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Büyük gelecekler, büyük geçmişlerin bilgi ve birikimi üzerine inşa 
edilir.

Türkiye, ihtişamlı bir medeniyetin ve zengin bir tarihin meydana 
getirmiş olduğu büyük bir birikimin varisidir. Kökleri bilime, 
bilgiye, hikmete ve irfana dayanan bu birikim, ülkemizin gele-
ceğinin inşası gayretlerinde de en önemli referansımız olmalıdır. 
Bu büyük birikimden yararlanmadığımız takdirde, geçmişimizi 
“müzelik bir emtia”ya dönüştürürüz, sağlıklı bir gelecek inşa 
edemeyiz.

Zira tarih, sadece geçmişte olup biten değil, aynı zamanda bugü-
ne kalan, yarına da aktarılacak olandır. Milletler tarihte yalnızca 
geçmişlerini değil, geleceklerini de ararlar. Geçmişiyle barışama-
yan, tarihini yorumlayamayan, ecdadına yabancılaşan milletler, 
sağlıklı bir gelecek inşa edemezler.

Çağımıza ve geleceğe yapacağımız etki bakımından, sahip oldu-
ğumuz zengin mirası yeniden ve daha güçlü biçimde harekete 
geçirmemiz gerekiyor. Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 
yürütülen “Türk-İslâm Bilim ve Kültür Mirası Projesi”ni, işte bu 
amaca yönelik bir çalışma olarak değerlendiriyorum.

Proje kapsamında, sosyal bilimler, İslâmî ilimler, Türkiyat, sağ-
lık ve tabiat bilimleri ve teknik bilimler alanlarında hazırlanan 
eserlerin, bilim ve kültür hayatımıza kazandırılmasını takdirle 
karşılıyorum.

Bu vesileyle, eserlerin müelliflerini rahmet ve şükrânla yâd ediyor, 
projenin hayata geçirilmesinde görev alan bilim adamlarımız ile 
TÜBA mensuplarını kutluyorum.

Recep Tayyip Erdoğan
T.C. Cumhurbaşkanı
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Takdim

Sürdürülebilir kalkınma; “güçlü makroekonomik politikalar” 
ile “rekabeti odağına alan yapısal reformların” bir arada uy-
gulanması ile mümkündür. Rekabette söz sahibi olabilmek ise; 
bilimsel ve teknolojik gelişmelerden en iyi şekilde faydalanmak, 
bu gelişmeleri içselleştirmek ve bir sonraki adımı da tasarlamakla 
mümkün oluyor. Bunu başarabilen ülkeler gelişmişlik konusunda 
rakiplerini geride bırakıyor ve küresel ekonomide daha fazla söz 
sahibi olmaya başlıyor.

Bilimsel ve teknolojik gelişme “yeni”, “daha iyi” ve “keşfedilme-
miş” olanı arama çabasıdır. Fakat bu çaba, geçmişten asla kopuk 
değildir. Geçmiş mirasın çok daha iyi anlaşılması, geleceğin daha 
sağlam inşası için bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Türki-
ye tam da bu noktada, bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu eşsiz 
tarihi ve kültürel birikimiyle ciddi bir karşılaştırmalı üstünlüğe 
sahiptir. Türk-İslâm medeniyetinin kadim bir üyesi olarak; in-
sanlığın bilimsel, teknik ve kültürel gelişimine çok somut katkıları 
olan bir medeniyetin mirasçısıyız.

Türk-İslâm medeniyetine ait eserlerin gün ışığına çıkarılması; 
yeni kuşakların geçmişten feyz alarak daha güçlü bir motivasyonla 
yola devam etmesine katkı sağlayacaktır. Bu eserler ayrıca, bilim, 
Ar-Ge ve yenilikçilik konusundaki politikalarımız için de girdi su-
narak, farklı bakış açılarından faydalanma imkanı verecektir. Bu 
kapsamda, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Türkiye 
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Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından yürütülen “Türk-İslâm 
Bilim Kültür Mirası Projesi”ni çok değerli ve benzersiz bir adım 
olarak görüyorum. Proje; matematik, astronomi, tarih, coğraf-
ya, edebiyat ve felsefe gibi alanlarda saygıdeğer İslâm âlimleri 
tarafından hazırlanan eserleri bilim dünyasına kazandırmayı 
amaçlıyor.

Yüksek himayeleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı-
zı arz ediyorum. Başta TÜBA çalışanları olmak üzere, bu çok 
kıymetli proje için emeği geçen herkesi içtenlikle tebrik ediyo-
rum. Eserlerin yazarlarını rahmet ve hayırla yâd ediyor, Projenin 
Milletimizin bilimsel ve topyekün kalkınması için yararlı olmasını 
diliyorum.

Mustafa Varank
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı

www.tuba.gov.tr



Sunuş

Günümüzde bilim ve yenilikçilik, ulusal kalkınma ile uluslararası 
rekabette göreli üstünlük sağlamada belirleyici stratejik faktörler 
haline gelmiştir. Toplumların bilim ve yenilikçilik performansı 
açısından, toplumda bilimin, bilimsel düşünce ve yaklaşımların 
önemsenmesi, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması ile gençlerin 
bilim ve araştırma alanına yönlendirilmesi, özel bir öneme sa-
hiptir. Bu hususlar, dünyadaki muadilleri gibi ulusal akademimiz 
Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA’nın da öncelikli amaç ve 
görevleri arasında yer alır.

Bilim ve yenilikçilik performansı, güncel imkân ve kaynaklar 
yanında tarihsel birikim ve mirasın değerlendirilmesini de gerek-
tirir. Millet olarak, önemli bir bölümü gün ışığına çıkarılmayı ve 
değerlendirilmeyi bekleyen zengin bir bilim ve kültür mirasına 
sahip bulunuyoruz. Bu mirasın daha görünür ve yararlanılır 
kılınması, bugünkü ve gelecekteki performansımız ve ulusal he-
deflerimize ulaşmamız açısından büyük önem taşımaktadır.

Tarihsel birikim ve mirasın ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi, 
diğer yararları yanında, başarılı bir performans için gerekli özgü-
ven ve motivasyona yapacağı katkı bakımından da büyük önem 
taşır. Uluslararası yarışta son iki yüzyıldır ve günümüzdeki göreli 
konumumuz ile geleceğe yönelik yüksek amaçlarımız dikkate alın-
dığında, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlıklı bir benlik/kimlik ve 
özgüven inşası ile güçlü bir motivasyon ikliminin oluşturulmasına 
gerek olduğu ve bu konuda her Türk vatandaşı ve kurumunun 
katkı ve destek sağlamasının ulusal bir görev olduğu açıktır.
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TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi, Akademimiz ta-
rafından bu düşünceler doğrultusunda, Kalkınma Bakanlığı’nın 
mali desteğiyle 2014 yılında başlatılmıştır. Proje ile, Türk-İslâm 
medeniyeti havzasında, fen, mühendislik, Türkiyat, sosyal bilim-
ler, dinî ilimler gibi alanlarda eski-farklı Türk lehçeleri ile diğer 
dillerde üretilmiş, uzman bilim insanlarımızca seçilen 100 eserin, 
imkân ve ihtiyaca göre transliterasyonu, tıpkıbasımı ve/veya ter-
cümesi yapılarak yayımlanması yoluyla bilim ve kültür âleminin 
ve gelecek kuşakların istifadesine sunulması hedeflenmiştir.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi, çok sayıda pay-
daşın doğrudan ve dolaylı katkı ve desteklerinin eseridir.

Türk-İslam Bilim Kültür Mirası Projemizin başlangıçtan beri 
Sayın Cumhurbaşkanımızca desteklenmesi ve bu yıl Cumhurbaş-
kanlığı himayelerine alınmış olması, Akademimiz açısından bü-
yük bir onur kaynağı olmuştur. Bilime ve projemize verdikleri çok 
değerli destek ve yüksek himayeleri için Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a kalbî şükranlarımızı arz ediyorum.

Bugüne kıyasla oldukça kısıtlı koşullarda bu eserleri kaleme alan 
bilim ve kültür tarihimizin kahramanlarını rahmet ve şükranla 
yâd ediyorum. Bu eserlerin çoğaltılması, saklanması ve bugüne 
ulaşmasında rol alan isimsiz kahramanları da saygıyla anıyorum. 
Eserlerin transliterasyonu, tıpkıbasımı ve/veya tercümesi ve 
tahlilini yaparak günümüzün ve geleceğin okuyucu ve araştırma-
cılarına ulaşmasını sağlayan bilim insanlarımıza müteşekkiriz. 
Yayına hazırlık ve basım sürecinde rol alan Akademi üyelerimiz, 
bilim insanlarımız ve çalışanlarımız ile projeye katkı sağlayan 
tüm paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi kapsamında 
yayımlanan eserlerin Milletimizin bilimsel ve topyekün gelişimi 
ile medeniyet ihyası/inşası süreci bakımından yararlı olmasını 
diliyorum.

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
TÜBA Başkanı
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Önsöz

Kâtib Çelebi bir ilim ve fikir adamı olduğu kadar, içinde yaşadığı 
toplumun problemlerini görerek yakından izleyen, onları çözüme 
kavuşturma özlemi içinde yaşamış sorumluluk sahibi bir Osmanlı 
aydınıdır. Medreseli olmadığı halde dışarıdan aldığı eğitimin 
düzeyi, çok yönlü kişiliği ve araştırmacı özelliği sayesinde tarihten 
bibliyografyaya, coğrafyadan İslami ilimlere, biyografiden sosyal 
ve kültürel konulara kadar yirmi üç kitap yazmış olması kısa süren 
hayatına çok şey sığdırdığını göstermektedir. Onun Girid Seferi 
münasebetiyle yazdığı ve İbrahim Müteferrika’nın da çok önem 
vererek matbaasının ilk kitabı olarak yayınladığı Tuhfetü’l-kibâr 
fî esfâri’l-bihâr (Deniz Seferleri Konusunda Büyüklere Armağan) 
adlı bu eseri de, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun 
17. yüzyıl ortalarına kadar süren döneminde, deniz tarihi ve 
denizcilik organizasyonu konusunda bilinen ilk kitaptır. 

Tarihte hüküm sürmüş her imparatorluk, denizlere duyduğu ilgi 
ve denizlerdeki gücü nispetinde büyümüş ve geliştirdiği bilinç 
sayesinde denizci devletler arasında yerini almıştır. Bu sebeple son 
zamanlarda deniz tarihine gösterilen ilginin artması bu alanda 
var olan kaynak eserlerin neşri düşüncesini de teşvik etmiştir.

Denizcilikle ilgili kaynak eserlerin ve araştırmaların yayımlanması 
sayesinde tarihte Türklerin denizleri nasıl en iyi şekilde yönettiği 
daha iyi anlaşılacaktır. Denizlerin önemini benimsemiş ve 
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yüzlerce yıl bu bilinci koruyarak temsil etmiş olan Osmanlıların 
denizci özelliğini anlayabilmek için bize miras bıraktıkları arşiv 
belgelerinin ve kitabî kaynakların değerlendirilmesine ihtiyaç 
vardır. Bu noktadan hareketle Katib Çelebi’nin kaleme aldığı 
Tuhfetü’l-kibâr fî esfâri’l-bihâr’ın hala bu alanın en önemli yazılı 
kaynaklarından biri olduğunu belirtmek gerekir.

Kütüphanelerde, yedisi yurt dışında olmak üzere otuz üç 
yazma nüshası bulunan eserin biri Müteferrika, diğeri Bahriye 
matbaasında olmak üzere iki Osmanlıca baskısı ve O. Ş. Gökyay 
tarafından kısmen sadeleştirilmiş bir neşri yapılmıştır. Bu sebeple 
eserin, yeniden bilimsel bir edisyonunun yapılmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. 

Kâtib Çelebi’nin devrin padişahı Sultan IV. Mehmed’e (1648-
1687) sunduğu Tuhfetü’l-kibâr’ın bu neşrinde saray nüshası esas 
alınmış ve diğer bazı nüshalarla mukayesesi yapılarak önemli 
görülen farklı bilgiler transkripsiyonlu metne derç edilmiştir. 
Kitabın sonuna karşılaştırmada kolaylık sağlaması bakımından 
tıpkıbasımı eklenmiştir. 

Daha önce Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı için bir prestij 
eser olarak Türkçe ve İngilizce basılan (Ankara 2008) eserin 
daha geniş bir kesime ulaşması ihtiyacı oraya çıktı. Eserin ilk 
neşri sırasında yardımlarını gördüğüm öğrencilerim Selman 
Soydemir, M. Sait Türkhan ve Emel Soyer’e gösterdikleri titiz 
çabadan dolayı bir defa daha teşekkür etmek isterim. 

Tuhfetü’l-kibâr fî esfâri’l-bihâr’ın yeniden bir kitap olarak 
hazırlanması ve itinalı bir şekilde basılması hususunda beni 
devamlı teşvik eden Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi 
yayın kurulundan Mustafa Çiçekler ve proje danışmanı Ahmet 
Arslantürk’e verdikleri destek ve eseri yeniden gözden geçirerek 
bazı düzeltmelere işaret ettikleri için bu vesile ile şükranlarımı 
sunarım. 

İdris Bostan
Beylerbeyi, 15 Haziran 2018 
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Giriş

Kâtib Çelebi’nin Hayatı (1609-1657/1017-1067)

17. yüzyıl Osmanlı ilim dünyasının en önde gelen ve en fazla eser veren isim-
lerinden biri olan Kâtib Çelebi, İslâm Dünyasının Osmanlılar döneminde 
adından en çok bahsettiren bir ilim, fikir ve kültür adamıdır. Hicrî yıl esasına 
göre elli, Miladî takvime göre kırk dokuz yıl süren hayatı bir ilim adamı için 
ilgilendiği konuların çeşitliliği ve derinliği bakımından “mütebahhir”, verdiği 
eser sayısının çokluğu bakımından ise “velûd” sıfatlarını hakkıyla taşıyacak 
mümtaz bir şahsiyettir. Hayat hikâyesi hakkındaki bilgiler, bizzat kendisinin 
kaleme aldığı Süllemü’l-vusûl adlı biyografi kitabıyla, en son telifi olan Mizâ-
nü’l-hak’da ve yeri geldikçe otobiyografisine yer verdiği Cihânnümâ gibi diğer 
eserlerinde bulunmaktadır1. Bu bilgiler ışığında Kâtib Çelebi, Şubat 1609’da 
(Zilka‘de 1017) İstanbul’da dünyaya geldi. Divân kâtipleri arasında Hacı 
Halife, ilim meclislerinde ise Kâtib Çelebi olarak tanınmakla beraber, asıl adı 
Mustafa, babasının adı Abdullah’tır. Enderun’da yetişen babası, bir taraftan 
Divân Kalemi’ndeki görevine, diğer taraftan ilme olan ilgisi sebebiyle devrinin 
ulema meclislerine devam ediyordu. 

Kâtib Çelebi, on dört yaşına geldiğinde babasının yanında Başmuhasebe Ka-
lemi’ne bağlı Anadolu Muhasebesi Kalemine şakird olarak girdi (1032/1623). 
Kısa sürede buradaki kâtiplerden siyakat yazısı ile divan rakamlarını, hesap 

1 Kâtib Çelebi’nin biyografisi hakkındaki bilgiler şu araştırmalarda bulunmaktadır. O. Ş. Gökyay, 
“Kâtip Çelebi Hayatı-Şahsiyeti-Eserleri”, Kâtib Çelebi Hayatı ve Eserleri Hakkında İncelemeler, Ankara 
1985, s. 3-90; F. Sarıcaoğlu, “Katib Çelebi’nin Otobiyografileri”, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi, Tarih Dergisi, 
37, İstanbul 2002, s. 297-319.
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ve yazı kurallarını öğrendi. Bir yıl sonra babasıyla birlikte Abaza Paşa isyanını 
bastırmak için Sadrazam ve Serdarıekrem Çerkes Mehmed Paşa’nın maiye-
tinde Erzurum’a gönderilen orduya katıldı. Kayseri yakınlarında Karasu’da 
meydana gelen savaşta Abaza Paşa’nın yenilerek Erzurum’a kaçması üzeri-
ne şehir kuşatılmak istenmişse de kış mevsiminin girmesi ve bazı aracıların 
tavassutu ile Çerkes Mehmed Paşa Tokat’a çekildi. O sırada Şah Abbas’ın 
eline geçen Bağdad’ın kurtarılması için hazırlıklar başlatan sadrazamın vefatı 
üzerine yerine getirilen Hafız Ahmed Paşa ile birlikte 1625’te (1034) Bağdad’a 
hareket eden ordunun içinde bulundu. 1626’daki (1035) Bağdad kuşatmasına 
katıldı ve seferin başarısızlıkla sonuçlanmasından ve dönüş yolunda yaşanan 
sıkıntılardan çok etkilendi. Nitekim bununla ilgili değerlendirmelere yeri gel-
dikçe Tuhfetü’l-kibâr’da da temas etmektedir. Otuz bin kişilik ordusuyla Bağdad 
önlerine gelen İran Şahı Birinci Abbas karşısında zor durumda kalan Osmanlı 
ordusunun durumunu anlatarak yardım isteyen ve 

Aldı etrâfı aduv imdâda asker yok mudur
Din yolunda baş verir bir merdâne server yok mudur?

diyerek kuşatmayı kaldıran Hafız Ahmed Paşa’nın bu halinden rahatsız olan 
genç padişah IV. Murad’ın hem sadrazamını azlettiği, hem de ona

Hâfızâ Bağdad’a imdâd etmeğe er yok mudur
Bizden istimdâd edersin sende asker yok mudur?

şeklinde cevap verdiği bilinmektedir2.

Kâtib Çelebi, aynı yıl dönüş yolunda iken Ağustos 1626’da (Zilka‘de 1035) 
Musul’da babasını kaybetti. Bu sırada babası altmış yaşındaydı ve cenazesi ora-
daki Câmi-i Kebîr kabristanına defnedildi. Kâtib Çelebi’nin üzüntüsü bununla 
da kalmadı. Bir ay sonra da Nusaybin’de amcasını kaybetti. Bir müddet bazı 
akrabalarıyla birlikte geldiği Diyarbekir’de ikamet etmek mecburiyetinde kaldı 
ve ordunun Haleb’te kışlaması kararlaştırıldı. O sırada, babasının arkadaşların-
dan Mehmed Halife’nin yardımıyla Maliye kalemlerinden Süvari Mukabelesi 
Kalemi’ne şakird olarak alındı. Bundan sonra Sadrazam Halil Paşa ve onun 
azlinden sonra Hüsrev Paşa’nın maiyetinde yeniden isyan eden Abaza Paşa’ya 
karşı gerçekleştirilen ikinci Erzurum kuşatmasına iştirak etti (1627-28/1037). 

2 Sadrazam ve Padişahın nazım şeklindeki yazışmalarında karşılıklı olarak gönderdikleri beyitler için 
bk. Naimâ, Târih, İstanbul 1280, II, 393-394.
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İsyanın bastırılması üzerine Kâtib Çelebi de ordu ile birlikte Aralık 1628’de 
(Rebî‘ülâhır 1038) İstanbul’a döndü.

Bu arada Kadızâde Mehmed Efendi’nin derslerine devam eden Kâtib Çe-
lebi, çok geçmeden Bağdad’ın geri alınması amacıyla Osmanlı ordusunun 
Hemedan ve Bağdad üzerine yürüdüğü yeni bir sefere katılmak üzere Serasker 
Hüsrev Paşa ile birlikte İstanbul’dan ayrıldı (1630/1039). Bu seferler sırasında 
ordunun fethettiği şehirler hakkında elde ettiği bilgileri ve kendi gözlemlerini 
eserlerinde kaleme aldı. Özellikle Bağdad kuşatmasını ve savaş sahnelerini 
Fezleke adlı tarih kitabında tafsilatlı bir şekilde anlattı. İstanbul’a dönüşünde 
(1631/1041) yeniden Kadızâde’nin derslerine devam etti.

Kâtib Çelebi, büyük bir Safevi ordusunun Van kalesini kuşatması üzerine 
Sadrazam Tabanıyassı Mehmed Paşa ile birlikte yeniden sefere çıkan Osmanlı 
ordusuna katıldı (1633/1043). Erzurum ve Diyarbekir valilerinin yardıma 
gelmesi üzerine İran ordusunun geri çekildiği haberi İzmit’te alındıysa da 
ordunun yoluna devam ettiği anlaşılmaktadır. Sadrazamın orduyla Haleb’te 
kışladığı sırada Kâtib Çelebi, hac farizasını ifa etmek için Hicaz’a gitti. Hac 
dönüşü kış mevsimini geçirmek üzere ordunun geldiği Diyarbekir’de kaldığı 
sırada ilim meclislerine ve sohbetlere devam etti. Bu sefer sırasında özellikle 
Haleb’te bulunduğu esnada, sonradan yazdığı Keşfü’z-zunûn ve Süllemü’l-vusûl 
gibi bibliyografya ve biyografi kitaplarının ilk malzemelerini topladı. Son ola-
rak IV. Murad ile birlikte 1635’te (1044) Revan Seferine giden Kâtib Çelebi, 
ertesi yıl İstanbul’a döndüğünde bir daha seferlere katılmamaya ve kendini 
ilme vermeye karar verdi. Katib Çelebi, o zamana kadar on yıl süre ile yedi 
büyük sefere katılmıştı. Hayatının bundan sonraki kısmını kendi ifadesiyle 
“cihâd-ı asgardan cihâd-ı ekbere” yani küçük cihaddan büyük cihad dediği 
ilmî çalışmalara ayırdı. Kendisine kalan mirası ve elindeki bütün maddi imkân-
ları kitap almak için kullandı. Daha çok tarih, tabakat ve vefeyat türü kitapları 
hem topluyor ve hem de okuyordu.

Babasının vefatından yaklaşık on yıl sonra annesini de kaybetti. Annesinden 
kalan mirasın tamamını kitap satın almaya harcadı. Bundan iki sene sonra 
da varlıklı bir tüccar akrabasından kendi hissesine düşen mirasın da 300.000 
akçelik önemli bir kısmını yine kitaplara ayırdı. Kalan para ile de Fatih’teki 
kendine ait evi yenilediği gibi, evlilik için gerekli eşyayı temin etmeye ça-
lıştı. Böylece bir taraftan ilmî çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan özel 
hayatını düzenlemekle meşgul oldu. Bu sırada otuz yaşı civarında idi. IV. 
Murad’ın Bağdad’ı almak için İstanbul’dan ordusuyla hareket ettiği 1638 
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(1048) senesinde ilmî çalışmalarını öne sürerek özür beyan etti ve sefere ka-
tılmaktan vazgeçti3.

Yaklaşık on yıl süren bu uzun ve uğraşlı tahsil hayatında hiç bıkmadan, 
usanmadan çalışan Kâtib Çelebi, merak duyduğu bir kitabı incelemek için 
sabahlara kadar mum ışığında okumalarına devam ediyordu. Aynı zamanda 
kendisinden ders almak isteyen öğrencileri de ihmal etmeyerek onlara hazırlık 
dersleri okutuyordu. Bu dersleri okuturken takip ettiği metot, basitten zora ve 
parçadan bütüne doğru gitme metodunu takip ediyor, bir ilme vâkıf  olmadan 
diğerine geçmeme prensibini uyguluyordu.

Bu arada eser telifine de başlayan Kâtib Çelebi, 1641’de (1051) yüz elli kadar 
devlet ve bin beş yüz kadar hükümdarı anlattığı Fezleketü’l-akvâl adlı ilk eserini 
yazdı. Şeyhülislâm Yahya Efendi’nin temize çekilip padişaha sunması konu-
sundaki ısrarına rağmen bunu yerine getirmedi.

Kâtib Çelebi, tahsil ve kalemdeki görevi yanında dönemindeki gelişmeleri ya-
kından takip ediyor ve o sırada yaşanan olaylara ilgi göstererek çözümler bul-
maya çalışıyordu. Girid Savaşının 1645’te (1055) başlamasıyla birlikte öteden 
beri ilgisini çeken konular olması bakımından coğrafya üzerinde araştırmalar 
yapmaya başladı. Harita çizimi ile ilgili kitap ve risaleleri inceledi. Muhteme-
len bu sırada özellikle Piri Reis’in Kitâb-ı Bahriye adlı eserinden yaptığı seçmeler 
ve İslam coğrafyacıları ile bazı Osmanlı tarihçi ve coğrafyacılarından yararlan-
dığı haritalardan oluşturduğu Müntehab-ı Bahriye’yi hazırladı. Bunu yapmakla 
Osmanlıların Akdeniz’de mücadele ettiği Venedik ve diğer Avrupa devletleri 
ile Osmanlı denizleri coğrafyasını tanımak istemiş olmalıdır. Fakat asıl mesleği 
olan kâtiplikte yükselmek onun da hakkı idi. Henüz şakird olduğu kalemde ha-
life olmak için yaptığı müracaat Mukabele Baş Halifesi tarafından reddedilince 
onunla tartışmış ve hala kendi sırasının gelmemiş olmasına duyduğu kızgınlıkla 
görevden ayrılmış ve uzlete çekilerek üç yıl kitap yazmak ve öğrenci okutmakla 
meşgul olmuştu.

Bu sırada rahatsızlanan Kâtib Çelebi, kendi tedavisi için tıp kitapları yanında 
ilm-i hurûf, esmâ ve havasa dair kitapları inceledi. Nihayet sağlığına kavuştu-

3 Katib Çelebi’nin IV. Murad tarafından “Maden Mukabelesi ikinci halifeliği” görevine getirildiği 
şeklindeki Cihannümâ’ya atfedilen kaydın (Sarıcaoğlu, Katib Çelebi’nin Otobiyografileri, s. 304) bu adla 
bilinen bir kalem bulunmaması sebebiyle doğru olmadığı ve daha sonra yapılan araştırmada ise bu 
kalemin Mande mukabelesi olduğu anlaşılmıştır (Kitâb-ı Cihânnümâ li-Kâtib Çelebi, II, Giriş: Kâtib Çelebi 
ve Cihânnümâ, haz. F. Sarıcaoğlu, Ankara 2013, s. 9).
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ğunda komşusu Akhisarlı Ahmed Rûmi’nin oğlu Mevlana Mehmed ile kendi 
oğluna riyâziye/astronomi ve hendese/geometri dersleri verdi. Fakat her ikisi-
nin de kısa sürede ölmesi, o sırada Ali Kuşçu’nun Muhammediyye’sine yazmaya 
başladığı şerhin yarıda kalmasına sebep oldu. 1648 (1058) senesi sonlarında 
Şeyhülislâm Abdürrahim Efendi’nin tavassutuyla gittiği Sadrazam Koca Meh-
med Paşa, muhaliflerinin bütün gayretlerine rağmen onu Süvari Mukabelesi 
Kalemi’nde ikinci halife olarak tayin etti. Ömrünün sonuna kadar haftada bir 
iki gün kaleme gitmek suretiyle bu görevine devam etti.

Ünlü bilgin Kâtib Çelebi, 27 Zilhicce 1067 (6 Ekim 1657) Cumartesi günü 
sabahı vefat etti4. Kabri bugün Zeyrek-Şebsafâ Camii civarındaki hazirededir. 
Çalışkan biri olan Kâtib Çelebi çevresinde az konuşan, iyi huylu ve himmet 
sahibi bir insan olarak tanınıyordu.

Kâtib Çelebi’nin ilim Hayatı: Tahsili ve ilim Muhiti

Kâtib Çelebi’nin Tahsili

Kâtib Çelebi, beş yaşlarında başladığı tahsil hayatını görevi gereği katıldığı 
yedi sefer dışında hayatının sonuna kadar sürdürdü. Çocuk yaşta iken babası-
nın isteği üzerine özel olarak Kırımlı İsa Halife’den Kur’ân okuma ve ilmihal 
gibi din dersleri, İlyas Hoca ve Ahmed Çelebi’den dil ve hat dersleri aldı. Bu 
sırada Kur’ân-ı Kerim’i yarısına kadar ezberlemiş bulunuyordu.

1628’de (1038) üst üste devam eden seferlerden dönüşte, bir taraftan kâtiplik 
görevine devam ederken diğer taraftan babasının daha önce kendisine yaptığı 
tavsiyelere uyarak ilim meclislerine ve özellikle o sıralarda şöhreti artmış olan 
Kadızâde Mehmed Efendi’nin5 Fatih Camii’ndeki vaazlarına ve medresedeki 
derslerine devam etti. Kadızâde’nin düzgün ifadesi ve tesirli hitabetinin etkisi 
altında kalan Kâtib Çelebi’nin bu sayede okuma ve öğrenme merakı daha da 
arttı.

Bağdad seferi dönüşünde (1631/1041) tekrar Kadızâde’nin derslerine başla-
yan Kâtib Çelebi, felsefî konularla ilgilenmeyen ve yorumdan kaçınan hocası-

4 Vefat tarihi konusunda diğer kaynaklara ilave olarak bk. Kâtib Çelebi, Tuhfetü’l-kibâr, TSMK, R. 
1195, vr. 1a. Kâtib Çelebi’nin vefat tarihi ile ilgili farklı bilgiler için bk. Kâtib Çelebi, Fezleke (Osmanlı 
Tarihi 1000-1065/1591-1655), Haz. Zeynep Aycibin, İstanbul 2016, s. XXXVII-XXXVIII.

5 Zilka‘de 1045’te (Nisan 1636) vefat eden Kadızâde’nin biyografisi için bk. Şeyhî Mehmed Efendi, 
Vekayiü’l-fudalâ, (haz. A. Özcan), İstanbul 1989, s. 59-60. 
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nın derslerinin basit ve sathi geçtiğini ifade etmekle beraber pek çok dersi yine 
ondan almıştı. Mîzânü’l-hak fî ihtiyâri’l-ehak’da verdiği bilgiye göre, Kadızâde 
Mehmed Efendi, derslerinde çoğunlukla Kadı Beyzâvî’nin Envârü’t-tenzîl 
adlı tefsirini, İmam Gazâlî’nin İhyâu Ulûmi’d-Dîn adlı fıkıh-kelâm konularını 
ele alan eserini, Adudüddin Îcî’nin kelama dair Mevâkıf adlı eserinin Cürcânî 
tarafından yazılan Şerh’ini, Molla Hüsrev’in Dürer adlı fıkıh kitabını ve İmam 
Birgivî’nin fıkıh ve ahlaka dair Tarîkatü’l-Muhammediye’sini okuturdu.

IV. Murad’ın 1638’de (1048) Bağdad üzerine düzenlediği sefere katılmayarak 
İstanbul’da kalan ve ilmî çalışmalarına yeniden dönen Kâtib Çelebi, on yıl 
süre ile devrinin ünlü alimlerinden ders okudu. Önce en çok değer verdiği 
hocalarından A‘rec Mustafa Efendi’nin6 kadılıktan ayrıldıktan sonra vermeye 
başladığı derslerine katılmaya başladı. Aklî ve naklî ilimlerdeki ihatası sebebiyle 
derslerine büyük önem verdiği A‘rec Mustafa Efendi’nin kısa sürede dikkatini 
çekti ve onun yakın öğrencileri arasına girerek dostluğunu kazandı. Ondan 
okuduğu derslerde takip ettiği kitaplar arasında Kadı Beyzâvî’nin (ö. 1286) 
Tefsîr’ini, usûl-i fıkha dair Adudüddîn Îcî’nin (ö. 1355) Şerh-i Adud olarak bilinen 
Şerhu Muhtasari’l-müntehâ’sını, Kadızâde’nin (ö. 1440?) matematiğe dair Şerh-i 
Eşkâl-i Te’sîs ve astronomiye dair Şerh-i Çağmînî adlı eserlerini, Endülüslü Ebû 
Muhammed Abdullah el-Ensârî’nin (ö. 1154) aruz hataları hakkındaki Arûz-ı 
Endülüsî adlı eserini, takvim yapmayı öğrenmek üzere Uluğ Bey’in (ö. 1449) 
Zîc’ini okudu.

Daha sonra Ayasofya dersiâmı, aklî ve naklî ilimlerde söz sahibi Kürt Abdullah 
Efendi7 ile Süleymaniye dersiâmı Arab dili mütehassıslarından Keçi Mehmed 
Efendi’nin8 derslerine devam etti. Nihayet Ermenekli Veli Efendi’den9 mantıka 
dair Kâtibî’nin (ö. 1377) er-Risâletü’ş-şemsiyye’si ile meânî ve beyân adı altında 
edebiyat kurallarını öğreten belâgat ilmi için Hatîb el-Kazvînî’nin (ö. 1338) 
Telhîsü’l-miftâh’ını tahsil etti. Vaiz Veli Efendi’den10 hadis usûlüne dair İbn Ha-

6 13 Rebî‘ülâhır 1063’te (13 Mart 1653) vefat eden A‘rec Mustafa Efendi’nin biyografisi için bk. 
Şeyhî, Vekayiü’l-fudalâ, s. 206-207.

7 Receb 1064’te (Mayıs 1654) vefat eden Kürd Abdullah Efendi’nin biyografisi için bk. Şeyhî, Veka-
yiü’l-fudalâ, s. 218.

8 25 Rebî‘ülevvel 1054’te (1 Haziran 1644) vefat eden Keçi Mehmed Efendi’nin biyografisi için bk. 
Şeyhî, Vekayiü’l-fudalâ, s. 146.

9 Sührânî Molla Haydar’ın öğrencisi olan Ermenekli Veli Efendi hakkında yeterli bilgi bulunamadı 
(Mizanü’l-hakk, (Gökyay nşr), s. 115,156.

10 Kadızâde’nin talebesi olan ve Şa‘ban 1065’te (Haziran 1655) vefat eden Menteşe’li Veli/Veliyyüd-
din Efendi’nin biyografisi için bk. Şeyhî, Vekayiü’l-fudalâ, s. 553-554. 
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cer el-Askalânî’nin (ö. 1449) Nuhbetü’l-fiker ile Zeynüddin el-Irâkî’nin (ö. 1404) 
Elfiyye adlı eserlerini takip ederek dersler aldı.

Mizanü’l-hak’da verdiği bilgiye göre Kâtib Çelebi, bir kısım dersleri de dinle-
mişti. Bu ders ve kitaplar arasında, daha önce sözü edilen Kadı Beyzâvî’nin (ö. 
1286) Tefsir’i yanında usûl-i fıkıhtan Taftazânî’nin (ö. 1390) Tavzîh adlı eseri ve 
kelama dair Kadı Beyzâvî’nin Tevâliü’l-envâr adlı eserinin Şemseddin Mahmud 
b. Abdurrahman (ö. 1348) tarafından yapılan ve İsfahânî olarak meşhur olan 
şerhi, Kadı Mîr’in kendi adıyla meşhur olan Şerhu Hidâyeti’l-hikme’si, tartışma 
ve münazara kuralları ile alakalı Adudüddin Îcî’nin (ö. 1355) Âdâb-ı Bahs’i, 
usûl-i fıkha dair Molla Fenarî’nin (ö. 1431) kitabı olan Fusûlü’l-bedâyi’i, mantık 
ve kelama dair Taftazânî’nin Tehzîb adlı kitabına Celâleddin Devvânî’nin (ö. 
1502) yazdığı Şerh’i bulunmaktadır11.

İlmî Düşüncesi

Kâtib Çelebi, tarih ilmine bugünkü modern manada değer verir ve çoğu kim-
selerin bu ilim dalının gerçek kıymetini bilmediğini, bu sebeple tarihi masal 
gibi kabul ettiklerini ileri sürerek “varak-ı mihr ü vefâyı kim okur kim dinler” 
demek suretiyle şikayetini dile getirmektedir.

Yine, Tuhfetü’l-kibâr’ın girişinde coğrafya ilminin önemini vurgulayarak devleti 
yönetenlerin bütün yeryüzünü değilse bile en azından Osmanlı Devleti’nin ser-
had ve sınırlarını, bu bölgelerde bulunan ülkeleri yakından bilmesi gerektiğini 
anlatır. Ancak o zaman düşman ülkelerine girmek ve sınırları korumak kolay 
olur diye açıklar. Kâfirler bu ilimlere verdikleri önem sayesinde Yeni Dünya 
denilen Amerika’yı bulmuş ve Hind diyarlarının limanlarını ele geçirmişlerdir.

İlim Adamlarıyla İlişkisi

Kâtib Çelebi, devrinin en üst düzey alimleri ile yakından tanışmakta ve onların 
meclislerine katılmaktadır. Mesela, bizzat kendisi Şeyhülislâm Abdürrahim 
Efendi ile olan hukukuna temas ederken onun derslerinde hazır bulunduğunu, 
ilmî sohbetler yaptığını ve hatta ona bir risale sunduğunu belirterek kendisinin 

11 Kâtib Çelebi’nin okuduğu dersler ve derste okutulan kitaplarla onların müellifleri hakkında verdiği 
kısa bilgiler için O. Ş. Gökyay tarafından Mîzanü’l-hakk neşrinde (İstanbul 1972) yapılan açıklamalar 
tarafımdan yeniden araştırılmış ve düzeltilmiştir.
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kıymetini bilen birisi olduğunu dile getirmiştir. Hatta Sadrazam Koca Meh-
med Paşa’nın nezdinde teşebbüste bulunarak Süvari Mukabelesi Kalemi’ne 
ikinci halife tayin edilmesine aracı olmasından duyduğu memnuniyeti dile 
getirmiştir. Kâtib Çelebi ile sık sık görüşen Abdürrahim Efendi özellikle tarih 
konularında kendisine danışmış, 1647’de (1057) donanmanın Çanakkale’den 
geçişine engel olan Venedik donanması karşısında Girid’e gidecek askerin 
Anabolu’ya karadan gönderilmesi hususundaki görüşünü almıştı12. Belki de en 
önemlisi 1648’de (1058) kalyon yapımına başlanması konusunda yapılan meş-
veretten sonra Abdürrahim Efendi yine Kâtib Çelebi’ye geçmişte donanmada 
kalyonların savaş gemisi olarak mevcut olup olmadığını danışmış ve kalyon 
hakkındaki görüşünü öğrenmek istemiştir13.

Kâtib Çelebi, Şeyhülislâm Bahayî Efendi ile de görüşmeleri olduğunu be-
lirterek üç mesele hakkında ona sorduğu sorulara yeterli cevap alamadığını, 
ders verme konusunda metot bakımından şeyhülislâmla tartıştığını ifade 
etmektedir14.

Kâtib Çelebi’nin Eserleri

Katib Çelebi tarih, coğrafya, biyografi ve bibliyografya gibi çeşitli ilim dalla-
rında kitaplar yazdığı gibi dinî, sosyal, kültürel ve folklor konularında da pek 
çok eser vermiştir.

Tarih Konulu Eserleri

1. Fezleketü’t-tevârîh: Arapça olan eserin asıl adı Fezleketü akvâli’l-ahyâr fî ilmi’t-târîh 
ve’l-ahbâr’dır. Kainatın yaratılışından 1641 (1051) senesine kadar devam eden 
döneme dair genel bir İslâm tarihidir. Türkçe Fezleke ile karıştırılmaması ama-
cıyla bu eser daha çok Arapça Fezleke olarak tanınmıştır15.

12 Aycibin, Fezleke, s. 931-932 (vr. 274a).
13 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK, R. 1192, vr. 109b-110a. Osmanlı donanmasında kalyon dönemine geçişle 

ilgili gelişmeler konusunda geniş bilgi için bk. İ. Bostan, “Kadırgadan Kalyona: 17. Yüzyılın İkinci 
Yarısında Osmanlı Gemi Teknolojisinin Değişimi”, Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği, İstanbul 
2006, s. 183-206. 

14 Mîzanü’l-hakk, (Gökyay nşr.), s. 115, 117, 120.
15 Eserin müellif  hattı ile yazılmış tek nüshası Bayezid Devlet Kütüphanesi, nr. 10318’dedir.
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2. Fezleke: 1591-1655 (1000-1065) yılları arasındaki olayların anlatıldığı Türkçe 
bir Osmanlı tarihidir16.

3. Takvîmü’t-tevârîh: Hz. Adem’den 1648 (1058) senesine kadar geçen olayları an-
latan ve Arapça Fezleke’nin fihristi mahiyetinde olan bir çeşit kronolojidir. Kâtib 
Çelebi’nin iki ayda yazdığını belirttiği bu esere sonradan bazı zeyiller yapılmış, 
Latince, İtalyanca ve Fransızca gibi batı dillerine de tercüme edilmiştir17.

4. Tuhfetü’l-kibâr fî esfâri’l-bihâr: Osmanlı denizcilik tarihi üzerine yazılmış ilk 
kitaptır. Kâtib Çelebi bu eserini, 1645’te (1055) başlayan ve fethi tam olarak 
gerçekleşmediği için Girid’e yapılan seferlerin devlet adamları ve halk üzerin-
deki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak amacıyla kaleme almıştır. Tarihteki 
deniz zaferlerini hatırlatmak düşüncesiyle Fatih devrinden itibaren 1656 
(1066) yılına kadar bütün önemli Osmanlı deniz seferlerini, kaptanıderyaların 
hayatlarını anlatan Kâtib Çelebi, aynı zamanda denizcilik teşkilatı hakkında 
da derli toplu bilgiler vermektedir. Bir geminin inşa ve donanımı, bunun için 
lüzumlu malzemeler, Tersanenin idarî yapısı hakkındaki bilgiler ve denizcilere 
verilen öğütler eserin önemli bölümlerini teşkil etmektedir18.

5. Düstûrü’l-amel: Osmanlı devlet düzeninin işleyişini, merkezî devlet bütçesinde 
görülen açığın sebeplerini araştırmak ve buna çözüm bulmak üzere yazılmıştır. 
Tam adı Düstûrü’l-amel li-ıslâhi’l-halel olan ve döneminde kaleme alınan diğer 
risalelere benzeyen eser, “kābil-i hitâb” kimse olmasa da devlet adamlarının 
istifadesi için 1653’te (1063) hazırlanmış bir rapordur. Eser, yazıldıktan üç yıl 
sonra Şeyhülislâm Hüsamzâde Abdurrahman Efendi (1655-56) tarafından 
Sultan IV. Mehmed’e sunulmuştur19.

6. Târîh-i Kostantıniyye ve Kayâsıre: Revnaku’s-saltana adıyla da bilinen eser, dört 
Bizans tarihçisi I. Zonaras-N. Khoniates-N. Gregoras-L. Khalkokondyles 

16 İstanbul’da 1286-1287’de iki cild halinde yapılan neşri oldukça hatalıdır. Fezleke hakkındaki en son 
araştırma ve tesis edilen metin Z. Aycibin tarafından doktora tezi olarak hazırlanmış ve neşredilmiş-
tir (Bk. Dipnot 4).

17 Kitap, Müteferrika tarafından basılmış (1146) ve Ali Suavi tarafından notlar ve zeyilleriyle hazırla-
nan (Paris 1291/1874-5) baskısı tamamlanamamıştır. Takvîmü’t-tevârîh’in zeyilleri ve yabancı dillere 
tercümeleri hakkında bk. Aycibin, Fezleke, s. LXII-LXIV.

18 Kütüphanelerde pek çok yazma nüshası bulunan eser, önce Müteferrika (1141) ve sonra Bahriye 
Matbaasında (1329) olmak üzere iki defa Osmanlıca, O. Ş. Gökyay tarafından sadeleştirilerek ve 
notlar ilave edilerek günümüz alfabesiyle (İstanbul 1973, 1980) yayımlanmıştır. Geniş bilgi için bu 
kitabın Tuhfetü’l-kibâr fî esfâri’l-bihâr Bölümüne bakınız.

19 Risalenin yazma nüshaları, Almanca tercümesi ve neşirleri için bk. Gökyay. Kâtip Çelebi, s. 82-84; 
Aycibin, Fezleke, s. LIX-LXI.
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tarafından yazılan ve 1463’e kadar gelen dünya tarihinin İstanbul’a dair kı-
sımlarının tercümesidir. Eserde İslâmiyetin yayılışı, Bulgar Devletinin çöküşü, 
Bizans, Selçuklu ve Haçlı seferleri, İstanbul’un suyolları ile zelzele ve yangınları 
anlatılmaktadır20.

7. Mülûk-ı Küffâr Târihi: Kâtib Çelebi’nin Johann Carion’un Chronik adlı Avrupa 
Tarihi’nin Mühtedî Mehmed İhlâsî ile birlikte yaptığı kısmî tercümesidir21.

Coğrafya Konulu Eserleri

8. Cihannümâ: Bir dünya coğrafyası kitabı olduğu kadar Osmanlı ülkesi için de 
fizikî ve beşerî bir coğrafya kitabıdır22.

9. Levâmiu’n-nûr: Kâtib Çelebi’nin Cihannümâ için kaynak olmak üzere G. Mer-
cator-J. Hondius’un Atlas Minor adlı eserinin Mühtedî Mehmed İhlâsî Efendi 
ile birlikte Latince’den yaptığı tercümesidir. Tam adı Levâmi‘u’n-nûr fî zulmeti 
Atlas Minor olan eserde Kuzey Kutbundan başlayarak Avrupa coğrafyası ve 
ülkeleri anlatılmaktadır23.

10. Müntehab-ı Bahriye: Cihannümâ’nın yazımına hazırlık olması için veya yeni 
başlayan Girid seferi sırasında, kendisinin Akdeniz’i tanıması maksadıyla Ki-
tab-ı Bahriye’yi esas alarak yaptığı bir kaynak çalışmasıdır24.

20 Eserin tek nüshası Konya İzzet Koyunoğlu Kütüphanesi’nde nr. 14032’de bulunmaktadır. Eser, 
İbrahim Solak tarafından Kâtib Çelebi, Târih-i Kostantiniyye ve Kayâsıre (Konya 2009) adıyla yayım-
lanmıştır. 

21 Eserin tek nüshası Konya İzzet Koyunoğlu Kütüphanesi’nde nr. 14031’de bulunmaktadır. Gökyay 
tarafından Târîh-i Frengî Tercümesi adıyla tanıtılan eser hakkında daha geniş bilgi ve düzeltmeler için 
bk. Aycibin, Fezleke, s. LXXII-LXXXI. 

22 Müteferrika tarafından (1145) Osmanlı Rumelisi’ne ait kısım hariç basılmıştır. Cihannümâ hak-
kında geniş bilgi için bk. F. Sarıcaoğlu, “Cihânnümâ ve Ebûbekir b. Behrâm ed-Dımeşkî-İbrahim 
Müteferrika”, Bekir Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul 1991, s. 121-142.

23 Eser, inceleme ve tıpkıbasım halinde basılmıştır (Kâtib Çelebi, Levâmi‘u’n-Nûr Fî Zulmet-i Atlas Minor 
İnceleme-Tıpkıbasım, Haz. A. Üstüner-H. A. Arslantürk, Ankara 2017).

24 Eserin tanımı ve kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda bk. F. Sarıcaoğlu, “Pîrî Reis’in Kitâb-ı 
Bahriyye’sinin İzinde Kâtib Çelebi’nin Yeni Bulunan Eseri: Kitâb-ı Müntehab-ı Bahriyye”, Türk-
lük Araştırmaları Dergisi, 15, İstanbul 2004, s. 7-57. Bu eserin Kâtib Çelebi’ye ait olduğu iddiasına 
katılmayan bir başka yaklaşım için bk. Mine Esiner Özen, “Piri Reis ve Müntehab-ı Kitab-ı Bahriye”, 
Osmanlı Bilimi Araştırmaları, VII/2, İstanbul 2006, s. 119-130.

32 T U H F E T Ü ’ L - K I B Â R  F Î  E S F Â R I ’ L - B I H Â R

www.tuba.gov.tr



Bibliyografya ve Biyografi Konulu Eserleri

11. Keşfü’z-Zunûn: Kâtib Çelebi’nin girişinde ilimler hakkında bilgi verdiği, 
Arapça yazılmış, İslâm âleminin ilk büyük bibliyografya kitabıdır. Tam adı 
Keşfü’z-zunûn an esâmi’l-kütübi ve’l-fünûn olan eser yirmi yılda hazırlanmıştır25.

12. Süllemü’l-vusûl ilâ tabakāti’l-fuhûl: Çoğunlukla Keşfü’z-Zunûn’da adı geçen 
kitapların yazarlarına ait, alfabetik sırayla hazırlanmış Arapça bir tabakat 
kitabıdır. Bu kitaba daha sonra Müstakimzâde (ö. 1788) tarafından bir zeyil 
yazılmıştır26.

13. Câmiü’l-mütûn min celli’l-fünûn: Kâtib Çelebi’nin çeşitli ilim dallarına ait oku-
duğu ve okuttuğu yirmi yedi eserin özet ve şerhlerinden oluşan bir mecmuadır27.

Dini Konulu Eserleri

14. Mîzânü’l-hak fî ihtiyâri’l-ehak: 17. yüzyılın ortalarında Kadızâdeliler ile Si-
vâsîler arasında cereyan eden tartışmalı bazı dinî konular hakkında akl-ı selim 
ile yol gösteren ve orta yolu tutmayı tavsiye eden bir nasihat kitabıdır. Kâtib 
Çelebi’nin en son telif  ettiği, en çok ilgi gören ve okunan kitabıdır28.

15. İlhâmü’l-mukaddes mine’l-feyzi’l-akdes: Kâtib Çelebi’nin astronomi ile uğraştığı 
sıralarda kutuplarda namaz ve oruç ibadetlerinin vakitlerinin nasıl belirlene-
ceği, dünyada güneşin batıdan doğduğu bir yerin olup olmadığı ve Mekke’den 
başka dünyada dört yönden kıbleye dönülebilecek bir yer bulunup bulunmadı-
ğı şeklindeki üç soruya cevap bulmak maksadıyla kaleme aldığı bir risaledir29.

25 Eser, Ş. Yaltkaya-K. M. Rifat tarafından iki cilt halinde (İstanbul 1971) Arapça; G. Flugel tarafından 
yedi cilt olarak (Leipzig-London 1835-1858) Latince tercümesiyle birlikte basılmıştır.

26 Tam ve tek yazma nüshası Süleymaniye Ktp, Şehit Ali Paşa Kitaplığı, nr. 1887’de bulunan eser, E. 
İhsanoğlu editörlüğünde Sullam al-Wusûl ilâ Tabaqāt al-Fuhûl (İstanbul 2010) adıyla altı cild halinde 
yayımlanmıştır.

27 Yegâne yazma nüshası TSMK. Emanet Hazinesi, nr. 1763’tedir (Gökyay, Kâtip Çelebi, s. 85-86). 
28 Yurt içi ve yurt dışında bilinen yaklaşık seksen yazma nüshası bulunan eserin Osmanlıca kitap ola-

rak üç baskısı (1281, 1286, 1306), iki defa gazete tefrikası (Tasvîr-i Efkâr/1280, Mecmua-i Ulûm/1296), 
O. Ş. Gökyay (Mîzanü’l-hakk fi ihtiyari’l-ehakk, İstanbul, 1972) ve S. Uludağ-M. Kara (Mîzânu’l-hak 
fi ihtiyâri’l-ehak/İslâmda Tenkid ve Tartışma Usûlü, İstanbul 1990) tarafından günümüz alfabesiyle iki 
sadeleştirilmiş neşri yapılmıştır. Ayrıca bk. Aycibin, Fezleke, s. XCIII-C.

29 Kâtib Çelebi, sorduğu üç soruya Şeyhülislam Bahâyî Efendi’den cevap alamadığı için kendisi bu 
eserini yazmıştır. Eserin tercümesi B. N. Şehsuvaroğlu tarafından “İlham al-Mukaddes min-al-feyz-
al-Akdes Risâlesi ve Kâtip Çelebi’nin İlmî Zihniyeti Hakkında Birkaç Söz” adıyla (Kâtip Çelebi Hayatı 
ve Eserleri Hakkında İncelemeler, Ankara 1985, s. 141-176) yayımlanmıştır. Yazma nüshaları için ayrıca 
bk. Gökyay, Kâtip Çelebi, s. 76-77.

G i r i ş 33

www.tuba.gov.tr



Sosyal, Kültürel ve Folklor Konulu Eserleri

16. Tuhfetü’l-ahyâr fi’l-hıkem ve’l-emsâl ve’l-eş‘âr: Felsefî ve edebî fıkralar, çeşitli 
menkıbeler, hayvanlar âlemi hakkında ilginç bilgiler, latifeler ve atasözleri bu-
lunan ansiklopedik bir sözlüktür30.

17. İrşâdü’l-hıyârâ ilâ târîhi’l-yunân ve’r-rûm ve ve’n-nasârâ: Avrupalıların dini anla-
yışları ile siyasi, idari ve sosyal durumları hakkında Osmanlı ilim adamlarını 
bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır31.

18. Dürer-i Müntesire ve Gurer-i Münteşire: Niyet, kıble, yemek ve yemek adabı, 
ibadet, havf  ve reca, satranç, kanaat ve hazır cevaplık gibi pek çok konuda 
faydalı bilgiler ihtiva eden bir mecmuadır32.

Kâtib Çelebi’nin bu eserlerinden başka kendi tercüme-i hâlinde belirttiği Tef-
sîr-i Kadı Beyzâvî Şerhi, Ali Kuşçu’nun eserine yazdığı Muhammediyye Şerhi, bazı 
şeyhülislâmların fetvalarından oluşan Recmü’r-racîm bi’s-sîn ve’l-cîm, Kanunnâme 
ve Tütüne Dair bir Risâle gibi eserlerinin kütüphanelerde şimdilik herhangi bir 
nüshası tespit edilememiştir33.

Tuhfetü’l-kibâr fî esfâri’l-bihâr

Tuhfetü’l-kibâr’ın Telif Sebebi

Kâtib Çelebi, Mizanü’l-hak’kı yazmaya başladığı 4 Muharrem 1067 (23 Ekim 
1656) Pazar gecesi bir rüya görür. Hz. Peygamber gazi kıyafetinde, kılıç ku-
şanmış olarak, eteğini beline dolamış vaziyette bir sahrada bulunmaktadır. Ar-
kadaşları kendisinden uzakta durmakta, Kâtib Çelebi ise bazı ilmî konularda 
onunla sohbet etmektedir. Oturma ile ayakta durma arası bir konumda iken 
peygamberin dizlerini öper ve kendisine bir konu tavsiye etmesini ister. Hz. 
Peygamber o zaman “Yâ Peygamber” ismiyle meşgul olmasını söyler. Bu ses 
kulaklarında tekrarlanırken uykudan uyanan Kâtib Çelebi rüyasını yorumlar 
ve gördüklerinden iki mana çıkarır. Birincisi Hz. Peygamber’in savaşçı kıyafeti 

30 Eserin bilinen iki yazma nüshası hakkında bk. Gökyay, Kâtip Çelebi, s. 79-81; Aycibin, Fezleke, s. 
CXI-CXIII.

31 Eser ve yazma nüshaları için bk. Aycibin, Fezleke, s. CIV-CX. Hakkında yapılan bir neşir için bk. 
Katip Çelebi’nin Yunan Roma ve Hristiyan Tarihi Hakkındaki Risalesi, haz. Bilal Yurtoğlu, Ankara 2012.

32 Müellif  hattı nüshası, Nuruosmaniye Kütüphanesi, nr. 4949’dadır (.Gökyay, Kâtip Çelebi, s. 82).
33 Bu eserler için en son değerlendirme Aycibin (Fezleke, s. CXIV-CXV) tarafından yapılmıştır.
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ile kılıç kuşanmış olarak görünmesi, o sırada Bozcaada ve Limni’yi işgal eden 
Venediklilerin üstünlüğüne karşı hazırlıklı olmak manasına, diğeri ise kendi-
sinin bundan sonra daha fazla şeriat ilimleri ile meşgul olması anlamına geli-
yordu. Bu rüyadan hareketle Kâtib Çelebi, kendisinin Tuhfetü’l-kibâr’ı eskilerin 
zaferlerini anlatmakla düşmana karşı hazırlık yapma görevini yerine getirmiş 
olduğunu düşünmektedir.

Tuhfetü’l-kibâr’ın Telif Tarihi

Tuhfetü’l-kibâr, Kâtib Çelebi’nin risale mahiyetindeki Mîzânü’l-hak dışında 
yazdığı en son kitabıdır. Sene 1657’dir (1067) ve Girid, savaş başlayalı on bir 
sene olduğu halde henüz fethedilememiştir. Bilakis, Haziran-Temmuz 1656’da 
(Ramazan 1066) Bozcaada ve Limni adaları Venedik’in eline geçmiş ve bu 
durum ise İmparatorluk merkezinde büyük bir infiâle yol açmıştır. Bunun 
üzerine Kâtib Çelebi, efkâr-ı umûmiyeyi biraz olsun teskin etmek düşüncesiyle 
geçmişten alınacak derslerin ışığında eski deniz seferlerini anlatmayı ve ilgilile-
re sunmayı amaçlamış ve Tuhfetü’l-kibâr’ı yazmaya başlamıştır. O, bu davranışı 
ile döneminin gerçek bir entelektüeli olduğunu göstermiştir.

Kitap, Venedik’in Bozcaada ve Limni’yi işgal etmesi ve bu sebeple yeni gemiler 
inşa edilerek mükemmel bir donanma kurulması için gönderilen fermanlardan 
bahsederek sona ermektedir34. Tuhfetü’l-kibâr’da 24 Safer 1067’de (12 Aralık 
1656) Kaptanıderya olan Topal Mehmed Paşa’nın en son kayıt olarak yer 
alması35 ve bizzat kendisinin eserin kaleme alınma tarihi olarak “1067 senesi 
evâyili”ni zikretmesi36 Tuhfetü’l-kibâr’ın Ocak-Şubat 1657’de yazılmış olduğunu 
göstermektedir.

Tuhfetü’l-kibâr’a Yazılan Takrizler ve Eserin Saraya Takdimi

Tuhfetül-kibâr’ın yazılması muhtemelen Kâtib Çelebi’ye yapılan bir sipariş üze-
rine olmalıdır ki, padişaha sunulması da aynı derecede önemi haiz olmuştur. 
Çünkü tamamlandıktan kısa süre sonra IV. Mehmed’e sunulan Tuhfetü’l-kibâr 

34 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 108a.
35 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 116a.
36 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 8b.
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nüshası37 için o dönemde ilmiyenin en önemli mevkilerinde bulunan kişileri 
birer takriz yazmıştır. Bunlar arasında Şeyhülislâm Bolevî (Bolulu) Mustafa 
Efendi, Rumeli Kazaskeri Sun‘îzâde Seyyid Mehmed Emin Efendi, sâbık Ru-
meli Kazaskeri Şaban Efendi ve Anadolu Kazaskeri Mehmed İsmetî Efendi 
bulunmaktadır. 

Takrizleri yazanların bulundukları görevlerden hareketle eserin Saraya sunul-
ma tarihini tespit etmek de mümkün olmaktadır. Bolulu Mustafa Efendi, 3 
Şa‘ban 1067’de (17 Mayıs 1657) Şa‘ban Efendi’nin azli üzerine Rumeli Ka-
zaskeri olduğunda, aynı tarihte İstanbul kadılığından mazûl İsmetî Çelebi de 
onun yerine Anadolu Kazaskerliğine getirilmiştir. Bolulu Mustafa Efendi, 9 
Şa‘ban 1067’de (23 Mayıs 1657) Şeyhülislâm Balîzâde Mustafa Efendi’nin azli 
üzerine şeyhülislâm tayin edilince, onun yerine de aynı gün Sun‘îzâde Seyyid 
Mehmed Emin Efendi Rumeli Kazaskeri oldu38. Böylece takrizlerde isimleri 
bulunanların bu görevlere geldikleri tarihler kesin olarak bilinmektedir.

Bolulu Mustafa Efendi’nin İlmiye Salnâmesi’nde39 yer alan ve kendi el yazısıyla 
kaleme aldığı bir fetva örneği ve adını yazdığı imzâ formülü, Tuhfetü’l-kibâr’a 
yazdığı takrizdeki imza ile karşılaştırıldığında bu takrizin kendi kaleminden 
çıktığı hususunda hiçbir tereddüde mahal bırakmamaktadır. 

Bu takdirde, 1067 (1657) senesi başlarında eserini tamamlayan Kâtib Çelebi, 
senenin ortalarında temize çektirmek ve takrizleri yazdırmak suretiyle Tuhfe-
tü’l-kibâr’ı Saray’a sunmuştur. Eserin Saray’a ne zaman sunulduğu konusunda 
takrizleri yazanlar ile ilgili bilgiler ipucu vermektedir. O devrin takriz sahibi en 
üst düzey ulemâsının bulundukları görevlere getirildikleri tarihler bilindiğine 
göre, takrizlerin Şa‘ban (Mayıs) ayından sonra ve Kâtib Çelebi’nin ölüm tarihi 
olan 27 Zilhicce 1067 (6 Ekim 1657)’den önce yazılmış olması gerekmektedir. 
Bu sebeple Kâtib Çelebi, Tuhfetü’l-kibâr’ı Ramazan–Zilhicce 1067 (Haziran-E-
kim 1657) arasındaki bir tarihte Saray’a yani on beş yaşındaki genç padişah IV. 
Mehmed’e sunmuş olmalıdır.

37 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK, R. 1192.
38 Kara Çelebi-zâde Abdülaziz Efendi, Ravzatü’l-ebrâr Zeyli, (Tahlil-Metin) 1732, Haz. N. Kaya, Ankara 

2003, s. 301, 303; M. İpşirli-E. S. Kaya, “Mustafa Efendi, Bâlizâde”, DİA, 31, s. 294-295; M. İpşirli, 
“Mustafa Efendi, Bolevî”, DİA, 31, s. 295-296.

39 İlmiye Salnâmesi, İstanbul 1334, s. 477. 
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Tuhfetü’l-kibâr’ın Muhtevası

Kâtib Çelebi, Tuhfetü’l-kibâr’ın mukaddimesinde hamdele ve salvele bahislerini 
yazarken kitabın muhtevasına ve eseri kaleme alma sebeplerine uygun bir ifade 
kullanmış ve hatta Allâh’a hamd ve Peygamber’e salât ü selâm getirirken zik-
rettiği ayet ve hadislerde Girid savaşının oluşturduğu ortamı dikkate almıştır. 
Nitekim, Müslüman ordularının mutlaka galip geleceği vaadiyle40, düşmanla-
rın kalplerine korku salan41 ve onlara karşı dayanılması ve sabredilmesi gerek-
tiğini42 bildiren Allâh’a hamd ederek sözlerine başlamış ve beldelerin fethedile-
ceğini43 müjdeleyen Hz. Peygamber’i de saygıyla anmıştır. Tuhfetü’l-kibâr’ı kara 
ve denizlerin Sultanı IV. Mehmed’e sunan Kâtib Çelebi, eserinde anlatılan 
hususların padişah tarafından dikkate alınmasını ve onlardan yararlanılmasını 
ümit etmiştir.

Tuhfetü’l-kibâr bir mukaddime, iki kısım ve bir hâtimeden oluşmaktadır.

Kâtib Çelebi, eserin mukaddimesinde coğrafyanın devlet adamları için öne-
mini vurguladıktan sonra, hiç olmazsa Osmanlı topraklarına sınır olan ülkeler 
hakkında bilgi sahibi olunmasını, sınırları korumak ve bir yere ordu göndermek 
gerektiğinde sefer hazırlıklarının buna göre yapılmasının önemini anlatmıştır. 
Çünkü, “kâfirler” coğrafya bilgileri sayesinde Amerika’yı bulmuş ve Hind li-
manlarını ele geçirmiş, hatta Venedik gibi sıradan bir devlet bile, “şarka garba 
hükmeyleyen” Osmanlı İmparatorluğu’na ait Çanakkale Boğazı’na kadar ge-
lerek karşı koyabilmişti. Kâtib Çelebi bu sebeple yeryüzü coğrafyası hakkında 
bilgi vererek dünyanın Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika44 olmak üzere dört 
parçaya ayrıldığını, Osmanlı topraklarının da bu dört kıtanın üçü üzerinde 
dağıldığını belirterek önemini vurgulamak istemiştir.

Kâtib Çelebi, Girid seferleri sebebiyle Osmanlı-Venedik devletleri arasında 
yaşanan gelişmeler üzerine, Akdeniz’i ayrıntılı olarak tanıtmaya çalışır. “Adalar 

40 “Şüphesiz ordularımız galip gelecektir” (Kur’ân-ı Kerîm, Sâffât, 173).
41 “İnkâr edenlerin kalplerine korku salacağız” (Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân, 151).
42 “(Savaş için) bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin” (Kur’ân-ı Kerîm, Enfâl, 45).
43 Hz. Peygamber’in “Yakında birçok şehirler fethedilecektir” manasına gelen “se-tüftehu aleykü-

mü’l-emsâr” hadis-i şerifi için bk. Ebû Davud, Sünen, Kitâbü’l-cihâd, bâb 28, İstanbul 1413/1992, 
c. IX, nr. 2525; Ahmed b. Hanbel, Müsned, İstanbul 1413/1992, V, 413.

44 Kâtib Çelebi’nin bu kıtaların sınırları hakkında verdiği bilgiler bugünkü coğrafî tanımlamalara 
uygundur. Avrupa kıtasını tarif  ederken Akdeniz, Karadeniz, Azak Denizi ve Don nehri üzerinden 
Bahr-i Muhît’e yani Baltık Denizi’ne ulaştığı düşünülen farazî bir çizginin batısı olarak kabul etmiş-
tir (Katib Çelebi, Tuhfetü’l-kibâr, TSMK, R. 1192, vr. 3b).
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Arası” dediği Ege Deniz’i hakkında bilgi vererek asıl maksadı olan Mora civa-
rını, Adriyatik kıyılarındaki Arnavudluk ve Bosna-Hersek sahillerini, Osmanlı 
ve Venedik’e ait ada ve kaleleri haritalarını da koymak suretiyle anlatmaktadır. 
Daha sonra Adriyatik’in kuzey kıyılarından batı yönünü takip ederek Venedik 
ve İtalya’nın doğu kıyılarına uzanan Kâtib Çelebi, Zadar’dan itibaren İstirya, 
Venedik ve İtalya, Fransa ve İspanya kıyıları hakkında bilgi vermektedir. Akde-
niz’de bulunan Kıbrıs ve Rodos dışındaki bütün adaların hıristiyanlarda oldu-
ğunu belirten Kâtib Çelebi, Girid’in de henüz fethedilemediğini zikretmektedir. 
Bütün bu tanıtıcı ve ayrıntılı coğrafî bilgileri aktarmadaki maksadı ise, o sırada 
Osmanlı Devleti ile savaş halinde olan Venedik ve Avusturya’nın daha iyi tanın-
masını ve düzenlenecek seferlerde bu bilgilerden yararlanılmasını sağlamaktır45.

Tuhfetü’l-kibâr’ın dokuz bölüm ve bir tetimme’den oluşan birinci kısmı46, Balta-
oğlu Süleyman Bey yönetimindeki Osmanlı donanmasının İstanbul kuşatma-
sındaki rolünden başlayarak Girid seferlerinin sürdüğü 1656 (1066) senesine 
kadar devam etmekte ve eserin esasını bu bölümler oluşturmaktadır. İlk kısmın 
sonundaki onuncu/tetimme bölümünde Girid’in coğrafî konumu ve İslâm 
fetihlerine kadar süren kısa tarihi hakkında bilgi verilmektedir47. Bu kısmın en 
önemli hususlarından biri ise, Kâtib Çelebi‘nin yeri geldikçe çeşitli olaylardan 
alınması gereken derslerle ilgili eserine derc ettiği “kıssadan hisse” bahisleridir.

İkinci kısım, yedi bölümden müteşekkildir ve kaptanıderyaların kısa biyogra-
fisi, tersane halkı, kaptanıderya eyâleti ve bu eyaletin donanmaya göndermek 
zorunda olduğu asker miktarı, deniz kanunlarına göre donanmanın sefer gü-
zergâhı, deniz savaşları, gemilerin tür ve inşa özellikleri ile mürettebatı, donan-
ma için gerekli malzeme ve mühimmatı ele almaktadır. Son bölüm ise, deniz 
ve donanma konusunda denizcilere yaptığı kırk tavsiyeden bahsetmektedir48.

Tuhfetü’l-kibâr’ın “Hâtime”si, insanların dünyayı anlama ve hayatını biçim-
lendirmede sahip olması gereken anlayışın İslâmi prensipleri, kötü gidişten 
kurtulmada takip edilmesi gereken yol ve uygulamada “kanûn-ı kadîm”in esas 
alınması gerektiği konusundaki tavsiyelerle sona ermektedir.

45 Kâtib Çelebi’nin coğrafya ilmine verdiği önem ile Akdeniz’deki Osmanlı ve Avrupa coğrafyası 
hakkında verdiği bilgiler için bk. Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 2a-9b.

46 Tuhfetü’l-kibâr‘ın neşre esas olan nüshasında birinci kısım on fasıl/bölümden oluşmaktadır. Diğer 
nüshalarda Onuncu faslın başlığı, “Tetimmetü’l-kısmi’l-evvel” şeklindedir.

47 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 10a-110b.
48 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 110b-129b.
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Tuhfetü’l-kibâr’da Geçmişten Alınacak Derslere Ait Bazı Örnekler

Kâtib Çelebi, geçmişte hizmet eden “umûr-dîde” Osmanlı denizcilerinin “re’y 
ü tedbîri” sayesinde başarılardaki sırrı veya yenilgilerden çıkartılacak dersi 
anlatmaya çalışmıştır. O, böylece devletin güçlenmesini ve denizlerde yaşanan 
aksaklıkların giderilmesini ümit etmiştir. Bir örnek olmak üzere, 1648’de (1058) 
IV. Mehmed’in tahta çıkışından sonra yeni sadrazam Sofu Koca Mehmed 
Paşa’nın, Çanakkale Boğazı’nı abluka altına alan Venedik donanmasına karşı 
aldığı tedbirler çerçevesinde bazı teşebbüslerinden bahsetmektedir. Donanma 
ile ilgili meselelerin görüşüldüğü, bizzat padişahın da katıldığı bu meşveret 
meclisinde düşman kalyonlarının rüzgârlı havalarda kadırgaları ezdiği, hatta 
gelip Çanakkale Boğazı’nda demir atarak geçiş yolunu kapattığı konuşulmuş ve 
kadırgalarla bunlara karşı koymanın imkânsız olduğu tartışılmıştı. Bu toplantı-
da kalyona karşı kalyonla mukabele edilmesi gerektiğinin savunulması sebebiyle 
eserinde “Sefer-i Ahmed Paşa ve İhdâs-ı Kalyon” adı altında bir başlık açan 
Kâtib Çelebi, konunun önemine dikkat çekmiştir. Bu meşverette bulunan en 
önemli isimlerden biri olan Şeyhülislâm Abdürrahim Efendi, Kâtib Çelebi 
ile istişare ederek49, kaptanıderyaların daha önceki deniz seferlerinde kalyon 
kullanıp kullanmadıklarını öğrenmek istemiştir. Kâtib Çelebi, Kıbrıs ve Tunus 
seferleri gibi büyük deniz seferlerinde donanmada asker, top ve mühimmat 
taşımak için kalyon, burtun ve benzeri yelkenli gemilerin kullanıldığını, fakat 
özellikle deniz savaşlarının kadırga ve mavna ile yapıldığını söylemiş, Preveze 
Savaşı’nı örnek göstererek Hayreddin Paşa’nın emrindeki yüz dört kadırga ile 
düşmanın pek çok kalyon ve kadırgasına üstün geldiğini hatırlatmıştı. Hatta eğer 
mutlaka kalyon yapılacaksa, sadece gemi yapmanın yeterli olmayacağını, top 
ve mühimmatın tamamlanması kadar, bunları kullanacak gemici ve topçuların 
yetiştirilmesinin önemli olduğu şeklindeki görüşünü Abdürrahim Efendi’ye bil-
dirmişti50. Görüldüğü gibi, yeniliklere son derece açık olan Kâtib Çelebi, kalyon 
sürecine geçiş konusunda oldukça gelenekçi bir tercih yapmaktadır.

Kâtib Çelebi, naklettiği olaylar üzerine yaptığı değerlendirmelerde kitabını 
kaleme alma maksadını her zaman göz önünde tuttuğunu göstermekte, ka-
zanılamayan savaşların sebepleri üzerinde farklı yorumlarda bulunmakta ve 
hemen her defasında bunlardan çıkarılacak derslerin Girid savaşları sırasında 

49 1057 (1647) senesinde de Girid’e gönderilen askerler konusunda alınan bazı kararları Kâtib Çele-
bi’ye danışmıştı (Aycibin, Fezleke, vr. 274a).

50 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 100a.
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dikkate alınması gerektiğini hatırlatmaktadır. Meselâ, Malta kuşatmasında 
(1565), ordunun önce St. Elmo Kalesi’ni kuşatmasını ve ağırlıklarını bu kaleye 
sevk etmesini hatalı bulmakta, asıl hücumun ana kaleye yapılmamasının vakit, 
asker ve mühimmat zayiatına sebep olduğunu belirtmektedir. Ona göre, Malta 
kuşatmasında yaşananları bilmediği için Hüsrev Paşa, Bağdad seferinde önce 
Şehrizol ve Hılle’yi ele geçirmekle, Yusuf  Paşa da Girid seferinde Kandiye 
yerine önce diğer kaleleri almakla yanlış yapmıştır51.

Önemli bazı seferlerin bizzat padişah tarafından yönetilmesi gerektiğini ve 
padişahın katılmadığı bu tür seferlerde sonuç alınmasının imkânsız olduğunu 
belirten Kâtib Çelebi, Ejderhan seferinin sonuçsuz kalmasında ve Girid seferi-
nin uzamasında aynı ilgisizliğin oynadığı role işaret etmiştir52.

Kâtib Çelebi, fırsat buldukça eski uygulamalarda doğru ve yararlı gördüğü 
hususlara dikkat çekmekte ve Cigalazâde Sinan Paşa’nın baştardalara yer-
leştirdiği kürekçileri iyilerinden seçmesini ve her küreğe üç forsa ve üç Türk 
koymasının gemilerin güvenliği için önemini vurgulamaktadır53.

Tuhfetü’l-kibâr’da Bulunan Derkenarlar

Tuhfetü’l-kibâr’daki derkenarlar, sadece metinde eksik bırakılan bazı hususları 
ilave etmek veya metne açıklık getirmek maksadıyla değil, daha çok kullanılan 
bazı deyim ve terimleri açıklamak üzere yer almıştır. Bu özelliği sebebiyle, der-
kenarları günümüzde ilmî yazılarda kullanılan dipnotlara benzetmek mümkün 
olmaktadır. Tuhfetü’l-kibâr’ın Müteferrika baskısında ilk derkenarlar metin içine 
alındığı halde, diğer neşirlerde yer almamıştır. Bazı nüshaların derkenarlarla 
ilgili olarak farklılık gösterdiği, asıl nüshada bulunmadığı halde bazı derkenar-
ların farklı nüshalarda yer aldığı anlaşılmaktadır. Bunlar muhtemelen Kâtib 
Çelebi’den sonra müstensihler tarafından yapılmış ve sonraki istinsahlar sıra-
sında tekrar edilmiş derkenarlardır.

Neşre esas aldığımız TSMK, R.1192’deki nüshada bulunan yirmi dört derke-
nar, bizzat Kâtib Çelebi tarafından yazılmıştır. Bunlardan “bu sefer muahhar-
dır sehven mukaddem yazılmış” şeklindeki derkenar54, doğrudan metinle ilgili 

51 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 65b-66a.
52 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 69a-b.
53 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 81a.
54 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 90a.
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olmaması sebebiyle daha sonraki nüshalarda bahsin yazılış yeri düzeltildiği için 
derkenarda yer almamıştır.

Tuhfetü’l-kibâr’ın derkenar bulunan nüshalarında, neşredilen nüshanın derke-
narlarına genel olarak yer verilmekle beraber, bazı nüshalarda bu derkenarlar 
bazen metnin içine dahil edilmiş ve bazen hiç dikkate alınmamıştır.

Saraya takdim edilen nüshada (TSMK. R. 1192) bulunmadığı halde, diğer 
nüshalarda yer alan farklı bazı derkenarları tespit etmek, zaman içinde Tuhfe-
tü’l-kibâr’a yapılan ilaveleri görmek bakımından önem kazanacaktır Kullanılan 
ifadelerden anlaşıldığı kadarıyla bu derkenarlardan bazısı Tuhfetü’l-kibâr’ın Sa-
ray’a sunulmasından sonra bizzat Kâtib Çelebi tarafından yeniden düzenlenen 
başka bir nüshaya derc edilmiştir. Nitekim, bazı nüshalarda metnin sonunda 
yer alan “Takvîmü’t-tevârîh hâtimesinde yazduğumuz etvâr-ı devlet muktezâsı 
kānûn icrâsına yapışmağa münâfî değildir” derkenarı55 Kâtib Çelebi tarafın-
dan yapılmış bir açıklama olmalıdır. Yine daha sonraki nüshalarda metnin 
“Hâtimetü’l-kitâb”ına ilave edildiği anlaşılan

“Edîm-i zemîn sofra-i âm ûst
Berîn-i hân-ı yağma çe düşmen çe dûst” 

beyti bazı küçük farklarla çoğu nüshada yer almaktadır56.

Tuhfetü’l-kibâr yazmalarına muhtemelen Kâtib Çelebi’den sonra ilave edilmiş 
olan derkenarlar ise esas itibariyle birkaç tanedir. Bunlardan, “Gâret-i Cezîre-i 
Malta” başlığı altında yer alan “Piyale Paşa mektûbunda otuz bir kadırga, yir-
mi altı barça yazar” şeklindeki derkenar, daha çok 18. yüzyılda istinsah edilmiş 
yazmalarda göze çarpmaktadır57. Yine, “Zikr-i Sefâyin-i Küffâr” başlığı altın-
da İnebahtı Deniz Savaşı’ndaki İspanya donanması kumandanı Don Juan’ın, 
V. Karlos’un gayrımeşru oğlu olduğu hakkındaki bilgiye açıklık getirmek üzere 
“Nasârâda birden ziyâde tezevvüc câyiz olmamağla câriye evlâdına veled-i 
zinâ derler” derkenarı yer almaktadır58. Andrea Doria hakkındaki derkenar-

55 Bu derkenarın bulunduğu nüshalar için bk. TSMK, R. 1193, vr. 92a; TSMK, R. 1190, vr. 146b; 
Mihrişah Sultan, vr. 80a.

56 Bu ilavenin yer aldığı nüshalar için bk. TSMK, R. 1193, vr. 91a; TSMK, R. 1190, vr. 145b; Mih-
rişah Sultan, 304, vr. 79b; TSMK, R. 1189, vr. 280b; TSMK, R. 1194, vr. 111a; Lala İsmail, 310, 
vr.115a; Nuruosmaniye 2754, vr. 81a: Nuruosmaniye, 2752, vr. 43a; Müteferrika, vr.74a. Bu beyt, 
kitapta neşredilen metne (TSMK, R. 1192, vr. 129a) ilave edilmiştir. 

57 Mihrişah Sultan, 304, vr.39b; Lala İsmail, 310, vr. 54a.
58 Mihrişah, 304, vr. 48a; Lala İsmail, 310, vr. 67a.
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da, “Aslında Anderya de Orya’dır, Talyan’da dal edâtı izâfetdir” açıklaması 
yapılmıştır59.

“Feth-i Telemsan Sâniyen” başlığı altında, Telemsan ve Vahran’ın coğrafî 
mevkiini belirlemek maksadıyla “Telemsan karada bir şehirdir. Vahran deniz 
kenârında anın iskelesidir” derkenarı ilave edilmiştir60.

Bunların dışında sadece bazı nüshalarda özel olarak o nüshada yer alan derke-
narlar bulunduğu da tespit edilmektedir. Meselâ, Kâtib Çelebi zamanında Ve-
nedik’e tabi olan İstendil adası hakkında “Bin yüz yirmi sekiz târihinde Mora 
cezîresi avn-i Bârî ile bi’l-cümle havza-i İslâma mülhak kılınup İstendil ceziresi 
dahi alınmışdır. Mufassal her mısra‘ı târih, bir kasîdemizde bunlar ale’l-icmâl 
mezkûrdur. Lütf-i Hudâ ile bu gazâda bulunduk” derkenarı muhtemelen ese-
rin müstensihi Abdurrahim Habeşîzâde tarafından ilave edilmiştir61.

“Sefer-i Yusuf  Paşa” başlığı altında zikredilen kaptanıderyanın emrindeki 
donanma mevcudu hakkında farklı bir bilgi “Donanma-yı mezbûr dört yüz 
altmış pâre bâdbân idi deyü ba‘zı sikātdan mesmû‘umuz olmuşdur. Üç yüz 
şayka yüz altmış çekdirir, yüz bu kadar burtun bu tertîb dahi mesmûdur” 
şeklinde derkenarda zikredilmiştir62. Metinde kullanılan deniz mili hakkında 
ise, “Zikr olunan miller Talyan milidir” derkenarı mil konusunda meydana 
gelecek tereddüde açıklık getirmek maksadıyla milin İtalyan mili olduğuna 
işaret etmiştir63.

Bir başka derkenar ise, Kaptanıderya Cigalazâde Sinan Paşa’nın Şark Sefe-
ri’ne serdar olması üzerine yerine yapılan görevlendirme hakkındadır ve “der-i 
devletde Kaya Paşazâde Mustafa Paşa kāyimmakamlık ile deryâya çıkdığı 
ba‘zı tevârîhde mastûrdur” derkenarı yer almaktadır64.

Kâtib Çelebi’nin Tuhfetü’l-kibâr’da Kuzey Afrika kıyılarının sığ olduğunu belirt-
tiği yerde65 bazı nüshalarda “İskandil ile arab yakalarında karaya yakın kıyıya 

59 TSMK, R. 1189, vr. 65a; TSMK, R. 1194, vr.22a; Mihrişah Sultan, 304, vr. 24b; Lala İsmail, 310, 
vr. 30a.

60 TSMK, R. 1189, vr, 57b; TSMK, R. 1194, vr. 22a; Mihrişah Sultan, 304, vr. 20b. 
61 Mihrişah Sultan, 304, vr. 6a.
62 Mihrişah Sultan, 304, vr. 59a.
63 Mihrişah Sultan, 304, vr. 67a.
64 Lala İsmail, 310, vr. 72a.
65 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 118b.
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geldiklerinde kaç kulaç derya derin ise kıyıya ol kadar mil kalmışdır, tecrübe 
olunmuşdur. Arab yakalarına mahsûsdur, zîrâ ol semtler alçakdır” derkenarı 
bulunmaktadır66.

Tuhfetü’l-kibâr Metnine Sonradan Yapılan İlaveler

Tuhfetü’l-kibâr’ın bazı nüshalarında müstensih tarafından metne ilave yapıldığı 
görülmektedir. Nitekim, Venedik hakkında bilgi verirken “Ol ecilden Venedik-
lü kendü şehirlerin bir kız sûretinde resm edüp eline kılıç vermişler. Bu âna dek 
bikr olup kılıç gösterdiğini iş‘âr ede deyü dîvânlarına komuşlar. Hâlâ mestûr-
dur Ancak el-hamdu lillâhi Te‘âlâ yüz beş senesinde (1105/1693-94)67 Sakız 
fethinde Mısırlızâde İbrahim Paşa Hazretleri serasker ve Amcazâde Hüseyin 
Paşa Hazretleri Kapudan Paşa ve Mezemorta Hüseyin Paşa Hazretleri kalyon 
kapudanı iken Sakız cezîresi boğazında iki mesâf-ı azîm ceng olup donanma-i 
menhûsu iki def‘ada dahi bozulmuşdur. İbtidâ cengde kapudânesi ve patronası 
ve riyâlesi ihrâk bi’n-nâr olmuşdur. Ve bu fakīr dahi çekdirimiz ile melâînin 
defterdâr gemisine çatup bi-hamdillâhi Te‘âlâ fethi müyesser olmuşdur. 
Ba‘dehû Mezemorto Hüseyin Paşa Hazretlerinin kapudan paşalığında dahi 
dokuz mesâf  donanma cengi olup melâînin donanma-yı menhûsu bozulmuş-
dur”68 ilavesi buna bir örnektir.

Tuhfetü’l-kibâr’ın Kaynakları

Kâtib Çelebi’nin Tuhfetü’l-kibâr’ı yazarken istifade ettiği kaynaklar, yine kendi-
sinin kitabında verdiği bilgilerden öğrenilmektedir. Tuhfetü’l-kibâr’ın girişinde 
yer alan coğrafî bilgilerin kaynakları çoğunluğu yabancı coğrafya eserleridir. 
Meselâ, dünya hakkındaki bilgilerle ilgili Kitâb-ı Atlas’ın tercümesi olduğunu 
belirttiği Cihannümâ’yı, Venedik ve civarı konusunda ise bazen Atlas, bazen 
Kitâb-ı Atlas diye bahsettiği Atlas Minor’u kullanmaktadır69. Venedik hakkında 
bilgi verirken yararlandığı bir başka kaynak, Frengî basma kale kitabı olarak 

66 TSMK, R. 1190, vr. 133a.
67 Söz konusu Sakız’ın 12 Receb 1106’da (26 Şubat 1695) fethedildiği ve Memi Paşazâde Abdurrah-

man Paşa’nın bu savaştaki faaliyeti konusunda bk. Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât, 
Tahlil ve Metin (1066-1116/1656-1704), Haz. A. Özcan, Ankara 1995, s. 528-532.

68 Memi Paşazâde Abdurrahman Paşa tarafından istinsah edilen nüshada bulunmaktadır (TSMK, R. 
1189, vr. 15a-16a).

69 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 3b, 7b.
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tanımladığı bir eserdir70. Tarih-i Frengi Tercümesi adıyla zikredilen eser, Johann 
Carion’un Chronik adlı kitabının Mehmed İhlâsî ile birlikte Latince’den Türk-
çe’ye tercüme ettiği Mülûk-ı Küffâr Târihi’dir.

Girid’in eski çağları hakkında bilgi verirken söz ettiği Kitâb-ı Atlas, G. Merca-
tor-L. Hondius’un kısaca adı Atlas Minor olan ve 1621’de basılan Latince ese-
ridir. Mehmed İhlâsî Efendi’nin yardımıyla Levâmiu’n-nûr fî zulmeti Atlas Minor 
adıyla tercüme edilen bu eser Tuhfetü’l-kibâr’ın kaynakları arasındadır. Ayrıca 
Kitâb-ı Atlas’da geçen Aristatalis’in Tedbîr-i Medîne adlı eserinde verdiği bilgileri 
kaynak olarak zikreder71. 

Girid’deki İslam fetihleri konusunda ise, coğrafyacı Himyerî’nin (ö.1327) Rav-
zu’l-mi’târ adlı eserini, İbn Tagribirdi’nin (ö. 874/1470) Nücûmu’z-zâhire’sini, 
Nüveyrî’nin (ö. 1332) Nihâyetü’l-ereb’ini kullanmaktadır72. Korfu adası hakkın-
daki bilgileri ise, Piri Reis’in Kitâb-ı Bahriye’sinden nakletmektedir73.

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan itibaren vuku bulan deniz savaşları-
nı tespit edebildiği kadarıyla anlatan Kâtib Çelebi, bilgileri “kütüb-i tevârîhden 
cem u telhîs” ettiğini belirtmiş ve Osmanlı denizciliğinin ilk dönemleri hak-
kında istifade ettiği kaynakları zaman zaman zikretmiştir. Meselâ İstanbul’un 
denizden kuşatılması hakkındaki bilgileri Tâcü’t-tevârîh’ten nakletmektedir74. 
Zaman zaman kaynağının adını vermeden “ba‘zı kütübde” veya “ba‘zı târih-
de” ifadesiyle yararlandığı eserlere atıfta bulunmaktadır75.

Fatih’in inşa ettirdiği 3000 fuçılık gemi ile ilgili bilgiyi, Frengi Tarihi/Mülûk-ı 
Küffâr Tarihi’nden almıştır76. Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatını, Gazavât-ı 
Hayreddin Paşa’dan77, Piri Reis’i anlatırken Kitâb-ı Bahriye’den78, Seydi Ali Re-
is’ten bahsederken Muhît ve Mir’ât-ı Kâinât adlı eserlerinden yararlanmıştır79.

70 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 9a. 
71 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 108b.
72 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 109a.
73 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 6a. Kâtib Çelebi’nin Piri Reis’ten özetlediği kabul edilen Münte-

hab-ı Bahriye’yi (bk. Kâtib Çelebi’nin Eserleri), konuyla yakından ilgisi olmasına rağmen Tuhfetü’l-ki-
bâr’ın kaynakları arasında zikretmemesi izaha muhtaçtır. 

74 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 10a.
75 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 56b, 65a.
76 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 11b.
77 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 23a.
78 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 50b.
79 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 51a.
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Kaptanıderya Eyaletinin erbâb-ı timar ve zeametinden bahsederken ise, Ayn 
Ali Efendi’nin Kavânîn-i Âl-i Osman adlı eserinden istifade etmektedir80.

Konu tarih ve deniz tarihi olunca Kâtib Çelebi’nin daha önce kendisi tarafın-
dan telif  edilen eserlerden özellikle tarih ve coğrafyaya dair olanlardan yarar-
lanmamış olması imkânsızdır. Nitekim 1000 (1582) tarihinden itibaren mey-
dana gelen olaylar hakkında Fezleke adlı eseri en önemli kaynakları arasında 
yer almaktadır. Girid Savaşı ile ilgili bilgi verirken, adada meydana gelen kara 
savaşlarını Fezleke’de tafsilatlı bir şekilde anlattığı için bunlara Tuhfetü’l-kibâr’da 
yer vermediğini, sadece deniz savaşlarından bahsettiğini belirtmektedir81. 
Ancak Fezleke, 1065 (1655) senesi başlarında “Ahvâl-i Hareket-i İbşir Paşa”82 
ile bittiği halde Tuhfetü’l-kibâr, olayların sürdüğü 1066 (1656) senesi sonlarına 
kadar devam etmiştir. Tuhfetü’l-kibâr’da başlıklar kadar içindeki metin de çok 
küçük farklarla aynen Fezleke’den alınmıştır. Sadece başlıklar arasında yapılan 
bir mukayese bu konuda fikir vermek için yeterlidir. 

Tuhfetü’l-kibâr Fezleke

Sefer-i Karacehennem (81b-82b)
Sefer-i Deryâ Halil Paşa ve 
Teshîr-i Karacehennem

Sefer-i Mehmed Paşa (82b) Ahvâl-i Sefer-i Deryâ (142a) genişletilmiş

Sefer-i Gāret-i Malta (83a)
Reften-i Kapudan Paşa  
be-Cezîre-i Malta (146b)

Gûşmâl-i Küffâr-ı Manya ( 84a)
Gûşmâl-i Küffâr-ı Manya ve 
Şehâdet-i Memi Paşa (147a-b)

İbtidâ-i Zuhûr-ı Kazak der-Karadeniz (85a) İstîlâ-i Kazak ber- Sinop (147b)

Sefer-i Mafradonya (85b)
Reften-i Donanma be-Gāret-i 
Mafradonya (166a)

Âmeden-i Kazak be-Yeniköy (87b-88a) İstîlâ-i Kazak ber-Yeniköy (88a)

Sefer-i İnhizâm-ı Kazak der (88a-89b) İnhizâm-ı Kazak der (200a-b)

Sefer-i Ca‘fer Paşa (89b) Ahvâl-i Donanma (229a-b)

Sefer-i Piyâle Kethudâ (90a-91b)
Vekāyi-i Âsitâne ve Sefer-i Piyâle 
Kethüdâ (245b-246a)

80 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 116a. Ayn Ali Efendi’nin risalesinde eyaletin sancakları on üç 
olarak kaydedilmiştir (Kavânîn-i Âl-i Osman, yay. M. T. Gökbilgin, İstanbul 1979, s. 20-22, 49-50).

81 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 96a.
82 Aycibin, Fezleke, vr. 306b.
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Sefer-i Piyâle Kethudâ (90a) Sefer-i Piyâle Kethudâ (248a)

Girid Seferlerinin Zuhûru ve Sebebi 
Beyânındadır(91b-94b) 

İbtidâ-i Gazavât-ı Cezîre-i Girid (255b-263b)

Âmeden-i Sefâin-i Küffâr ( 94b-95a) Âmeden-i Sefâin-i Küffâr (263b, 264a-b)

Rezm-i Küffâr-ı Venedik bâ-Sefâyin-i İslâm 
ve Ceng-i Çavuş Reis ve Memiş (95a-96a)

Rezm-i Küffâr-ı Venedik bâ-ba‘zı Sefâin-i İslâm-
Reften-i Hüseyin Paşa be-Girid (264b-266a)

Sefer-i Musa Paşa ve Mehmed Paşa (96a-96b) Muhârebe-i Küffâr der-Bozcaada (268a)

Muhârebe-i Donanma (96b) Muhârebe-i Donanma der-Boğaz (268b-269a)

Ceng ve Şehâdet-i Musa Paşa (97a-b) Şehâdet-i Musa Paşa (272a-b)

Sefer-i Musa Paşa-yı Sânî (97b-98a)
Zikr-i Ahvâl-i Donanma, Mahsûrî-i Kapudan 
Musa Paşa der-Anabolu (273b-274a)

Sefer-i Fazlı Paşa (98a-b)
Reften-i Fazlı Paşa Kapudan-ı 
Cedîd be-Girid (275a)

Reften-i Donanma-yı hümâyûn be-
deryâ ve Muhârebe (100a-b)

Ahvâl-i Donanma (289b)

Muhârebe der-Liman-ı Foça (100b-101a) Muhârebe-i Foça (290a)

Şehâdet-i Kapudan der-
Muhâsara-i Suda (101a-b) 

Şehâdet-i Kapudan Ahmed Paşa der-
Muhâsara-i Suda (291b-292a)

Vak‘a-i Kalyon (102b) Vak‘a-i Keşti-i Sadrıa‘zam (296b-297a)

Muhârebe-i Nakşa (103a-b) Muhârebe-i Donanma-yı Hümâyûn (297a)

Sefer-i Sâlis-i Ali Paşa (103b-104a) Ahvâl-i Donanma (300b) 

Sefer-i Mehmed Paşa (104a-b) Ahvâl-i Donanma (302a-b)

Sefer-i Murad Paşa (104b-105b) Ahvâl-i Donanma (305a)

Gāret-i Cezîre-i İstendil (105b) Gāret-i Cezîre-i İstendil (305a-b)

Muhârebe-i Sâniye (105b-106a) Ceng-i Sânî (305b)

Kâtib Çelebi, zaman zaman arşiv belgelerini kullanmakta, hatta bazen bel-
genin suretini eserinde kaydetmektedir. Mesela İspanya’ya karşı donanma 
gönderilmek suretiyle yardım isteyen Fransa elçisinin isteği üzerine Evâhır-i 
Rebîülâhır 962’de (15-23 Mart 1555) Tercan Sahrası’ndan Piyale Bey’e gön-
derilen ferman sureti Tuhfetü’l-kibâr’da yer almaktadır83. Yine Cerbe Savaşını 

83 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 57a-58b.
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anlattığı yerlerde84, Piyale Paşa’nın Kanuni Sultan Süleyman’a gönderdiği bir 
mektubu kullandığı anlaşılmaktadır85. 

Tuhfetü’l-kibâr’ın bazı nüshalarında yer alan derkenarlarda Piyale Paşa’nın bir 
başka mektubundan daha söz edilmektedir. Buna göre Kâtib Çelebi, Cerbe 
seferine giden Piyale Paşa’nın, Küçük Malta denilen Gozo Adası’nı yağma-
ladığı sırada aldığı bir habere göre düşmanın kırk dokuz kadırga ve otuz altı 
barçadan oluşan donanmasının Cerbe yakınlarında demirlediğini belirtmekte, 
derkenarda ise “Piyale Paşa mektubunda otuz bir kadırga, yirmi altı barça ya-
zar” ilavesiyle bu bilgiyi tashih etmektedir. Ancak bu ilavenin sonradan başkası 
tarafından yapılmış olma ihtimali vardır86.

İnebahtı Savaşı sonrasında yeniden inşa edilen donanmanın masraflarının 
nereden karşılandığı konusunda “Peçuylu eydür” diyerek onu kaynak gösteren 
Kâtib Çelebi, Peçuylu’nun verdiği bazı bilgiler için, “Bunun sıhhati hazîne def-
terlerinde ma‘lûm olur” diyerek muhtemelen Tersane Muhasebe Defterlerin-
den kontrol edilmesi gerektiğini belirtmektedir87. Tunus Seferi (1574) hakkında 
bilgi verirken ise, donanma mevcudu ile ilgili olarak metinde verdiği bilgi için 
derkenarda “bir defterde gördüğü” farklı kayıtları zikretmektedir88. 

Kâtib Çelebi, anlattığı konularla ilgili olarak bazen şairlerin fetihler, göreve 
yapılan tayinler ve vefat tarihleri ile ilgili şiirlerinden de yararlanmaktadır. 
Meselâ, Kaptanıderya Sinan Paşa’nın vefatını (ö. 961) anlattığı bölümde şair 
Sihrî’nin tarih düşürdüğü beyitleri89, Cigalazâde Sinan Paşa’nın ikinci kap-
tanıderyalığı için Riyâzî’nin tarih beytini90 ve Mesine akınlarında kazandığı 
zafer için Azmîzâde’nin kasidesinde yer alan bir beyti aktarmıştır91. 

84 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 60b-63a.
85 TSMA. E. 3465. Kâtib Çelebi’nin kâtiplik görevi sayesinde bu belgeye ulaşmış olma ihtimali vardır.
86 Piyale Paşa mektubundan bahseden nüshalar için bk. Mihrişah Sultan, 304, vr. 39b; Lala İsmail, 

310, vr. 54a.
87 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 78a.
88 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 79a.
89 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 54b.
90 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 80b
91 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 80b. Bu beytin doğru şekli ve bulunduğu asıl kaynak için bk. 

‘Azmî-zâde Hâletî Dîvânı, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Dîvânının Tenkidli Metni (haz. B. A. Kaya), 
Harvard 2003, s. 55.
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Tuhfetü’l-kibâr’ın Sonraki Eserlere Kaynak Olarak Etkisi 

Kâtib Çelebi’nin Tuhfetü‘l-kibâr’ı, Hezarfen Hüseyin Efendi ve Bartınlı İbrahim 
Hamdi’nin eserlerinde tersane ve donanma teşkilatı konusunda kaynak olarak 
kullanılmıştır. 

Hezarfen Hüseyin Efendi Telhîsü’l-beyân’da, Tersane Halkı konusunda da 
Tuhfetü’l-kibâr’ı esas almış, donanma gemileri ve gemilere lüzumlu mühimmat 
hakkında bilgi verirken hiç değiştirmeksizin ondan yararlanmıştır92. 

Bartınlı İbrahim Hamdi ise, Atlas olarak bilinen coğrafya eserinde Tersane 
Halkı hakkında verdiği bilgileri aynen Tuhfetü’l-kibâr’dan nakletmiştir93. 

Tuhfetü’l-kibâr’ın Nüshaları

Tuhfetü’l-kibâr’ın yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere otuz üç yazma nüshası tespit 
edilebilmiştir. Kütüphanelerde bulunan Tuhfetü’l-kibâr nüshalarını iki ana gruba 
ayırmak mümkündür. Birincisi neşre esas alınan TSMK. Revan 1192’deki nüs-
hadır ve bu nüsha tektir. İkinci grup ise, muhtemelen birinci nüsha üzerinden 
yine Kâtib Çelebi tarafından cüz’î bazı ilave ve ifade değişiklikleri yapılarak 
yeniden hazırlanmış ikinci bir nüshaya dayanmaktadır. Bilinen nüshaların bu 
ikinci nüshadan bazı müstensih farklarıyla çoğalmış olduğu anlaşılmaktadır. 

1. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi (TSMK), Revan, 1192. 

Cild: Açık kahverengi deri, miklepli ve şemseli. 

Yazı: Nesih, 130 varak, 21 satır, serlevha müzehheb, cedveller yaldızlıdır.

İstinsah tarihi ve müstensihi: Müstensihi belli değil. Müellifin vefat tarihi ve 
takriz yazan zevatın bulundukları göreve gelme tarihleri dikkate alındığında 
1067(1657) senesi ortalarında temize çekilmiş olduğu düşünülmektedir.

Takriz: Zahriyede Şeyhülislâm Bolevî (Bolulu) Mustafa Efendi, Rumeli Ka-
zaskeri Sun‘îzâde Seyyid Mehmed Emin Efendi, Anadolu Kazaskeri Mehmed 
İsmetî Efendi ve sâbık Rumeli Kazaskeri Şa‘ban Efendi’nin takrizleri yer al-
maktadır.

92 Hezarfen Hüseyin Efendi, Telhîsü’l-beyân Fî Kavânîn-i Âl-i Osmân, (haz. S. İlgürel), Ankara 1998, s. 
158-166.

93 Bartınlı İbrahim Hamdi, Atlas, Süleymaniye Ktp, Esad Efendi Kitaplığı, nr. 2044, vr. 165a.

48 T U H F E T Ü ’ L - K I B Â R  F Î  E S F Â R I ’ L - B I H Â R

www.tuba.gov.tr



Şeyhülislam Bolulu Mustafa Efendi’nin takrizi altında I. Abdülhamid’in kü-
tüphane mührü bulunmaktadır. 

Vr. 1a’da bulunan III. Mustafa’ya ait mühürde, diğer Osmanlı padişahları-
nın vakıf  mühürlerinde de yer alan “el-Hamdu li’llâhi’llezî hedânâ li-hâzâ ve 
mâ-künnâ li-nehtediye levlâ en-hedânallâh”94 ayeti yazılıdır.

Haritalar:

Vr. 3a’da “Sûret-i Arz u Bihâr” başlığı ile iki yarım küre halinde dünya haritası.

Vr. 4a’da “Sûret-i Memâlik-i Mahrûse ve Frengistân” başlığı ile İngiltere dahil, 
Avrupa, Karadeniz, Akdeniz, Kuzey Afrika ve kısmen İran Haritası.

Vr. 7a’da “Sûret-i Rumili ve Anadolu ve Cezîreler” başlığı altında Karadeniz 
ve Kuzey Avrupa dahil, Fransa’ya kadar olan kısımları içine alan bir Akdeniz 
Haritası.

Vr. 16b’de üstte bir Venedik mavnası ile altta II. Bayezid’in yaptırdığı bir göke 
resmi yer almaktadır.

Vr. 17a’da İnebahtı Savaşı’nın temsilî bir çizimi bulunmaktadır. 

2. TSMK, Revan, 1193.

Cild: Açık kahverengi deri, miklepli.

Yazma, 92 varak, nesih hatla yazılmış ve 27 satır bulunmaktadır.

Vr. 1a’da üstte “Lâ ilâhe illallâh Muhammedün Rasûlüllâh, Sâdı-
ku’l-va‘di’l-emîn” yazılı. Ortada III. Osman’ın vakıf  mührü vardır. Altta, 
Dârüssaâde Ağası İbşir Ağa’nın “el-Hamdu lillâhi ale’t-tevfîk ve estağfirullâhe 
min külli taksîr, hâdimü’l-fakīr İbşir, Ağa-yı Dâru’s-sa‘âdeti’ş-şerîfe” yazısı ve 
mührü yer almaktadır.

Takriz ve Harita bulunmamaktadır.

Vr. 1b’de serlevha yaldızlı, cedvel ve başlıklar kırmızı.

İstinsah Tarihi: 1 Receb 1107 (5 Şubat 1696). “Tahrîr în târîh-i latîf  el-hakīr 
Hüseyin der-gurre-i Receb min hicreti’n-nebeviyye aleyhi efdali’t-tahiyye sene 
seb‘a ve mie ve elf

Müstensih: Hüseyin.

94 “Hamd, bizi buna eriştiren Allâh’a mahsustur. Eğer Allâh’ın bizi eriştirmesi olmasaydı, biz hidayete 
ermiş olamazdık” (Kur’ân-ı Kerîm, A‘râf, 43).
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3. TSMK, Revan, 1190.

Cild: Vişne çürüğü, yaldız şemseli.

Yazı: Nesih, 147 varak, 21 satır, cedvelsiz, başlıklar kırmızı.

Zahriyede Kâtib Çelebi’in Tuhfetü’l-kibâr adlı eseri olduğu, bu nüshanın Hasan 
Ağazâde olarak bilinen el-Hâc Abdullah’ın kitaplarından olduğu belirtilmektedir.

Vr. 1a’da II. Mustafa’nın mührü bulunmaktadır.

Takriz, harita bulunmamaktadır.

İstinsah Tarihi: 1119 (1707). “Temmeti’l-kitâb bi-avni’llâhi’l-meliki’l-azî-
zi’l-vehhâb-rahimallâhu li-men nazara ve de‘â li-kâtibihî li-sene tis‘a aşere ve 
mie ve elf  min hicreti’n-nebeviyye men-lehü’l-ızzi ve’ş-şeref  sene 1119”.

Müstensih: Belli değil.

Son sayfada Fedâyî’nin bir gazeli var.

4. TSMK, Revan, 1189.

Cild: Açık kahverengi, ebru kaplı, miklepli deri cild.

Yazı: Nesih, 283 varak, 15 satır, başlık ve cedveller kırmızı.

Vr. 1a’da I. Mahmud’un kütüphane vakıf  mührü, Haremeyn Evkafı Müfettişi 
Mustafa Tahir’in vakıf  ketebesi ve mührü bulunmaktadır.

Takriz ve harita yok.

Vr. 15b-16a’da metne bir ilave yapılmış.

Vr. 283a. “Kad ittefeka bi’t-temâmi kelâmi hâza’n-nüshati’ş-şerifeti’l-mevsûme 
bi-Tuhfetü’l-kibâr fî esfâri’l-bihâr min bedâyi‘-i münşeâti’l-fâdıl Kâtib Çelebi 
nevverallâhu medca‘ahû alâ yedi’l-abdi’z-za‘îf  Abdurrahman Paşa ibn-i Memi Pa-
şazâde devletlü ve sa‘âdetlü vezîr-i âlî-kadr Kapudan el-Hacı İbrahim Pa[şa] 
hazretleri sefinemize binüp cezîre-i Kıbrıs’a giderken bu târihi kendülerinde 
görüp alup yazmışızdır. Bin yüz yirmi senesinde cemâziyelevvel’de şürû‘ olu-
nup mâh-ı receb-i şerîfin dokuzuncu pazar ertesi itmâmı müyesser olundu”.

İstinsah Tarihi: Cemâziyelevvel-9 Receb 1120 (Temmuz/Ağustos- 26 Eylül 
1708)

Müstensih: Abdurrahman Paşa ibn-i Memi Paşazâde.
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5. TSMK, Revan, 1194.

Cild: Koyu vişne rengi deri, miklepli, şemseli.

Yazı: Ta‘lik, 112 varak, 25 satır, başlık ve cedveller kırmızı.

Zahriye: “Veli Paşazâde’den alındı” ve “Tuhfetü’l-kibâr” notları bulunmaktadır.

Vr. 1a. I. Mahmud’un kütüphane vakıf  mührü.

Takriz ve harita bulunmamaktadır.

Vr. 112a. “Kad ittefeka ve tevaffaka bi’t-temâmi kelâmi hâzihi’n-nüshati’ş-şeri-
feti’l-mevsûme bi-Tuhfetü’l-kibâr fî esfâri’l-bihâr min bedâyi‘-i münşeâti’l-fâdıl 
Kâtib Çelebi nevverallâhu medca‘ahû fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min şehri şev-
vâli’l-mükerrem li-sene seb‘a ve seb‘în ve elf  alâ yedi’l-abdi’z-za‘îf  Mustafa 
sâkini Kostantıniyyeti’l-mahrûse. Aslahallâhu şânehû ve gaferallâhu lehû ve 
li-vâlideyhi ve li-cemî‘i’l-mü’minîne ve’l-mü’minât ve’l-müslimîne ve’l-müs-
limât. Âmîn yâ Rabbe’l-âlemîn.

İstinsah Tarihi: 25 Şevval 1097 (14 Eylül 1686). İstinsah tarihi yazıyla 1077 
olarak yazıldığı halde, sonunda rakamla “1097” olarak tashih edilmiştir.

6. TSMK. Revan, 1188.

Cild: Vişne rengi deri, Miklep ve şemseli.

Yazı: Nesih, 208 varak, 29 satır.

İstinsah: 18. Yüzyıl.

Müstensih: Fazlullah. 

7. TSMK. Revan, 1640/2.

İkinci risale.

Cild: Kırmızı deri, miklepli.

Yazı: Ta‘lik, 89 varak, 27 satır, başlıklar sürh. 

İstinsah Tarihi: 18. Yüzyıl.

G i r i ş 51

www.tuba.gov.tr



8. Süleymaniye Kütüphanesi, Mihrişah Sultan Kitaplığı, nr. 304.

Cild: Deri cild üzeri ebru kağıt.

Yazı: Ta‘lik, 80 varak, 25 satır, sayfalar yeşil cedvelli, başlıklar kırmızı.

Zahriye’de eserin Hacı Halife’nin Tuhfetü’l-kibâr’ı olduğu yanında Sipâhizâ-
de’nin Evzahu’l-mesâlik fî ma‘rifeti’l-buldân ve’l-memâlik’i olduğu, bir başka kayıtta 
ise Sultan Selim Camii muvakkıtı Mustafa Çelebi’nin (ö. 979/1571) İ‘lâ-
mü’l-ıbâd a‘lâmü’l-bilâd adlı risalesi olduğu belirtilmiştir. 

Aynı sayfada kitabın “Mehmed Âl-i Osman”a ait temellük kaydı bulunmaktadır.

Vr. 1a. III. Selim’in annesi Mihrişah Sultan’ın içinde “Kad-vakafet hâza’l-kitâb 
Mihrişâh Sultân ümmü Emîri’l-mü’minîn Sultân Selîm Hân bi-şart-ı en-
lâ-yuhrac an Hızâne sene 1215” yazılı kitabın dışarı çıkarılmaması şartıyla 
vakfedildiğini belirten bir vakıf  mührü var. Mührün altında Haremeyn Evkafı 
Müfettişi Sadreddin-zâde Mehmed Ataullah Efendi’nin vakıf  ketebesi ve müh-
rü yer almaktadır.

Aynı sayfada kitaba daha önce Mehmed bin İbrahim’in istishâb kaydı ve müh-
rü bulunmaktadır. 

Haritalar:

Vr. 2b. Dünya haritası. Etrafında bazı ilave bilgiler var.

Vr. 4b-5a. Akdeniz merkezli, Avrupa ve Kuzey Afrika haritası.

Vr. 13a. Göke resmi.

İstinsah Tarihi: İstinsah tarihi ve müstensihi belli değil. Ancak vr. 6a’da yer 
alan İstendil adası ile ilgili bir der-kenarda müstensihi olduğunu düşündüren 
Abdurrahim Habeşîzâde’ye ait bir not sebebiyle bu eserin 1128 (1716) veya bu 
tarihe yakın bir zaman sonrasına ait olması mümkündür.

9. Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Kitaplığı, nr. 2170.

Cild: Kahverengi deri, miklepli.

Yazı: Ta‘lik, vr. 87b-166b (80 vr), 25 satır, cedvel kırmızı, başlık sürh.

Takriz: Vr. 87b-88a’da bulunmaktadır. 

İstinsah Tarihi: Muharrem 1075 (Ağustos 1664). Vr. “Temmeti’l-kitâb bi-av-
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ni’l-meliki’l-müste‘ân sene hamse ve seb‘în ve elf  mâh-ı muharremi’l-harâ-
mi’l-mübârek sene 1075”.

10. Süleymaniye Kütüphanesi, Lala İsmail Kitaplığı, nr. 310.

Cild: Koyu kahverengi deri, şemseli.

Yazı: Ta‘lik, 116 varak, 21 satır, başlıklar kırmızı.

Harita: Vr. 3a’da dünya haritası, vr. 5a’da Avrupa ve Afrika ile birlikte Akdeniz 
haritası.

11. Süleymaniye Kütüphanesi, Damad İbrahim Paşa Kitaplığı, nr. 908.

Cild: Kahverengi deri.

Yazı: Ta‘lik, 98 varak, 25 satır, başlıklar kırmızı. Başlıklar sayfa kenarlarında 
da tekrar edilmiş.

Vr. 1b. “Bu nüsha Damad İbrahim Paşa Vakfıdır” ibaresi ile İbrahim Paşa 
kütüphanesinin mührü bulunmaktadır.

Takriz: Vr. 97b-98b arasında yer almaktadır.

Harita yerleri başlıkları yazılarak boş bırakılmıştır.

12. Süleymaniye Kütüphanesi, Yahya Tevfik Kitaplığı, nr. 259.

Cild: Siyah deri, miklepli, şemseli.

Yazı: Ta‘lik, 106 varak, 23 satır, başlıklar kırmızı.

Takrizler, vr. 106a-106b arasında yer almaktadır.

Harita yerleri boş bırakılmış.

13. Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya Kitaplığı, nr. 3126.

Cild: Üstü ebru kağıt, arkası deri.

Yazı: Nesih, 75 vr., 27 satır, başlıklar kırmızı.

Takriz: Vr. 1b-2a. 
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14. Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi, nr. 642.

Cild: Meşin, şemseli, cetvelli.

Yazı: Ta‘lik, 122 vr., 21 satır, ser-levha müzeyyen, sayfa ve cetvel müzehheb, 
başlıklar kırmızı.

Harita: 104b-105a’da dünya haritası.

107b-108a. İngiltere, Kuzey Avrupa ve Karadeniz’i içine alan bir Akdeniz 
haritası bulunmaktadır.

109a. İtalya ve Balkan kıyılarını içine alan bir Adriyatik haritası.

İstinsah Tarihi: 1 Ramazan 1187 (16 Kasım 1773). Vr. 122b. “Temmeti’l-kitâb 
bi-avni’llâhi’l-meliki’l-vehhâb. Vaka‘a’l-ferâğ fî gurre-i şehr-i ramazân sene 
[11]87”.

15. Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi, 681/2.

Cild: Meşin, yeşil bez kaplı, miklepli. 

Yazı: Nesih, 134 yaprak, 27 satır, ser-levha ve bütün sayfalar yaldızlı, başlıklar 
kırmızı.

Birinci risale: Mizânü’l-hakk (vr. 1a-37b); İkinci risale: Tuhfetü’l-kibâr (vr. 40b-135b).

Takriz: vr. 40b-41b.

Vr. 44a’da küre resmi (yazısız)

Vr. 45b’de küre resmi (yazısız)

Vr. 46b’de ada resmi (yazısız)

Vr. İstinsah tarihi ve müstensihi belli değil.

16. Nuruosmaniye Kütüphanesi, nr. 2752/1 (3219).

Cild: Açık kahverengi harap.

Yazı: Ta‘lik, Birinci Risale (vr. 1b-43b), 29 satır, başlıklar kırmızı.

Takriz ve harita yok. Derkenar var.

Zahriyede III. Osman’ın vakıf  mührü ve altında Haremeyn Evkafı müfettişi 
İbrahim Hanif ’in vakıf  ketebesi ve mührü var.
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İstinsah Tarihi: 27 Receb 1097 (19 Haziran 1686). “Temme bi-avnillâhi 
kitâbeti fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-ışrîn fî recebi’l-ferd li-sene seb‘a ve tis‘în ba‘de’l-
elf  . Vaktü’t-te’lîf  hamse ve hamsîn mâ-ba‘de’l-elf95.

Müstensih: Üsküdar sâbık kadısı el-Hâc Mustafa Konevî. 

Vr. 43b. “Râkamehû el-Hâc Mustafa el-Konevî el-kādî bi-medîne-i Üsküdar 
sâbıkā”. 

17. Nuruosmaniye Kütüphanesi, nr. 2754 (3221).

Cild: Açık kahverengi deri, büyük boy, yeşil bez kaplı, şemseli, miklepli. 

Yazı: Ta‘lik, 82 varak, 27 satır. 

Takriz ve harita yok. Derkenar yok.

Vr. 1a. “Lâ ilâhe illallâh Muhammedün Rasûlüllâh, sâdıku’l-va‘di’l-emîn” 
şeklinde kelime-i tevhîd ibâresi var.

Aynı sayfada III. Osman’ın kütüphane vakıf  mührü, ayrıca Haremeyn Evkafı 
müfettişi İbrahim Hanif ’in vakıf  ketebesi ve kendi mührü bulunmaktadır. 

Vr. 1a’da önce fihrist yer almakta ve sonra eser başlamaktadır.

Sonu: “Kad ittefeka ve tevaffaka bi-itmâmi kelâmi hâzihi’[n-nüshati]’ş-şeri-
feti’l-mevsûfe bi-Tuhfetü’l-kibâr fî esfâri’l-bihâr min bedâyi‘-i münşeâti’l-fâdıl 
Kâtib Çelebi -nevverallâhu medca‘ahû-”.

18. İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, TY. 6118.

Cild: Kahverengi deri, şemseli, miklepli.

Yazı:138 vr., 21 satır, çerçeve yaldızlı, ser levha müzehheb, başlıklar kırmızı,

Takriz yok. Harita ve resim var.

I. Mahmud’un kütüphane mührü var.

Harita: Dünya Haritası (vr. 3b-4a).

Akdeniz Haritası (vr. 6b-7a).

95 Tuhfetü’l-kibâr’ın telif  tarihini 1055 (1645) olarak göstermesi hatalıdır.
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Adriyatik Haritası (vr. 8a).

Göke (vr. 17b).

İstinsah Tarihi: Rebî‘ülâhır 1113 (Eylül 1701). “Temme’l-kitâb bi-avnillâ-
hi’l-meliki’l-vehhâb fî yevmi’l-cum‘a min şehri Rebî‘ülâhıre li-sene selâse-aşer 
ve mie ve elf ”. 

19. İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, TY. 6147.

Cild: Kırmızı saray cildi.

Yazı: Nesih, 71 varak, cedvel ve başlıklar kırmızı.

İstinsah Tarihi: 14 Receb 1121/19 Eylül 1709. “Temme bi-avnillâhi min 
kitâbeti hâzihi’n-nüsha fî yevmi’r-râbi‘ aşer min recebi’l-ferd li-sene ihdâ ve 
ışrîn ve mie ve elf ”.

20. İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, TY. 2625.

Cild: Kırmızı saray cildi.

Yazı: Nesta‘lik, 21 satır, ser levha müzehheb, çerçeve ve başlıklar sürh.

İstinsah Tarihi: 10 Şa‘ban 1105/6 Nisan 1694.

Müstensih: Hüseyin eş-şehîr bi-şehdî-i İstanbulî

21. İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüphanesi, TY. 6091.

Cild: Yeşil deri. 

Yazı: Tal‘lik, 62 vr., 29 satır, cedvel ve başlıklar kırmızı.

Harita: Müteferrika’da basılmış harita ve şekiller eklenmiş. Pusula var.

İstinsah Tarihi: Evâhır-ı Zilka‘de 1156 (6-15 Ocak 1744).

Müstensih: Ahmed el-Bosnevî.

22. Türkiye Büyük Millet Meclisi, CS. 301.

Cild: Kırmızı deri, ebrulu, miklepli.

Yazı: Nesih, 125 varak, 23 satır, cedvel ve başlıklar kırmızı.

1a’da Abdurrahman Rüşdi ve Ali adına temellük kayıtları bulunmaktadır. 
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23. İzzet Koyunoğlu Kütüphanesi, nr. 14471.

Cild: Karton kapak.

Yazı: Rik‘a, 99 varak, başlıklar kırmızı. 

Vr. 1b-2a fihrist.

Harita yok. 

Takriz: Eserin sonunda sadece Şeyhülislam ve Rumeli Kazaskerine ait takriz 
var.

İstinsah Tarihi: 16 Cemâziyelâhır [12]99, Pazar. 

24. Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi, Yazma, 664.

Yazı: Ta‘lik, 71 varak, 29 satır, başlıklar kırmızı.

Derkenar var.

Temellük Kaydı: el-Hac Ahmed Nazif  Efendi (Receb 1041) ve Naşid İbrahim 
adlarına temellük kayıtları var.

 

Yurt Dışı Nüshaları

25. Leiden Üniversitesi Kütüphanesi, Warner Koleksiyonu, (Cod. Or. 825)

Tarihsiz ve eksik bir nüsha96.

Cild: Koyu kahverengi deri cild. 

Yazı: Ta‘lik, 94 varak, 18 satır, cedvel ve başlıklar sürh ile.

Zahriyede adı “Târîh-i Donanma-yı Âl-i Osman”

İstinsah tarihi ve müstensihi belli değil.

26. Tübinger Depot der Staatsbibliothek, Ms. Or. Quart 1415.

Yazı: Nesih, 125 varak, 23 satır.

İstinsah Tarihi: 25 Şevval 1077 (20 Nisan 1667).

Müstensih: Âlî b. Hüseyin b. Mahmud.

96 J. Schmidt’in verdiği bilgiye göre (Catalogue of  Turkish Manuscripts in the Library of  Leiden University 
and other Collections in The Netherlands, Leiden 2000, I, 273-275), bu nüsha Müteferrika baskısındaki 
“Vak‘a-i Kalyon-ı Sadrıa‘zam Melek Ahmed Paşa” (vr 59a) bahsine kadar gelmektedir. 
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27. Marburg Staatsbibliothek, Hs. Or. Oct. 897.

Yazı: Nesih, 149 varak, 17 satır.

İstinsah Tarihi: 6 Cemâziyelevvel 1083 (30 Ağustos 1672).

28. Bibliotheque Nationale, Manuscrits Turcs, Supplement, Schefer, 1132.

Cild: Kahverengi, meşin, şemseli, yaldızlı.

Yazı: Nesta‘lik, 178 varak, 21 satır,

İstinsah Tarihi: 9 Zilhicce 1138 (8 Ağustos 1726).

Müstensih: Mustafa b. Mehmed.

29. Bibliotheque Nationale, Manuscrits Turcs, Ancien Fonds, Thevenot, Regius, 1306.

Yazı: Nesih, 80 varak.

Eksik bir nüsha97.

30. British Library, Or. 7291. 

İstinsah Tarihi: 1097 (1686).

31. British Library, Or. 7292/1.

Eksik Nüshalar

32. TSMK. Revan 1195.

Cild: Kahverengi, ebru, miklepli.

Yazı: Nesih, 105 varak, 25 satır.

Zahriyede eser adı ve Ali adına temellük kaydı var.

Vr. 1a. “Tuhfetü’l-kibâr fî esfâri”l-bihâr te’lîf-i Mustafa bin Abdullah eş-şehîr 
bi-Hacı Halîfe ki ulemâ beyninde Kâtib Çelebi demekle meşhûrdur. Evâhır-ı 
bin altmış yedi senesinde şehr-i Zilhiccenin yirmi yedinci cum’a ertesi gününde 
merhûm olmuşdur. Rahmetullâhi aleyh.

97 E. Blochet’nin verdiği bilgiye göre (Bibliotheque Nationale/Catalogue des Manuscrits Turcs, Paris 1932, I, 
49-50, sıra nr. 120) bu nüsha, Müteferrika baskısındaki Fasl-ı Sânî’ye (vr. 66b) kadar gelmektedir. 

58 T U H F E T Ü ’ L - K I B Â R  F Î  E S F Â R I ’ L - B I H Â R

www.tuba.gov.tr



I. Mahmud’un kütüphane mührü ve altında “Harem-i Hümâyûn” ifadesi yer 
almaktadır.

Harita: 

3a. Dünya haritası,

4a. Akdeniz ve Avrupa Haritası,

7a. İtalya’nın batısı dahil Anadolu ortalarına kadar Akdeniz haritası.

Kısm-ı Sanî’nin Fasl-ı Sânîsinden itibaren eksik.

33. TSMK. Y. 67.

Cild: Siyah deri ve yeşil kağıt.

Yazı: Nesih, 68 varak, 31 satır.

Zahriyede bulunan “Târih-i Bahriye li-Kâtib Çelebi” kaydı yanlıştır. Meh-
med Said el-Kettânî, vr. 1a’da “Muhsin el-mühürdâr el-Hâc Mustafa Efendi 
ed-Defterî”, “Mehmed Hamîd ibn Ahmed”, “Zeynelabidin Evliyâzâde” adla-
rına çeşitli temellük kayıtları bulunmaktadır.

Harita: 

3a. İngiltere, Kuzey Avrupa ve Karadeniz’i içine alan bir Akdeniz haritası.

5a. İtalya’nın batısı dahil Anadolu ortalarına kadar Akdeniz haritası.

Kısm-ı Sânî, Fasl-ı Evvel’in ortalarında Ca‘fer Paşa’nın tercüme-i hâli ile bitiyor.

Tuhfetü’l-kibâr’ın Tercümeleri

İngilizce tercümesi: James Mitchell tarafından The History of  the Maritime Wars 
of  the Turks, adıyla dört bölüm halinde (London 1831) yayımlanmıştır. 1968’de 
Amerika Birleşik Devletleri’nde Johnson Reprint Corporation tarafından yeniden 
basıldı. Bu tercüme, asıl metinde Birinci Kısmın Beşinci Faslı olan “Fasl-ı Hâmis 
der-Gazavât-ı Piyale Paşa”ya yani kitabın yaklaşık ilk yarısına kadar gelmesi sebe-
biyle eksiktir. Tercümeye Tuhfetü’l-kibâr’ın Müteferrika baskısı esas alınmıştır.

Fransızca tercümesi: The Van der Palm Collection, Cod. Or. 1599’da kayıtlı 
Thomas Rocques tarafından sadece birinci bölümü tercüme edilmiş eksik bir 
nüshadır.
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Neşredilen Tuhfetü’l-kibâr Nüshasının Özellikleri

Bu kitapta neşredilen Tuhfetü’l-kibâr metni, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphane-
si, Revan Kitaplığı, nr. 1192’de bulunmaktadır. Saray’a sunulmuş olması, cildi, 
güzel bir nesih hatla yazılması, tezyinatı, metinde verilen coğrafi bilgilerle ilişkili 
olarak haritaların doğru bir şekilde ve yerinde çizilmesi ve tarihî göke tasvirinin 
en güzel şekilde resmedilmiş olması, kendisi tarafından ilave edildiği bilinen der-
kenarların düzenli bir şekilde mevcudiyeti, bu nüshanın Kâtib Çelebi tarafından 
temize çektirilmiş ve kontrol edilmiş özel bir nüsha olduğunu göstermektedir.

Kâtib Çelebi, Tuhfetü’l-kibâr metnini temize çektirdikten sonra gözden geçirmiş 
ve gördüğü bazı hataları tashih veya derkenarda işaret etmiştir. Nitekim, Piyale 
Kethuda’nın 1049 (1639) senesindeki seferinin yanlışlıkla 1048’deki (1638) 
seferden önce yazıldığını görerek derkenarda tashih etmesi ve “Bu sefer mu-
ahhardır, sehven mukaddem yazılmış”98 diyerek düzeltmesi buna bir örnektir. 
Buna karşılık Cerbe Seferi ile alakalı yararlandığı Piyale Paşa’nın mektubun-
daki bilgileri aktardığı bahiste “Hücûm-ı Guzât-ı İslâm ber-sefâyin-i küffâr” 
başlığı altındaki kısmın temize çekilme sırasında atlandığını fark etmemiştir99.

Kâtib Çelebi, Tuhfetü’l-kibâr’ı Saray’a sunduktan sonra, muhtemelen yeniden 
gözden geçirmiş ve küçük bazı farklarla yeni bir versiyonunu hazırlamış ol-
malıdır. Çünkü Tuhfetü’l-kibâr’ın diğer nüshalarında derkenarda görülen Tak-
vîmü’t-tevârîh’e yaptığı gönderme ile metnin sonlarına ilave ettiği Farsça beytin 
yazma nüshalara başkası tarafından ilave edilmiş olması mümkün değildir. 
Ayrıca bu nüshada unutulan “Hücûm-ı Guzât-ı İslâm ber-sefâyin-i küffâr” 
bahsinin diğer nüshalarda bulunmasını izah etmek mümkün olmayacaktır.

İnebahtı Deniz Savaşı sırasında Müttefik Haçlı Donanması’nda Venedik filosu 
komutanlarından Sebastiyano Veneryo adı sadece neşre esas aldığımız nüsha-
da doğru şekliyle yazılmıştır100.

Bazen diğer nüshalarda yapılan ve neşrettiğimiz metne köşeli parantez içinde 
ilave edilen değişiklikler, muhtemelen Kâtib Çelebi tarafından yeniden gözden 
geçirme sırasında yapılan ilave ve düzeltmeler olmalıdır.

98 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr. 90a.
99 Bu bölüm, neşrettiğimiz nüshaya (vr. 62a), Müteferrika’da yer aldığı (vr. 35a) şekliyle ilave edildi. 

Gökyay, kendi metnini hazırlarken, 1329 baskısı ile karşılaştırmış olmalı ki TSMK, R. 1192’deki bu 
eksikliği fark edip kendi neşrine ilave etmiştir. 

100 Tuhfetü’l-kibâr, TSMK. R. 1192, vr.75a.
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Neşredilen Tuhfetü’l-kibâr Nüshası ile Müteferrika Baskısının Mukayesesi

İbrahim Müteferrika, Tuhfetü’l-kibâr neşrindeki mukaddimesinde belirttiğine 
göre, Matbaanın ilk kitabı olarak Vankulu Lügati’nin basımına başlamış, ancak 
yazma nüshalardaki bazı hataların tashihi gerektiğinden bunların hazırlanması 
bir hayli vakit almış ve gecikmişti. O da bu sırada, matbaa çalışanlarının vak-
tinin boş geçmemesi için Kâtib Çelebi’nin hacmi küçük, fakat muhtevası eşsiz 
olan Tuhfetü’l-kibâr adlı eserinin basımını gerçekleştirdi.

Müteferrika’nın bu baskıda mükemmel bir nüshayı esas aldığını belirtmesine 
rağmen, Revan 1192 ile olan önemli farkları sebebiyle bu nüshayı kullanma-
dığı ve onun yerine muhtemelen Kâtib Çelebi’nin yeniden ele aldığı ikinci bir 
nüshadan baskıyı gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır. Saraya sunulan nüshada yer 
alan takrizlerin diğer bazı nüshalarda da bulunduğu dikkat alındığında Kâtib 
Çelebi’nin yeni nüshaya bu takrizleri ilave ettirdiği düşünülebilir ve bu nüsha-
dan diğerlerinin çoğalmış olması mümkündür.

Kitap, 1 Zilka‘de 1141’de (29 Mayıs 1729) İstanbul’da Müteferrika Matbaası 
adıyla bilinen Dârü’t-tıbâati’l-ma‘mûre’de ikinci kitap olarak basıldı. Mütefer-
rika, Tuhfetü’l-kibâr’ın bu baskısına yazdığı mukaddimede “muhassenât” diye 
tarif  ettiği kara ve deniz mikyası ile kara ve denizlerin mesafeleri hakkında bir 
bahis ilave etti.

Eserde sırasıyla; Takrîzler (1a-b), Fihris-i Târîh-i Tuhfetü’l-kibâr (2a-3b), Mukad-
dime (4b-5b), İbrahim Müteferrika’nın Zeyl der-Beyân-ı mikyâs-ı berr ü bahr ve 
mikdâr-ı mesâfe-i küre-i arz u mâ) adlı risalesi (6b-7a), Tuhfetü’l-kibâr metni (1b-75a) 
ve sonunda Fihris-i Mu‘addel adıyla bir yanlış-doğru cetveli bulunmaktadır.

Kitabın basımı gerçekleştikten sonra bizzat Müteferrika, basıma esas olan 
nüsha ile basma nüshayı karşılaştırmış ve hatalı bulduğu kelimeleri sayfa sıra-
sına göre, varak ve satır göstermek suretiyle bir hata-savab cetveli hazırlayarak 
kitabın sonuna ilave etmiştir.

Burada neşre esas aldığımız TSMK. Revan 1192’deki nüsha ile Müteferrika 
arasında bazı önemli farklar ve Müteferrika baskısında hatalar bulunmaktadır. 
Mesela,
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TSMK. revan, 1192 Müteferrika Baskısı101

Nehr-i Kirka (vr. 6b) Derme (4a)

Sefer-i Moton ve Koron”daki 905 tarihi (19b) 970 (9b)

Bicaye (23b) Bicâye Trablus’ta gösterilmiş (12b)

Vilâyet Sultân Süleyman’ındır (29b) Vilâyet Sultân Selim’indir (15b)

Feth-i Hisâr-ı Minorka (39a) Feth-i Hisâr-ı Mayorka (21b)

Pîşkeş-i Kapudan Hayreddin Paşa (42a) Bu başlıkta ilk iki cümle yok (23b)

Şihr (47b) Şecer (26b)

Donanma Süveys’e gidüp (47b) Donanma seferine gidüp (26b)

Culfar (51b) Zufar (29a)

Giriften-i keştî-i küffâr (55b) Giriften-i keştibân-ı küffâr (31a)

Pâdişâh-ı âlî-câh Edirne’ye (57a) Pâdişâh-ı âlî-câh üzerine (32a)

Arslan Paşa (84a) Arslan Paşazâde (48a)

Girid hâkimi (92a) Kerpe hâkimi102 (53a)

Buna karşılık “Hücûm-ı Guzât-ı İslâm ber-sefâyin-i küffâr” başlığı altındaki 
bahis Müteferrika baskısında yer aldığı halde TSMK. Revan 1192’de bulun-
mamaktadır.

Neşre esas olan nüsha ile Müteferrika nüshasının sadece başlıklarının karşılaş-
tırılması, iki nüsha arasında bazı farklar olduğunu göstermektedir.

TSMK. revan, 1192 Müteferrika Baskısı

Binâ-yı Hisâr-ı Bozca Binâ-i Kal‘a-i Bozcaada

Sefer-i Avlonya der-zamân-ı Sultân Bayezid Sefer-i Avlonya 

Hân ba‘d ez-feth-i Kili ve Akkirman

Sefer-i Bicâye ve Feth-i Cicelye Sefer-i Bicâye ve Feth-i Şerşel

İnhizâm-ı Fransız der-Tunus İnhizâm-ı Fransa der-Tunus

Feth-i Telemsan ve Harb-i Medîd Ceng ve Feth-i Telemsan

Hutbe-i Âl-i Osman der-Cezayir Emâret-i Hayreddin Beğ der-Cezayir

İnhizâm-ı İbn-i Kādı İnhizâm-ı Kadızâde

Feth-i Hisâr-ı Minorka Feth-i Hisâr-ı Mayorka

Sefâin-i Küffâr Aded-i Sefâin-i Küffâr

İntikāl-i Hayreddin Paşa be-dâr-ı bekā İntikāl-i Hayreddin Paşa

101 Müteferrika baskısındaki yanlış kelimeler italik olarak gösterilmiştir.
102 Tuhfetü’l-kibâr’ın 1329 tarihli ikinci neşrinde bu yanlış düzeltilerek Girid yazılmıştır (s. 115).
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Sefer ve İntikāl-i Sinan Paşa Sefer-i Sinan Paşa

Giriften-i keşti-i küffâr Giriften-i keştibân-ı küffâr

Muhâsara-i Burc-ı Santarma Muhâsara-i Santarma

Sefer-i Ammâroğlu Sefer-i Ammârzâde

Fasl-ı Âşir Tetimmetü’l-kısmi’l-evvel

 

Tuhfetü’l-kibâr’ın neşre esas olan nüshasında yer alan, fakat Müteferrika’nın mat-
bu nüshasında bulunmayan ünlü göke resmine karşılık, Müteferrika neşrinde, 
“Şekl-i Pusula” başlıklı iki sayfayı kaplayan bir pusula çizimi yer almaktadır103.

Tuhfetü’l-kibâr’ın O. Ş. Gökyay tarafından hazırlanan neşrinde ise, TSMK. R. 
1192’deki nüsha esas alınmış ve 1329 baskısı ile mukayesesi yapılarak eksik 
olan bahisler ilave edilmiştir. Bununla beraber, TSMK. R. 1192’de bulunduğu 
halde Gökyay neşrinde atlanmış cümlelere104 ve hatalı okumalara105 da rast-
lanmaktadır.

Tuhfetü’l-kibâr Metninin Neşrinde Takip Edilen Usül

Burada yayımlanan metin için Sultan IV. Mehmed’e sunulan ve müellifin der-
kenarlarını ihtiva eden Tuhfetü’l-kibâr’ın TSMK. R. 1192’deki yazma nüshası 
esas alınmış, ancak en eski baskısı olması bakımından Müteferrika ve onunla 
benzeşen birkaç nüsha daha birlikte değerlendirilmiş, esas nüshada bulunma-
yan fakat önemli olduğunu düşündüğümüz farklı ifadeler köşeli parantez içinde 
metne dahil edilmiştir. Böylece yazma ve basma nüshalardan oluşan yeni bir 
metin tesis edilmeye çalışılmıştır. Kitabın aslında kırmızı ile yazılan başlık ve 

103 Bu pusula çizimi, İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi’ndeki nüshada (TY. 6091, vr. 59b-60a) da bulun-
maktadır.

104 “Yelken Envâ‘ı” bahsinde orta ve küçük yelken anlatılırken “Bu yelkeni her zaman isti‘mâl ederler. 
Küçük yelken sekiz yüz zirâ‘ bezden olur” (vr. 123a) kısmı atlanmıştır (Gökyay, Tuhfetü’l-kibâr, s. 230).

105 Gökyay, “Rodos Seferi” bahsinde “üç bin yeniçeri ve dört bin azab” ifadesi (vr. 14a) “üç-dört bin 
azep” (Gökyay, Tuhfetü’l-kibâr, s. 25) olarak aktarmış, Tuhfetü’l-kibâr’ın 1329 baskısındaki “Avarin“ ke-
limesi (s. 19) ‘Oran” okunmak suretiyle hatalı bir yorumda bulunmuş ( s. 29, yıldızlı not), “Kâfirlerin 
Gemileri” bahsinde Güzelce Mehmed Reis’ten (s. 79) sonra “Sadık Reis”i (vr. 45a) atlamış, “Seydi 
Ali Kapudan’ın Muhît-i Şarki Tarafına Seferi”nde “Culfar”ı (vr. 51b) “Zafar”a (s. 92) çevirmiş, 
“Girdap” bahsinde Seydi Ali Reis’in Sürat’tan yola çıkışı için “dokuz yüz altmış iki” (vr. 54b) tarihini 
“dokuz yüz altmış” (s. 97), Derya Kalemi sancakları arasında Kocaeli haslarını “iki yüz otuz altı 
bin beş yüz” (vr. 116b) yerine iki yük otuz bin beş yüz” (s. 218) yazmış, “Bez ocakları” bahsinde 
“belediciler” (vr. 123a) kelimesini “baldımcılar” (s. 231), gemilere konulan top bahsinde “palavra” 
kelimesini (vr.123b) paladra (s. 232) gibi bazı kelimeleri hatalı okumuş ve bu sebeple yanlış açıkla-
malarda bulunmuştur.
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kelimeler, neşredilen metinde kırmızı olarak dizilmiştir. Metinde bahsi geçen 
Hicrî tarihlerin yanına parantez içinde Miladî tarihleri de gösterilmiştir. 

Neşredilen Tuhfetü’l-kibâr yazmasındaki derkenarlar metne dâhil edilmemiş, 
dipnot olarak sayfa sonunda yer almıştır. Metinde geçen Kur’ân-ı Kerîm’den 
bazı ayetlerin sure ve ayet numaraları ile Türkçe anlamları, Arapça, Farsça söz 
ve şiirlerin kaynakları tarafımdan tespit edilmeye çalışılmış, coğrafî adların Batı 
literatüründeki karşılıkları dipnot olarak gösterilmiştir. Yine kitabın sonuna 
denizcilik ıstılah ve tabirleri için bir Denizcilik Lügati eklenmiştir.

Eserin dili kendi döneminin oldukça anlaşılabilir Türkçesi olması hasebiyle 
günümüz Türkçesiyle yeniden basitleştirilmemiş ve Kâtib Çelebi’nin ifadesi 
korunmuştur. Günümüzde yapılan sadeleştirmelerde zaman zaman ifadelerin 
yanlış anlaşılması sebebiyle düşülen hatalara yol açmamak için oluşturulan bu 
ilmî metinde sadece basit transkripsiyon kuralları dikkate alınmıştır. Ayrıca 
yazmanın tıpkıbasımı kitabın sonunda ek olarak verilmiş ve kütüphanelerde 
bulunan diğer Tuhfetü’l-kibâr nüshalarındaki harita ve resimler, dönemlerinin 
özelliğini yansıtması bakımından kitaba ilave edilmiştir.

Tuhfetü’l-kibâr’da Zikredilen Kıssadan Hisse Dersleri

Kâtib Çelebi eserinde bilgi verdiği çeşitli olaylardan ders alınmasını istemekte ve 
bunları yeri geldikçe “kıssadan hisse” başlığı altında zikretmektedir. Bunlar daha 
önce yaşanmış olaylardan veya atasözü haline gelmiş bazı sözlerden çıkarılmıştır.

Kıssadan hisse budur ki kadırga ile barça alınmak olur, içinde namdar kim-
se olıcak.

Kıssadan Hisse budur ki bir vilâyetin evvel dâr-ı mülküne yapışmak gerek. 
Fethi müyesser olursa sairi dahi suhuletle ele gelir.

Kıssadan hisse budur ki küçük âdem ile büyük işe girişmek caiz değildir. 
Her maslahatın münasip ser-kârı gerek. Zikr olunan hususa bir padişah varıp 
zamanıyla mübaşeret etse ancak uhdesinden gelir. Ve bu makūle işler sahib-i 
himmet padişah işidir. Vüzera ve serdârlar işi değildir.

Kıssadan hisse budur ki cenk esnasında serdarlar yerinde durup payidar ol-
mak lâzımdır. Her yerde ki serdarlar hareket etmedi, hücum eden a‘dâ dönüp 
gide gelmiştir.

Kıssadan hisse budur ki hisara yürüyüşten mukaddem pek çok delici zemi-
nin altını yoklamak gerektir. Tâ ki bu türlü hasar vâki olmaya. 
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Kıssadan hisse budur ki düşmanın ahvâlini serdarlar yoklayıp tamam vâkıf 
olduktan sonra eğer mukavemete kudret mertebesi var ise bile sulh mümkün 
iken cenge ikdâm olunmaya. Olunduğu takdirde iyice araştırmalı ve kanun 
üzere cenk ola. Serdar olanlar kendi başına cenge başlamayalar. Yerinde du-
rup sair askeri iktizâsına göre kullanalar. Ve inhizâm vâki olup ümit kesildikte 
zarûrî bir cânibe çıkmak dahi hünerdir. Cümle asker kırılmadan bir serdar 
alınmak zararı artıkdır. Hususen deryâ cenklerini kara cengine kıyâs etmeyeler. 
Cenk kanunlarını tarih ve hukemâ kitaplarında göreler.

Kıssadan hisse budur ki taşra deryada karakolsuz gafil bir bölük gemi git-
mek caiz değildir. Ve gemilerin kürekçisi sırf  forsa gerekmez. Belki Türk galip 
gerek. Nice yerde bu türlü zararlara forsa sebep oldu.

Kıssadan hisse budur ki karakola giden her kim ise gafil bulunmamak lazım-
dır. Kara ve deryada gaflet ile çok hasar vaki olmuştur. Ol makūle mahallerde 
gaflet caiz değildir. Ve gemiler iki bölük yağlanıp yağ esnasında bey gemileri 
durmak gerek. Tâ ki lâzım geldikte muhafazaya çıkmak mümkün ola. Nitekim 
korsanlara tavsiye bölümünde gelecektir.

Kıssadan hisse budur ki zayıf  ve zebun gemiler ile deryaya çıkıp mağrûrâ-
ne hareket etmek hatâdır. Engine gidildiği zaman muhkem gemilerle gitmek 
gerek. Zira fırtına zuhur ederse zebun ve çürük gemiler dayanmayıp batmak 
lazım gelir.

Kıssadan hisse budur ki kadırga varmak şüpheli olan yere uğratmaya, husu-
sen cenk mahallinde tehlikelidir.

Kıssadan Hisse Donanma göçmekte ve konmakta fırtına vakitlerini bilir 
ehl-i vukuf  sözüyle amil olmak gerek. Ve illâ nedâmet mukarrerdir.

Kıssadan hisse budur ki kapudanlar kendi gemisi ile yürüyüp düşman ge-
misine varmak ve çatmak tehlikelidir. Belki alarga durup sair gemiler varmak 
gerektir.

Kıssadan hisse budur ki kış günlerinde donanma açık yerde yatmak hatadır. 
Ve kapudanlar harbî gemiye çatmak ve sarılmak erlik değil kesr-i ırza sebeptir. 
Belki uzaktan durup askeri sürmek ve kullanmak gerektir. Ve illâ baş gidicek 
ayak pây-dâr olmaz ve maslahat görülmez.

Kıssadan hisse budur ki donanma bir limana girdikde karakolsuz yatmaya 
ve emin yer dururken mağrurane gayrı yerde yatmak hüner değildir. Neticesi 
buna müeddi olur.
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Kıssadan hisse budur ki bunun gibi sa‘b ve metin hisarı tedâbîr-i vâhiye ile 
teshir sevdâsına düşüp kayıklar ile varmak hamâkattir.

Kıssadan hisse budur ki erbâb-ı devlet cemî zamanda düşmanın hilesinden 
gaflet edip nasihat yüzünden görünen sözü ile âmil olmak ve ihtiyâtı koyup 
gaza ve cihad esbâbında ne lâzım deyü ihmâl ve tekâsül eylemek caiz değildir. 
Son pişmanlık fâide vermez. Gereği, gerekmez iken mukayyed olup muhkem 
hıfz etmek gerek.
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Zahriye

[1a] Hasbiyallâhu vahdeh

Bu mücelled-i şerîf  ve mecmû‘-ı latîf  müzekkir-i vekāyi‘-i sâbıka ve bâ‘is-i 
havâdis-i lâhika olup yenâbî‘-i ibârâtından cereyân eden zülâl-i ma‘ânî ve 
mezâri‘-i ta‘bîrâtından ser-ber-âverde olan ezhâr-ı mebânî mücâhidân-ı dîn 
ü devletin âb-ı rûyu ve murâbıtân-ı cihâd-endîşenin gül-i hoş-bûyu olmağla 
lâyık-ı enzâr-ı zevi’l-i‘tibâr ve sezâvâr-ı mütâla‘a-i üli’l-ebsâr olmuşdur. 

Ketebehû Mustafa el-fakīr. Ufiye anh

Her-çend ki sultân-ı nâtıka meydân-ı belâgat ve rezm-gâh-ı berâ‘atda beyâz ve 
kalemden livâ ve alem ve midâd-ı siyâhîden sevâd u sipâhî ve sadâ-yı sarîrden 
edâ-yı nefîr ve eşkâl-i hurûfdan sihâm u süyûf  ve evzâ‘-ı sutûrdan tertîb-i sufûf 
ede mümkin değildir ki bunun misli bir mecmû‘a-i latîfe vücûda gele. Nitekim 
câmi‘inin nazîri olmadığı gibi ki ol zât-ı ʿâlînin ceyb-i bî-ʿayb hâli cevâhir-i 
zevâhir-i fezâ’il ile hâlî ve nukūd-ı ulûm ve kemâlât ile mâlî ve bidâ‘at-i inşâ vu 
kitâbetde âlî olduğuna bedâyi‘-i âsâr-ı kilk-i sihr-nigârı delîl-i kâfî ve nebât-ı ef-
kâr-ı tab‘-ı gevher-nisârı burhân-ı vâfîdir. Hakk sübhânehû ve te‘âlâ ol vücûd-ı 
mükerremi tûl-i ʿömr ile mu‘ammer eyleyüp fi’d-dünyâ ve’l-‘ukbâ mazhar-ı 
eltâf-ı Hudâ olalar bi-mennihî ve keremihî. Bundan ziyâde sahrâ-yı sahîfede 
darb-ı hıyâm-ı kelâm ve nasb-ı a‘lâm-ı aklâm münâsib-i hâl ve muktezâ-yı 
makām görülmedi.

Nemmakahû el-abdü’l-fakīr ileyhi Sübhanehû es-Seyyid Mehmed el-Emîn 
el-kādı bi-asker-i Rumili. Ufiye anh
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Zihî pâkîze te’lîf-i latîf-i dil-pezîr ki hurşîd-i cihân-tâb-âsâ bî-misl u nazirdir. 
Bir kulzüm-i zehhârdır ki le’âlî-i girân seng-i nefâ’is-i vekāyi‘ ile mal-â-mâl ve 
hezârân hezâr-ı şeb-çirâğ-ı iber-pîşîn ile mânend-i zer-endûd-ı safha-i âsmân 
yegâne nüsha-i cihân-ı fadl u efdâldir. Her nâzenîn-i edâ-yı dil-nişîni ciğer-gû-
şe-i zebân-ı kâr-ekhân ve her ma‘nî-i rengîn-i tarab-engîzi bî-tekellüf  nişîn-i 
halvet-serây-ı havâtır-ı ehl-i dâniş ü irfân olmağla mazhar-ı iltifât ve hüsn-i 
kabûl-i şehriyârî olmağa şâyeste-i sezâ-vâr olduğu misâl-i mihr-i münîr-i rûşen 
ü müstenîrdir.

Harrerehû el-abdü’l-fakīr ileyhi Sübhânehû Mehmed İsmetî el-kādı bi-ʿasker-i 
Anadolu. Ufiye anh ve gufire leh

Bu cerîde ki burc-i derârî-i ibret ve bu derc ki dürc-i cevâhir-i hikmetdir, felek-i 
atlas gibi envâ‘-ı cevâhir-i iber ile mâl-â-mâl ve esnâf-ı le‘âlî-i vekāyi‘-i bahr 
ü berr ile müzeyyen nüsha-i bî-misâldir. Nakş-bendân-ı kârhâne-i hikâyât ve 
tahrîr-keşân-ı nigâr-hâne-i rivâyât cerâ’id-i ahbâra hacle-i hayâlde bu zîver ile 
ârâyiş ü arâyis, nefâ’is-i âsâra minassa-i makālde bu zîb u fer ile nümâyiş ver-
memişlerdir. Hakkā ki mü’ellifi olan debîr-i bî-nazîrin takrîr-i hâme-i zebânı 
mahzen-i esrâr-ı fesâhat ve sarîr-i zebân-ı hâmesi matla‘-i envâr-ı belâgatdir 
zâhiri ma‘ârif  ile ma‘mûr ve bâtını envâr-ı ilâhî ile pür-nûrdur. Ezâkahu’l-
lâhü’l-kerîmü’l-cevâd, halâvet-i na‘îm-i neyli’l-murâd fi’l-mebde’i ve’l-me‘âd 
bi-hurmeti Muhammed ve âlihi’l-emcâd. 

Ketebehû el-fakīr Şa‘bân el-kādı bi-asâkiri’l-mansûre fî vilâyeti Rumili 
el-ma‘mûre sâbıkā. Ufiye anh 
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[1b] Fihris-i Kitâb

Mukaddime 2, Küre-i Arz 3, Memâlik-i Mahrûse 4, Cezîreler 7, Venedik 
Şehri 7

Kısm-ı Evvel Esfâr-ı Bihâr 10, Sefer-i İnebahtı 15 ve Göke 16

Fasl II, Der Menâkıb-ı Hayreddin Paşa

Fasl III, Der Kapudân-i mezbûr 36, Sefer-i Körfez 40, Cihâd-ı Ekber-i Hay-
reddin Paşa der-donanma 44

Fasl IV, 49, Sefer-i Hind 49, Sefer-i Seydi Ali Kapudan 51, Zuhûr-ı Turgudca 
Kapudan 54

Fasl V, Der Gazavât-ı Piyâle Paşa 57, Sefer-i Malta 63, Feth-i Sakız 66

Fasl VI, Sefer-i Kıbrıs 70, Sefer-i Sıngın-ı Donanma 74, Sefer-i Halku’l-vâd 78

Fasl VII, Der Gazavât-ı Cıgala-zâde 80, Sefer-i Karacehennem 81, Sefer-i 
Mafrodonya 85, Sefer-i İnhizâm-ı Kazak 88

Fasl VIII, Der Gazavât-ı Girid 98

Fasl IX, Der Esfâr-ı Kapudanân 96

Fasl X, Der Ahvâl-i Cezîre-i Girid 108

Kısm-ı Sâni Der Ahvâl-i Tersâne 110
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[1b] Ser-nâme-i dâstân-ı cihân-sitân

Hamd u sipâs-ı Hudâvend-i zemîn ü zeamân olmak sezâdır ki nass-ı kerîm-i 
“İnne cündenâ lehümü’l-gālibûn”1 mazmûnı ile asker-i İslâmı te’yîd ve nazm-ı 
mübîn-i “Senülkī fî-kulûbi’llezîne keferu’r-ru‘be”2 va‘di ile düşmen-i dîn havfını 
te’yîd eyleyüp “İzâ-lekītüm fi’eten fesbütû”3 buyurmağla nusret u zaferi sabr u 
sebâta menût kıldı. Ve dürûd-ı huceste-vürûd-ı salât u selâm-ı Seyyid-i enâm 
Muhammed Mustafa -sallallâhu aleyhi ve sellem- âna irdâf  olunmak revâdır ki 
“Setüftehu aleykümü’l-emsâru”4 kelâm-ı dürer-bârı ile ümmet-i mübârekeyi tebşîr 
buyurdu. Ve âl ü ashâb-ı kirâmına tarziye ve teslîm hem-vâre tuhfe-i enâm ola 
ilâ-yevmi’l-kıyâm. 

Ve ba‘d. Çün târîh-i hicret-i nebeviyye bin elli beş (1645) sâle erüp kelâm-ı 
mu‘ciz-âsâr-ı nebeviyye mâ-sadakı olan fütûhât-ı islâmiyyeden Girid fet-
hi zuhûr eyledi ve on sene kadar zamânda cezîre-i mezbûre pâyıtahtı olan 
Kandiya hisârından gayrı sâir kılâ‘ ve bıkā‘ı yegân yegân dest-i tasarruf-ı İs-
lâmiyâna girüp bâ‘is-i mezkûr hasebi ile berr ü bahrde nice havâdis vücûda 
gelüp ba‘zı mertebe esbâbda kusûr ve tedbîrde fütûr deryâda küffâr-ı hâksârın 
şirretine bâ‘is olup galebe sûretin göstermekle gayret-i dîn-i nusret-müslimîn 
iktizâ edüp bu evrâkın müsevvidi Hacı Halîfe ser-hayl-i şu‘arâ Mütenebbî’nin

[2a] “Le’l-hayle ındeke tühdîhâ ve lâ-mâl
Fe’l-yüs‘idi’n-nutku in-lem-yüs‘idi’l-hâl”5

beyti fehvâsınca pâdişâhân-ı selef  bu bâbda melâ‘în ile nice söyleşüp ve ne yüz-
den kahr u teshîr etdiklerini ve yarar kapudanlar ve korsanların deryâ cengleri-
ni ve ba‘zı umûr-dîde ve kârdân ukalânın re’y ü tedbîrini ve donanma ve sefer 
ahvâline müteallık ba‘zı mühimmâtı kaleme getirmekle Devlet-i Aliyye câni-
bini te’yîd ve düşmen-i dîn cem‘ini teşrîd kasd edüp ismine Tuhfetü’l-kibâr 

1 “Şüphesiz ordularımız galip gelecektir” (Kur’ân-ı Kerîm, Sâffât, 173). Bu kitapta yer alan ayet 
mealleri için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırlattığı Kur’ân-ı Kerîm Türkçe Meâli esas alınmıştır.

2 “İnkâr edenlerin kalplerine korku salacağız” (Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân, 3,151).
3 “(Savaş için) bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin” (Kur’ân-ı Kerîm, Enfâl, 45).
4 Hz. Peygamber’in “Yakında birçok şehirler fethedilecektir” manasına gelen bu hadis-i şerifi için bk. 

Ebû Davud, Sünen, Kitâbü’l-cihâd, bâb 28, İstanbul 1413/1992, c. IX, nr. 2525; Ahmed b. Hanbel, 
Müsned, İstanbul 1413/1992, c. V, nr. 413.

5 Beytin doğrusu “Lâ hayle ındeke tühdîhâ ve lâ-mâl / Fe’l-yüs‘ıdi’n-nutku in lem tüs‘idi’l-hâl” şeklindedir 
(Mütenebbî, Dîvânu Ebi’t-tayyib el-Mütenebbî, neşr. Abdülvehhâb Azzâm, Beyrut 1978/1398, s. 396). 
Şerhli neşri için bk. Abdurrahman el-Berkūkī, Şerhu Dîvâni’l-mütenebbî, Beyrut 1363/1944, III, 394. 
Beytin manası: Ne at var sende hediye edeceğin ne de mal. Bari tatlı dille mutluluk bahşet mesut 
değilse hal. Beyti Türkçeye tercüme eden Prof. Dr. İsmail Durmuş’a teşekkür ederim.
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fî-esfâri’l-bihâr dedi ve ba‘de’l-itmâm veliyy-i ni‘am-ı âlem semiyy-i Resûl-i 
Ekrem sultânü’l-berreyn ve’l-bahreyn hâdimü’l-haremeyni’ş-şerîfeyn es-sultân 
ibnü’s-sultân Sultân Mehmed Hân ibnü’s-Sultân İbrahim Hân halleda’llâhu 
mülkehû ve ebbede saltanatehû ilâ-intihâ’i’z-zamân hazretlerinin rikâb-ı hümâyûnla-
rına takdîm eyledi. Ümîddir ki mefhûmuna nazar ile intifâ‘a iltifât buyuralar. 

Pes bu muhtasar bir mukaddime ve iki kısım ve hâtime üzredir.
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Mukaddime
Beyânı sadedinde olduğumuz umûr tevakkuf  etdiği 
ta‘yîn-i emkine ve tasvîr-i sınurdadır

Temhîd Hafî olmaya ki müdebbir-i kârgâh-ı devlet olanlara ilmi lâzım olan 
umûrdan biri fenn-i coğrafyadır. Cümle küre-i arz ahvâline vukūf  müyesser 
olmazsa bâri Memâlik-i Mahrûse sûreti serhadleri ile ve sınurı ve etrâfda sı-
nur-dâşı olan memleketler tasvîri bilinmek gerekdir ki bir yere sefer ve irsâl-i 
asker lâzım geldikde ana göre tedârük oluna, düşmen vilâyetine girmek [2b] 
ve serhadleri hıfz u hırâset tedbîrin etmek anınla âsân olur ve bu bâbda fen-
den bî-haber eşhâs ile meşveret kifâyet etmez, yerlü dahi olursa zîrâ çok yerlü 
vardır ki kendi diyârını tahkīk ve tasvîrden âcizdir ve bu ilmin lüzûmuna delîl-i 
kâfî ve burhân-ı vâfî bu yeter ki küffâr-ı hâksâr ol ilimlere takayyüd ve i‘tibâr 
ile Yeni Dünyâ’yı bulup benâdir-i Sind’e vu Hind’e müstevlî oldu. Venedik 
tâifesi gibi bir kavm-i mahzûl ki mülûk-i küffâr beyninde rütbesi Duka pâyesine 
maksûr ve aralarında balıkçı unvânı ile meşhûrdur, Memâlik-i Mahrûse’nin 
Boğaz’ına gelüp şarka garba hükm eyleyen azîmü’ş-şân devlete karşı kodu. 
İmdi bu makāmda biz sefer murâd olunan yerleri beyân içün evvelâ bütün 
küre-i arzı iki dâirede ba‘dehû Akdeniz ve Karadeniz’i bir sahîfede resm ve 
tasvîr ba‘dehû serhadd-i Venedik ve Nemçe ahvâlini tahrîr ederiz tâ ki bâdî-i 
nazarda küre-i zemîn vaz‘ına ve Memâlik-i Mahrûse hudûduna ilm-i icmâlî 
hâsıl olup ba‘dehû kara ve deryâ seferleri tedbîrine şurû‘ içün isti‘dâd gele. 
Venedik Şehri ve Zadra6 Hisârı ve Körfez Cezîresi7 ne semtdedir ve nice vâki‘ 
olmuşdur bileler. Pes küre-i arz cümle denizi ve karası bu iki dâire içinde resm 

6 Zadar.
7 Korfu Adası. Metindeki imlâ “Körföz” şeklinde de okunabilir.
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olunduğu üzredir. Evvelki dâire top-ı zemînin nısfı ve rub‘-ı meskûn-ı kadîm ve 
dâire-i sâniye nısf-ı âhar ve sonra bulunan Yeni Dünyâ dedikleridür.

[3a] [Harita]

[3b] şerh-i Küre 

Merkez-i âlemde cezb veyâ def‘ tarîkıyla karâr eden küre-i zemînin unsur-ı 
mâ’dan câ-be-câ bâriz olan yerleri mehere-i fenn-i coğrafya resm ü imzâ etdikleri 
üzre bu iki dâirede sürh ve zerd ile mülevven mevâzı‘dır. Reng-i asfer kara ve 
hurde, ahmer kıt‘alar [ve] cezâyir ve mâ’î deryâ olmak iktizâ eder. Ve iki dâire or-
tasında çekilen hat dâire-i istivâdır ve iki cânibde ikişer sürh dâire meyl-i küllî’ye 
alâmet ve şemsin cenûb ve şimâlde medârı gāyetine işâretdir. Bunlardan gayrı 
medâr-ı kutb-ı burûc ve devâir-i tûl u arz aslında mersûmdur. Sath-ı zemînde 
tûl u arz-ı buldân ve ta‘yîn-i mahall ü mekân ol hesâba mevkūf  ve bu kā‘ide 
ile ma‘rûf  olur. Biz anları Kitâb-ı Atlas tercemesi olan Cihânnümâ’da tafsîl üzre 
beyân eyledik. Bu mahalde ancak bu kadar lâzımdır ki her dâire üç yüz altmış 
derece ve her derece üçer menzil mesâfedir. Cümle devr-i arz bin seksen menzil 
olur. Müddet-i mezkûrede garbdan giden şarkdan gelür bu da‘vâ burhânla isbât 
olunmuşdur. Ba‘dehû fenn erbâbı bu resm-i küllîyi dört bölük ederler. Akdeniz, 
Karadeniz Boğazı ve Azak Denizi Boğazı ve Ten Suyu’ndan şimâl semtinde 
Bahr-i Muhît’e varınca bir hatt-ı farazî ile cânib-i garbda kalan yere Avrupa ve 
taraf-ı şarkda kalana Asya ve Akdeniz ile Kulzüm Denizi fasl etdiği Habeş ve 
Mısır arzına İfrîkıyâ ve Yeni Dünyâ’ya Amerika derler. Pes Memâlik-i Mahrûse-i 
Osmâniye’nin üç bölükden hissesi vardır. Biz ol hisseleri hudûdu ile göstermek 
içün Avrupa kısmını Akdeniz, Karadeniz’i bir sahîfede resm ve hudûda işâret 
eyledik ve bilâd-ı küffâr isimleri dahi yazılup Bosna kenârları vukū‘u üzre tahrîr 
olundu vakt-i hâcetde reh-nümâ olmağa kifâyet eder sahîfe budur.

[4a] [Harita]

[4b] şerh-i Sahîfe 

Bu sahîfede mersûm olan Akdeniz, Bahr-i Muhît’den gayrı rub‘-i meskûnda 
vâki‘ olan altı denizin a‘zamıdır. On beş8 derece tûl otuz derece arzda vâki‘ 

8 Bütün Tuhfetü’l-kibâr nüshalarında “on derece” şeklindedir. Burada neşredilen TSMK, R. 1192’de 
derkenarda “sahh” yazılarak “beş” ilave edilmiştir.
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Sebte Boğazı’ndan şarkda Şâm sevâhiline varınca yetmiş derece tûle dek 
mümted olur. Sevâhil-i cenûbiyyesi Fes9 ve Telemsan ve Cezayir ve Tunus ve 
Mehdiye ve Cerbe ve Trablus-ı Mağrib ve İskenderiye-i Mısır ve Dimyat’dır. 
Mağrib ve Arab yakası Arîş’de tamâm olur. Sevâhil-i şarkiyyesi Gazze ve Akka 
ve Beyrut ve Trablusşam ve Payas’dır. Sevâhil-i şimâliyesi Silifke ve Anamur ve 
Alâiye ve Antalya ve Tekir Burnu’ndan dönüp İzmir önünden Boğaz’a gelince 
Anadolu kenârlarıdır. Bozcaada önünde tamâm olur. Boğaz’dan içerisi İstan-
bul Boğazı’na gelince devri yedi yüz mîl tûlânî bir küçük deryâdır. Kapudağı, 
Mihalıç, Mudanya, Gemlik Körfezi ve İznikmid Körfezi, İstanbul, Çekmece, 
Gelibolu mezbûr denizin sevâhilidir. İçinde Marmara ve Emîr Ali ve Kızıl 
adalar vâki‘ olmuşdur. Boğaz’dan taşra Rumeli kenârları, Eceovası, İnöz, Ka-
vala, Ayanoroz, Lonkoz, Kesendire, Selanik Körfezi, Koloz10 ve İzdin körfez-
leri ve Eğriboz, Atina ve Mora’dan Anabolu ve Menekşe Burnu ki Anadolu’da 
Tekir Burnu nice ise Rumeli’nde bu dahi öyle köşeler ve güzergâhdır. Karadan 
deryâya girüp Girid cezîresinin şarkī ve garbî uçları bu iki burunlar önüne 
mümted olup sâyir Akdeniz cezîreleri ekser bu ortada [5a] vâki‘ olmuşdur. Ol 
ecilden bu ortalığa Adalar Arası derler. Mezbûr adalar cümle Venedik’den ve 
Cenevizli’den alınup ancak ortada İstendil adası Venedik elinde kaldı. Ol dahi 
selefde alınmış iken berây-ı maslahat Menekşe Kal‘ası ile istibdâl olundu. Bu 
adaların isimleri ve resimleri yazılmışdır. Şerhi tatvîle mü’eddî olmağla yazıl-
madı. Zîrâ maksûd Arnavud ve Bosna sevâhilini beyândır. Menekşe Burnu’n-
dan Mora kenârları dönüp Manya ve Moton ve Holomuc burunlarını geçüp 
Badra’da tamâm olur. Cümlesi iki yüz mîl kadar mesâfedir.

Mora Kenârında Venedik Cezîreleri 

Zikr olunan kenârlara karşu Venedik’e tâbi‘ adalar bunlardır. Cezîre-i Çuka 
Menekşe Burnu’ndan on beş mîl lodosa devri altmış mîl bir cezîredir. Muhkem 
kal‘ası vardır. Cezîre-i Zaklisa Holomuc Burnu’ndan on beş mîl batıya devri 
seksen mîl bir dağ cezîredir. Muhkem kal‘ası vardır.

9 Fas.
10 Golos, Volos. 
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Arnavud Bilâdı Kenârları 

Atlas’da bu memleket Albanya yazılur. İnebahtı Körfezi ağzında Preveze elli altı 
mîl, andan Delvine önü seksen mîl, andan Avlona altmış mîl, andan Drac yüz 
mîl, andan Nova yüz mîldir. Bu kenârlarda evvelâ Ayamavra Adası’nın İncir 
Limanı’ndan dolaşup Narda Körfezi ağzında Preveze Kal‘ası vâki‘ olmuşdur. 
Ba‘dehû Parga denize havâle yüksek yerde Venedik’e tâbi‘ bir hisârdır. Ardı 
Mazarak Dağı sengistân yerler olup karayel tarafı akarsu değirmenler ve kar-
yelerdir. Ba‘dehû Çanak Limanı Körfez adasına karşu meşhûr limandır. Hâlâ 
anda bir hisâr binâ olunup isâbet buyuruldu. [5b] Andan geçicek deniz kulağı 
dalyanlı bir göl vardır ki ağzında Venedik’ün bir hisârını ol diyâr gāzîlerin-
den biri bu esnâlarda aldığı şâyi‘dir. Ba‘dehû Drac Burnu’ndan poyraza Leş 
ve İskenderiye ve Ülgün ve Bar ve Boduva11 ve Nova hisârları vardır. Hisâr-ı 
mezbûr Kotor Körfezi ağzında “yeni hisâr” ma‘nâsına Kastelnova derler bir 
hisârdır ve körfez on sekiz mîl içeri girüp nihâyetinde Venedik’e tâbi‘ Kotor 
Kal‘ası Memâlik-i Mahrûse içinde vâki‘ olmuşdur. Bir dağ dibinde iki tarafın-
dan nehir akar muhkem hisâr olup fethine himmet olunmamışdır.

Bu Kenârlara Karîb Cezîreler 

Evvelâ İnebahtı Körfezi ağzının karşısında Kefalonya adaları iki cezîredir. 
Biri Büyük Kefalonya devri yüz elli mîl bir ma‘mûr cezîredir. Hisârı sâbıkā 
feth olunmuşiken Moton fethinden sonra Venedik müstevlî oldu. Mezbûr ada 
Zaklisa’dan yirmi mîl karayeledir. Küçük Kefalonya hisârsız poyraz tarafında 
bir adadır. Kefalonya’dan Ayamavra’nın İncir Limanı altı mîldir. Ba‘dehû Par-
ga karşusunda Bahşılar devri otuz mîl bir havâsı latîf  cezîredir. Kenâra on 
sekiz mîl tahmîn olunur. Ba‘dehû Delvine Sancağı’ndan Mazarak kenârlarına 
karşu Cezîre-i Körfez Parga’dan kırk mîl ve Çanak Limanı’ndan hisârı altı 
mîl yerde devri yüz doksan mîl bir ma‘mûr ve meşhûr cezîredir. Metîn ve muh-
kem hisârı kenâra karşu deryâ içinde binâ olunup bir cânibi karayadır. Selefde 
Albanya’ya hükm eyleyen mülûk-i Nasârâ’dan irsle bir avrata intikāl edüp 
[6a] hicretin sekiz yüz üç (1400-01) senesinde Venedik müstevlî olup hîle ile 
mezbûre elinden alup kal‘asını muhkem etdikden sonra Körfez Denizi’ne kilid 
ve bender ve donanma içün mecma‘-ı asker kıldı. Nefsinde cezîre-i mezbûre 
Bahr-i Körfez ağzına karîb yerde rasad-gâh olmağla Kemal Reis “Venedik’ün 

11 Padova.
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gözü makāmındadır" deyü fethini defa‘âtle merhûm Sultân Süleyman Hân’a 
arz edüp bi’l-âhıre dokuz yüz kırk üç (1537) senesinde pâdişâh-ı mağfûr varup 
berr ü bahrden muhâsara etdiler ve nice olduğu mahallinde gelecekdir.

Körfez Hisârı 

Bahriyye’de mastûr olduğu üzre devri üç mîle karîb bir metîn hisâr ve taşra 
varoşunda on sekiz bin kadar hânesi vardır. Bârûsu içinde kayadan iki depe 
üzerinde Venedik iki kal‘a binâ edüp zîr-i zemînden yol ve girîz-gâh etmişdir 
tâ ki birinden birine imdâd lâzım geldikde mümkin ola. Ve bârû etrafını deniz 
ihâta eder. Kal‘a önünde binâ olunmuş limanı vardır. Çekdirir gemiler girüp 
kalyonlar taşrada yatarlar. Körfez Cezîresi Burnu ile kenâr arası bir buçuk 
mîl bir boğazdır. Lâzım geldikde asker ol boğazdan geçer. Zikr olunan adalar 
taşrada Venedik’ün meşhûr cezîreleridir. Bunlardan gayrı Körfez Denizi içinde 
dahi vâfir adaları vardır. Ammâ Bahr-i Körfez12 mezbûr cezîreden altmış 
mîl aşağı Avlona kurbünde Karaburun ile karşı Pulya yakasında Santamarya 
Burnu altmış mîl bir boğazdan Venedik Körfezi dedikleri deniz yüz elli mîl arz 
ile yedi yüz mîl karayel üzerine [6b] Venedik şehrine varınca mümted olmuş-
dur. Bahr-i mezkûrun kenâr-ı şarkīsi Arnavud ve Hersek ve Bosna ve Hırvat 
kenârları, garbîsi Frengistân’da Talya iklîminden Lonbardiya13 ve Ankona ve 
Pulya Piyana ülkeleri kenârlarıdır.

Hersek ve Bosna Kenârları 

Sâbıkā zikr olunan Kotor Körfezi ağzında Nova Hisârı’nı geçdikden sonra on 
sekiz mîl karayel üzerine Dubrovnik Hisârı mahsûs ülkede müstakil harâc-
güzâr bir tâife meskenidir. Nâhiyeleri Hersek Sancağı’ndan Gabele ve Mostar’a 
muttasıl yer olup mezbûr hisârdan Şibenik iki yüz mîl yerdir. Bu mâbeynde 
Mostar Suyu üzerinde Gabele bir iskeledir. Kapudanı vardır. Karşısı Bırac 
ve Lezine14 derler Venedik’in iki tûlânî adaları vâki‘ olmuşdur. Gabele’den 
aşağı İspilit15 Venedik hükmünde meşhûr bender ve Bosna iskelesidir. Kilis 

12 Korfu Denizi.
13 Lombardia.
14 Lesina.
15 Spilit.
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dahi ana karîb karada mürtefi‘ yerde bir hisâr-ı metîndir. Yakınlarda Venedik 
müstevlî oldu, girü fethine sa‘y lâzımdır. Andan aşağı Şibenik kenâr-ı bahrde 
bir metîn kal‘a ve önü vâsi‘ limandır. Poyraz tarafından bir nehr-i [kebîr] gelüp 
ol limana dökülür. Hisâr-ı mezbûrun kara tarafında bir dağ havâlesi vardır. 
Tekeli Paşa ol mahalden döğmüşidi. Zadra Şibenik’den yirmi mîl aşağı bir 
metîn hisârdır. Ekser etrâfı deryâ, ancak karaya bir yolu vardır. Bu iki hisârın 
ortasında Nehr-i Kirka deryâya döküldüğü yerde Kal‘a-i İskradin vâki‘ olmuş-
dur. Nehr-i mezbûr Kilis ile Kirka sancakları arasını fasl eder. Bunların kılâ‘ına 
Venedik müstevlî olup almışdır. Bosna kenârları bunda tamâm oldu. Sûreti 
budur.

[7a] [Harita]

[7b] şerh-i Bilâd-ı Serhadd-i Küffâr 

Zadra’dan aşağı kenârda Novi16 ve Seyn17 kal‘aları vardır. Nemçe elindedir. 
Bunların ardı karada Ebrutse18 ve Bihke19 ve Todornovi Banaluka’ya ve Kos-
tanice’ye gider. Bunlar Hırvat serhaddidir. Ba‘dehû Zadra’dan Venedik şehri 
yüz elli mîl mesâfe olup arada İstirya ülkesinin üç tarafı deryâ bir tarafı kara 
murabba‘u’ş-şekl vâki‘ olmuşdur. Kenârlarında ve içinde vâfir kal‘alar ve şe-
hirler vardır. Kimine Venedik hükmeder ve ba‘zısı Nemçe beğleri elindedir. 
Andan aşağı Firyoli20 ülkesi ki Forum Culi21 dahi tesmiye olunur. Culyus 
Kayser22 Bâzârı ma‘nâsına bir büyük vilâyetdir. Birazı Venedik şehri ardına 
düşer. Nehr-i Sava ve Drava’nın menba‘ı bu ülke hudûdundadır. Ve bunda 
vâfir şehirler ve kal‘alar vardır. Ekserini Venedik zabt eder. Venedik’e sefer 
lâzım gelse bu ülkelere varılur. Lâkin cümlesinde imparatorun alâkası vardır. 
Bunların kal‘aları ve şehirleri tercüme etdiğimiz Atlas Minor’da mastûrdur.

16 Novigrad.
17 Segna, Senj.
18 Obrovac.
19 Bihac.
20 Tam adı Friuli-Venezia Giulia.
21 Forum Julii. Forum Julius. 
22 Jül Sezar. Asıl adı Gaius Julius Caesar. Roma İmparatoru (M.Ö. 100-44).
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Venedik şehri 

Atlas’da şerh olunduğu üzre kesîru’l-aded ma‘nâsına Venesya tesmiye olunur. 
Vineciya dahi derler. Takrîben altmış hurde cezîreleri müştemil bir şehr-i azîm-
dir. Körfez denizinin nihâyetinde göl gibi bucakda binâ olunmuşdur. Suları her 
altı sâ‘atde bir medd ü cezr eder. Şark ve cenûb tarafında denizin tuğyânını 
def‘ içün ba‘zı adalar sed gibi vâki‘ olmuşdur. Üç dört yerden deryâya yolu 
vardır. Bu şehir gerçi divâr ve hisâr ile ihâta olunmuş değildir. Lâkin deniz için-
de mevki‘i hasîn olmağla zarar ihtimâli ba‘îd gāyet emîn yerdir. Hâneleri arası 
yollar ve cedveller olup [8a] her yolda piyâde ve kayık gezüp hâne be-hâne 
hareket etmek mümkindir. Ol sular üzerinde taşdan ve ağacdan dört yüz elli 
kadar köprü vardır. Mezbûr yolların büyüğüne kanal derler şehri iki bölük eder. 
Ortasında acâyibden bir köprü binâ olunmuşdur. Sekiz bin kadar kayık şehir 
içinde muttasıl hareketde olup kiminin üzerinde sâye-bânı var, mükellefdir. An-
lara gondala derler. Ve şehrin çevresi takrîben sekiz mîl ihâta eder. Parokıyala-
rı23 ya‘ni mahallâtı altmış dörtdür. Umûm ve husûs binâları gāyet mürtefi‘ ve 
mükellef  ve isrâf  tarîkıyla müzeyyen olup husûsâ dört İncîl râvîlerinin biri olan 
San Marko kilisesi acîb ve garîb binâdır. Zî-kıymet ma‘denî taşlarla musanna‘ 
ve mükellef  yapılup içinin ekser yeri zer-i hâlis tılâ olunmuş ve hazînesine “va-
kıf ” deyü ağır bahâlu bî-kıyâs eşyâ konmuşdur. “Venedik şehri ve sâir kal‘aları 
ve gemileri anın vakfıdur” deyü pâ-bend-i ahmakān edüp bu dâm ve tezvîr 
ile nasârânın sagīr ve kebîrini kendülere musahhar kılmışlardır. Ve şehrin üç 
mükellef, biri birine muttasıl bâzârı vardır. Baş Bâzâr meydânında mezbûr ki-
lise vâki‘ olmuşdur. Ve sedler cânibinde iki azîm amûd dikilüp birinin üzerine 
San Marko alemi ve birinin üzerine San Tiyodoros24 heykeli nasb olunmuşdur. 
Alem-i mezbûr kanatlı arslandır ki mezbûr Marko bir hadîdü’l-lisân ve şedîd 
kimse olmağla vasfını müş‘ir sûreti sikke ve şi‘âr kılmışlar. Ve ol iki amûdun 
arası siyâset-gâhdır. Ve şehrin içinde Arsenale derler bir mükellef  cebehâne 
vardır ki çevresi [8b] iki mîl azîm metîn hisârdır. Anda deryâ seferi mühim-
mâtı her gün yapılup tecdîd olunur ve toplar dökülür. Bozulan donanmalardan 
ve deryâ korsanlarından aldıkları âlât ve esbâbı ve ba‘zı gemileri ve bayrakları 
anda koyup gelene gidene gösterirler.

23 Derkenar: “Parokıya, bir nevi papas hükûmetine derler, mahalle gibidir”. 
24 San Theodoros.
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Ahvâl-i Halk 

Venedik şehrinde takrîben üç yüz bin âdem ta‘dâd olunur ve bunlar üç mertebe 
üzredir. Evvelki mertebe ashâbına “Patrisi” derler meşâyıh ma‘nâsına. Mem-
leket ve hükûmet tedbîri anlarındır. Ve bunların başına “Doc” derler Duka 
ma‘nâsına25, hall u akde karışır lâkin cumhûr re’yi olmayınca bir işe kādir 
değildir. İkinci mertebe ashâbına “İstadinyo” derler. Kitâbet ve tahsîl ve zabt 
u rabt ahvâli anlarındır. Üçüncü mertebe ehl-i hıref  ve tüccârdır. Ve bunların 
devleti selefde bir zamân konsül hükûmeti idi. Mîlâd-ı Îsâ aleyhi’s-selâm’ın beş 
yüz elli beş senesinde tribinus ya‘ni kabîle başı oldu. Bunlar dahi iki yüz elli iki 
sene sürünüp mîlâdın yedi yüz yedi senesinde Dukalık oldu. Hâlâ târîh-i tah-
rîr-i kitâb ki hicretin bin altmış yedi senesi evâyilidir (Ekim 1656-Şubat 1657), 
Venedik Dukalığı ibtidâsından bu zamâna gelince dokuz yüz elli yıl olur. 
Ba‘dehû sâhib-i Atlas Mirkator bu şehri vâfir medh edüp dünyânın bir meşhûr 
şehri ve âlemin müşterek benderidir. Aktâr-ı arzdan ecnâs-ı muhtelife gelüp 
anda ticâret ederler. Halkının kesreti ve mâl u metâ‘ının vefreti kıyâsa gelmez. 
Anınçün ana Nasârâ “dünyâ cenneti” derler. Gerçi bin yıl kadar zamânda 
başına çok ser-encâm gelüp niçe masâyib gördü, lâkin aslâ bir târîhde bîgâ-
neler [9a] eline düşmeyüp kimseye mahkûm olmadı demişdir26 27. Kitâb-ı 
Âhar’da ki Frengî basma kal‘alar kitâbıdır, Venedik şehrini tasvîr ve şerhinde 
bu siyâk tahrîr olunmuş ki Venedik şehrinin evvel binâsını ba‘zı müverrihler 
kavlince mîlâdın dört yüz yirmi bir târîhindedir. Üngürüs tâyifesi hücûmundan 
karada sâkin oldukları Pataviya28 şehrini bırağup ol adalarda Venedik şehrini 
binâ etdiler. Ve birkaç nehir Lonbardiya ülkesinden gelüp şehir kurbünde 
denize dökülür. Ve şehrin zehâyiri kayıklarla ekser ol nehirlerden gelür. Bu 
makāmda Frengî kitâblar rivâyeti tamâm oldu. Ammâ Pîrî Reis Bahriyye’de 
eydür, deryâdan Venedik şehrine varmak isteyen gemiler evvelâ Peresne29 30 
şehrine varırlar. Venedik şehri andan öte yüz mîldir. Delîlsiz gidilmez. Zîrâ sığ 

25 Derkenar: “Nasârâ’da duka İslâm’da beğlerbeği pâyesindedir. Nihâyet Dukanın sikkesi olur”.
26 Derkenar: “Ol ecilden Venedikli kendi şehirlerini bir kız sûretinde resm edüp eline kılıç vermişler. 

Bu ana dek bikr olup halka kılıç gösterdiğini iş‘âr eder deyü dîvânlarına komuşlar”.
27 Tuhfetü’l-kibâr’ın TSMK. R. 1189’daki (vr. 15b-16a) nüshasında istinsah edildiği döneme ait bir 

sayfalık bir ilave bulunmaktadır.
28 Padova.
29 Derkenar: “Şehr-i mezbûr İstirya köşesinde bir kal‘adır”.
30 Parenzo. Piri Reis’in Kitâb-ı Bahriye’sinde “Pıranse” şeklindedir (Süleymaniye Ktp. Ayasofya Kitaplı-

ğı, nr. 2612, vr. 202a, yay. Tarih Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1988).
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yerler vardır. Yolu bulmağa şehr-i mezbûrdan delîl alurlar ve iskandil ile Marko 
Çanlığı görününce giderler. Çanlık bir mürtefi‘ kulledir evvel görünür, ba‘dehû 
şehir göründüğü yerde demir bırağırlar. Şehirden sandal ile bir delîl dahi gelür. 
Ve önüne düşüp sefîneyi şehre alur gider. Taşradan gelen kulağuzluk etmek 
memnû‘dur. Ve hem sedd-i boğazları medd ü cezr ile dâimâ açılup kapanma-
dadır. Ve bu şehrin sakkā gemileri vardır. Suyu gemiye tekne gibi doldurup 
getirirler. Ve ölçek ile satarlar. Ve şehr-i mezbûr etrâfından gāyet vâfir balık 
çıkar. Mahsûs kefgîr-misâl balık kayıkları vardır. Su içinde diri balığı gezdirüp 
sokaklarda bey‘ ederler. Ve şehrin şark tarafında bir ada vardır Muran derler 
billûr camlar ve sırça işleri anda işlenür. 

Talya ve Fransa ve ispanya Kenârları

[9b] Venedik şehrini geçdikden sonra Ankona ve Peştiye31 ve Mafrodonya32 
ve Prindiz33 ve Taranda Burnu34 ve Santamarya Burnu35 ki Venedik Denizi 
ağzı bunda tamâm olur andan dönüp garba Taranta36 ve Roşne Körfezi37 ve 
Kotoron Burnu38 ve İspertevinti39 ve Rice Burnu40 ki karşısı Cicilye41 adasın-
dan Mesine[‘ye] düşer. Mâ-beyn İstanbul Boğazı gibi akındı ve dardır. Andan 
Anabolu42 ve Gāzî Burnu43 ve Roma Suyu44 ki şehir biraz içeri karadadır. Ve 
Pinten45 ve Ligorna46 kal‘aları ki Florensiya47 ülkesinden olup Papa ülkesi ile 

31 Peschici (Alessandro Bausani, “l’Italia nel Kitab-ı Bahriyye di Piri Reis”, Eurasiatica, Quaderni del 
Dipartimento di Studi Eurasiatici Universita degli Studi di Venezia, Venezia 1990, s. 14-15). 

32 Manfredonia (Bausani, l’Italia, s. 25-26).
33 Brindisi (Bausani, l’Italia, s. 26). 
34 Otranto (Bausani, l’Italia, s. 26-27, 55).
35 Santa Maria (Bausani, l’Italia, s. 27, 55).
36 Taranto (Bausani, l’Italia, s. 28, 57).
37 Golfo di Rossano (Bausani, l’Italia, s. 29, 58). 
38 Crotone (Bausani, l’Italia, s. 29-30, 59).
39 Spartivento (Bausani, l’Italia, s. 31, 61). 
40 Reggio (Bausani, l’Italia, s. 32).
41 Sicilya.
42 Pulya Anabolusu, Napoli di Puglia (Bausani, l’Italia, s. 32-33, 62).
43 Cape Gaeta. (Mitchell, terc., History of  the Maritime Wars, s. 10).
44 Tiber. (Mitchell, terc., History of  the Maritime Wars, s. 10).
45 Pantan. (Mitchell, terc., History of  the Maritime Wars, s. 10).
46 Livorno.
47 Firenze.
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sınurdâş müstakil dukalıkdır. Andan aşağı Ceneviz başka hükûmet ve Milan ile 
sınurdâşdır. Ba‘dehû Sagona48 ve Nitse49 ve Akvamort50 ve Marşilya51 kenâr-
ları Fransa ülkesine düşer ve Perniyan52 ve Danya53 ve Parşelona54 ve Tartuze55 
ve Kartacina Burnu56 ve Malaka57 ve Septe58 karşısı Cebel-i Feth59 İspanya 
kenârlarıdır. Atlas’da Katalonya60 ve Aragonya61 ve Valensiya62 ve Endülüsya63 
kenârları yazılur. Ba‘zı muhtasarâtda hesâb olunduğu üzre cümle Rumeli ve 
Frengistan kenârları sekiz bin kırk yedi mîl ve Anadolu ve Arabistan ve Mağrib 
kenârları64 beş bin on mîl ki mecmû‘u on üç bin elli yedi mîl mesâfe olur. 
Bu ortalıkda Sardinye, Korsika, Minorka, Mayorka, Yabse65, Malta, Girid, 
Kıbrıs, Rodos adaları meşhûr adalardır. Selefde Rodos’dan gayrısı cümle feth 
olunmuşdu. Hâlâ Kıbrıs ile Rodos’dan gayrısı küffâr elindedir. Girid’in dahi 
henüz fethi tamâm olmadı. Allâhu Te‘âlâ an-karîb [10a] itmâmını müyesser 
eyleye. Mukaddime bu makāmda tamâm oldu. Min-ba‘d kısm-ı evvel zikrine 
şurû‘ olunur.

48 Savona, Livorna’da liman şehri.
49 Nice, Nis şehri.
50 Günümüzde Rhon.
51 Marseille.
52 Perpignan. Günümüzde Fransa’ya ait bir şehir.
53 Piri Reis’in Kitâb-ı Bahriye’sinde “Denye” şeklindedir (Ayasofya Kitaplığı, nr. 2612, vr. 303a).
54 Barcelona.
55 Tortosa.
56 Cape Cartagena.
57 Malaga.
58 Ceuta.
59 Gibraltar. Türkçe karşılığı Cebel-i Târık. Kitâb-ı Bahriye’de aynı yere Cebel-i Feth (vr. 306a) denil-

mektedir.
60 Catalonia.
61 Aragon.
62 Valencia.
63 Andalusia.
64 Derkenar: “Bunların nice feth olunup ne keyfiyetle alındığı Fezleke nâm târîhimizde ve Cihân-

nümâ’da beyân olunmuşdur”.
65 İbiza.

M E T i n 87

www.tuba.gov.tr



www.tuba.gov.tr



Kısm-ı Evvel

Selefde geçen donanmalar ve fütûhât ve bahre müteallık gazavâtdandır ki 
numûne içün kütüb-i tevârîhden cem‘ ü telhîs olundu. Kısm-ı mezbûr niçe 
faslı müştemildir.

Fasl-ı Evvel
Hayreddin Paşa zuhûr edince Devlet-i Aliyye kapudanları evâyilinde ve 
ba‘zı selâtînin ve serdârların deryâ seferleri ve cengleri ahvâlindedir. 

Tenbîh Hafî olmaya ki bu devlet-i ebed-peyvendin evâyilinde merhûm ve 
mağfûr Ebu’l-feth Sultân Mehmed Hân zamânına gelince ekser vekāyi‘-i 
hurûb ve kıtâl karada olan küffâr hisârlarını kal‘ u kam‘ ve istîsâle müteallık 
olup deryâ seferlerine ve Frenk tâyifesi cengine henüz âheng olunmamışidi. 
Gerçi Sultân Murâd-ı Sânî zamânında ba‘zı kenârlara ve yakın cezîrelere 
ta‘arruz olundu deyü nakl ederler lâkin mu‘teddün-bih değildir. Feth-i Kos-
tantıniyye’den sonra iktizâ edüp berreyn ve bahreyn kabza-i tasarrufa alınup 
Rumeli ve Anadolu sevâhilinde ve Akdeniz cezîrelerinde olan husûn ve kılâ‘ı 
teshîr içün tertîb-i sefâyin ve donanma mühimmâtını tedbîr lâzım geldi. Ev-
velâ İstanbul hisârını yalnız kara cânibinden muhâsara, teshîr bâbında çendân 
te’sîr etmeyüp deryâ tarafından dahi hücûm içün gemiler tertîbi mühimm 
oldukda bu mühimmi temşiyet içün Baltaoğlu Süleyman Beğ ser-kâr nasb 
ve ta‘yîn olunup bir rivâyetde Südlüce ardında müceddeden gemiler binâ ey-
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ledi. Tâcü’t-tevârîh rivâyeti üzre [10b] Rumeli Hisârı ardında tertîb-i sefâyin 
eyledi ki bu Devlet-i Aliyye’de Evvel Kapudan mezbûr Süleyman Beğ’dir. 
Zîrâ İstanbul fethinden mukaddem Gelibolu tersânesinin ahvâli ve kapudanı 
tevârîhde yazılmamışdır. Hâlâ hisâra karîb bir liman mezbûr kapudana nisbet 
ile zikr olunur. Kitâb-ı mezbûrda mastûrdur ki “Ol zamân İstanbul ile Galata 
meyânını kat‘ eden Haliç üzre zincîr çekilüp memerr-i süfün mesdûd olmağın 
ol cânibe gemi geçirmek imkân-ı âdî hayyizinden dûrdur” deyü Yeni Hisâr 
cânibinden gemiler sürüp Galata ardından nakl fermân olundukda ilm-i cer-
rü’l-eskāl mâhirlerinin hayret-efzâ tedbîrleriyle bahrden berre çeküp edhân ile 
terbiye olunmuş kızaklar üzre kuru yerde gemileri yürüdüp deryâya indirdiler. 
Ve içine metrisler kurup ebtâl-i ricâl ile mâl-â-mâl oldukda hisâra hücûm edüp 
dilîrâne cengler ile küffârı şaşırdılar. Bi’l-âhıre bu tedbîr-i dil-pezîr şehri teshîre 
bâ‘is oldu. Bu feth-i hâkānîden sonra vâki‘ olan deryâ seferleri ve serdârları bu 
tertîb üzredir.

Sefer-i inöz 

İstanbul fethinden sonra Ferecik kādısı “İpsala ve Fere halkı İnöz kâfirlerinün 
şerr ü şûrundan bî-huzûrdur” deyü arz etmek ile ol mahzûlleri istîsâle azm-i 
hümâyûn mukarrer olup Has Yunus der-i devlete getürüldü. Buyurdular ki 
İnöz fethine azîmetim vardır. Gerekdir ki ale’t-ta‘cîl hâzır bulunan azabları 
cem‘ edüp on pâre kadırga donadup [11a] ol cânibe şitâb edesin ve mahall-i 
teveccühü ol karye varmayınca bir ahade iş‘âr etmeyesin. Ben dahi asker-i 
zafer-rehber ile karadan sefer ederim. Yunus Beğ dahi hasbe’l-me’mûr keştîye 
girüp deryâya saldı ve müsâ‘ade-i rûzgâr ile zamân-ı yesîrde vâsıl olup hisârı 
muhâsara eyledi. Eğlenmeyüp a‘lâm-ı zafer-encâm-ı Sultânî dahi nümâyân ol-
mağın küffâra dehşet müstevlî olup istîmânile hisârı verdi. İnöz mukābelesinde 
Taşöz nâm cezîrede bir kal‘a dahi var idi. Fermân-ı Sultânî ile Yunus Beğ 
varup ol hısn-ı hasîni feth etdi.

Sefer-i Amasra ve Sinob ve Trabzon 

Sekiz yüz altmış dört (1460) sâlinde Karadeniz sevâhili kılâ‘ından Amasra 
Hisârı fethine [Ebu’l-feth Sultân Mehmed Hân] kendileri karadan gidüp der-
yâdan donanma gönderdiler. Ba‘de’t-teshîr İsfendiyaroğlu İsmâîl Beğ taht-ı 
hükmünde olan Sinob fethini murâd edüp sene-i mezbûrede Vezîria‘zam 
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Mahmud Paşa yüz pâre bâd-peymâ kadırgalar donadup dilîrân-ı deryâ hurûş 
ile Trabzon semtine sefer âvâzesin bırağup Sinob üzerine gitdi. Karadan dahi 
asker-i zafer-rehber varup Sinob’u berren ve bahren muhâsara eylediler. Emîr 
İsmâîl bi’l-âhıre [nâçâr] hisârı verüp atebe-i ulyâya ilticâ eyledi. Kastamonu 
dahi zabt u teshîr olundukdan sonra Trabzon fethi semtine atf-ı inân kıldılar. 
Deryâdan Donanma-yı Hümâyûn varup karadan dahi râyet-i nusret-âyet 
nümâyân oldukda taleb-i emân ile teslîm-i hisâr eylediler. [11b]

Latin dilinden Türkî’ye terceme etdiğimiz Frengî târîhde eydür İsmâîl Beğ 
yakında bir değirmi sefîne binâ etdirmişdi ki dokuz yüz fuçı alurdı. Pâdişâh 
ol keştîyi İstanbul’a gönderdi. Ve bu asırda Aragonya pâdişâhı Alfonsoz66 bir 
büyük gemi binâ etmişidi ki dört bin fuçı alurdı. Venedik halkı [dahi bu esnâ-
da] Ceneviz ile sulh etdikden sonra büyük gemiler binâ etmeğe başladılar. Ve 
mezbûr Alfonsoz [ba‘dehû] iki gemi dahi binâ etdirdi ki bir târîhde o kadar 
[büyük] gemiler görülmemiş idi. Lâkin anları isti‘mâl edemeyüp iskelede biri 
birine urup bozdular. Ol ecilden Sultân Mehmed [Hân] dahi bir büyük 
gemi binâ etdirdi ki üç bin fuçı alurdı. Lâkin indirirken iskelede gark olup 
mi‘mârı firâr etdi. Ve fuçı Bahr-i Muhît gemilerinde kıyâs ve ıstılâhdır. Taşrada 
gezen gemileri anınla misâha ederler.

Sefer-i Midillü 

Sekiz yüz altmış altı (1462) sâlinde [Pâdişâh-ı İslâm] Eflak seferinden dönüp 
Midilli Cezîresini teshîr dâ‘iyesiyle Gelibolu cânibine geldiler. Donanma-yı 
hümâyûn tertîbi fermân olunup İstanbul’da olan keştîler geldi ve bâdbân açup 
cezîre-i mezbûre savbına revân oldular. Kendileri dahi kapukulu ve Anado-
lu askeri ile Gelibolu güzergâhından geçüp Ayazmend’e vardılar. Merâkib-i 
kûh-peyker Midilli etrâfında lenger bırağup asker-i zafer-rehber cenge âheng 
edicek cezîre hâkimi Paşa’ya gelüp istîmânla teslîm-i hisâr eyledi. Mâl u ıyâlin 
verüp vilâyetine gönderdiler. Cezîre zabt u kısmet olundu. Re‘âyâ yerinde ka-
lup [hâneleri] tahrîr etdiler. 

66 Alfonso V. (Alfonso the Magnanimous, 1396-1458).
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Sefer-i Eğriboz

[12a] Sekiz yüz yetmiş ikide (1467-68) Karaman seferinden mu‘âvedet etdik-
lerinde Venedik Cenarali67 altmışdan mütecâviz kadırga ile İnöz üstüne düşüp 
kādı ve hatîbini ve niçe müslümânları giriftâr ve ol etrâfı gāret etdiği arz olun-
dukda Donanma-yı Hümâyûn ihzârı içün Mahmud Paşa’ya Gelibolu San-
cağı tevcîh buyurulup sevâhil-i Osmâniye’de olan gemiler cem‘i müşârun-iley-
he tefvîz olundu. Cezâyir-i Yunâniye’den Eğriboz cezîresi Frenk tasarrufunda 
kalup ol reh-güzerden İslâm ehline çok zararlar müterettib olurdu. Cenaral 
şenâ‘atinde ehl-i cezîrenin imdâdı ve alâkası olduğu sebebden sekiz yüz yetmiş 
üç evâyilinde (Temmuz-Kasım 1468) dâver-i zafer-rehber bahr u berrden as-
ker sevk edüp Eğriboz hudûduna vardılar. Paşa-yı kal‘a-küşâ cânib-i deryâdan 
muhâsara esbâbını müheyyâ edüp yüzden ziyâde gemi ile cezîre etrâfını ihâta 
eyledi. Ve kesdikleri cisr-i memdûdun mevzi‘-i ma‘hûdunda keştîler üzre köprü 
bağlayup asker pîrâmen-i hisâra varup metrise girdiler. Bu esnâda Cenaral sek-
sen pâre kadırga ile hisâr imdâdına gelüp gürûh-ı İslâmı göricek lenger bırakdı 
ve nigâh-ı hasretle ırakdan bakdı. Murâdı bu idi ki hisâra yürüdükleri hînde 
bu tarafdan ol dahi yürüyüp hisâr fethin ta‘vîk ede. Yürüyüş günün bilmekiçün 
dil almağa kayıklar saldı. [Meğer] bir hizmet-kâr mürtedd olup kâfir gemile-
ri semtine teveccüh etmiş idi. Kayıkla gelen zebân-gîrler ol mürteddi bulup 
Cenearal önüne iletdiler. Üçüncü günü “yürüyüşdür” deyü münâdîler nidâ 
etdüğin bildirdi. Cenaral [12b] dahi ol güne muntazır olup mukābele esbâbı-
nı ihzâr eyledi. Bu cânibden dil alınduğı ma‘lûm olıcak böyle tedbîr olundu 
ki bilâ-te’hîr hisâra yürüyeler. Ol gece münâdîler erte yağma günüdür hâzır 
olun sadâsını ayyûka çıkarup askere tenbîh etdiler. Sabâh oldukda sipâh-ı za-
fer-penâh dahi izn-i yağma ile hisâra yürüyüp ihdâs etdikleri rahnelerden kâfire 
göz açdırmayup hisâra girdiler. İstihdâma sâlih olanı zincîre çeküp mâ‘adâsın 
kırdılar. Nukūd u emti‘a ecnâsından gāzîler eline bî-kıyâs nesne girüp mezîd-i 
iğtinâm ile muğtenim oldular. Nısf-ı nehârda burûc üzre dikilen râyât rahşân 
olduğu kâfirin manzûru olıcak te’essüf-künân bâdbân açup dümen çevirdi. Ve 
ol hısn-ı sedîd kabza-i tasarruf-ı pâdişâhîye girdi. [Cezîre kenârında] Kızılhisâr 
demekle meşhûr bir küçük kal‘a var idi ki küffârın hazînesi anda idi. Ol dahi 
feth olunup anda olan emvâli Hızâne-i Âmire’ye aldılar. Ve inşirâh-ı bâlle ma-
karr-ı hilâfete avdet etdiler.

67 Derkenar: “Cenaral deryâ kapudanına derler”.
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Sefer-i Kefe ve Azak 

Karadeniz sevâhilinde Kefe memleketi Frenk tasarrufunda ahd-i ba‘îdden 
berü kalmışidi. Kemâl-i hasânetinden mülûk-i Türk ve Tatar bâ-vücûd-i kurb-i 
civâr fethine kādir olmamışlar idi. Sekiz yüz seksen (1475) târîhinde şehriyâr-ı 
bülend-mikdâr [Ebu’l-feth Sultân Mehmed Hân] ol diyârı teshîr murâd edüp 
sipeh-dâr-ı kişver-küşâ Gedik Ahmed Paşa’ya emr etdiler ki gemiler i‘dâd 
edüp ol semte cihâda gide. Paşa[-yı kişver-küşâ] dahi kadırga ve at gemisi ve 
göke ve mavna aksâmından üç yüz gemi donadup zahîre ve esbâbın ihzâr ve 
yeniçeri ve azabın âmâde edüp huzûr-ı hümâyûna vardı. Pâdişâh hazretleri 
du‘â ve senâ ile Kefe cânibine irsâl buyurdular. [13a] Âyîn-i Osmânî üzre 
a‘yân u erkân [önüne düşüp] Gedik Ahmed Paşa’yı dîvân-ı âlîden kemâl-i 
haşmet ü dârât ile iskele cânibine getürüp kadırgasına bindirüp vedâ‘ etdiler. 
Paşa dahi yelken açup müsâ‘ade-i rûzgâr ile zamân-ı kalîlde Kefe sâhiline erüp 
[taşra çıkup hisârı] muhâsara eyledi. Küffâr cânından bîzâr olup [emânla] 
teslîm-i hisâr eyledi. Hızânesin bi’l-külliye pîşkeş çeküp bir cânibe gitdi. Hisârı 
zabtdan sonra levâhıkı teshîrine himmet etdiler. Azak ki memâlik-i Sakālibenin 
benderi ve vilâyât-ı şimâliye ma‘beri idi, alınup zabt olundu. Ba‘dehû Menküb 
muhâsara olunup darb-ı seyf  ve hüsn-i tedbîr ile ol dahi alındı.

Kefe halkına Hakk’dan erdi devlet
Ki oldu fethinin târîhi şefkat68

dediler.

Sefer-i Pulya 

Bundan akdem Gedik Ahmed Paşa ba‘zı sebeble [sadâret-i uzmâdan] ma‘zûl 
ve mahbûs iken İskenderiye seferi dönüşünde [bir takrîble] pâdişâh [Sultân 
Mehmed Hân] getirüp Avlonya sancağını vermiş idi. Sekiz yüz seksen dörtde 
(1480) Âsitâne’ye gelüp [livâ-i mezbûre karşısında İtalya ülkesinden] Pulya 
vilâyetinin Avlonya’ya kurb-i civârı takrîbi ile teshîri yesîr idüğün takrîr edüp 
asker istemeğin donanma-yı hümâyûn tertîbine fermân-ı âlî mukārin oldu. Ve 
sefer levâzımı diledüği kadar verilüp Rumeli ve Anadolu dilâverlerinden güzî-
de asker cem‘ edüp yeniçeri ve azab[dan birkaç bin nefer] bile koşuldu. Paşa 
dahi [asker-i mansûr ile] Pulya yakasına varup Otranda hisârını evvel vehlede 

68 Hicrî tarihle 880’e (1475) tekabül etmektedir.
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darb-ı destle alup sonra niçe hisârı dahi kimin cebren ve kimin tav‘an teshîr 
edüp âdemler kodu. Vilâyet vâlîsi Rayka nâm kâfir İspanya beğine ilticâ edüp 
asker aldı. Paşa dahi bir müddet Pulya’da [13b] ârâm edüp Sultân Mehmed 
Hân intikāli mesmû‘u oldukda ol diyârın nefâyis-i emti‘asından hedâyâ-yı cezî-
le ile Bâb-ı Sa‘âdet’e azîmet etdi tâ ki tehniyet-i cülûs hizmetini edâdan sonra 
ziyâde asker ve yarak alup Pulya kılâ‘ının bekāyâsını teshîr ede. Lâkin müyes-
ser olmadı. Zîrâ Rayka kâfir, Paşanın eyyâm-ı gaybetinde kırk pâre gemi ve 
asker ile sekiz yüz seksen altıda (1481) gelüp kal‘alar üzerine ale’l-gafle dökülüp 
muhâfazada olan guzâtın ekserin şehîd ve niçesin giriftâr edüp hisârları aldı. 
Ve bu gurûr ile Paşaya yetişmek tasavvurun edüp bir zamân deryâda pûyân 
oldu. Lâkin Paşa me’men-i selâmete vusûl ile hâ’ib u hâsir dönüp gitdiler.

Sefer-i Mota 

Pâdişâh-ı âlî-câh sekiz yüz seksen dörtde (1480) İskenderiye seferinden Dâ-
ru’l-hilâfe’ye geldikde Kocaeli Beğini otuz pâre kadırga pür-yarak mükemmel 
asker ile Kefe nevâhîsinde Azak Suyu kenârında kâfir tasarrufunda kalan Mota 
Hisârını fethe gönderdiler. Mukaddemâ Gedik Ahmed Paşa takdîm-i ehemm 
edüp hisâr-ı mezbûra el değmemişidi. Bu def‘a asker-i mansûr ol hisârı mahsûr 
etdikde zâbiti olan kâfir müdâfaadan ümîd kesüp emân dileyüp teslîm-i hisâr 
eyledi. Hisâr-ı mezbûr Rus ve Leh ve mu‘zamât-ı bilâd-ı şimâliye benderi idi.

Binâ-yı Hisâr-ı Bozca 

Sâhile karîb Bozcaadası kılâ‘ ve bıkā‘dan hâlî kalup deryâda gezen levendle-
rin melce’ ve me’vâsı olmuşidi. Fermân-ı pâdişâhî üzre sene-i mezbûrede ol 
cezîrede bir hısn-ı hasîn binâ olundu ve tavattuna rağbetleri olanlar tekâlîf-i 
dîvâniyye def‘i ile mu‘âf  kılınup etrâfdan çok kimse gelüp sâkin oldular. [14a] 
Ve Limnos69 cezîresi dahi hâlî iken ol zamân ma‘mûr kılındı.

Sefer-i rodos 

Menteşe sâhiline karîb Rodos cezîresinde sâkin olan küffârın ehl-i İslâma ezi-
yetleri bî-pâyân olduğu cihetden cezîre-i mezbûreyi teshîr mühimm olmağın 

69 Derkenar: “Limnos Limni adasıdır”.
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sekiz yüz seksen beşde (1480) Vezîr Mesih Paşa serdâr olup üç bin yeniçeri 
ve dört bin azab ve kapukullarından birkaç bölük bile koşulup Donanma-yı 
Hümâyûn ile gönderildi. İstanbul gemilerinden gayrı başka Gelibolu’dan alt-
mış pâre azîm kadırga, top ve tüfeng ile meşhûn idi göçüp Rodos cezîresine 
vardılar. Hisârı deryâ ve sahrâdan mahsûr edüp mukaddemâ himmetlerin der-
yâ cânibinde Arab Burgazı demekle meşhûr olan kal‘a fethine masrûf  kıldılar. 
Burc-ı mezbûr Hazret-i Mu‘âviye zamânında gelen asker-i mansûrun binâsı 
idi. Fethi müyesser olmayup cümle-i esbâb-ı muhâfazadan olmuşidi. Mesih 
Paşa deryâdan ol kal‘aya varınca köprü çekdirüp deryâ cânibinden dahi keştî-
ler ile muhâsara eyledi. Gāzîler cisr-i memdûddan kal‘a kenârına yürüyüp biri 
birinden müsâbakat etmeğin izdihâmdan köprü kırılup binden ziyâde âdem 
garîk-ı deryâ-yı adem oldu. Tekrâr gayrete gelüp bir def‘a dahi Rodos hisârı-
na yürüdüler. A‘lâm-ı İslâmdan yedi alem hisâr üzre nasb olunup taşra varoş 
mücâhidîn ile dolmuşidi. Asker-i hûn-rîz emvâl-i ganâyime dendân-ı tama‘ı 
tîz edüp yağmaya teveccüh etdiler. Mesih Paşa Rodos gibi bir bender şehir-
de mahzûn olan emvâl dest-zede-i sipâh olmasın deyü nidâ etdirdi ki Rodos 
hazînesi [14b] Hâssa-i Sultâniyedir, kimse gāret destini dırâz etmesün. Bu 
kelâm-ı bârid gûş-zed-i mücâhidîn oldukda taşra olanlar ikdâmdan mütekā‘id 
ve hisârda kalanlar imdâddan mütebâ‘id oldular. Küffâr bir yerden hücûm 
edüp içerde bulunan ekser askeri düşürdüler. Kastamonu beği Süleyman Paşa 
anda şehîd oldu. Mesih Paşa’nın bahli ve askerin tama‘ı hırmâna sebep olup 
bi’l-âhıre hisârdan el çekdiler. Ve der-i devlete arz u istîzân ile göçüp Bodrum 
hisârına vardılar. Anın dahi fethi müyesser olmadı. Askere destûr verüp der-i 
devlete geldikde Beşiktaş’dan Gelibolu Sancağı verilüp gemiler ile ol savba 
revâne oldu. 

Sefer-i Avlonya der-zamân-ı Sultân Bayezid Hân  
ba‘d-ez-feth-i Kili ve Akkirman 

Sultân-ı mûmâ-ileyh sekiz yüz seksen dokuzda (1484) Karadeniz’e donanma 
gönderüp kendiler dahi karadan varup Kili ve Akkirman hisârların feth etdiler 
ve sekiz yüz doksan yedi (1492) sâlinde “Üngürüs kralı mürd olup Belgrad 
vâlîsi inkıyâda va‘de etmişdir” deyü Semendire hâkimi Hadım Ali Paşa arz 
eyledikde ol tarafa azm-i hümâyûn mukarrer olup lâkin dürûğ-ı va‘de ihtimâli 
ile sıfru’l-yed rücû‘ olunmamak içün “Deryâdan asker varup Arnavud sevâ-
hilini gāret eylesün, Belgrad fethi müyesser olmazsa ol tarafa azîmet oluna” 
deyü Kapudan Güyegü Sinan Paşa’ya buyurdular ki üç yüz pâre gemi ile 
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Avlonya’ya vara. Esbâb-ı sefer âmâde oldukdan sonra Sofya tarafına teveccüh 
esnâsında kral-ı cedîd elçi gönderüp afv recâ etmeğin inân-ı azmi Arnavud 
tarafına döndürüp Manastır yolundan Depedelen’e vardılar. Davud Paşa ol 
etrâfı teshîre gönderilüp niçe diyârı gāret ve tahrîb [15a] etdikden sonra dön-
düler. Deryâ tarafından dahi donanma niçe yerleri gāret ve âsîlere îsâl-i hasâret 
etdi.

Sefer-i inebahtı 

Pâdişâh-ı nîk-baht [Sultân Bayezid Hân] cânib-i deryâdan Mora vilâyetlerine 
[ve İnebahtı’ya] zafer bulmak içün sefer tedârükünde olup neheng-âheng gemi-
ler binâsına fermân-ı kazâ-cereyân sudûr eyledi. Çün azîmet-i sâdıka İnebahtı 
fethine masrûf  idi. Ol evânda kapudan olan Davud Paşa-yı sânîyi ser-asker 
eylediler. Ve iki aded göke binâ etdirmişler idi ki her birinin tûlü yetmişer zirâ‘ 
ve arzları otuzar zirâ‘ idi. Ve sereni eşcâr-ı müte‘addideden müte’ellif  olup 
kutr-ı dâiresi dört zirâ‘ kaplama idi. Ve külek devresinde kırk müsellah mü-
bâriz oturup hadeng ve tüfeng ile ceng etmek müyesser idi. Amele ve sâni‘leri 
huddâm-ı Sultâniye ve esbâb ve âlât-ı binâ mahsûlât-ı Memâlik-i Mahrûse’den 
iken her birine yirmi bin filori sarf  olunmuşdu. Ba‘zı ehl-i vukūf  rivâyetinde 
mezbûr gökelerin bânîsi Yani nâm üstâd idi. Venedik’de binâ olunduğunu 
görüp mahâret tahsîl etmişidi. Ve mezbûr geminin iki kayalığı var idi. Biri 
kalyon kayalığı ve biri mavuna kayalığı. Her birinin yanlarında âdet üzre ikişer 
göz ki her birinde azîm toplar konmuşidi üst güvertesi şebeke urulup altında 
iki tarafa yirmi beşer kürek ki her birini dokuzar âdem çekerdi. Bu kürekler 
limanlıkda baş saldırmak içün ve illâ çekdirmek içün değil idi. Ve kıçda ikişer 
zevrak var idi. Kalyon kıçı gibi yapılmış, her birine ikişer bin âdem cengçi ve 
kürekçi konmuşidi. Birinin riyâseti Kemal Reis’e ve birinin [15b] Barak Reis’e 
inâyet buyuruldu. Ve barça ve kalyon ve kadırga ve kayık envâ‘ından üç yüz 
gemi dahi âmâde kılınup dilîrân-ı ceng-cû ile İnebahtı cânibine gönderildi. Ve 
pâdişâh-ı âlî-câh dahi dokuz yüz dört Şevvâli âhırında (9 Haziran 1499) Dâ-
ru’s-saltana’dan göçüp Edirne’ye vardıkda Rumeli beğlerbeğisi Mustafa Paşa’yı 
İnebahtı muhâsarasına yolladılar. [Mûmâ-ileyh ol havâliye vardıkda] muhâfızı 
olan kâfir haber gönderdi ki “Mâdâmki İslâm gemileri muhâsara-i hisâra yol 
bulmaya, hisârı teslîm etmeyesin” deyü Venedik hâkimi bize tenbîh etmişdir 
anunla amel ederüz. Mustafa Paşa cânib-i berri muhâsara edüp süfün-i islâ-
miyye vürûduna muntazır oldu. Lâkin bâd-ı muhâlif  esmek ile Donanma-yı 
Hümâyûn üç ay kadar deryâda kalup âkıbet Mora kurbüne geldikde bir bâd-ı 
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muhâlif  dahi esüp hezâr ızdırâb ile Moton karşısındaki cezîre limanına girüp 
yirmi gün dahi anda eğlendiler. Donanma halkı su ve zahîre kılletinden sıkılup 
sâhile çıkdıkda küffâr hücûmu ile hurûca mecâl bulmayup girü dönerlerdi. 
Galebe-i atş ile hâlleri müşevveş olup bir tarafdan Frenk keştîleri ile keşâkeşden 
hâlî değiller idi. Mora beği Halil Paşa donanmanın ızdırâbın ulak ile şehriyâra 
arz edüp mevkib-i hümâyûn İnebahtı kurbünde Çatalca Ovasında iken ulaklar 
vusûl buldukda fermân sudûr etdi ki Hersekoğlu Ahmed Paşa Anadolu askeri-
nin güzîdesi ile Mora’ya varup gemilere yâverlik eyleye. Ahmed Paşa isti‘câl ile 
Moton’a varınca bâd-ı murâdla gemiler ol limandan çıkup maksada [Avarin 
semtine] gitdiler. [Sonra] Ahmed Paşa gemiler beraberine erüp

[16a] boş

[16b, 17a] resim var

[17b] boş

[18a] Holomuc’da gemilere girdi.

Ceng-i Barak reis 

Donanma-yı Hümâyûn Moton’u ve Avarin’i70 geçüp Barak adasına geldikle-
rinde küffâr donanması [tekrar gelüp] guzât-ı İslâm gemilerine mukābil oldu. 
[Sâbıkā] küffâr Kemal Reis’den niçe zarar görüp sînelerinde kîne hadden 
efzûn idi. Yenişehir Beği Kemal Beğ Barak Reis gemisinde olmağın Kemal 
gemisi sanup üstüne üşdüler. İki tarafdan çok kimse gark-âb-ı helâke düşdü. 
İki göke her birinde biner kâfir ve bir mavna ve bir barça ki her birinde beşer 
yüz kâfir var idi. Barak Reis gemisini ortaya aldılar. Evvel vehlede mavuna ile 
barça sadme-i topa doymayup ka‘r-ı deryâya batdı. Ve içinde olan melâ‘înin 
ekseri boğulup halâsa şitâb edenleri çengeller ile [gemilere] alup esîr etdiler. 
Ol iki göke Barak Reis’in gökesine yapışup ceng mümted olıcak Barak Reis 
keştî-i küffâra revgan-ı neft ile ateş bırağup mel‘ûnları gemileri ile yakdı. Lâkin 
her-çend ki kendi keştîsini cüdâ etmeğe çalışdılar, ayırmak mümkin olmadı. 

70 Metinde (TSMK. R. 1192) yanlış olarak “Avarinleri” şeklindedir. Halbuki bu tarihte sadece bir 
Avarin kalesi bulunmaktadır ve ikinci kale Kaptanıderya Kılıç Ali Paşa tarafından 1572-1573’te 
yaptırılmıştır. Nitekim, Kâtib Çelebi bu kelimeyi daha sonra düzeltmiş olmalı ki, Tuhfetü’l-kibâr’ın 
diğer nüshalarında “Avarin” şeklinde geçmektedir ve “Moton” ilavesi bulunmamaktadır (Mütefer-
rika, vr. 9a; TSMK, R. 1189, vr. 31a; TSMK, R. 1190, vr. 16a; TSMK, R. 1194, vr. 12b; TSMK, 
R. 1195, vr. 15a; Mihrişah Sultan, nr. 304, vr. 12b; Lala İsmail, nr. 310, vr. 18a).
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Âhıru’l-emr bile yandı. Kemal Beğ, Barak Reis ve Kara Hasan ve beş yüz 
kadar dilâver ol vartada şehîd oldular. Ol gemiden deryâya düşen mücâhidleri 
kayıklar ile cem‘ edüp yedi yüz kimse halâs oldu. Kâfir gökelerinin ikisi bile 
yanup içlerinde olan küffârın garîk ve harîkından gayrı rûy-ı deryâda dest ü 
pâ uran mehâzîlden yedi yüz kâfir katl olundu. Ve ol iki gökeye mu‘âvenete 
gelen bir kalyon alınup kâfirin bend etdiler. Ve ol ceng mahallinde olan ada 
bu takrîb ile Barak adası tesmiye olundu. Ba‘dehû Frenk’in yüz [18b] elli 
pâre gemileri İnebahtı halîcinin medhalini bağlamışlar ve boğazda toplar ko-
yup sedd-i râh-ı erbâb-ı cihâda âmâde olmuşlar idi. Süfün-i İslâmiyye gelüp 
halîcden ubûr sadedinde iken topa tutdular. [Bu mahalde dahi azîm ceng 
olup niçe namdâr düşdü.] El-kıssa: Küffâr ile bir def‘a Moton kurbünde olan 
limandan çıkdıkları hengâmda [ve Barak adasında] bir dahi İnebahtı halîcine 
girdikleri mahalde azîm cengler edüp âkıbet Hâdî-i tevfîk asker-i İslâma refîk 
olup kâfir gemilerin bozdular. [Bi’l-âhıre sedd-i râh eden kûh-peyker gemileri 
zîr u zeber edüp Boğaz’dan içeri girüp] ve Donanma-yı Hümâyûn İnebahtı 
önüne revâne olup sefâyin-i İslâm hisârın cânib-i bahrîsini dahi ihâta edüp 
içinde olan dilâverlerin niçesi çıkup burc-i hisâra nasb-i a‘lâm edicek mahsûr 
olanlar va‘d-i sâbıkları üzre kal‘a miftâhını Mustafa Paşa’ya gönderüp do-
kuz yüz beşde (1500) çıkup gitdiler. Ve hisâr zabt olunduğu der-i devlete arz 
olundu. Ahmed Paşa dahi gemiden çıkup Donanma-yı Hümâyûn Germe’ye 
karîb Umur Beğ Limanı’nda kışla fermân olundu. Mevkib-i hümâyûn göçüp 
Edirne kışlağına gitdi.

Sefer-i Moton ve Koron 

Mora Cezîresinin ekseri Sultân Mehmed Hân zamânında alınup kenârda 
Moton ve Koron hisârları [küffâr elinde] kalmışidi. Anların fethi içün Preveze 
Beği Mustafa Beğ’e fermân olundu ki bahâra dek kırk pâre sefîne ihzâr edüp 
donanmaya mülhak ola. Mustafa Beğ dahi vasat-ı tâbistânda yirmi mavna 
yapdırup yirmisin dahi kurmuşiken nâ-gâh bir şeb-i târda küffâr keştîleri gelüp 
cümlesin ihrâk etdiler. Mustafa Beğ nâ-tamâm olan gemiler itmâmına ikdâm 
eyledi. Bu esnâda Üngürüs ve Leh ve Çeh cânib-i berden [19a] ve Frenk der-
yâdan Memâlik-i İslâmiyeye hücûma ittifâkları der-i devlete arz olundukda 
Ya‘kūb Paşa’yla nâmdâr beğler on bin piyâde ve yirmi bin süvâr İnebahtı’da 
kışlayan gemiler termîmine imdâda gönderilüp bahârda donanma ile Moton 
önüne varmak fermân olundu. Hünkâr dahi dokuz yüz beş Ramazân-ı şerîf 
evâyilinde (31 Mart-9 Nisan 1500) Edirne’den kalkup Mora’ya vâsıl oldu. 
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Ya‘kūb Paşa’nın gemiler ile Moton üzerine geldiği der-i devlete ma‘rûz olıcak 
on sekiz gün Londar’da ârâmdan sonra göçüp Moton hisârı pîrâmenine geldi-
ler. Berr ü bahrden asker ihâta eyleyüp top-ı kal‘a-kûb ile burc u bârûsun yere 
dökdüler. Fethi karîb olmuş iken küffâr donanması gelüp âheng-i ceng etdiler. 
Asker-i İslâm Frenk gemilerinin ikisin alup içinde olan küffârı kal‘aya karşu 
siyâset etdiler. Ve bir mavunasın baturup niçe gemilerin dahi yakdılar. Kal‘aya 
zafer sadedinde iken Venedik’den dört kadırga gelüp âlât-ı ceng ile birkaç bin 
tüfeng-endâz Frenk ile hengâm-ı asırda ale’l-gafle meyân-ı sefâyin-i İslâm-
dan geçüp getirdiklerini derûn-ı hisâra bırakdıkdan sonra ol dört kadırgayı 
yakdılar. Bu ahvâl ma‘rûz-ı dergâh olıcak Pâdişâh donanma nigehbânlarına 
hışımla buyurdular ki anlar ol gelen eşyâyı nakle iştigālde iken yürüyüş edeler. 
Anadolu beğlerbeğisi Sinan Paşa açduğu gedikden nerdübânlarla burûca urûc 
edicek sâir asker dahi yer yer yürüyüp hengâm-ı asırdan ısfırâr-ı şemse dek bir 
mertebe muhârebe etdiler ki bir asırda vâki‘ olmadı. [Ol esnâda] Hisâra od 
düşüp kâfirler [19b] şaşıcak ehl-i İslâm hisârı alup küffârı kılıçdan geçirdiler. 
Bu feth dokuz yüz altı Muharreminin on dördünde (10 Ağustos 1500) vâki‘ 
oldu. Koron fethine Ali Paşa karadan donanma ile Kapudan Paşa deryâ-
dan gönderildi. Ali Paşa Anavarin muhâsarasın takdîm edüp içinde olanlar 
gitmeğe icâzet şartıyla kal‘ayı teslîm etdiler. Andan Koron’a varup ânın dahi 
halkı istîmânla hisârı verüp mâl u ıyâlleri ile Frengistân’a gitdiler. Pâdişâh-ı 
âlî-câh Dâru’s-saltana’ya avdet edüp Ali Paşa İstefe fethine âzim iken küffâr 
bir tarîkla Anavarin hisârını alduğu ma‘lûmu olıcak üzerine ılgar etdi ve ahvâli 
der-i devlete bildirüp cânib-i deryâdan a‘dâ imdâdını kat‘ içün birkaç kadırga 
istedi. Pâdişâh-ı âlem-penâh otuz pâre kadırga ile Kemal Reis’i irsâl etdiler. 
Anavarin önüne geldikde kal‘a limanında olan gemilere hücûm edüp hamle-i 
ûlâda kâfirin sekiz pâre gemisin alup içindeki kefereyi kırdılar. Paşa ile gelen 
dilâverler dahi bâlâ-yı burûca urûc edüp zâbitlerini esîr ve üç bin kadar kâfiri 
tu‘me-i şemşîr etdiler ve hisâr zabt olundu.

Sefer-i Midilli 

İnebahtı ve Moton ve Koron Venedik elinden nez‘ olunduğuna intikām içün 
Fransa pâdişâhından istimdâd edüp ol dahi gemiler donadup birâderzâdesin 
serdâr edüp Venedik donanmasına koşdu. Cümle iki yüz pâre kadırga ile 
dokuz [yüz] yedi Rebî‘ülevvelinde (Eylül-Ekim 1501) Midilli üstüne geldiler. 
Şehzâde Sultân Korkud âgâh olıcak sekiz yüz merd ile bir ağasını Ayazmend’e 
gönderüp andan [20a] gemiler ile bir şeb-i târîkde Karasi Beği ve askeri 
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mu‘âveneti ile geçüp küffâr sufûfun hark ederek hisâra girdiler ve ağası şehîd 
oldu. Bu haber-i hâ’il sem‘-i hümâyûna vâsıl olıcak hengâm-ı şitâda, hâzır 
bulunan keştîleri asker ile doldurup Hersekoğlu Ahmed Paşa’yı serdâr et-
diler. Anadolu beğlerbeğisi Sinan Paşa’ya dahi emr olundu ki eyâleti askeri 
ile donanmaya mülhak ola. Ahmed Paşa Cumâdelûlâda (Kasım-Aralık 1501) 
Midilli kurbüne erişdikde küffâr hisâra yürüyüş eylediler. Fransa serdârı hisâra 
duhûlde müsâbakat etmeğin İslâm gāzîlerinden bir dilâver gebr-i mezbûru 
katl edüp kellesin kulleye dikdi. Fransa askeri serdârları başını görüp firâra 
yüz tutdular. Venedik askeri dahi anları görüp keştîlerine süvâr olup memle-
ketlerinden yana kaçdılar. Ta‘mîr-i hisâr Anadolu beğlerbeğisine ısmarlanup 
Ahmed Paşa Âsitâne’ye rücû‘ etdi. Mezbûr Ahmed Paşa dokuz yüz on ikide 
(1506) vezîria‘zamlıkdan kapudan olup beş yıl sürdü. On yedide (1511-12) girü 
vezîria‘zam oldu.

Sebeb-i Avârız 

Menkūldür ki bu sefer, avârız ve kürekçi azab vaz‘ı hudûsüne sebeb oldu. Bun-
dan akdem re‘âyâya bu teklîf  olmamışidi. Bundan sonra ile’l-ân icrâ olunup 
re‘âyâdan sâl be-sâl alınur.

Mütâreke 

Çün Venedik gemileri deryâda İslâm askeri ile başa çıkamayup Midilli inhizâ-
mından sonra zarûrî sükût ve kasd-ı intikāmdan tekā‘üd etmişidi. Beri tarafda 
dahi ba‘zı avârız hasebi ile mütâreke evlâ görülüp min-ba‘d donanma ile berr 
ü bahrden bir diyâra hücûm olunmayup [20b] ancak Memâlik-i Mahrûse 
muhâfaza olunurdu. Diyâr-ı şarkda Acem Şâhları Devleti zuhûr edüp Râfızîler 
ihtilâli ve Sultân Bayezid Hân’ın pîrlik hasebi ile inzivâsı vükelânın ihmâline ve 
mizâc-ı devletin sû’-i hâline bâ‘is olup Sultân Selim Hân’ın cülûsundan sonra 
takdîm-i ehemm mesleğine sülûk edüp zararı kâfirden eşedd olan sürh-ser 
tedmîrine ve diyâr-ı Mısr u Şâm teshîrine mukayyed olmağla küffâr cânibi 
mütâreke üzre kalmışidi. Venedik ve Üngürüs küffârı dahi bu mütârekeyi cânı-
na minnet ve pençe-i guzâtdan selâmeti ganîmet bilüp aslâ hareket etmezidi. 
Sultân Selim Hân âzim-i ravza-i cinân olup nevbet Sultân Süleyman Hân’a 
geldikde berr ü bahrde Memâlik-i Mahrûse’ye inzimâmı münâsib olan yerler 
fethine şurû‘ eyleyüp karaya ve deryâya cihâd bâbını açdı. Ve ecdâdı zamânın-
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da berây-ı maslahat karâr-dâde olan mütârekeyi terk eyledi. Ve ikinci gazâda 
Rodos fethini aksâ-yı merâm kıldı.

Zikr-i tertîb-i donanma berây-ı rodos  
der-zamân-ı Sultân Selim-i Kadîm 

Çün dokuz yüz yirmi üçde (1517) memâlik-i Mısır teshîr olunup Dâru’s-sa‘â-
de’ye geldiler. Dokuz [yüz] yirmi beşde (1519) ol vilâyetin zehâyiri makarr-ı 
hilâfete nakl içün râh-ı sefer meftûh olmak lâzım gelüp vüzerâ-i sütûde-râ 
makarr-ı harâmiyân-ı deryâ olan Rodos kal‘asının teshîri tedbîrini şâh-ı 
kişver-küşâya arz edüp Donanma-i Hümâyûn ihzârına ve azab cem‘ine meş-
gūl oldular. Gerçi a‘yân ve erkândan sefer âvâzesi işidilür idi amma evzâ‘-ı 
pâdişâhîden [21a] aslâ ana müteallık hâlet fehm olunmazdı. İttifâk bir gün 
havâss-ı huddâm ile Ebâ Eyyûb-ı Ensârî ziyâretine gitdiler. Yâ Vedûd Tekke-
si’ne muttasıl kubbe-i refî‘a mukābelesine geldikde durup Fâtiha okudular. Zîrâ 
dâyelerinin mezârı idi ve deryâ tarafına bakup gördüler ki yeni binâ olunmuş 
kadırgalardan biri ki kapudana mahsûs idi, çekdirüp gelür. Hemân-dem ga-
zab edüp “Bu kadırgayı kimin emri ile deryâya saldılar, henüz sefer mukarrer 
olmadı” deyü Kapudan Ca‘fer Ağa’nın katline fermân etdiler. Vezîria‘zam 
Pîrî Paşa, “Yeni binâ olunan kadırgalardandır, imtihân içün deryâya salmışlar” 
deyü güçle teskîn eyledi. Dönüp vüzerâya itâb-âmîz hitâb edüp buyurdu ki 
“Semend-i azîmetim kişver-sitânlığa mu‘tâd iken bir kal‘a kam‘ına sarf  eder-
siz, kal‘a-küşâlık esbâbının ehemmi barutdur. Kaç aylık barutunuz vardır ve 
ihzâr-ı zâd u zevâde kılınmış mıdır.” Vüzerâ gerçi zahîre ve esbâb-ı seferden 
haber verdiler ammâ barut mikdârını beyânı ferdâya salup envâ‘-ı hacâlet ile 
gitdiler. Ertesi pâye-i serîr-i a‘lâya “Dört aylık barut vardır” deyü arz etdiler. 
Şâh-ı sâmî-mekân tevbîh-künân buyurdular ki “Ceddim Sultân Mehmed Hân 
zamânında olan Rodos hacâletini henüz def‘ etmemiş iken muzâ‘af  mı etmek 
dilersiz, bi’zzât varılup sıfru’l-yed dönmek lâzım gelirse biriniz zinde kalmamak 
mukarrerdir, ale’l-husûs ol kal‘a teshîrine dört aylık barut nice kifâyet eder. Zı‘fı 
kadar müddetde musahhar olursa hayli hünerdir. Bu gûne tedâbîr-i vâhiye ile 
ben sefer edemem ve kimse sözüyle [21b] yola gidemem ve bi’l-cümle bize 
sefer yok meğer sefer-i âhıret” demeği âhır-ı kelâm etdiler. Fi’l-vâki‘ takrîr 
etdikleri müddetde hezâr cidd ü sa‘y ile husûl buldu. Bu güftâr-ı kerâmet-âsâr 
sudûrundan nısf  sene mürûr eylemedin bârigâh-ı kudse rıhlet buyurdular. 
Rahmetullâhi tTe‘âlâ aleyhi rahmeten vâsi‘aten.
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Sefer-i rodos der-zamân-ı Sultân Süleyman Hân 

Pâdişâh-ı sâmî-mekân dokuz yüz yirmi altıda (1520) cülûs edicek Kapudan 
Ca‘fer Beğ’in zulm ü te‘addîsi sübût bulup mûcib-i ibret içün salb eylediler. 
Ve yeri Yaylak Mustafa Paşa’ya tevcîh olundu. Çün Rodos fethi mühim-
mât-ı dîn ü devletden idi. Belgrad fethinden avdet edüp dokuz yüz yirmi 
[yedi] Zilka‘desinde (Ekim-Kasım 1521) Dâru’s-saltana’ya dâhil oldular. 
Evân-ı zemistânda azîm donanma ve mühimmât ihzârı fermân olunup kırk 
bin kadar kürekçi ve yirmi bin kadar azab geldikde vezîr-i sânî Mustafa 
Paşa deryâdan serdâr olup kalyon ve mavna ve kadırga ve kalyata ve kayık 
envâ‘ından yedi yüz kadar keştî ile bir rûz-ı fîrûzda cânib-i Rodos’a revâne 
oldular. Kapudan Yaylak Mustafa Paşa dahi Gelibolu’da ihzâr etdiği gemiler 
ile mülhak oldu. Pâdişâh-ı âlem-penâh dahi dokuz yüz yirmi sekiz Recebinde 
(Mayıs-Haziran 1522) Üsküdar’a geçüp karadan teveccüh etdiler. Rumeli 
beğlerbeğisi eyâleti askeri ile Gelibolu’dan geçüp Anadolu askeri dahi birer 
yoldan Muğla yaylakında Ordu-yı Hümâyûn’a mülhak oldular. Ramazân-ı 
şerîfin üçünde (27 Temmuz 1522) pâdişâh-ı âlî-câh Marmarus’dan karşı 
cezîreye geçüp mukaddemâ donanma dahi Rodos’a karîb vardıkda Mustafa 
Paşa [22a] Kara Mahmud nâm reisi birkaç pâre kadırga ile Herke nâm 
cezîreye gönderüp hisârını teshîr etdirdikden sonra Rodos Cezîresinde Cem 
bağçesi önüne gelmişler idi. Ba‘de’l-müşâvere ağır gemileri boğaz muhâfa-
zasında alıkoyup üç yüz kadar kadırga ve kalyata ile Paşa-yı mezbûr Kal‘a-i 
Rodos önüne mürûr eylediler. Ve Öküz Burnu limânına varup gemilerde 
olan topları taşra çıkardılar. Ve berr ü bahrden Ramazân-ı şerîfin beşinci 
günü (29 Temmuz 1522) hisâr muhâsara olunup toplarla azîm cengler oldu. 
Bir haftadan sonra Mısır’a bakır ile [mukaddemâ] gönderilen donanma ge-
mileri yirmi dört pâre kadırga barut ve dâne getürüp Mısır beğlerinden Bâlî 
Beğ ile gelüp askere mülhak oldu. Şevvâl âhırına (21 Eylül 1522) dek nâr-ı 
kârzâr işti‘âl bulup Arab kullesi askere ziyâde keder vermekle fermân vârid 
oldu ki hisâra yürüyeler. Evvel hamlede gerçi handekden burc u bârûya çıkup 
sancak dikdiler lâkin küffâr hücûm edüp askeri girüye döndürdü. Teke Beği 
Bâlî Beğ, Avlonya Beği Ali Beğ şehîd olup netîce vermedi. Savâb-dîd-i vüzerâ 
ile etrâfdan toprak sürülmeğe mübâşeret olunup kâmil beş ay ceng ü cidâl 
ve harb u kıtâl mümted oldu. Bi’l-âhıre asker-i İslâm toprağı hisâra havâle 
edüp top ve tüfeng ile içerde âdem gezdirmez olmağla toprağı dîvâr-ı hisâra 
yetürdüler. Küffâr nâ-çâr kalup dokuz yüz yirmi dokuz Saferinin beşinci 
günü (24 Aralık 1522) istîmânla teslîm-i hisâr eyledi. Mâl u cânlarına emân 

104 T U H F E T Ü ’ L - K I B Â R  F Î  E S F Â R I ’ L - B I H Â R

www.tuba.gov.tr



verilüp [22b] sâlâr-ı küffâr Migal Mastori’ye71 ne cânibe dilerse gitmeğe 
izin oldu. Varup Malta cezîresinde karâr eyledi. Bu esnâda bir furtuna peydâ 
olup limanda yatan gemileri dağıtdı. Kimini karaya ve kimini kayaya çaldı. 
Ba‘dehû Rodos’a tâbi‘ Tahtalu ve Lindos ve İstanköy ve Bodrum hisâr dahi 
zabt ve Memâlik-i Mahrûse’ye mülhak kılındı. Mühimmât-ı kal‘a görülüp 
tekmîl-i levâzım kılındıkdan sonra Hazret-i şehriyâr izzet ü vakār ile Saferin 
on dördüncü günü (2 Ocak 1523) Menteşe cânibine geçüp tayy-ı merâhil 
ederek Dâru’s-saltana’ya dâhil oldular.

Sefer-i Selmân reis 

Bundan akdem selâtîn-i mâziye-i Osmâniye zamânında Hind deryâsına asâ-
kir-i zafer-me’ser varmak cidden vâki‘ olmamış iken dokuz yüz otuz iki (1525-
26) senesinde pâdişâh-ı sâmî-mekân [Sultân Süleyman Hân] Selmân Reis 
nâm korsanı ol tarafa kapudan ve serdâr edüp yirmi pâre kadırga ile Bender-i 
Süveys’den diyâr-ı Yemen’e gönderdiler. Mezbûr Selmân Reis dahi Yemen ve 
Aden sevâhiline varup bed-hâh-ı dîn ü devlet olan bed-gümânları gāret ve 
tâlân etmekle ol diyârın meşâyıh ve urbânı anlar havfından envâ‘-ı tuhaf  ve 
hedâyâ ile arz-ı ubûdiyyet edüp bâc ü harâc irsâliyyesin uhdelerine aldılar.

Sefer-i Kemânkeş Ahmed Beğ 

Bu esnâlarda deryâ kapudanlığı mezbûr Ahmed Beğ’e verilmiş idi. Kapudan-ı 
mezbûr bir kavî heykel ve meşhûr kimse olup zôr-bâzûsu şol mertebe idi ki 
bir koyunu yüzünce bir eli ile tutar ve gāyet ile eyü ok atar idi. Hattâ Atıcılar 
Meydânı’nda menzili ve nişânı vardır. Dokuz yüz kırk (1533) senesinde seksen 
pâre kadırga ile Akdeniz’e sefer eyledi. Adaları [23a] [ve] ba‘zı sevâhili gāret 
etdikden sonra dâhil-i Tersâne-i Âmire oldu. Ve Hayreddin Paşa Cezayir’den 
gelüp kapudan olunca kayd-ı hayât ile sürüp ba‘dehû vefât etdi.

71 Megalo Maestro.
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Fasl-ı Sânî

der-Mebâdî-i Ahvâl-i Hayreddin Paşa

Hafî değildir ki Paşa-yı mezbûr mazınne-i kerâmet ve vâsıl-ı mertebe-i velâyet, 
deryâda cihâd u gazâları hârık-ı âdet [bir pîr-i mücâhid], sâhib-i menâkıb ve 
ebu’l-acâib kimse olmağla Sultân Süleyman Hân’a geldikde ikrâm-ı tâm edüp 
gazavâtını yazdırup bize irsâl eyle demekle kendi ile gazâlarda bile olup gör-
düğü ahvâli ve takrîrinden ahz etdiği meâli kavâbilden biri tedvîn edüp Sultân 
Süleyman Hân’a gönderilmişidi. Ol menâkıbın hulâsası bu mahalde nakl 
olundu. Paşa-yı mezbûrun ismi Hızır’dır ki babası Ya‘kūb Ece Ovası’ndan bir 
sipâhîzâde idi. Midilli fethinde gönüllü yazılup ol cezîrede kaldı. İshâk ve Oruç 
ve Hızır ve İlyâs nâm dört oğlu olup her biri birer gemi ile ticâret ederlerdi. 
İshâk Midilli’de temekkün etdi. Oruç Mısır ve Trablusşam seferlerine gidüp 
Hızır Siroz ve Selanik’e işlerdi. Oruç birâderi İlyâs ile Trablus’a giderken Ro-
dos küffârı önlerine gelüp İlyâs cengde düşdü. Ve Hızır72 esîr olup niçe zamân 
cezîrede kaldı. Ba‘de’l-halâs Sultân Korkud Antalya’da iken istîzân edüp on 
sekiz oturak bir gemi ile korsanlığa çıkdı. Rodos etrâfında küffâr gemilerini gā-
ret edüp Pulya yakasına geçdi. [23b] Barça şikârlarına râst gelüp niçe cengler 
eyledi. Şikârını alup İskenderiye’de kışladı. Ba‘dehû Cerbe adasına varup ağır-
lığını anda kodu. Ve küffâra sefer murâd eyledi. Sultân Selim Hân cülûsunda 
birâderi Korkud Hân ihtifâ etmekle Akdeniz gemileri seferden men‘ olunmuş 
idi. Hayreddin Reis dahi Midilli Cezîresinden gemisini alup Mağrib’e saldı. 
Birâderi Oruç dahi Cerbe adasına gelmişidi. Mezbûr ile anda mülâkāt edüp iki 
birâder gazâya bel bağladılar. Ve Tunus’a varup hâkiminden bir mekân taleb 
etdiler. Ol zamân Tunus, Benî Hafs hükmünde idi. Bunlara Halkulvâd kal‘asın 
ta‘yîn etdi. Şol şart ile ki mâl-ı ganâyimin humsu kendüye verile.

Gazavât-ı Oruç reis ve Hayreddin reis 

[Çün hengâm-ı şitâ geçüp] sefer zamânı geldikde mezbûrlar iki gemi donadup 
Halkulvâd’dan deryâya çıkdılar. Ceneviz’den bir büyük gemi ki buğday yüklü 
idi. Üzerine düşüp aldılar. Ve biraz gidüp kal‘a gibi bir kalyona mülâkī oldular 
ki yükü çuka idi. Anı dahi göz açdırmayup aldılar. Ve Tunus’a gelüp mâl-ı 

72 Bütün Tuhfetü’l-kibâr nüshalarında Hızır yazılmış olsa da Gazavât-ı Hayreddin Paşa’ya (Ankara 1995, 
DKK. Yayını, s. 4-15) göre doğrusu Oruç olmalıdır.
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ganâyimin humsun ihrâc ve bâkīsin taksîm etdikden sonra bir def‘a dahi üç 
gemi ile çıkup İspanya’dan bir barça [yelken açup gelürken] gördüler. Sarılup 
yedeğe çekdiler. İçinde bir kâfir beği var idi. Çok ceng edüp bi’l-âhır giriftâr 
oldu. Bundan sonra bunların nâmı cümle Akdeniz yalılarına erişüp velvele 
verdi. Bir def‘a dahi dört gemi ile çıkup Bicâye’ye vardıkda küffâr donanması 
bunları basdı. Merdâne deprenüp hayli ceng etdiler. Bi’l-âhıre gālib gelüp iki 
gemi aldılar. [24a] Oruç Reis topla geminin birini batırdı. Bâkī küffâr firâr 
edüp gitdiler. Ba‘dehû Oruç Reis taşra çıkup kal‘ayı teferrüc ederken küffâr 
hisârdan çıkup gemilerini basdı. Ceng ederek Oruç Reis yetişüp def‘le mu-
kayyed iken kal‘adan bir darbzen ile sol kolu urulup mecrûh oldu. Hızır Reis 
gemiye getirüp tımar etdirdi. Bi’l-âhıre [ilâc-pezîr olmayup] elini kesdiler. 
Gāyet zebûn düşdü. Ba‘dehû bir barça ve birkaç hurda harâmî gemileri alup 
Tunus’a gönderdiler. Ve [cezîre-i] Minorka’yı73 basup karyeleri gāret ve birkaç 
kulle feth edüp bî-hadd mâl-ı ganâyim aldıkdan sonra deryâya çıkup giderken 
Korsika kapudanı sekiz pâre kadırga ile üzerlerine gelüp ceng eyledi. Kapudan 
gemisine sarılup aldılar. Ve hayli ceng olup [tarafeynden] çok kimse düşdü. 
Bi’l-âhıre küffâr münhezim dönüp iki gemi almışidi. Hayreddin Reis ardların-
dan sürüp bırakdırdı. Ba‘dehû dönüp Tunus’a gelüp kışladılar. Ve Oruç Reis 
anda tekā‘üd etdi. Zîrâ mecrûh olmuş idi.

Gazâ-i Hayreddin reis 

Kış esnâsında Hayreddin girü deryâya çıkup bir ayda üç bin sekiz yüz esîr ve 
yirmi pâre gemi alup fevka’l-hadd gānim oldu. Esîrleri [kendi içün] alıkoyup 
bâkī emvâli gāzîlere bezl eyledi. Bahârda yine yedi gönüllü gemisine serdâr 
olup kendi gemisini baş eyledi. Ve deryâya çıkup küffâr yakasında bir şehri bas-
dılar. Gāret edüp bin sekiz yüz esîr aldılar ve on iki bin altuna kesdiler. Gönüllü 
gemileri [ganâyim içün] etrâfa dağıldı. [24b] Hayreddin Reis feneri yakup 
dört barça bunun ardına düşmüş idi. Sabâh oldukda gördü ki çuka gemileridir, 
dümen çevirüp sarıldı, dördünü dahi alup Tunus’a vardı. Bu gemilerde sekiz 
bin pastav çuka çıkdı. Ve Hayreddin Reis mukaddemâ gece bir barçaya râst 
gelüp zâyi‘ etmişidi. Gönüllü gemileri mülâkī olup aldılar. Fransa gemisi imiş, 

73 Tuhfetü’l-kibâr’ın diğer nüshalarında Mayorka şeklinde olmakla beraber Gazavât-ı Hayrettin Paşa’da (s. 
31) da Minorka olarak yazılmıştır. (Müteferrika, vr. 12b; TSMK, R. 1189, vr. 45a; TSMK, R. 1190, 
vr. 22b; TSMK, R. 1194, vr. 17b; TSMK, R. 1195, vr. 20b; Mihrişah Sultan, nr. 304, vr. 17b; Lala 
İsmail, nr. 310, vr. 23a).
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tahta yükledüp gidermiş, anı Kemal Reis hemşîrezâdesi Muhyiddin Reis’e74 
koşup pîşkeşler ile der-i devlete gönderdi. Âsitâne tarafından dahi iki kadırga 
ile hil‘at ihsân olunup gönderildi. Ve min-ba‘d bir gemi Hayreddin Reis’e karşı 
durup ceng etmez oldu.

Sefer-i Bicâye ve Feth-i Cicelye 

Hayreddin Reis ve birâderi Oruç Reis on pâre gemi ile mukaddemâ küffâr 
müstevlî olup aldığı Bicâye Kal‘ası75 üzerine çıkup yol üzerinde evvelâ Cicelye76 
nâm küçük hisârı muhâsara ve suhûletle feth eyleyüp içinde olan yüz aded 
kâfiri esîr ve der-zincîr etdiler. Muhâfazasına elli nefer ile üç pâre gemi kodular. 
Ba‘dehû Bicâye üzerine düşüp asker ve top çıkardılar. Belde-i mezbûrenin iki 
hisârı var idi. Birini muhâsara ve ikdâm-ı tâmm ile dördüncü günü feth etdiler. 
Cengde kırılan küffârdan gayrı beş yüz esîr alınup imdâda gelen yirmi bin 
kadar arab askerine kal‘a mâlını yağma etdirdiler. Ba‘dehû ikinci kal‘aya dahi 
sarılup yirmi gün döğdükden sonra barut dükenüp Tunus hâkiminden istim-
dâd etdiler. İmdâd etmeyüp [bu esnâda] iki yüz pâre gemi ile küffâr donanması 
gelüp hisâra on binden ziyâde cengçi kâfir komak ile [25a] guzât-ı İslâma ye’s 
gelüp mukaddemâ gemileri çaya girmişidi. Su çekilüp keştîler kuruda kalmağla 
deryâya indirmek mümkin olmayup yakdılar. Ve karadan Cicelye’ye geldiler 
ki mâ-beyn altmış mîl mesâfe idi. Zikr olunan esîrleri bile sürdüler. Hayreddin 
Reis’in yirmi dört oturak kadırgası ve Oruç Reis kadırgası anda idi. Oruç Reis 
Cicelye’de kalup Hayreddin üç gemi ile Tunus’a vardı. Dört gemi dahi iştirâ 
edüp yedi dahi gönüllü gemisi on dört pâre gemi ile deryâya çıkup Kurdoğlu 
Muslihiddin Reis dahi on dört pâre gemi ile ana mülhak oldu. Yirmi sekiz 
pâre gemi ile küffâr yakasına gitdiler. Ceneviz kurbünde buğday yüklü sekiz 
pâre barça görüp kendilerin bildirdiler. Cengsiz ve cidâlsiz avn-i Hakk’la alup 
ba‘dehû dönüp gelürken on iki pâre barçaya dahi râst gelüp cümlesini aldılar. 
Bu gemiler çuka yüklü idi. Yirmi pâre barçayı Kurdoğlu ile Tunus’a gönderüp 
kendi birâderi yanına gitdi.

74 Burada adı geçen Muhyiddin Reis’in birinci tertib Kitâb-ı Bahriye’de “Kemal Reis’in hemşirezâde-
si” olarak zikredilen Piri Reis ile aynı kişi olması gerekmektedir. Katib Çelebi’nin kaynak olarak 
kullandığı Gazavât-ı Hayreddin Paşa ile Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye’sini kaleme alan Muradî aynı kişi 
olduğundan hatalı bilgi burada da yer almıştır. Piri Reis, Birinci Dünya haritasında (1513) ve ikinci 
tertib Kitâb-ı Bahriye’de hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde kendisi hakkında “Kemal Reis’in 
birâderzâdesi” olduğunu ifade etmiştir.

75 Derkenar: “Bicâye ve Cicel Mağrib yakasında kal‘alardır”.
76 Tuhfetü’l-kibâr’ın diğer nüshalarında “Şerşel ve Cicel dedikleri” şeklindedir.
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reften-i Oruç reis be-Cezayir 

Cezayir hisârı önünde limanda bir ada ve üzerinde kal‘a var idi. Şehirden 
ana ok yetişirdi. İspanya küffârı [bir tarîkle] ol adaya müstevlî olup kal‘ayı 
almış ve şehir halkını mahbese komuş idi. Cezayirli zarûrî anlara mutî‘ olup 
senede muayyen mâl verirler ve müdârâ ile geçinirler idi. Bi’l-âhıre küffârın 
cevri cânlarına kâr edüp Oruç Reis’e mektûb gönderüp [25b] istimdâd ve 
şehirlerine da‘vet etdiler. Oruç Reis Cicelye’de iken mektûb varup mefhûmu 
ma‘lûm oldukda “sem‘an ve tâ‘a[ten]” deyüp lillâh gazâ niyyetine kalkdı. Ci-
celye hisârına âdem koyup birâderine mektûb yazdı ve bu ahvâli sipâriş edüp 
Cezayir’e gitdi. Kal‘anın müte‘ayyin hâkimi olmamağla bilâ-nizâ‘ şehre girüp 
temellük etdi. Hayreddin Reis dahi Cicelye’ye karadan iki yüz seksen77 âdem 
gönderüp kendi Tunus’a vardı. Kurdoğlu ile taksîm-i ganâyim eylediği esnâda 
taraf-ı saltanatdan gönderilen iki kadırga ve Midilli’den bir gemi ile birâderi 
İshâk gelüp mülâkāt etdi.

inhizâm-ı Fransız der-Tunus 

Çünki Hayreddin Reis zuhûr edeli deryâda ve sevâhilde küffâra ızdırâb düşüp 
sabr u karâra mecâlleri muhâl oldu. Fransa gayrete gelüp otuz pâre gemi ve 
otuz üç mavuna çıkarup Tunus’a gönderdi. Gelüp Tunus iskelesi olan Benzert’e 
düşdüler. Kurdoğlu anda bulunup levend gemilerini koyup hisâra çıkdı. Küffâr 
hücûm edüp dört gemisin aldılar. Hisâra dahi hücûm sade[di]nde iken Tunus 
gāzîleri karşu gelüp muhkem ceng ile küffârı döndürüp gemilerine kaçırdılar. 
Altı pâre gemileri limanda kalup çıkarmağa imkân olmadı. Münkesir deryâ-
ya çıkup Halkulvâd’a vardılar. Hayreddin Reis dahi anda hâzır ve melâ‘înin 
kudûmuna nâzır idi. Merdâne deprenüp küffâr kenâra çıkmak istedikçe harb 
[26a] u darbla mâni‘ olup def‘ eyledi. Bi’l-âhıre me’yûs ve mahrûm dönüp 
gitdiler. Bu esnâda Sultân Selim Hân Mısır’ı feth etmişidi. Kurdoğlu hedâyâ-yı 
cezîle ile varup arz-ı ubûdiyyet eyledi. Ve Fransa ile olan cengi söyledi. Hay-
reddin Reis dahi dört pâre gemiye beş yüz er ve toplar koyup büyük birâderi 
İshâk ile Cezayir’e gönderüp kendi Tunus’da kışladı.

77 Tuhfetü’l-kibâr’ın diğer nüshalarında “üç yüze karîb” şeklindedir.
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Hücûm-ı Sefâyin-i Küffâr ve Kabâil-i Arab be-Hisâr-ı Cezayir 

Çünki Oruç Reis Cezâ’ir’e müstevlî olduğu kabâil-i arabın ve küffârın ma‘lû-
mu oldu, kırk pâre çekdirir ve yüz kırk barça donadup on beş bin kadar cengçi 
kâfir ile Cezayir’e gönderdiler. Arab askeri dahi karadan harekete gelüp küf-
fârdan mukaddem gürûh gürûh Cezâ’ir etrâfına nâzil oldular. Oruç Reis dahi 
etbâ‘ı ile cenge âmâde olup mukaddemâ kara tarafında olan arab askerine 
yürüyüp muhkem kıtâl etdi. Bi-avnillâh gālib gelüp arabı bozdu. On iki bin 
kadar develerin bırakdırup râh-ı idbâra düşüp firâr etdiler. Ba‘dehû deryâdan 
küffâr donanması dahi gelüp hisâra yakın yerde nüzûl etdi ve karaya er döküp 
toplar çıkarup kal‘ayı muhâsara etdiler. Kal‘a dahi harâba müşrif  idi. Oruç 
Beğ gedikleri meremmât sadedinde iken küffâr hücûm edüp bayrak dikdi. 
Oruç Beğ guzâtı sürüp küffâr üzerine yürüdükde azîm ceng olup ehl-i İslâm 
gālib geldi. Küffârın bayrağı yıkılup taşrada olanlar dahi gemilerine firâr etdi-
ler. Cezayir gāzîleri ardlarınca sürüp kenâra varınca kırup bu kadar [26b] bin 
kâfirden ancak bin neferi halâs oldu. Bundan sonra min-ba‘d küffâr inhizâm 
ve inkisârdan hâlî olmayup Oruç Beğ Cezayir’de temekkün etdi. Ve birâderi 
Hayreddin’e fetihnâme yazup Cicelye’ye gönderdi. Ve hisâr ahvâlini sipâriş 
eyledi. Hayreddin Reis dahi Cicelye’ye varup Oruç Beğ vasiyyeti üzre Şeyh-i 
Beled’i tutup senede küffâra verdiği mâlı vermeğe der-uhde etdirdi. Ve çıkup 
birâderi Oruç Reis’e gitdi.

Feth-i Tenes 

Bundan akdem Benî Hafs’dan Telemsan melikinin birâderi İspanya’ya varup 
istimdâd etmekle İspanya asker koşup gelmiş Tenes hisârını almış ve dört 
gemi ile asker komuş idi. Sükkânı Oruç Beğ’den istimdâd edüp Oruç Beğ 
dahi birâderi Hayreddin Reis’i üzerine gönderdi. Mezbûr vardıkda gemide 
olan küffâr hisâra girdiler. Hayreddin gemileri zabt eyleyüp taşra er dökdü 
ve iki gün muhâsara edüp almak sadedinde iken küffâr istîmân etdi. Ve mez-
bûr Hafszâde Hayreddin Reis’e buluşmak bahânesiyle çıkup bir cânibe gitdi. 
Hayreddin Reis hisâra girüp dört yüz kadar arab kâfiri bulup götürmek istedi. 
Lâkin yerlü iltimâsıyla girü anda alıkoyup vâfir ganâyim ile Cezayir’e geldi. 
Ba‘dehû Cezayir ve Bicâye tevâbi‘i olan on kal‘a ki beşi Cezayir’in şarkīsinde 
ve beşi garbîsindedir, Oruç Beğ birâderi ile hisseleşdiler. Şarkīsine Hayreddin 
Beğ ve garbîsine Oruç Beğ nâmzed olup vilâyeti tahrîr etdiler.
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Feth-i Telemsan ve Harb-i Medîd 

Bu esnâlarda Telemsan hâkimi İspanya [27a] kralına senevî on bin altun ve 
on dört kara kul ve on bin keyl buğday verüp müdârâ ederdi. Hâlâ Oruç Beğ 
ve Hayreddin Beğ ol diyârlara tasallut edüp aldığından dil-gîr olup İspanya ile 
ittifâk etdi ki mezbûrânı ol diyârdan kaldıra. Pes deryâdan küffâr donanması 
ve karadan kendi hücûm sadedinde olduğunu Oruç Beğ bilüp birâderin Ce-
zayir’de koyup kendi [bir mikdâr asker ile] Telemsan’a gitdi. Ahâlî-i Telemsan 
hâkimlerinin küffâr ile ittihâdından dil-gîr olup i‘râz eylemişler idi. Ulemâsı 
katline fetvâ verüp Oruç Beğ Telemsan’a karîb oldukda a‘yân ve re‘âyâ kar-
şılayup bey‘at etdiler. Telemsan Beği ahvâle vâkıf  oldukda firâr etdi. Ve iki 
birâderini mukaddemâ habs etmişidi. Bu esnâda fırsat bulup anlar dahi Fes’a 
gidüp muayyen vazîfe ile anda kaldılar. Melik-i mezbûr Telemsan iskelesi olan 
Vahrân’a varup küffâra ilticâ eyledi. Vahrân gerçi küffâr elinde idi lâkin zahîre 
gelmemek ile sıkılup İspanya’dan istimdâda muhtâc oldu. Anlar dahi vâfir mâl 
[ve asker] ile imdâd etdiler. Karadan on beş bin kadar arab askeri cem‘ edüp 
bin beş yüz tüfeng-endâz kâfir ile Vahrân’dan çıkup Kal‘atü’l-kılâ‘a vardı. 
Hayreddin Beğ âgâh oldukda bir mikdâr askere birâderi İshâk’ı baş u buğ edüp 
imdâda gönderdi. Mezbûr dahi asker ile gelüp hisâra girmişidi. Küffâr hisârı 
muhâsara eyledikde Oruç Beğ bir gece çıkup küffârı basdı. Yedi yüzü kılıçdan 
geçüp yüz nefer diri sürdüler. Bâkīsi hisârlarına firâr eylemişidi. Tekrâr on bin 
kadar kâfir yirmi bin arab askeri [27b] ile cem‘ olup muhâsara etdiler. Altı 
ay ale’t-tevâlî harb u kıtâl mütemâdî olup niçe def‘a çıkup küffârı basup anlar 
dahi yollara toplar koyup hayli gezend erişdirdiler. Bi’l-âhıre kal‘a dibine varup 
lağımlar ile kulleleri yıkdılar. Tarafeyn zebûn olup kat kaldı. Bi’l-âhıre küffâr 
sulh taleb edüp anlar dahi zarûrî rızâ verdi. Mâlik oldukları nesneye ta‘arruz 
olunmamak şartıyla çıkdılar. Lâkin bunlar henüz çıkmadan küffâr esbâba el 
uzatmağla İshâk kılıç çeküp bir niçe kâfir depeledi. Kendi ve Hayreddin Beğ 
kethüdâsı İskender ol aralıkda şehîd oldular. Bâkīleri dahi cenge şurû‘ edüp 
cümlesi şehd-i şehâdeti nûş etdiler. Ba‘dehû küffâr askeri Telemsan üzerine 
yürüyüp muhâsara eylemek tedârükünde iken ahâlî-i beled izhâr-ı inkıyâd et-
mekle Oruç Beğ ve etbâ‘ı iç hisâra girdiler. Yedi ay mütevâliyen ceng olup hisâr 
muhâfazasından ye’s geldikde tevâbi‘i ile taşra çıkup kendüyi leşker-i küffâra 
urdu ve ceng ederek cümle tevâbi‘ ve levâhıkı ile şehîd oldu.
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Hücûm-ı Küffâr be-Hisâr-ı Cezayir 

Çün Telemsan’da Oruç Beğ düşüp küffâr gālib geldi. Bahârda yüz yetmiş pâre 
gemi donadup yirmi bin kadar cengçi ile Vahrân’a geldi. Anda olan üç bin 
yedi yüz kadar kâfir dahi anlara mülhak olup anlar deryâdan ve Telemsan 
Beği karadan Cezayir üzerine yürüdüler. Hayreddin Beğ dahi etbâ‘ını cem‘ 
edüp [istimâlet verdi]. Ve re‘âyâya “Telemsan beğini istikbâl edin” deyü ısmar-
ladı. Anlar dahi karşu varmağla himâye edüp rencîde etdirmedi. Hayreddin 
Beğ’ün altı yüz kadar kendi âdemîsi var idi. Ve yirmi bin kadar arab askeri 
[28a] kendüye tâbi‘ olmuşidi. Deryâdan küffâr gemileri gelüp cezîre önüne 
demür bırakdılar. Ve âdem gönderüp Cezayir şehrini istediler. Hayreddin Beğ 
müdâfaa makāmında durup anlar dahi karaya asker çıkarup hücûm edicek 
karadan yürüyüp [muhkem ceng eyledi], çok kâfir kırdı. Ve [bi-avnillâh] gālib 
gelüp gemilerine kaçırdı. Ahşam erişüp küffâr gemilerden iki yüz pâre topa 
ateş vermekle gāzîler dönüp şehre girdiler. Bu üslûb üzre sabâhdan ahşama 
dek iki gün ceng olup üçüncü günü küffâr topları çeküp me’yûs ve mahrûm 
gitmek üzre olıcak Hayreddin Beğ hücûm edüp çok kâfir kırdı. Yirmi binden 
beş altı bin ancak kurtulup gemilerine girdiler. Dökülüp kalan mâl-ı ganâyim-
den Telemsan ser-askeri Hasan’a biraz at ve esbâb verüp yedi yüz nefer koşdu 
ve iki bin araba serdâr edüp Telemsan’a gönderdi.

istîlâ-i Hasan be-Telemsan 

Serdâr-ı mezbûr giderken gören arab askeri yanına düşüp yirmi bin kadar 
oldukda Telemsan Beği işidüp firâr sadedinde iken Hasan erişüp hisârı elinden 
aldı. İçinde olan üç bin yedi yüz kâfirden ancak yedi yüzü kurtulup kalanı 
kırıldı. Anlar varup Tenes’e girdiler. 

Feth-i Tenes 

Bahârda Hayreddin Beğ hisâr-ı mezbûru fetih murâd edicek beği İspanya’dan 
istimdâd etmekle imdâdına on beş barça gelüp Hayreddin Beğ dahi deryâdan 
on sekiz pâre gemi gönderüp kendi karadan varup cengle hisârı aldı. Gemileri 
barçalara [28b] mukābil olup beşini batırdılar, beşi firâr etdi78. Hayreddin 
Beğ dahi Cezayir’e geldi.

78 Bu ifade, Tuhfetü’l-kibâr’ın diğer nüshalarında “beşi gücle kurtuldu, beşini girift etdiler” şeklindedir.
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Katl-i Üserâ-i Küffâr der-Cezayir 

Bir gün donanma gemileri Cezayir’de yatarken bir muhâlif  rûzgâr çıkup 
İspanya’dan yüz on kıt‘a kâfir gemileri limana dökülüp döğüşdüler ve mün-
hezim oldular. Ol inhizâmda üç bin esîrden gayrı otuz altı kapudan alındı ki 
cümleden biri Ferdinand tesmiye olunur anların başı idi. Lâkin yaralanmış 
bulunup barçası karada kuma oturup vire ile alındı. Ve altı yüz kâfir ile çıkup 
esîr oldu. Bir iki zîr-i zemîn esîr ile dolup yerlüye dahi tevzî‘ olunmağla Cezayir 
şehri esîr ile sîr olıcak bunların kimi bir iki kerre fesâd edüp çıkup kaçmak 
sadedinde iken duyuldular. Ve İspanya’dan âdem gelüp otuz altı kapudana yüz 
bin altun arz etmişler idi. “Bunlar yarar, deryâ fenninde mâhir düşmendir” 
deyü ulemâ izin ve fetvâ vermeyüp kalmışlar idi. “Bahâyı taz‘îf  edelim” diye 
gördüler olmadı. Hayreddin Beğ bunları katle bahâne arardı. Çün kendileri 
boşanmak sevdâsına düşdüler. Cümlesini ol sebeple katl-i âmm etdi. Ferdinand 
kapudanın karîbi gelüp meyyitine yedi bin altun arz eyledi. “Bey‘-i meyyit câ-
yiz değildir” demekle bir bi’r-i amîka ilkā etdi.

Hutbe-i Âl-i Osman der-Cezayir 

Hayreddin Beğ bu esnâda Cezayir halkını da‘vet edüp “Bu âna dek sizi himâye 
etdim ve kal‘ayı ma‘mûr kılup dört yüz pâre top kodum. Bundan sonra âhar 
diyâra giderim, kimi isterseniz vâlî ve hâkim nasb [29a] edin” dedikde cümlesi 
tazarru‘ ve niyâz edüp “Bizi bırakma” deyü yalvardılar. Hayreddin Beğ dahi 
“Tunus ve Telemsan hâkimleri bana hasımdır. Nihâyet hutbe ve sikke Âl-i 
Osman nâmına olursa eğlenem” dedi. Kabûl etdiler. Arz u mahzar edüp Hay-
reddin Beğ dört gemi donatdı. [Esîrlerden] dört kapudan dil ve kırk nefer yarar 
oğlan envâ‘-ı tuhaf  ve hedâyâ ile Sultân Selim Hân’a gönderdi. Pâdişâh-ı kâm-
kâr dahi kabûl edüp seyf  ve hil‘at ve sancak ile [Dergâh-ı Mu‘allâ kullarından] 
Hacı Hüseyin nâm kimseyi irsâl buyurdukda sekiz Venedik kadırgası önlerine 
gelüp [gemiyi alup] Hayreddin Beğ etbâ‘ını cümle şehîd etdiler. Hacı Hüseyin 
üç nefer ile kurtulup Moton’a gitdi. Ve der-i devlete varup balyozdan kağıd ile 
gemileri getirdüp tekrâr salup Cezayir’e vardıkda Hayreddin Beğ karşu çıkup 
Pâdişâh-ı İslâm gönderdiği atı ve hil‘ati ve sancağı ta‘zîm ve tekrîm ile alup 
dîvân etdi. Vilâyet pâdişâhın olduğuna münâdîler nidâ edüp halka bildirdiler. 
Elçiye ziyâfet, vâfir riâyetden sonra girü der-i devlete gönderdi.
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nifâk-ı Erbâb-ı Tunus ve Telemsan 

Bâ‘is-i mezkûr hasebi ile Tunus ve Telemsan beği mükedder olup biri biriyle 
nifâka ittifâk etdiler. Ve Cezayirliden Mehmed Beğ ve İbn-i Kādı ki Hayreddin 
Beğ’ün yarar beğleri idi, ızlâle sa‘y edüp bi’l-âhıre kendülere döndürdüler. Ve 
araba mâl döküp Cezayir’e musallat etdiler. Lâkin Hayreddin Beğ bir zamân 
makām-ı müdâfaada durup anlara mağlûb olmazdı.

Feth-i Hisâr-ı Müstagānem

[29b] Telemsan Beğünün iki birâderi [sâbıkā] Fes pâdişâhı yanına varup is-
timdâd etdiler. Ve asker ile gelüp Telemsan’a sarıldılar. Lâkin arab taşradan 
mâni‘ olmağla anların biri Vahrân’a ve Mes‘ûd Hayreddin Beğ yanına vardı. 
Hayreddin riʿâyet edüp araba mektûblar göndermekle mezbûra döndürdü. 
Mes‘ûd arab askeri kuvveti ile Telemsan’a varup birâderini kaçırup hisârı aldı. 
Bir zamândan sonra Hayreddin Beğ’den i‘râz ve küffâr ile ittifâk edüp Hay-
reddin Beğ dahi Vahrân’da olan birâderine mu‘în olup anun sevki ile Vahrân’a 
karîb Müstagānem hisârına yirmi sekiz gemi donadup karadan dahi askerle 
gönderdi. Varup hisârı aldılar. Ve gemiler kâfir yakasına çıkup fevka’l-hadd gā-
nim oldular. Endülüs’de ehl-i İslâm’dan bulduklarını gemilere aldıkdan sonra 
Cezayir’e geldiler.

Feth-i Telemsan Sâniyen 

Mes‘ûd birâderi Abdullâh, Hayreddin Beğ askeri ile [Vahran’dan] kalkup Te-
lemsan’a vardıkda Mes‘ûd çıkup cengde Vahrân’da bozuldu. Hisâra kapanup 
yirmi gün muhâsara eylediler. Bi’l-âhıre [gece] nerdübânla iki yüz nefer girüp 
kapuyu açdılar. Mes‘ûd iç kal‘ada idi. İki yüz atlu ile çıkup firâr etdi. “Vilâyet 
Sultân Süleyman’ındır” deyüp münâdîler nidâ edüp halk sükûn buldu. Ve 
Hayreddin Beğ fermânıyla mezbûr Abdullâh beğ nasb olunup hutbe ve sikke 
pâdişâh nâmına oldu. Ve muhâfazasına yüz elli nefer kondu. [Hayreddin Beğ 
gitdikden] sonra Mes‘ûd Telemsan’ı tekrâr üç ay muhâsara etmişidi. Hayred-
din Beğ imdâdı ile [30a] bozulup giriftâr oldu ve habsde vefât etdi.

isyân-ı ibn-i Kādı 

Tunus Beği Kādızâde isyân edüp Hayreddin Beğ üzerine arab tâifesini tahrîk 
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etdi. Gelüp Cezayir’i kuşatdılar. Cezîrede olan küffâr dahi bir tarafdan döğerdi. 
Altı ay Hayreddin Beğ bunlar ile döğüşüp hengâm-ı şitâ hulûlü ile Kādızâde 
zarûrî sulh edüp Tunus’a gitdi. Karındaşını askerle tekrâr Cezayir’e gönde-
rüp Hayreddin Beğ dahi çıkup ceng etdikde bozuldular. Kara Hasan’ı askerle 
ardlarınca gönderüp mezbûr dahi varup Tunus’a müteallık kal‘aları aldıkdan 
sonra İbn-i Kādı anı dahi ızlâl edüp kendüye döndürdü. Hayreddin Beğ’de 
Cezayir’den gayrı nesne kalmayup giderek Cezayirlü dahi döndüler. Urbân 
şeyhleri şehirde hurûc kasd etdiklerini duyup etbâ‘ını cem‘ eyledi. Sarayının 
kapusu üç yola açılur idi. Anlardan iki yüz kadar kimse saraya hücûm eder-
ken Hayreddinlü çıkup dağıtdılar ve çoğunu tutup habs etdiler. Şehir halkını 
katl-i âmm edelim derken Hayreddin rızâ vermedi. Ertesi şehirlüyü câmi‘e 
cem‘ edüp ma‘kūl ile bunlara söyledi. Ve yüz altmış müfsidi içlerinden alup 
habse gönderdi. Bâkīsine destûr verdi. Menba‘-ı fesâd olan yirmi beş kimsenin 
hakkından gelüp iki sene dahi şehirlü ile müdârâ üzre geçindi.

Hicret-i Hayreddin Beğ be-Cânib-i Cicelye 

Çün Cezayir şehri halkı ile Hayreddin Beğ meyânında burûdet vâki‘ olup as-
keri şehirlüden [30b] i‘râz ve nefret etmişidi. Taşradan âmed ü reft münkatı‘ 
olup şehir içinde mahbûs gibi kalmağla Hayreddin Beğ hicrete niyyet etdi. 
Lâkin mâ-melekini koyup götürmede tereddüd üzre olmağla istihâre eyleyüp 
rü’yâsında gördü ki Hazret-i Seyyid-i Kevneyn -sallallâhu Te‘âlâ aleyhi ve sellem- 
gāzî-i mezbûrun esbâbını gemiye yerleşdirmeğe bi-nefsihî şurû‘ ederler. Hik-
met-i Hudâ ol esnâda “Kara Hasan’ı tutup verelim” deyü haber gelmişidi. Anı 
muhâsaraya gitmek bahânesiyle sarayı tahliye edüp sabâh dokuz pâre gemiye 
nesi varise koyup ehl ü ıyâlini yerleşdirdi. A‘yân-ı şehri ve İbn-i Kādı’nın sulha 
gelen âdemîsini getürüp kal‘a miftâhını önüne bırakdı ve “Ehl-i İslâm’ın vebâli 
boynunuza ey müfsidler” deyü atına binüp ve gemiye geldi. Ol gece limanda 
yatup Cezayirlü azîm mâtem etdiler. Sağīr u kebîr vedâ‘a gelüp ağlaşdılar. Ve 
nasîhat taleb etdiler. Hayreddin Beğ “Üç sene sabr edin, ba‘dehû istediğünüz 
yere gidin” deyü esenleşüp çekdirdi ve Cicelye’ye revâne oldu.

Gazavât-ı Hayreddin Beğ der-Cicelye 

Vaktâ ki Hayreddin Beğ Cicelye’ye gelüp temekkün etdi, hisâr-ı mezbûr Mağ-
rib diyârı kenârında olup bir mikdâr kaht idi. Yedi pâre gemi ile deryâya çıkup 
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küffâr yakasında dokuz pâre buğday yüklü barçaya sataşup birini batırdı ve 
sekizin alup getirdikde ucuzluk olup halk du‘âlar etdiler. Mezbûr gemilerde 
yedi yüz kâfir çıkdı. Ba‘dehû kendüye yirmi yedi oturak baştarda yapdırup do-
kuz gemi ile Tunus semtlerinde sayda meşgūl oldu. Tunuslu’dan kendüye tâbi‘ 
olmayan muhâlifleri tutup [31a] gemilerin yakdı. Ve Ceneviz Boğazı’nda altı 
pâre buğday yüklü barça üzerine varup gördüklerinde gemileri teslîm etdiler. 
Alup Cerbe’ye gönderdi. Ba‘dehû varup halka tevzî‘ eyledi. Hayreddin Beğ’ün 
da‘vetini işidüp Tunus’dan Aydın Reis ve Şa‘bân Reis ve gayrı on iki reis kırk 
pâre gemi ile yanına cem‘ olup küffâr yakasına gitdiler. Kenârlarda olan bilâdı 
urup gāret ile nice esîr ve mâl alup gānim oldular. Dönüp ekseri Cicelye’de 
kışladı.

inhizâm-ı ibn-i Kādı 

Çün Hayreddin Beğ devleti şevketde idi. İbn-i Kādı havfından hedâyâ gönde-
rüp müdârâ etdikçe iltifât etmezdi. Cezayir halkı girü kudûmunu recâ eder-
lerdi. İttifâk gemileri İspanya’dan Müslümânlar getürüp Cezayir’e uğradıkda 
Kādızâde nâyibi anları kondurmayup Cicelye’ye gitdiler. Ve meddeceller 
Hayreddin Beğ’e şikâyet etdiler. Hayreddin Beğ’e dahi rü’yâsında girü Ceza-
yir’e varmağa işâret olmuşidi. Kalkup taşra çıkdı. Ve Cezayir şeyhlerine kağıd 
gönderüp da‘vet etdi. Anlar dahi icâbet edüp geldiler. İbn-i Kādı âgâh olup 
yirmi bin kadar leşker cem‘ etdi ve karşu gelüp Hayreddin Beğ ile cenge âmâde 
oldu. Bir dağa arka verüp tabur kurdu. Ve çıkup döğüşdükde bozulup dört bin 
kadar arabı kırıldı. Ve kendi bir sa‘b yere firâr ve tahassun etmişidi. Hayreddin 
Beğ üzerine varup muhârebede İbn-i Kādı maktûl oldu. Askerinin kimi firâr 
ve kimi karâr etdi. Yalnız bin sekiz yüz tüfengçisi var idi. Ba‘dehû her tarafdan 
meşâyih-i urbân gelüp tâbi‘ oldular. Hayreddin Beğ [31b] bunlara istimâlet 
verüp sâbıkā mutasarrıf  olduğu vilâyetleri girü aldı. Bu haber Kara Hasan’a 
vâsıl oldukda beş yüz neferle Şerşel’e kaçup Hayreddin Beğ ılgar ile vardıkda 
neferi karşu gelüp yağı-i mezbûru tutup katl etdiler.

Avdet-i Hayreddin Beğ be-Cezayir 

Sâbıkā Hayreddin Beğ Cezayir’den gitdikde üç sene va‘de vermişidi. Sene 
tamâmında girü gelüp Cezayir’e girdi. Gāzî-i mezbûr her işinde istihâre eder-
di. Ve ekser gazavâtında zuhûr edecek umûru rü’yâsında görür idi. Bu def‘a 
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etrâfda urbân tâbi‘ olup halk emn ü emân üzre âsûde oldular. Lâkin Telemsan 
hâkimi Abdullâh senevî iltizâm etdiği on bin altun maktû‘u altı sene gönder-
meyüp küffâr ile ittihâd edüp hutbeyi kendi nâmına okutmuş idi. Hayreddin 
Beğ nush u pendi mutazammın mektûb gönderüp kabûl etmeyicek iki tarafdan 
harbe âmâde oldular.

Muhârebe ve Sulh-i Abdullâh 

Telemsan hâkimi arab askerin sürüp Hayreddin Beğ dahi Cezayir’den çıkdı. 
Cengde gālib gelüp Abdullâh’ı kaçırdı. Yalnız sekiz bin deve kalup Hayreddin 
Beğ askeri gānim oldular. Abdullâh âdem gönderüp sulh recâ etmekle hutbe, 
sikke pâdişâh nâmına olup senede yirmi bin altun ve altı yıllık onar bin altunu 
vermek şartıyla sulh etdiler. İbn-i Kādı birâderi dahi izhâr-ı isyân etmişidi. 
Üzerine varup otuz yük gümüşe kesdi. Ve etrâfda olan gavâyili ber-taraf  etdik-
den sonra Cezayir önünde olan adayı teshîr tedbîrin gördü.

Zikr-i Hisâr-ı Ada der-Cezayir 

Sâbıkā Cezayir şehri önünde bir ada ki ok [32a] yetişürdü. Bir metîn hisâr 
binâ olunup bir tarîkla küffâr almışidi. Husûsâ Hayreddin Beğ Cezayir’e müs-
tevlî olalı küffâr ânı âlât-ı harble doldurup muhkem tahsîn etmişler idi. Mu-
kaddemâ ol hisâr sebebi ile şehirlüden harâc alurlardı. Ve minârelerde ezân 
okundukça top ve tüfeng atup delik delik ederlerdi. Hayreddin Beğ geleli “Bizi 
kal‘amızda kon, sizin şehrinüze ayak basmayalım” deyü tazarru‘ eder oldular. 
Hayreddin Beğ sulha rızâ vermemekle azîm tedârük gördüler. On dört yıl bu 
üslûb üzre geçindiler.

Feth-i Hisâr-ı mezbûr 

Hayreddin Beğ mezbûr hisârı muhâsara edüp İspanya kralı imdâda gelmek 
üzre [iken] bir hafta gece ve gündüz döğe döğe zebûn edüp emân taleb etdiler. 
Râzı olmayup seyf  ile aldı. Kırılan küffârdan gayrı beş yüz esîr çıkdı. Ve emr 
eyledi, kal‘ayı yıkup boğazı doldurdular. Hisâra ulaşdı ve ortası liman oldu. 
El’ân Cezayir limanı oldur. Ve ol kâfirlere şehrin topdan yıkılan yerlerin yap-
dırup beğlerin katl etdi. İspanya’dan imdâda dokuz barça gelmişidi. Kal‘ayı 
yerinde bulmayup dönüp firâr ederken Hayreddin Beğ on beş kadırga ile çıkup 
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cengle cümlesini aldı. Ve Cezayir’e geldi. Cengde düşenden gayrı iki bin yedi 
yüz kâfir çıkdı.

Kıssadan hisse budur ki; kadırga ile barça alınmak olur, içinde nâmdâr 
kimse olıcak.

Gazâ-i Aydın reis 

Mezbûr gemilerden alınan kapudan, “İspanya kralı Ceneviz’e gitmişdir” deyü 
haber vermekle Hayreddin Beğ Aydın Reis’i serdâr edüp gemileri verdi [32b] 
ve ol semte gönderdi. Reis-i mezbûr küffâr yakasına salup Marşilya kenârlarını 
gāret etdi ve vâfir meddecel aldı. İspanya’dan on beş pâre gemi çıkup ol semtleri 
muhâfazaya giderken Aydın Reis haber alup üzerlerine varmak ardınca idi. Bir 
harâbe cezîrede yatarken mezbûr gemiler üzerine gelüp muhkem ceng etdiler. 
Aydın Reis kapudan gemisini alıcak kalanı dahi kendilerini teslîm eylediler. Üç 
pâre gemilerini boşaldup batırdı. Üçünü dahi yakdı. Bâkīsi ile Cezayir’e geldi. 
Hayreddin Beğ bu fethi dahi yazup der-i devlete arz eyledi.

Zuhûr-ı Anderya Dorya ve Hücûm-ı Hayreddin Beğ 

Çün fırak-ı küffârın deryâda gezmeğe iktidârı kalmayup yalılarından emn ü 
emân mürtefi‘ oldu. İspanya kralı cem‘iyyet ve meşveret edüp Barbarosa’ya 
tedbîr nedir dedi. Hayreddin Beğ’e kızıl sakal ma‘nâsına Barbarosa derlerdi79. 
İspanya’nın yarar kapudanlarından Anderya Dorya80 şapkasın eline alup bana 
Françe kralınun yirmi pâre kadırgasın alıverirseniz ümîddir ki söyleşem dedi. 
Fransız ile henüz sulh etmişler idi. Elçi gönderüp gemilerini istediler. Ol dahi 
müdârâ içün kadırgalarını gönderdi. İspanya kralı donanması ile anları An-
derya’ya teslîm edüp mükemmel asker ile Cezayir’e dümen doğrultdular. Hay-
reddin Beğ dahi Cezayir’de otuz beş gemi donadup Cerbe’den Sinan Reis’i 
da‘vet etdi. Ol dahi yedi pâre gemi donadup çıkmak ardınca oldu. Hayreddin 
Beğ Anderya’yı Mayorka’da karşılamak fikrin eder idi. [33a] Ve sâbıkā Şerşel81 

79 Müteferrika neşrinde cümle “Barbarosa lafzı İtalyan lisânı üzre kızıl sakallı demekdir” şeklindedir 
(vr. 17b).

80 Derkenar: “Mezbûr Anderya Ceneviz’in Orya memleketi hâkimi olmağla ol hükûmete izâfe edüp 
Anderya Dorya derler”.

81 Derkenar: “Şerşel Cicel ikisi birdir. Cicelye dahi derler”.
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kal‘asın yapup meddecel ile doldurmuş idi. Lâkin Anderya cüst deprenüp kırk 
pâre kadırga ile bir gün sabâh gelüp karaya er dökdü. Taşrada bulduklarını 
yağma sadedinde iken Müslümânlar hisârdan çıkup azîm cengle küffârı dön-
dürdüler. Gemilerine varınca bin dört yüz kâfir kılıçdan geçdi. Ve altı yüz kırk 
esîr aldılar. Bâkīsi gemilere girüp firâr eyledi. Hayreddin Beğ dahi gelüp esîrleri 
küreğe aldı. Anderya kethüdâsı esîr olmuşidi. Andan haber aldı ki Anderya 
cengçi almak içün Ceneviz’e gidecekdir. Pes ol semte teveccüh etdi. Marşilye 
kurbünde dil alup Anderya yakında geçüp gitdiğin bildi. Marşilye’den otuz mîl 
yerde bir adaya girüp on gün eğlendi. Bir ığrıb geçerken alup getürdüler. Peynir 
yüklü Mayorka’dan gelürmüş. Marşilye kurbünde Fransız’ın meşhûr iskelesi ve 
benderi olan Tolum82 hisârından mezbûr gemi alındığı görülüp kapudanı dört 
kadırga ile çıkup Hayreddin Beğ gözcü koduğu kalyata cengçilerini forsa gāfil 
avlayup gemiyi alup kaçarken ol kapudana buluşup Hayreddin Beğ’den haber 
verdiler. Kapudan-ı mezbûr dönüp kal‘aya gitdi. Hayreddin Beğ dahi Ceneviz 
semtine çıkup seherî kenârda bir hisâr üzerine düşdü. Ale’l-gafle basup halkını 
esîr eyledi. Ve limanında yirmi iki pâre gemi bulup yakdı. Ve kal‘ayı yıkup 
Ceneviz’e giderken furtuna girü evvel yatdığı adaya getürdü. Furtuna geçince 
anda kaldılar.

Firâr-ı Anderya ve Ceng-i Karaka 

Anderya, Şerşel’den [33b] Ceneviz’e varmayup İspanya’da bir nehr-i azîm 
içine girüp yatdı. Ve Ceneviz’den üç bin soltad ve barut ve alat taleb etmişidi. 
Cenevizli anları iki büyük karaka ile ol yatduğu yere göndermişler idi. Rûzgâr 
anları dahi ol cezîreye atup sabâh biri çıka geldi. Yelkeni göründükde beri ta-
rafdan demir koparup hâzır oldular. Ve üzerine on gemi varup azîm cengden 
sonra alup limana geldiler. Birkaç sâ‘atden sonra ol biri dahi görünüp ikindi 
vakti olmağla limanlık edüp gemi deryâda kaldı. Ol gece beklediler. Ertesi dahi 
limanlık edicek Hayreddin Beğ ırakdan döğmek ile emr eyledi. Sinan Reis 
söz tutmayup yakın vardıkda gözüne tüfeng fındığı isâbet etdi. Zarûrî dönüp 
limana girdi. Hayreddin Beğ ırakdan anı dahi döğe döğe zebûn edüp batmağa 
karîb oldukda içinde olan küffâr kendilerin deryâya atup esîr oldular. Gāzîler 
gemiyi sürüp kenâra karîb vardıkda soydular. Teknesi batdı gitdi. Mecrûhları 
tımar edüp şühedânın namâzın kılup defn etdiler. Ve küffârı küreğe koyup 

82 Toulon.
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evvel alınan karakayı dahi yakdılar. Ol gemilerden Anderya’nın haberini alup 
girü Arab yakasına döndüler. Anderya dahi ol nehirden çıkup Sebte’den taşra 
Sivilye83 limanına girüp yatdı. Hayreddin Beğ dahi Cezayir’e geldi. Sâbıkā 
Sultân Süleyman Hân dergâh-ı âlî çavuşlarından Mustafa Çavuşu gönderüp 
“Fransa kralı ile mün‘akid olan sulh ve ba‘zı ahvâl ne minvâl üzredir, tecessüs 
olunup der-i devlete [34a] arz u i‘lâm oluna” buyurmuşidi. Hâlâ ol tarafdan 
alınan haberler yazılup mezbûr çavuş ile Âsitâne’ye arz eyledi. Bu esnâda Hay-
reddin Beğ oğlu Hasan Beğ, ki anası tarafından siyâdeti var idi, reisler ile iki 
def‘a doyumluğa gidüp vâfir ganîmet ele getürdü.

istîlâ-i Anderya Dorya ber-Hisâr-ı Koron 
ve isyân-ı Hâkim-i Telemsan 

Çün Sultân Süleyman Hân dokuz yüz otuz sekizde (1531-32) Alaman seferine 
teveccüh etdi, İspanya Kralı Beşinci Karolos Ceneviz’e gelmişidi. “Grande 
Türk ya‘ni Büyük Türk seferde iken Rumeli sevâhilini gāret fırsatıdır” deyü 
tedbîr gösterdiler. Lâkin birâderi Nemçe İmparatoru Ferdinandos mektûb gön-
derüp “Bir iki kal‘a urmak hüner değildir. Bugün bana imdâd eyle” demekle 
karadan imdâdına gidüp donanması ile Anderya’yı Moton’a gönderecek oldu. 
Lâkin Barbarosa’yı işgāl etmeğe Telemsan Beğini ızlâl içün âdem gönderdi. 
On dört gemi ile varup Cezayir üzerine kaldırdılar. Hayreddin Beğ dahi Âsitâ-
ne’ye sefer tedbîrinde idi. Donanmasını deryâda koyup kendi karadan karşu 
vardı. Bir sahrâda mukābil olup döğüşdükde Telemsan Beği Abdullâh bozu-
lup Telemsan’a firâr etdi. Araya âdemler girüp otuz bin altun ile sulh etdiler. 
Hayreddin Beğ dönüp Cezayir’e geldi. Anderya Dorya bu esnâda deryâyı hâlî 
bulup Mora sevâhiline varup Koron hisârına sarıldı ve aldı84. Kapudan Ah-
med Paşa ol sene gerçi seksen pâre gemi ile deryâya çıkmış idi lâkin yetişemedi. 
[34b] Mağrib semtinde Hayreddin Beğ kara cânibi ber-taraf  etdikden sonra 
on beş gemi ile reisleri İspanya yakasına gönderüp yakup yıkdılar. İspanya’nın 
muhâfazada on beş gemisi kalmış idi. Koyunluca nâm adada buluşup döğüş-
düler. Ancak biri kurtulup on dördünü yedeğe çeküp Cezayir’e geldiler. Vâfir 
ganîmet alınmışidi, taksîm etdiler.

83 Derkenar: “Sivilye İşbiliye’dir”.
84 Derkenar: “Dokuz yüz kırk birde (1534) Mora beği girü feth eyledi”.
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Ahvâl-i Meddecelân-ı ispanya 

Beşinci Karolos karadan imdâda varup mahzûl ve me’yûs dönüp geldi. Bunun 
zamânına gelince Endülüs şehirlerinde bâkī kalan İslâmiyân harâc-güzâr olup 
âşikâre ezânlar okuyup namâz kılurlardı. Ve ol diyârlar küffâr eline henüz 
girmekle müdârâ içün iğmâz-ı ayn ederlerdi. Mezbûr kral oldukda “Âyîn-i 
İslâm üzre kimse ibâdet etmesün” deyü men‘ ile nidâ etdirüp ehl-i İslâmı ateşe 
yakmağa başladı. Müslümânlar dahi tahammül edemeyüp niçe kerre cem‘iy-
yetler etmişler idi. Bu def‘a dahi ittifâkla cem‘ olup bir dağa arka verdiler. Ve 
Hayreddin Beğ’e haber gönderdiler ve istimdâd etdiler. Hayreddin Beğ otuz 
altı pâre kalyata gönderüp vardıklarında üzerlerine gelen düşmeni bozup ehl-i 
İslâmı gemilere aldılar. Ve bin nefer makām-ı müdâfaada durup yedi kerre se-
fer eylediler. İslâmiyânı cümle karşı yakaya geçirüp küffâr elinden tahlîs etdiler 
ve yolda niçe gemiler alup gānim oldular. Bu def‘a yetmiş bin kadar meddecel 
geçüp Cezayir’de ve gayrı yerlerde temekkün etdiler. Ekser-i Cezayir halkı ol 
ecilden Endülüslüdür.

Zikr-i iğfâl-i Anderya ve Tedbîr-i Hayreddin Beğ

[35a] Sultân Süleyman Hân Alaman seferinden geldikde Hayreddin Beğ’e 
mektûb gönderüp “İspanya’ya sefer murâdımdır. Bir yarar âdemi yerine ko-
yup gelesin. Eğer muhâfazaya kādir kimse yoğise i‘lâm edesin” deyü Sinan 
Çavuşla fermân etmişidi. Hayreddin Beğ dahi gitmek tedârükünde olduğu 
şüyû‘ buldukda Anderya Sivilye’den85 çıkup Ceneviz’e gelmişidi. Hayreddin 
Beğ’i Rûm’a gitmeden men‘ içün tarîk-ı hîleye sülûk edüp bir barçaya altı 
bin altunluk metâ‘ ve Koronlu’dan yetmiş esîr koyup “İspanya kralı Cezayir’e 
gelecekdir” demeği ta‘lîm edüp Cezayir’e gönderdi. Ve eyle etdiler. Hayreddin 
Beğ hîle idüğün bilüp gemileri bozar ve metris yapar gibi olup barça espâbın 
alup destûr verdi. Vardıklarında “Barbarosa Rûm’a gitmeden fâriğ oldu” deyü 
Anderya Dorya sevinüp Koron cânibine gitdi.

Katl ve istîsâl-i Üserâ-i Küffâr 

Sâbıkā alınan iki karakada yirmi nefer beğler ve kapudanlar ve yüz yirmi nefer 

85 Sevilla, İşbilye.
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boynu altun zincîrli yarar kâfirler çıkup kapudanların biri Rodos’dan çıkan 
Migal Mastori oğlu idi. Ceneviz’den anları kurtarmağa âdem gelüp Migal 
oğluna ve ba‘zı kapudanlara ağırı gümüş kıymet arz etdiler. Cümlesine yirmi 
bin altun getürecek oldular. Beğler dahi vermeğe ikdâm etdiler. [Lâkin ulemâ] 
“Bunlar kavî düşmendir, ıtlâkı muktezâ-yı hazm u re’y değildir” deyü imtinâ‘ 
göstericek me’yûs oldular. Ve anları Cezayir’de koyup gitmeği dahi ma‘kūl gör-
meyüp öldürmeği dahi tercîh etmedi. Zîrâ küffâr anların bahâsıyla esîr alup 
kırarlardı. [35b] Ve bundan akdem üserâ-i İslâmın burnun, kulağın kesüp 
ve sinirlerin kat‘la envâ‘-ı cefâ ederlerdi. Hayreddin Beğ dahi beride bunlara 
ezâ edüp haber göndertmekle küffâr “min-ba‘d esîrlere cefâ olunmaya” deyü 
men‘ etmişler idi. Ol ecilden Sâlih Reis ve Turgudca esîr iken incitmediler. 
Lâkin Hayreddin Beğ sebebe muntazır idi. Kapudanlar zindâncıyı öldürüp 
çıkmak sevdâsında olduklarını rü’yâsında görüp imtihân içün -zindâncı kendi 
akrabâsından idi- bunlar ile bir olup esrâra muttali‘ olmak tarîkını ta‘lîm etdi. 
Mezbûr dahi beğler ve kapudanlardan hîle ile haber alup kapudanları ken-
düye inandırdı. Meğer Bicâye Beğine mektûb yazmışlar, bir gemi gönderesin, 
pâsbânı katl edüp çıkarız. “Cezayir’de yedi sekiz bin esîr vardır şehri almazsak 
bâri halâs oluruz” demişler. “Gönder” deyü bir mektûb dahi yazup mezbûra 
verdiler. Ol dahi mektûbu Hayreddin Beğ’e gösterüp timarına gider gibi oldu. 
Ve Bicâye’ye varup kapudanlar mektûbunu verdi. Bir gemi donadup ol gece 
erişmek içün gönderdiler. Ve zindâncıya riâyet edüp yolladılar. Mezbûr dahi 
Hayreddin Beğ’e gelüp âşikâre söyledi. Bir gemi varup ol gelen keştîyi alup 
getürdü. İçinden yüz yirmi kâfir çıkup zindândan kapudanları çıkardılar. Ol 
töhmetle cümlesini katl eyleyüp mektûbların Ceneviz’e gönderdi. Yazıların 
bilürlerdi. Mülzem olup sükût etdiler.

Teveccüh-i Hayreddin Beğ be-Cânib-i rûm 

Çün Hayreddin Beğ esîrler gā’ilesini ber-taraf  etdi, Cezayir’de kendi kulla-
rından yarar Hadım Hasan Beğ’i yerine koyup mükemmel gemiler ile kalkup 
der-i devlete yüz sürmek niyyetine çıkdı. Sardinya’ya [36a] andan Giklice’ye86 
uğrayup Ceneviz kurbünde bir hisârı sabâh ale’l-gafle basup gāret ve tahrîb 
etdi. Henüz şâyi‘ olmadın çıkup Ceneviz’den Mesine’ye gider on sekiz barçaya 
mülâkī oldu. Cümlesin alup kâfirlerin esîr eyleyüp şehre karşu on sekizine bile 

86 Cicilia, Sicilya.
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ateş verdi. Anderya yirmi dört çekdirir ve yirmi altı barça ile Koron’a gitdi-
ğini haber alup Preveze’ye vardıkda “Barbarosa seni arar gāfil olma” deyü 
küffâ[r] Anderya’yı âgâh etdiler. Ol dahi çıkup Prendiz’e kapandı. Hayreddin 
Beğ mezbûrun ol semte gitdiğin işidüp ardınca yirmi beş gemi göndermişidi. 
Anderya ardınca giden yedi pâre Anabolu gemilerine yetişdiler. Bunları görüp 
Anabolu semtine beşi firâr edüp ikisini aldılar, döndüler. Beri tarafdan donan-
ma dahi Avarin’e gelmişidi. Hayreddin Beğ Kapudan Ahmed Beğ’e mülâkī 
olup görüşdü. Andan kalkup Koron önüne gelüp birkaç esîr tahlîs ve âzâd etdi. 
Ve Boğaz’a gelüp pâdişâh-ı cem-câhdan istîzân ile İstanbul’a dâhil olup azîm 
şenlikler eyledi.

Vusûl-i Hayreddin Beğ be-Atebe-i Aliyye 

Ol gün ki dokuz yüz kırk sâlinün evâsıtı (Kasım 1533-Şubat 1534) idi, gemileri 
Galata önünde lenger-endâz olup ertesi At Meydânı’nda Kapudan Ahmed 
Beğ evleri mesken ta‘yîn olunup ana girdi. Dîvân günü on sekiz reis yoldaşları 
ve azîm hedâyâ ile dîvâna varup şeref-i dest-bûs-ı pâdişâhîye nâil ve iltifât-ı bî-
gāyâta vâsıl oldu. Ol reisler huzûr-ı hümâyûna bile girüp el öpdüler. Hil‘atler 
giydirilüp her birine [36b] ulûfeler ta‘yîn olundu. Ba‘dehû pâdişâh hazretleri 
buyurdu ki varup tersâne hizmetinde olup gemileri bildiği gibi yapdıra.

reften-i Hayreddin Beğ be-Cânib-i Haleb 

Çün pâdişâh-ı gāzî altıncı gazâsı olan Irakeyn Seferine müteheyyi olup sene-i 
mezbûre Rebî‘ülâhırında (Ekim-Kasım 1533) Vezîria‘zam İbrahim Paşa’yı 
mukaddem Haleb kışlasına göndermişler idi. Serdâr-ı mezbûr mektûb gön-
derüp Hayreddin Beğ’i Haleb’e da‘vet ve pâdişâhdan icâzet recâ etmişidi. 
Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri dahi “Umûr-ı asker-i berr ü bahr ol tarafa 
müfevvez olmağla mülâkāt edüp görüşmek içün recâ etmiş, isterse varsun” 
deyü tahyîr buyurdular. Hayreddin Beğ karadan tedârük görüp Haleb’e vardı. 
Hîn-i mülâkātda vezîr dîvân edüp merâsim-i istikbâl ve ta‘zîmi yerine getirdi. 
Hayreddin Beğ dahi âdâb üzre el öpüp beğler ve paşaların altında yer gös-
terdiler, oturdu. Ertesi da‘vet olunup tarz-ı Osmâniyân üzre geldikde Cezayir 
beğlerbeğiliği hil‘ati giydirilüp sâir beğlerbeğiler üst yanına oturtdu. Ve bir 
iki gün dahi ziyâfet ve ba‘zı umûrda meşveretden sonra Âsitâne’ye gönderüp 
yirmi iki günde girü gelüp hizmetinde oldu.
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Fasl-ı Sâlis 

der-Vekāyi‘-i Kapudânî-i Hayreddin Paşa

Üçüncü fasl Hayreddin Paşa kapudanlığı zamânında zuhûra gelen deryâ ahvâ-
lidir. Paşa-yı mûmâ-ileyh Haleb’den geldikden sonra altmış bir kıt‘a baştarda ve 
kadırga binâ edüp on sekiz gemi dahi Cezayir’den getürmüşidi. Beş dahi gönüllü 
gemileri cümle seksen dört pâre gemi ile deryâya çıkmak emr olundu. [37a]

Sefer-i Evvel-i Hayreddin Paşa 

Zikr olunan seksen dört pâre gemi ile bir münâsib vakitde çıkup Mesine yaka-
sına varup Rice kal‘asın küffâr tahliye etmişidi, tahrîb etdi. Ve gece Fenerlik’de 
yatup Malta üzerine gitmek içün istihâre eyledi. Münâsib rü’yâ düşmekle gece 
kalkup sabâh Santalocito nâm kal‘aya düşdü. Vakt-i asra dek döğe döğe alup 
yağma etdirdi. Yedi bin sekiz yüz esîr alınup kal‘a yıkıldı. Ol gece gidüp Çitros 
nâm kal‘aya yetişdi. Er döküp darbla anı dahi feth ve halkını esîr eyledi. Anda 
on sekiz pâre yapılmış kadırga bulunup kal‘a hâneleri ile anları cümle ihrâk 
etdiler. Ba‘dehû girü deryâya çıkup Anabolu önünde bir hisâr dahi alup halkını 
esîr etdiler. Andan geçüp bir gün bir gece dahi gidüp İspirlonka hisârını bas-
dılar. On bin kadar esîr andan dahi alup kal‘asın yere beraber etdirdi. Andan 
geçüp Sardinya Cezîresini basup gāret etdikden sonra Cezayir’e giderken 
rûzgâr arab yakasına atup Benzert Kal‘ası önüne varıcak hâkimi çıkup Tunus 
pâdişâhı Hasan Hafsî’ye haber vermeğe gitdi.

Ceng-i Medîd ve istîlâ-i Küffâr ber-Hisâr-ı Tunus 

Ol zamân Tunus memleketi Benî Hafs elinde olup ol silsilenin yirminci meliki 
Sultân Hasan hükm ederdi. Birâderi Reşîd mukaddemâ Hayreddin Paşa ile 
der-i devlete gelüp vazîfe ta‘yîn olunmuşidi. Hayreddin Paşa “Tunus şehri, 
husûsâ Halkulvâd ol semtde donanma kışlamağa çespân yer olmağla Memâ-
lik-i Mahrûse’ye ilhâk olunmak mühimdir” [37b] deyü huzûr-ı şehriyârîye arz 
eylemiş ve fethi ile me’mûr olmuşidi. Tunuslu dahi Sultân Hasan’dan şükrân 
üzre olmayup Hayreddin Paşa ol semte vardıkda karşu çıkup Reşîd yanında ol-
mak üzre Halkulvâd’a getirdiler. Reşîd ise der-i devletde idi. Hasan firâr edüp 
Hayreddin Paşa Halkulvâd kullesinden dokuz mîl içeri olan Tunus şehrine 
girdi. Hafsîler Hayreddin Paşa etbâ‘ına el uzadıcak cümlesini cem‘ edüp kul-
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leye kodu ve biraz şeyhlerini kırdı. Hasan taşradan hücûm edicek Hayreddin 
Paşalu kapulardan çıkup azîm ceng etdiler. Üç yüz arab düşüp Hasan mün-
hezim firâr etdi. Hayreddin Paşa Tunus’u zabt eyleyüp meşâyıh-ı urbâna ve 
etrâfa mektûblar gönderüp Hasan’ı ele getirmeğe ikdâm etdi. Ve Cezayir’den 
biraz asker getirüp re‘âyâyı tahrîr etdi. Tunuslu Reşîd bile değil idüğü bilüp 
Hayreddin Paşa’dan i‘râz üzre olıcak serkeşlerini kırup mutî‘ eyledi. Ve Hasan 
dahi Kayrevân’da cem‘iyyet edüp arab askeri ile geldi. Hayreddin Paşa on bin 
kadar asker ve otuz top arabalarını yelkenler ile sürüp Tunus’dan sahrâya çıkdı. 
Cenge şurû‘ olundukda toplara ateş vericek arab askeri firâr etdiler. Zîrâ topa 
tüfenge karşu duramazlardı. Hasan bozulup arab şeyhleri Hayreddin Paşa’ya 
gelüp mutî‘ oldular. Hasan’ın birâderi Abdülmümin Trablus’a gidüp “Sultân 
Süleyman Hân ser-hadd-i Acem’de olmağla fırsat demidir” deyü Papa, İspan-
ya Kralı Karolos’u tahrîk edüp Portukal ile yek-dil olup üç yüz kadar barça ve 
kadırgaya yirmi dört bin [38a] tüfeng-endâz koyup hareket üzre iken Hasan 
âdem gönderüp “Barbarosa’yı Tunus’da arab askeri ile muhâsara eyledim, 
gelüp yetişesiz” deyü da‘vet etdikde “Varup Tunus’u alıverüp girü yolumuza 
gideriz” deyü yedinci günü çıkup geldiler. Halkulvâd’a karîb Suluburç önünde 
limana girüp karaya döküldüler. Tunuslu küffârı gördükde Hayreddin Paşa ya-
nına gelüp Halkulvâd Kal‘ası teng olmağla etrâfına handek kesüp tabur etdiler 
ve toplar kodular. Küffâr askeri dahi taşrada çadırlar ile konup iki tarafdan niçe 
gün azîm cengler etdiler. Altı binden ziyâde kâfir kırılup lâkin biri biri ardınca 
imdâdları gelmekle tekrâr hücûm ve ikdâm ederlerdi. Metris kurup gemilerden 
yüz yirmi top çıkardılar. Ve otuz iki gün gece gündüz mütevâliyen hisârı döğüp 
topların ibtâl etdiler. Ehl-i İslâm üç def‘a metris basup vâfir kâfir kırmışlar idi. 
Lâkin ikdâm kavî olmağla min-ba‘d anda ârâm câiz olmayup çıkup Tunus’a 
girdiler. Ve küffâr Halkulvâd’ı alup zabt eyledi. Sultân Hasan ol hînde bir 
mikdâr arabla gelüp leşker-i küffâra karışup Tunus’da âşinâlarına mektûb gön-
derüp va‘deler etdi. Tunuslu dört bölük, biri hisâr halkı, üçü Mar‘aş bölüğü idi. 
Hayreddin Paşa anları cem‘ edüp küffârdan size mektûb gelmiş, re’yinüz nedir, 
ben çıkar döğüşürüm, siz şehirde oturun dedi. Hâşâ deyüp bile çıkmağa bel 
bağladılar. Cümle dokuz bin yedi yüz asker çıkup dört bölüğün biri öte tarafa 
meyl etmişidi. Ma‘a’l-kerâhe bile çıkdı. Küffâr hisâra yürüdükde Hayreddin 
Paşa bunlarla karşu varup muhkem ceng eyledi. Bir mikdâr Cezayirlü girüden 
görünmekle [38b] küffâr dönüp ardlarından sürdüler. Hayli kâfir kırılmışidi. 
Firâr etmeğe muntazır duran bölük bu esnâda hisâr cânibine kaçup Hayreddin 
Paşa döndürmeğe âdemler gönderdi. Çâre olmayup sâyiri dahi [dönicek Paşa] 
top arabaların hisâra çekdi. Küffâr “Türk kaçdı” deyü döndüler. Biraz dahi 
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ceng edüp ahşam erişdi, çadırlara girdiler. Ertesi Hayreddin Paşa hisâra met-
risler edüp Cezayir askerini cenge gönderdi. Ve Ca‘fer Ağa nâmına kimseyi 
şehirde koyup kendi dahi ardlarınca çıkdı. Küffâr dahi germiyyet-i havâdan 
susuz nâ-çâr kalup gitmek kasdın etmişler idi. Bu esnâda Tunuslu şehri boşal-
dup çıkup firâr etdiler. Ancak dört bin forsa esîr var idi. Anlar dahi boşanup 
kapuları kapadılar. Bir rivâyetde mezbûr Ca‘fer öte tarafa dönüp boşandırdı. 
Min-ba‘d hezîmet tamâm olup Hayreddin Paşa yanında bulunan iki yüz kadar 
âdem ile firâr eden Tunuslular ardınca gidüp anları Hasan askeri semtinden 
Bicâye yoluna döndürdü. Küffâr dahi dönüp şehre girüp Sultân Hasan’ı iclâs 
eyledi. Ve Hasan iltimâsıyla Halkulvâd Kal‘asını yapup dört bin soltat kodu-
lar. Ol bir gürûh-ı mekrûh ki inhizâma bâ‘is olup kal‘ada kalmış idiler. Reşîd 
hevâ-dârlığı ile müttehem kılup ekserini katl-i âmm etdiler.

Avdet-i Hayreddin Paşa be-Cezayir 

Mukaddemâ Paşa-yı mûmâ-ileyh bir kapudanına Beled-i Unnâb hisârını 
verüp on beş pâre kadırga ile anda göndermişidi. Mezbûr dahi varup küffâr 
Tunus’a geldikde paşa emri ile gemileri batırmışidi. Hayreddin Paşa beşinci 
günde Bicâye’ye andan Beledü’l-Unnâb’a varup emr eyledi, her reis gemisini 
çıkardılar ve su ağzına toplar konmuşidi, gelen kâfir gemilerini uğratmayup 
ve mezbûr gemileri [39a] donadup Cezayir’e revâne oldular. Şehirlü istikbâl 
edüp paşa hazretleri ehl ü ıyâli ile görüşüp anda olan dokuz gemi ki Murad 
Ağa üzerinde idi, donatdı. Sekiz pâre gemi dahi Cezayir gemilerinden cümle 
otuz iki pâre gemi ile on beş gün geçdikde yine deryâya çıkdı. Mayorka’ya 
otuz mîl yerde demir koyup ertesi sabâha karîb kal‘adan elli altmış top atıldı. 
Hayreddin Paşa “aslını sonra duyarsız” deyü kalkup87 yolda iki barça bulup 
aldılar. İçinde Tunuslu esîrler çıkdı, âzâd etdiler. Kâfirleri zincîre çeküp gemi-
leri yakdılar. Ve Minorka’dan Melute nâm kal‘a limanına varup küffâr donuna 
girdiler. Tunus’a giden küffâr gemileri anda donanup gitmişidi. Hisâra karîb 
vardıklarında kâfirler Anderya Dorya donanması sanup şenlik topu atdılar. İki 
Portukal barçası muvâfık rûzgâr ile anları görüp firâr etmişidi. Topu işidüp 
döndüler ve demür bırakdılar. Hisârdan küffâr Tunus ahvâlini suâle gelicek 

87 Derkenar: “Hayreddin Paşa Cezayir’e geldikde cezîreleri gāret eder deyü haber şâyi‘ olup halk 
perîşân olmuşidi. Hâkimi bunları teskîn kasd edüp bir mücrimi paşa sûretine koyup kral ateşe 
yakmağa göndermiş, Barbarosa’dır deyü nidâ etdirüp yakdı. Şenlik anınçün idi. Sonra hilâfı zuhûr 
edüp esîrler istihzâya başladılar”.
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tutup der-zincîr etdiler. Ve barçalara iki kadırga varup “Gelün sizi Barbarosa 
ister “deyicek şaşup anlar dahi alındı. Doksan esîri çıkdı, âzâd etdiler.

Feth-i Hisâr-ı Minorka 

Hayreddin Paşa taşra er döküp hisâr-ı mezbûru muhâsara edüp dört gün döğ-
dü. Altı bin kâfir ile cezîre beği gelüp azîm ceng eyleyüp bozuldu. Atını sinirle-
diler, düşüp maktûl oldu. Kal‘a küffârı anı görüp teslîm-i hisâr etdiler. Mâlını 
gāzîlere yağma etdirüp beş bin yedi yüz esîr alındı. Sekiz yüz dahi kırılmış idi. 
Altıncı günü kal‘ayı yıkup Cezayir’e döndü.

Zikr-i Sebeb-i Cübn-i Küffâr 

Hisâr-ı mezbûrda [39b] küffâr, beğlerine dayanup birkaç gün durdular. Ve 
illâ Hayreddin Paşa vardığı yerde ceng etmezlerdi, meğer kati çok olalar. 
Zîrâ anların kitâblarında “Esîr olup sağlık ile alınmak mümkin iken döğüşüp 
maktûl olan cennete girmez” deyü yazup büyükleri dahi eyle vasiyyet eder. 
Menkūldür ki Anderya Dorya bir ehl-i ilm esîre “Sizin tâyife bahâdır olduğu 
nedendir” dedikde “Bizim Peygamberimizin mu‘cizesidir, her kim anın dînine 
girse bahâdır olur, âbâ vu ecdâdına kılıç çeker” dedi. Anderya “Sebebi nedir” 
deyü tekrâr suâl etdikde, “Bizim bildiğimiz bu kadardır” deyü cevâb vermedi. 
Anderya eyitdi, “Sizin kitâbınızda cengden yüz döndüren cehenneme gider, 
bir kimse iki kâfirden dönse cennete girmez deyü yazmaz mı”? “İmdi ehl-i İslâ-
mı bahâdır eden bu sözlerdir ve bizim kitâbımızda bin kâfir olsa bir Müslümân 
ile ceng eylese öleceğin bildikde ceng etmeyeler ve illâ cengde ölen cennete 
girmez” deyü yazar, bu sözler bizi muhannes eyledi” demiş. Papa dahi küffâra 
bu nasîhati eder derler. Lâkin soltatlar emr-i diyânet ile mukayyed olmayup 
ölünce ceng ederler. Ve bu husûsu fakīr ba‘zı nasârâ ulemâsından suâl etdim. 
“Öyle değildir, Anderya kitâb bilmez avâmdan bir câhil idi, kendi zu‘munca 
söylemiş, millet-i Nasârâ’da dahi cengden dönmek yokdur” dedi.

Avdet-i Hayreddin Paşa be-Âsitâne 

İspanya kralı Papa’ya varup “Barbarosa’yı öldürdüm Tunus’u aldım” deyü lâf 
ururken Minorka hisârı haberi varup kizbi zâhir oldukda hacâletle vilâyetine 
gitdi. Anderya dahi Minorka haberin işidüp kırk kadırga ile Barbarosa üzerine 
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gitmeğe heves etdi. Hayreddin Paşa da Cezayir’den çıkup giderken Anderya 
[40a] gemileri seçdi lâkin görmezlendi, mukayyed olmadı. Paşa dahi Cerbe’ye 
uğrayup andan Âsitâne’ye azm eyledi. Pâdişâh-ı İslâm henüz Bağdâd’dan gel-
mişidi. Hayreddin Paşa dahi gelüp rikâb-ı hümâyûna rûy-mâl eyledikde ikrâm 
olunup Pulya yakasına gitmek içün iki yüz gemi binâsı fermân buyuruldu. 
Paşa-yı mûmâ-ileyh dahi kurdurup tekmîline sa‘y eyledi.

Sefer-i Pulya 

Paşa-yı gāzî dokuz yüz kırk üç Rebî‘ülâhırında (Eylül-Ekim 1536) otuz pâre 
salt sebük-bâr gemi ile Tersâne-i Âmire’den Akdeniz’e çıkup Pulya yakasına 
vardı. Kestel nâm bir sa‘b kal‘aya düşüp harb-i azîm ile feth eyledi. Esîrlerin 
alup hisârı gāretden sonra şitâ eyyâmı olmağla dönüp Tersâne-i Âmire’ye gel-
di. Ve ol kış donanma gemilerini hâzır ve mükemmel eyledi.

reften-i Sultân Süleyman Hân be-Sefer-i Körfez 

Sefer-i mezbûrun sebebi bu oldu ki sâbıkā Ebu’l-feth Sultân Mehmed Hân 
zamânında Pulya memleketi alınup Gedik Ahmed Paşa gelmekle İspanya girü 
istirdâd etmişdi. Pâdişâh-ı gāzî ol semte azîm donanma göndermek üzre iken 
Vezîria‘zam Ayas Paşa “Avlona, Delvine sancakları kendi vilâyeti olmağla ol 
diyâra karşudur ve fethi mühimmât-ı Devlet-i Aliyye’dendir” deyü arz edüp 
Kemal Reis dahi mukaddemâ Körfez Cezîresinün fethini defa‘âtle arz etmi-
şidi. Lâ-cerem kendileri bi’z-zât ol semte sefer içün azîmet buyurdular. Lütfî 
Paşa donanma serdârı olup yüz otuz beş pâre kadırga ve baştarda ve sâyir 
tetimmât cümle iki yüz seksen pâre gemi ile Hayreddin Paşa dokuz yüz kırk 
üç Zilhiccesi gurresinde (11 Mayıs 1537) cum‘a ertesi kalkup Akdeniz’e revâne 
oldular. Bunun gibi bir azîm donanma Memâlik-i Mahrûse’den [40b] çıkmış 
değil idi. Hemân otuz bin kadar kürekçi cem‘ olunmuşidi. Pâdişâh-ı kâm-kâr 
Zilhiccenin yedinci günü (17 Mayıs 1537) iki şehzâdesiyle çıkup ol semte revâ-
ne oldular. Samakov’dan geçüp dokuz yüz kırk dört Muharreminin âhırında (9 
Temmuz 1537) İlbasan’a ve Saferin beşinci günü (14 Temmuz 1537) Avlonya 
sahrâsına nüzûl buyurdular. Donanma-yı Hümâyûn dahi ol kenâra gelüp 
mülâkī oldu. Vezîr Mustafa Paşa âsî Arnavud’a akın ile me’mûr olup varup 
gāret eyledi. Avlonya’nın garbı deryâ ve taraf-ı şarkı âsî Arnavudluk olmağla 
deryâdan gelen küffâr gemileri anlar ile arkalanur idi. Ayas Paşa tedbîri ile an-
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lar teshîr olundu. Ve Delvine âsîleri dahi itâ‘at edüp iki sancak yeri Memâlik-i 
Mahrûse’den oldu. Çün donanma Avlonya önünde müctemi‘ oldu, Mısır’dan 
zahîre gemilerini getürmeğe altmış pâre gemi ile Hayreddin Paşa me’mûr olup 
karşu gitdi. Bâkī donanma gemileri ile serdâr Lütfî Paşa Pulya yakasına varup 
birkaç kal‘a basdı, esîrlerin ve mâlların alup hisârları tahrîb etdi. Hayreddin 
Paşa Körfez önünden geçerken Venedik’ün kırk pâre kadırgası anda bulunup 
bâkī donanması içeri Venedik Boğazında idi. “Barbarosa gitdi, bir yere gele-
lim” deyü çıkup giderken Lütfî Paşa dahi Pulya’dan dönmüş gelürdü. Buluşup 
ceng etdiler. İki gemilerin baturup ikisini aldılar. Bâkīsi Körfez’e girdi. Hayred-
din Paşa dahi zahîre gemilerini alup Preveze’ye getürdü. Andan Avlonya’ya 
gelüp bir yerde cem‘ oldular.

Zikr-i Hıyânet-i Venedik 

Venedik kâfirleri kesret-i mâl ve ticâret ve dâimâ kârları hîle ve habâset ile meş-
hûr bir gürûh-ı makhûrdur. Ekser adaları ve kal‘aları hîle ile Hungarya [41a]

ve Romanya88 hâkimlerinden alup giderek Memâlik-i Mahrûse’den kılınmağla 
kisb ü kârları, zâd u zevâdeleri diyâr-ı İslâmdan hâsıl olmağa muhtâcdır. Ol 
ecilden zarûrî dostluk sûretin gösterüp geçinirler, lâkin nefsinde sâyir küffârdan 
adâvetleri müşted dîn düşmenleridir. Sefer-i mezbûrda müste’men geçerken 
Gelibolu tersâne kethüdâsı Ali Kethüdâ donanmaya erişmek içün on iki kadır-
ga ile Körfez önüne uğrayup Anderya Dorya anda bulunup Körfez gemileri ile 
çıkup çatdı. Hayli ceng olup küffârın kesreti guzâtı zebûn edüp zamân-ı seher-
den ikindi vaktine dek savaş bazarı germ olup bi’l-âhıre Gelibolu gemilerinin 
ekseri yandı ve batdı. Kalan mücâhidîn esîr olup alındı. Ba‘dehû yine Gelibolu 
tersâne kethüdâsı olan Bostân Kethüdâ, Lütfî Paşa tarafından risâletle Körfez 
Cezîresine giderken Venedik donanmasının dört gemisi üzerine düşüp aldı. 
Her-çend ki elçiliğe gideriz diye gördüler. Müfîd olmayup şüyû‘u havfından 
gemiyi deryâya batırup içinde bulunanları hakāretle katl eylediler. Ancak bir 
oğlan kendüyü deryâya atup bir tahta pâresiyle gezerken donanma gemilerinin 
biri râst gelüp Lütfî Paşa’ya getirdikde rikâb-ı hümâyûna arz eyledi. Bu iki 
fesâdın sebebi ile Körfez muhâsarası fermân olundu.

88 Derkenar: “Hungarya Üngürüs dedikleridir, Romanya Rumeli’dir”.
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Muhâsara-i Körfez 

Ol esnâda Pulya cânibine sefer ferâgat olunup Donanma-yı Hümâyûn Körfez 
Cezîresini muhâsara ve gāret ile me’mûr olmağın pâdişâh-ı İslâm dahi Av-
lonya’dan kalkup Körfez Cezîresi mukābiline nüzûl buyurdular. Bir rivâyetde 
[41b] sefâyin üzre bir buçuk mîl boğaza cisr bağlanup asker-i İslâm cezîreye 
geçdiler. Taşrada yüz kırk pâre köyü var idi, cümle gāret ve tahrîb olunup 
kal‘adan gayrı nesne kalmadı. Hisâra dahi toplar çekilüp kānûn üzre muhâ-
sara olundu. Lâkin ekser etrâfı deryâ olmağla kara cânibinde kâmil kırk üç 
gün rûz [u] şeb döğülüp gedikler açılmış idi. Niçe yürüyüşler ve cenglerden 
sonra vakit teng olup hengâm-ı şitâ hulûl eylemekle azîm yağmurlar yağup 
burûdet zâhir oldu ve deryâ zamânı geçdi. Pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri 
askere merhamet buyurup Ayas Paşa’yı cezîreye gönderdi. Ve ferâgat fermân 
edüp her-çend ki Lütfî Paşa ve Hayreddin Paşa “Bu kadar emek hebâ olmak 
revâ değildir, gedikler kolaylandı” diye gördüler. El-makdûru kâinun89 fehvâsınca 
rızâ-yı hümâyûn olmadı. Bir rivâyetde hisârdan bir topla dört gāzî şehîd oldu-
ğu sem‘-i hümâyûna vâsıl oldukda “Bir mücâhid kulumu böyle hezâr kal‘aya 
bedel kılmam” deyü ferâğ fermân etdiler. Ve bi’l-cümle fetih, vakt ü zamânına 
te’hîr olunup Rebî‘ülâhır evâhırında (26 Eylül-5 Ekim 1537) dîvân olup a‘yân 
ve erkâna hil‘atler ve donanma kapudanlarına ve reislerine ihsânlar ve sipâh 
tâifesine ikişer akçe ve piyâdelere birer akçe terakkī verildikden sonra mâh-ı 
mezbûrun yirmi dördüncü günü (30 Eylül 1537) göçüldü. Prepol ve Görice ve 
Priştine ve Manastır ve Filorina ve Selanik yolundan yirmi günde Edirne’ye 
geldiler. Lütfî Paşa ve Hayreddin Paşa dönüşde Kefalonya cezîresine er döküp 
seby ü gāret edüp bî-hadd ganâyim aldılar.

istîlâ-i Hayreddin Paşa be-Cezayir-i Venedik 

Donanma-yı Hümâyûn Kefalonya’dan Moton’a gelüp Hayreddin Paşa gemi-
lerden altmış kadırga [42a] intihâb edüp taşrada kaldı. Lütfî Paşa, bâkī gemiler 
ile Tersâne-i Âmire’ye gelüp dâhil oldu. Hayreddin Paşa evvelâ Çuka adasını 
urdu. Eğne90 nâm cezîreye varup metîn hisârı var idi, top çıkarup muhâsara 
etdi. Üç gün döğüp dördüncü günü fetih müyesser olup dört bin sekiz yüz esîr 
aldı. Mâlların gāret ve yağma etdiler. Ba‘dehû Mürted nâm cezîreye varup 

89 “Kaderde yazılan olur” manasına gelmektedir.
90 Aegina, Egina.
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darbe-i topla ânı dahi aldı. İki bin iki yüz esir çıkup ba‘dehû Bare adasına 
vardı, çok ceng eyleyüp kâfirleri el vermedi. Âhır darb-ı seyf  ile feth etdiler ve 
çok ganâyim alındı. Ba‘dehû Nakşe üzerine vardıkda küffârı karşı geldi, harâca 
râzı oldu. Donanma halkı bir cezîre gāretine icâzet alup gitdiler, varup vâfir 
ganâyim aldılar. Paşa-yı gāzî bir cezîreye dahi varup on dört günde üç kal‘asını 
feth eyleyüp on bir bin esîr aldı. Ba‘dehû altı cezîreyi beş bin altun harâca 
kesüp dönüp İstanbul’a geldi.

Pîşkeş-i Kapudan Hayreddin Paşa 

Ertesi ganâyimden alınan pastav çukalar ve nukūd ve pençikden bin kız ve bin 
beş yüz oğlan ve dört kerre yüz bin altun cem‘ olundu. Sâyir emvâl-i ganâyim 
bu kıyâs üzre idi91. Ba‘dehû ertesi iki yüz oğlana kırmızılar giydirüp ellerinde 
altun, gümüş sürâhîler ve kadehler, ardlarınca otuz dahi birer kese altun omuz-
larında, dahi ardında iki yüz âdem omuzlarında birer kese nukūd ve dahi sonra 
boynu bağlu iki bin kâfir her birinin sırtında birer pastav çuka, bu minvâl üzre 
pîşkeş çeküp el öpdü ve hil‘atler giyüp küllî iltifâta mazhar oldu. Zîrâ bir asırda 
bir kapudan [42b] bu hizmeti etmiş değil idi.

Sefer-i Sâlis-i Hayreddin Paşa: Çün hengâm-ı şitâ inkızâya karîb oldu, 
Sultân Süleyman Hân vüzerâya yüz elli pâre gemi ihzârı fermân edüp “Hay-
reddin Paşa deryâya çıksun” buyurdu. Gemiler henüz hâzır değil idi. Vüzerâ 
Hayreddin Paşa’ya “çıkmak gereksüz” deyü ibrâm etdiler. Rızâ vermedi. Âhır 
hîle edüp “Anderya Dorya kırk gemi ile Girid’e gelüp Hindistân metâ‘ını yirmi 
pâre gemi ile Mısır’dan getürmeğe giden Sâlih Reis’i bekler” dediler. Hayreddin 
Paşa dahi hâzır olan kırk pâre gemiyi alup bâkī kalan doksan pâre gemiyi dahi 
ardınca göndermek üzre dokuz yüz kırk beş Muharreminin dokuzuncu günü 
(7 Haziran 1538) çıkdı. Üç bin yeniçeri ve Kocaeli Beği Ali Beğ ve Teke Beği 
Hürrem Beğ ve Sayda Beği Ali Beğ ve Alâiye Beği Mustafa Beğ bile koşulup 
İmroz’da sâbıkā bir gemi batmış idi, içinde on yedi pâre topu var idi, çıkarup 
İşkatoz nâm cezîreye vardı. Mezbûr cezîrenin bir kaya üzerinde muhkem 
kal‘ası ve limanı olmağla “korsan gemileri yatup hasâret ederler” deyü Eğriboz 
Beği arz etmişidi. Varup yedi mîl yerden toplar iletüp altı gün altı gece döğüp 
yedinci günü seyf  ile feth etdi. Kırılan küffârdan gayrı üç bin sekiz yüz esîr çıkdı. 
İstanbul’dan doksan pâre gemi dahi gelüp yirmi pâre gemi Sâlih Reis’de dahi 

91 Başlıktan buraya kadar olan kısım Tuhfetü’l-kibâr’ın diğer nüshalarında bulunmamaktadır.
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gelmiş92 idi. Cümle fermân üzre yüz elli pâre tekmîl olundu. Lâkin Âsitâne’den 
gelen doksan geminin mühimmâtı ve kürekçileri mükemmel olmamağla on 
ikisini boşaldup Gelibolu’ya döndürdü ve bâkīsini Eğriboz’a gönderdi. Ba‘dehû 
İskiri adasına salup [43a] gece gitdiler. Ertesi kuşluk zamânı bir dumanlı gün 
idi, vardılar. Akdeniz korsanları yetmiş pâre kayık idi, gelüp donanmaya karış-
dılar. Bunlar mukaddemâ İskiri’ye varup hayli ceng edüp zafer bulmamışlar 
idi. Hayreddin Paşa vardığı sâ‘at küffâr hisârdan emân çağırup teslîm etdiler. 
Paşa-yı gāzî emân verüp üç bin altun levende verilüp yüz kız yüz oğlan esîr 
mîrîye kesdi. Ve her sene bin altun cizye iltizâm etdiler. İskiri’de biraz oturup 
gemi yağladılar. Ve yedi pâre gemi doldurup mâl-ı ganâyimle İstanbul’a gön-
derdi. Girid’den İskiri’ye iki topçu göndermişler, kal‘a alınmış bulunup paşaya 
getirdiler. İkindi vakti idi, düşmenden murâd üzre haber alınup paşa cümle ge-
mileri yedi bölük eyledi ve her birini bir yere gönderdi. Biri adaları gezüp harâc 
devşirmeğe gitdi. Andan geçüp İstendil nâm cezîreye vardı. Hâkimi Frenk ve 
halkı Rum idi. İstîmân etdiler. Paşa beğleri getirmek şartıyla emân verdi. Tutup 
getirdiler. Bir yarar beğ nasb edüp yılda beş bin altun harâca kesdi. Ba‘dehû 
Andre’ye vardıkda halkı itâ‘at etdi. Yanında vâki‘ bir cezîre ile ânı dahi bin 
altun harâca kesdi. Ba‘dehû gemiler bir aradan yelken açup Nakşa’ya teveccüh 
etdiler. Anda vâfir şenlikler olup harâcı alındı. Ve Girid’e teveccüh olunup iki 
gün gidilüp üçüncü günü zuhr vaktinde karşudan bir barça göründü ki kara dağ 
gibi yatar idi. Üzerine varılup hayli toplaşdı, aşağı komadı. Âhır birkaç darbzen 
ile böğrünü deldiler. Zebûn oldukda Kapudan İbrahim vardı, çatdı, [43b] 
yedeğe alup revâne oldular. Dokuz yüz kırk beş Saferinin [on] beşinci günü 
(13 Temmuz 1538) Girid’e varılup evvelâ Milotiyomo93 nâm hisâra çıkup er 
döküldü. Küffârı firâr etmekle yirmi pâre karyesini gāret etdiler. Ba‘dehû Apa-
korna üzerine varılup halkı esîr ve etrâfında altmış pâre karye tahrîb ve tedmîr 
etdiler. Saferin on yedinci günü (15 Temmuz 1538) Hanya nâm hısn-ı metîne 
varup küffâr kal‘aya firâr edicek sulanup seherî kal‘a cengi tedârükün gördüler. 
Lâkin iş görmüş kapudanlar “Bu hisârın cengi hayli müşkildir, deryâdan tarafı 
metîn hisâr ve kara cânibi üç mîl muhkem divârdır. Yat u yarağı ve cengçisi çok, 
müstakil tedârüke muhtâcdır” deyü yapışmayup taşra bulunan hâneleri yakup 
nâhiyesinde ma‘mûr yerleri harâb etdiler. Üç günde üç yüz pâre karyeye vaz‘-ı 
yed etdiler. Ba‘dehû Menolilo ve Resme üzerine varılup karyeleri tahrîb olundu. 

92 Metinde sehven “gelmemiş” yazılı. 
93 Doğrusu “Milopotamo” olmalı.
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Andan geçüp İstiye’ye varıldıkda halkı müdâfaa sadedinde iken dayanamayup 
firâr etdiler. Ekseri esîr ve bâkīsi tu‘me-i şemşîr oldu. Ba‘dehû İskılarya ve İstilo 
nâm iki hisâr dahi alınup nâhiyelerinde seksen pâre karye gāret ve ol sene Girid 
Cezîresine küllî hasâret oldu. Bir haftada cümle etrâfı devr ve gāret olunup on 
beş binden ziyâde esîr alındı. Ve alınan barça ile birazı İstanbul’a gönderildi. 
Ba‘dehû Kerpe adasına varılup üç pâre kal‘ası var idi, on gün oturup üçünü 
dahi feth etdiler ve harâca kesdiler. Havâ germ olup sâm yeli gibi ıssı yeller 
esmekle kürekçilere za‘f  ve futûr gelüp kırılmışidi. Andan İleki adasına varup 
[44a] biraz istirâhat etdiler. Ba‘dehû İstanköy’e varıldıkda levend firkatelerini 
bozup âdemlerin kadırgalara tevzî‘ etdiler. Ve adalardan dahi vâfir kürekçi kâfir 
alınup Anadolu yakasından dahi kürekçi imdâd olundu. Ba‘dehû İstanbulya 
nâm cezîreye varılup paşa hazretleri yağmasını gönüllü gemilerine fermân etdi. 
Ve bi’l-cümle bu sâlde Venedik’ün yirmi beş pâre cezîresinde birer, ikişer, üçer 
kal‘ası var idi, cümle alınup on iki cezîre harâca kesildi ve on üçünü tahrîb 
etdiler. Andan Rumeli semtine Kızılhisâr’a varılup ağır yüriyen gemiler anda 
bozulup Eğriboz limanına kodular. Yüğrük gemiler ile gece kalkup Karaada’ya 
varup gemi yağladılar. Eğriboz’dan zahîrelenüp Sâlih Reis dahi otuz pâre gemi 
ile anda geldi. Mezbûr bir seyyid, yarar reis idi. Vâfir şenlikler oldu.

Cihâd-ı Ekber-i Hayreddin Paşa 

Bu esnâda “İspanya ve Papa ve Venedik donanması Körfez’de cem‘ olup Pre-
veze üzerine hücûm etdiler” deyü haber geldi. Hayreddin Paşa göçüp yirmi 
gönüllü gemisini mukaddem ol tarafa göndermişidi. Zaklise’de kırk pâre çek-
dirir karavullarını görüp döndüler. Anlar dahi dönüp “Barbarosa yakın yerde-
dir” deyü donanmalarına haber vermekle Preveze hisârını bırağup çıkdıklarını 
Moton önünde haber alup Holomuc’da sulandılar. Kefalonya’da cezîreye er 
döküp karyelerini gāret etdirdi. Ba‘dehû Preveze’ye varup hisârı topdan küllî 
rahne-dâr olmuşidi. Muhâsara esnâsında [44b] Ayamavra’dan gece imdâd 
gelüp hisâra girüp yürüyüşde hayli kâfir kırmışlar ve topları çivilemişler. 
Bi’l-âhıre hâyib ü hâsir kalkup gitmiş. Paşa-yı gāzî askere hisârı yapdırdı. Ve 
iki gönüllü gemisini kâfir yakasına gönderüp dil aldırdı. “İspanya ve Papa ve 
Portukal ve Venedik donanması cümle Körfez’de cem‘ olmuşlardır” deyü ha-
ber vermekle pâdişâh-ı kâm-kâr ol zamân Boğdan seferinde idi, mezbûr dili 
rikâb-ı hümâyûna gönderdi. Dokuz yüz kırk beş Cumâdelûlâsının gurresinde 
(25 Eylül 1538) küffâr-ı hâksâr donanması dahi gelüp Preveze’ye karîb iki mîl 
yerde lenger-endâz oldular.
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Sefâyin-i Küffâr 

Elli iki pâre kadırga ile Anderya Dorya ve yetmiş pâre kadırga ile Venedik 
Cenarali ve otuz pâre kadırga ile Papa kapudanı ve on pâre kadırga ile Rodos 
hâkimi Migal Mastori kāyimmakāmı, seksen barça İspanya ve Portukal kra-
lınun ve on karaka Venedik’ün ki her biri ikişer bin yarak atar ve ellişer pâre 
kadırgaya karşu durur. Ve Anderya Dorya’nın bir azîm kalyonu var idi ki âlât-ı 
harbi hisâba gelmezdi. Sâyir yerlerden dahi biraz barça, cümle yüz altmış iki 
kadırga ve yüz kırk barça, üç yüz gemi ve sâyir gönüllü hurde gemiler ile altı 
yüzden ziyâde yelken göründü. Ve ehl-i İslâm donanması cümle yüz yirmi 
iki pâre çekdirir gemi idi. Hayreddin Paşa meşveret ve askeri gazâya tergīb 
edüp tedârük gördü. Gemilerin direklerin aldırdı. Ve “Hareket ve sükûnda 
bana bakın” deyü muhkem ısmarladı ve “Gönüllü gemilerini alaydan başka 
bir yerde durasız, çatdıkları zaman böğürden topu urasız” dedi. [45a] Beğler 
taşrada kâfir gemilerinin çokluğun görüp taşra âdem döküp top çıkarmak ted-
bîrini arz etdiler. Hayreddin Paşa ma‘kūl görmeyüp lâkin küffâr gece Preveze 
Boğazından içeri girmek kasdında olduğu haber alınmağla kenâra er döküp 
toplar kodular. Küffâr dahi karaya çıkmadan fâriğ olup topla anları döğmeğe 
başladı. Beri tarafdan Murad Ağa gönüllü alayından Turgudca ve Güzelce 
Mehmed ve Sâdık Reis ve gayrı birkaç pâre gemi ile çıkup ol mahzûlleri ür-
kütdüler. İki günden sonra birkaç pâre yüğrük kadırgaları Preveze Boğazı’na 
gelüp İslâm gemileri semtine toplar atup kaşarılık94 ve tafra hareket etdiklerin-
de müşârun-ileyh Paşa-yı gazâ-pîşe ve cihâd-endîşenin karârı kalmayup tabl u 
nakkāresin döğüp ve sancakların çözüp Preveze Boğazın taşra çıkup küffâr-ı 
hâksâr gemilerine mukābele niyyeti ile rûy-ı deryâda altı mîl kadar yerde demir 
bırağup sâyir süfün-i islâmiyye gelüp yanına cem‘ olunca tevakkuf  etdi. Cümle 
gelüp dizildikde işâret eyledi. Yüz yirmi iki pâre gemi üçer topa ateş edüp 
yürüdüklerinde zemîn u âsmân pür-sît u sadâ olup küffârın kulûbu ru‘b u hirâs 
ile doldu. Ahşam dahi karîb idi. Min-ba‘d demir koparup Körfes tarafına firâr-
künân revân oldular. Paşa dahi girü yerine varup ol gece istihâre etdi. Gördü ki 
limandan vâfir balık düşürür, nısfu’l-leylde kalkup ol semte çekdirdi.

inhizâm ve Firâr-ı Küffâr

[45b] Cumâdelûlânın üçüncü günü (27 Eylül 1538) Anderya Dorya İnebahtı 

94 Bu kelimenin doğrusu “haşarılık” olmalı.
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Körfezine girmek tedârükünde olup Hayreddin Paşa Bahşılar’a vardıkda 
direklere âdem çıkarup Ayamavra ve İncir Limanı önünde gemi direkleri 
göründü. Cümle bir yerden dümen doğruldup hâzır baş yürüdüler. Küffâr 
dahi gördükde taşra çıkup ol tarafın rûzgârı muvâfık olmağla ehl-i İslâm havfa 
düşdüler. Zîrâ barça önüne kadırga dayanmayup çiğnedir idi. Derhâl Paşa-yı 
gāzî niyâz-mend olup Hazret-i Kur’ân-ı Azîmü’ş-şândan iki âyet-i şerîfe yazup 
gemisinin iki tarafına bırakdıkda bi-emri’llâh rûzgâr sâkin olup barçalar hare-
ketden kaldı.

Kıssadan Hisse budur ki serdâr olan nâmdârlar yalnuz esbâb-ı cismâniyyeye 
i‘timâd etmeyüp kādir oldukları kadar esbâb-ı rûhâniyyeye dahi riâyet ü i‘tibâr 
eylemek lâzımdır. Küffâr-ı hâksâr nâ-çâr saf  saf  dizilüp toplar atmağa başladı-
lar. Lâkin anların topları çokluk erişmezdi. Evvelâ bir kalyon çıkup hayli toplar 
atdı. Donanma-yı Hümâyûn’dan topa tutup döndürdüler. Ve barçaları topla 
ele alup ırakdan döğe döğe zebûn etmişlerdi. Anderya Dorya ve Cenaral, ka-
dırgaları ile erişüp mukāvemet makāmında olıcak Paşa-yı mücâhid üzerlerine 
çekdirüp ateş-endâz oldukda barçalarun ardına dolandılar. Barçalardan top 
fındığı yağmur gibi yağardı. İki donanma tütün içinde kalup birbirini görmez 
oldu. Küffâr kadırgaları birkaç def‘a kasd etdiler ki sefâyin-i İslâm’ın ardın 
alup gemiler, barça ile çekdirir arasında kala mümkin olmadı. Bunlar dahi 
taraf-ı [46a] âhardan hücûm etdikçe fi’l-hâl barçalarının cânib-i âharına 
geçerler idi. Barçalar ise kal‘a gibi biri birine çatılmış idi. Ayırmağa imkân 
olmadı. Ve bi’l-cümle İslâm keştîleri zorundan barçalarını dokuz dolandıkdan 
sonra Paşa-yı şîr-savlet tekbîr getürüp def‘aten toplara ateş edüp barçalar üze-
rine yürünüp bir niçesin batırdı ve aralarından yol edüp kadırgalara geçdi. 
Ve askere tenbîh etmişidi, aslâ barçalar yağmasına iltifât etmediler. Gāzîler 
hücûmundan küffâra dehşet gelüp havf  u haşyet galebe etdi. Min-ba‘d çek-
dirirleri durmağa mecâl olmayup firâra yüz tutdular. Beyne’s-salâteyne dek 
kıtâl mümted olup barçaların ekseri darbe-i topla gark u helâk olup Anderya 
Dorya ol hâli göricek sakalın yolarak sâyir çekdiriri ardına düşüp firâr etdiler. 
Sefâyin-i İslâm “barçalar elde, murâd kadırgalardır” deyü ardınca gidüp iki 
kadırga alıkodular. Ahşam erüp rûzgâr çıkdı. Ol ceng mahalline gelinüp anda 
yatup kalan barçaları küffâr nâ-çâr ateşe urdular. Sabâha dek yandı. Kaba 
kuşlukdan gün batınca acâib cengler oldu ki deryâda misli sebk etmemişdi. Sa-
bâh Ayamavra’ya gelinüp anda alınan iki kapudanı fetihnâme ile kendi oğluna 
koşup rikâb-ı hümâyûna gönderüp Preveze’ye vardılar. Beğler anda el öpüp 
tehniye eylediler. Sultân Süleyman Hân Yanbolu’da şikâr üzre iken Paşa-yı 
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gāzînün oğlu gelüp azîm iltifât ve riâyete mazhar oldu. [46b] Dîvân kurulup 
fetihnâme ayağ üzre okundu. Hakk’a hamd ü şükr-i firâvân etdiler. Kapudan 
Paşa hâslarına yüz bin akçe terakkī fermân olundu. Ve etrâfa fetihnâmeler 
gönderilüp şehir donanmaları ısmarlandı. Bu tarafdan Anderya Dorya ka-
çup Körfez’e düşmüş idi. Paşa mâh-ı mezbûrun on dördüncü gecesi (8 Ekim 
1538) Preveze’den kalkup ahşama karşu Bahşılar’a vardılar. Küffârdan eser 
yok gördüler, dönüp girü Preveze’ye gelüp gönüllüye Kefalonya gāretine icâzet 
verdiler. Varup hisârdan gayrı nesne komadılar. Bu tarafda Preveze hisârını 
meremmât ederken “Drac’a kâfir düşdü” deyü haber geldi. Kapudan Paşa 
baştardasını çekdirüp gece deryâda yatdı. Seherî Parga hisârı önüne varup 
küffârı firâr etmekle yağma edüp hisârını tahrîb edüp ateşe verdiler. Dört yüz 
esîr alındı. Bahşılar’a giderken yolda iki barçaya râst gelüp aldılar. Ve iki gün 
anda ârâm olundu. Üçüncü günü seherî göçüp Körfez Boğazına çıkdılar. Azîm 
furtuna oldu. Ba‘dehû Avlonya’ya varup havâ hoş olunca on gün anda ikāmet 
etdiler. Ve asker küllî zahmet çekdiler. Bu mahalde hüküm gelüp anda kışla-
mak ile İstanbul’a gelmenün arasında kangısı enfa‘ ise muhayyersin demek ile 
İstanbul’a revâne oldular. Bibercik Boğazında azîm furtuna çeküp Gelibolu’ya 
geldiler. Ve şenliklerle İstanbul’a dâhil oldular. 

istîlâ-i Küffâr ber-Hisâr-ı nova 

Anderya Dorya furtuna esnâsında dönüp Nova üzerine düşüp Nova Beği ted-
bîrde kusûr etmekle hezâr ikdâm edüp aldı. Ve içine altı bin soltat koyup [47a] 
döndü. Kapudan Paşa ol zamân Avlonya’ya varmışidi. Furtuna kavî olmağla 
çıkmak mümkin olmadı.

Sefer-i Süleyman Paşa Mîrimîrân-ı Mısır be-Cânib-i Hind 

Hicret-i Nebeviyye dokuz yüze (1494-95) erdikde mukaddemâ İspanya Yeni 
Dünya’ya zafer bulmağla Portukal dahi gayrete gelüp Bahr-i Muhît-i Gar-
bî’den Muhît-i Şarkī’ye yol bulup Nîl’ün menba‘ı olan Cibâl-i Kamer ardından 
Habeş ve Zengibâr kenârlarını dolaşup sevâhil-i Hind’e varup ekser benâdir-i 
Hind u Sind’i aldı. Ol diyârların mülûku müdâfaadan âciz oldukça Gücerât 
pâdişâhı Sultân Süleyman Hân’dan istimdâd etmişidi. Pâdişâh-ı gayûr dahi 
Süveys Benderi’nde otuz kıt‘a kadırga ve mükemmel donanma tertîbini fer-
mân buyurup emîru’l-ümerâ-i Mısır olan Hadım Süleyman Paşa donanma ile 
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ol semte varup “Yemen ve Hind sevâhilinden dest-i te‘addî-i küffârı kat‘ ede” 
deyü göndermişler idi. Vezîr-i mûmâ-ileyh dokuz yüz kırk beş Muharreminin 
evâhırında (18-28 Haziran 1538) donanma ile Süveys iskelesinden kalkup 
Rebî‘ülevvelin yedinci gününde (3 Ağustos 1538) sevâhil-i Yemen’den şehr-i 
Aden’e vâsıl oldukda hâkimi Âmir bin Davud elinden hüsn-i tedbîr ile alınup 
burc u bârûsu muhkem kılınup eyâleti Behrâm Beğ’e ta‘yîn olundu. Ba‘dehû 
göçüp asıl murâd olunan Portukal müstevlî olduğu benâdir-i Hind’den Bender-i 
Dîv’in95 fethine revâne oldu. Muvâfık rûzgâr ile varup Dîv kurbünde Portukal 
kılâ‘ından Küvve96 ve Kâre nâm kal‘aya Rebî‘ülevvel gurresinde (28 Temmuz 
1538) yanaşılup karaya er dökdü. Top çıkarup zikr olunan kal‘aları döğe döğe 
teshîr etdi. [47b] Ve bin kadar kâfir kılıçdan geçüp ba‘dehû Bender-i Dîv’e 
varup muhâsara kasd etdi. Lâkin hisâr-ı mezbûrun üç cânibi deryâ ve kara 
cânibi azîm metîn binâ idi. Donanmadan yirmi bin kadar asker ve toplar çıkup 
muhâsara eylediler. Ve Gücerât pâdişâhı Melik Mahmud’a zahîre içün âdem-
ler gitdi. Bir ay kadar muhâsara mümted olup mukaddemâ Emîr-i Aden Âmir 
katl olunmağla Melik Mahmud havf  edüp gelmedi ve imdâd etmedi. İçerde 
olan küffâr dahi nâ-çâr kalup taşra kal‘a alınmış iken Melik Mahmud, “Sü-
leyman Paşa mukaddemâ Aden hâkimini salb eyledi, bize ne hayır etse gerek, 
gaddârdır” deyü küffârın sözüne ve hîlesine aldanup zahîre vermedüğünden 
gayrı sâyir umûrda muhâlefet ve küffâr ile tarh-ı sulh ve muvâfakat etdiği ecil-
den asker-i İslâm kal‘adan ferâgat edüp topları gemilere kodular. Ve selâmet 
ile yirminci günde Şihr’a geldiler. Hâkimi gelüp itâ‘at etdi. Andan Aden’e ve 
Zebîd iskelesine geldiler. Ol diyâra Emîr Ahmed nâm kimesne müstevlî olmu-
şidi. Bir kal‘aya kapanup hüsn-i tedbîr ile teshîr olunup Yemen Eyâleti Bıyıklı 
Mehmed Paşa oğlu Mustafa Beğ’e verildi. Mezbûr bir ay kadar anda ârâm 
edüp Yemen muhâfazası umûrun gördü. Şevvâlin yirmi ikinci günü (13 Mart 
1539) Cidde’ye gelüp hacc eyledi. Donanma Süveys’e gidüp kendi karadan 
huccâc ile Mısır’a, andan der-i devlete gelüp dîvânda oturdu.

Sefer-i Hayreddin Paşa be-Cânib-i nova 

Mukaddemâ eydî-i küffâra düşen Nova Hisârının istirdâdı mühimmât-ı dîn ü 
devletden olmağla [48a] kış geçüp fasl-ı bahâr erişdikde Kapudan Hayreddin 

95 Diu.
96 Goa.
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Paşa dahi yüz elli pâre gemiyle deryâya çıkup dokuz yüz kırk altı Rebî‘ülâhı-
rının sekizinci gününde (23 Ağustos 1539) otuz yedi pâre topla Nova hisârını 
muhâsara edüp ve Rumeli beğlerbeğisi Hüsrev Paşa Sofya’da dernek edüp 
karadan Nova üzerine gönderilmişidi. Kal‘aya sekiz bin iki yüz dâne urmağla 
yirmi iki günde divârları cümle harâb olup gāzîler yürüyüp kullenün birini 
aldılar. Nova’nun iki azîm kullesi var idi. Küffâr öbür kulleye kaçup istîmân 
etdiler. Paşa seyfle alup küffârı esîr etdi. Ve kal‘ayı müceddeden yapup yirmi 
altı pâre top kodu. Ve küffâr diyârını gārete asker gönderüp vâfir ganâyim ile 
der-i devlete avdet etdi. 

Hücûm-ı Kral-ı ispanya be-Cezayir ve Def‘-i Hasan Beğ 

Dokuz yüz kırk sekizde (1541) pâdişâh-ı gāzî tabur seferine Üngürüs’e gidüp 
Hayreddin Paşa’yı yetmiş pâre kadırga ile Akdeniz muhâfazasına göndermi-
şidi. İspanya Kralı dahi donanmasıyla Ferdinandos İmparatora imdâd içün 
ve diyâr-ı İslâmı gāret etmeğe Venedik sâhiline gelüp Hayreddin Paşa deryâ-
ya çıkdığın işidüp vilâyetine dönmeğe dahi âr edüp Cezayir’e teveccüh etdi. 
Mukaddemâ Paşa-yı mezbûr anda yerine nasb etdiği Hadım Hasan Ağa otuz 
kadırga ve kalyata donadup İspanya sevâhilini gāretden hâlî olmazdı. İspanya 
dahi yüz kadar barçaya dört bin at ve cümle elli bin kadar asker [48b] koyup 
kendi dahi geçüp dokuz yüz kırk sekiz Cumâdelâhırının yirmi sekizinci günü 
(19 Ekim 1541) Cezayir önüne geldi. Hasan Beğ dîvân edüp askere istimâlet 
verdi. Küffâr dahi çadırlarını kurup metrise mübâşeret eyledikde Hasan Beğ 
altı yüz Türk iki bin kadar arab atlusu ile çıkup şebîhûn edüp küffâr gece biri 
birine girdiler. Üç bin kadar kâfir kırılup selâmet ile gāzîler girü hisâra girdiler. 
Hikmet-i Hudâ beşinci gece bir azîm yağmur yağup ziyâde furtuna oldukda 
ağır yüklü barçaların ekseri karaya urup niçesi batdı. Küffârın barutu ıslanup 
top tüfeng atılmadan kalıcak Hasan Beğ çıkup üzerlerine hücûm etdi. İki sâ‘at 
azîm ceng olup girü kal‘aya girdiler. Ol furtunada yüz altı pâre gemileri kara-
ya urup dört kadırga limana girmişidi. Zikr olunan gemilerden bin dört yüz 
Müslümân esîri halâs olup küffâr nâ-çâr kal‘adan el çeküp hasâret ve hızlân-ı 
azîm ile kalkup Tementos nâm burna varup vilâyetlerine gitmeğe cân atdı-
lar. Ehl-i İslâm ardların sürüp vâfir kâfir katl ederlerdi. Harras Suyu tuğyân 
etmiş bulunup ardlarından Cezayirli zorunu görüp suya urmağla niçesi dahi 
anda gark u helâk oldu. Bâkīleri Recebin yirmi altıncı günü (15 Kasım 1541) 
kurtulan gemilerine binüp deryâya çıkdılar. Bir furtuna dahi çıkup gemilerini 
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Bicâye tarafına atdı. Güçle yol bulup İspanya’ya gitdiler. Beşinci Karlos’un bu 
furtuna inhizâmı meşhûr ve târîhlerinde mastûrdur. [49a] Bundan sonra çok 
geçmeyüp mezbûr Karlos manastıra girüp râhib oldu. Ve saltanatını oğluna 
ferâgat eyledi.

istimdâd-ı Fransa ve imdâd-ı Pâdişâh-ı Kişver-güşâ 

Dokuz yüz kırk dokuzda (1542) Fransa Kralı Fransiskus97, Dergâh-ı Mu‘allâ’ya 
elçi gönderüp İspanya Kralı ile aralarında azîm husûmet ve kıtâl mukarrer 
olmağın ol semte Donanma-yı Hümâyûn irsâli ile imdâd ve mu‘âvenet recâ 
eylemişidi. Ol kış içinde müstevfî gemiler tedârükü fermân olunup “Hayreddin 
Paşa yüz pâre kadırga donadup mükemmel donanma ile dokuz yüz elli (1543) 
sâli bahârında deryâya çıkup Fransa diyârına teveccüh etdi” deyü ba‘zı mec-
mû‘ada mastûr görüldü. Lâkin tafsîline zafer müyesser olmadı.

intikāl-i Hayreddin Paşa be-Dâr-ı Bekā 

Paşa-yı gāzî bir iki sene deryâya çıkup muhâfaza etdikden sonra der-i devlete 
gelüp dokuz yüz elli üç Cumâdelûlâsının altıncı günü (5 Temmuz 1546) vefât 
edüp Beşiktaş’da türbesine defn olundu. Sinni seksenden mütecâviz idi. “Mâte 
reîsü’l-bahr”98 953 târîh-i vefâtıdır. Rahmetullâhi te‘âlâ aleyh.

Fasl-ı Râbi‘
Merhûm Hayreddin Paşa’dan sonra Piyâle Paşa 
zuhûr edince kapudanlar seferindedir

Sefer-i Mehmed Paşa 

Merhûm Hayreddin Paşa’dan sonra vüzerâdan merkūm Mehmed Paşa kapu-
dan olup bir iki sene muhâfaza eyledi. Ba‘dehû Rumeli eyâleti verilüp sonra 
vezîria‘zam oldu. Sigetvar’da sadrıa‘zam idi. 

97 François. 
98 “Denizin reisi öldü” anlamındadır.
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Sefer-i Feth-i Trablus be-dest-i Sinan Paşa 

Mehmed Paşa’dan sonra Rüstem Paşa birâderi [49b] Sinan Paşa kapudan 
olup Trablus fethine gitdi. Sâbıkā Trablus-ı Mağrib Tunus pâdişâhları Benî 
Hafs hükmünde iken ol silsilenin on dokuzuncu meliki Muhammed bin Hasan 
îş u işrete mukayyed olmağla İspanya fırsat bulup dokuz yüz on altı (1510) 
hudûdunda Vahrân ve Bicâye ve Trablus hisârlarını almışidi. Kırk iki sene 
Trablus, İspanya tasarrufunda kalup fethi murâd-ı hümâyûn oldukda bundan 
akdem Karlıili Sancağı verilen Turgudca Beğ bir tarîk ile Mağrib’e gidüp iki 
sene anda kalmışidi. Da‘vet olunup gāzî-i mezbûrun ma‘rifeti ve delâleti ile 
dokuz yüz elli sekiz (1551) senesinde Kapudan Sinan Paşa yüz yirmi pâre 
kadırga ile varup muhâsara ve cengle feth eyledi. Eyâleti Turgud Beğ’e kayd-ı 
hayât ile va‘de olunmuşiken Sinan Paşa, Hadım Murad Ağa’ya verüp Turgu-
dca Beğ sonra bi’z-zât pâdişâhdan aldı. Ve Malta’da şehîd olunca on bir sene 
mutasarrıf  oldu.

Sefer-i Pîrî reis be-Cânib-i Muhît-i şarkī 

Sâbıkā Süleyman Paşa Aden’e asker koyup zabt etmişiken halkı Hind’e müstevlî 
olan Portukal ile ittihâd u ittifâk edüp itâ‘atden yüz çevirmişler ve hisârı küffâra 
vermişler idi. Fethi içün Süveys’den merâkib-i nusret-eserle Mısır Kapudanı 
Pîrî Reis ki Kitâb-ı Bahriye’nin mü’ellifi ve Kemal Reis’in hemşîrezâdesidir, irsâl 
olunup Bahr-i Kulzüm’den Bâb-ı Mendeb’i çıkup Aden’e vardı. [50a] Toplar 
kurup muhâsara eyledikden sonra yürüyüş ile feth eyledi. Asker koyup esbâb-ı 
muhâfazasını tekmîlden sonra Mısır’a gelüp Mısır vâlîsi Davud Paşa mezbûrun 
hizmetini rikâb-ı hümâyûna arz eylemekle yüz bin akçe ze‘âmet inâyet olundu.

Sefer-i Sânî-i Pîrî reis be-Cânib-i Muhît-i şarkī 

Mısır kapudanı mezbûr Pîrî Beğ dokuz yüz elli dokuz (1552) sâlinde Bender-i 
Süveys’den otuz kadar baştarda ve kadırga ve kalyata ve kalyon ile çıkup Cid-
de’ye ve Bâb-ı Mendeb’den Aden’e varup Şihr ve Zafâr yolu ile Re’sü’l-hadd’i 
geçüp yolda ziyâde pus ve duman olmağla gemiler perâkende düşüp Şihr kur-
bünde bir barçaları paralanup kalanı ile Vilâyet-i Ummân’dan Maskat hisârı 
üzerine düşüp fetih ve halkını esîr eyledi. Ve Hürmüz ve Burhut cezîrelerini gā-
ret edüp Basra’ya geldikde “Küffâr-ı hâksâr donanması gelür” deyü haber alup 
Maskat Hisârı’ndan alınan kâfir kapudanı dahi “Donanma gelmesi mukar-
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rerdir, bunda durma, yoksa Hürmüz Boğazından çıkmak müyesser değildir” 
deyicek donanmanın cümlesin çıkarmağa kādir olmayup kendüye müteallık 
üç kıt‘a kadırga ile kâfir gelmezden evvel sıçradup bir kadırgası dahi Bahreyn 
kurbünde paralanup iki kadırga ile Mısır’a gitdi. Sâyir gemiler Basra’da kalup 
Basra vâlîsi Kubad Paşa donanmada Mısır sancağı beğlerinden leşkere serdâr 
olan Ali Beğ’e kapudanlığı teklîf  edüp râzı olmadı. Ol dahi karadan Mısır’a 
gidüp [50b] gemiler bozuldu. Bu vaz‘ sem‘-i hümâyûna vâsıl olup Pîrî Reis 
Mısır’a vardıkda vâlî-i Mısır mezbûru habs ve der-i devlete arz eyleyüp katline 
fermân vârid olıcak dîvân-ı Mısır’da boynu uruldu. Bî-hadd malı çıkup mîrî-
ye zabt olundu. Ardınca ehl-i Hürmüz gelüp “Bizi müsâdere ve ta‘zîb etdi, 
mâ-melekimizi aldı” deyü taleb etdiler. Müfîd olmadı. Ağzı murebbâ, içi dolu 
altun mertebânî kavanozları der-i devlete gönderdiler. Mezbûr Pîrî Reis Bah-
riyye nâm kitâbı yazup Akdeniz ahvâlini beyân eylemişdir. İslâmiyânın bu fende 
andan gayrı kitâbı olmamağla ekser deryâda gezenler ana mürâcaat ederler.

Sefer-i Murad Kapudan 

Ol zamân Mısır kapudanlığı Basra’da Katîf  Sancağından ma‘zûl Murad Beğ’e 
fermân olunup mevcûd olan gemilerden iki barça ve beş kadırga ve bir kal-
yata Bender-i Basra’da kalmak emr olunup bir kadırga dahi Basra’da batup 
helâk olup bâkī on beş kadırga ve iki barça ile mezbûr Murad Beğ Bender-i 
Basra’dan Mısır’a varmak ümîdi ile çıkup Hürmüz mukābelesine vardıkda 
kâfirin donanması gelmiş, ol mahalde ehl-i İslâma mukābele edüp muhkem 
ceng oldukda kapudan reisi olan Süleyman Reis ve Receb Reis ve leşkerden 
niçe kimseler şehîd olup ve hayli âdem yaralanup ve gemilere toplar darbından 
hayli zarar terettüb edicek gece erişmek ile girü çekildiler. Amma bir barça 
kalup halkı Lar yakasında karaya dökülüp kimi halâs buldu [51a] ve kimi esîr 
olup barçayı kâfir aldı. Bâkī gemiler yine Basra’ya gelüp ahvâli der-i devlete 
arz u i‘lâm eylediler.

Zikr-i Seydi Ali Kapudan 

Mezbûr Seydi Ali bin Hüseyin, Kâtibî mahlası ile şöhret-şi‘âr olup kābil-i 
kabûl eş‘âr ve güftârı olduğundan gayrı deryâ ilminde ve felekiyyâtda mâhir, 
nazm u nesr ile te’lîf-i kelâma kādir bir vücûd idi. Hind deryâsı ahvâlinde 
Muhît nâm bir kitâbı ve usturlâb ve rub‘-ı mukantara ve ceyb fenlerini câmi‘ 
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Mir’ât-ı Kâ’inât nâm bir te’lîfi ve Fethiyye tercümesi vardır. Mezbûrdan sonra 
tersâne ocağına anın misli gelmemişdir. Merhûm Sultân Süleyman Hân ile 
Rodos fethinde bile olup ba‘dehû Mağrib’de ve gayrıda merhûm Hayreddin 
Paşa ve Sinan Paşa ve sâyir kapudanlar ile envâ‘-ı hizmetler eyleyüp pederi 
ve ceddi feth-i Kostantıniyye’den beri tersâne kethüdâları olmağla deryâ ilmi 
kendüye mîrâs olmuşidi. Ana binâ’en Sultân Süleyman Hân dokuz yüz altmış 
evâhırında (Ağustos-Aralık 1553) Mısır Kapudanlığını kendüye ihsân eyleyüp 
Basra’da olan gemileri Mısır cânibine iletmek fermân eyledi.

Sefer-i Seydi Ali Kapudan be-Cânib-i Muhît-i şarkī 

Dokuz yüz altmış bir Muharreminde (Aralık 1553-Ocak 1554) kapudan-ı 
mezbûr hasbe’l-fermân Haleb’den çıkup Musul ve Bağdâd yolundan Basra’ya 
varup mevcûd olan on beş pâre gemiyi donadup mevsim zamânı karîb olduk-
da Basra vâlîsi Mustafa Paşa deryâ ilminde mâhir bir şerîfi, firkate ile [51b] 
Hürmüz cânibine gönderüp geldikde “Ol kenârlarda küffârın dört pâre bar-
çadan gayrı gemisi yokdur” deyicek leşker gemilere girüp Şa‘bânın gurresinde 
(2 Temmuz 1554) Basra’dan çıkdılar. Mezbûr Şerîf  Hürmüz’e varınca firka-
tesiyle hem-râh olmak içün bile koşuldu. Abbâdân ve Despol ve Şetr kenâr-
ları ile Cezîre-i Hârek’e ve Sîrâf ’a ve Lahsâ kurbünde Katîf ’e ve Bahreyn’e 
varılup hâkimi Murad Reis ile mülâkāt etdi. Sekiz kulaç deryâ dibinden tulum 
ile bahrîler dalup tatlu su çıkarırlardı. Andan Eski Hürmüz’e ve Burhut’a ve 
Hürmüz’e varıldıkda Şerîf  döndü. Culfâr99 kenârları geçilüp şehr-i Hor Fekân100 
kurbüne kırkıncı günü ki Ramazân-ı şerîfin onuncu günüydü (9 Ağustos 1554), 
dahve-i kübrâda varıldıkda nâ-gâh küffâr-ı hâksârın dört pâre karaka mu‘âdili 
azîm baskın barçaları ve üç büyük kalyonları ve altı pâre Portukal karavelesi ve 
on iki kıt‘a çekdirir kalyataları cümle yirmi beş pâre gemi ile üzerlerine geldi.

99 Julfar. Kişm adası karşısında bir yer. Kelime bazı nüshalarda “Culfar” olarak yazıldığı halde 
(TSMK, R. 1190, vr. 54b; TSMK, R. 1193, vr. 34b; TSMK, R. 1195, vr. 45b; TSMK, R. 1193, vr. 
34b) diğer bazı nüshalarda hatalı olarak “Zufar” olarak yazılmıştır (Müteferrika, vr. 29a; TSMK, 
R. 1189, vr. 109a; TSMK, R. 1194, vr.41a; Mihrişah Sultan, nr. 304, vr. 34b; Lala İsmail, nr. 310, 
vr. 47a).

100 Khor Fakkan.
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Ceng-i Seydi Ali Kapudan bâ-Küffâr-ı Portukal 

Ehl-i İslâm dahi hemân-dem tente fora edüp demür alup âlât-ı harbi hâzır 
kıldılar. Direklere flandıralar asılup sancaklar açıldı. Hazret-i Hakk celle ve alâ 
hazretlerinin inâyetine tevekkül edüp gülbâng-ı Muhammedî ile cenge başlan-
dı. Bir mertebe top ve tüfeng cengi oldu ki vasf  olunmaz. Avn-ı ilâhî ile küffârın 
bir kalyonu darbe-i topdan delinüp Cezîre-i Fekkü’l-esed üzerine arkuru olup 
batdı [52a] gitdi. Ve’l-hâsıl yatsu vaktine dek muhkem ceng etdiler. Bi’l-âhıre 
kapudan fener yakup küffâr dahi gemilerine tenbîh topun atup dönün deyicek 
barçalar tiremola edüp ya‘ni alat bozup Hürmüz cânibine pocaladup yüz dön-
dürdüler. Bi-inâyeti’llâh kâfire galebe olundu. Ba‘dehû muhkem rûzgâr çıkup 
ertesi şehr-i Hor Fekân’a varıldı. Asker sulanup on yedi günde dahi Kal‘a-i 
Maskat ve Kalhât kurbüne varıldı.

Ceng-i Sânî-i Kapudan-ı Mezbûr bâ-Kapudan-ı Küvve 

On iki azîm barça ve yirmi iki kalyata cümle otuz dört pâre gemi ile Küvve 
Kapudanı Gornedor’un oğlu Ramazân-ı şerîfin yirmi altıncı günü (25 Ağustos 
1554) seherî Maskat limanından çıkup barçalar kalyonlar mayistraların takup 
ve penetelerin ekleyüp ve karaveleler çenber yelkenler açup gemilerin flan-
dıralar ile donadup İslâm gemileri üzerine yürüdüler. Anlar dahi ke’l-evvel 
Hazret-i Hakk’a sığınup ceng içün kenârda müheyyâ durdular. Barçalar gelüp 
kadırgalara çatup muhkem top ve tüfeng ve tîr u şemşîr cengi olup bir merte-
be savaş oldu ki vasfa gelmez. Badaluşkalar barçalardan nebtiz gibi geçüp ve 
şaykalar azîm pencereler açardı. Küffâr dahi küleklerden kadırgaları kirpiye 
döndürüp el kayasını yağdırdılar. Ve bir kadırgaya kumbara atup yakdılar. Bir 
barça dahi bile yandı. Ve beş barça, beş kadırga ile kenâra arkuru olup cümlesi 
batup [52b] gitdi. Ve bir barçaları yelken kuvveti ile oturup ol dahi helâk oldu. 
Ve’l-hâsıl iki tarafdan leşker zebûn olup kürekçi tâifesinin kürek çekmeden ve 
top salya etmeden tâkatleri kalmayup zarûrî demür bırağıldı. Ve demirler kıça 
alınup demir üzerinden dahi ceng olundu. Ve sandallar bırağılup helâk olan 
kadırgaların reisleri Alemşâh Reis ve Kara Mustafa ve Kalafat Memi ve gö-
nüllü serdârı Dürzî Mustafa Beğ ve sâir Mısır kullarından ve alatçıdan iki yüz 
kadar âdem alınup kürekçileri arab olmağın kenâra döküldüler. Vâfir Necid 
arabı gelüp ehl-i İslâma mu‘âvenet eyledi. Küffâr dahi barçalarda olan kefe-
reyi aldılar. Ve bu ceng Hayreddin Paşa merhûmun Anderya Dorya cengine 
gālib idi. Az asker bu mertebe gemi savaşı etdiği ma‘lûm değildir. Âkıbet gece 
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erişüp muhkem rûzgâr çıkdı. Barçalar ikişer lenger bırağup kadırgalar demiri 
sürüyüp halk zebûn oldu. Zarûrî kenârdan ayrılup Deryâ-yı Ummân’a düşüp 
rûzgâr önünce gitdiler. Âhır Kirmân’dan Berricâş kenârlarına varıldı. Açık yer-
ler olmağla Mekrân’dan Bender-i Şehbâr’a çıkıldı. Sulanup bir reis delâletiyle 
Bender-i Küvâdir’e varıldıkda hâkimi Melik Dînâroğlu Celâleddîn gemiye 
gelüp pâdişâha arz-ı ihlâs eyledi. Donanma Hürmüz’e geldikce elli altmış pâre 
gemi zahîre gönderir idi.

Ser-encâm-ı Kapudan Seydi Ali der-Bahr-i Hind 

Mezbûr kapudan tekrâr Bender-i Küvâdir’den dokuz pâre gemi ile Deryâ-yı 
Hind’e çıkup Yemen cânibine saldı. [53a] Bir mikdâr rûzgâr müsâ‘ade gös-
terüp birkaç gün gidüp tahmînen Zafâr ve Şihr mukābelesine vardıkda batı 
karşulayup tûfân-ı fîl dedikleri tûfân edicek önüne düşüp tirinkete açmağa 
bile dermân olmadı. Ve Akdeniz furtunaları bunun yanında zerre olup hergiz 
gündüz geceden fark olunmayup kulel-i cibâl gibi emvâcı gemileri gāyet zebûn 
eyledi. Esbâb ve eskālden bulunanı deryâya döküp nâ-çâr rûzgâra tâbi‘ olup 
bu minvâl üzre on gün gitdiler. Ve bî-hadd bârân olup bir gün göz açdırma-
dı. Deryâda acâyib hayvânlar, meselâ iki kadırga uzunu balıklar göründükde 
mu‘allimler101 hamd ü senâ ederek “Mübârek hayvândır, havf  etmen” derler 
idi. Ve feresü’l-bahr dedikleri ve azîm cüsseli yılanlar ve harman kadar kap-
lu[m]bağalar ve rişte-i bahr görülüp ol mahalde medd ziyâde olmağla Ceged 
Körfezine karîb varıldı.

Zikr-i Girdâb 

Nâ-gâh deryânun levni gitdikçe beyâza meyl edüp mu‘allimler feryâda baş-
ladılar. Deryâ-yı Hind’de girdâb dedikleri Habeş kenârında Gerzifon102 nâm 
mahalden ve bir dahi Sind kurbünde Ceged Körfezi’nden ibâretdir, “bunlara 
düşen gemiler halâsa mecâl yokdur” deyü deryâ kitâblarında mastûrdur deyi-
cek iskandil ile beş kulac yer bulunup hemân orta yelkenler bağlanup sereni 
isa eylediler. Doruya urup muhkem alat düşürmekle orsa-riz edüp dik avlama 
rûzgârıyla ol gün ol gece forsa kullandılar. Cezir zamânı dahi erişüp rûzgâr 
dahi [53b] diritse etdi ya‘ni kolayladı. Ertesi sabâh mayna edüp aşağı kodu. 

101 Derkenar: “Deryâ-yı Hind’de reîse mu‘allim derler”.
102 Guardafui (Re’s Asîr).
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Yelkeni soyup direk neftîlerinden bir yarar keştibânı cundaya bağlayup sereni 
doruya urdular. Kazıyı direk dibine basup abli bir direk mikdârı dahi yukarı 
kalkup etrâfa nazar olundukda serhadd-i vilâyet Câmhere’de büt-hâne seçil-
di. Tekrâr yelken bağlayup For Meyân ve Menglor103 ve Sûmnât104 önünden 
geçilüp Dîv’e karîb varıldı. Kâfir elinde olmağla ol gün yelken göstermeyüp 
serd-mend gitdiler. Yine rûzgâr artup gemilerin dümeni zabtdan kaldı. Bü-
yük yekeler takdılar. Çarmıhların sadâsından gümilerin silistresi âvâzı işidil-
meyüp fark olunmazdı. Ve başdan yana kimse varmağa kādir değildi. Ekser 
aylakçıları anbara istif  etdiler. Ve’l-hâsıl ol gün kıyâmetden nişân idi. Âhır 
diyâr-ı Hind’den Gücerât sâhiline erişildikde nâ-gâh mu‘allimler “Önümüz-
de dökündü var, gāfil olman” deyü haber verdikde demirleri funda edüp ve 
lâkin gemileri harpüşte ya‘ni salındı talaz muhkem çiğneyüp batırmalı eyledi. 
Kürekçiler kadanaların bozup halk uryân olup birer varil ve tulum hâzırladılar. 
Ve demirlerin kimi kırılup bir mikdâr dökündüden halâs oldular. Ve bu mahall 
Dîv ile Demen mâbeyni idi. Ve gemiler dahi gāyet sulandı. İkindi zamânı havâ 
bir mikdâr açılup Gücerât’dan Demen nâm bender önüne varıldı. İki mîl ka-
dar kenâra karîb demür koyup beş gün dahi muhkem tûfân ve bî-hadd bârân 
oldu. Gemiler salıntı ile döğünmeden bî-mecâl kalup [54a] demir üzerinde 
üç gemi arkuru karaya urup içinde olanlar selâmet ile kenâra çıkdılar. Ba‘dehû 
rûzgâr bir mikdâr aşağı koyup limanlık edicek helâk olan gemilerin topların 
ve alatın Gücerât pâdişâhı Sultân Ahmed ümerâsından Demen hâkimi Melik 
Esed ma‘rifetiyle Kal‘a-i Demen’de emânet kodular. Melik Esed “Küffâr do-
nanması gelmek üzredir, Kal‘a-i Sürrat’a erişmek ardınca olun” demekle bu 
haberi bu denlü âlâm-ı şedâyid görmüş gemi halkı işidicek ekseri çıkup Melik 
Esed’e nöker oldu. Ve kimi dahi, 

Suyu bardakda demişler gemiyi kâğıdda, 
Bizden evvel bu cihân seyrin eden ehl-i vukūf, 
Âlem-i berri koyup bahr havâsında yelen, 
Bu Ali ise anun aklına idrâkine yuf 

deyüp sandallar ile kenâra dökülüp karadan Sürrat’a gitdiler. Seydi Ali Ka-
pudan altı pâre gemide kalanlar ile Sürrat Benderi’ne azm edüp yelken kürek 
beş gün medd zamânında yürüyüp cezir mahallinde demir kodular. Bin dürlü 

103 Mangalore.
104 Somnath.
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mihnet ile Basra’dan üç ay tamâmında Kal‘a-i Sürrat limanına dâhil olup 
anda olan ehl-i İslâm mesrûr oldular. Zîrâ Vilâyet-i Gücerât’ın ihtilâli zamâ-
nı idi. Anda dahi niçe ahvâl olup asker “Ulûfe ve zâd u zevâdımız kalmadı, 
gemilerde dahi âlât ve esbâb olmayup köhnelendi. Min-ba‘d Mısır’a gitmek 
ihtimâli ber-tarafdır” deyü ekseri Vilâyet-i Gücerât pâdişâhına nöker olup 
gemiler hâlî kalmağın Kal‘a-i Sürrat’da Hudâvend Hân’a yarakları [54b] ve 
mevcûd olan esbâbları ile teslîm olunup bahâların der-i devlete irsâle zımân 
temessükleri aldılar. Ve kapudan-ı mezbûr kendüye tâbi‘ olan elli kadar yoldaş 
ile dokuz yüz altmış iki Muharremi evvelinde (26 Kasım 1554) karadan Hind 
ve Sind ve Horasan’ı geşt ü güzâr ederek Acem diyârı içinden dört yıl tamâm 
oldukda [dokuz yüz altmış dört Recebi evâyilinde (30 Nisan-9 Mayıs 1557)] 
İstanbul’a gelüp Edirne’de atebe-i aliyyeye yüz sürdükde kendüye seksen akçe 
müteferrika vazîfesi ve sâyir yoldaşlarına Mısır’da terakkīler ihsân olunup dört 
yıllık güzeşte ulûfeleri verilmek bâbında hükm-i hümâyûn verildi. Mezbûr dahi 
ser-güzeştini yazup bir kitâb eyledi. Ve Türkî lisânda “Başına Seydi Ali hâlleri 
geldi” meseli bundan kaldı.

Sefer ve intikāl-i Sinan Paşa 

Dokuz yüz elli dokuzda (1552) Kapudan Sinan Paşa yüz yirmi beş pâre ka-
dırga ile deryâya çıkup dokuz yüz altmışda (1553) dahi muhâfaza eyledi. Ve 
altmış birde (1554) vefât edüp Üsküdar’da defn olundu. Sihrî şâ‘ir târîhini bu 
gûne edâ eyledi.

Verir âhır fenâya fülk-i teni 
Nûh dahi olursa keştibân

Her kaçan dem çeke neheng-i ecel 
Katrece gelmeye ana ummân

Yusuf-ı sânî idi ahbâba 
Görünürdü adû gözüne Sinan

Sihriyâ gel du‘â-i hayr edelim 
Rûh-ı pâkini şâd ede Sübhân

Hâtif-i gaybî dedi târîhin 
Daldı rahmet105 denizine kapudan 

105 “Rahmet” kelimesinin altında sürhle kelimenin ebced değeri olan 961 tarihi yazılıdır.
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Zuhûr-ı Turgudca Beğ 

Mezbûr Turgudca Menteşe Sancağında Seravoluz nâhiyesinden bir karyede 
Veli nâm ra‘iyyetin oğlu iken nihâdında şecâ‘at u şehâmet olmağla tîr-endâzlı-
ğa ve güreş tutmağa [55a] kûşiş edüp âkıbet deryâ levendine karışup şecâ‘at ile 
iştihâr bulmağın giderek levend zümresi kapudanlığı kendüye mukarrer oldu. 
Bir def‘a gemi yağlarken küffâr kapudanlarından Oğlan Kapudan106 üzerine 
düşüp giriftâr eyledi. Ve Ceneviz’de habs olunup Hayreddin Paşa donanmayla 
Ceneviz mukābelesine varup “Turgud’u vermezsenüz cümle karyelerinizi ih-
râk ederim” deyü mezbûru halâs eyledi. Ve “Nefsinde bir yarar gāzîdir” deyü 
ekser-i zamân dîvânında medh edüp hattâ yedek gemisini bağışladı. Ba‘dehû 
Hayreddin Paşa tarzında garb tarafında vâfir gazâlar edüp mâl-dâr oldukça ge-
milerin arturdu. Giderek yirmi beş pâre gemi ile gezmeğe başladı. Ve Kapudan 
Sinan Paşa ile haberleşüp kapudan-ı mezbûr deryâya çıkdıkda Turgudça dahi 
garb semtinden gelüp biri birlerine karşu durup şenlik etdiklerinde Turgudca 
gemilerinden top ve tüfeng sadâsı gālib görünmekle Sinan Paşa mezbûrdan 
vehme düşmüş idi. “Mütâba‘at etmediği takdîrde teshîri asîrdir” deyü istimâlet 
ile der-i devlete gelmesini sevk eyledi. Mezbûr dahi sekiz pâre gemi ile gelüp 
arz-ı ubûdiyyet eyledikde nâmdâr yoldaşlarından Gāzî Mustafa ve Uluç Ali ve 
Hasan Gülle ve Mehmed Reis ve Sancakdâr Reis ve Deli Ca‘fer ve Kara Kādı 
bile gelüp kendüye Karlıili Sancağı ve mezbûrlara yetmişer seksener akçe ulûfe 
ile her birine fener verildi. Mezbûr Turgudça’nın der-i devlete gelmezden mu-
kaddem ve sonra [55b] niçe mu‘teber gazavâtı vardır. Birkaçını zikr edelim.

Vak‘a-i Cerbe 

Turgud Beğ levend kapudanı iken yedi sekiz pâre gemisiyle Cerbe Cezîresinde 
Kantar[a] limanda yatup gemilerin yağlarken küffâr kapudanlarından Cigala 
ve Venedik kapudanı yüz elli pâre gemiyle gelüp ol limanın boğazın alup mez-
bûru muhâsara eylediler. “Tamâm azuğu dükenüp zebûn olduğu zamânda 
zahmetsiz kendüyü ve gemilerini aluruz” deyü sürûr ve neşâtla oturdular. Hattâ 
Ceneviz’e mektûblar yazup “Hânümânımıza ateşler salup harâb eden levend 
kapudanı Turgud’u gemileri ile tutduk aldık” deyü haber gönderdiler. Ve niçe 
beğzâdeler gemi donadup “Varalum seyr edelim” deyü Cerbe’ye doğruldular. 

106 Giovanni Andrea Doria. Andrea Doria’nın yeğeni. İnebahtı Deniz Savaşında Ceneviz donanması 
kumandanı idi.
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Turgud Kapudan dahi Hakk’a tevekkül edüp hikmet-i Hudâ ol havâlîde bir 
ırmak var idi ki ayağı deryâya akar ve ol ırmak üzerinden bir sandal yürümek 
kābil. Hemân levend ve forsa koyup limandan ol ırmağa yol kesdirmeğe sa‘y 
etdi. İki mîl kadar yeri kesüp ol sudan gemilerini deryâya geçirdi. Ve sâhilde bir 
kurulmuş çadır alıkodu. Küffâr gördükçe Turgud içindedir derlerdi. Kapudan 
ol sudan deryâya çıkup altmış mîl yerde bir limana girüp gemilerin bakıyyesini 
dahi yağladı ve deryâya çıkdı. Yolunda ol seyre gelen beğzâdelere sataşup aldı. 
Bundan sonra küffâr “Elbette Turgud sihir bilür, kuru yerde gemiler yürüdür” 
deyü mebhût oldular.

Giriften-i Keştî-i Küffâr 

Kapudan-ı mezbûr seyf-i [56a] meslûl-i İslâm olup deryânın yarar ve nâmdâr 
korsanı idi. Defa‘ât ile küffârın gemilerini basup ve kara dağ gibi barçaları 
söyündürmüş idi. Cümleden küffârın bir def‘a on sekiz pâre kadırgasını bozup 
aldı. Ve Selanik Körfezi’nden iki barça, buğday ile Venedik’e giderken Manya 
Burnu’nda önüne gelüp emân vermedi. Buna mânend niçe fütûhâtı vardır.

reften-i Turgud Beğ be-Cânib-i Mağrib ve Da‘vet-i Pâdişâh 

Mîr-i mezbûr Karlıili beği iken bir gün deryâda bir Venedik barçasına râst 
gelüp büyük kapudanlara kānûn üzre ta‘zîm içün yelkenleri bir mikdâr aşağa 
koyup pîşkeş getürürlerken “mezbûr baş kapudan değildir” deyü mukayyed 
olmayup rûzgâr olmağla barçaya i‘timâd ederler. Turgud Beğ dahi bî-huzûr 
olup yanında bulunan üç pâre gemisiyle topa tutup rûzgâr dahi aşağa komağla 
döğe döğe zebûn edüp aldıkdan sonra bir yarar yoldaşı düşmekle cümlesini 
kılıçdan geçirüp barçayı deryâda ateşe yakmağla balyoz Rüstem Paşa’ya 
varup mîr-i mezbûrdan şikâyet etdi. Rüstem Paşa kendi birâderine mu‘ârız 
şeklinde görmekle mezbûru sevmezdi. Emr ile çavuş gönderüp der-i devlete 
da‘vet etdi. Mezbûr dahi sû-i kasdına vâkıf  olup kendi gemileri ile Mağrib’e 
gidüp iki yıl kadar sûret-i isyânda kaldı. Ba‘dehû Trablus-ı Garb’ın fethi lâzım 
oldukda merhûm Sultân Süleyman Hân kendüye incinmiş iken zarûrî emân 
verüp da‘vet emriyle bir Mushaf-ı şerîf  [56b] ve bir altun kılıç gönderdiler. Ve 
Trablus-ı Garb feth olunursa beğlerbeğiliği kayd-ı hayât ile verile denilmiş idi. 
Kapudan Sinan Paşa donanma ile varup Turgud Beğ delâleti ile Trablus feth 
olunup eyâleti âhara verilmekle mîr-i mezbûr bî-huzûr olup demir koparup 
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Mağrib’e doğru yelken eyledi. Ânı görüp sâyir kapudanlar dahi ardına düş-
düler. Zîrâ mütâba‘at ile me’mûr idiler. Sinan Paşa yalnuz kalup Turgud Beğ 
destûruyla döndüler. Ve ba‘zı kapudanlar hezâr minnetle yine dönderüp der-i 
devlete getirdiler.

Sefer-i Turgudca Beğ be-Cânib-i Peştiye 

Ba‘zı kütübde “Mîr-i mezbûr dokuz yüz altmış (1553) senesinde yüz yirmi 
kadırga ile serdâr olup Nobo Faça’ya gitdi” deyü yazılmış. Ba‘dehû dokuz yüz 
altmış bir Recebinde (Haziran-Temmuz 1554) kırk beş pâre kadırga ile Bahr-i 
Körfez’e girüp Talya kenârında vâki‘ İspanya’nın Peştiye nâm hisârına varup 
muhâsara eyledi. Hezâr ikdâm ile alınmak sadedinde iken dört bin atlı ve üç 
bin piyâde kâfir imdâd gelüp defe‘âtle Müslümânlara üşüp ceng etdiler. Bi-inâ-
yeti’llâh Ramazân-ı şerîfin yedinci günü (6 Ağustos 1554) taşrada olan melâ‘în 
münhezim olup firâr etmekle hisârda olan küffâr zarûrî emân ile çıkup kal‘ayı 
verdiler. Kırk elli bellü başlularına emân verilüp sâyiri der-zincîr ve esîr kılındı. 
Hisârda olan ganâyim ve yedi bin kadar mahbûs Müslümân esîri alınup Avlon-
ya’ya gelindi. Kurbünde Arnavud âsîleri dahi Mîr-livâ Ahmed Beğ ma‘rifetiyle 
karadan ve deryâdan ele getirilüp haklarından gelindi. Me’mûl olandan ziyâde 
nükūd ve ganâyim ile der-i devlete geldikde [57a] pâdişâh-ı makādîr-şinâs ana 
Cezayir beğlerbeğliği kapudanlık ile ihsân etmişidi. Lâkin [Rüstem] Paşa mâni‘ 
olup “Taşrada hâsıl oldum der, Dergâh-ı Mu‘allâ hizmetinde olmağı istemez” 
deyü arz edüp yine Karlıili Sancağı ibkā olundu. Lâkin kendi kabûl etmeyüp 
pâdişâh-ı âlî-câh Edirne’ye sefer etmek üzre iken atlanup yolda piyâde rikâb-ı 
hümâyûnu takbîl edüp kendi ağzıyla Trablus eyâletini recâ etmekle tevcîh 
buyuruldu. Ve min-ba‘d Trablus-ı Garb’a gidüp Malta’da şehîd olunca anda 
kaldı.

Fasl-ı Hâmis 

der-Gazavât-ı Piyâle Paşa

Sinan Paşa vefâtından sonra kapudanlık mansıbı mezbûra ihsân olunup deryâ 
umûrunu görmede dâmen-der-meyân edüp dîn ü devlete niçe hizmetde bu-
lundu.
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Sefer-i Kalbiye berây-ı imdâd-ı Fransa 

Ba‘zı târîhde mastûr olduğu üzre hicretin dokuz yüz altmış bir (1554) sâlinde 
Fransa kralı der-i devlete elçi gönderüp İspanya kralından şekvâ ve donanma 
irsâli ile imdâd recâ etmeğin Gelibolu Sancağı Beyi Kapudan Piyâle Bey do-
nanma-yı hümâyûn ile ol semte gitmek fermân olundu. Ol zamân sahrâ-yı 
Tercan’dan bu bâbda mezbûr kapudana gönderilen hükm-i hümâyûndur.

Sûret-i Emr-i şerîf 

“İftihâru’l-ümerâi’l-kirâm muhtâru’l-küberâi’l-fihâm zü’l-kadri ve’l-ihtirâm 
el-muhtassu bi-inâyeti’l-meliki’l-allâm Gelibolu sancağı beyi ve kapudanım 
Piyâle dâme izzuhû tevkī‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki, [57b] 
bundan akdem hükm-i hümâyûnum gönderilüp inâyet-i Hakk ile bu def‘a der-
yâya çıkmak emr olunan donanma gemilerine serdâr ta‘yîn olundun. Levâzım 
ve mühimmâtın tedârük edüp gemileri ihzâr eyleyesiz. Ve Turgud dâme izzuhû 
bile buyurulmuşdur. Anınla hüsn-i ittifâk u ittihâd eyleyüp devlet-i hümâyûn-ı 
sa‘âdet-peyvendime müteallık olan umûrda bezl-i makdûr eyleyesiz deyü 
buyurulmuş idi. Ol emr-i şerîfim girü mukarrer kılınup deryâya emr olunan 
altmış kıt‘a gemilere baş u buğ ta‘yîn olunduğun ecilden gemileri mu‘accelen 
itmâma erişdirüp kürekçilerin tedârük edüp levâzım ve mühimmâtın ta‘cîlen 
görmek içün düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmu’l-âlem vezîrim 
İbrahim Paşa edâma’llâhu te‘âlâ ikbâlehû ve defterdâra hükm-i şerîfim gönderilüp 
ve yeniçerilerim ağasına ta‘yîn olunan yeniçeri kullarumu veresin” deyü emir 
gönderilüp deryâya seninle bile ta‘yîn olunan Kocaeli ve Midillü beğlerine 
dahi ahkâm-ı şerîfe gönderildi. Eyle olsa buyurdum ki Dergâh-ı Mu‘allâm ça-
vuşlarından Mahmud zîde kadruhû varıcak aslâ te’hîr ve terâhî etmeyüp seninle 
çıkacak altmış kıt‘a gemileri gece ve gündüz üzerine olup itmâma erişdirüp 
kürekçilerin tekmîl eyleyüp ta‘yîn olunan yeniçeri kullarumu alup ve sancak 
beğlerin dahi askerleriyle gemiye alup vakti ve mevsimi ile deryâya çıkup 
[58a] münâsib olan mahalde France pâdişâhının donanmalarıyla cem‘ olup 
devlet-i hümâyûna müteallık olan mesâlihe hüsn-i ittihâd ile mübâşeret eyleye-
sin. Bu husûs mûcib-i ihtimâmdır, ihmâl etmeyüp gemileri mu‘accelen itmâma 
erişdirüp mukaddem çıkarmak bâbında dakīka fevt etmeyesin. Müşarun-ileyh 
kulum Turgud dâme izzuhû deryânın cümle ahvâl ve umûruna vâkıfdır anınla 
müşâvereden hâli olmayup hüsn-i zindegânî ve kemâl-i ittihâd edüp yek-dil 
ü yek-cihet olup şöyle ki lâzıme-i gayretdir zuhûra getürüp sû’-i tedbîr ile ırz 
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ve nâmûs-ı saltanata mugāyir vaz‘ olmamak bâbında envâ‘-ı mesâ‘î-i cemîle 
zuhûr[a] getüresiz ve gönüllü levend gemileri dahi bile gitmek buyurulmuş-
dur, müşârun-ileyh kulum Turgud anların ahvâline vâkıfdır, anın ma‘rifeti ile 
gönüllü reisleri dahi bile alup her birine ol vech gördüğü üzre istimâlet edüp 
peksimet lâzım olana peksimet verüp anun ma‘rifeti ve müşâveresiyle devlet-i 
hümâyûna müteallık mesâlihe ve dîn yoluna istihdâm eyleyüp inâyet-i Hakk ile 
yüz aklıkları tahsîl etmeğe sa‘y-ı cemîl eyleyesiz. Her gemiye âdet üzre yirmi 
nefer alatçı koyup ve anlardan gayrı Galata azablarından dahi yarakları ve 
yasakları ile otuz nefer azab ta‘yîn edüp gemilere yerleşdirüp bile alup gidüp 
istihdâm eyleyesiz ve tersâne muhâfazası içün ve anda kalan on kıt‘a gemiler 
mühimmine dahi kifâyet mikdârı âdem alıkoyasız, [58b] şöyle bilesiz, alâmet-i 
şerîfe i‘timâd kılasız. Tahrîren fî evâhır-ı şehr-i Rebî‘ülâhır sene isneyn ve sittîn 
ve tis‘a-mi’e (14-23 Mart 1555). Be-yurd-ı beriyye-i Tercan. 

Teveccüh-i Donanma-yı Hümâyûn be-Cânib-i Fransa 

Kapudan-ı mûmâ-ileyh fermân-ı âlî mûcebince donanma gemileri ile deryâya 
çıkup savâb-dîd-i ukalâ ile evvelâ Pulya kenârlarını urup Rice’yi muhâsara ve 
feth eyledi. Ba‘dehû ol kenârlarda birkaç pâre hisâra dahi çıkdılar. Lâkin Rice 
muhâsarası esnâsında sükkânı âgâh olup tahliye ve firâr eylemişler. Bir niçe bin 
cüst ü çâlâk levend çıkup delîller ile vilâyeti gāret edüp vâfir ganâyim aldılar. 
Ol hînde İspanya kapudanı Anderya Dorya altmış beş pâre gemi ile Anabolu 
önünde idüğü haber alınup fi’l-hâl demir koparup üzerine teveccüh etdiler. Lâ-
kin mezbûr Anderya mukaddem duyup bir tarafa çekdirdi gitdi. Kapudan Paşa 
dahi İspanya kılâ‘ından birkaç pâre hisâra varup kimini seyfle kimini emân ile 
feth eyledi. Bî-hadd ganâyim aldıkdan sonra Kal‘a-i Elbiye107 kurbünde vaz‘-ı 
lenger eyleyüp ol mahalde bir kadırga ile Fransa kapudanı gelüp görüşdü ve 
“Pâdişâhımızın asıl murâdı Kalya nâm hisârdır, varup ânı muhâsara edelim 
demekle ol tarafa müteveccih oldular. Varup gerçi bir zamân muhâsara ve hü-
cûm ile taşra varoşunu aldılar lâkin iç hisârının metâneti kemâlde, vakit teng 
olup eyyâm-ı muhâsara mümted olıcak el çekdiler. Donanma askeri Fransa 
halkı ile çokluk alışmayup imtizâc müyesser [59a] olmayıcak vaktiyle dönüp 
rûz-ı Kasımda İstanbul’a geldiler. Ol sene Fransa murâd üzre İspanya’dan in-
tikām alamayup çokluk maslahat göremedi. Lâkin sonra azîm cengler olup iki 

107 Elbe.
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taraf  gâh gālib gâh mağlûb oldular. Sellata’llâhü’l-kelbe ale’l-hınzîr108 fehvâsıyla 
el’ân aralarında nizâ‘ ve cidâl eksük olmayup külliyyet ile sulh u salâh müyesser 
değildir. Dâimâ bu makūle fitne ve fesâd aralarından çıkmaya. Bu sebebden 
İspanya donanması Venedik’e gelmez olmuşdur.

Sefer-i Cezayir ve Vahrân 

Cezayir’den aşağı Mağrib-i Aksâ kenârında Telemsan iskelesi olan Vahrân 
ki sâbıkā Hayreddin Paşa almış iken bir tarîkile İspanya hisârına zafer bulup 
müstevlî olmuşidi. Dokuz yüz altmış üç (1556) sâlinde kırk beş pâre kadırga 
ile Piyâle Kapudan evvelâ Cezayir’e varup askerini kaldırdı ve hisâr-ı mezbûr 
üzerine düşüp darb-ı seyf  ile feth eyledikden sonra vaktiyle dönüp dâhil-i Ter-
sâne-i Âmire oldu.

Sefer-i Benzert 

Kapudan-ı mûmâ-ileyh girü dokuz yüz altmış dörtde (1557) altmış pâre ka-
dırga ile çıkup Tunus şehri kurbünde Benzert nâm iskele ve kal‘ayı aldı ve 
Mağrib-i Zemîn kenârların sıyırdup rûz-ı Kasımda tersâneye geldi.

Sefer-i Mayorka 

Dokuz yüz altmış beşde (1558) Piyâle Kapudan yüz elli pâre kadırga ile girü 
Akdeniz’e çıkup Katalonya kenârlarına karîb İspanya hükmünde olan cezâ-
yirden Mayorka dedikleri cezîreye varup er dökdü. Karyelerini gāret ve tahrîb 
[59b] edüp vâfir ganâyim aldıkdan sonra selâmet ile dönüp Tersâne-i Âmi-
re’ye geldi. Ve bu sâlde kapudanlığına Cezayir beğlerbeğiliği pâyesi zamîme 
kılındı. 

Sefer-i Avlonya 

Dokuz yüz altmış altıda (1559) Piyâle Paşa seksen sekiz pâre kadırga ile deryâ-
ya çıkup Moton önünde kâfirin bir azîm barçasına râst gelüp aldıkda ahvâl-i 

108 “Allâh köpeği hınzıra musallat etti” manasına bir darb-ı mesel.
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Frengistân istihbâr olunup haber verdiler ki Trablus-ı Mağrib mukaddemâ 
alınmağla Malta keferesi ziyâde havfa düşüp krallara tazarru‘-nâmeler gönder-
diler. Cümle küffâr serdârları küllî donanma gemileri çıkarmak tedârükünde-
dir ve Turgud Paşa ile eşrâf-ı arab arasında nizâ‘ vâki‘ olup ümerâ ve meşâyih-i 
urbân frengle yek-dil olup Memâlik-i Mahrûse’ye zarar kasdında olduklarını 
söylediler. Piyâle Paşa dahi der-i devlete arz u i‘lâm eyleyüp taraf-ı saltanatdan 
tekrâr on pâre kadırga dahi imdâda gönderilmiş idi. Küffâr-ı hâksâr cünûd-ı 
İslâm’ın bu mertebe tedârükünü istimâ‘ etmekle bu sâlde baş göstermediler. 
Şitâ zamânı hulûle karîb oldukda Paşa-yı mezbûr Avlona’dan dönüp dâhil-i 
Tersâne-i Âmire olıcak küffâr donanması mevcûd olan gemileri ile Trablus 
semtlerine geçüp mevsim-i şitâyı ol nevâhîde geçirüp evvel-i bahârda ol diyâr 
ahâlîsine husûsâ Trablus’a gezend kasdında olduklarını Turgud Paşa arz et-
mekle Kapudan Paşa’ya fermân-ı âlî sâdır oldu ki bahâr erişince yüz yirmi 
pâre gemi ihzâr eyleye. Mezbûr dahi dâmen-der-meyân [60a] edüp vakti ile 
ol kadar sefâyin tedârükünü gördü.

Sefer-i Cerbe 

Çün hengâm-ı şitâ geçüp fasl-ı bahâr dâhil oldu, dokuz yüz altmış yedi Recebi-
nin sekizinci günü (4 Nisan 1560) Kapudan Piyâle Paşa yüz yirmi pâre kadırga 
ile deryâya çıkup Koyunadası’na vardıkda Trablus-ı Garb beğlerbeğisi Turgud 
Paşa’dan bir firkate gelüp “küffâr-ı hâksâr donanması Cezîre-i Cerbe kurbünde 
olup Trablus’a düşmeğe müterakkıblerdir” deyü i‘lâm eyledi. Bundan akdem 
Paşa-yı mezbûr Uluç Ali nâm reisi ki ol asırda nâmdâr korsanlardan idi, birkaç 
pâre kadırga ile dil almağa diyâr-ı küffâra gönderüp mezbûr dahi bir azîm 
harbî barçaya râst gelüp iki tarafdan toplaşurken girüden birkaç pâre gemi 
dahi erişmekle döğe döğe barçayı alup içinde olan gürûh-ı mekrûhu esîr edüp 
getirdiklerinde topları ve esbâbı ile Âsitâne tarafına gönderilüp Moton önüne 
varıldıkda Rodos Beği Kurdoğlu Ahmed Beğ ve Midillü Sancağı Beği Mustafa 
Beğ birkaç pâre gemi ile gelüp azîm şenlikler edüp donanmaya mülâkī oldular. 
Birkaç gün ol mahalde ârâm olunup gemiler yağlandı. Tekmîl-i levâzımdan 
sonra Şa‘bânın beşinci günü (1 Mayıs 1560) ahşamdan sonra mütevekkilen 
ale’llâh arab yakasına doğru engine salup Mağrib’e müteveccih oldular.
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Gāret-i Cezîre-i Malta 

Müsâ‘ade-i rûzgâr ile dört gün dört gece gidilüp Malta Cezîresine karîb 
varılduğu esnâ-i şebde ma‘lûm olıcak bâdbânlar aşağa kondu. Ertesi Küçük 
Malta’nın [60b] bir cânibine yapışılup bir mikdâr cengâver dilâver gemiler-
den taşraya döküldüler. Ve mesken-i küffâra seğirdüp vâfir ganâyim aldıkdan 
sonra evlerine, bâğ ve bostânlarına ateş verdiler. Yarar diller alınup küffâr 
donanmasından istihbâr olundukda “Kırk dokuz pâre kadırga ve otuz altı kıt‘a 
barçaları el’ân Cezîre-i Cerbe sığlarına sığınup yaturlar, sefâyin-i islâmiyyenin 
vürûdundan gāfillerdir” deyü haber vermeleriyle Turgud Paşa tarafından mu-
kaddemâ gelen kalyata bu def‘a i‘lâm içün ol mahalde girü mûmâ-ileyh cânibi-
ne Trablus’a irsâl kılınup akabince Donanma-yı Hümâyûn ile Cenâb-ı Hakk’a 
tevekkül edüp küffâr-ı hâksâr donanması olduğu tarafa müteveccih oldular. İki 
gün iki gece gitdikden sonra Cerbe’ye karîb Karkana sığlarına varılup vaz‘-ı 
lenger olundu. Ertesi âlât-ı ceng u cidâl ve harb u kıtâl müretteb ve müheyyâ 
kılınup çekdirilüp ahşam vaktinde Cerbe’ye on iki mîl karîb yerde varup demür 
bırakdılar. Cerbe ise Trablus’dan iki yüz mîl şarka deryâ kenârına karîb bir 
cezîredir, selefde cezîreden kenâra bir yol var idi, sonra kat‘ etdiler. 

Ceng-i Piyâle Paşa bâ-Donanma-yı Küffâr 

Sâbıkā donanma-yı hümâyûn Malta’ya vardıkda Malta kâfirleri kayık gönde-
rüp İslâm donanması geldiğini bildirmişler. Küffâr-ı hâksâr dahi gemilerin kal-
dırup yedi sekiz mîl kadar deryâya çıkup cenge hâzır ve âmâde olmuşlar. Sabâh 
asker-i İslâm dahi gelüp küffâr gemilerini müşâhede etdiklerinde envâ‘-ı zînet 
ve dârât ile [61a] çekdirüp yürüdüler. Ol mahalde biraz toplaşup küffâr firâra 
karâr vermişiken Ehl-i İslâm’ın hücûmun görüp bir bölüğü Cerbe cânibine 
cân atup hisâr altına girdi ve bir bölüğü deryâya açıldı. Paşa dahi keştîleri iki 
bölük edüp bir bölüğü hisâra gidenler ardınca gönderdi, kendi deryâya açılan 
gemilere erüp muhkem ceng eyledi. Sefâyin-i İslâm’ın ekseri küffâr-ı hâksâr 
kadırgalarına çatup her birinde azîm cengler olup âhıru’l-emr asker-i İslâm 
gālib gelüp küffâr-ı hâksâr münhezim ve makhûr oldu. Yirmi pâre kadırgaları 
ve yirmi altı pâre barça kimi sığlarda kalup kimi batup kimi alındı ve kimi dahi 
ihrâk olundu. Küffâr serdârlarından Anabolu kapudanı ve oğulları ve Anderya 
Dorya oğlu ve Cicilye adasınun kapudanı hevl-i cân ile firkatelere düşüp Cerbe 
kal‘asına girdiler. Ve bi’l-cümle ol günde küffâr donanması bi’l-külliye alınup 
bir târîhde bu mertebe hezîmet vâki‘ olmadı. Kal‘a-i mezbûre kadîmden Ehl-i 
İslâm’a mesken iken bir tarîkla eydî-i küffâra düşüp fethi mühim olmağla der-
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yâdan donanma-yı hümâyûn ve karadan Trablus beğlerbeğisi Turgud Paşa109 
ve sâyir ümerâ ol kenârlarda Trablus ve Kayrevân ve Sfaks kal‘alarınun atlu 
ve piyâde yarar tüfeng-endâzları ile hisâr-ı mezbûr üzerine varılup Ramazân-ı 
şerîfin üçüncü günü (28 Mayıs 1560) cevânib-i erba‘asından muhkem muhâ-
sara olundu. Gece metrise girecek esnâda küffâr çıkup mübâlağaten tîr [u] tü-
feng serpicek guzât bi’l-ittifâk sell-i seyf  edüp üzerlerine yürüdüklerinde [61b] 
melâ‘în tâkat getüremeyüp firâr etdiler. Vâfir kâfir toprağa düşüp metrisler 
yerleşdi. Kal‘a hendeğinden ilerüde küffâr bir azîm handek dahi bünyâd edüp 
ve etrâfına tabur çevirüp üç bin kadar yarar kâfir koyup ol mahalde çergeleri 
ve çadırları ile oturup etrâfı korurlar idi. Ve bir tarafda dahi bir su kuyusu 
olup ekser andan geçindikleri ecilden üzerine muhkem metris bünyâd edüp 
darbzenler ile yedi sekiz yüz kadar kâfir muhâfaza edüp leyl ü nehâr andan 
hisâra ve taşra su taşırlar iken cüyûş-ı müslimîn mezbûr kuyuya yakın varup tîr 
u tüfeng ile küffârı muztarib ve dil-teng etdiler.

Hücûm ve inhizâm-ı Küffâr 

İspanyol ve gayrı ecnâsdan beş bin küffâr seçilüp altı pâre gûn-â-gûn sancaklar 
ile beş kat alay bağlayup Ramazân-ı şerîfin on üçüncü günü (7 Haziran 1560) 
asker-i İslâm üzerine yürüdüklerinde guzât-ı müslimîn-i şecâ‘at-şi‘âr dahi inâ-
yet-i Hakk’a tevekkül edüp tekbîr u tehlîl ile kılıç çeküp sancak açdılar. İki 
sâ‘at kadar iki asker birbirine mukābil olup bir azîm savaş ve muhkem uğraş 
vâki‘ oldu ki feleklerde melekler tahsîn u şâbâş dediler. Âkıbet inâyet-i Bârî yârî 
kılup mü’minler gālib ve küffâr münhezim ve mağlûb olup nâ-çâr firâra yüz 
tuttuklarında mübârizân-ı çâlâk ardlarına düşüp şol kadar kâfir helâk etdiler 
ki hesâba gelmez. Bir mikdârı dahi diri tutulup ol hînde küffârın çergeler ile 
oldukları metrislerine İslâm leşkeri koyulup ve sancaklar dikilüp şenlikler oldu. 
Zikr olunan [62a] su kuyusu dahi ol esnâda alınup düşmen zebûnlandı.

Hücûm-ı Küffâr Bâr-ı Dîger 

Bu cengden sonra on beş pâre toplar kurulup lâ-yenkatı‘ atılmak üzre iken üç 
bin kadar âhen-pûş Alaman ve Talyan kâfirleri da‘vâ-yı merd edüp topları 

109 Kâtib Çelebi, buradan itibaren Cerbe’nin fethi hakkında verdiği bilgileri, TSMA. E. 3465 numara-
da kayıtlı Piyale Paşa’nın Kanuni Sultan Süleyman’a gönderdiği rapordan nakletmektedir.
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çivileyüp metris basmak sevdâsı ile seherî hisârdan çıkup metrisler üzerine 
yürüdüklerinde gāzîler gāfil bulunmayup her biri kollu kolunda sâbit-kadem 
olup merdâne karşu durdular. Küffâr toplar üzerine dökülüp iki sâ‘at kadar bir 
ceng oldu ki görülmemiş idi. Âkıbet andan dahi yüzleri dönüp kaçdıklarında 
gāzîler fırsat bulup sekiz dokuz yüz kadar kâfiri kılıçdan geçürdiler ve başların 
gönderlere sancup gözlerine karşu dikdiler. Küffâr içeri firâr eyleyüp girü cen-
ge meşgūl oldular.

Hücûm-ı Guzât-ı islâm ber-Sefâyin-i Küffâr 

Sâbıkā deryâdan firâr edüp kal‘a dibine giren on bir pâre kadırga gâh handek 
ve gâh tabya üzerinden toplar atup metrise hayli zarar ederdi. Mukaddem 
kadırgaların alınması mühim olup lâkin kal‘a altında olduğundan gayrı donan-
ma-yı hümâyûn ile arada top erişmeyecek kadar dīk yerde vâki‘ olmağın kal-
yatalar ile varup basmak mümkin olmamağla donanma gemilerinin sandalları 
ve firkateleri içine oklu yaylı ve harbeli ve tüfengli yarar asker ve kapudanlar 
girüp ve karadan anlara müzâheret içün atlu ve tüfenglü pür-silâh leşker ta‘yîn 
olunup her tarafdan gemiler üzerine yürüyüş oldukda kal‘adan metrisden bî-
şümâr toplar atılup tüfeng fındığı bârân-misâl yağup gāzîler dûd-ı ateş-âlûd 
içinde görünmez oldu. Hâsılı vakt-i seherden dahve-i kübrâya dek ceng ü 
cidâl olup tarafeynden vâfir âdem düşüp lâkin küffâr-ı hîle-kâr kadırgalarının 
etrâfına ok atımı yerde deryâya muhkem kazıklar kakup direkleri ve serenleri 
zincîrlerle bend eyleyüp havli çevirmiş, içeri girmek mümkin olmayup girü dö-
nüldü. Bi’l-âhıre kal‘anın iki tarafından deryâya muttasıl olan metrislere yedi 
sekiz pâre toplar kurulup tarafeynden top üşürülüp içinde olan küffârın ekseri 
kırılup bâkīsi deryâya döküldü. Topları dahi târumâr olup kadırgaları kanad-
larına değin suya batup guzât-ı muvahhidîn toplar şerrinden emîn oldukdan 
sonra girü kal‘a cengine şurû‘ etdiler] 110.

110 İlave metin, Tuhfetü’l-kibâr’ın Mihrişah Sultan (nr. 304, vr. 40b-41a), Lala İsmail (nr. 310, vr. 
55b-56a); TSMK, R. 1189 (vr. 131b-132b); TSMK, R. 1194 (vr. 50b); TSMK, R. 1195 (vr. 55a-b) 
nüshalarında ve Müteferrika baskısında (vr. 35a) “Hücûm-ı guzât-ı İslâm ber-sefâyin-i küffâr” baş-
lığı ile, TSMK, R. 1190 (vr. 66b-67a) ve TSMK, R. 1193 (vr. 42a) nüshalarında ise “Ceng-i Piyâle 
Paşa bâ-donanma-i küffâr” başlığı altında bulunmaktadır.

156 T U H F E T Ü ’ L - K I B Â R  F Î  E S F Â R I ’ L - B I H Â R

www.tuba.gov.tr



Ceng-i Hisâr ve Feth u istîsâl-i Küffâr 

Ol cengden sonra evâyil-i Şevvâlde (25 Haziran-4 Temmuz 1560) metrisler ile-
ri varup kal‘a hendeğine dayanınca yirmi yerde metris değişildi. Ve her birinde 
binden ziyâde kâfir çıkup savaş ve döğüş eder ve inhizâm ile içeri giderdi. Ve 
bu esnâda handek kurbünde bir lezîz su kuyusu bulundu ki kâfirler yer altından 
lağım edüp su alurlar idi. Üzerinde küffârın ip ve kova ile ellerin ref‘ edince 
dahi küllî cengler olup niçe başlar kesilüp kanlar dökülmek ile cebren ve kahren 
kuyuyu ellerinden alup taşrada alâkası kalmayup tabyalar üzerinden top ve tü-
feng ile ceng etmeğe başladıklarında asker-i İslâm var kuvveti bâzûya getürüp 
[62b] toprak sürdüler. Hendeği tabyalarına beraber doldurup hurma ve sâyir 
eşcârdan beş yerde âlî kulleler binâ edüp hisâra havâle oldukda üzerine yarar 
toplar ve darbzenler çıkarup bir an emân vermeyüp içerüye top u tüfeng, tîr ü 
seng yağdırdılar. Tabyaları ve sepetleri harâb u yebâb olup serpindisi niçe yüz 
küffârı cahîme gönderdi. Ve topları amelden kalup gediklerden her gün beşer 
onar kâfir kaçup gelmeğe başladılar. Hâsılı bu minvâl üzre seksen gün ceng u 
cidâl mümted olup âhır-ı kâr Zilka‘de evâyilinde (24 Temmuz-2 Ağustos 1560) 
küffâr-ı hâksâra necâtdan ye’s gelicek İspanya’nın memleketler fethine i‘timâd 
edüp gönderdiği nâmdâr serdârı Donabor111 ki Mağrib-i Zemînden Mısır’a 
varınca feth etmek da‘vâsıyla çıkup sekiz bin sekiz yüz kâfir ile bu hisâra gir-
miş idi. Kendi i‘timâd etdiği âdemlerden bin nefer yarar küffâr intihâb edüp 
sene-i mezbûre Zilka‘desinün yedinci gecesi (30 Temmuz 1560) seheri kal‘adan 
çıkup metrisler üzerine hücûm edüp üç def‘a mukābelesinde olan asker biri 
birini döndürüp kâmil iki sâ‘at azîm ceng olup her tarafdan vâfir âdem düşdü. 
Âhır-ı kâr küffâr hücûm-ı guzâta tâkat getüremeyüp hisâra firâr edicek asker-i 
İslâm kal‘a kapusun alup zikr olunan küffârın ekseri tu‘me-i şemşîr olup ser-
dârları mezbûr Donabor kadırgalara cân atup girdikde firkateler ve sandallar 
ile guzât-ı İslâm göz açdırmayup yürüdüler. Bi-avnillâhi Te‘âlâ mezbûr kâfir 
diri tutulup kadırgaları yağmalandıkda mukaddemâ toplar zahmından [63a] 
amel-mânde olmağla ihrâk bi’n-nâr olup hisâr içinde olan küffâr bu hâleti 
göricek emân el-emân nidâsını âsumâna ergürdüler. Lâkin gāzîler aslâ iltifât 
etmeyüp tekbîr ü tehlîl ile bir yerden içerüye koyulup ekserini katl ve birazını 
giriftâr etdiler. Esîrler zincîre çekilüp hisâr fethi tamâm oldukdan sonra üç dört 
gün dahi oturulup lâzım olan umûr görüldükden sonra ol etrâfda temerrüd 
ile ma‘rûf  olan a‘râbın ıslâhı içün Zilka‘denin on beşinde (7 Ağustos 1560) 

111 Don Alvaro de Sandi.
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Trablus cânibine varılup ol merâm dahi müyesser oldukda mâh-ı mezbûrun 
yirminci günü (12 Ağustos 1560) Rumeli yakasına azîmet olunup Zilhiccenin 
üçüncü112 günü (25 Ağustos 1560) Preveze nâm kal‘a limanına gelüp andan 
dahi ferâğ-ı bâl ile kalkup altmış sekiz Muharreminin altıncı günü (27 Eylül 
1560) Tersâne-i Âmire’ye dâhil oldular. Ertesi donanmadan ve Cerbe kal‘asın-
dan alınan kapudanlar ve serdârlar ve yarar soltatlardan dört bin kâfir tabl u 
alemleri ve silâhları ile Dîvân-ı Hümâyûn’a ihzâr olunup Piyâle Paşa ve sâyir 
ümerâ hil‘atler giyüp envâ‘-ı inâyet ve iltifât-ı pâdişâhîye mazhar oldular.

Ahvâl-i Piyâle Paşa ve izzet-i Pâye-i Vezâret 

Mezbûr Piyâle Paşa dokuz yüz elli dörtde (1547) Harem-i Hümâyûn’dan kapu-
cubaşılık ile taşra çıkup altmış ikide (1555) Sinan Paşa yerine sancak pâyesiyle 
kapudan olup altmış beşde (1557) kapudanlığına beğlerbeğilik pâyesi zamm 
olundu. Bu sâlde Cerbe’yi feth edüp dört bin kadar zinde kâfir ve üç [63b] 
fener sâhibi Anabolu kapudanını getürüp bu kadar hizmetden sonra “Beğler-
beğilik pâyesi olalı iki yıldır, bu def‘a vezâret pâyesi verilür ise tîz olmuş olup 
rütbe-i vezâret tedennî bulur” deyü Sultân Süleyman Hân tecvîz buyurmayup 
revâ görmediler. Lâkin riâyeti murâd-ı hümâyûnları olmağla vâfir ihsân ve 
terakkīler ile tevkīrden sonra şehzâdeleri Sultân Selim Hân’ın Gevherhân nâm 
duhterini kendüye tezvîc buyurdular. Beş sene sonra rütbe-i vezâret inâyet 
olundu. Bu pâyelerin izzeti ve i‘tibârı ol asırda bu minvâl üzre idi. Bu asırda 
pâyeler mebzûl olup i‘tibâr kalkmak ile bir vezîrin sancakbeği kadar vak‘ı ve 
vakārı kalmadı. Her kesretin muktezâsı zilletdir.

Sefer-i Malta 

Dokuz yüz altmış sekizde (1561) Paşa-yı mûmâ-ileyh donanma-yı hümâyûn ile 
muhâfazaya çıkup geldikde Malta seferi içün gemiler ihzârı fermân olundu. 
Kızılahmedlü vezîr-i râbi‘ Mustafa Paşa serdâr ta‘yîn buyurulup dokuz yüz 
yetmiş iki Şa‘bânı evâhırında (23 Mart-1 Nisan 1565) ki âhır-ı Mart idi Anado-
lu ve Rumeli askeri ve yüz elli pâre kadırga ve kalyatayı müştemil donanma-yı 
hümâyûn ile Kapudan Piyâle Paşa Akdeniz’e salup Şevvâlin on dördüncü günü 
(15 Mayıs 1565) Avarin limanından kalkup Malta’ya doğru müteveccih oldu-

112 Piyale Paşa’nın mektubunda bu tarih “dördüncü günü” olarak verilmiştir (TSMK. E. 3465).
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lar. Üç gün enginde gidüp dördüncü gün Cezîre-i Malta’nın cânib-i garbîsine 
vaz‘-ı lenger eylediler. Ertesi Marsaşolok limanına girüp müşâvere olundukdan 
sonra liman-ı mezbûrun iki cânibine tabur çevrilüp toplar ve bir mikdâr yarar 
tüfeng-endâz konup muhâfazası [64a] emri tamâm olundu. Ba‘dehû mâh-ı 
mezbûrun yirmi birinci günü (22 Mayıs 1565) asker-i encüm-şümâr haymeleri 
ile cezîre-i mezbûreye çıkup hisâr kurbünde Beğ bağçesi demekle ma‘rûf  bağ-
çeden cârî olan su üzerine vardıklarında kal‘adan yedi sekiz yüz kadar âhen-
pûş atlu kâfir ile bî-nihâye piyâde çıkup asker-i İslâma mukābil oldular. Bir iki 
sâ‘at cengden sonra küffâr bozulup vâfir kâfir kırıldı. Bakıyyetü’s-süyûf  hisâra 
firâr eylediler. Ol gece mezbûr bağçe-i dil-küşâ suyu üzerinde ikāmet olundu.

Muhâsara-i Burc-ı Santarma113 

Asker a‘yânı re’yi ile liman sıyâneti içün binâ olunan Santarma Burcunun fethi 
mühim görülüp ertesi yirmi dört pâre top ile dört mahalden döğülüp her iki 
üç günde bir azîm yürüyüşler olup âkıbet sene-i mezbûre Zilka‘desinün yirmi 
dördüncü gününde (23 Haziran 1565) guzât-ı müslimîn tekbîr getürüp yürü-
düler. Bi-avnillâh dâhil oldular ve içinde bulunan küffârdan bin kadar eşrâr 
tu‘me-i tîğ-ı âb-dâr oldu.

Şehâdet-i Turgud Paşa: rahmetullâhi te‘âlâ aleyh Bundan akdem 
muhâsaranın yedinci gününde Turgud Paşa Trablus-ı Garb’dan on üç pâre 
kadırga ile gelüp yarar âdemleri ile burc-ı mezbûrun muhâsarasına sa‘y ü kûşiş 
üzre iken başına top serpindisi dokunup ağzından, burnundan, kulaklarından 
kan revân olmuşidi. Dört gün dört gece lâ-ya‘kıl yatup beşinci günde ki kal‘a-i 
mezbûrenin fethi günüdür subh-ı sâdık vaktinde intikāl eyleyüp kendinün beş 
pâre kadırgasıyla na‘şı Trablus’a gönderilüp anda defn olundu. [64b]

Muhâsara-i Hisâr-ı Santarma 

Bundan sonra mâh-ı mezbûrun yirmi altıncı [günü] (25 Haziran 1565) burc-ı 
mezkûrun yakın yerlerine metrisler ve tabyalar kurulup içine yarar tüfeng-en-
dâz girdi. Ve ol burcdan hisar hendeği murâd üzre korunup zabt olunmuşidi. 
Handek-i mezbûr ziyâde amîk olup doldurmakda suhûlet olmamağla bir 

113 St. Elmo.
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münâsib yerinden yarılup iki top kurulup hisâr divârını temelinden döğüp 
âdem saklanacak mikdârı açıldıkdan sonra içine nakkāblar girüp murâd üzre 
sökdüler ve on aded kadırga sereni getürüp handek üzerine köprü kurulan 
mahallin üzerini toplar ile döğüp gedik açup ve ba‘zı kābil olan yerlerin yürü-
yüş içün nerdübânlar konulup Zilhiccenin on yedinci günü (16 Temmuz 1565) 
asker-i İslâm köprü ve nerdübânlardan yürüyüş eylediler. Dahve-i kübrâdan 
asra dek azîm kıtâl olup iki tarafdan çok âdem düşdü. Bi’l-âhıre ol tarafdan 
zafer müyesser olmayup guzât-ı İslâm çekildiler. Ba‘dehû kara tarafından sekiz 
yerden otuz pâre top kurup metrise girdiler. Bir niçe yerden handekler yarılup 
toplar ile gedikler açıldı. Gece ve gündüz ihtimâm olunup mâh-ı mezbûrun 
yirmi üçüncü günü (22 Temmuz 1565) gāzîler tekrâr yürüyüş etdiler. Ol gün 
dahi ahşama dek savaş ve uğraş olup deryâda yüz pâre kadırga Malta hisârın-
dan gelen imdâd yolunu kesmekle içinde olan küffâr zebûn oldukdan sonra 
Santarma hisârı alınup burc u bârûsu üzerine a‘lâm-ı İslâm nasb olundu. 
Maktûl olandan gayrı bin dört yüz kâfir esîr ve der-zincîr olup [65a] bi-avnil-
lâhi Te‘âlâ kal‘a-i mezbûre halkı tevâbi‘ ve levâhıkı ile kabza-i tasarrufa girüp 
min-ba‘d asıl Malta hisârı muhâsarasına himmet olundu114. Ve bir niçe eyyâm 
dahi guzât-ı İslâm ana sa‘y edüp metrise girdiler. Lâkin deryâ zamânı inkızâya 
karîb olup kıllet-i zehâyirden asker sıkılmak ile ve kal‘aya etrâfdan donanma 
ve zehâyir gelüp hisâr metîn olmağla ve her-bâr imdâd gelmeğin yakın zaman-
larda teshîri müyesser değil idüğü ma‘lûm olup ittifâk ile ferâgat evlâ görüldü. 
Cezîre-i mezbûre karyeleri gāret ve tahrîb olundukdan sonra kalkup cânib-i 
Rûm’a avdet eylediler. Sâlim ve gānim gelüp Tersâne-i Âmire’ye dâhil oldu-
lar. Ba‘zı târîhde mastûrdur ki “Turgud Paşa, Malta Cezîresinin her ahvâline 
vukūf  ve şu‘ûru ziyâdedir, metris yerlerin ve muhâsaranın kolayın bilür, zinhâr 
mezbûrun re’yine muhâlefet olunmaya” deyü Pâdişâh-ı âlem-penâh tenbîh ve 
te’kîd buyurmuşidi. Donanma-yı hümâyûn Malta’ya vardıkda Turgud Paşa 
dahi donanmasın tekmîl etmeyüp henüz gelmemiş idi. Serdâr ve kapudan-ı 
mezbûr gelince “bir maslahat görelim” deyü Malta hisârına yapışmayup anın 
re’yine mevkūf  koyup “Santarma burcu Malta hisârına havâledir, mukaddem 
fethi lâzımdır, ol zamâna dek Turgudça dahi gelür, ba‘dehû Malta’ya yapışmak 

114 Derkenar: “Mefhûm-ı kütüb-i tevârîh budur ki asker-i İslâm bir burc ve bir hisâr alup asıl hisârı fe-
tih müyesser olmaya. Ve ol alınan hisâr-ı muhtasara Santarma deyü yazmışlar. Lâkin Santarma asıl 
hisârın ismidir, aldıkları andan gayrı bir hisâr-ı sağīrdir”. (Kâtib Çelebi’nin asıl kalenin Santarma 
olduğunu belirtmesi hatalıdır. Halbuki ilk fethedilen kale St. Elmo yani Santarma kalesidir. Malta 
kalesi olarak bilinen ise şövalyelerin yerleşik olarak bulunduğu Birgu kalesidir. Haz. İ. B.).
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âsân olur” dediler. Burc-ı mezkûr dahi metânetde Malta mânendi idi. Yedi 
günden sonra Turgudça gelüp Santarma’ya yapışdıklarına te’essüf  etdi. “San-
tarma fethinin fâidesi nedir. On Santarma [65b] binâ olunsa Malta hisârı 
alınmayınca zabt etdirilmek mümkin midir” deyü vâfir söyledi. Ammâ çe-fâ’i-
de şurû‘ mülzimdir. İkdâm edüp on yedinci günde aldılar. Lâkin çok kimse 
helâk olup kılıca gelen askerin kılağısı anda bozuldu. Turgudça dahi düşüp 
barut ve mühimmât ve sâir levâzımın ekseri anda sarf  olunup bakıyyesi ile 
hisâr-ı Malta’ya nâ-çâr yapışdılar. Serdâr kapu askerine terakkīler ve ihsânlar 
edüp Kapudan Piyâle Paşa dahi Turgudça gibi bir ceng-âzmâ iken ânın ta-
rafına mültefit olmayup kolunda olan guzât ve levendâta bakmadı. Kapudan 
Paşa dahi çendân takayyüd etmeyüp serdâra çokluk mürâcaat ve mütâba‘at 
kılmadı. Aralarına burûdet düşüp kalkdılar. Yok yere bu kadar harc u sarf, bu 
kadar guzât telef  oldu. Kemâl-i hacâlet ve şerm-sârî ile İstanbul’a gelüp biri 
birin suçladılar. Top atıldıkça “Serdâr uyur, sabr eylen” derlerdi, “Topçu ve as-
ker neylesün” deyü donanma halkı günâhı serdâra yükletdiler. Ve bu töhmet ile 
serdâr-ı mezbûr vezâretden ma‘zûl oldu. Lâkin küffâr târîhlerinde mastûrdur 
ki İspanya Anabolusu kapudanı imdâda gelüp karaya çıkdıkda asker ceng edüp 
küffâr gālib gelmekle hisârdan el çekdiler ve gemilere girüp döndüler. Toplar 
yerinde kaldı, “hâlâ Malta’dadır” deyü vâfir gırralanurlar.

Kıssadan Hisse budur ki, bir vilâyetin evvel dâr-ı mülküne yapışmak gerek. 
Fethi müyesser olursa sâyiri dahi suhûletle ele gelür. Ve illâ tevâbi‘i ile takayyüd 
abesdir. Hüsrev Paşa Şehrezûl’ü115 [66a] yapup Hılle’ye asker kodu. Bu denlü 
hasâret vâki‘ olup Bağdâd alınmadıkça anları zabt mümkin olmadı. Ol zamân 
asker ü serdâr Malta kıssasını bilseler ana göre hareket ederlerdi. Ve Kapudan 
Yusuf  Paşa Girid’e vardıkda evvel emirden Kandiya hisârını alurdu116. Lâ-
kin ekser halk-ı âlem ilm-i târîhi masal yerine koyup, “Varak-ı mihr ü vefâyı 
kim okur kim dinler” meselini darb ederler. Ol ecilden böyle olur. Bu bâbda 
mukadder böyle imiş demek söz değildir. Zîrâ bir işi takdîre havâle, yolu ile 
sebebe yapışup sa‘yden sonra müyesser olmaduğu takdîrdedir. Nâkıs tedbîr ile 
tamâm olmayanı takdîre havâle cürm ü taksîrdir. Zîrâ asker ve avâm tevekkül-i 
sırf  erbâbından olan meşâyıh-i kirâm gibi olmayup Hazret-i Seyyid-i Enâm 
-sallallâhu te‘âlâ aleyhi ve sellem- “i‘kılhâ ve tevekkel” buyurduğu a‘râbî menzile-

115 Şehr-i Zor.
116 Derkenar: “Eğer Hanya andan mühimm idi, zîrâ yol üzeridir derler ise Suda Limanı Hanya kur-

bünde kâfir elindedir. Hanya ile göreceği maslahatı anun ile görür suâli vârid olmaz”.
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sindedir117. Bir kâra yolundan şurû‘ edüp müyesser olmaz ise mukadder değil 
imiş gerek.

Sefer-i Feth-i Sakız 

Dokuz yüz yetmiş üç (1566) bahârında Kapudan Piyâle Paşa yetmiş pâre ka-
dırga ile Akdeniz’e revâne olup mukaddemâ Sultân Süleyman Hân Sigetvar 
seferine gitdikde fermân etmişler idi ki “Deryâdan Mısır’a giden hacıların yolu 
üzre kenâra karîb Sakız adası hisârında sâkin olan küffâr sûretâ harâc-güzâr 
ise de harbî küffâr ile musâfât üzre olup her-bâr der-i devletde vâki‘ olan ahvâli 
yazup i‘lâm etmededir ve donanma-yı hümâyûn gemileri çıkdıkça kaç gemidir 
ve ne cânibe gidecekdir dâimâ bildirüp hurde İslâm gemilerine [66b] zarar 
erişdirmeden hâlî olmadıkları ma‘lûm-ı hümâyûnum olmuşdur, ne tarîkla 
olursa cezîre-i mezbûreyi ahz u kabza sa‘y ü ikdâm edesin” deyü emir ver-
mişler idi. Mûcebince Paşa-yı müşârun-ileyh cezîre-i mezbûre mukābelesinde 
Çeşme nâm mahalle vardıkda Sakız beğleri tarafından mu‘teber âdemler ile 
vâfir hedâyâ gelüp arz olundukda aslâ iltifât etmeyüp unf  u itâb yüzünden 
bu vechile cevâb verdi ki “Sa‘âdetlü pâdişâhın kapudanı ve serdârı olup do-
nanma-yı hümâyûn ile cezîrelerine gelem, riâyet-i edeb bu mudur ki kendileri 
bi’z-zât istikbâl ve ta‘zîm etmeyüp bir iki mechûl kâfir ile hedâyâ nâmına bir 
mikdâr şey’-i hakīr göndereler. Anların hâlleri ma‘lûm oldu. İnâd ve isyânları 
mukarrerdir. İnşâ’allâhu te‘âlâ bu seferden dönüp Dâru’s-saltana’ya vardıkda 
rikâb-ı hümâyûna evvel arz edeceğim budur. Bahârda kal‘alarının kal‘ u kam‘ı 
içün vâfir yarar gemiler ile üzerlerine geleceğimi mukarrer bilsünler” deyü 
pîşkeşlerin redd etmişidi.

Giriftârî-i Ümerâ-i Sakız 

Ol zamân Venedik beğleri gibi Cenevizlü’den on iki nefer cezîrede hükûmet 
ederlerdi. Bu haber-i muvahhiş kendülere vâsıl oldukda cânları hulkūma gelüp 
“Fi’l-vâki‘ kapudanı ta‘zîmde kusûr etdik, eğer cümlemiz varup küstâhlığımız 
recâ edüp hâtırın ele almazsak evvel-i bahârda üzerimize gelmesi ve kal‘ayı 

117 Derkenar: “Bir gün bir Arab gelüp Yâ Resûlallâh! devemi bağlayayım mı, Allâh’a tevekkül mü 
edeyim” dedikde, “Evvel bağla sonra tevekkül eyle” buyurdular. Sen tevekkül-i sırf  erbâbından 
değilsin, yalnız tevekkül sana kifâyet etmez demek olur”.
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elimizden alması mukarrerdir” deyü tekrâr vâfir tuhaf  ve hedâyâ tedârük 
edüp azîm kayıklar donadup cümlesi Kapudan Paşanın baştardasına geldikde 
Piyâle Paşa “Sa‘âdetlü pâdişâhımızın [67a] fermân-ı şerîfi budur ki; siz cümle 
İstanbul’a gidesiz ve Kal‘a-i Sakız tevâbi‘i ile taraf-ı saltanatdan zabt oluna” 
deyü mezkûrları ahz etdirüp kal‘a zabtına asker ile deryâ beğlerini Kocaeli 
Beği Ali Pörtük Reis ile gönderüp vardıklarında bî-ceng ü cidâl zabt etdiler. 
Ba‘dehû Paşa dahi donanma ile kalkup vardı. Sakız limanına dâhil olup cezî-
reyi tamâmen zabt edüp dizdâr ve hisâr eri ve mîr-livâ ta‘yîn ve mühimmât ve 
levâzımını tedârük ve tekmîl etdi. Büyük kiliseyi câmi‘ kılup beğleri mahbûs 
der-i devlete gönderüp donanma-yı hümâyûn ile Pulya yakalarına saldı. Ol 
kenârlarda küffârın ba‘zı kasabât ve kılâ‘ını urup gāretden sonra sâlim ve gā-
nim avdet etdi. Doku[z] yüz yetmiş dörtde (1567) pâdişâh-ı cedîd Sultân Selim 
Hân Belgrad’dan dönüp İstanbul’a dâhil olmazdan birkaç gün mukaddem 
rûz-ı kasımda Tersâne-i Âmire’ye dâhil olup dâmâd-ı azîmü’ş-şân bulunmağla 
pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri Dâru’s-saltana’ya geldikden sonra evvelki 
dîvânda mûmâ-ileyh Piyâle Paşa’ya hizmeti mukābelesinde kubbe vezâreti 
ihsân edüp kapudanlığı Sigetvar’da hizmeti sebkat eden Yeniçeri Ağası Mü-
ezzinzâde Ali Ağa’ya tevcîh buyurdu. Ve Sakız fethine niçe târîhler denildi. 
Meşhûru bunlardır. 

[Mısra]‘
Ehl-i küfrün Sakız’ın çekdi Piyâle Paşa

Dîger:
Fem-i İslâm’a nasîb oldu Sakız.

Sefer-i Cezâyir-i Irak-ı Arab 

Çünki bu mecmû‘a sularda gemilerle olan cengler ve seferler ahvâline müteal-
lıkdır. Deryâdan gayrı ba‘zı enhârda vâki‘ olan seferleri [67b] zikir sadedden 
hâric değildir. Câiz ki bir zamân lâzım gele. Pes nehr-i Dicle Bağdâd’ı geçdik-
den sonra Fırât ile bir olup Basra’dan aşağı Bahr-i Fâris’e varınca deryâ-misâl 
yer yer dağılup Vâsıt semtlerinde niçe cezîreleri ihâta eder. Ve anlara Cezâyir-i 
Şattu’l-arab derler. Arablar sâkin olur. Bu esnâlarda niçe zamândan berü 
gürûh-ı a‘râba reis ve serdâr olan İbn-i Ulyân gâh itâ‘at ve gâh isyân üzre olup 
Sultân Selim Hân cülûsundan sonra isyânını izhâr etmişidi. On beş seneden 
berü Diyârbekir beğlerbeğisi olan Çerkes İskender Paşa yarar ve kâr-güzâr 
olmağla Bağdâd eyâleti verilüp karadan ol semte serdâr nasb olundu. Şehrezûl 
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eyâleti dahi Muzaffer Paşa’ya verilüp asker-i ekrâd ile mülhak olmak buyurul-
du. Ve harem-i muhterem-i Süleyman Hânî’de hâsıl olmuş ber-vech-i ocaklık 
Kilis Sancağı’na mutasarrıf  Canpolad Beğ kapudan ta‘yîn olunup Nehr-i Fırat 
ma‘beri olan Birecik’de beş yüz elli pâre donanma gemileri tedârük eylemek 
bâbında fermân-ı âlî sâdır oldu. Ve der-i devletden iki bin yeniçeri ve iki yüz 
topçu koşulup vardıklarında mîr-i mezbûr Haleb etrâfından altı bin kadar arab 
ve ekrâd askeri tahrîr edüp âlât-ı harb ile gemilere koyup dokuz yüz yetmiş beş 
Muharreminin dördüncü günü (11 Temmuz 1567) Birecik’den saldı. Oğlunun 
sancağı olan Bâlis kal‘asına varup bir iki gün ârâm etdiler. Ba‘dehû Ca‘bere 
ve Rakka ve Sıffîn ve Rahbe ve Âne ve Hadîse ve Hît ve Fellûce’ye varılup 
[68a] birkaç gün anda ikāmet olundu. Ba‘dehû Hılle’de iki ay havalar so-
ğuyunca ârâm etdiler. Hengâm-ı germâ geçüp karadan me’mûr olan asker 
dahi İskender Paşa ile Bağdâd’[da]n kalkup donanma Hılle’den Emâcine ve 
Semâvât sancaklarına uğrayup Ebû Kelbeyn suyu boğazına vusûlden sonra 
Dicle ve Fırât biri birine mülâkī olduğu mahalde cezâyirin başı olan Sad-
ru’d-dâr nâm mevzi‘e varup urbân mukaddemâ müdâfaa kasdıyla metrisler 
kurmuşlar. Lâkin donanma karîb oldukda bırağup gitmişler. Suhûlet ile geçilüp 
andan aşağa Çeltiklik cezîreleri eşkıyâ-i a‘râb elinde olmağla donanma Zertûk 
nâm kal‘a kurbünde İskender Paşa’yla mülâkāt edüp ol mahalde Bağdâd’ın 
yüz elli pâre donanma gemileri dahi gelüp müctemi‘ oldular. Cumhûr re’yi ile 
girü Sadru’d-dâr’a varup biri birine mukābil suya havâle iki kal‘a binâ edüp 
asker kodular. Ba‘dehû gelüp Zertûk kurbünde biri birine havâle iki tarafda 
birer kal‘a dahi binâ etdiler. Ba‘dehû geçüp Sadru’l-bahrân nâm meşhûr ve 
müte‘ayyin cezîreye varup arab askeri anda cem‘ olup metrisler kurmuşlar. 
Bilâ-tevakkuf  muhârebeye mübâşir olduklarında Canpolad Beğ asker ile kenâ-
ra çıkup üzerlerine hücûm edüp hadden ziyâde ikdâmdan sonra gālib gelüp 
arab askeri bozulup nüfûs-ı kesîre katl olundu. Kapudan askerinden dahi niçe 
yarar nâmdârlar düşüp inhizâm tamâmından sonra ol mahalde dahi kenâra 
iki kal‘a binâsına mübâşeret olundu. [68b] Lâkin arab ile muttasıl ceng u 
cidâl eksik değil idi. Arabın emr-i ma‘âşı hurma ağaçlarından ve bağçelerden 
olmağla cümle kesilüp bu sebebden inkıyâd izhâr eylediler. Lâkin “Sözlerinde 
sebât yokdur” deyü iltifât olunmayup tekrâr iki tarafdan hücûmlar ve azîm 
cengler oldukda arab leşkeri bozulup çoğu kılıçdan geçdi. Kal‘alar tamâm 
oldukdan sonra118 Ulyânoğlu üzerine varmak üzre iken sulh recâsına karındaşı 

118 Derkenar: “Bu kal‘alar alçak ve kesik hurma ağaçlarından binâ olundu. Ol yerde kış olmayup 
kal‘aları ve binâları toprakdan ederlerdi“.
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oğlu ve Muhammed Hâris nâm müftîleri gelüp İskender Paşa dîvânında afv 
recâ etmeğin ağır hil‘atler giydirüp ba‘dehû ikinci dîvânda “Eğer İbn-i Ulyân 
pâdişâha mutî‘ olduğu sahîh ise her sâl Basra hazînesine on beş bin altun irsâl 
eyleye ve i‘timâd içün şeyhler evlâdından birkaçı Basra kal‘asında dura” deyü 
elçiler kabûl edüp gitdiler. Cümle cezâyir teshîr olunup ol mahalden göçüldü. 
Donanma Sâ‘ibe nâm mevzi‘e vardıkda İbn-i Ulyân’ın karındaşı Mîr Sultân 
elli pâre gemi ile gelüp izhâr-ı hulûs ve inkıyâd etdi. Bu mahalde Basra donan-
ması dokuz pâre gırab ile Ali Paşa gelüp mülâkī oldu. Varup Fethiyye kal‘asına 
nüzûl eylediler. Karadan serdâr dahi gelüp ol mahalle dek cezâyirin şeyhleri 
ve serdârları paşa huzûruna hâzır olup rehinler verüp mutî‘ oldular. Lâkin 
Rahmâniyye kal‘ası mukābelesinde Nehr-i Tavîl arabı fesâd ve şenâ‘at üzre 
olmağla serdârları Fazl da‘vet olundukça gelmeyüp ol mahalden asker-i İslâm 
ile üzerlerine varılup beş gün mütevâliyen muhârebede [69a] niçe urbân katl 
olunup bâkīleri perîşân olmağla asker ıyâl ve mâllarını tâlân etdiklerinden gay-
rı karyelerine ateş verildi. Ve hurma ağaçları kesilüp üç nehir müctemi‘ olduğu 
yerde bir kal‘a dahi binâ olundu ve suları kesildi. Ve Mîr Sultân’a Bevvâb San-
cağı verilüp Ramazân-ı şerîfin evâyilinde (29 Şubat-9 Mart 1568) donanma 
Bağdâd cânibine dönüp askere icâzet verildi.

Fasl-ı Sâdis

iki Ali Paşa gazavâtındadır.

Sefer-i Ejderhân 

Sâbıkā Sultân Selim Hân cülûsundan sonra Kapudan Piyâle Paşa kubbe vezîri 
ve Sigetvar’da yeniçeri ağası iken hizmetde bulunan Müezzinzâde Ali Paşa 
kapudan olmuşidi. Dokuz yüz yetmiş beşde (1568) muhâfaza edüp yetmiş altıda 
(1569) donanma-yı hümâyûn ile Ejderhân seferine Kefe’ye ve Azak’a gitdi. Bu 
sefer ol maslahat içün oldu ki Âl-i Cengiz’den Sultân Mahmud Gâzân asrında 
şeref-i İslâm ile müşerref  olan Tatar tâyifesinden bir cemâ‘at ol diyârda gazâ 
ederek vatan tutup Kazan tatarı demekle meşhûr oldular. Devlet-i Gâzâniyye 
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inkırâzından sonra Maskov119 keferesinin taht-ı kahrında kalup hâlâ dergâh-ı 
cihân-penâha niyâz-nâmeleri gelüp iki nehrin meyânını hark ve îsâl emrini 
sevk eylediler. Ve Koca Mehmed Paşa Acem seferlerinin cümleden mukaddem 
tedbîri askere zahîredir der idi. Ve tarîk-ı tahsîlini fikr eder idi. Zikr olunan 
nehreyn ki biri Karadeniz’e akan Ten Suyu ve biri Şîrvân Denizine dökülen 
Nehr-i İtil’dir, bir mahalde ictimâ‘a karîb olup [69b] girü döner, tebâ‘ud eder. 
Ol mahal hafr ve iki nehir biri birine vasl olunsa Demirkapı’da, Şîrvân’da olan 
askere zehâyir ve imdâd deryâdan varmak âsân olurdu. Ve Gîlân ve Taberistân 
sevâhiline asker yol bulurdu. “Bu husûs himmet-i pâdişâhîye nisbet emr-i seh-
ldir” deyü ba‘zı ehl-i vukūf  dahi haber vermekle şıkk-ı sânî defterdârı Çerkes 
Kāsım Beğ’ün ol semtde vukūfu olmağla Kefe Eyâleti verilüp mukaddem gön-
derildi. Mezbûr dahi mu‘temed âdemler irsâl edüp mahall-i mezbûru misâha 
etdirdi. Mâ-beyn-i nehreyn altı mîl bulunmağın der-i devlete arz eyledi. Vezîr-i 
mezbûr dahi sarf-ı makdûr edüp kazma, kürek ve sâyir mühimmât-ı cengi do-
nanma ile gönderüp yeniçeri ve müstevfî askeri Tatar Hân’a ve mezbûr Kefe 
Paşasına koşup revâne oldular. Ejderhân dedikleri harâbe şehir kurbüne varup 
mahall-i mezbûrdan hafra mübâşeret etdiler. Nogay Tatarı dahi gelüp üç ay 
kadar sa‘y u kûşişde sülüsü kadar ancak hafr olunup nâ-gâh asker içinde “Bu 
mahallin kışı ziyâde olur” deyü bir güft u gû zuhûr edüp kazma ve küreği defne 
bile bakmayup göçdüler gitdiler. Ba‘zılar, “Tatar Hân askeri tahvîf  etdi, bu 
maslahat marzîsi değil idi’ dediler. Bu denlü harc u hasâret hebâ oldu.

Kıssadan hisse budur ki küçük âdem ile büyük işe mübâşeret câiz değildir. 
Her maslahatın münâsib ser-kârı gerek. Zikr olunan husûsa bir pâdişâh varup 
zamânıyla mübâşeret etse ancak uhdesinden gelür. Ve bu makūle işler sâhib-i 
himmet pâdişâh işidir, vüzerâ ve serdârlar kârı değildir. [70a] Dokuz yüz dok-
san dokuzda (1591) Sinan Paşa dahi Sakarya nehrini hafra ve Sabanca Gölüne 
icrâya mübâşeret etmişidi. Netîce vermedi. Zîrâ Pâdişâh bu maslahatın lüzû-
munu tasdîk ve azîmet etmeğe muhtâcdır. Kendi bi’z-zât vâkıf  olmayınca ve 
üzerinde bulunmayınca olmaz.

Sefer-i Feth-i Kıbrıs 

Cezîre-i mezbûre niçe zamândan beri Venedik elinde olup bu esnâda gerçi sulh 
u salâh mün‘akid idi lâkin Mısır’a giden huccâc ve tüccâr gemileri bu cezîre 

119 Moskov.
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eşkıyâsından her-bâr mutazarrır olmağla suâl olundukda inkâr edüp deryâda 
fesâd eden Mesine ve Malta gemileridir derler idi. Bu esnâda Mısır defterdârı 
giderken gemisini alup nehb ü gāret etdikleri sâbit olmağın üzerlerine sefer 
lâzım gelüp Şeyhülislâm Ebussu‘ûd Efendi’den istiftâ olundukda bu vechile 
fetvâ verdiler.

Mes’ele: Sâbıkā bir vilâyet Dâr-ı İslâmdan olup ba‘de-zamânin küffâr-ı hâk-
sâr alup medâris ve mesâcidini harâb kılup âyîn-i küfr ile mâl-â-mâl eylese 
dîn-i İslâma ihânet ve etrâf-ı âleme evzâ‘-ı kabîhaların işâ‘at etseler pâdişâh-ı 
dîn-penâh hazretleri hamiyyet-i İslâm muktezâsınca diyâr-ı mezkûru küffâr-ı 
hâksâr elinden alup Dâr-ı İslâma ilhâk eylemeğe azîmet buyursalar sâbıkā 
mezkûr keferenin tasarruflarında olan âhar vilâyetler musâlaha olundukda 
ellerine verilen ahidnâmede mezkûr vilâyet dâhil olmağla şerî‘at-ı mutahha-
ra mûcebince mezkûr ahidnâme nakzına azîmet buyurmalarına mâni‘ olur 
mu [70b]

el-Cevâb: Mâni‘ olmak ihtimâli yokdur. Pâdişâh-ı ehl-i İslâm e‘azza’llâhü 
ensârahû kefere ile sulh eylemek ol zamânda meşrû‘ olur ki kâffe-i müslimîne 
menfa‘at ola. Olmayıcak aslâ sulh meşrû‘ değildir. Menfa‘at müşâhede olunup 
mü’ebbed veyâhud muvakkat oldukdan sonra menfa‘atlü zamânda bozulması 
enfa‘ görülse elbette bozmak vâcib ve lâzım olur. Hazret-i Resûl aleyhi’s-selâm 
Hicret-i Nebeviyye’nin altıncı yılından (628) on yıla değin sulh edüp Hazret-i 
Ali kerrema’llâhü vecheh mü’ekked ahidnâme yazup mu‘âhede mukarrere kılın-
dıkdan sonra gelecek yıl bozmak enfa‘ görüp hicretin sekizinde (630) üzerlerine 
varup Mekke-i Mu‘azzama’yı feth buyurmuşlardır. Hazret-i Halîfe-i Rab-
bü’l-âlemîn azîmet-i hümâyûnlarında Cenâb-ı Risâlet-penâh Hazretlerinin 
sünnet-i şerîfelerine iktidâ buyurmuşlar. Ketebehü’l-hakīr Ebussu‘ûd.

Pes fermân-ı hümâyûn mûcebince gemiler binâ olunup mühimmât görüldü. 
Memâlik-i Mahrûse iskelelerinde vâfir zehâyir yığılup vüzerâdan beşinci vezîr 
Lala Mustafa Paşa umûmen askere serdâr ta‘yîn olundu. Anadolu Beğlerbe-
ğisi İskender Paşa ve Karaman Beğlerbeğisi Hasan Paşa ve Sivas Beğlerbeğisi 
Behrâm Paşa ve Mar‘aş vâlîsi Mustafa Paşa ve Haleb beğlerbeğisi Derviş Paşa 
ve Şehrezûl’den ma‘zûl Muzaffer Paşa ve Rumeli’nin beğlerinden Tırhala ve 
Yanya ve Mora ve İlbasan ve Prezirin sancakları ümerâsı askeriyle ve beş bin 
yeniçeri Yahya nâm kethüdâları ile ve cebeci ve topçu ve bir mikdâr bölük halkı 
[71a] me’mûr olup deryâ cânibini hıfz içün Vezîr-i sâlis Piyâle Paşa dahi git-
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mek buyuruldu. Yüz seksen pâre kadırga ve on mavuna ve yüz yetmiş barça ve 
karamürsel envâ‘ı gemiler cümle üç yüz altmış pâre keştî ile Kapudan Ali Paşa 
dokuz yüz yetmiş yedi Zilhiccesi evâsıtında (16-26 Mayıs 1570) Beşiktaş’dan 
salup Akdeniz’e revâne oldular. Hazret-i Pâdişâh-ı âlî-mikdâr dahi kayık ile Ye-
dikulle’ye dek asker-i İslâmı gönderi gitdiler. Donanma-yı hümâyûn Finike’ye 
varup Anadolu askeri henüz gelmemek ile yirmi gün anda ârâm edüp ba‘dehû 
saldılar. Yetmiş sekiz Saferinin yirminci günü (24 Temmuz 1570) Kıbrıs 
Cezîresinin kıblesinde Tuzla kenârına vaz‘-ı lenger eylediler. Piyâle Paşa hem 
dâmâd-ı pâdişâh ve hem üçüncü vezîr iken serdâra tâbi‘ olup aslâ muhâlefet 
etmedi. Emri mûcebince evvelâ cezîreye çıkup serdârın otağın kurdu. Sâyir 
paşalar, beğler dahi çıkup şevket ü dârâtla serdârı bindirüp otağına götürdüler. 
Ve Piyâle Paşa donanma gemilerine varup karâr etdi.

Muhâsara-i Lefkoşe:

Ol menzilde müşâvere olunup a‘yân u erkân ittifâk ile cezîre vasatında kadîmî 
taht-gâh olan Lefkoşe kal‘asının teshîri takdîm olunmağa karâr verilüp Sivas 
Beğlerbeğisi Behrâm Paşa zahîre ve cebehâne gemilerini muhâfaza içün Tuzla 
Limanında kalup donanma gemileri ile Piyâle Paşa deryâdan imdâd[a] gelen 
küffârı men‘ ve Haleb ve Şâm askerini [71b] cezîreye nakl ile me’mûr olup 
Kapudan Ali Paşa yarar ve mukdim olmağla hisâr muhâsarasına ta‘yîn buyu-
ruldu. Kırşehri beği ile Akşehir beği otak ile mukaddem vardıkda küffâr çıkup 
cenge mübâşeret olıcak Karaman Beğlerbeğisi Hasan Paşa girüden yetişüp 
hücûm eylediklerinde küffâr târumâr olup hisâra firâr eyledi. Ertesi serdâr-ı 
nâmdâr azîm alaylar ile gelüp nüzûl etdikde hemân ol gün metris yerleri görü-
lüp bir koldan serdâr-ı kâm-kâr kulları, bir koldan yeniçeri, bir koldan İskender 
Paşa, bir koldan Kapudan Ali Paşa ve bir koldan Haleb vâlîsi Derviş Paşa ve 
Rumeli ümerâsı ile ma‘zûl Muzaffer Paşa ve bir koldan Karaman Beğlerbeğisi 
Hasan Paşa metrise girüp cevânib-i erba‘adan toplar kurulup ihâta olundu. Ve 
ol günde Mar‘aş Beğlerbeğisi Mustafa Paşa eyâleti askeri ile Kal‘a-i Magosa 
muhâsarasına irsâl olundu. Lefkoşe muhâsarasının otuz birinci gününde ki Re-
bî‘ülevvelin on üçü (15 Ağustos 1570) idi, vakt-i zuhrda hisârdan küffâr çıkup 
Karaman askeri üzerine hücûm edüp gāzîler hâzır bulunmağla muhkem ceng 
etdiler. Ol cengde hayli küffâr maktûl ve giriftâr olup bakıyyesi derûn-ı hisâra 
firâr etdi.
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Feth-i Lefkoşe 

Bu esnâlarda Cezayir Beğlerbeğisi olan Uluc Ali Paşa’dan Kara Hoca nâm 
reis gelüp bundan akdem dokuz yüz yetmiş yedi Şevvâlinde (Mart-Nisan 1570) 
Tunus memleketi Emîr Ahmed Hafsî’den alınup Benî Hafs devletine inkırâz 
gelüp müstakil eyâlet kılınmışidi. Yetmiş sekiz Saferinde (Temmuz-Ağustos 
1570) [72a] mezbûr Ali Paşa donanmaya mülâkī olmak niyyetiyle deryâya 
çıkup Malta gemilerine râst gelmek ile dört kadırgaların alup esnâ-i muhâ-
rebede zedelenen gemileri ta‘mîr içün tekrâr Tunus’a döndüğünü i‘lâm eyle-
yüp gemilerden alınan bayrakları göndermekle zikr olunan a‘lâm-ı menkûse 
kal‘aya karşu dikilüp kulûb-i küffâra dehşet gelmişidi. Bundan sonra yevmen 
fe-yevmen alâmât-ı feth u zafer nümâyân olmağa başlayup elli birinci gün ki 
Rebî‘ülâhırın sekizi (9 Eylül 1570) idi, hisârın cânib-i şarkīsinden Anadolu ve 
Karaman dilâverleri girüp sâyir guzât dahi kollu kolundan açılan gediklerden 
dâhil olup küffârın kimini katl ve birazın esîr ve giriftâr eylediler. Serdârları 
kal‘a-misâl bir saraya tahassun edüp Derviş Paşa sa‘yi ile ol dahi ele getirilüp 
katl olundu. Hisâr-ı mezbûr bi-inâyeti’llâh gāzîlere musahhar olup kiliseleri 
mesâcid kılındı. Mesâha olundukda devri sekiz bin sekiz yüz seksen sekiz arşın 
bulundu.

itâ‘at-i Ahâlî-i Girniye ve Baf 

Lefkoşe fethinden sonra Kal‘a-i Girniye ve Baf  ahâlîsine Lefkoşe beğinün ba-
şıyla âdemler gönderüp itâ‘ate da‘vet olundukda cânlarına minnet bilüp arz-ı 
inkıyâd ve teslîm-i hisâr ve bilâd eyleyüp kapudanları mazhar-ı ihsân oldular. 
Zabtına asker ta‘yîn olundu. Sâbıkā Mar‘aş beğlerbeğisi Mustafa Paşa, Hisâr-ı 
Magosa muhâsarasına me’mûr olup varup muhâsara ve ceng [72b] üzre 
iken bir gece kal‘a kapudanı ale’l-gafle çıkup şebîhûn eyledi. Karavul hilâf-ı 
semtde bulunup herkes huzûr ve gafletde olmağla ordu içinde perîşânlık düşüp 
lâkin Paşa-yı nâmdâr iş görmüş yarar kimse olmağla yerinde karâr ve def‘-i 
mazarrat-ı düşmene bezl-i iktidâr eyleyüp küffârın dil-hâhı müyesser olmayı-
cak dönüp kal‘aya firâr eyledi. İki yüz kadarı esîr ve bir ol kadar dahi tu‘me-i 
şemşîr oldu.

Kıssadan hisse budur ki, şebîhûn ve ceng esnâsında serdârlar yerinde durup 
pây-dâr olmak lâzımdır. Her yerde ki serdârlar hareket etmedi, hücûm eden 
a‘dâ dönüp gide gelmişdir. Vezîria‘zam Hâfız Ahmed Paşa Bağdâd muhâsa-
rasında iken Şâh Abbâs kızılbaş askeri ile hücûm edüp ekser asker perîşân 
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olmuşiken serdâr yerinde durup hareket etmemek ile inhizâm vâki‘ olmadı. 
Firârîler girü sancak dibine gelüp şah askeri döndü gitdi. 

Muhâsara-i Magosa 

Lefkoşe fethinden sonra Rebî‘ülâhırın on beşinde (16 Eylül 1570) serdâr ve 
asker-i İslâm varup Magosa Kal‘asını dahi muhâsara eylediler. Piyâle Paşa 
donanma gemileri ile Cezîre-i Girid yalılarını gāret etdikden sonra gelüp iki 
yüz kadar gemi ile deryâdan hisâr-ı mezbûru kuşatdı. Hisâr-ı mezbûr kenâr-ı 
deryâda sahra-i sammâ üzerinde binâ olunmuş bir hısn-ı metîn idi. Karadan 
bir handek-i amîk hafr edüp sâdır ve vârid yolunu kesdiler. Bu esnâda Vezî-
ria‘zam Mehmed Paşa’nın kalyonu mukaddemâ getirdüğü zahîre cezîreye 
dökülüp emvâl-i ganâyim ve esîrler ile dolup gitmek üzre iken [73a] içindeki 
barut tutuşup kendi târumâr olduğundan gayrı iki tarafında yatan iki azîm 
barçayı dahi helâk eyledi. İçinde bulunan nâmdâr sipâh ve tüccârdan gayrı 
yedi sekiz yüz cevârî ve bî-hadd emvâl ve erzâk berbâd oldu. Bu esnâda fasl-ı 
hazân erişüp yakın yerde donanma kışlayacak liman olmamağla Piyâle Paşa 
ve Kapudan Ali Paşa, Rodos Beği Arab Ahmed’i kırk pâre kadırga ile serdâr 
hizmetinde alıkoyup kendileri İstanbul’a geldiler.

Serdârî-i Pertev Paşa 

Ol kış Mustafa Paşa Kıbrıs Cezîresinde kışlayup fasl-ı bahârda der-i devletden 
vezîr-i sânî Pertev Paşa donanma-yı hümâyûn serdârı olup dokuz yüz yetmiş 
sekiz Zilka‘desi evâsıtında (5-15 Nisan 1571) iki yüz elli pâre kadırga ve ma-
vuna ile çıkup gitdiler. Asker Magosa üzerinde olmağla küffâr donanması mu-
kaddem varmasun deyü donanma mu‘tâddan evvel hareket etmekle kürekçi ve 
cengçi husûsunda niçe noksân var idi. Ve bi’l-cümle levend gemileri ile üç yüze 
yakın oldular. Evâyil-i Zilhiccede (26 Nisan-5 Mayıs 1571) Magosa kurbüne 
erişüp vaz‘-ı lenger etdiler. Toplar ve mühimmât taşra dökülüp serdâra teslîm 
olundukdan sonra dönüp Rodos boğazında sedd-i râh-ı keştiyân-ı a‘dâ olmağa 
muntazır durdular.

Ceng-i Hisâr-ı Magosa 

Zilhiccenün yirminci gününde (15 Mayıs 1571) asker-i İslâm tekrâr yeniden 
metrisler kurup birkaç yerden döğmeğe mübâşeret etmişler idi. Her koldan 
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azîm topraklar sürüp lağımlar yürütdüler. Muhâsaranın otuz üçüncü günü 
[73b] yetmiş dokuz Muharreminin üçü idi (28 Mayıs 1571), hâkim-i Kilis 
Canpolad Beğ deryâ üzerinde olan kulleye lağım yürüdüp atdıkda esâsından 
uçurup henüz dûd-ı kebûdu sükûn bulmadan guzât yürüyüş edüp tulû‘-ı şems-
den zuhr vaktine dek azîm ceng oldu. Arab Ahmed Beğ dahi kırk pâre kadırga 
ile deryâ tarafından durup ol gün fetih müyesser olmadı. Saferin altıncı günü 
(30 Haziran 1571) Muzaffer Paşa kolundan bir lağım atup açılan gedikden 
asker-i İslâm hücûm ve hadden ziyâde ceng ü ikdâm etdiler. Kal‘anın metâneti 
ve içinde olan küffârın kesreti cihetinden ol gün dahi zafer müyesser olmadı. 
Bir def‘a dahi Anadolu vâlîsi İskender Paşa kolundan lağım atılup yürüyüş 
oldu. Müfîd olmayup avdet olundu.

şehâdet-i Gāziyân der-hücûm 

Bu hamleden sonra serdâr-ı kâm-kâr toprak sürdürüp hendeği gediklere be-
raber doldurdukdan sonra yürünmek tedbîrin etmiş idi. Küffâr dahi içerden 
lağım yürüdüp hendeğe dolan toprak altına barut döşeyüp gāzîler yürürken 
ateş alup üstünde ve kurbünde bulunan üç bin kadar guzât zîr ü zeber oldular. 
Ümerâdan Malatya Beği Ferhâd Beğ ve Ayıntab ve Kars ve Divriği beğleri ve 
zu‘amâ ve alay beğleri ve niçe nâmdâr kimseler şerbet-i şehâdeti nûş eylediler. 
Rahmetullâhi te‘âlâ aleyh. Bir târîhde lağımdan bu kadar âdem düşmüş değil idi.

Kıssadan hisse budur ki hisâra yürüyüşden mukaddem vâfir nakkāb zîr-i 
zemîni yoklamak gerekdir, tâ ki bu makūle hasâret vâki‘ olmaya. Zîrâ tenfîr-i 
askere bâ‘isdir. [74a]

Hücûm-ı Asker Bâr-ı Diğer ve Feth-i Hisâr-ı Magosa 

Saferin yirmi yedinci günü (21 Temmuz 1571) Anadolu kolundan guzât-ı İslâm 
hücûm u ikdâm edüp kal‘aya girdiler. Muhkem uğraş esnâsında sekiz aded topu 
çeküp taşra çıkardılar. Ve günden güne her tarafdan lağımlar yürüdüp gedikler 
açıldı. Bu mertebeden sonra küffâra ye’s gelüp serdâr-ı kâm-kâr dahi askere is-
timâletler verüp tekrâr Rebî‘ülevvelin sekizinde (31 Temmuz 1571) zenbûr-vâr 
her tarafdan kal‘aya üşdüler. Küffâr gördüler ki imdâd bâbı mesdûddur, nâ-çâr 
serdâra âdem gönderüp yevm-i mezbûrede istîmân etdiler. Üserâ-i müslimîne 
zarar getürmeyüp bakıyye-i küffâr diyârlarına gitmeğe nev‘â cevâz gösterilüp 
kal‘a miftâhları geldi. Ve küffâr taşra çıkup ordudan hâric bir mahalde çadırlar 
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kurdular. Hisâra asker girüp emr-i feth u fütûh bununla tamâm oldu. Cezîre 
eyâlet kılınup Muzaffer Paşa’ya tevcîh olundu. Magosa ve Girniye ve Baf  bi-
rer sancak yazılup karadan İçili ve Tarsus ve Sis sancakları eyâletine zamîme 
kılındı. Hisârın yedi yüz altmış topu defter olundu. Taşra çıkan dört bin kadar 
kâfirin serdârı Pragdi nâm kâfir bir mu‘ânid mel‘ûn olup üserâ-i müslimîni katl 
edüp ve ta‘yîn olunan kadırgalar içün rehin vermede tereddüd ve mu‘âraza 
etmekle envâ‘-ı hakāret ve siyâset olunup derisi yüzüldü. Ve ol dört bin kadar 
kâfir kadırgalara küreğe tevzî‘ olundu. Ba‘dehû serdâr-ı kâm-kâr göçüp kara-
dan [74b] der-i devlete gelüp karîn-i iltifât oldu. 

Târîh: İki fâtih120 Kıbrıs’ı feth etdiler

Diğer: Aldı Kıbrıs adasın Şâh Selim

bu fethin târîhleridir.

Sefer-i Sıngın Donanma 

Mukaddemâ Serdâr Pertev Paşa ile Kapudan Ali Paşa Kıbrıs’dan Rodos’a 
gelüp birkaç eyyâm ol etrâfda ârâmdan sonra kâfir donanmasından eser ve ha-
ber belürmeyüp Girid adasına saldılar. Sevâhilini gāret edüp gezerken Cezayir 
Beğlerbeğisi Uluc Ali Paşa dahi yirmi pâre gemiyle gelüp mülhak oldu. İttifâkla 
varup Kefalonya Cezîresin gāretden sonra Körfez Cezîresine çıkup nevâhîsini 
yağma ve tahrîb etdiler. Ba‘dehû Rumeli kenârında Venedik kılâ‘ından Sopot 
ve Ülgün ve Bar nâm hisârları alup niçe zamân deryâda gezüp kâfir donanma-
sından eser ve haber belürmedi. Çünki hengâm-ı şitâ karîb olmuş idi. Levend 
gemileri ve deryâ beğleri gemilerinde erbâb-ı timar az kalup birer bahâne ile 
gitmişler idi. Cengçi ve kürekçi kısmının dahi birazı dağılup bakıyye-i asker do-
nanma gemileri ile İnebahtı limanına gelüp vaz‘-ı lenger eylediler. Ol mahalde 
haber alındı ki küffâr-ı hâksâr gemileri beher-hâl gelüp donanma-yı hümâyûn 
ile mukābele ve mukātele eylemek mukarrerdir. 

Zikr-i Sefâyin-i Küffâr 

Yüz kadırga Venedik’den ki her birinde yüzer cengçi var idi, on iki dahi Pa-
pa’dan, dört Marine’den, dört Malta’dan, otuz İspanya Anabolusu’ndan, on 

120 Derkenar: “Ya‘ni Mustafa Paşa, Ali Paşa, iki kere fâtih lafzıdır“. 
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dahi Ceneviz’den ki İspanya’ya tâbi‘ olup başları Oğlan [75a] Kapudan de-
dikleri Anderya idi, on dahi Duka’dan; Florensiya ülkesinin dukası ve Ligorna 
hâkimidir, dört dahi Kalavri’den121, on iki Cicilye’den122, dört Portukal’dan, on 
iki dahi gönüllü gemileri cümle iki yüz [iki] pâre çekdirir yirmi dokuz oturak 
en aşağısı [yirmi] dörder123 oturakdır, yedi mavuna dahi Venedik’den ki her 
birinde üçer yüz cengçi var idi, [iki kalyon Venedik’den ki her birinde biner 
cenkçi var idi]124 ve yirmi barça dahi Venedik’den her birinde yedişer yüz nefer 
konmuşidi. Bu gemilerin serdârı Roma Kapudanı Marko Anton ve İspanya 
Kapudanı Cuvan Ustureyako125 ya‘ni Avusturyalu Beşinci Karlos İmparato-
run zinâdan hâsıl veledi idi ve Venedik Kapudanı Sebastiyano Veneryo126 ki 
Venedik beğlerinden idi ve Duka kapudanı ve Ceneviz kapudanı ve Taranda 
nâm gönüllüler kapudanı idi. Venedik gemilerinin azığa ziyâde müzâyakası 
olup İspanya gemileri bir mikdâr çürümüş peksimed vermişidi. Ol dahi kem-
yâb idi. Bunlar Mesine’de cem‘ olup çıkdılar. Ve on yedinci günde Holomuc 
önüne geldiler. Venedik’den feryâdcı vardıkça dahi “Sabr edün zebûn olsun-
lar” deyü tesellî verirler idi. İspanya’dan cenge kādir yirmi bir bin nefer cem‘ 
olup Ceneviz’de gemilere girmişler idi. Alaman’dan dokuz bin, Malta’dan ve 
Cicilye’den bir ol kadar dahi cümle yirmi beş bin, evvelki ile kırk [altı]127 bin 
kâfir defter olunmuşidi.

Meşveret-i Asker-i islâm 

Serdâr Pertev Paşa ve Kapudan Ali Paşa ve Cezayir Beğlerbeğisi Uluc Ali 
Paşa ve Trabulus beğlerbeğisi Ca‘fer Paşa [75b] ve Hayreddin Paşa oğlu Ha-
san Paşa ve on beş sancakbeği ve sâir a‘yân-ı asker bir yere gelüp müşâvere 
eylediler. Uluc Ali Paşa cenge rızâ vermeyüp “Donanmamız nâkısdır, altı ay 
kadar deryâda gezmekle gemiler bozgundur, sâbıkā Körfez’den İnebahtı’ya 

121 Calabria.
122 Sicilia.
123 Müteferrika (vr. 42b); TSMK. R. 1194, (vr. 62a); TSMK. R. 1195, (vr. 67a); Mihrişah, nr. 304, (vr. 

48a); ve Lala İsmail, nr. 310’da, (vr. 67a) “en aşağısı dörder oturak” yazılı iken, TSMK, R. 1189, 
(vr.161a); TSMK, R. 1190, (vr. 82a); TSMK. R. 1193, (vr. 51b)’de “yirmi dörder oturak” yazılıdır.

124 Bu ilave Tuhfetü’l-kibâr’ın diğer nüshalarında yer almaktadır (Müteferrika, vr. 42b; TSMK, R. 1189, 
(vr.161a); TSMK, R. 1190, (vr. 82a); TSMK. R. 1193, (vr. 51b); TSMK. R. 1194, (vr. 62a-b); 
TSMK. R. 1195, (vr. 67a); Mihrişah, nr. 304, (vr. 48a) ve Lala İsmail, nr. 310, (vr. 67a).

125 Don Juan d’Autriche.
126 Sebastiani Veniero.
127 Metinde “elli” şeklindedir.
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dönüldükde dönüşdür” deyü sipâh ve yeniçeri icâzetli ve icâzetsiz dağılmış-
lardır, Boğaz hisârlarından küffâr donanması içeri giremez, çıkılmak mahall-i 
hatardır dedikde Pertev Paşa ana tâbi‘ olup Kapudan Paşa “Gayret-i İslâm 
ve ırz-ı pâdişâhî yok mudur, her sefîneden beşer onar âdem nâkıs olmağla ne 
lâzım gelür” deyü sâyiri dahi yer yer i‘tirâzlar edüp cenge ikdâm gösterdikle-
rinde Ali Paşa, “Çünki düşman üzerine azîmeti mukarrer etdinüz, bâri deryâ 
tarafına gidelim” dedi. Kapudan Paşa kenârı tutmak evlâdır dedi. Bu bâbda 
çok nizâ‘ olup Uluc Ali Paşa, “Kani Hayreddin Paşa’yla ve Turgudça Paşa’yla 
ceng görenler niçün söylemezler, bir gemiye top dokunduğu gibi gark ihtimâ-
linden karaya meyl etse gerek, sâirlere bâ‘is-i inhizâm olur” diye gördü. Ve 
“Bâri gemilerden fânûsları ve büyük bayrakları ve flandıraları giderin” deyü 
nasîhat eyledi. Kapudan Paşa istihzâ semtin tutıcak ol dahi fâriğ oldu. Mezbûr 
kapudan nefsinde yarar ve mukdim idi lâkin deryâ cenglerini görmeyüp kor-
sanlık fennini bilmez mütehevvir ve şedîd kimse idi. Ve kendüye gelen evâmir-
de “Elbette küffârın donanması her kande ise üzerine varup mukābil olasın ve 
illâ mu‘âteb olursın” deyü fermân olunmağla cümle askeri kendi re’yine [76a] 
tâbi‘ kılup cengi mukarrer etdiler.

Hurûc-ı Sefâyin-i islâm ve inhizâm 

Kapudan-ı mezbûr kemâl-i tehevvür ve gurûr ile dokuz yüz yetmiş dokuz 
Cumâdelûlâsının on yedinci günü (7 Ekim 1571) Pazar günü kalkup Pertev Paşa 
sol kola ve Ali Paşa sağ kola, kendi ortaya girüp cümle yüz seksen pâre gemi 
ile alay bağladılar. İnebahtı boğazından çıkdılar. Mora’da Holomuc kenârında 
mezbûr boğaza karîb bir burun var idi. Ol zamândan berü Kanluburun derler. 
Küffar donanması ol burun ardında yaturdu. Ol mahalde Ali Paşa kapudana 
haber gönderüp küffârın barça ve mavnası kal‘a ve metrisdir, evvel önünden 
savulup ba‘dehû dönüp ya ardından ya böğründen girelim dedikde Kapudan 
Paşa “Ben pâdişâhın donanmasına kaçdı nâmın komazam” deyü yürüyüp 
karşı vardı. Derhâl kâfirin elli pâre gemisi seçilüp Kanluburun’dan taşra ge-
lüp bâkī gemileri burun ardında saklanup görünmezdi. Ehl-i İslâm gemileri 
ol elli gemiye çatup tamâm ellisini dahi söyündürmek ile mukayyed iken sâir 
gemileri burun ardından çıkup donanmayı ihâta eyleyüp topa tutdular. Beri 
tarafdan dahi muktezâ-yı hâl bir yerde durup toplaşmak iken Kapudan Paşa 
hemân baştarda ile alaydan seçilüp evvelâ bir gemiye çatup söyündürmeğe 
mukayyed iken küffâr üç fenerlerinden bilüp üşündü etdiler. İki pâre barça, 
baştardayı araya alup kapudanı şehîd etdiler. [76b] İki oğlu ve içinde olan-
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lar esîr olup Pertev Paşa gemisini dahi topla urup baturdular. Kendi deryâya 
düşüp yüzerken Hasan Paşa oğlu Mahmud Beğ râst gelüp kanca ile gemisine 
aldı. [Bir hizmetkâr esbâbı giydirüp], “Baş gidicek ayak pây-dâr olmaz”. Sâir 
askere küllî inhizâm vâki‘ olup herkes başı kaydına düşdü. Uluc Ali Paşa çün 
bu ahvâli görmekle atîk korsan idi, gemisine bir alâmet komayup deryâ tarafı-
na açılmış idi. Kapudan Paşa gemisi girdâba düşdüğün gördükde çekdirirken 
Malta kapudanı üzerine gelüp çatup aldı. Ve kapudan-ı mezbûrun kendi eli 
ile başın kesüp birkaç gemi dahi söyündürdükden sonra küffâr galebe etmek-
le Cezayir gemileri biri birlerine kafa-dâr olup ceng ederek Moton cânibine 
doğru çekdirüp gitdiler. Askerin ekseri küffâr ile cengde şehîd olup mahall-i 
ceng Anatolikoz, Mora kenârına karîb topuklu sığ yer olmağla on beş pâre 
gemi oturup halkı suya döküldüler. Bunların birazı karaya çıkup halâs oldu. 
Bâkīsi kimi alınup kimi gark u helâk oldu. Eğriboz Beği Sâlih Paşazâde esîr 
olmuş iken Hasan Paşa gemisiyle kurtulup Pertev Paşa Mahmud Beğ gemisiyle 
Preveze’ye çıkup karadan İnebahtı’ya geldi.

Şühedâ: Çorum Beği Gülâbî, Karahisâr-ı Şarkī Beği Ahmed, Engürü Beği 
Mi‘mârzâde, Niğbolu Beği Ahmed, İnebahtı Beği Firdevs, Sakız Beği Abdül-
cebbâr, Midilli Beği Hızır, Sığacık Beği Karabatak, Biga Beği Ali, Mısır İsken-
deriyesi Beği [Şolok] ve bir beğ dahi cümle on bir [77a] sancakbeği ve tersâne 
emîni ve kethüdâsı ve kapudanlardan Dumdum Memi ve Ali Müslümân ve 
gayrı ve bu sancakların sipâhîleri cümle şehîd olup az kimse kurtuldu. Kâfir 
cümle altmış pâre kadırga alup âlât ve esbâbını Venedik cebehânesine kodu.

Kıssadan hisse budur ki, düşmenin ahvâlini serdârlar yoklayup tamâm vâkıf 
oldukdan sonra eğer mukāvemete kudret mertebesi varise bile sulh mümkin 
iken cenge ikdâm olunmaya. Olunduğu takdîrde kemâl-i taharrî ve kānûn üzre 
ceng ola. Serdâr olanlar bi-nefsihî cenge mübâşeret eylemeyeler. Yerinde durup 
sâyir askeri iktizâsına göre kullanalar. Ve inhizâm vâki‘ olup ümîd kesildikde 
zarûrî bir cânibe çıkmak dahi hünerdir. Cümle asker kırılmadan bir serdâr 
alınmak zararı artıkdır. Husûsâ deryâ cenglerini kara cengine kıyâs etmeyeler. 
Ceng kānûnlarını tevârîhde ve hukemâ kitâblarında göreler.

Tevcîh-i Menâsıb ve Kapudânî-i Kılıç Ali Paşa 

Pâdişâh-ı âlem-penâh Edirne’de iken Cumâdelâhırenin üçünde (23 Ekim 
1571) Uluc Ali Paşa’nın bir âdemîsi gelüp bu haber-i vahşet-eseri getürdü. 
Âmme-i müslimîn gam-gîn olup bu hasâret-i kıyâmet-eser vukū‘undan 
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Sübhâne’l-Kādiri’l-Hakîm, “inne zelzelete’s-sâ‘ati şey’ün azîm”128 deyü ta‘ac-
cüb-künân istircâ‘ eylediler. Ol esnâda mansıb-ı kapudânî şecâ‘ati ve hüsn-i 
tedbîri mukābelesinde müşârun-ileyh Uluc Ali Paşa’ya tevcîh olunup Uluc 
lakabı Kılıç’a tebdîl kılındı. Elkābında lafz-ı mezbûr yazılup herkes ba‘dehû 
Kılıç Ali Paşa dediler. Düşen sancakbeğlerinin yerleri verilüp Murad Reis’e 
dahi Sığacık sancağı tevcîh olundu.

Tedârük ve Tedbîr-i Vezîria‘zam Mehmed Paşa

[77b] Ol hînde pâdişâh-ı cem-câh müceddeden gemiler binâ olunmak fermân 
edüp tersâne kurbünde olan bağçe-i hâssadan bir mikdâr yeri ifrâz ve sekiz ke-
merlü tersâne ihdâs etdiler. Vezîria‘zam Mehmed Paşa dahi var kuvveti bâzûya 
getirüp ol kış içinde yüz elli pâre kadırga ve sekiz mavuna kurdurdu. Kapudan 
[Kılıç Ali] Paşa her-bâr der idi ki tekne binâsı âsândır, iki yüz pâre gemiye 
beş altı yüz lenger ve ana göre alat ve yelken ve sâyir levâzımını tekmîl muhâl 
görünür. Koca Mehmed Paşa dahi cevâbında, “Paşa hazretleri! Bu Devlet-i 
Aliyye’nin kuvvet ve kudreti ol mertebededir ki cümle donanma lengerlerini 
gümüşden, resenlerini ibrişimden, yelkenlerini atlasdan etmek fermân olunsa 
müyesserdir. Her kangı geminün mühimmâtı yetişmez ise bu minvâl üzre ben-
den al” dedikde Ali Paşa, el arkasını yere koyup tahsîn ve du‘â eyledi. “Tahkīk 
bildim ki bu donanmayı siz tekmîl edersiz” dedi. Nefsü’l-emirde evvel-i bahâra 
dek cümle tedârüklerini görüp bu kadar top ve tüfeng ve âlât-ı neberd ü ceng 
ki geçen sene alınmışidi, ke’l-evvel belki dahi ziyâde tekmîl etdi.

Nizâ‘ Bunda kaldı ki, bu gemileri cümle mîrîden verilen mâl ile mi yapdı yo-
hsa a‘yân u erkân-ı devlet imdâd etdiler mi? Peçuylu eydür, ne kimseye gemi 
saldılar ve ne akçe imdâd aldılar. Ammâ Tersâne-i Âmire’de ba‘zı ihtiyâr ka-
pudanlar yetişdikleri ol asır ricâlinden rivâyetle nakl ederler ki a‘yân-ı devlete 
herkese hâllü hâlince gemi saldılar. “El-uhdetü ale’r-râvî”129. Bunun sıhhati 
hazîne defterlerinde ma‘lûm olur.

Sefer-i Muhâfaza 

Küffâr-ı hâksâr Türk bu yıl donanma çıkarımaz i‘tikādında iken cüm-
le iki yüz otuz dört kadırga ve sekiz mavna ile dokuz yüz seksen Saferinde 

128 “Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şeydir” (Kur’ân-ı Kerîm, Hac sûresi, 1).
129 “Mesuliyeti râviye aittir” manasına bir söz.
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(Haziran-Temmuz 1572) Kılıç Ali Paşa deryaya [78a] çıkup Avarin önünde 
ahşama karîb Venedik donanması bunları gördükde mütehayyir oldular. Tara-
feynde cenge ikdâm olunmayup bir mikdâr toplaşdılar. Dilîrân-ı İslâm sene-i 
sâbıkada olan hezîmet hatarından ihtirâz edüp küffâr dahi esnâ-i şebde İspan-
ya donanmasıyla bir yere gelmeğe gitdi. Kapudan “Gerçi gemilerimiz pür-ya-
rak ve mükemmeldir, her vechile mukābeleye kudret vardır lâkin geçen sene 
olan hasâret-i azîmeden leşker-i İslâm’ın gözü korkmuşdur. Muhârebede ednâ 
hücûm ile rû-gerdân olmak muhtemeldir. Lâyık budur ki Moton altına girüp 
donanma hıfzına bezl-i makdûr edevüz” deyü çekdirüp hisârın topu altına gir-
di ve lâzım olan yerlere toplar çıkarup birkaç pür-yarak gemileri liman ağzında 
kodu. Ertesi ale’s-seher küffârın azîm donanması gelüp bir vechile yaklaşmağa 
ve karaya er döküp muhârebeye çâre bulamayup birkaç gün ol etrâfda dolaşup 
memleketlerine rücû‘ etdikden sonra sefâyin-i islâmiyye Moton altından çıkup 
selâmetle Tersâne-i Âmire’ye dâhil oldular.

Sefer-i Piyâle Paşa ve Sulh-i Venedik 

Küffâr sâbıkā donanmayı bozmağla ziyâde mağrûr olup Moton’da dahi bî-
bâk ve bî-pervâ donanma-yı hümâyûn üzerine gelmekle deryâ-yı hamiyyet-i 
pâdişâhî temevvüc edüp ahz-i intikām içün tekrâr müstevfî gemiler ihzârı 
bâbında fermân-ı hümâyûn sâdır olmağla müceddeden gemiler yapılup vezîr-i 
dilîr Piyâle Paşa serdâr ta‘yîn buyuruldu. Dokuz yüz seksen bir Saferinin ikinci 
günü (3 Haziran 1573) vâfir asker ile memlû iki yüz elli sekiz kadırga ve on 
iki mavna ile küffâr-ı hâksâr donanmasına mukābele içün çıkup Avlona ve 
Delvine sevâhiline vardılar. Ağır donanma çıkduğunu küffâr işidüp harekete 
mecâlleri [78b] olmamağla Piyâle Paşa ve Ali Paşa çekdirüp Pulya yakalarına 
varup birkaç pâre harbî kal‘aların alup gāret etdikden sonra Venedik elinde 
olan kenârlara hücûm sadedinde iken Âsitâne’den ahkâm vârid olup mefhû-
munda, “Venedik beğleri elçi gönderüp şimdiye dek zuhûra gelen cerâyim-i 
güzeştelerinden i‘tizâr ve ubûdiyyet izhâr eylemekle istirâhat-i re‘âyâ ve berâyâ 
ve asker içün ‘mezâ mâ-mezâ’ mefhûmu üzre geçenden geçilüp ‘es-sulhu 
hayr’130 mantûkunca sulh olunup memleketlerine emân-ı hümâyûnum ihsân 
olunmuşdur, gerekdir ki min-ba‘d Venedik tevâbi‘i olan memâliki nehb ü gā-
ret eylemeyesin. Ancak İspanya hükmünde olan vilâyâtı tahrîbe bezl-i kudret 

130 “Sulh daha hayırlıdır” (Kur’ân-ı Kerîm, Nisâ sûresi, 128).
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edesin” deyü fermân olmağla serdâr ve kapudan Cicilye ve Anabolu semtine 
gitmeğe niyyet etdiler. Lâkin şedîd ve muhâlif  yeller esüp birkaç gemiler dahi 
şiddet-i rûzgârdan helâk olmağla deryâ zamânı geçüp der-i devlete avdet et-
diler. Ve Receb ayında (Ekim-Kasım 1573) gelüp Tersâne-i Âmire’ye girdiler.

Sefer-i Halkulvâd 

Ki âmme akılbend derler. Bu sâlde Venedik inkıyâd ve sulh etmekle İspanya 
donanmasının yalnız sefâyin-i islâmiyye ile mukāvemete kudreti olmaduğun-
dan Şevvâlde (Ocak-Şubat 1574) Arab yakasına varup zûr-ı bâzû ile Tunus 
kal‘asını alup şehir ile deryâ arasında boğazda kadîmden ellerinde olan Hal-
kulvâd kal‘asına ziyâde istihkâm verüp içine niçe âlât-ı ceng ve zahîre ve asker 
koyup ol kenârlara istîlâ kasdı ma‘rûz-ı südde-i seniyye oldukda Tunus kal‘ası-
nın istirdâdı ve Halkulvâd teshîri içün azîm donanma tedârükü fermân olunup 
Vezîria‘zam Mehmed Paşa [79a] dâmen-der-meyân edüp ol kış içinde cümle 
mühimmât ve levâzımı ile iki yüz altmış sekiz kadırga ve kalyata ve on beş ma-
vuna ve on beş kalyon donadup131 eyyâm-ı bahârda Memâlik-i Mahrûse’den 
kırk sekiz bin kürekçi gelüp gemilere tevzî‘ olundu. Anadolu ve Karaman ve 
Mar‘aş askeri ve yeniçeri ve sâir deryâ askeri gemilere girdiler. Sâbıkā Yemen’i 
feth eyleyüp Mısır hükûmetinden gelen Vezîr Sinan Paşa cümleye serdâr 
ta‘yîn olunup sağ ulûfe bölüğü bile koşuldu. Kapudan Ali Paşa’yla dokuz yüz 
seksen iki Muharreminin yirmi üçüncü günü (15 Mayıs 1574) İstanbul’dan 
çıkup Akdeniz’e saldılar. Rebî‘ülevvelde (Haziran-Temmuz 1574) Kalavriya 
yakasına varup toprak hisâr etrâfını gāret etdiler. Ve Mesine etrâfını dahi urup 
tahrîbden sonra kâfirin bir azîm barçasına râst gelüp fi’l-hâl alup içinde bulu-
nan ganâyimi yağma etdikden sonra emr-i serdâr ile ateşe urdular. Andan beş 
günde engin geçilüp berr-i Arab’a varıldı.

Muhâsara ve Fetih 

Rebî‘ülâhırın ikinci günü (22 Temmuz 1574) Halkulvâd etrâfına asker-i İslâm 
çıkup darb-ı hıyâm eyledikden sonra metrise girüp topları hisâra havâle eyle-
diler. Tunus Beğlerbeğisi Haydar Paşa ve Trablus Beğlerbeğisi Mustafa Paşa 
ve yeniçeri ve Mısır gönüllüleri hizmet-i muhâsaraya ta‘yîn olunup Kapudan 

131 Derkenar: “Bir defterde yüz elli kadırga, on altı mavna, yüz yirmi barça görüldü”.
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Ali Paşa deryâ cânibini muhâfaza eyledi. Otuz üç gün leyl ü nehâr ceng u 
cidâl ve harb u kıtâlden sonra bi-fazli’llâhi te‘âlâ Cumâdelûlânın altıncı gününde 
(24 Ağustos 1574) guzât-ı İslâm yürüyüp seyf  ile hisârı aldılar. İspanya serdârı 
[79b] ve devlet-i bergeşte-i Hafsiyye bakāyâsından Muhammed Hafsî esîr 
olup bî-had ganâyim alındı. Lâkin esnâ-i muhâsarada azîm cengler olup çok 
kimse düşdü. İki yeniçeri kethüdâsı ol cengde biri biri ardınca şehîd oldular. Ve 
beş bin kâfir kılıçdan geçüp iki bini dahi yevm-i fetihde esîr alındı. Gemilere 
tevzî‘ olunup kal‘ada top envâ‘ından beş yüz kadar musanna‘ bî-nazîr toplar 
var idi ki her biri birer kal‘adan getürülmüşidi cümle gemilere nakl olundu. 
Yakın zamânlara dek Tophâne’de ve Sarayburnu’nda dökülüp yatan toplar 
anlar idi.

Tahrîb-i Halkulvâd 

Hisâr-ı mezbûr Tunus şehri önünde hendeği deryâya muttasıl arzı otuz zirâ‘ 
ve umku on zirâ‘, dâhili bir metîn hisâr-ı sağīr idi ki kırk üç seneden berü 
İspanya ol hisâr istihkâmına sa‘y ederdi. Umûmen Arab yakasını anınla teshîr 
mümkindir der idi. Gerçi metânetde nazîri yoğidi lâkin “ibkāsının zararı mu-
karrerdir” deyü ittifâk olunmağla otuz yerden kulleleri altına lağım urulup içi 
tahliye ve donanma gemileri alarga kılındıkdan sonra ateş verilüp azîm zelzele 
ve sît u sadâyla bir anda kal‘a eczâsı havâya perrân olup ol mahalde binâdan 
eser kalmadı.

Feth [u] Teshîr-i Vilâyet-i Tunus:

Bundan sonra serdâr ve kapudan donanma-yı hümâyûn ile Tunus kurbünde 
küffâr binâ etdiği Bastiyon nâm hisârlar üzerine varup her birini niçe gün 
muhâsara ve kıtâl ile ikisini dahi feth edüp bakıyyetü’s-süyûf  küffârı esîr ve 
beste-i zencîr kılındıkdan sonra Tunus memleketine [80a] Ramazan Paşa vâlî 
nasb olunup bilâd ve kılâ‘ın mühimmât ve levâzımı görüldükden sonra dönüp 
sâlim ve gānim Recebü’l-mürecceb evâyilinde (17-26 Ekim 1574) Tersâne-i 
Âmire’ye dâhil olup hizmetleri mukābelesinde serdâr ve kapudan her biri maz-
har-ı iltifât-ı şehriyârî kılındılar.
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Fasl-ı Sâbi‘

Girid Seferine dek Kapudanlar Ahvâlindedir

Bundan sonra Akdeniz’e Girid seferleri zuhûr edince ceng içün donanma gön-
derilmeyüp ekser muhâfaza eylediler. Ali Paşa Karadeniz’e bir iki sefer edüp 
Fâşe hisârını binâ etdi. Ve dokuz yüz seksen dokuzda (1581) elli pâre kadırga ile 
Cezayir’e gitdi. Doksan beşde (1587) vefât edüp İbrahim Paşa kapudan oldu. 
Bir seneden sonra doksan altı Şevvâlinde (Ağustos-Eylül 1588) Uluc Hasan 
Paşa Mağrib’den gelüp kapudan oldu.

Sefer-i Trablus 

Sene-i mezbûre Zilhiccesi evâhırında (10-20 Kasım 1588) Trablus-ı Garb’da 
Yahya bin Yahyâ nâm hâricî halîfe-i Mehdî olmak da‘vâsıyla zuhûr edüp 
birkaç bin askerle kal‘aya musallat olduğu, Rebî‘ülâhırda (Şubat-Mart 1588) 
Cezayir Beğlerbeğisi İstanköylü Ahmed Paşa’yı katl etdüğü ma‘rûz-ı dergâh-ı 
âlem-penâh oldukda Ca‘fer Paşa serdâr ta‘yîn olunup kapudan-ı mezbûr elli 
pâre kadırga ve müstevfî asker ile dokuz yüz doksan sekizde (1590) varup katl 
ve memleketi şerrinden tahlîs edüp başın getürdü. 

Sefer-i Cigalazâde Sinan Paşa 

Frenk Kapudanı Cigala’nın oğludur. Vâlidesi Nova hisârı dizdârının kızı 
iken esîr olup tanassur etmiş idi. Sultân Süleyman [80b] Hân asrında baba-
sı ahz olunup mezbûr Sinan Paşa harem-i sultânî hizmetine erzânî görülüp 
silahdâr iken dokuz yüz seksen hudûdunda (1573) yeniçeri ağalığı ile çıkup 
ba‘dehû Erzurum ve Bağdâd ve Van eyâletlerine vâlî oldukdan sonra vezâret 
verildi. Seferde Osman Paşa vefât edicek vasiyyeti ile asker-i İslâm ordusunda 
kāyim-makām, ba‘dehû der-i devletde Hasan Paşa’dan sonra kapudan olup 
donanmayla deryâya çıkdı. Ol sene Mesine kal‘asının etrâfını urup küffârın 
birkaç kalyonunu aldıkdan sonra feth u zafer ile gelüp Vezîria‘zam Sinan Paşa 
dahi Yanığ’ı feth eylemekle Azmîzâde Efendi dedüğü kasidedendir:
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Sinân-ı cân-sitânlar berr ü bahrı aldılar gitdi
Hudâ hem-râhı oldu devletinde iki paşanın132.

Ol esnâda bin üç Cumâdelûlâsının on sekizinde (29 Ocak 1595) ma‘zûl olup 
ba‘dehû vezâretle Eğri seferine gidüp cengden sonra sadâret-i uzmâ verildi.

Sefer-i Halil Paşa 

Bosnevîdir. Vezîr ve dâmâd iken târîh-i mezbûrda kapudan olup Eğri yılı bin 
beşde (1596) yüz on pâre kadırga ile Akdeniz’i muhâfaza eyleyüp geldikden 
sonra ma‘zûl oldu.

Sefer-i Sânî ve Sâlis-i Cigalazâde 

Bin beşde (1596) Paşa-yı mezbûra sadâretden sonra Şâm eyâleti verilmişidi. 
Bin altı Şevvâlinün dokuzuncu günü (15 Mayıs 1598) ikinci def‘a kapudan 
oldukda:

Bâ-i bismi’llâh ile hâtif  dedi târîhini
Kapudan oldu Sinan Paşa-yı deryâ-dil yine

Riyâzî’nindir. Bin yedide (1598-99) donanmayla deryâya çıkup İnebahtı’ya 
vardı, [81a] muhâfaza eyledi. Bin sekizde (1599) tekrâr Mesine’ye varup vâli-
desini getirdi. Dokuzda (1600-01), onda (1601-02) girü sefer eyleyüp on ikide 
(1603-04) Mısır’dan hazîne getürmeğe me’mûr olup donanmayla İskenderi-
ye’ye varmışidi. Ali Paşa karadan götürmüş bulundu. Bin on üç Muharremin-
de (Mayıs-Haziran 1604) kapudanlık üzerinde iken serdâr olup Acem seferine 
gitdi. Bozulmağla bin on dört Şa‘bânında (Aralık 1605-Ocak 1606) yeri Derviş 
Paşa’ya verildi. Ve ol sene Diyârbekir’de vefât etdi. İki def‘ada cümle on sene 
kadar kapudan oldu. Zamânında niçe tasarruflar edüp baştardaya kürekçile-
rün eyüsünü intihâb eder ve her küreğe üçer forsa ve üçer Türk koyup gemi 
halkı emîn olurlardı. Ve Koca Hacı Reis ki Turgud Paşa’ya yetişmiş bir korsan 
pîr, baştarda reisi olup donanmayı çeker çevirir, paşa dahi ânın kavliyle âmil 
olurdu. Hiçbir seferinde yüze kir getürmedi.

132 Azmizâde’nin yayımlanan divanında bu beyt, 
 “Sinân-ı cân-sitânlar berr u bahri çekdi teshîre
 Zafer hemvârı oldı devletinde iki pâşânun” 
 şeklindedir (‘Azmî-zâde Hâletî Dîvânı, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve DîvânınınTenkidli Metni (haz. B. A. 

Kaya), Harvard 2003, s. 55).
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Sefer-i Ca‘fer Paşa 

Derviş Paşa kapudan oldukdan sonra makām-ı sadârete geçüp kapudanlığını 
paşa-yı mezbûra tevcîh eyledi. Mûmâ-ileyh Kılıç Ali Paşa kullarından idi. Ak-
deniz’e donanmayla çıkup iki sefer eyledi. Bin on beşde (1606) celâlîler tuğyâ-
nı sebebi ile Mısır hazînesi karadan gelmek mümkin olmayup donanmayla 
paşa-yı mezbûr İskenderiye’ye varup gemilere aldı ve getürdü. Bin on altıda 
(1607) girü deryâya çıkup Avarin’e varup muhâfaza eyledi. Ve der-i devlete 
geldikde ma‘zûl oldu.

Sefer-i Hâfız Ahmed Paşa 

Harem-i Hümâyûn’da doğancıbaşılıkdan çıkup mezbûr yerine kapudan olup 
bin on [81b] yedide (1608) donanma-yı hümâyûn ile Akdeniz’e gitdi. Mısır 
hazînesi nakl içün İskenderiye’ye varup dönüp Rodos’a geldikde Mısır kāfilesi 
gemilerini bozulmuş buldu. Mezbûr gemiler ol mahalde gāfil yaturken harbî 
korsan gemileri üzerlerine düşüp bozulmuşlar, üç dört kalyon ve karamürsel 
alınup küllî hasâret vâki‘ olmuş. Ne çâre Kapudan Paşa deryâ zamânı geçince 
ol yalıları devr edüp der-i devlete geldikde bu sebebden ma‘zûl oldu. Paşa-yı 
mezbûr letâyife mâil ve şi‘r ile meşhûr olup ol zamân İstanbul kādısı Ganîzâde 
Efendi ile görüşdükde mollâ-yı merkūm bâde-nûş iken tefsîr-i şerîfe hâşiye 
yazmağla mukayyed idi. Esnâ-i kelâmda Paşa “Tahrîriniz ne mahalle geldi” 
deyü istikşâf  eyleyüp Mollâ-yı zarîf  Paşa’ya ta‘rîz kasdıyla, “Zahara’l-fesâdu 
fi’l-berri ve’l-bahr”133 âyeti tefsîrini tahrîr ederiz deyicek Paşa intikāl ve tedârük 
edüp, mesmû‘ oldu ki “İnneme’l-hamru ve’l-meysir”134 tefsîrine iştigāl olunur-
muş demekle mu‘âraza bi’l-misl vâki‘ olup iki tarafa infi‘âli mütezammın latîfe 
düşdü. Hâfız Paşa azlinden sonra yeniçeri ağalığından Halil Paşa kapudan 
olup donanma mühimmâtını gördü. Ve Hâfız Paşa Van ve Şâm ve Anadolu ve 
Erzurum ve Diyârbekir eyâletlerine mutasarrıf  olup ikinci kerre vezîria‘zam 
iken bin kırk birde (1632) kul gulûsu ile şehîd oldu. Hânende ve şâ‘ir olmağla 
sâyir vüzerâdan mümtâz idi.

133 “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır” 
(Kur’ân-ı Kerîm, Rûm Sûresi, 41).

134 “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir” (Kur’ân-ı 
Kerîm, Mâide Sûresi, 90).
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Sefer-i Karacehennem 

Bin on sekizde (1609) Kapudan Halil Paşa donanmayla Akdeniz’e çıkup [82a] 
Silivri’ye vardıkda Cezayir kapudanlarından Ceneviz Ca‘fer kalyatası gelüp 
İspanya kralı akrabâsından Cicilye hâkimi kendi oğlunu krala göndermek içün 
beş yüz kadar kâfiri envâ‘-ı hedâyâ ile bir kalyona koyup giderken Cezayir ge-
mileri râst gelüp harb-i azîmden sonra kalyonu almışlar, malı aralarında üleşüp 
oğlanı taraf-ı saltanata pîşkeş göndermişler. Kapudan Paşa mezbûr Ca‘fer ve 
bile olanlara hil‘at giydirüp nîk-fâl ile hoş-hâl oldu. Esîr-i mezbûru pâdişâha 
gönderdi. Sakız’a vardıkda küffâr-ı hâksârın dört pâre kûh-misâl kalyonu niçe 
zamândır Mısır yolunu kesüp “Hâlâ Kıbrıs etrâfında Mısır’a giden gemileri 
bekler” deyü haber aldıklarında mütevekkilen ale’llâh teveccüh edüp giderken 
İkli Kara’da135 iki kıt‘a levend firkatesi bulup aldılar. İçinde olanı küreğe koyup 
Kıbrıs’dan Baf  önüne vardıkda zikr olunan kalyonlar engine çıkup ba‘zı hasâret 
etdikleri haber alınmağın tamâm sür‘atle evvel-i leylden çıkup ale’s-sabâh otuz 
mîl kadar yerden göricek yelken kürek vakt-i asrda erişüp ahşama dek bir mik-
dâr top cengin edüp ahşam oldukda küffâr bî-tekellüf  fenerlerin yakup bî-pervâ 
gitdiler. Dört pâre kûh-peyker harbî kalyon, cümleden biri Karacehennem de-
mekle meşhûr, derecât-ı heft-gânesi ma‘den-i şerr ü şûr, kal‘a mânendi bir azîm 
keştî idi. Paşa dahi himmet edüp ardların sürdü. Sabâh oldukda iki tarafdan 
ceng peyveste oldu. Kapudan Paşa donanma ile çatmak isteyicek meşhûr kor-
san Murad Reis ki sâbıkā Sultân Ahmed Hân [82b] Cezayir’den getürüp Mora 
Sancağını vermiş idi. Kapudan gemisi ile yan yana durup yürümeğe komayup 
“ırakdan döğmek gerek” deyü topa tutdurdu. Direkleri kırılup zebûn oldukdan 
sonra icâzet verüp zuhr vaktinde yürüyüp aldılar. Üç gemi idi, içinde beş yüz 
kadar harbî kâfir ve yüz altmış kadar top ve iki bin tüfeng çıkup kalyonlar yede-
ğe alındı. Selâmetle Magosa Limânı’na geldiler. Murad Reis anda vefât eyledi. 
Seksen yaşını mütecâviz bir gāzî pîr kişi idi. Rahımehullâh. Bu haber Âsitâne’ye 
arz olunup Sayda ve Trablusşam semtleri gezilüp harbî gemilerden eser bulun-
mamağla dönüp Meyis’de alınan üç geminin biri taşa dokunup batdı. Sâyiri 
ile sâlim ve gānim der-i devlete geldiler. Dîvân günü hedâyâ ve esîrler pîşkeş 
çekilüp mevki‘-i kabûlde vâki‘ oldu ve kendüye vezâret verildi. Bin on dokuzda 
(1610) dahi donanmayla deryâya çıkup yedi sekiz pâre harbî gemi ve yüz nefer 
esîr ile girü der-i devlete geldi. Bin yirmide (1611) dahi birkaç pâre gemi ve yüz 
esîr getürüp üç sene kapudanlığında sağīr ve kebîr elliden ziyâde gemiler aldı.

135 Kitâb-ı Bahriye’de İlkı Kara (vr. 393b). Bugünkü adı Kalkan. 
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Sefer-i Mehmed Paşa 

Paşa-yı mezbûr Mısır’dan gelüp dâmâd olmağla kapudanlık mansıbı verilüp 
bin yirmide (1611) donanma ile Akdeniz’e çıkup Sayda, Beyrut sevâhiline 
varup Ma‘noğlu zimmetinde olan malı aldı ve muhâfaza edüp der-i devlete 
geldi. Bin yirmi ikide (1613) girü deryâya çıkup Eğriboz’dan Rodos’a gelindik-
de mukaddemâ on pâre kadırga, kāfile gemilerini Mısır’a geçirmek içün ta‘yîn 
olunmuşidi varup [83a] Mısır’dan barut, şeker ve zahîre ve ba‘zı levâzım 
yükledüp donanma Meyis adası’nda iken gelüp mülâkī olıcak paşa bu gemiler 
yükünü Sakız’da boşaltmak içün Rodos Beği Sinan Kapudan’ı koşup gönderdi. 
Ol etrâfda bir iki harbî gemiler haberi alınmağla kendi anları aramağa gitdi. 
Bu esnâda on iki pâre kadırga Mesine’den gelüp Tekir Burnu’nda yaturlar-
mış. Bu gemiler gāfil giderken Susam adası kurbünde üzerlerine uğradıkları 
gibi forsaları perlonda ederler ya‘ni kürekleri bırağurlar. Kenâr yakın olmağla 
cengçisi karaya dökülüp Memi Paşa oğlu Ali Çelebi’yi ve Pervîz Beğ oğlunu 
forsaları merhamet edüp taşra kumsal yere bırağurlar. Ve üç pâre gemi girüde 
bulunmağla çekilüp kurtulur. Yedi pâre gemiyi İspanya küffârı alup götürdük-
den sonra Kapudan Paşa donanma ile dönüp İstanbul’a geldikde ma‘zûl oldu 
ve kapudanlık mansıbı ikinci def‘a Halil Paşa’ya verildi.

Kıssadan hisse budur ki, taşra deryâda karavulsuz gāfil bir bölük gemi git-
mek câiz değildir. Ve gemilerin kürekçisi sâfî forsa gerekmez; belki Türkî gālib 
gerek. Niçe yerde bu makūle zararlara forsa sebeb oldu.

Sefer-i Gāret-i Malta 

Kapudan Halil Paşa bin yirmi üç Rebî‘ülâhırının üçüncü günü (13 Mayıs 
1614) kırk beş pâre kadırga ile Akdeniz’e revâne olup Susam’da Rodos Beği 
Memi Beğ ile beğler yirmi kadırga ile gelüp Avarin’de gemi yağladıkdan sonra 
Cumâdelûlânun yirmi birinde (29 Haziran 1614) deryâya saldılar. Mesine 
önünden geçüp [83b] yirmi sekizinci günü (6 Temmuz 1614) sabâh Malta 
Cezîresine yanaşıldı. Her mankadan birer âdem çıkup karyeleri ve sevâhili gā-
rete mübâşeret etdiler. Her bir mîl yerde bir burc binâ olunmuş, içlerinde olan 
küffâr duhân ile biri birine haber edüp bir anda hisâr küffârı piyâde ve süvâr 
çıkup geldiler. Vakt-i zuhra dek azîm ceng olup bir niçe esîr alındı. Ve Malta 
beğlerinden biri ve bir niçe beğzâdeler maktûl olup harman zamânı olmağla 
re’s-i mâlları olan kemmûn ve anison harmanları ihrâk bi’n-nâr kılınup bağları 
bağçeleri kesildi. Ba‘de’z-zuhr hisâra karîb manastıra yanaşup bu cümlede 
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Kapudan Paşa, Memi Beğ kavliyle âmil olup çıkmadı. Yeniçeri başka, levend 
başka birer yerden çıkup yürüdüklerinde hisârın manastıra yetişür topları va-
rimiş, döndürüp atdıkda min-ba‘d anda durmak mümkin olmayup gemiler 
girüye çekildi. Birkaç âdem karada kalup dil almak dahi mümkin olmadı. 
Hisâr önünden baş topların atup Cumâdelâhırenin ikinci günü (10 Temmuz 
1614) Trablus-ı Garb’a varıldı. Ol diyâr hâkimine tahakküm ve fesâd eden 
Sefer Dayı nâm şakīyi tedbîr ile Kapudan Paşa getürdüp demüre uruldukda 
etbâ‘ı kapuları kapayup müdâfaa kasd edicek ba‘zı meşâyıh tavassutu ile emân 
verilüp kal‘a zabtından sonra Kapudan Paşa taşra çıkup dîvân etdi. Ahâlî-i 
vilâyet şehâdetiyle vücûb-ı katline hükm olunup kal‘a kapusunda salb etdiler. 
Ve mâh-ı mezbûrun onunda (18 Temmuz 1614) göçüp Avarin’e geldikde mu-
kaddemâ dil almağa gönderilen [84a] kalyatalar gelüp buğday yüklü bir harbî 
kalyon almışlar, getürdüler. İçinde on iki bin keyl buğday çıkdı.

Gûşmâl-i Küffâr-ı Manya 

Mora sevâhilinde vâki‘ Manya nâm dağıstân yerler halkı Rûm keferesi iken 
Venediklüden ayrılmayup harâcı harbe ucu ile verüp üzerlerine defa‘âtle asker 
varmışidi. Bu def‘a dahi karadan Tırhala arpalığına mutasarrıf  Arslan Paşa ve 
deryâdan donanma varup Pasova’da cem‘ oldular. Taşraya asker çıkup Man-
ya âsîleri üzerine vardılar. Ekserini ele getürüp katl ve seby ile te’dîb etdiler. 
Min-ba‘d anın gibi küstâhlığa cür’et etmemek üzre kaldılar. Selh-i Recebde (5 
Eylül 1614) Avarin’de gemiler yağlarken İskenderiye Beği Sen Civanoğlu ve 
Dimyat Beği Memi Beğ İstanbul’dan kılıç kaftân getürüp hâzır bulunmağla 
dört beş mîl yerde Barak adası’na karavula gönderilmiş idi. Sabâh vaktinde 
mezbûr beğler cezîreye varup meğer cezîre kurbünde küffâr gemileri var imiş, 
bunları görüp bunlar anları görmeyüp gāfil iken üzerlerine gelüp Memi Paşa 
şehîd ve Sen Civanzâde bir tarîkile halâs oldukda iki pâre gemiyi kâfir yedeğe 
aldı. Beri tarafda donanma halkı bakakaldı. Ne çâre gemi yok, cümle gemiler 
yağa basılmış idi. Ba‘dehû Rûz-ı Kasım karîb oldukda dönüp geldiler. Şevvâlin 
yirmi beşinde (28 Kasım 1614) tersâneye dâhil oldular.

Kıssadan hisse budur ki, karavula giden her kim ise gāfil bulunmamak 
lâzımdır. Kara ve deryâda gaflet ile çok hasâret vâki‘ olmuşdur. Ol makūle 
mahallerde gaflet câiz değildir. Ve gemiler iki bölük yağlanup yağ esnâsında 
[84b] beğ gemileri durmak gerek. Tâ ki lâzım geldikde muhâfazaya çıkmak 
mümkin ola. Niteki korsanlar vesâyâsında gelecekdir.
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Sefer-i Ali Paşa 

Mezbûr Yeni Câmi binâsında hizmetde bulunup vezîr ve kapudan olmuşidi. 
Bin yirmi altıda (1617) donanma ile Akdeniz’e çıkup Avarin’den kâfir yakasına 
gitmek murâd etdikde zebûn gemileri bozmayup “Ben kadırga içinde doğmuş 
büyümüşüm” deyü kendi bildüğüne gitdi. Mâh-ı Şa‘bânü’l-mu‘azzamın evâ-
sıtında (13-23 Ağustos 1617) engine salup giderken nâ-gâh ahşam zamânı bir 
furtuna ve şedîd rûzgâr çıkup gemileri perîşân eyledi. Cebeci gemilerinden 
dört kadırga ve iki dahi yeniçeri gemisi ve beş dahi beğ gemileri ol vartada 
batup ka‘r-ı deryâya gitdiler. Yedisinden cân çıkmadı ikisinden birkaç âdem 
sandala düşdüler. Bir mavna ki içinde bölük halkı var idi, iki beğ gemisiyle 
rûzgâr önüne düşüp Mağrib Trablusu’na vardılar. Mavna yolda falya verüp 
içinde bir mâhir Frenk âzâdlık şartıyla kapamışidi. Trablus Beği Süveydânoğlu 
mühimmâtını görüp yirmi beş günde meremmât etdirdi ve Rumeli cânibine 
salup üç günde Moton’a geldiler. Kapudan dahi ol zamân Kalavri kenârına 
yapışup zebûn gemileri kenârda batırmak isteyicek ba‘zı umûr-dîde mâni‘ olup 
“Yedeğe alalım batarsa yolda bata” deyü ol mahalden dönüp girü Avarin’e, 
ba‘dehû Moton’a ve Koron’a gelmişidi. Mavna dahi anda geldikde şenlik etdi-
ler. Sâyir gemiler dahi cem‘ oldukda on bir gemi telef  olmuş bulundu. Deryâ 
zamânı geçüp Zilka‘dede (Ekim-Kasım 1617) [85a] dâhil-i tersâne oldular. 
Cülûs-ı hümâyûn vâki‘ olup birkaç gün Davud Paşa kapudan oldukdan sonra 
girü paşa-yı mezbûrda karâr eyledi.

Kıssadan hisse budur ki, za‘îf  ve zebûn gemiler ile deryâya çıkup mağrûrâ-
ne hareket etmek hatâdır. Engine gidildiği zamânda muhkem gemilerle gitmek 
gerek. Zîrâ furtuna zuhûr ederse zebûn ve çürük gemiler dayanmayup batmak 
lâzım gelür.

Sefer-i Sânî-i Ali Paşa 

Bin yirmi yedide (1618) girü donanmayla çıkup Arab yakasına vardı. İki gemi 
alup Sakız’dan Atina’ya geçdikde küffârın kırk altı çekdirmesi Kargacık nâm 
adada yatarken haber alup donanma-yı hümâyûndan firâr etdi, Kefalonya câ-
nibine gitdi. Donanma dahi Körfez’e varup mezbûr gemilerden eser ve haber 
alınmayup dönüldü. Bin yirmi sekizde (1619) donanmayla tekrâr Akdeniz’e 
çıkup altı pâre gemiye zafer bulup vâfir pîşkeş ile Dîvân’a gelüp “ganîmet ma-
lıdır” deyü verdi. Lâkin Vezîria‘zam Dâmâd Mehmed Paşa tahrîki ile Venedik 
balyozu da‘vâ edüp bizden alınan malın nısfı pâdişâha verilmemişdir ve gemiler 
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harbî değil ellikdir diye-gördü. Müfîd olmayup Kapudan Paşa gālib geldi ve 
çok geçmeyüp vezîria‘zam olup selefi Haleb’e gönderildi. Ve bin yirmi dokuzda 
(1620) Mehmed Paşa, otuzda (1621) Ali Paşa vefât etdiler. Rahimeh[ullâh].

ibtidâ-i Zuhûr-ı Kazak der-Karadeniz 

Ten Kazağı ve Özi Kazağı selefde Tuna ve deryâ kenârlarını gāret âdetleri 
olup bu yakınlarda bilâd-ı İslâmdan firâr eden mürtedler delâleti ile Anadolu 
[85b] kenârlarına gelür oldular. Bin yirmi üç (1614) senesinde Sinob kal‘asına 
gelüp ale’l-gafle hisâra girüp hasâret-i azîme etmekle mukaddemâ Tuna ve 
Karadeniz sevâhilini altmış pâre şayka ile muhâfazaya me’mûr olan Şakşakī 
İbrahim Paşa haberdâr olıcak ol kilâbın memerri olan nehre girüp tarassud ey-
ledi. Lâkin Kazaklar bu ma‘nâya vâkıf  oldukda kenâra çıkup şaykaların kızağa 
bindirüp karadan nehrin yukarısına düşürmek tedbîrinde oldular. Ammâ ba‘zı 
Tatar tâifesi üzerlerine gelüp harb-i azîm etdikde Sinob’dan aldıkları mâl u 
ıyâli bırağup niçesi maktûl oldu. İbrahim Paşa dahi erişüp kimini katl ve kimini 
esîr eyledi. Evâyil-i Ramazân-ı şerîfde (5-14 Ekim 1614) âdemleri yirmi nefer 
Kazağ’ı Dîvân’a getirdiler.

Sefer-i Mahmud Paşa 

Bin yirmi beşde (1616) Vezîr Cigaloğlu Mahmud Paşa Karadeniz’e kapudan 
kāyim-makāmı olup birkaç pâre kadırga ile gitmişidi. Varna semtinde Kazağa 
râst gelüp şaykalar kenârda bulunmağla gemileri kenâra çekdi. Altı pâre gemi 
sığda oturup kurtarmağa mecâl olmadı. Bi’l-âhıre askeri deryâya dökülüp 
gemileri kâfir aldı.

Kıssadan hisse budur, ki kadırga varmak şübhelü olan yere uğratmaya, 
husûsâ ceng mahallinde muhâtaradır.

Sefer-i Mafrodonya 

Bin yirmi dokuz senesi (1620) bahârında Halil Paşa kırk pâre kadırga ile deryâ-
ya çıkup Avarin’de gemi yağladıkdan sonra Dıraç ve Firkate136 Limanı’nda iki 

136 Fezleke’de “Merkate” şeklindedir (Aycibin, Fezleke, II, 521/vr. 166a).
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buğday gemisi alup reisleri delâletiyle ahşam Draç’dan küffâr yakasına saldı. 
[86a] Sabâh namâzında Mafrodonya hisârı kurbünde yar dibine yanaşup 
taşra er döküldü. Kal‘a halkı gāfil iken hücûm edüp ol gün taşra hisârı aldılar. 
Üçüncü gün iç kal‘a dahi alınup içinde bulunan emvâl ve erzâk gāret olunduk-
dan sonra evlerini ateşe urup niçe esîr ile sâlim ve gānim der-i devlete rücû‘ 
etdiler. Hisâr-ı mezbûrun iki bin varul perdâhtlı barutu bulunmuşdu. Hotin 
seferine götürülüp anda harc olundu.

Sefer-i Muhâfaza-i Köpri-i Tuna 

Bin otuz senesinde (1621) Kapudan Halil Paşa [donanmayla] Karadeniz’e 
gitmek fermân olunup karadan Sultân Osman Hân Kazak ve Leh tâyifesine 
gûşmâl içün Hotin seferine teveccüh buyurduklarında Cumâdelâhırenin on 
sekizinci günü (10 Mayıs 1621) Kapudan Paşa dahi kırk üç pâre kadırga ile Be-
şiktaş’dan kalkup Recebin dördünde (25 Mayıs 1621) Kili kal‘ası altına vardı. 
Pâdişâh-ı kâm-kâr Çorlu’dan hatt-ı hümâyûn ile Tozkoparan Mahmud Ağa’yı 
gönderüp İsakçı’da köprü binâsı içün mühimmâtla takayyüd edüp “Bir tarafa 
hareket eylemeyesin” deyü fermân buyurulmuşidi. Lâkin Karaharman’da on 
yedi pâre şayka haberi alınup on beş pâre gemi ile sâbıkā Kefe Beğlerbeğisi 
Mehmed Paşa ol semte gönderildi. On altı gün gezüp haber almak bile mü-
yesser olmadıkda gelüp Kili’de askere mülhak oldu. Ba‘dehû şaykalar Kefe ve 
Kerş tarafına gitdiği mesmû‘ olıcak tekrâr Mehmed Paşa on sekiz pâre gemiye 
serdâr ta‘yîn olunup Kefe’ye gönderildi. Ve Özi Boğazı’nı muhâfaza içün Kili 
ve Akkirman şaykalarına Bâlî Kapudan’ı serdâr edüp [86b] kendi kapucuba-
şılarından Mehmed Ağa’yı bile koşdu. Ba‘dehû “kırk pâre şayka Anadolu ya-
kasına gitmişler” deyü haber şâyi‘ olıcak Kapudan Paşa Recebin yirmi yedinci 
günü (17 Haziran 1621) Kili Boğazı’ndan çıkup dört beş gecede engini geçüp 
gurre-i Şa‘bânda (21 Haziran 1621) Sinob’a vardı. İki sâ‘at ârâmdan sonra 
haber alındı ki dokuz pâre şayka iki büyük aktarma ile Gerze nâm limanda 
gāfil yatur, derhâl göç murâd olundukda bî-vakt limandan çıkmak olmaz deyü 
men‘ eylediler. Seherî göçülüp donanma iki bölük olup bir bölüğü deryâdan 
bir bölüğü kenârdan gidüp ahşam erişdikde Kum nâm mahalde konuldu. Er-
tesi şaykalar deryâya gitmiş bulunmağla avdet olundu. Ve yolda bir boş sefîne 
getürdüler ki ashâbı Kazak havfından bırağup karaya çıkmışlar, yedeğe alınup 
sâhiblerine verildi. Beş on gün ol kenârlarda gezilüp niçe furtunalar olup şay-
kalardan eser ve haber belürmedi. Bir yerden zuhûr etmemekle Şa‘bânın on 
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dokuzunda (9 Temmuz 1621) girü Kili Boğazı’na gelindi. Mukaddemâ Özi 
Boğazı’na Bâlî Kapudan gönderilmişidi. Leh Kazağı ile Ten Kazağı bir yere 
gelüp altmış pâre şayka Mesevri137 altında cem‘ olup Ahyolu İskelesi’ni ihrâk ve 
gāret etdikden sonra dönüp giderken bir muhâlif  rûzgâr çıkup [küffârı] perâ-
kende eyledi. On dokuz pâre şaykaları deryâya batup bâkīsi Özi Boğazı’ndan 
giderken Bâlî Kapudan râst gelüp muhkem ceng etdiler. Özi Beği Mahmud 
Beğ erişüp melâ‘înin yirmi bir pâre şaykaların alıkoduğu haberi kapudana vâ-
sıl oldukda Tersâne Kethüdâsı Ahmed Ağa’yı [87a] altı pâre kadırga ile gön-
derüp Şa‘bânın yirmi beşinci günü (15 Temmuz 1621) Kili’ye konuldukda Bâlî 
Kapudan ve Mahmud Beğ ve tersâne kethüdâsı gelüp Kazak’dan alıkodukları 
yirmi bir pâre şayka ve iki yüzden ziyâde esîr ve üç yüz kadar kelle getürdüler. 
[Paşa] envâ‘-ı riâyetler edüp hünkâr İsakçı’ya geldiği ma‘lûm oldukda Kili’den 
göçülüp Ramazân-ı şerîfin beşinci günü (24 Temmuz 1621) İsakçı’ya varıldı. 
Zikr olunan şaykalar ve esîrler rikâb-ı hümâyûna arz olundukda melâ‘înin her 
biri envâ‘-ı ukūbetle katl olunup cezâları verildi.

inhizâm-ı Kazak der-Ceng-i Taman 

Bundan akdem on sekiz pâre kadırga ile Kefe semtine gönderilen Mehmed 
Paşa Kerş ve Taman üzerinden giderken bir mahalde Kazaklara râst gelüp 
meğer melâ‘în muhâlif  rûzgâr ile gemilerin paraladup Müslümândan aldıkları 
iki büyük karamürsel gibi gemilere girüp gāfil yaturken gāzîler üzerine varup 
dört beş sâ‘at muhkem ceng olup bi-avnillâh gālib geldiklerinde iki yüz dok-
san iki zinde kâfiri esîr ve iki yüz dahi tu‘me-i şemşîr edüp başlarını alurlar 
ve İsakçı’ya gelüp donanma-yı hümâyûna mülâkī oldukda esîrler ve kelleler 
rikâb-ı kâm-yâba arz ve cümlesi katl olunup getüren gāzîlere hil‘atler giydirildi. 
Kapudan Paşa İsakçı’da köprü muhâfazasında kalup bir kal‘a binâsı fermân 
olundu. Bu esnâda tekrâr “Kırk pâre şayka ile Kazak, Özi Boğazı’ndan çıkdı” 
deyü haber gelüp Kapudan Paşa on pâre kadırga ile Mora Beği Abdi Paşa’yı 
gönderüp Şevvâlin yirmi sekizinci günü (15 Eylül 1621) [87b] çıkup Kili ve 
Akkirman boğazlarını geçdiler. “Özi’de yirmi altı pâre şayka bir aktarma ile 
Tentere adasında yatıyor” deyü haber alınup Kılburun’dan üzerine varıldıkda 
küffâr ada kenârına yapışup beğlerden Maryol Hasan ve Mezistre Beği Ali Beğ 
kalyataların sürüp baş topları ile küllî şikest verdiler. Lâkin kenâr ve sığ yerler 

137 Misivri.
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olmağla üzerlerine hücûm mümkin olmayup gece erişdikde melâ‘în firâr edüp 
yedinci gün Abdi Paşa girü donanmaya geldi. Sefer dönüşünde Kapudan Paşa 
dahi dönüp Zilhiccenin yirmi ikisi (7 Kasım 1621) ki rûz-ı Kasım idi, Sülüne138 
Boğazı’na konup ertesi göç etdi. Umûr-dîde reisler “Kasım furtunası savulmak 
gerek” dediler mesmû‘ olmadı. Sülüne Boğazı’ndan çıkarken üç büyük kalyata 
ki biri Piyâle Kapudan gemisi ve biri Hadım Receb Ağa gemisi ve biri tersâne 
emîni gemisi idi, yeniçeri ve cebehâne ile oturup içinde olanlar deryâya dökül-
düler. Gemiler paralanup halkı karaya çıkdı. Muhâlif  rûzgâr idi, gemilerden 
forsa gemiler gücile çıkup üç bölük oldular. Kimi rûzgâr önüne düşüp zebûn, 
kimiler girüye kaldı. Kapudan Paşa Varna’dan İstanbul’a gidüp dâhil-i Tersâ-
ne-i Âmire oldu. Ba‘zıları yirmi günden sonra geldi.

Kıssadan Hisse: Donanma göçmekde ve konmakda furtuna evkātını bilür 
ehl-i vukūf  sözüyle âmil olmak gerek ve illâ nedâmet mukarrerdir.

Âmeden-i Kazak be-Yeniköy:

Bin otuz üçde (1624) Kapudan Receb Paşa donanmayla Cânbeg Giray ic-
lâsı içün Kefe’ye varup Tatar, [88a] Mehmed Giray tarafında bulunmağla 
donanma askeri karada bozulup sonra sulh ile rücû‘ olunmuşdu. Bu esnâda 
Kazak deryâyı hâlî bulup donanma Kefe’de iken yüz elli pâre şayka ile Şevvâ-
lin dördüncü günü (20 Temmuz 1624) Boğazhisârı’na gelüp Yeniköy’ü gāret 
edüp ve birkaç dükkân ihrâkı ile hasâret etdikleri ma‘lûm oldukda İstanbul’da 
bostâncılar ve sekbânbaşı neferi ile kayıklara girüp hücûm edicek Kazak eş-
kıyâsı bir an durmayup girü denize firâr etdi. Melâ‘înin bu mertebe ikdâmı bir 
târîhde olmamışdı.

Sefer-i inhizâm-ı Kazak der-Ceng-i Karaharman 

Bin otuz dört evâhırında (Haziran-Ekim 1625) Kapudan Receb Paşa kırk üç 
pâre kadırga ile Karadeniz’e çıkup Özi’de Kılburun önüne vardıkda ahâlîsin-
den şayka ahvâli suâl olunup “Üç yüzden ziyâde şayka bu kenârlarda gezerler” 
deyü haber verdikde Trabzon semtine gitdi deyü şâyi‘ olup müşâvere ile ol 
semte teveccüh esnâsında Özi halkı ma‘kūl görmeyüp “Yolları budur, bunda 

138 Süline, Sünne Boğazı.
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muhâfaza etmenüz mühimdir, lâkin gece kenâra karîb yatmayup hâzır baş du-
rasız” dediler. Bir buçuk ay gündüz Özi önünde durup ahşam boğazdan yedi 
sekiz mîl kadar alarga deryâda yatılur idi. Donanma taşrada iken “Kazaklar 
câiz ki İstanbul Boğazı’ndan içeri gireler” deyü Rumeli yakasını gezmeğe kal-
kup Karaharman önünde yedi sekiz mîl alarga yerden giderken Kapudan Paşa 
gemisinin direk [88b] başında olan gözcü, “Köseler göründü” deyü haber 
verdi. Anlar ıstılâhında köseler şayka ve Kazak demek imiş. Derhâl halk ayağa 
kalkup hâzır baş oldular. Kırk üç pâre kadırgadan Kapudan yanında yirmi bir 
kadırga bulunup bâkīsinün kürekçileri zebûn, rûzgâr yok, girü kalup henüz 
erişmediler. Melâ‘în dahi gemileri perâkende görüp “Rûzgâr yokdur, fırsat 
bizimdir, çatalım” deyü hemân yürüdüler. Zîrâ rûzgârlı günde bir kadırgaya 
yüz pâre şayka çatmayup limanlık havada bir şayka bir kadırgaya çatup ceng 
ederdi. Yirmi bir pâre kadırganın dokuzu yeniçeri gemisi idi. Kazak mağrûr 
olup her bir kadırgaya yirmişer otuzar şayka ve her birinde ellişer tüfeng-endâz 
mevcûd, kâfir yürüyüp sarıldılar. Her geminün başı kayusu olup biri birine 
bakmadan kaldılar. Hayâtdan ümîdi kesüp bir mertebe ceng ve savaş eylediler 
ki feleklerde melekler tahsîn ü şâbâş edüp bu cengün şiddetinden mütehayyir 
oldular. Kapudan Paşa baştardasını üç fenerinden bilüp üzerine üşüp başından 
ve yanından koyuldular. Zîrâ kıçda darbzenler var idi ve tüfeng-endâz çoğidi. 
İki yüz kadar kâfir girüp orta direğe varınca girenleri kırarlardı. Kâfir leşinden 
geçilmez oldu. Kürekçiler dahi cümle forsa olmağla fırsat bulup kürek çekme-
den kaldılar. Sâir gemiler Kapudan Paşa gemisi söyündü sandılar. İçerde olan 
küffâr kırılup aşağda olan gemileri dahi iki tarafa alabanda ile basdırup gark 
etdiler. [89a] Tersâne kethüdâsı Hacı Memi gemisi dahi söyünmeğe karîb ol-
muşidi. Uzun Piyâle gemisine ziyâde üşündü etdiler. Bi-inâyeti’llâh gālib geldi. 
Ol ecilden sonra Keligra Limanı’nda Receb Paşa ana tersâne kethüdâlığın ver-
di. Kâtib Mahmud Efendi gemisi Abdi Kapudan elinde idi. Anun dahi yeni-
çerileri çok ceng etdiler. Cân Âlemzâde Ağa gemisi neferi çok, sebük-bâr gemi 
idi. Üzerinde kıyâsa gelmez cengler oldu. Bir gemiden bir gemiye dermân yok, 
nâ-çâr kaldılar. Küffâr dahi galebeye karîb olmuşidi. Nâ-gâh lütf-i Hakk ile 
bir rûzgâr zuhûr edüp kadırgaların yelkeni doldu gûyâ ki her biri mürde iken 
zinde oldu. Ol mağrûr mel‘ûnları rûzgâr kuvvetiyle kadırgalar çiğneyüp fi’l-hâl 
ekserini aktardılar. İçinde olan küffârın çoğu boğulup kalanlar deryâ yüzüne 
yayıldılar. Feryâd u figān âsumâna erüp rû-yı deryâ kızıl kana boyandı. Hâsıl-ı 
kelâm üç yüz elli pâre şaykadan otuz kadarı bir kenâra firâr edebilüp bâkīsi 
söyündü. Nihâyet gemileri suya batmayup boğazına dek su içinde ceng eder-
lerdi. Sabâhdan ikindi geçdi gitdi. Henüz yetmiş kadar şayka söyünmek müm-

M E T i n 191

www.tuba.gov.tr



kin olmadı. Ahşama dek gücile söyündürdüler. Deryâ cenglerinde ömür ifnâ 
edenler Kazak tâifesinün bu cengi cümleye gālibdir dediler. Ol gece mahall-i 
mezbûrede yatılup ertesi gark olandan mâ‘dâ yüz yetmiş iki şayka ve yedi yüz 
seksen bir zinde esîr defter olundu. [89b] Mecrûh ve maktûl hesâba gelmezdi. 
Bu feth-i azîm Karadeniz’de olmuş değil idi. Ba‘dehû Balçığ’a gelindikde bir 
muhâlif  rûzgâr çıkup dört gemi paralandı. Bâkīsiyle bin otuz beş Saferinde 
(Kasım 1625) Tersâne-i Âmire’ye gelüp şaykaları ve esîrleri rikâb-ı hümâyûna 
arz eylediler. Hil‘atler giyüp her biri mertebesince riâyet olundu.

Sefer-i Ca‘fer Paşa 

Bin kırk üç (1633) senesinde Kapudan Ca‘fer Paşa donanma ile Akdeniz’e 
çıkup Kesendire önünde üç harbî kalyon görüp birine kendi ve birine Piyâle 
Kethüdâ başa baş çatup söyündürmeğe karîb olmuş iken içinde olan kâfirler 
me’yûs olup gemilere ateş verdikde baştardanın kayalığı top delüğüne girmiş 
bulunup ayırmak mümkin olmayıcak bile yandı. Paşa tebdîl-i câme bir kayığa 
binüp gücle kurtuldu.

Kıssadan hisse budur ki, kapudanlar kendi gemisi ile yürüyüp düşmen ge-
misine varmak ve çatmak mahall-i hatardır. Belki alarga durup sâyir gemiler 
varmak gerekdir.

Sefer-i Mustafa Paşa 

Bin kırk altı (1636) senesinde Kapudan Mustafa Paşa donanma-yı hümâyûn 
ile deryâya çıkup Kerpe adası’na vardıkda iki harbî kalyon haberin alup cezî-
rede bir mürtefi‘ dağdan nazar olundukda ırakdan duhân görünüp sür‘atle ol 
cânibe azîmet olundu. Ahşama karîb erişilüp nısfu’l-leyle dek toplaşdı. Gece 
rûzgâr çıkup kalyonlar firâr etdiler. Sabâh namâzından sonra ardlarına dü-
şülüp zuhra karîb enginde erişdiler. Kapudan Paşa [90a] baştardasına ancak 
Tersâne Kethüdâsı Piyâle Kethüdâ [gemisi] hem-pâ idi. Bâkīsi girü kalmışidi. 
Birer kalyona çatup döğerek darb-ı top ile feth etdiler. Her birinde yüzer kadar 
kâfir çıkup gemilere tevzî‘ olundu. Andan Kıbrıs’a varılup Eğriboz’da gemi 
yağladılar. Rûz-ı Kasım’a dek deryâ muhâfaza olunup Tersâne-i Âmire’ye 
geldiler.
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Sefer-i Piyâle Kethüdâ 

Bin kırk sekiz (1638) senesinde Sultân Murad Hân Bağdâd seferine revâne 
oldukda Kapudan Paşa bile gidüp Tersâne Kethüdâsı Piyâle Kethüdâ’ya 
"Azak üzerine sefer edesin” deyü tenbîh buyurulmuş idi. Fermân-ı âlî üzre 
kırk pâre kadırga ile Karadeniz’e çıkup Hangeçidi nâm mahalle varup Tatar 
askeri ile Bahâdır Giray Hân’ı Taman adası’na geçirdikden sonra Hân, Azak 
ahvâlini tecessüs içün ol cânibe azîmet edüp Piyâle Kethüdâ Hân’dan haber 
gelince ârâm etmek içün yine Kerş Limanı’na avd[et] eyledi. Meğer mukad-
demâ Kerş ve Taman’ı gāret niyyeti ile Çoçka’[ya]139 [90b] gelüp donanma-yı 
hümâyûn gemilerini görmek ile firâr eden elli üç pâre şaykada olan Kazak 
eşkıyâsı Azağ’a varup Hân’ın karadan geleceği haberine i‘timâd etmeyüp do-
nanma dahi döndü i‘tikādında olmağın otuz pâre şaykaya bin yedi yüz kadar 
müntehab Kazak girüp Anadolu’da Sinob’u ve etrâfını urmak kasdıyla bin 
kırk [sekiz] Rebî‘ülevvelinin on dördüncü günü (26 Temmuz 1638) Taman 
adası önünden geçüp Tuzla Burnu nâm mahalle gelmişler idi. Bu haber alınup 
bî-tevakkuf  üzerlerine azîmet olundu. Küffâr donanma-yı hümâyûn gemilerin 
gördükde karaya çıkup tabur kurdular ve kayıkların deryânın sığ yerine dizüp 
ceng tedârükünde oldular. Ol esnâda Kefe Beğlerbeğisi Yusuf  Paşa Azak üstü-
ne giderken Kazak taburu üstüne uğrayup cenge mübâşeret eyledi. Donanma 
gemileri dahi mümkin olan mertebe topla taburların ve kayıkların dağıdup 
Yusuf  Paşa’ya imdâd içün Piyâle Kethüdâ karaya dört beş yüz tüfeng-endâz 
çıkarup kadırga sandallarıyla deryâdan dahi hücûm eyledikde yüzden ziyâde 
Kazak helâk olup ahşam erişmekle mâ‘adâsı şaykalarına girüp geldikleri yol-
dan Azak cânibine firâr etdiler. Piyâle Kethüdâ dahi ardlarına düşüp Çoçka 
Burnu’nda şaykalara çatmağa karîb olıcak sığlara kaçup kadırga varmak müm-
kin olmamağla sığın boğazını muhkem sedd edüp topa tutıcak melâ‘în nâ-çâr 
kayıkların arkalarına yüklenüp top erişmez yere kaçdılar. Piyâle Kethüdâ dahi 
karaya [91a] toplar çıkarup Kazakları bucakdan bucağa sokdu. İki gün harb 
u kıtâlde topla iki yüzden ziyâde Kazak katl olunup ikinci gece Azak Denizi’ne 
çıkmak arzûsuyla Taman önündeki sığlardan firâr edüp mukaddemâ birkaç 
def‘a donanmadan halâs oldukları Edehon Boğazı’na tahassun etdiler. Piyâle 
Kethüdâ yine ardlarına düşüp firâr ihtimâli olan yerleri muhkem sedd eyledi. 

139 Veya “Şoşga”. Tatarca’da domuz manasına gelen ve Taman yakınlarında ince bir dil gibi denize 
uzanan burnun adı (P. Minas Bıjışkyan, Karadeniz Kıyıları Tarih ve Coğrafyası, terc. H. D. Andreasyan, 
İstanbul 1969, s. 88).
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Ve karaya yeniçeri ve cebeci ve erbâb-ı timardan iki bin kadar âdem çıkarup 
üç yerden metris kurdu. Melâ‘în bu hâli göricek Edehon Boğazı’nın ardında 
Çerkes’den akan Kupan nâm nehre girüp Azak Denizi’ne çıkmak kasdında 
oldukları mesmû‘ olıcak gerçi Hân ve Yusuf  Paşa Edehon’un Temrük’e karîb 
yerlerin sedd etmişleridi. Lâkin “Küffâr şaykalarında zahîre vâfir olup niçe 
zamân beklense müfîd olmaduğu zâhirdir” deyü metrisleri hâli üzre koyup 
Kerş Boğazı’na vardı. Ve on beş tonbaz tedârük edüp kırk kadar sandal ile 
mütevekkilen ale’llâh yürüyüp guzât-ı İslâm ile melâ‘în üzerine şîrâne hücûm 
eylediler. Önde duran dokuz pâre iri şayka küffârı muhkem ceng edüp bi-av-
nillâh bozuldular. Her tarafdan guzât havâle olup küffârı deryâya dökdüler. 
Beş yüzden ziyâdesi esîr ve tu‘me-i şemşîr oldu. Birazı çay içine firâr eylediler. 
Piyâle Kethüdâ [tekrâr] yirmi kadar tonbaz ve beş şayka ve sandallara top ve 
asker koyup [91b] Rebî‘ülâhırın dördüncü günü (15 Ağustos 1638) üzerlerine 
azîmet eyledi. Kazak haberdâr olıcak Temrük’e karîb sedd olunan boğaza 
varup firâra mecâl olmamağla çayın kamışlarına girüp tahassun eylemişidi. 
Piyâle Kethüdâ büyük tonbazlar ile çayın ağzını muhkem sedd etdikden sonra 
elli mîl kadar yer ardlarınca kamışlığa girüp yaklaşdıkda küffâr nâ-çâr karaya 
dökülüp Bişer Boğazı’ndan çıkdılar. Mâh-ı mezbûrun sekizinci günü (19 Ağus-
tos 1638) yirmi dört pâre şaykaları dahi alınup karaya dökülen melâ‘înin kimi 
esîr ve kimi helâk oldu. Bin yedi yüz Kazak’dan biri halâs mümkin olmadı. 
İki yüz elli iki nefer esîr ve yirmi dokuz pâre şayka ile Piyâle Kethüdâ dönüp 
İstanbul’a geldi.

Sefer-i Piyâle Kethüdâ140 

Bin kırk dokuz (1639) senesinde Kapudan Silahdâr Paşa Karadeniz seferinden 
istiğnâ edüp ol hizmeti Piyâle Kethüdâ’ya havâle etmiş idi. Mezbûr kethüdâ 
hükm-i sultânî mûcebince evvelâ Özi kal‘asına varup kemâ-yenbağī ta‘mîr ve 
termîm edüp sâir mühimmâtını gördükden sonra Memâlik-i İslâmiyeden ba‘zı 
yalıları gāret ve ahâlîsine îsâl-i hasâret eden on kıt‘a şayka haberin alup birkaç 
pâre kadırga ile ol cânibe azîmet eyledi. Tentere nâm adada râst gelüp onunu 
dahi aldı ve Memâlik-i İslâmiyeden aldıkları nisvân ve etfâli vatanlarına irsâl 
edüp Kasım gününden mukaddem der-i devlet-nevâle rûy-mâl eyledi.

140 Derkenar: “Bu sefer mu’ahhardır, sehven mukaddem yazılmış”.
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Sefer-i Piyâle Paşa 

Bin elli ikide (1642) mezbûr Piyâle Kethüdâ Cezayir eyâleti pâyesi ile kapudan 
olup Akdeniz’e gitmişidi. Kâfir yakasına geçüp yolda bir kereste kalyonu aldı. 
der-i devlete avdet edüp geldikde kendinün çırâğı Ammâroğlu hilâf-ı inhâ ile 
bin elli üç Muharreminin beşinci günü (26 Mart 1643) katl etdirdi. Kapudan-ı 
mezbûr tersâne ocağında bir nâmdâr, kâr-güzâr kimse idi, müfte satılup gitdi. 
Sebeb olan dahi katl olundu.

Fasl-ı Sâmin

Girid Seferlerinin Zuhûru ve Sebebi Beyânındadır

Bin elli dört (1644) sâlinde Dârussa‘âde Ağası Sünbül Ağa Mısır’a sürülüp alay 
gemileri gitmiş bulunmağla henüz Karadeniz’den cedîd yapılup gelmiş İbra-
him Çelebi nâm reisin gemisi hâzır bulunup fermân-ı âlî ile ol gemiye girüp 
cümle [92a] raht u bahtı ve hadem ü haşemi, atları bile gemiye koyup Mek-
ke-i Mükerreme kādısı ve niçe huccâc-ı müslimîn bile girdiler. İkdâmdan reis 
top ve sâir âlât-ı harb tekmîline kādir olmayup ancak dört pâre top komuşidi. 
Nâ-çâr deryâya salup bu geminün topsuz, tüfeksiz bu denlü emvâl ile çıkduğu 
şâyi‘ olup Malta’nun altı pâre çekdirir ile korsanları adalar arasında gezerlerdi. 
Mısır yolu üzre Kerpe adası’na varup bir mahfî yerde vaz‘-ı lenger eylediler. 
Ağa-yı merkūm dahi muvâfık rûzgâr ile Rodos’a varup “mezbûr gemiler Ker-
pe’de size muntazırdır” deyü ba‘zı yolcular haber verüp ehl-i Rodos birkaç 
eyyâm limanda ârâm olunmağı ilkā eylediler. Reis İbrahim dahi “ol gemiler 
yüğrükdür, önlerine düşersek yetişürler ve cengle başa çıkılmaz” diye gördü. 
Mecâl olmayup “bu sene hacca yetişilmek lâzımdır” deyü hâh nâ-hâh bir rûz-ı 
menhûsda Rodos limanından salup Kerpe adalarına vâsıl oldukda reh-zenân 
küffâr belâ-yı nâ-gehânî gibi nümâyân olup fi’l-hâl erişdiler. Ağa ve ehl-i sefîne 
rezm ü neberdde kusûr eylemeyüp merdâne duruşup döğüşdüler. Cengde ağa 
ve reis şehîd olup sâir cengâverânun ekseri top ve tüfeng ile ceng ederek düşdü. 
Bâkī kalan dâhil-i kabza-i teshîr-i ehl-i sa‘îr olup sefîneyi aktarma eylediler. Bu 
denlü mâl-ı firâvân, gencîne-i bî-pâyân kabzı ile handân olup Girid’e doğru 
gitdiler. Girid hâkimi Venedik’e tâbi‘, sûretâ bu hânedânın hevâdârı geçinirdi. 
Sefînede olan esb-i tâzî [92b] ve mâl-ı girân-bahâdan hâkim-i mezbûra ve 
sâyir ümerâya vâfir pîşkeşler çeküp birkaç gün ârâmdan sonra gemiyi yedeğe 
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alup Malta’ya doğru gitdiler. Girid hâkimi hukūk-ı şehinşâhîye riâyet eyleme-
yüp firîfte-i mâl oldu. Ve ol mahzûllerin pîşkeşini telakkī bi’l-kabûl eyledi. Ol 
zamân ba‘zı atîk papaslar zikr olunan atları görüp “Türk’ün atı ayağı bu cezî-
reye basmak, husûsâ bu tarîkla gelmek cezîre elden çıkmağa delâlet eder” deyü 
tatayyur eyleyüp hâkime söylemişlerdi. Âna dahi sonra nedâmet geldi. Lâkin 
“izâ câ’e’l-kazâ amiye’l-basar” fehvâsınca tedârük edemedi. Ve bu ahvâl ted-
rîcle İstanbul’da şâyi‘ olup içağaları arasında söylenüp âkıbet sem‘-i hümâyûna 
vâsıl oldukda âyîne-i hâtır-ı pâdişâhî jeng-pezîr olup inâyet-i zü’l-celâl ile ol 
şühedânun intikāmını kâfirden almağa himmet eyledi. Ve bu vak‘a Girid fethi-
ne bâ‘is ve donanma seferlerine sebeb-i hâdis oldu.

Sefer-i Yusuf Paşa 

Bin elli dörtde (1644) Dârussa‘âde ağası vak‘asından sonra Akdeniz’e sefer 
fermân olunup Rumeli ümerâsına ahkâm-ı şerîfe gönderildi ki evvel-i bahârda 
Selânik’e varup mîr-i mîrânları yanında mevcûd olalar. Ve Anadolu’dan Kas-
tamonu ve Saruhan ve Hamîd ve Teke ve Ankara ve Aydın sancaklarına ve 
Karaman’dan Kırşehri ve Niğde ve Aksaray beğlerine ve Sivas’dan Çorum ve 
Amâsiyye ve Bozok beğlerine hüküm gönderildi ki Sakız mukābelesine varup 
serdârları olan Amâsiyye Beği Ahmed Paşa yanında mevcûd bulunalar. Ka-
raman Beğlerbeğisi Durak Paşa bu cümleyi gemilere koyup göndere. Sâbıkā 
Harem-i Hümâyûn’da mukarreb-i hazret-i hünkâr olan Silahdâr Yusuf  Ağa 
[93a] taşra çıkdıkda kapudan olmuşidi. Donanma askerine dahi serdâr ta‘yîn 
buyurulup Rumeli eyâleti Bağdâd’dan ma‘zûl Küçük Hasan Paşa’ya verilüp 
Selânik’e gönderildi. Ve Zağarcıbaşı Murad Ağa yeniçeri kethüdâsı olup ağa 
yerine sefere ta‘yîn buyuruldu. Vüzerâdan Musa Paşa dahi bile me’mûr olup 
tâ ki Hasan Paşa ile iki vezîr serdâra refîk olmağla teshîr-i bilâdda hüsn-i tedbîr 
edeler. Ba‘dehû ücretle gemiler tutulup doksan pâre sefîne Selânik’e ve altmış 
pâre gemi Çeşme’ye gönderilüp on beş bin kantar barut ve elli bin yuvalak ve 
elli kıt‘a top ve cebehâne ve âlât-ı kal‘a-gîrî tahmîl olundu. Cezayir ve Tunus ve 
Trablus ocaklarına dahi ahkâm-ı şerîfe gidüp gazâya da‘vet olundular. Tekmîl-i 
mühimmâtdan sonra bin elli beş Saferinin yirmi ikinci günü (19 Nisan 1645) 
ikindi vaktinde sefere me’mûr olan ocak ağaları ve çorbacılar hil‘at-i sefer gi-
yüp hemân azîmet ile me’mûr oldular. Rebî‘ülevvelin dördüncü günü (30 Ni-
san 1645) Kapudan Paşa donanma-yı hümâyûn ile çıkup Malta seferi nâmı ile 
azm-i gazâ eyledi. Sakız’da Anadolu askeri ve Termeş’de Rumeli askeri mülâkī 
oldular. Esnâ-i seferde Çuka adası kurbünde beğ gemileri Venedik’den Girid’e 
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barut ve kurşun ve dâne götürür bir gemiye râst gelüp aldılar. Ve fâl-i mübârek 
add olundu. Rebî‘ülâhırın on ikisinde (7 Haziran 1645) Avarin’e varılup Malta 
seferi tedârükü ısmarlandı. Gemiler yağlanup anda Tunus ve Trablus’un sekiz 
pâre çekdirir kadırgaları kerr ü fer ile gelüp ümerâ-i Mağrib hil‘atler giydiler. 
On üç gün ol makāmda ârâmdan sonra mâh-ı mezbûrun yirmi beşinci günü 
(20 Haziran 1645) limandan çıkılup [93b] herkes engine salınur kıyâsında 
iken beğler ve kapudanlar da‘vet olunup Girid seferine me’mûr oldukları hatt-ı 
şerîfi ibrâz ve mazmûnunu i‘lâm ve keşf-i râz edüp feth-i Girid niyyetine Man-
ya Burnu’na doğru gitdiler. Ertesi Çuka adası kurbünde yatılup ikinci günü 
sevâhil-i Girid’e yanaşup kenâra çıkıldı. Ba‘zı karyeler gāret olunup ertesi 
Girid ile Todori arasına girdiler.

Muhâsara-i Hanya 

Gemilerden mühimmât ihrâc olunup Hanya hisârı muhâsarası ma‘kūl görüldü. 
Ahşam vakti hisâr-ı mezbûr cânibine teveccüh olunup ertesi beyne’s-salâteyn 
kal‘a kurbüne varıldı. Serdâr-ı zafer-şi‘âr hüsn-i tedbîr edüp gelen esîrleri âzâd 
kıldı. Ve tahrîb-i büyût ve kat‘-ı eşcârdan askeri men‘ etmekle ahâlî-i bilâd 
mutmain oldular.

Feth-i Aya Todori 

Girid Cezîresi’ne karîb üç dört mîl müdevver bir cezîre var idi ki iki tarafında 
yalın kaya üzerinde binâ olunmuş, araları bir mîl iki hisâr Hanya’nın nigehbânı 
idi. Guzât-ı İslâm berr ü bahrden hücûm edüp yukarı hisârı dört sâ‘atde teshîr 
etdiler. Küffâr aşağı hisâra girüp gece birer mikdâr asker sefâyinden çıkup san-
dallar ile cezîre-i mezbûreye geçüp Rebî‘ülâhırın yirmi sekizinde (23 Haziran 
1645) muhâsara etdiklerinde küffâr kapu yanından bir lağım atup yanında 
bulunanları şehîd eyledi. Ba‘dehû guzât hücûm edüp kal‘ayı aldılar. Küffârı 
kılıçdan geçirüp ba‘dehû donanma safâ-yı hâtır ile Aya Todori Limanı’nda 
âsûde oldu. Yirmi dokuzuncu günü (24 Haziran 1645) serdâr ve asker topları 
sürüp metris tedârükün [94a] gördükden sonra Cumâdelûlânın üçünde (27 
Haziran 1645) gece metrise girdiler. Rumeli beğlerbeğisi Hasan Paşa ve Murad 
Ağa yedi pâre topla tophâne önünden, Tırhala ve Köstendil ve İskenderiye 
beğleri ve Haseki Ali Ağa dört pâre topla sağdan, Yanya ve Üsküb ve Selânik 
ve Ohri ve Vulçıtrın beğleri ve Samsoncubaşı İbrahim Ağa altı pâre top ile 
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soldan metris kurdular. Dukakin beği ve serdengecdi ağaları Suda Boğazı’nda 
muhâfazaya ta‘yîn olunup serdâr tevâbi‘i ile Taşköprü’de asker tarafına ve do-
nanma gemilerine penâh olup durdu. Bu minvâl üzre hisâr cengine mübâşeret 
olup mahsûr olan küffârı şaşırdılar. Suda Limanı’nda ve sâyir limanlarda yatar 
on yedi pâre kadırga ve on dört kalyon askeri çıkup karadan hücûm etdikle-
rinde bozuldular. İçerüden dahi bir iki def‘a çıkup hücûm etdikçe hasâretle 
döndüler. Muhâsaranın on yedinci günü Cezayir askeri yirmi pâre gemi ile 
gelüp anlar dahi Suda Limanı hıfzına ta‘yîn olundu. Muhâsaranın kırk beşinci 
günü evvel def‘a yürüyüş etdiler. Fetih müyesser olmadı. Elli ikinci günü tekrâr 
yürüyüş edüp ser-i burca nasb-ı a‘lâm olunmuşiken girü döndüler. Hayli âdem 
düşüp askere ye’s gelmişidi. Serdâr girü istimâlet verüp ikdâm göstericek elli 
dört gün muhâsar[a]da ser-i burca metris ile çıkılmışidi. Girü yürüyüş tahmîn 
olunmuş iken Cumâdelâhırenin yirmi sekizinci günü (21 Ağustos 1645) rûz-ı 
şenbe idi, beyne’s-salâteynde [94b] kapudanları tabl çalarak mahall-i yürüyüş 
olan gediğe gelüp bir beyâz sancak dikdiler.

Feth-i Hanya 

Ol mahalde bir bellü başlu ihtiyârları inüp emân diledi. Serdâr-ı zafer-şi‘âr 
emân ihsân edüp iki kimse iki tarafa rehin verilüp sulh ile kal‘a teslîm olundu. 
Gidecek küffârın malına ve ıyâline kimse değmeyüp gemiler ile memleketleri-
ne gitmeğe emir verildi. İki günde üç kadırga iki burtuna malları tahmîl edüp 
çıkdılar gitdiler. Ve hisâr zabt olunup muhâfazasına asker kondu. Ve eyâleti 
Hasan Paşa’ya verilüp yalnuz üç yüz doksan beş pâre top-ı girân-bahâ defter 
olundu. Anda bulunan erbâb-ı irfân bu fethe bir iki târîh dediler. Biri “gazâ-yı 
evvel”, biri “gazâmız vâki‘ oldu”.

Âmeden-i Sefâyin-i Küffâr 

Fethin on dördüncü günü küffârın donanması muvâfık rûzgâr ile arz-ı şevket 
ederek seksen pâre çekdirir kadırga ve dört mavna ve hayli burtun ile kal‘a 
önünden geçüp Suda Limanı’na gitdi. Malta ve Duka ve Papa ve İspanya ve 
Venedik gemileri beş serdâr ile anda vaz‘-ı lenger etdiler. Lâkin taşra çıkanları 
gāzîler katl ederlerdi. Bundan akdem Ballıbadra141 ve Karlıili kenârını gārete 

141 Balyabadra.
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çıkup hasâret ile dönmüşlerdi. Birkaç gün Suda Limanı’nda durup “Hanya 
önünde kadırgalar âsûde yatur ve burtunlar Todori’de yaturken ale’l-gafle 
basalım” deyü yetmiş kadırga ve mavna ve otuz beş burtun ile bir sabâh Suda 
Burnu’ndan çıkup hisâr-ı Hanya önüne geldiklerinde kal‘adan top atılup 
[95a] asker-i İslâm rezme âmâde oldu. Serdâr fi’l-hâl baştardaya girüp sâyir 
asker yerleşdi. Limandan çıkup henüz saf-ârâste olmadın bir şedîd rûzgâr çı-
kup sefâyin-i İslâm ancak limana girebildi. Küffâr gemileri bir vechile dağıldı 
ki gelmeleri ve gitmeleri ancak bir sâ‘at olup üç dört günde gücle yine Suda 
Limanı’na gelüp cem‘ oldular.

rezm-i Küffâr-ı Venedik bâ-Sefâyin-i islâm 

Sâbıkā der-i devletden dört sefîne ile iki bin yeniçeriye Karamanlı nâm reis 
kapudan olup Değirmenlik nâm menzile gelmişidi. Kendi Benefşe İskelesi’ne 
gelüp üçü, içinde olan yeniçeri olmamağla anda kaldılar. Benefşe’de olan ge-
miler Hanya’ya gidüp zikr olunan üç gemi ki Memiş Reis ve Çavuş Reis ve 
Bodur Cafer gemileri idi, yeniçerileri ile anda olduklarını küffâr haber alup 
dört mavuna ve otuz iki kadırga ile çıkup demür üzerinde iken basmağa sa‘y 
eyledi. Reisler dahi limandan çıkup Girid’e giderken Şa‘bânın yirmi üçüncü 
günü (14 Ekim 1645) sefâyin-i küffâr bu üç pâre gemiye sarıldılar. Hikmet-i 
Hudâ bir kasırgalu rûzgâr zuhûr eyledi ki cümle gemileri mevc tutup bu kadar 
yüksek kalyonları şöyle basdırdı ki su aldı. Kâfirin hod iki kadırgası başı aşağa 
gelüp [âdemîsi ile] batdı gitdi. Bodur Cafer gemisinin ki kırk iki pâre top çeker 
bir acâyib gemi idi, büyük direği yelkenleri ile paralanup altında bulunan halk 
yelken ile deryâya gitdi. Ve gemi dahi hurd oldu. Bu şedîd rüzgâr [95b] geç-
dikde küffâr ol gemileri ortaya alup koğuş topları ile döğmeğe başladılar.

Ceng-i Çavuş reis ve Memiş ve inkisâr-ı Bodur Cafer 

Çavuş Reis gemisine dört mavuna gelüp balyemez toplarıyla muhâsara eyle-
mişdi. Ammâ mezbûr sefîne yüğrük olmağile mavunaların küreklerini topla 
kırup aralarından geçdi gitdi. Zahm-dâr ve rüsvây yerlerinde kaldılar. Bir 
mavuna ve birkaç baştarda Memiş Reis’i ortaya aldılar. İçinde olanlar inâyet-i 
Hakk’a ittikâ edüp bir ceng eylediler ki feleklerde melekler âferîn okudular. 
Vakt-i asra dek döğüşüp gerçi hayli âdem şehîd oldu ammâ kâfiri dahi tamâm 
eyleyüp çekildi gitdi. Bu def‘a cemî‘an Bodur Cafer kalyonın ortaya alup topa 
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tutdular. Ca‘fer Reis kullarından Süleyman Reis bir merd-i dilîr idi, sâir guzâtı 
dahi kendüye uydurup “ya gazâ ya şehâdet” deyü muhârebeler eyledi. Bir gün 
bir gece döğüşüp yelkenleri olmamağla aradan çıkmağa mecâl olmadı. Âkıbet 
birkaç âdem kalup anlar dahi kâfire esîr olmağı revâ görmeyüp döğüşü döğüşü 
şehîd oldular. Küffâr ise sağ ve soldan bu kadar gemi bi’l-âhıre fülk-i felek-pey-
keri garîk-ı lücce-i bahr eylediler. Serdâr-ı zafer-şi‘âr bu rezmden sonra donan-
mayla küffâr üzerine azm eylemişidi. Melâ‘în Suda Limanı’na girüp min-ba‘d 
baş göstermediler. Şa‘bânın yirmi altıncı günü (17 Ekim 1645) yine Hanya’ya 
gelüp gurre-i Ramazân-ı şerîfde (21 Ekim 1645) limandan çıkup Eğriboz’a 
geldiler. Beğlere ve askere icâzet verüp kendileri sa‘âdetle der-i devlete revâne 
olundu. [96a] Kapudan Paşa mukaddem iki kıt‘a kadırga ile gelüp rikâb-ı 
hümâyûna yüzler sürdükden sonra donanma-yı hümâyûn dahi Şevvâlin altıncı 
günü (25 Kasım 1645) Tersâne-i Âmire’ye dâhil oldu. Mukaddemâ Budin’den 
ma‘zûl Hüseyin Paşa, Girid muhâfazasına me’mûr olup Anabolu’ya vardıkda 
geçürmeğe ta‘yîn olunan on bir kıt‘a beğ gemileri yanaşup geçürdüler. Bun-
dan sonra Girid Cezîresi’nde niçe cengler olup karaya müteallık olan ahvâl 
bu kitâbda yazılmamağla Fezleke nâm târîhimizde anları tafsîl eyledik, beyân 
eyledik. Bu mahalde ancak deryâ seferleri zikr olunur.

Fasl-ı Tâsi‘

Girid Cezîresi’nde Hanya Fethinden Sonra 
Vâki‘ Olan Deryâ Seferleridir

Sefer-i Musa Paşa ve Mehmed Paşa 

Zilhiccede (Ocak-Şubat 1646) Yusuf  Paşa katl oldukdan sonra Vezîr Musa Paşa 
kapudan olup Vezîria‘zam Mehmed Paşa’dan mühr-i hümâyûn alınup donan-
ma serdârlığı ile Girid’e varmak emr olunmuşidi. Bin elli altı (1646) bahârında 
çıkup Boğaz’a vardıklarında mukaddemâ Saferin yirmi yedinci günü (14 Nisan 
1646) yirmi pâre kalyon ile küffâr gelüp Bozcaada hisârını muhâsara eylemiş-
ler idi. Der-i devletden yirmi kıt‘a kadırga dahi gönderilüp imdâda erişmek 
fermân olundukda hisârın barutu ve mühimmâtı [hâzır] bulunmayup limanda 
bulunan yolcu gemileri barutu ile bir iki gün ceng ederler. Rumeli Beğlerbeğisi 
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Küçük Hasan Paşa beş pâre kadırga ve bir mikdâr serdengecdi ile varup cezî-
reye er döküp ale’l-gafle hücûm [96b] edicek küffâr hisârı bırağup gemilerine 
firâr eyledi. Ve demir koparup Anadolu kenârlarına gitdiler. Hisâr bu tarîkla 
küffâr elinden kurtuldu.

Muhârebe-i Donanma 

Rebî‘ülâhırın onuncu günü (26 Mayıs 1646) donanma-yı hümâyûn Gelibo-
lu’dan kalkup küffârın yirmi altı pâre kalyonu Magariz Körfezi’nde sulanırken 
üzerine varup göründükde melâ‘în fuçıları bırağup yelken üzerine gelüp bir 
mikdâr denize çıkdıkda duhâ vakti cenge mübâşeret olundu. İkindi zamânına 
dek azîm top tüfeng cengi olup kâfir kapudanının gemisine bir top vardıkda 
sancağı ile direği düşüp suya beraber delinmiş iken cüst deprenüp garkdan 
kurtuldu. Ve birkaç gemileri dahi mecrûh olup küllî hasâret gördüler. Beri 
tarafdan dahi Kāsım Paşazâde gemisine bir top gelüp birkaç kürekçi düşüp ve 
sâyir gemilerden birer ikişer âdem düşdü. Ol mahal bir şedîd rûzgâr çıkmağla 
cezîre altına varıldı ve Girid’e teveccüh olundu. Mâh-ı mezbûrun yirmi üçünde 
(8 Haziran 1646) der-i devletden on kıt‘a kadırga ile Ahmed Paşa Karadeniz’e 
gitmiş iken gelüp ardlarınca imdâd gönderildi. Cumâdelûlânın yirmi sekizinde 
(12 Temmuz 1646) serdâr ve kapudan Hanya’ya varup Suda hisârını muhâ-
sara üzre iken Mehmed Paşa vefât etdi. Yüz kırk pâre gemi Hanya önünde 
muhâfazaya konulup limanun iki tarafından toplar kuruldu. Küffârın çekdirir 
ve burtun ve mavna makūlesi yüzden ziyâde sefâyini Suda imdâdına dönüp 
dururdu.

Zikr-i Keştî-i Ateş 

Receb ayınun ikinci günü (14 Ağustos 1646) Hanya hâricinde olan [97a] Ce-
zayir gemileri ve gayrı üzerine küffâr gemileri gelüp anlara ve kal‘aya bî-hadd 
toplar atup beri tarafdan dahi iki sâ‘at kadar top cengi oldukdan sonra içlerin-
den beş kıt‘a ateş gemisi barut ve kumbara ile mâl-â-mâl yelken edüp asker-i 
İslâm gemileri üzerine doğrulup karîb geldikde ateş gemisi idüğü ma‘lûm olup 
karadan biraz âdem on kadar palaşkerme ile varup uzakdan kanca ile gemiler 
üzerine gelmeden döndürüp bi-avnillâh zararsız ol gemiler yandı gitdi. On 
kadar gemileri dahi top ile mecrûh olup hasâretle döndüler. Suda hisârı bir 
yalın kaya üzerinde metîn kal‘a olup karadan yürüyüş mümkin olmayup liman 
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kenârında kurulan toplar ile ihrâc olunan donanma-yı küffâr hâric-i limanda 
top erişmez yerde yatup gece imdâd ederlerdi. Ve Suda Kal‘ası’nun her tara-
fından suya beraber azîm topları olmağla donanma yanaşmak mümkin değil 
idi. Andan fâriğ olup Girid’ün karasını fethe mübâşeret etdiler. Apokoron ve 
Resmo ve sâyir niçe kılâ‘ı az zamânda bi-avnillâh feth u teshîr olundu. Ve 
donanma-yı hümâyûn bu sâlde Tersâne-i Âmire’ye gelmeyüp taşrada kışlan-
mak fermân olundu. Kapudan Paşa zahîre nakli içün Rumeli yakasına varup 
Zilka‘denin yirmi dördünde (1 Ocak 1647) altmış pâre kadırga ve iki kalyon ve 
yirmi şayka hazîne ve zahîre nakl edüp Hanya Limanı’na gelmekle asker mes-
rûr olup Hüseyin Paşa dahi Kandiya muhâsarasına gitmeğe tedârük üzre idi.

Ceng ve şehâdet-i Musa Paşa 

Zemherîr içinde donanma gemileri [97b] Girid’e zahîre getürüp Hanya’da 
zehâyir ihrâc ederken bir azîm furtuna olup liman ağzında yatan gemilerden 
beş on pâre sefîne zahîresi ve halkı ile gark olup bâkīleri dahi halel-pezîr ol-
mağla Hanya Limanı’nda donanma gemileri meks ü ârâm mümkin olmayup 
Zilhiccenün on yedinci günü (24 Ocak 1647) Kapudan Paşa donanmayla girü 
Mora semtine salup Eğriboz önünde bir harbî kalyon gördükde birkaç kadırga 
ile bi’z-zât sarılup söyündürecek mahalde paşaya tüfeng fındığı isâbet edüp 
şehîd olıcak gāzîler gemiden el çeküp kadırgalar girü çekildiler. Küffâr bu es-
nâda fırsat bulup firâr etdi. Bu haber-i vahşet-eser der-i devlete vâsıl oldukda 
mansıb-ı kapudânî sâbıkā defterdâr olan diğer Musa Paşa’ya tevcîh olundu.

Kıssadan hisse budur ki kış eyyâmında donanma açık yerde yatmak mahz-ı 
hatâdır. Ve kapudanlar harbî gemiye çatmak ve sarılmak erlik değil kesr-i ırza 
sebebdir. Belki ırakdan durup askeri sürmek ve kullanmak gerekdir. Ve illâ baş 
gidicek ayak pây-dâr olmaz ve maslahat görülmez.

Sefer-i Musa Paşa-yı Sânî 

Bin elli yedide (1647) Musa Paşa Eğriboz’a varup mühimmât gördükden sonra 
ibtidâ Anadolu askerini Girid’e geçirmek içün Sakız’a varup Çeşme’de olan 
askeri ve harçlıkçıları gemilere almak sadedinde iken küffâr gemileri etrâfdan 
hücûm üzre olmağla karâr edemeyüp girü Eğriboz’a döndü. Karîb oldukda 
küffârın dokuz pâre burtunu Eğriboz Limanı’nı muhâsara eylediklerini haber 
alup Eğriboz’da olan [98a] Rumeli askerinden ve beş bin yeniçeriden bir 
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nefer almadan ve Cezayir ve Tunus gemilerin limandan çıkarmadın Girid’e 
dönüp asker-i İslâm Resmo hâricinde muntazır iken Rebî‘ülâhırın yirmi bi-
rinci günü (26 Mayıs 1647) dâhil olup ancak iki yüz kadar beldâr ve lağımcı 
ve biraz mühimmât getürüp sâyiri Sakız’da ve Eğriboz’da kaldı. Çün kapudan 
sıfru’l-yed Girid’e vardıkda Serdâr Hüseyin Paşa mezbûra itâb ve azar etmekle 
yetmiş pâre kadırga alup Rumeli askerin Eğriboz’dan Girid’e nakl içün Ana-
bolu’ya varup askeri ol mahalle da‘vet ve gemilere almağa sa‘y u himmet üzre 
iken Cumâdelûlânun sekizinci günü (11 Haziran 1647) küffâr on bir burtun ve 
dört pâre mavuna ve yirmi dört çekdirir ile gelüp hâric-i limanda lenger-endâz 
oldu. Donanma-yı hümâyûn anda mahsûr olup asker karadan gelmiş iken taş-
ra çıkmağa mecâl olmamağla vâki‘ hâl der-i devlete arz olundukda müşâvere 
olunup vüzerâdan Dâmâd Fazlı Paşa ser-asker ta‘yîn ve birkaç kıt‘a kalyon ile 
Sakız üzerinden Girid’e gitmek fermân olundu. Bu esnâda Anadolu askerinin 
zahîre gemileri Sakız kurbünde yaturken küffâr ale’l-gafle üzerlerine gelüp 
cümlesini ahz ve ihrâk eyledi. Asker taşrada Şa‘bân Paşa ile bakakalup küffâr 
çekildi gitdi.

Sefer-i Fazlı Paşa 

Cumâdelâhırede (Temmuz 1647) Paşa-yı mezbûr kapudan olup beş bin ye-
niçeri ve otuz kıt‘a kadırga ile çıkup [98b] evâhır-ı şehrde (23 Temmuz-1 
Ağustos 1647) Sakız’a varup istîcâr olunan on pâre burtun ile anda cem‘ olup 
Anadolu askerini Çeşme’den gemilere aldı. Der-i devletden müceddeden irsâl 
olunan altı pâre kadırgaya muntazır ve Girid’e salmağa müheyyâ ve hâzır 
iken Anabolu’da yatan küffâr gemilerinden altı pâre Malta gemisi ve dört 
kalyon ayrılup Recebin on yedisinde (18 Ağustos 1647) Sakız’a geldiklerinde 
sefâyin-i islâmiyye dahi ale’s-sabâh limandan çıkup küffârı topa tutdular. Ta-
rafeynden hayli top ve tüfeng cengi olup dûd-ı kebûd âsumâna erdi. Gurûba 
dek ceng mümted olup ahşam ericek küffâr-ı hâksâr çekilüp gitmekle sâlim ve 
gānim dönüp limana girdiler. Bâkī sefâyin-i küffâr dahi Anabolu’da hareket 
üzre olmağla limanda yatan kadırgalar dahi fırsat bulup çıkdılar. Ve Sakız’da 
Kapudan Paşa yanına gelüp cem‘ oldukdan sonra Girid’e saldılar. Şa‘bânun 
yirmi sekizinde (28 Eylül 1647) selâmet ile Hanya Limanı’na varmağla asker-i 
İslâm kuvvet bulup, mukaddemâ karada küffârı bozmuşlaridi, Kandiya muhâ-
sarasına gitdiler. Rumeli askeri geçmeyüp ancak Anadolu kenârında bulunan 
asker ve yeniçeri ve bir mikdâr cebehâne ve zahîre Girid’e vâsıl oldu. Küffâr 
donanması dahi Kandiya önüne varup muhâfaza etmekle toplar karadan nakl 
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olunup donanma-yı hümâyûn vaktiyle Ramazân-ı şerîfin sekizinde (7 Ekim 
1647) dönüp evâhırında (19-29 Ekim 1647) Tersâne-i Âmire’ye dâhil oldular.

Sefer-i Ammâroğlu 

Bin elli yedi Zilka‘desinde (Kasım-Aralık 1647) Fazlı Paşa ma‘zûl olup Tersâne 
Kethüdâsı Ammâroğlu hünkâr hocasına142 [99a] intisâb etmekle kapudan 
olmuşidi. Elli sekiz Muharreminde (Ocak-Şubat 1648) “küffâr donanması elli 
yedi pâre sefîne Sakız tevâbi‘inden İbsara adası’na geldikde bir şedîd rûzgâr ve 
furtuna zuhûr edüp on sekiz kıt‘ası münkesir ve helâk oldu” deyü Sakız monlâ-
sı der-i devlete arz eylemişidi. Girid’de asker-i İslâm Kandiya muhâsarasıyçün 
donanmaya muntazır olup gelmeyince yapışmadıkları küffârın ma‘lûmu olıcak 
donanma çıkmamağa tedârük gördü.

Lenger-endâzî-i Sefâyin-i Küffâr der-Boğazhisâr 

Umûm üzre fırak-ı Nasârâ ekser deryâ kenârlarında olmağla coğrafya fenni-
ne mukayyed olup deryâ ilmini tahsîlde ihmâli revâ görmediklerinden gayrı 
Venedik tâyifesi Devlet-i Aliyye civârında olmağla “vakt-i hâcetde iktizâ eder” 
deyü korunmak maslahatı içün fünûn-ı mezkûreye ziyâde iştigāl eder âdemleri 
olup anlar delâletiyle bu seferlerde amel ederlerdi. Bu def‘a cümle kalyon ve 
mavnaları Boğaz’a gelüp donanma-yı hümâyûnu çıkarmamak maslahatı içün 
taşrada lenger-endâz oldular. Kapudan Paşa dahi bin elli sekiz Rebî‘ülâhırının 
on ikinci günü (6 Mayıs 1648) donanmayla çıkup vâfir asker ve mühimmât 
yüklenüp hisâra vardıkda küffâr kalyonları güzergâhı sedd etmekle çıkamayup 
hisârda kalıcak zarûrî karadan ba‘zı mühimmât yüklenüp taşrada beğ gemileri 
ile Girid’e gönderildi. Cumâdelâhırenin sekizinci günü (30 Haziran 1648) 
beğler Hanya Kal‘ası’na varup kapudandan mektûb iletdiler ki “donanma 
gemileri Boğaz’dan [99b] çıkmak mümkin olmamağla bir kıst mevâcib ve 
dört yüz [yetmiş] lağımcı irsâl olundu” demekle asker me’yûs oldular. Zîrâ 
mukaddemâ haber varup “donanma ile azîm mühimmât, hazîne ve asker irsâl 
olunup an-karîb varmak üzredir” deyü defter gönderilmişidi. Ne hâl ise asker-i 

142 Diğer nüshalarda [Cinci Hoca’ya] yazılı (Müteferrika, vr. 57a; TSMK, R. 1189, vr. 213b; TSMK, 
R. 1190, vr. 110b; TSMK, R. 1193, vr. 69b; TSMK, R. 1194, vr. 84a; TSMK, R. 1195, vr. 89a; 
Mihrişah Sultan, nr. 304, vr. 62a; Lala İsmail, nr. 310, vr.88a).
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İslâm gayrete gelüp Kandiya fethine ikdâm etdiler. Müyesser olmadı. Defa‘âtle 
yürüyüşler etdiler. Bir gün Ak Tabya’dan küffâr beden başına çıkup “sizinle 
sözümüz vardır, hisârı şimden sonra verürüz” deyü ahşama dek söyleşdiler. 
Yarın âdem çıkar, sulh mukarrerdir dediler. Ol gece on yedi çekdirme ve sekiz 
kalyon ile imdâd ve zahîre geldiğinden gayrı Malta ve Duka ve Papa gemileri, 
yirmi bir çekdirme dahi der-akab limana gelmek ile asker-i İslâm me’yûs ol-
dular. Deryâda donanmamız yokdur ki imdâdı men‘ eyleyeler. İmdi bir hisârın 
imdâdı geldikçe fethi müşkildir. Ol ecilden bu zamâna kaldı. Kapudan Am-
mâroğlu vâki‘ hâli der-i devlete arz eyleyüp küffâr gemilerini Boğaz’dan kal-
dırmak içün balyemez toplar irsâl olundu. Ve Cumâdelûlâ evâhırında (12-22 
Haziran 1648) kapudan-ı mezbûr katline taraf-ı saltanatdan âdem gönderilüp 
Boğaz’da kapanmak töhmeti ile izâle olundu. Ve mansıb-ı kapudânî Ahmed 
Paşa’ya verildi.

Sefer-i Ahmed Paşa ve ihdâs-ı Kalyon 

Bin elli sekiz Recebinde (Temmuz-Ağustos 1648) cülûs-ı hümâyûn vâki‘ ol-
dukdan sonra Vezîria‘zam Koca Mehmed Paşa tedbîr-i umûrda kıyâm edüp 
donanma ahvâli müşâvere olundukda ba‘zı kimseler [100a] “çünki küffâr 
kalyonlar ile deryâda gezüp ceng esnâsında rûzgâr ile kullanup kadırgayı 
çiğnedir. Lâ-cerem donanma-yı hümâyûn, önünden savulmak lâzım geldi-
ğinden gayrı gelüp Boğaz’da lenger bırağup sedd-i râh eder. Kadırgalar ile 
mukāvemet olunmaz. Beri tarafda dahi kalyon tedârük olunmak gerekdir ki 
kalyona kalyon ile varıla” deyü kalyonlar binâsını ma‘kūl gördüler. Ol zamân 
Şeyhülislâm Abdürrahîm Efendi fakīri da‘vet ve bu bâbda meşveret edüp “se-
lefde Âl-i Osman kapudanları kalyon ile deryâya sefer etdiler mi” deyü suâl ey-
ledikde “kütüb-i tevârîhde Kıbrıs ve Halkulvâd fethi gibi büyük seferlere azîm 
donanmalar gidüp asker ve top ve mühimmât nakli içün kalyon ve burtun ve 
sâyir sefâyin envâ‘ını götürdükleri mastûrdur. Lâkin mahsûs deryâ cengi cümle 
kadırga ve mavuna ile olagelmişdir. Hayreddin Paşa yüz dört pâre kadırga ile 
küffârın bu denlü kalyon ve çekdirire karşu durup ceng eyledi ve gālib geldi. 
Lâkin iktizâ etdi derlerse gemi yapmak hüner değildir, top ve mühimmâtını 
tekmîlden sonra kullanur mâhir gemiciler ve topçular tedârük edinüz” demiş 
idim. Merhûm “nefsü’l-emr söz budur” deyü takayyüd ve ihtimâm etmişidi. 
Muvaffak olamadılar.
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reften-i Donanma-yı Hümâyûn be-Deryâ ve Muhârebe 

Bin elli dokuz Rebî‘ülâhırında (Nisan-Mayıs 1649) Venedik balyozları habs ve 
nefy olunup azîm donanma tertîbine takayyüd etdiler. Kifâyet mikdârı çekdirir 
ve burtun tedârük olunup mühimmâtı tekmîlden sonra mâh-ı mezbûrun [100b] 
on sekizinde (1 Mayıs 1649) çıkup Boğaz’a doğru gitdiler. Mağrib’e dahi yüz 
yirmi bin guruş gönderilüp gemileri da‘vet olundu. Bosna eyâletinden [munfasıl] 
Derviş Mehmed Paşa karadan Boğaz’a varup Rumeli kenârında toplar kurdu. 
Mâh-ı mezbûrun yirmi üçüncü günü (6 Mayıs 1649) donanma-yı hümâyûn ol 
mahalle vardıkda topları lenger-endâz olup yatan küffâr kalyonlarına havâle edi-
cek gemiler yerinden kalkup Anadolu kenârına sıkılmak ile yol açılup donanma 
gemileri selâmet ile geçdiler. Ancak metris önünde iki pâre gemi oturmuş idi. 
Bozcaada ardına dolaşdıkda küffâra âr lâhık olup yelken edüp ardlarınca çıkup 
gitdi. Ol mahalde dört beş sâ‘at toplaşup kalyonlar çekdirire ayak-dâş olmamağ-
la yedeğe alınmış idi. Kâfirin bir iki kalyonu orsa rîz ile kalyonlara mukābil gelüp 
bi-avnillâh muvâfık rûzgâr muvâfakatiyle zafer bulmayup ayrıldı. Ve bu muhâ-
rebede bir mikdâr guzât şehîd olup vakt-i asrda [Bozcaada karşısında] deryâ 
beğleri dahi erişüp cümlesi bir yerden revâne oldular.

Muhârebe der-Liman-ı Foça 

Donanma Anadolu kenârında Karacafoça Limanı’na varup hisârın sağ cânibi 
mahfûz ve masûn iken hisâr dizdârı “top önünde yatmak ma‘kūl değildir” de-
miş iken Kapudan Paşa mütemerrid, hod-re’y olmağla sol cânibde hisâr önüne 
yatup beğ gemileri dahi ba‘zı mesâlih içün Midilli tarafına gitdiler. Bu esnâda 
vakt-i zuhrda küffâr limana hücûm edüp Kapudan Paşa dahi baştarda ve ye-
deği ile meydâna çıkup gelen küffâr gemileriyle azîm ceng eyleyüp [101a] 
paşa etbâ‘ı baştarda ile ceng eden geminün üzerine hücûm etdiklerinde küffârı 
anbara girüp ateş verdiler. Kapudan Paşa yedeği sığda ol gemiye ilişmek ile 
tahlîs mümkin olmayup ikisi dahi yandı. İçinde olanlar denize döküldüler. Küf-
fâr fırsat bulup üç burtun ve bir çekdirir alup yedekledi götürdü. Ve bir kadırga 
forsası çekdirüp kapudanı ile küffâra mülhak oldu. Bu denlü hasâretden sonra 
çekilüp liman ağzına gitdiler. Kapudan dahi baştarda ile kal‘a dibine gelüp 
baka kaldı. Beğ gemileri geldikden sonra çıkup Girid’e gitdiler.

Kıssadan hisse budur ki, donanma bir limana girdikde karavulsuz yatmaya 
ve emîn yer dururken mağrûrâne gayrı yerde yatmak hüner değildir. Netîcesi 
buna mü’eddî olur.
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şehâdet-i Kapudan der-Muhâsara-i Suda 

Cezayir ve Tunus ve Trablus ve Mısır’dan navlun ile tutulan burtunlar do-
nanma ile bir yere gelüp mecmû‘u Kandiya altına vardıklarında Kapudan 
Paşa, gemileri kenâra yanaşdırmayup deryâdan ve sâyir asker karadan ittifâkla 
Kandiya kurbünde vâki‘ bir küçük hisârı muhâsara ve feth etdikden sonra 
Hüseyin Paşa ile aralarında burûdet vâki‘ olup top ve imdâd talep olundukda 
“biz deryâya me’mûruz” deyü vermeyüp ol esnâda küffâr gemileri dahi görün-
mekle üzerlerine varup biraz toplaşdıkdan sonra ayrılup Hanya’ya gitdi. Ba‘zı 
gemiler sulanmağla kalafat ederken kırk elli kadar kayıklara levend yazup ken-
di karadan [101b] Amâsiyye Beği Ahmed Paşa yanına gelüp Suda Kal‘ası’nı 
kayıklarla teshîr tasavvurunda olup hücûm ve ikdâm üzre iken kal‘adan bir top 
gelüp başını götürmekle Recebin on sekizinci günü (28 Temmuz 1649) şehîd 
oldu. Kayıklar dönüp Hanya’ya geldiler.

Kıssadan hisse budur ki, bunun gibi sa‘b ve metîn hisârı tedâbîr-i vâhiye ile 
teshîr sevdâsına düşüp kayıklar ile varmak hamâkatdir. Husûs-ı mezbûr ba‘zı 
kibârın Boğaz’da yatan kalyonlara vâfir kayıklar varsa dibini deler, feth ederdi 
dediklerine benzer. Bu vak‘a haberi Hüseyin Paşa’ya vardıkda donanmaya ka-
pudan lâzım olmağla Rumeli Beğlerbeğisi Bıyıklı Mustafa Paşa’ya emir verüp 
gemilere gönderdi. Ve kapudanlık mezbûra olmak bâbında der-i devlete arz 
gönderüp mûcebince tevcîh olundu.

Sefer-i Haydar Ağazâde 

Bin elli dokuz Şevvâlinün üçüncü günü (10 Ekim 1649) Âsitâne’de Mısır’dan 
ma‘zûl Haydar Ağazâde Mehmed Paşa ocakdan olmak ile kapudan olup 
ocakdan sekbânbaşı Kör Hüseyin Ağa ile Girid’e me’mûr oldular. Mâh-ı mez-
bûrun sekizinci günü (15 Ekim 1649) iki kadırga ile çıkup gitdiler. Zilka‘denin 
yirmi sekizinde (3 Aralık 1649) varup vâsıl oldular. Birkaç günden sonra dö-
nüp donanma-yı hümâyûn gemilerini Tersâne-i Âmire’ye getürdü. Bin altmış 
Rebî‘ülâhırının on ikinci günü (14 Nisan 1650) Boğaz’a yirmi kalyon ve sekiz 
çekdirir ve iki mavna ile küffâr-ı hâksâr gelüp vüzerâdan Ankebût Ahmed Paşa 
muhâfazaya gönderildi. Cumâdelûlânın beşinci günü (6 Mayıs 1650) Kapudan 
Paşa dahi donanma-yı hümâyûnla [102a] İstanbul’dan çıkup Boğaz’a doğru 
gitmişidi. Çıkmak müyesser olmadı. Karadan küffâr gemilerine ba‘zı mertebe 
toplar havâle eylediler. Çokluk kâr eylemeyüp belki küffâr kal‘aya yakın gelüp 
vâfir toplar atdı. Tekrâr Âsitâne’den birkaç oda ve asker gönderilüp karadan 
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vardılar. Abdurrahmân Paşa Anadolu’dan varup küffâr gemilerini bir kenâra 
kaldırdılar. Lâkin donanma askeri perâkende olup ekser gemiler bozulmağla 
yirmi beş kadırga tekmîl olunup “göçdür” deyü nidâ olundukça girü çıkmağa 
ikdâm olunmayup tevakkuf  ederlerdi. Bi’l-âhıre Boğaz’dan geçilmek ber-taraf 
olup Recebde (Haziran-Temmuz 1650) Kapudan Paşa gemiden çıkup karadan 
beğler gemilerine girüp mümkin olduğu mertebe biraz mühimmât ile Girid’e 
gitdi. Varup asker ve zahîre ihrâc ederken bir iki kâfir gemisi görünmekle 
deryâya açılup askerin kimi gemide kaldı. Taşra çıkanlar dahi zahîre alama-
dılar. Dönüp Sakız’a geldi. Evvel-i bahârda mükemmel donanma çıkarmak 
esbâbına şurû‘ olunup Recebin yirmi üçünde (22 Temmuz 1650) yirmi otuz 
kalyon ve burtun binâsı içün fermân-ı âlî sudûr edüp iskeleler de kurdular. Ve 
Girid’den ulak gelüp Todori Kal‘ası’nı ale’l-gafle kâfir basup aldığını haber 
verdi. Şevvâlin on birinde (7 Ekim 1650) Kapudan Haydar Ağazâde ma‘zûl 
olup yeri bi’l-fi‘l Rodos beği olan Hüsâm Beğzâde Ali Paşa’ya verilmek münâ-
sib görüldü.

Sefer-i Ali Paşa 

Bin altmış Zilka‘desinin sekizinde (2 Kasım 1650) üç sene Girid muhâfazası 
şartıyla bin nefer sipâhî yazılup sağ ulûfeci ve sol gurebâ bölükleri ve dört oda 
ve çavuşlar ve zu‘amâ tahmînen dört bin kadar [102b] asker me’mûr olup 
kış içinde imdâd lâzım gelmeğin Kapudan Paşa zikr olunan askeri alup mâh-ı 
mezbûrun on sekizinci günü (12 Kasım 1650) kendi gemisine binüp on sekiz 
kıt‘a kadırga ile Akdeniz’e revâne oldu. Taşrada ba‘zı beğ gemileri dahi gelüp 
Sakız’a, andan Muharremin dokuzunda (2 Ocak 1651) Girid’e varup Aya-
kasra nâm limanda asr vaktinde yanaşup ahşama dek bu kadar askeri kenâra 
çıkardıkdan sonra selâmet ile dönüp geldiği azîm ni‘met add olundu. Nefsinde 
vakitsiz beş on gün içinde bu vechile donanma çıkduğu ma‘hûd değil idi. Tey-
sîr-i ilâhî ile vücûda geldi.

Vak‘a-i Kalyon 

Sadrıa‘zam Melek Ahmed Paşa Bağçekapusu’nda bir azîm kalyon binâsına 
şurû‘ etmişidi. Biraz tekellüf  olunup güzergâhda olmağla nazara uğrayup 
“bunun gibi kalyon görülmemişdir” deyü lâf  u güzâf  erbâbı diline düşdü. Bin 
altmış bir Cumâdelûlâsının yirmi beşinde (16 Mayıs 1651) Pazar ertesi tamâm 
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olup a‘yân u erkân mu‘tâd üzre du‘â ve senâ ile indürürken ba‘zı esbâbda 
kusûr olmağla iki yanına devrilüp nısfından ziyâde su aldı. Gemilerle yanından 
muhkem bend edüp niçe zamân çıkarmağa sa‘y etdiler. Mecâl olmayup bi’l-â-
hıre üstü bozuldu. Halk niçe kīl u kāl ile bed-fâl etdiler.

Sefer-i Sânî-i Ali Paşa 

Bin altmış bir Cumâdelâhıresinde (Mayıs-Haziran 1651) gemiler mühim-
mâtı tekmîl olunup sekiz yüz nefer bölük halkı ve yirmi dört oda neferi ile ve 
Anadolu Beğlerbeğisi Ahmed Paşa eyâletiyle ve askeri ve sâyir me’mûr olan 
paşalar ve beğler gelüp kalyonlara yerleşdikden sonra mâh-ı mezbûrun yirmi 
üçüncü günü (13 Haziran 1651) otuz pâre kalyon ve otuz sekiz kadırga ve altı 
mavna ile [103a] Kapudan Paşa Beşiktaş’a çıkup bir iki gün ârâmdan sonra 
Akdeniz’e saldı. Bu def‘a Boğaz’da küffâr gemileri olmamağla mâh-ı Recebde 
(Haziran-Temmuz 1651) Sakız’a varup beğ gemileri ve sâyiri mecmû‘u bir 
yere gelüp yüz elli pâre gemi azîm donanma ve cem‘iyyet ile Recebin on ikinci 
günü (1 Temmuz 1651) Girid’e saldılar.

Muhârebe-i nakşa 

Bir muvâfık rûzgâr ile mecmû‘-ı sefâyin-i İslâm yelken açup giderken Girid’e 
karîb Santoron nâm cezîre yanına vardıklarında küffâr-ı hâksâr gemileri zâ-
hir olup ol gün hayli top ve tüfeng cengi etdiler. Asker-i İslâm tarafı gālibâne 
yürüyüp küffâra inkisâr görünmüş idi. Ahşam erişüp ayrılaşdılar. “Mahall-i 
mezbûrdan Girid yüz mîl kadar mesâfe olmağla ceng iktizâ ederse suları 
yokdur” deyü girü dönüp Nakşa Bara adalarına sulanmak içün sabâh olun-
ca gitdiler. Küffâr dahi ardlarına düşüp sefâyin-i ehl-i İslâm limana girdikde 
küffâr taşra bir kenâra yanaşmış idi. Donanma halkı sulanup gaflet ile birer 
ikişer limandan yola girmeğe çıkarken küffâr-ı hâksâr İslâm gemileri üzerine 
gelüp hücûm eyledikde Kapudan Paşa baştarda ile çok ceng edüp beğler ve 
sâyir çekdirir her biri bir yerden bakup sâhib çıkmak müşkil, aslâ [103b] mu-
kayyed olmadılar. Ve kadırgalar yedeğinde olan kalyonları bırağup çekildiler 
gitdiler. Kimi dahi gayret edüp ne hâl ise biraz sürdü. Kapudan Paşa ise küffâr 
ortasında kalup nâ-çâr ceng ederek bî-tâb olmuş iken oğlu yetişüp baştardayı 
yedeğe alup çıkardı. Ve inhizâm şeklinde bir hâl olup ol mahalden çekildi gitdi. 
Rûzgâr olmamağla yerinde kalan kalyonlara küffâr sarılup cümleden Anadolu 
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Beğlerbeğisi Ahmed Paşa, kalyonunda ceng ederek şehîd olup kalyonu yandı. 
Altı pâre kalyon ve bir mavuna askerini küffâr söyündürüp yedeğe aldı. Ve bir 
iki kalyon dahi kenâra karîb olmak ile halkı karaya dökülüp yandı. Bu denlü 
hasâretden sonra küffâr çekilüp Girid’e gitdiler. Kandiya hisârı bu def‘a içerü-
den verilmek tahmîn olunur iken altı pâre kalyonu ser-nigûn bayraklar ile hisâr 
önünden geçirüp İstandiya adası’nda lenger-endâz olıcak bu denlü cebehâne 
ve dört yüz kadar top ve mühimmât ellerine girüp kuvvet bulmağla imtinâ‘ 
makāmında durdular. Kapudan Paşa ise bir zamân Rodos’da eğlenüp ba‘dehû 
Girid’e vardıkdan sonra der-i devlete gelüp i‘tizâr etdi.

Sefer-i Sâlis-i Ali Paşa 

Üçüncü def‘a bin altmış iki Cumâdelâhıresi evâyilinde (10-19 Mayıs 1652) 
[104a] donanma-yı hümâyûn ile Akdeniz’e teveccüh etmişidi. Küffâr gemi-
leri Boğaz’a gelmekle çıkılmayup Kapudan Paşa sekiz pâre kadırgayı taşra 
gönderdi. Bir karanu gecede küffâr Anadolu kenârında yaturken deve katarı 
olup geçdiler, duymadı. Kapudan Paşa dahi karadan Midillü karşusuna va-
rup gemiye girdi. Sakız’a varup İstendil adasını gāret içün gitmiş iken küffâr 
hücûm edüp girü Sakız’a döndü. Karabatak Beğ girüde bulunmağla alınup 
Malta kâfirlerine esîr olmuşdu. Sonra bir büyük kâfir bedel verilüp çıkarıldı. 
Bu sâl evâyilinde (Aralık 1651-Mart 1652) Vezîria‘zam Gürcü Mehmed Paşa 
iki bin nefer sipâhî yazup yedi pâre gemiyle imdâd göndermişidi. Ve hisâr-
dan taşra küffâr gemilerini men‘ içün iki hisâr dahi binâ olunmak defa‘âtle 
müşâvere olunup “yapıldığı takdîrde ikisinin topu ortaya ancak yetişür ve men‘ 
eylemez” deyü girü ferâgat olundu. Kapudan Paşaya ol esnâda Mora Sancağı 
verilüp yerine Şevvâlin yirmi dokuzuncu günü (3 Ekim 1652) Derviş Mehmed 
Paşa kapudan olup tedârük üzre iken bin altmış üç Rebî‘ülâhırının yirminci 
günü (20 Mart 1653) sadâret-ı uzmâ sadrına geçdi. Mansıb-ı kapudânî Sivas 
eyâletinden munfasıl Çavuşzâde Mehmed Paşa’ya verildi.

Sefer-i Mehmed Paşa 

Bin altmış üç (1652-53) bahârında Paşa-yı mûmâ-ileyh donanma-yı hümâyûn 
ile çıkup Boğaz’ı hâlî bulup Girid’e vardı. Hanya’da dört gün [104b] ârâm-
dan sonra on iki pâre beğ gemisine top ve cebehâne koyup cezîrenin cenûb 
tarafında kenârda Selene nâm hisâra varup halkı itâ‘at sûretinde serkeş küffâr 
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olmağla mâh-ı Şa‘bânın yirmi dördüncü günü (20 Temmuz 1653) dört pâre 
topla muhâsara ve feth eyledi. Hüseyin Paşa tarafından “mezbûr kal‘a halkı 
mutî‘ harâc-güzâr idi” deyü i‘tirâz olunup Kapudan Paşa dönüp Rodos’a 
vardıkda küffâr donanması gelüp bir zamân limanda muhâsara eyledi. Bu sâl 
evâyilinde (Aralık 1652-Mart 1653) Venedik elçisi gelmişidi. Kelâmında meâl 
olmamağla Edirne’ye nefy ve habs olundu. Ba‘dehû Budin Beğlerbeğisi Vezîr 
Murad Paşa bin altmış dört Muharreminde (Kasım-Aralık 1653) der-i devlete 
gelüp kapudan oldu.

Sefer-i Murad Paşa 

Bin altmış dört (1654) senesinde kānûn üzre tekmîl-i mühimmâtdan sonra 
Cumâdelâhırenin yirmi birinci günü (9 Mayıs 1654) donanma-yı hümâyûn 
ile Paşa-yı mûmâ-ileyh çıkup dördüncü günü (12 Mayıs 1654) Boğazhisâr’a 
vardıkda küffâr-ı hâksâr kalyonları ve mavunaları taşrada yatmağla muhârebe 
lâzım gelüp ertesi kalyonları ileri, ardınca mavnalar, dahi ardınca çekdirir dizi-
lüp rûzgârlı havada ale’s-sabâh ceng-i harbî çalınup Boğaz’dan taşra yürüdüler. 
Tamâm çatmağa karîb oldukda Kapudan Paşa hilâf-ı kānûn bir firkateye girüp 
gemiler ardından asker sürücü gibi sürdü. [105a] Tarafeynden toplar atılup 
dûd-ı kebûd âsumânı kaplayup evvelâ kalyonlar kapudanı olan Emîr Kapudan 
küffârın patrona143 kalyonuna sarılup üç sâ‘at kadar azîm ceng eyledi. İçinde 
olan askerden çok kimse şehîd ve mecrûh olup iş işden geçicek gemiye ateş 
verdiler. Ve içinde sağ kalan küffâr deryâya dökülüp firkateler ile deryâdan 
devşürdüler. Ve İskenderiyeli Mehmed Kapudan dahi bir kalyona sarılup ol 
kadar ceng eyledi ki ta‘bîri vasfa gelmez. Bi’l-âhıre kapudan-ı mezbûr düşüp 
küffâr-ı hâksâr dahi me’yûs olıcak kendi kalyonlarını ateşe urdular. Bu kerre 
bizim kalyon dahi ayrılmağa çâre ve imkân olmayup ikisi dahi yandı. Ba‘dehû 
beri tarafdan patrona kalyon, küffâr kapudanı kalyonuna sarılup ve küffârın 
Körfez kapudanı, kadırgası yedeğinde iki harbî gemiler ile gelüp hücûm edicek 
sefâyin-i ehl-i İslâm bunları Rumeli kenârına sıkup ol mahalde küffâr demür 
bırakdı. Ve patrona kalyon karaya yaklaşmışidi. Havf  edüp anlardan ayrılup 
sâyir gemileri toplamağa gitdi. Ve mavnalar dahi küffârın mavnalarını ardından 
toplayup birinin tirinketesini düşürdükde derhâl çatup ardınca yedek [105b] 
dahi vardıkda kabz olunup min-ba‘d küffâr karârı firâra tebdîl etdiler. Kapudan 

143 Derkenar: “Patrona Talyan lügatinde baş ma‘nâsınadır”.
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Paşa baştardaya gelüp kenârda demir koyan kapudan kalyonu üzerine vardılar. 
Ol mahalde deryâ beğleri dahi gelüp Körfez kapudanı yedeğini topa tutup 
pâre pâre etdiler. Küffâr ana dahi ateş verüp yakdı. Kalyon dahi demirin kesüp 
rûzgâr şedîd olmağla firâr etdi. Ardından iki yüz kadar top urdular. Yelken ve 
alat perîşân bir hâl üzre gitdi. Yalnız Kapudan Paşanın iç huddâmından dört 
nefer düşüp küffâr donanması İmroz cânibine çekildi. Donanma-yı hümâyûn 
eski İstanbul önüne varup Tunus ve Mısır kalyonları dahi anda geldiler. Bozca-
ada’ya varup Poyraz Limanı’nda üç gün eğlenüp ba‘zı şühedâ namâzın kılup 
ve defn etdiler. Sakız’a varıldıkda on bir Cezayir kalyonu gelüp mülhak oldu. 
Ba‘dehû İskiri’den Eğriboz üzerine giderken küffâr donanması Değirmenlik’de 
olduğu haber alınmağla İstendil adasına varıldı. 

Gāret-i Cezîre-i istendil 

Mukaddemâ yolda Ligorna korsanı kalyonu ardınca beğ gemileri sürüp cezîre 
kenârında yakmışlaridi. Ahşama karîb cezîreye varıldıkda [gemilerden] biraz 
asker çıkup Seydi Ahmed Paşa bunlara baş u buğ ta‘yîn olunup nısfu’l-leylde 
hisârın etrâfını muhâsara ve karyelerini gāret ve ihrâk edüp iki gün ve iki gece 
bir vechile tahrîb etdiler ki vasfa gelmez. Ol tarafda şenlikden eser kalmadı. 
Halkının ekseri kal‘aya kapanmışdı. Üçüncü günü cümle asker gemilere girüp 
revâne oldular.

Muhârebe-i Sâniye 

Değirmenlik’e [106a] vardıkda re‘âyâ gelüp küffâr donanması cezîrenin alt 
yanında olduğunu haber vericek ol gece deryâda yatılup ertesi Recebin yirmi 
altıncı günü (12 Haziran 1654) sabâh küffâr donanması görünüp öyleden mu-
kaddem mukābele olundu. Azîm top cengi olup rûzgârın şiddetinden çatmak 
mümkin olmadı. Ahşama karîb iki donanma biri birinden ayrılup birer tarafa 
gitdiler. Seydi Ahmed Paşa kalyonu cengde küffâr donanması içine uğrayup 
cengle geçüp rûzgâr şedîd olmağla dönüp donanmaya gelmek mümkin ol-
mayup Menekşe cânibine gitdi. Kapudan Paşa Sakız’a, andan Foça’ya varup 
kalyonları ve mavnaları anda koyup elli kadar kadırga ile Rumeli kenârını sı-
yırdup Eğriboz’da Ahmed Paşa dahi gelüp Çuka ve Kefalonya adalarını gārete 
gitmek murâd olunduğunu küffâr duymağla ol semtleri muhâfazaya gitdiler. 
Andan ferâgat olunup girü İstendil adasının şarkīsine Şa‘bânın yirmi altıncı 
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günü (12 Temmuz 1654) er döküp tahrîb etdiler. İki günden sonra girü Sa-
kız’a gelindi. Anda Tunus’dan beş pâre kalyata geldi. Ba‘dehû Karaca Foça’da 
gemi yağlandıkdan sonra çıkup Midilli ve İmroz’dan Selânik’e gitdiler. Koloz 
ve İsketoz’dan dönüp Şevvâlin on dördüncü günü (28 Ağustos 1654) Sakız’a 
geldikde Mağrib gemilerine icâzet verüp üçüncü günü Girid’e teveccüh etdi. 
Nakşa, Bara üzerinden giderken bir harbî kalyon haber alınup dokuz pâre beğ 
gemileri ile Abdi Paşa üzerine gönderildi. Santoron kurbünde bir şarâb gemi-
si bulunup harbî olmağla küffârı taşra firâr edüp bırakdılar. Ve mukaddemâ 
giden gemiler [106b] kalyonu bulup almışlar, iki tarafdan yirmi otuz kimse 
düşüp biraz dahi mecrûh, kalyonu yedekde getürdüler. Evvel alınan gemi ile 
Bodrum hisârına gönderilüp ertesi Kandiya önüne varıldı. Azîm şenlikler ile 
çay önünde demir bırağup ahşamısı Hüseyin Paşa gelüp kapudan ile görüşdü. 
Yatsu zamânı Murad Paşa girü baştardaya girüp revâne oldu. Kerpe semtine 
varılup Zilka‘de gurresinde (13 Eylül 1654) Rodos’a varup Mısır beği Felemenk 
gemisiyle gelürken Meyis’de iki pâre harbî korsan kalyonuna râst gelüp iki sâ‘at 
ceng eyledüğü haber alınup yedi pâre beğ gemileri irsâl olunup mezbûr kalyo-
nu yedeğe alup getürdüler. İçinde ancak dokuz âdem kalmış, bâkīsi düşmüş ve 
kalyon topdan delük delük olmuş. Abdi Paşa on pâre kadırga ile adalar arasını 
devre gidüp Kapudan Paşa mâh-ı mezbûrun yirmi birinde (3 Ekim 1654) Ro-
dos’dan çıkup Susam ve Sakız üzerinden İzmir’de bayramı edüp Sakız’da Abdi 
Paşa da geldi. Boğaz’dan geçilüp Gelibolu’da deryâ beğlerine icâzet verildi. 
Zilhiccenün yirminci günü (1 Kasım 1654) Tersâne-i Âmire’ye gelüp iltifât-ı 
şehriyârîye mazhar oldu. Ba‘dehû İbşir Paşa vak‘asında ikinci def‘a mühr-i 
hümâyûn verildi.

Sefer-i Mustafa Paşa 

Bin altmış beş Recebinin on beşinci günü (21 Mayıs 1655) kapudan olup evâ-
yil-i Şa‘bânda (6-15 Haziran 1655) donanma-yı hümâyûn ile çıkup Hisâr’a 
vardıkda sefâyin-i küffâr taşrada lenger-endâz olmağla mâh-ı mezbûrun on 
altıncı günü (21 Haziran 1655) yevmü’l-isneynde muhârebe iktizâ edüp vakt-i 
zuhrda muvâfık-ı eyyâm ile yürüdüler. Mu‘tâd üzre kalyonlar önce dizilüp 
sekiz pâre [107a] mavna ve biraz çekdirme kalyonlara kafa-dâr olup müret-
teb saflar ile küffârın topları altına vardıkda kalyonları akındı Rumeli tarafına 
sürüp küffâr kalyonları yelken üzerine gelüp Kapudan Paşa ve sâyir mavunalar 
ve gemiler ensesinden topa tutup gurûb vaktine dek azîm ceng olup deryâ 
yüzü kana boyandı. Seren ve direk ve sâyir alat parçaları ortalığı bürüyüp 

M E T i n 213

www.tuba.gov.tr



bir mavnada seksen üç cemâ‘at çorbacısı Bektaş Ağa muhkem ceng edüp top 
zahmından hareketden kaldı. Ve Katırcızâde kalyonuna yedi pâre kâfir gemisi 
üşüp yatsu vaktine dek ceng edüp seren ve dümen ve sâyir alat gidüp dört 
yüz [seksen] kadar guzâtdan otuz kadar âdem kalup mezbûr gemiyi yedeğe 
alan çekdirir, alatların kesüp gitmekle küffâr dahi [mezbûr gemiyi] yedeğe 
alup götürmeden âciz olmağla bırağup rûzgâr kuru tekneyi Anadolu kenârına 
çıkardıkda içinde sağ kalanlar karaya çıkup ve gemiyi yakdılar. Küffâr-ı hâksâr 
gemilerinden dahi biri yanup ve biri gark oldu. Cengden sonra donanma-yı 
hümâyûn çekilüp bir tarafa çıkdı. Beğler Bozcaada’ya gönderilüp kürekçi ve 
cengçi mecrûhlarından gayrı yüz yirmi âdem namâzı kılındı. Küffârdan çok 
kimse helâk olup altı yedi pâre kalyonu noksân-pezîr ve çoğu zahm-dâr [ve 
münkesir] oldu. Donanma-yı hümâyûn Sakız’a doğru çekilüp gitdiler. Ba‘dehû 
küffâr Menekşe hisârına düşüp muhâsara eylemiş. Kapudan Paşa gayret edüp 
deryâdan ve karadan hücûm etmekle küffârı şaşurdu. Bu mertebe ihtimâmdan 
sonra yine [107b] küffâr hisârı almağa karîb olmuşken Anabolu’dan toplar 
getürüp karadan gemilere havâle edicek nâ-çâr kalkup firâr etdiler. Ve Paşa-yı 
mezbûr bu bâbda küllî hizmetde bulundu. Der-i devlete geldikde riâyet olunup 
Erzurum eyâleti verildi.

Sefer-i Ken‘ân Paşa 

Bin altmış altı (1656) sâlinde müceddeden donanma-yı hümâyûn tertîb olunup 
paşa-yı mezbûr Silistre’de iken gelüp diğer Mustafa Paşa’dan sonra Şa‘bânda 
(Mayıs-Haziran 1656) kapudan olmuşidi. Mâh-ı mezbûrun yirmi ikinci günü 
(15 Haziran 1656) kırk pâre kadırga, on mavna, otuz kalyon, yirmi pâre beğ 
gemileri İstanbul’dan çıkup Beşiktaş’a vardıkda dahi niçe levâzım tekmîl olun-
mamışken acele ile hemân ol gün kaldırılup Boğaz’a vardıklarında müşâvere 
olunup âdet üzre kalyonlar ileri, dahi ardınca mavnalar, dahi ardınca çekdirir 
saf  bağlayup taşra yatan küffâr gemileri üzerine yürümeğe kavl [ü] karâr olun-
dukdan sonra Ramazânın üçüncü günü (25 Haziran 1656) yevmü’l-isneynde 
sabâh çıkılup karşudan inbat almağla küffâr-ı hâksâr donanmasından bir kal-
yon yelkenlerin açup beri tarafa yürüyicek gemiler sol cânibe Anadolu kenâ-
rına meyl edüp mezbûr geminün topundan ve rûzgârın şiddetinden gemiler 
biri biri yanına sıklaşup evvel mülâhaza olunan tertîb-i sufûf  ber-taraf  olup 
kimi demür bırağup kimi karaya çatup min-ba‘d harekete ve müdâfaaya mecâl 
kalmadıkda gemiler halkı deryâya [ve karaya] dökülüp ve sığ yerler olmağla 
çoğu oturup [bi-emrillâh] bir hızlân ve küllî inhizâm vâki‘ oldukda forsa kâfir-
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ler fırsat bulup yürüyeni küffâr cânibine çekdirüp gitdiler. Ve oturan gemileri 
[108a] küffâr-ı hâksâr ihrâk bi’n-nâr eyledi. Mukaddemâ yelken açup gelen 
kâfir kalyonu dahi sığda oturmuşidi. Ana dahi ateş verüp yakdı. Bu kadar bin 
âdemin kimi deryâda gark ve kimi esîr olup dört bin kadar forsa küffâra dön-
dü. Bir hasâret-i azîme vâki‘ oldu ki selefde misli sebkat etmemişidi. Kapudan 
bu hâli görüp baştarda ile ve bir mavna ve on yedi pâre kadırgayı girü çekdirüp 
Hisâr’a geldi.

[Mısra]‘

Verdiler küffâra donanmayı bî-ceng u cidâl

târîh vâki‘ olup küffâr-ı hâksâr bu denlü forsa ve bu kadar kalyon ve top ve 
mühimmâta nâil olup bilâ-müdâfi‘ Bozcaada’ya varup hisârını muhâsara edüp 
vire ile aldı. Ba‘dehû Limni Cezîresi’ne varup hisârını döğe döğe alup zabt 
eyledi. Beri tarafdan müceddeden gemiler binâ olunup mükemmel donanma 
tertîbine fermân-ı âlî sudûr eyleyüp mûcebince mübâşeret olunmuşdur. İn-
şâ’allâhü te‘âlâ mansûr ve muzaffer eyleye.

Fasl-ı Âşir 
[Tetimmetü’l-kısmi’l-evvel]144

Çünki bu seferler Girid Cezîresi içün zuhûr edüp bu ana dek mümted oldu. Bu 
makāmda cezîre-i mezbûreye müteallık birkaç kelâm ile kısm-ı evveli tamâm 
edelim. Kitâb-ı Atlas’da mastûr olduğu üzre Cezîre-i Girid bir tûlânî cezîredir ki 
şarkdan garba iki yüz yetmiş mîl imtidâdı ve elli mîl kadar arzı vardır. Çevre-
sinün devri beş yüz seksen [sekiz] mîl olup içinde azîm dağlar ve sular vardır. 
Ma‘mûr ve mahsûl-dâr cezîredir. Pilinyus145 eydür, “Kıreta146 adasında cümle 
mahsûl kısmının güzîdesi ve mu‘teberi [108b] hâsıl olur. Meyvesi latîfdir. Asel 
ve za‘ferân ve laden ve eftimon olur. Mûzî canavardan kurd ve tilki ve yılan 
olmaz. Ve baykuşu âhar yerden getürseler fi’l-hâl mürd olur”. Atîk musan-

144 Diğer nüshalarda “Tetimmetü’l-kısmi’l-evvel” başlığı yer almaktadır (Müteferrika, vr. 62a; TSMK, 
R. 1189, vr. 234a; TSMK, R. 1190, vr. 121a; TSMK, R. 1193, vr. 75a; TSMK, R. 1194, vr. 92a; 
TSMK, R. 1195, vr. 97b; Mihrişah Sultan, nr. 304, vr. 67a ; Lala İsmail, nr. 310, vr. 96a).

145 Philinus.
146 Girid.
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nifler derler ki “bu adaya ibtidâ Cubiter hükm eyledi. Sonra Radamantos147, 
ba‘dehû Minos pâdişâh olup bundan Yunânîlere değdi. Bir zamân anlar elinde 
kalup Românîler ve kayserler zuhûr etdikde anların ser-askeri Metellus Girid’i 
Yunânîlerden alup mahkûm kılmağla mezbûr ser-askere Kretikus dediler. Ve 
büyük kayserlerden İstanbul kayserleri hükmünde kalup ba‘dehû Flandirya 
Beği ve Kostantıniyye pâdişâhı Baldoniyus mezbûr cezîreyi Monfrat hâkimine 
hibe eylemişidi. Mezbûr dahi târîh-i mîlâdın bin yüz doksan dört târîhinde 
Girid’i Venedik beğlerine satup vâfir altun aldı”. Venedik elkābında Kandiya 
saltanatı pâyesi i‘tibâr olundu. Ve girü Kitâb-ı Atlas’da mastûrdur ki “Aristata-
lis Tedbîr-i Medîne kitâbınun ikinci makālesinin sekizinci bâbında eydür: “Bu 
cezîrenün Yunan saltanatına gāyet lüzûmu ve münâsebeti vardır. Zîrâ deryâ 
ortasında olup Yunan diyârı kenârına düşmüşdür. Bir tarafı Mora’ya, Avru-
pa’ya ve bir tarafı Rodos’a ve Asya’ya karîb olmağla selefde Minos pâdişâh 
ânı zabt edüp deryâya musallat oldu ve adaları teshîr eyledi. Ve ba‘zıları hâlî 
iken ma‘mûr kıldı”. Cezîrenin bâkī ahvâli tercüme etdiğümüz Levâmi‘u’n-nûr’da 
mastûrdur. Bu makāmda bu mikdâr nakl kifâyet eder. Ve bundan Venedik cezî-
re-i mezbûre uğuruna cân u baş fedâ edüp bezl-i makdûr etdüğünün vechi 
zâhir olur.

Tezyîl

[109a] Kitâb-ı Atlas’da bu cezîre selefde bir def‘a feth olunduğuna ta‘arruz 
yokdur. Lâkin tevârîh-i islâmiyyede görülmekle icmâlen ana dahi işâret olundu. 
Evvelâ Benî Ümeyye asrında Abdullâh bin Sa‘d Mısır vâlîsi iken bu cezîreye 
gazâ edüp fetih müyesser olduğu Ravzu’l-Mi‘târ’da mastûrdur. Nihâyet ba‘zı 
bilâd yâhûd halkı inkıyâd murâd ola. Âl-i Abbâs asrında Endülüs’de zuhûr 
eden Benî Ümeyye’den Hakem bin Hişâm zamânında Vak‘a-i Rabz zuhûr 
edüp Kurtuba’dan nefy olunan on bin kadar kimse İskenderiye’de bir zamân 
tavattun etmişiken iktizâ hasebi ile Girid’e geçüp tamâm zabt etdiler. Ve başları 
Ömer bin Îsâ pâdişâh olup Girid hükûmeti seksen sene evlâdı yedinde kaldı. 
Üç yüz kırk beşde (956) girü küffâr müstevlî olup tedrîc ile aldı. Vak‘a-i Rabz, 
Nücûmü’z-zâhire rivâyeti üzre yüz doksan sekiz Ramazânında (Nisan-Mayıs 814) 
Kurtuba halkının merkūm Hakem zulmünden hurûcu ve guluvv-i âmmıdır ki 
kıtâlden sonra mezbûr Hakem gālib gelüp nefy eylemişdir. Ve Endülüsîlerin 

147 Rhadamanthos.
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Girid’e geçmesi iki yüz on ikide (827), bunların fesâdını ref‘ içün Âl-i Âbbâs 
tarafından Mısır vâlîsi olan Abdullâh bin Tâhir Saggārî zamânında idi. Derler 
ki el’ân anların nesli bâkīdir. Ammâ Nüveyrî, Nihâyetü’l-ereb’de bir gûne dahi 
tafsîl-i merâm edüp der ki bu cezîreye İslâm’da evvelâ Muâviye zamânında 
kâşif-i bahr olan Cünâde148 gazâ eyledi ki Rodos’da Arab kullesini binâ eden-
dir. Ba‘dehû doksan iki (711) târîhinde Endülüs fethinde [109b] Akdeniz 
cezîreleri dahi cümle alınmışidi. Nihâyet Girid’in ba‘zı mevâzı‘ı teshîr olundu. 
Hârûn Reşîd ser-askeri Hamîd bin Mansûr dahi biraz yerini aldı. Ba‘dehû 
Memûn Halîfe asrında Ebû Hafs Ömer bin Habîb-i Endülüsî varup hisâr-
larından birini alup karâr-gâh edindi. Gide gide tedrîcle cezîreyi bütün zabt 
edüp küffârı harâca kesdi. Evlâdı irs tarîkıyla mâlik olup yüz doksan sekizde 
(813-14) Hakem bin Hişâm Kurtuba’dan halkı sürüp anlar dahi vech-i meşrûh 
üzre İskenderiye’den bu cezîreye geçdiler. Ve beğleri levâzım-ı hırâseti tedârük 
edüp kırk pâre sefîne ile adalara gazâ ve boğaz semtlerini gāret ederdi. İstan-
bul kayseri müdâfaadan âciz olup müdârâya başladı. Ermanos Kayser cezîre 
pâdişâhı Abdülazîz bin Habîb’e elçi gönderüp tarh-ı esâs-ı meveddet edüp 
dedi ki, “Tertîb-i sefâyin ve techîz-i cüyûş ile vilâyeti gāretden ne hâsıl olursa 
ma‘a ziyâde verilür. Bu zahmet ve meşakkat ihtiyârına bâ‘is nedir. İki tarafdan 
emn ü emân mürtefi‘ olup yollar kesilmişdir. Evlâ budur ki pâdişâh sefîneleri 
çıkarmayup gāretden hâsıl olan malı ma‘a-ziyâde bizden ala. Tayyib-i hâtır 
ve rızâyla irsâl mukarrerdir, [ve tüccâr varup ez‘âf-ı muzâ‘af  mahsûl alınur]” 
deyü rîş-hand-ı ebleh-pesend ile Abdülazîz’i meftûn kıldı. Ol dahi dâm ve 
hiyel-i düşmeni nush anlayup kavliyle amel etdi. Sefîneleri çeküp askere iltifât 
etmez oldu. Ermanos levâzım-ı iğfâli itmâm içün bir iki sene pîşkeş ve mal irsâl 
etdi. Tüccârı ol tarafa uğratdı. [110a] Abdülazîz mal cem‘i derdine düşüp 
gazâ ve cihâddan tekā‘ud eyledi. Çünki düşmen ile musâlaha olundu. “Askere 
vazîfe vermek yok yere itlâf-ı hazînedir” deyü kat‘-ı erzâk ve ta‘tîl-i hukūk-ı ehl-i 
istihkāk edicek kayser-i hîle-ger elçi gönderüp “Diyârımızda kaht vâki‘ olup 
hubûbât ve nebâtât bitmedi. Beş yüz kadar kısrak Girid çerâ-gâhına geçüp 
otlaya. Tevellüd eden erkekleri pâdişâhın ola” deyü ruhsat ve icâzet alup ge-
çirdikden sonra Anadolu hâkimi ki anlar lisânında dimestikosdur, serdâr edüp 
asker ve gemiler ile gönderdi. Mezbûr dahi varup gece yundlara süvâr olup 
Abdülazîz gāfil iken taht-gâhı olan şehre vardılar. Sabâh namâzında kapuları 
açdıkları gibi içeri girüp sarayda bulduklarını katl-i âmm etdiler. Abdülazîz 

148 Cünâde b. Ebî Ümeyye el-Ezdî.
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dahi ol esnâda katl olunup gönderdikleri emvâl ve hazâyini ma‘a-ziyâde alup 
gemiler ile kaysere irsâl eyledi. Kayser dahi emr etdi ki Girid’de Müslümân-
lardan re‘âyâ kısmına emân vere ve askerîsini kıra. Gebr-i mezbûr mûcebince 
âmil olup cezîreye hâkim nasb etdi ve kendi kaysere gitdi. Bu vak‘a üç yüz beş 
(917-18) senesinde zuhûr etdi. Vâlî-i Girid ol sene Müslümânları harâca kesüp 
incitmedi. Îd-i Mîlâd’da bunları cem‘ edüp dedi ki “Kayser size ihsân etdi, 
lâyık budur ki varup tehniye-i îd ile arz-ı şükrân edesiz”. İçlerinden yüz nefer 
varup Ermanos bunlara iltifât gösterüp hil‘atledi. Gitmeyenler nâdim olup 
gelecek sene ekseri vardıkda [110b] cümlesini habs eyledi. Yiyecek ve içecek 
vermeyüp bunlara tanassur teklîf  eyledi. Açlıkdan zebûn olduklarında nâ-çâr 
tanassur etdiler ve çıkup Girid’e gitdiler. Vâli-i Girid üzerlerine âdem koyup 
bunları evlerine girmeden men‘ etdiler, tâ ki ehl ü ıyâlleri dahi tanassur eyleye. 
Bu tarîkla birkaç senede Girid halkı cümle Nasrânî oldular. Siyâk-ı mezkûr 
Kitâb-ı Atlas rivâyetine muhâlif  değildir. Nihâyet anda bu vak‘alara ta‘arruz 
olunmayup muktezâ-yı mevzû‘-ı fen üzre matvî kılınmışdır.

Kıssadan hisse budur ki erbâb-ı devlet cemî‘ zamânda mekr-i düşmenden 
gaflet edüp nasîhat yüzünden görünen sözü ile âmil olmak ve tarîk-ı hazm 
ve ihtiyâtı koyup “gazâ ve cihâd esbâbında ne lâzım” deyü ihmâl ve tekâsül 
eylemek câiz değildir. Son peşîmânlık fâyide vermez. Gereği, gerekmez iken 
mukayyed olup muhkem hıfz etmek gerek.

218 T U H F E T Ü ’ L - K I B Â R  F Î  E S F Â R I ’ L - B I H Â R

www.tuba.gov.tr



Kısm-ı Sânî

Tersâne-i Âmire ve donanma ve deryâ ahvâline müteallık umûrdadır. Bunda 
dahi niçe fusûl îrâd olunur.

Fasl-ı Evvel

Devlet-i Aliyye evvelinden bu zamâna gelince 
nasb olunan kapudanlar terettübündedir

Evvelâ kapudan lafzı baş ve reis-i kavm ma‘nâsına “kaptan” lafzından muhaffef 
Talyan lügatidir. Ehl-i İslâm diyâr-ı Rûm’u alup deryâ seferlerine yakınlarda 
mübâşeret etmekle ekser keştî ve deryâ ahvâline müteallık ıstılâh ve esmânun 
kimi İspanyol ve kimi Talyan ve kimi Rûmî’dir. İşitdikleri minvâl üzre isti‘mâl 
eylediler. Alarga, alabanda, funda, orsapuca gibi elfâz cümle ol kabîldendir. 
Bundan sonra kapudanlar evâyil-i Devlet-i Aliyye’de Gelibolu Sancağı’na 
mutasarrıf  olup feth-i Kostantıniyye’den sonra [111a] iktizâ hasebiyle ba‘zı 
vüzerâya ber-vech-i arpalık livâ-i mezbûre ile mansıb-ı kapudânî tevcîh olunup 
niçesi dahi sancakbeği pâyesinde hizmet edüp hizmeti mukābelesinde Cezayir 
eyâleti pâyesi, ba‘dehû vezâret inâyet olundu. Cümlesi bu tertîb üzredir. 

Süleyman Beğ: Baltaoğlu demekle ma‘rûfdur. Feth-i Kostantıniyye’de kara-
dan gemi indirüp küllî hizmet eyledi. Evvel kapudan mezbûr Süleyman Beğ’dir.

Has Yunus: Ebu’l-feth Sultân Mehmed Hân İstanbul’u aldıkdan sonra İnöz 
fethi içün donanma umûrunu mezbûra sipâriş eylediler ve deryâdan gönderdiler.
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Mahmud Paşa: Vezîria‘zam iken sekiz yüz yetmiş ikide (1467-68) Gelibolu 
Sancağı verilüp Eğriboz fethi içün sefâyin ihzârı ile me’mûr oldu.

Gedik Ahmed Paşa: Sekiz yüz seksen (1475) târîhinde donanma ile Kefe ve 
Azak fethine gidüp geldikden sonra Pulya’ya varup feth eyledi.

Mesih Paşa: Vüzerâdan iken sekiz yüz seksen dörtde (1480) donanma serdârı 
olup Rodos seferine gitmiş idi. Geldikde Gelibolu Sancağı verildi.

Güyegü Sinan Paşa: Sekiz yüz doksan yedide (1491-92) kapudan iken üç yüz 
pâre gemi ile Avlonya’ya varup ol sevâhili gāret ve yağma eyledi.

Davud Paşa-yı Sânî: Sultân Bayezid Hân asrında kapudan idi. Sekiz yüz 
doksan sekizde (1493) İnebahtı fethine gidüp [111b] dokuz yüz yedi (1501) 
sâlinde Cezîre-i Midilli imdâdına vardı.

Ahmed Paşa ibn-i Hersek : Vezîria‘zam iken ba‘de’l-azl dokuz yüz on iki 
(1506) sâlinde kapudan olup beş sene mikdârı sürdü. On yedide (1511-12) girü 
vezîria‘zam oldu.

Ca‘fer Beğ: Sultân Selim Hân zamânında kapudan idi. Dokuz yüz yirmi 
altıda (1520) Sultân Süleyman Hân asrında zulm töhmeti ile salb olundu.

Yaylak Mustafa Paşa: Rodos fethinde kapudan idi. Ma‘zûl olup Mısır’a 
gitdi.

Kemânkeş Ahmed Beğ: Dokuz yüz kırk (1533) senesinde donanmayla der-
yâya çıkdı. Bir mertebe kavî ve tüvânâ kapudan idi ki iki engüştüne iki koyunu 
asup selh ederlerdi. Ve fenn-i kabzada kemân-dâr-ı müntehî idi. Okmeydânı’n-
da bir garbî menzili vardır.

Hayreddin Paşa: Dokuz yüz kırk (1534) sâlinde Cezayir’den gelüp kapudan 
oldu. Dokuz yüz elli üçde (1546) vefât edince sürdü. “Mâte reîsü’l-bahr” târîh-i 
vefâtıdır. Beşiktaş’da medresesi ve türbesi vardır. Kapudanların pîş ve pîş-kade-
midir. Menâkıbı ve gazavâtı mufassalan yazıldı.

Mehmed Paşa-yı Tavîl: Bosnevîdir. Harem-i Hâs’dan çıkup vezîr iken Hay-
reddin Paşa yerine kapudan olup ba‘dehû Rumeli eyâleti verildi. Sigetvar’da 
vezîria‘zam idi. Vâfir ebniye-i hayra muvaffak olmuşdur.

[112a] Sinan Paşa: Rüstem Paşa birâderidir. Mezbûrdan sonra kapudan 
olup dokuz yüz altmış birde (1554) vefât etdi. “Daldı rahmet denizine kapu-
dan” târîhidir. Beşiktaş’da câmi‘i vardır.
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Piyâle Paşa: Hırvat âdemîsidir. Dokuz yüz elli dörtde (1547-48) Harem-i 
Hümâyûn’dan kapucubaşılık ile çıkup altmış ikide (1555) Gelibolu Sancağı ile 
kapudan oldu. Üç seneden sonra hizmeti mukābelesinde Cezayir eyâleti pâyesi 
verilüp altmış yedide (1560) Cerbe’yi feth edüp Anabolu kapudanını getirdikde 
Şehzâde Sultân Selim’e dâmâd oldu. Yetmiş üçde (1566) Sakız’ı alup pâye-i 
vezâret ile riâyet olundu. Yetmiş beşde (1567) hâslar ile vezîr-i sâlis olup dokuz 
yüz seksen beş Zilka‘desinin on ikinci günü (21 Ocak 1578) vefât eyledi. Ka-
sımpaşa’da câmi‘i hareminde medfûndur. “Çekmiş ecel dolusun nâgeh Piyâle 
Paşa” târîh-i vefâtıdır. On dört sene kapudan olup câmi‘ ve hammâm binâ 
eyledi. Üsküdar’da bağçesi acâyib-i dünyâdan idi.

Ali Paşa: Mü’ezzinzâde demekle ma‘rûfdur. Sigetvar’da yeniçeri ağası iken 
hizmetde bulunmağla cülûs-ı Selim Hânî’den sonra dokuz yüz yetmiş beşde 
(1568) kapudan oldu. Kıbrıs fethinde bile bulunup yetmiş dokuzda (1571) do-
nanma inhizâmında şehîd oldu. Müddeti dört senedir.

Kılıç Ali Paşa: Hayreddin Paşa etbâ‘ından olup deryâ ahvâline andan vukūf 
tahsîl etmişidi. Cezayir kapudanı [112b] iken inhizâmda der-i devlete gelüp 
kapudan oldu. [On] altı sene sürüp dokuz yüz doksan beşde (1587) vefât etdi. 
Tophâne’de câmi‘i hareminde medfûndur.

İbrahim Paşa: Mezbûrdan sonra doksan altıda (1588) kapudan idi, ma‘zûl 
oldu.

Uluc Hasan Paşa: Târîh-i mezbûrda Mağrib’den gelüp kapudan oldu. Dok-
san sekizde (1590) Mağrib’e sefer edüp geldikde vefât etdi.

Sinan Paşa Cigalazâde: Van beğlerbeğisi iken mezbûr yerine kapudan olup 
doksan dokuzda (1591) deryâya çıkdı. İkinci def‘a Rice’ye varup gāret etdi. Bin 
üçde (1595) ma‘zûl olup vezâret verildi.

Halil Paşa: Bosnevîdir. Vezîr ve dâmâd idi. Bin üç Cumâdelûlâsının on seki-
zinde (29 Ocak 1595) kapudan olup Eğri yılı yüz on pâre kadırga ile Akdeniz’i 
muhâfazaya çıkdı. Ve bin altıda (1598) ma‘zûl oldu. 

Sinan Paşa Cigalazâde: İkinci def‘a kapudan olup bin yedide (1598) donan-
mayla İnebahtı’ya ve bin sekizde (1599) Mesine’ye varup vâlidesini getirdi. Do-
kuzda (1600) girü Mesine’ye sefer etdi. On ikide (1603) İskenderiye’ye varup 
hazîne getirmeğe me’mûr oldu. On üçde (1604) kapudan iken Acem seferine 
serdâr olup anda vefât etdi.

Mustafa Paşa: Kaya Paşazâdedir. Cigalazâde tersânede Pervîz Ağa nâm 
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ağasını kāyim-makām etmişidi. Mezbûr kāyim-makām olup donanmayla se-
fere gitdiği ba‘zı tevârîhde mastûrdur. 

Derviş Paşa: Bostancıbaşı iken bin on dört Şa‘bânının on beşinde (26 Aralık 
1605) kapudanlık ile çıkup on beş Muharreminin on yedisinde (25 Mayıs 1606) 
[113a] vezîria‘zam oldu. Seferi yokdur. Çok geçmeyüp katl olundu. “Kıydı 
Dervişine şâh” târîh-i katlidir.

Ca‘fer Paşa: Kılıç Ali Paşa kullarından idi. Derviş Paşa’dan sonra kapudan 
olup donanmayla iki sefer eyledi. On beşde (1606) İskenderiye’den Mısır hazî-
nesini getürdü. On altıda (1607) Avarin’e varup muhâfaza etdi ve ma‘zûl oldu.

Hâfız Ahmed Paşa: Harem-i Hümâyûn’dan çıkup bin on altı (1607) sâlinde 
kapudan olup on yedide (1608) donanmayla İskenderiye’ye varup Mısır hazî-
nesini getürdü. Donanma İskenderiye’de iken harbî korsan gemileri Mısır’a 
giden alay gemileri üzerine düşüp Rodos’da bozup üç dört gemi aldıkdan 
sonra kapudan gelüp alay gemilerini bozulmuş bulup der-i devlete geldikde bu 
sebebden ma‘zûl oldu.

Halil Paşa: Ermeni cinsidir. Yeniçeri ağalığından gelüp bin on sekiz (1609) 
târîhinde kapudan oldu. Donanma ile Akdeniz’e gidüp Karacehennem Sefe-
rin etdi. Geldikde ma‘zûl oldu.

Mehmed Paşa: Karagümrük’de na‘lbandzâdedir. Harem-i Hümâyûn’dan 
çıkup Mısır’a gidüp anda azîm hizmetde bulunmağla geldikde dâmâd, on 
dokuzda (1610-11) kapudan olup yirmide (1611) deryâya çıkdı. Muhâfaza 
etdi. Yirmi ikide (1613) donanmayla Rodos’a varup dokuz pâre gemiyi kâfir 
almağla dönüp geldikde ma‘zûl oldu.

Halil Paşa: İkinci def‘a bin yirmi üçde (1614) kapudan olup Malta’ya vardı. 
Bin yirmi dörtde (1615) girü muhâfazaya çıkup yirmi altı [113b] Muharremi-
nin dokuzuncu günü (17 Ocak 1617) vezîria‘zam olup Erdebil’e gitdi.

Ali Paşa: Dokuz yüz doksan altıda (1588) Tunus beğlerbeğisi iken Celâlî Yah-
ya şehîd etdiği İstanköylü Ahmed Paşa’nın oğludur. On beş sene Dimyat beği 
ve bin on birde (1602-03) Yemen beğlerbeğisi ve iki sene Tunus vâlîsi olup 
Mora ve Kıbrıs sancaklarını tasarrufdan sonra dîvân vezîri iken kapudan olup 
Sultân Mustafa cülûsunda ma‘zûl oldu.

Davud Paşa: Rumeli eyâletinden gelüp kırk gün kapudan oldu. Girü Rumeli 
verildi.
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Ali Paşa: Sâniyen yerine gelüp bin yirmi yedi (1618) ve bin yirmi sekizde (1619) 
donanmayla Akdeniz’e çıkup muhâfaza etdi. Yirmi dokuz Muharreminin on 
altıncı günü (23 Aralık 1619) vezîria‘zam olup bin otuzda (1621) vefât etdi.

Halil Paşa: Üçüncü def‘a kapudan olup Karadeniz’e gitdi. Hotin Seferi’nde 
köprü muhâfazasın etdi.

Mustafa Paşa: Niğdeli. Hotin’de yeniçeri ağası idi. Dönüşde köprüye ge-
lindikde kapudan olup selefi baştardadan çıkup giderken girü mukarrer olup 
mezbûr karaya atdı. Sonra defterdâr iken bin kırk ikide (1632) katl olundu.

Halil Paşa: Dördüncü def‘a yerinde karâr edüp donanmayla İstanbul’a geldi. 
Bin otuz birde (1622) Akdeniz’e gidüp Receb Paşa Karadeniz’e serdâr olup 
gitmişidi. Yüz aklığı etmekle yerine geçdi.

Receb Paşa: Bostancıbaşılıkdan vezâretle çıkup otuz birde (1622) Karade-
niz’e kapudan kāyim-makāmı oldu. Ramazân-ı şerîf  âhırına (8 Ağustos 1622) 
varınca [114a] Kazaklar ile dört kerre gazâ edüp gālib gelmekle bin otuz iki 
(1623) sâlinde kapudan oldu. Akdeniz’e gidüp muhâfaza eyledi. İkinci seferin-
de Karadeniz’e Hân iclâsına gidüp üçüncü seferinde iki yüz kırk kadar şayka 
ile ceng eyleyüp gālib geldi. Ba‘dehû kāyim-makām ve vezîria‘zam olup bin 
kırk bir Şevvâlinde (Nisan-Mayıs 1632) katl olundu.

Hasan Paşa: Dârussa‘âde ağası [Mustafa Ağa] etbâ‘ından İstanbul kurbünde 
olan Çatalcalı Hasan Çelebi demekle ma‘rûfdur. Mîr-âhur iken bin otuz beş 
Şevvâlinün on sekizinci günü (13 Temmuz 1626) kapudan olup evvel seferinde 
Akdeniz’e çıkup Körfez’e vardı. İkinci def‘a Karadeniz’e Cânbeg Giray iclâsı-
na gitdi. Bin kırk birde (1631) ma‘zûl olup Rumeli’ne asker sürmeğe gitmişidi. 
Yenişehir’de vefât etdi.

Mustafa Paşa Canpoladoğlu: Harem-i Hümâyûn’da silahdâr iken kapu-
danlık ile çıkup [bin kırk birde (1631-32)] Akdeniz’e gidüp Manya ardında iki 
pâre İspanya gemisini aldı, gelüp Rumeli beğlerbeğisi olmuş idi. Revân imdâ-
dına asker sürmeğe gidüp kırk altıda (1636) Erzurum’da katl olundu.

Ca‘fer Paşa: Bostancıbaşı iken bin kırk bir Zilhiccesinün on üçünde (1 Tem-
muz 1632) kapudanlık ile çıkup evvel seferinde Akdeniz’e gitdi. Kesendire 
önünde harbî kalyona çatup ihrâk olayazdı. İkinci seferinde Karadeniz’e gidüp 
bir iş görmemekle Budin eyâleti verilüp kırk beşde (1635) katl olundu.

Hüseyin Paşa: Mîr-âhur iken bin kırk dört Muharreminin dördüncü günü 
(30 Haziran 1634) kapudan olup rikâb-ı hümâyûn ile Revân seferine gitdi. 
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[114b] Piyâle Kethüdâ tersânede kāyim-makām kalmışidi. Bin kırk beşde 
(1635) Mısır beğlerbeğiliği ihsân olundu. Hâlâ Girid muhâfazasındadır.

Kara Mustafa Paşa: Yeniçeri ağası iken Revân dönüşünde kapudan oldu. 
Der-i devlete gelüp bin kırk altıda (1636) Akdeniz’e sefer etdi. Tersâne-i Âmire 
umûruna nizâm verüp beher sene kırk pâre kadırga ocaklık bağladı.

Silahdâr Mustafa Paşa: Bin kırk yedide (1638) kapudan olup Sultân Murad 
Hân ile Bağdâd seferine gitdi. Kırk dokuz evâhırında (Aralık 1639-Nisan 1640) 
Rumeli eyâleti verilüp ba‘dehû Tımışvar’a nakl olunup elli ikide (1643) katl 
olundu.

Hüseyin Paşa: İkinci kerre mezbûr yerine kapudan olup Karadeniz’de iken 
bin elli Cumâdelûlâsında (Ağustos-Eylül 1640) Özi muhâfazasıyla me’mûr 
oldu.

Siyavuş Paşa: Silahdâr iken Harem’den çıkup mezbûrdan sonra kapu-
dan olup bin elli birde (1641) donanmayla Azağ’a varup fetih müyesser 
olmayup geldikde ma‘zûl oldu. Bin altmış beşde (1655) vezîria‘zam iken 
vefât etdi.

Piyâle Paşa: Tersâne kethüdâsı Uzun Piyâle’dir. Bin elli ikide (1642) kapudan 
olup donanmayla Akdeniz’e çıkdı. Kâfir yakasına varup yolda bir kereste kal-
yonu aldı. Geldikde “Tunus’dan mal almışdır” deyü hilâf  inhâ ile bin elli üç 
Muharreminin beşinci günü (26 Mart 1643) katl olundu.

Bekir Paşa: Rodos beği iken mezbûr yerine kapudan olup donanmayla Akde-
niz’e gitdi. Kalavri kenârlarına varup dönüşde elli dört Muharremi gurresinde 
(10 Mart 1644) vefât etdi.

Yusuf  Paşa: Silahdâr iken kapudanlık ile bin elli dört Rebî‘ülâhırının üçün-
cü149 günü (9 Haziran 1644) Harem-i Hümâyûn’dan çıkup elli beşde (1645) 
donanmayla [115a] Girid’e varup Hanya hisârını aldı. Geldikde dâmâd olup 
sene-i mezbûre Zilhiccesinin beşinci150 günü (22 Ocak 1646) latîfe ile bilâ se-
beb katl olundu.

149 Tuhfetü’l-kibâr’ın bazı nüshalarında (TSMK. R. 1190, vr. 129a; TSMK. 1193, vr. 80a) bu kelime 
“üçüncü” şeklinde iken, diğer bazı nüshalarda (Müteferrika, vr. 66a; TSMK. R. 1189, vr. 248b; 
TSMK. R. 1194, vr. 98a; TSMK. R. 1195, vr. 103b; Mihrişah Sultan, nr, 304, vr. 70b ve Lala 
İsmail, nr. 310, vr. 102b) “onuncu” şeklindedir.

150 Fezleke’de “dördüncü” şeklindedir (Aycibin, Fezleke, II, 896/vr. 267a).
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Musa Paşa: Vüzerâdan iken mezbûr yerine kapudan olup elli altıda (1646) 
donanmayla Girid’e varmışidi. Eğriboz önünde bir harbî kalyona sarılup bin 
elli altı Zilhiccesinün on beşinci günü (22 Ocak 1647) şehîd oldu.

[Dîger] Musa Paşa: Kapucular kâtibi ve şehremîni ve bölük ağası ve yeniçe-
ri ağası ve defterdâr oldukdan sonra mezbûr yerine kapudan olup donanmayla 
Girid’e gitdi. Rumeli ve Anadolu askerini geçirmek üzre iken Anabolu’da 
muhâsara olunup kalmağla ma‘zûl olup yeri Fazlı Paşa’ya verildi.

Fazlı Paşa: Âsitâne’den kalyonlar ile bin elli yedi Cumâdelâhıresinde (Tem-
muz-Ağustos 1647) çıkup Sakız üzerinden Girid’e vardı. Der-i devlete gel-
dikden sonra sene-i mezbûre Zilka‘desinin yirmi sekizinde (25 Aralık 1647) 
ma‘zûl oldu.

Ammâroğlu: Tersâne kethüdâsı iken Paşa-yı mezbûr yerine kapudan olup 
donanmayla Boğaz’a varup muhâsara olunup [çıkmayıcak Cumâdelûlâ evâhı-
rında (12-22 Haziran 1648)] âdem gönderilüp katl olundu.

Ahmed Paşa: Mezbûr yerine kapudan olup kalyonlar ve azîm donanmayla 
bin elli dokuz Rebî‘ülâhırında (Nisan-Mayıs 1649) çıkup Foça’da basıldı. Gi-
rid’e varup Suda Kal‘ası’na hücûm sadedinde iken Recebin on sekizinde (28 
Temmuz 1649) şehîd oldu.

Bıyıklı Mustafa Paşa: Girid’de Rumeli beğlerbeğisi iken Hüseyin Paşa arzı 
ile kapudan olmuşidi. Sonra der-i devletden tevcîh olundu.

Mehmed Paşa Haydar Ağazâde: Yeniçeri Ocağı’ndan gelüp Mısır’dan 
ma‘zûl olup bin elli dokuz Şevvâlinün üçüncü günü (10 Ekim 1649) kapudan 
[115b] olup donanmayla Boğaz’a vardıkda çıkamadı. Bin altmış Şevvâlinün 
on birinde (7 Ekim 1650) ma‘zûl oldu. Ve bin altmış altıda (1656) katl olundu.

Ali Paşa: Rodos beği iken mezbûr yerine kapudan olup Girid’e imdâd etdi. 
İkinci seferinde Nakşa muhârebesinde birkaç gemi aldırup bir seneden sonra 
ma‘zûl oldu.

Derviş Mehmed Paşa: Bin altmış iki Şevvâlinin yirmi dokuzuncu günü (3 Ekim 
1652) kapudan olup altmış üç Rebî‘ülâhırının yirmisinde (20 Mart 1653) mühr-i 
hümâyûn verildi. Seferi yokdur. Bin altmış dört (1653-54) sâlinde vefât etdi.

Mehmed Paşa: Çavuşoğlu demekle ma‘rûfdur. Sivas eyâletinden ma‘zûl iken 
gelüp bin altmış dört evâyilinde (Kasım 1653-Mart 1654) kapudan olup donan-
mayla Girid’e vardı. Bir kal‘a alup ba‘dehû Rodos’da kapanmağla ma‘zûl oldu.
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Murad Paşa: Sâbıkā vezîria‘zam olup Budin beğlerbeğisi iken gelüp bin 
altmış dört Muharreminde (Kasım-Aralık 1653) kapudan olup donanma-yı 
hümâyûnla Girid’e giderken Boğaz’da ceng edüp küffârı bozdu. Girid’e imdâd 
edüp geldikden sonra bin altmış beş Recebinde (Mayıs-Haziran 1655) ikinci 
def‘a vezîria‘zam oldu. Kapudanlık mansıbı Dellâk Mustafa Paşa’ya verilüp 
kabûl etmedi.

Mustafa Paşa: Zûrnâzen demekle ma‘rûfdur. Recebin on beşinde (21 Mayıs 
1655) kapudan olup donanmayla çıkup Boğaz’da küffârla ceng etdi. Girid’e 
varup Menekşe hisârını küffâr muhâsara etmişiken imdâd ve tahlîs eyledi. 
Der-i devlete geldikde kāyim-makām ve bir iki gün vezîria‘zam olmuşiken 
iktizâ hasebi ile Erzurum eyâleti verilüp gönderildi.

Mustafa Paşa: Halıcızâde dâmâdıdır. Bin altmış altı Recebi [116a] gurre-
sinde (25 Nisan 1656) kapudan olup üç aydan sonra Mısır eyâleti verildi.

Ken‘an Paşa: Budin’den gelüp Silistre verilmişidi. Bin altmış altı Ramaza-
nında (Haziran-Temmuz 1656) kapudan olup Boğaz’a vardıkda bozulup 
Kavala’ya gitdi.

Seydi Ahmed Paşa: Bin altmış altı Şevvâlinde (Temmuz-Ağustos 1656) 
kapudan oldu. Boğaz’da birkaç hafta muhâfaza etdikden sonra gelüp Tersâ-
ne-i Âmire hizmetinde olup evâhır-ı Saferde (8-17 Aralık 1656) Bosna eyâleti 
verildi.

Mehmed Paşa: Vezâretle Tımışvar beğlerbeğisi iken mezbûrdan sonra ka-
pudan oldu.

Fasl-ı Sânî
Bâkī Tersâne-i Âmire halkı ve Kapudan Kalemine 
müte‘allık asker beyânındadır. Bunlar dahi iki nev‘dir

Nev‘-i Evvel Azabistândır ki, anlara tersâne halkı dahi derler. Kapudanlar 
ve reisler ve kalafatçılar ve kumbaracılar ve neccârlar ve gayrı mecmû‘u bin 
sekiz yüz doksan üç neferdir. Bir yıllık mevâcibleri yetmiş yük akçe eder.

Nev‘-i Sânî Ümerâ ve Zu‘amâ ve Erbâb-ı Tîmârdır. Bin on yedi (1608) 
senesinde Ali Efendi tahrîri üzre bu sınıfın adedi bu mikdârdır. Gerçi her asırda 
ber-karâr olmayup ziyâde ve noksân kabûl eder. Lâkin takrîbden hâlî değildir.
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Eyâlet-i Kapudan Paşa: On bir sancakdır. Üçü sâlyâne ile bâkīsi havâss 
olup defter kethüdâsı ve timar defterdârı vardır. Gelibolu paşa sancağıdır. 
Kapudan hâssı sekiz yük seksen beş bin akçe, defter kethüdâsı ze‘âmeti seksen 
sekiz bin üç yüz doksan akçe ve tîmâr defterdârı ze‘âmeti altmış [116b] iki 
bin yetmiş yedi akçedir. Gelibolu Sancağı’nda on dört ze‘âmet, otuz iki timar 
vardır. Eyâlet-i mezbûre sancakları ve deryâ beğleri bunlardır:

Livâ-i Eğriboz: Dört yük kırk bin akçe hâs, on iki ze‘âmet, yüz seksen sekiz 
tîmârdır. Beği bir gemi ile deryâya çıkar.

Livâ-i İnebahtı: Üç yük akçe hâs, on üç ze‘âmet, iki yüz seksen yedi tîmârdır. 
Beği bir gemi ile donanmaya gelür.

Livâ-i Midilli: İki yük kırk bin akçe hâs, dört ze‘âmet, seksen üç tîmârdır. 
Beği bir gemi ile sefer eder.

Livâ-i Sığacık: Üç yük akçe hâs, otuz iki ze‘âmet, iki yüz otuz tîmârdır. Ter-
sâne-i Âmire kethüdâsına hâs oldu.

Livâ-i Kocaeli: İki yüz otuz altı bin beşyüz akçe hâs ve yirmi beş ze‘âmet, yüz 
seksen yedi tîmârdır. Beği bir gemi ile sefer ederdi. Sonra Tersâne-i Âmire’ye 
senede bin vürdinara kesildi.

Livâ-i Karlıili: İki yük altmış dört bin dört yüz akçe hâs ve on bir ze‘âmet, 
yüz on dokuz tîmârdır. Beği bir gemiyle çıkar.

Livâ-i Rodos: İki yük yetmiş yedi bin akçe hâs ve beş ze‘âmet, yetmiş bir 
tîmârdır. Beği bir gemi ile sefer eder. Dört gemi dahi mîrîden verilür.

Livâ-i Biga: İki yük on üç bin akçe hâs ve altı ze‘âmet, yüz kırk altı tâmârdır. 
Beği bir gemi ile sefer eder.

Livâ-i Mezistre: Mora’dadır. İki yük on dokuz bin akçe hâs, [on altı zeâmet] 
doksan bir tîmârdır. Beği bir gemi ve bir yedek ile sefer eder. [117a] 

Sâlyâne sancakları Sakız ve Nakşa ve Mehdiye ve üç dahi Kıbrıs’da mecmû‘u 
ümenâdan nakid akçe alup birer gemi ile sefer ederler. Bu sancakları Çelebi Ali 
Paşa kapudan iken peydâ eyledi.

Eyâlet-i Kıbrıs dahi deryâya ve kapudan kaleminedir. Hazîne ve tîmâr def-
terdârı ve defter kethüdâsı vardır. Lefkoşe paşa sancağıdır. Yedi sancağının üçü 
deryâya ve dördü karaya eşer. Kara sancakları İçil ve Alâiye ve Tarsus ve Sis 
hâslarladır. Deryâ sancakları Lefkoşe ve Baf  ve Girniye sâlyâne iledir. Birer 
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gemi ile çıkarlar. Paşanın bir gemisi ve bir yedeği olur. Teke ve Menteşe beğleri 
[gâh] karaya ve gâh birer gemi ile deryâya eşerler. Değirmenlik ve Selânik ve 
İskenderiye-i Mısır ve Dimyat beğleri birer gemi ile sefer ederler. Mecmû‘u 
yirmi kadar gemi olur. Ziyâde ve noksân kabûl eder. Zikr olunan sancaklarda 
yazılan yüz otuz sekiz ze‘âmet ve bin dört yüz otuz dört tîmârdır. İkisi bin 
beş yüz yetmiş iki kılıç olur. Zu‘amâ ve havâss erbâbı beş binde bir cebelü ve 
erbâb-ı tîmâr üç binde bir cebelü verir. Cümle havâss otuz beş yük yirmi beş 
bin akçe ve ze‘âmet ve tîmârın mahsûlât-ı seneviyyesi yüz sekiz yük akçedir. 
Bu hesâb üzre cebelü ile kılıç askerin mecmû‘u dört bin beş yüz nefer olur. Bin 
sekiz yüz doksan üç nefer azabistân ile altı bin üç yüz nefer asker olur. Nihâyet 
ekser ze‘âmet ve tîmâr erbâbı bedel verirler. Bunlardan gayrı Trablus-ı Mağrib, 
Tunus, Cezayir, [117b] Kefe eyâletleri dahi kapudan kalemine müteallıkdır. 
Vilâyetlerin muhâfaza ederler. İktizâ ederse sefere gelürler. Bunlardan dahi üç 
dört bin asker çıkup mecmû‘-ı asker-i deryâ on bin kadar olur. Lâkin bunların 
ekseri yazma çizme, hisâb kitâbdır. Sâyiri dahi bu kıyâs üzredir.

Hikmet: Âlem-i esbâbda halkın ma‘âşına birer vech-i medâr olup her biri bir 
tarîka sülûk etmişdir. Ol nâmla maslahat görülüp tedbîr-i medîne ve menzil 
nizâmı tamâm olur. Ve illâ her husûs yazıldığı üzre yerlü yerinde olmak her 
asırda müyesser değildir. Nihâyet bir devletin asırlarına göre biri birinden farkı 
olur. Dâimâ nesak-ı vâhid üzre ola gelmemişdir. Zîrâ muktezâ-yı etvâr-ı ta-
bî‘at-ı temeddün ve ictimâ‘ böyle olmakdır. Hilâfı recâ olunmaz.

Fasl-ı Sâlis

Kānûn üzre donanma deryâya nice sefer eder, anın beyanındadır

Evvelâ Beşiktaş’dan Yedikulle’ye varılup asker yerleşmek içün anda bir iki gün 
ârâm olunur. Andan göçülüp Ereğli ve Marmara’dan Ekinlik ve Gelibolu ve 
Boğazhisâr taşrasından Piyâle Paşa Bağçesi selvilikleri birer yatak liman ve kır-
kar altmışar mîl menzildir. Lâ-büd yatılup liman basılmaz. Ol selvilikde bir gün 
oturup sulanurlar. Sandalları karşı Boğazhisâr’a gönderüp gemi yağlamak içün 
otuzar tomruk çıra alurlar. Zîrâ gayrı yerde bulunmaz. Ve liman-ı mezbûra 
varıldıkda iki pâre yarar kalyata karavula gider. Ve donanmadan iki üç mîl 
alarga yatar. Zîrâ Boğaz’dan taşra emn yokdur. Bundan sonra her yatakda böy-
le ederler. Ba‘dehû sabâh namâzından sonra [118a] kalkup baştarda ortada 
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sâyir gemiler etrâfında kuluçka tavuk, yavrularını kanadı altına alup yürüdüğü 
gibi te’ennî ile giderler. Ulak gemisi gibi sür‘atle gitmezler. Ve zikr olunan ka-
ravul kalyataları üç mîl ileri gidüp gördükleri var ise işâret ederler. Ve tersâne 
kethüdâsı ardında karavul olup on aded yarar kadırga ile baştarda ve donanma 
ardınca gider. Gece bir fener yakar. Zebûn düşen gemileri ve furtunada yelkeni 
yırtılup sereni kırılan gemileri yedeğe alup imdâd etmek maslahatı içün bunlar 
girüde giderler. Ve iki beğ gemisi askerin dökündüsü var ise devşirmek mas-
lahatı içün donanmadan bir sâ‘at sonra kalkar. Baba Burnu’ndan öte Sivrice 
Liman ve Midilli ve Sakız’a varılur. Andan Rumeli kenârına salınup Eğriboz 
[ve] Moton’dan Avarin’e varılur. Bizim donanmanın mecma‘ı ve meydân-
başıdır. İki dâne yarar kalyata küffâr yakasına dil almağa gönderilür. Mesine 
dahi Avarin’e karşu karşıya beş yüz mîl yer, küffâr donanmasının mecma‘ı 
ve meydânbaşıdır. Papa, Malta, Duka, İspanya gemileri anda gelüp Venedik 
ile haberleşürler. Eğer iki donanma biri birinden ol yerlerde olduğunu haber 
alursa limandan çıkmayup muhâfaza ederler. Ve illâ bir cânibe çıkup giderler. 
Âdet budur. Nihâyet zebûn gemileri ol mahalde alıkorlar. Gâh İncir Limanı ve 
dahi yukarıdan salarlar. Ve üç günde bir sulanurlar. Ve adalar arasında sabâh 
namâzını [118b] kılmayınca kalkmayup öyleden sonra bir limana yetişürlerse 
girürler. Öte yanında olan limana gitmezler. Engin olmayınca gece deryâda 
yatmazlar. Kānûn değildir, mahzûru vardır. Ammâ enginde Rodos’dan İsken-
deriye’ye gitmek lâzım geldikde beş yüz mîldir, eyyâm olursa iki gece deryâda 
yürünür. Olmaz ise üç dört gece gidilür. Ve Moton’dan, Avarin’den Mağrib 
Trablusu’na sefer lâzım geldikde yedi yüz mîldir. Eyyâm olursa üç gece deryâ-
da gidilür. Olmazsa kürek ile beş altı günde ancak geçilür. Ve engine salınacak 
zamânda gemilere tenbîh olunur ki eğer furtuna zuhûr ederse gece her gemi 
fenerini yaka. Feneri olmayan dahi birer fener asalar. Tâ ki furtunada gemiler 
biri birine çatmaya. Ve her geminün yürüdüğünü gece gündüz kıyâs ile hesâb 
edüp hartı gözedirler. Muhâlif  rûzgâr ile hilâf  semte giderlerse hartıda kurşun 
ile alâmet vaz‘ edüp girü yola girerler. Hesâblarında gece önleri kenâra kırk 
elli mîlden az kalmış ise Arab yakaları alçak yerlerdir, yelkenleri aşağa indirüp 
gemileri ser-dümende korlar. Ya‘ni gemi kendi kendüye gide. Ve iskandil151 ile 
yoklayup denizin dibi yirmi otuz kulaç gelürse ol mahalde demür bırağurlar. 
Zîrâ oturur ve kadırganın öyle yerde şartı demirdir. Ammâ kalyon tiramola 
edüp döner, volta çalar. Zîrâ kadırga uzundur, voltaya el vermez. Sabâh olduk-

151 Derkenar: “İskandil nedir, mühimmât faslında beyân olunur”.
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dan sonra iktizâsına göre hareket ederler. [119a] Ve bir seferde iktizâ etdiğine 
göre iki kerre üç ayda bir gemi yağlanur. Evvelâ Sakız’dan kalkup Rumeli 
kenârlarında Eğriboz’a, andan Moton ve Avarin’e varup bir kerre anda yağ-
larlar. Ve bir def‘a dahi Anadolu kenârında Foça Limanı’nda yağlanur. Evvel 
donanma gemilerini yağlarlar. Beğ gemileri deryâda limanı hıfz eder. Anlar 
tamâm olup ba‘dehû beğ gemileri dahi yağlanur. Cümlesi bir yerden yağda 
mahzûr vardır. Halil Paşa yılı sâbit olmuşdur. Ve yağlı gemi ile yağsız geminün 
yürümede farkı iki katdır. Meselâ muvâfık rûzgâr ile eski yağlı bir sâ‘atde on 
mîl yürüse yeni yağlı yirmi mîl yürür. Ve kadırga yeni yağlı [olup] muvâfık 
rûzgâr ile yürüse on beş sâ‘atde iki yüz mîl mesâfe kat‘ eder. Bu kıyâs üzredir.

Fasl-ı Râbi‘

Kānûn üzre deryâ cengi nice olur, anı beyândadır

Evvelâ deryâda küffâr donanmasına râst gelindikde bizim donanma Rumeli 
yâhûd Anadolu kıyılarına karîb olup kâfir donanması denizde ise çatmağa 
heves etmezler. Görürlerse dahi görmezliğe ururlar. Zîrâ kıyı muhannesdir. 
Asker kenâra bakar. Deryâ cengi cân bâzârıdır. İçinde bulunmayan bilmez. Ol 
mahalde herkes karaya cân atar. Ve eğer küffâr gemileri kenârda bizim gemiler 
deryâda olsa yâhûd kenârlar küffâr yakası olsa yâhûd ikisi dahi enginde olsa 
bu üç hâlde küffâra çatup ceng ederler. Zîrâ mahall-i necât gemiye münhasır 
olup [119b] gayrı ümîd kalmaz. Asker döğüşür. Ve eğer düşmende kalyon var 
ise bir uğurdan kalyona varup çatmağa heves etmezler. Muhâlifdir. Her kim 
etdi ise hatâ etmişdir. Cümleden Ca‘fer Paşa, Kesendire’de baştardası yandı. 
Ve Eğriboz’da Musa Paşa şehîd oldu. Belki kalyonu ırakdan döğüp dümenin 
ve direğin kırdıkdan sonra çatarlar. Kalyonun yan topları kısadır, yetişmez. Ve 
eğer rûzgâr olsa enginde borda yelken ile ardına düşüp döğerek giderler, tâ bir 
limanlık olunca. Ammâ küffâr donanmasında kalyon yoğise çekdirmelerine 
başa baş çatarlar. Lâkin kol kol gemiler turna alayı gibi dizilüp beğler ileri gi-
der. Kapudan gemisi girüde durup beş gemi baştardaya hem-pâ olur. İkisi ileri, 
üçü ardında, biri dümenin gözedir. Ve ikisi dahi beşinci altıncı küreğe beraber 
yürür. Ceng mahallinde forsalardan ziyâde hazer ederler. Evlâ olan Türk ile 
halt eyleyüp yalnız komamakdır. Niteki vesâyâda gelür. Ve Kapudan Paşa baş-
tardadan çıkmayup ağalarını asker sürmeğe gönderir. Kendi kayığa binüp ok 
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yay ile gezmek kānûna muhâlif  olduğundan gayrı cengde serdâr yerinde bu-
lunmamak muhâtaradır. Karada ve deryâda bundan niçe inhizâm vâki‘ oldu. 
Ve bu gemilerin baş toplarını saçma ile doldurup salya ederler. Topçular elinde 
fitil hâzır durup işârete bakarlar. Bu cümle Akdeniz cengleridir. Ammâ Kara-
deniz’de Kazak cengi kānûnu budur ki Özi’den çıkan [120a] şaykalar ekser 
kenârda vilâyet gāreti içün gezer. Eğer kenârdan on beş mîl ya dahi ziyâde 
bulunursa kadırgaları bî-pervâ üzerine çekdirüp ceng edeler. Ve rûzgâr olursa 
çinedir. Bir kadırgaya yüz şayka hasım olamaz, Receb Paşa cenginde olduğu 
gibi. Ammâ kenârda bulunursa varmazlar. Ve mukayyed olmazlar. Mahallini 
gözedirler. Zîrâ kadırga oturur. Yüz karalığı olur, Cigaloğlu Mahmud Paşa 
seferinde olduğu gibi. Ol zamân fırsat gözedüp taşra çıkarsa üzerine varırlar. 
Ve illâ karadan gayrı tedârük görürler. Eğer kenâra karîb ise donanma kenâr 
cânibi alup deryâya sürmeğe sa‘y eder. Ve bunda Akdeniz cengi gibi asker 
karaya dökülmek havfı yokdur. Zîrâ deryâda şayka ile kadırga gālibâne ceng 
eder. Yalnuz gemilerin mehâbeti düşmeni şaşurur. Ve askeri kavî eder. Nihâyet 
ol hâlde dahi gaflet edüp kenâra sokulmazlar. Biraz fürce gözedirler.

Fasl-ı Hâmis
Donanma gemileri envâ‘ında ve halkındadır

Evvelâ çekdirir envâ‘ı oturak adedi i‘tibârı ile biri birinden fark ve tesmiye 
olunur. On oturakdan on yediye varınca firkatedir. Her küreği ikişer üçer 
âdem çeker. On sekiz on dokuz oturağa pergende derler. On dokuzdan yir-
mi dörde varınca kalyatadır. Yirmi beş oturaklı olursa kadırga derler. Her 
küreğini dörder âdem çeker. Yirmi altı oturakdan otuz altı oturağa varınca 
baştarda derler. Karpuz kıçlı olur. Her küreğini [120b] beşer, altışar, ye-
dişer âdem çeker. Gemisine göre dahi yüksek ve arîz olursa mavunadır. İki 
kat olup altı mavuna üstü kalyon olursa göke derler. Selefde bir def‘a yapıl-
mışidi. Bu cümle çekdirir envâ‘ıdır. Kalyon kısmı dahi buna göre niçe nevi‘ 
olur. Lâkin donanmada burtundan gayrı envâ‘ isti‘mâl olunmayup ol dahi 
yakında lâzım gelmekle tafsîl mahalli değildir. Anları ekser küffâr isti‘mâl 
eder. Polikadan152 İspanya’nun ceng gemileri olan karakaya varınca birkaç 

152 Pulaka.
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nevi‘dir. Biz kendi gemilerimizi beyân edelim. Evvelâ mavuna ki tûlü altmış 
beş zirâ‘ ola. Yirmi karış kıç yüksekliği, on iki buçuk karış baş yüksekliği olur. 
Ve yedi buçuk karış da kuşak bağlanur. Cümle yirmi dört pâre top konur. 
Tekmîl-i mühimmâtdan sonra halkı evvelâ deryâ fenninde mâhir, tarîkında 
atîk, umûr-dîde bir reis kapudan ve cümleye baş u buğ olup hükmeder. Ve 
dört üstâd dümenci ve kırk nefer alatçı ki başda yelken ve tirinkete kullanalar. 
İçlerinde biri odabaşı olur. Bunlara vazîfelerinden gayrı bin beş yüz akçe üc-
ret verilür. Ve yirmi altı oturağın her bir küreğinde yedişer âdemden üç yüz 
altmış dört kürekçi ve kanadlar üstünde iki kürek arasına manka derler, her 
mankada üçer neferden yüz elli nefer cengçi ve otuz nefer üstâd topçu cümle 
altı yüz kadar nefer olur. Baştarda Paşa baştardasınun tûlü yetmiş arşın 
olur. Hâlâ yetmiş iki eder oldular. [121a] Otuz altı oturakdır. Mavna gibi 
küreğini yedişer âdem çeker. Ve mankasında üçer cengçi oturur. Üç feneri 
meşhûrdur. Halkı beş yüz nefer kürekçi, iki yüz on altı cengçi, sâyir gemici ve 
topçu ile cem‘an sekiz yüz kadar nefer olur. Bir mâhir kimse ki deryâ ilminde 
müdakkik ola, baştardaya reis ederler. Ortalık baştarda yirmi altı oturak, 
tûlü elli yedi zirâ‘ olur. Halkı dahi ana göredir. Ve bir nevi‘ baştarda dahi 
vardır ki ana hünkâr gemisi derler. Üç fenerlidir. Bir vezîr donanma serdârı 
olup kapudanla gitse ana biner. Direkleri ve kürekleri cümle yeşil boyalıdır. 
Bayrağı dahi yeşil olur. Direk başında alemi vardır. Vardiyanbaşı bu geminün 
reisi olmak kānûndur.

Kadırga: Bir kadırganın iki bodoslaması arasının tûlü sâbıkā elli beşer zirâ‘ 
kurulur idi. Hâlâ elli altı ederler. Ne kadar uzun olsa eyü yürür. Ve yirmi iki ka-
rış anbar ağzınun eni, on sekiz karış kıç yüksekliği, on bir karış baş yüksekliği ve 
altı karış bir parmak kuşak yüksekliğidir. Selefde birer karış eksik idi ve karpuz 
kıçlı değil idi. Şimdi ekser öyle ederler. Zîrâ furtunaya eyü dayanur. 

Halkı, evvelâ her kadırgada bir mâhir reis ki kapudan olup cümleye hükm 
eyleye. Ve hartı kullanup pusulaya baka. Ve tirinkete kullanmağa yirmi alatçı ki 
biri odabaşı olur. Ve iki üstâd dümenci ve bir üstâd yelkenci ve ânın hükmünde 
iki kimse ki anlara gümi derler. [121b] Büyüğü silistre çalar, küçüğü ayağ üzre 
durup ba‘zı yelkene müteallık hizmeti görür. Ve iki kürek yapıcı ve iki kalafatçı, 
iki neccâr her gemide mukarrerdir. Cümle [gemiciler] otuz beş nefer olur. Ve 
yirmi beş oturak kırk dokuz kürekdir. Biri ocak yerine gider. Dörder katdan yüz 
doksan altı kürekçi ve yüz cengçi, cümle bir kadırga halkı üç yüz otuz nefer 
olur. Biri biri üzerine cebr-i ziyâde ve noksan bir mavna halkı altı yüz nefer, 
bir baştarda halkı sekiz yüz nefer, bir kadırga halkı üç yüz nefer olup mu‘tâd 
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üzre kırk pâre gemi altı mavuna ile bir donanmanın askeri on altı bin dört yüz 
nefer olur. Bunların on bin beş yüzü kürekçi, beş bin üç yüzü cengçi askerdir. 
Yirmi beğ gemilerinde dahi yüzer nefer cengçi olursa mecmû‘u yedi bin kadar 
cengçi asker olur. Eğer mankalar minkale hânesi gibi tehî olmazsa ve sâyir 
ziyâde ve noksân üzre çıkan donanmalar bu kıyâs üzre hesâb oluna, takrîben 
ma‘lûm olur.

Fasl-ı Sâdis

Bir donanma ne kadar mühimmât ile olur ve ne 
mikdâr hazîne gider takrîbî anın beyânındadır

Tekne: Evvelâ bir kadırga kerestesine cümle direği ve küreği ile mîrîden 
verilmek lâzım gelse elli altı bin akçe verilür. Baştarda, üç kadırga kadar ve 
mavuna takrîben iki kadırga kadar ola. Ve her geminün birer dahi sandalı olur. 
Bir kadırga kerestesi dört yüz tahta ki on ikişer arşun vürdinar direklerinden 
biçilmiş ola. [122a] Ne kadar kuru ve sağ olursa yeğdir. Ve iki yüz eğeği yirmi 
beşer akçeye kānûndur. Dağdan kesüp getürene beşer akçe verilür. Ve iki yüz 
elli kadar eğeği aralarına doldurma ve otuz kadar koğuş tabanı ve kuşak ve 
onurga içün on altışar arşun çubuk ve koğuş hafîf  olmak içün boyu on altı zirâ‘ 
kadar yirmi beş çam tahtası ve iki dümen ki biri yedekdir, diş budak ağacından 
olur. İki direk ve üç seren ki biri bağlanup ikisi kanad altında yedek gider. Yet-
miş beş kürek ellisi takılup yirmi beşi anbarda yedek gider.

Kereste Ocakları: Beher sene bin aded vürdinar Kocaeli Sancağı’ndan 
maktû‘dur. Andan gayrı mezbûr sancak ve Burusa Sancağı kazâlarından on 
iki kādılık ki Sabanca, Ada, Akyazı, Yörükân-ı Akyazı, Âb-ı Sâfî, Sarıçayır, 
Geyve, Akhisâr, Yalakâbâd, İznik kazâlarıdır. Beher sene meremmât içün üç 
yük akçelik kereste ve levâzım ocaklıkdır, tahsîl olunur.

Mismâr-ı Mütenevvi‘a: Bir kadırgaya yüz kantar çivi gider. Tasarruf  olun-
sa seksen ile dahi olur derler. Nihâyet ne kadar muhkem ve mükemmel olsa 
eyüdür. Mavunaya üç yüz doksan iki kantar ve baştardaya beş yüz kantar çivi 
gider. Mismâra anlar çivi derler. Bunların sûk-ı narhî üzre vukıyyesi on dörder-
den bir kantarı altı yüz on altı akçe eder. Âna göre kıymeti ma‘lûm olur. 
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Tecdîd-i Lenger-i Sefîne153: Bir kadırgaya beş lenger lâzım. Yedişer, sekizer, 
dokuzar, onar kantar demürden olur. Bir mavnaya ikişer çengelli iki lengürte 
lâzım. On altışar kantar çeker. Dörd dahi dörder çengelli demir lazım. On iki-
şer kantar çeker. Baştardanın [122b] dahi öyle olmak gerek. Bunların demürü 
mîrîden iştirâ olunur. Ve bir demür eskimez. Meğer alat kesilüp ka‘r-ı deryâda 
kala. Ve kıymeti mismâra kıyâs ile ma‘lûm olur.

Alat: Bir kadırgaya çarmıh ve abli, yalkı kazı ve üçürdek ve pradone ve tartıla 
tirinketenin ve büyük yelkenün cümle yirmi yedi kankal alat verilür. Kankal 
devşürülmüş halkalara derler. Üçürdek ile brodone dörder kantar çeker. Bâkīsi 
incedir. Ve demirlere bağlanacak beş gomana halat lâzım ki her biri seksener 
kulaç olur. Yedişer kantardan dokuz kantara varınca vezn olunur. Ve dört dahi 
lenger tırnağına bağlamağa kaynak alatı lâzım ki her biri üçer kantardan olur. 
Ve dört dahi karaya gemi bağlamak içün [palamar] lâzım ki her biri altmışar 
kulaç ve dörder kantardan olur. Ammâ mavna alatı lengüvertesine on beşer 
kantar ve çengeline on ikişer gerek. Baştardanın dahi öyledir.

Kānûn-ı Tecdîd: Demür urganına gomana ve dorditse dahi derler. Her ka-
dırgada beş urganun ikisi kalup üçü her sene tebdîl olunur. Ve dört palamar ve 
dört kaynağın her sene ikisi kalup ikişeri tecdîd olunur. Üçürdek her sene tebdîl 
olunur. Çârmıhlar ve sâyir hurda alat ikişer yılda bir tebdîl olunur.

Kendir Ocaklığı: Samsun’dan yedi bin kantar kendir muʻayyendir. Ahtapo-
lu’dan otuz kantar ve İzmir’den bir mikdâr tel ve kendir gelür. Menemen ve 
Mihalıç ve İnebolu ve Selânik ve Misivri ve Bartın semtinde bir mahal kendir 
ocaklarıdır.

Yelken Envâ‘ı: Bir kadırgaya [123a] selefde üç yelken ederlerdi. Biri büyük 
yelken ki ana cankurtaran derler. Kumda gemiyi yukarı kaldırmağa açarlar ki 
kum basdırmaya. Yetmiş beş bayrakdır. Bin dört yüz zirâ‘ bezden olur. Mezbûr 
yelken nev‘an zâyid gibi görünmekle Çelebi Ali Paşa kapudan iken ref‘ eyle-
di. Orta yelken bin iki yüz zirâ‘ bezden olur. Bu yelkeni her zamân isti‘mâl 
ederler. Küçük yelken sekiz yüz zirâ‘ bezden olur. Âna borda ya‘ni furtuna 
yelkeni derler. Furtunada isti‘mâl ederler. Bunlar müsellesü’ş-şekil cenber yel-
kendir. Tirinkete her kadırgaya murabba‘u’ş-şekil bir tirinkete lâzım. Altı yüz 
zirâ‘ bezden olur. Ve her zamân kullanurlar. Tente: Her kadırgaya ikişer tente 
gerek. Her biri altmış beşer top kalın bezden olur. Ve her top on beşer zirâ‘ 

153 Metnin aslında sehven “Tecdîd-i Sefîne Lenger” yazılı.
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gelür. Yağmurda lâzım gelse biri biri üzerine çekerler. Mavna ve baştardanın 
yelkenleri ve tentesi bu zikr olunandan farklıdır.

Kānûn-ı Tecdîd: Bir yelken üç dört senede bir tecdîd olunur. Ve tentenin her 
yıl biri kalup biri yenilenür.

Bez Ocakları: Zikr olunan bezlerin ekseri Livadya’da ve bir mikdârı Mene-
men’de dokunur. Tente bezi Ece Ovası’nda işlenür, ocaklıkdır. Lâzım geldikde 
İstanbul’da beledîciler dahi dokurlar. Mısır’ın yelken bezi alaca ve latîf  olur. 
Lâkin bunda nâdir gelür. Ancak kıç örtüsüne kaplamağa astar Mısır’dan gelür 
[muʻayyendir].

Çadır: Kıç örtüsüne çadır derler. Her kadırgaya yetmiş zirâ‘ beğlik çukadan 
olur ve iki senede bir değişilür. Paşa baştardasının çadırı Cigaloğlu [123b] 
zamânında serâserden olup sonra bir yeşil bir kırmızı kadîfeden etdiler. 
Ba‘dehû kırmızı çukada karâr etdi. Döşemesi ile bir yük akçe kadar harc gider. 
Ve her sene tecdîd olunur. Eskisi huddâmlarındır.

Fânûs: Baştardanın ve hünkâr gemisinin kıçı üzerinde üçer feneri vardır. Küf-
fâr baştardasının tûlüne dizilüp anlara muhâlefet içün bunda arzan dizilür. Di-
rek başına gâh alem ve gâh fener ederler. Ve her sene mîrîden birkaç sanduka 
balmumu verilür. Ve sâir fenerli kapudanlara her sene mîrîden ikisi bir vukıyye 
gelür, yirmi beşer sarı balmumu verilür ki gece yakup fenersiz gemilerin önüne 
düşe. Ve bir kadırgaya gece koğuş üzerinde yakmağa üç yerde yanar, her sene 
iki kantar bezir yağı verilür.

Top: Her kadırgaya üç top verilür. Biri baş topu ki on dört on beş karış, on iki 
vukıyye atar gerek. Dahi ziyâde olursa zarar etmez. Ve bu top kırk kantardan 
eksik olmaz. İki dahi yan topları, onar karış kolonbornalar gerek. Dahi uzun 
olursa hayırludur. Ammâ mavna topları iki koğuş topu on altışar vukıyye ata 
ve dört kolonborna palavra üzerine, iki dahi yanına altı olur. İki top kıç içinde 
dümen üzerinde, iki dahi kıç omuzluğunda dört olur. Altışar dahi saçma top-
ları ki ba‘zısı kolonborna, birer yanına kürek aralarında kanad üzerine konur. 
On iki top cümle yirmi dört pâre top olur.

Barut: Her kadırgaya yirmişer kantar barut verilür. Ziyâde ve noksân [124a] 
iktizâsına göre. Ve barutun ekseri Mısır’dan gelür. Lâkin terbiyesiz olmağla 
dâneyi çok sürmez ve top falyasın sakat eder.

Kumbara: Selefde her gemiye birer mikdâr kumbara ve sâyir âlât-ı harb ve-
rilür idi. Şimdi dahi verilmek gerek.
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Flandıra ve Bayrak: Paşa baştardasına ve kethüdâ gemisine flandıra ve kıç 
bayrakları, yel bayrağına varınca mîrîden verilür. Sâyir gemilere sarılı kırmızılı 
birer kıç bayrağı mîrîden verilüp sâyir bayraklar ve flandıraları reisler kendi 
malından ederler. Bir geminün flandırası ve bayrağı harîr olup iki yüz guruşa 
ancak olur. Ve cümle kapudanlar ve reisler iğneden ipliğe varınca mühimmâtı 
mahzenden alurlar. Ve gemi kapudanlarına her donanmada kumanya akçesi 
on beşer bin akçe verilür.

Peksimet ve Varul: Kadırgada âdem başına birer varul verilür, su konur. Ve 
her gemici ve kürekçiye günde buçuk vukıyye peksimet mîrîden muʻayyendir. 
Paşa gemisinde cengçiye dahi verilür. Gayrı gemilerde verilmez. 

Kalafat ve Yağ: Evvelâ tekne binâ olundukda fundayla yakup kurudurlar. 
Ve ibtidâ kalafatda bir kadırgaya on iki kantar üstübü ve yirmi beş kantar zift 
giderdi. Çelebi Ali Paşa beşini kaldırdı. Hâlâ yirmi kantar sürerler. Ve her 
yağlamada dörder kantar don yağı gider. Ve iktizâ etdikçe yağlanur. Lâkin 
bir seferde üç kerre yağ âdetdir. Biri tersânede ikisi taşrada olur. Taşrada yağ 
mahallinde iki gemiyi biri birine dayayup altı kimse yağlar ve kalafat eder. 
Her gemide birer zift kazanı ve birer yağ [124b] kazanı ve kefkir ve kefçe 
mukarrerdir.

Kurşun: Her kürek başlarına konan ikişer vukıyye kurşundan gayrı her gemi-
ye falya kapamağa ikişer tahta kurşun verilür.

İskandil: Her gemide denizin dibini yoklamağa birer dâne vardır. Yetmiş 
seksen kulaç sırça parmak yoğunu sicim ucuna kantar topu gibi üç vukıyye altı 
yassı kurşun bağlanur. Lâzım geldikde ol yassı yere don yağı sürüp ipün ucunu 
kıça bağlarlar. Başdan salıverirler. Bir âdem kıçdan kulaçlar, dibe vardıkda çı-
karup nazar ederler. Taşlık ise yağda gedikler olur. Kum ise yapışur, riştelik ise 
ana göre ma‘lûm olur. Ve her semtün bir alâmeti vardır. Ânunla bilinür. 

Hartı ve Pusula: Hartı bir deridir ki sûret-i bahr ve rûzgârlar yazılmışdır. Ve 
pusula bir kutu içinde kıble-nümâ gibi rakkāslı nesnedir. Hartı üzerine koyup 
yıldızı bulurlar. Ve ne semte gidilür, ol semte kangı rûzgârın çizisi düşer, gö-
rüp dümeni ânun üzerine doğruldurlar. Karşıdan esen iki rûzgârdan gayrısını 
kullanurlar. Gece gidilürse kandîl yakup sâ‘at gözedirler. Yolda dökündü ve 
mahzûr var ise alâmetden bilüp dümeni çevirüp yanından geçerler. Zîrâ taş 
ile yumurta nice ise gemi öyledir. Rûzgâr muhâlif  olup furtuna zuhûr eyleyüp 
hilâf  semte gidilse girü kıyâs ile yola girüp giderler. Ve bu maslahat içün her 
gemide iki [mâhir] reis olur. Biri bir hâl olursa ol biri yerine geçer. Ve kapudan 
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gemilerinde bir dûrbîn dahi olur. Lâzım geldikde isti‘mâl ederler. Bu cümle 
mühimmâtı donanma geldikden sonra gemilerin [125a] birer küçük mahzeni 
vardır, yazup der-mahzen ederler.

Safra ve İstif: Her gemiye tahammülüne göre çakıl taşı safra korlar. İktizâ 
etdikçe boşaldup yerine yük yükledirler. Ve istife mukayyed olurlar. Ba‘zı gemi 
düz olsa yürür. Ba‘zısı kıçı aşağı olsa yürür. Ammâ başı aşağı olsa yürümez, 
ana göre istif  ederler. Ammâ paşa baştardasında bu kā‘ideyi gözetmek lâzım 
değildir. Niçe gerek ise istif  ederler. Zîrâ baştarda yüğrük gerekmez.

Hisâb-ı takrîbî ile bu cümle mühimmât meselâ mavunalar ile elli kıt‘a ka-
dırganın mühimmâtına ve akçe ile tutulan kürekçi ücretine ve alatçı bedeli ve 
kumanya ve donanma-yı hümâyûn içün mahsûs olan peksimet bahâsı cümle 
zikr olunanlara takrîben bin altı yüz kese kadar akçe gider. Altı yüz yirmi biri 
ocaklık avârızhânelerinden alınan kürekçi akçesidir. Ve seksen beş yük akçe 
peksimet-bahâdır. Meblağ-ı mezbûrdan ziyâde ve noksân ile çıkan donanmaya 
ne kadar kese gitdiği kıyâs ile hesâb ve istihrâc olunur.

Fasl-ı Sâbi‘
Deryâ ve donanma ahvâline müteallık korsanlar vesâyâsındadır

Tenbîh: Hafî olmaya ki bu Devlet-i Aliyye’de rükn-i a‘zam ve şânına takayyüd 
ve ihtimâm elzem olan umûr deryâ ahvâlidir. Zîrâ devlet-i rûz-efzûnun revnak 
ve unvânı berreyn ve bahreyne hükümle olduğundan gayrı ekser Memâlik-i 
Mahrûse cezâyir ve sevâhil-i deryâ olup husûsâ Dâru’s-saltanati’l-aliyye ya‘ni 
şehr-i Kostantıniyye’nin velîni‘meti iki deryâ idüğünde kat‘â şübhe yokdur. Bu 
cümleden sonra aksâm-ı erba‘a-i dünyâdan olan [125b] kısm-ı Avrupa’ya 
ehl-i İslâm yakın zamânlarda geçüp alâka eylediler. Pâdişâhân-ı selef  hârik-ı 
âdeye karîb cengler ve tedbîrler ile ancak Rumeli ve Bosna ve Üngürüs’ün bir 
mikdârını teshîr edebildiler. Zikr olunan yerler Avrupa’nın bir kenârıdır. Bu 
mertebeyi zabt ve hıfz u hırâset, deryâ elde olmağa mevkūf  olduğiyçün selef-
de azîm ihtimâm ederlerdi. Hâlâ dahi mühim olan, gafleti koyup girü bezl-i 
makdûr eylemekdir. Hakk sübhânehû ve te‘âlâ muvaffak eyleye. Bundan sonra 
vesâyâ zikrine şurû‘ edelim.

Evvelki vasiyyet budur ki, kapudan kendi korsan değil ise deryâ husûsunda 
ve deryâ cengi ahvâlinde korsanlar ile meşveret edüp dinleye. [Yalnız kendi 
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re’yi ile amel eylemeye]. Yalnız kendi bildüğüne gidenler ekser nâdim olagel-
mişlerdir. Husûsâ bu bâbda bir hatâ vâki‘ olursa zararı yalnuz kendüye değildir.

İkinci vasiyyet budur ki, donanma gemileri mümkin oldukça Tersâne-i Âmi-
re’de binâ oluna. Hem zamânı ile yetişür, tez olur ve hem re‘âyâya zulüm bir 
mikdâr hafîf  olur.

Üçüncü vasiyyet budur ki, gemiler mühimmâtı nâkıs kalmayup mükemmel 
olmağa sa‘y oluna. Her husûsa vakti ve zamânıyla şurû‘ olunup ihmâl revâ 
görülmeye.

Dördüncü vasiyyet budur ki, Boğaz’dan taşra çıkıldıkdan sonra karavul 
eksük olmaya. Yolda giderken iki yarar kalyata üç mîl ileri gide ve limanda ya-
turken iki üç mîl alarga yata. Ve iki beğ gemisi bir sâ‘at sonra kalkup donanma 
ardınca asker dökündüsü devşüre.

Beşinci vasiyyet budur ki, donanma iki yüz pâre gemi olursa iki kol ola. Yüz 
pâresi Rodos [126a] paşasıyla bir gün mukaddem kalka. Zîrâ her limanın 
iki yüz pâre gemiye tahammülü yokdur. Selefde böyle ederler idi. Ol makūle 
limanlar müte‘addiddir. Ve adaların her tarafında yatılur. Rûzgâr ne tarafdan 
eserse öte tarafa geçerler. Kenâr öyle değildir.

Altıncı vasiyyet budur ki, Adalar Arasında Rumeli ya Anadolu kenârında 
ya ortada öyleden sonra bir limana yetişülürse girilüp liman basılmaya. Ya‘ni 
bundan öte bir liman dahi vardır deyü geçilmeye. Zîrâ niçe ihtimâl vardır. 
Ya rûzgâr çıkar, ya geceye kalınup perîşânlık vâki‘ olur. Ve enginden gayrıda 
deryâda yatmak hatâdır.

Yedinci vasiyyet budur ki, Boğaz’ı çıkdıkdan sonra sabâh namâzı kılınma-
yınca kalkılmaya.

Sekizinci vasiyyet budur ki, baştarda reisleri cezâyirde ve deryâda niçe yıllar 
gezmiş, korsanlık etmiş ola. Zîrâ donanmanun hareket ve sükûnu ana tâbi‘dir.

Dokuzuncu vasiyyet budur ki, donanma giderken baştarda kürekçileri kar-
tal [kanadı] çekeler. Ya‘ni yab yab yarı çeküp ayak ayak gide. Sür‘atle ulak 
gemisi gibi gitmeye. Meşhûrdur ki ba‘zı İspanya kapudanları, “sizin gemileri-
niz yüğrük değildir” deyü ta‘n eyledikde beri tarafdan ârif  korsanlar, “bizim 
gemilerimiz kaçanı kovmaz, kovandan kaçmaz gemilerdir” deyü cevâb verüp 
ilzâm etmişlerdir. 

Onuncu vasiyyet budur ki, baştardayı beğ gemileri her zamân geçe. Yüğrük 
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olmak içün istifine mukayyed olmayalar. Baştarda yüğrük gerekmez. Beğ ge-
milerini geçmeye. Geçerse forsalara gemi basmağa lisân-ı hâlle [126b] icâzet 
vermiş olur.

On birinci vasiyyet budur ki, gemi yağlandığı zamân limanda iki bölük ola. 
Biri yağlanur iken bir bölüğü muhâfazada dura, sonra yağlaya. Bir def‘a yağda 
düşmen gelüp niçe hasâret etmişdir.

On ikinci vasiyyet budur ki, donanma Avarin’e vardıkda iki pâre yarar 
kalyata küffâr yakasına dil almağa gönderile. Eğer küffâr donanmasının Mesi-
ne’de cem‘iyyeti var ise yalılar muhâfaza olunup bir yere gidilmeye.

On üçüncü vasiyyet budur ki, Mesine’de küffâr donanması yok ise kapudan-
lar kâfir yakasına ya engine gitmek murâd ederse Avarin’de on beş pâre gemi 
bozalar, ya‘ni kürekçilerini ve cengçilerini çıkarup gemilerden zebûnlarını 
anda koyup dinç ve tuvânâ kürekçiler ve cengçiler götürmeğe intihâb edeler.

On dördüncü vasiyyet budur ki, Avarin’de engine salmak lâzım geldikde 
varullara on beşer günlük su tenbîh oluna. Ve ahşam namâzından sonra liman-
dan çıkup Avarin re‘âyâsı yüksek yerde bir gün bir gece ateş eksik etmeyeler ki 
furtuna zuhûr edüp donanma dönmek lâzım gelürse limanı bula. Belki üzerle-
rine bu husûs içün âdem kona.

On beşinci vasiyyet budur ki, engine gitmek murâd olundukda evvelâ ten-
bîh oluna ki enginde gece furtuna zuhûr ederse her gemi fenerini yaka. Feneri 
yoğise birer fener asalar. Tâ ki gemiler biri birine çatup hatâ etmeye.

On altıncı vasiyyet budur ki, adalar arasında donanma çokluk gezmeye. 
Rumeli, Anadolu kenârlarında geze. Zîrâ adalar arası sığ yerler ve karıntılıdır. 
[127a] Bir rûzgâr esse otuz dürlü gösterir. Murâd olunan yerlere yapışdırmaz. 
Her adanın başka karıntısı vardır. Ve dökündüsü dahi çokdur. Az zamânda 
hayli gemi helâk olmuşdur. Ada arası donanma kanarası derler.

On yedinci vasiyyet budur ki, donanma Rumeli ya Anadolu kenârına git-
dikde on pâre kalyata adalar arasını muhâfaza eyleye. Selef  kapudanlar böyle 
edegelmişdir.

On sekizinci vasiyyet budur ki, donanma giderken pus duman olsa eğer ka-
raya râst gelinürse hemân demir bırağup yatalar. Pus açılınca154 hareket etme-

154 Bu ifade “açılıncaya kadar” demektir.
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yeler. Eğer enginde vâki‘ olursa paşa baştardasında mehterhâne çalına. Sâyiri 
dahi cümle çalalar. Pus açılınca dinmeye. Tâ ki gemiler perâkende olmayalar.

On dokuzuncu vasiyyet budur ki, reisler deryâ ilmini bilmeğe muhkem 
takayyüd edeler. Pusula ve hartı ahvâlinden gāfil olmayalar. Ve bilenlere dahi 
kibâr iltifât eyleye. Ânınla bilmeyenleri dahi heves edüp öğreneler.

Yirminci vasiyyet budur ki, Kapudan Paşa anları Derviş Paşa gibi imtihân 
eyleye. Derviş Paşa ulûfe üzerinde meydâna pusula ve hartı koyup Muslu Ça-
vuş nâm bir mâhir kimseyi mümeyyiz ta‘yîn etdi. Reisleri ânınla ve sâir gemi-
cileri palamar bağlamak ile imtihân edüp ulûfe verdi. Ol zamân bilmeyenler 
öğrenmeğe heves etdiler.

Yirmi birinci vasiyyet budur ki, deryâda [127b] küffâr donanmasına râst 
gelinse bizim donanma Rumeli yâhûd Anadolu kenârlarına karîb olup kâfir 
donanması denizde olsa çatmağa heves olunmaya. Belki görmezliğe urula. 
Ammâ bizim gemiler deryâda küffâr kenârda olsa yâhûd kenârlar küffâr yakası 
olsa yâhûd ikisi dahi enginde olsa bu üç hâlde bile küffâra çatmak câizdir. 
Sebebi ceng faslında zikr olundu.

Yirmi ikinci vasiyyet budur ki, düşmen gemisi kalyon olsa hemân varup 
çatmağa heves olunmaya. Belki ırakdan döğe döğe zebûn edüp dümeni direği 
kırıldıkdan sonra varalar. Eğer rûzgâr ise borda yelken ile ardına düşüp liman-
lık gözedile.

Yirmi üçüncü vasiyyet budur ki, cengde saf  saf  kadırgalar dizile. Kapudan 
gemisi girüde durup beş gemi ana hem-pâ ola. Üçü ardında ikisi önünde dura.

Yirmi dördüncü vasiyyet budur ki, kapudan paşa ve serdâr kendi gemisin-
de bulunup bir husûs mülâhazasıyla ceng mahallinde gemiden çıkmaya. Asker 
sürmeğe ağalarını göndere. Ol mahalde serdâr kayık ile gezmek kānûn-ı rezme 
muhâlif  ve mahall-i hatardır.

Yirmi beşinci vasiyyet budur ki, kapudan paşa yerinde dura, kendi varup 
düşmene çatmak heves etmeye. Zîrâ baş gidince ayak pây-dâr olmaz. Bununla 
çok hasâret vâki‘ oldu. Serdârlara [128a] yararlık yerinde durmakdır.

Yirmi altıncı vasiyyet budur ki, beğler gemisinin her birinden yüzer kâfir 
çıkarılup yerine Türk verile. Muhâlefet edenin hakkından geline. Zîrâ niçe 
kerre forsalar beğ gemilerini basup gitmişlerdir.

Yirmi yedinci vasiyyet budur ki, gemilerin kürekçisi muşakkar ola. Ya‘ni 
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Türk ve forsa karışık ola. Selef  kapudanlar kürekçilerin eyüsünü intihâb edüp 
baştarda küreğine üç forsa, üç Türk korlardı. Forsalardan muhkem hazer olu-
na. İstanbul gemilerinde dahi çok kâfir konmayup mîrî kâfir defter ile gemilere 
tevzî‘ oluna. Bir gemide elli kâfire kapudanlar rızâ vermeyeler. Türk bildiği 
kadar kürek çekdiği yeğdir. Forsa mahâretine tama‘ olunmaya. Bu ana dek 
forsa basup giden gemiler bî-hisâbdır.

Yirmi sekizinci vasiyyet budur ki, donanma taşra çıkdıkda dil almağa yarar 
kalyata gönderilüp takayyüd oluna. Selefde bu maslahat içün küffâr yakasına 
giderlerdi. Şimdi ana hâcet kalmadı. Adalar arasından alına.

Yirmi dokuzuncu vasiyyet budur ki, cengde bir gemiye top ve tüfeng ge-
lüp ba‘zı halka isâbet etse şehîd ve mecrûhu fi’l-hâl anbara koyup setr edeler. 
Halka göstermek ile perîşânlık vâki‘ olur. Halkı şaşurup havfa düşürmeyeler. 

Otuzuncu vasiyyet [128b] budur ki, bir geminün fethi müyesser oldukda 
evvel topların yoklayalar. Lâzım gelürse çivileyeler. Feth u teshîr tamâm olma-
dın ganîmete yapışmayalar. 

Otuz birinci vasiyyet budur ki, cengde bir gemiye sudan aşağı top dokunsa 
teziyye kapamak mümkin olmasa ba‘zı uzun bezleri peşkîr veyâhûd sarık gibi 
şeyleri suya vereler ki akındı çeküp falya delüğünü kapaya. Ba‘zı gemi garkdan 
bununla kurtulmuşdur.

Otuz ikinci vasiyyet budur ki, topçular san‘atinde mâhir ola, mübtedîleri 
ta‘lîm edeler. Gemide her topa bir üstâd topçu buluna.

Otuz üçüncü vasiyyet budur ki, barut perdaht olunmuş ola. Ekser barut 
Mısır’dan gelüp perdahtı dahi ol diyârda olmak münâsib görülmekle sâbıkā 
Sâlih Paşa zamânında emir gönderilmişidi. Küffârın topu on ikişer karış iken 
barut kuvveti ile bu tarafın on altışar karış topundan ziyâde sürer.

Otuz dördüncü vasiyyet budur ki, kumbara husûsuna ve küffâr gemisinün 
yelkenlerini yakmak içün oklar ve âletler ahvâline takayyüd olunup emr-i mü-
dâfaa esbâbında ihmâl olunmaya.

Otuz beşinci vasiyyet budur ki, kadîmü’l-eyyâmdan berü vilâyetler feth 
edegelen asker dururken levend yazmağa heves olunmaya. Belki askeri kullan-
mak ne tarîk ile olur ana takayyüd oluna. [129a] 

Otuz altıncı vasiyyet budur ki, kalyon donanmayı Boğaz’dan çıkardıkdan son-
ra dönüp taşra bile gitmeye. Ayak bağı olmağla fâidesi yokdur. Belki zararı vardır.
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Otuz yedinci vasiyyet budur ki, donanma deryâda salt sebük-bâr ola. Ne-
reye ister ise gide. Bununla küffâr mağlûb olur. Zîrâ anların çekdiriri kalyon-
dan ayrılup bizim donanmaya ayak-dâş olamaz. Kalyon hareketi ise rûzgâra 
mevkūfdur.

Otuz sekizinci vasiyyet budur ki, Körfez Cezîresi gāretine ve kenârda kal‘a-
lar binâsına ihtimâm oluna. Ânun ile erkân-ı küffâr rahne-dâr olur.

Otuz dokuzuncu vasiyyet budur ki, Körfez ve Zadra hisârlarını fetih emr-i 
heyyin add olunmayup mübâşeret olunduğu takdîrde azîm tedbîr ve tedârük 
ile şurû‘ oluna. Merhûm Sultân Bayezid Hân İnebahtı hisârını nice feth etdiyse 
ol kadar himmete mevkūfdur.

Kırkıncı vasiyyet budur ki, pâdişâhân-ı selefin sefer ve fütûhât vekāyi‘i 
kapudanların deryâda sefer ve cengleri ahbârı görülüp kıssadan hisse alına. 
Gaflet olunmaya ve’s-selâm.
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Hâtimetü’l-Kitâb ve Fezleketü’l-Hisâb

Muktezâ-yı vakt ü hâl üzre bir iki kelâmdadır. Her çend ki ef‘âlu’llâhi mu‘alleletün 
bi’l-garaz değil155 ise de mesâlih ve hikemden hâlî olmayup her işde niçe hikmet-i 
hafiyye vardır ki akl-ı beşer derk edemez.

[129b] Âlem-i ecsâm ve mufârakātda cümle mahlûkāt taht-ı kahr-ı ilâhîde 
makhûr ve musahhardır. Süfliyyât ve ulviyyâtdan her mekâna münâsib müte-
mekkin halk edüp rûy-ı zemîni hayvânât-ı berriyyeye mesken ve îş-i müteneffis 
içün cümleye vatan kıldı. Kimsenin mülkü değildir. Mâlikü’l-mülk hakīkatde 
kendidir. Cümle hayvân-ı nâtık ve gayr-ı nâtık kendi kullarıdır. Hikmeti muk-
tezâsınca içlerinde ba‘zısını ba‘zısı üzerine mufaddal kılmışdır. Ve cümlenin 
erzâk ve âcâlini, noksân ve kemâlini ve sâyir ahvâlini nakīr u kıtmîr kazâ ve 
takdîr eylemişdir. Gâh bir kuluna mülk-i mecâzı rûzî kılup pâdişâhlık verir. Ve 
gâh bir kulunu ganî iken fakīr eder. Rûy-ı zemîn mülkünde kullarını mekân-
dan mekâna göçürüp bir sınıf  bir mekânda birkaç zamân karâr etmekle kendi 
mülkü sanup gurûr edicek ânı kaldırup âharı iskân eder. 

[Edîm-i zemîn sofra-i âm ûst
Berîn-i hân-ı yağma çe düşmen çe dûst]156.

155 Kâtib Çelebi, Osmanlı medreselerinde tercih edilen Eş‘arilerin “Allâh’ın filleri bir amaç için değil-
dir” görüşünü benimsemiştir. Bu ve buna karşı olan Mutezile görüşü hakkındaki mütalaalar için bk. 
Seyyid Şerîf  Cürcânî, Şerhu’l-mevâkıf, Kahire 1327, c. 8, s. 202-206.

156 Farsça bu beyit, Sa‘dî’nin Bostan’ından alınmıştır. Manası, “Yeryüzü, O’nun herkes için yaydığı 
sofradır ve bu yağma sofrasında düşmanla dostun hiç farkı yoktur” (Sadi, Bostan, çev. H. İlaydın, 
İstanbul 1975, s. 16). Beytin tam metni ve bazı kelimelerdeki yer değişikliklerinin gösterildiği Farsça 
bir neşri için bk. Sa’di Şîrâzî, Sa‘dînâme ya Bustân, (yay. Rüstem Aliyef), Tahran 1347/1967, s. 2. 
Müteferrika neşri (vr. 74a) dahil, Tuhfetü’l-kibâr’ın bazı nüshalarında beytin başlangıcı hatalı olarak 
“edhem-i rû-yı zemîn” şeklinde yazılmıştır (TSMK, R. 1194, vr. 111a).
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Kâfirin küfr ü tuğyânına bakmayup gâhî gûşmâl içün bir gayrı sınıf  kullarına 
gālib kılar. Rûm memleketlerini kâfir kullarından alup mü’min kullarına verdi. 
Endülüs vilâyetlerini mü’min kullarından alup kâfir kullarına verdi. Horasan 
ve Irak-ı Acem’den Sünnîleri kaldırup Râfizîleri iskân etdi. Hikmeti muktezâ-
sınca kendi mülkünde nice isterse tasarruf  eder.

Kesmiş atmışdır ânı, etme cedel
Tîğ-ı “lâ-yüs’elü ammâ yef‘al”157

ve bu âlem-i dünyâyı Celle Şânuhû ve Te‘âlâ âlem-i esbâb kılup kevn u fesâd-
da [130a] cümle mukadderât ve tasarrufâtı sebeb yüzünden gösterüp pes-i 
perde-i gaybdan bi’z-zât tasarruf  ile izhâr-ı kudret eyler. Cümle zuhûra ge-
len ahvâl, âsâr-ı kudret-i fâ‘il-i muhtâr ve kādir-i müte‘âl olup mahz-ı lütf  u 
kereminden kullarını ihtiyâr-ı cüz’î sâhibi kılup herkese ihtiyâr-ı cüz’îsini bir 
tarafa sarf  etmeğe temkîn ü ikdâr verüp akabinde halk etmek üzre âdetini icrâ 
eyledi. Ve metâlibde esbâba mübâşeret ve vesâyile teşebbüs ve riâyet lüzûmunu 
ta‘lîm içün nazm-ı kerîminde niçe yerde emir buyurdu. Esbâb-ı maktû‘ada 
emr-i vücûbî ile ve esbâb-ı mevhûmede emr-i tedennî ile meselâ kavâm u 
nizâm-ı beden esbâbında “külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû”158 âyeti gibi ve nizâm-ı 
temeddünde adl u ihsân âyetleri gibi ve emr-i harbde “ve e‘iddû lehüm mes-
teta‘tüm min-kuvvetin”159 buyurduğu gibi. Pes kula lâzım olan emr-i şerîfine 
imtisâl içün esbâba mübâşeret eyleyüp ol bâbda taksîr ve ihmâl revâ görme-
mekdir. Mübâşeretle kul hizmetini edâ etmiş olup ba‘dehû ol emrin husûlü 
irâde-i müsebbibü’l-esbâba kalur. Dilerse halk edüp husûle getürür. Dilemezse 
halk etmez. Tahsîl-i abd vazîfesi değildir. Nihâyet esbâba mübâşeretde kusûr 
ve ihmâl emr-i ilâhîye adem-i imtisâl olduğu cihetden kul mücrim olur. Ve 
ukūbet ve ıtâba istihkāk peydâ edüp min-ındi’llâh taslît-i a‘dâya ve kıllet-i mâl 
emsâli niçe nekâller ile gûşmâl olunur. Eğer tenebbüh hâsıl olmayup kazâ-i 
mâ-fât tedârüküne nasb-ı nefs kılınmazsa ukūbet ve ıtâb artar. [130b] Gide 
gide şekl-i âhar zuhûr eder. Bu mukaddimeden sonra mâ-nahnü fîhe gele-
lim. Hâlâ tuğyân-ı a‘dâ ve kıllet-i mâl u asker ve hazîne vu re‘âyâ umûrunda 
ihtilâl, esbâba mübâşeretde kusûr ve ihmâlden lâzım gelmişdir. Esbâba yolu 
ile mübâşeret selefin vaz‘ etdiği kānûnlara mürâcaat ve anları icrâ ve riâyetle 
olur. Memâlik-i Mahrûse’yi darb-ı şemşîr ve hüsn-i tedbîr ile feth u teshîr eden 

157 “O, yaptığından dolayı sorgulanmaz” (Kur’ân-ı Kerîm, Enbiya sûresi, ,21/23).
158 “Yiyin, için fakat israf  etmeyin”. (Kur’ân-ı Kerîm, A’râf  sûresi, 7/31).
159 “Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın” (Kur’ân-ı Kerîm, Enfâl sûresi, 8/60).
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pâdişâhlar husûsâ Sultân Selim-i Kadîm ve Sultân Süleyman Hân zamân-ı 
devletlerinde allâme-i rûm Kemal Paşazâde Efendi ve Ebussu‘ûd Efendi mer-
hûm ile ol kānûnları şer‘-i şerîfe tatbîkde dikkat ve kusûrlarını tekmîl bâbında 
niçe sa‘y u himmetler eylediler. Ve bu Devlet-i Aliyye esâsı ol himmetler be-
reketi ile istihkâm bulup olur olmaz tezelzül ile halel-pezîr olmamışidi. Sonra 
gelenler herkes ne işlerse kānûn olur sandılar. Cedîd kānûnlar kurulup esbâba 
yolundan mübâşeret unuduldu. Fî-mâ-ba‘d tedârük-i mâ-fât ve def‘-i halel ki 
kānûn-ı kadîmi mümkin olduğu mertebe icrâya mevkūfdur. Pâdişâh-ı âlem-
penâh -ammerahu’llâh- ol kānûnları bilüp seyf-i şerî‘at ve kānûn-ı siyâset ile birer 
birer icrâ eylemek esbâba yolundan mübâşeretin şartıdır. Allâh sübhânehû ve 
te‘âlâ müyesser eyleye. Âmîn.

M E T i n 245

www.tuba.gov.tr



www.tuba.gov.tr



Denizcilik Lügati1

Ağribar:. 15. yüzyılda savaş gemisi, daha sonra nakliye amaçlı kullanılan küçük tek 
direkli yelkenli bir gemi.

Alabanda: Gemi kaplamalarının iç satıhlarına verilen isim. Gemilerde Sancak ve 
iskele olmak üzere iki alabanda bulunur.

Alabora olmak: Geminin veya teknenin yan yatması.

Alarga: Bir geminin açıkta demir üzerinde yatması.

Alat: Halat.

Alatçı: Halatçı.

Alborata: Bir sereni yatay pozisyondan dikey pozisyona getirmek. Terim, özellikle 
trinkete ve mayıstra serenleri dışındaki serenleri kapsar.

Ambar: Ticaret gemilerinde yük koymak savaş gemilerinde ise yedekte tutulan ya da 
güvertelerde acil ihtiyaç duyulmayan malzemeyi muhafaza etmek için tasarlanmış, 
muhtelif  bölmeler halinde omurga ile tavlon güvertesi arasında uzanan kısım.

At gemisi: Hayvanların düşmemesi için baş ve kıç taraflarında çıtalı rampaları olan 
ve nakliyede kullanılan bir tür nakliye gemisi. Bu gemiler, atların ve her türlü 
teçhizatıyla orduların nakillerinde kullanılmaktaydı. Kereste ve odun taşımak için 
kullanılan tipleri vardı.

At kayığı: Donanmaya eşlik eden bir kayık çeşidi olup, ordunun teçhizatını ve atları 
taşıyan, at gemisinden küçük nakliye kayığı.

Ateş gemisi: Düşman donanmasını yakmak için yakıcı ve patlayıcı maddelerle dolu, 
infilak ettirilmek için tasarlanmış bir gemi. Gece hareket ettirilir, demir üzerinde 
yatan düşman gemileri üzerine sürülürdü. Mürettebat bu gemilerin kıç boynuzun-
da bulunan bir sandal ile patlama öncesinde gemiyi terk ederdi.

1 Bu lügatçe 17. yüzyıl seçme Osmanlı denizcilik terminolojisini ihtiva etmektedir.
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Ateş kayığı: Yangın olduğu zaman tulumbacıların yangın tulumbalarını İstanbul-Üs-
küdar arasında taşımak için kullanılan üç ya da dört çifte kayık.

Azab reisi (Bkz. Vardiyan Başı).
Baba: Bulunduğu yer itibariyle genel olarak küpeşte seviyesinden yukarıda, kendisine 

her türlü halat ve palamar bağlanan, dayanıklı tek veya çift ıskarmoz başıdır. İske-
lelerde gemilerin bağlanmasına yaramaktadır.

Babafingo: Direklerin güverteden itibaren üçüncü parçası. Üzerindeki seren yelkenli 
gemilerin uzunluk bakımından en küçük olanıdır.

Bâdbân: Yelken. (Ayrıca bkz. Yelken Bezi).
Bahçelik: Kalyon dönemi savaş gemilerinin kıç taraflarında bordadan dışarı çıkan ve 

kıç omuzluklarını kuşatan balkon. Çektiri sınıfı gemilerde bahçelik bulunmazdı.

Bakır kaplama: Su kesiminden alt kısmı ahşap olan gemilerin karinalarını midye, yo-
sun ve deniz kurtları gibi zararlı deniz canlılarından korumak, kerestenin çürüme-
sini önlemek maksadıyla su kesimi altında bulunan ahşap kısmın üzerine vurulan 
levhalama işlemidir. Bakır levhalar Osmanlı gemici dilinde tahta olarak adlandırılır.

Bandıra: Geminin milliyetini işaret eden sancak.

Banyol: İtalyanca tersane zindanı. Beylik zindanı adıyla da anılmaktadır. Kadırgalar-
da kürek çeken esirler ile kürek cezasına çarptırılan mahkumlar burada tutulurdu.

Barça: Kalyon dönemi öncesinde askeri amaçlar için tasarlanan bir tür savaş gemisi/
karaka. Ambar kapasitesi büyütülerek ticaret maksadıyla da kullanılırdı.

Baş bodoslama: Omurganın baş taraf  bitiminde geminin baş kısmını meydana getir-
mek için tek parça ya da iki parçada dikey olacak şekilde kaldırılan ağır ağaç kısmı.

Baş figürü: Gemi pruvasında talimarın üst kısmına yapılan yaldızlı ve renkli ağaç 
oyma. İnsan ve hayvan figürleri çokça kullanılır. Figür, çam ve karaağaçtan hazırla-
nır ve yaklaşık üç metre uzunlukta olurdu. Yelken devrinde baş figürleri bir geminin 
sahip olması gereken en önemli unsurlardan biriydi. 17. yüzyılda en çok kullanılan 
baş figürü aslan suretinde idi.

Başkapudane: Kapudâne-i Hümâyun. Osmanlı Donanmasının amirali olan Kaptan 
paşaların bulunduğu ve forsunun çekildiği büyük kalyon.

Baştan kara etmek: Tehlike anında bir tekneyi ya da gemiyi baş taraftan karaya 
bindirip felaket yaşanmasına mani olmak.

Baştarda: Kadırga döneminde amiral gemisi olarak görev yapan en büyük ve en güç-
lü kürekli sınıfına dahil savaş gemisi. Baştarda, kıç üstünde üç fener taşırdı.

Beylik zindanı (Bkz. Banyol).
Bocurgat: Küçük tekneleri karaya çekmek ya da karadaki ağır nesneleri hareket et-

tirmek için kullanılan mekanik ırgat. Güvertelerde ve güverte aralarında bulunan 
demir ve serenleri yukarı kaldırmaya yarayan ağaç ve demir ırgat.

Bodoslama: Gemilerin baş ve kıçını oluşturmaya yarayan omurganın baş ve kıçından 
kaldırılan ağaç ve demir sütun.

Borda: Gemi gövdelerinin su çizgisine kadar olan dış yan taraf.
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Branda: Gemi mürettebatının geceleri ya da vardiyalarda kemerelere asıp içinde yat-
mak maksadıyla yelken bezinden yapılmış bez.

Burgucu: Gemi inşasında çalışan, burgu denilen aletle keresteye delik açan ve keres-
teyi cıvatalayan sanatkar.

Burtun: 17. yüzyılda kullanılan kalyon sınıfı yelkenli savaş gemisi.

Cankurtaran: Çektiri sınıfı gemilerde ana Latin yelkenin yanında açılan acil durum 
üçgen yedek yelken.

Cıvadora direği: Gemilerin baş tarafına ileriye doğru yatık şekilde dikilen direk.

Cıvadora sereni: Cıvadora direği üzerinde bulunan seren.

Cıvadora yelkeni: Cıvadra sereni üzerinden açılan kare yelken.

Cunda yelkenleri: Yalnızca pruva ve grandi direğindeki trinkete, mayıstra ve gabya 
serenlerinin cundalarından dışarı sürülen küçük bastonlar.

Çam kerestesi: Gemi inşasında en sık kullanılan bir cins ağaç. Sarıçam, çıralı, kara 
çam, kırmızı çam, beyaz çam olarak çeşitlere ayrılmaktadır. Çoğunlukla düz olması 
gereken direk ve sütunlarda kullanılır.

Çanaklık: Gemilerde direklerin üzerinde gurcata ve mauna adı verilen takozların 
üzerine konan büyük ağaç döşeme. Karga yuvası da denir. Bunların üzerine çıkan 
mürettebat buradan serenleri basar ya da etrafı gözetler.

Çapa: (Bkz. Lenger).
Çarmık: Ana direkleri ve gabya çubuklarını yandan tutan kalın ziftli halat.

Çekdiri: Daha çok kürekle yürüyen, gerektiğinde büyüklüğüne göre bir ya da iki Latin 
yelkeni kullanan savaş ve ticaret gemisi.

Çekeleve: Nakliye amacıyla kullanılan küçük gemi.

Direk: Güvertelerde yukarı doğru dikilen ve topuk kısımları omurga veya güverte 
üzerinde bulunan sütun. Üç direkli gemilerde baştakine pruva, ortadakine grandi 
ve en arkada olanına mizana sütunu denir.

Direk-i kebîr (Bkz. Grandi Direği).
Donanım: Direk, seren ve yelkenlerin halat, makara ve palanga aksamı. Hareketli ve 

sabit olarak iki tür donanım vardır.

Donanma-i hümâyûn: Osmanlı İmparatorluk donanmasıdır. Masrafları hazineden 
karşılanır.

Döşek: Ahşap savaş gemilerinin sekiz parçadan oluşan kaburgalarının omurga üzeri-
ne gelen ilk parçası.

Dümen (Dolabı, İğnecik takımı, Yekesi): Gemilerin kıç bodoslamalarına erkek ve 
dişi iğneciklerle geçirilen ve basıldığı tarafa çevirmeye vasıta olan ağaç ya da sacdan 
yapılmış levha.

Eğri: Gemi kaburgalarını oluşturan ıskarmoz olarak da adlandırılan postaların tamamı.

Endaze çıkarmak: İnşa edilecek geminin kaburgalarını doğru oranda yapmak için 
endazehânede çizilen kaburga resmi üzerinde ince tahtalarla kalıp çıkarma.

D E n i Z C i L i K  L Ü G AT i 249

www.tuba.gov.tr



Errekeş: Kerestenin etrafını küçük el baltası ile tıraşlayan.

Fanus: Genellikle silindir biçiminde veya köşeli olan mum gibi aydınlatma araçlarının 
çevresini kapatarak rüzgârdan koruyan cam mahfaza. İşaretleşmede ya da erken 
dönemlerde fors için kullanılır.

Felenk: Gemi ve teknelerin karaya çekilmesi ve denize indirilmesi sırasında omurga-
nın altına sürülen taşıyıcı kütük.

Filika: Savaş gemilerinde bulunan kürek ya da yelkenle yürütülen güvertesiz hafif 
tekne.

Firkate: Kadırgadan küçük fakat süratli kürekli savaş gemisi.

Flandra: Genellikle savaş gemilerinin grandi zifosuna çekilen ensiz, uzun çatallı, kur-
dele görünümündeki bayrak.

Forsa: Kürekli gemilerde kürek çeken esir.

Funda: Geminin kalafatlanması sırasında yakılan bodur boylu odunsu bitki.

Gabya çubuğu: Geminin trinkete, mayıstra ve mizana direği üzerinde bulunan ikinci 
kat direk.

Gabya sereni: Üst kare yelkeni. Güverteden direklerin üstüne doğru ikinci seren.

Gabya yelkeni: Gabya serenleri üzerine çekilen yelken.

Gabyar: Gabya serenlerinde ve çanaklıkta gabya yelkenlerini serene bağlama ve açma 
işlerinden sorumlu yelkenci.

Gemi hocası: Vazifeli oldukları gemilerdeki malzeme ve mühimmatın kayıtlarını 
tutan görevli.

Gemi imamı: Donanma gemilerinde dini merasimleri icra etmekle görevli kimse.

Gemi reisi: Yelken gemicileri arasında gemilerin birinci kapudanına verilen unvan. 
Kadırga kaptanlarına “kadırga reisi” denilir ve kadırgalar reislerinin adıyla anılırdı.

Gomina: Gemi demirlerinin kalın halatı.

Göke: Bir çeşit kürekli ve yelkenli gemi. Osmanlı gökesi, kelime olarak cocca/kuka ile 
benzeşmesine rağmen, teknik olarak bu gemi ile bir ilgisi yoktur. Göke, daha çok 
çağdaşı karaka/nao/barça’ya benzemektedir.

Grandi direği: Üç direkli gemilerde güverteden itibaren baştan ikinci direk.

Grandi sereni: Grandi direği üzerine asılan seren. Bu seren geminin en uzun ve en 
büyük yelkenini bulunduran serendir.

Grandi yelkeni: Grandi sereni üzerinde açılan yelken.

Halat/Alat: Gemilerde kullanılan muhtelif  uzunluklarda katranlı ve katransız ip. 
Kenevirden imal edilen halatlar, kollar ve tellerden oluşur. Teller bükülerek kolları, 
kollar da bükülerek halatı meydana getirir.

Hassa kadırga: Osmanlı donanmasında yer alan kadırgalara verilen isim.

Hassa reisi: Donanmada yer alan kalyon ve kadırgaların kapudanları için kullanılan 
bir tabir.
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Irgat: Geminin pruva demirlerini, grandi serenini ve hatta geminin kendisini çekmede 
kullanılan mekanik alet.

Iskarmoz: Kayık türü kürekli teknelerde kürekleri ince ipler vasıtasıyla bağlamak için 
küpeşteler üzerine çakılan 15-20 cm uzunluğunda dikey ağaç.

Işkıcı: Destereci.

İsparçine: Üç adet üç kollu halatlardan bükülerek teşkil olunan kalın halat.

İskandil: Bir kurşundan ve ona bağlı ince ipten oluşan basit dip dinleme aleti.

İskele: Gemi ve teknelerin yanaştıkları kıyının hemen gerisine yapılmış ağaç platform. 
Geminin baş tarafına doğru sol tarafta kalan kısmı.

İspavlu: Katransız kendirden iki kollu olarak yapılan ince sicim.

İşkampaviya: Harp gemilerinde bulunan en büyük filika. Karaya asker çıkarmak, 
erzak, su ikmali yapmak için kullanılan ve kürekle hareket eden filika.

Kaburga: Geminin iskeletini oluşturan posta.

Kadırga: Çektiri sınıfına mensup yirmi beş oturaklı, kürek ve yelkenle seyir kabiliyeti-
ne sahip savaş gemisi. Akdeniz havzasında antik çağdan 17. yüzyıl ortalarına kadar 
önemli bir yapı değişimine uğramayan kadırga, enine göre oldukça uzun, suya çok 
yakın bir gövdeye sahiptir. Burun kısmında adeta mahmuz gibi ileri çıkan bir gaga-
ya ve onun hemen üzerinde bir kasaraya sahiptir. Buradan kıça doğru güvertenin 
tam ortasında gemiyi boydan boya geçen manka adında bir yürüme yolu bulunur. 
Bir Osmanlı kadırgasında ortalama 196 kürekçi bulunmaktadır.

Kalafat: Ahşap gemiler inşa edildikten sonra kaplamaların su sızdırmaması için iki 
kereste arasına kalafat tokmağı ile üstüpü sıkıştırılıp üzerine zift denilen kaynatılmış 
katran doldurulması. Bunu yapan ustaya kalafatçı denir.

Kalyata: Kadırgadan küçük on sekiz oturaklı hafif  çektiri sınıfına mensup savaş ge-
misi. Tipik bir kalyata 27 metre uzunluğunda, üç metre genişliğinde inşa edilirdi.

Kalyon: Yelkenle yürüyen savaş ve nakliye gemisi. Osmanlı donanmasında 17. Yüzyı-
lın ortalarından itibaren donanmada kullanılmıştır.

Kalyon kapudanı: Miri kalyonlara kumanda eden gemi içinde tüm personelin başı 
olan kişi. Süvari olarak da bilinir.

Kalyon tabibi: Kalyonlarda görev yapan cerrah ve hekim.

Kalyonlar katibi: Kalyonların mürettebatı ile bunların iaşelerini, aylıklarını ve kal-
yonların levazım hesaplarını tutan memur.

Kalyon nakkaş başısı: Kalyonlarda boya işi yapanların başında bulunan kişi.

Kancabaş: İnce donanma gemilerinden olup nehirlerde, sığ sularda asker, mühimmat 
ve zahire taşımak için kullanılan kayık türü bir gemi. Baş ve kıç kısımları kancaya 
benzediği için bu ad verilmiştir.

Kapudâne-i hümâyûn: Osmanlı donanmasında yeşil renkli asa taşıyıp kapudane 
olarak adlandırılan amiralin kumanda ettiği en büyük gemi.
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Karaka: 15. yüzyıl sonlarına kadar kullanılan üç direkli yelkenli bir gemi. Baş ve kıç 
kasara, karakaların en belirgin kısımlarıydı. Geminin melez bir yapıda olduğunu 
gösteren en önemli özellikler pruva, grandi direklerindeki kog donanımlarını 
çağrıştıran kare yelkenler ve mizana direğindeki Akdeniz kökenli latin yelkendir. 
Osmanlı donanmasında bu gemi türü barça olarak adlandırılırdı.

Karamürsel: Osmanlıların ilk zamanlarında Karamürsel Bey’in icadı olan ve onun 
adıyla anılan çektiri tipi gemidir. Önceleri savaş gemisi iken daha sonra taşımacı-
lıkta kullanıldı.

Karavele: Batı Akdeniz menşeli bir gemi olup daha çok Portekiz ve İspanyollar tara-
fından 15. yüzyılda Yeni Dünya keşiflerinde kullanıldı.

Karina: Gemi omurgasının altına raptedilen kontra omurgadır. Geminin karaya otur-
ması durumunda ana omurganın darbe almasını önler. Yine gemi gövdesinin su 
çizgisinden aşağıda kalan dış ve dip kısımlarına da karina denir.

Karpuz kıçlı: Kıç tarafı yuvarlak biçimde sonlanacak tarzda inşa edilen gemi.

Katran: Çam ağaçlarından kaynatılarak oluşturulan bir madde. Katran, gemilerin 
karinasına kerestelerin üzerine su sızdırmasını ve zararlı kabukluların ve yosunların 
karinaya yerleşmesini önlemek için sıvanır.

Kayalık: Gemi inşasında kullanılan bir tür kereste. Geminin suyla temas eden alt 
kısmı.

Kayık: Baş ve kıç bodoslamaları kavisli küçük nakil vasıtası. Piyade kayığı, pazar kayığı 
gibi çeşitleri vardır.

Kemere: Üzerine güverte döşemelerinin döşendiği birbirine paralel kalın keresteler.

Kendir: Kenevir sapından çıkarılan life denir. Gemi inşasında kullanılacak olan halat 
ve bezlerin ham maddesidir.

Kereste emini: Kalyonların inşa ve tamiri için gerekli kerestenin müfredat defterin-
deki çeşit, ölçü ve miktarlarına göre ormanlardan kestirilip tersaneye ulaştırılması 
ile görevli.

Kerte: Pusula kartlarının on bir derece on bir dakikalık kavis taksimatına denir.

Keşti: Gemi.

Kıç: Geminin en arka son kısmına denir.

Kıç Bodoslaması: Omurganın kıç nihayetinden dikine kaldırılmış yekpare ağaç ya 
da demir destek.

Kıç Örtüsü/Kıç Tentesi : Gemilerde güneş ve yağmurdan korunmak için açık gü-
verteler üstüne gerilen branda, yelken bezi veya başka bir malzemeden yapılmış 
örtü.

Kırlangıç: İnce donanma gemilerinden olup firkateden küçük savaş gemisi. Daha çok 
haberleşme ve devriye hizmeti görmüştür.

Kızak: Üzerinde gemi inşa edilmek üzere yapılmış tezgah. Kızaklar genelde sahil 
kenarında meyilli olacak şekilde kurulur.
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Kirpas: Pamuk ipliğinden dokunan ham bez. Kürek ve yelken devrinde gemi yelken 
ve tentelerinin yapımında kullanılırdı.

Koğuş: Gemilerin kemere ve omurga gibi iç aksamını oluşturan dört köşe yontulmuş 
uzun kereste.

Konvoy: Düşman gemileri veya korsanların saldırılarına uğrama ihtimali olan yer-
lerden tüccar ve nakliye gemilerinin savaş gemileri eşliğinde muhafaza altında 
geçtikleri seyir düzeni.

Köşebent (Bkz. Praçol).

Kulaç: Deniz derinliğini, halatların boylarını ölçmede kullanılan bir ölçü. Açılan iki 
kolun bir elin ucundan öbürünün ucuna kadar olan uzunluk.

Kumanda Köprüsü: Gemilerin seyir ve manevralarını idare etmek üzere en üst 
güverteden yukarıda etrafı iyice görebilecek yükseklikte genel olarak sancaktan is-
keleye kadar uzanmış çatılardır. Bu kısmın açık havada gezinilen kısmına da köprü 
üstü denir.

Küpeşte: Borda kaplamalarının en üst güverteden yukarı kalan kısmı.

Latin Yelkeni: Üçgen yelken olarak bilinen yelken Avrupalılar tarafından ilk kez haçlı 
seferleri sırasında bu ad ile ortaya çıkmıştır. Orsa yakası kısa, seren yakası uzun 
olarak biçilmiş üç köşeli bir yelkendir.

Lenger: Çapa ya da demir.

Lengurte: İki çengelli ağır gemi demiri.

Liman Reisi: Liman kaptanı. Derecesi patrona ve riyale derecesinde olup asasının 
rengi maviydi.

Lombar/Lumbar: Gemilerin bordalarına açılan dört köşe menfez.

Mahmuz: Özellikle kürekli dönemde askeri amaçlar çerçevesinde kullanılan bir nevi 
madeni koçbaşı.

Makara: Gemilerde ağır cisimlerin kaldırılmasını ve indirilmesini kolaylaştırmak ve 
bu sayede az bir kuvvetle çok iş görmek için yapılmış ağaç ya da metal parça. 
Kadırgalardaki yelkenleri hareket ettirebilmek için mekik şeklindeki bir yuvanın 
içinde ve bir mil etrafında dönen yivli küçük tekerlek biçiminde idi. Makaraların bu 
tekerleklerine zebân-ı makara ya da dil denmekteydi.

Makara Dili: Bkz. Makara.

Mancana Yelkeni: Sert havalarda randa yelkeni yerine açılan ufak randa. Mizana ya 
da mancana direğinin gerisindeki giz üzerine açılır.

Manka: Kadırgalarda savaşçıların bulunduğu platform. İskele ve sancak tarafında iki 
kürek arasında yer alır.

Marinar: Tecrübeli, iş bilen esir denizci tayfa.

Mavna: Osmanlı donanmasında kullanılan baştardalardan daha geniş ve yüksek, 26 
oturaklı, iki ya da üç direkli çektiri sınıfı savaş gemisi.
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Mayıstra Direği: Üç parçalı grandi direğinin en alt parçasını oluşturan direk. Çam 
kerestesinden yapılır. Uzunluk ve kalınlık bakımından güvertedeki en büyük direk-
tir. Kalyonlarda bu direğin topuğu omurgaya kadar uzanır. Rüzgar enerjisi bu direk 
üzerinden gemi omurgasına iletilir. Bu sayede gemi yol yapmış olur.

Mayıstra Sereni: Grandi direğinin en altında bulunan seren. Bulunduğu direkteki 
diğer serenlerin en uzunudur. Serenler, rüzgarı en iyi şekilde alabilmek için sabit 
duran direkler üzerinde hareketli bir yapıda olmak zorundadır. Seren direklerine 
bu hareketi kazandıran hareketli donanım olarak bilinen halat sistemidir.

Mayıstra Yelkeni: Mayıstra serenine bağlı en büyük yelken. Bu yelken ebat itibariyle 
gemideki en büyük yelken olup kare ya da dikdörtgen şeklindeydi.

Mayna Etmek: Herhangi bir şeyi bir halat ya da palanga vasıtasıyla aşağı indirmektir.

Meşe: Gemi inşasında ana malzemeyi teşkil eden kereste cinsi.

Mizana Direği: Üç direkli gemilerde güverte üstünde en kıç taraftaki direk.

Mizana Sereni: Mizana direği üzerinde bulunan seren. Bu seren üzerinde Latin yel-
keni ya da diğer bir ifadeyle üçgen yelken açılır.

Mizana Yelkeni: Mizana sereni üzerinde açılan yelken.

Navlun: Yük gemilerinin mal sahiplerinden yükün miktar ve cinsine göre aldıkları 
nakliye ücreti.

Neccar: Marangoz (Bkz. Taslak Ağaç).

Neft: Kürekli ve Yelkenli dönemde gemi inşasında ve günlük bakımlarda gemilerin 
yağlanması ve aydınlatma işlerinde kullanılan boyaların inceltilmesi ve vurulan 
boyanın çabuk kuruması maksadıyla içlerine karıştırılarak kullanılan bir çeşit yağ.

Omurga: Gemilerin kaburgaları adı verilen ıskarmozların monte edildiği ağaç taban. 
Geminin temelini teşkil eden omurga, küçük gemilerde yekpare büyük gemilerde 
birkaç parça olacak şekilde hazırlanır. gemi omurgaları en güçlü ağaç olan meşeden 
yapılırdı.

Orsa: Yelkenleri mümkün olduğu kadar rüzgarın estiği yöne doğru çevirerek yol almak.

Palamar: Gemi demirinin bağlandığı kalın halat. Bir gemiyi iskele, rıhtım veya şa-
mandıra gibi yerlere bağlamakta kullanılan halat veya zincir.

Palanga: Bir halat vasıtasıyla makaralardan teşkil olan çengelli donanım. Kürekli 
dönemde çektiri sınıfı gemilerde de kullanılmaktaydı. Palangalar genel olarak ka-
dırgalarda sabit ve hareketli donanımlar üzerinde bulunurdu.

Palankete: Kürekli ve yelkenli dönemde yelken ve donanımları tahrip etmekte kulla-
nılan birbirine zincirle bağlı demir gülle.

Palaşkerme: Osmanlı donanmasında kullanılan on dört kürekçisi olan hafif  yelkenli 
bir ince donanma gemisi.

Palavra: Üç ambarlı kalyonlardaki açık güvertenin hemen altındaki güverte.

Patrona-i hümâyun: Donanmada kapudane-i hümayundan sonra gelen ikinci ko-
mutan ve onun bindiği kalyon.
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Payzen: Çektiri tipi gemilerde esir kürekçi. Bunlar, kaçmamaları için birer ayakları 
güvertelere çakılı bulunurdu.

Peksimed: Bir çeşit kurutulmuş ekmek. Uzun seferlerde ve bilhassa deniz seferlerinde 
gemilerdeki mürettebata ve hizmetlilere ekmek yerine peksimed verilirdi. Peksimed-i 
has, peksimed-i hass-ı beyaz, peksimed-i beyaz ve peksimed-i kara gibi çeşitleri vardı.

Pergende: Çektiri sınıfına mensup yelkeni yardımcı güç olarak kullanan bir savaş ge-
misi. 18-19 oturaklı, 25-30 metre uzunluğunda olan pergende, kalyata ve firkateler 
ile düşman kovalama, sığ sularda hareket ve devriye görevlerinde kullanılırdı.

Pıraçol/Paraçol : Güverte kemerelerini alabandalara veya birbirine dik ya da aykırı 
iki keresteyi bağlamakta kullanılan ve kullanıldıkları yerlere göre muhtelif  şekillerde 
yapılan ağaç ya da demir köşebent.

Posta: Gemi kaburgası.

Prangı: Küçük bir top cinsi. Her yerde kullanılabilen ve bir nevi büyük tüfek niteliğin-
de olan ateşli silah.

Pruva: Bir geminin en ön tarafı. Çektiri sınıfı gemilerde baş topları ve lengerler bu 
bölümdedir.

Pruva direği: Geminin güverte üstünden baştan birinci direği. Diğer adı sütun-ı tirin-
kete’dir. Geminin sahip olduğu ikinci büyük direk.

Pruva sereni: Pruva direği üzerinde bulunan seren. Bu serende üçgen ya da kare 
yelken açılırdı.

Pruva yelkeni: Pruva sereni üzerine açılan üçgen ya da kare yelken. Yelken döne-
minde pruva yelkeni mayıstra yelkeninden sonra gemide bulunan ikinci büyük dört 
köşe yelkendir.

Pusula: Gemilerin seyretmeleri icap eden yönleri gösteren seyir esnasında kerteriz 
yaparak mevki tayin etmeye yarayan alet.

Rampa etmek: Savaş sırasında bir geminin düşman gemisine bodoslamadan ya da 
bordadan dalması.

Reçine: Çam ağaçlarından sıvı halinde çıkarılır ve don yağı ile karıştırılarak gemilerin 
suda kalan kısımlarına sürülerek kalafatlanmasında kullanılırdı.

Reis-i evvel: Donanmadaki kalyonlarda görev yapan baş reis.

Revgan-ı Neft: Neft Yağı. Bkz. Neft.

Rüesâ-yı Sütûn: Yelken döneminde kalyon direklerinden her birinin hizmetlerini 
idare eden reisler. Bunların emrinde çarmıklar üzerinden serenlere, çanaklıklara 
çıkacak gabyarlar bulunurdu. Her bir reisin sorumlu olduğu direk ve seren vardı. 
Yelken açıp basmak, hareketli donanıma kumanda etmek bunların göreviydi.

Rüzgar altı: Rüzgarın estiği yönün aksi tarafında kalan nokta. Eğer bir gemi rüzgarı 
sancaktan kullanırsa iskele tarafından suya yatmış olur, yani iskeleden rüzgar altı 
olurdu.

Rüzgar üstü: Rüzgarın estiği cihete rüzgar üstü denir. Gemi, rüzgarı rüzgar üstünden 
almaya başladığında rüzgara maruz kalan kısmı su çizgisinden yükselmeye başlar.
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Safra: Gemilerin denge temini için sintinelerine konan taş, kum veya çakıl gibi ağırlık.

Safra lombarı: Günümüzde yük gemilerinin safra alıp bırakmak için gemilerin bor-
dasına açılan kapak.

Salvo: Yaylım ateşi. Bir geminin bir tarafa ateş edebilen bütün toplarla bir anda yap-
tığı ateşe denir.

San Paolo: (Bkz. Banyol).

Sancak: Osmanlı bahriyesine mensup bütün savaş ve ticaret gemilerinin gönderlerine 
çektikleri bayrak. Bandıra olarak da bilinir. Osmanlı çektiri sınıfı gemilerde sancak-
lar ana direk zifosunda üçgen şekilli kırmızı, tentenin önündeki gönderde kare şekle 
yakın kırmızı sancaklar çekilirdi. Bu sancakların sarı ve yeşil renkli olanları da vardı.

Sancak gemileri: Kapudanpaşa ile birlikte Kapudane, Patrona ve Riyale gemilerine 
verilen addır.

Selam topu: Denizde demirli veya seyir halindeyken bir kaleyi, bir kumandanı ya 
da önemli mevkide olan bir devlet görevlisini selamlamak için gemiden atılan top. 
Özel gün ve zamanlarda yapılan merasimlerde kullanılan ve adına şadumanlık ya 
da şenlik topu denilen top.

Ser-mimar (Bkz. Tersane Baş Mimarı).

Ser-topî: Topçubaşı. Kadırga ve kalyonlardaki topları kullanacak personelin idare 
ve sevkinden sorumlu topçu.

Serdümen: Savaş gemilerinde seyir halindeyken dümen tutmakta olan görevli.

Seren: Direkler üzerinde yelken açmak ve işaret kaldırmak üzere yatay olarak bağ-
lanmış ağaç gönder. Serenler uçlara yani cundalara doğru kalınlığı azalarak aynı 
zamanda da yuvarlaklaşarak biterdi.

Silistre: Namlu, omurga, şamandıra ve delikten oluşan bir düdük.

Sintine: Gemilerin tavlon güvertesi altında kalan iç omurganın sağ ve solunda uzanan 
kısmı.

Sugunda demiri: Ortalama iki ton ağırlığında iki tırnaklı bir tür kalyon lengeri.

Sûzen-i bâdbân: Yelken dikiminde kullanılmak maksadıyla gemilerde ve tersanede 
bulundurulan yelken dikiş iğnesi.

Süvari kapudan: Geminin birinci kaptanı. 17. yüzyıl sonlarından itibaren kapudane, 
patrona ve riyaleden sonra gelen kapudanlara verilen unvan.

Şadumanlık (Bkz. Selam topu).

Tavlon: Geminin en aşağıdaki güvertesi. Bunun altında ambar ve sintine bulunurdu.

Teksinarcı: Ormanda ağacı devirip parçalara ayıran kimse.

Tel: Kenevir sapından çıkarılan liflerin sağa bükülmesiyle elde edilen çok güçlü tel 
halat. Genel olarak altı koldan meydana gelir. Savaş ve ticaret gemilerinin dona-
nımları ve gominalar bu halatlardan yapılırdı.

Tente: Tekne ve gemilerde güneş ve yağmurdan korunmak için açık güverteler üstüne 
gerilen yelken bezinden yapılmış örtü.
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Tersane başmimarı: Tersâne-i Âmire’deki kalyonların inşa faaliyetleri, tersane hal-
kından sayılan ser-mimârın idaresinde yürütülürdü.

Tirinkete direği: (Bkz. Pruva direği).
Tirinkete sereni (Bkz. Pruva sereni).
Tirinkete elkeni (Bkz. Pruva yelkeni).
Tombaz: Yelkeni, ikişer demiri ve kürekleri bulunan bir gemi. Nehirlerde nakliyatta 

altı düz köprü dubası olarak kullanılan platform.

Tulumba: Gemilerde sintineye dolan suyun dışarı atılmasını sağlayan bir alet. Ayrıca 
gemide çıkan yangınlara müdahalede de kullanılırdı. Yelken devrinde kalyonlarda 
kullanılan tulumbalar daha çok ana direğin hemen gerisinde geminin tam ortasına 
yerleştirilirdi.

Üç ambarlı: Yelkenli gemilerin en büyük kalyonu. 17. yüzyılın sonlarına doğru inşa 
edilen üç ambarlı bir kalyonda 100-120 top bulunurdu.

Üstüpü: Kalafatta kullanmak için katranlı halat eskilerinin didiklenmiş paçavra hali. 
Keten, kenevir veya bozuk halat parçalarından elde edilen üstüpü, ziftlenecek veya 
boyanacak tahtaların, gemi gövdelerinin aralıklarını su geçirmemesi için doldurul-
mak üzere kullanılırdı.

Vardakosta: Sahil güvenliği ve müdafaasıyla görevli gemilere verilen isim.

Vardiyan: Savaş gemilerinde nöbetçi subayların gönderdikleri emir ve haberleri il-
gili kişilere ileten görevli. Kürekli dönemde kadırgalarda vardiyan Müslümanlar 
arasından seçilir, tersane zindanında muhafızlık yapar, sefer sırasında da gemide 
asayişi sağlardı.

Vardiyanbaşı: Kürekli dönemde çektiri sınıfı gemilerde görev yapan azab reisine 
verilen ad. Vardiyanbaşı reis olup gemideki düzeni sağlardı.

Varil: Mancana büyüklüğünde bulunan ortadan şişkin tahta fıçı. Bu fıçılara genel 
olarak su konurdu.

Yaylım ateşi (Bkz. Salvo).
Yedeğe almak: Bir geminin bir gemiyi kıçtan bağlayıp çekmesidir. Buna yedeklemek 

de denir.

Yeke (Bkz. Dümen ve Serdümen).
Yelken bezi: Kirpas. Pamuk ipliğinden dokunan ham bez.

Zevrak: Kayık. Padişahların gezintiye çıktığı çektiriye zevrak-ı şerif  denirdi.

Zift: Koyu siyah renkte, yapışkan bir madde. Soğuk iken sert olan zift, ısıtıldığı zaman 
yarı sıvı hal alır. Kalafattan sonra gemilerin ek yerlerini tıkamak ve ahşabı neme 
karşı korumak için sürülürdü.
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Hüsrev Paşa 24, 25, 40, 138, 161

I

Irakeyn Seferi 123

Irak-ı Acem 244

Irak-ı Arab 163

İ

İbiza 87

İbn Hacer el-Askalânî 29

İbn Tagribirdi 44

İbn-i Kādı 62, 114, 115, 116, 117

İbn-i Ulyân 163

İbrahim Çelebi 195

İbrahim Hanif 54, 55

İbrahim Müteferrika 32

İbrahim Paşa 53, 123, 150, 180, 187, 221

İbrahim Reis 195

İbsara adası 204

İbşir Ağa 49

İbşir Paşa 45, 49, 213

içağaları 196

İçil 172, 227

İfrîkıyâ 78

İkli Kara 183

İlbasan 128, 167

İleki 133

İlkı Kara 183

İlyâs 106

İlyas Hoca 27

İmroz 131, 212, 213

İncir Limanı 80, 135, 229

İnebahtı 41, 47, 49, 60, 71, 80, 96, 100, 101, 134, 
147, 172, 173, 174, 175, 181, 220, 221, 227, 
242

İnebahtı Deniz Savaşı 41, 60

İnebolu 234

İngiltere 49, 54, 59

İnöz 79, 90, 92, 219

İpsala 90

İran 24, 25, 49

Îsâ 85

İsakçı 188, 189

İsfahânî 29

İsfendiyaroğlu İsmâîl Beğ 90

İshâk 106, 109, 111

iskandil 42, 86, 144, 229, 236

İskender Paşa 164, 167, 168, 171

İskenderiye 79, 80, 93, 94, 106, 181, 182, 185, 
197, 216, 221, 222, 228, 229

İskenderiyeli Mehmed Kapudan 211

İsketoz 213

İskılarya 133

İskiri 132, 212

İsmâîl Beğ 91

İsmetî Çelebi 36
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İspanya 38, 41, 46, 86, 87, 94, 107, 109, 110, 
111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
125, 127, 128, 133, 134, 136, 138, 139, 140, 
149, 150, 151, 152, 155, 157, 161, 172, 177, 
178, 179, 183, 184, 198, 219, 223, 229, 231, 
238

İspanya Anabolusu 161, 172

İspertevinti 86

İspilit 81

İstadinyo 85

İstanbul 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
36, 37, 38, 44, 45, 55, 56, 61, 72, 79, 85, 86, 
89, 90, 91, 95, 123, 131, 136, 146, 151, 161, 
163, 170, 178, 182, 184, 185, 190, 191, 193, 
194, 196, 207, 212, 214, 216, 217, 219, 223, 
235, 241, 243

İstanbul Boğazı 79, 86

İstanbulya 133

İstandiya 210

İstanköy 105, 133

İstanköylü Ahmed Paşa 180, 222

İstefe 101

İstendil 42, 46, 52, 79, 132, 210, 212

İstif 237

İstilo 133

İstirya 38, 82, 85

İşbilye 121

İşkatoz 131

İtalya 38, 54, 59, 93

İzdin 79

İzmir 79, 213, 234

İznik 233

İznikmid Körfezi, İzmit, 25, 79

J

Julfar 142

Julii 82

Julius 82

K

Kadı Beyzâvî 28, 29, 34

Kadı Mîr 29

kadırga 39, 41, 47, 64, 65, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 
101, 104, 105, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 
124, 126, 127, 128, 129, 130, 134, 135, 136, 
138, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 149, 151, 
152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 168, 
170, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 
184, 186, 187, 188, 189, 190, 193, 194, 198, 
199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 
209, 212, 214, 221, 224, 229, 231, 232, 233

Kadızâde Mehmed Efendi, Kadızâdeliler, 25, 
27, 28,, 33, 28, 62, 114, 116

Kahire 243

Kal‘a-i Demen 145

Kal‘a-i Elbiye 151

Kal‘a-i İskradin 82

Kal‘a-i Sürrat 145, 146

Kal‘atü’l-kılâ‘a 111

Kalafat Memi 143

kalafatçı 226, 232

Kalavri 173, 186, 224

Kalhât 143

Kalkan 183

Kalya 151

kalyata 104, 119, 121, 138, 140, 141, 143, 154, 
178, 190, 213, 228, 231, 238, 239, 241

kalyon 30, 39, 43, 46, 57, 96, 100, 104, 135, 140, 
173, 178, 182, 183, 185, 192, 198, 200, 202, 
203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 208, 
212, 213, 214, 215, 229, 230, 231, 240, 241, 
242

Kandiya 40, 72, 161, 202, 203, 204, 205, 207, 
210, 213, 216

Kankal 234

Kanluburun 174

Kantara 147

Kaptanıderya 35, 38, 42, 45, 47, 97

kapu askeri 161

kapucubaşı 158, 188, 221

Kapucular kâtibi 225

Kapudağı 79
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kapudan 43, 45, 46, 50, 62, 71, 95, 96, 101,102, 
103, 104, 105, 107, 113, 118, 119, 120, 122, 
123,180, 131, 132, 136, 137, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 
153, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 
170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 
190, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 
223, 224, 225, 226, 227, 232, 234, 236, 237, 
240

Kapudan Paşa 136, 151, 161, 174, 183, 184, 185, 
188, 189, 191, 192, 202, 206, 208, 209, 210, 
212, 213, 214, 227, 230, 240

Kapudan-ı Küvve 143

kapukulu 91

Kara Çelebi-zâde Abdülaziz Efendi 36

Kara Hasan 100, 115, 116

Kara Hoca 169

Kara Kādı 147

Kara Mahmud 104

Kara Mustafa 143

Karaada 133

Karabatak Beğ 175, 210

Karacafoça 206, 213

Karacehennem 45, 71, 183, 222

Karadeniz 37, 45, 49, 54, 59, 75, 78, 90, 93, 95, 
166, 180, 187, 188, 190, 192, 193, 194, 195, 
201, 223, 224, 231

Karagümrük 222

Karaharman 188, 190, 191

Karahisâr-ı Şarkī 175

karaka 119, 134, 142, 231

Karaman 92, 167, 168, 169, 178, 196

Karamanlı 199

karamürsel 168, 182, 189

Karasi 101

Karasu 24

karavele 142, 143

karavul, karavula 169, 185, 228, 229, 238

Kâre 137

Kargacık 186

Karkana 154

Karlıili 140, 147, 148, 149, 198, 227

Karlos 139

Karlos (V.) 41

Kars 171

Kartacina Burnu 87

Kasım furtunası 190

Kāsım Paşazâde 201

Kasımpaşa 221

Kastamonu 91, 95, 196

Kastelnova 80

Katalonya 87, 152

Katırcızâde 214

Kâtib Çelebi 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 58, 59, 60, 61, 
64, 97, 155, 160, 243

Kâtib Mahmud Efendi 191

Kâtibî 28, 141

Katîf 141, 142

Kavala 79, 226

Kaya Paşazâde Mustafa Paşa 42

Kayrevân 125, 155

Kayseri 24

Kazak 45, 71, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 223, 
231

Kazan 165

Keçi Mehmed Efendi 28

Kefalonya 80, 130, 133, 136, 172, 186, 212

Kefe 93, 94, 165, 188, 189, 190, 193, 220, 228

Keligra Limanı 191

Kemal Beğ 97

Kemal Paşazâde 245

Kemal Reis 80, 96, 97, 101, 108, 128, 140

Kemânkeş Ahmed Beğ 105, 120, 220

Ken‘ân Paşa 214, 226

Kendir 234

Kereste 233

Kerpe 62, 133, 192, 195, 213

Kerş 188, 189, 193

Kesendire 79, 192, 223, 230

D i Z i n 273

www.tuba.gov.tr



Kestel 128

kethüdâ gemisi 236

Khor Fakkan 142

Kıbrıs 38, 39, 50, 71, 87, 166, 168, 170, 172, 
183, 192, 205, 221, 222, 227

kıç bayrağı 236

Kılburun 189, 190

Kılıç Ali Paşa 176, 177, 182, 221, 222

Kıreta 215

Kırımlı İsa Halife 27

Kırşehri 168, 196

Kızıl adalar 79

Kızılahmedlü Mustafa Paşa 158

Kızılhisâr 92, 133

Kili 62, 95, 188, 189

Kilis 81, 164, 171

Kirka 82

Kirmân 144

Kişm adası 142

Kitâb-ı Atlas 43, 44, 78, 215, 216

Koca Hacı Reis 181

Koca Mehmed Paşa 27, 30, 166, 176, 205

Kocaeli 63, 94, 131, 150, 163, 227, 233

koğuş topu 199, 235

kolonborna 235

Koloz 79, 213

konsül hükûmeti 85

Korfu 44, 75, 81

Korkud Hân 106

Koron 62, 100, 101, 120, 121, 123, 186

korsan 105, 106, 131, 132, 148, 153, 174, 175, 
181, 182, 183, 185, 195, 212, 213, 222, 237, 
238

Korsika 87, 107

Kostanice 82

Kostantıniyye 31, 51, 89, 142, 216, 219, 237

Kotor 80, 81

Kotoron Burnu 86

Koyunadası 153

Koyunluca 120

köprü 84, 92, 95, 160, 188, 189, 223

Kör Hüseyin Ağa 207

Körfez 71, 128

Körfez, Körföz 75, 80, 81, 84, 128, 129, 130, 
133, 134, 136, 172, 173, 186, 211, 223, 242

Köstendil 197

Kretikus 216

Kubad Paşa 141

Kulzüm Denizi 78

Kum 188

kumbara 143, 201, 235, 241

kumbaracı 226

Kupan 194

Kurdoğlu 108, 109

Kurdoğlu Ahmed Beğ 153

Kurdoğlu Muslihiddin Reis 108

kurşun 197, 229, 236

Kurtuba 216

Küçük Hasan Paşa 201

Küçük Kefalonya 80

Küçük Malta 154

Kürd Abdullah Efendi 28

kürek 96, 143, 145, 166, 183, 191, 229, 232, 233, 
235, 236, 241

kürekçi 96, 102, 104, 128, 133, 143, 170, 172, 
178, 201, 214, 232, 236, 237

Kürt Abdullah Efendi 28

Küvve 137, 143

L

lağımcı 203, 204

Lahsâ 142

Lala İsmail 41, 42, 47, 53, 97, 107, 142, 156, 173, 
204, 215, 224

Lala Mustafa Paşa 167

Lar 141

Latin 91

Lefkoşe 168, 169, 170, 227

Leh 94, 100, 188
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Leh Kazağı 189

lenger 91, 92, 123, 133, 144, 151, 154, 159, 168, 
170, 172, 176, 195, 198, 203, 204, 205, 206, 
210, 213, 234

lengürte 234

Lesina 81

Leş 80

levend 94, 109, 132, 133, 147, 151, 161, 170, 183, 
185, 207, 241

Lezine 81

Ligorna 86, 173, 212

Limni 35, 94, 215

Lindos 105

Livadya 235

Livorno 86

Lombardia 81, 85

Lonkoz 79

Lütfî Paşa 128, 129, 130

M

Ma‘anoğlu 184

Mafradonya (Manfredonia) Magariz Körfezi 
45, 71, 86, 187, 188, 201

Magosa 168, 169, 170, 171, 172, 183

Mağrib 79, 87, 106, 108, 115, 120, 140, 142, 
148, 152, 153, 157, 180, 186, 197, 206, 213, 
221, 229

Mağrib-i Aksâ 152

Mahmud 29, 91, 92, 137, 150, 187

Mahmud Beğ 175, 189

Mahmud I, 50, 51, 55, 59

Mahmud Paşa 91, 92, 187, 220

Malaga 87

Malatya 171

Malta 40, 41, 45, 47, 71, 87, 105, 124, 140, 149, 
153, 154, 158, 160, 161, 167, 169, 172, 173, 
175, 184, 195, 196, 198, 203, 205, 210, 222, 
229

Manastır 96, 130

Mande mukabelesi 26

Mangalore 145

manka 232

Manya 45, 79, 148, 185, 197, 223

Mar‘aş 125, 167, 168, 169, 178

Marko Anton 173

Marko Çanlığı 86

Marmara 79, 228

Marmarus 104

Marsaşolok 159

Marşilya, Marseille, 87, 118

Maryol Hasan 189

Maskat 140, 143

Mavna, mavuna 96, 97, 109, 168, 170, 173, 176, 
178, 186,199, 203, 205, 210, 231, 232, 233, 
235

mayistra 143

mayna 144

Mayorka 62, 87, 107, 118, 126, 152

Mazarak 80

meddeceller 116

Medîd 124

Megalo Maestro 105

Mehdî 180

Mehdiye 79, 227

Mehmed bin İbrahim 52

Mehmed Halife 24

Mehmed Hamîd ibn Ahmed 59

Mehmed IV, 31, 35, 36, 37, 39, 63

Mehmed İhlâsî 32, 44

Mehmed İsmetî 36, 48, 70

Mehmed Paşa 24, 39, 45, 46, 137, 139, 140, 170, 
176, 178, 184, 187, 188, 189, 200, 201, 210, 
220, 222, 225, 226

Mehmed Paşa Haydar Ağazâde 225

Mehmed Paşa veziriazam 176

Mehmed Reis 147

Mehmed Said el-Kettânî 59

mehterhâne 240

Mekke 33, 167, 195

Mekrân 144

Melek Ahmed Paşa 57, 208,

D i Z i n 275

www.tuba.gov.tr



Melik Esed 145

Melik Mahmud 137

Melute 126

memâlik-i Sakālibe 93

Memi Beğ 184, 185

Memi Paşa 45, 184, 185

Memi Paşa oğlu Ali Çelebi 184

Memi Paşazâde Abdurrahman Paşa 43

Memiş 46, 199

Memiş Reis 199

Memûn Halîfe 217

Menekşe Burnu, 79, 212, 214, 226

Menemen 234, 235

Menglor 145

Menküb 93

Menolilo 132

Menteşe 28, 94, 105, 147, 228

Mercator, Mirkator 32, 44, 85

Merkate 187

Mes‘ûd 114

Mesevri 189

Mesih Paşa 95, 220

Mesine 47, 86, 122, 124, 167, 173, 178, 180, 181, 
184, 221, 229, 239

Metellus 216

metris 90, 121, 125, 126, 155, 156, 157, 159, 
160, 164, 168, 170, 194, 197, 206

Meyis 183, 184, 213

Mezemorta Hüseyin Paşa 43

Mezistre 189, 227

Mısır 78, 102, 103, 104, 106, 109, 129, 131, 136, 
140, 141, 142, 143, 146, 157, 162, 166, 178, 
181, 182, 183, 184, 195, 207, 212, 213, 220, 
222, 224, 225, 226, 228, 235, 241

Mısır defterdârı 167

Mısır İskenderiyesi Beği [Şolok] 175

Mısırlızâde İbrahim Paşa 43

Mi‘mârzâde Beğ 175

Midilli 91, 101, 102, 106, 109, 150, 153, 175, 
206, 210, 213, 220, 227, 229

Migal Mastori 105, 122, 134

Mihalıç 79, 234

Milan 87

Milopotamo, Milotiyomo 132

minkale hânesi 233

Minorka 62, 87, 107, 126, 127

Minos 216

Mîr Sultân 165

Misivri 189, 234

mismâr 233, 234

Molla Fenarî 29

Molla Hüsrev 28

Monfrat 216

Mora 38, 42, 79, 96, 100, 120, 167, 174, 183, 
185, 189, 202, 210, 216, 222, 227

Moskov 166

Mostar 81

Mota 94

Moton 62, 79, 80, 97, 100, 101, 113, 120, 130, 
133, 152, 153, 175, 177, 186, 229

mu‘allim 144

Muâviye 217

Mudanya 79

Muğla 104

Muhammed bin Hasan 140

Muhammed Hafsî 179

Muhammed Hâris 165

Muhît 44, 63, 136, 140, 141, 142

Muhît-i Şarkī 136, 140, 142

Muhsin el-Hâc Mustafa Efendi ed-Defterî 59

Muhyiddin Reis 108

Mukabele Baş Halifesi 26

Murad Ağa 126, 134, 197

Murad Beğ 141

Murad IV, 24, 25, 26, 28

Murad Kapudan 141

Murad Paşa 46, 211, 213, 226

Murad Reis 142, 176, 183

Muran 86

Musa Paşa 46, 196, 200, 202, 225, 230

Muslu Çavuş 240
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Mustafa 23, 28, 36, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 69, 
96, 120, 128, 142, 168, 169, 170, 192, 213, 
221, 222, 223, 224, 225

Mustafa Ağa 223

Mustafa b. Mehmed 58

Mustafa Beğ 100, 131, 153

Mustafa bin Abdullah 58

Mustafa Efendi, Bâlizâde 36

Mustafa Efendi, Bolevî 36

Mustafa II, 50

Mustafa III 49

Mustafa Paşa 96, 100, 104, 128, 142, 167, 168, 
169, 170, 172, 178, 192, 213, 214, 221, 223, 
224, 225, 226

Musul 24, 142

Muzaffer Paşa 164, 167, 168, 171, 172

Mü’ezzinzâde 221

Müezzinzâde Ali Ağa/Paşa 163, 165

Mürted 130

Müstagānem 114

Müstakimzâde 33

Müteferrika 31, 32, 40, 41, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 97, 107, 118, 142, 156, 173, 204, 
215, 224, 243

N

Nakşa 46, 131, 132, 209, 213, 225, 227

Napoli di Puglia 86

Narda Körfezi 80

neccâr 226, 232

Necid 143

Nehr-i Dicle 163

Nehr-i Fırat 164

Nehr-i İtil 166

Nehr-i Kirka 62, 82

Nehr-i Sava 82

Nehr-i Tavîl 165

Nemçe 75, 82, 120

Nice 65, 87

Niğde 196

Nîl 136

Nobo Faça 149

Nogay Tatarı 166

Nova 80, 81, 136, 137, 180

Novi 82

Nusaybin 24

O

Obrovac 82

ocak ağaları 196

ocaklık 164, 224, 233, 235, 237

odabaşı 232

Oğlan Kapudan 147, 173

Ohri 197

Okmeydânı 220

Oran 63

orsapuca 219

Oruç Reis, Beğ 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112

Osman III, 49, 54, 55

Osman Paşa 180

Otranto, Otranda 86, 93

Ö

Öküz Burnu 104

Ömer bin Îsâ 216

Özi 187, 188, 189, 190, 194, 224, 231

Özi Kazağı 187

P

Padova 80, 85

palamar 234, 240

palaşkerme 201

palavra 63, 235

Pantan 86

Papa 86, 125, 127, 133, 134, 172, 198, 205, 229

Parenzo 85
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Parga 80, 136

Parokıya 84

Parşelona 87

Pasova 185

paşa sancağı 227

Pataviya 85

Patrisi 85

Patrona 211

Payas 79

Peçuylu 47, 176

peksimet 151, 236, 237

Peresne 85

pergende 231

Perpignan, Perniyan 87

Pertev Paşa 170, 172, 173, 174

Pervîz Ağa 221

Pervîz Beğ oğlu 184

Peschici 86

Peştiye 86, 149

Philinus, Pilinyus 215

Pıranse 85

Pinten 86

Pîrî Paşa veziriazam 103

Piri Reis, Beğ 26, 32, 44, 85, 86, 87, 108, 140, 
141

Piyale Bey, kapudan 46, 150, 190

Piyâle Kethüdâ 45, 60, 192, 193, 194, 195, 224

Piyâle Paşa 41, 47, 59, 60, 71, 139, 149, 152, 153, 
154, 155, 156, 158, 161, 162, 163, 165, 167, 
168, 170, 177, 195, 221, 224, 228

Polika 231

Portukal 125, 126, 133, 134, 136, 140, 142, 143, 
173

Poyraz Limanı 212

pradone 234

Pragdi 172

Prepol 130

Preveze 39, 80, 100, 123, 129, 133, 134, 135, 
158, 175

Prezirin, Prizren 167

Priştine 130

Pulaka 231

Pulya 81, 86, 93, 106, 128, 130, 151, 163, 177, 
220

pusula 56, 63, 232, 236, 240

R

Radamantos 216

Râfızîler 102, 244

Rahbe 164

Rahmâniyye 165

Rakka 164

Ramazan Paşa 179

Rayka 94

Re’s Asîr 144

Re’sü’l-hadd 140

Receb Paşa 190, 223, 231

Receb Reis 141

Reggio 86

Resmo 132, 202, 203

Reşîd 124

Revan 25, 48, 49, 50, 51, 58, 60, 61, 62, 223, 
224

Rhadamanthos 216

Rhon 87

Rice 86, 124, 151, 221

Rodos 38, 63, 87, 94, 103, 104, 106, 122, 134, 
142, 153, 170, 172, 182, 184, 195, 208, 210, 
211, 213, 216, 217, 220, 222, 224, 225, 227, 
229, 238

Roma 34, 82, 86, 173

Roma Suyu 86

Românîler 216

Romanya 129

Roşne Körfezi 86

rub‘-ı mukantara 141

Rûm 121, 122, 132, 160, 182, 185, 219, 244

Rumeli 36, 48, 57, 79, 87, 89, 93, 96, 104, 120, 
129, 133, 138, 139, 158, 167, 168, 172, 186, 
191, 196, 197, 200, 202, 203, 206, 207, 211, 
212, 213, 220, 222, 223, 224, 225, 229, 230, 
237, 238, 239, 240
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Rumeli Hisârı 90

Rumeli Kazaskeri 36

Rûmî 219

Rumili 49, 69, 70

Rus 94

Rüstem Paşa 140, 148, 149, 220

S

Sa‘dî 243

Sâ‘ibe 165

Sa’di Şîrâzî 243

Sabanca 166, 233

Sâdık Reis 63, 134

Sadrazam Halil Paşa 24

Sadreddin-zâde Mehmed Ataullah Efendi 52

Safevi 25

Safra 237

Sagona 87

sağ ulûfeci 208

Sakarya nehri 166

Sakız 175, 196, 203, 213

Sakız 43, 71, 162, 163, 175, 183, 184, 186, 196, 
202, 203, 204, 208, 209, 210, 212, 214, 221, 
225, 227, 229

sakkā 86

Sâlih Paşa 241

Sâlih Paşazâde 175

Sâlih Reis 122, 131, 133

Samakov 128

Samsoncubaşı İbrahim Ağa 197

Samsun 234

San Marko 84

San Theodoros 84

Sancakdâr Reis 147

sandal 86, 143, 145, 148, 156, 157, 186, 194, 
197, 233

Santalocito 124

Santamarya-Santa Maria 81, 86

Santarma 63, 159, 160

Santoron 209, 213

Saray 36, 41, 60

Sarayburnu 179

Sardinye 87

Sarıçayır 233

Saruhan 196

Savona 87

Sayda 131, 183, 184

Sebastiyano Veneryo 60, 173

Sebte Boğazı 79

Sefer Dayı 185

Segna 82

sekbânbaşı 190, 207

Selanik 79, 106, 130, 148, 196, 197, 213, 228, 
234

Selene 210

Selim III, 52

Selmân Reis 105

Semendire 95

Sen Civanoğlu 185

Senj 82

Septe 87

Seravoluz 147

serdengecdi 198, 201

seren 96, 144, 156, 160, 214, 229, 233

Sevilla 121

Seydi Ahmed Paşa 212, 226

Seydi Ali Reis/Kapudan 44, 63, 71, 141, 142, 
143, 144, 145

Seyn 82

Sfaks 155

Sıff în 164

Sığacık 175, 176, 227

Sıngın 71, 172

Sicilya 86, 122, 173

Sigetvar 139, 162, 163, 165, 220, 221

Sihrî 47, 146

sikke 84, 85, 113, 114, 117

silahdâr 180, 223

Silahdâr Mustafa Paşa 224
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Silahdâr Paşa 194

Silahdâr Yusuf Ağa 196

Silifke 79

Silistre 214, 226, 232

Silivri 183

Sinân 146, 181

Sinan Çavuş 121

Sinan Kapudan 184

Sinan Paşa 42, 47, 63, 101, 102, 140, 142, 146, 
147, 148, 149, 158, 166, 178, 180, 181, 220, 
221

Sinan Reis 118, 119

Sind 75, 136, 144, 146

Sinob 45, 90, 187, 188, 193

sipâh, sipâhî 69, 92, 95, 106, 130, 170, 174, 175, 
208, 210

Sîrâf 142

Siroz 106

Sis 172, 227

Sivas 167, 168, 196, 210, 225

Sivâsîler 33

Siyavuş Paşa 224

Sofya 96, 138

sol gurebâ 208

soltat 126, 136

Somnath 145

Sopot 172

Spartivento 86

Spilit 81

St. Elmo 40, 159, 160

Suda-Burnu, Kalesi 46, 161, 198, 199, 200, 201, 
207, 225

Sultân Ahmed Hân 183

Sultân Ahmed, Gücerât pâdişâhı 145

Sultân Bayezid 62, 95, 96, 102, 220, 242

Sultân Hasan 124

Sultân İbrahim Hân 73

Sultân Korkud 106

Sultân Mahmud Gâzân 165

Sultân Mehmed Hân 73, 89, 90, 91, 93, 100, 
103, 128, 219

Sultân Murad 193, 224

Sultân Murâd-ı Sânî 89

Sultân Osman Hân 188

Sultân Selim 52, 62, 102, 103, 106, 109, 113, 
158, 163, 165, 220, 245

Sultân Selim-i Kadîm 103, 245

Sultân Süleyman 62, 81, 102, 104, 105, 106, 
114, 120, 121, 125, 128, 131, 135, 136, 142, 
148, 158, 162, 180, 220, 245

Suluburç 125

Sûmnât 145

Sun‘îzâde Seyyid Mehmed Emin Efendi 36, 48

Susam adası 184, 213

Südlüce 89

Sührânî Molla Haydar 28

Süleyman Beğ 90, 219

Süleyman I 47, 155

Süleyman Paşa 95, 136, 140

Süleyman Reis 141, 200

Süleymaniye 28, 33, 48, 52, 53, 54

Süline 190

Sülüne Boğazı 190

Sünbül Ağa 195

Sünne Boğazı 190

Sürat 63, 145

Süveydânoğlu 186

Süveys 62, 105, 136, 140

Ş

Şa‘ban Efendi 36, 48

Şa‘bân Paşa 203

Şa‘bân Reis 116

Şâh Abbâs 24, 169

Şâh Selim 172

şakird 23, 24, 26

Şakşakī İbrahim Paşa 187

Şâm 79, 102, 168, 181, 182

Şattu’l-arab 163

şayka 42, 187, 188, 189, 190, 194, 202, 223, 231
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Şebsafâ Ccamii 27

şehremîni 225

Şehrezûl 40, 161, 163, 167

Şehzâde Sultân Korkud 101

Şehzâde Sultân Selim 221

Şemseddin Mahmud b. Abdurrahman 29

Şerşel 62, 108, 116, 118, 119

Şetr 142

Şeyhî 27, 28

Şeyhî Mehmed Efendi 27

Şeyhülislâm 26, 27, 29, 30, 31, 36, 39, 48, 167, 
205

Şeyhülislâm Abdürrahim Efendi 27, 29, 39

Şeyhülislam Bahâyî Efendi 30, 33

Şeyhülislâm Balîzâde Mustafa Efendi 36

Şeyhülislâm Ebussu‘ûd Efendi 167

Şeyhülislâm Hüsamzâde Abdurrahman Efendi 
31

Şeyhülislâm Yahya Efendi 26

Şibenik 81

Şihr 62, 137, 140, 144

Şîrvân 166

Şoşga 193

T

Tabanıyassı Mehmed Paşa 25

Taberistân 166

tabya 156

Tahran 243

Tahtalu 105

Talya 81, 86, 149

Talyan 42, 155, 211, 219

Taman 189, 193

Taranda 86, 173

Tarsus 172, 227

tartıla 234

Tartuze 87

Taşköprü 198

Taşöz 90

Tatar 93, 165, 187, 190, 193

Tatar Hân 166

Teke 104, 131, 196, 228

Teke Beği Bâlî Beğ 104

Tekeli Paşa 82

Tekir Burnu 79, 184

tekne 86, 176, 236

Telemsan 42, 62, 79, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 
120, 152

Tementos 138

Temrük 194

Ten Kazağı 187, 189

Ten Suyu 78, 166

Tenes 110, 112

Tente 234, 235

Tentere adasında 189

Tercan 46, 150, 151

Termeş 196

Tersane Halkı 48

Tersâne 38, 47, 48, 71, 105, 128, 130, 152, 153, 
158, 160, 163, 176, 177, 178, 179, 190, 191, 
192, 193, 200, 202, 204, 207, 213, 219, 224, 
225, 226, 227, 238

tersâne emîni 175, 190

tersâne kethüdâsı 129, 175, 189, 229

Tersâne-i Âmire 105, 128, 130, 152, 153, 158, 
160, 163, 176, 177, 178, 179, 190, 192, 200, 
202, 204, 207, 213, 219, 224, 226, 227, 238

Tımışvar 224, 226

Tırhala 167, 185, 197

Tiber 86

tiremola 143, 229

tirinkete 144, 232, 234

Todori 197, 199

Todori Kal‘ası 208

Todornovi Banaluka 82

Tokat 24

top 39, 63, 78, 95, 101, 104, 108, 113, 117, 125, 126, 
130, 134, 135, 137,138, 143, 147, 156, 157, 159, 
160, 161, 174, 176, 179, 183, 192, 193, 195, 
196, 197, 198, 199, 201, 203, 205, 206, 207, 
209, 210, 212, 214, 215, 232, 235, 241
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Topal Mehmed Paşa 35

Tophâne 179, 221

Tortosa 87

Toulon 119

Tozkoparan Mahmud Ağa 188

Trablus 62, 79, 106, 125, 140, 148, 149, 153, 
154, 155, 158, 159, 178, 180, 185, 186, 196, 
207

Trablus-ı Garb 148, 149, 153, 185

Trablus-ı Mağrib 79, 140, 228

Trablusşam 79, 106, 183

Trabzon 90, 91, 190

tribinus 85

Tuna 187, 188

Tunus 39, 47, 62, 79, 106, 107, 108, 109, 113, 
114, 116, 124, 126, 127, 140, 152, 169, 178, 
179, 196, 203, 207, 212, 213, 222, 224, 228

Turgud Beğ, Turgudca 71, 122, 134, 140, 147, 
148, 149, 150, 153, 154, 155, 159, 160, 174

Turgud Paşa 153, 154, 155, 159, 160, 181

Tuzla 168

Tuzla Burnu 193

tüfeng 95, 96, 101, 104, 111, 117, 119, 125, 138, 
143, 147, 155, 156, 157, 159, 176, 183, 191, 
193, 195, 201, 202, 203, 209, 241

Türk 40, 57, 65, 93, 120, 125, 138, 176, 181, 
196, 230, 240, 241

Türkî 91, 146, 184

U

ulak gemisi 229, 238

Uluc Ali Paşa 169, 172, 173, 175, 176

Uluc Hasan Paşa 180, 221

Uluğ Bey 28

Ulyânoğlu 164

Ummân 140, 144

Umur Beğ 100

urgan 234

usturlâb 141

Uzun Piyâle 191, 224

Ü

üçürdek 234

Ülgün 80, 172

Üngürüs 85, 95, 100, 102, 129, 138, 237

Üsküb 197

Üsküdar 55, 104, 146, 221

V

Vahrân 42, 111, 112, 114, 140, 152

Vaiz Veli Efendi 28

Valensiya 87

Van 25, 180, 182, 221

Vardiyanbaşı 232

Varna 187, 190

varul 188, 236, 239

Veli 28, 51, 147

Veli Paşazâde 51

Venedik 26, 30, 35, 37, 39, 42, 43, 46, 49, 60, 
71, 75, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 91, 92, 96, 
101, 102, 113, 129, 130, 133, 134, 138, 147, 
148, 152, 162, 166, 172, 175, 177, 178, 186, 
195, 196, 198, 199, 204, 206, 211, 216, 229

Venesya, Vineciya 82, 84, 86

Volos 79

volta 229

Vulçıtrın 197

vürdinar 233

Y

Yâ Vedûd Tekkesi 103

Ya‘kūb 100, 106

Ya‘kūb Paşa 100

Yabse 87

Yahya 26, 53, 167

Yahya bin Yahyâ 180

Yalakâbâd 233

yalkı kazı 234

Yanbolu 135
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Yanık 180

Yani 96

Yanya 167, 197

Yaylak Mustafa Paşa 104, 220

Yedikulle 168, 228

yelken 63, 93, 107, 132, 134, 143, 144, 145, 149, 
176, 183, 191, 199, 201, 206, 209, 213, 215, 
,229, 230, 232, 234, 235, 240

yelkenci 232

Yemen 105, 137, 144, 178, 222

Yeni Câmi 186

Yeni Dünya 29, 75, 78, 136

Yeni Hisâr 90

yeniçeri 63, 93, 95, 131, 150, 164, 165, 167, 168, 
174, 178, 180, 182, 186, 190, 191, 194, 196, 
199, 203, 221, 223, 225

Yeniçeri Ağası 163

Yeniköy 45, 190

Yenişehir 97, 223

Yunan 34, 216

Yunânîler 216

Yunus Beğ 90

Yusuf Paşa 40, 42, 161, 193, 196, 200, 224

Z

Zadar, Zadra 38, 75, 82, 242

Zafar, Zufar 62, 63, 140, 142, 144

Zağarcıbaşı Murad Ağa 196

Zaklisa 80

Zebîd 137

Zengibâr 136

Zertûk 164

Zeyrek 27

zift 236

zindâncı 122

Zonaras I 31

zu‘amâ 171, 208
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