HINT KAPTANLI~I VE PIR~~REIS
CENGIZ ORHUNLU
Süvey~, bir Osmanl~~ deniz üssü olarak Hint okyanusundaki
hakimiyet için yap~ lan deniz mücadelesinde önemli bir rol oynad~ .
Osmanl~~devleti Süvey~'deki tersaneyi Memlük devletinden tevarü s
etmi~ti'. Osmanl~~devrinde Süvey~~tersanesinin evsaf~~ve geni~li~i
hakk~ nda yeter derecede bilgimiz yoktur'. Süvey~'de genel olarak
Akdeniz tipi gemiler in~a edilmekte idi. Fakat, Süvey~~tersanesinin
her zaman muntazam tempoda çal~~t~~~~söylenemez. En önemli
sebep Osmanl~~imparatorlu~unun, Basra körfezi ve Hint okyanusu
gibi güney sular~ ndaki siyasetinin istikrarl~~olmamas~ndand~. Her
halde bir gemi in~a sanayiinde en elzem ham maddelerden kereste
ve demir gibi maddelerin uzak yerlerden getirilmesindeki güçlük te
ayn~~derecede rol oynam~~t~ r. Bu gibi sebeplerle, Süvey~~tersanesi,
bazen büyük bir faaliyet içinde görülmü~, bazen de orada bir tersanenin mevcudiyetinden ~ üphe ettirecek bir atalet içinde bulunmu~tur. Mesela M~s~ r beylerbeyi Had~ m Süleyman Pa~a'n~n idaresinde yap~ lan Hint seferi için, Tersane hummal~~bir faaliyet içinde
görülerek 1537 de yeni bir donanma in~a edilmi~tir.
K~z~ l-deniz'deki deniz kuvvetlerine kumanda eden mevkiin
ismi "Süvey~~kaptanl~~~" idi. Donanman~ n ismi ise "Bahr-~~ahmer
filosu" ad~n~~ta~~makta idi. Süvey~~kaptanl~~~~ve Bahr-i ahmer filosu
gibi tarihi terimler XVI. yüzy~l~n ilk yar~s~ nda kullan~lm~~~olup o
devirdeki Osmanl~~devletinin güney sular~ndaki ilgisinin s~n~rlar~n~~
da göstermektedir 3. XVI. yüzy~l~n ortalar~ndan sonra Bahr-~~ahmer
filosunun ismi "Hint donanmas~" olup bunu yöneten kimsenin i~gal
etti~i mevkiin ismi de "Hint kaptanl~~~" oldu. Daha sonraki olaylar~n gösterdi~i gibi bu, Güneyde Portekiz devleti ile mücadele etMenalük bahriyesi için bk. David Ayalon, B~~hriyye, E~2; Ayn~~yazar, Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom, London 1956, s. 49, 50, 73, 74, 78, 79, 8o, 81, 82.
2 "XVI.-XVII. yüzy~llarda Süvey~~tersanesi" konusunda ileride bir tetkik
yay~nlayaca~~m.
3 Bunun için bk. Cengiz Orhonlu, XVI. asr~n ilk yarts~nda K~z~l-deniz sahillerinde
Osmanl~lar, TD, ( = Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi) 16 (~stanbul 1962), S. 1-24.

236

CENG/Z ORHUNLU

meye karar veren ve Hint mes'elesi ile ilgilenen Osmanl~~imparatorlu~u için dönüm noktas~~oldu~una i~arettir.
Selman Reis tayin edilmi~~ilk Süvey~~kaptan~~idi. Onun ölümünden sonra, 1527-28 (Hicri 934) de, halef olan kimsenin ismi
~imdilik bilinmiyor 4. Hint kaptan~~ünvan~~ile yap~lan ilk tayin Ferhad
Bey'e âittir. Öyle görülüyor ki bu zat ayn~~mevkide uzun zaman kalmam~~t~r. O, 1547 de Yemen beylerbeyi olarak tayin edilince, me~hur
denizci Piri Reis ona halef oldu 5. Bu yaz~da Piri Reis'in hal tercümesi de~il "Hint donanmas~~kaptan~" olarak yapt~~~~icraat üzerinde
durulacakt~r; gerçekte de bu husus üzerinde ~imdiye kadar durulmam~~t~r. 1547 den sonra katline kadar olan faaliyetini ayd~nlatacak
yeni belgeler mevcut olmas~na ra~men, daha evvelki devir yani
1525-1547 y~llar~~aras~ndaki hayat~~ve ne yapt~~~~belli de~ildir. Bu
devre içinde onun hakk~nda ek olarak sunulmu~~olan belgeden ba~kas~na sahip de~iliz. Ad~~geçen belgenin tarihi olmamakla beraber
dü~mandan gasbedilmi~~bir kay~k hakk~nda Piri Reis'in yazd~~~~bir
arzd~r 6. Hattâ Hürmüz muhasaras~ndan katline kadar cereyan
eden olaylar da ayr~nt~l~~olarak bilinmiyor 7.
I — Aden'in geri al~nmas~ :
Yemen eyâleti'nin bir sanca~~~olan Aden, 1546 y~l~nda mahalli
Arap reisi 8 Ali b. Süleyman taraf~ndan elegeçirilmi~ti. Osmanl~~
imparatorlu~u Hint okyanusunda sahip oldu~u yegâne üssü Aden'i
geri almaya karar verince, Yemen beylerbeyli~i ile Hint kaptanl~~~~
makamlar~n~~ i~gal eden kimseleri de~i~tirerek yerlerine daha ehil
olan ba~kalar~n~~tayin etti 9.
4 Ali, Ahbdru'l-Temant, Hamidiye ktp., nu. 886, yp. 27 a. Bu eser asl~nda Kutbeddin Mekki'nin Berku'l-Temiint fethi'l-Os~ndni adl~~eserinin XVII. yüzy~l ortalar~na kadar gelen ilâveli bir tercümesidir.
5 Rüstem Pa~a Tarihi, üniversite kütüphanesi, T. Y., nu. 2438, yp. 245; bu eser
asl~nda anonimdir. Yazma, Rüstempa~a tarihi diye tan~nd~~~~için burada da öyle
zikredilmi~tir.
Topkap~~Saray~~Müzesi ar~ivi, N. E. 5627.
7 Piri Reis ve eseri olan Kitab-~~Bahriye ye'ait bütün yay~nlar~n listesi Afet
Inan taraf~ndan yay~nlanan ~u kitapta toplanm~~t~r Piri Reis'in Amerika haritas~,
Ankara 1954. Ayr~ca bk. Paul Kahle, Piri Reis, The Sailor and Cartographer, journal of
Pakistan Historical Society, 4 (1956), s. 99-1o8.
Seyyid Lokman, Zübdetü't-tevdrik, Türk-Islam eserleri müzesi, nu. 1973, yp.
a; Rüstem Pa~a Tarihi, yp. 277 b.
9 Hint Okyanusundaki Osmanl~ -Portekiz mücadelesinin genel bir tavsifi için
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Hint kaptan~~tayin edilmi~~olan Piri Reis 6o gemiden mürekkep
bir donanma ba~~nda olarak 29 Ekim 1547 de Süvey~'ten hareket
etti. Yemen sahillerine vard~~~~zaman Moha liman~nda karaya ç~kt~~
ve Yemen beylerbeyi Ferhad Pa~a ile görü~tü. Ferhad Pa~a ona biri
ba~tarda olmak üzere içinde asker bulunan be~~gemi vererek kuvvetlerini takviye etti '°. Bunu takiben Aden istikametinde hareket
etti. 18 Kas~m 1548 (~~7 Zilkade 955) de Aden civar~na vas~l olundu;
bunu takiben de Bire denen bir mevki civar~na gelindi. Donanma
gelmeden önce Aden civar~nda askeri faaliyet ba~lam~~t~. Plana göre,
Yemen'den Özdemir Pa~a taraf~ndan eski Aden sancakbeyi Kas~m
bir kuvvet ile Aden üzerine karadan gönderilecekti. Donanma Aden
civar~ndaki S~ra mevkiine gelince Aden ~ehri halk~na gözda~~~vermek
için bütün donanma toplar~~ile ate~~edildi. O anda Aden aç~klar~nda
3 gemi göründü; Piri Reis bu gemilerin portekizlilere ait olabilece~ini tahmin ederek yakalanmalar~~hususunda emirler verdi. O
gemilerin takibine memur gemiler Habe~istan'~n Hint okyanusu
sahillerinde olan Zeyla liman~ na kadar takip ettiler ve onlar~~ele
geçirdiler; ele geçirilen her gemide 40 ar denizci olup, bunlar Osmanl~~gemilerinde kürekçi olarak kullan~ld~ ; gemilerdeki ganimetler de Osmanl~~denizcileri aras~nda payla~t~r~ld~. Ele geçirilen gemiler
Aden aç~klar~ na getirildi ve orada ate~e verildi n.
Yukar~da zikredildi~i gibi Kas~m Bey Yemen'den bir kuvvet
ba~~nda Aden civar~na vas~l olmu~tu. Aden'de sancakbeyli~i yapt~~~~
için o hayali hakk~ nda bilgi sahibi idi. Aden'i ele geçirmi~~olan Ali
b. Süleyman onun yakla~t~~~n~~duyunca 3000 ki~ilik bir kuvvetin ba~~nda Kas~m Bey'in üzerine yürüdü. Kas~ m Bey kâfi askere sahip olmamakla beraber, mâhirane taktik kullanarak dü~marun a~~r kay~plara
u~ramas~ na sebep oldu. Ali b. Süleyman bu mücadelede katledildi;
adamlar~~panik halinde Aden kalesine kag~t~lar 12. Ali b. Süleyman'~n o~lu Muhammed Aden e~raf~~taraf~ndan babas~na halef
olarak seçildi. Ayn~~zamanda Portekizlilere, Aden'i kurtarmalar~~
~art~~ile Aden'e davet eder mahiyette bir haber gönderdiler; bunun
bk. Longworth Dames, The Portuguese and the Turks in the Sixteenth Century, journal of
the Royal Asiatic Society, part ~~( January 1921); George William Frederick Stripling,
The Ottoman Turks and the Arabs, 1511-1574, Urbana Illinois 1942.
10 Rüstem Pa~a Tarihi, yp. 277 b; Ahbaru'l-remdr~ f, yp. 47 b, 48 a.
11 Seyyid Lokman, yp. 71 a; Rüstem Pa~a Tarihi, yp. 277 a.
12 Lokman, yp. 71 a; Rüstem Pa~a Tarihi, yp. 277 b, 278 a.
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yan~s~ra bir miktar top talebinde de bulundular. Bu davet sonucunda
hacim bak~m~ndan küçük olmakla beraber baz~~gemiler gelerek
Aden liman~na girmeyi ba~ard~lar. Fakat orada Osmanl~~donanmas~m gören gemiler derhal gerisin geriye kaçt~lar. Aden'in denizden
ve karadan muhasaraya ba~lanmas~~bundan sonra olmu~tur. Aden
~ehri çok dik kayal~k bir yamaç üzerinde in~a edilmi~~olup çok mustahkem bir kaleye sahip idi m. Liman~n tabii durumu da müdafilere
yard~m eden di~er bir âmil idi. Aden kalesi denizden de s~k~~~bir
~ekilde sar~ld~ ; celbe 14 ve sanbuk gibi küçük gemiler kale müdafilerine Osmanl~~donanmas~= bo~luklarmdan yararlanarak yiyecek
ve di~er levaz~mat~~ ta~~maya muvaffak olmakta idiler. Piri Reis
Kapucu-ba~~~Hüseyin'i bir kaç gemi ile bu küçük filonun ele geçirilmesine memur etmek zorunda kald~. Hüseyin, kendisine verilen
görevi bu küçük filoyu bir k~sm~n~~tahrip bir k~sm~n~~ele geçirmek
sureti ile yerine getirmeye muvaffak oldu; bu arada di~er bir grup
celbe ve sanbuk üzerine hücum edip 'o tanesini ele geçirip di~erlerini gene tahrip etti. Piri Reis'in Aden önlerine geli~i 19 Ocak
1549 (19 Zilkade 955) tarihinde olmu~tur 15; yani bütün bu izah
edilen pürüzlerin ortadan kalkmas~ndan sonra donanma ile Aden'i
daha s~k~~bir ~ekilde muhasara için geldi.
Donanma k~y~ya çok yakla~t~~~~zaman, Pir! Reis Aden'in Yemen
kap~s~~yönünde karaya glolmas~m emretti. Bu emir üzerine karaya
asker ile birlikte toplar da ç~ kar~ld~. Toplar ~ehre hâkim tepeler
üzerinde mevzilendirildi; Piri Reis askerler için de bir barikat in~a
edilmesini emretti. Bundan sonra üç gün sürecek olan ~ehrin topa
tutulmas~~emrini verdi. Muhasaran~n, dördüncü günü Osmanl~lar~~
bulunduklar~~mevzilerden geri sürmeye yönelmi~~bir Arap hücumu
ba~ar~s~zl~~a u~rat~ld~ ". Araplar ellerindeki bu tepenin de Osmanl~lar taraf~ndan zabtedilmesine engel olamad~lar. 113 gün toplarla
13 Aden kalesinin müdafaa sistemi hakk~ nda bk. H. T. Norris - F. W. Penhay,
The Histonial development of Aden'i d~fence, The Geographital journal, yol. CXXI, part
(1955), S. 11-20.
14 K~z~ l-deniz ile Hint okyanusunda müslüman denizciler taraf~ndan kullan~lan küçük bir gemi cinsi. Bunun için bk. Ali, Meva'idü'n-nefrlis ff kavaidi'l-m~cdlis,
Istanbul 1956, s. 235; Moreland, Ships of the Arabian Sea about A. D. 15oo, JRAS
(1939), 8. 63-74, I 73-192*
14 Rüstem Pa~a Tarihi, yp. 278 b, 279 a, 279' b.
l• Bu tepe Cebel-i ~emsan olmal~d~r (H. T. Narris - P. W. Penhay, ay~n eser,
12).
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dö~ülmesine ra~men kale üzerinde istenen tesir elde edilememi~ti.
Kaleye çok hâkim Kuful (Kafi) adl~~tepe elegeçirilince üzerine toplar
mevzilendirildi ve kale do~rudan do~ruya dö~ülmeye ba~land~ .
Bundan sonra kale üzerine genel bir hücum tertip edildi; yava~~
yava~~kalenin burç ve bedenleri üzerinde Osmanl~~bayraklar~~dalgalanmaya ba~lad~. Aden kal'esinin fethi tarihi 3 ~ubat 1549 (14
Muharrem 956?) d~r; fetih günü Cuma gününe isabet etmi~tir. Aden
ileri gelenleri ve Osmanl~~kuvvetlerinin idarecileri namaz için camie
topland~klar~nda Kanuni Sultan Süleyman nam~na okunan hutbeyi
dinlediler 17. Fetih haberi derhal M~s~r'a ve buradan da Istanbul'a
ula~t~r~ ld~. Bu iyi haber üzerine bu çarp~~mada yeralm~~~asker ve
denizcilere rütbelerine göre terakkiler verildi".
II — Hürmüz Seferi:
Portekizliler 1550 ve 1551 y~llar~nda Basra körfezinde çok faal
idiler. Onlar Osmanl~~nüfuzu alt~nda görünen Bahreyn'e 1° kadar
sokuldular; Lahsa'da 2° bulunan Katif" kalesini de ele geçirdiler.
17 Rüstem Pa~a Tarihi, yp. 280 a, 280 b; kr~. Tarih al-~ihrf (The Portuguese off
The South Arabian coasts, Hadramf chronicles, with remani and European accounts of Dutch
pirates off Mocha in the seventeenth century by R. B. Serjeant, Oxford 1963 adl~~eserde)
S. 107, ~ o8, 179. Kutbeddin Mekki (yp. 49 a) bu olay hakk~ndaki k~sa ifadesinde
Piri Reis'in ad~n~~zikretmiyor.
18 Piri Reis'e
~~oo.000 akçal~k bir zeamet verildi (Mehmed Efendi, ~btihacü'ttevdrih, Süleymaniye kütüphanesi, Hüsrev Pa~a k~sm~, nu. 322, yp. 89 a; Kâtib
Çelebi, Tuhfetü'l-kibdr f( esfdri'l-bihdr, Istanbul 1322, S. 61).
19 Basra körfezinde Arabistan ile Katar yar~madas~~ aras~nda bir tak~m adalar~n ismi olup ayn~~zamanda en büyü'~üne de alem olmu~tur. Bahreyn de Osmanl~~
hâkimiyeti mes'elesi için bk. Cengiz Orhonlu, 1559 Bahreyn seferine dit bir rapor,
TD, 22 (1968), s. 5, 7, not ii.
20 Lahsa'n~n esas ismi al-Hasa'd~r. Osmanl~~eserlerinde genel olarak Lahsa
diye bilinir. Bu isim Basra körfezinin bat~~k~y~s~n~~ te~kil eden Basra'n~n güney bat~s~~
ile Katar aras~nda uzanan topraklara verilmi~tir. 1554 y~l~na kadar bir sancak olarak
idare edilmekte olup Basra eyaletine ba~l~~idi. Müstakil bir eyalet halinde te~kilatland~nlmas~~ 1555 tarihinde olmu~tur (Bunun için bk. 1559 Bahreyn seferine dit bir
rapor, S. 5, not 4, s. 6, not 5).
21 Katif Osmanl~~hakimiyeti alt~na 1550 den önce girdi. Zikredilen y~lda Basra
eyaletine ba~l~~bir sancak haline kondu. Fakat portekizliler 1550 de bu önemli sahay~~
ve kaleyi ellerine geçirdiler. Katif kalesinin kayb~ndan sancakbeyi olan me~hur
denizci Murad Reis sorumlu tutulmu~tur. Bununla beraber k~sa bir zaman sonra
Araplar Katif'i Portekizlilerden geri alarak Osmanl~~ idarecilerine teslim ettiler
(Faria Y Sousa, The Portuguese Asia or 77ze History of the discovery and conquest of India
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Bundan ba~ka, Basra eyaletinde batakl~k bir bölge olan ve adalardan
müte~ekkil olan Cezâir 22 bölgesinde de faal idiler. Portekizliler ayn~~
zamanda bu bölgede ya~ayan halk~~da Osmanl~~imparatorlu~u
aleyhine isyan ettirmek için tahrik etmekte idiler. Onlar~n bütün bu
gibi zararl~~ faaliyetleri Osmanl~~devletinin onlar~~bu havaliden ç~karmaya karar vermesine sebep oldu; bu karar derhal fiiliyata geçirildi.
Bu maksatla Piri Reis Süvey~'den 24 kad~rga, 4 barça olmak üzere
30 gemiden mürekkep bir donanma ba~~nda 23 Nisan 1552 de hareket
etti". Ona verilen ilk talimat bilinmemektedir. Fakat Hürmüz
muhasaras~~devam ederken ona gönderilen emirlerin mealinden
bunu ç~ karmak mümkündür. 26 Ekim 1552 tarihli olan bu emirname bütün tereddütleri bertaraf edecek niteliktedir. Bu, asl~nda
Piri Reis'in Hürmüz'e varmazdan evvel gönderdi~i ve takip etti~i
harekat~~ izah eden bir nevi raporuna kar~~~cevap mahiyetinde ona gönderilmi~tir. Hürmüz muhasaras~~devam ederken ald~~~~bu talimata
göre Hürmüz'ü ele geçirdikten sonra ona tabi topraklar~~Osmanl~~
hâkimiyetini tan~mad~klar~~takdirde tahrip edecek ve e~er her ~ey
yolunda giderse, Bahreyn adalar~na kadar gidecek ve bu adalar~~
by the Portuguese, London 1965, C. II, s. 167; Seydi Ali Reis, Mir'atü'l-memâlik, Istanbul ~~3 ~~3, S. 13; Arnold NArilson, The Persian Gulf, Oxford 1928, S. 126). 1552 y~l~nda
Katif sancakbeyi olarak Ali Bey bulunuyordu; bu zat Pisi Reis'in emrindeki donanmada da görev alm~~ t~. 6 Kas~m 1552 (18 Zilkade 959) tarihli bir Mühimme
hükmü onun tayini ile ilgili olup Basra beylerbeyi Kubad Pa~a'ya gönderilmi~tir
(Topkap~~ Saray~~ Müzesi Kütüphanesi, Ko~u~lar kitapl~~~, Hüküm-nâme mecmuas~,
nu. 888, yp. 488 a).
32 Buraya Kuzey Afrika'daki Garb Cezayir'ine nisbetle Cezâyir-i Cedid
denmektedir. Buraya verilen cedid s~fat~ndan bir idari bölge ~eklinde te~kilinin yeni
Oldu~u mânas~~ ç~kar. Cezâir-i Cedid'in Basra beylerbeyli~ine ba~l~~ iken sonradan
ayr~~ bir beyler beylik gibi te~kil edildi~ini gösterecek belgeler vard~r. 1552 tarihli
bir belge ile Basra beylerbeyi Kubad Pa~a'ya "Cezair ve Medine" beylerbeyli~inin
tevcih edilmesi buna bir delildir (Hüküm-nâme mecmuas~, Ko~u~lar kitapl~~~, - Topkap~~ Saray~~Müzesi - nu. 888, Y13. 341 a). Cezâiri-Cedid, Ba~dad beylerbeyi Ali
Pa~a ile Kubad Pa~a'n~n gayreti ile ele geçirilmi~tir (Hüküm-nâme mecmuas~, yp. 341
b: 7 ~aban 959). Bu Hüküm-nâme mecmuas~, asl~nda bir Mühimme defteridir.
33 "mdh-~~Cumdde'l-uld'da Bender-i Süvey~'den derydya müteveccih olup" ( Hükümndme mecmuast, Ko~u~lar kitapl~~~, nu. 888, yp. 487 b; Kutbeddin Mekkl, al-Fevâid
al-seniyye ft al-Rihlet al-Medine ve al-Rumiyye, Veliyüddin Efendi kütüphanesi, nu.
2440, yp. 34)•
2 4 Hüküm-ndme mecmuas~, yp. 488 b; gemilerin adedi Peçuylu'da (Tarih, ~stanbul 1281, c. I, s. 351) va Kâtib Çelebi de (ayn~~eser, s. 61) 30 olarak kaydedildi~i
halde Kutbeddin Mekki (ayn~~eser, yp. 34) de 25 kad~rga olarak zikredilmektedir.
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ele geçirecekti. Bununla beraber Basra ve etraf~~oradaki Arap a~iretlerinin devaml~~bir ~ekilde isyan halinde olmalar~ndan dolay~~daha
önemli idi. Zira Portekizliler onlar~~devaml~~olarak Osmanl~~imparatorlu~u aleyhine isyana te~vik etmekte idiler. E~er gerekli ise
Piri Reis k~~~n Basra'da kalabilirdi. Bunun ayn~~olmamakla beraber
bir di~er emir-name de Basra beylerbeyi Kubad Pa~a'ya gönderilmi~ti;
bunda donanmadaki askerlerin ulüfeleri ve di~er ihtiyaç maddeleri gibi
hususlardan bahsedilmektedir. Gelecekte Basra havalisi için ~~o
geminin kalmas~nda sak~nca görmezse o mikdar gemi b~rak~labilir
ve Piri Reis geri kalan gemiler ile geri dönebilirdi; bu hususda karar
vermek yetkisi Piri Reis'e b~rak~lm~~t~r 25.
Bu emir-nameden Piri Reis'e iki talimat verildi~i anla~~lmaktad~r. Birincisi, Hürmüz muhasaras~na kadar takip edilen ve muhtemelen donanma Süvey~'den hareket etmeden verilen talimat;
ikincisi ise yukar~da özetlenmi~~oland~r. Nisan 1552 de Piri Reis
Süvey~'den hareket etti; Babu'l-mendeb'i geçerek Hint okyanusu'na
ç~kt~~ve Aden liman~na vas~l oldu. Bu limanda donanma için gerekli
ikmali yapt~, eksiklerini tamamlad~. Aden liman~nda Hint okyanusuna
aç~ld~ktan sonra Arap yar~madas~n~n Aden'den sonra di~er önemli
bir ticaret ~ehri olan ~ihr liman~na yöneldi 26. ~ihr liman~ndan sonra
kuzey do~usundaki Zufar liman~na do~ru yelken açt~; fakat burada
pek durm~yarak Res al-Hadd'e geldi; burdan sonra donanman~n rotas~m kuzeye yöneltti. Böylece, donanma Umman körfezine veya denizine girdi. Bu s~rada Istanbul'dan 16 Ekim 1552 (26 Sevva 1959) tarihli
bir emir Basra beylerbeyi Kubad Pa~a'ya gönderilmi~ti. Bu emir-nâmede Hint donanmas~n~n Basra'ya var~p varmad~~~~andan sorulmakta
olup, vard~~ise kaç gemi ile ne zaman vas~l oldu; e~er Basra'ya hâlâ
gelmedi ise donanma nerelerde bulunabilir; bu hususda herhangi bir
haber duyulursa derhal Istanbul'a bildirilmesi, ayn~~zamanda Basra ve
Lahsa hakk~nda da haberlerin ula~t~r~lmas~~ istenmekte idi". Bu
hüküm Basra'ya gönderilmi~~iken Piri Reis de Mehmed Bey idaresinde bir kaliteyi ileri göndererek ii Ekim 1552 (21 ~evval 959) de
Hiikiinz-ndrne mecmuast, yp. 488 b.
Piri Reis'in ~ihr liman~na yar~~~~ Tarih al-~ihr de 2 2 Rebiülevvel 959 olup
gene ayn~~eserde iki gemi ile geldi~i kaydedilmi~tir (Portuguese off the South Arabian
coast, Hadramt chronicles with remani and European accounts about the Dutch pirates off
Mocha in the 17 th century, tercüme ve ne~reden R. B. Sergeant, London 1963, log).
27 Hüküm-rul~ne niecmuasz, yp. 473 a.
25

28

Belleten C. XXXIV, 16
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Basra'ya varmas~n~~temin etti. Mehmed Bey Piri Reis'in tayin berat~n~~Kubad Pa~a'ya gösterdi ve Kubad Pa~a'ya yazd~~~~mektubunu
teslim etti ; böylece onu verilen görevden haberdar etti 28.
A) Maskat kalesinin ele geçirilmesi ve tahribi :
Res al-Hadd geçildikten sonra, donanmadaki gemiler sisli hava
sebebiyle bir kazay~~önlemek için birbirlerinden ayr~ld~lar. Buraya
gelmezden evvel ~ihr yak~nlar~ndan donanma= bir gemisi karaya
oturarak tahrip olmu~tu. D. Alvaro de Noronha Hürmüz'deki Portekiz kumandan~~olup Osmanl~~donanmas~n~n durumunu ö~renmek
için Simon de Costa idaresinde bir kaç gemiyi ke~if maksad~~ile
gönderdi. Simon ayn~~gaye ile gönderilmi~~baz~~Osmanl~~gemileri
ile kar~~la~t~~ ki bu gemiler Piri Reis'in o~lunun (!) kumandas~nda
idiler 29 . Aralar~nda bir çat~~ma olmad~. Bu s~rada harekat~na devam
eden Piri Reis de Maskat kalesi önlerine gelmi~ti. Maskat kalesi
~~5o6 y~l~ndan beri Portekiz hâkimiyeti alt~nda idi. Kale kumandan~~
buraya yeni tayin edilmi~~olan Jean de Lisbao adl~~ bir kimse idi.
Faria Y. Sousa'ya göre 3° Maskat kalesi Osmanl~~ donanmas~na bir
ay kadar dayand~. Osmanl~~donanmas~~aç~ klarda görünür görünmez
Jean de Lisbao kar~s~n~~ve Maskat'da uzun süre ya~am~~~olan iki
ya~l~~Portekiz ile di~er baz~~kimseleri bir barçaya koyarak Hürmüz'e
gönderdi 31. Fakat Türk belgeleri Maskat muhasaras~n~n Portekiz
kaynaklar~n~n yazd~~~~gibi uzun sürmedi~ini ortaya koymaktad~r.
6 Kas~m 1552 tarihli olan bu belgeye göre 32 Osmanl~~donanmas~~
Maskat kalesini 6 gün bombard~man etti; yedinci gün kale teslim
oldu. Faria Y. Sousa 33 onlar~n teslim olmalar~na ra~men Piri Reis'i
Gönderilen hükmün tarihi 18 Zilkade 959'dur (Hükümna~ne mem., 488 a).
Faria Y Sousa, The Portuguese Asia c. II, S. 163; o~lunun, emrindeki donanma
da bir gemi kaptan~~olarak hizmet etti~i mümkündür. Pirrnin Basra'ya önceden
gönderdi~i kimsenin ad~~Mehmed olup, buna dair belgede o~lu oldu~una ait i~aret
yoktur (Hükümname, 488 a). Fakat 8 Mart 1557 tarihli bir belgeden o~lunun ad~n~n
Mehmed olup müteferrikal~ktan 40 akçe ile bir gemi reisli~ine terfi ettirilmi~tir
(Ba~bakanl~k ar~ivi, Divan-~~ humayun Mühimme Defteri, nu. 2, hüküm nu. S. 228,
2038). Piri Reis'in ke~if için gönderildi~i Mehmed Bey'in onun o~lu oldu~undan
Osmanl~~kay~tlar~nda bahsedilmemektedir.
20 The Portuguese Asia, c. II, s. 164.
31 Faria Y Sousa, The Portuguese Asia, c. II, s. 163.
32 Hükümna~ne ~nec~nuas~, yp. 488 a.
33 Faria Y Sousa, The Portuguese Asia, c. II, S. 164.
28

29
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evvelden verdi~i sözü tutmamakla itham etmektedir. Onun ifadesine
göre, Jean de Lisbao serbest b~rak~lacak iken esir olarak muhafaza
edildi; bunun yan~s~ra 6o portekiz askeri kad~rgalara kürekçi yap~ld~ .
Fakat ayn~~Türk belgesi bu ifadenin aksine 128 askerin esir al~nd~~~ndan bahsetmektedir 34. Piri Reis Maskat kalesini muhafaza
etmek niyetinde de~ildi. Zira elinde esasen oraya b~rakacak fazla
asker yoktu; oraya muhaf~z konsa bile Maskat'~n muhafazas~~çok
mü~kül idi. Zira Portekiz üsleri olan Hürmüz, Diu ve Goa'dan
kontrol edilebilmekte idi. Bu sebeple kaleyi tahrip etti. Bundan
sonra Hürmüz istikametine do~ru denize aç~ld138.
B. Hürmüz muhasaras~~ :
Bat~~Asya ülkeleri ile Hindistan aras~nda bir ticaret merkezi
olmas~~hasebiyle Hürmüz Hint okyanusunun en önemli limanlar~ndan
biri idi. Aden gibi bir ticaret yeri olan Hürmüz büyük ölçüde bir
deniz ticaretine dayanan bir hükümet taraf~ndan yöneltiliyordu.
Tâcirler bu devlette büyük nüfuz sahibi idiler; halbuki hükümdar
ayn~~derecede bir nüfuza sahip de~il idi 36 . Hürmüz hâkimleri, Basra
körfezinde, Iran ve Arap sahillerinde ki muayyen topraklarda hüküm
sürmekte idiler. Büyük Portekiz denizcisi Albuquerque Hürmüz'ü
1507 y~l~nda elegeçirdi ve burada bir üs tesis etti. Pisi Reis muhasaraya te~ebbüs etti~i s~rada Hürmüz muhaf~z~~D. Alvaro de Noronha
idi. Kalede goo iyi yeti~mi~~asker ve uzun bir muhasaraya dayanacak
derecede cephane ve yiyecek mevcut idi 37.
Piri Reis 28 gemiden mürekkep donanma ve içinde bulunan 850
asker ile Hürmüz muhasaras~na ba~lad~. Karaya ç~kar~lan ve mevzilenmi~~toplarla gerek karadan ve gerekse denizden ba~l~yan bombard~man kale bedenleri üzerinde hayli tahrip yapt~~38. Piri Reis
bu arada Hürmüz'de çarp~~an askerlerin ulâfeleri için Basra beylerbeyi Kubad Pa~a'ya müracaat etti 39. Kaleye kar~~~yap~lan bombard~man~~ takiben birbiri ard~na düzenlenen hücumlar kalenin
Hükümname mecmuas~, yp. 488 a.
Hükümname mecmuas~, yp. 488 a; Faria Y Sousa, The Portuguese Asia, Il, 165.
36 Bu hanedan için bk. Jean Aubin, Les Princes d'Ormuz du XIIIa au XV e
siicle, journal Asiatique, Tome CCXLI, Fasc. i (1953), 77-138.
37 Faria Y Sousa, The Portuguese Asia, c. 11, s. 164.
38 Hükümname mecmuas~, yp. 488 a.
39 Hükümname mecmuas~, yp. 488 b.
34

35
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mukavemet etmesi kar~~s~nda ba~ar~l~~olamad~. Portekiz müdafileri
teslim olmay~~kabul etmiyerek iç kaleye çekildiler. Muhasaran~n
ümid edilenin aksine uzun sürmesi, Osmanl~~askerlerinin cesaretini
k~rma~a ba~lad~. Pir/ Reis'in en büyük endi~esi Hürmüz'ü muhasara
ederken üstün bir Portekiz donanmas~~taraf~ndan bast~r~lmak idi.
Yan~ nda esir olarak bulunan Maskat kalesinin kumandan~~Jean
Lisbao'yu Portekiz faaliyeti hakk~nda fikir ve bilgi almak için bir
nevi mü~avir gibi kullanmakta idi; onun verdi~i Portekiz deniz
faaliyeti hakk~ndaki bilgiler Piri Reis'in endi~esini büsbütün artt~rd~ .
Bununla beraber Pir/ Reis Ki~m (Ceziret al-Tavile), iç kalesi hariç
bütün Hürmüz adas~~ve Hürmüz'e tabi birtak~m küçük adalar~~
elegeçirmi~ ti. Fakat bütün bu yerlerin merkezi demek olan kale hala
direnmekte idi ve ald~~~~haberler muvacehesinde de elegeçirilmesi
mümkün olam~yacakt~. Muhasara devam ederken Pir/ Reis kaledekilere Maskat'ta ald~~~~bütün esirleri serbest b~rakaca~~~hususunda
teklifde bulundu; bu arada Jean de Lisbao'nun kar~s~n~, iki ihtiyar
Portekiz ve iki askeri serbest b~rakt~ ". Bundan anla~~l~yor ki di~er
askerleri ve Maskat kale kumandamn~~ b~rakmad~. Karadaki bütün
a~~rl~klar~~kad~ rgalara yükledikten sonra denize aç~ld~~ve Basra körfezine girdi; Basra'ya do~ru giderken yerli gemicilerden Portekiz donanmas~ndan haber ald~klar~~takdirde onu haberdar etmelerini de
tenbihledi. Gerçekten de Hint donanmas~~Basra'ya vas~l oldu~u s~rada
bir Portekiz donanmasm~n da Hürmüz önle~~ine geldi~i haberi Pir/
Reis'e ula~t~. Hürmüz muhasaras~m zaman~nda kald~rmakla Pir/
Reis'in ne kadar basiretli davrand~~~~bu olayla anla~~lmaktad~r. Pir/
Reis'in bu faaliyetleri Portekiz ticaretine büyük darbeler indirmi~tir.
1552 y~l~nda Lizbon'dan gelmi~~olan 6 ticaret gemisinden mürekkep
bir konvoy mutad oldu~u halde Hürmüz'e u~rayam~yarak do~rudan
do~ruya Diu'ya yöneldi. Fakat Hürmüz'deki Osmanl~~ba~ar~s~zl~~~~
duyulunca ticari seyahatlerle ilgililer eski rotay~~takip etmeye ba~lad~lar 41.
111 - Piri

Reis'in ida~n~~:
Yukar~da i~aret edildi~i gibi Pir/ Reis'in Hürmüz muhasaras~m
kald~ rmas~~ve Basra körfezine do~ru çekilmesi tam zaman~nda olmu~tur. Zira herhangi bir gecikme, Osmanl~~Hint donanmas~mn,
44
41

Faria Y Sousa, The Portuguese Asia, c. II, S. 164,
Faria Y Sousa, The Portuguese Asia, c. II, s. 165.
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üstün vas~fl~~portekiz donanmas~~ taraf~ndan k~st~r~lmas~~sonucu belki
de Osmanl~~deniz tarihi bak~m~ ndan çok kötü bir alubete u~ramas~~
mukadder olacakt~. Fakat ~imdi yeni ve s~k~nt~l~~bir durum ortaya
ç~km~~t~. Çünkü, Basra körfezinin bir portekiz donanmas~~tarafindan
kapat~lmas~~bahis konusu idi. Piri Reis'in mü~aviri durumunda olan
eski Maskat kumandan~~Jean de Lisbao bir Portekiz donanmas~mn
Hürmüz bo~az~n~~kapatmas~~halinde Hint donanmas~= Süvey~deki üssüne dönebilmesinin çok güç olabilece~ini beyan ederek bu
tehlikeli duruma kar~~~Piri Reis'i ikaz etti. Piri Reis bu durumda
hakl~~olarak endi~elendi; mukabil çareler aramaya ba~lad~ . Bu konuda
Kubad Pa~a" ile görü~tü~ü ve daha sonra tatbik mevkiine koydu~u
plân~m münaka~a etti~i muhakkakur. Bilinene göre donanmadan
3 gemiyi yan~na alarak Basra'y~~terketti ve süratli bir ~ekilde Süvey~'e
vas~l olmaya gayret etti. Gemilerden biri yolda kayalara oturup
parçaland~~ ". Süvey~'e 2 kad~rga ile gelen Piri Reis oradan karayolu
ile Kahire'ye vard~. Fakat M~s~r beylerbeyi Davud Pa~a taraf~ndan
iyi kar~~lanmad~. Hint donanmas~~Piri Reis'in sorumlulu~u alt~nda
idi; o bu hareketi ile ordusunu sava~~meydan~nda b~rak~p kaçm~~~
bir kumandan gibi telâkki edilmi~tir. Bu görü~~aç~s~nda suçlu bulunarak hapse at~ld~. Davud Pa~a bu durumu kendi aç~s~ndan ayr~nt~l~~
olarak Istanbul'a bildirdi. Basra beylerbeyi Kubad Pa~a ondan
çok önce Piri Reis'in hareket tarz~n~~Istanbul'a bildirmi~ti. Istanbul'dan gelen emirle "siyaseten" Divan-~~ M~s~r'da katledildi".
Katil tarihi muhtelif eserlerde farkl~~olarak yaz~lm~~t~r. Katil olay~~
Mustafa Ali taraf~ndan" 961 hicri y~l~~olaylar~~aras~nda yaz~lm~~~
olup, Peçuylu Ibrahim de" ayn~~ ~ekilde kaydetrni~tir. Türkçe Islam
Kubad Pa~a Çukurova'da hüküm sürmü~~olan Ramazano~ullar~~ailesine
mensuptur. Muhtelif eyaletlerde beylerbeylik yapm~~~olan Piri Pa~a'n~n da karda~idir. Basra'ya tayin tarihi bilinmemekle beraber, 3 Cemaziyülevvel 957 de Basra
beylerbeyi olarak zikredildi~ine göre (Ba~bakanl~k ar~ivi, Kamil Kepeci tasnifi,
Ruus defteri, nu. 209, S. 5 ~ ) tayini daha evvel olmal~.
45 Kutbeddin Mekkit (s. 35), Seydi Ali Reis (s. 13), Katip Çelebi (s. 61)
geminin Barhreyn civar~nda kazaya u~rad~~~n~~zikretmektedirler. Peçuyla Ibrahim (I, 352) ise bunun Yemen aç~klar~nda oldu~unu kaydediyor.
44 Kutbeddin Mekki, 35; Peçuylu Ibrahim, ayn~~ eser, c. I, 352; Katip Çelebi,
s. 61; F. Stripling yanl~~~olarak Piri Reis'in Istanbul'da katledildi~ini kaydediyor
(s. 94).
45 Kiin&I-ahbdr, Üniversite kütüphanesi, Türkçe yazmalar, m~. 5959, yp. 3o3a.
44 Ayn~~ eser, C. I, S. 352.
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ansiklopedisindeki Piri Reis maddesinde ise 47 960 veya 962 de kat48 .
ledildi~i
Piri Reis'den bahseden en son belge 959 Hicret y~l~n~n Zilkade
(1552 Ekim) ay~na aittir 42. 8 Zilkade 959 tarihli bir hükme göre
Piri Reis Hint donanmas~~ile Süvey~'i Nisan 1552 (Cemaziyülevvel
959) de terketmi~ti. Bunun için Hürmüz'e varmas~~Zilkade ay~n~n
ba~lar~na isabet etmektedir. Süvey~~ile Hürmüz aras~ndaki mesafe
o devrin imkânlarma göre alt~~ayda al~n~yor demektir; Hürmüz'den
Basra'ya var~~ta en fazla bir ay sürmekte idi 50. Buna göre onun Süvey~'e
varmas~~6 - 7 ay sürmesi icap eder ki 960 Hicret y~l~~içine isabet
eder. Kutbeddin Mekki'nin 5°- eserinde bulunan bir kay~t sayesinde
onun 960 Hicret y~l~nda Cidde liman~na vas~l oldu~unu tespit edebiliyoruz ki tahminimizi teyid etmektedir. Piri Reis Kahire'ye 960
Hicri y~l~n son aylar~nda varm~~t~r. Onun hapse at~lmas~~ve Istanbul'dan katline dair emrin gelmesine kadar geçen müddet dikkate
al~n~rsa katlinin 961 hicret y~l~ n~ n ortalar~na do~ru oldu~u ç~kar 52 .
Piri Reis'in katlinden sonra Hürmüz'den bir cemaat Istanbul'a
gelerek onun Hürmüz'ü muhasara etti~i s~rada mülklerini ve mallar~ n~~gasbetti~ini iddia ederek mallar~n~n bedelini istediler. Fakat
iddia ve ithamlar~m destekleyen bir delil gösteremedikleri için ~ikâyetlerine itibar edilmedi. Piri Reis'in sahip oldu~u her~ey M~s~r'daki
mahalli idareciler taraf~ndan, verilen emre uyularak müsadere edildi
ve Istanbul'a gönderildi".
Piri Reis'in katli hakk~nda ça~da~~ve ça~da~~olmayan yazarlar~n ald~klar~~ tutum dikkate de~er. Peçuylu Ibrahim 54 ve Kâtip
Madde Fuad Ezgü taraf~ndan yaz~lm~~t~r.
F. Stripling hangi tarihte katledildi~ini zikretmiyor (s. 94, 95).
Hükümname mecmuas~, yp. 488 a.
55 Seydi Ali Reis, Basra'dan ~aban'~n ilk günü hareket ederek Ramazan ay~~
ba~lar~nda Hürmüz civar~na vas~l olmu~tu (Miratü'l-memdlik, Istanbul ~~3 ~~3, S. 17, 19).
51 Ayn~~eser, S. 35.
52 Ayn~~ tarih -961- Mustafa Ali (ayn~~ eser, yp. 304 a), Celâl-zâde Mustafa
(Tabakatü'l-memalik ft' derecdti'l-mesdlik, Topkap~~ saray~, Ba~dad kitapl~~~, nu.
298, yp. 392 a) ve Peçuylu ~brahim (ayn~~eser, c. I, 350-351) taraf~ndan da verilmi~tir. Fakat zikredilen yazarlar Piri Reis'in hangi ayda katledildi~ini zikretme-.
mektedirler.
53 Kutbeddin Mekki, 35; Kâtip Çelebi, s. 61.
54 Ayn~~eser, c. I, S. 352.
47

48
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Çelebi 55 herhangi bir beyanda bulunm~yarak yaln~z olay~~nakletmektedirler. Onun Hint donanmas~~kaptanl~~~nda haleflerinden olan
Seydi Ali Reis 56, di~er yazarlardan daha ziyade gerçekleri bilmesi
muhakkak olmas~na ra~men, manâl~~bir sükütla olay~~geçi~tirmektedir. Yukar~da zikredilen yazarlar~n tutumlar~, vicahen mahkeme
edilmeden idam edilen Piri hakk~nda uygulanan karar~~a~~r telâkki
ettikleri intiba~~uyand~rmaktad~ r. Bununla beraber baz~~yazarlar da
uygulanan karar hakk~nda çok gayretke~tirler ; Mehmed Efendi 57,
Celâl-zade Mustafa 55 ve Mustafa Ali 55 gibi yazarlara göre Piri
Reis menfaatini gözeterek teslim olmak üzere iken Hürmüz muhasaras~n~~ kald~rd~, bunun yan~s~ra Hint donanmas~n~~Basra'da b~rakarak üç kad~rga ile kaçt~ . Genel olarak onun idam edilmesine iki
siyasi sebep ileri sürülmektedi~~ . Biri, Kubad Pa~a'ya onu
ho~nud edecek hediyeler vermemesi, di~eri Sadrazam Damat
Ibrahim Pa~a'n~n himaye etti~i insanlardan biri olmas~~".
Piri Reis'in hangi dü~üncelerle üç kad~rga ile Süvey~'e do~ru
gitti~i bilinmiyor. Bir ihtimal, Portekiz deniz kuvvetinin üstünlü~ü
kar~~s~nda bir donanma ile onlarla ba~edilemiyece~inden yeni bir
donanma ile onlarla daha kolay mücadele edilebilece~i fikrinden
hareket etmi~~olabilir. Piri Reis'in donanma ba~~ nda çok dikkatli
ve bir Portekiz donanmas~~ile kar~~la~maktan çekindi~i dikkati çekmektedir. Di~er bir gerçek de donanmadaki gemilerin Süvey~'den
itibaren uzun bir deniz mesafesi katetmesi ve iki muhasara sava~~~
— Maskat, Hürmüz — yapm~~~olmas~~hasebiyle tamire muhtaç olmalar~~idi. Bir deniz adam~~olmamas~~dolay~siyle Basra beylerbeyi Kubad
Pa~a'n~n denize ait meseleleri anlama kabiliyeti yoktu. Donanmada
kürekçi olarak Araplar kullan~lmakta olup donanma Basra'ya geldi~inde kürekçiler gemileri terkettiler ". Bundan anla~~ld~~~na göre
Piri Reis idaresindeki donanma elemanlar~n~n baz~s~~bu kadar uzun
bir sefer için yetersiz idiler. Piri Reis'in idam edilmesinden birinci
55

s. 61.
Ayn~~eser, S. 13.
57 ibtihacü't-tevarih, yp. 149 b.
58 Tabakatü'l-rnemdlik, yp. 392 a.
59 Künhü'l-ahbdr, yp. 303 a; Kr~. J. von Hammer, Devlet-i Osmaniye Tarihi,
tercüme ve tah~iye eden Mehmed Ata, Istanbul 13, C. VI. s. 119.
80 Ismail Hakk~~ Uzunçar~~l~, Osmanl~~Tarihi, Ankara 1964 2 , C. II, S. 398.
81 Nejat Kosal, Hint yolu ve Osmanl~~imparatorlu~u, ~stanbul 1936, S. 23.
58
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derecede rol oynam~~~bir ~ah~s olan Kubad Pa~a, Hürmüz'de ya~~yan
müslümanlar~ n mal ve mülklerini, muhasara devam ederken, talan
ettirdi~ini de Istanbul'a gönderdi~i mektubunde onun aleyhine bir
nokta olarak ilâve etmi~ti 62. Hattâ idam~ndan sonra oradan gelen
bir heyet ~ikayette bulunmu~, fakat isbat edemedilderinden elleri
bo~~dönmü~lerdi. Kubad Pa~a büyük Türk denizcisini idam ettirmeye muvaffak olmakla beraber Basra'dan çok az bir müddet sonra
azledilmesi de mânidard~ r ".
Piri Reis'in bir çok hususu aç~klayamadan katledilmesi ilim dünyas~~ bak~m~ndan da bir kay~p olmu~tur. Zira 1526 da telif edilmi~~
olan Kitab-~~Bahriye'nin müellifi olarak yeni bir eserin malzemesini
toplam~~~olmas~~icap ederdi ". Özellikle 1547 den katline kadar geçen
zaman onun tecrübesini ve Hint Okyanusu hakk~ndaki bilgisini
art~rm~~t~.
BELGELER
Cezair ve Medine be~lerbe~isine hüküm ki,
Bundan akdem Vilâyet-i Yemen'den Basra'ya donanma gelmek
üzere idi. Gelmi~~midür? Ma `lürn olmas~~mühim olma~~n buyurdum
ki, vardukda zikrolunan donanma gelmi~~midür? E~er gelmi~~ise
ne mahaldedür
ne tarihde gelmi~dür kaç lat `a gelrni~dür
tafsil ile yazup arz eyliyesün; henüz gelmedi ise zikrolunan donanmalardan haber ald~n m~ ? ne vechile haber aldun malûmun olan~~
yazup i<lâm eyliyesün Cezâir ve Basra vilâyetinün ahvâli ve Lahsa
taraflar~nun bil-cümle ol câniblerün tafslli ile haberin bildüresün.
Fi 26 ~evval sene 959; Osman'a verildi.
(Hükümname mecmuast, Ko~u~lar, nu. 888, yp. 473 a).
Kutbeddin Mekki, 35.
26 Rebiülah~r 961 tarihli bir r~~~~s defteri kayd~nda Kubad Pa~a'n~n Basra'dan mazul bulundu~u ö~reniliyor (Ba~bakanl~k ar~ivi, Kamil Kepeci Tasnifi,
nu. 21 1, S. 13).
64 Hüseyin G. Yurdayd~n'a göre Piri Reis Kitab-~~Bahriye'yi yazmam~~~onun
malzemesini toplam~~t~ r. Eseri yazan Gazatat-t Hay~eddin Pa~a adl~~ eserin müellifi
Bahriye'nin telifi meselesi, Ankara
oldu~u tahmin edilen ~air Muradrdir.
üniversitesi Dil ve Tarih-Copy& Fakültesi Dergisi, c. X, k~s~m 1-2 (Ankara 1952), S.
62
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2

Sultanum,
Arz-~~bendei bi mikdâr budur ki, ba~ tarda reisi Büyük reis
kulunuzun bir hem~ ehrisi deryâ yüzünde ticaretden gelürken
bir kâfir kay~~~n almu~lar imi~; eyle olsa zikr olan kay~~ un kâfirleründen anda gemü halk~ na 15 kâfir kalup haliya devletlü padi~ah yesserallahu maye~a hazretleri mezkûr kafirler gelsün deyü emr olunmu ~~
idi. Devletlü padi~ahum Allahu Te<ala ömrünü devletini f~rsat~n~~
ziyade eyleyüp mâ takaddümden evlâ gelen kanun budur ki, deryâ
da claru'l-harb dutulan kafirler dutan kimesneye gerekdür. Bâki
emr ü ferman sultanumundur.
Bendenüz
Piri
Kay~~~~miri içün al~ nup esirler kendünün olmak emr olundu.
(Topkap~~saray~~müzesi ar~ivi, No. E. 5627).
3
Cezâir ve Medine Be~lerbe~isi Kubad Pa~a'ya
Bab-~~ sa<adet meâba mektûb gönderüp bundan evvel M~s~r
cânibinden derya-y~~Hind'e irsal olunan Donanma-i humâyûn mubârek ~evval'in 21 inci gününde Mehmed nâm gemi reisi ile Basra'ya
bir kalite ile gelüp Kapudan Piri dâme izzehu'nun sûret-i beratiyle
mektûbun irad eyleyüp donanma-i humayem mah-~~Cumade'l-ula
da Bender-i Süvey~'den deryâya müteveccih olup Cidde'den medine-i
Aden'e ve Rese'l-haddi geçüp kâfirin serhad kalesi olan Maskat
nam bendere gelüp kal<esin muhâsara eyleyüp alt~~yedi gün dö~üp
yedinci gün feth olunup kaliede mahsûr olan kâfirin cengde k~r~lan'
k~r~lup ma<ada 128 nefer kâfir dut~ lup der zencir olunup donanma
gemilerinde küre~e ko~ ulup andan Hürmüz'e gelüp dara 24 k~ t'a
kad~rga ve 4 k~ t`a barça ve cengci ve alatc~~cümle 850 mikdar~~asker
ile Donanma-i humâyûn Hürmüz ~ehrine dahil olup Hürmüz'ün
kâfiri kal<eye girüp In~ aallah feth olmak mukarrerdür ve donanma
da olan askere Zilhicce'nin gayetine var~nc~ yadek ulûfe verilüp
haliya gayri verilecek akça olmayup hayli müzâyakalar~~var imi~.
Bu bendenin fikri Donanma-i humayt~n gelüp Hürmüz'e tabi berr-i
Arab'da olan beri:ad~m~~tabi olan~n mala kesüp tabi olm~yan ben-
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deneni y~kup harb edüp andan Bahreyn'e gelüp mümkin ise
Bahreyn'i alup ve illa bir mikdar mala kesüp ol aral~ k murad üzere
zabt olunmakd~ r. Amma Hürmüz feth oldu~u takdirce M~s~r'da
nöbetçi olup haliya Donanma-i humaye~n ile gelen Ali dâme ~zzehuya
Katif sanca~~~inâyet olunup ve donanma dahi Kapudan ile ve olanca
asker ile bu deryâda kalup dâima bu cânibde olmak ile benad~r
murad üzere zabt olunmak ile donanmada olan askerin ulû' feleri
edas~ndan gayri hazineye dahi külli mal ve nef has~l olup ve niçe
feth ü fütûh müyesser olmak mukarrer idi. Bu vechile olmayup
donanma bu deryadan gitdü~i takdirce kâfir gerü gelüp Basra'ya
dahi külli ~zd~rab vermek mukarrerdür. Heman kapudan bendelerine donanma ve asker ile bu diyarda dâimâ ber-karâr olup benad~r
zabt olumnasma emr-i ~erif inâyet buyurula ki donanmamn dâima
bu diyârda olmas~~ehemm-i mühimmâtdandur. Hem Basra h~fz~~
mühim Cezâir zabt~na ve K~z~lba~-~~bed-ma<a~~hareketine külli
sa`y olup Hürmüz ve Bahreyn feth oldu~u takdirce emr-i ~erif ne
vechile olur deyü arz eylerni~sün. imdi donanma-i humâyûn Basra
vilayetine geldü~i takdirce zahireleri ve ulûfeleri tedârükü ne vechile olur; zikr olunan askerin zahlresine ve ult~fesine ol vilayetün
müsâ'id hazinesi varm~dur? Tafsil olunmam~~~ol diyar~n cümle
umûruna vukuf ve ~ucûrun vardur; hüsn-i mürâsil ve fevr-i celâdetine i<timad-~~ humâyûnum olma'~~n cumhûr-~~mühirnmat~n
tedârükü senün rey-i sâibüne tefviz olunmu~dur. Buyurdum ki,
mü~ârunileyh Hind kapudaniyle haberle~üp Hürmüz maslahat~~bertaraf oldukdan sonra donanma ol diyârda kalmak m~~evladur, yohsa
mevsimiyle yerine varmak mu evladur. Münâsib her niçe ise anun ile
amel eyleyüp amma itmâm-i hüsn-i tedârük eyleyüp Hak sübhanehi ve te<ala hazretlerinin uluvv-~~inâyetiyle donanma-i humâyûnu ve yara~~~ve le~keri h~fz etmek bab~nda enva`~~mesa<ii cemilin
zuhüra getüresün. Donanma-i humayün ile gelen le~ker ol diyârda
kaldu~u takdirce zahlrelerin tedârük eyleyüp zarûret ve muzayaka
çekdürmeyesün. Diyarbekir be~lerbe~isine ve defterdarma hükm-i
~eriftim gönderildi ki, istimâlet üzere Ba~dad'a 20.000 altun göndere.
Ba~dad be~lerbe~isine dahi hükm-i ~erifim gönderildi. Diyarbekir'den
hazine varmadan donanma Basra'ya gelürse Ba~dad hazinesinden
karz tariklyle göndere. Diyarbekir'den Basra'ya gönderdü~ünün
yerüne koya; bi-inayetillahl te<ala Hürmüz fethi müyesser olursa
Katif sanca~~n arz etdü~ün üzere M~s~r'da nevbetçi olan sancak
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be~lerinden donanma-i humayûnla gelen Ali dâme ~zzehu ya tayin
eyleyüp tasarruf etdüresün; ol diyârda andan gayri akdem ve mühim
olan mesâlihi ki, berüye arz olunup cevab~~ varmaya avk ve teahhur laz~ m gele; asla tevakkuf etmeyüp devlet-i humâyûnuma lay~k
ve münâsib ne ise heman icra eyleyüp ne vechile ta<yin eyledi~ini
sonra arz eyliyesin. Ba`z~~yarak gönderildü~ü sana Mm olunmu ~~
idi henüz gelmedi deyü bildirmi~sin. ~mdi Diyarbekir be~lerbe~isinden arz gelüp emr olunan yara~~~Ba~dad'a irsal eyledü~ün bildirmi~ ;
varup eri~medi ise gayrilerin vas~l olur; haliya dahi yine Diyarbekir'den
baz~~yarak gönderilüp laz~ m oldukça Ba~dad'a göndermek emr olunmu~dur. Ba~dad be~lerbe~isine dahi hükm-i ~erifim gönderildi ki,
sana laz~m olan e~er yarakdur ve e~er sair mühimmatdur te'hir
etmeyüp ula~ dura ve Medine azebleri ve müstahf~zlar~n sab~ka
Astâne'ye gönderilen defter üzerine olmayup n~sf~~dahi mevcûd
de~ildür deyü mucebince tekmil olmaya; Ba~dad yeniçerilerinden
400 nefer yeniçeri nevbetçi olmas~~laz~mdur deyü bildirmi~sin. Bundan
akdem Ba~dad yeniçerilerinden 700 nefer nevbetçi kaldu~un arz
eyleyüp Ba~dad'a gelmeleri laz~ mdur deyü arz eyledükde Cezair'de h~dmet yo~ise getürdesün var ise nihayet n~sfin getürdüp
n~sfim anda al~ koyasun deyü emr gönderilmi~di. Haliya senün arz~n
gelmeme~le Ba~dad be~lerbe~isine hükm-i ~erifim yaz~lup irsal
olundu ki, arz etdü~ün üzere 400 neferi Cezâir'de nevbetçi koya;
Ba~dad'da çok var ise 200 nefer yazup istihdam eyliye bi'l-cümle
e~er terakkidür ve e~er ibtidâdur ~öyle ki ol vilâyetün hazinesi
müsâ'id olup berüden hazine gelmelü etmiyesün; vech-i münâsib
gördü~ün üzere ~ol ki memlekete laz~ m ve mühimdür ta<yin eyleyüp
a'dadan gaflet üzere olmayup vilayetin h~fz u h~rasetinde mücidd ü
merdâne olasun. ~öyle ki bir mühim maslahat dü~üp kapuya gönderdü~ün âdem kendü atiyle gelme~le haz~r laz~m gelüp bir zarar
ve havf ola ula~la gönderesün. Anun gibi gayetle mühim dü~meyince ulak göndermeyesün. Donanma ile gelen ademlerden bir
yarar ahvâle vak~ f kimesneyi anunla bile ula~la gönderesün ki n~sf~~
ile donanma'nun miri be~ine donanma geldü~ü vakit peksimatlar~~ ve zahireleri haz~ r bulmak gerekdür. Ana göre tedarük
eyleyüp geldüklerinde zarûret çekdirmeyesün [ihmal.] etmiyesün .
Hind Kapudan~~Pirl dâme ~zzehu'ya yaz~lan hükm-i ~erifim sana
gönderildi. Ma<lüm edinüp e~er anda varmakdur ve e~er mas-
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lahat ber-taraf oldukdan sonra mevsimiyle avdet etmekdür elyak
ve evlâ ne ise anunla amel edesün,
Fi ~ 8 Zilka'de sene 959.
Mü~arunileyhden gelen Mustafa nâm âdemisine verildi,
Fit-târih-i mezbûr
(Hüküm-nâme, Ko~u~lar, nu. 888, yp. 487 b- 488 b)
4
Hind kapudam Pir! Be~'e hüküm ki,
Hâliyâ Basra ve Cezâir ve Medine Be~lerbe~isi Kubad Pa~a
mektf~b gönderüp 24 kira kadirga, 4 barça ile Hürmüz ~ehrine dahil
olup küffâr-~~hâksâr kal<eye mahsûr olduklar~n ve gelürken yolda
kâfirin bir kal<esin feth eyleyüp cengcilerinün ba <m~~k~l~cdan geçüp
mâ <adas~~ küre~e konuldu~un ve senünle gelen kula Zilhicce gayetinden
sonra ulûfe laz~m idü~ün bildirüp ve kendüye gelen mektûbunu
ayn~~ile irsâl eylemi~. Her ne ki demi~~isen ale't-tafsil ma<lt~m-~~
~erifim oldu yüzün a~~olsun her vechile yararl~~~ m hüsn-~~tedârükün i<timâd-~~humâyûnu m olma~-'~n ol hizmete irsâl olunmu~~idin.
Mü~ârünileyh Kubad Pa~a mektûbunda, fikrim budur ki donanma-i
humâyt~ n gelüp Hürmüz'e tâbi< olan benâd~rm tbi< olan~~mala
kesüp tabi< olnuyan~~benderleri y~ kup harb eyleyüp andan
Bahreyn'e gelüp mürnkin olur ise Bahreyn'i alup ve illa bir mikdar
mala kesüp ol aral~k karar üzere zabt olunmakdur ve donanma
dahi ola ki askeriyle bu diyârda kalup bu cânibde olur ise donanma
da olan ulffeleri edâs~ ndan gayret-i külli mal ve nef` has~l olup ve
niçe feth ü fütûh müyesser olmak mukarrer idi; bu vechile olmayup
donanma bu diyârdan kendüyi takdime kâfir gerü gelüp Basra'ya külli izdirâb vermek mukarrerdür deyü bildirmi~~derya ahvâline vukûf ve ~ u <urun vardur umûr-dide kulumsun donanma
ahvâli sanâ tefviz olunmu~dur ~öyle ki Donanma-i humâyûn bu k~~~
Basra'da k~~lamak mümkin ise k~~ layasun; Kubad Pa~a'ya hükm-~~
humâyûnum gönderilmi~dir ki senünle olan askerin zahiresin ve
ull~ fesin tedârük eyleyüp zarûret çekdirmiye. Amma Hürmüz bertaraf oldukdan sonra ~öyle ki vilâyet-i Basra'da e~lenmekle donanma
ve askere bir zarar ihtimâli var ise gerü bir günde avdet etmek münâsib ise mevsimiyle emin ve sâlim donanmay~~le~keri ve yara~~~iledesin. Basra'da bir kaç k~t`a donanma lâz~md~r deyü arz olunma~~n
as~ l bu donanma ol maslahat içün gönderülmü~dü; Hürmüz mas-
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lahat~~görüldükden sonra 'o lut`a donanma koyup ma <adasiyle gitmek
münasib ise eyle edesin; amma gelüp Basra bo~az~na geldikden sonra
küffar-~~hâksâr bir küll1 tedârükle yolunuz beklemek ihtimali var
m~ dur mevsimi midür bunda ma `lüm olmad~ ; tafsil üzere arz ve
amel edesin sonra emr-i ~erifim ne vechile olur ise m~kibi ile amel
edesün; a<da-i bi dinin hile ve hud<as~ndan gaflet üzere olmayup
askeri ve yara~~~zayi< etmekden ve donanma-i humayûnu M~s~r'a
eri~ dirmekden ihtiyat eyliyesin. Mü~arünileyh Kubad Pa~a ile me~veret eyleyüp Basra'da olmak husûsunda görüp enfa< ve evlâ niçe
ise anunla amel eyliyesiz e~er berü M~s~r cânibine gelmek laz~m
gelüp donanma ayr~lma~la ma<adas~~ varup ç~kmakda ihtiyat var
ise arz eyliyesiz. Bi'l-cümle Devlet-i humâyûnuma münasib ne ise
anunla amel eyliyesiz.
Kubad Pa~a ademi Mustafaya verildi, fi 8 Zilka'de 959
(Hükümname mecmuas~, Ko~u~ lar, nu. 888, yp 488 b).
5
Diyarbekir Be~lerbe~isine hüküm ki,
Haliya Kubad Pa~a mektûb gönderüp M~s~ r'dan irsal olunan
Donanma-i humayûnumla Hind Kapudanu Hürmüz ~ehrine dahil
olup 23 k~t'a kad~rga 3 barça ile
kal`e-i mezbûreyi muhasara
etdüklerin donanma ile gelen asker karz tarikiyle Zilhicce gayesinden
sonra ulûfe laz~ m idü~ün arz eylemi§ idi. Buyurdum ki hükm-i ~erIfim vardukda te'hir etmeyüp Diyarbekir hazinesinden 20.000 altun
der-kise eyleyüp yarar ademleriyle Ba~dad Be~lerbe~isine gönderesiz ki ol dahi Basra'ya irsal eyliye; amma altunun irsal eyledü~ün
kimesnelere tenbih eyliyesiz ki varduklar~nda öteden sahih haber
alup ~öyle ki maslahat bertaraf olup Donanma-i humâyûn yine M~s~r
canibine avdet eylemi§ ise altun~~koyup gitmeyüp yine Diyarbekir
hazinesine götürüp teslim eyliyesiz; e~er zikr olunan altunun yerine
Diyarbekir hazinesine al~nup laz~ m ise arz eyliyesiz ki Hazine-i
âmiremde an~ n yerine altun göndermeyüp yerine koyula ve bundan
akdem Diyarbekir'den ba<z~~ kur~un ve bak~ r ve tüfeng ve sair yarak
gönderilmek emr olunmu~~idi. Basra Be~lerbe~isi mektübunda henüz
berat gelmeden ~~ o k~ t`a darbezen ile 50 kantar kur~un gelmi~di ol;
dahi Cezâir maslahat~ na sarf olundu yara~a ve kur~ una ihtiyaç
vardur deyü bildirmi~~ ~ imdilerin her cinsinden ne mikdar yarak
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irsâl olunmu~~ise ve ne târihde gönderdü~ün defter eyleyüp defterin
bir süretin mü~ârünileyh Kubad Pa~a'n~n fermân-~~ ~erifimle varan
âdemisine teslim eyleyüp ve bir stiretin Südde-i sa<âdetime gönderüp
emr olunan yarakdan gönderilmerni~~var ise ta<cilen ula~d~ rup altunu
emin ve sâlim ula~d~rup yollarda zarar eri~mekden sak~nas~n. Arnid
hazinesinden emanet konulan tüfer~lderden 500 k~t`a tüfenk Ba~dad
Be~lerbe~isine ula~d~r~la ki ol dahi Cezâir ve Medine Be~lerbe~isine
ula~d~ras~z.
Bu dahi mezbiir Mustafa'ya verildi,
fi yevm-i mezbiir ( r 8 Zilka`de 959) .
(Hükümname mecmuas~, Ko~u~lar, nu. 888, yp. 489 a).

