PREVEZE DENIZ MUHAREBES~NE ILI~KIN
GERÇEKLER
AF~F BUYOKTU~RUL
E. Amiral

Amerika Birle~ik Devletleri Deniz Kuvvetlerinden Albay Braoun
Taylor'~n Cenevizli Amiral Andrea Doria'n~n hayat~na ili~kin
yaz~s~~üzerine Preveze Deniz Muharebesini, ilmi esaslara dayanarak,
ba~tan etüt etmek zorunlu oldu. Çünkü Albay Taylor'~n fikirlerine
göre on alt~nc~~yüzy~l~n en büyük denizcisi Andrea Doria idi. Büyük
Amiral Barbaros Hayrettin ise ~öhreti Türkler taraf~ndan göklere
ç~kar~lan bir korsandan ba~kas~~de~ildi. Barbaros'un yapt~~~~Preveze
deniz muharebesi bile ciddi bir muharebe say~lamazd~ , çünkü bu
muharebede Türkler bir iki Venedik gemisinden ba~kas~n~~bat~ramam~~lard~.
Bundan ba~ka Albay Taylor, Preveze Deniz Muharebesinin
Barbaros'la Andrea Doria aras~nda anla~mal~~bir ~ekilde yap~ld~~~n~~
ve yani bir ~ike muharebesi oldu~unu da iddia edecekti.
Albay Taylor'~n bu konudaki ilmi ara~t~rmaya dayanmayan
beyan ve iddialar~, ilkönce, tarih konusunda kendimizi yabanc~lara
anlatmaya heves etmememizin ac~~bir sonucu idi. Nitekim Amiral
Adolp Slaid de bu gerçe~i ortaya koymu~~ve Türklerin bu ters anlay~~mdan yabanc~lar~n, Türkiye aleyhine olarak, bol bol yararland~klar~m belirtmi~ti 2.
Di~er taraftan bizim denizci tarihçilerimiz de Preveze Muharebesini bir "Vak'anüvis tarihi" olarak ortaya koyacaklar; muharebenin Osmanl~~tarihi üzerindeki etkisini karanl~klarda b~rakacaklard~.
Tarihçilerin yazd~~~~Preveze muharebeleri ise hamasetten fazla bir
de~er ta~~yam~yordu. Bunun nedenini de bulmak pek zor olmasa
Albay Taylor'~n yaz~s~~için bkz. Proceedings (Amerikan Deniz Kuvvetlerinin
resmi dergisi) 'in 1971 koleksiyonu.
2 Adolphe Slade: Mü~avir Pa~a'n~n Türkiye Seyahatnamesi (Çev. Ali R~za Seyfi),
Deniz Kuvvetleri yay~n~ .
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gerekti: Tarihimiz Osmanl~~Devletinin de~il Osmano~lu ailesinin
tarihi olarak yaz~lin~~t~ . Nerede ve hangi muharebede Padi~ah varsa
o muharebe tarih üzerinde etkili gösteriliyor, onun kat~lmad~~~~deniz
olaylar~n~n etkilerine de önem verilmiyordu. üçüncü Tarih Kongremizde Ingiliz tarihçisi Hones Runc~man, bu fikri, Osmanl~~ Devletinin kurulu~u s~ras~ ndaki deniz olaylar~na az dikkat sarf olunmu~ tur
~eklinde anlatm~~t~. Önemli olan bu de~il, deniz olaylar~n~ n tarih
üzerindeki etkilerini ara~t~rmam.aku.
Bundan ötürü deniz olaylar~n~ n Osmanl~~tarihi üzerindeki etkilerini ara~t~rmak bizlerin en önemli vazifesi olmal~~idi. Bu ara~t~rmalara gereken ciddiyet verilebilirse, sadece deniz tarihimiz de~il,
bundan, tekmil tarihimiz büyük ç~ karlar sa~layacakt~. Bu arada
Preveze Deniz Muharebesinin bir "Hamaset olay~" de~il, Türk
denizcisinin yapt~~~~ilk "Istiklal sava~~" oldu~u hemen ortaya ç~kacakt~. Çünkü H~ristiyan ittifak, muharebeyi, "Türkleri Rumeli'nden
ve hatta Istanbul'dan atmak" gibi sald~r~~de~eri çok büyük olan bir
hedefe ula~mak için tahrik etmi~ ti. Kazansayd~~Osmanl~~Devleti
yeniden Anadolu'yu çevreleyen ada ve limanlar~n yapt~~~~tabii
ablukan~ n içine girecek ve vaktiyle Iran'da= ve Selçuk'a= ba~~na
geldi~i ~ekilde, geri çekilmek zorunda kalacaku.
Preveze Muharebesine ili~ kin incelemelerimizi yaparken bu
noktadan hareket ettik ve de~erli tarih otoritelerimizin de böyle bir
noktadan hareket etmesini istedik. Çünkü denizcilerin yapt~~~~incelemeler mesleki bir çaba olarak da de~erlendirilebilirdi. Otoritelerimizin konuya el atmas~ nda ise bundan sonraki hayatun~z için de ç~kar
sa~lanacakt~.
On Alt~nc~~l'iizy~rdaki Deniz Sorunu
Daha on be~inci yüzy~lda Istanbul'un al~nmas~ndan ötürü yeniça~a giri~~(1453) ve Amerika'n~n ke~fedilip burada zengin ekonomi
kaynaklar~n~n bulunu~u (1492), on alt~nc~~yüzy~lda Akdeniz'in politik,
ekonomik ve stratejik ~eklinin de~i~ece~ine dair en kuvvetli alamet
say~lm~~u. Yeniça~da Fatih Sultan Mehmet Osmanl~~donanrnas~run
karekterini ak~n don.an~nas~ndan strateji donanmas~na çevirmesi
Osmanl~~Devletinin istilâ hareketlerinin içine denizleri de alaca~~m
$ S. Runciman: "Deniz Kuvvetlerinin Ortaça~~
Tarihindeki Rolü", Türk Tarih
Kurumunun Kongreye Sunulan Bildiriler kitab~, s. 156.
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göstermi~, Amerika k~tas~n~n ke~fedilmesi de Akdeniz'e ili~kin hâkimiyet temellerinin de~i~ece~ine i~aret say~l~ru~t~.
Bu dönemden önce dünya denizcili~i, yelkeni yard~mc~~ itici
araç olarak kullanan kürek dönemini ya~~yordu. Dönemin özelli~i,
sava~~ve ticaret gemilerinin teknik kifayetsizliklerinden ötürü, denizyollar~n~n güvenli~ini sa~lamak ve ba~kalar~n~~ bu nimetlerden yoksun
b~rakmak için, birbirine çok yak~n deniz üslerinin meydana getirilmesi olmu~tu 4.
Bu esas~n bir gere~i olarak da Venedik denizci cumhuriyeti
Modon, Koron, Navarin ve yedi Yunan adas~nda üsler kurdu~u gibi;
Anadolu'yu çevreleyen ada ve limanlarda da üsler kurmay~~ihmal
et~nemi~ti. Fatihin meydana getirdi~i stratejik donanmamn ilk deniz
hareketleri de, Balkan sava~~~s~ras~nda, Mora dolaylarmdaki üsleri
Venedik'ten koparmak çabas~na dayan~yordu.
Di~er taraftan Amerika k~tas~n~n ke~fediimesi, denizcilik tekni~i
olarak, gemilerin büyütülmesini ve k~y~~denizcili~inden engin denizcili~ine geçilmesini gerektirmi~ ti. Yelken dönemi de bundan ötürü
kürek döneminin yerini alacakt~. Fakat dönem de~i~tirmek, gene
teknik nedenlerden ötürü, çok uzun bir zamana ba~l~~bulunmakta idi.
Bu ana dü~ünce etkisinde yard~mc~~araç olarak da yelkene fazla
de~er vermi~~denizciler kürek döneminde kalanlara oranla daha
büyük imkanlara sahip olacaklard~ . Venedik ve Ceneviz bu bak~mdan
Osmanl~~donanmas~na oranla üstün say~labilirdi. Fakat Barbaros
Hayrettin bu üstünlü~ü, dü~man~na sald~rmak ve onunla muharebe
yapmak için, hep, rüzgar~n etkili olmad~~~~sakin havalar~~beklemekle
telâfi ediyordu.
Donanmalar~n ~ ekli ne olursa olsun kürek dönemindeki deniz
muharebelerinin ~ ekli "Rampa muharebesi" idi. Kim dü~mamn zay~f
taraf~n~~daha önce seçer ve bu zay~f taraf üzerine fazla say~da gemi
rampa edebilirse zafere o aday olurdu. Ama muharebenin kesin sonucunu almak derya kaptanlarm~n de~il, donanma serdarlaruun vazifesi idi 5. Muharebe nizamlar~~da, t~pk~~kara muharebelerinde oldu~u
gibi, merkez, sa~~kanat, sol kanat ve ihtiyat kuvveti olarak te~kil
ediliyordu. Bu ihtiyaç da rampadan sonraki muharebenin k~hç kalkanla gö~üs gö~üse yap~lmas~ndan do~uyordu. Amiral ya da amiralAmiral Giuseppe Fioravanzo: I liberta dei mani, s. 5.
Cossimo Basile: H~ristiyan Donanma= Son Zaferi, s. ~ o.
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lara dü~en vazife, muharebenin kesin sonuç yerinde üstün kuvvet
bulundurabilmek ve rampa muharebesini çok iyi ~artlarda haz~rlamakt~. Tabiyevi iyi ba~lang~ ç mevkii almak ve dü~man~~kuvvet
da~~t~m~na zorlamak devrin ba~l~ca denizci mahareti say~l~yordu.
On Alt~nc~~Yüzy~l Hükümdarlar~~ve Denizcileri
On alt~nc~~ yüzy~lda Avrupa çok genç hükümdarlar elinde bulunuyordu: Fransa Kral~~Birinci François 1515 y~l~nda 21 ya~~nda,
Ingiltere Kral~~VIII. Hanry 1509 y~l~nda 18 ya~~ nda; Ispanya Kral~~
ve Alman Imparatoru V. Charles (V. Karl) 1520 y~l~nda 20 ya~~nda
idi 6. Kanuni Sultan Süleyman da 1520 y~l~nda 26 ya~~nda iken
Osmanl~~Devletine hükümdar olmu~tu.
Bu genç hükürndarlar~ n hepsi de büyük hedefler pe~inde ko~makta idiler: Kanuni Sultan Süleyman, Osmanl~~Deniz Imparatorlu~unu pelde~ tirmek ve karadaki istilâ hareketlerini geni~letmek ve
hatta Avrupa'ya hükmetmek istiyordu; V. Charles 7 Avrupa ve Akdeniz üzerinde tan~~egemenlik ar~yordu. Bu arada Kuzey Italya
devletleri üzerindeki nüfuzunu kaybetmeme~e çok dikkat ediyordu.
VIII. Hanry Atlantik'te Ispanyol deniz satvetini y~k~p yerine Ingiliz
satvetini getirmek için büyük çaba içinde idi; nihayet I. François
da Avrupa'daki Ispanyol nüfuzunu k~r~p yerine Frans~z nüfuzu
getirmek iste~inde idi.
On alt~nc~~yüzy~l ba~lar~nda Akdeniz'de ~öhret yapm~~~iki büyük
denizci vard~ : Barbaros Hayrettin ve Andrea Dorias...
Bunlardan Barbaros Hayrettin 1473 y~l~nda do~mu~ ; 151 7'de
a~abeysi Oruç Reis ile birlikte Cezayir'i al~p burada ikinci bir Türk
devleti kurmu~~ve Ispanya Devletine kar~~~Kuzey Afrika'da sava~lar
vermi~ti. 1519 y~l~nda Osmanl~~ Devletinin Cezayir beyi olacak;
~ 52o'de Ispanyollara kapt~rd~~~~Cezayir'i 1925 y~l~ nda tekrar geri alacak 9 ; 27 aral~ k 1533 tarihinde 18 amiraliyle birlikte Osmanl~~Devleti
H. G. Wells: K~sa Dünya Tarihi (Çev. Ziya ~shan), Varl~k Yay~nlar~, s. 200.
V. Charles, çe~itli ansiklopediler ve yazarlar taraf~ndan "V. Karl" ve "Charles
Quint" olarak da takdim edilmektedir.
71

7

e Andrea Doria, "Andra Doria" ve "Andre d'Oria" olarak da takdim edilmektedir.
9 Tar~k Y~lmaz ~oztuna: Türkiye Tarihi, c. V., s. 74-104.
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hizmetine girecek ve 6 nisan 1534'te de Osmanl~~Devletine tam
yetki ile derya kaptan~~olacakt~~1°.
Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros Hayrettin'de çok yüksek
politik, stratejik ve denizcilik nitelikleri görmü~~olmal~~idi. Bu hükümdar, Venedik ve Ceneviz'in Mora kalelerini elde tutmalarM~ , Korent'e
Ispanyol garnizonu yerle~ tirnaelerini ve H~ristiyan nakliyat~ na kesafet
vermelerini" dikkatle izlemi~, yaln~z kara kuvvetleriyle bu hareketlere kar~~~konulamayaca~~n~~dü~ünerek Bat~~Akdeniz'den yararlanmak istemi~ , kuvvetli bir donanma yap~p Italyan yar~madas~na ayak
basmak için de Barbaros Hayrettin'den istifade etmek istemi~ti".
Yabanc~~kaynaklar, "Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros'un hareketlerine hiç inanmad~~~~için yan~na Murad A~a'y~~verdi" diye
yazcaklard~~13 . Ama bizim kaynaklar~ m~ za göre hükümdar, Barbaros'a
Sadrazam Ibrahim Pa~ a'dan fazla de~er vermi~ti".
Andrea Doria ise 1466 y~l~nda do~mu~ , yüksek denizcilik ve
muhariplik niteli~i ile Ceneviz donanmas~= ba~~na geçmi~~ve Barbaros'tan ayr~ml~~olarak hangi hükümdardan para al~rsa onun emrine
geçmi~~ve mukaveleli çal~sm~~t~ : Papa VII. Clement emrinde Roma
Kilisesinin ba~amiral~~idi Sonra Fransa Kral~~I. François emrinde
"Fransa amirali" olmu~ tu, 1527 y~l~ nda da Ispanya Kral~~V. Charles
emrine girmi~ ti". Cenevizliler onu "kurtar~c~" olarak görüp büyük
törenlerle kar~~llyorlard~~ ama 18 , Venediklileri izleyerek Ispanya
devletlerini V. Charles'~n nüfuzundan kurtarmak için hiç bir çabas~~
olmam~~t~. Sava~lar~ nda gözönünde tuttu~u ba~l~ca nokta da, kendi
mal~~haline gelmi~~Ceneviz donanmas~ m zedelettirrneden Ispanya
kral~~nezdindeki prestijini kaç~ rmamak, tam tersi, takviye etmekti.
Buna dair hiç bir belge yoktu ama; hareketlerinden onun bu çabas~ na anlamak pek zor olmasa gerekti.
Tar~k Y~ lmaz oztuna: a.g.e., c. V., s. 271.
II Murat edilen nakliyat~ n askeri nakliyat olmas~~gerekmektedir.
12 Ernle Bradfort: Barbaros Hayrettin (Çev. Zehra A~ral~ ), Sander Kitabevi,
~~
7o.
S.
12 Camillo Manfroni: Storia deha Marina 'lahana, Periodici Scientifichi yay~ nlar~, Milano 1897, C. III., S. 235.
11 Tar~k Y~lmaz öztuna: a.g.e., c. ili., s. 2 18.
12 IVO Luzzati: Andrea Doria, Garzanti Kitabevi, Milano, s. 63, 73.
12 IVO Luzzati: a.g.e., s. 80.
10
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Her ne olursa olsun hükümdarlann genç olmas~na kar~~~iki
büyük denizcinin ya~l~~olmas~~denizde yeti~menin ne kadar zor ve
zamana ba~l~~oldu~unu ifade edecekti. "Geminin yenisi, kaptan~n
eskisi" ata sözünün bir ifadesini burada görmekte idik.
K~y~ lara ve denizyollarma sald~rmak o zamanki deniz mücadelesinin ba~l~ca hedefi olmas~na ra~men yabanc~~bütün kaynaklar
Barbaros'u korkunç bir korsan olarak takdim etmi~lerdi ama,
Anadolu'yu çevreleyen adalara dayanan Venedik ve Ceneviz kolonileriyle Rodos ~övalyeleri de ayn~~ak~nlar~~Anadolu k~y~lar~na kar~~~
yapmaktan geri durmam~~ lard~~17 . Aradaki ayr~m Barbaros'un
kürekçilerini kendi denizcilerinden seçmesine kar~~hk yabanc~~denizcilerin k~y~larda toplad~klar~~esirleri büyük bir vah~et içinde küre~e
ba~lamalar~~ve sonra da zindanlarda çürütmeleri idi 18 . Turgut Reis
bile Andera Doria taraf~ ndan küre~e ba~lan.m~~t~. Barbaros taraf~ndan
kurtanlmasa zindanlarda çürütülecekti.
Barbaros Hayrettin ve Anderea Doria, Preveze Muharebesinden
önce kar~~~kar~~ya gelip deniz muharebesi yapm~~~de~illerdi. Her ikisi
de ak~n yap~yor ve ganimet topluyordu. Albay Braun Taylor sadece
Anderea Doria'run yakalad~~~~gemileri yazacak, Barbaros'un ak~n'an~n karanl~klarda b~rakacakt~ ". Fakat Barbaros'un sadece Kanuni
Sultan Süleyman'a getirdi~i hediyeler, belki de Venedik ve Ceneviz
bütçelerinin üstünde, çok büyük bir de~er ta~~ yordu. üstelik Barbaros, Puglia ve Ege adalar~ n~~vergiye ba~layaraktan stratejik hareketler
yapmakta da usta idi.
Politika
On alt~nc~~yüzy~l ba~~nda Avrupa'n~ n politik dengesi bozulmu~tu.
Papa III. Innocentius, "Verdi~im her emir Allah'~n emridir, bu emirlere itiraz etmek ya da kar~~~isteklerde bulunmak yasak ve günaht~r"
diye emir ç~karm~~ ; aileleri, ölüleri için bile vergiye ba~lam~~, 15 mart
17 Fuat Köprülü: Osmanl~~Devletinin Kurulu~u, Türk Tarih Kurumu yay~n~,
s. 56 ve Selahattin Tansel: Osmanl~~Kaynaklar~na Göre Fatih Sultan Mehmet'in Siyasi
Faaliyetleri, Türk Tarih Kurumu yay~n~ , s. 231.
la Bugün Venedik'i seyahat eden turistler, San Marco meydan~nda bu zindanlar~~görmektedirler. "Kürekçiler" için bkz. Ernle Bradfort: Barbaros Hayrettin
(Çev. Zehra A~ral~ ), Sander Kitabevi, s. 21.
19 Albay Braoun Taylor'~n ad~~geçen yaz~s~ .
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1517 tarihinde de, Türklere kar~~~harekete geçirmek istedi~i haçl~~
ordunun harcamalar~n~~kar~~lamak üzere Avrupa'daki bütün kiliselerden yüzde on oran~nda emlâk vergisi istemi~ti 20.
Papa'n~n bu emrine kar~~~ilk direni~i Martin Luther (1483-1546)
ald~~bir Alman teoloji bilgini yapm~~t~ : 1510 y~l~nda Roma'ya bir
gezi yapan bilgin, papalarm tutumundan tiksinmi~~ve Wittenberg
Üniversitesi kürsüsünden kutsal kitap ve kutsal metinler konusunda
yeni fikirler ta~~yan dersler verme~e ba~lam~~t~. Bu hareketler Papa
ile Alman imparatoru aras~ndaki ili~kileri bozacak ve 1520 y~l~nda
Papa X. Leo söylediklerini geri almas~~husunda Luther'e ihtarda bulunacakt~. Luther bu ihtar~~kabul etmeyince de onu zindana hükümlü edecekti 21 .
Ancak Alman milletinin Luther'i tutmas~ na ra~men Imparator
V. Charles Papa taraf~n~~tutmu~ ; Alman milletini kendi aleyhine çevirmesinden ba~ka Fransa ile aras~n~~da açm~~t~. V. Charles - I. François
sava~~n~n böylece zemini haz~rlanmaya ba~lam~~t~.
I. François esasen kral oldu~u 1515 y~l~nda, Fransa'n~n etraf~n~~
Alman Imparatorlu~u taraf~ndan sar~l~~gördü~ü için, bundan ku~ tulmak için ertesi y~ l kral nüfuzu alt~ndaki Milano Dukal~~~ n~, Genova'y~~i~gal etmi~, Venedik Cumhuriyeti ile kom~u olmu~tu. Ispanya
kral~na kar~~~da Venedik'i kazanmak çabas~~içinde idi. Fakat bu
i~galler de büyük denizci Anderea Doria'mn Fransa hizmetinden
ç~k~p Ispanya kral~~emrine geçmesini haz~rlayacakt~ ".
Üçüncü bir kuvvet olarak Kanuni Sultan Süleyman geliyordu.
Kendisinin Osmanl~~hükümdar~~olmas~ndan bir y~l önce, Ispanya
Krall~~~na ek olarak Alman imparatoru makam~na geçen V.
Charles'~n "Üç y~l içinde Türkleri Avrupa'dan ve hatta Istanbul'dan
ataca~~m" demesini endi~e ile kar~~lam~~ , kar~~~tedbir olarak, 1521
y~l~nda Belgrad'~~alarak kara kuvvetlerini Almanya'ya yakla~t~rd~~~~
gibi 20 aral~k 1522 günü de Rodos adas~m alarak 23 Do~u Akdeniz'i
yabanc~lardan temizlemi~ti. Buna ek olarak 14 aral~k ~~5o2 tarihinden
beri bar~~~halinde bulundu~u Venedik tehlikesini bertaraf etmek
20 von Ranke: Deutche Geschichte im Zeillater de Reformation (Türkçesi), s. 240.
21 Cumhuriyet Ansiklopedisi, c. VII., S. 2204.
22 IVO Luzzati, a.g.e., s. 107
23 Kanuni donanmas~, Rodos'tan ba~ka Kalimnos (Kilimli) ve Symi (Sömbeki)
adalar~n~~da alarak Rodos ~övalyelerinin 117 y~ll~k bölge deniz satvetini y~km~~t~.
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için" bu cumhuriyete sava~~açmak istemi~~ve fakat istekleri venedik
as~ll~~Sadrazam Ibrahim Pa~a tarafindan önlenmi~ti".
Avrupa ve Akdeniz politikas~na renk veren birinci olay Ispanya
Kral~~ve Almanya imparatoru V. Charles'~n26 generali Ferdinant Cruz
vas~tas~yle, Meksika'y~~al~p buradan gelen kudretle tekmil Avrupa'y~~
nüfuzu alt~na almak ve Türkleri de Avrupa'dan atmak emelini ortaya
koymas~~idi. Lâkin kar~~s~na bir Akdeniz sorunu da ç~km~~t~:
. Kanuni Sultan Süleyman birinci tehlike idi,
Barbaros Hayrettin Bat~~Akdeniz'de büyük bir kuvvet haline
gelmi~ti,
Venedik, Kuzey Italya devletleri üzerindeki Ispanyol nüfuzuna son verdirmek emelinde idi".
Fransa Kral~~ ~~François kesinlikle kar~~s~nda idi.
Demek ki V. Charles'~n istekleri üzerinde deniz sorunu birinci
derecede etkili oluyordu. Birle~ik bir Frans~z-Osmanl~~donanmas~na
bir de Venedik donanmas~~kat~l~rsa onun emperyalist emellerine son
verdirilebilirdi.
Buna kar~~~I. François da büyüyen Ispanyol tehlikesi kar~~s~nda
Osmanl~~Devleti ve Venedikle ittifak yapmas~ n~~dü~ünmü~, buna
kar~~~V. Charles da Iran'~~Osmanl~~Devleti aleyhine tahrik etmek ve
Osmanl~~Devletini bu ~ekilde me~gul etmek istemi~ti".
Barbaros Hayrettin, büyüyen ve kudretlenen Ispanya kar~~s~nda,
Cezayir'deki satvetini yaln~z ba~~na devam ettiremeyece~ini dü~ünmü~~
olacak ki, daha Yavuz Sultan Selim zammunda yurdurm Osmanl~~
Devletine katmak dü~üncesine ba~lam~~t~~29 . Buna paralel olarak
Kanuni Sultan Süleyman da k~tadaki istilâlarnun geni~lemesini
Akdeniz'in deniz sorunlar~na ba~l~~görüyor ve Türk deniz satvetini
Bat~~Akdeniz'e götürmek için Barbaros ve 18 Cezayirli amirali Os24 Çünkü Venedik bar~~~halinde olmas~na ra~men, korsanlar~~ vas~tas~yle Osmanl~~denizyollar~na ve k~y~lar~na zarar verdirmekten geri kalm~yordu.
25 Tar~k Y~lmaz Oztuna: a.g.e., c. V., s. 213.
2* V. Charles, 1516'da "I. Charles" ad~yle Ispanya kral~~ olmu~, 152o'de de
veraset dolay~s~yle Almanya imparatorlu~una seçilmi~ti (bkz. H. G. Wells: Kisa
Dünya Tarihi, s. 199.
87 Camillo Manfroni: a.g.e., c. ili., s. 266.
28 Tar~k Y~lmaz Oztuna: a.g.e., c. V., s. 175
28 bkz. Türk Tarih Kurumu Belleten'lerinde Barbaros-Yavuz mektuplar~.
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manl~~Devletinin hizmetine al~yordu. Bu giri~ten Barbaros Hayrettin
de Bat~~Akde~rliz'den ba~ka, Ege adalar~~ve Adriyatik k~y~lar~n~~ da
Osmanl~~Devletine katmak ve bu suretle deniz satvetini güçlendirmek f~rsat~= ç~km~~~olmasmdan memnundu 30.
Buna kar~~~V. Charles, I. François ile mukavelesi sona ermi~~olan
Andrea Doria'y~~Ispanyol hizmetine alacak"; Venedik'e ittifak,
Barbaros Hayrettin'e de, Osmanl~~devleti hizmetinden ç~kmak teklif
edecekti 32 .
Sava~lar
Osmanl~~ve ittifak donanmas~n~~ birbirine kar~~~Preveze Deniz
Muharebesini yapmaya götüren olay ve mücadele, Ispanya-Fransa
sava~~yle ba~lar. Lâkin bu sava~, çok bozuk bir Avrupa dengesi içinde,
Akdeniz'i ate~e verir: 1515 y~l~nda Fransa taht~na oturan I. Francois,
Ispanya kral~~nufuzu alt~ndaki Milano Dukal~~~n~~ve Cenova'y~~al~ r
ve devletini Venedik cumhuriyeti ile s~n~r kom~usu yapar. 15 g y~l~nda
Almanya Imparatoru olan V. Charles" da hemen Avrupa'ya sahip
ç~kmak politikas~na ba~lar ve Türkleri Avrupa'dan ve hatta Istanbul'dan ç~karaca~~na ili~kin demeçlerde bulunur. Bu demeçler de
Osmanl~~ Devleti, Fransa Krall~~~~ve Venedik Cumhuriyetini alarma
geçirir ".
Di~er taraftan Kanuni Sultan Süleyman 20 aral~k 1522 günü
Rodos adam~~i~gal ederek buradaki Rodos ~övalyeleri saltanat~na son
verdirir ve böylece Akdeniz'deki Türk tehlikesini ortaya koyar. Bundan ba~ka 1526 y~l~nda Mohaç zaferini kazanarak ve ii eylül 1526
günü Budape~te'yi alarak ve 27 eylül- ~~6 ekim 1529 aras~nda Viyana'y~~
muhasara ederekten Osmanl~~Devletini Alman Imparatorlu~u ile
s~n~ r kom~usu yapar.
Avrupa'ya egemen olup Türkleri Avrupa'dan atmak isteyen
V. Charles, k~tada ve Akdeniz'de Türklere kar~~~koyacak kendi
30 Deniz satveti içine k~y~, liman ve denizyollar~n~~ da almaktad~r (bkz. Iachino
Angelo: "Deniz Satvetinin Tarih Üzerindeki Etkisi", ~talyan Deniz Dergisi 1971
koleksiyonu.
31 Ivo Luzzati: a.g.e., s. 143.
32 Camillo Manfroni: a.g.e., c. ~li., s. 310-320.
33 Ivo Luzzati: a.g.e., s. 142.
84 Tar~k Y~lmaz öztuna: a.g.e., c. V., s. 169-172.
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kuvvetlerinden ba~ka hiç bir kuvvet kalmad~~~m görerek endi~elere
kap~lm~~u. Onun ikinci endi~esi de, ~~5o2 y~l~ndan beri Osmanl~~
Devletiyle bar~~~halinde ya~an~as~ndan ötürü Venedik Denizci Cumhuriyeti oluyordu. Çünkü Venedik, Osmanl~~Devletine kar~~~H~ristiyan
ittifaka girmeyebilir, üstelik Ispanya'ya kar~~, Kuzey Italya devletlerini V. Charles nüfuzundan kurtarmak için, sava~~da açabilirdi.
Fransa kral~~I. François V. Charles'~n Avrupa'ya hükmetmesine
engel olmak çabas~~içinde idi.
V. Charles'~n Viyana'y~~ muhasara etti~i s~rada Anderea Doria'y~,
Osmanl~~ikmal yollar~n~~tehdit etmek için, Adriyatik denizine yollamas~~lutadaki sava~~n Akdeniz'e intikal ettirilmesinde birinci neden
olmu~tu. Di~er taraftan Milano Dukal~~uu kurtarmak üzere Fransa'ya sava~~açm~~ , Pavia muharebesinde I. François'y~~yenilgeye u~ratarak onu Pizzighettone kalesine hapsetmi~ti". Dokuz ayl~k bir
hapis döneminden sonra Istanbul'daki Frans~z Büyükelçisi Jean Frangipiani, I. François'run annesi Louise Savoia taraf~ndan, Kanuni
Sultan Süleyman'a kral~n hapisten kurtar~ lmasuu rica etmi~~ve bu
ricadan da 1534 y~l~nda Osmanl~-Frans~z ittifak~~do~mu~tu. Çünkü
Kanuni Sultan Süleyman "V. Charles Fransa'y~~ al~rsa Avrupa'da
tek kuvvet olur ve bu durum da Osmanl~~Devletine büyük tehlike
arzeder" dü~üncesinde bulurunakta idi".
Buna mukabil V. Charles, kendi ittifak~na almak üzere Venedik'i
kand~rmak vazifesini Anderea Doria'ya vermi~; Venediklilerin bu
teklife iltifat etmemeleri yüzünden de Anderea Doria herhangi bir
sonuç olamam~~t~. O kadar ki tam da konu~malar~n yap~ld~~~~s~rada
bir Venedik amiralinin gece karanl~~~nda dü~man samp 12 Türk
galisine ate~~açmas~, iki tanesini baurmas~~ve dört tanesini de esir
almas~~ bile Anderea Doria'run çal~~malar~na yarar sa~lamam~~t~.
Çünkü Venedik, Osmanl~~Devletiyle aras~~aç~lacak endi~esi içinde
hemen Osmanl~~devletine tarziye ve tazminat vermi~, elindeki gemileri
iade etmi~~ve muharebede yaralanan denizcileri tedavi ettirmi~ti".

Luzzati: a.g.e., s. 142
Tar~k Y~lmaz oztuna: a.g.e., c. V., s. 168.
3? Paruta: Storia di Ven~zia, c. V., s. 331 (Venedik ar~ivi belgelerine dayanarak
yazm~~t~r.)
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Venedik duruma çözüm yolu buldu~undan memnundu ama;
Kanuni, bu olay olmasa bile, gene Venedik'e sava~~açmak istiyor ve
fakat onu Italyan as~ll~~bulunan Sadrazam Ibrahim Pa~a önlüyordu 22 .
Akdeniz'i ate~leyen olay I. François'n~n Kanuni Sultan Süleyman
ve Barbaros Hayrettin'le ittifak yapt~~~~haberinin Avrupa'ya yay~lmas~~oldu 39. Gönderdi~i elçi, Barbaros'a François'n~n ~u iste~ini bildirmi~ti: "Fransa'ya kar~~~isyan eden Cenevizliler hatal~d~rlar. Onlar~~
yola getirmek için Fransa k~rah sizden Korsika'ya ak~nlar yapman~z~~
ve Cenevizlilere de mümkün olan en büyük fenal~~~~yapmaktan çekinmemenizi rica ediyor . . . Yard~m için yan~n~za 30 gali ile çekdiriler ve silâhlar da verecektir" 40.
Sonra Kanuni Sultan Süleyman'a gelen De la Fort ~spanya
kral~= nüfuzunu k~rmak için bir milyon alt~n borç istemi~ ; Türklerin Sardunya ve Sicilya adalar~n~~al~p burada kendi amaçlar~na
hizmet edecek bir hükümet kurmalar~n~~teklif etmi~~ve böyle bir
hükümete ba~~olarak da eski Melfi Prensi Troili Caracciolo'yu dü~ündü~ünü söylemi~ti.
Böylece Büyükelçi De la Fort Akdeniz'in gelece~i için çok
önemli bir ittifak~n ilk temellerini atm~~~oluyordu 41.
Prof. Manfroni, ittifak~n, Avrupa için, Barbaros Hayrettin'in
Osmanl~~hizmetine girmesinden sonra daha da büyük tehlike te~kil
etti~ini yazacakt~~ama, kendisini Avrupa ve Istanbul'dan ataca~~m
söyleyen V. Charles'a kar~~~Kanuni Sultan Süleyxnan'~n yapaca~~~tek
i~~de bu idi. Çünkü Osmanl~~Imparatorlu~unun temelleri Akdeniz'
deki güvenli~ine ba~l~~bulunuyordu; hükümdar elbette Barbaros'u
kendi hizmetine alacakt~. Nitekim Prof. Manfroni ~unlar~~yaz~yordu 42 :
"O zamana kadar Türkler, denizlerde de~er ve kudret göstermi~lerdi ama, daima fena bir komuta alt~nda çal~~m~~lard~. Denizdeki
mücadelelerini herhangi bir muharebe kural~na ba~lamam~~lard~.
Kuvvet konsantresi yapmas~n~~bilmiyorlar ve yapt~klar~~muharebelerde daima aç~k nizam tatbik ediyorlard~. Barbaros Hayrettin Osmanl~~Devletine derya kaptan~~olur olmaz Türk donanmas~n~n
Tar~k Y~lmaz öztuna : a.g.e., c. V., S. 171.
Camillo Manfroni: a.g.e., c. III., S. 305.
49 Du Charrierrs: Negotiations de la France dans le Levant, c. Irdeki lahika.
41 Ludovisi: Belgeler, S. 2 I.
42 Camillo Manfroni: a.g.e., c. III., s. 306.
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tabiyesi de~i~ti. Art~k H~ristiyan denizciler mahir bir denizci, manevrac~~ve geli~meci bir kuvvet kar~~s~nda bulunuyorlard~. Karde~inin
kurdu~u manevra ve sava~~okulunda yeti~en" Barbaros, art~k, bilgi
ve tecrübelerini büyük bir donanm.an~n ba~~nda olarak tatbik edecekti. Andrea Doria gibi, o da do~u~tan denizci idi; Akdeniz ve
Akdeniz k~y~lar~n~~gayet iyi bildi~i gibi, denizde muharebe yapmak
için bilinmesi gerekli, rüzgâr ve ak~nt~lar~n zaman, kuvvet ve istikametlerini de gayet iyi biliyordu.
"Barbaros'a kar~~~durabilecek tek denizci Andrea Doria idi.
O da do~u~tan denizci olup mahir bir muharip, k~y~~ve denizyollar~n~~
bilen bir seyri sefineci ve kurnaz bir politikac~~olarak görünüyordu.
"Her iki Amiral da astlar~n~n güvenli~ini kazanm~~, yapt~klar~~
hareketlerle ~ereften ~erefe ko~mu~~birer komutand~ . Garip olan taraf~~
Andrea Doria'n~n daima muharebe aramas~na kar~~l~k Barbaros'un
bundan sak~nmas~~ idi..."
Prof. bunlar~~yaz~yordu ama, Tunus'un i~galine kadar iki amiral
kar~~~kar~~ ya gelmemi~~ve vakitlerini sadece k~y~lara ve denizyollar~na
ak~nlar yaparak geçirmi~lerdi. Her ikisinin de filolar~~kendi ki~isel mallar~~oldu~u için muharebe yap~p bunlar~~ppratmak da i~lerine
gelmezdi. Barbaros'un Andrea Doria'ya nazaran üstün taraf~~deniz
mücadelesinin gere~i olan, meteorolojik ~artlar~~çok iyi bilmesinden
ba~ka, gayet iyi bildi~i alt~~yabanc~~dil ile dünya durumunu çok yak~ndan izlemesi ve de~erlendirmesi ve Osmanl~~hizmetine girdikten
sonra da hükümdara, Imparatorlu~un geli~mesini ve geni~lernesini
çabukla~t~racak teklifler yapmas~~olmu~tu. "Akdeniz'e egemen olan
dünyaya egemen olur", "Büyük gemi - büyük top" sözleri onundu.
Barbaros Hayrettin 18 amiraliyle 27 aral~k 1533 günü Istanbul'a
geldi~i halde Osmanl~~donanmas~= Derya Kaptanl~~~na 6 nisan
1534 günü, yani geli~inden 68 gün sonra atanm~~t~~44. Bu gecikmenin
nedeni bizim kaynaklar~m~zda Barbaros'un Anadolu'da harekâtta
bulunan sadrazama mülâki olmak üzere yapt~~~~seyahat oldu~u halde
43 Bu ifadeyi, Barbaros'un, a~abeyisi Oruç Reis yan~nda yeti~mi~~oldu~u anlam~na almal~d~r. Yoksa Oruç Reis'in bina olarak herhangi bir okulu olmam~~t~r.
44 Tar~k Y~ lmaz öztuna: a.g.e., c. V., s. 267 (Prof. Manfroni, Barbaros'un
Istanbul'a geli~ini a~ustos 1533 ve derya kaptan~~ olu~unu da 1534 olarak gösterir.
Kürek döneminde yaz aylar~nda daha iyi sefer yap~lmas~ndan ötürü Manfroni
hakl~~olsa gerektir.)

PREVEZE DENIZ MUHAREBESI

63

Prof. Manfroni bunu vezirlerin, derya kaptan~~olarak, Barbaros'u
istememelerine ba~l~yordu 45. Ona göre Barbaros'u derya kaptan~~
yapmak için Kanuni'yi, Sadrazam Ibrahim Pa~a ikna etmi~ti.
Yaz~ld~~~na göre Kanuni Sultan Süleyman, Koron muhasaras~~
s~ras~nda Lutfi Pa~a'n~n dü~man ikmalini kesememesine can~~s~k~lm~~~
ve bundan ötürü Barbaros'u ça~~rtm~~t~. O da yukar~~Tirenyen denizi
ve Yunan denizinde çok büyük ak~n hareketleri yaparak ve büyük
servet toplayarak Osmanl~~hizmetine gelmi~ti 48. Böylelikle I.
François da Kanuni ve Barbaros'la ittifalc~n~~geli~tirmekle çok büyük
bir donanmarun yard~m~na mazhar oluyordu. Bu donanma da Akdeniz'de e~i olmayan çok büyük bir komutan~n emriyle hareket edecekti.
Barbaros'un Tunus'u Fethi
1526 y~l~ndan beri Tunus tahunda Ispanyol tarafl~s~~Mevlây
Hasan vard~. Bu zalim hükümdar, Mevlây Ra~it'ten ba~ka 44 karde~ini öldürmü~~ve Mevlây Ra~id'in ilkönce Barbaros'a, sonra da
Kanuni Sultan Süleyman'a kaçmas~n~~önleyemerni~ti. Mevlây Ra~it
ayda 500 alt~n akçe ile Istanbul'da ya~~yordu 47.
Bu s~rada Kanuni'nin Rodos adas~ndan ç~kard~~~~ ~övalyeler de,
V. Charles'~n izni ile Trablusgarp ve Malta adas~na yerle~n~i~ler ve
buralarda kuvvetli birer üs kurmu~lard~.
Bunun için de divan, Mevlây Hasan'~~yok etmeye ve Bat~~Akdeniz'deki durumu pekle~tirmek için Tunus'u almaya karar vermi~ti.
Bunlar bizim kitaplar~m~z~n yazd~~~~nedenlerdi. Halbuki Garbocakl~~kaptanlar, Do~u Akdenizge irtibatlar~n~~muhafaza etmek amac~yle, Sicilya kanal~na egemen olmak için Tunus'u almay~~ak~llar~na
koymu~~bulunuyorlard~. Tunus'un co~rafya yap~s~~da ~u emeli gerçeklendirme~e yetecekti. Nitekim Prof. Manfroni, Tunus için ~unlar~~
yazacakt~ : "Barbaros, Osmanl~~donanmas~na derya kaptan~~ olur
olmaz, I. François'n~n emellerine hizmet edecek yerde kendisinin ç~karlar~n~~ dü~ünmü~~ve planlar~n~~ona göre haz~rlam~~t~" ". Buna göre
45
44
47
44

Camillo Manfroni: a.g.e. c. III, s. 308
Hammer: Osmanl~~Tarihi, c. V., s. 243. (Italyanca çevirisi)
Tar~k Y~lmaz öztuna: a.g.e., s. 272.
Camillo Manfroni: a.g.e., c. III., s. 307.
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Tunus'u almay~~divanda Büyük Amiral Barbaros Hayrettin'in teklif
etmi~~olmas~~gerekiyordu.
Trablusgarp ve Malta adas~nda ~övalyelerin., Tunus'ta da Ispanya himayesindeki Mevlây Hasan'~n üs kurdu~u gözönünde tutulursa Barbaros, vatan~~Cezayir'in nas~l çember içine girdi~i görülecekti. Bundan ötürü Cezayir ile Osmanl~~ vatan~~aras~nda stratejik
irtibat kurmak, Ispanyol donanmasuun Do~u Akdeniz'e geçmesini
önlemek ve Osmanl~~donanmasuun Bat~~Akdeniz'e geçmesini kolayla~t~rmak için Tunus i~gali kaçm~lamaz bir ihtiyaçt~.
Amiral Barbaros Hayrettin'in, Tunus seferine 84 sava~, 20 nakliye
ve kürekçilerden ba~ka 8000 muhariple I a~ustos 1534 tarihinde
hareket etti~i yaz~lm~~t~. Fakat, biraz sonra incelenecek olan olaylar Barbaros'un Tunusu almaya Osmanl~~ donanmas~yle de~il, yaln~z
kendi Cezayir filosuyle hareket etti~i kan~s~n~~verecekti. Bir ba~ka
ihtimal Osmanl~~donanmas~yle hareket ettikten sonra bu donanmay~~
Ispanyollarm muhtemel sald~r~ lar~na kar~~~çare olarak ya da Anderea
Doria'y~~kand~rmak amac~yle Yunan denizine b~rakmas~~ve oradan
kendi filosuyle Tunus'a gitmi~~olmas~d~r. Nitekim Anderea Doria
Osmanl~~donanmas~n~n bu denizde bulundu~una inanm~~~ve Tunus
harekât~na müdahale edememi~ti.
Ege denizini h~zla geçen Barbaros ilkönce Reggio ~ehrini 49
zaptetti ve 6 Ispanyol ticaret gemisini ele geçirdi. Tirenyen k~y~lar~n~~
tahrip etti, ay~rd~~~~müfrez bir filo ile Sardunya k~y~lar~n~~vurdu ve
Tunus'a buradan gitti 5°.
Barbaros yapt~~~~bütün bu hareketler s~ras~nda Anderea Doria'ya
hiç rastlamarru~t~. Bunun nedeni, sonradan belirtilece~i üzere, Anderea
Doria'run Barbaros kuvvetlerini "yenilmesi kabil olmayan bir kuvvet"
olarak görmesinden ba~kas~~de~ildi. Tek ba~~na taarruz edip yenilirse,
a~~r zayiat vermekten ba~ka, V. Charles nezdindeki prestijinin de
kaybolaca~~n~~ dü~ünüyordu. Kendisine soruldu~u zaman da, as~l
görü~ünü gizlemek amac~yle, Ispanya kral~ndan ald~~~~emir üzerine
yeni galiler haz~rlamakla me~gul oldu~unu söyleyecekti 51.
4° Reggio ~ehri, Messina bo~az~nda ve Messina bo~az~n~n yar~mada k~rlar~ndad~r. Buras~~al~nmakla bo~az kontrol alt~na al~nabilecektir.
5° Hammer: a.g.e., C. V., S. 246.
51 Camillo Manfroni: a.g.e., c. III., s. 305.
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Fakat Barbaros Hayrettin'in Italya harekat~~tekmil Akdeniz'i
alarma geçirmi~ti: I. François, Barbaros donanmas~na katmak üzere
Fransa'da 30 gali haz~rlarken; ona kar~~~olan Papa element, Aquillara Kontu Virginio Orsini emrinde ~~o çektirisini haz~r tutuyor ve
Sicilya, Sardunya, Napoli ve Ispanya da bir taraftan galilerini teçhiz
ederken bir yandan da kürekçi topluyordu 52 . Venedik Cumhuriyeti
bile, Türkler yanl~~l~kla Kandiya'da bat~r~lan gemilerinin intikam~n~~
alabilir endi~esi içinde, büyük haz~rl~klara ba~l~yordu 53.
Andrea Doria, Ispanya Kral~~ V. Charles'a ~unlar~~yazacakt~~:
"Barbaros Hayrettin o kadar kuvvetlenmi~tir ki Akdeniz'deki bütün
H~ristiyan devletler deniz kuvvetlerini birle~tirmedikçe, ona kar~~~
koymak mümkün de~ildir. E~er kendinizi olaylara kapt~r~p kudretsiz kalmak istemiyorsana h~r~stiyan ittifak~~kurmakta acele ediniz
- 4 A~ustos 1534" ".
Tunus'un özellikle do~u ve güneyi Türklerin elinde idi. Fakat
i~gal hareketini daha çabuk yapabilmek için Barbaros'un verdi~i
karar Goletta ve Biserta'ya ç~karma yapmak, bir taraftan da Tunus'ta
ihtilal ç~kart~p Mevlay Hasan'~~taht~n~~b~rakmaya zorlamakt~. Mevlay
Ra~it'i bunun için Istanbul'dan beraberinde Tunus'a götürmü~tü.
I~galden sonra da onu Tunus beyi yapacakt~.
Barbaros Hayrettin'in yapaca~~~harekâtta sürati ba~a almas~,
önce davran~ p Ispanya'n~n büyük kuvvetlerle gelmesinden önce
Tunus'u almak içindi. Bu karar, denizciler için büyük bir strateji
dersi de oluyordu.
Barbaros Hayrettin süratli bir hareketle Goletta'y~~ ald~~ ve
buradaki kaleden yararlanarak, oras~n~~donanmas~na güvenli bir üs
haline getirdi. Bu arada ~ehirde ç~kar~lan ihtilal da ba~ar~ya ula~t~,
Türk tarafl~lar~~ ~ehrin kap~s~m Barbaros'a açt~, Mevlay Hasan da
arka kap~dan kaçarak Ispanyollara s~~~nd~. Barbaros ise Goletta'ya
Sinan Reis'i b~rak~p bizzat karadaki kuvvetlerin harekat~na komuta
etme~e gitmi~ti. Tunus i~gal edildikten sonra ise (22 a~ustos 1534)
Gabes'ten Fas'a kadar bütün Afrika k~y~lar~~ Osmanl~~Devleti egemenli~ine girmi~~oluyordu.
Gugliemotti: Guerra di P~ ati ( Haydutlar~n Sava~~), c. I., s. 395.
Paruta: a.g.e., s. 341.
54 Duro: Seguna Expidition, S. 221.
52

53

&Hetet; C. XXXVII, 5
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Durum Osmanl~~Devletinin deniz kuvvetlerine büyük stratejik
imkanlar haz~ rlayabilir; V. Charles'~n kar~~s~ na da büyük engeller ç~karabilirdi. Çünkü Ispanyol ve Italyan devletlerinin denizyolu ve k~y~lar~na kar~~~tehdit imkanlar~~artm~~ ; üstelik Fransa'n~ n Ispanya'ya
kar~~~olan durumu da kuvveder~mi~ti. Hem Osmanl~~Devletinin deniz
satveti 55 büyüyor, hem de bat~ya do~ru uzuyordu. Barbaros'un
elinde olsa bu satveti C~bralta'ya kadar uzat~r, Fas'~n bat~~k~y~lar~n~~
da alarak Atlas okyanusu k~y~lar~na ula~~rd~~ki böyle bir durumdan
Osmanl~~Devletinin ekonomik kazanc~~pek büyük olurdu.
V. Charles Tunus'a Geri Al~yor
Durum V. Charles için çok a~~rd~ . Tunus'a kar~~~harekât haz~rlamas~~Avrupa'y~~ da dü~ ünmekle mümkün olurdu. Ama, Almanya'
daki durum kendi lehine bulunmuyordu. Osmanl~-Frans~z ittifak~~
ba~l~~ba~~na bir sorundu. Di~er taraftan Papa III. Paul ile Venedik'in
ne yapaca~~n~~da bilmiyordu.
Böyle a~~r bir duruma ra~men Tunus'a kar~~~harekat yapmaya
karar vermesi tarihin hat~rlayaca~~~en cesur kararlardan bir tanesi
olarak görülmü~ tü. Çünkü V. Charles kurnaz bir politika izlerse sorunu çözürnleyebilece~ini dü~ünmü~tü. Yapt~~~~durum muhakemesine
göre: "H~ristiyan ordular~n~n ba~~ nda Afrika'ya gidip Akdeniz isti'ac~lar~n~~hezimete u~rataca~~ m diye bir bildiri yay~ nlarsa, I. François onun Afrika'daki harekat~~ s~ras~nda, Türklerle dost oldu~unu
aç~ kca ilan edemeyecek, bütün Avrupa'n~n nefretini kazanaca~~n~~
ve Italya'daki partizanlar~ n sempatisini kaybedece~ini dü~ünerek,
Ispanya'y~~arkadan vuramayacakt~ . Çünkü V. Charles'~n Afrika'da
Allah ve H~r~stiyanl~ k için sava~makta oldu~unu dü~ünecekti" ".
Tehlikeli bir zaman~ nda Avrupa'dan ayr~ lmak, V. Charles için
delice bir karar olarak da mütalaa edilebilirdi. Çünkü her an Avrupa'da kendi aleyhine bir ihtilal ya da sava~~ç~kabilirdi. Fakat V.
Charles'~n dosyalar~ nda cesur bir karar olarak nitelendirilen bu karara
kar~~~karde~i Maria'n~n büyük hayranl~klar~~okunuyor 57 ve bu kan~da
olanlar~n çok olaca~~~dü~ünülüyordu.
55 Denizci tarih yazarlar~~burada genellikle "deniz egemenli~i" terimini kullanm~~lard~ r. Mutlak bir egemenlik durumu olmad~~~~için kandar~m~zca "deniz
satveti" demek daha do~rudur.
56 Camillo Manfroni: a.g.e., c. ili., s. 308.
57 Lanz: V. Charles'm Dosyalar:.
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I. François ittifaka kat~lmak için kendisine yap~lan teklife "Milano Dukal~~~m ve Cenova'y~~bana iade ederseniz ittifaka kat~l~ r~m"
demi~ti 58. Sava~~haz~rl~~~~s~ras~nda da Mevlây Hasan'~n elçisi gelmi~~
ve V. Charles'a "Beni tekrar Tunus tahtma oturtursan~z size yard~m
ederim" diye patronunun tekliflerini getirmi~ti. Papa III. Paul,
kuvvetlerin üçte ikisini Italyan devletleri ve üçte birini de Ispanya
vermek ~art~yle bir cins Haçl~~seferi haz~rlanmas~na izin vermi~ti.
Sicilya, Napoli, Cenova; Imparator ve Papa'run ça~r~s~na olumlu
cevap vermi~lerdi.
1535 ocak ay~nda V. Charles'~n adam~~Luigi d' Avilla Italya'daki sava~~haz~rl~~~n~~kontrol ve Andrea Doria ile temas etmek için
Cenova'ya gelmi~ti. Ispanyol, Italyan ve Alman olarak z0000 ki~ilik
kuvvet kuruldu~~~ndan söz ediliyor, fakat V. Charles'~n komutan
olaca~~ndan bahsedilmiyordu 59.
Deniz haz~rl~~~n~n en büyük k~sm~~Cenova'da yap~l~yordu: Bir
tanesi özel olmak üzere 9 yeni gali yap~lm~~t~. Bu özel gali V. Charles'~n
binmesi için yap~l~yordu. Öteki galilerden ba~l~ca ayr~m~~ da, di~er'erinin küreklerini üç ki~i çekmesine kar~~l~k bu galinin küre~ini
dört ki~i çekecekti 69. Tabiat~yle gali konfor ve ihti~am içinde olacakt~.
Papa III. Paul da Cenova'ya üç gali yapt~rm~~t~.
Hammer toplu donanman~n 500 sava~~ve nakliye gemisinden
kuruldu~unu yaz~yordu ama 61, V. Charles, kar~s~na yazd~~~~mektupta°2 kuvvetleri a~a~~daki ~ekilde bildirmi~ti:
Papa'n~n 3 üstün ve 2 normal galisi,
Cenova'n~n ~ehre ait 8, özel armatörlere ait 4 galisi,
Napoli'nin 4 galisi,
Malta'n~ n 6 galisi,
Sicilya'mn ~ehre ait 4, özel armatörlere ait 6 galisi ve çektirileri;
Doria'n~n 17 galisi;
Ispanya'n~n ~~~~galisi.
V. Charles, kar~s~na ~unlar~~da yazm~~t~ :
58 Camillo Manfroni: Empia Alleanza (Italyan Deniz Kuvvetlerinin resmi dergisi Rivista Marittima'n~n 1897 koleksiyonu).
" Milano'da Büyükelçi Ferrante Trotti ar~ivi (siyah dosya, ocak 1535).
60 Duro: a.g.e., s. 224.
Hammer: a.g.e., s. 248.
55 Mektup, Ispanya'n~n Barselona ar~ivinde.
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De manera que son por todas las galleras que aqui agora
se hanan, setenta y cuatro y otras treinta galeotas, bergantines y fustos de remas, y los navias seran cerca de treientos con las carabelas,
galeon y naos de! Serenissiso rey, Etc." 63.
Buradaki bilgiler, olay~~ya~am~~~ve görgü tan~~~~olmu~~Armera
ve Antonio Doria taraf~ndan da do~rulanm~~ t~.
Ç~ karma kuvvetleri piyade, süvari ve bombard~manc~~ olarak
30000 muharip, gemici ve kürekçi olarak da ~~0000 ki~i idi. Demek
ki o zamana kadar Akdeniz'de asla görülmemi~~büyük bir kuvvet söz
konusu oluyordu. Bu kuvvetlere komuta edecek olan V. Charles'~~
Andrea Doria bizzat, filosuyle, Barsolena'ya giderek alm~~~ve burada
da çok büyük bir törenle kar~~lan~nk~t~~(~~may~s 1535).
Fakat H~ristiyan donanmas~= zay~f taraflar~~da vard~ : ~spanyol
gemilerinin teçhizat~~lus~rd~ ; donanma~un komutanlar~~tecrübesizdi,
ittifak~~kuran devletlerin amiralleri aras~nda anla~mazl~k boldu;
eksiksiz olarak hepsinde de büyük bir "Barbaros korkusu" aç~kt~.
Barbaros, yan~na Frans~z donanma= da alarak, bunlara bir sald~rsa
ittifak donanmasuun hali berbat olabilirdi".
Andrea Doria'nu~~Barbaros'un yapmas~~ muhtemel taarruza
kar~~~ald~~~~tedbirleri kaynaklardan ç~karmak mümkün olamam~~t~.
Lakin böyle bir taarruzdan endi~e duydu~u, sald~r~n~n olmamas~~
kar~~s~nda da bayram etti~i kesindi.
Barbaros Hayrettin'in böyle bir sald~r~~yapmamas~n~, Osmanl~~
donanmasu~dan uzak bulunmas~na ve Tunus'ta yaln~z kendi filosuyle
çarp~~mas~na ba~lamak gerekiyordu. O zaman~ n seyrüsefer ve muhabere ~artlar~~onun, k~sa zamanda taarruz haz~rlamas~na engeldi. Yoksa
yabanc~~kaynaklar~n yazd~klar~~ ~ekilde Barbaros'un herhangi bir
korkusu olamazd~ . Üstelik Frans~z filosu da, Barbaros filosunun
barut ve gülle ikmalini yapt~ ktan sonra hemen üssüne dönmü~tü 65 .
Bundan ötürü de Barbaros Hayrettin'in karar~~Goletta'ya çekilmek, siperler kazd~ rarak ve tahkimat yaparak buran~ n savunmas~n~~kudretlendirmek olmu~tu. Burada kanl~~ bir savunma yapacak,
.3 Türkçesi: "Böylece ~imdi burada bulunan galilerin say~s~~74, hafif galilerin
say~s~~ 30 olup ayr~ca 5-6 m. boyunda büyük kay~klar da vard~r. Ayr~ca ha~metli
kral~n "karavel" ve "kalyon" olarak 300 gemisi olacakt~r."
44 Carnillo Manfroni: a.g.e., c. ili., s. 310.
05 Etrobio Commentartum, s. 556-557.
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Ispanyol Komutan~~Alvaro di Bazan'~~yaralayacakt~. Andrea Doria
bile ölümden güçlükle kurtulmu~tu. Goletta dü~mü~tü ama Barbaros
Hayrettin de koskocaman H~ ristiyan donanmas~~ kar~~s~ndan büyük
bir maharetle kaçarak Cezayir'e gelmi~ti.
Barbaros'un savunmada gösterdi~i ~iddet kar~~s~nda V. Charles'~~
Tunus i~galinden vazgeçirmek için çaba harcayanlar da olmu~tu 68.
Lâkin hükümdar karar~nda sabit kal~p Tunus'u i~gal harekât~na
ba~lam~~t~. Andrea Doria ise Centurione adl~~amiralini müfrez bir
filo ile Barbaros'u yakalamaya yollam~~t~. Bu amiralin av~n~~yakalayamamas~~da Andrea Doria'run ona "Sak~n ha, Barbaros'u yakalama"
diye emir verdi~i söylentilerini ortaya ç~karm~~t~~67 . Bu bilgiyi verenlere göre Barbaros yakalan~rsa, art~k korkaca~~~bir konu kalmayaca~~~
için, V. Charles Andrea Doria'ya itibar etmeyecekti. Andrea Doria
bundan ötürü Adamo Centurione'ye "yakalama" emrini vermi~ti.
Baz~lar~~da Andrea Doria'mn, Adamo Centurione'yi beceriksiz
gördü~ü için Barbaros'un takibine bizzat gitmi~~ve gecikti~i için onu
yakalayamam~~t~ 68.
Her ne olursa olsun Tunus'u i~gal harekat~~önemli sonuçlar vermi~, Mevlây Hasan, V. Charles'~n nüfuzuna raz~~olmak, y~lda Ispanya'
ya 12000 duka alt~n vergi vermek ve Goletta'da bir Ispanyol garnizonunun te~kil edilmesine izin vermek ~art~yle, tekrar Tunus taht~na
getirilmi~ti. V. Charles'~n bu hareketi, baz~lar~na göre, ilerde Cezayir'i
de almak için bir haz~rl~kt~~69. Fakat dan~~manlar~~fena mevsimin
yakla~mas~ndan ötürü V. Charles'~~bu te~ebbüsünden vazgeçirmi~lerdi.
Böylece V. Charles ~~ a~ustos 1535 günü donanma ve kuvvetleriyle
tekrar Italya'ya dönmü~tü. Buna mukabil Barbaros 32 parçal~k filosuyle 5 a~ustosta Cezayir'den ayr~lm~~, Balear adalar~ndan Minorka'
ya gelmi~, adan~n merkezi Port Mahon'u vurmu~ ; Maiorka'y~~bombard~man ettikten sonra tekrar Cezayir'e dönmü~ tü. 15 ekim 1535
te tekrar hareket edecek, Biserta lima~um al~p oradan Istanbul'a
gelecekti.

Armero'nun Mektuplar:, s. 556-561.
67 Rotalier: Histoire d'Alger et la Piraterie BarbaresqLe, c. II., k~s~ m III.
es Rosetta Alfonso'nun Goletta'dan yazd~~~~12 a~ustos 1535 tarihli mektup.
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Duro: a.g.e., s. 227.
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Hareket Sonu Olaylar:
V. Charles, Venedik Denizci Cumhuriyetini Osmanl~~Devletine
kar~~~kendi ittifak~na almak çabas~~ içinde idi. Buna kar~~~Frans~z
ajanlar~~Venedik'i korkutuyor ve onu Ispanya'ya yakla~t~rmamaya
çal~~~yorlar&
Fakat Venedik, Osmanl~~Devletinin kendisine sava~~açaca~~~
söylentilerinden sonra, Birinci Viyana muhasaras~mn ba~ar~~ sa~lamamasmdan ötürü de Osmanl~~Devletiyle ili~kilerini gev~etmeye ba~lam~~t~. Bundan ötürü Kanuni Sultan Süleyman'~n Büyükelçisi Yunus
Bey, senatoya: "Osmanl~~Devletinin dü~manlar~na kar~~~siz de dü~man
m~s~n~z?" diye sordu~u zaman çok nazik bir ~ekilde ret cevab~~vermi~ ti. Bu cevaba sinirlenen Kanuni Sultan Süleyman da baz~~Venedik
ticaret gemilerini müsadere ettirmi~~ve Istanbul'daki Venedik tüccarlar~n' hapsettirmi~ ti. Bunlara ek olarak da bizzat gelip Venedik'i yok
edece~ini ifade etmi~ti 70. Neden olarak da Yunan denizinde Venedikliler taraf~ ndan öldürülen Türk denizcilerinin intikam~n~~almay~~göstermi~ti. Yunan denizi olay~~ ~u idi:
"Yunus Bey'i Venedik'e götürmekte olan kad~ rga filosu Yunan
denizinde Amiral Con.tarini komutas~ndaki Venedik filosuna rastlad~~~~zaman, onun seramma mukabele ederken, yanl~~l~ kla gerçek bir
gülle kaç~rrn~~~ve bu gülle de Venedikli bir subay~~öldürmü~tü. Bunun
üzerine taraflar aras~nda k~sa bir muharebe olmu~ , her iki taraf da
zayiat vermi~ti..." 71
Fakat Kanuni Sultan Süleyman'~ n tehdit edici sözleri kar~~s~nda
Papa III. Paul Italya k~y~lar~ n~~tahkim ettirme~e ba~lam~~ , V. Charles,
Napoli ve Sicilya'ya takviye kuvvetleri yollam~~, Cenova ve Toscana
savunma tedbirleri alm~~, Venedik de galilerini teçhiz etmi~, cephane
ve yiyecek maddesi stoku yapm~~ , yeni galiler yapmaya karar vermi~ti.
Hatta söylentilere göre Venedik, o zamana kadar hiç görülmedik
~ekilde 'o° kürekli 50 gali yapmaya ba~lam~~t~.
Venedik senatosu donanmasun ikiye bölmü~, Amiral Giovanni
Vetturi komutas~ndaki ufak k~sm~~Adriyatik denizindeki Venedik
k~y~lar~n~~korumak üzere bu denizde b~rakm~~, Amiral Pesaro komutas~ndaki büyük k~sm~~ da sald~r~ya u~rad~~~~takdirde Osmanl~~
70
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Charrier: V. Charles, c. II, s. 324.
Ivo Luzzati: a.g.e., s. 144.
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donanmas~yle muharebe etmek ve Italyan cumhuriyetlerinin k~y~lar~n~~korumak üzere Yunan denizine ç~karm~~t~.
Di~er taraftan da Roma'da Papa III. Paul ile Venedik ve Ispanya
büyükelçileri aras~nda ittifak~n ilk konu~malar~~ba~lam~~~bulunuyordu.
Bu s~rada Barbaros Hayrettin, Venedik'in verece~i kararlar~~
ö~renmek amac~yle 150 parça gemiyle Adriyatik denizinde Valona'y~~
(Avlunya'r) tehdide gitmi~ti. Fakat Andrea Doria'n~n ortada
görünmemesinden yararlanacak, Puglia k~rlar~ndaki Castro kalesini
i~gal edecekti. Böylece hem Venedik'i hem de Italyan cumhuriyetlerini etkileyecek bir strateji haz~rlam~~~oluyordu.
Korfu Adas~n~n Muhasarasz
Puglia k~rlar~ndaki büyük ba~ar~ya ra~men Kanuni Sultan
Süleyman buras~n~~tahliye ederek Korfu adas~n~n muhasara edilmesine karar verecek ve bu yolda emirler yollayacakt~. Amac~ , hem Arnavutluk'taki ayaklanmay~~daha çabuk bast~rmak, hem de Venedik'e gözda~~~vermekti. Çünkü Korfu adas~~ di~er stratejik niteliklerine ek
olarak, Arnavutluk'taki isyanc~lara yard~m edecek bir co~rafyaya
sahip bulunuyordu.
Tam da bu s~rada; yani haziran 1537 ay~nda Andrea Doria
32 parça gemisiyle Messina'ya gelmi~~bulunuyordu. Temmuz ay~nda
Venedikliler ona bir Türk filosunun Adriyatik denizinde sava~~malzemesiyle yüklü olarak seyretmekte olduklar~n~~ haber vermi~ler, o
da bu filonun pe~ine dü~mü~tü.
Bu Osmanl~~filosu, Ali Kethüda Reis komutas~ndaki 12 gernilik
bir filo olup Arnavutluk'taki birliklere sava~~malzemesi götürmekte
idi. Andrea Doria'n~n sald~r~s~na u~rayan bu filo 22 temmuz 1537'
den itibaren iki gün ve bir gece kahramanca sava~ t~~". Kendi a~~r
zayiat verdi ama, üstün dü~marundan da 300 asker öldürdü ve 1200
tanesini yaralad~~". Böylece Ali Kethüda Reis'in muharebesi taarruz
ruhuna sahip zay~f bir donanman~n çok kuvvetli dü~man~~kar~~s~ndaki
tutumunu gösteren pek parlak bir ders oldu. Lakin haber Italya'ya
ula~t~~~~zaman burada büyük bir zafer bayram~~yap~lm~~t~.
73
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Duro: a.g.e., S. 232.
Andrea Doria'n~n ye~eni Antonio Doria'n~n mektuplar~.
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Korfu adas~n~n muhasaras~na 135 tanesi kad~rga olmak üzere
280 parça gemi kat~lm~~t~ . Müfrez bir Frans~z filosu da, malzeme
ta~~ mak konusunda Türklere yard~ m etmek üzere harekâta kat~lm~~t~.
Harekât s~ras~ nda Hüsrev Pa~a donanma serdarl~~~~yap~yor, Lutfi
Pa~a da karaya ç~ kan askerlere komuta ediyordu.
Venedik Senatosu Korfu'nun Türkler tarafindan muhasara edilmesinden büyük endi~eler duymu~ tu. Çünkü Venedik donanmas~~bu
sald~r~ya kar~~~koyacak güçte olmad~~~~gibi adan~n garnizonu da hem
cephane hem de yiyecek stoku bak~m~ ndan zay~ft~.
Bundan ötürü senato ittifak~ n acele kurulmas~~konusunda Papa
III. Paul'a, hem de V. Charles'a yalvar~yordu. Bunlar da yetmeyecek,
yard~ ma gelmesini Andrea Doria'dan rica edecekti. Fakat Andrea
Doria "Venedik-Ceneviz toplu kuvvetleri Osmanl~~ donanmas~n~~
önlemeye yetmez" gerekçesiyle Venedik'e menfi bir cevap vermi~ti".
Ko~ fu adas~n~n muhasaras~~12 gün kadar sürdü. Halbuki adan~n i~galine pek az bir zaman kalm~~t~ . Muhasaramn kald~r~lmas~na Venedik savunmas~~de~il, ba~ka çe~itli kararlar neden olmu~tu:
Bir söylentiye göre Kanuni, kaleden at~lan bir küllenin 4 askeri ~ehit
etmesi üzerine muhasaray~~durdurmu~tu 75 . Yabanc~~kaynaklar~n baz~lar~na göre muhasara Frans~ z filosunun Osmanl~~ donanmas~n~~ zamans~z terk etmesi dolay~s~yle terk edilmi~ti". Di~er baz~lar~na göre
de Barbaros Hayrettin ile Sadrazam Ayas Pa~a aras~ ndaki k~skançl~k
birinci nedendi 77 .
Frans~z filosunun, ittifak anla~mas~ nda "Napoli al~n~ncaya kadar
Frans~z filosu Osmanl~~donanmas~n~~terk etmeyecektir" kayd~=
var olmas~na ra~men Frans~z amiralinin filosunu çekmesi Barbaros'u
~üphelendirmi~~ve muhasaray~~kald~rm~~t~. Fakat Barbaros ile Ayas
Pa~a aras~ndaki k~skançl~~~ n nedeni bildirilmiyordu. Bizim kaynaklara göre Ayas Pa~a, Kanuni Sultan Süleyman'~ n Barbaros'a fazla
yetki vermesinden ~ ikayetçi olabilirdi. Lâkin Barbaros'a yeteri say~~
ve nitelikte kürekçi vermedi~i de kesinlikle belirtiliyordu.
Barbaros Hayrettin Korfu adas~~muhasaras~m kald~racakt~~ama,
donanmas~ yle Istanbul'a dönerken de Siklat adalar grubundan Scirio,
Paruta: a.g.e., S. 377.
Tar~k Y~ lmaz öztuna: a.g.e., c. V., S. 216.
76 De Leva: Storia docu~nentata di Carlo V in relazione correlazione all'Italia, s.
77 Camillo Manfroni: a.g.e., c. III., S. 3 ~ o.
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Paro, Patmos ve Stampalya adalar~n~~da i~gal etme~i ihmal edemeyecekti. Bu adalar~n Ege denizyollar~run güvenli~ini sa~lamak aç~s~ndan büyük de~eri oldu~u gibi Osmanl~~Devletini bir k~s~ m korsamn
yatak ve taarruzundan da kurtar~yordu.
1538 Y~l~n~n Büyük ittifak~~
Ispanya ile Fransa aras~ndaki Monsone mütarekesi, ilk kez
olarak Papa, Malta ~övalyeleri ve ufak Italyan denizci devletlerinin
de müttefiki olarak Ispanya - Venedik - Papa ittifak~n' Osmanl~~Devletinin kar~~s~na ç~karacakt~. Osmanl~~donanmas~~ art~k çok büyük
bir ittifak donanmas~= kar~~s~nda yer al~yordu. Fakat Barbaros'un
bu kadar büyük bir kuvvete kar~~~muharebe yapmak için güvendi~i
noktalar da vard~ : Ittifak komutanlar~~aras~ ndaki geçimsizlik ve k~skançl~ klar ve bu komutanlar~n mensup olduklar~~devletlerin ba~kanlar~~ aras~ndaki ç~kar çarp~~malar~ ... Alt~~yabanc~~dil bilen ve büyük bir politik izleme kudretine sahip Barbaros'un bunu bilmemesine imkân yoktu.
V. Charles yeni müttefiki Venedik donanmas~n~n, Türklerle muharebe temas~~al~nd~ktan sonra Ispanya donanmas~m Osmanl~~donanmas~na yem edip kendisinin uzakla~mas~ndan endi~e ediyordu. Buna
paralel olarak da Venedikliler Ispanyol donanmas~~ve Andrea
Doria'n~n, Venedik aleyhine olarak ayn~~ ~eyleri yapmas~ndan ürküyordu 7s. Bu demekti ki Ispanya olsun Venedik olsun öyle bir deniz
muharebesi yapmak istiyorlard~~ ki hem Osmanl~~donanmas~, hem
de müttefik donanmas~~yok olsun ya da kudretsizle~sin...
Ispanya ile Venedik aras~nda Papa III. Paul vard~. Papa, sonradan V. Charles'~~kendi isteklerine boyun e~dirmek amac~yle ittifak
çerçevesinde de anla~mazl~k tohumlar~~serpecekti. Fakat ittifak~n
yap~lmas~nda samimi görünüyor ve Ispanya isteklerini yerine getirme~e u~ra~~yordu.
Bu durum ittifak anla~mas~n~n kolay olamayaca~~n~, anla~maya
var~ld~~~~takdirde bile ittifak~n uzun süremeyece~ini anlatmakta idi.
Sava~~ç~kt~ktan sonra Venedik ya da Ispanya'n~n münferit olarak
bar~~~teklif etmesi ve Osmanl~~Devletini yaln~z bir devletle sava~~
halinde b~rakmas~~mümkündü.
78

Camillo Fonfroni: a.g.e., c. ili., s. 325.
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Papa III. Paul Roma'daki Ispanya Büyükelçisi Kont Aquilar ve
Venedik Büyükelçisi Contarini aras~ndaki ittifak konu~malarinda
belli ba~l~~ dört tane zorluk hemen kendisini göstermi~ti: Ba~komutan'~ n
seçilmesi ve atanmas~, sava~~n yöneltilece~i hedefler, sava~~harcamalar~n~n ödenmesi ve elde edilecek ganimetlerin payla~~lmas~~
Ispanya elçisirlin müttefik donanma ba~komutanl~~~na Andrea
Doria'y~~teklif etmesine kar~~l~k Venedikliler bu teklife hiç alchrmam~~lard~. Çünkü Venedikliler Andrea Doria'n~n Barbaros'la anla~m~~~olmas~ndan ve anla~mal~~bir muharebe yapaca~~ndan ~üphe
etmi~lerdi. Ama tarih iki büyük denizci aras~nda böyle bir anla~ma
olmad~~~n~~göstermi~ti. Buna ra~men yabanc~~kaynaklar V. Charles'~n
Barbaros'u kand~rmak üzere bir ajan gönderdi~ini, de~erlendirilmemi~~belgeleriyle ispatlamaya çal~~acaklard179.
Andrea Doria ki~isel donanmas~yle çal~~t~~~~ve V. Charles nezdindeki prestiji de bu donanmaya ba~l~~oldu~u için, muharebelerde
fazla zayiat vermemek için böyle bir anla~ma yapmaya tarafl~~olabilirdi. Fakat Barbaros Hayrettin daha Osmanl~~Devleti hizmetine
girmeden tekmil Akdeniz'i titretmi~~bir denizci idi. Bir de Osmanl~~
Devletinin büyük ve zengin kaynaklara istinat eden donanmas~na
derya kaptan~~olunca, tabianyle V. Charles ya da Andrea Doria ile
anla~makta hiç bir ç~kar bulmayacakt~.
Her ne olursa olsun Venedik büyükelçisi, konu~malar s~ras~nda,
"Ba~komutan Venedikli bir Amiral olsun" da diyememi~, mukabil teklifolarak ba~komutan yan~nda bir Papa, bir Venedik ve bir Ispanyol
amiralirlin sava~~konseyi te~kil etmelerini ve kararlar~n bu konseyin
r~zas~yle al~nmas~n~~ortaya sürmü~, bu ~ekil de taraflarca uygun
bulunmu~tu.
Sava~~harcamalar~~konusunda yap~lan uzun tart~~malardan sonra
Ittifaka di~erlerine oranla az kuvvetle kat~lan Papa'run harcamalar~n
alt~da birini, Venedik'ir~~ alt~da ikisini ve Ispanya'n~n da yar~s~n~~
vermeleri karara ba~lanm~~t~.
Ispanya ve Venedik ittifaka 82'~er gali, Papa ise 36 gali verecekti 8°. Ikmal gemilerinin hepsini Ispanya sa~layacak, 50000 ki~ilik
ç~karma kuvvetlerinin masraflar~n~~da papa verecekti. Ç~karma kuvBu ajan~n faaliyetleri ileride i~lenecektir.
Papa galilerini, masraflar~~ papal~k taraf~ndan verilmek ~art~yle Venedik
teçhiz edecekti.
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vetlerine ise, bütün ödenekleri Venedik taraf~ndan ödenmek ~art~yle
Urbino dukas~~komuta edecekti.
En uzun ve sert tart~~malar sava~~hedeflerinin seçilmesi konusunda yap~ld~. Venedik'in i~ine gelen sava~~hedefi Do~u Akdeniz'de idi.
Barbaros'un ald~~~~adalar~~ geri almak ve Ege denizindeki eski deniz
satvetini tekrardan kurmak istiyordu. Ispanya ise Barbaros'tan Bat~~
Akdeniz'i kurtarmak çabas~nda idi. Bunun için de sava~~hedefi olarak
Cezayir'in al~nmas~n~~teklif ediyordu. Uzun tart~~malardan bir sonuç
ç~karmak mümkün olamad~~~~için, bir telif karar~~olarak, ilkönce
Osmanl~~donanmasm~n imha edilmesine karar verilmi~~ve "Bundan
sonras~ru kar~~la~aca~~m~z duruma göre sonradan tayin ederiz"
dernni~ti.
Ganimet pay~~konusunda en büyük kuvvetleri verdi~i ve en büyük
harcamalar~~yapaca~~~için V. Charles, Istanbul al~nd~~~~takdirde burada
bir "Do~u Imparatorlu~u te~kil etmek" hakk~n~~istemi~, Papa baz~~
imtiyazlara sahip olmas~~gerekti~ini belirtmi~ ; Venedik ise seki
kolonilerini geri almak iste~iyle yetinmi~ti. Ganimet pay~~da bu ~ekilde
karara ba~lan.m~~t~~81.
Elde çok büyük bir deniz kuvveti olunca, tabianyle, bu kadar
büyük ve önemli hedeflere varmak da mümkün olabilirdi. Lâkin
h~rslar, anla~mazl~klar, birbirinin kuyusunu kazma çabalar~~içinde
kurulan bir ittifak~n bu hedeflere ula~mas~n~~da hayal haline getiriyordu.
Papa III. Paul Ittifak~n uzun ö~nürlü olamayaca~~n~~anlam~~,
onu uzun ön~ürlü yapabilmek çaresini de V. Charles - I. François
sorununa çözüm yolu aramakta bulmu~tu. Bütün çabas~ ru bu iki devlet
ba~kan~m anla~t~rmaya harcam~~t~. Ama ç~kan bir olay Papa'y~~zor
duruma sokmu~tu : V. Charles'~~almak üzere Barselona'ya gitmekte
olan Andrea Doria yakla~~k olarak 6o mil kadar Frans~z galileri
taraf~ndan izlenmi~~82, Kral~~hamil olarak dönerken de V. Charles'~~
selâmlamad~~~~için Andrea Doria'run ate~ine maruz kalm~~t~~83.
Muharebede her iki taraf da zayiat vermi~, bunun sonucu olarak da
ne V. Charles konu~man~n yap~laca~~~Nis'e ç~km~~, ne de I. François
buraya gelmi~ti.
Du Mont'un kitab~nda "Ittifak Belgeleri", c. IV., bölüm III.
Venedik ar~ivinde Elçi Giaeomo Dosyalar:, nisan 1538.
83 Ispanya'n~n yeni bulunan belgeleri, c. II., s. 392 (7 may~s 1538 tarihi).
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Papa, iki hükümdar~~anla~t~rmak çabas~na devam ediyordu. Iki
hükümdar da bu anla~maya tarafl~~oluyorlard~~ama, anla~may~~Papa
III. Paul yapm~~~olmamak ve sonradan ona taviz vermemek için,
papaya anla~amaz görünüp, onun haberi olmadan, Aigus-Mortes'te
bulu~mu~lar ve kar~~l~kl~~dostluk gösterileri yapm~~lard~ "
Fakat en ~iddetli anla~mazl~k belirtileri müttefik donanmas~n~n
içinde idi: Venedik Amirali Capello nisan ay~nda Korfu adas~na geldi~i halde müttefikleri ancak haziran sonunda bunlara kat~lm~~t~.
Papa Amirali Grimani, gemilerinin Venedik, Ancona ve Civitavecchia gibi birbirinden uzak yerlerde teçhiz edilmelerinden ötürü filosunu güçlükle toparlayabilmi~ti. Andrea Doria ise gene de ortada
yoktu. Söylendi~ine göre harekât~n ertesi y~la ertelenmesini teklif
etmek üzere Barselona'da bulunan V. Charles'a gitmi~ti. Çünkü
ittifak donanmas~n~~yeteri kadar teçhiz edilmi~~bulamam~~t~~85.
Müttefik taraftaki bu ~a~k~nl~ktan istifade eden Barbaros Hayrettin, donanmas~yle Istanbul'dan hareket etmi~, Ege denizindeki Sporad
Venedik kolonilerini i~gal etmi~~ve Girit adas~ndaki Venedik üssü
Suda liman~n~~muhasara etmi~ti. Barbaros bu hareketlerini 1358
haziran ay~nda yapm~~t~.
V. Charles'a gelince, Napoli dukal~~~run Barbaros sald~r~s~na
maruz oldu~unu görmeyince donanmas~n~~da do~uya göndermekte
herhangi bir lüzum görmemi~ti. Ancak ald~~~~ ~ikayetlerden sonra
ufac~k bir Napoli filosunu az cephane ve yiyecek maddesiyle Korfu'ya yollam~~t~. Bu filonun komutan~~Gonzago, Venedikli Amiral
Capello ve Papa Amirali Grimani'nin Andrea Doria'y~~beklemeden
Osmanl~~donanmas~n~~ kar~~lamak üzere Kandiya'ya gitmeye karar
verdikleri zaman da bin bir bahane bulacak, "Zay~f kuvvetlerle
harekât yap~p Ispanya bayra~~na ~erefsizlik getirmem" diyecek ve
Capello ile Grimani'yi de kararlar~ndan cayd~racaku.
Papa Amirali Grimani de, belki de sava~~~kaç~n~lmaz bir hale
getirmek için, Capello'ya haber vermeden hareket etmi~ ; tek ba~~na
Preveze tahkimat~na sald~rm~~t~. Söyledi~ine göre Preveze'ye bask~n
yap~p kürekçi toplamaya gitmi~ti". Fakat burada çok büyük zayiat
verecek ve Korfu'ya öyle dönecekti.
84

Camillo Manfroni: a.g.e., c. ili., s. 328.

85

Büyükelçi Teboldi Dosya, a~ustos 1538.

88

Gugliemotti: a.g.e., c. II, s. 35.
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Capello da Venedik filosuyle Kandiya'ya hareket etmi~ti. Kendisi ~~0-13 a~ustos aras~nda yapt~~~~harekâtla Barbaros'u tardetti~ini
söyleyecekti ama, Barbaros buras~n~~daha haziran ay~~ sonlar~nda
terk etmi~~bulunmakta idi.
Andrea Doria nihayet Korfu adas~na 8 eylül 1538 günü gelmi~ti. Üstelik getirdi~i kuvvetler de ittifak anla~mas~nda taahhüt
etti~inin yar~s~~kadard~.
Barbaros'a At~lan ~ftiralar
Lafuente, Preveze Muharebesini anlat~rken" Simancas ar~ivinde 88 bulunan bir mektuptan söz etmektedir. Mektup, V. Charles'~n i~~
ajamndan Barbaros Hayrettin'e yaz~lm~~t~. Bu ajan~n ad~~da Alarcon
idi. Barbaros'a ~unlar~~yaz~yordu: "V. Charles Hazrederi Mevlây Hasan'a vaat etti~i ve verdi~i için Tunus'u size veremiyor, buna mukabil
Bon ve Bugi ile k~y~lar~mn kalan lus~mlar~m ve Malta ~övalyelerini
raz~~etti~i takdirde, Trablusgarb'~~size verebilecektir. Kar~~l~k olarak
da sizden Osmanl~~Devleti hizmetinden ç~kman~z~~ve derhal Cezayir'e
dönmenizi, Napoli ve Sicilya üzerindeki kral nüfuzuna sayg~~göstermenizi istiyor. ~artlar~~bundan ibarettir". Alarcon Charles'a yazd~~~~
25 eylül 1538 tarihli mektupta da Barbaros'la konu~tu~unu ve Barbaros'un, "~ayet Kral Hazretleri Venedik'e sava~~açarsa bütün kuvvetlerimle ona yard~m edebilirim" dedi~ini bildiriyor.
Colleccion de Documentos ineditos adl~~ ~spanyol vesika koleksiyonunda 89 V. Charles'~n Barbaros'la temasa geçmek hususunda
Andrea Doria ve Gonzaga'ya tam yetki verdi~i yaz~l~~imi~.
Lâkin bu belgelerin bulunmas~~Büyük Amiral Barbaros Hayrettin'in gerçekten ~spanya krahyle pazarl~~a giri~ti~ini ve Andrea
Doria ile anla~mal~~bir muharebe yapmaya raz~~oldu~unu ispatlayabilecek midir? ~üpheli olan nokta budur. Alarcon'un ar~ivde bulunan mektuplar~, kendisini V. Charles'a pahal~~satmak için uydurdu'~'u
hayaller de olabilir. Çünkü bu mektuplar aras~nda Barbaros'un imza
ya da mührünü ta~~yan bir belgesi yoktur. Bulunan mektuplar
olaylardan önce yaz~lm~~~ve 25 eylül, yani Preveze Muharebesinden
üç gün önceki tarihi ta~~m~~t~r. Bundan ötürü, özellikle haberle~menin
Histoire girdral, c. VIII., s. 341.
Simancas ar~ivinin Ispanya'da olmas~~gereklidir.
" Türkçesi: "Yayunlanmam~~~Ispanyol vesikalar~~koleksiyonu".
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uzun zamana ba~l~~oldu~u o dönemde, bu mektuplar~~Barbaros ve
Preveze Muharebesiyle ilgisini hesaplamak çok zordur. Alarcon'un
"Ne yapal~m Barbaros sözünden cayd~" gibi ikinci bir mektup yazmam~~~olmas~~da dikkate ~ayand~r.
Bu manzara malik olunan çok üstün kuvvetlere ra~men muharebe alan~ nda yenilemeyen Büyük Amiral Barbaros'un, muharebeden sonra, ~erefiyle oynananarak, küçültülmek iste~inden ve
bunun için de hayal uydurmas~ndan ba~kas~~olamaz. Bu iftiralar o
kadar ileri götürülmü~tür ki bir de "Muharebeye tekaddüm eden gün
bir Türk çektirisinin Andrea Doria gemisine yakla~t~~~n~~gördük..."
diye bir Venedik uydurmas~~ ortaya ç~kar~lm~~t~ g°. Sonradan tek
ba~~na Barbaros sald~r~s~na kar~~~koymaya giden bir Venedik filosu,
böyle bir Türk çektirisi görmü~~olsayd~~hemen ona sald~ r~p bat~rmaz
m~yd~ ?
Burada Italyan amiralina hak vermemek mümkün de~ildir:
Amiral Iachino diyecektir ki "Harp tarihine yüzde yüz inanmak
do~ru de~ildir. Çünkü bu tarih sorumlu komutannun, sadece kendisini temize ç~karmak için yapt~~~~tahriflerle doludur. Harp tarihinin
yan~nda, olay~~ ya~am~~~olanlar~n hat~ralar~~da beraber incelenmelidir...." 91
Osmanl~~Taraf~nda Haz~rl~k 92
Preveze Muharebesine tekaddüm eden 1537-38 k~~~mevsimi ve
ilkbahar~nda Barbaros Hayrettin; Istanbul, Izmit, Gemlik, Gelibolu
ve Çanakkale tersanelerinde gemi yapt~rmak ve teçhiz ettirmekle
me~guldü. Baz~lar~na göre bu gemilerin say~s~~15o'ye kadar da yükseliyordu. Sadrazam Ayas Pa~a'n~n deniz sorunlar~ndan uzak bulunu~u onun haz~rl~~~n~~zora sokan tek nedendi. Zorluk, daha çok,
gemilerin teçhizinde de~il, gemilere gemici ve kürekçi bulmakta idi.
99 Can~illo Manfroni: a.g.e., c. III., s. 343 (Pan~ta'n~n Venedik Tarihi'nden
alm~~.)
92 Amiral Angelo Iachino: Gaudo e Matapan (önsöz) (Bu amiral, ~kinci Dünya
Sava~~nda Italyan donanmas~na komuta etmi~tir.)
92 Istibdat, Ikinci Me~rutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde Deniz Kuvvetlerinin tarih uzman~~olarak çal~~m~~~olan ~ükrü, Saffet, Süleyman Nutku, Ali Haydar,
Emir Alpagut ve Feyzi Kurdo~lu gibi tarihçiler, kitaplar~n~~kaynak göstermeden
haz~rlam~~lar&
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Bu k~~~aylar~nda sadece, Salih Reis komutas~nda 20 kad~rga
Akdeniz'e ç~kar~lm~~t~ : Hacim Süleyman Pa~a'n~n K~z~ldeniz'de,
Portekizlere kar~~~haz~rlamakta oldu~u, donanma için M~s~r'a teçhizat ve yap~~malzemesi götürecek, dönü~ te de oradan Istanbul'a Hint
hazinesini getirecekti. Bu hazine Gucarat Imparatoru Bahad~r ~ah
taraf~ndan Istanbul'a yollamyordu 93 .
Andrea Doria'n~n Girit sular~nda Salih Reis'in bu filosuna
taarruz edece~i haberi Barbaros'u denize erken ç~kmak karar~na
götürmü~, yahut da bu emri kendisine divan vermi~ tir.
Barbaros kendi karar~~ya da divandan ald~~~~emir üzerine tersanelerde teçhiz edilmekte olan gemilerin idaresini Kocaeli Sancak Beyi
Ali Bey'e b~rakm~~, 40 kad~rga ile 7 haziran 1538 günü denize aç~lm~~t~. Böylece, Garbocaklar~~filolar~~ d~~~nda Osmanl~~donanmas~~
üç parça haline gelmi~~bulunuyordu:
Barbaros Hayrettin komutas~ndaki 40 kad~rga Istanbul-Girit
yolunda, Salih Reis komutas~ndaki zo kad~rga M~s~r-Istanbul yolunda,
Ali komutas~ndaki go kad~rga Istanbul'da teçhiz halinde, bunlar~n d~~~nda bir de Turgut Reis komutas~nda zo kad~rga vard~.
Barbaros, Girit adas~na giderken ilkönce Siklad adalar~na geldi.
Bu adalar~n henüz i~gal edilmemi~~olanlar~n' ald~, sonra Girit k~y~~
~ehirlerini bombalad~~ve karaya ç~kard~~~~muhariplerle iç kasaba ve
~ehirleri vurdu. Söylendi~ine göre 466 köy tahrip etmi~ti 94 . Oradan
Kerpe ve Ka~ot adalar~n~~alarak 95 A~riboz'a geldi ve Salih Reis
filosuyle Ali Bey kuvvetine burada kat~ld~.
Andrea Doria Barbaros'un bu harekat~na müdahale edememi~ti. Buraya gelen sadece Capello'nun Venedik filosu idi ki, o da
bir müdahale yapamarm~~ve buna ra~men "Barbaros'u kaç~rtt~m"
diye dönmü~tü. Fakat Barbaros, istanköy adas~na geldi~i zaman
Andrea Doria'nm Yunan denizine geldi~ini ö~renecek ve durumu
daha iyi anlamas~~için Turgut Reis'i süratli kad~rgalanyle hemen
ke~fe ç~karacakt~. Kendisi de Osmanl~~donanmas~mn tekmiliyle onu
izleyerek Preveze sular~na gelmekte idi. Osmanl~~donanmas~~Preveze
liman~nda 24 eylül 1538 günü topland~.
Tar~k Y~lmaz oztuna: a.g.e., c. VI., s. 7.
“ Tar~k Y~lmaz e~ztuna: a.g.e., c. VI., s. 8.
95 Kerpe ve Ka~ot adalar~~Girit adanyle Mataban burnu aras~nda olup Ege
denizyollar~~aç~s~ndan büyük önem ta~~makta idiler.
93
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Andrea Doria'n~n haz~rlad~~~~Harp Meclisi 2 2 eylül 1538 günü
Korfu adas~nda topland~. Yabanc~~kaynaklar~n belirtti~ine göre
Barbaros'la temas etmek yetkisine sahip Doria, derya kaptaruna
yazd~~~~mektubun cevab~n~~beklemek üzere, müttefik komutanlarnu
oyalamakta idi 96 . Bundan ötürü de Papa Amirali Grimani'nin, Harp
Meclisinde yapt~~~~"Hemen Preveze'ye gidip bask~n yapal~m" teklifini. "Böyle bir hareket zararl~d~r" gerekçesiyle reddetmi~ti.
Harp Meclisi, Andrea Doria'n~n gösterdi~i nedenleri uygun
bularak Preveze'ye bask~n yapmamaya ve bunun yerine, Osmanl~~
donanmas~n~~muharebeye zorlamak için, onun Mora'daki kalelerinden bir tanesine taarruz etme~e karar vermi~ti.
Barbaros Hayrettin de Harp Meelisini 25 eylül 1538 günü Preveze'de kurmu~tu. Bu mecliste ~unlar vard~ :
Derya kaptan~~Büyük Amiral Barbaros Hayrettin,
Merkez cephenin komutanlar~~olarak Barbaros'un o~lu Hasan
Reis, manevi o~lu öteki Hasan Reis,
Sa~~cephe komutan~~olarak Salih Reis,
Sol cephe komutan~~olarak Seydi Ali Reis,
Ihtiyat kuvvetleri komutan~~olarak Turgut Reis ve bunun emrindeki Sad~k ve Güzelce Mehmet Reisler.
Dü~man taraf~nda milli ç~karlardan ötürü anla~mazl~klar varken,
Osmanl~~ taraf~nda da izlenecek strateji bak~m~ndan anla~mazl~k
vard~. Yabanc~~kaynaklara göre Barbaros denize ç~kmak istemiyor,
denize ç~kmak için onu Murad A~a zorluyordu". Tabianyle bu
do~ru olamazd~. Çünkü, "Andrea Doria ile anla~mal~~muharebe
yapacak" dedikten. sonra "muharebe yapmak istemedi" ifadesini
kullanmak do~ru olamazd~. Bu da muharebe sonras~, Barbaros'u
küçültmek çabas~~içinde söylenmi~~bir lak~rd~~idi.
Osmanl~~Harp Meclisindeki anla~mazl~k bunun tam aksi olarak
belirmi~ti: Sancak beyleri, dü~man~n üstün olmas~~kar~~s~ nda, donanmay~~Preveze tahkimat~n~n d~~~na ç~karmay~p, dü~man~n karadan
Preveze'yi almas~na mani olmak için Akçeom burnuna tahkimat
9

Camillo Manfroni: a.g.e., c. III., S. 335.
Camillo Manfroni: a.g.e., c. III., S. 335.
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yapmak ve karaya ç~kar~lacak muhariplerle buras~n~~korumak istemi~lerdi. Akçeom bölgesini bizzat dola~t~~~~zaman, oradaki muhariplerin de sancak beyleriyle ayn~~kan~da oldu~unu görmek belki de
onu üzmü~ tü. Barbaros'a 2000 muharipten fazla olan dü~man kar~~s~nda kendisinin 500 askerle Akçeom'u korumas~~mümkün de~ildi,
tek çare denize ç~k~p dü~man~~denizde yenilgiye u~ratmakt~~98.
Barbaros Hayrettin'i, çok üstün dü~manla muharebe etmek
karar~na götüren nedenler de yok de~ildi. Anderea Doria'run kendisine kar~~~çok çekingen oldu~unu biliyordu, müttefikler aras~~anla~mazl~klar~n deniz muharebesini yak~ ndan etkileyece~ini hesaplarru~t~.
Kürek döneminin gere~i olarak bölgedeki rüzgâr ve ak~nt~~ ~artlar~n~~
da dü~mandan iyi bildi~ine emindi. Bununla beraber maiyetinin
moralini de dü~ ünerek Akçeom'a hafif bir tahkimat yap~p garnizon
koymay~~da ihmal etmemi~ ti. Donanmas~na verdi~i emir tekti:
"Deniz'e ç~kmaya haz~r ol!. ."

Preveze Deniz Muharebesi
25 eylül 1538 günü Osmanl~~ donanmas~~Preveze'de, Turgut Reis
komutas~ndaki ke~if kuvvetleri Kefalonya adas~~dolaylar~nda bulunuyordu. Anderea Doria komutas~ndaki müttefik donanma Korfu
adas~nda, ke~if kuvvetleri de Zanta adas~~dolaylar~nda idi (Lütfen
bu hareketleri yedi Yunan adas~~haritas~~üzerinde izleyiniz).
Anderea Doria Korfu adas~ ndan bugün hareket etmi~ti. Guazzo'
nun anlatt~~~ na göre ilk hatta Francesco Doria ile 99 Venedildi Amiral
Dondulmiero komutas~ nda 70 gali vard~~1". Öncü olarak Guazzo'
nun emrinde ve ço~u Venedikli olarak Papa'run filosu gidiyordu. Bu
98 Barbaros, denizde kuvvetli olan bir dü~man~n ancak denizde yenilebilece~i
kan~s~nda idi. Bunu, bir ba~ka türlü, 377 y~ l sonra Atatürk ifade edecekti: "Bo~azlar~~
kapad~m, çarl~k Rusya's~n~~çökme~e hükümlü ettim. Ayn~~ak~bet bizi de bekliyor.
Çünkü kar~~m~zda kocaman bir ~ngiliz donanmas~~var. Bizim de onu durduaracak
bir deniz kuvvetimiz yok" (Lord Kinross: Bir Milletin Yeniden Do~u~u - Atatürk).
Bunun anlam~ , donanma deste~i görmeyen bir kara kuvvetinin stratejik manevras~n~~ya yapamamas~~ya da bu manevray~~büyük zorluklar içinde yap~ p, galip gelse
de fazla zayiat vermesidir.
99 Francesco Doria, ad~n~~Andrea Doria'n~n büyükbabas~n~n babas~ndan alan,
bir ye~eni olup o da denizci idi (Fassalo'da Andrea Doria saray~~ressam~n~n verdi~i
bilgi).
1" Guazzo: Historia, s. 463.
Bel !elen C. XXX VII, 6
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filo da 27 galiden kurulu idi. Ortada Antonio Doria'run "1 6 galisi,
Sicilya'run 4 galisi, NapoWnin 5, Malta ~övalyelerinin 4 galisi,
Monaco prensinin 2, Aq~~ilar kontunun 4 ve Andrea Doria'n~n 22
galisi vard~. Yabanc~~kaynaklar~n belirtti~ine göre pek çok gali
teçhizat eksikli~inden ötürü Korfu adas~nda b~rak~lm~~ , Ispanya
donanmas~= bir k~sm~~da bat~~Akdeniz'de b~rak~lm~~t~. Artç~~filo
Francesco Pasquiligo komutas~nda olarak 6o Venedik galisinden
kurulu bulunuyordu. Bir k~s~m Venedik kuvvetleri de Adriyatik
denizinde b~rak~lm~~t~.
Hepsi 139 gali ve 70 gemi olan bu donanma güney taraf~n~~
gözetleye gözetleye Arta körfezine kadar gelmi~~ve güneye do~ru
yoluna devam etmeye ba~lam~~t~.
Osmanl~~donanmas~~da 27 eylül sabah~~Preveze'den hareket
etmi~~ve güneye do~ru yol vermi~ti.
Kar~~l~kl~~iki donanma birbirlerini 27 eylül günü bu vaziyette
göreceklerdi. Fakat her iki taraf da, birbirinden çok ayr~~nedenlerden
ötürü hemen sald~r~ya geçmeyecelderdi: Andrea Doria, Ispanya
Kral~~V. Charles nezdindeki prestijini korumak dü~üncesini ba~a ald~~~~
için, ilkönce b~ça~~~kemi~e dayanacak olan Venediklilerin Osmanl~~
donanmas~yle kap~~masuu, her iki taraf~n da yeteri zayiat vermesini
bekliyordu. Ana maksad~, muharebeden y~prannu~~ve Venedik donanmas~ndan daha zay~f hale dü~memekti. Barbaros ise dü~ma~un
malik oldu~u kuvvet üstünlü~üne ra~men bir de rüzgâr tarafindan
nimetlendi~ini görüyor, meteorolojik ~artlar~n kendi lehine dönmesini
bekliyordu. Bundan ba~ka, onun dü~üncelerine ra~men, dü~man
komutanlar~~aras~ndaki anla~mazl~klar ~iddedenebilir, dü~man gruplara ayr~labilir ve bu suretle dü~marun zay~f taraf~~üzerine kuvvet
konsantresi yapmaya imkân bulabilirdi
Andrea Doria, Barbaros'un öne sürdü~ü ke~if kuvvetlerini,
kendisinin Preveze tahkimat~~üzerine çekilmesini sa~lamak ve ittifak
filosunu Osmanl~~donanmas~yle Preveze tahkimatuun temsil etti~i
iki ate~~aras~na almak ~eklinde de~erlendirmi~, bunun için de güneye
"I Antonai Doria da Andrea Doria'n~n ye~eni idi.
101 Kürek döneminde rüzgar, daha fazla, yelkeni yard~mc~~itici vas~ta olarak
kullanan donanmalara faydal~~olur. Sakin havalar ise daha fazla kürekli kad~rgalara
manevra kolayl~~~~saglard~. Özellikle Venedik donanmas~nda çok toplu süper geliler,
rüzgar~n esecegi kuvvet ve yöne çok ba~l~~idi.
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do~ru yoluna devam etmi~ti. Papa Amirali Grimani'nin. Osmanl~~
donanmas~yle muharebe etmek için yapt~~~~tahriklere hiç ald~rm~yordu.
Andrea Doria'n~n, Barbaros'un zaman~nda taarruz edece~ini
anlam~~~ve muharebeyi kaç~n~lmaz bir olay olarak tahmin etmi~~
oldu~u kesindi. Buna ra~men hem muharebe yapmak istemiyor hem
de müttefik amiralleri muharebe fikrinden cayd~rmak için çaba harc~yordu. Onlara söyledi~ine göre muharebe kaybedilirse Napoli,
Sicilya, Venedik ve ~spanya k~y~lar~~Barbaros'un sald~r~lar~na aç~k
kalacakt~, kendi üssünden uzak, kayal~kh bir bölgede yap~lacak muharebede de normal ~artlardan daha fazla zayiat verilebilecekti.
Müttefik donanma 27/28 eylül gecesini hep tart~~malarla geçirdi
ve 28 eylül sabah~~böyle oldu. Andrea Doria Capello ve Grimani'nin
~srarlar~~kar~~s~nda, "Bu adamlar ben olmazsam da dü~mana sald~r~r.
Böylelikle kral nezdindeki prestijim yok olur" karus~yle onlara, muharebe yapmaya kararl~~göründü. Fakat yapt~~~~manevreler bu
karar~n~~teyit etmiyordu (do~rulam~yordu).
Barbaros'a gelince rüzgar~n dü~man~n lehine olarak çok ~iddetli
esti~ini görerek, bölgenin meteorolojik ~artlar~n~~iyi bilmesinden de
yararlanarak, durumun kendi lehine güzelle~mesini beklemekte idi.
"Barbaros denize Kur'an' Kerim'den ayetler yaz~l~~ka~~tlar serpi~tirerek levendlerin manevi kuvvetini takviye etti, nitekim rüzgâr
da biraz sonra kald~" diye yaz~lacakt~~1°3 ama, bu mütalaay~~hayal
ve efsane mahsulü saymak yanl~~~olmazd~. Çünkü Barbaros'un denize
serpi~tirdi~i ka~~tlar~, çok büyük bir sahay~~kaplayan 150 gemi mürettebat~n~n görmesine hiç de imkân yoktu.
Barbaros'un bekledi~i, ilmi nedenlere göre, rüzgar~n kalmas~yle dü~man gemilerinin ufak ufak gruplar haline gelebilece~ini
dü~ünmek olmal~~idi. Durum bu ~ekilde tecelli ederse Barbaros dü~ma~un zay~f taraf~n~~daha kolayl~klar içinde bulacak ve ona sald~racakt~.
Buna mukabil Andrea Doria'n~n, rüzgâr kendi lehine eserken,
Venedik'in süper galilerinden de istifade ederek, hemen Osmanl~~
donanmas~na sald~rmas~~gerekirdi. Fakat o "Muharebeye ba~larsam
Venedikliler beni dü~man kar~~s~nda yaln~z b~rak~r ve s~v~~~r,, ben de
103
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V. Charles nezdindeki prestijimi kaybederim" endi~esi içinde güneye
do~ru yoluna devam etmi~ti.
Halbuki Venedikli Amiral Capello, Osmanl~~donanmas~yle muharebe etmek iste~inde daha samimi idi. Çünkü Osmanl~~donanmas~~
mahvolursa onun da Akdeniz'deki ve özellikle V. Charles'a kar~~~
durumu pek çok kuvvetlenecekti. Nitekim Anderea Doria'run ~a~k~n
hareketlerini görünce, bu hareketlere tahammül edemeyecek, gemisiyle onun gemisine yakla~arak eline megafonu alm~~~ve "Ne yap~yoruz? Neden dü~mana sald~rm~yoruz ? Böyle hareket edersek vazifemizi yapm~~~olamay~z. E~er benden ~üphe ediyorsan~z istedi~inizi
yap~mz. Fakat siz ne yaparsan~z yap~n~z, ben kendi galilerimle dü~mana sald~raca~~m" diye ba~~rm~~t~~104. Tam da bu s~rada rüzgâr
Türklerin lehine olarak de~i~mi~~ve kalm~~t~. Hem anla~mazl~ klar
hem de evvelce rüzgâr etkisiyle dü~man gruplar~~birbirinden çok
da~~lm~~~ve özellikle Venedik'in süper galileri denizde hareketsiz
kalm~~t~.
Böyle bir durumda Anderea Doria'n~n hemen kuvvetlerini toparlay~p kuvvetli bir savunma ve kar~~~taarruz kitlesi te~kil etmesi
gerekirken, o böyle yapmam~~, Capello ve Grimani'nin Türklerle
muharebe etmesine seyirci kalm~~, sonra da "Onlar~n ba~~na gelen
sonra da benim ba~~ma gelir endi~esiyle" Korfu'nun yolunu tutmu~tu.
Barbaros, Venedik ve Papa donanmas~n~n gruplar~na teker teker
taarruz ediyor, ondan kaçanlar~~Turgut Reis, süratli gemileriyle
kovallyor ve bat~r~yordu. Amerikal~~Albay Braoun Taylor'~n "Barbaros muharebe yapmad~, üç be~~Venedik gemisini bat~rmas~~zafer
say~lamazd~ ; Preveze, sonucu Türkler taraf~ndan göklere ç~kar~lm~~~
bir muharebe" ded.~i muharebe i~te bu idi.
Buna mukabil Hammer'e dayanarak bizim verdi~imiz "Türkler
Preveze'de 128 sava~~g=isiyle birçok nakliye gemilerini bat~rd~lar"1°5 fikri de mübala~al~~olsa gerekti.
Fakat Türklerin be~~Venedik gemisini bat~rd~~~~haberi do~ru
olmu~~olsayd~~muharebe sonunda dü~man çareyi kendi üslerine çekilmekte bulmay~p Türklere kar~~~ bir sald~r~~ tertiplerlerdi. Verdikleri
zayiat bu kadar az olsayd~~Barbaros'un o~lu Hasan Bey 24 ekim ~~541'
104 Durc: Armada Espanola, S. 239.
105 Tar~k Y~lmaz öztuna, a.g.e., c. VI., s. 13.
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de tek ba~ma V. Charles'~n komuta etti~i donanmar Cezayir'de
tahrip etmezdi, Osmanl~~donanmas~~1543-44 k~~~aylar~n~~Toulon'da
geçirmezdi.
Bu olaylar Preveze'de verilen H~ristiyan karplarnun, kendilerine korku verecek kadar büyük oldu~unu gösteriyordu. Fakat bir an
için zayiat~n az oldu~u kabul edilse bile, ~unlar~~dü~ünmek gerekirdi:
Zafer ya da yenilgi, tarih boyunca, bat~r~lan gemi say~slyle ölçülmüyor, sava~~için tayin edilen hedefe ula~~l~p ula~~lmamas~~birinci
de~eri kazan~yordu. Türkleri Avrupa'dan ve hatta Istanbul'dan
atmak, burada H~r~stiyan bir Do~u Imparatorlu~u kurmak, Ege
adalar~n~~tekrar Türklerin elinden koparmak gibi çok büyük bir
hedefe ula~amay~p Türklerin önünden kaç~lm~~~ise ve ta Lepanto
muharebesine kadar Türk korkusu içinde ya~an~lm~~~ise, çocuklar
bile Türk korkusuyle uyutulmu~~ise, Türkler için, buna "Preveze
zaferi" denmez de ne denebilirdi?
Bundan ötürü Barbaros Istanbul'da çok muazzam törenlerle
kar~~lanm~~~ve 23 ekim 1538 tarihinde de Kanuni Sultan Süleyman
taraf~ndan ayn~~büyük törenlerle kabul edilmi~~ve günlerce a~~rlanm~~t~.
Bizim için al~nmas~~gerekli ders ise deniz muharebelerinin, devletin politik, ekonomik ve stratejik hayat~n~~nas~l etkiledi~ini görebilmek, tarihimizi bu yolda yazarak gelecek ku~aklara memlekete
daha iyi hizmet etmek imkânnu haz~rlamakt~r.

