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Osmanlı Imparatorluğu denizci liğinin ilk devirle rine ait bi lgilerimi z ~e(crli

ka~naklara soıhip olmadıııınuz için oldukça sınırlldı r. Bu sebeple Osmanlı Deniz
Teşkilatının te$llli.lıi korıusu da. «ıcmIi bir ilgi c:ıda&ı oLnwına rağmen hı::nıiZ

tam anlımıyb. aydınlaırılabilmiş deliMır. Bununla benher dOncmin kendi
b~naklannd.ı rrJC\'cuı bilgilerden hareketle ve bu bilgileri son raki uygulamaların

lşı!J altında deterlendirrnek suretiyle birtakım ıesbieer yapmak müınldln

gOzCıkmcktedir . Bu araştırmada Osmanlı Bahriy-c:sinin belkemilini olu~

tenane ve donannwıın en üst du~dc ~-oneticisi LL: komuwıı olan kapudan.,
dcrpnın başında. bulunduğu eyalelin Iungi aşamalardan geçtip u: esas itibariyle
nasrl teşckkü l ttt iA:i konusunda bazı ipuçları elde edilmeye çahşrlacakur.

~tevcul bilgilere gOrC, ı. Murad ~Tinde Gelitıdu 8e)i Ym:ıo Bey"in

hazırladıp gemilerie osmanlı ordusu Gdibolu 'y" geçirilrnif \"C dddci gemila' ıle

bOIge düşman donanmasuıd-ııı korunmuştur. Denizi, lcriyic de gÖfe\-ıcndınlen bu
Gehbolu beyinin aynı zamanda kapudan-ı dcrya olarak kabul edilmesi doğm
oIac:ıltırl .

Kurulut dOnt:mmdC Osmanlı tenane LL: doıwımasının birtiın f.ulişetkrini

yü rüten ilk onemli isim ise Saruca Paşa'dı r. Çünkü 139O'da Yıldmm Bayezid.
Gelibolu tersanesmi adeta ycnid<.'l\ imar ve in~ ertirmek \ 'C o güniln şanlannda

güçlil bir dorwuna \ılcud.ı getirmek islediA:indı: o sırada Anadolu
br:ylerbeyli~n&:n azledik:n sarua Pap.·~1, Gelibolu s:mc;ık~iiti ile k3.pudaq'1
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dı.: f)ah~ getirmi ş, (efsane ve denarımayı kunnakla gt'lrC\- lendirmi şıir2.

Gd ibolu ' nun Yı1dınm Bayezid dc:\rirwk bir daıiz unü olarak teşkilaılandmldığr

922 (1516) wihli Gdibolu tahrir defterinde de zikredillTrlıtdir. Bul1l göre
Gdıbolu'~-a halil bazı köylenn gc:nuler iÇin zin. bttan ve demir ıeean etmek
bıtı lığında 3\anzdan muaf o&dukLın LL: e11mnde Bayezid tarafindan nrilmiş

fermanlac bulundulu anbşllmaktadır3 . Bu dOnenXk:ıı Itibaren Bartıaros

H.ı.y rcddin Paşa'nm ~'k~'i olarak Ceza~ir- i Bm -I 5efKl Eyalelinin
yönetimine \1: donanmanınkomutanlığına getirilmesine kadar bütun kapudanların

esas iti barişle Gd ibolu sancakbey! Oıarak donanma )'a kumanda eu-i klc:ri

g<rülmektcdit.

~I ckr)-aiar. bir uncaktıe,.i oiank ta,in edilınddcberaber yetki ve
sonunIuluUan bakımından diğer .sancakbeyknndc:ı:ı farldı idıler. Bu &<ıre'-c

gelenlerin göm' )ffkri ve bu gOre\'dc:n terfi cnikkri Inl:\kiler dillitt a1ındıpda

bu husus d3ha iyi anlaşılmaktada . Nitekim, Fatih Sultan ~fduned deı.rinde bazı

vear "c: sadrazam.lann gözden düşıUk1erinde veyı y~ bir göreve layin
edildiklerinde Gelibolu sancakbeyliği verilerek kapudanhk göreı..inc getirildıkleri

görUlıncktedır. Meseb, vezir Zapnos Pa$3 gözden dii:ştiltu sımda (1463"',
M.ıhmud Pap birinci sad3rctindcn $OILR (1469)' . verir ~lcsih Paşa

Rodos ınutu:sarulDlhli ~ns1Zhıı nzcrinc (1410f' ymidcn ~-c ta); n
edııdıklerindr: Gdibolu ~iiği ile bpud;ın olını,Iardır, tbrı Kemal.
Mahmud Pa,p'nın Gehbolu sancak~lıtıne ta}'inirıdc:ıı bahsederken GehOOlu'nun
bir ~deniz bql liği- oldutunu bdirtm iıtir7. Yine Gedik Ahmed Paşa,

ı ~ ... D.ııilı 0--' i' ~ t -e~ .po bt. ı.m. ibua.
"'or H_ DaiDCrC ", SGrtıCiOOIıO GııRıcW~, A :.- 14 ..... ı..,....,..

$.ı " ıı- ı-1ıoıI 1001, .. 47061. A....- bt. idno e.-. 0-......". rqbWı' .l1U
r_,.r ~.Aabn.ım ..14·1'.

J Itt"" B l t ..sı........... "l...~_ "" r.........ı de GaIipcıIi .. Bc.dnıoı.ıbo .. a
CIII'I/iM, n.r~..,. p&ık Hı, o:ılka' .... ' I.. ı.:ı.-.... eel.E.~, Rtılı~ ıooı.

.. 71 ,86.
4 I, ii. o.r.'ı-nd.I:4hlıO~,rtmJıiK~". btaııbo.ıllIl71 . V. i"
, r...... Bey. T"'·i Ebıe1-{#1Jı. (Ilu. Mad r ,LICMbul ım, .. 141. "'""'"~ ........., ..

, I'~~ TO'bJt .. Ai.. o-. i un,. _ 171, Y. V.....·H. E. c-eız, "1tııIıi
r..·.MıNr. 11..Aı>kMa 1992. _ .46J. ı.W.M hfll'_ ~M.t 1_1472 .......ı.

oolibık -'Mo; oıWutoı k '* n.:..ı.~ 1lw.w-.,Vo:in. nı. '*-'
n-. ",. o..ırııı;...o-..t ı ;,z".Y..... ''''~ U JJ./J7J. BriII ıooı ...167.161,

6 AI, iCMIOItııft........~Kllfı ip" '_ . ...J-401 I~ıtı .

7 /1ııı L(CmOJ, Tn4rf.Iı ., Al..o.- \LLL Jdtcr. CDV Ş r ı b ... lfi l . • HIl . 2"'·21' ,,~.....
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s.ıd;ıretıen azlınden sonra, önce Rumeli hisanna hapsedı lmiı ve IIli ! (I4 77)'de
",!feliilerek Ge lıbolu sancak~1iği ilc kapndan olmuıı~.

II. 8ayezid dc\nnde Sinan Paş,a (89-ıfI489)9, KUçUk D,n ud Paş,a (904.
90811499-1502)10, SilWl Bey (909/ 1503)11 ve Hcnd;z;ide Ahmed Paş,a {909 '
916f ı so.ı-.l jlO}12 gibi kapu<Wı-ı dernlar da Gelıbolu sanalbe\-i swımınde
idikr. • •

Bu durum. Yavuz Sultan Sdim de\TI ve Kanuni Sulan Sule)man
döneminin ilk senelerinde de dej:iımedi ve Gdibolu salll:-akbe)'lC'i terfi
e1liJdcrillde beylcıbeyi oldular. Nitekim Sinan Bey (9 20-92211j1 4· 1516),
Gdibolu sancakbeı,hAindm terfi ederek Rumd i be}krbeyliğiııe getirildiU .
Ozdlılde KMıuni Sultan Sül~man devri b3$1annda \aıpudan -ı ~-a bulunanlar
arasında Gclıbolu sancai~"i~ Karaman, Rum. Şam ve Rumeli
bq~"iklenne terfi cdc:nier' bulunrnaltadır . \ Iesda., ~ paş,a1 4 ve Lütfi

• o.dik A1ıllMd "'"" 21Llb·. 131·29 ş...."ı uı (7 Man 14n·) ş..ı.ı 1 4711 1ari1l1ori--..dıı
Odibolu -..k~ ......... ,.,...... ......... «mi"" (BOA. MAl>. iii, 176. '1' . 40'b~ &a
k .ytıakIaııl. Ama•....ı (A'kın},,), oancat~lıJi 'crildiji hrd«l~mdt,-ıecl;r (YClccl Ru/oi r_iloi,
.461. ıbn I(....,ı. TnMUı-i AU o-. VII. 470 ) , Godik AIıaıOd hfll~ 61100- Se!aııi k
...ıa.l ~1ili \WiIolifj koDu-.ı. bt. H",.. Sa<IOdOıOı, T,",",~~ ı-ıı.ıı. t!l66.

9 1J~I904Q.4 M.~u ı n"il r.?OO.OOCl~k"'iIc~ .....,.,tııe........ ....,ıdi
(,IIA.D. 1719J... W ). .

LO z.:ı...• 900l (HUJrUı 1499)"~~ .. kaPıOıWıı oti «(tl. rc..ı. T......... AJ~
0-. ......~1JtW. Aabr1I1997, vın.17I ). Y_90'CI~I ...... "" tıı-d Bey'..
~~c:ı6d+~(~. foi.... TMiIı-i s.u- &nGıLUMK. ıtn.
ıın. .. LL). Bo.ı ~~!iOS ( 1j(l2Y. kadaı bldıi>" daiı LıIı , rı.. Kemal., T~.j Ai.. o-.ı .
Vm...220. 243·2« , .

II 2J .. 21~ıab.. 'iL09 (13 .. 11 AI. hk 1~3Y<I. GoIibnlu mm.... oı.... Si..... 8c'v', iı!:aında
""'Wlo:ılımqıUl (o-. U LLLL 8arI<.... '"bıaıotıo.l Sanı}ianııı. ıvı Muhucfıoc OdIakri·.lHi,rln. _ YI.
I). Adanı 1979, .. 329. HI }. .

lı AUO.t hfll..... ilk hıp""" . 193 (10') _ . i i~. • 2J6; lı-. K.-.I,
r........, Au o.-. vın. 1(1) Ibıoci ..... GOIibOhı -.Mı.,; hp! f I .... ioe :u
R-ı.909 (LO u.ı 1,0' 1..... (Bui-. ı.-.~ ı!"~ ro. ..ij T__ t

llıfrNdlMo i. sı- ili \~ lOaL U PIahdMi-fatırio, R-.. 1994. .. J1).~ ..........
~~ 910-1' S.lÔIr91' (4 AıaIOi L»ı- 4 Haliıuı l'll9 l WÜLIai ....... ıı. pndt
,k..~ia·-ı.r.. -.ıar .ıcı.to aalqılaıatıa4ır(NIIIIıIiıı "',kJ4ı.n.&.yr:;d tN-n 1,,'4ıtNt
Drjteri, Mar.....C~ SaOYaI Bih..ı- F.mrit1U6 Y~k ,""k Lioaııs T.ıi, _buI 19'J6, i, Ml,
54. 1 06;~. DtJt.... AlotaO; !üıapl,1ı. M...ılım c..dM Y&lIMl .... ~r 0 71. •. ı s.ı . 16'.
192. l ~. n i, 219. m .23J . :UI. :.lO, 2ol 1, L!O. )}2). 11 Rmi""""" 916(\ 1 twıruı ı ~ ı ord.a
i ........~ Gmbal. __ı..,i lNlUflduf-ııJOr<' CA....- Jejtrr ı". 4L). 0'1~ bu
lUıIMnı ltd.- .-.. ,.... oı-iıdır. rı. ıe-.ı. Hcn.bWr ıı. ı6n"-e~ kCDdıi
ioootı!'1o'~""-,,_,...,.. .."" OI6aıt-.. 916 ( L ' I I I:ııqiM}'.. bW
---ı..:~ (T"'-""; Al..0-. Vm.:U1. 211.212).

13 s-. ac....,...~ ca!ior ""'" 2.\ ıı.llitlcn'CI m (26 N;" i '1 6rolc SQOOOCl "~
bo ... kapoıdu ~r- CdiLCIO (MAD. 7. .. ) 1)10, "Ho,.,. CO'" ' '' - I ". F.nıIıOa Iko'.
,!Ja.yr6l'oi·.·~,... lııtaıobuI 1274. L41~17). .

14 w<r 9V (0<:01 i ~2 I r<k ltapud tl<eıı Kaı.ına:ı N-yIort>eyi oldu (8oota:ı tdd>i. SooIe__•
Suk~1ft&II')'O Kuıub""".... A,.., to,,, Kı p . n•. J \ \1. .. i lb ).
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paşa ı ~ k.apudanlıkdan K2raıTWı bcy~ıliğınc. Lala Sman pa.ş.:ı l ', Bdn m
Paşa,!'. \ Iusufa paşa ll \ C \Idun cd p~19 Rum bel'~l[iA:ınc. I-bdım

Sül~ man P~ Şa.-n bcyı~·i.I iA:ınelO \ "C Kuım Paşa Rumeh tıe,.~il~1

~ 'iibcltilmişkrdi ,

Bu dönezıwje ise yani 933-934 (1527-1528) sı:nclcnndc Osmanlı

Imparatorluğu'nda sadece yedi q -akt bulunuyordu ve bunLır va.smdı Rumeli.,
AnadıJlu . Karaman. Rum, \I I$IT. Sam ve Diyarbelir yer alıyordun.

Barb arcs'un Osmanlı Impantorlu l u lIiı:m~inc Girişi

Osmanlı B.ıhriye T;ırihi'ııde Barbaras Hayrcddm Paş.:ı'nm OsITWlIı

donanm.ısı hizmcti.nı: giTmC5i, dı:nizcilik le ilgili bir qaletin tqkili ile (rIun

bq1crbcyliAirıc ' c donanma komuunlılııu getirilmesi son derece Onemli bir
hadisedir. Bir taraftan Avrupa içlerinekadar ilerll:)t=n Osmanlı [mparat orluğunun

diğer taraftan da denizlerde aym b:ı.ı;arı)l göstermesi gerekiyordu. Bu sebeple
Barbaros gibi (LnU bütün Akdeniz'j ıutmu~ bir deniz amiralinin Osmanlı devlet
hizmetine girmesi , Osmanlı Imparato r luğu den lzcihğinde bir dönüm nokta."
oluşrurmuşru r .

Barbaros Hayreddin Paşa'dan önceki kapudan-I dcryalann kimler olduğu

"c faaliyetleri konusu nd.irı )'eterli \'C keıiin bir bilgiyc sahip o1madIAınuz için
dOncmin kitabi ve ar, i\" kaynaklannın buyük önemi bulunmaktad ır . ç ünkü

ıs ŞI 'bu m (Huinıııı IS2Jlu k...... iUa Kar-~~oId.. (s-.. SMU .._ :Mu. ...
6Ol:ı). S. LOıfi ReIılIlib 919 ( ıı:- IHlldııı ş..~ _ ..~(~ı·n.,

,.m-*-Ltıli ·_~ .......
16 ZaILı·. 927 (a;. ı ~ı ı r" u,..:ı.ıo_ Rı-.~OWU (..... s..ı.. _b lo6b).

11~ 929 (O<aIı. IS2J ı'd. u,.ı- ik<a R..~ aWU t Baoua. Ul#) ,. ~.
491>. S7W).

II A.-ıı:.y" br.-i ıl.. saf« 91) (ıt- 1'16'" kapoıdıtıiı ol-. M-ıiı ..... ( PaWi:). RoIıiOWw 916
(~ISJ9ru R_~; ""(a-. .uıı.7 _ . ..., 9R>. 1t1ll),.

19 s-.. bcyi ıl.~ 9J6 (Anılııl 1 '291dııı taPOWı olu MCıIııııOOd .... 911 11S111"- R.
~aWu(.......... s.ıo:ı tt b . .,.II7b.U7bı.

10 ... ........... bqı ilaı ŞI 'bU 929 (H&nnıııı Hıı ,.ı.~ ... S~_,.. 9.11mıs,...
S-~"""(~W._ b'. ' l.6Ob. 72b).

21 ŞI..... 911 (&mu In,,,.. Golikıh- ~; eıı-ı ·aktar.. bihlra kapoıoiu.~K- .....
...ı.m~oı.r.ı. (.t..buI ..ı.ıIlafıılı&ı... .... 9.\<1 (Is ıı ,. Rwndı "".•laboo: ıiitı.. Iayuı

edildi (1lCIIaıı. ıw,-w..... ... 74h. 17h.9Ih). Kaoım "*"" 11 Şlıı.ıı 91S (26 S.- 152914e
,Linci ~ cıldu ( B...ı.... s..ı.,.,. .......... 'f , 1(LSa ..., ...... bt Mdııncd h, Molı...ed .\iJıI>rtlll·
_ i " l tw A Satırlo. 10 '~-.ı Ildw", E"OllIO·..ı, pol<t<n Ten. I' Wlbul LOOO. i Illi).
Ramuıın 940 (M.ot! 1' '-4rcLo u~u.di _1ıl<,~ .......U D, BtlA KmıiI Kep«i (KK). Dr U6). i .

1..1). ıea.. ... Paıoan'D 'M-{ ·1).46(1H t ·1S40) ....ı..,"c .., t>;r Ii.. cdaı /Ilnılit oWulu ...1."lıno.Io:tao1ır

10, L &L-k-aıı. "9l\·'l3~ lii<ri Vd..... AsI B.. B~\~~Om<-i;·. inı...~.. i'.ı~hul 19"'. 1,1 11).

ıl M<f ,n Kun' ..\'On<"d.tı.." ' ,' '' 1''6. l~buI 1 978. • 12'-lt2.

Batbaros Ha~ro:Idın Paşa'nın <hm.ınh hızmetine gi rdıği sırada kimın kapudaıı

oldulu konusu dahi kesin ıktiıdı r . Dw çok Kcmankq Ahmed Paşa'nın bu
u.r\hk:rlk Upudm-ı do:t)-a olduAu ve Barbaros ilc Koron'da buıu~ birlıkte

lswıburı gcldiAi bd i rtilmeı.-ıell ise de, Barbaros 'ıan ona: OsmaııI ı kapudarı-ı

dcl)uının kim o&dutu hususurıa açıldık ı;c:tıreeek asıl bilgiler sadece &ıliv

ka~lllan uasuıda buhınmakudır. l"'ıldum tesbıt edildri ldip bdan~ta, Kapudan
Ahmed ~, E\'.itut - ı SC\'\-al 938 (26 Ma~1S...ı Huir.ın 1532)'de 80 ladarp ik
Ispanya ' nın i~p1 ettiği Koron'u geri aInW. llzere denize açıirnq; \ e bir yıl $iırcn

baıansız kuptmadan sont;t14. İstanbul 'ı dOnmCk üzere iken buradı. BM'baros·un
filosu ilc biriqmi~ ve İstanbul'ı doAru )'04 çıkm~Ştır. Halbuki bu slraW-ıU

ıstanbul'da ''Upudan-ı dcr)-a' ıp., 7 Safer 940 (28 Aı!ust05 1533Yda Lütfi
SCy' inl ' geti ri ldiği görOlınektedı r2'.

Akdeıı iz d(in~-;ısında CeZl)i r Sultanı olarak fObret kazanan Barteros
Jlayrcddin27, Kasım 15] ] 'l c Istanbul'a geldiğinde bu)iik bir ınerasimlc

karşıl;ınd1 2 ~ . Ektaba'i lllk on reis29 ve Tunus'taki ikt idar mılcadc lcs inde kardeti
Mula)' Hasan'a karşı Türk taraf iru tercih eoeo Reş id30 de bulunuyordu. Kanuni

2J lCIıip Çddıi. Tıtlrfnit "oI:iı- if ~".ri'/.l,ıJıM. (haz- O. Ş Grıkyrıy). I_LMıI 1973. • 62
Do oipn-d, !'.--nı.·de bWoqt....... :--ak ıK.......l.ii. D. 160-161).

14 ıı-.a. Sıılro"_.~. \'f. LLO&, 1.tOb-I.. ı 0.:-....... ş... 93ı (~ un)'. o:ı-iı:
. ,hef..•• ~-Iıı ı-ı...ı....... .,...ıd.. bw'·...ı· iM Iıl.. .\imdıb.. ~wn.ı .(/4 0-.
c-w.y~N.aı-ı.M.dri4. ...61. ıkı .~ ""'*.....A caıdıo. LTW i~~
JlMI. ~t"1t.I,1JU't". MaIUı 1991, i. 112·__ )'W~.

15 UUi lley.. ...._~ UIl'i ,.... ,...ar. loıli kn ' ·· ... k"P"'=h~
..........~ _ lOıOL.haırIOı bOIP i .. (Nu.hM"" koplo. "udi .,.A..&'_~.~KıINlloflır__AtoowI-. ı-ı..ı 1991. l.19ı

16 ~(1HJ-U.\<l I lIiIlıir ind .. -.fl""l=;ninf-ti~...-Lat6~. ı. pe.oo
Man .....~; obnt ...... ( KK. • . 1S61. ... LU). Kaoıtioiac 12~ 940 129
~ IS)J '.5O OOO~(KK .. 1S6l. . 90). ı'c-.;,.ww 940 (' OıoıolISU,.5O-OOO

~ (KK . 1S61. .. 91) ıı c... . 1'h 940 (14 OıoıolI SU'. IOO OOO Ii:~ (n • . 1163. ...
91) .. ıJ hcıoi> 'MO (7 $ıolıaıı ısuru 100 000~ (KK. • . II6J. ... II" ~_ iç'ıı u
~ : ! LU

21 ilartııoroo~~'. ,..ı.,- s ' 1 i i i ıı..u:.do a... wp ioioıı iıl.- S. s-.ot. 'Tııc
RıM rıla.ıtı--iroSorU.A/riQ-.~oıl ,;,_ DI.lM HapI 1911. ...%11-250.

2ı P.PıIıt: ..,no ı.ı,........~... ı-ıı.ı' ı.ilıi 'l ı<- IS)J·_. iM Arı loıH'.
T....... XlV..t17. r~ Tfri.l..". Ihprdnt '" DO>O<:dLILT~ l/ıtb I..."..,
tkıpini, Arıbn199 ' . 1.164),.

29 I I~ 940 (ı Ar-.Iıt I 'B1dı. ı. ı-i ......... ık biru W'al p,diohni,... (KJC.. ar,
116 ) . i. 7~ ).

LO ~ Tıııı_ bdlııım.ı.n olalı kar6qıi Muloı ~ Il..... ·• h", 0>rnaıı1ılanLıa )wı.. ;-e tz,n
l.......buI·.I...""tti · Bd ıiyard~Owııanb podıı.a/u ıan.lİAdaıı kend,..... 20,000 Ko;• ...ım"

, .. luTal ıır"<l ,rilııı.,ri' (KK. nf LU). i 7.l"l. Mcllnıod Ilcıi<l ~... <ol"" ~Iar I""'b..r dl bll't> . ",
kcnd,.ollC ....., bo,lanıt 'tı s.Je.- 9.l"ı {Ni..n 1SH.l. 9".9~ ( 1 ,..I· ı ~4'l, oendcnndc ~ is
Ccm&ııwl"",d % 2'" aldılı )000 . kçohk ......-acib ka~.ıJD4aıı ...ı.."lmııktadır (AE·Kanun!. If,

2 ~OJı. t , "h,MAll 711 S. t . 1. • . 20. J4 ,6 2; D.DR7~ lif , 20617. •. 1~7.
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Sult an Sulcyman tarafından kabul edılen Ha~ rcddin Reis. ı 2 Ccmazi~elC'neı 940
(29 Kasım 15)3 ) Cumart esi gunu geti rdi~i hediyderiıri saraya ukdım etti. Bu
hediy eıCr arasında 21 Bı lman ve 2 ra\'işi ile bırlikte maşraba \ "C silrahi gıbi

gürnu, kaplar. rm ld i kumaşla r. mcrcandın yap ı ım ı, bir Uç, iki saat, kadife,
atb.s,. kemha \'C çukadan oIU~ frenk kumaşlan bulunuyordu)! . Osmanhlann bu

!ındı. flayreddın Ra s adıyla meşhur ol.ın Barbaros'u . Mağrib ~i oiatak kabul
ettikleri anlaşılm.ıkudı r3 :.

Kanuni Su1Wl Süleyman bu gOrı1ŞmedC Hayrcddin Reis'j dcl)a
~ierbc)'liPnc go;ti~i uypn görmc:lJe bcnber, biuat hUkümct ~ıentıda\
sorumlu obn \1: o :urada l ral~lI scfen hazırlıkları için seraskerolaral:. Haleb'dc
bulunan \uiriuam Ibr.ıhim Paşa ilc gönişmesini istedi)). Buııun üzCJine
liayn:ddin Rcis, muhtc:mdcn Ccmuiyeülur 940 (GW. I S34)'d.ı3ot ıstanbul'dan

twd.:et etti ve Haleb'de \uiriaz;ım1a göniştıi. Bu mülabt snasındı B.ııbaros

-~Unntr1n-1 cui)'ir ,üd derdef)i·}ı sd'id"'IAh1l'1liz 'dd r Adolofllf b.t>", rlJt)"/11t
g.no.ine ıecirildi. 18 Rcıceb IJ.ıO (2 Şub3ı ıSı of) urihli bu in'am kaydında

Halcb'dcn a~nlınak ueere obn lbyTCıddin Iky'c iki hi!'at hediye cdaldili"
gOriilmö;tedir ki, bu tanhi Ibıbaros'un Cen};r ~-krbe)i sıfatıyla bpımn-ı

~a.lıP. tayin urihi obniı:: kabul etmek gc:rdcir. l'\ikiim, İbrahim Pap'fUII bu
vesile ik Venedık oo;una JOOderdiıı E'isıı-ı Receb~ (25 Qcak..ı Şubat ts14)
urih1i bır md.tupu. ıD. H.ııyrcddin Paşa'nın Ceeavir ~Icıbc)i olar.ık atandılı,

donanmarun emrine \ 'CriIdip \ "C Rodos'un on..ı ikametgah olaral.:. Wısis edıldili

bdirtilmd:ıe, dc:nizIere açıldıtında kendisine yardım edilmesi istenmc:ktcdirJ6.
Hakb"dcn aynldıktan ~imU iki gün sonra <Şubat sorı1an) muhtandaı dc:niı. yolu
ile" 15tanbul' a gdaı31 BMbaros 'un bpu.<Wı-ı der)"a1lp tayini ilc ilgili

)1 KK., ,,. 116.\ L 61 .~ s.vm "'" pi,hli"'-' yer .... çUkUr &ZıIb·.'" t2& M....
1519140~~.unı... .. sn.~ ~~-ı.rııIı: w.- .. ~dd";""

(BO"- NtI1~J", N~~IJiAD). ar. !1J. 0.&61).

n a. ..... bd'" "J'l,ı. Hoyralcb Bey .ır..~cı-onqlı. ı.Ka~ bs" "Iiııdo
~.. (KK. 18&) &li ).

)) c..:-ıı..H~ '_'da "'" ......... ttınııı. ,....·1IIfL K.uı ... r~.. bor mU:tup~
kaıdi.~1c ....ı-lı ..ı.JiIı ,.u;.ı. ilah cd,l...modcr (Goou>..... II~-uı.ı ,,_. AnUn 199'.
ı. 164-1&S).

ı..- AI. KJı,.Jııj ·I...,J,Hr.~~ Kıb.ıır.l"01. ı. JOIl.
H 9040 ı I S)).1 ,ı.. , WıhIi H&Ido'1c MUIaıı bu L\LLLILıDf< detl..m.lel<i "'rnIrmiriıı.. <Cf.~1I' pı4 der
~-), ıcli....~ kay" (KK. n•. I1M . L 21' , daı... _nı M,,,,,,,,,.·, C~...j tJM,. j
:H/U ıetlolldc (f md... M Errıecc-·ııı.u Şolıın, "OwııanL T.... Tqkilabnı~ ü,-uınDd.n 951.
958 tl'so' I ~ ~l) Tarihli s.......ı. TC\Wı D"'\<ri-. &IıAn-, ll. AnUn. ım. i . SS) fomı\llo

cdılm'",.

)6 [I,M"'."'ı_ıı.ol~..." te«_ bulıı...n bu bel, ...... ,.......Hayn,ddı. pq. 100.000 P-ı~-ıy.""
"' 1aı Uı ..ıllml",' ~AI<";"" dı S1aID di V.noıt.i. (ASV ~ [)xumcnıi Tıırc/Ii. buua. l . nı .)1 'ı ,

n Artlı. S.ıı.)....... n1n>e. 1~~' K. }l ISI1, Vi, l&Oa"~ I "

) ~ IUhr Ç<lt~i, TıJı/r." ·I ,M"rT. ı. lSl ,

Ispanya 'va ula$an ilk haberler de 6 Mart 1534 tarıhlıd ır ve Vcncdık elçi
I'2porlannda yer alan bilgilere d.:ıyanmaludı rl9.

Karıun i Sultan Sill~man'ın .ı Ramuan 940 (19 .\Ian 1 5 3 .ı )'da vefat eden
;ııuıe5 1 Hafsa Sultan için 6 Ramazan (l l Mart)'da dc\'1cc ricaJıne bazı ihsanlardt
bulunulduAunda ~mirmiıin"ı ~i· olarak H.:ı~TCddjn Paşa'ya da iki hil'aı:

\ crilmişti~. Bu da göstemıcktcdi r ki Barbarcıs, anık tıe,'lerbc)i rüt bcsi \"C

~~~ Un\&nl ilc anılmaya başbmıŞtır , 7 R.tmuan 940 (l l Man 1534)'da ise,
"'bmmşe" l olarak iki elbise \erilrrı4:tir 2.

H.:ı~ 'rcddin Paşa'nın Haleb'c gidi,~u, 5un:si esrwında ise. uıtfj Bey
tapudın-ı daya olarak gOm-ini sürı:iılımiş \ 1: 12 Ccmui~-clilur ~O (29 Aralık

1533)'da deniz sderine göodı:rilaı donanma k1JIekçilcri iÇin kaDsine haLinoı;iaı

odcmc ~ ;ıp I1nuş[lr.u . A~nc.a ~-u rilm:ı to- Upud.tnlık gOmoi ile ilgili olarak al 50LI
23 Rcceb~ (7 Şubat 1534)'da ulyine Odcndıtine" göre H.:ıyreddin Paşa'ıwı

~~i1i!e ta~ini üurinc de ikinci kapud.:ın OLaraL P"e'-'ine bi r süre daha
dc\--am emıişti r . S itekim Validc Sultan 'm \rlm muıwcbetiylc hil'aı vcrilaılcr

ansında "lapudan-ı siıu- ,~ ikinei bpudan olar.ık uıtfi 8e)' de
bulunrıu:ktadır :ı . urtfi ae,', bu StJtOddCi bpud.vılık &Omini rmıhtemdaı bir
ınDddet &.ha surdünııiışror \ "C 19 ŞC'\"\-aJ ~O (3 'b.~u IS34l'dt hala
saI)-Incsinin bir ktsmını almaya dC'\am etmel:tcdir"6. Oaha sorn Kanuni Sutun
SUk)marı'm \uiriaz.amı obeak olan bu Lufi 8e)' in 12 Zilka'dc ~O (25 EICim
1534)'da Karaman be)·lcrbe:~..iliğıne atandığı J6nllmc:ktedı r'.

Iswıbul te:rsancsindcki iıa.nıi ık1annı tamamla~-an H.ıı~TCddin Paşa,

OSmanLı donanmasını bir impar.ıtortuk donanrrw.ı olarak Akdeniz'e: çıbnnak

üzere ymidaı teşkil etmiştir . Bu m..J.kSatLa Kanuni Sutı.an Süleyman tarafından

19 ....nh.. -ToIodo. TIiIt .J~~1m . ..2n

OL(I 90ı u,-ntıı"hH:ih<r -i Haı1"Cddııı ""'" mi....inUı.. oiir.f" ...... 2 ..-.to'~ (KK. nı
186l.L ' 41). .

41~ilLtıMardıı ~ CrUıı,,,,, -a.. AoI dı-- ~ bmqo ....... odd.- (M scınotı..
O~TtmlrLr/ptl.II":a!l!>tıl 1 9S~, . , LU).

. 2 KK. ıır 1&&3. •. 141. 8 .. dbtookr• •~... ıJO.~ 1000 ol ça hrl'!ılıad.o .........""IW~ tlbioc
.......otoizin bodoli6d<ftDıiıti. (KK nr. i Stil . L 142).

4) a.ı ıcfcro I<alılan 4,lS k llnkç~ i M·U Lkçc 6d<nMiflio' (KK nı. i &6l. i 90).

.4 l.lIı61ley...wıirı i d. kapll<ian OIanJ< oJ mı"u. (KK .... I&6J. ı , ı i"

. S U1lli lleVc bo. ıur.ı lm'ştjt(KK •• I ' M , •. 141)...
5.ııIyin. oı.n.k ,0 000 p-çe 6donm;lb r (KK. n•. i Sti) , i i SS).

47 KK. nı I&6 J. .. 214 A'""" bl . Boot.... Suı..........d _ . w. ı4~b Ta'~-;h Gokbil~,.. "lıııı; Pa",",
LA. VLL . 97.



kabul edılmi~' \ "C kend ısine 4lllu'de 9..0 ( 17 "la~ ıs 1534)'da. hı l 'aı gi ~-diri lmi~

ve in'aIDda bulunu1muşwr"' 9. Kapadan-ı dcryanın beraberinde 35'i baştarda. 52'si
Ladırp. 6'sl ~ata ve Tsi b~lk oLmak ueere 100 gemi ve 24,400 kUn:kçi,
cerılçi ve abtçl buhmmal:tadır'l'. 270 topçU IM.ın! 1 da birlıkte hareket cttip bu
donanmanın asıl hedefi Tunus'taki ıktidar mucadelesindc Ispan~ a 'ya lalll
bölgeyi konırnaktır! l. Önce ltal~'3. kıyılarını yağmalayan Barbaros, 6 Safer 941
(17 Atustos 1S34)'dc Beıeerre ulaşml~tı r , Buna karlılık Ispanya kralı V. Kaıios
da. 300 gemılık donanması ile 13 lılhicce '»1 (15 Haziran 1535)'de Tuws'a
asker çıkartarak Tunus Sultanı Mulay Hasan'ın yardımıyla bUr.lyl ele geçinnitıir.

Bunun ü7c:rine Tunus'tan Cez.ıyir·e çekiinn zoruılda kalan Barbaros, daha sonra
donanması ile ~layorb adasına Çıkarma ~apmı~ \"C pekçoklanlmı:t \ "C esir alarak
E\-3sII'1 Cemuiydeı.1id IM2 (6-16 Kasım IS3S)'dc hunbura dOnmtlştU rS).

Böylece Hayreddin Paşa minniraıı -ı dcf)'a olarak Osmanlı İmparatorluğu

hizmeıinddU ilk seferinitamamlamış bulunmaktadır ,

Cezarı r-t Bahr-i Scfid [ nldi HaIOOndaki Ilk Bilıikr. .
Ceza)ir-! Bahr-i Sefid Eyaleti'nin onaya çıkışı ile ilgili gelişmeleri ve

Cezayir·j Garb Eyaleti üe ilişkisini d6ncmin kitabi bynaldanııda ve arşiv

malıı:mesindc yu .ıbn bilgilerin ışıp a1tlPda~gerc:kmcktcdır .

Dönemin tlnlU tarihçisı Cdal1ıde, Ha~TCddin Bey'in, Ibr.ıhim Pa,p ilc
görüşmek üzere Halcb'e gittipnde orada kendisine Cezayir beylCTbeyili~ adı

altında gddiği ülkenin ~1crbe:oIiii yani Cczayir·. Gam beylerberlip
\-eritmc:sinin kar.ula.ştın Jdı1ını \ "C bu hususun ~~ am:dildiğini, buoon
sonucu olarak da. 22 Ramazan 940 (6 r\ isan 1534)'da. H.ı)'n:ddın Paşa')'a bcrat,

. 1 \'"""'" ~..ebıploni'~ Ni.. .\, b.ııud-t~ (*lı.. iii~._

ııu-k.... ( ·T Ttri -I.,...".J1~ 211J,ı.

. 9 "'-CIOO ak.p:-.bl ıw.ı (KK ••_I MJ, i-.ıın ~

~ o.ı.wı........ l ll! ala~~ 7130 cenkç; 1. 97! klıtft.~ i bul....uyw- \. Iler>ifto I ' Y!çUl 21 70) )}6
uç. ı-n ~u. (KK. II6.l• • , 204 ), BOOLaIL. 400ıuı ayı.. '" ' )_ •......,u. bonbcf.
AııaıIı*ı >y ii kQrcl;.;i ... ualı . )'1 30000 oldut-oı ıib.~ıcdir

tSOiIO _ .... " \ .17 1• . 16"11Oa~ Do • 100 .-.... ........ kc. ' .
v-doi de__ ı-da da lıiIP ~ t d1:aOlıı (.........ToWı>. Tlıri·l...,.ı /Iıti>lm.

&. 26! ).
' I ı ı bıı.·"" 'UO(ll M.~.. i Ht)_hın"" """,..lan. p.....irııo.ı boddiolarak i UOO u~clod..mittir

ı K K. ... . LU ). f. ı ı. ) .

<ı Bdfoıir "'Ol,.... Ma,rib·." ıw.i kuiaoıoirıııı.... (eo.o. -'«D_! 1J. &. 6t-I).

H Ikı .a..ı. ", ıa6bı;pa tok. 8oalM. ı.ı. . • 16.l!...1"'" ı-.tıoırdo boık.-~
ALI q·şmf'" ilir 1......111 da Hıı,ftddiıı Pa..· ıı ~....ı (9 ıı:..- ,,,,, I_L>OıI'.

ıo\d,'ın' dil.. Nl"",li ban h.d,,,,,~. bo rl,k ı. raı><>r otnıil\i,(Ardıi''O C;m.nı do !'iilrlUK&-' .I<pon) '"
r......_ .nı



d- d·· -- olarak ünvanın ın ~paşa~~'a
impa ratorluğu 'ndaki dört vezirdcn or uncusu

çe-.rildiğini bdinmekıcdif6 \ .

Dönemin diğer önemli kaynaklan ndan olan başta Lutfi Paşa62 olnıak,~:ere
. •_ N __co> " "h~ ÇelehiM ve diğer Anomm Osman lı Tarihlen . de

Matrakçı :ısun . i J' T~ . Id ğinden
Barbaros'a bu ilk görev tevcihindc dcrya ~'I~rbcyı i mn verı ~so (7
bahsetmektedirıcı' . Yine Matrakçı , Süleymanndme sınde 2 ~1uharrem

Nisan IS43)'de Nice seferine çıkanM ve 8 ce~j~~V\'~~~13b~;e:ı:~
IS46)'tc vefat 00J:.n67 Barbaros Hayrcddın Paşa'dan mınnı

bah.~~ı:"~::-s· Havreddin Paşa'nın Cezayir beylerbeyliğine tayini. ile. il~i~i
belgelerde \ 'CT alan bilgiler ise oldukça tafsi l atl ıdı r. Yukarıda da~,ıl~l~~

Barbaros {rakC.Y~1 Seteri hazı rlıklan i:rı~b'~: ::~4~~2 Sub:~~ 53~)'da
kabul eden vezmazam ıbrahim Paşa i . . , . ilmi ti68
Akdeniz 'deki Adalan nlCcza>i r-j Batır-ı Scfid beylerbe)1 Iğım: ta~ln edi Ş •

69 ASV, Du.u 3, nr. 330.

70 Evbıı-r R_b 940 (2' 0u.k4 şytı.ı i B OL) ıbrahim Paıa'nın mdıybu (ASV,~, n..'CO\i.
Bu" •• 3, nt. ı ı ~ ) ik E.to.ı.. Ramazan 941 (l s.ı' Mı" IH , ) W'ihN llnftim Pq.a'ıı'n '" 24
RoI1W2n 941 (29 M-ı1 I'l5) wihli Kan~ni'nin meklUpl&n, ASV. lJt>cwrw,..ı, T~m.i. Ilwta , 3. Dt ,

334. 336 . Ilnlıim Pa,.'ııın mektubu ~in bt , M T1nib G6kb;lıu.. "Vcnodil Devlet l\rP';ndcb
Tü.k~c Bd,.,ı.. KoU.k';yoııu ' e Bi7.iml. llıııli DiterBelıeJ....., lklp ln yı 9.12. ""k.... 1971•• .
~.S6 . Kanun;'nin dil., ba.>ı mekıuplan için bl. M. Tı~.,.ib GOıı.:!,i... V oıI i k [koicl "'livindoelu
Vnik&larK4JL}lIuıı4rı Kanuni Sultan S aleı-....... [ko"; Bela.Im-.ik',.ı". 1. Anlıra 1964••. LLL .
13' , 162. 171 .

71 Bu ...fm: 58 1ıaJıard&. 82 kad lfp. I I lo/yaıa. 'e 4 top , emioi olmolo: LLL""" 155 s....iden OıUp"
don. n.... kıııım,,, 3' 2 ",i.. lI(l~ aicmdat. :ıS09 ala"" '"23,H8 k arek~i olmak b ere ""'ım 27.2001
iti+i ,or.... ~'1r.r"Jh (MA.D, n•. 523, o. j6(),5M- '6~). NO\.. kalcsiııin ıeri alınm... ilc i1ıili bır
mu/w.cbe doeılcri kM"'wıda .~n.:a bJ< . CoIin !mbet. -nıe c>o.ı of N.,,,[ Wo.rıa... the k<ıouııb< of
H.yr«!dıa B. m.......'. R:rul N-;,' i CamJ>ll8n in 1'39", "''''N...... Oll_ " inon. N . The Hop
1972, 0. 203· 216.

72 BOA D BRl_nr.206I ... . ." . H .
73 KK. n•. 176,.\'f , 14b.

" E.... i., Cerniz,~eli1ılr 950 (l.i O Eylll.l 1!-I3); i . Ş. 'baıı 950 (L2 Elim l"'j ) '" E,iII, . .. Ş. 'bıın 950
(i 8·27 FJ;,ım i S43) llJihli Tunuı. 16 ZıLJıi«e 950 (ll Mm i ~41 .c f"';; "ı-ı lilh""" 9' 0 (6.16
Mm i ''"''') IIn hli C",,>;, halk,"," ","d..d,l, mnlabw: Mh". (iftıer'il Joe Sima""~ (I.,.an....~

Bizzat Hayreddin Paşa'ya g önderilen E\ a.sıt- ı ~luharrem 94 i (2] Temmuz 1534)
tarihli bir fermanda da kcndisme Cezayir beylerbeyi olarak hitap edildiği gibi69,
Venaiik OOjun.a gönderilen 940 (1534) ve 94 1 (1535) tarihli diğer bazı

mektuplarda da Cezayir beylerbeyi olarak bahsedılmekte, denizlerin " C adalann
(cezayirin) muhafazas ı ile vazifelcndinldiği ifade edılmckıedi r'o. Yine 946
(1539) senesine ait :o.;o\·a seferine katılan donanrna mürcuebau ile ilgili bir
mevacib muhasebe kaydında Hayreddin Paşa'nın "minniran-ı CCı3)'ir ve
kapudan" olduğu belini lmdctedi r' l ,

29 şevval 949 (S Şubat IS43)' da Ispanya sefcri için denize açılma imi
alan Hayrcddin Paşa\a. birkaç ay içinde hazırl ı klanm tamamladıktan sonra
Istanbul'dan aynımak üzere iken " minnim-ı Ceı3)ır" olarak muhtemelen bir
kısmı diğer donanına reisierine verilmek maksadıyla SOhil'at " cri lm iştir72. Yine
Kanuni Sultan Süleyman'ın onuucu sefer-I bümayunu ola n Avusturya seret
sıras ında fethettiği ŞiklOl kales inde 7 Reb iülihır 950 ( 10 Haziran 1543)'de
dağıtılan in'amlar arasında lnebahtı sancak beyine de hil'at gi)"dirilmiş ve onun
"mirmir4n·1 Cezayir~ olan Hayreddin Paşa'nın eyalerine bağlı olduğu ifade
edilmiştir1J . Ayrıca Tunus h.ıIkl tarafından [spanya'va karş ı. Cezayir halkı
tarafından dı bölgedeki iç kanşıklıklan giderrnek amacıyla Ha)'reddin Paşa 'ya
hitabcn yazılan 950 (1543-1544) tarihli mektuplarda doğrudan beylcrbe)'iliğindetl

bahsedilmesc bile "vezüü'r-rels, erniıii ' l-kebfI"U ' I·mIJauam, vczınf!-'ilzer!

ketı rrll ' l ·küberi" gibi s ıfatlarla hitap edilmes i onun veair sı fatıyla bcylerbeyi
bulunduğuna işaret etmekte , Cezayir-I Garb ile ilgili bir bilgi
bu luıunamakta.dı r'·.

71CU....YIR·I BAHR·I SEflU EYAU:.~KL:ıu..'LUş lJ (1 5}.l )
lDRlS ROSTA."7U



E. 414. 8" Wpiordo !fa>-ıdııı Pqa'ciu .:b6 Md>-.! (~ M..ı-ı-d) k lıı~ ik
ı..ıı.....' -bed ir ,~ J"'f ...... T..... emi:ri !ol ııbıy ,ı-'. ~~ ile iflıriti

,.,., ......... ..., iıolkıado*>nc. lıt.~F~"ŞdJof. ... IJQo·I)2lt.

15 Bıı ~"";-k ' ._-'.b' . ....~ .. 1 J i· (U • .
62. ....,'sa~ 8<lLıa" bor lıllkaooı" 26 s.ıa- 'jl (9 M.>u 1 54 Sı ...... (KX. ., 209. __ I..).

76 Top.op~ NllIeoi .......... L 12321. fkı ..w.ın. \ıazaı ., ı.!nddia Pqa-, ı..- de Cwı!1f
~~,- itaelcsi hllaıı d""""ıadır . B.. cldl..... yw OWı büa.nJcrdcıı i.../Nı ile ......._
r...Jı)dkııııi~ !>it mat»e~ i>k. GiIL<OO Ve"uıfli ll . "'LIO.rıı'ore Ib Ul <lo~-,

"'"' /("I' '''~. P.uı.. . __ nl-ıOll . V. r.l ı nı!an _nı"n. aı1 .. S. ·....n 9H ()O EylGI U 46) IIınh~

...........d /k4nıdı u.ı.."", IÔ"daı l..ı ho. ıiorıriaıwiıı IM oııdu ' .hokl Cezayir ı..ı,1...... ..,:- 1d:1iı>do

lıoolu,Nila••"todP (8OA D B$1ı.l ~.1. Lu 62
n 'oo.ooo .....çe pıiın iio t.ıdııno.d &,' bii ,or-~. OOıLOUfW (KK 201. • 76. 169, 111).

~nc.Iıı1 . Bark 1I504-Uj~.... __ 256. ,~ ~ (L ~~r" ıon-~-u. rJMD.•.
901 . .. 26a. 39aı.

, PtYW Bey. bu~ --t-.i~ '" k.....• ...... ,-,laıqtit I IC K .. 1166, , 103.
LOOL ).

19 ~. ~.. M-no w1<ri"""" _nı ı...ı,...ıuı .....dvjll ıqk.. ilc d,;b 19 Sa,", 9M (ii .........
i Sj71 ılınhı. bo. h_ıl llOA. O URl 20611, , ~ S 'ji Rdııtln" 'ılfıS (J9 Ot.k IHa) llInkb bo,
holpdc i.. ("u._" "'" ı.rı..;.i !'i_ale Po... OIO,.~ "... ....,kıed" LKK n' 2ı L'ıA. • \ , LO' i

Barbarcs Ha~ rcddın Paşa'nın kendıs ine hitabcn yazılan LI Şa'ban 95 i as
Ekim 15.... ) tarıhli bır fcrmanda "Cezayir ~Icrbeyisi ve Kapudamm" ifadesi
ku llanılması ~;ınında eyalete bagıı ularak Gclıbolu , Eğribce, lnebahtı ve Karh ıli

sancakbnnın zılra!ılrnesi'5, bu eJlak!: ile Ceıa)'ir.j Garb arasında doğnıd.ın bir
irtıbaı olmadığını g6sl.cfm:bcdi1. Yine Ramv.an 9:5I ·Su cr 952 (Qcak-:'\isan
15-15) wihkri &r3Slnda Cezı.)ir ~~i Hayreddın Paş;ı' )-a gOOdcrilen
pekçok h(lkUm de bu hususu le)it eurıcl.1cdir76.

Bütün bu belgeler de gösıcnncktc:di r ki, Barbarcs Hayreddin Paşa 'nın

beylcrbeyi olara k görev )'aptığı eyalct, Deniz beylerbeyliği olarak bilinen
Cezayir-i Bahr -i Sdld E)'a1eti'dir.

B.ubaros Hayreddin Paşa'nın \ cfaundan sonra bpudan·ı «rplık gOre\1nc
gdcnkr. bazen öece Geiibolu sancakbeyi oIanlc. bpudan·, da')-a tayln edilmi, \'C

bir süre sonra dı Cez.a.yir be)lerbey i1i~ )'Ük$cltilmi,lcrdi. ~Iesela Sokollu
Mchmcd Paşa ve Piyale Paşa bu U)'gul.un3)-a örnek gösterilebilı r . S itclcim S
Ccmazjyeh~"'id 953 n Temmuz IS46)'te Gelibolu saııcalcbcyi Oıarak kapudan-ı

dcrya hk ~iciinc tayin edilen Sckollu Mchmcd P~ yaklaşık bir )ıl sonra IS
Rebiülcvvel 954 (8 Ma>ı s 1547)'de "minni ran-ı cezayir- olarak beylertx:) liAe
yiiksdtilmişti r77, Piyalc: Paşa işe. önce Gc:lıbolu sancakbe)i olarak ı s Safer 962
(9 ocak IS55l'dc bpudanlıp getirilmi," ve 965 ( t 557)'ddı;i Mincrb
seferindcıı merle dOrUneSi uzerine: Ccza~ir ~~iip getirilmiştir79, Bu
~'!Ubmalar ilk donanIm:Io: e:,.-aletin be)ierbc')iliAine ~'apıl3n ıtamalarda hiımeı

>-ctcrli1itmin on plında tutulduAunu gOstermekte ix de, SokoIlu ' Ic:bmod
Paş,ı. 'ıian sonra 15 RebiiiWur 956 ( 13 \fa>"lS IS·Urda Sinan Paşa 'nın ı:JOtrUdan

·Mirnuran-ı Ceıa~i r. i Bahr-I 5c:fid ve Kapudaıü" olarak tayin edilmesinde,

.'uın:ı:ım Rustcm P:ı.~ · n!n kardeşi olm;uının rol ~nad lAını
dilşundu~c:bı:d)..ıO. Pı) 'alc: Paşa dan sonr:ı.k.i diger kapudan -ı dcl):ı.lann Ceeavır
Beylerberi olara k bu p evi sUtdürdüklcri bilil1JnCkttdi.rl l , '

. CC7ayir-1 Gartı ~'JerbeylIcri ile ilgili bir listeB2, bize diF tıe\-Jeıbeı."ilerin
kinüer OIdU~ lcınusunda fıkir \ennd.ıc ve bunLırıian hiçbil'inin~
Hayteddın Pap dahil bildilimiı Osmanlı dOnCmi. Kapudın Paplarmdan biri ilc
ayIII zamanda gOm'de olnudıAı.nı g6ste1mdı:tcdi r ,

73CIl.Am ·I8A.IIR -l sırm FYA!.FTt'1l'i KVRL'LUŞV (11)4)UlRlS aOS1A.~72



IDM.lS BOSTA." cezx ytR·Jtwuı.·ı ~1.f1> EYAI rruox KUR t lLl:~U (I H ") "s.ancak statusünde olduğunu gOstermdctedır. Cezayir-I Bam -I Scffd E)'ılcti ile
Ca.a)ir-j Garb E)'ater:i'ni ilk dda birlikte gösteren 957-958 (l 55o. 1551)
senesine .ait bır sancak tc\clı dr:tl:eridir, Bu defterde ha' iki ~alet a~n fdOlde
b\dcıdilmiı ve Deniz ~~litine iJlfCl eden ~aIet.. "Cuiyu -j BalI-l 5efld
ve ' Kapudani'" adı altında, Kuzey Afrika 'daki eyalCl ise "Cezi~ir·j Vill)'ft.1
MaAnb" şeklinde yer almı ştırM , Osmanlı kaynaklarında Afrika'daki Ceza~ir için
ise esas itibartyle "CezAyir· i Garb" \ '~'a "Mağrib-t Zemin" ıab irIm

kullanılmıştı r . na eyaletin birbirine yum isimleri sebcbi~k ilk dönemlerde hangi
~alctin hstcdildiıi lanptnlrnlJ \'C a~nı phsa ~'Cih edildiii zannc:dilmit olsa

blIcbu dotru değildir . Baıbaros Ha~TCddin Pata'mnkendi iınkan1an ik fethettiti
\ 'C bu sebeple "Ceziyir Sultanı" olarak t.ın1ndlğı Ceza~ir-i Gaıb' ın. Onceleri
şeklerı Osmanlı lmp.ıratorluAuna bağl ı oldu~ anlaşı lmaltadır . Bu sebqı le

Barbaros , Istanbul'a gddiAi zaman Mağrib ~i olarak kabul edi lmiştir. Cezayir
be)'Ierbe)i tayin edildiği zaman da Deniz ~-lerbc)i ve Kapudan olarak tayin
edılmiş, Ceu~ir-i Garb De bir müddel daha 5IJLCak statıisünde birrupır . Bu
dönemde Ceza~ir'in idari sorumIulutu H.ı~-n:dclin Paşa'nın üzerinde bırak1lrnış,

vekaklen Hasan AP tar.ıfından sancakbe)i statüsundc yooetilmiştir, Nitdcim

Ha\Tcddin Paşa'nın oğlu H.ısarı Pa,,"I, daha babasının saAlıAında muhıeınden

RebiiJlev\'d 952 (;'lotayu 1545)'dc evalenn beylerbeyliğine: getirilmişti"" . Bu
sı rada B:ırbaros Hayrcddin Paş.ı. Cezayir bc:ı-'l~i olarak gOm i ne devarn
dınet:ıedir3 l. Cez.a)ir -j Bahr-i Sdid EyalClinin sancaklan korı usıında. da ilk
dönem için ~'Cler1i bilgiler bulurunamalJ,a beraber, ~-aJCtin ilk teşkil edildip

W1h'ıe Rodos'un eyaleı rncılıri ~-apıldıp \e di~ adılanrı buraya ba!J.andığı

gOnllmckte \'c Gehbolu'nun da bu cyalcıin bır sancağı oldu~ anlaşılmaktadır.

Nitekim, Barba ros Hayrecldin Paş.a ~'alcıe ~'I(rbc:)i tayın edildip lıaIdC

kendisinden önce kapudan olan l ütfi lk)->iıı iıq altH)' kadar tıi! sOre bu gör"C\-de
de\am clmc5i ROOos'un ~-akt mcrlezi oldugu ıezini l-u \'\'Cllcndimıckıe \ 'C

Gelibolu sancatırun da ~-aJeı: sanca~ ar.ısuıda bulundu!ımu g<ııstennckıcdir . 9-4&

&6 s.ı- bu 4<.cnk Cna,..,.. &br..~~-ıın..; OLarııIı s-. pq.o, e-~1I" Ge>tı~
OhrU .. Hıı.noddı.~ Ha.... ,... u,,w'I'I\i} bı.ıI~ eE--ş.lıia. T.....-.A
lHft~ri, 1.58--60.91-98)-

., ıı.eı,...... bu .-..-. )U'bl oWuıu iç itı bu. h iS; an... iloıe.M edılıni.w cOOA Ali Eınıri ·KAtıwıi. ""
H 0 2, A S htcr. tı.-. t>aşıo ..... lla.ri.... lS'n. ~r·. ıo-o~tı-ı ~..
ış-a~',," TIIirÜrr, L1 n- 1 2" ı A'""" hlı: . f_ L6ptı '" G6OMn. er...... ,,~ "'"

c._~~ 1919. • ı e i~~ I'~~~. 2 7.db ·. M9 n
:s-tw:1"'J I'.~--ıbro; (0 1lRZ. .. 2061" ,'" ~'ı 1 RdıIIIWıIr flO (10 L_
1S'}r . Kouocfı --.ı.~ıı,; (O BRZ.. • 2061". i 91. KK. .. 116S, 'IT I "b ~

......... Pqıo.'... SdIl" Rco<clı ,,~ f20i vnı 1 5oI'ılr oioo ~........ >__ ..... edıIdOtı

anIatolmal;\ad.. (D. BRZ- 20616. • il ı .

u Ilf lAA ~~T nı /bo'ııı'"

•

(15·U ) senesinde tse CClJ)ir-j Bahr-i Sefld Eyakıi iç ınde Gcl ı bolu sanca ğ ı

mcr\.ez olmak uzcrc \fıdıl lı \ c Rodo5 sancak lan yer alıyordu ~". 115 1 (I 54.ı )'de

eyalcne Gelıbclu, Eğriboz, I ncb.ıhtı ve K.ırIııh sancakl.an bulunu\'Ofdıı90. Gerd:.
CdaJzJde'nln Tahak4tii 'I-_""Jlik'ını:: dere ettıp idari lqkilata .:uı !iSlede" l \ 'c

gerdese 957-958 (1551 · 1552) tarihli sancak Ie-.tihine ait hSlede"1 s.ıne;ık Ja\lSI
altıdir ve Gelibolu, EgoboL, Karlnh, l nebahıı Rodos "C Mid ıll i'den oluşmaktad ı r ,
E~'al cıin kuruluşunda ber ne kadar Barbaros Hayreddin Paşa'~ a Rodos, paşa

sancaıı o larak \'Clilmiş olsa bilc daiı:ı sonra \ ine Gelıbolu'nun e\'alcı merkezi
olduğu götiilrndctcdır. D.ıha sonr.ı1:i tarıhlerde i~ C\'.:ılcıc çeşidi ıı.uiı ve sah anch
SanCaJJar ib\ c cdılmıştir. Bu sancaldann Raricindc'scfa scnderindc~ ilc

giikn timarlı nneakların sayısı da bir h.ı~1i fubdır. j\;itckim, 945 (1538)
:senesinde İkinci defa Adalar sefenee ÇIUn Barba ros Ha~ reddı n Paşa'nın
donanmasına Anadolu E~ a1cıi'ııdm 19 sancak btllmışur9 1 . Bu sancakjardan bir
kısmı daha sonrak i tarihlerde Ceza~'i r-i Bahr -i Sefid Eyaletine bağlanmışur.

Yubndan beri izah edıkrı bilgilerin ı şıAıııda Cezayir-I Bw -i Sefid Ey.ıleli \'C)'a

Kapudan-ı ~a Eyaleti obr.ık bilinen ~-.:ıJetin a~1U ~-akt olduğu ve ilk Deniz
BeyJertıe,.tip oI.ır.ık teşki1aılandınldı!ı. bu ~-.:ıJetin CU-I)ir-l Gm Eyald i ilc hir
ilgisinin bulunmadıp an laş ıl mal..-udır . Ceza~i r.1 Bolhr-I Se1id Eyaltt r nin
kuru l u şu Barba ros Hayrcdd in Paşa 'nın resmen Osmanlı lmparaterlu ğu hizmetme

girmesi)'le başlam ış " C adı nı Akdeniz'deki (bugünkü Ege Denizi) adalara verilen

gcnd bir ad olarak "Cua~ir"derı almıptr . Bu cyalcıın denizletk ilgisi ise
~ isminin ila\'csi ilc TcU )i r. i Batw'-i Sefid ve Lapudini'" şeklinde

birlcJtirilıniştir. Bu sebep le arşiv bdgdcrind:: e-.-alclin tıc.. lerbc\ine hiıabcn bazen
Ttta)ir ıxı~i". bazen de "K.1pud.ın" \~'a "KaPıı darı -PIfa" ıf.ıdc:lcrinm
sıkça kullanıldıp ~ınıı:kıedir.

t9 JtW. •. .I-I .... ~11. ~19.
90 KK. • . 61. I. ~nn.

' i r........, .....M.t. ' T. 141>.

9:! f_ş.ı-.. r,.....,~..... ~ ". ~".
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AIlSTRA CT

ESTA8 usm l t:ST OF TUE I'RO\'I.'''CE OF
CEZA\'IR-I n AHR-I SEFm

Intaını.lkın atocr the Iirst PC:riOO ot the naval opcralJon.\ ol the Ollornan
Efılnrc is \"tr). timned daı:: to the i n.~mciency ol iOlJI'CtS . Despi~ bcing a focus
CA ihll.YCS(, the~.ıbIiıJımaı: ot the OUoman. ~a\)' hu sun been a subject )'ct lO
be ilIumilWL\:l fa the~ rQS(XL Slili. iı is possi tı le ıcı cstabHsh same (acts by
rdJing cm Oncın.an SOtın;es JıId b)' C"o'aJualing this infanı.atkın iD !he Iiglı of

iatcr ~actia:.. Tlıis papı::r aims 10 find same d lJtS as Lo the ewıblisJurıı::rı m1
de\-"dopmc:ıı. CA the pco\'ince of Co.a)ir_j B3k·1sdid. "'Ndı "'aS rulcd by the
higheu omar and aımmalXkr of theOUoman Savy and thedock).atds.




