PREVEZE MUHAREBESINE ILI~ KIN BELGELER
(Muharebenin 440. y~ldönümü dolay~s~yla)

AMIRAL AFIF BOYCKTU~RUL
Ilimle ili~kisi az olan çevrelerde deniz tarihi "yaln~ z denizcilerin
tarihi" san~hr, deniz olaylar~n~n politika ve sava~~üzerindeki büyük
etkileri pek dü~ünülmez. Bu olaylar tarih kitaplar~~içine sadece olay
ve hamaset örne~i olarak konur I. Yaln~z bizim de~il, yabanc~~devletlerin de tarih yazma anlay~~~~ ta ~~890 y~l~na kadar bu biçimde geli~mi~tir.
Bunun birinci nedeni insano~lunun yarad~l~~~karakteridir.
Insano~lu serüven sever bir yarad~l~~tad~r. Topraklar~n al~nmas~,
~ehirlerin yak~l~p y~k~lmas~, yüzbinlerce esirin al~nmas~~ya da askerin öldürülmesi onun ruhunu daima ok~am~~t~r. Denizleri, topraklar
gibi i~gal etmek ola~an de~ildir. Bundan ötürü deniz sorunlar~na,
uzak milletlerin kamuoylar~~"deniz satveti", "deniz kudreti" ve
"deniz ilgi ve ç~karlar~" gibi denizci terimlerine pek iltifat etmezler.
Ço~unlukla sava~larda ya da sava~lardan sonra sorarlar: "Nedir
bu donanma, limanlardan ç~k~p yine kalkt~~~~limana dönüyor. Harcad~~~= paralar bo~ una gitmiyor mu? Ya da gitmedi mi? 2.
Bu soruyu Birinci Dünya Sava~~ nda denizci olan Ingiliz kamuoyu
bile sormu~tu 3. Bundan ötürü denizciler, bazen, stratejik bir gerek
olmadan da, sava~~sonuna kadar, s~ rf kamuoyu nezdinde deniz kuvvetlerinin itibar~ m korumak için deniz muharebesi yaparlar. Birinci
Dünya Sava~~n~n Iskajarak muharebesi (~ ngilizler Yutlad muharebesi
derler) böyle bir amaçla yap~lm~~t~r. Türk deniz edebiyat~ na girmemi~~
olmakla beraber dünya denizcileri bu çe~ it muharebelere "~eref
muharebesi" ad~n~~takrru~lard~r 4. Ikinci Dünya Sava~~nda da Japonlar
Etrafl~~bilgi almak için bak~~n~z: Yedinci Tarih Kongresi; kongreye sunulan
bildiriler Cilt II, sayfa. 1020 (Amiral Afif Büyüktu~rul kongreye sunulan bildirisi)
1973, Türk Tarih Kurumu yay~n~.
2 Amiral Da Zara: Marina Italiana Nella Seconda Guerra Mondiale (Ikinci
Dünya Sava~~ nda Italyan Deniz Kuvvetleri): On söz.
3 Amiral Güstav Lutzow: Deniz Harp Akaciemisinde verdi~i ders notlar~~1938.
4 Amiral Moreno: ~kinci Dünya Sava~~nda Deniz Sava~~~Cilt III, Livirno 1946.
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ellerinde sa~lam olarak kalm~~~olan bir kruvazör ve birkaç muhriple
Amerikal~lar~n dev donanmas~na kar~~~ ~eref muharebesi yapt~lar 5.
Ayn~~sava~~sonlar~nda cepheye hareket eden Alman denizalt~lar~~bir
daha geri gelmez olduklar~~zaman bile deniz kuvvetlerinin personel
dairesinde 8o 000 Alman deniz subaym~n "Biz de derlizalt~c~~olmak
istiyoruz" diye dilekçeleri vard~~6 .
Ikinci neden, XVI. yüzy~ldaki deniz mücadelelerinin biçimidir: Çünkü bu dönemde deniz mücadelesi bar~~~zaman~nda bile
sürdürülmektedir. Bu mücadele stratejik bir hedef seçmeden denizyollar~na ve k~y~lardaki ticaret merkezlerine sald~r~larda karakter
almaktad~r. Bunun yan~nda kürekçi ve pazarlarda satacak esir toplamak da ikinci hedefi kurmaktad~r. Italyan Denizci Cumhuriyetlerinin denizcileri, ald~klar~~maa~lar, ganimetlerden ald~klar~~paylardan
çok az oldu~u için, daima muharebe yapmaktan kaçnup denizyollar~na
ve ticaret merkezlerine sald~rmay~~öngörmü~lerdir 7 . Bu ganimetlerden
Venedik senatörleri de pay ald~klar~~için donanma komutanlarma
tereddütlü emirler vererek onlar~n deniz muharebesi yapmalar~n~~
önlemi~lerdir. Örne~in; Fatih'in Istanbul'u almas~~ s~ras~nda Venedik
donanmas~~E~riboz Adas~na kadar gelip orada oyalanm~~~ve muharebe
yapmam~~t~ r 8.
Bundan ötürü tarih yazarlar~~ta ~~8go y~l~na kadar deniz olaylar~n~~
tarih üzerinde etkisiz sanm~~lar ve yazd~klar~~ tarih içine bu olaylar~n etkilerini koymam~~lard~r. Daha do~rusu bu etkileri incelemeyi
lüzumsuz saym~~lard~r.
Üçüncü neden, kara ve deniz muharebeleri aras~ndaki karakter
ayr~nt~s~d~ r: Kara sava~lar~~toprak üzerinde yap~ld~~~~için pek çok
ve sürekli muharebeleri kapsarlar. Bu muharebelerdeki taktik ve stratejik dersler derhal ve do~ruya çok yak~n saptand~~~~gibi, bir muharebeden ç~kar~lan yanl~~~dersler ikinci bir muharebede derhal
düzeltilir. Böylece kara kuvvetleri sava~lardan belirli derslerle ç~karlar.
Deniz sava~lar~nda ise, denizler i~gal edilemedi~i için etkiler ve dersler
hemen belli olmamaktad~r. Deniz muharebelerinde yanl~~~olarak ç~ka5 Amiral Moreno: Ad~~ geçen yap~t ve cildi.
° Amiral Kurd Assmann: Almanyan~n kader günleri.
7 Profesör Camillo Manfroni: La Storia Deha Marina Italiana - Italyan Deniz Kuvvetleri Tarihi, Cilt III, k~s~m XIX.
8 Profesör Camillo Manfroni: Ad~~ geçen yap~t ve k~s~m.
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r~ lan dersler pek çoktur. Ders 'ç~kar~lmas~~bazen y~ llar ve hatta yüzy~llar sürebilir 9 . Bunun en iyi örne~ini kendi tarihimizde bulabiliriz :
Osmanl~~devleti, imparatorlu~unu deniz olaylar~n~n büyük etkisiyle
kurdu~u ve bu imparatorlu~u deniz olaylar~n~n fena de~erlendirilmesi
yüzünden kaybetti~i halde bu gerçek bugün bile anla~~labilmi~~
de~ildir.
1890 y~l~, deniz politikalar~~kadar, tarih ara~t~rmas~~konusunda
da en büyük devrime sahne olmu~tu. Amiral Mahan, yazd~~~~iki
kitapla n, deniz olaylar~n~ n tarih üzerindeki etkilerini ortaya koymu~ tu. Diyecekti ki: "Avrupa k~tas~ nda imparatorluk kurmu~~olan
Napoleon tekmil ordusunu k~~~aylar~nda Moskova önünde karlara gömecek kadar aptal de~ildi. Ne yaps~ n ki, haziran ay~~için
haz~rlad~~~~Çarl~k Rusyas~na sald~r~, Balt~k deniz yollar~ n~n Ingiliz
donanmas~~tarafindan kesilmesinden ötürü, cephe, zaman~nda haz~rlanamam~~~ve sald~r~~ k~~~aylar~na kalm~~t~".
Italyan profesörü Camillo Manfroni'den de ~u sat~rlar~~okuyacakt~k : "Uzun yaz~lar~m okuyucuyu s~ kacakt~r ama; Akdeniz sava~~n~n Avrupa sava~~~üzerindeki büyük etkisini belirtmek için bunlar~~
yazmaya zorunluk duydum" n.
Nihayet, üçüncü tarih kongremizde ~öhretli ~ngiliz tarihçisi
Hones Runciman'~ n bildirisine gelmekteyiz : "Anadolu sular~ndaki
deniz harplerinin tarihine nadiren dikkat harcanm~~t~r
Mahan ve Manfroni'nin yazd~~~~kitaplarm, istibdat dönemi
ko~ullar~ndan ötürü sm~rlar~ nuzdan içeri girmemi§ olmas~, tarih ara~t~rmas~~yapmak ve tarih yazmak konusunda çok geri kalmam~za
neden olmu~~olmal~d~r 13. Bu kültürsüzlü~ün etkilerini Istiklâ1 Sava~un~z~n politikas~nda bile görebiliriz : K~y~lar~m~z~n burnu ucunda
bulunan Ege adalarnun Milli Misak s~n~ rlar~~ d~~~nda b~rak~lmas~~
9 Amiral Loyke: Deniz Harp Akademimizde verdi~i ders notlar~ndan
10 Amiral Mahan'~n 1890 y~l~nda yazd~~~~birinci kitap: Sea Power upon
History - Tarih Boyunca Deniz Kuvveti... 1892 y~l~nda yazd~~~~ikinci kitap: Sea
Power upon French Empire and Revolution - Deniz Kuvvetlerinin Frans~z Imparatorlu~u ve ink~lab~ ndaki etkisi.
Camillo Manfroni: Italyan Deniz Kuvvetleri Tarihi Cilt III,
12
Üçüncü Tarih Kongresi - Kongreye sunulan bildiriler Sayfa. 156 (Hones
Runciman: Deniz kuvvetinin ortaça~daki rolü. 1948 Türk Tarih Kurumu yay~n~.
13 Sultan Hamid II. Ingiliz ansiklopedisinin bile yurda sokulmas~m
yasaklam~st~r (Bak~ ruz: Emrullah Nutku: Denizlere özlem. Sayfa 49). 1977 Su yay~nlar~.
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gibi... Esasen Harp Akademilerinde de benim ö~retmen oldu~um
tarihe kadar (1962 y~l~) bu adalar~ n Anadolu savunmas~~üzerindeki
etkileri ö~retilirdi de, memleketimizin hayat yolu olan Ege deniz
yollar~~üzerindeki etkileri hep karanliklarda b~rak~l~ rd~~14. Bunun
nedeni ise, bu yüksek müessesedeki ders program ve müfredatuun
yabanc~~uzmanlar~ n tavsiyeleriyle yap~lm~~~olmas~yd~. Yabanc~~uzmanlar ise, yüzlerce y~l öncesinden beri kültürden yana bizleri
uyand~rmamay~~kendilerine gelenek olarak alm~~lard~~".
Bu temel dü~üncelerle Profesör Camillo Manfroni'nin "Italyan
deniz kuvvetleri tarihi" adl~~kitab~n~n, Istanbul'un al~nmas~ ndan
Lepanto muharebesine kadar olan olaylar~~kapsayan üçüncü cildini
say~n ara~t~rmac~lara aynen sunmay~~lüzumlu mütalaa ettim ve hatta
bunu tarihçi olarak bir hizmet sayd~ m. Profesörün kitab~~Italya'n~n çe~itli ~ehirlerindeki ar~ ivlere ve özellikle bu ar~ivlerde bulunan zaman~n
mektuplar~na dayanmaktad~r. Profesör, 1895 y~l~ndan itibaren Italyan
deniz subay okulunda ö~retmenlik yapm~~~olup, kitab~n~~da 1897
y~l~nda yazm~~t~r. Yap~t~n ta~~d~~~~de~er kar~~s~nda Roma'daki "Italyan Periodiks Fenni ve Ilmi Ara~t~ rma Enstitüsü" kitab~~1970 y~l~nda
tekrar bast~rm~~ ur. Ben bu kitab~ n, muharebenin 440. y~ldönümü
ili~kisiyle, yaln~z "PREVEZE MUHAREBESI" k~sm~n~~ara~t~rmac~lar~m~za sunaca~'~m.
Kitab~ n metni içinde ve özellikle mektuplarda yazar baz~~fikirleri, XVI. yüzy~l yaz~~biçiminden ötürü, Latince, Frans~zca, Almanca ve Ispanyolca yazm~~t~r. Amac~~belli olmaktad~r: Ifadelere
tam biçimde sad~ k kalmak... Bunlar~~dilimize çevirecek bir dost
bulamad~~~ m için ben de onlar~~Latince, Frans~zca, Almanca, Ispanyolca olarak koydum. Çünkü tan~d~ k profesörler bile "Bunlar XVI.
yüzy~l dili" gerekçesiyle dilimize çeviremediler. Nitekim Prof. Manfroni de ayn~~nedenden ötürü bunlar~~Italyancaya çevirmerni~ti.
Bununla beraber, kaba bir çeviri mektup metinlerinin esasen kitap
metni içinde var oldu~unu göstermektedir.

ig Bak~n~z: Ali Fikri: Iktisadi ve istatistiki co~rafya (1929, Harp Akademisi
yay~n~).
Pierre Renowin : (Paris Üniversitesi tarih profesörü) Birinci Dünya Sava~~~
(Kitab~n birinci k~sm~) Türkçesi; Alt~n kitaplar koleksiyonunda yay~nlanm~~t~r.
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XVI. yüzy~l ba~~nda Avrupa ve Akdeniz'deki durum
Profesör Manfroni'nin yaz~lar~na ba~ lamadan önce, Preveze
deniz muharebesinin yap~ld~~~~XVI. yüzy~ l ba~~ nda Avrupa ve
Akdeniz'deki durumu k~ saca gözden geçirmek, taraf~m~zdan, zorunluk
olarak görülmü~ tür. Çünkü Akdenize egemen olmak mücadelesi
bu dönemde ba~lad~~~~gibi tekmil Avrupa devlet ve prenslikleri de
daha uygun bir devlet yönetme biçimini bulmak için bu dönemde
çabalara ba~lam~~ lard~r 16 . H. G. Wells bu döneme "Genç ~mparatorluklar dönemi" diye bir de ad takm~~t~ r. Çünkü Kanuni Sultan
Süleyman 26, Be~inci Charles 16, Birinci François 21, Sekizinci Henry
18 ya~~ nda hükümdar olmu~ lard~r. Bunlar~ n hepsi de enerjik, at~lgan
ve büyük hedefler pe~inde ko~an ki~ilerdir.
Ara~t~ rmaya en büyük ve geni~~emel sahibi Be~inci Charles'ten
(1500 — 1558) ba~ larsak 17 bu ki~i 1516 y~l~ nda Ispanya'ya kral olmu~,
evlenme yoluyla 1519 y~ l~ nda Almanya'ya imparator olup Aragon
Krall~~~m al~p Napoli ve Sicilya üzerinde nüfuz hakk~~kazanm~~t~r.
Bundan ötürü Prof. Manfroni kendisini daima "Imparator" diye
anacakt~r.
Be~inci Charles'in deniz konusunda Do~u Akdenize geçmek diye
bir emeli yoktur. Lakin Türklerin de Bat~~Akdenize geçmesine raz~~
olmamakta ve en çok rahats~zl~~~~Barbaros Karde~ lerden duydu~u
için Kuzeybat~~Afrika k~y~lar~n~~elde etmeye çal~~maktad~r. Bat~~Akdenizi, Do~uya kar~~~güvenlik sa~lamak için de Malta ve Trablusgarb~, Rodos savunmas~nda yapt~klar~~ savunma tekni~i ile ün yapm~~~ve
buna mukabil k~ tada da herhangi bir hedef gütmeyen Rodos Sövalyelerine vermi~tir. Art~ k Rodos Sövalyeleri "Malta Sövalyeleri" diye
ad alm~~lard~r.
Be~inci Charles'in k~ tadaki problemleri Martin Luther'in icad etti~i ve önder oldu~u Protestan'larla Katolikler aras~ndaki mücadeleleri
çarelendirmek"; Italyan yar~madas~~üzerindeki küçük küçük Italyan
le H. G. Wells: K~sa Dünya Harbi Tarihi (Ziya Ishan çevirisi) Sayfa 266,
Varl~k yay~nevi, 1950.

" Ingilizlerin Charles V dedikleri imparatora Frans~zlar Charl Guint, Almanlar Karl. V, Italyanlar Carlo. V., Ispanyollar da Karlos derler.
18
Be~ inci Charl hiç Almanca bilmeyen bir Alman imparatoru oldu~u gibi
Alman milletinin ço~unlu~unun hem de büyük ço~unlu~unun aksine olarak mezhebi de Katoliktir.
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cumhuriyet, prenslik ve krall~klar~m kendi nüfuzu alt~ na alabilmek;
Birinci François'n~ n Kuzey Italya'ya yapt~~~~sald~r~lar~~durdurabilmektir.
Bundan ötürü k~tada seçti~i hedefleri Akdeniz ile yak~ndan
ilgili görmü~~ve Akdeniz egemenli~ini kazanmak mücadelesini sürdürmeye ba~lam~~t~r.
Birinci Fronçois, Be~ inci Charles'in Avrupa'n~ n tek hâkimi olmak
politikas~na kar~~~oldu~u gibi, Kuzey Italya topraklar~ na da göz dikmi~~
ve Milano, Savoia dukal~ klanyla, Cenova Cumhuriyetini nüfuzu
alt~na al~ p buralara birer vali atam~~t~r. O da sorunlar~n~~çarelendirmek olas~l~~~n~~Bat~~Akdeniz sorunlar~n~~çarelendirmekte bulmu~~ve
Frans~zlar~n henüz denizlerde yeti~memi~~olmalar~ndan Cenevizli
Denizci Andrea Doria'y~~büyük para mukabilinde filosuyla beraber
hizmetine alm~~t~ r. Fakat, Prof. Manfroni'nin yazd~~~ na göre bu
~ öhretli denizciye, kendi getirdi~i ganimetlerden "Bunlar devletin
mal~d~ r" gerekçesiyle pay vermedi~i ve bol bol hakaretler ya~d~rd~~~~
için Andrea Doria'y~~konturat~n~ n tamamlanmas~~sonunda Ispanya'ya, yani daha çok para veren Be~ inci Charl'a kapt~rm~~t~r. Bu
kaç~~ ta Cenova'daki Frans~ z valilerinin Ceneviz'lilere sert muamele
yapmalar~~da etkili olmu~ tur. Çünkü Cenevizliler bu denizciye kendilerini Frans~zlar~n elinden kurtaracak tek ki~i olarak bakmaktad~rlar. Nitekim Imparator Birinci François sava~~nda Cenova Frans~zlar~n elinden kurtar~ ld~~~~zaman halk Andrea Doria'y~~"Büyük kurtar~c~ " diye anmaya ba~lam~~t~r.
Birinci François esaretten kurtulduktan sonra Andrea Doria'dan intikam almak için, H~r~stiyanlarca az~ h bir haydut tan~ lan
Barbaros'u hizmetine almak çabas~na dü~tü~ü gibi, Be~inci Charl'dan
intikam almak için de Kanuni Sultan Süleyman'la gizli bir ittifak
yapmak yoluna girmi~ tir. Prof. Manfroni bu gizli ittifaka "Bir H~ristiyan devlet ba~ka bir H~ ristiyan devletle sava~mak için nas~l olur da
Müslüman bir imparatorlukla ittifak yapar" gerekçesiyle "~tikads~z
ittifak" ad~n~~vermi~~ve bu konuda Italyan Deniz Kuvvetleri dergisinin Temmuz 1896 say~s~na uzun uzun yaz~lar yazm~~t~r.
Sonuç olarak Be~inci Charles gibi, Birinci François da k~tada
saptad~~~~hedeflere ancak deniz mücadelesini kazanarak varabilece~ini
dü~ünmü~ tür.
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Italyan Cumhuriyet ve Prenslikleri içinde özgürlü~ünü koruyabilen tek cumhuriyet, donanma ve deniz ticareti sayesinde, Venedik
Cumhuriyetidir. Venedik Cumhuriyeti, bu dönemde, tekmil Italya'y~~
Ispanya ve Fransa nüfuzundan kurtarmak emelindedir. Fakat deniz
ticareti konusunda di~er cumhuriyetlerle rekabet ve sava~~halinde
oldu~u için, onun bu hareketini, öteki Italyan Cumhuriyet ve Frenlikleri bir istilâ emeli olarak mütalaa etmekte ve Venedik'e kar~~~
koymaktad~ rlar. Prof. Manfroni'ye göre özellikle Floransa Dukal~~~~
Venedik'in kazand~~~~prestiji kendi üzerine çevirmek için ta Fatih
Sultan Mehmet zamarundan beri Türklere, Venedik aleyhtar~, casusluk etmekte ve ona silah ve malzeme satmaktad~r. Bu konuda
Papa'n~n yasak emirlerini bile dinlememektedir. Daha sonra da Italyan Cumhuriyetleri birle~ik olarak Osmanl~~Devletine ba~vurmu~lar;
böylece Fatih'in Italya harekat~~yapmas~n~~hem te~vik etmi~ler hem
de kolayla~t~rm~~lard~r.
Papa nüfuzunu kaybetmi~~bir makam sahibi olarak, çok istemesine
ra~men H~ristiyan devlet ve prensliklerini Osmanl~~Devleti aleyhine
birle~tirememektedir. Gerçi H~ ristiyan devletler daveti (ça~~r~y~)
kabul edip konu~ma masas~na oturup bol bol vaatler yapmaktad~ rlar.
Fakat bu konu~ ma ve vaatleri entrikalar içinde yapmakta; sonradan
bu vaatlerinin hiçbirini tutmamaktad~ rlar. Venedik'in iki kez tecrübe
etti~i üzere, Italyan devletleri, Venedik bask~lar~ ndan kurtulmak
için onu ittifaka ça~~rmakta ve fakat sava~~ba~lad~ktan sonra onu
Osmanl~lar kar~~s~nda yaln~z ba~~na b~rak~p silahl~~mücadeleye
kat~lmamaktad~rlar. Üstelik sava~~ya da harekâttan sonra da Venedik'e
bol bol suçlar ve ithamlar ya~d~rmaktad~ rlar.
Böylece hem Be~ inci Charles hem de Italyan Cumhuriyet ve
dukal~klar~n~n ana hedefi Osmanl~~donanmas~n~~imha etmek yan~nda
Venedik deniz kudretini de zay~flatmakt~r.
Nihayet Be~inci Charles, François'n~n Kanuni ile anla~mas~na
kar~~~olarak, büyük kurnazl~k göstermi~, Osmanl~~Devletinin ba~~na
Iran'~~ musallat etmi~tir. Osmanl~~Devletinin Iranla sava~~halinde
bulunmas~~Avrupa'ya rahatl~k getirecek san~lm~~t~r. Bunun için yeni
Papa Paolo VIII, eskisinden daha kurnaz davran~ p ilk önce Ispanya
ile Fransa'y~~bar~~t~rm~~, Sonra da Osmanl~~Devleti aleyhine ittifak
kurmak çarelerini ara~t~rmaya ba~lam~~t~ r. Onu bu biçimde hareket
etmeye götüren olay, ecdad~ ndan esasen büyük bir imparatorluk
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teslim alan Kanunrnin Barbaros Hayrettin'i hizmetine alarak nüfuzunu, Be~inci Charl'~n göz dikti~i, Kuzeybat~~Afrika k~y~lar~na kadar
uzatmas~~ve Macaristan' istilâya ba~lamas~, sonra da Viyana'ya kadar
Avusturya'y~~almay~~hedef almas~d~r.
XVI. yüzy~l ba~lar~nda Akdeniz'in ~öhret yapm~~~iki büyük
denizcisi Barbaros Hayrettin ve Andrea Doria'd~r. Bunlardan Barbaros Hayrettin (1473 — 1546) denizde do~mu~, büyük karde~i Oruç'un
ekolünde (okulunda) yeti~mi~, denizde büyük stratejik ve taktik bilgilere sahip olmu~, Oruç'un bütün seferlerine kat~lm~~, ~~o Ekim 1518
tarihinde de, Oruç'un ~ehit olmas~yla Cezayir'e ba~kan olmu~tur.
Kendisi politikada da mahir, sekiz yabanc~~ dil bilir ve zaman~n en
gereksinimi olan meteorolojik ko~ullar~~çok iyi bilip ne zaman f~rt~na
ç~kaca~~n~~ne zaman rüzgâr~n kalaca~~n~~gayet güzel tahmin eden ve
en ufak girinti ç~k~nt~sma kadar tekmil Akdeniz'i çok iyi bilen bir
denizcidir. 15 May~s 1519 tarihinde de Osmanl~~hizmetine girerek
Cezayir'e beylerbeyi olmu~tur. Bu tarih Yavuz Sultan Selim'in hükümdarl~~~~ve M~s~r'~~Osmanl~~Devletine katt~~~~döneme rastlar ".
Ilk önce Birinci François'dan sonra da Be~inci Charles'dan
hizmet teklifi alm~~~ve her iki teklifi de reddetmi~tir. Özellikle Be~inci
Charles'~n önerisi, sonradan Manfroni'den de ö~renece~imiz gibi
Preveze muharebesine tekaddüm eden tarihlere rastlar.
Kanunrnin ça~~r~s~~üzerine Istanbul'a geldi~i zaman, Prof.
Manfroni'nin anlatt~~~na göre 20 Osmanl~~vezirleri ya da denizcileri
"Bu, bal~kç~~kay~klanyla küçük ticaret gemilerini yakalamakla geçinen
hayduda galilerimizi nas~l teslim edebiliriz?" gerekçesiyle onun derya
kaptan~~olmas~na mani olmaya çal~~m~~lar. Nihayet Sadrâzam (Ba~bakan) ~brahim Pa~a'run dört ay süren çabas~yla onun emrinde
çal~~maya raz~~ olmu~lard~r. Derya Kaptan~~oldu~u tarih 5 Nisan
534'dÜr 21.

Andrea Doria (1468 — 1560) da denizde do~mu~~ve kendi
kendisini yeti~tirerek Barbaros ayar~nda kudretli bir denizci olmu~tur.
Aile ecdad~~gibi o da kendi servetiyle yapt~~~~donanma ile, para
19 Tar~k Y~lmaz Öztuna: Türkiye Tarihi Cilt V, Sayfa. 97-104'de ayr~nt~ l~~
bilgi vard~r.
20 Profesör Manfroni'nin Hoca kalfa ad~yla takdim etti~i Kâtip Çelebi'den
ald~~~~bilgi.
21 General Ivo Luzzati: Andrea Doria adl~~ kitab~nda verdi~i bilgi.
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mukabilinde çe~itli devletlerin emirlerinde çal~~m~~t~r : ~lk önce
Papa, sonra Birinci François, daha sonra Be~inci Charl 22 .
Andrea Doria Be~inci Charl taraf~ndan verilen prenslik payesine yükselmi~tir. Deniz hareketlerinde büyük servet toplam~§ ve
Cenova'da bugün de turistlerin ilgi ile gezdikleri kocaman bir saray
yapt~rm~~t~r: Fussoli Saray~.
Bu ön bilgilerden sonra Prof. Camillo Manfroni'nin Preveze
deniz muharebesine ili~kin olarak yapt~~~~de~erli ara~t~rmaya geçebiliriz:
1538 Büyük ittifak~~ve Preveze muharebesi :

Monsone mütarekesi 23 tam da, ilk kez, ~spanya — Venedik
ittifak~na kar~~~sava~~yapaca~~~bir s~rada Kanuni Sultan Süleyman'~~
de~erli bir yard~mdan yoksun b~rakm~~t~. Çünkü bu ~ehirde ~spanya —
Frans~z mütarekesi yap~lm~~~ve Papa, Malta ~övalyeleri ve Italyan
yar~madas~ndaki ufak devletler Venedik de dahil oldu~u halde Osmanl~~Devletine kar~~~bir ittifak yapmak yoluna girmi~lerdi.
E~er aralar~nda büyük H~ristiyan devletlerinin birle~ik donanmasnun harelât~m paralize edecek k~skançl~klar ve anla~mazl~klar
olmasa ve birbirlerine kar~~~da bulan~k durumlar almasalar, Osmanl~~
Devleti için birle~ik H~ristiyan donanmas~= yapaca~~~giri~imlere
dayanabilmek ola~an olamazd~. ~talya ve Ispanya'n~n savunmas~~ ve
H~ristiyanl~k itikadm~n zaferi için Akdeniz egemenli~ini kazanmak
hedefine yönelik bir çat~~ma yap~lacakt~. Fakat müttefikler yaln~z
sözde kalan bir ittifak yapacaklard~.
Be~inci Charles Venedik'ten korkuyor: onun durumunun bilinen
gereksiniminden ötürü ittifaka girmesinden ku~kulan~yor, Fransa'n~n
yapabilece~i tahriklere kap~larak son dakikada muharebe alan~ndan
kaçaca~~ndan ürküyordu. Son elli y~l içinde Venedik galilerinin ald~~~~
fena ~öhret (Gali: bir cins sava~~teknesi—Çeviren) Be~inci Charl'~n
tereddüt ve ku~kular~ n~n büyümesine neden olmu~tu. Onda Venedik'in
Imparatorun yar~mada üzerindeki otoritesini k~rmak için, Türkleri
kazanmak isteyece~i ku~kusu da vard~ . Öte taraftan Venedikliler
Bu bilgiyi Kâtip Çelebi'den alarak Prof. Manfroni veriyor.
ki~i, ~ehir ve memleket adlar~n~~ kendi dillerine uygun biçimde
de~i~tirirler. "Monsone"nin Fransa ile ~spanya aras~nda Pirene da~lar~~üzerindeki
geçit yolu üzerinde Monzon kasabas~~olmas~~gerekiyor.
22

23 Italyanlar
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de, özgürlü~ünü koruyabilen tek cumhuriyet olarak, ~mpataror'un,
cumhuriyeti y~kabilmek için Türklere yem edileceklerinden korkuyorlard~. Bundan ötürü her iki taraf da ittifak yapmaktan çekiniyor ve
ayn~~zamanda da Türklere kar~~~bu ittifak~n yap~lmas~n~~da istiyordu.
Arada nipotizmi (yani akraba kay~rmas~—Çeviren) gayet iyi
bilinen Papa Paolo III vard~ : Paolo III birbirine tamamiyle z~t
olan iki taraf~~birle~tirmek ve zorluklar~~yenmek suretiyle ha~metli
imparatorun ruhunu kazanmak ve onu kendi isteklerine vefa edecek
bir biçime sokmak çarelerini ara~t~r~yordu.
Bundan ötürü ittifak~~yapmak ve uzun örnürlü olarak sürdürmek
kolay olmayacakt~. E~er ba~da~t~r~lmas~~kolay olmayan bu iki hasm~~
birbirine ayn~~tehlike ba~l~yorsa bu iki has~m, sava~~ba~lad~ktan
sonra, kendi hesaplar~na göre dü~manla münferit (tek ba~~na) bar~~~
yapmak çarelerini ara~t~rabileceklerdi 24.
Paolo III, Venedik Büyükelçisi Contarini ve ~spanya Büyükelçisi Kont Aguilar aras~nda yap~lan tart~~malar uzun sürdü. Bu
tart~~malar daha çok bir y~l önce var~ lan geçici anla~man~n bütün
ayr~nt~lar~n~~ortaya döküp ittifaka kesin bir biçim vermeye yarayacakt~.
Ba~lang~çta dört zorunluk kar~~s~nda bulunuluyordu: Genel
kaptan (müttefik donanmas~~ ba~komutan~)'~n atanmas~ ; yap~lacak
sava~~n hedefi; sava~~harcamalar~n~n taahhüt edilmesi ve al~nacak
sonucun pay edilmesi...
Be~inci Charl, o tarihe kadar kendi ~öhretini aç~k biçimde kan~tlam~~~olan Andrea Doria'n~n genel kaptan seçilmesini önermi~ti.
Venedikliler, bir kez Ceneviz'li oldu~u için, sonra da Be~inci Charl'~n
vefah bir adam~~oldu~u için, bu öneriye tarafl~~olmamaktayd~lar.
Bir önceki sava~~olan Koron sald~r~s~nda Doria'n~n, Venedik'i sava~a sürüklemek için yapt~~~~kurnazl~klar~, ald~~~~ku~kulu durumlar~~
ve, as~ls~z oldu~unu sonradan belirtece~imiz, gizliden Barbaros ile
anla~m~~~oldu~unu hat~rlarm~t~. Bundan ötürü Venedik Senatosu
Charl'~n önerisine kar~~~ç~km~~t~. Bununla beraber Doria'n~n zaman~n
deniz adamlar~~aras~nda en büyük ad yapm~~~olmas~ndan ötürü
Büyükelçi Contarini, imparatorunun önerisini reddetmemi~~ve fakat
24 Venediklilerin Türklerle yapt~klar~~ bar~~~antla~mas~~için bak~n~z: Paruta:
Venedik Donanmas~~ Tarihi Cilt. III Sayfa. 339: Imparatorlu~un yapt~~~~bar~~~
antla~malarl için bak~n~z: DE LEVA: Be~inci Charl'~n belgeli Tarihi Cilt. III,
Sayfa 230 ve sonras~.
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muharebelere ili~kin olarak bütün kararlar~n bir "Sava~~Meclisi"
taraf~ndan al~nmas~n~~önermi~ ti. Bu öneriye göre Venedik, meclis
içinde, kendi genel kaptan~~ve ast komutanlanyla ; Papal~ k da Venedik
as~ll~~delegeleri tarafindan temsil edileceklerdi.
Sava~~harcamalar~n~n e~it paylar içinde yap~lmas~~ mant~ki
bir biçim olarak görünüyordu. Fakat Papa'n~n, sorunlardan di~er
devletler kadar ç~kar sahibi olmad~~~~gerekçesiyle bu karar~~protesto
etmesi kar~~s~nda onun, daha az ödeme yapmas~~uygun bulunmu~~ve
oldukça uzun tart~~ malardan sonra Paolo III'ün alt~da bir ödeme
yapmas~, kalan~n da Imparator (alt~da üç) ve Venedik (alt~da iki)
taraf~ndan ödenmesi karar alt~na al~nm~~t~. Buna kar~~l~k olarak
Papa da Venedik ve Imparatordan çifte kilise aidat~~almamay~~taahhüt
etmi~ti.
Birle~ ik donanmaya verilecek gemi say~s~ na gelince; Venedik'in
82, Imparatorun bir bu kadar ve Papa'n~n 36 gali vermesi saptanm~~t~.
Fakat Papa'~un galilerini, paras~~kiliseden verilmek ko~uluyla, Venedik
yapacak ve verecekti. Nakliye gemilerini Imparator tahsis edecekti.
Muazzam olan ç~ karma kuvvetleri de (50 bin ki~ i) imparator taraf~ndan verilecekti; ama bu kuvvetin harcamalar~n~~ e~it payh olarak
bütün devletler yapacaklard~ . Kara kuvvetlerinin ba~komutanl~~~n~~
Venedik tarafindan seçilecek ve ödenekleri verilecek Urbano Dukas~~
yapacakt~.
Sava~~hedefini seçmek konusunda görü~ler, do~al oldu~u biçimde,
a~~r tart~~malara neden olmu~~ve konu~malara kar~~~kl~klar getirmi~ti. Venedik, sava~~n Do~u Akdeniz'de yap~lmas~n~~önerirken
Imparator Kuzey Afrika k~y~lar~= hedef seçilmesini istiyordu. Venedik, Ege Denizi içinde sürekli bir korku içinde ya~ayan kolonilerini
kurtarmak ve eski kolonilerine tekrardan sahip olmak için Türk
donanmas~mn Do~u Akdeniz'de imha edilmesini istiyor; Imparator
ise barbarlara kar~~~Sicilya, Napoli ve Ispanya'da güvenlik sa~lamak
için Cezayir'e kar~~~harekât yap~lmas~ nda direniyordu.
Birbirine z~ t olan bu iki istek aras~ nda arabulucu yolu seçmek
için, ilk önce Türk donanmas~ mn imha edilmesine; ondan sonra
ayd~ nlanacak duruma göre kuvvetleri nerede kullanmak en uygun
mütalaa edilirse orada harekât yap~lmas~na ka~ ar verildi. Fakat
Barbaros Türk himayesine mazhar oldu~u için ilk önce Kanuni
Sultan Süleyman'~ n kudretinin imha edilmesi ya da kald~r~lmas~~
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gerekiyordu. Bundan sonra Berberiler pek kolay biçimde galip devletlere yem olabileceklerdi.
Öldürmeden önce arslamn lullar~m payla~maya kalk~~an müttefikler bir de ~öyle bir anla~maya varm~~lard~ ; Istanbul al~n~rsa Be~inci
Charl do~u Imparatoru ilân edilecek; Papa belirli bir egemenlik
elde edecek; Venedik eski kolonilerine sahip olacak, kalan avantajlar
da arada pay edilecekti 25.
Avrupa'n~n alt üst oldu~unu ve egoist bir egemenli~i durdurmak
için y~llardan beri birçok mücadeleler verildi~ini bilmekte olan diplomatlar~n pe~pe~e yapt~klar~~hatalar yüzünden Osmanl~~Devleti'nin
ola~anüstü kudretlendi~ini bilmezlikten gelerek Istanbul'u almay~~
hayal etmeleri oldukça acaipti. Bu diplomatlar~n hepsi de ittifak
içinde ne kadar çok anla~mazl~k konular~~oldu~unu da biliyorlard~.
Stratejik bir hedefin kesinlikle saptanmam~~~olmas~, komutanlara
kar~~~güvensizli~in büyük olmas~, tereddütlü bir pay plân~n~n sonradan ortaya ç~karabilece~i zorluklar, h~rslar, Venediklilerle Cenevizliler aras~nda sonradan ç~kmas~~ çok olas~~olan tecerrüt mücadeleleri,
rekabetler ve hatalar, Imparatorluk içindeki anla~mazl~klar... Bütün
bunlar Avrupa'n~n henüz gördü~ü muazzam deniz silâhlanmas~mn
ortaya ç~karaca~~~üzücü sonuçlard~.
Olanaks~z de~ilse bile çok zor olarak H~ristiyan devletler aras~nda içten bir anla~ma ya da birle~me fikri do~abilse Türklere ölüm
darbesi indirilebilir, onlar~n elinden Mora ve Afrika k~y~lar~~da kopar~labilir ve Osmanl~~Imparatorlu~u geçen yüzy~ldaki eski s~n~rlar~na
kadar geri at~labilirdi.
Böyle bir giri~imi Be~inci Charl yapmaz sa kim yapacakt~ ? Fakat
anlatt~~~m ko~ullardan ötürü bunlar~~istemek ve uzun ön~ürlü baz~~
avantajlar~n sa~lanmas~ n~~beklemek delilik olurdu.
Papa Paolo III bu gerçe~i anlam~~t~~ve çok acele olarak bu
duruma bir çare bulmak istemi~ti. Tek çare olarak Birinci François
ile Be~inci Charl aras~nda çok sa~lam bir bar~~~kurdurmak gerekiyordu. Böyle bir giri~imde bulunman~n da mutlu sonucu sa~l~yabilece~i dü~ünülüyordu. Benim yaz~~ plân~m~n içine Nis mütarekesini,
Papa'run neden ötürü bu mütarekenin çabukla~ur~lmas~~için çaba
harcad~~~n~~ve a~~lmas~~gereken zorluklar~~belirtmek girmiyordu.
25

DU MONT'un yap~t~nda (K~s~m II Cilt. IV) Ittifak belgesi yay~nlanm~~t~r.
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Sadece son dakikaya kadar rastlanan bu a~~r zorluklar~n sürdü~ünü belirtmekle yetinece~im. Ilk önce Andrea Doria, Imparatoru
almak üzere, filosuyla Barselona'ya giderken Frans~z galileri kendisini
altm~~~mil kadar izlemi~ti 26 . Sonra Imparatorla birlikte Cenova'ya
dönerken yine Frans~zlar~n ~~2 galisiyle kar~~la~m~~~ve bu galilerin
Imparator forsunu selamlamamalar~ndan ötürü ve hatta ku~kulu hareketlerde bulunmalar~ndan ötürü, yan~ ndaki konvoy gemilerini uzakla~t~rarak, onlara ate~~açmaya zorunluk duymu~ tu. Konvoy su ikmali yapmak üzere Hyeres yolundayd~~27. Muharebe Çetin ve öldürücü oldu. Bir
tanesinin içinde Saint — Blanchard'~n (Frans~z ba~~kaptan~~— Çeviren)
karde~i bulunan iki Frans~ z galisini musadere etti. öteki Frans~z
galileri kurtulmu~lard~ ; ama verdikleri zararlar da büyük olmu~tu.
Dostça ba~lamas~~ gereken konu~malar~n ba~lang~c~, böylece,
üzücü olmu~tu. Daha fenas~, bu olay, bar~~~konu~malar~n~n yap~lmakta oldu~u bir s~rada ortaya ç~km~~t~. Çünkü Be~inci Charl Villafranca'ya dernirlemi~~olan galisinden karaya ç~kmay~~reddetmi~~ve
daima ku~ kulu bir durum alm~~t~ . Papa Paolo III, Savoia Dukas~n~n
korkusundan Nis ~ehrine girmemi~ti. Birinci François da ~ehrin
d~~~nda kalm~~t~~28 . Böylece iki has~ m taraf birbirini görememi~ti.
~~o y~ll~k mütareke de a~a~~~yukar~~zor kullanarak yapt~r~lm~~t~.
Do~ru olan taraf, belki de, anla~man~n yap~ld~~~~konusunda
Papa'ya memnuniyet verecek bir durum yaratmak ve ona baz~~topraklar~n~~ b~rakm~~~olan Farnese ailesi hesab~na ödenek vermemek
için 28 Birinci François ve Be~ inci Charl'~n Nis ~ehrinde görünmek
istememi~~olmalanyd~. Fakat bir iki gün sonra, söylendi~ine göre
konu~mak üzere Aigues - Mortes'de bulu~tuklar~~zaman birbirlerine
kar~~~dostluk tezahürleri yapm~~lard~~30.
Büyükelçi Giacomo Tebaldi'nin dosyas~, Nisan 1538, Venedik (neni tasn~fi).
"Carta escrita deste ilieres a 7 de mayo 1538 dando cuento del cornbate
que la escuadra Espanola en que iba el Emperador Carlos V tuvo con otra francese"
Yay~nlanmam~~~belgeler koleksiyonunda Cilt II, Sayfa 392.
~~Venedik
28 Alberi'nin koleksiyonunda Seri I, Cilt II, Sayfa 96 ve sonras
Büyükelçisi Tiepolo'nun, Nis konu~malar~na ili~kin olarak verdi~i yaz~l~~ropara
bak~n~z.
29 DE LEVA: Ad~~geçen yap~t~~Cilt III, Sayfa. 245.
30 Bu ko~ ullarda Ispanyol Donanmas~~da baz~~hasarlar gördü: Çünkü AiguesMontes önünde bir himaye galisi Imparatorun galisine çarpm~~, içinde Granula'n~n
bulundu~u ba~ka bir gali de kar~~~ kl~k içinde batm~~t~~(Duro: Ad~~geçen yap~t~~Say28

27

fa: 233)•
Bell~t~n C. XLII,

41
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Bu olay, büyük bir tehlike ile kar~~la~~ld~~~~bir s~ rada, Türklerden
ay~rmadlysa bile hiç olmazsa rakibini (Birinci François'y~~- Çeviren)
uyutup zarars~z hale getirdi~i için Be~inci Charl'~ n bir zaferini temsil
etti. Fakat bu zafer do~al olarak, H~ ristiyan dünyas~na hizmet edecek
bir zafer de~ildi. Çünkü bu zaferden ötürü Be~inci Charl'~ n Türklere
kar~~~bir sava~~yapmak heyecan~~azalm~~t~~31. Ortada Italyan topraklar~~için korkulacak bir~ey kalmam~~~ise Do~u'daki Venedik kolonilerinin tehlike içinde bulunmalar~~onu ne dereceye kadar ilgilendirirdi?
Birinci François çok a~~r bir politika hatas~~izledi ve istememesine
ra~men bu hata Venedik'e büyük zararlar getirdi. Çünkü o, sonradan
görece~imiz gibi, Venedik'e ihanet konusunda âdeta Be~inci Charl
ile i~birli~i yapm~~t~. ~imdi bütün dikkatimizi devletlerin yapt~klar~~
sava~~haz~rl~klar~ na ve deniz kuvvetlerinin ilk harekâtma verece~iz.
Dayanaca~~m~z kaynaklar pek bol olmakla beraber bu kaynaklar
aras~ndaki fikir birli~i pek azd~ r. Bunlar~n aras~ nda en çok, genel belgelerin de yard~m~yla yazd~~~~için, Paruta'ya güvenilebilinir. Imparator
taraf~~için henüz yarnlanmanu~~32 ve fakat bir kaç kez ad~ndan söz
etti~imiz Duro 33 bize geni~~biçimde özet bilgi vermi~tir. Papa taraf~nda da Ricci'nin ar~iv belgelerini Guglielmotti k~smen yay~nlam~~t~r 34.
Venedik genel kaptan~~Capello'nun komutas~ndaki bu Cumhuriyete ait donanman~n nisan ay~ ndan itibaren Korfu Adas~nda topland~~~n~~ve burada, ittifak hükümlerine göre, toplanmas~~gereken
müttefik filolarm~ n gelmelerini may~s ay~~sonuna kadar bekledi~ini
anlamaktay~z.
Fakat Patrik Grimaldi komutas~ ndaki Papa filosu, bu filoya
ba~l~~gemilerin k~smen Venedik, k~smen Ancona ve k~smen de Civitavecchia'ya da~~lm~~~olmalar~ndan ötürü, haziran ay~~ortas~na
kadar kendisini göstermemi~ti.
31 Esasen o zamanlar "onda giri~ini yapmak istedi~
inin olmad~~~" ve yapt~~~~
de~i~ikli~e mâzeret bulmak için askeri hareketlerde bahaneler arad~~~~söyleniyordu
(Ayn~~ yap~tm to ~~inci sayfas~ nda Tiepolo'nun raporu.
32 Henuz yay~nlar~mam~~~deyimi kitab~n yaz~lm~~~oldu~u
1897 y~l~~olarak
anlamak gerekiyor. Ispanyollar bu y~ldan sonra deniz tarihlerini etrafl~ca ve tekmil
belgelere dayanarak yay~nlam~~lard~ r (Çeviren).
33 Duro'nun ad~~ geçen kitab~ nda (Sayfa 414) müttefik donanma harekat
~nda
Preveze muharebesine ili~kin rapor.
34 Guglielmotti'nin ad~~geçen yap~tu~
da (Cilt II, Sayfa 21) Türk - Donanman~n hazinesi, muhasebe emirleri, al~nan emirler ve donanmaya yap~lan hizmetler.

PREVEZE MUHAREBES~NE ~L~~K~N BELGELER

643

Guglielmotti'nin her bir kad~rga komutan~n~n adlar~n~~da belirterek verdi~i liste k~smen do~ru olup k~smen de, belge yetersizli~i
kar~~s~nda, yazar~n mutad karekteriyle keyfi olarak tamamlanm~~t~.
Sadece onun Orsia galisine komutan olarak Anguillara Dukas~n~~
koymas~~bile fikrimizi kan~tlamaya yetecekti. Çünkü elimizdeki
az~c~k belgelerin belirtti~ine göre V. Orsini Papa filosunun komutan~~
Grimani'nin komutan gemisinde ve onun yan~nda bulunuyordu.
Bundan ba~ka 31 gernilik bir liste vermi~ti. Halbuki bütün belgelere
göre Grimani 27 galiden fazlas~na malik de~ildi 35.
Haziran ay~~ortas~nda ~~ o kürekli kad~rga ile baz~~büyük kadirgalar ve az~c~k büyük naviler (bir cins sava~~gemisi — Çeviren) Korfu
Adas~nda toplanm~~, sab~rs~zlikla, genel kaptan Andrea Doria'n~n gelmesini bekliyorlard~. Fakat Papa Paolo III'e Cenova'ya kadar refakat
ettikten sonra imparatoru Aigues — Mortes'e götürmü~~olan Doria
(Temmuz) bir kaç gün onunla burada kald~ktan sonra, kendisini bekleyer~lere hiç ald~rmadan, tekrardan Imparator'a Barselona'ya kadar
refakat etmi~ti. Onun bu biçimde uzakta bulunmas~~Haçl~~Donanmaya
mensup bütün ki~ilerin ~ikayetlerini üzerine çekiyor ve çetin dedikodulara yol aç~yordu 36.
Bu arada Barbaros, müttefiklerin yarars~z yere zaman kaybetmelerinden yararlanarak, henüz Venedik Cumhuriyetinin elinde
bulunan ve Balyoz Girolamo Memmo taraf~ndan yönetilen Kuzey
Sporat adalar~n~~(Sciato, Scopelo ve ba~kalar~) i~gal etmi~, sonra da
Girit Adas~na giderek Suda liman~na girip Andrea Gritti ve Giovanni
Moro taraf~ndan de~erli biçimde savunulan Candia'y~~muhasara
etmi~ti. Di~er taraftan Türklerin Mora Sancak Beyi ikinci kez olarak
Malvasia ve Napoli'yi 37 muhasara ediyor ve ba~ka bir kara birli~i de
Bosna'dan do~ru Sebenico, Antivari ve Venedik'in ba~ka garnizonlarma taarruz ediyordu (Haziran - Temmuz) 38.
35 Bak~n~z: Papa Donanmas~na mensup kad~rga ve kaptanlar~n adlar~n~~ bildiren not (Cilt II, Sayfa 22). Andrea Doria'n~n raporu ve zaman~n ba~ka kaynaklar~.
36 Bak~n~z: Büyükelçi Tebaldi'nin Modena Dukas~~ ile dosyas~~(TemmuzA~ustos 1528) (Venedik Ar~ivi NER~~tasnifi).
37 Bu iki mevki Mora Yar~madas~mn güneyindeki üç yar~madadan en do~usunun içinde ve do~usunda olup atlaslarda Nauplia ve Malvasia biçiminde yaz~hd~r
(Çeviren).
38 Bak~n~z: Hammer. Cilt I, Sayfa 29. Hac~~Kalfa (Kâtip Çelebi - çeviren) ve
Guazzo'nun deniz tarihleri (Guazzo: Karada oldu~u gibi denizde de hat~rlanmaya
de~ecek olaylar~n tarihi. Sayfa 4.60.
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Herhangi bir a~~r gereksinimi olmadan Andrea'n~n uzakta kalmas~~ve Be~inci Charl'~n seferin gelecek y~la ertelenece~ini söylemesi 39,
Birinci François'n~n gönderdi~i haberler Venedik Cumhuriyeti'nin
Be~inci Charl'a kar~~~güvensizli~ini körüklüyor ve onun yapaca~~~
haks~z bir ihanetten korkutuyordu ".
Be~inci Charl Napoli eyaletinin herhangi bir sald~r~ya u~ramayaca~mdan emindi. O halde donanmas~n~~neden do~uya gönderiyordu? Müttefik donanmay~~bekletti~i için Messia'ya kar~~~(Papa'n~n
Hazine Müdürü Ricci Be~inci Charl için bu ad~~kullanm~~t~) yap~lan ~ikayetler, feryatlar ve yalvarmalar, Imparator'u, müttefik donanmaya Ferrante Gonzaga komutas~ ndaki Napoli eyaleti galilerini yollamaya zorlad~. Fakat bu filoya ç~karma kuvvetleri vermedi~i
gibi yiyecek maddelerini de az olarak verdirmi~ti. Bunlar, Be~inci
Charl'~n seferi yapmak konusunda az istek sahibi oldu~unu gösteren
delillerdi 41.
Bu isteksizli~in çok do~ru oldu~unu kan~tlayan olay, Türkleri
Girit Adas~ndan bu tarafa çekmek amac~yla Capello ve Grimani'nin
"Yunanistan'a sald~ral~m" önerilerini Gonzaga'n~n binbir bahane ile
reddetmesiydi. Gonzaga az kuvvet kullanmak suretiyle Imparator
bayra~~~ ~erefiyle oynanaca~~n~~söylüyor, uzun uzun konu~malar~m,
böyle bir harekat yapamayaca~~~için af dilemekle kap~yordu. Böylece
2o'den fazla gali Korfu Adas~nda at~ l at~l duruyordu.
Papa temsilcisi, Venedik'lilerin haberleri olmadan ya da hiç
olmazsa, görünü~e göre, Capello'ya haber vermeden Korfu'dan hareket ederek Preveze'ye sald~rmaya gitti. Preveze Arta körfezinin a~z~nda
olup körfezi büyük donanmaya kar~~~kapayan co~rafi bir duruma
malikti. Türkler taraf~ndan da dü~manlar~n~n almas~na ola~an vermeyecek biçimde kuvvetlendirilmi~ti.
Grimani bu harekat~~gemilerine kürekçi sa~lamak için yapt~~~n~~
söylemi~~ya da Hazine Müdürü Ricci'ye yazd~~~~mektupta harekât
hedefini bu biçimde anlatm~~t~~42. Fakat Venedikli ve iyi bir H~ristiyan
yap~t~nda (Sayfa ~~~ o) Tiepolo'nun raporu.
4° Charri&e: IWgotiations de la France dans le Levant (Paris 1948) Sayfa

39

392.
41
42

Paruta: Ad~~ geçen yap~t~. Sayfa 417 ve Tiepolo: ad~~geçen yap~t~. Sayfa ggo.
Guglielmotti: Papa Donanmas~n~n tarihi. Cilt II, Sayfa. 35
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oldu~u için Türkleri ittifak bayra~~na kar~~~sald~rt~p ~mparator'un
bu millet ile ili~kilerini kestirmek istedi~i pek aç~ k olarak belli oluyordu.
Giri~im mutlu bir sonuç vermedi. Çünkü harekat için yarars~z
yere iki gün harcanm~~~ve Türklerden a~~r hasarlar al~nm~~t~. Olay
her tarafta ö~renilince Grimani geri dönmeye zorunluk duydu. Dü~mana daha büyük zararlar verdirdi~ini dü~ünerek ald~~~~sonuçtan
teselli bulmu~tu. Guglielmotti, kronolojik s~raya dikkat etmeksizin
" 0-14 A~ustosta Girit'te bulunan Barbaros'a sald~rd~" diye Grimani'yi göklere ç~karacakt~ ; ama bütün raporlardan anla~~ld~~~na göre
Barbaros haziran ay~~sonunda Girit Adas~ndan ayr~lm~~~bulunuyordu".
Halbuki ayn~~Grimani 19 tarihiyle Ricci'ye yazd~~~~mektupta Barbaros'un Chio'dan hareket ettikten sonra E~riboz Adas~na do~ru
rota verdi~ini yazacakt~~44.
Korfu Adas~na döndükten sonra, patrik, anla~mada saptanan
say~mn yar~s~~olarak 49 gali ile Andrea Doria'n~n 8 Eylülde adaya
geldi~ini gördü. Bu tarihe kadar Grimani adada hareketsiz kalm~~t~.
Doria'~un hayat~n~~yazan Sigonio, omni opione celerium diyecekti
ama, tahmini kolay oldu~u veçhile arkada~lar~~da ayn~~kan~da bulunmaktayd~lar. Nitekim bir süre sonra Doria'mn navileri de anla~mada saptanan say~dan pek az olarak Korfu'ya gelmi~lerdi.
Bu arada, gelip Preveze'deki toplar~n himayesi alt~na girmi~~
olan Türk donanmas~yla ciddi bir biçimde muharebe yapmaya istekli
olsa, say~~itibariyle kifayetsiz olu~u ve uzun süre geç kalmas~~küçük bir
sak~nca olurdu.
Böyle bir durum has~l olunca, yak~n zamanda bile Andrea
Doria'n~n sevki idaresi pek çok tart~~~ld~. Özellikle Graviere ve
Guglielmotti konuyu yayg~n bir biçimde ele ald~lar. Bunlar, o zaman~n
kaynaklar~n~~gözden geçirerek ve deniz stratejisi aç~s~ndan her iki
Guazzo: Venedik Tarihi (1550 y~l~nda yaz~lm~~t~r).
Birbirleriyle tezat te~kil eden bu bilgileri ayarlamak için yazar, yaz~lar~na
bir cümle ekleme~e zorunluk duymu~tur: "Yerlerin birbirlerine yak~n olmas~,
mevsim ko~ullar~~ve gemilerin h~zlar~ndan ötürü haberler çabuk çabuk gidip geliyordu", Öyle ki, P. Guglielmotti'ye göre Barbaros Preveze'ye sald~r~~ yap~ld~~~n~~
haber al~r almaz, kendi mevkiinin Grimani'ye bildirilece~ini hesaplam~~, sekiz
günde Girit'teki askerlerini tekrardan gemilerine alm~~~Scio Adas~na gitmi~, burada
gemilerini teçhiz ederek E~riboz Adas~na do~ru yola ç~km~~t~.
43
44
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taraf~n hareketlerini derin bir biçimde kritik ederek yap~tlar~n~~
haz~rlam~~lard~~45.
Öyle san~yorum ki, modern ara~t~rmac~lar~n gün ~~~~~na kavu~turdu~u belgelerin verdikleri bilgilerden haberli olsalard~~hem ba~ka
hükürnlere var~rlar hem de çal~~malar~nda pek çok zaman ekonomisi
yaparlard~.
Nitekim Lafuente, Preveze muharebesini anlat~rken çok kar~~~k,
mutaddan fazla ve a~a~~~yukar~~gerçekleri söylemekten korkan biçimde bilgi veriyor; 48 bir az sonra da, Cezayir'in i~galinden söz
ederken, yaz~ld~~~~tarihin özelli~ine dikkat etmeden çok a~~r yeni
bir belge veriyordu. Bu belgenin yaz~ld~~~~tarih Be~inci Charl ve
naz~rlar~na kar~~~yap~lan itham~n bir tezahürüydü 47 .
Andrea Doria'n~n Korfu Adas~na geli~inden birkaç gün sonra
Alarcon adl~~Imparatorluk ajanlar~ndan bir tanesi taraf~ndan Barbaros'a yaz~lm~~~bir mektup söz konusu oluyordu. Barbaros'la muhabere etmek için Imparatordan tam yetki alm~~~olan Doria ile
Sicilya valisi de ajamn fikirlerine kat~lm~~lard~~48 . Arabulucu Türk
Komutan~na Be~inci Charl'~n Mulay Hasan'a söz vermi~~olmas~ndan
ötürü Tunus eyaletini veremeyece~ini ve fakat buna mukabil Barbaros'a Bon, Bugia ve Malta ~övalyelerinin geri vermeye raz~~olmalar~~takdirinde Trablusgarp da dahil oldu~u halde Afrika k~y~lar~n~n kalan k~s~mlar~n~~ vermeyi vadetti~ini söyledi. Buna kar~~l~k
olarak da Barbaros'tan istedi~i Türk Komutanl~~~ndan ayr~l~p Cezayir'e dönmesi ve Cezayir'e döndü~ü takdirde de, bölgenin beyi

46 Jurien de la Gravire: Barbaros ve Doria.. Verraggio'nun "Gian Andrea
Doria Lepanto muharebesinde "adl~~ kitab~ndan (Cenova 1886) söz etmiyorum.
Çünkü bu yazar kitab~n~n ilk k~s~mlar~nda Andrea Doria'y~~ savunurken kaynaklardan haberli olmad~~~n~~ gösteriyor. Ve Amirale yöneltilen ittihamlar~n kara
faraziyelere dayat~ld~~~n~~söylüyor (Sayfa 39) ve kaynak olarak da Muratori (!)
ve Simondi (!!) yi gösteriyor. A~a~~da s~ralayacag~m~z Ispanyol kaynaklar~ndan
habersiz oldu~unu söylemek yarars~zd~r.

Lafuente: Histoire General - Genel Tarih. Cilt VIII, Sayfa 341.
Sayfa 358'de Simancas ar~ivinde bulunan Alarcon'un 21 Eylül 1358 tarihinde Barbaros'a yazd~~~~mektup.
46
47

48 Pues ambos iutos y cade uno por si tienen comision y poder del Emperador
par entender con allaos como su propria persona. Sayfa 358.

PREVEZE MUHAREBESINE ~L/~KIN BELGELER

647

olmay~~sürdürmekle beraber ba~ ta Napoli ve Sicilya eyaletleri oldu~u
halde imparatorun topraklar~na sayg~~göstermesiydi 49.
Fakat daha a~~r yaz~y~, ajan~n yapt~~~~ikinci konu~may~~Be~inci
Charl'a bildiren ve iddialar dolu ittifak önerilerini kapsayan 25 Eylül
tarihli ikinci mektup ta~~yordu. Bu mektubun konular~~ aras~nda
Venedik Cumhuriyeti de var olup ~öyle anla~~l~yordu 50:
"que si S. Majestad por algunos respectos hiciere la guerra â
Venecianos, xue el (Barsarroja) le ayuder â con todas sus fuerzas
Venecia"
Bunlardan ba~ ka daha geç tarihlerde sonradan yay~nlanmam~~~
belgeler koleksiyonunda ba~ka belgeler de yay~nlanm~~t~ . Bunlar~n
aras~nda da Be~inci Charl'~n naz~rlar~~Doria ve Gonzaga'ya Barbaros'la konu~ mak için tam yetki verdi~ini belli eden belgeler de
vard~r 51. Bunlardan ba~ ka Duro "Marina Espan6la" adl~~kitab~nda
ba~ka yay~nlanmam~~~belgeler vermi~ti. Bu belgelerden anla~~ld~~ma
göre Andrea Doria Barbaros'la I Eylül tarihine kadar temas ve
muharebe etmi~ti 52 , 53.
42 Yo les he dicho V. A me sando y lo que yo sabia de como se pudieran haber
grandes hecho danos en las tierras del Emperador Y que V. A. les ha susperando
de yenir â la conclusion de su amisted" S. 359.
50 Laufende: Ad~~ geçen kitab~~ve k~sm~.
52 Yaymlanmam~~~belgeler koleksiyonu. Cilt I, Sayfa 207. Be~inci Carl'm
Barbaros'la konu~mak üzere Andrea Doria ve D. Bernardo Gonzaga'ya verdi~i
yetkiyi kapsayan yaz~.
52 Duro: Ad~~geçen yap~t~. Sayfa. 235.
53 Çevirenin mütalaas~~: Bu, Alarcon hikâyesi Barbaros'un an~ larmda da vard~r.
Hayat Tarih Mecmuas~nda yay~nlanan yaz~ya göre (Cilt I, Say~~I. Tarih. ~ubat
1965) bu an~lar~~belge ile saymak gerekiyor. Çünkü yay~n~n verdi~i bilgiye göre
am Kanuni Sultan Suleyman'~ n emriyle Barbaros taraf~ndan anlat~lm~~, Muradi
Sinan A~a taraf~ndan kaleme al~nm~~t~r. Bir kopyas~~Topkap~~Müzesi Kitapli~~nda
dört tanesi de Istanbul Üniversitesinin Kitapl~~~n~n el yazmas~~kitaplar bölümünde
olmak üzere be~~kopyad~r. Bu kopyalar~n numaralar~~ da 94 ve 2490 d~r. Hayat
Tarih Mecmuas~ndaki yaz~~serisinde imza yok ama; sorumlu müdür Say~n Y~lmaz
öztuna ya da Topkap~~Müzesinin rahmetli Müdürü Haluk ~ehsuvaro~lu taraf~ndan yaz~lm~~~oldu~u belli olmakta ve bu suretle belge de~eri verilebilmektedir.
Alarcon olay~~ayn~~derginin Cilt I, say~~ ~~o, tarih Kas~m say~s~nda, bir ba~ka
türlü nakledilmi~tir. Bu yaz~ya ili~kin bilgi vermeden önce beni bu konuda ikaz
etmi~~olan de~erli ve geni~~kültür adam~~ Say~ n Amiral Vehbi Ziya Diner (Türk
Ansiklopedisinin deniz konular~~yazar~)'e minnetlerimi arzetmeyi vazife sayar~m.
Burada okuyuculara Barbaros an~lar~ndan özet verece~im. Daha geni~~bilgi
almak isteyenler ad~~geçen dergiye ba~vurabilirler:
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Venediklilerin bu ku~kular~n~~do~rulayan bu belgelerden ve özellikle ~mparatorun algunos respects olarak Venedik'le sava~~yapmak
istedi~ini aç~k biçimde anlatan belgelerden sonra Andrea Doria'n~n
sevki idaresine ili~kin mazeret araman~n, ithamlar yürütmenin tart~~~lmas~~ola~an olamazd~. Bunun gibi aç~k olarak deniz strateji kurallar~na uygun biçimde bir tart~~ma yapma da ola~an olamazd~~54.
Doria kaza~ulacak bir deniz zaferinin Venedik'i kudretlendirebilece~ini dü~ünerek Korfu Adas~na, aç~k biçimde Barbaros'la
muharebe yapmamak emriyle gelmi~ti. Belki de, kendisine, Venedik
donanmas~n~~sonuna kadar kullanmak ve ondan sonra, uygun bir
zamanda, onlar~~Türklerle ba~ba~a b~rakmak için emir verilmi~ti.
Be~inci Charl Barbaros'un bir taraftan Andrea Doria ile muharebe
ederken di~er taraftan da Napoli ve Sicilya k~y~lar~na zararlar verdirmeyi sürdürece~ini bildi~i için, ne Andrea Doria'n~n ne de ~spanyol galilerinin tehlikeye sokulmas~ra istemiyordu.
E~er Be~inci Charl böyle bir vas~taya ba~vurarak kendi Imparatorlu~una avantajlar sa~l~yorsa, daha sonra olaylar~n incelenmesinde
anlayaca~~m~z gibi, o anda bu biçimde hareket etmekle pek çok kazanç elde edece~ini de kesinlikle dü~ünüyordu. Pek çok ku~kulanmakta
Oldu~u Osmanl~~donanmas~n~n kudreti azalacak ve, ayn~~zamanda,
Barbaros ~spanyol ajanlar~~vas~tas~yla Be~inci Charl'dan "Osmanl~~hizmetinden
ç~k~p da Cezayir'e dönersen seni K~z~ldeniz'den Okyanuslara kadar kuzey Afrika'n~n
tek hükümdar~~yapar~m. Benimle ittifak yapman~~istemiyorum. Sadece benimle
dost ol ve Osmanl~~hizmetinden ç~k ve bu devletle ili~kini kes ..." diye mektup
al~r. Bu mektubu getiren Alarcon de~il ba~ka ajanlard~r. Barbaros mektubu hem
divanda okur, hem de beraber sefere ç~kt~~~~serdar Lutfi Pa~a'ya nakleder. Öneriyi
reddedecektir; ama argo deyimiyle antika bir adam olan Be~inci Charl'~n ba~ka
yollardan kendisine ihanet edece~inden endi~e etmektedir. Lutfi Pa~a, ona, "reddetme ve onu oyala diye sa~l~k verir. Barbaros da Cezayirde vekil b~rakt~~~~o~lu Hasan'a
mektup yazarak Charl'~n oyalanmas~m emreder. Alarcon'un temas kurdu~u Barbaros de~il, o~lu Hasan'd~ r. Alarcon, belki de Barbaros'dan red cevab~~ alaca~~n~~
tahmin etti~i için Hasan Beye de "Baban~~dinleme; Cezayir'de kal; seni buraya kral
yapar~m" diye vaatte de bulunur. Hatta bir aral~k Cezayir'i yakar~m y~kar~m diye
tehditte bulunursa da Hasan bey bu tehditlere de ald~rmaz.
Fakat Prof. Manfroni, sonradan görece~imiz gibi, Be~inci Charl d~~~nda da
Barbaros'un Andrea Doria ile bir muhabere yapt~~~n~~anlatmaya çal~~acakt~r.
54 Duro (Ad~~ geçen yap~t~~ve k~sm~) belgelere ili~kin bilgi sahibi oldu~unu
gösteriyor; ama ayn~~zamanda yazd~~~~resmi raporlara dayanarak Doria'y~~savunmada da ~srar ediyordu ve yabanc~~büyükelçilere göstermek için bunu onlara da
söylüyordu.
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Venedik donanmas~m tek ba~~na Osmanl~~donanmas~n~n kar~~s~na
ç~kararak ondan intikam alacakt~.
Bu olaylar~n haziran ay~ndan beri haz~rlanmakta oldu~una ve
bu olaylara Birinci François'run da kat~ld~~~na ili~kin, as~ls~ z olmayan,
ku~kular vard~. Birinci François bundan ötürü Barbaros'la muhabereye
ba~lam~~t~ . Bizim bu ku~kular~m~z~~destekleyen olaylar Aigus—Mortis
konu~malar~ ndan derhal sonra kral~ n Venedik'e gizliden haberler
yollamas~ ; yiyecek maddeleri götürmek bahanesiyle Saint—Blanchard'~~
birdenbire do~uya göndermesi 55 ve Türk donanmas~nda gördü~ü
hüsnü kabüldü.
Birinci François'n~n ~mparatorla konu~ malardan ne gibi
avantajlar sa~l~yaca~~~ve eski rakibinin kendisine ne gibi öneriler
yapt~~~~aç~ kça belli olmuyor. Ben de, konuyu havaya uçacak bir
faraziye olarak gördü~üm için, baz~~yazarlar~~taklit etmek istemiyorum.
François, ku~ kusuz olarak, mutad' üzerine yap~lmakta olan konu~malar~ n kendisine ne gibi bir yarar sa~l~yaca~~n~~bilmiyordu.
Kar~~la~~ lan son sorun: Antla~may~~yapan iki taraf iyi niyet
sahibi miydiler; yoksa birbirlerini kand~rmaya ini u~ra~~yorlard~ ?
Be~inci Charl'~n iyi niyet sahibi olmas~ nda ku~ku duyulabilirdi. Çünkü
Venedik'e doya doya ihanet etmi~~bulunuyordu. Venedik'e sald~rmak
için bir haydudun (Barbaros'un) yard~m~n~~sa~l~yacak, amac~na
ula~t~ ktan sonra Barbaros'a da ihanet etmeyi dü~ünecekti.
Kurnaz ve itikats~z hareket etmeye bile al~~m~~~olarak Cezayir'i
alm~~~olan korsan, bu sefer herhangi bir çekingenlik göstermemi~,
belki de daha az insafs~z davranm~~t~~56 . Fakat kendisine yap~lan
öneri Barbaros'u ho~ nut etmemi~ ti. O, Tunus'u istiyordu. Bu iste~i
yerine getirilmi~~olsayd~, belki ~mparatora sad~ k olarak hizmet edebilirdi 57 .
Charriere'nin ad~~geçen yap~t~ nda (Sayfa 371) Saint - Blanchard'~n gemi
jurnal~.
56 Verraggio: Andrea Doria. Sayfa 29-33. Doria'run ~erefini korumak için
Barbaros'a haydut diyen dedikoduculara "Barbaros" diyerek ona bir itibar sa~lamak için giri~im yapmaya kadar çabas~n~~ileri götürmü~tür.
Charl
67 Önceden de belirtti~innz gibi bizim kaynaklar Barbaros'un Be~inci
ve Doria'y~~oyalad~~~~belirtiyorlard~ . Nitekim Prof. Manfroni'nin de sonradan
belirtece~i gibi 1540 y~l~ nda imparatorun ajanlar~~Tunus'u vermeye raz~~ olduklar~~
zaman Barbaros, bu sefer, Trablusgarb~~da isteyecekti (Çeviren).
66
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Iki donanma= kar~~la~acak.' bu ko~ullar içinde esasen baz~~
ku~kular beslemekte olan Venedikliler Imparator taraf~ ndan çifte
amaçl~~olarak feda edilebileceklerdi. Çünkü Venedik'i riskli bir
durum içine sokmak Andrea Doria'ya yetmemi~ ti, bir de yap~lacak
bir muharebede yenilgi sorumlulu~unu onun üzerine at~p Imparator
nezdindeki kredisini yok etmek istemi~ti.
Yeni belgelerin olaylara ili~kin ku~kular~~yok etti~i ve muharebeyi
yapanlar~ n gerçek dü~üncelerini ortaya koydu~u; ya~ad~~~m~z dönemde imparatora hizmet edecek ki~ i (Andrea Doria—Çeviren)
taraf~ndan yap~lan sevki idarenin güzel olmad~~~~aç~kça belli olmu~tur:
Venedik'e zarar verdirmek için yenilmek gibi ~erefsiz bir komediyi
bile tereddütsüz uygulam~~t~ r. Böyle bir oyun için de kendisinin
askerlik ~erefini, denizcilik ~öhretini ve Ceneviz ad~n~~ayaklar~~alt~nda
çi~nemi~tir.
Zaman~n yazarlar~~taraf~ndan birbirlerinden çok ayr~nt~l~~ biçimde anlat~lm~~~olan olaylar~~naklederken, ola~an oldu~u derecede,
do~ruyu sahteden ay~rmak için, yava~~yava~~ilerlemek zorunday~z.
Çünkü bu sefer için hiçbir kimse Andrea Doria'mn verdi~i resmi
rapora güvenmemektedir (bunun nedeni aç~kt~r) 58. Kabahati Venediklilerin üzerine yükletmek iste~ine meyletmi~~yazd~klar~~Doria biyografilerine de inan~lmamaktad~r 59. Böylelikle ortal~kta yaln~z,
hepsi de kötümser olan, Venedik'li tarihçiler kalmaktad~ r. Bunlar
da do~al olarak Imparator taraftarlar~n~ n kabahatlerini mubala~aland~rd~klar~~için itimada ~ayan olmamaktad~rlar. Muharebenin göz
tan~~~~olan Guazzo, daha sonraki yazarlardan Paruta, Morosini,
Sabillico ve ba~kalar~~bu arada söylenebilirler... K~smen diyece~imiz kaynaklara gelince; Malta Sövalyelerinin tarihçileri, kolayca
anla~~lacak nedenlerden ötürü, yüzy~ llardan beri Venedik'liler ile mücadele halinde olduklar~~için, onlara kar~~~insafs~z, D'oria'ya kar~~~
müsaittirler ". Al~ nan haberler, bilgiler, ikazlar, bunlar~~verenlerin
58 Duro'nun ad~~ geçen yap~t~ nda (Sayfa 234 ve 454) Preveze muharebesi ve
ittifak armadas~n~n harekat~.
59 Sigonio, Capelloni, Antonio D'Oria.
60 Bak~n~z: Bosio'nun anlat~~~na (Ad~~geçen yap~t~ . Kitap III, Sayfa 175 ve
sonras~) tan~ k Paolo Simone'nin raporunu dayanak alm~~t~ r. Verraggio, belki de
Venedik ile Malta ~övalyeleri aras~ndaki yüzy~ll~k rekabeti bilmedi~i için gözlerini
yurrunu~~ve Bosio'nun a.nlat~~~na tam biçimde uymu~tur.
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Venedik'lilere dost ya da dü~man oldu~una göre ya takdir ya da
nefret a~~layan fikirlerle doludur.
Olaylar~n do~ru biçimde saptanabilmesi için ba~l~ca tarihçilerin
herkes taraf~ndan kabul edilmez, tart~~ ma kabul etmez karakterlerinden
yard~m görerek çe~itli yazarlar~n verdikleri bilgiler aras~nda k~yaslamalar yapmaya çal~~aca~~z.
Dü~manla konu~ mak konusunda tam yetki sahibi bulunan Doria
önerilerini yollamak ve Barbaros'tan yan~t almak amac~yla zaman
kazanmak zorunlu~unCla bulunuyordu. Amac~~mukaddes ittifak hedefine hizmet eder görünüp as~ l niyetini gizlemek için bir "sava~~dan~~ma
kurulu" kurmaktan daha uygun bir hal biçimi bulamazd~. Bütün
yazarlar~n do~rulad~~~~biçimde Arta körfezini kapayan Preveze'nin
önünden pruva hatt~ nda geçerek hiçbir yenilgiye u~ramadan a~~r
zayiat verdirmek lüzumlu iken 6° Grimani'nin önerisini fazla tehlikeli bulup bu öneriyi reddetmi~ ti. Çünkü Grimani Barbaros'un
donanmas~na bu körfez içinde sald~r~p ona a~~r zayiat verdirtmek
önerisini yapm~~t~. Sava~~kurulu da bu öneriyi fazla tehlikeli bulmu~~
(Gerçekte de öyle idi 62) ve reddetmi~ti.
Bu kan~s~nda Doria hakl~yd~~ve sava~~meclisi de, Barbaros'u
s~~~na~~ndan ç~karmak için, Mora Yar~ madasnun kuvvetli kalelerine
sald~rmak olarak Doria'n~n yapt~~~~öneriyi kabul etmi~ti 63. Bu
biçimde harekat yapmak Doria'n~n da gizli amaçlar~na hizmet edecek
en iyi bir hal biçimi oluyordu. Çünkü ya Barbaros, ba~ta kendisine
güvenmeyen Padi~ah~ n hafiyesi Murad olmak üzere, dan~~manlar~n'
kand~rmak üzere denize aç~l~ p Venedik'lilerin üzerine at~lacak ya da
limandan hiç ç~kmayacakt~. Ç~kmad~~~~takdirde de "Andrea Doria
Barbaros'u korkuttu" diye büyük ad yapacakt~.
Böylece Andrea Doria kazand~~~~tecrübelerin verdi~i otorite
ve i~gal etti~i makam~n büyüklü~ünden ötürü arkada~lar~n~~kendi
fikrine uydurmay~~sa~lam~~~oldu. 235 gali ve 50 navi ile denize aç~ lmak
61 Anla~~ld~g~ na göre Doria limanda yatan Türk donanmas~na topçu ate~iyle zayiat verdirtaek istemi~ti (Çeviren).
82 Bosio: Ad~~geçen yap~t~. Kitap III, sayfa 178 ve sonras~ ; Paruta: Ad~~geçen
yap~t~. Cilt II, sayfa 6o; Giovio: Ad~~geçen yap~t~. Cilt IV, kitap. 38. sayfa 478 ve
sonras~.
63 Bosio, Paruta, Giovio, Sandoval'in ad~~geçen kitaplar~.
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için esasen gereken tertipleri alm~~t~ ". Venedik kad~rgalar~ ndaki asker
say~lar~n~n az oldu~u ve her bir Venedik galisine 25 Ispanyol askeri
kondu~u için Venediklilerin üzüntü çekmekte olduklar~n~~da anlam~~t~~65.
Yap~lan bu hareket Venediklilere kar~~~beslenen güvensizli~in
bir kan~tlyd~ : Venedik galilerinin yüzy~l ba~~nda ald~klar~~fena ~öhretin bir sonucu olmu~ tu bu tertip. Bu fena ~öhret Luis XII'nin, o
zaman, Venedik donanmas~na ili~kin sert sözler söylemesine de neden
olmu~tu 66 . Bir de Venedik Ispanya'ya güvenmiyorsa Ispanya'n~n
da ona güvenmeyece~i do~ald~~".
Fakat Doria'n~ n Venedik gemilerine Ispanyol askeri yüklemekteki amac~~onun muharebe yapmaya istekli oldu~unu gösterecek miydi?
Bu hal tarz~~amiralin dü~man~ na ciddi olarak sald~rmak karar~nda
oldu~unu kan~tlayabilecek miydi?
I~ te ben riskli bir faraziyeyi yürütmek istemeyip olay~~anlatman~n da kolay olmad~~~ m itiraf etmek istiyorum. Fakat Doria'n~n
bu bulu~u bana onun kurnazli~~n~ n bir kan~t~~olarak görünmektedir.
O, Venedik genel kaptan~~Capello'nun Venedik'in ~eref ve itibar~n~~
dü~ürecek bir öneriyi kabul etmeyece~ini biliyor ve böylelikle gelecek
sevki idaresine pe~ in bir mazeret bulmu~~oluyordu. O diyebilirdi ki,
64 Guglielmotti taraf~ndan mutad~~biçiminde haz~rlanm~~~ve birinci cildinin
45. sayfas~nda yay~nlanm~~~cetvele bak~n~z.
85 Acaip olan taraf Venedik kaynaklar~n~ n bu bilgi konusunda susmu~~olmalar~d~r. Belki duyduklar~~hiddet Paruta ve ba~kalar~n~~vatana kar~~~yap~lan bu
tecavüze ili~kin olarak onlar~~fikir yürütmemeye zorlanu~t~ r. Böylece Venedikliler
bu tecavüzleri kabullenmi~~oluyorlard~.
•
66 Çünkü Venedikliler ganin~et toplamay~~hedef alan harekat yapmay~~daima
deniz muharebesi yapmaya tercih etmi~lerdi (Çeviren).
67 Guglielmotti, Andrea Doria'run küstah önesirine muhtaç oldu~unu göstermi~ ; fakat kendisi Grimani, Canale ve Scherzi'lerin komuta ettikleri galiler
için söylediklerini hat~rlamam~~t~ . Verraggio (Ad~~geçen yap~t~. Sayfa 451) Venedik
ile ~spanya aras~nda bir kin ve nefretin hüküm sürdü~ünden ku~kulannaakta ve
Doria'n~n önerisini do~ru bulmaktad~r. Hatta ihanetin yap~ld~~~ na inandmasuu
ele~tirrnemektedir. E~er bu ele~ tiriler kaynaklar bilinmeden, daha önceki olaylardan haberli olmadan ve zaman~n ta~~d~~~~karakter bili~uneden yap~lm~~~ise "Bu
sözler ele~tiriye ~ayan de~ildir" demek kolayd~r.
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(nitekim bibliyografyas~ nda da söylemi~ ti) "Venediklilerc güvenmedi~im için muharebe yapmaktan sak~nd~m" 68.
Preveze muharebesinin bütün ayr~nt~lar~n~~uzun uzun inceleyen
ve az bilinenler de dahil oldu~u halde bütün kaynaklar~~büyük bir
dikkatle eleyen bana göre Doria'n~n yapt~~~~öneri do~ru ve iyi
tertiplenmi~~bir teklifti. Çünkü öneri Venediklilerin red etmesi ve
sonunda bütün kabahatleri pe~ in olarak Venedik'lilere yükletmek
için haz~rlanm~~~bir tasarryd~ . Doria böyle bir oyun haz~rlam~~t~.
Hulasa; üzerinde durulmaya de~mez bir belgeydi bu. Fakat tekrarl~yorum: Belge eksikli~inden ötürü bu faraziye üzerinde ~srar etmeye
cesaret edemiyorum. Pek yeni olan bu belgeyi de riskli bir belge
olarak kabul ediyorum.
Doria, Capello'dan kesin biçimde red yan~t~~ al~nca, büyük bir
zekâ ile, amac~n~~gizlemek için önerisinde ~srar etmemeye karar verdi.
Ekti~i anla~mazl~ k tohumu ilk semerisini vermi~ti.
Muharebe haz~rl~~~~için birkaç gün daha geçtikten sonra müttefik donanma 25 Eylül günü Korfu Limamndan hareket etti. Denizci
bir ki~ i olup bütün harekâta kat~lm~~~olan Guazzo'nun anlatt~~~na
göre ilk hattaki gemi toplam~~71 olup Francesco Doria ve Venedik'li
Bondolmiero komutas~ nda bulunmaktayd~~69 . Bunlar~~ aralar~ndaki
mesafeler iki~ er milden fazla olanitiç filo halinde ana kuvvet izliyordu.
Öncü filoda 27 gemisiyle Papa filosu vard~. Guazzo bu filodaki gemi
komutanlar~n~ n adlar~n~~bile veriyordu. Filo gemilerinin ço~unluk
gemi komutanlar~~Venedik as~ll~~bulunuyorlard~. Sonra, ortada Imparatorluk donanmas~~yer alm~~t~ . Bu filo Antonio Doria'n~n 6,
Ferrante Ganzaga komutas~nda olarak Sicilya'n~ n 4, Toledo komutas~ nda olarak Napoli'den 5, Malta Sövalyelerinin 4, Monaco
68 Sigonio'nun söylediklerine bak~n~z (Ad~~geçen yap~t~ . Sayfa 69-70) : "Negue
Videri alacriter Venetos ad aequandam aciei frontem prodire" Bundan sonra da
~unlar~~yazm~~t~ . (Serbest olarak Italyanca yaz~yorum) : "Venediklere kar~~~olanlar
diyorlard~~ki Capello ~spanyol takviyesini almak istemedi~i gibi (Yani Venedik
gemilerine Ispanyol askeri sokmak istemedi~i gibi - Çeviren) kendi iste~i d~~~nda
deniz muharebesine de derhal ba~ lamak istemedi. Fakat Onlar Meclisinin dü~üncelerine ayk~r~~olarak Senato'nun muharebe istemesine kar~~l~k bu meclis, daima
muharebe yapman~n aleyhinde bulunmu~ : Doria'ya da gizliden "Muharebe
yapma" diye emir vermi~ ti. Bu meclisin Capello'ya da ayn~~emri vermesi gerekirken
bunu yapmam~~t~~(Sayfa 71). Kurd - Kuzu hikâyesi.
69 Guazzo: Ad~~geçen yap~t~. Sayfa 463.
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Prensinin 2, Aguilar kontunun 4 ve Andrea Doria'n~ n 22 galisinden
kurulmu~~olup toplam 47 gali tutuyordu. Imparatorluk donanmas~ndan pek çoklar~~dezarme edilmi~, ya da Korfu Adas~nda b~rak~lm~~t~.
Ispanya galileri ise bildi~imiz nedenlerden ötürü Bat~da b~rak~lm~~t~~7°.
Artc~~filoda da 65 galisiyle Venedik genel kaptan~~(Capello — Çeviren)
ve ast komutanlar~~Francesco Pasqualigo ve Alessandro Contarini
bulunuyordu. Venedik öteki galilerini k~y~~karakolu amaciyle Adriyatik Denizinde b~rakm~~t~.
H~ ristiyan donanmamn toplam kuvveti 139 gali ve 70 navi
olup bu donanma= içinde Bondulmiero dev galisi de yer alm~~t~.
Güneye do~ru seyrederek Arta körfezine böyle gelindi. Burada
Doria gemilerine, harekat ve muharebenin anlat~l~~~~ s~ras~nda ad~~
geçecek olan, Azia burnu önünde demirlemelerini emretti.
Bir gece önce Venedik'lilere kar~~~muharebe yapmas~n~~tahrik
eden Alarco'nun mektubunu unutmad~~~m~ z Barbaros, Osmanl~~
tarihçilerinin birle~ ik olarak belirttiklerine göre askeri olan nedenlerle
denize ç~kmak istemiyordu 71 . Fakat yan~nda bulunup ne deniz
harp sanat~ ndan haberli olan ne de Barbaros'u sevmeyenler onu
"Denize ç~kmazsan seni Padi~aha haber veririz" diye tehdit etmi~lerdi
de Barbaros öyle denize ç~km~~t~~/2.
Bundan ötürü Barbaros, ilk önce, ola~an olursa müttefik donanmay~~Preveze tahkimat~n~n toplar~~üzerine çekmek için baz~~gali
gruplar~n~~denize ç~karm~~~ve bu oyunda ba~ar~~kazanmad~~~~için Sinan
Pa~a'n~n ~srarlar~na uyarak denize aç~lm~~t~~73. Sinan Pa~a dü~man~n
70 Yazar~n bildi~i neden bu galilerin, Frans~zlar~n Cenova'ya bir bask~n
yapmalar~~olas~l~~~na kar~~~savunma düzeni olmal~yd~~ (Çeviren).
71 Türk kaynaklar~~böyle bir fikir ileri sürmemi~lerdir. Esasen elimizde de
kaynak denebilecek bir Türk kitab~~yoktur. Yazar bir "Hac~~ Kalfa'n~n deniz tarihinden" söz ediyordu. Say~ n Amiral Vehbi Dümer bu Hac~~ Kalfa'n~n Kâtip Çelebi oldu~unu ifade etti. Bundan ötürü kendisine te~ekkür ederim. Fakat bizim
kitaplar~m~za göre denizlere aç~ lmak istemeyen, Barbaros de~il de, astlar~d~r
(Bak~n~z: Afif Büyüktu~rul: Osmanl~~Deniz Tarihi. Cilt ~~, sayfa 241-247). (çeviren)
72 E~er Doria, Grimani'nin önerisine uyup kaleyi i~gal etmek üzere Arta
körfezine donanman~ n milis kuvvetlerini ç~karm~~~olsayd~~gali ve navilerindeki
insan gücünü zay~flat~ p Barbaros'a iyi bir f~rsat haz~rlam~~~olacakt~. "Gülmek için"
yap~lan bir sava~ ta Doria çok mükemmel olan amirallik niteli~ini korumak istiyordu. Askeri sanat~~belirli bir biçimde anlayan Guglielrnotti'nin bunu anhyamam~~~
olmas~~ oldukça acaiptir.
73 Barbaros denize zorla de~il gönül r~zas~yla ç~km~~t~r (Bak~n~z: biraz önce
belirtti~im Osmanl~~ Deniz Harp Tarihi kitab~). (çeviren)
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olas~~ bir ç~karmas~n~~önlemek için bir milis birli~inin karaya ç~kar~lmas~n~~ve orada savunmaya haz~r beklemesini önermi~ti.
Barbaros da Doria gibi, muharebe yapmaktan sak~nmak istiyordu ve fakat yanl~~l~k yap~p yenik bir komutan durumuna dü~memek için, denize ç~kt~ktan sonra kazanmak için her çareye ba~vurmu~tu.
Arta körfezine girmenin a~~r bir yanl~~l~k olaca~~n~~takdir eden
Doria, Barbaros'u denize ç~karmak için ba~ka bir çareye ba~vurma=
gerekli oldu~unu dü~ünerek baz~~ Türk mevkilerine sald~rmaktan
ba~ka verilecek karar olmad~~~n~~ dü~ünmü~tü.
Doria, Santa Mauro (bizim kitaplarmuzdan baz~lar~~bu aday~~
Aya Mavro diye belirlerler — Çeviren)'ya do~ru güney rotas~n~~sürdürmek için emir verdi 74.
H~ristiyan armada bütün geceyi bu rota üzerinde seyrederek
geçirdi ve 27 Eylül sabah~~bu adan~n dolaylar~na geldi~i zaman Türk
donanmas~mn kendisini izlemekte oldu~unu farketti. Barbaros gözlemci olarak donanmas~na kat~lan ki~ilerin ~srarlar~na fazla dayanamam~~, çok üstün bir dü~man donanmas~na taarruz etmek fikrini
protesto etmekle beraber geceleyin limandan ç~kmaya zorunluk
duymu~tu. O, donanmas~m pek nazik ve bilgili olarak be~~guruba
ay~rm~~t~. Guruplar aras~ndaki irtibat~~da fustalar (bir cins h~zl~~ sava~~
gemisi — Çeviren) arac~l~~~yle sa~l~yordu. Öncülük vazifesini, kendisinin itimad~n~~kazanm~~, daha sonra kendisi gibi haydut olmu~~
ve kendisinin yerini bile almaya layik Dragut'a (Türkler bu ki~iye
Turgut reis diyorlar) vermi~ti. Ortada ve yanlarda muharebe nizam~nda seyretmekte olan kendi ve ast komutanlar~~yönetiminde galiler
vard~. Arkadan da ihtiyat kuvveti olarak Cezayir büyük galileri
geliyorlard~~ .
Burada gizli anla~malar olmasa zorunlu olarak bir muharebe
vukua gelebilirdi. Bu muharebenin hedefi de Akdeniz egemenle~ini
almak olurdu. Kuvvetten yana üstün olunca eski Türk sald~r~lar~n~n
74 Olay~~ Paruta ve Doria ayn~~biçimde anlatmaktad~rlar. Paruta, Andrea
Doria'y~~yeni tan~makla beraber, Guglielmotti'nin yap~t~~gibi 26 Eylüldeki sevki
idaresinden ötürü onu ele~tiriyor. Ona göre Doria sevki idaresi mant~k çerçevesinde
ceryan etmi~tir.
75 Ad~~ geçen yerlere ili~kin olarak birbirinin çok ayn~~ bilgiler veren Guazzo,
Paruta ve Giovio'ya bak~n~z. Hammer de az ayr~nt~l~~bilgi vermi~tir.
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intikam~ ru almak söz konusu olunca ve Osmanl~~Deniz Kuvvetini
bir vuru~ta y~kmak isteyince H~ristiyanlar yenmek zorundayd~lar ve
yenebilirlerdi de..
Halbuki o kadar nizams~z ve kar~~~k sahneler ortaya ç~kt~~ ki,
eski tarihçiler bunlar~ n nedenlerini anlatamad~ lar. Modern tarihçilerden Graviere ve Guglielmotti bu kar~~khklar~~anlatmaya çal~~acaklard~ . Bir tanesi taktik fikirlere dayan~yor; öteki de ihanetin yaln~z
Ispanyollar taraf~ndan yap~ld~~~n~~ortaya koyuyordu. Biz Ispanyol
tarihçilerinin susmalar~~ve Venedik tarihçilerinin de mübala~al~~
biçimde yazmalar~~aras~nda kalm~~~olarak durumu gayet iyi anlayabiliyorduk. Çünkü perde arkas~ nda oynananlar~~belgelerden ö~renmi~tik 76 .
Andrea Doria uzun bir süre Türk donanmas~n~n harekât~n~~
gözledikten sonra Barbaros'un kendisine sald~ rmak için zorunluk
içinde bulundu~unu ve muharebenin kaç~n~ lmaz bir olay olaca~~n~~
anlam~~t~. Venedik'liler ve Papaillar~~muharebeyi kabul etmekten
vazgeçirmek olanaklar~n~~ ara~t~rmaya ba~lay~p filo komutanlar~n~~
ça~~rtt~. Kurulan sava~~meclisinde, müttefik donanman~ n yenilebilece~ini ve bundan sonra Ege Denizindeki Venedik kolonilerinin, Napoli
ve Sicilya eyaletlerinin savunmas~z kalarak dü~man sald~r~s~na u~rayabilece~ini söyleyerek iki komutan~~tehlikeli bir duruma girmekten
vazgeçirmeye çal~~t~. Yak~n~ nda herhangi bir liman bulunmayan,
yüksek tepe ve kayalarla dolu ve s~~~nabilecek bir taraf~~olmayan
k~y~lar önünde muharebe yapmak, Doria'ya göre tedbirli bir hareket
olamazd~ . Bunlar ve bunlara benzeyen fikirler Amiral Jurien De la
Graviere gibi de~erli bir asker taraf~ndan nas~l mazeret olarak kabul
edilebilirdi? Bunu bilemem 77 , 78.
78 General Verroggio (Ad~~geçen yap~t~) için ne dü~ünülebilir? O Doria'ya
mazeret bulabilmek için ~unlar~~yazm~~t~r: "Rampac~lar fazla ya~murdan güverte
alt~na s~~~nm~~lard~...." Sanki ya~mur ya~d~~~~zaman silahlar~~korumak için
tapalar yokrnu~~gibi.
77 Giri~i kolay bir liman önünde muharebe yapmak lüzumuna ili~kin olarak
onun ad~~geçen kitab~nda "Barbaros ve Doria" adl~~k~sma bak~n~z.
78 Preveze muharebesi müttefikler aras~~politika etkisinde yap~lm~~~bir muharebe oldu~u için sadece taktik ve stratejik fikirlerle ele~tirilemez. Üstelik yap~ld~~~~
dönemin deniz mücadele biçimi de kendine özeldir: Ganaim toplayacak bir deniz
çat~~mas~~stratejinin gere~i olan deniz muharebesi yapmaya tercih edilmektedir.
Üstelik bu muharebeyi yapmakta ya da yapmamakta Barbaros ve Andrea Doria'n~n
ki~isel ç~karlar~~rol oynam~~~olmal~d~r. K~yaslamada dikkate al~nmas~~gereken en
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E~it ya da az kuvvetlere malik olsalar bile bütün Ceneviz'li
amiraller ya kazanmak ya da ölmek için muharebe yapm~~lard~r.
Bunlardan pek çoklar~~Papanino, Filippo ve Lambo gibi hepsi de
Doria ailesine mensupturlar. Bunlar~n hepsi de k~y~lar~n karakterlerini, zafer kazanmak olas~l~~~~ve mukadder bir yenilgiyi dü~ünmeden
dü~manlar~na sald~rm~~lard~. Kamlar~ma göre Andrea Doria da,
Barbaros'la yap~lmakta olan anla~malara ba~l~~olmasa, muharebe
yapmaktan ba~kas~n~~konu~mayan de~erli insanlar~n kurdu~u bir
sava~~meclisi huzurunda çekingen hareket etmekten söz etmeyi kendisi
için bir küçüklük sayard~. Kesin bir zafer kazanmak ümidi içinde
cephe kurup muharebe yapmakta ~srar eden Grimani ve Capello
önünde onun yüzünün nas~l k~zarmad~~nu bilemem.
Ço~unlu~unun kendi fikirlerine kar~~~ oldu~unu anlayan ve
Capello'nun kendisini protesto edip "Hep beraber muharebe yap~ lmayacaksa, ben kendi filomla, yaln~z kendi ba~~ma, dü~mana kar~~~
gidece~im" dedi~ini duyan Doria muharabe yapmaya raz~~olmu~~
görünerek donanmaya muharebe i~aretini çekmi~ti. Muharebe
yapmak üzere rota de~i~tirildi~i zaman öncülük yapmak vazifesi
Venediklilere dü~tü. Doria yine merkezde kalm~~~ve Grimani de
artç~~olmu~tu. Fakat bu düzen Ba~komutan~n ho~una hiç gitmemi~ti. Çünkü Venedikliler do~ruca sald~r~ya geçebilecekler ve Doria'n~n her ne pahas~na olursa olsun sak~nmak istedi~i bir durum meydana gelebilecekti. Bundan ötürü öncülük vazifesi kendisi taraf~ndan
al~n~p Venedik'lilerin seyir plan~ndaki eski yerlerini almalar~na ~ srar
etti. Bundan sonra da o zamana kadar yedekte çekilmekte olan navilere
hattaki mevkilerini almalar~n~~emretti (Buradaki hat deyiminin
muharebe hatt~~oldu~u anla~~l~yor—Çeviren). Fakat rüzgâr navilerin
bu manevray~~yapmalar~na engel oluyordu. Gerçek birer müteharrik
kale manzaras~n~~ ta~~yan galiler öteki gemilerin gerisinde kalm~~~
durumdayd~lar. Hareketsiz kalm~~lard~~".
Bunun üzerine Barbaros, Andrea Doria'n~n kendisini taciz
etmeyece~inden emin olarak ucuza bir ~eref kazanmak dü~üncesiyle
mahir karar~n~~verdi. O kadar ki, hemen Venedik galilerine sald~r~lacakt~. Grimani ve Capello, Andrea Doria'dan muharebeye ba~la
son neden Preveze muharebesinin H~ristiyan alemi ile Osmanl~~donanmas~~aras~nda
yap~lm~~~olan ilk büyük silahl~~ çat~~ma olmas~d~r (Çeviren).
79 Guazzo: Ad~~ geçen yap~t~.
Bellegen C. XLII, 42
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emrini bekliyorlard~. Halbuki, Guazzo'nun yazd~~~na göre, böyle
bir durumda Doria k~sa bir yoldan yard~ma ko~aca~~~yerde, dü~man~~
a~~ r toplarla mücehhez kendi gemileri üzerine çekmek amac~yla
yelkenli galilerin etrafinda çok geni~~bir çark yaparak uzakla~maya
ba~lad~~ve sonra da do~udan ve bat~dan eski yerine döndü 8°.
Yap~lan bu manevray~~tekrardan dü~ünürken baz~~yazarlar
a~a~~daki gibi bir mütalaa yürütmeseler biz de bir dereceye kadar
Doria'y~~mazur görebilirdik. Çünkü a~a~~daki biçimde yazarak
kendi kabahatlar~n~n suçunu Venedik'lilere yüklemek istemi~lerdi:
"Andrea Doria muharebenin yap~lmas~~için verdi~i emre Capello'nun
tereddüt gösterdi~ini ve bu suretle kaçmaya niyetli oldu~unu görünce,
tek ba~~ na kalmamak için yelkenlerini sard~r~ p çekilmeye zorunluk
duydu 81.
Daha fazla olarak Lafuente'nin belgeleri, çok dikkatli olmayan
okuyucular~~ yanl~~l~klara do~ru sürüklemek sanatiyle haz~rlanm~~~
bu hikayeleri her türlü zan ve ku~ kudan uzakla~t~rmaktad~r 82. ~~te
inkâr edilemez biçimde ve anlams~z bir hareketinden ötürü Doria'y~~
suçsuz göstermek için Venedik'lileri kand~rmak isteyen bir yazar
ve fakat ithamlar~~yalanlamaya haz~r duran Capello...
Doria'n~n yapt~~~~manevray~~gören Capello, onun Venedik
galilerini tek ba~lar~ na terk etti~inden ku~ kulanarak hemen bir fustaya
atlayarak Ba~komutan galisinin bordas~~ alt~na gitmi~~ve herkesin
80 Guazzo: Ad~~geçen yap~t~. Sayfa 475. Bu anlat~~ta Sandoval da kendisiyle
beraberdir (Ad~~geçen yap~t~. Sayfa 185).
21 Sigonio'ya bak~n~z: Ad~~geçen yap~t~. Sayfa 212-243. Burada Sigonio Doria'n~n, vazifelerini yapmalar~~için acele olarak müttefiklerini gönderdi~ini yazar.
82 Andrea Doria'n~n Barbaros'la olan muharebesine ili~kin bilgi ald~~~~ve
~spanyol politikas~n~~ da bildi~i için DE LEVA'n~n kendisini karunaya kapt~raca~~~
olanaks~z gibi görünüyordu (Lakin kendisinin deniz sorunlar~na ili~kin bilgisi gerçekten yoktu). Bundan ötürü "çok çe~itli ~ikayetleri ve meydan nutuklar~n~~ bir
tarafa at~p adalet ve takdirleri ortaya koymak bir borçtur" diye yazm~~t~. Bana
göre yanl~~~de~erlendirilmi~~olmakla beraber Paruta'n~n bir giri~iminden yararlanarak Doria için yap~lan ithamlara kar~~~durum almay~~reddetmi~ti. Nitekim
Paruta "Venedik Senatosu, yüksek meclisle beraber olarak, ruh haletini bildi~i bu
adamla cumhuriyeti ittifaka sokmak ilgisini duymad~~ ve saire..." dedi~i halde
DE LEVA bu cümleyi "Binbir ters fikir aras~nda Doria'n~n kendisine en uygun
gelen ö~ütü tutmas~~Venedik Senatosu için bir zafer olmu~ tu" diye yorumlam~~t~.
Bu sözlerin alt~nda Doria için beslenen bir itimad fikri gizli kal~yordu. Lakin
gerçek büsbütün ba~kayd~.
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duyaca~~~biçimde ba~~rm~~t~ : "Ne yap~yoruz? Biz neden gidip dü~man~~imha etmiyoruz? Ben ve gelilerim yaln~z olsayd~k hemen gerekli
olan vazifeyi yapard~ k. Sizler gelmedi~iniz için bunu yapam~yoruz.
Ama; dü~mana sald~rmak için bizden ku~ kulamyorsan~z galilerimle
sald~r~ya ilk önce ben kalkaca~~m 83.
A~a~~~yukar~~bütün tarihçiler bunu böyle anlat~yorlar. Tarihçilerin bu sözleri unutmamalar~~Venedik'liler için büyük bir ~ans olmu~tur. Capello'nun ba~~rt~s~~pek çok Venedik galisi mürettebat~~taraf~ndan duyulmu~~ve Capello'nun ba~~ ndaki has~r ~apkay~~ç~kararak
sallad~~~~ve Doria ile böyle konu~tu~u görülmü~ tü. Bundan ötürü
Sigonio ve durumla ilgilenip gerçekleri saklayan ba~ka bütün yazarlar~n fena imalar~~ bo~a gitmekte ve yar~m a~~zla ortaya att~klar~~
ithamlar derhal yalanlanm~~~olmaktad~r 84 .
Burada Doria'n~ n bir tanesi muharebe yapmaktan kaçmak
öteki de Venediklileri ~erefsiz bir duruma dü~ ürmek için, ikili amaçla hareket etti~i aç~kça belli olmaktad~ r. Venedik galilerine yirmi be~er
Ispanyol asker koymay~~dü~ ünmesi de, onun, bu ~erefsizli~i Venediklilere yüklemeyi pe~ in karar olarak vermi~~oldu~unu gösterir. Burada,
nihayet, Doria'n~ n fena bir niyetle hareket etmi~~oldu~u belli olmu~tur. Kendisinden yan~ t bekleyen Capello'ya "Vazifemi yapaca~~m
için beni izleyiniz" dedi~i bat~dan do~uya do~ru iki kez manevray~~
tekrarlam~~ ; yelkenli gemilere az bir mesafeden geçerek, yeniden
çekilmi~tir.
Bu ileri geri hareket ona oldukça büyük bir zaman kaybettirdi.
Bu arada Boldulmiero büyük galisi tek ba~~na büyük bir Türk kad~rga
kitlesine kar~~~muharebe ve savunmas~n~~sürdürmü~, bir tane Türk
kad~rgas~m bat~rm~~~ve böylelikle, mürettebat~n~n gösterdi~i kahramanhklarla, Imparatorluk taraf~ndan yap~ lan bütün ithamlar~~
yalanlam~~~olmu~tu 85.
83

2 39.

Guazzo: Ad~~geçen yap~t~~ve k~sm~. Bak~n~z: Duro: Ad~~geçen yap~t~. Sayfa

84 Andrea Doria'n~ n Barbaros'la yapt~~~~muharebelere ili~ kin bilgileri not
olarak özetleyen Duro'nun bu komutan~ n sevki idaresini anlatmak için, La Graviere'nin stratejik karakterdeki fikirlerini borç almas~~acaiptir. Çünkü bu konuda
birinin verdi~i bilgi ötekinin ver
rapor yay~n85 Boldumiero büyük galisinin yapt~~~~manevraya ait ayr~nt~l~~
). (Duro'ya
.
Sayfa
240
ve
sonras~
ve
k~sm~
geçen
yap~t~~
r
(Guazzo:
Ad~~
lanm~~t~
da bak~n~z: Ad~~geçen yap~t~. Sayfa 237).
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Nihayet müttefiklerin yapaca~~n~~ bilmeden ve at~~~menziline
girmek umudu içinde onu izlemekten do~an kar~~~kl~k içinde biri
Venedik öteki de Papal~~a ait iki gali Türk artç~larm~ n aras~na dü~tü,
de~erli bir biçimde muharebe ederek, üstün Türk kuvvetlerinin
yeti~mesi kar~~s~ nda muharebeden çekilmeye zorunluk duydu 86 .
Bu bak~mdan Doria bir taraftan ba~~ rarak muharebenin yap~lmas~n~~isterken di~er taraftan tam kürekle muharebe alan~ndan uzakta
kal~nca Venedik'liler say~ ca üstün olan Türklerin bask~s~na u~ramamak
için, onu izlemeye zorunluk duydular 87 . Aralar~nda Sandoval da
oldu~u halde baz~~yazarlar~n ak~am olunca Doria'n~ n, iyi bir yerde
oldu~u için, komutan gemisinin seyir fenerlerini söndürdü~ünü
yazm~~lar; di~er baz~lar~~da bunu inkâr etmi~ lerdi. Lakin kesin olan
nokta Doria'n~ n, çekilmek için, herhangi bir emir vermemi~~olmas~~
ve bütün h~z~yla Preveze sular~n~~ terk etmi~~olmas~yd~. Rüzgar~n
kalm~~~olmas~ndan ötürü, ~ayet Barbaros durumdan yararlanmak
yolunu bilmi~~olsayd~~Andrea Doria'n~ n bütün navileri ona av olarak
yakalanacaklard~~88.
Fakat haydut (Barbaros — Çeviren), Doria'dan sonra herkes
aras~nda dü~man~ n çekilmesindeki nedeni bilen tek ki~i oldu~u için,
bir süre Türkleri oyalam~~~ve Doria'n~n top menzili d~~~na ç~kt~~~na
emin olduktan sonra navileri avlamak i~aretini çekmi~ti. Türklerin
pek ac~~olarak ele~ tirdikleri bu tedbirli davran~~a ra~men be~~~spanyol
gemisi Türklerin eline geçmi~ ti. Bunlardan bir tanesi duba biçimine
girinceye kadar Türklere mukavemet etmi~, bundan sonra da kurtulup
Korfu Adas~na gelmi~ti. Dü~man sald~r~s~na uzun süre kar~~~koyan bir
Venedik büyük galisi de azami derecede sakatlanmaktan kurtulmu~~ve
donanmas~= kalan k~sm~na kat~lm~~t~.
86 Burada da Durante'nin (Yani Doria'n~ n - Çeviren) raporu Venedik
galisinin derhal teslim oldu~unu; içinde elli tane Ispanyol askeri bulunan Papa
galisinin ise saatlerce mukavemet etti~ini yazmakla Venediklileri itham etmek
istemi~tir (Duro: Ad~~geçen yap~t~. Sayfa 24.3)•
87 Antonio Doria da verdi~i k~sa bilgide akrabam-un çekilme alametleri
gösterdi~ini yazm~~t~. Buna ra~men Duro, Durante'nin raporuna dayanarak ve bu
rapora "Tam biçimde gnivenilebilecek bir belge de~ildir" diyerek bu olay~~inkar
etmi~ti.
88 Pek çok gali o zamana kadar Puglia'ya gitti~i için, dü~man~n bu galilere
sald~rmamas~~büyük ~ans olmu~; böylece ~erefli bir çekilme yap~lm~~t~~ (Guglielmotti'nin ad~~geçen yap~t~. Cilt III, sayfa 73'te Ricci'nin raporu).
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Armadan~n kuvvetten yana daha zay~ f ve muharebeye daha az
haz~r bir dü~man kar~~s~nda bu kadar beklenmedik ve hiddet uyandinci biçimde kaçm~~~olmas~~bütün Avrupa'da çok büyük bir tepki
yaratm~~t~. Kar~~l~kl~~olarak protestolar, ithamlar, hakaretler, zamarun yazarlar~~taraf~ ndan belirtildi~ine göre çok canl~~ve hareketli
olmu~tu.
Doria ile Barbaros aras~ndaki gizli haberle~meye gelince;
anla~malardan baz~~haberler s~zm~~~ve bu arada, bilindi~i gibi Paruta,
muharebeden bir ak~ am önce Barbaros donanmas~na mensup büyük
bir galinin Imparatorluk donanmas~n~ n komutan gemisi yan~na geldi~inin görüldü~ünü ve bundan sonra da iki komutan aras~nda
dan~~mal~~bir anla~ma oldu~u sonucunun ç~kar~lm~~~oldu~unu yazm~~t~. ~imdi yeni belgeler bu durumu gerçekleriyle gün ~~~~~na ç~karm~~t~r 89.
Ispanyollar ya görüldü~ü gibi Durante'nin raporlar~nda belirtti~i biçimde Venediklileri emirlere itaat etmemekle itham ederek
kabahatleri onlara yüklemek olanaklar~n~~ara~t~r~yor ya da kabiliyetsizlik, kurnazl~k ya da fazla bilgiç olmas~ndan aç~ kça Doria'y~~
itham ediyorlar
Ammirato'ya inanacak olursak bu ki~i Andrea Doria'ya kar~~~
çok sert bir durum ve çok a~~ r yenilginin bütün kabahatlerini ona
yükledi. O "A~~ r sözler yüzüne söyleniyordu; bütün dünyaca duyulan hiddet yüzüne tükürülecek kadar büyüktü" diyordu 91. Doria,
takdire ~ayan bir hareket olarak bütün bu itham ve hakaretlere
büyük bir sükunetle tahammül etti. Kendisini affettirecek bir beyanda bulunmad~. Hiç olmazsa bizim mü~ahedelerirnize kar~~~mazeret aramak olanaklar~n~~da aramad~. Amrnirato'ya göre Doria
~mparatora kar~~~büyük hizmetler görerek borcunu kat kat ödemi~ti.
Kendi hesab~na, özellikle Venedik'liler olmak üzere herkesi kendisine
ündükleri a~a89 Venediklilerin Preveze muharebesine ili~kin olarak ne dü~
~~daki mektup parças~ndan belli olmaktad~ r; "Bir soylu ki~ i bana dedi ki Prens
Doria geçen aylarda Barbaros'la muharebe yapmak istemiyor; çünkü ha~metli
imparator belki de italya'ya da kral olmak için kuvvetli emel besliyor; ilk önce
Italya kral~~olarak Papa'run kendisini vaftiz etmesi gerek". (Büyükelçi Tebaldi'nin
NER/ tasnifi).
2 ~~Aral~k 1538 tarihiyle Venedik'ten yazd~~~~mektup (Venedik ar~ivi
z
(Vida
Y
echos
Etc.
Sayfa.
185)
"Aviendo
a quel dia
9° Sandoval'a bak~n~
la heura Y fama que de bon capitan tenha porguerer saber mucho".
91 Ammirato: Filoransa Tarihi. Sayfa 662-64.
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kar~~~besledikleri haks~ z fikirleri bo~ altmak için serbest b~ rakm~~t~~
ve sadece intikam hissiyle, sevki idaresine ili~ kin dedikodulu sözler
yay~p durmu~tu.
Ya gerçekleri bilmeyen ya da gerçeklerin söylenmesini uygun
görmeyen Papa da, Doria'ya kar~~~üzüntülerini beyan ve onu sadece
kendi galilerinin kurtar~lmas~m dü~ ünmekle itham etmi~ti. Yine
Papa'ya göre Be~ inci Charl'dan iyi bir ücret ald~~~~için, Türk donanmas~n~n kudretini muhafaza etmesinde büyük ç~kar görmekteydi 92 .
Yaln~z Be~ inci Charl, Capelloni'nin yazd~~~ na göre, sonradan
o~lu Flipp II'nin Gian Andrea'y~~Lepanto muharebesindeki tutumundan ötürü yapt~~~~gibi övmü~~93 ve onun vazifesini yapm~~~oldu~unu söylemi~ti. ~ mparatora göre Doria'n~n ~erefini, kabiliyetini,
askerlik ve denizcilik ~ öhretini ortaya koyarak ~spanyol davas~na
yapt~~~~hizmeti hiçbir mükâfat ve Kral tarafindan verilecek yüksek
payeler kar~~ layamazd~.
Fakat böyle bilerek muharebe yapmaktan kaçmak gerçekten
~ mparator'a bir hizmet mi oluyordu?
E~er muharebeden sonraki olaylara bak~ lacak olunursa soruya
olumlu bir yan~ t verilemez; çünkü Imparatorlu~un davas~~ ne Barbaros'u kazanmak ne de Venedik'lileri ~spanyolgar~ n parmaklar' içine
dü~ ürmekti. Nitekim tehlikeyi gören senatörleri derhal ittifaktan
ayr~l~p Türklerle bar~~~ili~ kilerini yenilemek için acele çareler aramaya
ba~lam~~lard~.
Muharebenin uzak sonuçlar~ na bakacak olursak; Preveze'den
kaçmak ~spayollara otuz y~ll~k mahcubiyet, a~~ r zararlar ve deniz
yenilgilerine mal olmu~tu. Tam da Akdeniz e~emenli~ini kazanaca~~~
bir anda Be~inci Charl, Andrea Doria vas~tas~ yla pek rezil bir halde
bunu kaybedip Türklere b~rakm~~t~ . Bu davran~~~ n üzücü tepkileri
Cezayir'de bizzat görüldü~ü gibi ayn~~rezilli~i halefi de Cerbe muharebesinde görmü~ tü 94 .
92 Papa, sanki ~aka eder gibi, ~unlar~~söylemi~
ti: "Prens Doria dünyada
kendisine itibar sa~lam~~~olan kendi galilerini yapaca~~~giri~imden ötürü riske
sokrnamak için tedbirli hareket etti. Galilerini kaybedip bu itibar~~yeniden elde
etmeye ba~ lamak niyetinde de~ildi" (Roseo : Ad~~geçen yap~t~ . Cilt IV, sayfa. 229-30).
93 Capelloni : Ad~~geçen yap~t~ . Sayfa 79.
94 Preveze muharebesinden sonra özellikle Turgut Reis Ispanya ve Italya
denizyollar~na ve k~y~~ticaret merkezlerine sald~ rarak Akdeniz devletlerine çok
büyük zararlar verdirmi~tir. Be~ inci Charl, korsanlar~n yuvas~~sayd~~~~Cezayir'i
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Preveze günü ~spanyol armadas~~için, yüz ~erefli yenilgiden
ba~ka me~'um bir gün oldu ve dü~ünülerek yap~lan bu kaç~~~n tepkileri Lepanto muharebesine kadar pek çok y~ llar ve hatta daha sonralar~~da görüldü.
Kendi konular~na büyük bir a~kla ba~l~~bulunan ve bu a~k~n
etkisinde olaylar~~büyük mübala~alarla anlatan kardinal Guglielmotti, olaylar aras~ndaki ba~lant~lar~~da aç~k biçimde görerek, Preveze
muharebesini ~öyle özetlemi~ti: O ana kadar denizlerde belirli bir
noktaya kadar korkak ve a~a~~~yukar~~ümitsiz bulunan Türkler bu
kadar büyük olan ba~ar~n~n kusurlu taraflar~n~~ba~kalar~na yüklemeyi
asla dü~ünmediler. Fakat sadece kendi muazzam üstünlüklerinden
söz ederek sonradan, asla büyüklü~ü görülmemi~~biçimde, haddini
bilmemezlik ederek küstahla~m~~lar ve H~ristiyan ad~na kar~~~muazzam
istihfaflar sürdürmü~lerdir.
Andrea Doria o gece bütün H~ ristiyan alemi için denizcilik
moral kudretini baltalad~. Kendi meziyet, ~uur ve güvenirli~ini de
ortadan kald~rd195.
Ve biz, bundan sonra, H~ristiyan filolar~n~n Türklerin önünden
daima kaçt~klar~n~~fazlasiyle görecektik. Osmanl~lar~n Akdeniz'e
egemen olduklar~n~, evlerimizi ya~malad~klarm~~köylerimizi ve tarlalar~m~z~~yakt~klar~n~, kad~nlar~m~z~~ve gençlerimizi çal~p kendi
hizmetlerine sürüklediklerini, taze gençlerimizi soy k~r~m~na götürdüklerini görecektik. Onlar~n bu hareketlerine kar~~~koyacak bir
donanma yoktu. Cerbe'de sadece Türk donanmas~n~n yakla~makta
oldu~unun ilan edilmesi bile bütün bir donanman~ n bütün kuvvetleriyle kaçmaya çabalamas~na yetmi~ ti. 6o tane galimizin, küçücük bir
Türk filosu kar~~s~nda, korkak bir mart~~sürüsü gibi, korkudan kaçt~~~n~~görecektik. Malta muhasaras~nda, muhasarada kalanlara yard~m malzemesi götüren bir generalin Türk donanmas~~kar~~s~ndaki
harekat~~mucize say~lm~~t~. Nihayet Lepanto muharebesinde de D.
alarak Türkleri Bat~~Akdenizden ç~karmak istemi~ti. Bizzat komuta etti~i Ispanyol,
Alman ve Italyan kuvvetleriyle Cezayir'e bir ç~karma yapm~~t~. Donanma komutan~~
yine Andrea Doria idi. Venedikliler ise bu harekatta tarafs~z kalm~~lard~. Üst üste
ç~kan iki f~rt~na hem donarunalar~~hem de kara kuvvetlerini peri~an etmi~ti.
Piyale Pa~a da Cerbe dolaylar~nda, evvelce yapt~klar~~ ak~n hareketlerinden
toplad~klar~~ganimetlerle dolu H~ristiyan filosunu bat~rm~~t~. Cerbe maharebesi Preveze muharebesinden de üstün tam bir imha muharebesi olmu~tu (Çeviren).
95 Cilt 111, sayfa 6o.
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Giovanni'nin (Don Juan — Çeviren) muharebeyi kabul etmek cesaretini
göstermesi ola~anüstü bir cesaret ve a~a~~~yukar~~bir delilik görülmü~~
ve muharebeyi kabul etti~i için de itham edilmi~ti 96 .
Kabahat kimdeydi? E~er do~ru konu~mak istersek ~uras~m
itiraf etmek zorunday~z ki, Preveze muharebesinden önce de özellikle
Venedikliler aras~nda olmak üzere baz~~korkakl~k olaylar~~görülmü~~
ve Türk kuvvetlerinin yenilmesi ola~an olmayan bir kuvvet oldu~u
efsanesi al~p yürümü~tü. Fakat bütün bunlara ve Charl ve ona hizmet
edenlerin tavsiyeye ~ayan olmayan politikalar~n~n neden oldu~unda
ku~kumuz olmamal~d~r. Kuvvet dengesini bozacak, yenilmez ~öhretini yok edecek, yeni felâketlerin haz~rlanmas~na engel olacak, yeni
hiddetler ve aldat~c~~planlar~n haz~rlanmas~n~~engelleyecek bir politika
izlenemeyecekti.
Gerçekte Birinci François, ku~kulanabilece~i gibi, be~inci Charl
ile Barbaros aras~ndaki konu~malara kat~lm~~~olsayd~, büyük dostu
ve müttefiki Istanbul Sultan~na yapabilece~i hizmetlerden pek çok
yararlanabilirdi : Fakat Aigues — Mortes konu~malar~~s~ras~nda kendi
ve müttefiki hesab~na ortaya ç~kabilecek avantajlar~~tahmin edemedi~i kesindi. Be~inci Charl'~n, delilik edip kendi ~erefiyle de oynayacak
muharebeden sonra elde edebilece~i belirli bir deniz egemenli~inden
vaz geçece~ini ve bunu kendinin bütün H~ristiyanl~~~n dü~man~~olan
Osmanhlara tamamiyle terk edece~ini kesinlikle tahmin edemezdi.
Doria'n~n biyografileri, onun, Preveze muharebesinden konu~uldu~u her defas~nda yüzünün k~zard~~~n~~ve büyük bir üzüntü duydu~unu belirtmi~lerdi. Belki yarars~z yere ~an ve ~erefinin yok oldu~unu
dü~ ünüyor; belki de çok geç olarak Be~inci Charl'~n emirlerine itikad
etmi~~olmaktan üzüntü duyuyordu. Son zamanlarda art~k tamamiyle
ihtiyar oldu~u günlerde Cerbe yenilgisi ve Gilan Andrea Doria'n~n
korkak kaç~~~haberi ona geldi~i zaman, kendisine ve ailesine kabahat
yüklendi~i için, büyük bir vicdan azab~~çekecekti.
Armatör ve gali müteahhidi olarak yaln~z bir ~eyden ç~kar sa~: Bir gün gelecek donanmamn kullan~lmas~~kaç~n~lmaz bir
gereksinim olacakt~ . Evvelce 4 ya da 6 gali yetti~i halde Preveze'den
sonra 'o ya da 12 galiye gereksinim duyulacaku. Fakat denize bakan
k~y~s~~olan bütün devletler Türklerin ve Barbaroslar'~n ç~karmalar~n~~
96 Bu ifade Türk denizcili~inin XVI. yüzy~lda ne kadar büyük kuvvet
ifade etti~ini ve bütün Avrupa'n~n bu inan~~~içinde oldu~unu anlat~r (Çeviren).
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menetmek için birer büyük donanma yapmak zorundayd~lar ". ~mparator, Andrea Doria'n~n yoklu~u kar~~s~nda, donanmas~n~~iki kat~na
ç~karmaya, Sauli, Centiruone, Lomellini gibi ba~ka armatörleri hizmete
almak gereksinimini duyacakt~. Bu bak~mdan belki Andrea Doria
en mükemmel spekülasyonu yapm~~t~.
E~er Türkler Preveze'de yenilseler ve Barbaros bozguna u~rasa
Fransa, hiçbir zaman, Akdeniz egemenli~i mücadelesinde ~spanya
ile ba~a ç~kamayacakt~~: Fransa Deniz Kuvvetleri bir zaman~n ilkel
kuvveti oran~~içine giriverecekti. Doria'n~n sevki idaresi de de~erini
kaybediverecekti. E~er muharebe yap~lsayd~~galiler, mürettebat,
mücahitler ve Doria'n~n ortaya koydu~u bütün sermaye, toplanacak
ganimetin az olmas~ndan ötürü, büyük zararlar görecekti. Çünkü
Türkler imha olacak bir durum içine girmedikçe sonuna kadar dö~ü~üyorlar ve ço~unlukla galileriyle birlikte bat~yorlard~.
Doria egoistli~inden ve ticaret zihniyetinden de~il, belki de,
bu bak~mdan Be~inci Charl'~n emrini dinlemi~~ve muharebeden kagnm~~t~. E~er, baz~~VEnedik'li yazarlar~n yazd~klar~~gibi, ~ayet Doria
bu a~a~~l~k hesap yüzünden muharebeyi terk etmi~~ise yine ~ansl~~
ç~kmam~~t~. Çünkü muharebeyi izleyen y~llar içinde Türkler o kadar
çok gemi yakalam~~lard~~ki bunlar~n toplam~~ Doria'n~n almay~~
umdu~u ganimetlerin kat kat üstündeydi.
Preveze muharebesinin yaratt~~~~üzücü sahne Akdeniz tarihinde
aç~lan yeni bir dönemin ba~lang~c~~olmu~tu 98 .

9' Benim "Ortaça~da Büyük Dukal~klar~n Donanmalar~" adl~~kitab~mda Toscana Deniz Kuvvetlerinin temeli adl~~k~sma bak~n~z. Bölüm I, k~s~m
98 Ranke: Osmanl~~ve Ispanyol sava~lar~. Sayfa 137: "Barbaros ve Türklerin
Ispanya - Venedik Donanmas~na kar~~~Ege adalar~nda büyük zafer kazanmas~yla
üstünlüklerini daha kuvvetli olarak saptarn~~~ oldu.
Bu üstünlük kar~~s~nda hiçbir gemi ticaret ve seyrisefer yapamaz olmu~tu.
1538 y~l~ndan sonra bütün deniz ticaret i~lerinin duraklamas~~dikkati çeker. Art~k
H~ristiyan devletlerin bütün çabalar~~kendi k~y~lar~= savunmas~n~~sa~l~yacak önlemler ara~t~rmak etraf~nda topland~.
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