Gaziler ödüllendirildi. Öldürülen asilerin başları kesilerek cesetleri denize 

atıldı. 

*Üçüncü ve dördüncü gün vukua gelen çatışmalarda top ve tüfek atışıyla 

kaleye yakın metris ve mevzileri tamamen körlendi. Çatışmalarda [Türkler 

Müslümanlar burada! Ne duruyorsunuz, şaha gidin! Şaha'" diye bağırarak 

tahrik ve tahkir peşinde koşan keferenin birkaç bini telef edildi. Fakat kalenin 

garp kapısı karşısındaki konaklardan yapılan atışlarla beş on yiğit asker 

yaralandı,  
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kaçı dahi şehit olduğundan nâşi şu konakları dahi ber-takrib yakmağa asker 
ittifak ettiler. Beşinci günü tophane kapısından ihraç ve irsal olunan asker 
hamle-i rüstemâne ve tabyalarından dahi toplarla olunan iane ile karşı 
taraflara varıp sokulduklarında yanlarında bulunan yağlı paçavra ve sair ateşli 
eczalar ilkasıyla kasaphaneleri tutuşturmak mümkün olmakla ve oradan 
ejder-veş zebane-keş olan alevler ittisalindeki dekâkin ve menazile sirayetle 
oraları mânend-i derya ateş etmekle bu vesile ile dahi vâfir eşkıya telef oldu.  

İptida-i muhasaradan beri velvele-endaz-ı âfak olan top ve kumbaraların 
sadasıyla karşı Anadolu tarafına asker gelip tecemmu etmekte olduğu 
geceleri o cenahtan irae ettikleri alâim-i nâr iyeden istidlâl olunur idiyse de 
kalenin sağ ve soluyla sevahil-i cezireye serteser düşman kuşatmış ve süfun-
u eşkıya dahi yolları kapatmış olduğundan donanma-yı humayun gelmedikçe 
hariçten imdadın imkânı olmayacağı cihetle mahsurîn pek ziyade müteessif 
ve me'yus idi. 

Salifüz-zikr karşı yakadaki asakir-i müctemîadan doksan  
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Birkaçı da şehit düştü. Konaklardan yapılan atışlar etkili oluyordu. Bu yüzden 

onları da yakmaya karar verildi.  

Beşinci günü Tophane kapısından asker çıkarıldı. Tabyalardan yapılan topçu 

ateşiyle destekleniyordu. Öylesine kahramanca bir hamle ile saldırdılar ki 

konakların olduğu karşı tarafa kadar varıp sokuldular. Yanlarında bulunan 

yağlı paçavralar ve diğer ateşli eczalar ile kasaphaneyi tutuşturdular. Bir 

ejder diline benzeyen alevler oradan dükkanlara, dükkanlardan konaklara 

ulaştı.  Düşman mevzileri ateşten bir denize dönüşmüştü. Çok sayıda eşkıya 

bu büyük ateş arasında telef oldu.  

Muhasaranın başlangıcından beri ufku velveleye veren top ve humbara 

sesleri kesilmedi. Karşı Anadolu sahilinden geceleri yansıyan ışıklardan 

çarpışmaya iştirak etmek üzere orada asker toplandığı anlaşılıyordu. Fakat 

kalenin sağ ve solundaki sahilleri aniden düşman kuşatmıştı. Eşkıya gemileri 

deniz yollarının hepsini kapatmıştı. Donanmayı Hümayun gelip (de doğrudan 

eşkıya gemilerine saldırmadıkça) dışarıdan yardım gelmesine imkân yoktu. 

Kuşatma altındaki insanlar bu yüzden üzgün ve ümitsiz idiler.  

Karşıda toplanmış askerlerin içinden cesur ve kahraman doksan iki yiğit  
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iki nefer-i merd-i şeci' canlarını göze alarak Çeşmeli Ömer reisin süvar olduğu 
kayıkla  uluorta gece saat altıda liman burcuna vasıl ve yeis-i imdat ile dört 
yanları deniz olan ibad-ı müslimine inbisat ve neşat hasıl olduğundan reis-i 
merkum ve sair gelenlere hil'atler iksa ve bahşişler ita olunup ba'd-ez-in dahi 
her bir seferinde kendine bin kuruş neval verilmek va'diyle böyle böyle ber-
takrib asker nakline teşvik olunarak zikr olunan kayık yine o gece seher vakti 
karşı yakaya irca olundu. Lâkin bir defa dahi güçlükle yedi adam nakline 
imkân bulup getirmekle karşıda olan asakir süfun-u humayunun vüruduna 
kadar daavat-ı hayriye ile imdat etmişlerdir. 

Yedinci cumartesi günü eşkıya liman burcunu kara tarafından dahi tazyik 
etmek üzere gümrük önüne tabya ettikleri dokuz çapında bir top güllesiyle 
mezkûr burcun der ve duvarını kalbura döndürdükleri gibi birkaç adam dahi 
sakatlandıklarından şu topu iptal ve ta'tilin çaresine bakmak lazım gelmekle 
binaberin a'dâ-yı din tarafından dil tutup getirenlere yarımşar kese ve kelle 
getirenlere yüzer kuruş verileceği muhafız paşa 

----------------------------------------- 
(25) 
 

bir gece vakti düşman kuşatmasının içinden geçerek kaleye ulaştı. Çeşmeli 

Ömer Reis'in kullandığı kayıkla gece saat altıda liman burcuna, uluorta ve 

böyle canlarını göze alarak çıkıp gelmeleri (olağanüstü bir işti) Dört tarafı 

denizle çevrili umutsuzluk içindeki Müslümanlara sevinç ve umut kaynağı 

olmuştu. Reis ve diğer gelenler giydirilerek bahşiş verilerek ödüllendirildi. 

Bundan sonra karşıdan kaleye yapacağı her sefer için bin kuruş ödül vaadinde 

bulunuldu. Bu şekilde yardımcı kuvvet nakli teşvik edildi. Aynı gece seher vakti 

karşı yakaya gönderildi. Fakat o kayık o geceden sonra sadece bir defa daha 

gelebildi, onda da güçlükle yedi adam getirebildi. Karşıda toplanmış askerler, 

donamayı hümayun gemileri gelinceye kadar, sadece hayır dua ile yardım 

edebildiler.   

Muhasaranın yedinci günü, eşkıya liman burcunu kara tarafından tazyik 

altına almak için gümrük önüne tabya kurup dokuz çapında bir top 

yerleştirdiler. Bu topun gülleleri liman burcunun kapısını ve duvarını tahrip 

etti, kalbura çevirdi. Birkaç adam sakatlandı. Bu topun iptal edilip 

durdurulması gerekiyordu. Bunun çaresini bulmak lazımdı. Muhafız Paşa, 

dışarı yapılacak hücumlardan din düşmanlarından esir getirenlere yarımşar 

kese, kelle getirenlere yüzer kuruş, topu iptal edene üç bin kuruş ödül 

verileceğini ilan etti.  
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tarafından ilan ve topu iptal etmeleri için dahi başkaca üç bin kuruş va'd-ü 
ihsan buyurulduğundan sekizinci perşembe günü sabahleyin delil başı 
Süleyman Ağanın maiyetiyle dizdar kapısından dalkılıç üç yüz adam çıkıp 
Allah Allah ile gümrük tarafındaki metrislere doğru tevcih ve azimet 
eylediklerinde mukabele-i guzatta payidar olamayıp firar eden usattan 
maada dava-i merd-i dilîrî ile oralarda bulunan eşkıyayı tepeleyerek bu defa 
mecruh ve şehid-i meydan-ı mücadele ve kavgada pesmande ve nâbedid 
olan yedi nefer-i merd-i said'den maada asakir-i zafer peyker ba-inayetullah-
i taâlâ topun başına varıp gereği gibi çiviliyerek iptal ve metrislerini tahrip ve 
paymâl ettikten sonra top başında bulunan yuvarlakların birazını bahre ilka 
ve birazını ruus-u maktua-i a'da ile maan kaleye nakletmeleriyle vefk-i 
mev'ud üzere mazhar-ı in'am oldular.  

Dokuzuncu günü o tarafa bir tabiye ile üç top daha ilave ve gümrük önüne 
tekrar on bir çapında iki kıt'a top tabiye ederek manastır tepesi 
tabiyelerinden kale derununu ve gümrük önü ve değirmen önü ve Hazar Baba 
türbesi taraflarından liman burcunu toplamaktan bir lahza fariğ biri 
tarafından  
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Sekizinci gün, Dizdar kapısından üç yüz yiğit Delil-başı Süleyman Ağa 

komutasında, yalınkılıç, Allah, Allah nidalarıyla hücum etti. Gümrük 

tarafındaki metrislere daldılar. Eşkıyanın büyük kısmı, mukabelede 

bulunamadı, hücumun şiddetine dayanamayıp kaçtı. Firar edenlerden geri 

kalanlar, yiğitlerin savletiyle tepelendi. Bu defa mücadele ve savaş 

meydanının şehitleri veya geride kalıp kayıp listesine giren toplam yedi 

askerdi. Bu cennete yükselmiş adamlardan maadası Allah'ın inayetiyle kaleye 

zaferle döndü. Topun başına kadar gidilmiş, gerektiği şekilde çivilenerek top 

kullanılmaz hale getirilmiş, metrisler tahrip edilmiş, yerle bir olmuştu. Top 

güllelerinin bir kısmı denize dökülmüş bir kısmı kesik düşman kelleleriyle 

beraber kaleye getirilmişti. Gaziler vaadedildiği gibi ödüllendirildi.   

Dokuzuncu gün aynı yere bir tabya daha yaptılar, o tabyaya üç top 

yerleştirdiler. Gümrük önüne tekrar on bir çapında iki kıta top koydular. 

Manastır tepesinden kalenin içine, Gümrük önü, değirmen önü, Hazar baba 

Türbesi mevkilerinden kalenin Liman Burcuna aralıksız top atışı yaptılar. Her 

birine gerektiği gibi karşılık verilmeye gayret ediliyordu.  
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dahi mukabele ve müdafaaya kemaliyle gayret olunduğundan eşkıyanın çoğu top 
yoluna gidip taraf-ı İslâmiyandan liman burcunda ve kalede birer adam şehit ve bazı 
hanelerde rahneler bedid oldu. 

Gümrük önü ve balıkhane etrafına nazır mazgalların hizasında kâgir binalar 
olduğundan eşkıyanın o tarafa ihdas ettiği istihkâmatı kale topları feshe yol 
bulamazdı. Yalnız liman burcunun topları dahi bu dahiyenin def'ine çare-sâz 
olamadığından kalenin silahhane cebehanesi ardındaki duvardan kazmayla bir 
mazgal açılarak oraya naklolunan ondört çapında bir kıt'a top ile istihkâmat-ı 
mezkûre fesh ve iptal olundu. Badehu dört gece bilâ-âram derun-u şehre atılan 
kumbara ve top taneleriyle hayli eşkıya helâk ve birçok haneler çâk çâk oldu. Kale 
bedenlerinde meşgul-ü harp olan asakir-i İslâmdan bu eyyamda üç kişi şehit 
olmuştur. 

Şehir tarafına nazır top mazgallarının ekseri harap olduğundan sandık ve sepet gibi 
kalede bulunan şeylere toprak doldurularak mümkün mertebe toplar siper ardına 
alındı. 

----------------------------------------- 
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Kaleden yapılan mukabil top atışlarında eşkıyaya çok zayiat verildi. 

Müslümanlardan Kalede ve Liman Burcunda birer şehit vardı. Bazı binalarda 

hasar görüldü. 

Gümrük Önü ve Balıkhane çevresine bakan mazgalların hizasında kagir 

binalar vardı. Eşkıyanın o tarafta kurduğu istihkamlar, kaleden yapılan top 

atışıyla yok edilemiyordu. Liman Burcundaki toplar da bu belayı defetmeye 

çare olamadı. Kalenin silahhane ve cephanelik bölümünün ardında kalan 

duvarda kazmayla bir mazgal açıldı. Oraya on dört çapında bir top getirildi. 

Bu top atışıyla bahsi geçen eşkıya istihkamları yerle bir edildi.  

(Top ateşi güçleri böylece durdurulduktan) sonra dört gün dört gece, şehrin 

içlerine top ve humbara atıldı. Bu yoğun ateşle eşkıyanın bir haylisi telef 

edildi. Şehir içindeki evlerin çoğu parçalandı. Bu günlerde, kale bedenlerinde 

savaşan İslam askerlerinden üç şehit daha verildi.  

Şehir tarafına bakan mazgalların çoğu tahrip edilmişti. Kaledeki sandık sepet 

ve benzeri şeylere toprak doldurularak siper yapıldı. Toplar siper altına alındı. 
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Usat huz-il-enmal evvel be evvel liman burcuna duhulü nuhbe-i âmâl 
olduğundan her gün bir burçtan orayı toplamaktan hâli değidli. Mah-ı 
mezkûrun on beşinci pazar gecesi saat beşte iken gemilerinin aheste reftar 
ile burc-u mezkûr üzerine irsal ve bir taraftan parma ve sandal gibi kayıklarla 
asker isal etmekte olduklarını burçta olan karavul takımı ihsas ederek 
keyfiyeti haber verdikleri anda top ve tüfenk ve kumbara ile müdafaaya 
ikdam olununca zikrolunan kayıklar topa tutulmuş maymuna dönerek bata 
çıka gittiler ise de bu hususta tekrar ikdam ve ısrar edecekleri melhuz idi. 
Binaenaleyh muhafız paşa burçta olan fie-i kalileden mucib-i şevk ve gayret 
olur kelamlarla bazu-yı şecaatlerini takviye ve tatyib-i hatırlar için irsal-i atiye 
buyurarak mataracı ağa muiniyle dahi müceddeden bir bölük asker birkaç 
gavvas tayin ve burca ithal etmiş ve zehir ve nebrek ile beş on top doldurup 
tehyie ettirmiş idi. Vakıan mülahaza olunduğu vecihle pazartesi gecesi saat 
dörtte iken dokuz kıt'a kayıkla tahminen altı miktarı eşkıya liman burcuna 
doğru hücum eylediler. Asker-i gayret-perver 

----------------------------------------- 
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Asilerin öncelikle Liman Burcunu ele geçirmek oradan kaleye girmek 

istemelerine dair emelleri belliydi. Bu yüzden bulundukları her mevkiden, her 

gün oraya top atışı yapıyorlardı. Ayın on beşinci pazar gecesi saat beşte 

gemilerini aheste sürüş ile hareket ettirdiler. Liman Burcu hizasına kadar 

getirdiler. Sandal, tekne, kayık cinsi araçlara asker yerleştirip kale üzerine 

gönderme hazırlığı içinde oldukları görüldü. Bunu hisseden burçta görevli 

gezici kuvvetler birliği durumu haber verdi. Haber verdikleri anda top, tüfek, 

humbara ile yoğun ateş altına alındılar. Kayıklar topa tutulmuş maymuna 

döndü. Bata çıka gittiler. Fakat bu yolu tekrar deneyecekleri, ısrar edecekleri 

belliydi.   

Muhafız Paşa bu ihtimalin tedbiri olarak burcu savunacak az miktardaki 

askerin şevkini ve cesaretini artıracak şeyler söyledi. Onları ödüllendirdi. 

Mataracı Ağanın da yardımıyla gönüllü bir bölük asker seçildi. İçlerinde 

dalgıçlar vardı. Beş on top, demir parçalarıyla doldurulmuş hazır bekletildi. 

Düşünüldüğü gibi pazartesi gecesi saat dörtte dokuz kıta kayık içleri eşkıya 

dolu olarak Liman Burcuna doğru hücum ettiler. Askerler gayret hamiyet ve 

haysiyet timsaliydi.  
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kale ve burçtan mahud toplarla bir yaylım ateş etmeleriyle kayıkların dört 
kıt'ası gark ve harik olarak maadası salkım saçak bîm-i can ile alargada duran 
gemileri yanına kaçtılar. Bu defa dahi topçu neferatı mazhar-ı ikram ve izaz 
eylediler. 

Bundan akdem kendi devletlerine müteallik tüccar tekneleri hamulelerini 
muhafaza suretiyle öteberi Akdenize geşt-ü güzar eden Nemse ve İngiliz ve 
Fransız beylik sefineleri bu sırada birer ikişer Sakız önlerinde dolaşıp gûya 
bunlar kendi adamlarını ve konsoloslarını kollar gibi mahalle aralarına ikişer 
üçer zabit irsal ve reaya ve Frenklerden üçer beşer şahıs alıp İzmir taraflarına 
nakil ve isal etmekten hâli değillerdi. On yedinci salı günü kalenin lonca sahili 
tarafına lenger-endaz olan brik tabir olunur bir kıt'a Fransız beylik sefinesi 
filikasıyla Sakız'da mukim Fransız Konsolosu liman ardından top kapısına 
yanaşıp Muhafız Paşa ile mülâkat talebinde olduğu müşarileyhe ihbar 
olundukta top kapısındaki tabyaya mutaddan ziyade asker tertip ve tayin 
olunarak konsolos içeriye alındı. İcra-yı 

----------------------------------------- 
(29) 

Hazırlanıldığı gibi bir anda yaylım ateşi açtılar. Kayıkların dört kıtası yanarak 

battı. Kalanlar salkım saçak, korku içinde alargada bekleyen gemilerinin 

yanına kaçtılar. Topçular başarılarından dolayı yine ödüllendirildi, ikramda 

bulunuldu, izaz edildi.  

Avusturya, İngiliz ve Fransız devlet gemileri öteden beri Akdeniz'de 

dolaşırlardı. Amaçlarının kendi devletlerine ait ticaret gemilerini korumak 

olduğu söylenirdi. İsyan günlerinden itibaren bu gemiler Sakız Adası önlerine 

gelmişlerdi. Güya adada yaşayan kendi vatandaşlarını, konsoloslarını 

korumak için oradaydılar. Birkaç asker ve subayı karaya çıkarır mahalle 

aralarında dolaştırırlardı. Frenklerden üç beş adamı alıp İzmir tarafına 

naklettikleri de olurdu.  

On yedinci gün. Kalenin lonca tarafında demir atmış brik denilen türden bir 

Fransız devlet gemisinden filika indirildi. Filikada Fransa'nın Sakız Konsolosu 

vardı. Limanın arkasından Top Kapısına yaklaştı. Muhafız Paşa ile görüşmek 

istediğini bildirdi. Muhafız Paşa önce Top Kapısına her zamankinden daha 

fazla asker yerleştirildi. Sonra Konsolos içeri alındı.  
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resm-i hoş amediden sonra sebeb-i vürudu sual olundukta Sakız eşkıyasıyla 
mahlut olan ızbandutların beş bini Sisam'dan beşer yüzü İpsara ve Çamlıca 
adalarından geldiğini ve kaleye havalesi olan mahallerden başka varoş ve 
şehrin sokaklarına inşa ettikleri metrislere yirmi dört kıt'a top va'z ettiklerini 
ve mühimmat ve kumbara için şehirli bezirgânlar tarafından Mora canibinde 
olan sergerdelerine gönderdikleri iki yüz kese akçalık poliçe kâğıdı üzerine o 
mühimmatı dahi alıp getirdiklerini velhasıl ada üstünden esen batı rüzgârı 
zuhur ettiği anda hendeğe çalı yığıp kale içine duman savurarak yuriş etmek 
üzere merdiven ve sair edevat ile kırk bin neferinizi de reaya yazıp hazır ve 
amade eylemiş olduklarını bast ve beyandan sonra devlet-i âliye ile Fransa 
Devleti beyninde derkâr olan dostluğa mebni her ne vakit isterseniz sizinle 
beraber muhassıl Ahmet beyi ve kapıcıbaşı Hacı İlyas Ağayı Fransa kralının 
sefinesi alıp Anadolu tarafına imrara ve mühimmat-ı kaleden ne kadar 
noksan şey varsa onları dahi itaya devleti tarafından mezun ve memur 
olduğunu dostane ifadeye gelmiş idüğünü beyan eyledi.  

----------------------------------------- 
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Resmi Hoş Geldiniz merasimi yapıldıktan sonra ziyaret sebebi soruldu. Konsolos 

şunları söyledi: 

"Sakız adasının yerlisi olup da eşkıyalığa soyunanlarla karışık durumda Izbandut 

denilen Rum korsanlar da vardır. Bunların beş bin adedi Sisam Adasından, beş yüz 

adedi İpsara Adasından, beş yüz adedi de Çamlıca Adasından Sakız Adasına 

geçmiştir. Kaleye yukardan bakan yüksek yerlerden başka şehrin kenar semtlerine ve 

sokaklarına metrisler inşa etmişler, buralara yirmi dört kıta top yerleştirmişler. 

Mühimmat ve humbara temini konusunda elleri geniştir. Şehrin bezirganları bütün 

masraflarını karşılayacaklarını taahhüt eden iki yüz kese akça değerinde poliçeler 

imzalamışlar, bunları Mora tarafındaki isyan liderlerine göndermişlerdir, mühimmat 

istemişler ve o mühimmat adaya getirilmiş. Bunlarla beraber, asiler adada esen batı 

rüzgarını beklemektedirler. Rüzgâr batıdan esmeye başlayınca hendeklere çalı 

doldurup yakacaklar, duman kalenin içine doğru dolacak, yürüyüşe geçecekler, 

kaleye tırmanacak merdiven ve benzeri edevat da hazırlanmış kırk bin kişilik bir 

kuvvet beklemektedir"  

Fransız Konsolos bu bilgileri verdikten sonra Devleti Âliye ve Fransa arasındaki 

dostluğa vurgu yaparak ne vakit istenirse Muhafız Paşa, Muhassıl Ahmet Bey, Kapıcı-

başı Hacı İlyas Ağayı Fransız Kralının gemisine alıp Anadolu tarafına 

geçirebileceklerini söyledi. Ayrıca Kalede ihtiyaç duyulan ne varsa hepsini temin 

etmeye devleti tarafından yetki verildiğini ve görevlendirildiğini de ekledi. Bütün 

bunları dostane ifade etmek için geldiğini beyan ederek sözlerini tamamladı.  
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Muhafız paşa malik olduğu fetanet-i fevkalade muktezasınca öyle gürültüye 
pabuç bırakır kimse olmadığından evvelâ dua-i padişahiyi bülent sadasıyla 
eda ettikten sonra "Vaktiyle tedarik ve ithal olunan zahire ve muhimmatımız 
çok ve askerimiz dahi kâfi ve vafidir.  Rüzgârla hendeğe düşecek varsa 
görecekleri de vardır. İnşallahu teâlâ oralara vakit kalmaksızın eşkıyanın 
hakkından geleceğimizi ve nihayet dereceye kadar ifa-yı vazifeden sonra 
şayet pek başımız sıkılırsa cephanelere ateş vererek ortalığı zir ü zeber 
edeceğimizi göreceksiniz." mazmununda cevap verip mecliste hazır olan 
Muhassıl Ahmet Bey ve sair zabitan dahi müşarileyhi tasdik eylediklerinden 
konsolos hah ve na hah inşallah diyerek girdiği kapıdan çıkıp filikasına binerek 
gitti. 

Ancak müzayaka-i muhasara mümted olup taraf-ı düşmanda fütur zuhur 
etmediği ve ibtida-i muhasaradan beri yirmi gün ve yirmi gece bilâ âram top 
ve tüfenk ve kumbara atıldığı cihetle barut ve yuvarlağa kıllet ve dar yerlere 
sokulup sığınmış çoluk çocuğa hafakan ve sıklet târî olduğundan  

----------------------------------------- 
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Muhafız Paşa bu palavraları yutmayacak kadar zekiydi. Kuru gürültüye pabuç 

bırakacak birisi değildi. Konuşmasına yüksek sesle padişaha dua ederek 

başladı. Sonra şunları söyledi: 

"Zamanında kalede ihtiyacımız olan her şeyi tedarik ettik. Zahiremiz de 

mühimmatımız da askerimiz de çoktur ve yeterlidir. Rüzgârı bekleyip de 

hendeğe düşecekler varsa görecekleri de var. İnşallah iş oralara varmadan 

biz bu eşkıyanın hakkından geleceğiz. Vazifemizi son noktasına kadar yerine 

getireceğiz. Şayet başımız çok sıkışırsa cephanemizi ateşe verip ortalıkta bir 

tek canlı, bir tek dikili taş bırakmayacağımızı göreceksiniz" 

Muhafız Paşanın bu sözleri mecliste bulunan Muhassıl Ahmet Bey ve diğer 

subaylar tarafından tasdik edildi. Konsolosun ister istemez ağzından bir 

"inşallah" sözü çıktı. Girdiği kapıdan çıkarak Filikasına bindi ve gitti.  

Fakat muhasaranın sıkıntıları gün geçtikçe artıyordu. Kuşatma uzamıştı. 

Düşmanda bir gerileme ve zayıflama emaresi görünmüyordu. Kuşatmanın 

başlangıcından beri yirmi gün ve yirmi gece geçmişti. Aralıksız top, tüfek ve 

humbara atılmıştı. Barut ve güllede azalma baş göstermişti. Dar yerlere 

sıkışıp kalmış çoluk çocukta hafakan ve daralma başlamıştı. 
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ve ateş-i cenk ve cidal günden güne iştidat ve iştial bulduğundan b'adezin 
kaleden atılacak top kumbaraya bir had tayin olunup bir az müddet az atılmış 
gibi bazı hususat-ı lâzime vücuh-u asakir-i nusret-müessir ile müzakere ve 
müşavere olunarak şehr-i mezburun  on ikinci ve eyyam-ı muhasaranın 
yirminci günü eşkıyanın fakat tabiyeleri toplanıp varoş derununa atılmakta 
olan kumbara ve toplara mayna verilmişti. Usat tek durmayıp kale derununu 
toplamaktan bir an hâli olmadığı gibi dîn-i İslam'a hâşâ sebb ü düşnam ve 
ahali-i kaleye her birini isim ve şöhretlerini yâd ederek aslından kendilerinin 
bahçıvan ve bakkalları olanlar sövüp saymağa başladılar. Mürabitîn-i İslâm 
dahi biz-zarur iş'al-i ateş kahr ve kine kıyam ile henüz üç beş saat gunude-i 
künam istirahat olan toplara ateş verip o gün öyle vaktinden gece yarılarına 
kadar bu suretle cenk ettiler. 

Barut gereği gibi azalıp beş on gün daha mücadele olursa eseri bile 
kalmayacağından vakıf-ı hal olan ahali sirişk-i tazarru ve niyaz ile umman-ı bî-
payan rahmet-i ilâhiyeyi cûş ü hurûş getirmişlerdi.  

----------------------------------------- 
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Çarpışma ve karşılıklı ateş, savaşı günden güne şiddetlendiriyordu. Adeta 

bütün dünya bir alev topuna dönmüş gibiydi.  

Bundan sonra kaleden atılacak top ve humbaraya bir sınır getirme gündeme 

geldi. Atışın azaltılması hususu askerlerle müşavere edildi. Bir müddet ara 

verilmesi kararlaştırıldı.  

Ayın on ikinci ve muhasaranın yirminci günüydü. Alınan karar doğrultusunda 

eşkıyanın uzak noktasındaki tabyalara ve şehrin uzak semtlerinin içlerine 

atılan top ve humbaralar tatil edildi. Lakin eşkıya rahat durmuyordu. Sürekli 

kale içine yaptıkları top atışlarına devam ettiler. Bir an durmadılar. İslam'a 

ağza alınmayacak küfürler ediyorlardı. Kale içindeki sivil ahalinin bizzat 

adlarını lakaplarını söyleyerek sövüp sayıyorlardı. Bu sövüp sayanlar, 

sövdükleri zevatın bir müddet önce bahçıvanlığını, bakkallığını yapan 

adamlardı. Bunun üzerine toplar humbaralar yeniden ateşlendi. Tatil edileli 

dinlenmeye geçeli henüz birkaç saat geçmemişti. O gün öğle vaktinden gece 

yarılarına kadar top atışlarıyla cenge devam edildi.  

Barut bitmek üzereydi. Beş on gün daha mücadele devam ederse eseri bile 

kalmayacaktı. Duruma vakıf olan ahali gözyaşları içinde İlahi Rahmetin 

erişmesi için niyaz ediyordu. Onun rahmeti sınırsız bir okyanus gibiydi. Nasıl 

olsa erişecekti.  
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Alesseher meclis-i mânâda cilvegâr olduğu üzere Alemdar-ı Resulullah 
Hazreti Halit radiyallahu anh ile Sultan Abdulkadir Geylâni kaddese sırrehu 
hazretleri Sakız Adasında Hazar Baba türbesi tarafını teşrif ve Muhafız Paşayı 
yümn-ü mülakatlarıyla taltif buyurup hattâ "Paşa tuğ-u alemini kıble 
canibindeki tabya kenarına rekz eyle " diye işaret ve ankarib nail-i mazhariyet 
olacağını ima ve iş'ar buyurmuş idiler.  

Sabahleyin herkes bu işaret ve beşareti yekdiğere nakil ve hikâyet ile izhar-ı 
sürur ve ferhat ve istibşar-ı nusret etmekte idiler ki donanma-yı humayunun 
koyun adaları tarafından göründüğü haberi vürud eyledi. Biraz sonra Paşa 
Çeşmesi nam mahalden ateşler saçarak kale pişgâhına gelmesiyle süfun-u 
menhuse-i eşkıya Sakız ardına firar eyledi. 

Vaktaki karşı yakadaki asakirin peyderpey Sakız'a geçmek üzere kayıklara 
girdikleri karîn ve yakîn-i murabıtin oldu, kale kapıları açılıp düşman üzerine 
izam olunmaları için ibram velhasıl delil ve tüfenkçi başı ağalar maiyeti ve 
kalenin gönüllü ve gureban zabitanı mürafakatı ile bin beşyüz dilaver garban 
kapısından çıkıp hendek metrislerinde kıyam ettiler. 

----------------------------------------- 
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Seher vakti mana âleminde bir tecelli belirdi. Hazreti Peygamberin s.a.v. 

bayraktarı Hazreti Halit r.a. ile Manevi âlemin Sultanlarından Abdülkadir 

Geylani k.s. hazretleri Sakız Adasına Hızır Baba Türbesinin yanına teşrif 

etmişlerdi. Muhafız Paşa'ya mübarek kelamlarından birkaç cümle lütfettiler. 

Taltif buyurdular. Hatta "Paşa! sancağını ve tuğunu kıble tarafındaki tabyaya 

dik" diye işaret buyurdular. Çok yakın bir zamanda zafere nail olacağını ima 

ettiler.  

Sabahleyin herkes bu işaret ve beşareti bir diğerine naklediyor ve anlatıyordu. 

Hikâyeyi dinleyenlerde bir sevinç vardı. Yardımın erişeceğine dair müjdeyi 

almış gibiydiler. Kale ahalisi bu sevinç içindeyken Donamayı Hümayunun 

Koyun adaları tarafından göründüğü haberi geldi.  

Biraz sonra Donanmayı Hümayun, Paşa Çeşmesi denilen yerden ateşler 

saçarak kale önlerine geldi. Menhus eşkıya gemileri Sakız adasının arkasına 

doğru kaçıyordu. Karşı yakada bekleyen askerlerin Sakız'a geçmek üzere 

kayıklara girdiği haberi gelir gelmez kale kapıları açıldı. Delil ve Tüfekçi Baş 

Ağalar, Kalede bulunan gönüllüler, Süvari Bölüğü, Subaylar ve maiyetleri bin 

beş yüz dilaver Garban Kapısından çıkıp metrislerde ve hendeklerdeki 

eşkıyanın üzerine hücuma geçtiler.  
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Donanma-i humayun'un mehabet-riz-i vürud olması ve karşı yakadan beri 
tarafa asker geçmekle yol bulması cihetiyle metris ardında bulunan usat-ı 
reaya geri çekilip rişte-i itizar-ı aman'a teşebbüs etmeleri melhuz iken gurur-
u kesret-i avene ve nasarayla yerli yerinde karar edip zu'mlarınca deryadan 
karaya asker ayağı bastırmamak üzere bilâfasıla top ve tüfenk atıp hattâ 
donanmadan Paşa Çeşmesi önünde sahile karib bulunan bir fırkatayı top ve 
tüfenk ile şaşırtarak bir takım kâfir ufak kayıklarla üzerine varıp derununda 
bulunan doksan kadar kalyoncuyu izhak ve fırkatayı dahi gözgöre toplarını 
karaya çıkardıktan sonra ihrak ettiler. 

Usat'ın bu derece azgınlıklarını görünce Kaptan-ı Derya Nasuhzade Ali 
Paşa’nın rişte-i tedbirine ukde-i ıztırar düşüp donanmadan karaya ihracı 
lâzım gelen askerin karaya çıkarılmasını bakalım makalım gibi a’zâr-ı vahiye 
ile ferdaya talik eyledi.  

Kale askeri taşra metrislerine çıkarılmış bulunduğundan bu babda teenni ve 
ta'vik usata bâis-i tezyid-i cesaret ve metrislerde olan mucahidine mucib-i 
tevehhuş ve rehavet olacağı cihetle  

----------------------------------------- 
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Donanmayı Hümayunun heybetli girişi ve karşı yakadan askerin geçmeye yol 

bulması karşısında metrislerdeki asilerin teslim olmaları aman dilemeleri 

beklenirdi. Sayılarının çokluğundan, Hıristiyan birliğinin gücünden dolayı öyle 

bir gurura kapılmışlardı ki savaşmaya devam ettiler. Kendi fikirlerince 

denizden karaya asker ayağı bastırmayacaklardı. Sahile doğru ara 

vermeksizin top ve tüfek atışına devam ettiler. Hatta Çoban Çeşmesi 

mahallinde sahile yakın duran donanmanın bir firkateyni ateş altına alındı. 

Bu şaşırtmaca ateşiydi. Bir gurubu kayıklarla gemiye yaklaşıp içindeki doksan 

kadar kalyoncuyu öldürdüler. Gemiyi sahile çekip toplarını aldıktan sonra göz 

göre göre yaktılar.    

Asilerin azgınlıklarının bu derecede olduğunu gören Kaptanı Derya Nasuh-

zade Ali Paşa’nın tedbire dair düşünceleri arasındaki bağlantı zorlanmaya 

başladı. Donanmadan kaleye çıkarılması gereken asker konusunda tereddüt 

içindeydi. Bakalım, bakarız gibi sözlerle erteliyordu. Halbuki durum sıkışıktı. 

Kaleden çıkıp düşmanla çatışma hâlindeki askere destek gerekiyordu. 

Askerler düşman metrislerinin içindeydi. Teenni zamanı değildi. Gecikme 

asilerin cesaretlerini artıracak metrislerdeki mücahitlere korku verecekti.  
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behemahal askerin karaya ihracı Muhafız Paşa tarafından isti'cal  
buyurulmasıyla o gün bilâ istîzan sekiz yüz miktarı asker donanma-yı 
humayun gemilerinden ve o kadar da Çeşme yakasından geldiler ve hendek 
metrislerinde meşgul-ü muharebe olan asakire iltihak ettiler. 

Bundan sonra kaleden ve donanma-yı humayundan top ve metrislerden de 
tüfenk atılarak tamam üç buçuk saat muharebe edilmiş ise de eşkıya yine 
temerrüd ve istikbar üzere ısrar ettiğinden asakir-i İslâm nara-yı Allah Allah 
ile meydana atılarak küffar ile pençe pençeye kavgaya tutuştular. Bunlardan 
bir haylisi meydan-ı muharebede itlaf edildiği gibi küsuru dahi asakir-i 
Osmaniye'nin şedit savletine dayanamayacaklarını anlayarak firar ettiler. 

Bu sırada donanma-yı humayundan da beş yüz adam geldiğinden 
mukaddema tasmim olunduğu üzere asakir-i İslâm üç bölük olarak bir bölüğü 
tabakhane değirmenleri tarafından dolaşarak Torluni manastırı tepesinde 
olan metrislere ve bir bölüğü Garban kapısı karşısındaki mahalle ağzına ve 
diğer bölüğü ok meydanı semtine doğru sevk olunarak ol gün akşama  

----------------------------------------- 
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Muhafız Paşanın derhal ve her halükârda acilen karaya asker çıkarılması 

konusundaki ısrarı sonunda o gün Donanmayı Hümayun gemilerinden karaya 

sekiz yüz asker çıktı. Bir o kadar da Çeşme civarından asker geldi. Hendek ve 

metrislerde muharebe içindeki askerlere iltihak ettiler.  

Çarpışma bütün şiddetiyle sürüyordu. Kaleden ve Donanmayı Hümayun 

gemilerinden top, metrislerden tüfek atışı tam üç buçuk saat aralıksız devam 

etti. Ancak eşkıya kibrinde ısrar ediyor direniyordu. Nihayet İslam askeri 

Allah, Allah narasıyla meydana atıldı. Küffar ile pençe pençeye kavgaya 

tutuştu. Bir haylisi muharebe meydanında itlaf edildi. Kalanlar askerin 

şiddetine ve savletine dayanamayacaklarını anlayarak firar ettiler.   

Bu sırada Donanmayı Hümayundan beş yüz asker gelmişti. Kararlaştırıldığı 

üzere İslam askeri üç bölüğe ayrıldı. Bir bölüğü tabakhane değirmenleri 

tarafından dolaşarak Turlini Tepesindeki metrislere gönderildi. Bir diğer bölük 

ise Garban Kapısı karşısında kalan mahalle ağzına sevk edildi. Üçüncü bölük 

ok meydanı semtine gitti. O gün akşama kadar  
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kadar eriştikleri eşkıyayı tedmir ve ifna edip artık yorgunluk gelmek hasebiyle 
her biri birer ikişer kelle ve bir çok bayrak alarak dönüp Muhafız Paşadan 
bahşişlerini aldıktan sonra yine hendek metrislerine girip durmuşlardı. 

O geceye derun-u şehirde kalan küffar tekrar cenge ictisar ettiği gibi ertesi 
cuma günü Paşaçeşmesi üstündeki (Aritis) nam köyde dahi cemiyet-i eşkıya 
olduğu istihbar edildiğinden Muhafız Paşa tarafından alınan ruhsat üzerine 
şehrin bir kaç tarafına kundak bırakıldıktan sonra asker-i İslâm şehre hücum 
ve iktiham eylediklerinde usat mukavemet edemiyeceklerini anladıkları gibi 
teshir-i kale için tedarik ve tanzim eyledikleri top ve sair edevat ve âlâtlarını 
hali üzere terk ederek ve birbirini çiğniyerek sahraya doğru firar ettikleri 
cihetle şehir ve varoş tamamiyle mazbut eyde-i İslâm oldu. Usat reayanın 
bıraktıkları emval ve eşyayı yağma ve kadın ve çocukları esir-i harp ve vega 
edilmeye başlanıp zabt olunan yirmi yedi kıt'a top ve sair mühimmat hemen 
kale-i hakaniyeye nakledildi. Ve bu kavgalara karışmıyarak 
konsoloshanelerine sığınmış olan Latin reayasını  

----------------------------------------- 
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ulaşabildikleri bütün eşkıyayı tepelediler. Bu mahallerde bulunanların hepsi 

yok edildi. Akşam yorgunluk geldiğinden dolayı her biri ellerinde birer ikişer 

düşman bayrağı, kesilmiş düşman kellesi ile kaleye döndü. Muhafız Paşa 

gazilerin hepsini tebrik etti. Bahşişler dağıttı. Daha sonra asker tayin edilmiş 

metrislerine çekildi.    

O gece şehir içlerinde kalan bir takım küffar tekrar cenge cüret etti. Ertesi 

cuma günü istihbarat çalışmaları sonucunda Paşa Çeşmesi üstündeki Aritis 

köyünde bir gurup eşkıyanın bulunduğu haberi geldi. Muhafız Paşadan izin 

alınarak şehrin birkaç tarafı kundaklandı. Sonra İslam askeri eşkıya üzerine 

hücum etti. Asiler mukavemet edemeyeceklerini anladı. Kaleyi ele geçirmek 

maksadıyla yığınak yaptıkları top, silah ve diğer edevatlarını olduğu gibi terk 

ederek, neredeyse birbirlerini çiğneyecek derecede dehşet içinde kırsala 

doğru kaçtılar. Şehir ve varoş tamamen İslam eline geçmişti. 

Asilerin geride bıraktığı emval ve eşya ganimet olarak paylaşıldı. Kadın ve 

çocuklar harp esiri olarak tutuldu. (Canlarına bir zarar verilmedi) Ele geçirilen 

yirmi yedi kıta top ve diğer mühimmat kaleye nakledildi.   

Bu kavgaya karışmayarak kendi Konsolosluklarına sığınan Latin halkı ile 

ilgilenildi.  
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ve konsoloslara müteallik müste'minleri ta'riz-i askerden vikayeten 
konsoloshanelere ikişer üçer kavas tayin edilip badehu bu gazayı havi 
muharrerat verilerek Dersaadete tatarlar ihraç ve tefric kılıp mu'minin için 
tatarlara teslimen bir kaç yük kelle ve kulak ve bir çok bandıra ve bayrak irsal 
ile icra-yı ayin-i sürur ve ibtihaç olundu. 

Anifen beyan olunduğu vechile asker-i İslâmın savlet-i kahramaniyesinden 
güçle canını kurtarabilen bazı eşkıya içlerinde olan mecruhlarını ayırarak 
Sisam adasına irsal edildikten sonra yirmi birinci cumartesi günü yine şehir 
ve varoş taraflarına gelmek üzere bölük bölük bir kaç mahalde tecemmu 
eyledikleri tutulan dillerden haber alındığından o gün Çeşme yakasından 
Sakız'a mürur eden Aydın askeri başbuğu züamadan  Küçük Ahmed'in Aydın 
ve Saruhan levendatıyla Paşaçeşmesi tarafına ve Muhafız Paşanın delil başısı 
Süleyman Ağa kendi neferatı ve Enderun Ağalarından vesaireden bin kadar 
adamla Kamboz nam bahçelik semtinden temyana (?) koluna ve Kalyon 
askeriyle İzmir ve sair taraflarından gönüllü olarak vürud eden yeniçeri 
güruhu tüfenkçi  başı ile orta kola tayin olunmuştu. 

----------------------------------------- 
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Bunlardan başka kendi rızası ile teslim olanlar, askerin herhangi bir zarar 

vermesinden korumak için konsolosluklara yerleştirildi. Bu işlemlerin sağlıklı 

yürümesi için konsolosluklara ikişer üçer kavas tayin edildi. Bu gazayla ilgili 

bütün teferruat yazılı hâle getirilip devletin merkezine arz edildi. Bu iş 

görevlendirilen ulakların yanına birkaç yük savaştan ele geçirilen şeyler, 

bandıra, bayrak vesaire verilerek onlar da zaferin sevinç ve mutluluğun 

nişanesi olsun diye İstanbul'a gönderildi.  

İslam askerinin savletinden ve kahramanca hücumundan güçlükle canını 

kurtarabilen eşkıya, içlerinde yaralı olanları ayırıp Sisam adasına 

göndermişti. Sonra yirmi birinci cumartesi günü geri dönüp, şehre ve 

varoşlara gelmek üzere bazı mahallerde parça bölük toplandıkları haber 

alındı. Elde tutulan esirlerden ve istihbarat çalışmalarından bu haber 

doğrulandı. Çeşme yakasından Sakız Adasına geçen Aydın askerinin başbuğu 

Zeamet sınıfından Küçük Ahmet'in komutasına Aydın ve Saruhan leventleri de 

verildi. Paşa Çeşmesi tarafına gönderildi. Muhafız Paşa'nın delil-başı olan 

Süleyman Ağa kendi neferlerinin yanı sıra, Enderun Ağaları ve diğer 

birliklerden bin civarında askerle Kamboz adındaki bahçelik bölge ile 

Temyana koluna sevk edildi. İzmir ve civarından gelen gönüllü Yeniçeriler 

gurubu ile Kalyon askerleri, Tüfekçi-başının komutasında orta kola tayin 

edildi 
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Küçük Ahmed'in salifiz-zikr Aritis karyesinde müsademe ettiği eşkıyayı istîsal 
ve karye-i mezbureyi dahi tahrip ve paymal edip delil başı ağa dahi Temyana 
(?) karyesini temizledikten sonra ileri tarafta Kalamaşa (?) karyesi civarında 
Ayamina (?) nam manastır-ı kebir'e tahassun eden usat ile cenge başladı. 
Mezkûr manastırın cevanib-i erbaası hendek ile muhat olduğu gibi duvarları 
mürtefi' ve arzı dahi üç arşın kalınlığında gayet metin ve müstahkem 
olduğundan teshiri müşkül olduğu cihetle kumbara ve mühimmat ve asker 
tertibi tasmim olundu ise de asakir besalet-i entüma balta ile duvarları on iki 
mahalden delmeye başlamalarıyla elli kadar şehit verdikten sonra ertesi 
pazar günü açtıkları dilirden içeriye duhul ile ba'del muharabe manastır 
alındı. Ve orada bulunan nisvan ve sıbyan esir-i harp edildi. Ondan sonra 
Kalamaş (?) karyesi derununda olan kale-i kebire ve kadime ve palanga dahi 
fetholundu. 

Orta kola gönderilen asker dahi yolda birkaç karye basıp tahrip ve önlerine 
gelen eşkıyayı kahr ve ta'zib eyledikten sonra sergerde-i eşkıya olan (Ligoşti) 
on bin kadar usatla  

----------------------------------------- 
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Küçük Ahmet; daha önce zikredilen Aritis köyünde çatışmaya girdiği eşkıyayı 

kökünden koparıp çıkardı. Köyü de yerle bir etti. Delil-başı Ağa ise gönderildiği 

Temyana köyünü tamamen temizledikten sonra daha ilerdeki Kalamaşa köyü 

civarında büyük Ayamina Manastırına sığınan asilerle cenge başladı. Bu 

manastırın dört tarafı hendekle çevriliydi. Duvarları yüksek ve genişliği üç 

arşın kalınlığındaydı. Gayet metin ve müstahkem olduğundan ele geçirilmesi 

müşküldü. Bu yüzden oraya top ve humbara nakledilmesi lazımdı. İlave asker 

gücüyle beraber gerekli mühimmatın gönderilmesi tasarlandı. Fakat asker 

bunları bekleyemeyecek derecede korkusuz ve yiğitti. Manastıra saldırdı. 

Kalın duvarları baltalarla on iki yerinden delmeye başladı. Elli şehit verildikten 

sonra ertesi pazar günü içeriye girdiler. Muharebeden sonra manastır alındı. 

Orada bulunan kadınlar harp esiri sayıldı. Daha sonra Kalamaş köyü 

içlerindeki eski ve büyük kale ile bir palanga da fethedildi.  

Orta kola gönderilen asker, yolu üzerindeki birkaç köye baskın yapıp, 

yakaladığı eşkıyayı kahretti. İsyanın lideri Ligoşti, Mastaki köyünde,  
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Ayayorgi nam Mastaki karyesinde oturup gûya Mora ve Sisam adası 
müdürlerinden aldığı mektupta yüz elli kadar gemi ve külliyetli mühimmat ile 
gelmek üzere oldukları yazılmış diye bir takım yalan neşriyatların karye-i 
mezkûrenin etrafına âriz ve âmik hendek çevirtmekte idigü sahihan haber 
alınmakla asker-i İslâm delil başı ağa takımıyla ictima' ederek oraya varıp 
kavgaya ibtidar eylediler. Bi-lütfullah orası dahi dört beş saat zarfında feth ve 
teshir ve firar edemeyip tutulan eşkıya idam ve tedmir edilip re's-i eşkıya 
merkum (Ligoşti) nin mecruh olduğu halde avrat kıyafetine girerek Sisam 
adasına kaçtığı dahi tevatür bulduğundan artık eşkıya bütün bütün me'yus 
olarak her taraftan çil yavrusu gibi perişan olmuş ve kuvve-i kahhar-ı 
Osmaniyan ne olduğunu evvel be evvel idrak eden mastaki köylerinden 
(Masadima) ve (Oksadima) ve (Kitti) nam üç karye ahalisi istiman etmiştir. 

Eğerçi bunların istimanları iman-ı ye's kabilinden olduğu cihetle ricaları karin-
i is'af olmamak lazimeden idi. Ancak zahiren tazarru ve zari ile tarik-i 
nedamete va'z-ı kadem eden inayet 

----------------------------------------- 
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Ayayorgi denilen mahaldeydi. Yanında on bin civarında asi bulunuyordu. 

Mora ve Sisam adasından mektup geldiği, yüz elli kadar gemi ve külliyetli 

miktarda mühimmatın yola çıktığı yalanını yayıyor, isyanın sürmesi etrafının 

dağılmaması için çabalıyordu. Bulunduğu köyün etrafına derin ve geniş 

hendek kazdırmakta olduğu haberi geldi. Yapılan istihbarat çalışmaları 

haberi doğruluyordu. Orta kola gönderilen asker, Delil-başı Ağa emrindeki 

İslam askeriyle birleşerek oraya yöneldiler. Kavga başladıktan sonra dört beş 

saat içinde, Allah'ın lütfüyle orası da fethedildi. Kaçamayan düşman askerleri 

orada idam edildi. Ligoşti yaralı bir şekilde kadın kılığına girerek Sisam 

adasına kaçmıştı. Bu haber de kesinleştirildi. Artık eşkıya bütün, bütün 

umutsuzluğa kapılmış, perişan bir vaziyette, dört bir tarafa çil yavrusu gibi 

dağılmıştı.  

Osmanlının kahreden kudretinin ne ve nice olduğunu evvel be evvel idrak 

eden Mastaki köylerinden Masadima, Oksadima ve Kitti adlarındaki üç 

yerleşim birimi ahalisi aman dilemişti. Gerçi bunların aman dilemesi yeis 

hâlindeki imana benziyordu. Kabule şayan olmaması gerekirdi. Ancak içten 

olmasa, zahiren de olsa pişman olduğunu beyan eden, aman dileyen, 

affedilmek için yalvaranları öldürmek Osmanlı merhametine aykırıydı.  
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hahları istisal hilaf-ı merhamet-i Osmaniyan olduğundan içlerinde olan cenkçi 
eşkıyayı feda ve üç güne kadar silahlarını teslim ve ita ile şurut-u lazime-i 
riayetin kemayenbaği  icrasını taahhüt ederlerse eman verileceği Muhafız 
Paşa tarafından bâ-buyrultu beyan olunarak cevabına intizar olunmak üzere 
yirmi altıncı gün mütareke edildi. 

Mukaddema kabl-el muhasara istida olunmasına mebni varit olan barut ve 
yuvarlak ve mühimmat-ı saire kaleye nakil olunmuş Muhafız Paşaya ihsan ve 
ita buyurulan ataya-i hümayun muhafız müşarünileyh tarafından ve kabul 
edilmiştir. 

Vücuh ve zabitan-ı kale ve sergerdegân-ı asakir tehniye-i fetih için muhafız 
paşanın eteğini öpüp ertesi gün dahi mukaddema zuhur fitne-i Rum’da firar 
etmiş olan Moskova konsolosundan maada Sakız’da bulunan bilcümle 
konsoloslar gelip tebrik-i zafer ve tahsin-i gayret asakir-i nusret-isar 
etmeleriyle resm-i ada üzere taltif buyurularak konaklarına iade kılındı. 

Anifen zikr olunduğu üzere istiman eden usat reaya eman verileceği va’dini 
hâvi gönderilen buyrultuları has karyelerinde bulunan eşkıya ısga etmeyip 
fakat mustaki 

----------------------------------------- 
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İçlerinde bulunan çenkçi eşkıyayı feda etmeleri, üç güne kadar silahlarını 

telim etmeleri, anlaşma şartlarına olması gerektiği şekliyle riayet edeceklerini 

taahhüt etmeleri hâlinde aman verileceği bildirildi. Muhafız Paşanın bu 

şekilde ki buyrultusu duyuruldu ve cevapları beklendi. Yirmi altıncı gün 

mütareke imzalandı. Bu arada (İstanbul'dan) muhasaranın başlangıcında 

istenen barut, gülle ve diğer mühimmat geldi. Hepsi kaleye nakledildi. 

Muhafız Paşa'ya Padişah tarafından gönderilen hediyelerin kabul merasimi 

yapıldı. Bu merasim aynı zamanda bir fetih kutlaması idi. Kale yöneticileri, 

kahraman askerler Muhafız Paşanın eteğini öperek kutladılar. Çıkan Rum 

fitnesinin ilk günlerinde Moskova Konsolosu memleketine kaçmıştı. Onun 

dışındaki Sakız'da bulunan Konsolosların hepsi gelerek zaferi tebrik ettiler. 

Zafer elde eden askerlerin kahramanca gayretleri güzel sözler söylediler. 

Kendilerine aynı şekilde davranılarak konakları iade edildi.  

Daha önce bahsi geçtiği gibi aman dileyen, teslim olanların suçlarının 

affedileceği, aman verileceği mealindeki buyrultu uzak köyler de dahil her 

yere gönderildi. Bunu adanın yerli ahalisinden olan asiler dinleyip kabul 

ettiler. Fakat dışarıdan gelen eşkıya kulak vermedi. Mastaki köylerinde 

okunan buyrultuyu kabul eden yerli ahali toplanıp kaleye geldi. 
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köylerinde kabul ve kıraat olunduktan sonra yirmi kadar karyenin 
kocabaşıları ve yazıcıları boğazlarında siyah makrame ve ellerinde kırmızı 
bayraklarla Muhafız Paşa tarafına gelip şimdiye değin karyelerinde merküz 
olan şekavet bayraklarını indirip Osmanlı sancağını küşat ettikleri gibi ihbar 
ve yedlerinde olan silahlarını bir kaç gün zarfında devşirip ve içlerinde olan 
yabancı eşkıyayı bulup kale-i hakaniyeye irsal ve teslim edeceklerini takrir ve 
beyan ederek nevha ve zârî ile ceraim-i sabıkalarından iğmaz ve 
istîsallerinden i’raz buyurulmasını rica ettiklerinden keyfiyet Kaptan Paşa 
tarafına tahrir ve gelen kocabaşılara  istintak edilmek üzere Donanma-yı 
Hümayuna irsal ve tesyir olundu. Ba’del istintak tekrar Muhafız 
müşarünileyhe geldiklerinde mahsus divan tertip ve vücuh-ı ahali ve zabitan 
hazır oldukları halde tekrar isticvab olunarak nihayet ba’de-zin cizye-i 
şer’ilerini üç sınıf itibariyle beher sene aler-ruus eda etmeleri ve silahlarıyla 
beraber içlerinde olan eşkıyayı tutup getirmeleri şeraitiyle suçları affolunup 
Suğla sancağı mütesellimi Hacı İlyas Ağa liva-yı mezkûr askeriyle bu karyeleri 
tasallut-u asakir ve ağyardan  

----------------------------------------- 
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Yirmi kişi kadar köylerini temsil eden Kocabaşlar ve yazıcılardan müteşekkil 

bir topluluktu. Muhafız Paşanın huzuruna çıktılar. Boğazlarında siyah 

makrame ellerinde kırmızı bayraklar vardı. Şimdiye değin köylerine dikilmiş 

şekavet bayraklarını indirdiklerini, Osmanlı sancağını açtıklarını bildirdiler. 

Ellerindeki silahları birkaç gün zarfında toplayıp teslim edeceklerini, 

içlerindeki yabancı eşkıyayı bulup kaleye getireceklerini söylediler. Önceki 

cürümlerini ve sabıkalarını görmezden gelinmesi, yaptıklarından dolayı 

diledikleri özrün kabul edilmesi için ağlayarak yalvardılar.  

Bu adamlar hakkında karar verilmesi için Muhafız Paşa'dan daha üst 

konumda olan Donanma Komutanı Kaptan Paşaya gönderildi. Orada (kısa 

bir) sorgulamadan sonra tekrar Muhafız Paşaya iade edildiler. Bunun üzerine 

Muhafız Paşa bunların sorgulanması ve yargılanmasına mahsus bir divan 

kurdu, kale ahalisinin ve askerlerin subayların huzurunda tekrar 

sorgulandılar. Neticede bundan sonra, kanuni cizyeleri senelik olması, üç sınıf 

üzerinden hesaplanması ve adam başı ödenmesi kararı verildi. İçlerindeki 

eşkıyayı silahlarıyla beraber tutup getirmeleri şartıyla suçları bağışlanacaktı.  

Suğla Sancağı Mütesellimi Hacı İlyas Ağa bu köyleri yabancı düşmanların 

tasallutundan korumak ve gerektiğinde eşkıya ile muharebe etmek üzere 

görevlendirildi.  
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muhafaza ve iktiza ederse eşkıya ile muharebe eylemek üzere bâ-buyrultu 
memur edilmiş ve Mustaki mukataası emini Ömer Ağa dahi ağa-i 
mumaileyhin marifetiyle kuray-i ??? mezkûre ahalisinin silahlarını devşirip 
götürmek üzere maan izam kılınmıştır.  

Garibe (?) istiman eden Mustaki kocabaşıları divanda itiraf-ı cürüm ve kusur 
ederlerken zindandan mahalli divana ihzar olunan Sakız Metropoliti ve sair 
mahpuslara “Haulai edulluna / bizi saptıran bunlar ayet-i kerimesi) 
musaddakınca sebep olanlar şöyle veya böyle olsun diye beddua ve onlar 
dahi şeytana uyduk diyerek suçlarını ikrar etmeleriyle  “KÜLLEMA DAHALET 
ÜMMETÜN LANET UHTEHA" / Her topluluk (arkasından gidip sapıklığa 
düştüğü) yoldaşına lanet eder (Araf: 38) mazmun-u şerifi bunlar hakkında 
hükmünü dünyada izhar etmiş ve bu muameleyi görenler dava-i isyanda 
küffar beyninde ittifak olduğunda şüphesi kalmamıştır.  

Donanma-i Hümayun Sakız kalesi pişgâhından ayrılıp düşman gemilerini 
uzaktan seyretmesi cihetiyle Sakız arkasında dolaşan gemileriyle istedikleri 
vakitte eşkıyanın gelip gitmeleri mümkün olduğundan muhassıllığa merbut 
has köyleri ahalisi ve karaya ve cibale çekilen reayası 

----------------------------------------- 
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Mastaki yöneticilerinden vergi emini Ömer Ağa da İlyas Ağanın eliyle 

toplanacak silahları, saymak, telim almak, kaleye getirmek vazifesiyle 

beraber gönderildi.  

Gariptir, aman dileyen Mastaki Kocabaşları divanda cürümlerini ve 

kusurlarını itiraf ettikleri sırada zindanda tutulan Sakız Metropoliti ve diğer 

mahpuslar da divana getirilmişti. Metropoliti görür görmez sanki [İşte bizi 

saptıran bunlar] ayeti kerimesi tecelli ediyormuş gibi topluluk "sebep olanlar 

şöyle olsun, sebep olanlar böyle olsun" diye beddua etmeye başladı. Beddua 

edilenler boynunu büküp "şeytana uyduk" demek ve suçlarını itiraf etmek 

zorunda kaldı. Kıyamet gününde "her ümmetin kendi kardeşini lanetleyip 

suçlayacağı" hükmü bunlar için dünyada ortaya çıkmıştı. İsyan ve küfür 

üzerine ittifak kuranların (akıbeti bu olacağına) kimsenin şüphesi kalmamıştı.  

Donanmayı Hümayun Sakız Adası önlerinden ayrılmış açığa çekilmişti. Adanın 

arka tarafına kaçan düşman gemilerini uzaktan görüyordu. Adanın arka 

tarafında dolaşan bu gemiler eşkıyanın irtibat noktası kurmasını mümkün 

kılıyordu.  
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istiman etmeyip kimi teşebbüs-i damen-i firar ve kimi kel-evvelü isyan ve 
şekavete ictisar etmekten nâşi te’dipleri için mir-i mirandan İzmir’de 
misafireten bulunan muahharen İzmir’den Sakız’a teverrüd eden gönüllü 
askere mülhak olarak üç beş nefer ittbaiyle Çeşme yakasından Alâiye’li Apti 
Paşa başbuğluğuyla yedi sekiz bin miktarı asker gönderilmişti.   

Asakir-i mezkûre adanın öte yüzünde kâin dağ köylerinden ve Yelis nam 
karye-i cesime üzerine vardıklarında orada bulunan eşkıya hamle-i 
Osmaniyana mukavemet edemeyeceklerini anlayarak birazı pişgâh-ı karyede 
geşt ü güzar eden gemilerine gitmek üzere sahilde bulunan filika ve 
sandallara süvar ve birazı civar bulunan dağlara kademe-i cünban-ı firar 
oldular. Asakir-i gayret-şiar ise başbuğlarına bakmayıp dağ eteklerine kadar 
eriştikleri usatı tepeledikten sonra dağlara çıkmak perişani-i askeri müstelzim 
olacağı cihetle geri dönülüp karye-i mezkûreyi tahrip ve derununda bulunan 
manastır sekenesi Osmanlı bayrağını küşat ederek istiman eylediklerinden 
onlara ilişmeyip Beçefi karyesinde müctemi’ eşkıya üzerine azimet 
etmişlerdi. 

----------------------------------------- 
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Kırsalda kalan ve henüz teslim olmayan köy ahalisinin bazısı bu gemilerle firar 

etmeye teşebbüs ediyor kimi çatışmaya devam etmeye cüret ediyordu. 

Bunların hizaya sokulması lazımdı. İzmir'de misafir olarak bulunan ve daha 

sonra İzmir'den Sakız'a geçen gönüllü askere katılmak üzere Çeşme 

yakasından yedi sekiz bin asker gönderilmişti. Başbuğları Alaiyeli Apti 

Paşaydı.   

Bu askerler adanın öte yüzündeki dağ köylerine ulaştılar. Yelis adındaki büyük 

köyde toplanmış eşkıya ile karşılaştılar. Eşkıya Osmanlının hamlesi karşısında 

direnemeyeceklerini anladığından kaçtı. Bir miktarı gemilere ulaşmak için 

köyün sahilinde bulunan filika ve sandallara doluştu. Diğer bir miktarı da 

civarda dağların yüksek kesimlerine doğru topukladı. Gayretli asker dağların 

eteklerine kadar eriştikleri eşkıyayı tepeledi. Daha yukarılara tırmanmak 

askeri perişan edeceği için geri dönüldü. Köy tahrip edildi. İçindeki 

manastırda bulunanlar Osmanlı Bayrağı çekerek aman diledikleri için onlara 

dokunulmadı.  

Oradan Beçefil köyünde toplanan eşkıyanın üzerine gidildi. Bu köy de teslim 

olmak yerine savaşmayı tercih etmişti. Köyde toplanmış asiler halledildi.  

 
 
 



 



(44) 

Bu karyeyi dahi harben zabt ve teshir ve içinde bulunan usatı kahr ve tedmir 
eyledikten sonra rüesa-yı selaseden (Antonaki Purina) nın tahassun eylediği 
Ayamufi nam büyük manastıra vardıklarında sükkanı tarafından müdafaaya 
iptidar olunmasına mebni asakir-i mansure tarafından dahi mukabele 
edilerek akıbet mezkûr manastırı dahi feth ve vardıkları sair köyleri dahi 
tahrip ve bazılarının hanelerini ihrak edip ganaim-i kesireyle avdet ve 
merkum Antonaki’nin ser-i maktuunu Muhafız Paşanın çadırı pişgâhına ilka 
etmişlerdir. 

Asakir-i Osmaniye eşkıyadan gereği gibi ahz-ı intikam ve me’mulden ziyade 
esir ve eşya iğtinam  ettikten sonra içlerinden yedi bin kadar gayur yalnız 
sakız çiğnemeye kanaat etmeyip bir lokmasıyla teskin-i iştiha-yı gayret etmek 
menafi-i himmettir yollu Sakız’dan İpsara ve Sisam adalarına geçip oralarını 
dahi tarumar etmek üzere toplanarak ve aldıkları ganaimi yok pahasına 
satarak istid’â’-yı ruhsat ettiklerinden bu asakir gayret-şiarı tezelden umum 
Donanma-yı Hümayun ile ve yahut bir kaç sefine tayiniyle İpsara’ya imrar  
etmeleri lüzumu Muhafız Paşa tarafından Kaptan Paşaya tahrir ve iş’ar 
olunmuştur. 

----------------------------------------- 
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Sonra isyanın üç liderinden biri olan Antonaki Purina'nın sığındığı Ayamufi adındaki 

büyük manastıra varıldı. Burası da teslim olmak yerine savunmaya geçmişti. 

Muzaffer ordunun kahraman askerleri şiddetle cevap verdiler. Sonuç, manastır ele 

geçirildi. Çevresinde isyana iştirak eden köyler tahrip edildi, isyan merkezi olan 

konaklar ateşe verildi. Asker çok fazla miktarda ganimetle geri döndü. Antonaki'nin 

kesik başı getirilip Muhafız Paşanın çadırının önüne bırakılmıştı.  

Osmanlı askeri isyan günlerinde yapılan azgınlıkların intikamını almak konusunda 

sakinleşmemişti. Tahmin edilenden çok daha fazla ganimet ve esir elde etmelerine 

rağmen bu kadar yeter demiyorlardı. (Çünkü meseleleri ganimet değildi. Asıl mesele 

isyana teşebbüs edenlerin, savaşmak için meydan okuyanların yaptıkları, söyledikleri 

şeylerdi. İçlerinde) "Sakız çiğnemek ile iştah teskin olmaz, bir lokmayla bu iştahı 

teskin etmeye çalışmak himmete aykırıdır" diyenler vardı. Yedi bin cengâver savaşçı 

ganimetlerini yok pahasına elden çıkarıp Muhafız Paşa'ya başvurdular. İpsara ve 

Sisam adalarına geçmek, orada süren isyanı bastırmak üzere savaşmak, savaşa 

devam etmek istiyorlardı. Bu haleti ruhiye içindeki askerin hemen İpsara ve Sisam 

adalarına geçirilmesi lazımdı. Donanmayı Hümayun ile veya oradan tahsis edilecek 

birkaç gemi ile kolayca halledilebilirdi.  

Muhafız Paşa durumu Donanma Komutanı Kaptan paşaya yazdı. İşin gerekliliğini 

izah etti.  
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Kaptan Paşa ki Muhafız Paşanın mazhar-ı iltifat-ı âli olduğunu bir vecihle 
çekemeyip tedbirini semeresiz bırakmak isterdi. Evvel emirde tezkireye 
“İpsara ve Siyam ne kelimedir” diye cevab-ı galiz vermiş ve Muhafız Paşa 
tarafından bu kadar bin istekli askerin celp ve cem’i her vakit mümkün 
olamayacağından fırsat fevt olunmaksızın asakir-i müctemiayı yahut 
behemehal İpsara’ya geçirmeleri hususuna dair rica yollu be tekrar yazılan 
tezkireyi dahi “Ben casus irsaliyle o suları iskandil ettirdim. İpsara ve Sisam 
adalarının asker dökülecek mahallerinde eşkıyanın istihkâmatı var imiş. Bu 
kadar mevani’ ve avarızın vücuduyla beraber mevsim-i deryayı oralarda 
uğraşmakla geçirmek esas memuriyetim olan Mora sularına azimet 
maslahatını tehir eder donanmadan birkaç sefine ayırıp göndermek dahi 
muhataradan hâli değildir” cevabıyla reddetmiş olmasıyla askere soğukluk 
vererek böyle güzel bir fırsatı fevt etmiştir.  

Kaptan Paşanın fenalıklarından biri de kalede mahpus olan Sakız metropoliti 
ve sair sanadid-i eşkıyanın salbı lazimeden ve irade-i seniye iktizasından 
olduğu halde bunlardan katle bedel biraz akçaya temessük alınarak 
salıverilmelerine çalışmasıdır.   

----------------------------------------- 
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Fakat Kaptan Paşa (meseleye çok daha farklı bir yerden bakıyordu) Muhafız Paşanın 

(Sakız Kalesini koruma konusunda gösterdiği dirayet üzerine) Padişahın iltifatı 

şahanesine mazhar olmasını çekememişti. (Belki savaşı kazananın kendisi olduğunu, 

o iltifata kendisinin daha layık olduğunu düşünüyordu. Muhafız Paşanın görüşüne 

uygun hareket etmenin onu daha da büyüteceğini hesapladığından) onun alacağı 

tedbiri boşa çıkarmak istemekteydi. Bu talebe önce "İpsara ve Sisam ne kelimedir" 

şeklinde galiz bir cevap verdi. Bu kadar istekli, gayretli, tecrübeli ve savaşçı askeri bir 

araya toplamak her zaman mümkün değildir, fırsatı kaçırmamak lazımdır, 

behemehal bu askerin İpsara ve Sisam adalarına geçirilmeleri lazımdır (şeklinde 

gerekçeleri de sıralanarak) talepte ısrar edildi. Tekrar yazılan talep yazısına Kaptan 

Paşanın cevabı şuydu: "Ben casus göndererek o suları iskandil ettirdim. İpsara ve 

Sisam adalarının çıkarma yapılacak mahallerinde eşkıyanın istihkam yaptığı bilgisi 

geldi. Bu kadar maniler ve arızlarla beraber deniz mevsimini oralarda uğraşmakla 

geçirmek esas vazifem olan Mora sularına gidişimi geciktirir. Donanmadan birkaç 

gemi ayırıp oraya göndermek de tehlikeden uzak değildir" 

Bu ret cevabı istekli askere bir soğukluk vermişti, bu güzel fırsat böylece kaçmış oldu.  

Kaptan Paşa ve Muhafız Paşa arasındaki gerginliğin öncesi de vardı. Kaptan paşa 

Sakız Metropoliti ve adanın ileri gelenlerinin idam edilmesi yerine bir miktar para 

alınarak serbest bırakılması görüşündeydi. Katle bedel bu para borç senediyle alınsın, 

salıverilsin diyordu.  
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Şöyle ki: zikrolunan metropolit ve sairlerinin madde-i isyanda müdâhaleleri 
olduğu ve vaktiyle taraf-ı devlete haber vermeyip eşkıyaya her türlü ianede 
bulundukları muhakkak olduğundan taalluk eden irade-i seniye-i şehinşahi 
mucibince salbolunmak  üzere iken Kaptan Paşa bu mahpuslardan katle 
bedel bir miktar akçaya temessük olunarak sebillerinin (?) tahliye olunmasını 
teklif etmiş ise de Muhafız Paşa hilaf-ı irade-i seniye harekette 
bulunmayacağını beyan eylediğinden ve bu muaraza esnasında mahpusların 
elbette salbolunması hakkında taraf-ı sadrazamiden tahrirat vürud 
ettiğinden mevcut altmış üç nefer eşkıya kadı ve müftü efendilerle vücuh ve 
zabitan-ı kale hazır oldukları halde birer birer istihzar edilip ba’del istintak 
idam edildi. 

Kaptan Paşa merkumların idam edildiğini işitince bunların tahlislerine 
gösterdiği ikdamı müsmir olmadığından ziyadesiyle gocunup buna Muhafız 
Paşaya olan garaz-ı mahsusası dahi munzam olmasıyla her ne suretle olursa 
olsun bir töhmet ile lekelemek yolunu taharriye kalkışarak ve zabitan-ı kaleyi 
ihzar ve ihafe ederek Muhafız aleyhinde bir muhzır  

----------------------------------------- 
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Muhafız Paşa ise bunların idam edilmesi gereklidir, aynı zamanda Padişahın 

fermanı da bu doğrultudadır demekteydi. Bahsi geçen Metropolit ve diğerleri 

isyanda esas etken idiler. Daha başlangıçta devleti haberdar etmek 

görevleriydi. Haber vermedikleri gibi eşkıyaya her türlü yardımda bulundular. 

(Sonuçta nu kadar insan bunların yüzünden öldü) Konuya dair Padişah iradesi 

de bu yüzden idam olarak tecelli etti. İdam icra edilecekken Kaptan Paşa 

müdahale ederek mahpuslardan katle bedel para alınması, paranın bir borç 

senedine bağlanması ve tahliye edilmelerini teklif etti. Muhafız Paşa, 

Padişahın yüce iradesine aykırı hareket etmeyeceğini söyleyerek bu teklifi 

reddetti. İş çekişmeye kadar vardı. Sadrazamlık makamından idam kararını 

onaylayan bir başka yazı gelince idam kesinleşmiş oldu. Toplamda atmış kişi 

olan eşkıya Müftü efendilerin, ileri gelenlerin, kale subaylarının hazır 

bulundukları ortamda teker, teker çağrılıp, sorgulanıp idam edildi.   

Kaptan Paşa bahsi geçen adamların idam edildiğini işitince bunların 

salıverilmesine gösterdiği çabanın boşa gitmesine, (sözünün yere düşmesine) 

ziyadesiyle gocundu. Buna Muhafız Paşaya duyduğu şahsi garaz da ilave 

edilince bir şeyler yapmanın yolunu aramaya başladı. Her ne şekilde olursa 

olsun lekelemek, töhmet altında bırakmak istiyordu. Kale subaylarını yanına 

getirtti.  
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talep eylemiş ise de zabitan o sulara yanaşmayıp bilakis Muhafız Paşayı 
methettiklerinden daiye-i  hakd ve hasetle sui-kast etmek tasavvurunda 
bulunması Muhafız Paşaya mün’akis oldukta hangi hizmete memur 
buyuruluyor ise kabul edeceğini beyan ile fakat Sakız muhafızlığından istifa 
etmiştir. 

İstidaları vechile istifaları Dersaadetten kabul olunarak vezaretleriyle karşı 
Anadolu tarafına mürur etmelerine dair ruhsatı havi kendilerine hitaben 
başka ve mir-i mirandan olup Sakız’da bulunan sâlif-üz-zikr Apti Paşanın Sakız 
muhafazasına memuriyetini şamil başka olarak iki kıt’a emr-i âli vürud etmiş 
ve Sakız muhafazasına biraz Rumeli askeri tertibi mukaddema Dersaadete arz 
ve inha olunmuş olduğundan Edirne tarafından tertip olunan bin nefer 
sekbanın vüruduna kadar Sakız’da ikamet ve âram etmeleri hususu dahi emr-
i âli-i mezkûr münderecatından bulunmuş olmakla ba’del azl asker-i 
mürettebe-i mezburenin vüruduna değin otuz beş gün daha kalede oturup 
halifelerine her türlü ianede bulunmuştu.  

Muhafız müşarileyh fart-ı hamiyet ve gayret ashabından olmakla 

----------------------------------------- 
(47) 

Onları korkutarak Muhafız Paşa aleyhine kendi yanına çekmek istedi. 

(Muhafız Paşa hakkında bazı şüpheler var, bir mahkeme kuralım) teklifine 

subaylar yanaşmadı. Tam aksine Muhafız Paşayı öven konuşmalar yaptılar. 

Bu yaptığına, kin ve haset etkisiyle suikast denirdi. Muhafız Paşa durumdan 

haberdar olunca, hangi hizmete memur edilirse kabul edeceğini beyan 

ederek Sakız Adası Muhafızlığı vazifesinden istifa etti.  

İstifası kabul edildi. Vezirlik rütbesi üzerinde kalmak üzere Anadolu yakasına 

geçmesine izin verildi. Bu yazıyla beraber daha önce zikri geçen Mir-i miran 

rütbeli Apti Paşa'nın Sakız Muhafızı olarak tayin edildiğine dair emir de 

gelmişti.  

Sakızın korunması için bir miktar Rumeli askeri tertip edilip gönderilmesi daha 

önce istenmiş ve bu talep yerine getirilerek Edirne tarafından bin nefer 

sekban tertip edilip gönderilmesine izin verilmişti. Gelen emirde Muhafız 

Paşa'nın Edirne'den gelen askeri beklemesi, asker gelinceye kadar Sakız'da 

ikamet etmesi hususu da vardı. Muhafız Paşa bu emir gereği vazifeden 

azledilmiş olmasına rağmen otuz beş gün daha adada kalmış, askerin 

yerleştirilmesi ve diğer hususlarda kendisinden sonra göreve getirilenlere her 

türlü yardımda bulunmuştu.  

Muhafız Paşa gayret ve hamiyetiyle bilinen bir insandı.  



 



(48) 

vürut eden asakirin adedi Donanma-yı Hümayun takımıyla beraber kırk bini 
tecavüz edip Dersaadetten henüz nüzül emini gelmediği  cihetle mecmuu 
asakirin ta’yinat ve sairesi evvel ve âhır müşarileyh tarafından tesviye 
olunurdu. Mukteza-i gayretleri üzere asla bir maddede fütur ve rehavet 
etmeyerek bir gûna sızıltı çıkartmayarak halifeleri Apti Paşanın tarih-i 
memuriyeti olan ramazan-ı şerifin on birinci gününe kadar her bir hususa 
bizzat dikkat ve hakimane ifa-yı lazıme-i memuriyet edip hattâ eman 
suretiyle istimalet  ve yalan köylere bakiyet-üs suyuf olan reayanın mal ve 
canlarını askerin taarruzundan hıfz ve hıraset etmek ve katl olunanların 
tarlalarında kalan ekinlerini canib-i mîrîden biçtirip kale ambarına kaldırmak 
ve cümlesine Hacı İlyas Ağa nezaret etmek üzere üç dört karyeye bir subaşı 
unvanıyla memurlar nasbetmiştir. 

Çeşme yakasıyla Sakız arasında lenger-endaz olan Donanma-yı Hümayun 
tarafında ramazan-ı şerifin yirmi dokuzuncu çarşamba gecesi saat altıda bir 
sefinenin fanus-u hayal şeklinde iştial ettiği kaleden görüldükte bu madde-i 

----------------------------------------- 
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Adada toplanan asker sayısı Donanmayı Hümayun askeriyle beraber kırk bini 

geçmişti. (Askerin konaklamasını düzenleyen yetkili) Nüzul Emini henüz tayin 

olup adaya gelmemişti. Toplanmış bu sayıdaki askerin yemesi, konaklaması 

ve diğer düzenlemelerin hepsi önceden beri Muhafız Paşa tarafından ifa 

edilmekteydi. Bu ağır iş yükünün altında asla ezilmeyerek, rehavet ve 

bıkkınlığa düşmeden, bir an bile sızlanıp şikâyet etmeden hepsini eksiksiz 

yapmaya devam etti. Kendisinden sonraki Ada Muhafızı Apti Paşanın göreve 

başlama tarihine, Ramazan’ı Şerif Ayının on birinci gününe kadar, her bir 

ayrıntıya bizzat kendisi dikkat ederek iş ve işlemleri sürdürdü. Hatta aman 

verilerek affedilen ada halkının herhangi bir zarar görmemesi, mal ve 

canlarının taarruzdan korunması için tedbirler alınması, öldüğü için tarlada 

ekini kalanların ekinlerinin hasadı, ürünün kaldırılması gibi işlerin de hepsini 

noksansız yerine getirdi. (Adanın devlet idaresine dair) şemasını yeniden 

yapılandırdı. Üç dört köyün kendisine bağlandığı subaşı görevlendirdi, bütün 

subaşı görevinde olan yöneticileri Hacı İlyas Ağanın nezaretine bağladı.  

Ramazan’ı Şerif Ayının yirmi dokuzuncu çarşamba gecesi saat altıda bir 

geminin hayal meyal bir fanus gibi ışıdığı görüldü. 
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mûhişenin esef ve ızdırabıyla herkes sabaha kadar tabiyelerde gezip ertesi 
sabah yanan geminin paşa gemisi olduğu ve diğerleri vak’adan haberdar 
oldukları anda sirayet-ı şerareden ihtirazen kat’-ı palamar ederek yelken 
üstüne kalktıkları ve ihtirakı dahi eşkıyanın sevk eylediği ateş gemisinin 
ittisalinden neş’et eylediği anlaşılmıştır. 

Vaktaki bu madde şuyu buldu bahane cuy-i yağma olan asakir “gemilerimizi 
gâvurlar yakıyor biz ne duruyoruz” diyerek tüfenklerini omuzlarına alıp 
mukaddema dahil-i daire-i eman olan Mustaki köylerini vurmağa gittiler. 
Kara–i mezburenin muhafazasına memur Hacı İlyas Ağanın bunları men 
etmeye kudreti yoktu. Reisleri olmaması cihetiyle donanma zabitan (?) nın 
dahi perişan olduğu gelen haberlerden anlaşıldığından Dersaadet’ten Kaptan 
tayin olununcaya kadar Kaptana-i Hümayun kaptanı Muhtar Bey muhafız 
müşarileyh tarafından paşa vekil nasbolunarak perişan olan asakirin sülüsanı 
[üçte ikisi} miktarı yirmi dört saat zarfında celp olunabildi. 

Bu aralık Kaptan Paşa’nın yüzü kararıp başı tepesinden yarılmış olduğu halde 
cesedi Sakız’ın Okmeydanı  

----------------------------------------- 
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Daha sonra bir geminin yandığı anlaşıldı. Donanmayı Hümayun, Sakız ile 

Çeşme arasındaki açıkta demirlemiş beklemekteydi. Donanmaya bir saldırı 

olduğu kesindi. Bu hadisenin dehşetiyle herkes sabaha kadar tabyalarda 

gezindi durdu. Ne olduğu tam olarak sabah anlaşılabildi. Yanan gemi Kaptan 

Paşanın gemisiydi. Diğerleri vakadan haberleri oldukları anda kıvılcımların 

sirayet etmesinden sakınmak için palamarları keserek yelken üstünde 

kalkmışlar, böylece yanmaktan kurtulmuşlardı. Kaptan Paşanın gemisi bir 

ateş gemisinin saldırısı sonucu yanmıştı. Haber yayılır yayılmaz yağma 

iştiyakında olan asker ayaklandı. "Gavurlar gemilerimizi yakıyorlar, biz ne 

duruyoruz" diyerek tüfeğini omuzlayan ada ahalisinin üstüne saldırdı. 

Önceden aman verilmiş ve affedilmiş köylüleri korumakla görevli Hacı İlyas 

Ağanın Mastaki köylerini vurmaya gidenleri durdurmaya gücü yetmedi.  

Reisleri, Kaptan Paşanın başlarında olmamasından dolayı donanmanın 

perişan vaziyette olduğu gelen haberlerden anlaşılmıştı. Muhafız Paşa, 

Kaptan tayin oluncaya kadar Kaptan-ı Hümayun Muhtar Beyi Donanma 

Komutanı Vekili olarak atadı. Perişan durumda olan askerin yirmi dört saat 

sonra ancak üçte biri toplanabildi.  

Sakızın Ok Meydanı sahilinde, Kaptan Paşanın cesedi, yüzü kararıp, başı 

tepesinden yarılmış vaziyette bulundu.  
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sahilinde görülmekle kaleye getirilip ba’del gasl vet-tekfin defn olunmuştur. 

Salifüz-zikr paşa gemisinin yanmasına başlıca sebep zabitan ve neferatı gece gündüz 
sarhoş olup ayakta ayık kimse bulunmaması Donanma-yı Hümayun etrafında geşt ü 
güzar eden ecnebi gemileri lâyıkıyla aranıp sorulmadığından düvel-i mütehabbe 
bandırasıyla ve Frenk kıyafetiyle gelip giden eşkıyanın Kaptan Paşa’nın ahvaline kesb-
i ıttıla etmesi ve böyle vakitlerde donanmanın bir mahalde demir atarak durmasını 
caiz olmayacağı ve daima yelken üzerinde bulunmak kaideden idüğü Kaptan Paşaya 
ihtar olunmuşken kibir ve gururdan havale-i sem-i itibar etmemesidir. 

Hattâ bu ateş gemisi Nemse bandırasıyla gelmiş ve reisi Kaptan Paşayla görüşüp 
mazhar-ı izaz olmuş idi. 

Paşa gemisinde bulunan mühendislerden biri dürbünle bu gemiye bakarak toplarının 
cesameti geminin endaze-i tahmilinden ziyade olduğunu anlamasıyla “bu toplar 
ağaçtan masnu’ olmak gerektir. Donanma-yı Hümayundan bir adamın gidip tahkik 
etmesi mukteza-i ihtiyattandır” demişken “öyle şey olmaz”  

----------------------------------------- 
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Kaleye getirildi. Teçhiz ve tekfin edilip defnedildi.  

Paşa gemisinin yanmasına başlıca sebepler şunlardı.  

-Kaptan gemisinin subayı da neferi de gece gündüz sarhoştu. Ayakta ayık kimse 

bulmak mümkün değildi. 

-Donanmayı Hümayun etrafından gelip geçen ecnebi gemileri gerektiği şekilde 

aranıp sorulmuyordu.  

-Çevreden geçen bir gemi dost devletlerden birinin bandırasını taşıyor olsa bile demir 

atması, durması uygun değildi. Daima yelken üzerinde, hareket hâlinde olması 

denizcilik kurallarından idi.  

-Frenk kıyafeti giyen gemiciler isyancı olabilirdi. Kıyafetlerine bakarak güvenmek 

hataydı.  

-Eşkıya Frenk kılığına girip, dost devlet bandırası çekip yakından geçebilir, geminin ne 

durumda olduğuna dair fikir edinebilirdi. Nitekim olay tam da böyle olmuştu. 

-Bütün bunlar Kaptan Paşaya anlatılmış, gerekli uyarılar yapılmıştı. Fakat kaptan 

Paşanın kibir ve gururu yüzünden bu uyarılara kulak vermemiş dikkate almamıştı.  

-Saldırıda kullanılan ateş gemisi Avusturya Bandırasıyla gelmiş, Reisi Kaptan paşayla 

görüşmüş, ondan izzet ve ikram görmüştü. Paşa gemisindeki mühendislerden biri 

dürbünle bu gemiye bakarak, topların büyüklüğü ile geminin suya batma oranı 

arasındaki nispetsizliği fark etmiş ve "bu toplar demirden değil ağaçtan yapılmış olsa 

gerektir, ihtiyat için bir adam gönderilip baktırılsın" demiş. Fakat Kaptan Paşa "öyle 

şey olmaz" cevabıyla bu teklifi reddetmiş, teklifte bulunanı da bir güzel azarlamış.  

 



 



(51) 

cevabıyla ta’zir ve reis merkum paşayla mülakatı esnasında yarın kalkarım 
dediği halde o gece akşamdan sonra kalkacağım diye bir haber irsaliyle 
ansızın hareket eyledikte tecrübesi sebkat etmiş bazı zabitan tarafından 
donanmanın yelken üstüne kalkması lüzumu arz olundu. Kaptan Paşa ki kibir 
ve azameti nihayet dereceye vardırmış idi tedbirin lüzumsuzluğundan değil 
mücerret başkasının tedbiriyle hareket eylemeyi kendince zül bildiğinden “o 
zararsız gâvurdur ben biliyorum siz safanıza bakınız” diyerek ihtar edenleri 
techil ve tektir etmişti. O da nihayet cezasını gördü.  

Bu vak’a-yı fecia tafsilen Dersaadet’e arz olundu. Bu sırada vüruduna intizar 
olunan bin nefer aylıklı sekban vürut ederek muhafız-ı sabıkın artık cezirede 
ikametine lüzum kalmadığından şevvalin on yedinci cumartesi günü Çeşme 
yakasına mürur eyledi. 

(Hatime) 

Sakız’da silah bedest şakavet olan usat asakir-i İslâmın otuz misli idi. Mamafih 
İslâmdan beş altı yüz şehit ve o miktar mecruh zuhur etti. Halbuki eşkıyanın 
kocabaşı  

----------------------------------------- 
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-Geminin reisi konuşma esnasında, yarın kalkarım dediği hâlde gemisine 

döndükten sonra, gece akşamdan sonra kalkacağını diye haber göndermiş. 

Aniden kalkınca geçmiş tecrübesi olanlar bu gemi yelken üstüne kalkmalıydı 

bir tuhaflık var diyerek tekrar uyarmışlar. Fakat Kaptan Paşa yine bu uyarıları 

dikkate almamış. Kaptan Paşa kibri ve azameti o dereceye vardırmış ki 

tedbirin lüzumsuzluğundan değil sırf başkasının fikriyle hareket etmiş 

olmamak için, böyle yapmayı kendisine zül addettiği için "siz keyfinize bakın, 

o zararsız gavurdur" diyerek ihtar edenleri teçhil ve tektir etmişti.  

O da nihayet cezasını görmüş oldu.  

Bu facia tafsilatlı bir şekilde Dersaadet'e bildirildi. Bu arada gelmesi beklenen 

aylıklı bin neferli sekban ordusu adaya gelmişti. Sabık Muhafız Paşanın adada 

ikametine lüzum kalmadığından Şevval ayının on yedinci cumartesi günü 

Çeşme yakasına geçti.  

Sonuç Olarak; 
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ve sergerdeleri olarak hayyen tutulup kale kapısı önünde idam edilen bin 
yüzü mütecaviz nüfus dahil hesap olunduğu halde esna-i muharebede 
mübalağasız yirmi beş bin kimse telef ve on beş bin kimse esir oldu. 

Bundan başka işe yarar büyük küçük yirmi yedi ve amelimanda üç kıt’a top 
ile kırk elli cephane arabası ve bir hayli mühimmat-ı nariye ve edevat-ı saire 
iğtinam olunmuştur. 

Sakız ihtilali egerçi devletçe bir miktar zayiatı mucip oldu. Fakat isyana 
müstaid olan Midilli ve Rodos ve Kıbrıs adaları ahalisini terhib ile 
münviyatlarını fiile çıkartmamıştır. 

M 

(Mekteb-i Sanayi matbaasında tab olunmuştur) 

Fi on üç sefer 1290 

----------------------------------------- 
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Sakız Adasında elinde silah eşkıyalığa soyunan asiler İslam askerinin otuz 

katıydı. İslam tarafından beş altı yüz şehit bir o kadar da yaralı vardı. Buna 

karşılık eşkıyanın sağ olarak yakalanıp sorgusu sonrası kale kapısı önünde 

idam edilenler bin yüz civarındaydı. Muharebe esnasında öldürülenler yirmi 

beş bini geçmişti.  Esir sayısı on beş bin idi.  

Bundan başka işe yarar büyük küçük yirmi yedi işe yaramaz durumda üç kıta 

top, kırk elli cephane arabası, bir hayli ateşli silah mühimmatı ve sair edevat 

ele geçirilmişti.  

Sakız isyanı devlete bir miktar zarara yol açmıştır. Fakat isyana hazır 

durumdaki Midilli, Rodos, Kıbrıs adaları ahalisine saldığı korku ile onların bu 

arzularını gerçekleştirmesine engel olmuştur. 

On üç sefer 1290 
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badehu: ondan sonra, müteakiben, 

ardından 

bağteten: birdenbire, ansızın 

ber-takrib: yaklaşık, daha sonra, az sonra 

bilâd: beldeler, şehirler 

ehl-i İslam: müslümanlar 

emsar: büyük şehirler, memleketler, 

beldeler, kasabalar 

fesat: bozukluk, çürüklük, yolsuzluk. 

Karışıklık, nifak 

fitne: fesat, ara bozma, karışıklık 

güya: sanki, sözde 

iptida: başlama, başlangıç, ilk defa 

isabet-pezir: isabetli, uygun  

isyan: başkaldırma 

itlâf: telef etme, mahvetme, öldürme 

ittifak: anlaşma, uyuşma, bağlaşma 

izhak: mahvetme, yok etme 

kıyam: ayakta durmak, ayağa kalkmak; 

ayaklanmak; isyan  

mahruse: büyük şehir, büyük ülke 

memalik: memleket 

mezkûr(e): zikrolunmuş, adı geçmiş, 

anılmış 

mukaddem: zaman ve mekân cihetiyle 

daha evvel olan 

patrik: Ortodoks ve bazı doğu 

kiliselerinde en büyük ruhanî reis 

sakin: hareketsiz, oturan, ikamet eden 

sevda-yı ham: asılsız sevda 

şerare-feşan: kıvılcım saçan 

tedbir: bir şeyi te'min edecek veya def' 

edecek yol 

tuğyan: taşkınlık, azgınlık 

zünnar-bend: papaz kuşağı kuşanma 
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ahali: halk 

amed şüd: gelip gitme 

Bahr-i Sefid: Akdeniz (Ege denizi) 

Boğdan: bugünkü Moldova ile 

Romanya’nın bir kısmı 

celb: getirme, çekme 

cemaziyel ahır: arabî ayların altıncısı 

cezire: ada 

dest-i hıyanet: ihanet eli 

dûçar:  tutulmuş, uğramış, yakalanmış 

düşvâr: güç, zor 

Eflâk: Romanya 

ehl-i İslam: müslümanlar 

gayri müslim: müslüman olmayan 

geşt ü güzar: gezip dolaşma 

hasar: ziyan, zarar 

himmet: gayret, emek, çalışma, çabalama 

huccac: hacılar 

iras: sebeb olmak, sebep vermek 

istîsal: kökten koparmak, uru kesip almak 

itale: uzatma 

kâin: oturan, bulunan 

kal: söz 

kıta’: parça, bölük, cüz 

kocabaşı: gayri müslimlerin ileri gelenleri 

küşad: açış; ilk açılış merasimi; açma, 
fethetme 
makule: cins, çeşit, nevîî, tür 

medd: uzatma, genişetme 

metropolit: Hıristiyan Ortodoks 

mezhebinde başpiskoposla patrik 

arasında ruhanî bir rütbe 

mezbur(e): zikredilen, söylenen, adı 

geçen, yazılan 

mübaderet: girişme 

mükâleme: karşılıklı konuşma 

müteakiben: sonra, ardı sıra 

mütemekkin: yerleşmiş 

nâşi: sebebiyle 

nazar: bakış 

nev icad: yeni icat edilmiş, uydurma 



pişgâh: ön, ön taraf 

reaya: gayri müslim tebaa 

ruy-i derya: denizin yüzü, deniz üstünde 

sair(e): diğer 

sefain: gemiler 

sefine: gemi 

sergerde: (kötü, olumsuz işlerde) Elebaşı 

sevahil: sahiller 

tanzim: düzen verme, yoluna koyma 

tarik-i bahr: deniz yolu 

tertibat: düzenleme 

vesvese:  şüphe, tereddüt, kuruntu 

voyvoda: bazı Rumeli vâlileri ve bilhassa 

Eflak ve Boğdan prensleri 

vuku: olma, oluş 
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ağa: âmir, baş, reis; eski devlet 

teşkilatımızda bazı yüksek dereceli 

idarecilere verilen unvan 

ahali: halk 

arz: bir büyüğe sunma, gösterme, 

bildirme 

badehu: ondan sonra, müteakiben, 

ardından 

ber-takrib: yaklaşık, daha sonra, az sonra 

eclden: sebepten 

haraset: çiftçilik 

hezar: çok sayıda, çok fazla 

humayun: hükümdara, padişaha, devlet 

ve saltanat sahibine ait 

ihbar: haber verme, bildirme, anlatma 

inha: üst durumdaki daireye yazılan yazı, 

teklif yazısı 

irade: dileme, isteme, meram etme; 

emir, ferman, buyruk 

isti’fa: affini isteme, bir işten, kendi 

isteğiyle çekilme 

iştihar: şöhret bulma, meşhur olma, ün 

alma, ünlü olma 

ızbandut: rum korsan 

izhar: gösterme, meydana çıkarma 

keyfiyet: hâl, durum, vaziyet, husus, 

vasıf, nitelik, kalite; iş, hâdise 

maruzzikir: önce zikri arzedilen 

me’lûf: ülfet edinilmiş, alışılmış, alışmış; 

huy edilmiş 

mebni: yapılmış, kurulmuş; ... den 

dolayı... e binâen 

merkum(e): adı geçen, adı yukarıda 
zikredilen, adı yazılan 
muahaze: azarlama, paylama, çıkışma, 

darılma 

mumaileyh: îmâ edilen, adı geçen, 

yukarıda anılan 

mütesellim: teslim edileni alan; vergi 

tahsildarı; mülkî teşkilâtta kaymakam 

nezd: yan, kat 

rençber: çiftçi 

reside: erişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış 

riyale: tümamiral 

sefine: gemi  

süfun: sefineler, gemiler 

takrir: önerge, resmî olarak yazı ile 

bildirme 

tevatür: bir haberin ağızdan ağıza 

dolaşarak yayılması 

usat: asiler 

voyvoda: bazı Rumeli vâlileri ve bilhassa 

Eflak ve Boğdan prensleri 
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asakir: askerler 

azimet: gitme, gidiş 

babında: konusunda 

canib: taraf, cihet, yan 

dünbale-rev: arkasından giden 

emr-i celil:  yüksek bir makamdan gelmiş 

emir 

gazâ: din uğruna savaş 

hasebiyle: dolayısıyla, münasebetiyle, 

cihetiyle, -den dolayı 



humayun: hükümdara, padişaha, devlet 

ve saltanat sahibine ait 

iade: geri gönderme; geri çevirme 

ihtilâl:  ayaklanma, devlete isyan; 

bozukluk, karışıklık; şerre çalışmak, 

düzensizlik 

iki alabandalı: çift ambarlı (gemi) 

ittifak: anlaşma, uyuşma, bağlaşma 

ızbandut: rum korsan 

kaide: kural 

kalyon: yelkenle ve kürekle yol alan savaş 

gemilerinin en büyüğü 

kançılar: elçiliklerde, konsolosluklarda 

yazı ve evrak işlerini yürüten görevli 

karye: köy, küçük kasaba 

kebir: büyük 

kıta’: parça, bölük, cüz 

kocabaşı: gayri müslimlerin ileri gelenleri 

külliyetli: çok, bol, fazla miktarda olan 

mâadâ: başka, fazla, gayrı, diğer 

maiyet: yan, nezd; birinin yanında 

bulunma; birinin emrinde ve yanında 

bulunan 

muahhara: te'hîr edilmiş, sonraya, geriye 

bırakılmış; sonraki 

mukaddem: zaman ve mekân cihetiyle 

daha evvel olan 

nâşi: sebebiyle 

patenta: gemi çıkış belgesi 

rue’sa: reisler 

süvar olduğu: süvarisi (kaptanı) olduğu 

takdim-il elzem alel lazım: daha lazım, 

lazımdan önce gelir 

tecemmu’: toplanma, yığılma, birikme 

uskuna: iki direkli bir nevi yelkenli gemi 

vürud: geliş, gelme, varma; yetişme 

yörük: hızlı 

zabitan: zabitler, subaylar 

zuhûr: görünme, meydana çıkma, baş 

gösterme, türeme 
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amade: hazır; emir bekleyen, emre hazır 

azatlık: serbestlik, hürriyet, özgürlük 

bahr: deniz 

benam:  bilinen, adı belli 

berr: toprak, kara; yeryüzü, yer 

bî-ibâretihâ: ibaresi ibaresine, aynıyla 

cezire: ada 

cidal: karşılıklı kavga, savaş; mücâdele 

cümlesi: hepsi 

derc: içine almak; katmak 

destres: eli eren, başaran. 

esliha: silâhlar; muharebe ve cenk âlet ve 

edevâtı 

giriftar: tutulmuş, yakalanmış 

halas:  kurtulma, kurtuluş 

hemsaz: uyan, uygun, muvafık, münâsib; 

arkadaş, refik 

inha:  üst durumdaki daireye yazılan yazı, 

teklif yazısı 

karar dade: karar verilmiş, kesinleşmiş 

mahkûm:  zorunda ve mecburiyetinde 

olma, katlanma. 

maslahat: iş, emir, husus, madde, 

keyfiyet 

mezbur(e): zikredilen, söylenen, adı 

geçen, yazılan  

muharebe: harbetme, savaşma, harb, 

savaş, cenk 

mukarrer: kararlaşmış; şüphesiz, sağlam 

muztar: zorlanmış, cebr olunmuş, 

mecbur kalmış 

mübaşeret:  bir işe başlama, girişme 

münasip: uygun, yaraşır, muvafık, lâyık, 

yerinde 

müştemil:  kavrayan, saran, içine alan 

pare: parça, tane 

rehayab olma: kurtulma 

riâyet: sayma, saygı;  uymak, tâbi olmak  

rüesa: reisler, başkanlar 



sekene: sâkin olanlar, oturanlar; bir 

yerde devamlı oturanlar 

selasil: silsileler; zincir gibi olanlar, 

zincirler 

sergerde: (kötü, olumsuz işlerde) elebaşı 

suret: yazı veya resim kopyası 

şuru’: başlama, mübaşeret etme 

tahrir: yazma, kaydetme 

vechile:  böyle, bu şekilde, bu tarzda 

yek:  bir, tek 

zımnında:  dolayısıyla, sebebiyle; 

hakkında 

zirdest: el altında 

zuhûr: görünme, meydana çıkma, baş 

gösterme, türeme 
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anifen: önce, yukarda 

âsân: kolay, suhuletli 

ateş gemisi: düşman gemilerini yakmak 

maksadıyla içi yanıcı ve patlayıcı 

maddelerle doldurulmuş gemi 

bahr: deniz 

baliğ: yekûn, toplam. 

berr:  toprak, kara; yeryüzü, yer 

düvel: devletler 

esna-i rahta: yol esnasında 

gark: suya batma; batma; batırma 

hakk-ı yed: el hakkı 

halel: bozma, bozukluk, eksiklik 

hâmegüzar: kalemle yazılmış 

hark: yakma, yanma 

humayun: hükümdara, padişaha, devlet 

ve saltanat sahibine ait 

ianet: yardım 

ihrak: yakma, yakılma 

iktifa: yeter bulma, kanaat etme, yetinme 

iktiza: lâzım gelme, gerekme 

imdi: şimdi 

imhal: mehil verme, süre tanıma 

imrar: geçme, geçirme, geçirilme 

istikmal: eksiksiz ve tam oluş, tam ve 

kâmil olmak 

iş’ar: yazı ile bildirme, haber verme 

kıta’: parça, bölük, cüz 

mülaki: buluşan, kavuşan; görüşen 

müzahim: Zahmet ve sıkıntı veren; zıt 

gelen 

nasara: Hıristiyan 

niyaz: yalvarma, yakarma; dua 

pişgâh: ön, ön taraf 

sefine: gemi 

usat: asiler 
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ahali: halk 

âram: yerleşme, istirahat etme; karar 

kılma 

Bahr-i Sefid Boğazı: Çanakkale Boğazı 

bahriye: denizle ilgili, deniz kuvvetleri 

baliğ: yekûn, toplam 

ba-mahzur: mahzurlu, sakıncalı 

bi-l intihab:  seçerek, seçilerek 

cezire: ada 

düvel-i saire: diğer devletler 

ekall-i kalil: azın azı; pek az, en az 

enzar: bakışlar, görüşler. Seyr 

evail: ilk vakitler, evvel zamanlar 

harbiye: harble ilgili, harbe ait 

humayun: hükümdara, padişaha, devlet 

ve saltanat sahibine ait 

i’lâm: bildirme, anlatma 

ibka: dâim, devamlı, sürekli kılma; 

yerinde, evvelki hâlinde bırakma 

ikamet: bir yerde kalmak; oturmak 

ikdam:  gayret ve sebatla çalışma, 

devamlı çalışma 

irsal: gönderme, yollama 

istirham:  merhamet dileme, yalvarma, 

yalvarış 

kıyam: ayakta durmak, ayağa kalkmak; 

ayaklanmak. İsyan 



lenger-endaz: demir atmış durumda 

maen: bununla beraber 

maiyet: yan, nezd; birinin yanında 

bulunma; birinin emrinde ve yanında 

bulunan 

maslahat:  iş, emir, husus, madde, 

keyfiyet 

matmah: tamâh olunan şey 

mecmu’: bütün, hepsi; topluca 

mezbûr(e): adı geçen, anılan 

mezkûr(e): zikrolunmuş, adı geçmiş, 

anılmış 

muhafız: 1. Muhafaza eden. 

Değiştirmeyen. Saklayan. Koruyan. Bekçi. 

2. Bir kalenin veya bir şehrin önemli 

yerlerini korumak, düzeni ve güvenliği 

sağlamakla görevli komutan. Kale 

komutanlarının genel ünvanı "dizdar" 

olmakla beraber, savaş sırasında stratejik 

konumlu kalelerde "muhafız paşa" 

unvanıyla komutanlar görevlendirilir; 

dizdar, muhafız paşanın yardımcısı 

sayılırdı. 

mühimmat: savaş için lâzım olan şeyler, 

cephâne 

nakz-ı ahd: anlaşmayı bozma, andlaşma 

hükümlerini bozma. Verilen sözde 

durmama 

nefer: bir adam, tek kişi; rütbesi olmayan 

asker, er 

piray(e): süs, zînet ??? 

rical:  erkekler; hükümet erkânı, devlet 

adamları 

sa’y:  çalışma, çalışıp çabalama; gayret 

sarfetme 

serhadat: serhatlar, devlet sınırları 

süfun: sefineler, gemiler 

tahkim: sağlamlaştırma, berkitme 

takviye: kuvvetlendirme 

tanzim: düzen verme, yoluna koyma 

tayin:  yerini belli etmek; vazifeye 

göndermek, vazifelendirmek 

tedbir: bir şeyi te'min edecek veya def' 

edecek yol 

tertip: sıraya, düzene koyma; sıralama, 

düzenleme 

tevabi: birinin hizmetinde bulunanlar, 

birinin adamları 

vezaret: vezirlik, paşalık 
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ağavat: ağalar 

ahali: halk 

aksi: ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi; 

uygun olmayan 

âram: yerleşme, istirahat etme; karar 

kılma 

azab: eziyet; büyük sıkıntı; şiddetli elem 

badehu: ondan sonra, müteakiben, 

ardından 

Bahr-i Sefid Boğazı: Çanakkale Boğazı 

bahriye: denizle ilgili, deniz kuvvetleri 

baliğ: yekûn, toplam 

ba-mahzur: mahzurlu, sakıncalı 

belde: şehir, kasaba, memleket 

bi-l intihab:  seçerek, seçilerek 

buyrultu: devlet erkânının yazılı emirleri 

cezire: ada 

delil: kılavuz, rehber 

dergâh-ı âli: pâdişâh kapısı 

divan: büyük ve idâre işlerine bakan 

bilgili, nüfuzlu kimselerin toplandıkları 

yer 

düvel-i saire: diğer devletler 

ekall-i kalil: azın azı; pek az, en az 

enzar: bakışlar, görüşler. Seyr 

evail: ilk vakitler, evvel zamanlar 

fahir(e): parlak, şanlı 

ferda: yarın, ertesi gün 

güruh: cemâat, bölük, takım 

halife: öncekinin yerine geçen, yardımcı 



harbiye: harble ilgili, harbe ait 

hil’a: hil'atler, giydirilen kaftanlar 

humayun: hükümdara, padişaha, devlet 

ve saltanat sahibine ait 

i’lâm: bildirme, anlatma 

ibka: dâim, devamlı, sürekli kılma; 

yerinde, evvelki hâlinde bırakma 

ifham: anlatma, anlatılma, bildirme 

ikamet:  bir yerde kalmak; oturmak 

ikdam:  gayret ve sebatla çalışma, 

devamlı çalışma 

ilbas: giydirme 

imtiyaz: başkalarından ayrılma, farklı 

olma; ayrıcalık 

irad: söyleme 

irae: gösterme, tâyîn etme 

irsal: gönderme, yollama 

istirham:  merhamet dileme, yalvarma, 

yalvarış 

itaat: boyun eğme, dinleme; alınan emre 

göre davranma 

kadim(e): eski 

karye: köy, küçük kasaba 

kaziye: mesele, bahis, keyfiyet, fiil, vak'a 

kelam: söz, ibare; cümleler veya 

cümlecikler 

kema-kân: eskisi gibi 

kıyam: ayakta durmak, ayağa kalkmak; 

ayaklanmak; isyan 

kocabaşı: gayri müslimlerin ileri gelenleri 

kumbara: bir cins yuvarlak top mermisi, 

humbara 

lenger-endaz: demir atmış durumda 

liva: bayrak, sancak; kazadan büyük, 

vilâyetten küçük yerleşme merkezi  

maa-neferat: neferleriyle beraber 

maen: bununla beraber 

mahmi: himaye gören 

maiyet: yan, nezd; birinin yanında 

bulunma; birinin emrinde ve yanında 

bulunan 

marifetiyle: eliyle, aracılığıyla 

maslahat:  iş, emir, husus, madde, 

keyfiyet 

matmah: tamâh olunan şey 

mecmu’: bütün, hepsi; topluca 

mezbûr(e): adı geçen, anılan 

mezbur(e): zikredilen, söylenen, adı 

geçen, yazılan 

mezkûr(e): zikrolunmuş, adı geçmiş, 

anılmış 

mühimmat: savaş için lâzım olan şeyler, 

cephâne 

mümtaz: imtiyazlı, ayrı tutulmuş, üstün 

tutulmuş; seçkin 

müşarileyh: kendine işaret edilen; ismi 

evvelce söylenmiş olan 

mütesellim: teslim edileni alan; vergi 

tahsildarı; mülkî teşkilâtta kaymakam 

nakz-ı ahd: anlaşmayı bozma, andlaşma 

hükümlerini bozma. Verilen sözde 

durmama 

nefer:  bir adam, tek kişi; rütbesi olmayan 

asker, er 

orta: yeniçeri ocağında tabur veya bölük 

piray(e): süs, zînet ??? 

reaya: gayri müslim tebaa 

riâyet: sayma, saygı;  uymak, tâbi olmak 

rical:  erkekler; hükümet erkânı, devlet 

adamları 

rumi-yil  ibare: rumca 

sa’y:  çalışma, çalışıp çabalama; gayret 

sarfetme 

sanadid: başkanlar; ileri gelenler 

sancak: idarî taksimatta kazadan büyük, 

vilayetten küçük idarî merkez, liva 

satati: satit, topluluk 

sekban: yeniçeri ocağında bir sınıf asker 

serhadat: serhatlar, devlet sınırları 

süfun: sefineler, gemiler 

şehr-i zilhiccenin: zilhicce ay’ının 



şifahen: sözle, ağızdan; konuşmak 

suretiyle 

şurut: şartlar 

tahkim: sağlamlaştırma, berkitme 

tahsis: bir şeyi bir kimseye veya bir yere 

ayırma 

takviye: kuvvetlendirme 

taltif: gönül okşama, gönlü hoş etme 

tanzim: düzen verme, yoluna koyma 

tarik: yol 

tatyib: iyi davranma, iyi muâmele etme; 

hoş etme, gönlünü hoş etme 

tayin:  yerini belli etmek; vazifeye 

göndermek, vazifelendirmek 

tedbir: bir şeyi te'min edecek veya def' 

edecek yol 

tenbih: bir işin yapılacağı hakkında 

yapılan nasihat. 

tertib: düzenleme 

tertip: sıraya, düzene koyma; sıralama, 

düzenleme 

tesliyet: avutma, teselli verme 

tevabi: birinin hizmetinde bulunanlar, 

birinin adamları 

tevabiat: birinin hizmetinde bulunanlar 

ulema: âlimler 

vezaret: vezirlik, paşalık 

vürud: geliş, gelme, varma; yetişme 

zabitan: zabitler, subaylar 

ziyade: artan, fazla kalan 
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ağa: âmir, baş, reis; eski devlet 

teşkilatımızda bazı yüksek dereceli 

idarecilere verilen unvan 

asude:  rahat, huzur içinde 

baha: bedel 

bahane: vesîle, sebep; kusur, noksan 

beşaşet: güler yüzlülük; güler yüz 

beyan: anlatma, açık söyleme, bildirme 

bezirgân: tacir, tüccar, alışveriş eden 

esnaf 

binaberin: bundan dolayı, bunun üzerine, 

bu sebepten 

bi-t-tav’ ve-r-rıza: isteyerek ve razı olarak 

bu babda: bu mevzuda 

cedit: yeni 

ehl-i İslam: müslümanlar 

esfar: seferler 

esman: bedeller 

ez-kadim: eskiden beri 

frenk: Avrupalı 

güya: sanki, sözde 

hamiyet: din, millet, vatan, soy ve aile 

gayreti; bunları ve başka mukaddesleri 

koruma duygusu 

hâvî:  ihtiva eden, içine alan, şâmil, 

kaplayan, toplayan 

hin-i muhasara: kuşatma günü, zamanı 

hıyanet: hayınlık, vefasız, hâin; itimâdı, 

güveni kötüye kullanma 

idiği / idiğü: olduğu 

ihtimam:  özenmek, fazla dikkat etmek. 

Gayret ve dikkat etmek 

iltizam: kendi için lüzumlu sayma; 

îcâbettirme, gerektirme 

itaat:  boyun eğme, dinleme; alınan emre 

göre davranma 

izhar: gösterme, meydana çıkarma 

mâadâ: başka, fazla, gayrı, diğer 

mahzuziyet: memnunluk, hoşnutluk 

matbah: mutfak 

me’kûlat: yiyecekler 

mehasin: iyilikler, güzellikler 

muhafız: 1. Muhafaza eden. 

Değiştirmeyen. Saklayan. Koruyan. Bekçi. 

2. Bir kalenin veya bir şehrin önemli 

yerlerini korumak, düzeni ve güvenliği 

sağlamakla görevli komutan. Kale 

komutanlarının genel unvanı "dizdar" 

olmakla beraber, savaş sırasında stratejik 



konumlu kalelerde "muhafız paşa" 

unvanıyla komutanlar görevlendirilir; 

dizdar, muhafız paşanın yardımcısı 

sayılırdı. 

mumaileyh:  îmâ edilen, adı geçen, 

yukarıda anılan 

müddea: dâva olunan şey; asılsız iddia 

edilen şey 

münteşir:  (gazete, dergi vb.) yayımlanan, 

yayımlanmış olan 

müşarileyh: kendine işaret edilen; ismi 

evvelce söylenmiş olan 

patrik: Ortodoks ve bazı doğu 

kiliselerinde en büyük ruhanî reis 

refah:  bolluk ve rahat içinde 

rencide: İncinmiş, kırılmış 

rû [y]: yüz, çehre 

sabık(a): geçmiş, önceki; zamanca veya 
rütbece ileride olan 
sıyanet: koruma, korunma 

taahhüt: üzerine alma, yüklenme 

tab':  (damga, mühür, kitap) basmak 

tavaif: tayfalar; güruhlar, fıkralar, 

bölükler 

va’z-ı nâ-hemvar: uygunsuz bir tavır 

vuku:  olma, oluş 

zikir:  anma, düşünme, hatırlama, söz 

konusu etme; beyan ve ifade etme 
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ahz u ita: alışveriş 

bilad-ı İslamiye: İslam beldeleri 

canib: taraf, cihet, yan 

cengâver: savaşçı, silahşor 

cüz'î: biraz, pek az; kıymetsiz 

daire: bir manevi te'sirin hükmü geçtiği 

mahal; sınır içi 

Dersaadet: İstanbul 

edevat:  bir işi işlemeye vâsıta olan 
şeyler, takımlar, parçalar, âletler, 
avadanlıklar  
ekseri: Çoğu zaman, çok defa 

el'an: şimdi, şimdiki halde 

esbab: sebepler 

eşhas: şahıslar, kişiler 

evahir: sonlar; ayın son günleri 

firar: kaçma 

firifte: aldatılmış, kandırılmış, aldanmış 

gülle:  top mermisi 

hissedar: hissesi olan, hisse sâbibi 

iane: yardım 

ibsar: dikkatle bakma, tetkik etme 

icra: yapma, yerine getirme, bir işi 

yürütme 

ihmal: savsaklama 

iktiza: lâzım gelme, gerekme 

ıslahat: düzeltme veya iyileştirme işleri 

istida: isteme; dilekçe 

istihsal: hâsıl etme, meydana getirme, 

üretme; elde etme, ele geçirme 

istihzar: hazırlama, hazır edilme; huzura 

getirme, çağırma 

itaat-i sûriye: görünüşte itaat 

kumbara: bir cins yuvarlak top mermisi, 

humbara 

küllî: umumi, bütün; çok, ziyade, fazla 

levazım: gerekenler, lâzım olan şeyler; 

askerî araç gereçlerin tümü 

lüzum-u ihtiyatiye: tedbir lüzumu 

mahal: yer, mekân; taraf, yöre, mevki 

mahma imkân: olduğu kadar 

makule: cins, çeşit, nevîî, tür 

malen ve bedenen: mal ve bedenle 

metris: askerin çarpışma sırasında 

korunması için yapılan siper veya 

istihkâm 

mezkûr(e): zikrolunmuş, adı geçmiş, 

anılmış  

misüllu: misilli, benzer, gibi 

muharrem: kamer takviminin birinci ayı, 

aşure ayı 

mukaddem:  zaman ve mekân cihetiyle 

daha evvel olan 



murabitîn: murabıtlar, ileri gözcüler 

mübaderet: girişme 

mücerred: soyut, cisim halinde olmayan 

nümayan: görünücü, görünen; meydanda 

rençber: çiftçi 

şerik: ortak 

taahhüt: üzerine alma, yüklenme 

tathir: temizleme, paklama 

tecdid: yenileme, yenilenme, tazelenme 

tedarik: hazırlama, elde bulundurma, 

sağlama 

temellük: mülk edinme, kendine mal 

etme, sahip olma 

terk-i hâb ve rahat: uykuyu ve rahatı terk 

umumi: genel 

veche: yüz, yan, taraf, yön 

vürud:  geliş, gelme, varma; yetişme 

zabitan: zabitler, subaylar 

zuhûr: görünme, meydana çıkma, baş 

gösterme, türeme 
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ağa: âmir, baş, reis; eski devlet 

teşkilatımızda bazı yüksek dereceli 

idarecilere verilen unvan 

ahz ve tahsil:  (ödemeyi) alma, kabul 

etme 

âram: yerleşme, istirahat etme; karar 

kılma 

bila münasebe: münasebetsiz; 

münasebeti, ilgisi, alâkası olmaksızın 

binaenaleyh: bundan dolayı, bundan 

ötürü, bunun için, bunun üzerine 

bostancıbaşı:  bostancı ocağının başı;  

Bostancıbaşının İstanbul şehrinde inzibatî 

vazifesi de vardı 

celb: getirme, çekme 

cenab: büyüklük ifade etmek için, hürmet 

maksadı ile söylenir 

daire:  bir manevi te'sirin hükmü geçtiği 

mahal; sınır içi 

Dersaadet:  İstanbul 

elhaleti-hazihi: bu durumda 

eşkıya: şakiler, haydutlar, yol kesenler, 

dağ haydutları 

fürce-yâb: fırsat, imkân, vakit bulan 

husûsiyle: bilhassa, özellikle 

iktiza: lâzım gelme, gerekme 

irsal:  gönderme, yollama 

is'af: birinin isteğini kabul edip yerine 

getirme 

itaat: boyun eğme, dinleme; alınan emre 

göre davranma 

i'zam:  yollama; gönderme 

kale derunu: kale içi 

karin: yakın; hısım, akraba 

kıyl u kaal: dedi kodu 

kocabaşı: gayri müslimlerin ileri gelenleri 

maan: beraber, beraberce 

mahal: yer, mekân; taraf, yöre, mevki 

mahpus: hapsolunmuş, mevkuf, hapis 

matlub: talebedilen, istenilen, aranılan 

şey; alacak 

meal:  mânâ, kavram, mefhum 

mellah: gemici, kaptan, denizci 

metropolit: Hıristiyan Ortodoks 

mezhebinde başpiskoposla patrik 

arasında ruhanî bir rütbe 

mevcud: var olan, bulunan; hazır olan; 

topluluğun hepsi 

muctemi': toplu, topluca; bir araya 

gelmiş; hepsi 

muhafız paşa: bir kalenin veya bir şehrin 

önemli yerlerini korumak, düzeni ve 

güvenliği sağlamakla görevli komutan. 

Kale komutanlarının genel unvanı 

"dizdar" olmakla beraber, savaş sırasında 

stratejik konumlu kalelerde "muhafız 

paşa" unvanıyla komutanlar 

görevlendirilir; dizdar, muhafız paşanın 

yardımcısı sayılırdı. 



musammem: tasmim olunmuş,  kat'i 

olarak karar verilmiş; kararlaşmış; 

hakkında karar verilmiş olan 

muteber: itibâr gören, beğenilen; inanılır, 

güvenilir, hatırı sayılır 

mühimmat:  savaş için lâzım olan şeyler, 

cephâne 

mültemesât: mültemesler, kayırılanlar 

neferat: neferler, askerler 

nizam: dizi, sıra; düzen, usul, tertip, yol; 

kaide 

rabıta: münâsebet, ilgi; alâka 

reaya:  gayri müslim tebaa  

sadrazam: Osmanlı Devleti'nde hükümet 

başkanı, vezir-i azam, baş vezir, başvekil 

samiye: yüksek, yüce 

şakavet: şakîlik, eşkıyalık, haydutluk 

tahrirat: yazışma; resmî bir dairece 

yazılan yazılar ve mektuplar 

tertip:  sıraya, düzene koyma; sıralama, 

düzenleme 

tervic: revaç vermek; değerini arttırmak 

tüccaran: tüccarlar 

vesvese:  şüphe, tereddüt, kuruntu 

vuku:  olma, oluş 

zahaire: zahireler 

zuhûr: görünme, meydana çıkma, baş 

gösterme, türeme 

 

[13] 
behemehal: her hâlde, ne yapıp edip, 
mutlaka 
cedid(e): yeni, kullanılmamış 
celb: getirme, çekme 
cem: toplama, yığma 
Dersaadet:  İstanbul 
erbab: ehil, muktedir, becerikli; lâyık 
eşkıya:  şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
hasebiyle: dolayısıyla, münasebetiyle, 
cihetiyle, -den dolayı 
ilac vaka piş ez- vuku bayed-gerd: vaka 
vukua gelmeden tedbirinde acele et 

ima: işaretle anlatma, dolayısıyla anlatma 
ızbandut: rum korsan 
karye: köy, küçük kasaba 
maada: -den başka, gayri 
mahal: yer, mekân; taraf, yöre, mevki 
mefhum: mânâ, kavram 
merbut: bağlı, rabtedilmiş; mensub; ekli, 
ulaşmış, bitişmiş, bitişik 
muharebe: harbetme, savaşma, harb, 
savaş, cenk 
muhassıl: 1. husule getiren, hâsıl eden, 
meydana getiren 2. vergi tahsildarı 3.  
mutasarrıftan küçük, kaymakam ve 
müdürler derecesinde bir memur 
mübaşir: mahkemenin veya bir makamın 
emirlerini tebliğ eden vazifeli 
mücadele: uğraşma, savaşma, savaş 
müdafaa: koruma, korunma; savunma 
nefer: bir adam, tek kişi; rütbesi olmayan 
asker, er 
sefir: elçi; yabancı diplomat 
sevahil: sahiller 
sevk: yollama, gönderme 
tasdik: doğrulama, gerçeklendirme, 
gerçek olduğunu söyleme; onaylama 
tatar: postacı 
tayin:  yerini belli etmek; vazifeye 
göndermek, vazifelendirmek 
tertip:  sıraya, düzene koyma; sıralama, 
düzenleme 
tesrib: yollama, gönderme, gönderilme, 
[en çok asker hakkında kullanılır] 
tesyir: yürütme, gönderme, yollama  
 
 

[14] 
ahali: halk 
bermutad: alışıldığı, âdet olduğu, her 
zaman olduğu üzere 
cemaziyel âhır: kamer aylarının altıncısı 
ehl-i İslâm: müslümanlar 
eşkıya:  şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
firar: kaçma 
haberdar: haberli, bilgili 
hakîmane: hikmet sahibi, hakîm olana 
yakışacak surette, hakîmcesine 



husus: bakım, iş; şekil, yol, konu 
ihfa: gizleme, saklama 
ihzar: hazırlama, hazır etme, edilme; 
huzura getirme 
ikdam:  gayret ve sebatla çalışma, 
devamlı çalışma 
irsal:  gönderme, yollama 
istintak: sorgu, sorguya çekme 
istis'al: soruşturma 
ita: verme, ödeme 
karakol: Huzuru ve güvenliği sağlamak 
için hükûmete bağlı her türlü silâhlı 
kuvvet, kol, devriye 
karye: köy, küçük kasaba 
kaziye: mesele, bahis, keyfiyet, fiil, vak'a 
kebir: büyük 
ketm: saklama, gizli tutma; göstermeme 
kıta: parça, bölük, cüz 
kocabaşı: gayri müslimlerin ileri gelenleri 
malûm: belirli; bilinmez olmayan; bilinen, 
belli 
merkum(e): adı geçen, adı yukarıda 
zikredilen, adı yazılan  
muhafız paşa: bir kalenin veya bir şehrin 
önemli yerlerini korumak, düzeni ve 
güvenliği sağlamakla görevli komutan. 
Kale komutanlarının genel unvanı 
"dizdar" olmakla beraber, savaş sırasında 
stratejik konumlu kalelerde "muhafız 
paşa" unvanıyla komutanlar 
görevlendirilir; dizdar, muhafız paşanın 
yardımcısı sayılırdı. 
muhassıl: 1. husule getiren, hâsıl eden, 
meydana getiren 2. vergi tahsildarı 3.  
mutasarrıftan küçük, kaymakam ve 
müdürler derecesinde bir memur 
mukaddem: zaman ve mekân cihetiyle 
daha evvel olan 
mumaileyhim: ismi evvelce geçenler; imâ 
edilenler, yukarıda anlatılmış olanlar 
müşevveş: karışık 
payas: ??? 
reftar: yürüyüş, gidiş, hareket 
reviş: gidiş, yürüyüş; tarz, üslûp; tutum, 
yol 
sagîr: küçük, ufak 
taharri: aramak, araştırmak, incelemek 
talep: isteme, dileme 

vuku:  olma, oluş 
vürud:  geliş, gelme, varma; yetişme 
 
 
[15] 
ağa: âmir, baş, reis; eski devlet 
teşkilatımızda bazı yüksek dereceli 
idarecilere verilen unvan 
ahali: halk 
ales-sabah: sabah vakti, sabah olunca 
bi-l ita: vererek, verme suretiyle 
binaen: -den dolayı, -den ötürü, -için; 
dayanarak, yapılarak 
celb: getirme, çekme 
çarhalaşama: iki ordunun öncü kuvvetleri 
arasında çarpışma 
edevat: bir işi işlemeye vâsıta olan şeyler, 
takımlar, parçalar, âletler, avadanlıklar 
edevat-ı cenk: savaş âletleri, avadanlıkları 
esbab: sebepler 
eşkıya:  şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
evvelemirde: her şeyden evvel, işin 
başlangıcında 
ihfa: gizleme, saklama 
ihrac: dışarı atma; çıkarma 
ilâc: derde deva olan şey, ilâç; çâre, 
tedbir 
istikmal: eksiksiz ve tam oluş, tam ve 
kâmil olmak 
ithal (idhal): dâhil etme, içeri alma 
kadim: eski 
kâhya: çiftlik, konak gibi yerlerde sahibi 
adına işleri yürüten kişi;  âmir, baş, reis 
veya ağa temsilcisi, yardımcısı 
karavul (karavol, karaol):  gezici kuvvet, 
karakol, devriye 
karye: köy, küçük kasaba 
keyfiyet: hâl, durum, vaziyet, husus, vasıf, 
nitelik, kalite; iş, hâdise 
külliyetli: çok, bol, fazla miktarda olan 
meczum: kat'i karar verilmiş 
mezkûr(e): zikrolunmuş, adı geçmiş, 
anılmış  
muhafaza: hıfzetme, saklama, koruma, 
kayırma 
muhafız paşa: bir kalenin veya bir şehrin 
önemli yerlerini korumak, düzeni ve 



güvenliği sağlamakla görevli komutan. 
Kale komutanlarının genel unvanı 
"dizdar" olmakla beraber, savaş sırasında 
stratejik konumlu kalelerde "muhafız 
paşa" unvanıyla komutanlar 
görevlendirilir; dizdar, muhafız paşanın 
yardımcısı sayılırdı. 
muharebe: harbetme, savaşma, harb, 
savaş, cenk 
müdafaa: koruma, korunma; savunma 
mühimmat-ı harbiye: savaş için lâzım 
olan şeyler, cephâne 
müntehab: intihab edilmiş, seçilmiş. 
Seçkin 
müstedel: delille isbatlanmış 
müş'ir: emreden, işaret eden, bildiren 
sair(e): diğer 
salif-üz zikr: yukarıda ismi geçen 
seğmen: yeniçeri Ocağına katılan bir 
asker sınıfı 
semt: yan, taraf, cihet; yerleşim bölgesi 
tahrirat: yazışma; resmî bir dairece 
yazılan yazılar ve mektuplar 
tatar: postacı 
tertip: sıraya, düzene koyma; sıralama, 
düzenleme 
teveccüh: çevrilme, yönelme, doğrulma; 
bir yere doğru hareket etme 
varoş: şehrin sur dışında kalan kısmı 
vürud: geliş, gelme, varma; yetişme 
 
[16] 
âgaz: başlama, mübâşeret 

asakir: askerler 

avaze: yüksek ses 

avdet: geri gelme, dönme, dönüş 

badiye: kır, ova; sahrâ, çöl 

bandıra: geminin hangi devlete ait 

olduğunu gösteren bayrak 

baran-ı belâ:  belâ yağmuru 

bu babda: bu mevzuda canib: taraf, cihet, 

yan 

cemiyet: topluluk, kalabalık 

cünud: askerler, ordular 

eşkıya:  şakiler, haydutlar, yol kesenler, 

dağ haydutları 

hasaret: alış-verişte zarar, ziyan; yoldan 

sapmak; sapıtmak; dalâlete düşmek. 

havali: etraf, civar, çevre, yöre 

heyeman: şaşkınlık 

ilan: meydana çıkarma, açığa vurma, 

yayma 

ılgar: hücum, akın, süvari  akını;  düşmana 

saldırma, baskın 

iltihak: katılma, karışma 

inşa: yapma, yapılma, vücûda, meydana 

getirme 

inzimam: katılma, eklenme, ilâve olunma 

izhar: meydana çıkarma, açığa vurma, 

yayma 

kâgir: taş ve tuğladan yapılmış olan 

kâin: oturan, bulunan 

karye: köy, küçük kasaba 

kesret: çokluk, bolluk, ziyâdelik 

küşad: açış; ilk açılış merasimi; açma, 
fethetme 
Latin: eski Roma civarında iken sonradan 

genişleyen ve devlet kuran eski bir kavim 

ismi; Eski Roma 

maada:  -den başka, gayri 

mesabe:  derece, değer, rütbe 

Mesih: İsa Aleyhisselâm'ın bir ismi 

metris: askerin çarpışma sırasında 

korunması için yapılan siper veya 

istihkâm 

mezheb: gidilen, tutulan yol; din 

mucib: îcâbeden, lâzımgelen, gereken, 

gerektiren 

muharebe: harbetme, savaşma, harb, 

savaş, cenk 

muhiş: korku ve dehşet veren, korkutan, 

ürküten 

nüzul: iniş, inmek, aşağı inmek, 

konaklamak 

palanga:  motorsuz vinç 

pay-may: ayağa kalkan  ??? 

reaya: gayri müslim tebaa  

sahil-i yemininde: sağ sahilinde 



salîb: haç 

şekavet: eşkıyalık, haydutluk 

tâbiye: muharebe toplarının yeri, 

istihkâm parçası 

terhib: korkutma, fazla korkutma 

tuğyan: taşkınlık, azgınlık 

varoş: şehrin sur dışında kalan kısmı 

zümre: bölük, takım, cemaat, topluluk, 

sınıf, cins, grup 

 

[17] 
âsar: eserler, izler, nişaneler, alâmetler 
bahren: denizden 
berren: karadan 
cenab-ı hayr-un-nasirin: (yardım 
edenlerin en hayırlısı Cenabı Hak 
dest-i küffâr: kâfirlerin eli 
ehl-i İslâm: müslümanlar 
ehl-i rüesa: reisler, başkanlar takımı 
"Elharbu hud'atün”: harp hiledir (Hadis-i 
Şerif) 
evrad: okunması âdet olunan dînî dualar 
ezkâr: zikirler, anmalar, hatırlamalar; 
Allah'ı belli isimleriyle, dualarla tekrar 
tekrar anma 
fevz: kurtuluş, zafer, necat, muvaffakiyet, 
selâmet 
giriban: elbise yakası 
Hısn-ı Hasin: sığınılacak en sağlam kale 
icabet: kabul etme, kabul edilme; 
muvafakat etme, razı olma, uyma 
iktiza: lâzım gelme, gerekme 
iltica: sığınma 
iltizam: kendi için lüzumlu sayma; 
îcâbettirme, gerektirme 
imdad: yardım, zor durumda bulunana 
yapılan yardım, muavenet 
irade: dileme, isteme, meram etme; 
emir, ferman, buyruk 
istinad: dayanma 
itimat: güven 
kale derunu: kale içi 
karavul (karavol, karaol):  gezici kuvvet, 
karakol, devriye 
kaziye: mesele, bahis, keyfiyet, fiil, vak'a 
kıraat: okuma; devamlı ve düzgün okuma 

kiram: soyu temizler; ulular, şerefliler; 
cömertler, eli açıklar 
mazanne: hakkında zann olan, şüpheli 
(kişi); evliyadan olduğu sanılan (kimse) 
merkum(e): adı geçen, adı yukarıda 
zikredilen, adı yazılan 
meyanında: arasında 
muhasara: kuşatma 
mukaddema: önce, evvelce; eskiden, 
bundan evvel 
muvacehesinde: (bir durum) karşısında; 
yüzüne karşı 
mübaşeret:  bir işe başlama, girişme 
nebi-es seyf ve sahib-il-ilm: “kılıç ve ilim 
sahibi nebi”: Hz. Muhammed S.A.S. 
nusret: yardım; Cenab-ı Hakkın yardımı; 
hususen ruhani muavenet  
Osmaniyan: Osmanlılar, Osman Oğulları 
raiyet: bir devletin teb'ası olan ve vergi 
veren topluluk 
ruhaniyet: ölmüş birinin devam etmekte 
olan ruhunun kudreti 
Rumî-il ibare: rumca 
rüesa: reisler, başkanlar 
sabık(a): geçmiş, önceki; zamanca veya 
rütbece ileride olan 
selase: üç 
selasil: silsileler; zincir gibi olanlar, 
zincirler 
serfiraz: başını yukarı kaldıran yükselten 
suret: yazı veya resim kopyası 
taksirat: kusurlar, suçlar, günahlar, 
kabahatler 
taşra: dış, dış taraf, hâriç; bir ülkenin 
idare merkezi dışındaki yerler; büyük 
şehirler dışındaki yerler 
temenna: eli alnına götürerek selâmlama 
işareti yapma; minnettar olma 
tilavet: Kur'ân-ı Kerîm-i, güzel sesle ve 
usûlüne göre okuma 
usat: asiler 
varid: vürûd eden, gelen, ulaşan; 
söylenen, olan 
vesile: yol, vâsıta; bahane, sebep 
yediyle: eliyle 
 
 
 



[18] 
ağa: âmir, baş, reis; eski devlet 
teşkilatımızda bazı yüksek dereceli 
idarecilere verilen unvan 
ahali: halk 
avd: dönme, geri gelme; aleyhine veya 
lehine dönme 
cüz'ice: pek az 
eşkıya:  şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
halet-i hazihi: işte şu hal 
husûsiyle: bilhassa, özellikle 
ibka: dâim, devamlı, sürekli kılma; 
yerinde, evvelki hâlinde bırakma 
imdi: şimdi 
imrar: geçme, geçirme, geçirilme 
intiha: son 
isticvab: sorup cevap isteme 
istishap: yanına alma 
kel-evvel: önceki gibi 
meczum: kat'i karar verilmiş 
memalik:  memleket 
mudara: gönül alma, yumuşak davranma, 
hoş geçinme 
muhafız paşa: bir kalenin veya bir şehrin 
önemli yerlerini korumak, düzeni ve 
güvenliği sağlamakla görevli komutan. 
Kale komutanlarının genel unvanı 
"dizdar" olmakla beraber, savaş sırasında 
stratejik konumlu kalelerde "muhafız 
paşa" unvanıyla komutanlar 
görevlendirilir; dizdar, muhafız paşanın 
yardımcısı sayılırdı. 
mülayim: yumuşak huylu, yavaş 
müstevli: istilâ eden, zapteden, işgal eden 
nâşi: sebebiyle 
nisvan: kadınlar 
rical:  erkekler; hükümet erkânı, devlet 
adamları 
rücu: geri dönme, vazgeçme, cayma; 
sözünden dönme 
sadedilan: temiz yürekliler, saflar, bönler 
savap: isabetli; yanlış olmayan, doğru 
dürüst 
senevî: senelik 
suikast: kötü kasıt, kötü niyet 
tahassun: kale ve hisara kapanma, 
istihkâma çekilme 

tarh: (vergi) Koyma 
tasvib: münasib görmek; uygun ve doğru 
bulmak 
vaktaki: ne vakit ki, o zaman ki, olduğu 
vakit 
vücuh ehli: yüzler, çehreler; ileri gelenler 
yed: el 
 
 
 
[19] 
ahali: halk 
ahd: söz verme; and, yemin 
ahz: alma, kabul etme 
asakir: askerler 
bil-istiman: aman dileme ile (yoluyla) 
cevap-pezir: (ihtiyaca) cevap verebilir 
cihetiyle: -den dolayı, -den ötürü, 
sebebiyle 
donanma: bir devletin deniz kuvvetleri, 
harb gemileri 
himmet: gayret, emek, çalışma, çabalama 
humayun: hükümdara, padişaha, devlet 
ve saltanat sahibine ait 
istihale: mümkün olmayış, imkânsızlık 
istihkâm: tahkim edilmişlik, sağlamlık; 
düşmanın hücumunu durdurmak 
maksadıyla yapılan set, kale, siper vb. yer 
istila: bir yeri kuvvet kullanarak ele 
geçirme 
istiman: aman dileme 
istirdat: geri alma, başka birinin eline 
geçmiş şeyi kurtarma 
kesret: çokluk, bolluk, ziyâdelik 
külliye: bol, çok, ziyade 
lâkırdı: söz, laf; boş söz, dedikodu 
mahal: yer, mekân; taraf, yöre, mevki 
mahsur: muhasara edilmiş, kuşatılmış 
mertebe: derece, basamak; rütbe; paye; 
mikdar 
metanet: metinlik, sağlamlık, muhkemlik 
muavin: yardımcı, yardım eden; vekil 
muhasara: kuşatma 
mukaddema: önce, evvelce; eskiden, 
bundan evvel 
müdafaa: koruma, korunma; savunma 
müddea: dâva olunan şey; asılsız iddia 
edilen şey 



mühimmat: savaş için lâzım olan şeyler, 
cephâne 
mühimmat-ı harbiye: savaş için lâzım 
olan şeyler, cephâne 
mükemmel: kemâl bulmuş, tekmil, tam, 
olgun, kusursuz, eksiksiz 
mürur-u zaman: süre aşımı, zaman aşımı 
nâşi: sebebiyle 
neferat: neferler, askerler 
orta: yeniçeri ocağında tabur veya bölük 
rasanet: sağlamlık, dayanıklılık 
rub'u: dörtte bir 
sa'y: çalışma, çalışıp çabalama; gayret 
sarfetme 
sened: dayanılacak şey; kuvvetli delil 
olabilecek söz 
serasker: asker ve ordu kumandanı; 
harbiye nâzırı 
sıklet: ağırlık, yük. 2. sıkıntı 
târi: ansızın çıkan, birdenbire görünen 
tarik: yol 
tensib: münâsip görme, uygun bulma 
tenvir: aydınlatma; bir şey hakkında bilgi 
verme 
teshir: zapt ve istîlâ etme, ele geçirme, 
elde etme 
vehn: gevşeklik, kuvvetsizlik 
vire: teslim, savaşsız anlaşma yoluyla 
teslim olma 
vuku: olma, oluş 
yed: el 
zapt: zor kullanarak ele geçirme 
 
[20] 
ahsen: en güzel, çok güzel 
ahval: haller, oluşlar, bulunuşlar, 
durumlar 
bast-ı makal: söz açma 
berren ve bahren: karadan ve denizden 
ber-takrib: yaklaşık, daha sonra, az sonra 
cebanet: korkaklık, ödleklik, yüreksizlik 
dûrudıraz: uzun uzadıya 
edevat: bir işi işlemeye vâsıta olan şeyler, 
takımlar, parçalar, âletler, avadanlıklar 
encam-ı kâr: işin neticesi, amelin sonu 
erbab: ehil, muktedir, becerikli; lâyık 
esbab: sebepler 
esfar: seferler 

Es-seyfü esdaka enba'ü minel kitabi: Kılıç 
kitaptan daha doğru haber verir 
gayri (tşkh??): ??? 
güruh: cemâat, bölük, takım 
halâs: kurtulma, kurtuluş; selâmete 
ermek 
hamiyet: din, millet, vatan, soy ve aile 
gayreti; bunları ve başka mukaddesleri 
koruma duygusu 
hasar: ziyan, zarar 
ibtidar: bir işe sür'atle, çabuklukla 
başlama 
idiği / idiğü: olduğu 
itfa: söndürme;  dindirme, bastırma 
itlâf: telef etme, mahvetme, öldürme 
kârazir:  ??? 
kasd: niyet, kurma; bile bile yapma 
kıyas: karşılaştırma 
kıyl ve kaal: dedikodu 
kurun-u salife: geçmiş asırlar 
lâkırdı: söz, laf; boş söz, dedikodu 
malamal: çok dolu, lebâleb, ağzına kadar 
dolu 
menfiyen: sürgün olarak 
menhus: nuhûsetli, uğursuz 
mısdak: bir şeyin doğruluğunu, 
gerçekliğini isbat eden şey, ölçü, kriter 
muhafız paşa: bir kalenin veya bir şehrin 
önemli yerlerini korumak, düzeni ve 
güvenliği sağlamakla görevli komutan. 
Kale komutanlarının genel unvanı 
"dizdar" olmakla beraber, savaş sırasında 
stratejik konumlu kalelerde "muhafız 
paşa" unvanıyla komutanlar 
görevlendirilir; dizdar, muhafız paşanın 
yardımcısı sayılırdı. 
muhal: mümkün olmayan, olamaz, 
olmaz, olmayacak 
mukaddeme: başlangıç; önde gelen, giriş 
mustağni: lüzumlu olmayan, gerekli 
bulmayan 
müdara: yüze gülme, dost gibi görünme 
mühimmat: savaş için lâzım olan şeyler, 
cephâne 
mülahaza: mütâlaa; tefekkür, düşünce 
münasib: yerinde; yakışır, yaraşır 
müntahab: seçilmiş; seçkin 
nâkus: kilise çanı çalma 



nazaran: ... göre, .. bakıma göre, bakarak, 
bakılırsa; nisbeten, nisbetle, kıyaslayarak 
peygâr: savaş, kavga 
salîb: haç 
salife: geçen, geçmiş 
sefer: yolculuk; savaşa gitme, savaş 
sinan: mısrak, süngü 
suret: biçim, görünüş, kılık; tarz, yol, gidiş 
tahsil: hâsıl etme, edilme, ele geçme 
tazyik: daraltmak, sıkıştırmak; icbar 
etmek; sıkıntı ve ızdırab vermek; zorlama, 
baskı 
umûr-ı hâliye: şimdiki işler, hususlar, 
maddeler, şeyler 
varta: tehlike, içinden çıkılması güç iş 
ziyade: artan, fazla kalan  
 
 
[21] 
ba's: gönderme 
bedihi: delilsiz, açık olan, besbelli 
ber-takrib: yaklaşık, daha sonra, az sonra 
celb: getirme, çekme 
cenab: büyüklük ifade etmek için, hürmet 
maksadı ile söylenir 
dâne: tane, tohum; çekirdek; kurşun, 
gülle 
danişveran: bilginler 
Dersaadet: İstanbul 
ehven: daha aşağı, daha ucuz; bayağı, adi 
Felehul-hamd: Allah'a hamdolsun 
halâs: kurtulma, kurtuluş; selâmete 
ermek 
hamûle: yük; yük taşıyan nakil 
vasıtalarının yükü 
Huda Müteal: Yüce Allah 
imdad: yardım, zor durumda bulunana 
yapılan yardım, muavenet 
inayet: dikkat, gayret, özenme; lütuf, 
ihsan, iyilik 
inha:  üst durumdaki daireye yazılan yazı, 
teklif yazısı 
inşallah-ı taâlâ: Yüce Allah isterse, nasib 
ettiyse 
irkab: araba veya gemi gibi bir vasıtaya 
bindirme 
irsal: gönderme, yollama 
irsal-peyam: haber gönderme 

istikmal: eksiksiz ve tam oluş, tam ve 
kâmil olmak 
ıtma': tamaa düşürme, hırslandırma; 
kışkırtma 
kavi: sağlam, metin, zorlu, kuvvetli, güçlü 
kerih(e): iğrenç; çirkin 
kifayet: yetişmek. Bir işe yetecek kadar 
olmak 
levazım: gerekenler, lâzım olan şeyler; 
askerî araç gereçlerin tümü 
mehterhane: askeri mızıka takımı 
mezkûr(e): zikrolunmuş, adı geçmiş, 
anılmış 
mizan: terazi, ölçü âleti, tartı; ölçek 
muhafız paşa: bir kalenin veya bir şehrin 
önemli yerlerini korumak, düzeni ve 
güvenliği sağlamakla görevli komutan. 
Kale komutanlarının genel unvanı 
"dizdar" olmakla beraber, savaş sırasında 
stratejik konumlu kalelerde "muhafız 
paşa" unvanıyla komutanlar 
görevlendirilir; dizdar, muhafız paşanın 
yardımcısı sayılırdı. 
müdara: yüze gülme, dost gibi görünme 
müddet-i medide: uzun zaman, uzun 
müddet 
müheyya: hazır, âmade 
mühimmat : savaş için lâzım olan şeyler, 
cephâne 
müyesser: kolaylıkla gerçekleşen; nasib 
olan 
nağamat: nağmeler 
nekkâre: mehterhânede yer alan büyük 
davul 
Nemse: Avusturya 
re'y-i rezin: ağırbaşlı, ihtiyatlı re'y; sağlam 
fikir 
Risalet-penah: risaletin kendine istinad 
ettiği Hazret-i Muhammed (A.S.M.) 
rişte: tel, iplik 
ruhaniyet: ölmüş birinin devam etmekte 
olan ruhunun kudreti 
sarf-ı nazar: saymama, dikkate almama, 
hesaba katmama; yüz çevirme, vazgeçme 
sefine: gemi 
semere: meyva, yemiş; fayda, verim 
sencîde: yerinde (söz) 
suret: biçim, görünüş, kılık; tarz, yol, gidiş 



tâbiye: muharebe toplarının yeri, 
istihkâm parçası 
tabl: davul 
tahrir: yazma, kaydetme 
taltif: gönül okşama, gönlü hoş etme 
tatar:  postacı 
te'min: güvenlik hissi verme; 
sağlamlaştırma; elde etme; sağlama 
tesyar: (eşya) gönderme 
teşebbüs: girişme, el atma 
vehm: kuruntu, yersiz korku; şüphe, 
tereddüt 
zahire: ambarda saklanan yiyecek, 
hububat; azık 
zikrolunan: adı geçen, söylenen 
zuhûr: görünme, meydana çıkma, baş 
gösterme, türeme 
 
 
[22] 
asakir: askerler 
binaenaleyh: bundan dolayı, bundan 
ötürü, bunun için, bunun üzerine 
cevami: câmi'ler, mescidler 
cihetle: ... sebebiyle, ... için 
daavat: dualar 
daiye: içten gelen itiş, arzu, hırs; gaye; 
sebep 
dizdar: kale muhafızlarının başı, kale 
komutanı 
efvah: ağızlar 
eşkıya:  şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
galiz(e): kaba, çirkin 
havf: korku; korkm 
ihzar: hazırlama, hazır etme, edilme; 
huzura getirme 
ittihaz: kabul etme, sayma, tutma, 
addetme; edinme, alma; kullanma. 
izhar: meydana çıkarma, açığa vurma, 
yayma 
kasd: niyet, kurma; bile bile yapma 
kulûb: kalpler,  gönüller 
lâzime: yapılması gerekli olan şey 
marüzzikir: az önce sözü edilen, anılan 
mele'-i a'lâ: büyük ve ileri gelen 
meleklerin toplandığı yer 

metris: askerin çarpışma sırasında 
korunması için yapılan siper veya 
istihkâm 
mevadd: maddeler 
murabitîn: murabıtlar, ileri gözcüler 
muteber: itibâr gören, beğenilen; inanılır, 
güvenilir, hatırı sayılır 
mühimmat: savaş için lâzım olan şeyler, 
cephâne 
peyveste: ulaşmış 
receb: hicrî-kamerî ayların yedincisi 
suret: biçim, görünüş, kılık; tarz, yol, gidiş 
sürur: sevinç 
şeb-hun: gece baskını 
şütum: küfürler, sövmeler 
tanzim: düzen verme, yoluna koyma 
teemmül: iyice, etraflıca düşünme 
temşiyet: yürütme, gütme, idare 
usat: asiler 
vaz' etmek: koymak, yerleştirmek; 
kurmak; icad etmek 
 
[23] 
alel-hakik: gerçeğe çok yakın ??? 
asab: sinirler 
avdet: geri gelme, dönme, dönüş 
azamet: büyüklük, ululuk; çalım, kurum 
bahşiş: ücretden ayrı verilen para 
barû: kale duvarı, hisar burcu, sur; 
sığınak, siper 
burç: kalelerin köşelerine yapılan daha 
yüksek ve daha kalın çıkıntı, kule, kale 
kulesi 
celadet: bahadırlık, kahramanlık, yiğitlik 
cenab-ı hayr-un-nasirin: yardım edenlerin 
en hayırlısı Cenabı Hak 
cerîh-i saidandan 
dekâkin: dükkânlar 
dilâver: yiğit, yürekli 
eşkıya:  şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
fevaid(e): menfaatler, faydalar, kârlar, 
kazançlar 
harf-endaz: söz atan, haysiyete dokunucu 
söz söyleyen 
harik: yangın, ateş 
hâsıl: husule gelen, husul bulan, peyda 
olan, olan, çıkan, üreyen, türeyen, biten 



hay': canlı, diri 
ihtirak: yanmak, tutuşmak, yanıp kül 
olmak 
ilka: bırakma, bırakılma, terk, atma 
imdad: yardım, zor durumda bulunana 
yapılan yardım, muavenet 
ita: verme, ödeme 
kefere: kâfirler 
kezalik: böyle, böylece, aynı şekilde, 
öylece 
lehib: ateşin sıcaklığı 
maada:  -den başka, gayri 
mahal: yer, mekân; taraf, yöre, mevki 
maye-i kuvve-i zuhûr: açığa çıkan 
mayadaki kuvvet 
mecruh: yaralı; yaralanmış 
merd: kabadayı, yiğit 
metris: askerin çarpışma sırasında 
korunması için yapılan siper veya 
istihkâm 
muharebe: harbetme, savaşma, harb, 
savaş, cenk 
nefer :  bir adam, tek kişi; rütbesi 
olmayan asker, er 
ruus-u maktua: kesilmiş kafalar 
salabet: katılık, sağlamlık; manevî kuvvet, 
dayanma 
suzan: yakan, yakıcı 
tecavüz: ötesine geçme, sınırı aşma 
tefrik: ayırma, seçme, ayırdetme 
tehlil: "lâilâhe-ill-Allah" sözünü 
tekrarlama 
tehyiç: heyecanlandırma, coşturma 
tekbir: "Allâhü ekber" demek 
telef: yok etme, öldürme; yok olmak, 
ölmek 
usat: asiler 
vuku:  olma, oluş 
 
 
[24] 
âfak: ufuklar 
alâim-i nâriye: ateş işeretleri 
asakir: askerler 
ber-takrib: yaklaşık, daha sonra, az sonra 
cenah: kanat, taraf, kısım 
cihetle: ... sebebiyle, ... için 
dekâkin: dükkânlar 

donanma-yı humayun: Osmanlı 
Donanması 
ecza: cüzler, parçalar 
ejder-veş zebane-keş: uzayan ejderha 
diline benzeyen 
eşkıya:  şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
hâric: dış, dışarı 
iane: yardım 
ihrac: dışarı atma; çıkarma 
ilka: bırakma, bırakılma, terk, atma 
imdad: yardım, zor durumda bulunana 
yapılan yardım, muavenet 
İptida: başlangıç 
irae: gösterme, tâyîn etme 
irsal: gönderme, yollama 
istidlâl: bir delile dayanarak bir şeyden bir 
netice çıkarma, delil ile anlama 
ittifak: anlaşma, uyuşma, bağlaşma 
ittisalindeki: bitişiğindeki 
kumbara: bir cins yuvarlak top mermisi, 
humbara 
mahsurîn: kuşatma altındakiler 
mânend-i derya: deniz gibi 
menazile: menzillere, konaklama 
yerlerine 
me'yus: ümitsiz, kederli; ye'se düşmüş, 
ümidi kesik 
muhasara: kuşatma 
müctemîa: içtimâ eden, toplanan, 
toplanmış, toplu; birikmiş, birleşmiş 
müteessif: teessüf eden, eseflenen, 
kederlenen 
nâşi: sebebiyle 
rüstemâne: Fars mitolojisi 
kahramanlarından Zaloğlu Rüstem gibi 
sada: ses 
sâlif-üz-zikr: zikri geçen, bildirilen 
serteser: başbaşa, baştan başa 
sevahil-i cezire: ada sahilleri 
sirayet: bulaşma 
süfun: sefineler, gemiler 
tabya: tahkimatlı askerî tesis, küçük 
istihkâm, tahkim edilmiş top yeri 
tecemmu’: toplanma, yığılma, birikme 
telef: yok etme, öldürme; yok olmak, 
ölmek 
vâfir: çok sayıda 



velvele-endaz: gürültü patırtı eden, 
gürültücü 
vesile: yol, vâsıta; bahane, sebep 
 
 
[25] 
nefer: bir adam, tek kişi; rütbesi olmayan 

asker, er 

merd:  kabadayı, yiğit 
şeci’: cesur  
süvar olmak:  at veya bir deniz vasıtasını 
sürmek 
vâsıl: erişen, ulaşan, kavuşan  
yeis: ümitsizlik  
ibad: abidler, kullar 
inbisat: yayılma, açılma, genişleme; iç 
açılma, ferahlık  
neşat: sevinç, neşe, şenlik  
reis: başkan, ser; küçük tekne kaptanı  
merkum(e): adı geçen, adı yukarıda 
zikredilen, adı yazılan  
hil'at: yüksek makamdaki zatların 
beğendiği kimseye ve takdir edilen zevata 
giydirdiği kıymetli, süslü elbise. Kaftan  
iksa: giydirme  
bahşiş: ücretden ayrı verilen para  
ita: verme, ödeme  
ba'd-ez-in: bundan sonra  
neval: bahşiş  
va'd (vaad): söz verme, söz verilen şey 
ber-takrib: yaklaşık, daha sonra, az sonra  
teşvik: şevke ve gayrete getirme, 
şevklendirme, isteklendirme  
zikr olunan: anılan  
irca: eski hâline çevirme, çevrilme; geri 
döndürme  
lâkin: ama, fakat, ancak, şu kadar var ki  
asakir: askerler  
süfun: sefineler, gemiler  
humayun: hükümdara, padişaha, devlet 

ve saltanat sahibine ait 

vürud: geliş, gelme, varma; yetişme 

daavat-ı hayriye: hayırlı dualar  
imdat etmek: tehlikede olan birine 
yardım etmek 
eşkıya:  şakiler, haydutlar, yol kesenler, 

dağ haydutları 

burç: kalelerin köşelerine yapılan daha 
yüksek ve daha kalın çıkıntı, kule, kale 
kulesi 
tazyik: daraltmak, sıkıştırmak; icbar 
etmek; sıkıntı ve ızdırab vermek; zorlama, 
baskı  
tabya: tahkimatlı askerî tesis, küçük 
istihkâm, tahkim edilmiş top yeri  
gülle:  top mermisi 

mezkûr(e): zikrolunmuş, adı geçmiş, 
anılmış 
der: kapı  
iptal: hükümsüz hâle getirme,  
yürürlükten kaldırma, bozma  
ta'til: durdurma  
binaberin: bundan dolayı, bunun üzerine, 

bu sebepten 

a'dâ-yı din: din düşmanları  
dil: esir  
kese (kîse):  küçük, büyük torba, kap; 
cepte taşınan para torbası  
muhafız paşa: bir kalenin veya bir şehrin 

önemli yerlerini korumak, düzeni ve 

güvenliği sağlamakla görevli komutan. 

Kale komutanlarının genel unvanı 

"dizdar" olmakla beraber, savaş sırasında 

stratejik konumlu kalelerde "muhafız 

paşa" unvanıyla komutanlar 

görevlendirilir; dizdar, muhafız paşanın 

yardımcısı sayılırdı. 

 
[26] 
asakir: askerler 
azimet: gitme, gidiş 
bahr: deniz 
ba-inayetullah-i taâlâ: Yüce Allah’ın 
inayetiyle 
burç: kalelerin köşelerine yapılan daha 
yüksek ve daha kalın çıkıntı, kule, kale 
kulesi 
dalkılıç: kılıcını çekmiş olarak 
dilîrî : yiğitlik , mertlik, yüreklilik 
dizdar: kale muhafızlarının başı, kale 
komutanı 
eşkıya:  şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 



fariğ olmak: vazgeçmek, çekilmek, el 
çekmek 
firar: kaçma 
guzat: din için harbedenler, gaziler 
ihsan: iyilik etme; bağış, bağışlama; 
verilen, bağışlanan şey; lütuf, iyilik 
ilan: meydana çıkarma, açığa vurma, 
yayma 
ilka: bırakma, bırakılma, terk, atma 
in'am: nimet vermek. İhsan etmek 
iptal: hükümsüz hâle getirme,  
yürürlükten kaldırma, bozma 
kale derunu: kale içi 
lahza: göz açıp kapayacak kadar kısa 
zaman; bir an 
maada: -den başka, gayri 
maan: beraberce 
maiyet: yan, nezd; birinin yanında 
bulunma; birinin emrinde ve yanında 
bulunan 
mazhar: nâil olma, şereflenme 
mecruh: yaralı; yaralanmış 
merd:  kabadayı, yiğit 
metris: askerin çarpışma sırasında 
korunması için yapılan siper veya 
istihkâm 
mukabele: karşılık verme, karşılama; karşı 
gelme 
mücadele: uğraşma, savaşma, savaş 
nâbedid: ortadan kaybolan, görünmez 
olan, belirsiz; kayıp 
nefer: bir adam, tek kişi; rütbesi olmayan 
asker, er 
payidar: kalıcı, sabit, devamlı, yerleşmiş 
paymâl: ayak altında kalmış, mahvolmuş, 
telef olmuş, sürünmüş 
pesmande: geri kalmış, geride bulunan, 
bâkiye 
ruus-u maktua-i a'da: kesik düşman 
başları 
said: mutlu, uğurlu; mes'ûd, mübârek; 
yüksek 
şehid: Allah (C.C.) yolunda canını feda 
eden müslüman 
tâbiye: muharebe toplarının yeri, 
istihkâm parçası 
tahrib: harab etme; yıkma, bozma 

tepelemek: Ayakları altında ezmek; 
bozguna uğratmak, hırpalamak 
tevcih: çevirme, yöneltme, döndürme 
toplamak: topa tutmak, top atışı altına 
almak 
usat: asiler 
va'd (vaad): söz verme, söz verilen şey 
vefk-i mev'ud  üzere: verilen söze uygun 
olarak 
yuvarlak: yuvarlak top mermisi, humbara 
zafer peyker: zafer yüzlü  
 
 
[27] 
asakir: askerler 
badehu: ondan sonra, müteakiben, 
ardından 
bedid: görünür, açık meydanda 
bilâ-âram: dinlenmeden 
burç: kalelerin köşelerine yapılan daha 
yüksek ve daha kalın çıkıntı, kule, kale 
kulesi 
cebehane (cephane): barut vesair yanıcı 
maddelerin konulup, muhafaza edildiği 
yer; yanıcı maddeler levazımı 
çâk çâk: çok yırtık, parça parça 
çare-sâz: çâre bulan 
dahiye: felâket, musibet, âfet 
def: öteye itme, savma, savulma; ortadan 
kaldırma; giderme 
derun-u şehr: şehir içi 
eşkıya: şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
eyyam: günler, gündüzler 
fesh: bozma, bozulma, dağıtma, dağılma 
hane: ev 
helâk: mahvolma, ölme; harcanma 
ihdas: yeni birşey ortaya koyma, 
meydana getirme 
iptal: hükümsüz hâle getirme,  
yürürlükten kaldırma, bozma 
istihkâmat: istihkâmlar; savaşta korunaklı 
yerler 
kâgir: taş ve tuğladan yapılmış olan 
kale bedeni: kalenin burçları arasında yer 
alan üstü mazgal ve siperlerle örülmüş 
kalın duvar 
kemaliyle: gerektiği gibi 



kıta’: parça, bölük, cüz 
kumbara: bir cins yuvarlak top mermisi, 
humbara 
mazgal: kale duvarlarında iç yanı geniş, 
dış yanı dar delik 
mezkûr(e): zikrolunmuş, adı geçmiş, 
anılmış 
mukabele: karşılık verme, karşılama; karşı 
gelme 
müdafaa: koruma, korunma; savunma 
mümkün mertebe: olabildiği ölçüde 
nazır: azar eden, bakan; yönelik dönük, 
bakan: Denize nazır 
rahne: gedik, yarık, yırtık ve bozuk yer; 
zarar, ziyan, bozukluk 
şehid: Allah (C.C.) yolunda canını feda 
eden müslüman 
 
 
[28] 
ağa: âmir, baş, reis; eski devlet 
teşkilatımızda bazı yüksek dereceli 
idarecilere verilen unvan 
aheste reftar: acelesiz, yavaş yavaş 
yürüyüş, ağır ağır gidiş 
atiye: bağış, bahşiş, ihsan; hediye 
bâzu: kolun omuz ile dirsek arasında 
kalan kısmı, pazu; güç, kuvvet ve istidat 
binaenaleyh: bundan dolayı, bundan 
ötürü, bunun için, bunun üzerine 
burç: kalelerin köşelerine yapılan daha 
yüksek ve daha kalın çıkıntı, kule, kale 
kulesi 
duhûl: dâhil olma, girme, içeriye girme 
eşkıya : şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
evvel be evvel: herşeyden önce, ilk, 
evvelâ 
fie-i kalile: az cemaat 
gavvas: dalgıç 
gayret-perver: gayretli, çalışkan 
hâli: tenha, boş, sahipsiz yer; açık yer; bir 
şeyden uzak 
huz-il-enmal: ele almak 
ihsâs: üstü kapalı anlatma, duyurma, 
sezdirme 
ikdam:  gayret ve sebatla çalışma, 
devamlı çalışma 

irsal: gönderme, yollama 
isâl: ulaştırmak, vâsıl etmek; yetiştirmek 
ısrar: ayak direme, üsteleme 
ithal (idhal): dâhil etme, içeri alma 
karavul (karavol, karaol):  gezici kuvvet, 
karakol, devriye 
keyfiyet: hâl, durum, vaziyet, husus, vasıf, 
nitelik, kalite; iş, hâdise 
kıta’: parça, bölük, cüz 
kumbara: bir cins yuvarlak top mermisi, 
humbara 
mah: senenin onikide birisi; veya gökteki 
ay: Kamer 
melhuz: düşünülebilen; akla gelebilen, 
olabilir 
mezkûr(e): zikrolunmuş, adı geçmiş, 
anılmış 
mucib: îcâbeden, lâzımgelen, gereken, 
gerektiren 
muhafız paşa: bir kalenin veya bir şehrin 
önemli yerlerini korumak, düzeni ve 
güvenliği sağlamakla görevli komutan. 
Kale komutanlarının genel unvanı 
"dizdar" olmakla beraber, savaş sırasında 
stratejik konumlu kalelerde "muhafız 
paşa" unvanıyla komutanlar 
görevlendirilir; dizdar, muhafız paşanın 
yardımcısı sayılırdı. 
muin: yardımcı; muâvin; iane eden 
müceddeden: yeni olarak, yeni baştan 
müdafaa: koruma, korunma; savunma 
mülahaza: mütâlaa; tefekkür, düşünce 
nuhbe-i âmâl: mefkure, ideal; emellerin 
en sonu 
parma: bir kayık türü 
şecaat: yiğitlik, cesurluk, korkusuzluk, 
kalb metinliği 
şevk: çok istek, şiddetli arzu; neş'e 
tahminen: takriben, aşağı yukarı 
takviye: kuvvetlendirme 
tatyib: iyi davranma, iyi muâmele etme; 
hoş etme, gönlünü hoş etme 
tayin: yerini belli etmek; vazifeye 
göndermek, vazifelendirmek 
tehyie: hazır, hazırlama, hazırlanma 
topa tutmak: topla ateş etmek, top atışı 
altına almak 
usat: asiler 



vâkıa: vuku' bulduğu üzere, olduğu üzere 
vecihle: o şekilde 
zehir (?) ve nebrek (nebre: demir parçası)  
??? * 
zikrolunan : adı geçen, söylenen 
 
 
 
[29] 
akdem: ilk, önce, önceki, daha önceki 
alargada: açıkta 
beylik: devlete ait 
bîm: korku, havf; tehlike 
brik: iki direkli, seren yelkenli, birkaç top 
taşıyan gemi 
burç: kalelerin köşelerine yapılan daha 
yüksek ve daha kalın çıkıntı, kule, kale 
kulesi 
filika: gemilerde bulundurulan sandal 
frenk: Avrupalı 
gark: suya batma; batma; batırma 
geşt-ü güzar: gezip dolaşma 
güya: sanki, sözde 
hâli: tenha, boş, sahipsiz yer; açık yer; bir 
şeyden uzak 
hamûle: yük; yük taşıyan nakil 
vasıtalarının yükü 
harik: yangın, ateş 
i’zaz: aziz kılma, saygı gösterme; ikram 
etme, ağırlama 
icra: yapma, yerine getirme, bir işi 
yürütme 
ihbar: haber verme, bildirme, anlatma 
ikram: hürmet, saygı gösterme; ağırlama; 
bir şeyi hediye, armağan olarak verme 
irsal: gönderme, yollama 
isâl: ulaştırmak, vâsıl etmek; yetiştirmek 
kıta’: parça, bölük, cüz 
konsolos: yabancı ülkelerde, orada 
bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, 
bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve 
ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, 
şehbender 
lenger-endaz: demir atmış durumda 
lonca: aynı meslekten olanların meydana 
getirdiği esnaf kuruluşu 
maada: -den başka, gayri 

mahud: ahdolunmuş, bilinen; sözleşilen; 
sözü geçen 
mazhar: nâil olma, şereflenme 
muhafaza: hıfzetme, saklama, koruma, 
kayırma 
muhafız paşa: bir kalenin veya bir şehrin 
önemli yerlerini korumak, düzeni ve 
güvenliği sağlamakla görevli komutan. 
Kale komutanlarının genel unvanı 
"dizdar" olmakla beraber, savaş sırasında 
stratejik konumlu kalelerde "muhafız 
paşa" unvanıyla komutanlar 
görevlendirilir; dizdar, muhafız paşanın 
yardımcısı sayılırdı. 
mukim: ikamet eden; ayakta duran; bir 
memlekette devamlı duran 
mutad: âdet. âdet edilen iş; itiyad edilen, 
alışılmış olan 
mülâkat: kavuşma, buluşma, birleşme; 
resmi görüşme 
müşarileyh: kendine işaret edilen; ismi 
evvelce söylenmiş olan 
müteallik: taallûk eden, ilgili, ilişiği olan; 
âid, dâir, merbut 
nakil: bir yerden başka bir yere götürme, 
taşıma 
neferat: neferler, askerler 
Nemse: Avusturya 
reaya: gayri müslim tebaa 
sefine: gemi 
tabya: tahkimatlı askerî tesis, küçük 
istihkâm, tahkim edilmiş top yeri 
taleb: isteme, dileme; istek 
tayin:  yerini belli etmek; vazifeye 
göndermek, vazifelendirmek 
tertip: sıraya, düzene koyma; sıralama, 
düzenleme 
yaylım ateş: birden çok ateşli silâhın aynı 
zamanda ateş etmesi 
zabit: subay 
ziyade: artan, fazla kalan 
 
[30] 
amade: hazır; emir bekleyen, emre hazır 
bast: yayma, açma, uzun uzadıya anlatma 
beyan: anlatma, açık söyleme, bildirme 
beyninde: arasında 



bezirgân: tacir, tüccar, alışveriş eden 
esnaf 
canib: taraf, cihet, yan 
derkâr malûm, aşikâr, bilinen, belli 
devlet-i âliye: Büyük  Osmanlı Devleti 
dostane: dostça 
edevat:  bir işi işlemeye vâsıta olan 
şeyler, takımlar, parçalar, âletler, 
avadanlıklar 
eşkıya:  şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
idüğünü: olduğunu 
imrar: geçme, geçirme, geçirilme 
ita: verme, ödeme 
ızbandut: rum korsan 
kaleye havalesi olan:  kale civarında olan 
kıta’: parça, bölük, cüz 
kumbara: bir cins yuvarlak top mermisi, 
humbara 
mahal: yer, mekân; taraf, yöre, mevki 
mahlut: katılmış, karıştırılmış, karışık 
mebni: yapılmış, kurulmuş; ... den 
dolayı... e binâen 
memur: görevli 
metris: askerin çarpışma sırasında 
korunması için yapılan siper veya 
istihkâm 
mezun: izinli 
muhassıl: 1. husule getiren, hâsıl eden, 
meydana getiren 2. vergi tahsildarı 3.  
mutasarrıftan küçük, kaymakam ve 
müdürler derecesinde bir memur 
mühimmat : savaş için lâzım olan şeyler, 
cephâne 
nefer: bir adam, tek kişi; rütbesi olmayan 
asker, er 
poliçe kâğıdı: havâle  kâğıdı, havâle 
senedi 
reaya: gayri müslim tebaa 
resm-i hoş amedi: karşılama merasimi, 
hoş geldin töreni 
sair(e): diğer 
sebeb-i vürudu: geliş sebebi 
sefine: gemi 
sergerde: (kötü, olumsuz işlerde) elebaşı 
varoş: şehrin sur dışında kalan kısmı 
vaz' etmek: koymak, yerleştirmek; 
kurmak; icad etmek 

velhasıl: kısacası, sözün kısası 
yuriş: yürüyüş 
zuhûr: görünme, meydana çıkma, baş 
gösterme, türeme 
 
 
 
[31] 
bilâ âram: durmadan, dinlenmeden 
bülent: yüksek, yüce 
cephâne: ateşli silâhlarla atılmak için 
hazırlanan her türlü patlayıcı madde 
eda’: yerine getirmek; vazifesini yapmak 
eşkıya: şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
fetanet: zihin açıklığı, anlama ve kavrama  
kaabiliyeti 
fevkalade: âdetin üstünde, olağanüstü 
filika: gemilerde bulundurulan sandal 
fütur: yeis, ümidsizlik; usanç; zaaf; keder, 
gam; Gevşeklik. 
hafakan: sıkıntı, kalb çarpıntısı, ıztırab 
hah ve na hah: ister istemez 
ibtida: başlama; başlangıç; ilkin, en önce, 
başta 
îfâ: yerine getirme; bir işi yapma; iş 
görme 
ithal (idhal): dâhil etme, içeri alma 
kâfi: kifayet eden; yeten, yetişen, elveren 
kıllet: azlık; kıtlık 
konsolos: yabancı ülkelerde, orada 
bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, 
bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve 
ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, 
şehbender 
kumbara: bir cins yuvarlak top mermisi, 
humbara 
malik(e): sahip, bir şeye sahip, bir şeyi 
olan 
mazmun: mâna, mefhum, kavram 
muhafız paşa: bir kalenin veya bir şehrin 
önemli yerlerini korumak, düzeni ve 
güvenliği sağlamakla görevli komutan. 
Kale komutanlarının genel unvanı 
"dizdar" olmakla beraber, savaş sırasında 
stratejik konumlu kalelerde "muhafız 
paşa" unvanıyla komutanlar 



görevlendirilir; dizdar, muhafız paşanın 
yardımcısı sayılırdı. 
muhasara: kuşatma 
muhassıl: 1. husule getiren, hâsıl eden, 
meydana getiren 2. vergi tahsildarı 3.  
mutasarrıftan küçük, kaymakam ve 
müdürler derecesinde bir memur 
muktezâ: iktizâ etmiş, lâzımgelmiş 
mühimmat: savaş için lâzım olan şeyler, 
cephâne 
mümted: imtidat eden, uzayan, sürüp 
giden 
müşarileyh: kendine işaret edilen; ismi 
evvelce söylenmiş olan 
müzayaka: sıkıntı, darlık, parasızlık; 
yokluk 
sada: ses 
sair(e): diğer 
sıklet: ağırlık, yük; sıkıntı 
târî: birdenbire çıkan, ansızın görünen. 
tasdik: doğrulama, gerçeklendirme, 
gerçek olduğunu söyleme; onaylama 
tedarik: hazırlama, elde bulundurma, 
sağlama 
vafi: kifayetli, tam, yeterli; bol bol yeter 
vaktiyle: zamanında; eskiden, bir 
zamanlar 
yuvarlak: top güllesi 
zabitan: zabitler, subaylar 
zahire: ambarda saklanan yiyecek, 
hububat; azık 
zir ü zeber: altüst, karmakarışık, 
darmadağın 
zuhûr: görünme, meydana çıkma, baş 
gösterme, türeme 
 
[32] 
ahali: halk 
asakir: askerler 
ba’dezin: bundan sonra, bundan böyle 
bî-payan: sonsuz, tükenmez 
biz-zarur: zaruret sebebiyle, mecburen 
cenk: savaş 
cidal: karşılıklı kavga, savaş; mücâdele 
cûş ü hurûş: taşıp coşma 
eşkıya: şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
eyyam: günler, gündüzler 

gunude: uyumuş, uyuklamış 
had: sınır, kenar, uç, son 
hâli: tenha, boş, sahipsiz yer; açık yer; bir 
şeyden uzak 
hâşâ: aslâ, kat'iyyen; öyle değil; Allah 
korusun 
hususat: hususlar, bakımlar, işler; tarzlar, 
şekiller; mes'eleler, maddeler 
istirahat: rahat etme, dinlenme 
iş’al: tutuşturma, parlatma; alevlendirme; 
şiddetlendirme 
iştial: alevlenme 
iştidat: şiddetlenme 
kahr: zorlama, cebir; ezme, mahvetme 
kale derununu: kale içi 
kıyam: ayakta durmak, ayağa kalkmak; 
ayaklanmak; isyan 
kumbara: bir cins yuvarlak top mermisi, 
humbara 
künam: dinlenme yeri 
lâzime: yapılması lâzım gelen şey, vecibe, 
vazife 
mayna: yelkenlerin indirilmesi ve 
kapatılması; tatil etme, bırakma, paydos 
mezbur(e): zikredilen, söylenen, adı 
geçen, yazılan 
muhasara: kuşatma 
mücadele: uğraşma, savaşma, savaş 
müddet: zamandan bir miktar, süre, vakit 
müessir: te'sir yapan, iz bırakan 
mürabitîn: murabıtlar, ileri gözcüler 
müşavere: danışma, bir iş üzerinde 
konuşma 
müzakere: bir iş hakkında konuşma, 
danışma 
niyaz: yalvarma, yakarma; dua 
nusret: yardım; Cenab-ı Hakkın yardımı; 
hususen ruhani muavenet 
rahmet-i ilâhiye: Allah’ın rahmeti 
sebb ü düşnam: sövüp sayma 
sirişk: gözyaşı 
suret: biçim, görünüş, kılık; tarz, yol, gidiş 
şehr:  ay, senenin on ikide biri 
tâbiye: muharebe toplarının yeri, 
istihkâm parçası 
tayin:  yerini belli etmek; vazifeye 
göndermek, vazifelendirmek 



tazarru: yalvarma, Allah'a huşû içinde 
yalvarma 
tek durmak: uslu durmak, yaramazlık 
etmemek, sessiz kalmak 
toplamak: topa tutmak, top atışı altına 
almak 
umman: ulu, büyük, engin deniz, okyanus 
usat: asiler 
vâkıf-ı hal: durumdan haberli olan, işlere 
vâkıf bulunan, halden anlayan 
varoş derununa: kale dışındaki 
mahallelerin içine 
vücuh: yüzler, çehreler. İleri gelenler 
yâd: hatırlama, hatırlatma, anma  
 
 
[33] 
ağa: âmir, baş, reis; eski devlet 

teşkilatımızda bazı yüksek dereceli 

idarecilere verilen unvan 

alem: bayrak; nişan, işâret 

alemdar: bayrağı veya sancağı taşıyan; 

bayraktar, sancaktar 

alesseher: seher vakti, sabah erkenden 

ankarib: yakında, kariben 

asakir: askerler 

beşâret: müjde, sevindirici haber; hayırlı 

haber 

canib: taraf, cihet, yan 

cilvegâr: tecelli eden 

dilâver: yiğit, yürekli 

donanma-yı humayun: Osmanlı 

Donanması 

eşkıya: şakiler, haydutlar, yol kesenler, 

dağ haydutları 

ferhat: rahatlık, sevinç, meserret 

firar: kaçma 

gureban: süvari bölüğü 

hikâyet: hikâye; durum, vaziyet 

i’zam: göndermek, yollamak 

ibram: aşırı zorlama 

îmâ': işaret; işaretle anlatma, dolayısıyla 

anlatma 

istibşar: müjde alma, hayırlı bir haber alıp 

sevinme, ferahlama 

iş'ar: yazı ile bildirme, haber verme 

izhar: gösterme, meydana çıkarma 

kaddese sırrehu: sırrı kutlu ve mutlu  

olsun 

karîn: yakın; hısım, akraba; arkadaş; refik 

kıyam: ayakta durmak, ayağa kalkmak; 

ayaklanmak; isyan 

mahal: yer, mekân; taraf, yöre, mevki 

maiyet: yan, nezd; birinin yanında 

bulunma; birinin emrinde ve yanında 

bulunan 

mazhariyet: erişme, elde etme 

meclis-i mânâ: mânâ meclisi 

menhus(e): uğursuz, kötü, meş'um, şom 

metris: askerin çarpışma sırasında 

korunması için yapılan siper veya 

istihkâm 

muhafız paşa: bir kalenin veya bir şehrin 

önemli yerlerini korumak, düzeni ve 

güvenliği sağlamakla görevli komutan. 

Kale komutanlarının genel unvanı 

"dizdar" olmakla beraber, savaş sırasında 

stratejik konumlu kalelerde "muhafız 

paşa" unvanıyla komutanlar 

görevlendirilir; dizdar, muhafız paşanın 

yardımcısı sayılırdı. 

murabitîn: murabıtlar, ileri gözcüler 

mülâkat: kavuşma, buluşma, birleşme; 

resmi görüşme 

mürafakat: arkadaşlık, yoldaşlık 

nâil: muradına eren, ermiş, ele geçiren 

nakil: bir yerden başka bir yere götürme, 

taşıma 

nam: isim, ad; ün, lâkab 

nusret: yardım; Cenab-ı Hakkın yardımı; 

hususen ruhani muavenet 

peyderpey: birbiri ardınca, yavaş yavaş, 

azar azar 

pişgâh: ön, ön taraf 



radiyallahu anh: Allah (C.C.) ondan razı 

olsun, mealinde duâ 

rekz: yere saplama, dikme, kurma 

süfun: sefineler, gemiler 

sürur: sevinç 

tabya: tahkimatlı askerî tesis, küçük 

istihkâm, tahkim edilmiş top yeri 

taltif: gönül okşama, gönlü hoş etme 

teşrif: şereflendirme, şeref verme 

tuğ: eskiden paşalara verilen at kılından 

yapılmış sorguç 

vaktaki: ne vakit ki, o zaman ki, olduğu 

vakit 

velhasıl: kısacası, sözün kısası 

vürud: geliş, gelme, varma; yetişme 

yakîn: sağlam bilgi, iyi, kat'î olarak bilme 

yekdiğer: bir başkası 

yümn: uğur, bereket 

zabitan: zabitler, subaylar  

 

 
[34] 
avene: kötü işte yardım edenler, yanında 
bulunanlar, kafadarlar, yardakcılar 
a'zâr: özürler, mâniler, bahaneler, 
engeller 
bâis: sebebolan; gönderen; îcâbettiren 
bilâfasıla: fâsılasız, aralıksız, durmadan 
bu babda: bu mevzuda 
cihetiyle: -den dolayı, -den ötürü, 
sebebiyle 
derununda: içinde 
Donanma-i Humayun: Osmanlı 
Donanması 
ferda: yarın, ertesi gün 
fırkata: 10 - 15 çift kürekli, hızlı, eski bir 
savaş gemisi 
ihrak: yakma, yakılma 
itizar: kusurunu bilerek özür dilemek 
izhak: mahvetme, yok etme 
ıztırâr: mecburiyet, çaresizlik, ihtiyaç 
kâfir: hakkı tanımayan, bilmeyen; Allah'ın 
varlığına ve birliğine inanmayan 
kalyoncu: kalyonda vazifeli  asker,  taşlı  
neferat 

kaptan-ı derya: bahriye nâzırı; deniz 
kuvvetleri komutanı 
karîb: çok yakın; yerce ve mekânca uzak 
olmayan 
kesret: çokluk, bolluk, ziyâdelik 
mehabet-riz: heybet saçan 
melhuz: düşünülebilen; akla gelebilen, 
olabilir 
metris: askerin çarpışma sırasında 
korunması için yapılan siper veya 
istihkâm 
mucâhidin: mücâhitler; din düşmanlarıyla 
savaşanlar 
mucib: îcâbeden, lâzımgelen, gereken, 
gerektiren 
nasara: hıristiyanlar 
reaya: gayri müslim tebaa 
rehavet: tembellik, gevşeklik, ihmalkârlık 
rişte: tel, iplik 
ta’lik: geciktirme, asıntıda bırakma 
taşra: dış, dışarı 
ta'vik: oyalandırma, geciktirme, askıntıya 
bırakma 
tedbir: bir şeyi te'min edecek veya def' 
edecek yol 
teenni: ihtiyatlı ve akıllıca davranma; bir 
işte acele etmeyip bir düşünce dairesinde 
hareket etme 
teşebbüs: girişme, el atma 
tevehhuş: ürkme, korkma, çekinme 
tezyid: ziyâdeleştirme, arttırma 
ukde: düğüm; halli zor mesele; çok 
istenildiği halde elde edilemediğinden içe 
dert olan şey 
usat: asiler 
vahi(ye): boş, esassız, mânasız 
vürud: geliş, gelme, varma; yetişme 
zu'm: bâtıl zan; şübhe; yanlış zan  
 
[35] 
asakir: askerler 
behemahal: her hâlde, ne yapıp edip, 
mutlaka 
bilâ istîzân: hiç danışmadan, sormadan 
donanma-yı humayun: Osmanlı 
Donanması 
eşkıya: şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 



firar: kaçma 
ihrac: dışarı atma; çıkarma 
iltihak: katılma, karışma 
isti'cal: acele etme 
istikbar: kibirlenme, büyüklenme, kendini 
büyük görme 
itlaf: telef etme, mahvetme, öldürme 
küffâr: kâfirler, hak dînini inkâr edenler 
küsur: parçalar, artan parçalar 
meşgul: bir işle uğraşan, iş görmekte olan 
metris: askerin çarpışma sırasında 
korunması için yapılan siper veya 
istihkâm 
muhafız paşa: bir kalenin veya bir şehrin 
önemli yerlerini korumak, düzeni ve 
güvenliği sağlamakla görevli komutan. 
Kale komutanlarının genel unvanı 
"dizdar" olmakla beraber, savaş sırasında 
stratejik konumlu kalelerde "muhafız 
paşa" unvanıyla komutanlar 
görevlendirilir; dizdar, muhafız paşanın 
yardımcısı sayılırdı. 
muharebe: harbetme, savaşma, harb, 
savaş, cenk 
mukaddema: önce, evvelce; eskiden, 
bundan evvel 
savlet: şiddetli hücum, saldırma 
sevk: yollama, gönderme 
şedid(e): sert, sıkı, şiddetli 
tasmim: kesin olarak kararlaştırma 
temerrüd: dik başlılık, inat, direnme 
 
[36] 
âlât: âletler, vasıtalar 

bahşiş: ücretden ayrı verilen para 

cemiyet: topluluk, kalabalık 

cenk: savaş 

cihetle: ... sebebiyle, ... için 

derun-u şehir: şehir içi 

edevat:  bir işi işlemeye vâsıta olan 

şeyler, takımlar, parçalar, âletler, 

avadanlıklar 

emval: mallar, mülkler, servetler 

eşkıya: şakiler, haydutlar, yol kesenler, 

dağ haydutları 

eyde-i İslâm’a: İslâm eline 

firar: kaçma 

hakaniye: hakana ait, hakana has 

hali üzere: olduğu gibi, değiştirmeden 

hasebiyle: dolayısıyla, münasebetiyle, 

cihetiyle, -den dolayı 

ictisâr: cür'et ve cesâret göstermek 

ifna: yok etme 

iktiham: hücum 

istihbar: haber ve bilgi alma; duyma 

kıta’: parça, bölük, cüz 

konsoloshane: konsolosluk dairesi, 

şehbenderhâne, konsolosluk 

kundak: yangın çıkarmak için bir yere 

sokulan, tutuşturulmuş yağlı bez çıkısı 

küffâr: kâfirler, hak dînini inkâr edenler 

Latin: eski Roma civarında iken sonradan 

genişleyen ve devlet kuran eski bir kavim 

ismi; Eski Roma 

mazbut: zabtolunmuş, ele geçirilmiş; 

yazılmış, kaydedilmiş; derli toplu; 

muhafazalı, korunmuş; sağlam 

metris: askerin çarpışma sırasında 

korunması için yapılan siper veya 

istihkâm 

muhafız paşa: bir kalenin veya bir şehrin 

önemli yerlerini korumak, düzeni ve 

güvenliği sağlamakla görevli komutan. 

Kale komutanlarının genel unvanı 

"dizdar" olmakla beraber, savaş sırasında 

stratejik konumlu kalelerde "muhafız 

paşa" unvanıyla komutanlar 

görevlendirilir; dizdar, muhafız paşanın 

yardımcısı sayılırdı. 

mukavemet: karşı durma, dayanma, karşı 

koyma, direnme, direniş 

mühimmat: savaş için lâzım olan şeyler, 

cephâne 

reaya: gayri müslim tebaa 

ruhsat: izin, müsaade 

sair(e): diğer 

tanzim: düzen verme, yoluna koyma 



tedarik: hazırlama, elde bulundurma, 

sağlama 

tedmir: yoketme, mahvetme, tepeleme 

teshir: zapt ve istîlâ etme, ele geçirme, 

elde etme 

usat: asiler 

varoş: şehrin sur dışında kalan kısmı 

vega: kavga gürültüsü; harp yerinden 

çıkan sesler 

zabt: idaresi altına alma, kendine mal 

etme; silâh kuvveti ile bir yeri alma 

  
[37] 
ağa: âmir, baş, reis; eski devlet 
teşkilatımızda bazı yüksek dereceli 
idarecilere verilen unvan 
anifen: önce, yukarda 
âyin: merasim, tören 
badehu: ondan sonra, müteakiben, 
ardından 
bandıra: geminin hangi devlete ait 
olduğunu gösteren bayrak 
beyan: anlatma, açık söyleme, bildirme 
Dersaadet: İstanbul 
dil: esir 
enderun: Osmanlı sarayının iç teşkilâtı 
eşkıya: şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
gazâ’: din uğruna savaş 
güruh: cemâat, bölük, takım 
hâvî:  ihtiva eden, içine alan, şâmil, 
kaplayan, toplayan 
ibtihac: sevinç, sevinme, gönlü açılma 
icra: yapma, yerine getirme, bir işi 
yürütme 
ihrac: dışarı atma; çıkarma 
irsal: gönderme, yollama 
kahramanî: yiğitlik, kahramanlık, cesurluk 
kalyon: yelkenle ve kürekle yol alan savaş 
gemilerinin en büyüğü 
kavvas: elçilik ve konsolosluklarda 
koruma görevlisi 
konsolos: yabancı ülkelerde, orada 
bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, 
bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve 

ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, 
şehbender 
konsoloshane: konsolosluk dairesi, 
şehbenderhâne, konsolosluk 
levendat: leventler 
mahal: yer, mekân; taraf, yöre, mevki 
mecruh: yaralı; yaralanmış 
muhafız paşa: bir kalenin veya bir şehrin 
önemli yerlerini korumak, düzeni ve 
güvenliği sağlamakla görevli komutan. 
Kale komutanlarının genel unvanı 
"dizdar" olmakla beraber, savaş sırasında 
stratejik konumlu kalelerde "muhafız 
paşa" unvanıyla komutanlar 
görevlendirilir; dizdar, muhafız paşanın 
yardımcısı sayılırdı. 
muharrerat: yazılmış şeyler, yazışmalar 
mu'minin: mü'minler, iman etmiş 
kimseler 
mürur etmek: geçmek 
müste'min: istiman eden, aman dileyen 
müteallik: taallûk eden, ilgili, ilişiği olan; 
âid, dâir, merbut 
neferat: neferler, askerler 
sair(e): diğer 
savlet: şiddetli hücum, saldırma 
sürur: sevinç 
ta’riz: üstü kapalı, kinaye yollu söyleme, 
söz dokundurma, üstü kapalı şekilde 
tenkid ve iğneleme 
tatar: postacı 
tayin:  yerini belli etmek; vazifeye 
göndermek, vazifelendirmek 
tecemmu’: toplanma, yığılma, birikme 
tefric: gönül açmak; gam ve tasa 
gidermek 
teslim: bir emâneti yerine verme 
varoş: şehrin sur dışında kalan kısmı 
vechile:  böyle, bu şekilde, bu tarzda 
vesair(e): ve başkaları, diğerleri; ve 
benzerleri 
vikaye: kayırma, koruma, esirgeme 
vürud: geliş, gelme, varma; yetişme 
yeniçeri: Osmanlı piyade asker sınıfı 
züema: zaimler; büyük tımar sahipleri; 
kefiller 
 
 



[38] 
ağa: âmir, baş, reis; eski devlet 
teşkilatımızda bazı yüksek dereceli 
idarecilere verilen unvan 
arşın: takriben 68 santimetre tutarında 
uzunluk ölçüsü 
arz: en, genişlik 
asakir: askerler 
ba'del muharabe: savaştan sonra 
besâlet: yiğitlik. Bahadırlık 
cenk: savaş 
cevanib: taraflar, yanlar 
cihetle: ... sebebiyle, ... için 
derun: iç taraf; dâhil 
dilirden: (delikten ?)  ??? 
duhûl: dâhil olma, girme, içeriye girme 
entüma: ??? 
erbaa’: dört 
eşkıya: şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
istîsal: kökten koparmak, uru kesip almak 
kadim(e): eski 
kahr: zorlama, cebir; ezme, mahvetme 
karye: köy, küçük kasaba 
kebir(e): büyük 
kumbara: bir cins yuvarlak top mermisi, 
humbara 
mahal: yer, mekân; taraf, yöre, mevki 
manastır-ı kebir: büyük manastır 
metîn: metanetli, sağlam, dayanıklı 
mezbur(e): zikredilen, söylenen, adı 
geçen, yazılan 
mezkûr(e): zikrolunmuş, adı geçmiş, 
anılmış 
muhat: ihata olunmuş, etrafı çevrilmiş, 
kuşatılmış 
mühimmat: savaş için lâzım olan şeyler, 
cephâne 
mürtefi': yüksek, yükselmiş 
müsâdeme: çarpışma, silâhlı çarpışma 
müstahkem: istihkâm edilmiş, 
sağlamlaştırılmış, sağlam 
müşkül: güç, zor, çetin 
nam:  isim, ad; ün, lâkab 
nisvan: kadınlar 
palanga:  motorsuz vinç 
paymâl: ayak altında kalmış, mahvolmuş, 
telef olmuş, sürünmüş 

sâlifüz-zikr: zikri geçen, bildirilen 
sergerde: (kötü, olumsuz işlerde) elebaşı 
sıbyan: çocuklar 
şehid: Allah (C.C.) yolunda canını feda 
eden müslüman 
tahassun : kale ve hisara kapanma, 
istihkâma çekilme 
tahrib: harab etme; yıkma, bozma 
tasmim: kesin olarak kararlaştırma 
ta'zîb: eziyet etme, boşuna yorma 
tertib: düzenleme 
teshir: zapt ve istîlâ etme, ele geçirme, 
elde etme 
usat: asiler  
 
 
[39] 
âmik: derin 
âriz: enli, geniş 
avrat: kadın 
bi-lütfullah: Allah'ın lûtfiyle 
egerçi: her ne kadar..., olsa da, ise de; 
gerçi 
eşkıya: şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
evvel be evvel: herşeyden önce, ilk, 
evvelâ 
feth: zaptetme; ele geçirme 
güya: sanki, sözde 
ibtidar: bir işe sür'atle, çabuklukla 
başlama 
ictimâ': toplanma, bir araya gelme; 
toplantı; yığılma, birikme 
idiği / idiğü: olduğu 
idrak: anlayış, akıl erdirme 
iman-ı ye's: ümitsizlik ve çaresizlik 
karşısında Allah'a sığınanların îmanı 
inayet: dikkat, gayret, özenme; lütuf, 
ihsan, iyilik 
is'af: birinin isteğini kabul edip yerine 
getirme 
istiman: aman dileme 
kabilinden: gibi, türünden, çeşidinden 
kahhar: ziyadesiyle kahreden, kahredici; 
yok edici, batırıcı 
karin: yakın; hısım, akraba 
karye: köy, küçük kasaba 
kuvve: kuvvet 



külliyetli: çok, bol, fazla miktarda olan 
lâzime: yapılması gerekli olan şey 
mastaki: sakız 
mecruh: yaralı; yaralanmış 
merkum(e): adı geçen, adı yukarıda 
zikredilen, adı yazılan 
me'yus: ümitsiz, kederli; ye'se düşmüş, 
ümidi kesik 
mezkûr(e): zikrolunmuş, adı geçmiş, 
anılmış 
mühimmat: savaş için lâzım olan şeyler, 
cephâne 
nam:  isim, ad; ün, lâkab 
nedâmet: pişmanlık 
neşriyat: yayımlanmış şeyler, yayım 
Osmaniyan : Osmanlılar, Osman Oğulları 
sahihan: gerçekten, cidden, hakîkaten 
tarik: yol 
tazarru: yalvarma, Allah'a huşû içinde 
yalvarma 
tedmir: yoketme, mahvetme, tepeleme 
teshir: zapt ve istîlâ etme, ele geçirme, 
elde etme 
tevatür: bir haberin ağızdan ağıza 
dolaşarak yayılması 
va'z-ı kadem: ayak basma 
zâhiren: görünüşte, görünüşe göre, 
göründüğü gibi 
zârî: ağlayıp sızlama 
 
 
[40] 
anifen: önce, yukarda 
asakir: askerler 
asakir-i nusret-isar: kendilerine zafer ve 
yardım lûtfu gelen askerler 
atâyâ': hediyeler, armağanlar; bahşişler 
bâ-buyrultu: yazılı emirle 
beyan: anlatma, açık söyleme, bildirme 
bilcümle: hep, bütün, toptan 
cenkçi: savaşçı 
eman: eminlik, korkusuzluk; yardım 
isteme, aman dileme 
eşkıya: şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
feda’: gözden çıkarma, uğruna verme 
fetih: açma, açış, açılma; bir ülkeyi, şehri 
veya kaleyi ele geçirme, zapt etme 

firar: kaçma 
fitne: fesat, ara bozma, karışıklık 
hah: isteyen 
has: bir kimseye, bir şeye ait, mahsus; 
hususî 
hâvî:  ihtiva eden, içine alan, şâmil, 
kaplayan, toplayan 
hilaf: ters, karşı, zıd 
humayun: hükümdara, padişaha, devlet 
ve saltanat sahibine ait 
icra: yapma, yerine getirme, bir işi 
yürütme 
ihsan: iyilik etme; bağış, bağışlama; 
verilen, bağışlanan şey; lütuf, iyilik 
inayet-hah: inayet isteyen 
intizâr: gözlemek; ümid ederek beklemek 
ısga: kulak verip söz dinleme; söylenilen 
sözü dinleyip kabul etme ve yerine 
getirme 
istidâ: isteme; dilekçe 
istiman: aman dileme 
istîsâl: kökünden koparıp çıkarma 
ita: verme, ödeme 
kabl-el muhasara: kuşatmadan önce 
karye: köy, küçük kasaba 
kemayenbaği: gerektiği yolda, lâzım 
geldiği gibi 
konsolos: yabancı ülkelerde, orada 
bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, 
bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve 
ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, 
şehbender 
lâzime: yapılması gerekli olan şey 
maada: -den başka, gayri 
mebni: yapılmış, kurulmuş; ... den 
dolayı... e binâen 
muhafız paşa: bir kalenin veya bir şehrin 
önemli yerlerini korumak, düzeni ve 
güvenliği sağlamakla görevli komutan. 
Kale komutanlarının genel unvanı 
"dizdar" olmakla beraber, savaş sırasında 
stratejik konumlu kalelerde "muhafız 
paşa" unvanıyla komutanlar 
görevlendirilir; dizdar, muhafız paşanın 
yardımcısı sayılırdı. 
muhafız: 1. Muhafaza eden. 
Değiştirmeyen. Saklayan. Koruyan. Bekçi. 
2. Bir kalenin veya bir şehrin önemli 



yerlerini korumak, düzeni ve güvenliği 
sağlamakla görevli komutan. Kale 
komutanlarının genel ünvanı "dizdar" 
olmakla beraber, savaş sırasında stratejik 
konumlu kalelerde "muhafız paşa" 
unvanıyla komutanlar görevlendirilir; 
dizdar, muhafız paşanın yardımcısı 
sayılırdı. 
mukaddema: önce, evvelce; eskiden, 
bundan evvel 
mustaki: sakız 
mühimmat: savaş için lâzım olan şeyler, 
cephâne 
müşârünileyh: kendine işaret edilen; ismi 
evvelce söylenmiş olan 
mütâreke: ateşkes, iki tarafın muvakkat 
bir zaman için ateşi durdurması 
nakil: bir yerden başka bir yere götürme, 
taşıma 
Osmaniyan: Osmanlılar, Osman Oğulları 
reaya: gayri müslim tebaa 
riâyet: sayma, saygı;  uymak, tâbi olmak 
sair(e): diğer 
sergerdegân: elebaşları 
şurut: şartlar 
taahhüt üzerine alma, yüklenme 
tahsîn: güzel bulup takdîr etme, beğenip 
alkışlama 
taltif: gönül okşama, gönlü hoş etme 
tebrik: uğurlu, mübarek olmasını dileme, 
kutlama 
tehniye: tebrik etme, kutlama 
teslim: bir emâneti yerine verme 
usat: asiler 
va’d (vaad): söz verme, söz verilen şey 
varid: vürûd eden, gelen, ulaşan; 
söylenen, olan 
vücuh: yüzler, çehreler; ileri gelenler 
yuvarlak: yuvarlak top mermisi, humbara 
zabitan: zabitler, subaylar 
zikr: anma, anılma 
zuhûr: görünme, meydana çıkma, baş 
gösterme, türeme 
 
 
 
 
 

[41] 
ağyar: yabancılar, başkalar, eller 
ahali: halk 
aler-ruus: “baş üstüne” diyerek ??? 
asakir: askerler 
ba’del istintak: sorgulamadan sonra 
ba’de-zin: bundan sonra, bundan böyle 
beher: her, her bir, her biri 
beyan: anlatma, açık söyleme, bildirme 
ceraim-i sabıka: eski suçlar 
cizye: müslüman olmayanlardan, himaye 
ve askerlikten muafiyet karşılığı alınan 
baş vergisi 
divan: büyük ve idâre işlerine bakan 
bilgili, nüfuzlu kimselerin toplandıkları 
yer 
Donanma-yı Humayun: Osmanlı 
Donanması 
eda’: borç veya borç gibi olan herhangi 
bir şeyi ödeme; yerine getirme 
eşkıya: şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
hakaniye: hakana ait, hakana has 
i’raz: yüz çevirme, başka tarafa dönme 
iğmaz: ayıplama 
ihbar: haber verme, bildirme, anlatma 
irsal: gönderme, yollama 
isticvab: cevab istemek; sorguya çekmek 
istintak: sorgu, sorguya çekme 
istîsal: kökten koparmak, uru kesip almak 
karye: köy, küçük kasaba 
keyfiyet: hâl, durum, vaziyet, husus, vasıf, 
nitelik, kalite; iş, hâdise 
kıraat: okuma; devamlı ve düzgün okuma 
kocabaşı: gayri müslimlerin ileri gelenleri 
küşad: açış; ilk açılış merasimi; açma, 
fethetme 
liva: bayrak, sancak; kazadan büyük, 
vilâyetten küçük yerleşme merkezi 
mahsus: ayrılmış, tâyin edilmiş 
makrame: sofra havlusu; elbezi; 
mahrama 
merküz: rekzolunmuş, dikilmiş, saplanmış 
mezkûr(e): zikrolunmuş, adı geçmiş, 
anılmış 
muhafız paşa: bir kalenin veya bir şehrin 
önemli yerlerini korumak, düzeni ve 
güvenliği sağlamakla görevli komutan. 



Kale komutanlarının genel unvanı 
"dizdar" olmakla beraber, savaş sırasında 
stratejik konumlu kalelerde "muhafız 
paşa" unvanıyla komutanlar 
görevlendirilir; dizdar, muhafız paşanın 
yardımcısı sayılırdı. 
muhafız: 1. Muhafaza eden. 
Değiştirmeyen. Saklayan. Koruyan. Bekçi. 
2. Bir kalenin veya bir şehrin önemli 
yerlerini korumak, düzeni ve güvenliği 
sağlamakla görevli komutan. Kale 
komutanlarının genel ünvanı "dizdar" 
olmakla beraber, savaş sırasında stratejik 
konumlu kalelerde "muhafız paşa" 
unvanıyla komutanlar görevlendirilir; 
dizdar, muhafız paşanın yardımcısı 
sayılırdı. 
müşârünileyh: kendine işaret edilen; ismi 
evvelce söylenmiş olan 
mütesellim: teslim edileni alan; vergi 
tahsildarı; mülkî teşkilâtta kaymakam 
nevha: ölünün ardından sesli olarak 
ağlama 
şekavet: eşkıyalık, haydutluk 
şer’i: şeriata uygun, İslâmiyetçe makbul 
olan; meşru' 
şerâit: şartlar 
tahrir: yazma, kaydetme 
takrir: önerge, resmî olarak yazı ile 
bildirme 
tasallut: musallat olma, sataşma, başına 
ekşime 
tertip: sıraya, düzene koyma; sıralama, 
düzenleme 
teslim: bir emâneti yerine verme 
tesyir: yürütme, gönderme, yollama 
vücuh: yüzler, çehreler; ileri gelenler 
yed: el 
zabitan: zabitler, subaylar 
zârî: ağlayıp sızlama 
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ağa: âmir, baş, reis; eski devlet 
teşkilatımızda bazı yüksek dereceli 
idarecilere verilen unvan 
ahali: halk 
bâ-buyrultu: yazılı emirle 

beddua: bir kimsenin kötülüğü için duâ; 
kötü duâ 
beyninde: arasında 
cibâl: dağlar 
cihetiyle: -den dolayı, -den ötürü, 
sebebiyle 
cürüm: suç 
da’vâ: şikâyetçi olarak mahkemeye 
başvurma; mesele 
divan: büyük ve idâre işlerine bakan 
bilgili, nüfuzlu kimselerin toplandıkları 
yer 
Donanma-i Humayun: Osmanlı 
Donanması 
emin: emniyette olan, inanan, güvenen; 
inanılır, güvenilir. Emanet şeklinde idare 
edilen dairelerin başı: Şehremini 
(Belediye reisi), Darülfünun emini 
(Üniversite rektörü) 
eşkıya: şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
garibe (?) 
has: bir kimseye, bir şeye ait, mahsus; 
hususî 
Haulai edulluna : “bizi saptıran bunlar” 
ayet-i kerimesi 
i’zam: göndermek, yollamak 
ihzar: hazırlama, hazır etme, edilme; 
huzura getirme 
ikrar: saklamayıp söyleme; dil ile 
söyleme, bildirme 
iktiza: lâzım gelme, gerekme 
istiman: aman dileme 
isyan: başkaldırma 
itiraf: kabahatini saklamamak, suçunu 
söylemeği kabul etmek 
ittifak: anlaşma, uyuşma, bağlaşma 
izhar: gösterme, meydana çıkarma 
kocabaşı: gayri müslimlerin ileri gelenleri 
kuray-i ??? 
küffâr: kâfirler, hak dînini inkâr edenler 
KÜLLEMA DAHALET ÜMMETÜN LANET 
UHTEHA / Her topluluk (arkasından gidip 
sapıklığa düştüğü) yoldaşına lanet eder. 
(Araf: 38) 
maan: beraberce 
marifetiyle: eliyle, aracılığıyla 
mazmun: mâna, mefhum, kavram 



merbut: bağlı, rabtedilmiş; mensub; ekli, 
ulaşmış, bitişmiş, bitişik 
metropolit: Hıristiyan Ortodoks 
mezhebinde başpiskoposla patrik 
arasında ruhanî bir rütbe 
mezkûr(e): zikrolunmuş, adı geçmiş, 
anılmış 
muamele: davranma, davranış; yol, iz 
muhafaza: hıfzetme, saklama, koruma, 
kayırma 
muharebe: harbetme, savaşma, harb, 
savaş, cenk 
muhassıl:  husule getiren, hâsıl eden, 
meydana getiren 2. vergi tahsildarı 3.  
mutasarrıftan küçük, kaymakam ve 
müdürler derecesinde bir memur 
mukataa: arazînin kesime verilmesi, 
muayyen bir kira karşılığında birine 
bırakılması 
mumaileyh:  îmâ edilen, adı geçen, 
yukarıda anılan 
musaddak: doğruluğu tasdik edilmiş; 
sadakati ve doğruluğu tanınmış, isbat 
edilmiş olan 
mustaki: sakız 
pişgâh: ön, ön taraf 
reaya: gayri müslim tebaa 
sair(e): diğer 
seyretmek: bakmak, temâşâ etmek; 
yürümek, yol almak, hareket etmek 
şerif: şerefli, mübarek, kutsal; soylu, 
temiz 
 
[43] 
asakir: askerler 
azimet: gitme, gidiş 
cesim(e): cesametli, iri,  büyük; ulu; 
mühim 
cihetle: ... sebebiyle, ... için 
cünban: sallayan, kımıldayan, hareket 
eden 
damen: etek 
derununda: içinde 
eşkıya:  şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
filika: gemilerde bulundurulan sandal 
firar: kaçma 
gayret-şiar: gayretli; çalışkan 

geşt ü güzar: gezip dolaşma 
hamle: atılış, atılma, saldırış, saldırma 
ictisâr cür'et ve cesâret göstermek 
istiman : aman dileme 
isyan: başkaldırma 
ittiba': tabi' olma, arkasından gitme;  
itaat etme 
kademe: basamak; merdiven basamağı, 
ayağı; derece, sıra 
kâin: oturan, bulunan 
karye: köy, küçük kasaba 
kel-evvelü: önceki gibi 
küşad: açış; ilk açılış merasimi; açma, 
fethetme 
mezkûr(e): zikrolunmuş, adı geçmiş, 
anılmış 
mir-i miran: beylerbeyi; eyâlet valisi 
misafireten: misafir olarak 
muahharen: sonradan, bilâhare; 
muahhar olarak 
mukavemet: karşı durma, dayanma, karşı 
koyma, direnme, direniş 
müctemi’: toplu, topluca; bir araya 
gelmiş; hepsi 
mülhak: ilhak olunmuş, sonradan 
katılmış, zam ve ilâve olunmuş, eklenmiş 
müstelzim: istilzam eden, gerektiren; 
gereken 
nâşi: sebebiyle 
nefer: bir adam, tek kişi; rütbesi olmayan 
asker, er 
Osmaniyan: Osmanlılar, Osman Oğulları 
perişani: perişanlık, dağınıklık; 
düzensizlik, bozgunluk; yoksulluk 
pişgâh: ön, ön taraf 
sekene: sâkin olanlar, oturanlar; bir yerde 
devamlı oturanlar 
süvar olmak:  at veya bir deniz vasıtasını 
sürmek 
şekavet: eşkıyalık, haydutluk 
tahrib: harab etme; yıkma, bozma 
te’dib: edeplendirme; terbiye etme, 
terbiyesini verme; haddini bildirme 
teşebbüs: girişme, el atma 
teverrüd: vârid olma, gelme 
usat: asiler  
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ahz: alma, kabul etme 
akıbet: son, nihayet, âhir, encâm, netice 
asakir: askerler 
avdet: geri gelme, dönme, dönüş 
donanma-yı humayun: Osmanlı 
Donanması 
eşkıya:  şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
feth: zaptetme; ele geçirme 
ganâim: ganimetler, harpte ele geçen 
mallar 
gayret-şiar: Gayretli. çalışkan 
gayur: gayretli, çok çalışkan 
hane: ev 
harben: harbetmek suretiyle, savaşarak, 
döğüşerek 
himmet: gayret, emek, çalışma, çabalama 
ibtidar: bir işe sür'atle, çabuklukla 
başlama 
iğtinam: ganimet alma; yağma, talan 
ihrak: yakma, yakılma 
ilka: bırakma, bırakılma, terk, atma 
imrar: geçme, geçirme, geçirilme 
intikam: öç almak; hınç ve acı çıkarmak 
istid’â:  yalvararak isteme 
iş’ar: yazı ile bildirme, haber verme 
iştiha: iştah, meyil; haz, fazla istek 
kahr: zorlama, cebir; ezme, mahvetme 
kanaât: kısmete razı olma, bir şeyi yeter 
görüp fazlasını istememe 
kaptan paşa: kaptanıderya, donanma ve 
deniz kuvvetleri komutanı 
karye: köy, küçük kasaba 
kesir(e): çok, bol, kesret üzere olan; türlü, 
çeşitli 
manastır: Rahip veya rahibelerin, 
dünyadan el etek çekerek yaşadıkları 
ekseriya yerleşme merkezlerinden uzak 
bina 
mansur(e): yardım olunmuş, Allah'ın 
yardımıyla galip, üstün gelmiş 
me’mul: emel edinilen, ümit olunan, 
umulan, beklenilen 
mebni: yapılmış, kurulmuş; ... den 
dolayı... e binâen 
menâfî: menfaatler, faydalar 

merkum(e): adı geçen, adı yukarıda 
zikredilen, adı yazılan 
mezkûr(e): zikrolunmuş, adı geçmiş, 
anılmış 
muhafız paşa: bir kalenin veya bir şehrin 
önemli yerlerini korumak, düzeni ve 
güvenliği sağlamakla görevli komutan. 
Kale komutanlarının genel unvanı 
"dizdar" olmakla beraber, savaş sırasında 
stratejik konumlu kalelerde "muhafız 
paşa" unvanıyla komutanlar 
görevlendirilir; dizdar, muhafız paşanın 
yardımcısı sayılırdı. 
mukabele: karşılık verme, karşılama; karşı 
gelme 
müdafaa: koruma, korunma; savunma 
nam:  isim, ad; ün, lâkab 
pişgâh: ön, ön taraf 
ruhsat: izin, müsaade 
rüesa-yı selase: üç reis, üç başkan 
sair(e): diğer 
sefine: gemi 
ser-i maktu: kesik baş 
sükkan: sekene, sâkin olanlar, oturanlar; 
bir yerde devamlı oturanlar 
tahassun: kale ve hisara kapanma, 
istihkâma çekilme 
tahrib: harab etme; yıkma, bozma 
tahrir: yazma, kaydetme 
tarumar: dağınık, karışık, perişan 
tayin :  yerini belli etmek; vazifeye 
göndermek, vazifelendirmek 
tedmir: mahvetme 
teshir: zapt ve istîlâ etme, ele geçirme, 
elde etme 
teskîn: sakin kılma, yatıştırma 
usat: asiler 
zabt: idaresi altına alma, kendine mal 
etme; silâh kuvveti ile bir yeri alma 
ziyade: artan, fazla kalan 
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akça: para ölçüsü olarak kullanılan küçük 
gümüş sikke 
asakir: askerler 
avarız: kazalar, belâlar; engeller, 
engebeler 



azimet: gitme, gidiş 
be tekrar: bir defa daha, tekrar ile 
behemehal: her hâlde, ne yapıp edip, 
mutlaka 
casus: düşmanın, askerliğe dâir 
haberlerini öğrenip bildiren 
celb: getirme, çekme 
cem: toplama, yığma 
dâir: ait, ilgili 
donanma: bir devletin deniz kuvvetleri, 
harb gemileri 
eşkıya: şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
Evvel emirde: en önce 
fevt: bir daha ele geçmemek üzere 
kaybetme, elden çıkarma, kaçırma 
galiz(e): kaba, çirkin 
hâli: tenha, boş, sahipsiz yer; açık yer; bir 
şeyden uzak 
husus: bakım, iş; şekil, yol, konu 
iktiza: lâzım gelme, gerekme 
iltifat: güzel sözle samimi olarak 
okşamak; yüz göstermek, teveccüh 
etmek 
iltifat-ı âli: yüksek iltifat, padişah iltifatı 
irade-i seniye: padişah emri 
irsal: gönderme, yollama 
iskandil: bir şeyin hakikatını anlamağa 
çalışma 
istihkâmat: istihkâmlar; savaşta korunaklı 
yerler 
kaptan paşa: kaptanıderya, donanma ve 
deniz kuvvetleri komutanı 
katl: öldürme 
lâzime: yapılması gerekli olan şey 
mahbus: hapsolunmuş, bir yere 
kapatılmış 
maslahat:  iş, emir, husus, madde, 
keyfiyet 
mazhar: nâil olma, şereflenme 
metropolit: Hıristiyan Ortodoks 
mezhebinde başpiskoposla patrik 
arasında ruhanî bir rütbe 
mevani’: manîler, engeller 
mevsim-i derya: deniz mevsimi; denizin 
seyahate, savaşa vs müsait olduğu 
zamanlar 

muhafız paşa bir kalenin veya bir şehrin 
önemli yerlerini korumak, düzeni ve 
güvenliği sağlamakla görevli komutan. 
Kale komutanlarının genel unvanı 
"dizdar" olmakla beraber, savaş sırasında 
stratejik konumlu kalelerde "muhafız 
paşa" unvanıyla komutanlar 
görevlendirilir; dizdar, muhafız paşanın 
yardımcısı sayılırdı. 
muhatara: tehlike; zarar, ziyan, korku 
müctemi(a): içtimâ eden, toplanan, 
toplanmış, toplu; birikmiş, birleşmiş 
salb: asma, idam etme 
sanadid: başkanlar; ileri gelenler 
sefine: gemi 
semere: meyva, yemiş; fayda, verim 
te’hir: geciktirme; sonraya bırakma 
tedbir: bir şeyi te'min edecek veya def' 
edecek yol 
temessük: borç senedi 
tezkire: tezkere, pusula; hükümetten 
alınan izin kâğıdı 
vecihle: o şekilde 
vesair(e): ve başkaları, diğerleri; ve 
benzerleri 
vücuduyla: varlığıyla  
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akça: para ölçüsü olarak kullanılan küçük 
gümüş sikke 
aleyhinde olmak: birine karşı olumsuz 
duygu ve davranış içinde bulunmak 
ba’del istintak: sorgulamadan sonra 
beyan: anlatma, açık söyleme, bildirme 
eşkıya:  şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
eşkıya: şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
garaz: kötü kasıt, düşmanca niyet; 
maksat, gâye, niyet; hınç 
gocunmak: alınmak, işkillenmek, 
pirelenmek 
hilaf: ters, karşı, zıd 
iane: yardım 
ihafe: korkutmak, havf ettirmek 
ihzar: hazırlama, hazır etme, edilme; 
huzura getirme 



ikdam:  gayret ve sebatla çalışma, 
devamlı çalışma 
irade-i seniye: pâdişâh emri, buyruğu; 
yüce buyruk, padişah emri 
istihzar: hazırlama, hazır edilme; huzura 
getirme, çağırma 
kadı: mahkeme reisi 
kaptan paşa: kaptanıderya, donanma ve 
deniz kuvvetleri komutanı 
katl: öldürme 
madde-i isyanda : isyan işinde, 
meselesinde 
mahbus: hapsolunmuş, bir yere 
kapatılmış 
mahsusa: kişiye has olan 
merkum(e): adı geçen, adı yukarıda 
zikredilen, adı yazılan 
metropolit: Hıristiyan Ortodoks 
mezhebinde başpiskoposla patrik 
arasında ruhanî bir rütbe 
mevcud: var olan, bulunan; hazır olan; 
topluluğun hepsi 
muâraza: birbirine karşı gelme; 
muhalefet etme; kavga, çekişme 
mucibince: gereğince; hükümünce, 
icabınca; göre, nazaran 
muhafız paşa: bir kalenin veya bir şehrin 
önemli yerlerini korumak, düzeni ve 
güvenliği sağlamakla görevli komutan. 
Kale komutanlarının genel unvanı 
"dizdar" olmakla beraber, savaş sırasında 
stratejik konumlu kalelerde "muhafız 
paşa" unvanıyla komutanlar 
görevlendirilir; dizdar, muhafız paşanın 
yardımcısı sayılırdı. 
muhafız: 1. muhafaza eden. 
Değiştirmeyen. Saklayan. Koruyan. Bekçi. 
2. Bir kalenin veya bir şehrin önemli 
yerlerini korumak, düzeni ve güvenliği 
sağlamakla görevli komutan. Kale 
komutanlarının genel ünvanı "dizdar" 
olmakla beraber, savaş sırasında stratejik 
konumlu kalelerde "muhafız paşa" 
unvanıyla komutanlar görevlendirilir; 
dizdar, muhafız paşanın yardımcısı 
sayılırdı. 
muhakkak: kesinlik kazanmış, şüphesiz, 
mutlak 

muhzır: mahkemelerinde mübâşir 
hizmetini gören kimse; alâkalı kimseleri 
mahkemeye çağırmaya memur kişi 
munzam: zammolunmuş, ilâve edilmiş, 
eklenmiş, üstüne katılmış 
müdâhale: karışma, araya girme, el 
katma, sokulma 
müftü: fetva veren; din işlerine bakan 
görevli 
müsmir: semere veren, meyveli; faydalı, 
kârlı; verimli; tesirli, netice veren 
nefer: bir adam, tek kişi; rütbesi olmayan 
asker, er 
salbolunmak: asılmak, idam edilmek 
salbolunması: idam edilmesi 
sebillerinin (?) 
şehinşah: şahlar şahı 
taalluk: ilgi, nisbet; münâsebet, râbıta 
taharri: aramak, araştırmak, incelemek 
tahlis: halâs etme, kurtarma. 
tahliye: serbest bırakmak 
tahrirat: yazışma; resmî bir dairece 
yazılan yazılar ve mektuplar 
taraf-ı devlete: devlet tarafına 
taraf-ı sadrazamiden: sadrazam 
tarafından 
teklif: yapılması, kabülü veya incelenmesi 
için sunma 
temessük: borç senedi 
töhmet: isnad edilen suç; kesinleşmemiş, 
isnad hâlinde suç, suçlama 
vaktiyle: zamanında; eskiden, bir 
zamanlar 
vesair(e): ve başkaları, diğerleri; ve 
benzerleri 
vücuh: yüzler, çehreler; ileri gelenler 
vürud: geliş, gelme, varma; yetişme 
zabitan: zabitler, subaylar 
zikrolunan: adı geçen, söylenen 
ziyadesiyle: çok fazla olarak, fazlasıyla 
 
[47] 
âram: yerleşme, istirahat etme; karar 
kılma 
arz: bir büyüğe sunma, gösterme, 
bildirme 
ashab: sahipler, bir varlığa ve hususiyete 
(özelliğe) sahip olanlar 



ba’del azl: azledildikten,  görevden 
alındıktan sonra 
beyan: anlatma, açık söyleme, bildirme 
bilakis: aksine, tersine, zıddına 
dâir: ait, ilgili 
dâiye: içten gelen itiş, arzu, hırs; gaye, 
sebep 
Dersaadet: İstanbul 
emr-i âli: pâdişâh tarafından verilen emir 
fart: ifrat, çok aşırı olmak; aşırılık 
hakd: kin tutmak; adâvetini gizlemek 
halife: öncekinin yerine geçen, yardımcı 
hamiyet: din, millet, vatan, soy ve aile 
gayreti; bunları ve başka mukaddesleri 
koruma duygusu 
hased: kıskançlık, çekememezlik 
hâvî:  ihtiva eden, içine alan, şâmil, 
kaplayan, toplayan 
husus: bakım, iş; şekil, yol, konu 
iane: yardım 
ikamet: bir yerde kalmak; oturmak 
inha:  üst durumdaki daireye yazılan yazı, 
teklif yazısı 
istida: isteme; dilekçe 
istifa: affını isteme; bir işten, kendi 
isteğiyle çekilme 
kıta’: parça, bölük, cüz 
mezbur(e): zikredilen, söylenen, adı 
geçen, yazılan 
mezkûr(e): zikrolunmuş, adı geçmiş, 
anılmış 
mir-i miran: beylerbeyi; eyâlet valisi 
muhafaza: hıfzetme, saklama, koruma, 
kayırma 
muhafız paşa: bir kalenin veya bir şehrin 
önemli yerlerini korumak, düzeni ve 
güvenliği sağlamakla görevli komutan. 
Kale komutanlarının genel unvanı 
"dizdar" olmakla beraber, savaş sırasında 
stratejik konumlu kalelerde "muhafız 
paşa" unvanıyla komutanlar 
görevlendirilir; dizdar, muhafız paşanın 
yardımcısı sayılırdı. 
muhafız: 1. Muhafaza eden. 
Değiştirmeyen. Saklayan. Koruyan. Bekçi. 
2. Bir kalenin veya bir şehrin önemli 
yerlerini korumak, düzeni ve güvenliği 
sağlamakla görevli komutan. Kale 

komutanlarının genel ünvanı "dizdar" 
olmakla beraber, savaş sırasında stratejik 
konumlu kalelerde "muhafız paşa" 
unvanıyla komutanlar görevlendirilir; 
dizdar, muhafız paşanın yardımcısı 
sayılırdı. 
mukaddema: önce, evvelce; eskiden, 
bundan evvel 
mün’akis: aksetmiş, yansımış 
münderecat: dercedilmiş şeyler; bir kitap, 
dergi veya yazının ihtiva  ettiği  şeyler, 
içindekiler 
müretteb(e): tertîbolunmuş, dizilmiş, 
yerli yerine konulmuş; tâyin edilmiş 
mürur: geçme 
müşarileyh: kendine işaret edilen; ismi 
evvelce söylenmiş olan 
nefer: bir adam, tek kişi; rütbesi olmayan 
asker, er 
ruhsat: izin, müsaade 
sâlif-üz-zikr: zikri geçen, bildirilen 
sekban: yeniçeri ocağında bir sınıf asker 
suikast: kötü kasıt, kötü niyet 
şâmil: şümûlü bulunan, içine alan, 
kaplayan, hâvî 
taleb: isteme, dileme; istek 
tasavvur: zihinde şekillendirme, kurma 
tertib: düzenleme 
vechile:  böyle, bu şekilde, bu tarzda 
vezaret: vezirlik, paşalık 
vürud: geliş, gelme, varma; yetişme 
zabitan: zabitler, subaylar 
 
 

(48) 
asakir: askerler 
bakiyet-üs suyuf: Kılıç artığı, savaştan 
kurtulanlar 
bir gûna: hiçbir suretle; bir suretle; bir 
türlü 
bizzat: şahsen, kendi, kendisi 
canib: taraf, cihet, yan 
cihetle: ... sebebiyle, ... için 
Dersaadet: İstanbul 
donanma-yı humayun: Osmanlı 
Donanması 



eman: eminlik, korkusuzluk; yardım 
isteme, aman dileme 
evvel ve âhır: önce ve sonra; eninde 
sonunda 
fanus-u hayal: hayalî fener, içinde mum 
yanan döner fener 
fütur: yeis, ümidsizlik; usanç; zaaf; keder, 
gam; gevşeklik 
hakîmane: hikmet sahibi, hakîm olana 
yakışacak surette, hakîmcesine 
halife: öncekinin yerine geçen, yardımcı 
hıfz: saklama; koruma 
hıraset: koruma; bekleme, bekçilik etme, 
muhafaza etme 
husus: bakım, iş; şekil, yol, konu 
îfâ: yerine getirme; bir işi yapma; iş 
görme 
istimâlet: gönül çekme 
iştial: alevlenme 
karye: köy, küçük kasaba 
katl: öldürme 
lâzıme: yapılması lâzım gelen şey, vecibe, 
vazife 
lenger-endaz: demir atmış, demirlemiş 
deniz taşıtı 
madde: iş; mesele 
mecmuu: toplamı 
mîrî: beylik, hükûmetin, hazinenin malı 
olan 
muktezâ: iktizâ etmiş, lâzımgelmiş 
müşarileyh: kendine işaret edilen; ismi 
evvelce söylenmiş olan 
nasb: bir memurluğa tayin edilme 
nezâret: gözetme, gözden geçirme, 
denetim, kontrol 
nüzül emini: konakçı başı; ordunun sefer 
sırasında konaklayacağı yeri ve 
konaklama sırasında iaşe ve ibate işlerini 
düzenleyen kimse, menzil müfettişi 
reaya: gayri müslim tebaa 
rehavet: tembellik, gevşeklik, ihmalkârlık 
sefine: gemi 
subaşı: şehirlerde inzibat âmiri 
ta’yinat: maaştan başka verilen yiyecek, 
erzak 
taarruz: ilişme, sataşma, takılma; 
düşmana saldırma 
tecavüz: ötesine geçme, sınırı aşma 

tesviye: bir seviyeye getirme; düzeltme, 
düzleme; verme, ödeme; yapma, 
hâlletme 
vesair(e): ve başkaları, diğerleri; ve 
benzerleri 
vürud: geliş, gelme, varma; yetişme 
 
(49) 
ağa: âmir, baş, reis; eski devlet 
teşkilatımızda bazı yüksek dereceli 
idarecilere verilen unvan 
asakir: askerler 
ateş gemisi: düşman gemilerini yakmak 
maksadıyla içi yanıcı ve patlayıcı 
maddelerle doldurulmuş gemi 
bahane: vesîle, sebep; kusur, noksan 
celb: getirme, çekme 
cûy: nehir, akarsu, ırmak 
dâhil: içeri, içinde 
daire-i eman: eman verilmiş olan alan 
Dersaadet: İstanbul 
donanma: bir devletin deniz kuvvetleri, 
harb gemileri 
esef: acıma, keder, hüzün, gam, tasa 
eşkıya: şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
gâvur: müslüman olmayan 
haberdar: haberli, bilgili 
ihtirak: yanmak, tutuşmak, yanıp kül 
olmak 
ihtirazen: sakınmak suretiyle, sakınarak 
ittisal: bitişme, kavuşma, ulaşma 
ızdırab: Acı, üzüntü, sıkıntı, keder 
kaptan paşa: kaptanıderya, donanma ve 
deniz kuvvetleri komutanı 
kaptan: bir geminin sevk ve idare 
sorumlusu 
kara–i mezbure: adı geçen kara parçası 
kat’-ı palamar: çapa halatını kesme 
madde: iş; mesele 
men: yasak etme, bırakmama; durdurma; 
vermeme, önleme 
muhafaza: hıfzetme, saklama, koruma, 
kayırma 
muhafız: 1. Muhafaza eden. 
Değiştirmeyen. Saklayan. Koruyan. Bekçi. 
2. Bir kalenin veya bir şehrin önemli 
yerlerini korumak, düzeni ve güvenliği 



sağlamakla görevli komutan. Kale 
komutanlarının genel ünvanı "dizdar" 
olmakla beraber, savaş sırasında stratejik 
konumlu kalelerde "muhafız paşa" 
unvanıyla komutanlar görevlendirilir; 
dizdar, muhafız paşanın yardımcısı 
sayılırdı. 
mûhiş(e): korku ve dehşet veren, 
korkutan, ürküten 
mukaddema: önce, evvelce; eskiden, 
bundan evvel 
Mustaki: Sakız 
müşarileyh: kendine işaret edilen; ismi 
evvelce söylenmiş olan 
nasb: bir memurluğa tayin edilme 
neş’et: meydana gelme, ileri gelme 
paşa gemisi: kaptan-ı derya gemisi 
perişan: dağınık, karışık ; bozuk, düzensiz 
reis: başkan, ser; küçük tekne kaptanı 
sevk: yollama, gönderme 
sirayet: bulaşma 
sülüsanı: üçte ikisi 
şerare: kıvılcım 
şüyû': [herkesçe] duyulma, yayılma, 
bilinme; dağılma 
tâbiye: muharebe toplarının yeri, 
istihkâm parçası 
tayin:  yerini belli etmek; vazifeye 
göndermek, vazifelendirmek 
vak’a: olup geçen şey, hâdise, olay 
vaktaki : ne vakit ki, o zaman ki, olduğu 
vakit 
 
[50] 
ahval: haller, oluşlar, bulunuşlar, 
durumlar 
ba’de: sonra 
bandıra: geminin hangi devlete ait 
olduğunu gösteren bayrak 
câiz: mümkün, olur, olabilir; yapılması 
sahih ve mubah olan herhangi bir fiil veya 
akit 
cesâmet: irilik, büyük olma, cesim olma 
dâima: her vakit, daimî surette, sürekli 
defn: cenazenin mezara gömülmesi 
donanma-yı humayun: Osmanlı 
Donanması 
düvel: devletler 

ecnebi: yabancı, başka milletten olan 
endaze: ölçü, mikyas; 65 santim 
tutarındaki uzunluk ölçüsü 
eşkıya:  şakiler, haydutlar, yol kesenler, 
dağ haydutları 
frenk: avrupalı 
gasl: ölüyü yıkama, temizleme 
geşt ü güzar: gezip dolaşma 
gurur: boş şeylerle böbürlenme, kibir, 
kurumlanma 
havâle: bir işi veya bir şeyi başka birine 
bırakma 
i’zaz: aziz kılma, saygı gösterme; ikram 
etme, ağırlama 
ihtar: hatırlatma; dikkatini çekme; tembih 
ihtiyat: dikkatli, tedbirli hareket etme; 
ölçülü davranma 
itibar: ehemmiyet vermek; hürmet, riâyet 
ve hatır saymak; kulak asmak 
kaideden idüğü:  kural olduğu 
kaptan paşa: kaptanıderya, donanma ve 
deniz kuvvetleri komutanı 
kesb-i ıttıla: bilgi edinme 
kibir: kendini beğenme, büyüklük satma; 
kurumlanma 
mahal: yer, mekân; taraf, yöre, mevki 
masnu’: yapılmış; sanatlı, sanat verimi; 
yapma, sun'i, sahte 
mazhar: nâil olma, şereflenme 
mukteza: lâzım gelen; lüzumuna binaen 
istenen; icab eden 
mütehabb(e): birbirine dost olan, birbirini 
dost sayan 
neferat: neferler, askerler 
Nemse: Avusturya 
paşa gemisi: kaptan-ı derya gemisi 
sâlif-üz-zikr: zikri geçen, bildirilen 
sem’: işitme, işitiş; dinleme, kulak verme 
tahkik: doğru olup olmadığını araştırmak 
veya doğruluğunu, yanlışlığını meydana 
çıkarmak; incelemek 
tahmîl: yüklemek; taşıtmak; bir kimse 
üzerine bir işi bırakmak 
tekfin: kefenleme 
yelken üzerinde: (gemi) hareket için 
yelkenleri açık durumda 
zabitan: zabitler, subaylar 
ziyade: artan, fazla kalan 



 
 
[51] 
arz: bir büyüğe sunma, gösterme, 

bildirme 

asakir: askerler 

azamet: büyüklük, ululuk; çalım, kurum 

cezire: ada 

Dersaadet: İstanbul 

donanma: bir devletin deniz kuvvetleri, 

harb gemileri 

eşkıya: şakiler, haydutlar, yol kesenler, 

dağ haydutları 

fecia: belâ, felâket, âfet, musibet, fâcia 

gâvur: müslüman olmayan 

hâlbuki: öyle iken, hakikat şudur ki, şu 

kadar var ki 

hatme: son, nihayet; bitme, bitiş 

ihtar: hatırlatma; dikkatini çekme; tembih 

ikamet:  bir yerde kalmak; oturmak 

intizâr: gözlemek; ümid ederek beklemek 

irsal: gönderme, yollama 

kaptan paşa: kaptanıderya, donanma ve 

deniz kuvvetleri komutanı 

kibir: kendini beğenme, büyüklük satma; 

kurumlanma 

kocabaşı: gayri müslimlerin ileri gelenleri 

mamafih: öyle olmakla beraber 

mecruh: yaralı; yaralanmış 

merkum(e): adı geçen, adı yukarıda 

zikredilen, adı yazılan 

muhafız: 1. Muhafaza eden. 

Değiştirmeyen. Saklayan. Koruyan. Bekçi. 

2. Bir kalenin veya bir şehrin önemli 

yerlerini korumak, düzeni ve güvenliği 

sağlamakla görevli komutan. Kale 

komutanlarının genel unvanı "dizdar" 

olmakla beraber, savaş sırasında stratejik 

konumlu kalelerde "muhafız paşa" 

unvanıyla komutanlar görevlendirilir; 

dizdar, muhafız paşanın yardımcısı 

sayılırdı. 

mücerred: soyut, cisim halinde olmayan 

mülâkat: kavuşma, buluşma, birleşme; 

resmi görüşme 

mürur etmek: geçmek 

nihayet: son, sonunda 

reis: başkan, ser; küçük tekne kaptanı 

sabık): geçmiş, önceki; zamanca veya 

rütbece ileride olan 

safa: gönül şenliği, kedersizlik, neş'e, 

zevk, eğlence 

sebkat: geçme, ilerleme 

sekban: yeniçeri ocağında bir sınıf asker 

silah bedest: silah elde 

şakavet: şakîlik, eşkıyalık, haydutluk 

şehid: Allah (C.C.) yolunda canını feda 

eden müslüman 

şevval: arabi aylardan onuncusu 

ta’zîr: tekdîr etme, azarlama 

tafsilen: tafsil ederek, genişçe açıklayarak 

techil: Bir kimseyi câhil saymak, cahillikle 

suçlamak 

tedbir: bir şeyi te'min edecek veya def' 

edecek yol 

tekdir: azarlama, paylama 

usat: asiler 

vak’a: olup geçen şey, hâdise, olay 

vürud: geliş, gelme, varma; yetişme 

yelken üstüne kalkma: (gemi) hareket için 

yelkenleri açık duruma getirme 

zabitan: zabitler, subaylar 

zuhûr: görünme, meydana çıkma, baş 

gösterme, türeme 

zül: alçalma, düşkünlük; ayıplanacak şey 

  
 
[52] 
ahali: halk 
amelimanda: iş yapmaz hâle gelmiş olan; 
muattal, battal 
cebehane (cephane): barut vesair yanıcı 
maddelerin konulup, muhafaza edildiği 
yer; yanıcı maddeler levazımı 
dâhil: içeri, içinde 



edevat:  bir işi işlemeye vâsıta olan 
şeyler, takımlar, parçalar, âletler, 
avadanlıklar 
egerçi: her ne kadar..., olsa da, ise de; 
gerçi 
esna-i muharebede: savaş sırasında 
hayyen: canlı olarak 
iğtinam: ganimet alma; yağma, talan 
ihtilal: ayaklanma, devlete isyan; 
bozukluk, karışıklık; şerre çalışmak, 
düzensizlik 
kıta’: parça, bölük, cüz 
mucib: îcâbeden, lâzımgelen, gereken, 
gerektiren 
mübalağa: büyütme, izam etme, abartma 
mühimmat: savaş için lâzım olan şeyler, 
cephâne 
müstaid: istidadı olan, kabiliyetli 
mütecaviz: tecâvüz eden, geçen, aşan 
nariye: ateşle ilgili 
sair(e): diğer 
sergerde: (kötü, olumsuz işlerde) elebaşı 
telef: yok etme, öldürme; yok olmak, 
ölmek 
terhib: korkutma, fazla korkutma 
zayiât: zarar ve ziyanlar 
 
 


