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İNEBAHTI 

Yunanistan'da Korint körfezinde 
Navpaktos kasabasının 

Osmanlılar dönemindeki adı. 
_j 

Epakto. Lepanto adlarıyla da anılan ka
saba Korint körfezi girişinde, Mora yarı
madasındaki Patras (Balyabadra) şehrinin 
karşısında Yunan ana karası kıyısında yer 
almakta olup bugün 8000 nüfuslu küçük 
bir yerleşim yeri durumundadır. Ekono
mik ve kültürel bakımdan körfezin en dar 
yerinde feribotla bağlantı kurulan Patras 
şehrinin gölgesinde kalmıştır. Bu nokta, 
vaktiyle Rumeli ve Mora Kesteli denilen 
iki Osmanlı kalesiyle koruma altına alın
mıştı. 1829'da Yunan idaresine geçtiğin
de adı antik dönemdeki Navpaktos'a çev
rilmiş olan kasabanın etrafındaki Osman
lı ve Venedik surları bugüne ulaşmıştır. 
Uzun tarihi boyunca önemli bir kale, li
man ve antik adının etimolojisinin da
yandığı tersanesiyle ön plana çıkmıştır. 

Osmanlı hakimiyeti zamanında donan
manın önemli bir üssü, küçük bir sancak 
merkezi ve mütevazi bir İslami hayatın 
hakim olduğu yerleşme yeri durumunda 
bulunmaktaydı. 

Navpaktos, milartan önce VII. yüzyılda 
Lokris halkının bir tersanesi olarak kurul-

du. Milartan önce 183'te Roma İmpara
torluğu'nun topraklarına katıldı. Daha 
sonra Bizans hakimiyeti altına girdi. 431'
den beri burası bir piskoposluk merkezi 
olarak tanındı. 900 yılı civarında, daha gü
neyde bulunan ve harabe haline gelen 
büyük Nikopolis şehrinin yerini alarak 
Bizans'ın Nikopolis "tema"sının merkezi 
oldu. 1204'ten sonra Bizans İmparatorlu
ğu'nun Haçlılar tarafından parçalanma
sının ardından Epirus Despatiuğu toprak
ları içinde kaldı ve adı da Epakto olarak 
değiştirildi. 1294'te kısa bir süre Anjou 
Frenk Prensliği'nin eline geçtiyse de 
1407'de Venedikliler tarafından alınma
ya kadar Arnavut Shpata Prensliği'nin ha
kimiyeti altında kaldı. Bu devrede Türk 
denizcilerinin akınlarından etkilendi. 
1334-1348 yılları arasında Aydınoğlu 
Um ur Bey. gemilerini Atina körfezine so
kup lsthmus (Germe) berzahını aşarak 
Korint körfezine girdi ve burayı kuşartı. 

Çok kısa bir süre Umur Bey'in kontrolü 
altında kaldığı tahmin edilen kasabaya 
1499 yılına kadar hemen hemen bir asır 
boyunca Venedikliler hakim oldu. Venedik 
idaresi zamanında kasaba surtarla tah
kim edildi. Tepede bir kale. buradan aşa
ğıya bayır boyunca surlar (Ortahisar) ya
pıldığı gibi liman kısmı da duvartarla (Aşa
ğıhisar) çevrildi. 

Osmanlı-Venedik savaşları sırasında 
Osmanlılar 1463 ve 1477'de kasabaya sal
dırdılarsa da başarılı olamadılar. Büyük 
bir hazırlıktan sonra ll. Bayezid'in emriyle 
Rumeli Beylerbeyi Mustafa Paşa kuman
dasındaki kuwetler 1499 yazında burayı 
kuşatma altına aldı. Bizzat padişah da 
yakın bir yerde otağ kurmuştu. İnebahtı 
açıklarında Venedik donanmasıyla çarpı

şan Osmanlı donanınası ise denizden ku
şatma kuwetlerine yardımcı oldu. Bu bü
yük kuwetlere karşı koyamayacaklarını 
anlayan kaledeki Venedikliler 26 Ağus
tos'ta kasabayı Osmanlılar'a teslim etti
ler. Osmanlı kaynaklarında buraya bir 
kadı ve sancak beyi tayin edildiği, mimar 
Murad'a kalenin tamiri işi veri ldiği , sur
ların sağlamlaştırıldığı belirtilmektedir. 
İnebahtı'nın fethi iki küçük gazavatname
ye de konu olmuştur. Ayrıca Matrakçı Na
suh'un, kalenin 1 530'daki durumunu ak
sertirdiği anlaşılan değerli bir minyatü
rünün de yer aldığı Tfırih-i Sultan Bfı
yezid adlı eserde şehir tasvir edilmekte
dir. Marina Sanutos'un Diarii'sinde bu
lunan bir Venedik kaydında da kasabanın 
etraflı tasviri yapılmaktadır. 

ll. Bayezid'in emri uyarınca yabancı ge
milerin geçişini önlemek ve burayı kont-

iNEBAHTI 

rol altına almak üzere körfezin girişine 
karşılıklı iki kule yapıldı ve bunlar Mus
tafa Paşa ile Anadolu Beylerbeyi Sinan 
Paşa'nın nezaretinde çok kısa bir sü
re içinde tamamlandı. Rühl Çelebi, bun
ların mimarının da Murad olduğunu ve 
kuleleri görenlerin çok takdir ettiklerini 
yazar ( TevarTh-iAl-i Osman, vr. 177b) . Ge
rek tahrir defterler indeki kayıtlardan ge
rekse Evliya Çelebi'nin yazdıklarından ll. 
Bayezid'in şehirdeki iki eski kiliseyi cami
ye çevirrtiği anlaşılmaktadır. Bunlardan 
biri. !imanın girişinde deniz kıyısında sur
lar içinde olup Cami-i Keblr veya Fethiye 
Camii olarak adlandırılmaktaydı. İkincisi 
şehre nazır tepe üzerindeki hisarda bu
lunuyordu ve daha küçüktü. Cami-i Ke
blr'in yanında bir de hamam mevcuttu. 
Her iki cami. 1499'dan sonra müslüman 
sivil nüfusun bulunmadığı ilk otuz sene 
boyunca kaledeki askeri garnizonun iba
det mahalli olarak hizmet verdi. XVI. yüz
yıl başlarında burayı tarif eden ve harita
sını veren. aynı zamanda kuşatmada da 
bulunan Plrl Reis İnebahtı'nın büyük bir 
kale o lduğunu . tepede iç kalenin (ahme
dek) yer aldığını. kale surlarının aşağıya 
kadar uzandığın ı ve önünde yer alan kü
çük !imanın da surlar la çevrili bulunduğu

nu. buradan S mil kadar güneyde ll. Baye
zid' in körfezin ağzına iki kale yaptırdığı

nı, Aydınoğlu Gazi Um ur Bey'in Atina kör
fezinden gemilerini karadan bu sulara aşı

np kale civarındaki bazı yerleri fethetti
ğini yazar (Kitab-ı Bahriye, ll. 675-680) 

İnebahtı'nın nüfusu ve fiziki durumu 
hakkında bilgi veren ve bugüne ulaşan 
en eski kayıtlar Tırhala livasına ait tahrir 
defterinde bulunmaktadır. 1528 tarihli 
bu deftere göre İnebahtı. Tırhala sanca
ğına bağlı olup 621 hane nüfusa sahipti , 
bu da tahminen 2600-2800 dolayında bir 
nüfusa işaret ediyordu. 509 hane olan 
hırist iyan nüfus kendi kiliselerinin adla
rını taşıyan mahallelerde yaşıyordu . Sek
sen dört hane yahudi İspanya'dan gelip 
buraya yerleşmişti , ayrıca yirmi sekiz 
hane de çingene bulunuyordu. 1540 ile 
1 570 yılları arasında Tırhala livasının. en 
geniş kısmını oluşturan güney ve güney
doğu parçaları buradan ayrıldı ve İnebah
tı adıyla müstakil bir sancak kuruldu. Bu 
sancağın merkezi olan İnebahtı. 1569-
1 570'te altı müslüman. on üç hıristiyan 

mahallesine sahipti. Burada 313 hane 
müslüman nüfusa karşılık 241 hane hı 

ristiyan, yetmiş altı hane de yahudi kay
dedilmişti. Toplam nüfus ilk tahrire göre 
pek fazla değişmemişti. fakat nüfusun 
terkibinde önemli bir farklılık meydana 
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lnebah tı Lima n ı' n ı gösteren bir minyatü r (KatibÇelebi, 
Tuhfetü '1-kiba.r f1 esfari ' l-bihar, TSMK, Revan Köşkü , nr. 
1192, vr . 17 b) 

gelmişti. Aradan geçen kısa süre zarfında 
müslüman sivil nüfusta görülen büyük 
artışın, dışarıdan buraya yönelik göç ve 
hıristiyan nüfusun bir kısmının din değiş
tirmesi sonucu gerçekleştiği söylenebilir. 
Hıristiyanların bir kısmının şehirden ay
rıldığı da düşünülebilir. Bu tarihte kasa
bada üç cami (Cami-i Keb!r, Pigadiye, Ca
mi-i Polad), üç mescid (Çavuş iskender, 
Abdi Halife, Hayreddin) vardı. Bu arada 
1537'deki Korfu Seferi sırasında körfez 
girişindeki kuleler genişletilip yenilendi. 
Mora kasteli, ll. Bayezid'in küçük istihka
mını da içine alıp değişik tarzda üçgen 
bir şekil haline getirildi. 

inebahtı , XVI. yüzyılın ikinci çeyreğine 
doğru önemli bir deniz mücadelesine 
sahne oldu. inebahtı açıklarında 7 Ekim 
1571 'de meydana gelen savaşta Osman
lı donanınası müttefik donanınası karşı
sında ağır bir yenilgiye uğradı, 200-250 
gemi kaybedildi. Kale saldırıya maruz kal
dıysa da şehrin yahudilerinin de yardım 
ettiği Osmanlı muhafızları ve müslüman 
ahali buna karşı koydu. Daha sonra Os
manlılar kıyı boyunca savunma hatlarını 
sağlamlaştırırken Yeni Anavarin (Pylos 1 
Navarino) kasabasında yeni bir kale yap
mışlar ve burayı ekonomik bakımdan des
teklemek üzere inebahtı'nın yahudi nü
fusunu iskan etmek istemişlerdi; fakat 
inebahtı sancak beyi ile dizdarı, onların 
inebahtı'ya yönelik saldırılar sırasındaki 
yardımlarını ileri sürerek buna engel ol
muşlardı. 
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XVII. yüzyılda inebahtı hakkında en ge
niş bilgi Evliya Çelebi tarafından verilmiş
tir. Onun yazdıklarına göre burada sekiz 
cami (Fethiye, Mehmed Efendi Tekkesi, 
Büyükkapı, Pigadiye, Ortahisar'da Meh
med Efendi, Yukarıhisar'da Baba Çavuş, 
Il. Bayezid ve Ömer Efendi camileri), üç 
medrese, üç hamam, altı tekke vardı. 
Tekkeler içinde Karabaş Mehmed Efen
di'nin Halveti Tekkesi !imanın yanında idi. 
Daha büyük olan Aziz Mehmed Efendi'
nin tekkesi Bölme (Orta) hisarda yer alı
yordu ve yüzden fazla dervişi bulunuyor
du. Salona (Amphissa) kapısı dışında Şeyh 
Ömer Efendi ve Küçük Mehmed Efendi 
tekkeleri mevcuttu. Camilerden başka on 
bir mahalle mescidinin yer aldığı şehirde 
(Evliya Çelebi bunlardan yalnız Parmaksız 
HacıMescidi ile EbüssuOd Efendi Mesci
di 'nin adını verir), Aşağıhisarkısmında 
200 dükkan olmasına karşılık bedesten 
yoktu. Yine bu kapı dışında büyük bir ta
bakhanesi işlemekteydi. Evliya Çelebi'nin 
Ahi Evran Ocağı diye andığı bu tabakha
ne çok büyüktü; içinde mescidi, havuzla
rı ve misafir odaları vardı. Bu sırada isla
mi hayat tam manasıyla hakim durum
daydı. Fakat Evliya Çelebi'nin ev sayısı ola
rak verdiği 3000 rakamının mübalağalı 
olduğu tahmin edilebilir. 

Evliya Çelebi'den yedi yıl sonra Fransız 
doktoru Jacop Spon ile ingiliz asilzadesi 
George Wheler burayı ziyaret ettiklerinde 
inebahtı hakkında çok kıymetli bilgiler 
verdiler. Onlar kasabadayedi-sekiz cami
nin bulunduğunu, bunlardan birinin li
man girişinin yakınında olduğunu, ayrıca 
üç sinagog ve iki kilisenin yer aldığını be
lirtirler. Deri, zeytinyağı , tütün, buğday, 
pirinç ve arpa başlıca ticaret ve ziraat 
ürünlerini oluşturuyordu . Özellikle deri ve 
buna bağlı yan sanayi gelişmişti. Şarapta 
bütün Yunan kesiminin en kaliteli üreti
mi burada yapılıyordu. Spon ve Wheler 
ayrıca tıpkı Evliya Çelebi gibi, buralı olup 
Girit savaşına gemileriyle katılan korsan
lıktan yetişme Durak Bey'in muhteşem 
konağından bahsederler ve kasabanın 
Kuzey Afrika korsaniarına üs vazifesi gör
düğünden Küçük Cezayir olarak anıldığı
nı yazarlar. Onlardan bir yıl sonra buraya 
gelen Peder Coronelli yedi cami, iki kili
se, üç sinagog gördüğünü belirtir. 

1683-1699 savaşları sırasında inebah
tı, uzun süre saldırılara direndiyse de so
nunda yanındaki diğer kalelerle birlikte 
1687 Temmuzun da düştü. Bu sırada ka
l ed e 337 kadar Osmanlı muhafızı bulunu
yordu (BA, MAD, nr. 2950 , s. 36). Buraya 
hakim olan Venedikliler. Karlofça Antlaş-

ması'ndan ( 1699) bir yıl sonrasına kadar 
kaleyi ellerinde tuttular. Antlaşma gere
ği kaleyi ve şehri Osmanlılar'a terketme
den önce Rumeli Kulesi'ni, şehirdeki bü
tün İslami binaları, yapılmış olan tahki
matı yerle bir ettiler. 1701'den sonra ll. 
Mustafa kasabanın yeniden inşası için bü
yük bir hamle başlattı. Bizzat kendisi ll. 
Bayezid'in camisini yeniden inşa ettirdiği 
gibi Vetiriazam Amcazade Hüseyin Paşa 
1701-1702 yıllarında Ortakale kesiminde 
büyük bir cami. bir mektep ve bir hamam 
yaptırdı; bunlar için on dokuz köyün vergi 
gelirlerini tahsis etti (BA, KK, nr. 3319). 
Vezirin kızlarından Rahime Hatun bu va
kıfların mütevellisiydi (ı I 55/I 742) 1702-
1703 tarihli bir maliye defterine göre Eğ
riboz muhafızı Vezir İsmail Paşa'nın neza
reti altında şehrin surlarının, camilerin. 
m escidi erin, hamam ların. su yollarının ta
mi ri ve muhafız barınakları için toplam 
olarak 7000 altın harcanmıştı. Tamamen 
tahrip edilmiş olan Rumeli Kulesi yeni 
bir planla daha büyük olarak inşa edildi. 
1722'den önce burada en az bir cami (Kü
çükkapı), iki tekke (Yusuf Efendi ve Şeyh 
Abdülaziz) yaptırılmıştı. Bütün bunlar, 
1701 'deki büyük tahribatın ardından sü
ratli bir tamir faaliyetine girişildiğini gös
terir. 

inebahtı, Osmanlı devrinin sonlarına 
doğru küçük bir kasaba olarak tarif edilir. 
1817'de Pouqueville, 1317 ailenin bulun
duğu kasabanın nüfusunu 6085 olarak 
kaydedip bunun üçte ikisinin müslüman
lardan oluştuğunu yazar. Leake ise daha 
düşük bir sayı verir. ancak surlarla çevrili 
kısımda sadece Türkler'in ve yahudilerin 
yaşadığını, Rumlar'ın varoşlarda oturdu
ğunu ve sur içinde İkarnetlerinin yasak
landığını ilave eder. inebahtı Yunan isya
nına kadar Osmanlılar' ın elinde kaldı ve 
1829 Nisanında elden çıktı , Yunan idare
sine girdi. Şehrin müslüman ve yahudi 
nüfusu tamamıyla ortadan kalktıktan 
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(Petronotis, 
şekil 22) 



sonra burası küçük bir kasaba haline gel
di. 1887'de bile burada ancak 900 kişi ya
şıyordu. Bu durum XX. yüzyıla kadar sür
dü. Bu zaman zarfında hemen hemen bü
tün Osmanlı binaları ortadan kaldırıldı. 

Günümüzde inebahtı küçük bir liman 
ve turizm merkezi haline gelmiştir. Sur
ların içindeki eski büyük yerleşme alanı 
şimdi bahçelerle ve meyve ağaçlarıyla 
kaplıdır. Yerleşme daha ziyade eski doğu 
varoşu istikametine kaymıştır. Kaledeki 
II . Bayezid Camii'nin minaresinden bir 
parça hala ayaktadır. öte yandan Amca
zade Hüseyin Paşa Camii'nin kalıntıları, 
çeşmesi ve özellikle hamarnı da durmak
tadır. Bu sonuncusu 1970'lerde kısmi bir 
restorasyon geçirmiştir. Limanın girişin
deki küçük kubbeli Sultan Mustafa Ca
mii de bugüne ulaşm ı ştır. Yakın bir za
manda şehrin büyük kapısı üzerinde yer 
alan Il. Mustafa'nın kitabesi ortaya çıka

rılmıştır. Kasabada XVI ve XVII. yüzyıllar
da Mehmed Vidayl ve Derviş Hasan adlı 
iki Osmanlı şairi yetişmiştir. 
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İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI 

Osmanlı donanınası ile 
müttefik Haçlı donanmaları arasında 

meydana gelen deniz savaşı 
(17 Cemaziyelewel 979 1 

7 Ekim 1571). 
_j 

Sıngın Donanma Savaşı olarak da bilinir. 
Osmanlı deniz tarihinde yenilgiyle sonuç
Ianan ve donanma kaybedilen ilk büyük 
savaş olarak kabul edilmektedir. Il. Selim 
zamanında Venedik idaresindeki Kıbrıs'a 
sefer düzenlenmesi ve adanın Osmanlı
lar tarafından fethi üzerine (978/1570) , 

başta papalık olmak üzere Venedik ve is
panya gibi büyük d ananmalara sahip dev
letlerin öncülüğünde Kıbrıs'ı kurtarmak 
için bir Haçlı ittifakı kuruldu ( 20 Mayıs 

1571) Bu ittifakın hazırlıkları ile meşgul 
olan ve tek başına donanma ile Kıbrıs'a 
yardıma gitmeye cesaret edemeyen Ve
n ed ik, adanın düşüşünden sonra bu
nun karşılığını Adriyatik'teki Osmanlı 
kıyıları na saldırmakla almak istedi. Ra
mazan 978'de (Şubat 1571) istanbul'a ge
len haberlerde İspanya ve Venedik donan
masının Kefalonya ve Zaklise tarafların
da olduğu bildirilmişti. Bunun üzerine Os
manlılar biri Kıbrıs'a yapılacak müttefik 
yardımını önlemek, diğeri henüz alına
mamış olan Magosa'ya ikmalde bulun
mak amacıyla iki donanma hazırlamak 
için harekete geçtiler. Şubat ve mart ay
larında Rumeli ve Anadolu'daki kadılıkla
ra kürekçi temini; Çorum, Ankara, Çankı
rı, Canik ve Karahisarışarkl sancaklarına 
da sİpahileriyle birlikte donanmaya katıl
maları için emirler gönderildi (BA, MD, 
nr. 12. hk. 208, 786) . Ayrıca sahillerde ge
mi inşa etmek isteyen levent reisierine 
yardımcı olunması talimatı verildiği gibi 
18 Ramazan 978'de (13 Şubat 1571) Av
lonya azaplar ağ ası olan Kara Hoca bu re
islere başbuğ tayin edildi. Manya asileri 
ispanya ve Venedik ile iş birliği yaptığın
dan karadan da 2 Zilhicce'de (27 Nisan) 
Vezir Ahmed Paşa serdarlığında Arnavut
luk ve Dalmaçya kıyılarına bir ordu gön
derildi (BA, MD, nr. 12, hk. 316,375, 787). 

Kıbrıs'a gidecek olan Kaptanıderya Mü
ezzinzade Ali Paşa, 19 Şewal 978'de (16 
Mart 1571) 1 03 kadırgadan oluşan donan
ması ile istanbul'dan yola çıktı. 18 Zilka
de'de (13 Nisan) Fenike'ye gelen kaptan-ı 
derya zilhicce başlarında (nisan sonları) 
Magosa'ya ulaşmış ve kendisine verilen 
emir gereği mühimmatı teslim edip on 
beş - yirmi gemiyi orada bıraktıktan son
ra dönüp Rodos Bağazı'nda müttefik kuv-
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vetlerin gemilerinin yolunu kesrnek üze
re harekete geçti. 

Şewal978'de (Mart 1571) donanma ser
darı tayin edilen Vezir Pertev Mehmed 
Paşa ise beraberindeki 124 gemiyle 9 Zil
hicce'de (4 Mayıs) istanbul'dan ayrıldı ve 
geri kalan gemiler, muharrem (haziran) 
başlarında eski Cezayirigarp beylerbeyi 
Hasan Paşa maiyetinde gönderildi. Do
nanmada kürekçin in yetersiz olduğu gö
rüldüğünden adalardan kürekçi temin 
edilmesi uygun görüldü. Arnavutluk ve 
Dalmaçya kıyılarında yürütülecek olan bu 
deniz harekatında Mora, Yanya ve Delvi
ne sancaklarının yardımcı olmaları ve Ce
zayirigarp Beylerbeyi Uluç Ali Paşa'nın da 
bu donanmaya katılması kararlaştırıldı. 

inebahtı Seferi'nin güzergahını göste
ren bir ruGs defterine göre (BA, KK, nr. 
223, s. 134-202) donanma24 Zilhicce 978'
de (19 Mayıs 1571) Sakız'da ve 2 Muhar
rem 979'da (27 Mayıs 1571) Eğriboz'da 

idi. Aynı gün Uluç Ali Paşa altı baştarda, 
bir kadırga ve on bir kalite ile gelmiş, 
bunlardan ikisini Hacı Murad Reis ile is
tanbul'a göndermişti. Yine Trablusgarp 
Beylerbeyi Cafer Paşa da bir kadırga ve 
bir kalite ile donanmaya katılmıştı. Do
nanma altı yedi gün Eğriboz'da kalıp bü
tün gemiler yağlandıktan sonra 9 Muhar
rem'de (3 Haziran) buradan ayrıldı (BA, 
MD, n r. ı O, h k. 14) Bundan birkaç gün 
sonra kaptan-ı derya kendi donanmasıy
la Pertev Paşa 'ya ulaştı ve birlikte Girit 
üzerine gidildi ( BA, MD, nr. 1 O, h k. 27; BA, 
KK, nr. 223, s. 136). Bu sırada istanbul'dan 
gelen emirlerde donanmanın Girit civa
rında fazla oyalanmaması istenmiş, kap
tan-ı deryaya da Pertev Paşa ile birlikte 
hareket etmesi tavsiye edilm i şti. 

Uzun süre Ege denizinde dolaşan do
nanma 24 Muharrem'de (18 Haziran) Gi
rit adasına gelmiş ve beş altı gün süren 
yağmalama saldırılarından sonra 5 Sa
fer - 6 Reblülewel (29 Haziran- 29 Tem
muz) tarihleri arasında sırasıyla Manya, 
Avarin, Ballı Kilise, Zaklise, Kefalonya, 
Bahşılar, Sobot ve Sazana adasını yağma
Iamış, nihayet Arnavutluk kıyılarına ulaş
mıştır. 9 Reblülewel - 1 Cemaziyelewel 
( 1 Ağustos- 21 Eylül) tarihleri arasında ise 
Ülgün, Bar, Nova, Budva, Draç, Korfu, Ba
Iıklağo, Gomaniçe, Preveze ve Balyabad
ra'ya uğrayarak 2 Cemaziyelewel'de (22 
Eylül) inebahtı'ya gelmiştir. Donanma on 
gün burada kaldıktan sonra 13 Cemazi
yelewel'de (3 Ekim) inebahtı'nın karşısın
da yer alan Balyabadra yakınlarına geç
miş ve savaş öncesinde burada demirle
miştir. Dalmaçya kıyılarındaki harekat 
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