RODOS ~OVALYELERI HAKKINDA ANTALYA
VALISI SULTAN KORKUD'A GÖNDERILMI~~
BIR MEKTUB
ORD. PROF. ~. HAKKI UZUNÇARSILI
~ kinci Bayaz~ d'~n o~lu Sultan Korkud, 908 H~ 5o2 M de
Saruhan yani Manisa sanca~~ndan kald~r~larak Teke yani Antalya valili~ine gönderilmi~~ve bir ara Babas~na gücenerek M~s~r'a gitmesi de
dahil olmak üzere -çünkü M~s~r'a gitti~i zaman yerine kimse tayin
olunmayarak onun adamlar~~ vas~tasiyle vilayet idare olunmu~tug~~6 H 151 ~~ tarihlerine kadar sekiz sene orada valilik etmi~ti.
~~te Korkud'un bu valili~i zaman~nda ve takriben 1503 senesinde ~övalyeler taraf~ndan her nas~lsa yakalanarak mahbus bulunan
Ebu Bekir Dar ani ad~nda bir zat taraf~ndan ~ehzadeye arapça bir
mektub gelmi~tir. Ebu Bekir Dar ani, eski islam alimlerinden
Ebu Süleyman Darâni torunlar~ndan imi~. Ebu Bekir Daraninin hangi tarihte ve ne suretle esir dü~tü~ü malûm de~ildir. Korku d'a
yollam~~~oldu~u mektubunda, Rodos'un durumunu ve orada bulunan
Sen Jan ~övalyelerinin mikdar~n~~ ve adadaki bir hayli müslüman
esirlerinin ahvalini ve ~övalyelerin yerli rum halk~na yapt~klar~~mezalimi anlatmakta ve ~övalyelerin azrailden ziyade korktuklar~~Kemal Reis'in, be~~kadirga ile gelmesiyle adan~n zabtedilebilece~ini
arzeylemi~tir 1.
Haçl~~ seferleri esnas~nda Filistin'e kadar giderek Akkd'ya yerle~mi~~olan Sen
Jan ~övalyeleri, Akkâ'n~n Memlök Sultan~~ Melik E~ ref Selahaddin Halil taraf~ndan 690 h ~~29 m de zabt~na kadar buras~~ ~övalyelere ve hatta Suriye'deki frenklere merkez oldu. Buradan koyulan ~övalyeler K~br~s'a gelmi~lerse de oran~n k~ral~~
bunlar~n yerle~melerini tehlikeli gördü~ünden kendilerine yer vermedi. Bunun
üzerine ~övalyeler Rodos adas~na geldiler ve pek be~endikleri adaya yerle~mek
istedilerse de Bizans Imparatoru muvafakat etmedi; fakat bunlar, Fransa k~ral~~
Güzel Filip ile Papa Be~ inci Kleman'~n te~vikleriyle aday~~ele geçirip yerle~tiler (1304). ~övalyeler bundan sonra donanma tedarik ederek korsanl~~a ba~lad~lar
ve Papadan müzaheret gördüler; ondördüncü as~rda Türklere kar~~~yap~lan seferlerde haçl~~donanmasiyle beraber bulundular. Rodos'tan ba~ka o havalideki baz~~
adalar~~ve Anadolu sahilinde baz~~yerleri de ele geçirmek suretiyle Do~u Akdeniz'de
mühim rol oynad~lar.
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Sultan K o rkud, bu mektubu ald~ktan sonra onun aymn~~yine
arapça olarak kaleme alm~~~ve kendisi de iki sat~rl~k bir mukaddime
ile babas~na göndermi~ tir. Mektubun metni not olarak aynen yaz~ld~~~~gibi tercümesi de a~a~~ ya nakledilmi~tir 2:
"Derim ki Rodos'ta mahbus, ulemadan, salah ve diyanet erbab~ndan olan bir ~ah~stan bize bir mektub geldi; bu zat mütekaddimin-i
uleman~ n büyüklerinden Ebu Süleyman Dar ni neslinden Ebu
Bekir Dar âni'dir" dedikten sonra as~ l mektub suretini yaz~yor.
Ebu Bekir Dar ni mektubunda ~unlar~~beyan ediyor 3:
Mevlânaessultan (Sultan Efendimiz) bilirler ki Rodos ahalisi
k~l~ çtan ba~ ka surette sulhe mecbur edilemez; zira bunlar yeminlerine
inan~ lmaz, fesat ve haramdan ba~ ka i~leri olmayan kâfirlerdir; imdi
bunlar cibilliyetlerinde esas olan bu halden nas~l dönebilirler?
Bundan dolay~~Sultan Efendimiz Allah r~zas~~için himmetini
kefere ile muharebeye sarf etmeli; bu suretle cihad sevab~m kazarurlar. E~er sultan~m~ n maksad~~onlar~n ellerindeki esirleri kurtarmak
suretiyle sevaba nâil olmak ve bu suretle sulh yapmak ise Sultan
Efendimiz bilsin ki on esir tahlis edemez ve küffar onun yerine yüz
müslüman~~esir eder ve bundan ba~ ka s~~~r ve keçi ve sair muhtaç
olduklar~~ ~eyleri de üstelik al~ rlar ve onun mukabilinde bu esirleri
koyu-verirler.
Allahü taalâ bu fakire ecelden aman verip esaretten kurtar~rsa
Istanbul'da bulunan Sultan Efendimiz Ebu Yezi d H an'~n huzuruna
gidip önünde duracak ve onu Rodos'u harap edip ahalisini helâk
etme~e te~vik edece~im; çünkü bu fakir, bunlar~ n mütekid olduklar~~
küfür ve inad~~ve bu husustaki kat~l~klar~ n~~ve müslümanlara kar~~~
gösterdikleri ~iddet ve eziyeti ve kahr ve cefalar~n~~gözlerimle gördüm.
Vallahi ya Mevlânaessultan e~er müslümanlar Rodos'taki esirlerin giriftar olduklar~~ kahr ve azab~~bilseler teessürleri ferahland~ran
kat kat ziyade olurdu; her mümine, mümin karde~inin gamiyle gamlanmak vâcibtir; hazreti peygamber buyurmu~lard~ r ki "bir müminin kendisi için raz~~ oldu~u ~eyi mümin karde~ine de raz~~ olmazsa
2 Kork ud'un bu arapça mektubu onun (Davet ün nefs it tâliha ile! âmâlissaliha
114-1Ua31 0.1:31 eye> ) ismiyle kalemealarak babasma göndermi~~
oldu~u arapça eserinde (s. 232) vard~r. Onun bu kitab~~ Kitab-ül-harimi fittasarmuf
yUr
adiyle Ayasofya kütüphanesinde 1763 numaradad~r.
3 Mektubun arapça metni aynen ~öyledir:
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onun iman~~kâmil olmaz" Allahü taalâ müminler karde~tir" buyurmu~tur. Bundan dolay~~Sultan Efendimiz bu kaleyi alma~a olanca
himmetini sarf etmeli ve mevcut gemilerinin hepsini gazaya koyuvermeli ve islam cemaatine yard~ m etmelidir, çünkü ey Sultan Efendimiz,
Sultan Mehmed'in (Fatih) bunlarla olan maceras~~ve Allah rahmet
eylesin C e m'in bunlarla olan vukuat~~ve bunlar~n Sultan B ayaz~ d'
In emvalini nas~ l yedikleri malümdur. Bunlar, o mal ile kalede kilise
yapm~~lard~r. Onlar~ n melik-i fâcir ve habisleri kendi mülkünü oraya
vasiyet etmi~ tir; çünkü bu kilise, kalenin en ~erefli yerindedir ve müslümanlardan al~nan para ile yap~lm~~t~ r.
Bizce tahakkuk etmi~ tir ki bunlar (yani Sen Jan ~övalyeleri) Merhum Sultan Mehmed'in camiinden bir gümü~~kandil çal~p o kiliseye asm~~lard~ r. E~er bunu Sultan Ebu Yezid tasdik etmezlerse
sözüne itimad etti~i kimselerden tahkik etsinler ve böyle bir adam~~
gönderip i~i anlas~ nlar; zira bu mesele tevatüren ~ayi olmu~tur; i~te
bu hususta icabeden gayret ve hamiyyet bu kalenin fethine sultan~n
azmini uyand~rma~a kâfidir.
Bunlar~n fasid zanlar~, Sultan Cem'in o~lu vas~tasiyle Istanbul'u
almakt~r 4. Bunlar bir kere de Karamano~lu oldu~unu iddia eden
bir ~ahsi al~p ikram ettiler ve k~ ymettar kuma~lar giydirdiler ve bu
vas~ta ile bilad-~~Karaman~~al~r~ z dediler. Taaccüb olunur ki bu hususta Allah nusretini artt~rs~ n. Sultan Ebu Yezid niçin teahhur
ediyor? halbuki bunlar~ n kahr ve tenkili namaz ve oruç gibi kendilerine farzd~r.
Vallahilazim Sultan Efendimiz, bütün h~ristiyan memleketlerini
alsa da yaln~z Rodos kalesi kalsa bir~ ey yapm~~~olmazlar; Rodos
ahalisi (~övalyeler) yazda ve k~~ ta gemileriyle deniz üzerinde dola~~rlar, korsanl~ k ederler ve müslümanlar~n gemilerini al~rlar. E~er
Sultan Ebu Yezid, Nasarahullah Kemal Reis ile be~~kadirga
gönderse ve Rodos gemilerinin hepsini alma~~~emir eylese yapard~~
ve bu gemilerdeki Rodos ahalisinin fidyesi mukabilinde pek çok müslüman~~ kurtanrd~ ; Rodos ahalisi Kemal Reis'den azrailden daha
ziyade korkarlar. Allah onu, ~övalyelere kar~~~daima muzaffer etsin 5.
4 Sultan Süleyman Kanuni (5 Safer 929 ve 24 Kas~m 1522) de Rodos'u
ald~ktan sonra Sultan Cem'in h~ristiyanl~~~~kabul etmi~~olan o~lunu elde ederek
katlettirmi~tir.
5 Kemal Reis, Ikinci Bayezid zaman~nda Osmanl~~donamnasm~n tertib ve
tanziminde ve sevk ve idaresinde mühim hizmeti görülen ve ba~ar~lar~~ile ~öhret bu-
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Bu Rodoslular~n korsanl~kla müslümanlar~ n mallar~n~~elde etmek
için ç~kard~klar~~donanmalar (feramiral) kalyonuyla Karabela gemisi
ve Nikola kalyonu ile beraberindeki barçe'lardan (hem nakliye ve hem
harp gemisi) mürekkeptir ve i~te bütün Rodos donanmas~~bundan
ibarettir; fakat hbunlar iki~er iki~er olarak ayr~~ayr~~ç~karlar bundan
dolay~~Sultan Efendimiz bunlar üzerine Kemal R eis'i be~~kadirga
ve be~~ Silure° ile gönderecek olursa ~n~allahü taalâ bunlara galebe
çalar.
Allah, Sultan Efe ndimin himmetini âli etsin; Rodos fethinden
vaz geçmesin ve bunlarla bar~~~yapmas~n; çünkü bunlar~ n sulhleri
hüd'ad~r; bu fakir sultana bunlar~n halini ve
ba~tan savma
küfür ve fesadlar~n~~ve burada adedleri pek çok olan esirlerin çektikleri
eza ve cefay~~ve gördükleri ~iddeti beyan eden birçok mektub gönderdim; bu müslüman esirleri kendilerini Sultan Bay a z ~ d'~n kurtaraca~~n~~ umuyorlar; bunlar~ n içerisinde otuz senedir kurtulmak
ümidinde olanlar da vard~ r; ihtiyarlar, alil kad~ nlar ve çocuklar da
bulunup hepsi buran~n fethini bekliyorlar; bu fakir de bunlar~n halini
görerek âciz kald~ m, her taraftan erbab-~~ hayra mektub yazd~m;
hiç bir taraftan cevap verilmedi~ini görünce sabrederek Allahtan
emir bekleme~e ba~lad~ m; Allahtan isterim ki Sultan Bey az ~ d'~n
kalbine buraya sefer açmas~n~~ilham etsin. Ben i~ittim ki Sultan
Bay ez id'~n yan~nda bulunan münaf~klar, Rodos'un al~ nmas~n~n
suubetli oldu~undan bahis ve oran~ n bir kilise gibi olup al~nsa da
yap~ lan masrafa ve dökülen kana mukabil olam~yaca~~m beyan etmekte imi~ler. Vallahi Sultan~ m bu Rodos kalesi Mudon kalesinden
daha sarp de~ildir 7 ; çünkü Rodos'un bir taraf~ ndaki sûr~~incedir;
çok kal~n de~ildir; hende~inin de derin olmamas~~ve ensiz olmas~~
itibariyle Mudon'dan daha kolay al~n~r; bundan ba~ ka bu tarafa
lan bir Türk âmiralidir. g~ o h 1504. de Türk ve müslüman gemilerine rahat vermeyen Rodos ~övalyelerine kar~~~sefere ç~karak Rodos adas~na asker ç~kar~p baz~~yerlerini
alm~~~ise de ihtimal siyasi dü~üncelerden dolay~~i~~yar~da b~rakur~lm~~t~r. Onun bu
seferinin Ebu Bekir Dar ân rnin mektubundan sonra yap~ld~~~~anla~~l~yor.
kü6 Siluro italyanca olup kupe~ teleri alçak ve sudan a~a~~s~~derin ve sa~lam
büyük
gemiler
bundolay~~
derin
olmas~ndan
k~sm~~
çük harp gemisidir suya girmi~~
lara çarparak batard~ . Araplar az tahrif ile buna silure demi~lerdir.
m adas~n~n
7 Ikinci Bayezid'in de bizzat i~tirak etti~i seferde Mora yar~
zabtedilmi~tir.
~ustosta
Bat~~sahilindeki Mudon kalesi 906 Muharrem ve 1500 a
Ebu Bekir Dar ânrnin, pek metin olan Mudon al~nd~ktan sonra ondan daha
az metin olan Rodos'un daha kolay al~nabilece~ini söylemek istiyor.
Belki« C. XVIII. 23
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rüzgâr eser ve bu tarafta ate~~yanacak olursa rüzgar duman~n hepsini
kaleye sevkeder; bunlar sabredemezler, kaleyi müslümanlara teslim
ederler; çünkü ~övalyeler daima böyle bir tehlikeden endi~e ederler.
Rodos halk~n~ n hepsi rumdur; ancak ferariler (frerlar) yani
~övalyeler alt~yüz kadar frenktir. Bu frenkler n~mlara çok zulüm
ederler. Hatta baz~lann~~öldürdükleri halde ne k~sas edilirler ve nede
diyet verirler; rum kad~nlarma ve rum çocuklar~na taarruz ile zina
ve livata yaparlar, mallar~n~~gasbederler ve daima dövmek ve sövmek
suretiyle bunlara eziyet ederler; bu hallerden dolay~~rumlar bunlara
kar~~~di~~bilemektedirler. Buraya müslüman askerleri gelecek olurlarsa kale içindeki rumlar, müslümanlara yard~m ederler; maamafih
fetih Allah~ n elindedir; asker ve mühimmat esbab-~~âdiyedir.
Vallahi burada o kadar mal vard~r ki ak~l onu sayamaz; fakir
izah edeyim:
Her nasran'i frenk ki sair kalelerden gelip buraya girer ve kendisinin orada efrari yani muharib asker kaydedilmesini arzu edip gö~süne salip takmas~n~~isterse yüz dinar (alt~n) verir; bu yüz dinar
Yahya aleyhisselâm (Sen Jan) nam~na, bir adam boyunda alt~ndan yap~lm~~~ Sen Civan nanundaki sanem has~ lât~~meyan~na konulur.
Bu sanem [put-Salib] üzerinde hesaps~z gayet k~ ymettar mücevherat
vard~ r. Maahâza bu mücevherat her sene frenk hükümdarlar~~ ve
beylerinin memleketlerinden gönderdikleri di~er cevahirle tebdil
olunur; sanemin üzerinden kald~r~lan mücevherat bu saneme mahsus
hazineye konulur. Korsanlar~ n ganimet olarak getirdikleri mallar~n
da ö~rü bu Sen Civan'a nezrolunur.
Vallahilâz~m bu fakir gözlerimle her ay gördüm ki Rodos'a daima ganimet gelir; bu hal 767 (1365 M) senesinde Akkâ kalesinin
fethinden beri devam etmektedir; çünkü Akkâ sahibi kaç~p Rodos'u
imar ve tahkim et~ni~tir 8. Daha bundan belig bir misal zikredeyim
ki burada ferarilerden (frerlerden=Sen Jan ~övalyelerinden) birisi
vefat edecek olursa veyahut kale i~ lerine bakan ümeradan Kemendor
(kumanbatör) denilen birisi ölürse mallar~n~ n hepsi Sen Civan nam~na
8 Mektu b sahibi Ebu Bekir Dar ân rnin bu 767 hicret tarihini AkIcd'nu
~~
zabt~~tarihi olarak göstermesi yanl~~t~r; çünkü daha yukar~da makalenin ba~~ndaki
birinci notta görüldü~ü üzere Akkâ bu ~övalyelerin elinden 690 h 1291 senesinde
zabtedilmi~tir. 767 tarihi olsa olsa F ilip Dömeziyer'in tahrik etmi~~oldu~u bir
haçl~~ordusunun bu (767 h 1365) tarihinde Isk~nden'yeyi i~gali üzerine vulcua gelen
mukabil hareket tarihi olabilir. Memli~k Sultam, bu hadise sebebiyle Anadolu'daki
Türk beylerine de nâmeler göndererek onlar~~haçl~lara kar~~~cihada tahrik etmi~tir.
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h~ fzolunur; Vallahi Sultan Efendimiz, burada bir kemendor öldü,
seksen bin dinar b~ rakt~~ve hepsi Sen Civan'a kald~r~ld~ . Bunlar~n Sen
Civan nam~ na bu paralar~~h~ fzetmeleri bunlarla islam memleketlerini
zabtedecekleri kanaatinden ileri gelmektedir; bu paralar~~ askeri
i~lere sarfedeceklerdir.
Rodos kalesinde ~ark~ n ve Garbin iddihar edilmi~~hazineleri
vard~r; bundan dolay~~ Sen Civan'~n mal~~Sultamn bu kaleyi fethetmek
üzere sarfedece~i maldan kat kat ziyadedir; ~ ehirdeki mallarda mücahidlerindir. Bilfarz burada mal olmad~~~~teslim edilsin. Adan~n
fethi sebebiyle müslümanlar~n, kâfirlerin ezas~ ndan kurtar~lmalar~~
yüzünden has~ l olacak manevi savab müminlere kâfidir; bâhusus
ki bu fetih taayyün etmi~~ve vacib olmu~ tur.„
Ebu Bekir Dara nrnin mektubunun tercümesi burada bitti.
Rodos'u alma te~ ebbüsü Fatih Sultan Mehmed zaman~nda muvaffak olamam~~~ve ~ kinci Bayezid zaman~ ndaki Kemal reis'in
denemesi de akim kalm~~t~r. M~s~r ve Suriye'nin al~nmas~ndan sonra
devlet adamlar~ ndan baz~lar~n~ n Yavuz Sultan Selim'i de Rodos
fethine tahrik ettikleri görülüyor; tarihin kayd~na göre Sultan Selim bunlara "Rodos'u zaptetmek için ne kadar barutunuz var ve kaleyi elde
etmek için de ne kadar zaman lâzzmd~r ?" diye sormu~~onlar da dört ayl~k
barutumuz var demi~ler. Bu cevaba can~~ s~k~lan Padi~ah:
— Ceddim Sultan Mehmed zaman~nda Rodos'un al~nmas~n~n mahcubiyeti hâlâ devam edip dururken siz bu mahcubiyeti iki kat yapmak m~~istiyorsunuz? dört ayl~ k barut hiç yeter mi? benim de bulunmam~~arzu etmektesiniz ;
giderim, fakat eli bo~~dönersem birinizi sa~~b~rakmam ; oran~n zabt~~dört ayl~k
bar~~tla de~il iki kat~n~~sarf etmekle mümkün olursa ne mutlu!" demi~~9.
Kanuni Sultan Süleyman'~ n cülusunu müteakib Papa
Onuncu Leon, Protestan mezhebini meydana ç~karan Lüter
ile mücadele halinde bulunuyorlard~. Rodos'un ~övalyeler elinde
bulunmas~~bilhassa Do~u Akdeniz'in daimi surette lâtinlerin nüfuzu
alt~nda kalmas~n~~ mi~cib oldu~undan Do~u Akdeniz'de tamamen
kendi hâkimiyetini tesis etmek isteyen genç hükümdar, vezir Mustafa ve Denizci Kurdo ~lu'nun de te~vikleriyle Rodos'un zabt~na
karar verdi; nihayet alt~~ ay ~iddetli muhasara ve müteaddit hücumlardan sonra 24 Kas~m 1522 da Rodos al~narak Yavuz Sultan
Selim'in dört ayl~ k barutun kalenin fethi için yeter olmad~~~~hakk~ndaki mütalaas~ n~n isabeti anla~~ld~.
9

Tacüttevarih'in ilâvesi Seli~nniime'den hülâsa (s. 618 ).

