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Osmanlý denizcisi,
Trablusgarp beylerbeyi.

™

Menteþe sancaðýna baðlý Seravalos köyünde tahminen 1487 yýlýnda doðdu. Babasý Velî adlý bir çiftçidir. Genç yaþta denizciliðe ilgi duyarak gemiciler arasýna girmiþ, kýsa sürede leventlere katýlmýþ ve levent kaptanlýðýna yükselmiþtir (Âlî Mustafa, vr. 300a). Denizciler arasýnda Büyük
Turgut olarak bilinen Turgut Ata’ya nisbetle Osmanlý kaynaklarýnda Turgutça, Avrupa literatüründe Dragut þeklinde tanýnmýþ, Ýslâm dünyasýnda “Seyfü’l-Ýslâm / Ýslâm’ýn kýlýcý” gibi sýfatlarla anýlmýþtýr.
Daha çok Orta ve Batý Akdeniz’de faaliyet gösteren Turgut Reis, korsan denizciliðinin yaygýn olduðu dönemde Barbaros
kardeþlerle birlikte deniz gazâlarýnda bulundu. Preveze Deniz Savaþý’na (1538) gönüllü levent reisi sýfatýyla gemisiyle katýldý ve çeþitli yararlýklar gösterdi. 1540’ta Küçük Malta diye bilinen Gozo’ya akýn düzenledi. Ayný yýl Korsika adasýna düzenlediði
baþka bir akýnda beraberindeki on üç gemiyle birlikte Andrea Doria’nýn yeðeni Giannettino Doria tarafýndan esir alýndý. Üç
yýl sonra Fransa için yürüttüðü yardým harekâtý sýrasýnda Barbaros Hayreddin Paþa’nýn Ceneviz’i yaðmalamakla tehdit etmesi üzerine serbest býrakýldý. Barbaros,
Turgut Reis’i divanýnda, “Nefsinde bir yarar
gazidir” diyerek övmüþ ve kendi yedek gemisini verip taltif etmiþtir (a.g.e., vr. 301b).
Batý Akdeniz’de düzenlediði pek çok gazâ
neticesinde elde ettiði gelirlerle filosunu
büyüterek yirmi beþ gemiye sahip oldu.
Turgutça Bey, gösterdiði yararlýklardan
dolayý “Akdeniz leventleri kaptaný” sýfatýyla
12 Cemâziyelâhir 954’te (30 Temmuz 1547)
hil‘atle taltif edildi (BA, KK, nr. 1864, s. 14).
Bu sýrada Cerbe adasýnýn Kantara Limaný’nda yedi sekiz parçadan oluþan filosundaki gemileri yaðlarken 150 gemiden meydana gelen Ceneviz ve Venedik donanma-

sý tarafýndan kuþatýldý, ancak adanýn coðrafî yapýsýný iyi bildiðinden tehlikeyi kolayca atlattý (a.g.e., vr. 301a-b). Tunus’un Ýspanya’ya tâbi Mehdiye Kalesi’ni halkýn desteðiyle zaptederek kendisine üs edindi. 7
Cemâziyelevvel 957’de (24 Mayýs 1550)
Mehdiye ve civarý 500.000 akçe sâlyâne ile
Turgut Bey’e sancak olarak verildi ve fethettiði diðer yerler bu sancaða ilâve edildi (BA, KK, nr. 209, s. 53). Fakat þehir ayný
yýl birkaç ay süren kuþatmanýn ardýndan
Ýspanya donanmasý tarafýndan geri alýndý. Akdeniz’deki gazâlarý sýrasýnda on sekiz kadýrga ele geçirdi. Selânik’ten Venedik’e giden iki barçaya Manyaburnu’nda
el koydu. Muhtemelen bu sýrada bir Venedik barçasý ile karþýlaþtý; gemi kaptanýnýn pîþkeþ sunmamasý yüzünden üç gemisiyle barçayý topa tutarak içindekileri
kýlýçtan geçirdi. Venedik balyosunun Vezîriâzam Rüstem Paþa’ya þikâyet etmesi
üzerine Ýstanbul’a çaðrýldýysa da Rüstem
Paþa’nýn onu kardeþi Kaptanýderyâ Sinan
Paþa’nýn rakibi saydýðý için pek hoþlanmadýðýný düþündüðünden Ýstanbul’a gitmedi
ve bir süre Kuzey Afrika taraflarýnda kaldý (a.g.e., vr. 300b-301a).
Trablusgarp’ýn fethi kararlaþtýrýldýðýnda Kanûnî Sultan Süleyman, Turgut Reis’i
Ýstanbul’a çaðýrdý; Kur’ân-ý Kerîm ve bir
altýn kýlýç göndermek suretiyle gönlünü
aldý. Malta þövalyelerinin yönetimindeki
Trablusgarp’ýn fethedilmesi durumunda
kaydýhayat þartýyla beylerbeyiliðin kendisine verileceði vaad edildi. Kaptanýderyâ
Sinan Paþa’nýn 120 kadýrgadan oluþan donanmasý Turgut Reis’in filosu ile Akdeniz’de birleþerek önce Malta’ya akýn düzenledi ve Gozo adasýný yaðmalayýp Trablusgarp’a yöneldi. Kâtib Çelebi’nin ifadesiyle “gazî-i mezbûrun ma‘rifeti ve delâleti ile” Turgut Reis’in iþ birliði sonucu Trablusgarp fethedildi (12 Þâban 958 / 15 Aðustos 1551). Ancak fetihten sonra beylerbeyiliðine Hadým Murad Aða’nýn getirilmesine içerleyen Turgut Reis’in beraberindeki
filo ile Maðrib’e hareket etmesi üzerine diðer kaptanlar da onunla beraber gitti; Si-
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Reis’in
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nan Paþa yalnýz kaldýðýný görüp aracýlar vasýtasýyla onun gönlünü almaya çalýþtý. Turgut Bey önce Uluç Ali gibi yanýndaki kaptanlara izin verdi, ardýndan onlarýn ricalarýný geri çevirmeyerek kendisi de Ýstanbul’a
döndü (Tuhfetü’l-kibâr, s. 100-101). 21 Ramazan 958’de (22 Eylül 1551) 300.000 akçe gelirle ve Turgutça Bey adýyla Karlý-ili
sancak beyliðine tayin edildi (Emecen –
Þahin, XIX/23 [1999], s. 59). Aralýk 1551’de kýrk kadýrgalýk bir filo ile Ege denizinin
muhafazasý görevi kendisine verildi (Arýkan – Toledo, s. 288).
Turgut Reis bu görevde iken OsmanlýFransa ittifakýnýn gereði olarak Batý Akdeniz’de faaliyetlerini sürdürdü. 1 Þubat
1553 tarihli antlaþmaya göre Fransa donanmasý Osmanlý donanmasý emrine verildi. 3 Receb 960’ta (15 Haziran 1553)
Turgut Reis, kýrk beþ kadýrgadan meydana gelen donanmasýyla Akdeniz’de Fransa’ya yardým harekâtýna baþladý. Ýki donanmanýn baþýnda önce karýþýklýk içindeki Tunus’a yönelmek istediyse de Fransýzlar, Ýspanya’ya ait Elbe ve Korsika üzerine gidilmesinde ýsrar etti. Elbe adasýna yönelik
harekât baþarýlý olmamakla beraber Korsika’ya çýkarma yaptý. Turgut Reis, Korsika’nýn en müstahkem kalesi durumundaki Bestia (Peþtiye) Limaný’na asker çýkardý.
Pek çok saldýrýdan sonra kale alýnmakta
iken 4000 atlý ve 3000 piyadeden müteþekkil bir Ceneviz ordusu þehri kurtarmak
için yardýma geldi. 7 Ramazan 960’ta (17
Aðustos 1553) yapýlan meydan savaþýný
Turgut Reis kazandý. Yardým kuvvetlerinin yenilmesi üzerine kaledekiler emanla
teslim oldu. Kale halkýnýn ileri gelenlerinden kýrk elli kiþi serbest býrakýldý, diðerleri esir alýndý. Turgut Reis kalede bulunan
7000 müslüman esiri kurtarýp Avlonya’ya
götürdü. Preveze’de gemilerinin bakýmýný yaptýktan sonra Bestia dahil Korsika’nýn diðer sahil þehirlerinden alýnan esir ve
ganimetlerle birlikte Ýstanbul’a döndü. 18
Zilhicce 960’ta (25 Kasým 1553) donanma
ganimeti olarak Hazîne-i Âmire’ye 7133
dirhem gümüþ kap teslim etti (BA, D. BRZ,
nr. 20617, s. 24). Korsika harekâtý sýrasýnda kalelerde yararlýk gösterenlere terakki verilmesi için Halep’teki Kanûnî Sultan
Süleyman’a arzda bulundu (BA, KK, nr. 210,
s. 258, 260-262, 278, 296-297). Receb 961’de (Haziran 1554) emrinde elli kadýrgadan
meydana gelen bir donanma ile Akdeniz’e
açýldý. Bu donanmada bulunan kürekçi,
alatçý, kalafatçý, gönüllü cenkçi, reis ve
alemdarlar için kendisine receb-ramazan
(haziran-temmuz-aðustos) aylarý mevâcibi ola417
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rak 4 milyon akçe teslim edilmiþti (BA, D.
BRZ, nr. 20617, s. 58). Dönüþ yolunda iken
Eylül 1554’te Nakþa’ya tâbi Ýne adasýný yaðmalayýp halkýný esir alan Maðrib korsanlarýyla birlikte hareket eden sekiz gemiyi ele
geçirdi (BA, MD, nr. 1, hk. 276).
Kanûnî Sultan Süleyman Ýran seferi dönüþünde Amasya’da iken Karlý-ili sancak
beyi Turgut Reis, 13 Safer 962’de (7 Ocak
1555) saraya gümüþ kap ve ipekli kumaþlardan çeþitli pîþkeþler sundu (BA, KK, nr.
1766, s. 108). Kazandýðý baþarýlardan dolayý Kanûnî kendisini Cezayir beylerbeyiliðiyle (kaptanýderyâlýk) taltif etmek istediyse de Rüstem Paþa’nýn onun taþrada
yetiþtiðini ve idarî görev istemediðini ileri
sürmesiyle bundan vazgeçti. Kaptanýderyâ Piyâle Bey, Fransýz donanmasýyla birlikte Ýspanya’ya karþý yapacaðý ilk seferinde
(1555) donanmaya gönüllü levend gemilerinin de katýlmasý sebebiyle Turgut Reis’in desteðini alma ihtiyacýný duydu (Lokmân b. Hüseyin, vr. 73a).
Trablusgarp Beylerbeyi Hadým Murad
Paþa’nýn vefat haberini Ýstanbul’da alan
Turgut Reis, Edirne’ye giden Kanûnî’nin
yolda önüne geçerek kendisine beylerbeyilik verilmesini istedi ve Cemâziyelevvel
963’te ( Mart 1556) bu göreve tayin edildi
(BA, MD, nr. 2, hk. 370). Trablusgarp beylerbeyiliði sýrasýnda eyaletin imar ve tahkimine çalýþtý. Deniz seferlerine çýkýp Avrupa
sahillerini ve hýristiyan gemilerini vurarak
elde ettiði ganimetlerle eyaletin refah seviyesini yükseltti. Ancak bir süre sonra bölgedeki bazý Arap liderlerinin menfaatleri
yüzünden anlaþmazlýk çýkarmasý ve bir Haçlý donanmasýnýn Trablusgarp’ý zaptetme ihtimali karþýsýnda 966 (1559) yazýnda Piyâle Paþa seksen sekiz kadýrga ile yardým
için Akdeniz’e açýldý (TSMA, nr. E. 595). Ortada hiçbir donanma görünmediðinden
Osmanlý donanmasý Ýstanbul’a geri döndü; Turgut Reis’e ve Trablusgarp halkýna
bölgeyi korumalarý emri verildi (BA, MD,
nr. 3, hk. 250, 381, 518, 578-583).
Ýspanya yönetimindeki müttefik donanmanýn Cerbe adasýný iþgal etmesi üzerine
Piyâle Paþa 4 Nisan 1560’ta donanmayla
Tersane’den hareket etti. Turgut Reis’in
de kendi kadýrgalarýyla 20 Þâban 967’de
(16 Mayýs 1560) donanmaya katýlmasý üzerine baþlayan Cerbe Kalesi kuþatmasý yaklaþýk iki ay sürdü ve 7 Zilkade’de (30 Temmuz) ada fethedildi. Turgut Paþa’nýn beraberinde Trablus, Kayrevan ve Sefâkus
kalelerinin askerleriyle atlý ve piyade tüfekçileri bulunuyordu. Cerbe’nin fethinden
sonra Piyâle Paþa, askeri gemilere bindi418

rerek 4 Aðustos’ta isyancý Araplar’ý te’dip
etmek için Trablusgarp’a geçti. Ertesi yýl
Turgut Reis esir aldýðý Ceneviz asýllý Cigala kaptanla daha sonra kaptanpaþa ve vezîriâzam olan oðlu Cigalazâde’yi 13 Muharrem 969’da (23 Eylül 1561) kethüdâsý
Ali vasýtasýyla Ýstanbul’a gönderdi. Bu sýrada saraya serâser, çatma, benek, kemha, atlas ve çuhadan pek çok hediye sundu; karþýlýðýnda iki ay sonra in‘âm olarak
iki hil‘at gönderildi (BA, D. BRZ, nr. 20619,
s. 2, 8). Bu dönemde gönüllü reislerin Turgut Reis’e baðlý olarak görev yapmaya devam ettiði, kendisinin 4 Zilkade 971’de (14
Haziran 1564) Avlonya ve Ýnebahtý’dan para karþýlýðýnda peksimet aldýðý görülmektedir (BA, KK, nr. 218, s. 183).
1564 yýlý sonlarýnda gönüllü reislerle birlikte Malta seferine katýlma emri alan ve
tavsiyelerine baþvurulan Turgut Reis (BA,
MD, nr. 6, hk. 429, 562), tehdit altýndaki
Trablusgarp Kalesi’ne barut ve topçu gibi
bazý ihtiyaçlarýn gönderilmesi için Ýstanbul’a baþvurdu. Cemâziyelâhir 972’de (Ocak
1565) bir karamürsel gemisiyle kendisine
kereste yollandý (BA, MD, nr. 6, hk. 587,
950). Malta seferi serdarý Vezir Mustafa
Paþa’ya kuþatma için Turgut Reis’i beklemesi tâlimatý verildi. Turgut Reis, Malta
hazýrlýklarý sýrasýnda Ramazan 972’de (Nisan 1565) Karaferye’deki Pertev Paþa haslarýndan 200 müd hububat satýn alarak
Çitros Ýskelesi’nden kalyonuna yükletti (BA,
MD, nr. 6, hk. 1035, 1115, 1419). Bir ay sonra Ýstanbul’a gelen kalyatasýna Akdeniz’e
kýyýsý bulunan yerlerden peksimet satýn alma izni verildi (BA, MD, nr. 6, hk. 1184). 2
Haziran’da on üç kadýrga, iki kalyata ile
adaya gelen Turgut Reis’e otuz korsan gemisi eþlik ediyordu. Malta kuþatmasýnýn
Saint Elmo Kalesi’nden baþlatýlmasýný isabetli bulmadýðý halde yine de harekâta bizzat katýldý. Bu sýrada filosunun hazýrlýklarýný yürütebilmesi için kendisine 1000 kadýrga küreði ile gemi halatý yüklü iki gemi malzeme gönderilmiþti (BA, MD, nr. 6,
hk. 373, h. 1290). Çatýþmalar sýrasýnda Saint Michel Burcu’nu topa tutan birliðe kumanda ediyordu. 18 Haziran’da taþa çarpan bir gülle parçasýyla baþýndan aðýr yaralandý. 24 Zilkade 972’de (23 Haziran 1565)
Malta’daki Santarma (Saint Elmo) Kalesi’nin fethedildiði gün bu yara sebebiyle öldü (BA, KK, nr. 7501, s. 25). Cenazesi kendisine ait beþ kadýrga ile Trablusgarp’a götürüldü ve kendi yaptýrdýðý caminin hazîresine defnedildi. Bu sýrada Ýstanbul’da
henüz öldüðü bilinmediðinden MarsilyaÝskenderiye deniz yoluyla Cerbe yakýnlarýn-

daki Fransýz tüccar gemilerinin güvenliðinin saðlanmasý hususunda emirler gönderiliyordu (BA, MD, nr. 6, hk. 1359, 1361,
1362, 1398). Turgut Reis’in ölüm haberinin muhtemelen temmuz sonlarýnda Ýstanbul’a ulaþmasý üzerine yanýndaki gönüllü reisler bir gemiyle Ýstanbul’a gönderildi. Ölümünden dört ay sonra Turgut
Reis’in hazinedarbaþýsý Murad’ýn Ýstanbul’a
çaðrýlarak muhallefâtýn eksiksiz þekilde
ailesine teslim edilmesi istendi (BA, MD,
nr. 5, hk. 537, 1300).
Turgut Reis, Trablusgarp’ta bir cami ve
hamam inþa ettirmiþ, mezarýnýn olduðu
hazîreye sonradan bir türbe yapýlmýþtýr.
Arþiv belgelerinde Turgut Reis Camii’nin ve
diðer eserlerin zaman zaman tamir edildiði, masraflarýnýn cami vakfýndan karþýlandýðý kaydedilmektedir. Cami, türbe,
mezarlýk ve hamamýn 1960’lardaki durumu hakkýnda yapýlan incelemede aslýna
göre deðiþen pek çok kýsým olduðu tesbit
edilmiþtir (bk. TURGUT REÝS KÜLLÝYESÝ).
Turgut Reis’in ayrýca Ýzmir’de bir mescid
(BA, EV-d, nr. 16719), Balçýk’ta bir cami
yaptýrdýðý bilinmektedir (BA, Ý.D.H., nr.
49377). Tarihçi Âlî Mustafa Efendi, Turgut Reis hakkýndaki bilgileri onun akrabasý Kaid Hasan’ýn oðlu, III. Murad devri
þairlerinden Sâmi’nin takrirlerinden aldýðýný belirtmektedir. Turgut Reis’in yakýn çevresinde amcasýnýn oðlu Süleyman, kýz kardeþinin oðlu reis Îsâ Bey gibi denizci akrabalarý bulunmaktaydý. Barbaros Hayreddin Paþa’nýn oðlu Hasan Paþa ise damadý
idi.
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