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Hezarfen

Kitap okumayı, yeni bilgi-
ler edinmeyi sever. Babası 
ile Galata Mevlevihanesi’ne 
gitmekten ve sema gösterisi 
izlemekten hoşlanır. Araştır-
macı bir ruha sahiptir. Yeni 
bilgiler öğrenmekten çok 
hoşlanır.

Sultan II. Bayezid   
(1447 – 1512)

Babası Fatih Sultan Mehmet 
Han, annesi Mükrime Ha-
tun’dur. Sultan II. Bayezid, 
1481-1512 yılları arasında 31 
yıl padişahlık yapmış olup, 
Osmanlı Devleti’nin 8. pa-
dişahıdır.



Yavuz Sultan Selim  
(1470 – 1520)

Babası Sultan II. Bayezid , an-
nesi Aişe Hatun’dur. Yavuz 
Sultan Selim, 1512-1520 yıl-
ları arasında 8 yıl padişahlık 
yapmış olup, Osmanlı Devle-
ti’nin 9. padişahıdır.

Kanunî Sultan Süleyman  
(1495-1566)

Babası Yavuz Sultan Selim 
Han, annesi Hafsa Hatun’dur. 
Osmanlı Devleti’nde en uzun 
süre tahtta kalan padişahtır. Ka-
nunî Sultan Süleyman, 1520-
1566 yılları arasında 46 yıl pa-
dişahlık yapmış olup, Osmanlı 
Devleti’nin 10. padişahıdır.



Pîrî Mehmet Paşa 

Fatih Sultan Mehmet döne-
minde, mahkeme başkâtip-
liği, Sultan II. Bayezid dö-
neminde Galata Kadılığı ve 
hazine defterdarlığı görevle-
rini yapmıştır. Sultan II. Ba-
yezid’in vefatı üzerine tahta 
çıkan Yavuz Sultan Selim 
Han, onu Rumeli Baş Def-

terdarı olarak atamıştır. Yavuz Sultan Selim ve Ka-
nunî Sultan Süleyman dönemlerinde vezir, veziri-
azam olarak uzun yıllar görev yapan Pîrî Mehmet 
Paşa, bir dönem görevinden alınsa da yeniden geri 
getirilmiştir. Osmanlı’ya katılan birçok ilin ekono-
mik ve askeri sistemini ele alıp Osmanlı devlet dü-
zenini inşa etmiştir. Kanunî Sultan Süleyman döne-
minde emekliye ayrılıp Silivri’de bulunan çiftliğine 
çekilmiştir. 
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Galata Kadısı Pîrî Mehmet

Pîrî Paşa Ortaokulu Müdür Yardımcısı Gözde 
Öğretmen, bilgisayarına baktı. Yazdığı yazıyı beğen-
medi. Hayır, anlatmak istediği tam olarak bunlar 
değildi. Yazı, bir okul dergisi için gereğinden fazla 
uzun olmuştu. Yazıyı biraz kısaltmak gerekiyordu. 
Önemli olan, konunun özünü doğru anlatabilmekti. 

Dergi için kendisine ayrılan sayfada; çalışkan, 
dürüst, topluma yararlı, insanlarla iyi geçinen bi-
risi olmak gerektiğini vurgulayacaktı. Bunun için de 
okullarına adını vermiş, Pîrî Mehmet Paşa’yı örnek 
vermek istiyordu. 
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Pîrî Paşa, üç büyük padişah döneminde üst dü-

zey görevlerde bulunmuş bir devlet adamıydı. Ok-

meydanı, Hasköy’de çevre düzenlemeleri yaptırmış, 

Haliç Tersanesi’nin genişlemesi için çaba harcamıştı. 

Hasköy’de bir cami ile bir hamam yaptırarak hayır-

severliğini de ortaya koymuştu. İki padişaha veziri-

azamlık yapmış bu değerli devlet adamını, bulabil-

diği kaynaklardan iyice incelemişti.

Okuldaki öğrencilerin bu insanı tanımasını, ken-

dilerine örnek almasını istiyordu. Bunun için dergiye 

yazacağı yazı yeterli değildi. Ne yapabilirdi? Gözde 

Öğretmen bütün bunları düşünürken nöbetçi öğ-

renci, açık kapıdan girdi, ortaya doğru ilerledi.

“Söyle bakalım, Hezarfen. Ne istiyorsun?”

“Müdür Bey sizi çağırmamı söyledi.”

“Hemen mi?”

“Evet, öğretmenim. Toplantıya katılmanız ge-

rekiyormuş.”

Gözde Öğretmen, Hezarfen’i çok severdi. Müdür 

yardımcısı olmadan önce, ikinci sınıfta onu kendisi 

okutmuştu. Şimdi beşinci sınıftaydı. Başarılı bir öğ-

renciydi. Birden sordu:

“Hezarfen, okulumuzun adı ne?”

Hezarfen, “Bu ne garip bir soru!” der gibi bak-

tıktan sonra:

“Pîrî Paşa öğretmenim, neden sordunuz?” dedi.
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Öyle ya, beşinci sınıf öğrencisine sorulacak soru 

muydu bu?

“Eksik söyledin, Pîrî Mehmet Paşa!”

“Elbette… Ama aramızda kısaca böyle deriz, öğ-

retmenim” diye karşılık verdi Hezarfen. Hezarfen yü-

zündeki şaşkın ifadeyle dışarıya çıkacakken Gözde 

Öğretmen gülümsedi ve ona seslendi:

“Hezarfen, seninle güzel bir iş yapalım mı?”

Hezarfen neler olduğunu anlamamıştı. Yüzün-

deki şaşkın ifade kaybolunca geri döndü. Gözde 

Öğretmen’ini çok seviyordu. Az sonra gülümseye-

rek ona seslendi:

“Yapalım, öğretmenim! Ne yapalım?”

“Pîrî Mehmet Paşa çok önemli bir insan... Bunu 

araştıralım, arkadaşlarına da tanıtalım, olmaz mı?”

Hezarfen kısa bir süre düşündü:

“Bilmem, tabii, neden olmasın?”

“Okuldakilerin onu tanımasını istiyorum. Sen 

de tanımak istersen, birlikte bir çalışma yapabiliriz.”

Hezarfen bu kez hiç düşünmeden:

“Ben varım!” dedi.

Hezarfen, bu büyük adam hakkında bilgi topla-

maya başladı. Gözde Öğretmen, bu görevdeki en bü-

yük yardımcısıydı. Önce okul dergisinde Paşa ile il-

gili bir tanıtım yazısı yazacaktı. Sonra araştırmalarına 
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devam edecek, bulduğu bilgileri yazacak, okulda bu 

bilgileri öğrencilerle paylaşacaktı.

Okullarının hemen yakınında Beyoğlu Belediye-

si’nin Semt Konağı ve Kütüphanesi vardı. Hezarfen 

kütüphaneye gitti. Görevliyle tanışıyorlardı.

“Hoş geldin Hezarfen!”

“Hoş bulduk. Biz bir çalışma başlattık. Pîrî Meh-

met Paşa’yı araştırıyoruz. Sizden kaynak için yar-

dım isteyeceğiz.”

“İstediğin kaynak olsun, Hezarfen! Ancak biz se-

nin gibi bir kitap kurduna yetişemeyiz. Sen Turabi-

baba Kütüphanemizi biliyorsun, değil mi?”

“Evet, Kasımpaşa’da… Zaten üyeyim oraya...”

“Taksim’de de Atatürk Kütüphanesi var. Yani Be-

yoğlu’nun bütün kütüphaneleri emrinde…”

“Teşekkür ederim.”

Hezarfen, Turabibaba Kütüphanesi’nde araş-

tırma yaptı.

“Atatürk Kütüphanesi’ne birlikte gidelim!” dedi, 

Gözde Öğretmen. “Ben de birkaç yıldır gitmemiştim.”

İkisi de buldukları kaynaklardan bilgisayarla-

rına, defterlerine notlar alıyorlardı.

Hezarfen, Pîrî Paşa’nın çocukluğu hakkında bul-

duklarını yazmaya başladı:

Kaynaklarda, Pîrî Mehmet’in doğum tarihi ile 

ilgili bilgi yoktu.
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“Mantık yürütelim!” dedi, Gözde Öğretmen. “Do-

ğum tarihini tam olarak bulamasak da yaklaşık ola-

rak bulabiliriz. Şehzade Bayezid, 1481 yılında Amas-

ya’dan ayrılmış. Pîrî Mehmet, medreseyi bitirmiş, 

mahkeme kâtibi olarak göreve başlamış, birkaç yıl 

içinde başkâtipliğe yükselmiş... Öyle midir?”

“Aynen öyle, öğretmenim!”

Gözde, parmak hesabı yaptı:

“Medreseyi bitir, birkaç yıl kâtiplik yap, başkâtip 

ol…  Ben diyeyim yirmi üç, sen de yirmi beş yaş…”

Hezarfen güldü:

“Hesabınız da çok kuvvetli, öğretmenim!”

“Ne demezsin! Şimdi devam edelim: Şehzade 

Bayezid 1481 yılında, babası Fatih Sultan Mehmet’in 

vefatı üzerine, tahta çıkmak için Amasya’dan İstan-

bul’a giderken yanında değerli saydığı devlet çalışan-

larını da götürmüş. İçlerinde Pîrî Mehmet de varmış.”

Bu hesaba göre, o yıl yirmi beşlerinde olan Pîrî, 

1455’lerde doğmuş demekti.

“Doğum tarihine 1455 diyelim; anlaştık mı?”

Hezarfen başını salladı:

“Anlaştık.”

Hezarfen, ders çıkışı Gözde Öğretmen’e uğradı. 

Gözde Öğretmen işlerini erkenden bitirmiş, Hezar-

fen’in bıraktığı notlara göz atıyordu.

“Öğretmenim, ben hazırım.”
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“Ha, Hezarfen, gel! Düşündüm de belediyenin 

Turabibaba Kütüphanesi’ne gidelim. Araştırdığın 

bu bölümü gözden geçirir, sonra da yazıya dökeriz.”

Birlikte kütüphaneye geçtiler. Boş bir köşeye 

oturdular.

“Notlarına baktım” dedi, Gözde Öğretmen.

“Biraz not da bilgisayarda var. Mehmet Paşa’nın 

çocukluğu, eğitimi, ilk meslek yılları… Hazırım.”

Hezarfen gerçekten de iyi hazırlanmıştı. Gözde 

Öğretmen onu takdir ederek:

“Aldığın notlardan okumalısın, daha iyi olur.”

“Zaten ben de anlatayım diyecektim, öğretme-

nim! Başlıyorum:

Pîrî Mehmet, tanınmış bir âlim olan Muhyid-

din Mehmet Çelebi’nin oğlu olarak dünyaya gel-

miş. Mehmet Çelebi, Konya-Aksaray’da müderris 

olarak çalışıyormuş.

Fatih Sultan Mehmet, Aksaray’ı Osmanlı toprak-

larına kattığında, Pîrî Mehmet çok küçükmüş. Os-

manlılar, Karaman’a kendi devlet görevlilerini ta-

yin etmişler. Devlet düzenini kurmak için tecrübeli 

yönetici atamak çok daha iyi olduğundan böyle bir 

karar almışlar. Mehmet Çelebi, yine müderris ola-

rak Amasya’ya gönderilmiş.

Babası Amasya’da görevlendirildiği için, Pîrî 

Mehmet de çocukluğunu bu şehrin sokaklarında 
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arkadaşlarıyla koşturarak, okula giderek tamamla-

mış. Medrese eğitimine başlamış. Başarılı bir öğ-

renciymiş.

Medresenin bitmesine yakın bir arkadaşı sormuş: 

“Eee, Mehmet, medrese bitiyor. Ne düşünüyor-

sun?”

“Babam mahkemede kâtip olarak çalışmamı is-

tiyor. Medrese bitince kâtipliğe başlayacağım. Ba-

bam, kadı efendiyle konuşmuş.”

“Hayırlısı olsun!”

“Sen ne yapacaksın?”

“Ben tam karar veremedim. Babamın ticaret-

hanesini pek düşünmüyorum. İmamlık yapabili-

rim. Medresede kalıp müderris olabilirim. Sen ka-

rarını vermişsin, ne yapacağın belli, ne güzel! Ama 

ben kararsızım.”

Aylar geçmiş. Pîrî Mehmet ile Rüstem medre-

seyi bitirmişler. Rüstem medresede müderris olmak 

için çalışıyor, Pîrî Mehmet de mahkemede kâtiplik 

yapıyormuş.

Bu sırada Şehzade Bayezid de lalalarının gözeti-

minde Amasya’da valiliğe başlamış. Hem eğitim gö-

rüyor hem de yöneticilik yapıyormuş. Günleri ders-

ler, toplantılar, devlet işlerinin yürütülmesi arasında 

çok yoğun geçiyormuş. Fırsat buldukça şiir yazıyor, 

müzikle uğraşıyormuş. 
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Bir gün Rüstem’le bir arkadaşı arasında şöyle 
bir konuşma geçmiş:

“Rüstem, duydun mu?”

“Neyi?”

“Akşamki çalışmamızı izlemek için Şehzade Ba-
yezid de gelecekmiş.”

“Ciddi misin?”

“Şaka yapar gibi bir hâlim mi var?”

“Yok da… Ben şehzademizi yalnızca Şeb-i Arus 
gecelerine gelir bilirdim.”

Tam bu konuşma olurken Pîrî Mehmet de işin-
den çıkmış, medresede Rüstem’i görmeye gelmiş.

Hezarfen bir süre durakladı, Şeb-i Arus ile ilgili 
söyleyecekleri vardı:  

Biliyor musunuz; Düğün Gecesi, Mevlana’nın Al-
lah’a kavuştuğu gündür. Mevlana, Allah’a kavuşmayı 
çok istediğinden vefat edeceği günü Düğün Günü 
olarak adlandırmış. Şeb-i Arus, Düğün Günü de-
mek. Ben de babamla Galata Mevlevihanesi’ne gidip 
sema gösterisi izlemiştim. Sema gösterisi sırasında 
sağ el göğe, sol el yere dönüktür. Bunun anlamı sağ 
el Hakk’tan alır, sol el ile halka verir. Bu şekilde kı-
yafetlerini pervane gibi döndürerek hareket eder-
ler. O gün Düğün Günü’ydü. Mevlana’nın Allah’a 
kavuştuğu gün... Neyse konumuza devam edelim... 

Pîrî Mehmet’le Rüstem, fasıl heyetinde yar alıyor-
larmış. Şehzade Bayezid gelmiş, çalışmaya bakmış, 
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çalışanlara teşekkür etmiş, özellikle de Pîrî Meh-
met’le ilgilenmiş.

“Senin vazifen nedir?”

“Mahkeme başkâtibiyim, Şehzade Hazretleri.”

1481 yılında Fatih Sultan Mehmet vefat ettiğinde 
Şehzade Bayezid, tahta çıkmak üzere İstanbul’a ha-
reket etmiş. Ulemadan ve memurlardan sevdiği bir 
heyeti de yanında götürmüş. Heyette Pîrî Mehmet 
de varmış.

Bayezid’in tahta çıkış töreninden sonra Pîrî Meh-
met önce Sofya Kadılığına tayin edilmiş. Daha sonra 
sırayla Silivri, Siroz Kadılıklarında bulunmuş. Ardın-
dan Galata Kadılığına tayin edilmiş. Galata Kadılığı 
çok önemliymiş. İstanbul’da üç kadılık varmış. Bun-
lardan biri Galata Kadılığıymış. Böylece Pîrî Mehmet, 
İstanbul’un yargı yöneticisi olarak söz sahibi olmuş.

Bir süre bu görevde kaldıktan sonra Fatih Sultan 
Mehmet İmareti yöneticisi olmuş. Bu görevi yapar-
ken ayrıca Hazine Defterdarlığı’na getirilmiş.

Sultan Bayezid’in takdirini kazanmış bir defter-
dar olarak çalışırken 1512 tarihinde Sultan Bayezid, 
tahtı oğlu Selim’e bırakmış. Yavuz Sultan Selim’in 
Rumeli Baş Defterdarı yaptığı Pîrî Mehmet, Çaldı-
ran Seferi için hazırlık yapmakla görevlendirilmiş.

Ordunun mutfak ihtiyaçlarını sağlamak, ko-
naklama yerlerini düzenlemek, konaklama yerle-
rinde askeri ve hayvanları doyurup dinlendirmek 
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onun göreviymiş. Bu görevi çok başarılı bir şekilde 

yerine getirdiği için Yavuz Sultan Selim’in takdirini 

kazanmış.

Safevi Şahı İsmail, ortada görünmüyormuş. Os-

manlı Ordusu uzun seferde yorulmuş, Yeniçerilerde 

geri dönme istekleri belirmeye başlamış. Ordu, 

Orta Anadolu’da dolaşmış, Doğu Anadolu’ya geç-

miş. Burada da ne Şah’tan ne de ordusundan bir 

iz görünmüş.

Yeniçeriler başlarındaki subayları sıkıştırmışlar, 

padişaha geri dönme isteklerini duyurmaya çalış-

mışlar. Yavuz Sultan Selim, kararından vazgeçmek 

istemiyormuş. Böyle bir isteği dile getirecek subay, 

komutan ya da veziri anında cezalandırırmış. Ses-

lerini bu yolla duyuramayınca Yeniçeriler, Sultan’ın 

otağının önünde taşkınlık yapmışlar. 

Otağından fırlayan Sultan atına atlamış, öfkeyle 

şunları söylemiş:

“Neden böyle yaptığınızı biliyorum. İçinizde geri 

dönmek isteyenler var. Onlara izin veriyorum. Geri 

dönüp gitsinler. Ben buraya kadar sizin gibi yorula-

rak geldim. Sizden farklı gelmedim. Rahatını düşü-

nenlerin bizim aramızda yeri yok, asla da olmaya-

cak. Ben, düşmanımızı bulmak için atıma bindim. 

Benimle gelen gelir, gelmeyen terk edip gitsin!”

Atını süren Sultan Selim’in arkasına bütün ordu 

takılmış. Sonunda Çaldıran’da iki ordu karşı karşıya 
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gelmiş. Yavuz Selim harp divanını toplamış. Top-

lantıya katılan bazı vezirler; askerin çok yorgun ol-

duğunu, gece dinlendirilmelerinin iyi olacağını, bu 

yüzden de savaşın ertesi güne bırakılmasının uygun 

olacağını söylemiş.

Pîrî Mehmet, bu düşüncede olanlara şiddetle 

karşı çıkmış:

“Sultanım, değerli divan üyeleri, bence hemen 

şimdi savaşa girişmeliyiz” demiş. “Neden derseniz, 

askerimiz içinde Şah İsmail casusları cirit atmakta-

dır. Gece onlar asker arasında dolaşır, bazı asker-

lerimizin düşman safına geçmesini sağlayabilirler. 

Mekânı cennet olsun, Sultan Alparslan, Malazgirt 

Savaşı’nda gece yaptığı çalışma sayesinde Bizans 

Ordusu’ndaki Peçenek ve Uz Türklerinin çoğunu 

ertesi sabah kendi saflarına çekmişti. Ayrıca cen-

netmekân sultanımız Bayezid, Timur’la Ankara Sa-

vaşı’nı yapacağı gece Timur, Osmanlıya katılan eski 

Anadolu beyliklerini savaş başlamadan safına çek-

mişti. Ordumuz içinde Şah safına katılacaklar olabi-

lir. Buna fırsat vermeyelim. Ben böyle düşünürüm.”

Yavuz Sultan Selim, Pîrî Mehmet’in konuşma-

sından çok memnun kalmış. Kendisi de böyle düşü-

nüyormuş. Ertesi günü beklemenin bir faydası yok-

muş. Tam tersine Pîrî Mehmet’in söylediği tehlikeler 

varmış. Ayrıca, topları iyi kullanabilirlerse yeniçeri-

lere çok iş düşmeyecekmiş.
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“Savaşa hemen şimdi başlıyoruz” demiş. “Ted-
bir ona göre alına!”

Savaş planına göre, Sultan merkezde kalacak-
mış. Toplar merkezin önüne yerleştirilmiş. Topla-
rın önüne yeniçeriler sıralanmış. Yeniçerilerin iki 
yanında azap askerleri yer almış.Savaş başlamış.
Şah’ın ordusundaki Afgan, Horasan atlıları kendile-
rine çok güveniyorlarmış. Şah İsmail onlara toplar-
dan söz etmiş, onlar topları küçümsemişler. Yüzlerce 
yıldır kimse Afgan ve Horasan atlılarını yenemedi 
diye düşünüyorlarmış. Osmanlı’nın merkezine sal-
dırır, merkezi dağıtır, gerisi kendiliğinden gelirmiş.

Atlılar merkeze saldırıya geçmişler. Karşılarında 
yaya yeniçeri ve azap askerleri varmış. Onları uzun 
mızrakları ile saf dışı bırakacaklarını düşündükle-
rinden hızla koşmaya başlamışlar. Atlıların saldırıya 
geçmesiyle yeniçerilerle azaplar ikiye ayrılıp açılmış-
lar. Atlılar, topçularla karşı karşıya kalmış.

Topların başında Beyoğlu’nda bir semte de adını 
veren Ayas Paşa varmış:

“Ateş!”

“Ateş!”

“Ateş!”

Toplar peş peşe ateşlenince, atlılar büyük bir 
bozguna uğramışlar. Kısa sürede ön saflardaki at-
lılar yok edilmiş. Kalan atlıları da yeniçeriler püs-
kürtmüşler. Toplar yeniden doldurulunca, ikinci 
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ateş dalgası arka sıralarda saldırıya hazırlanan at-

lıların üzerine gelmiş. Atlılar çok geçmeden dağıl-

maya başlamışlar. O güne kadar top sesi duymamış 

olan atların çoğu ürkmüş, binicilerini üstlerinden 

atıp kaçmışlar.

Şah İsmail’in Osmanlı merkezine saldıracak 

güçleri fazla hırpalanmış. Bir saatlik çarpışmadan 

sonra Şah’ın ordusunun merkezi bozulmaya başla-

mış. Osmanlı atlıları son bir darbe ile sonucu belir-

lemiş. Şah yenilmiş ve savaş alanından kaçmış. Bir-

çok komutanı ve birçok askeri esir alınmış. 

Savaştan sonra Yavuz Sultan Selim, İkinci Vezir 

Dukakinzade Ahmet Paşa’yı Tebriz’in zaptına gön-

dermiş. Zapt edilecek Tebriz’in ekonomisinin dü-

zenlenmesi görevini ise Pîrî Mehmet’e vermiş.

Pîrî Mehmet bu görevi de başarıyla yerine getir-

miş. Zaferle sonuçlanan sefer dönüşü, yolda Yavuz 

Sultan Selim disiplinsiz yeniçeriler ile bazı subay-

ları, cezalandırmış. Sultan, İstanbul’a döndüğünde 

orduya yeni bir düzen vermeye karar vermiş. Ted-

birleri yeniden gözden geçirecekmiş.

Gözde Öğretmen, Hezarfen anlatırken onun 

araştırmalarda tuttuğu notlarına baktı. Biraz karı-

şıktı. Onları düzenlemeye çalıştı. 

“Öğretmenim!” dedi Hezarfen, “Ben yalnızca kul-

lanacağımız bilgileri topladım. Biraz karışıktır. İzin 

verin, bunları düzgünce yazıya dökeyim.”
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“Tamam Hezarfen, anlaştık.”

Hezarfen, öğretmenine anlattıklarını beş gün 

içinde yazıya döktü. Sonra da bu yazıyı kendi bilgi-

sayarından e-posta yoluyla Gözde Öğretmen’in bil-

gisayarına gönderdi. Gözde Öğretmen, bir solukta 

okuduğu yazıyı çok beğendi.

 “Hezarfen, kutlarım!” dedi. “Doğru yoldayız, de-

vam edelim! Ben de şu anda Pîrî Mehmet’in paşa 

oluşunu, hapse girişini inceledim ve yazmaya baş-

ladım. On güne kalmaz, bu bölümün yazısı biter.”

Çalışmaya devam ettiler.
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Pîrî Mehmet Paşa

Gözde Öğretmen, yazacağı bölümü bitirdiğinde 

saat gecenin biri olmuştu. Bilgisayarındaki yazıyı son 

bir defa daha inceledi. Sonra da ellerini ovuşturarak:

“İyi oldu, iyi!” dedi. Paşa’nın hayatından bir di-

limi daha gün yüzüne çıkarmışlardı. Hezarfen’i dü-

şündü. “Ne istediğimi hemen anlıyor. Araştırıyor, 

buluyor. Arı gibi çalışkan, tilki gibi zeki…”

Tilki gibi zeki mi? 

Kendi kendine mırıldanmaya başladı:
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“Olmadı Gözde Hanım! “Tilki gibi zeki” sözü uy-

madı. Hayvanlara böyle sıfatlar vermenin uygun ol-

madığını düşündü. Çok yorulduğundan bilgisayarı 

kapatıp uyumaya karar verdi. 

Ertesi gün dersten sonra Hezarfen, Gözde Öğ-

retmen’den bilgisayarına gelen bölümü merakla 

okumaya başladı:

Mustafa Paşa, verilen görevi yerine getireme-

diği için görevden alınmış, yerine Pîrî Mehmet ge-

tirilmişti.

Kış çok yaklaşmıştı. Ordunun Amasya’da kışla-

masına karar verildi. Pîrî Mehmet Paşa, ordunun 

kışlayabilmesi için hazırlık yapmak ve yiyecek ihti-

yacını karşılamak üzere Amasya’ya gönderildi.

Amasya’ya gitmek, Pîrî Paşa için önemli bir 

olaydı. Sokaklarında koştuğu, eğitim gördüğü, ilk 

işe girdiği şehre, şimdi de vezir olarak gelmişti. Ge-

lir gelmez görevine başladı.

Yeniçerilerin bir kısmı maaşlarının artmasını is-

tiyordu. Bu durumu yeni veziriazam olmuş Düka-

kinzade Ahmet Paşa’ya bildirdiler. Savaşta canlarını 

ortaya koymuşlar ama kendilerine verilen ödül ye-

terli gelmemişti. Sultan bunu düzeltmeliydi.

Ancak Veziriazam bu istekleri Sultan’a iletmedi. 

İsteklerinin iletilmediğini anlayan yeniçeriler, Ah-

met Paşa’nın, Pîrî Mehmet Paşa’nın ve bazı devlet 
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ileri gelenlerinin kaldıkları evleri bastılar. İstekleri-

nin padişaha iletilmesini istediler.

Durumu öğrenen Yavuz Sultan Selim çok kız-

mıştı. Hemen Dükakinzade’yi huzuruna çağırttı: 

“Yeniçerilerin bunca disiplinsizliği var ve sen 

bunu cezalandırmadın, öyle mi?” diye bağırdı. “Na-

sıl bu kadar tedbirsiz davranırsın? Senin evini bas-

maları için onlara ya sen çok yüz verdin ya da şı-

marmaları için tahrik ettin. Ne olursa olsun, bunu 

affedemem. Götürün!”

Dukakinzade cezalandırıldı. İstanbul’a döndük-

lerinde ise hemen inceleme yaptırdı. İnceleme so-

nucu başka paşalar da cezalandırıldı. 

Bunlardan biri olan Pîrî Mehmet Paşa da Yavuz 

Sultan Selim’in huzuruna elleri bağlı olarak getirildi. 

Sultan’ın öfkesi geçmemişti:

“Seni disiplinli, dirayetli bilirdik Paşa! Yeniçe-

riler pazarlığa geliyor, cezalarını vermeyip dinli-

yorsun. Askerin pazarlık hakkı nerede görülmüş? 

Onlara yüz veriyorsun, evini basıyorlar. Böyle ted-

birsizlik var mı Paşa?”

Pîrî Mehmet Paşa başını öne eğdi. Ses etmedi. 

Kendisini savunmanın bir yararı olmayacağını bi-

liyordu. 

“Seni görevinden azlediyorum. Git gözüm gör-

mesin seni!”
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Pîrî Paşa, Silivri’deki çiftliğine kapandı. Suçlu ol-
duğuna inanmıyordu. Kendisinin yeniçerilerle doğ-
rudan ilişkisi yoktu. Bu şekilde görevinden alınmak 
ona çok ağır gelmişti. 

İki gün düşündü. Üçüncü gün atına atladığı gibi 
sarayın yolunu tuttu. Saraya geldiğinde Sultan’ın hu-
zuruna çıktı. Etek öpmek istedi. Sultan elini verdi. 
Sultanın el öptürmesi, karşısındakine büyük değer 
verdiğini gösterirdi. Saygıyla Sultan’a bakarak: 

“Sultanım…” dedi, Pîrî Paşa. Sözlerini tamam-
layamadı.

Yavuz Sultan Selim kaşlarını çattı: 

“Paşa, görevine devam edeceğine el etek öp-
mekle vakit geçirirsin!” dedi.

Böylece Pîrî Paşa vezirlik görevine kaldığı yer-
den devam etmeye başladı.

Ancak üç ay kadar sonra Diyarbakır ve çevresin-
den kötü haberler geldi. İnsanlar huzursuzdu. Bunu 
duyan Sultan Selim hiddetlendi. Veziriazam Hersek-
zade Ahmet Paşa ile Pîrî Mehmet Paşa’yı huzuruna 
çağırttı. İşlerini iyi yapmadıklarını düşünüp her iki 
paşayı da görevlerinden uzaklaştırdı. 

Hezarfen okumaya devam ederken bir anda da-
lıp gitmişti. Hezarfen okumasını kesip düşünmeye 
başladı.  

‘Osmanlı Devleti ne kadar da büyük bir devletmiş. 
Pîrî Paşa, görevine geri gelemeyeceğini düşünürken 
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Sultan, ona görevini geri vermiş. Zaten adaletli ol-
masaydı, o kadar uzun süre ayakta kalamazdı. Ya-
vuz Sultan Selim de adaletli bir padişahmış. Oysaki 
onun çok sert olduğunu söylüyorlar. Demek ki bü-
tün sert davranışları devletin devamı içinmiş. Yoksa 
Paşa’yı görevine geri getirmezdi. Pîrî Paşa’nın devlet 
için önemini anlayınca hemen göreve geri getirmiş. 
Osmanlı Devleti daha kuruluş aşamasındayken de 
Şeyh Edebali, Osman Bey’e şöyle demişti:

“Devleti adaletle yönet’’ 

Osmanlı Devleti böyle kurulmuş, yüzyıllarca da 
böyle hükmetmişti. Bu yüzden de üç kıtada hüküm 
süren bir imparatorluk olmuştu.’

Hezarfen’in aklına bir kitap geldi. Okul kütüpha-
nesinde okuduğu bir kitaptı. Hemen kütüphaneye 
koştu. İçeri girip raftan kitabı aldı. Kitap Osmanlı 
zaferlerini anlatıyordu. Kitabı alıp masaya oturdu. 
Hava da o kadar güzeldi ki etrafta kuş sesleri cıvıl 
cıvıldı. Ağaçlar yeşermişti. Hezarfen bir süre kü-
tüphanenin penceresinden dışarıya baktı. Az sonra 
da kitabı okumaya başladı. Kitaptaki en geniş bö-
lüm, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği 
bölümdü. Sessizce sayfaları çevirip bir süre okudu. 

Aniden bir paragrafta durdu. Kitabın bu kısmı 
tam da Osmanlı’nın adaletini anlatan bir bölümdü. 
Okumaya devam etti: 

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethetmiş şehre 
girecekti. Birden etrafındaki paşalardan biri ona 
seslendi:
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“Sultanım, İstanbul artık mülkünüzdür. Osmanlı 
adaleti bu şehri de almıştır. Emir ferman Sultanı-
mızındır.’’

Paşa konuşmasını bitirip şehrin anahtarını Sul-
tan’a verdi. Fatih Sultan Mehmet, bembeyaz atının 
üzerinde yavaş yavaş şehre girdi. Şehrin büyük bir 
kısmı yıkılmıştı. Yıllarca Bizans’ın elinde harap ol-
muştu. Şehirdeki binalar bakımsızdı. Bizans son yıl-
larında iyice bitkin düşmüştü. Bu yüzden şehir de 
aynı durumdaydı. Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya 
önlerine kadar ilerledi. Bu sırada yol boyu dizilmiş 
ona bakan Bizanslıları gördü. Bu sırada paşalardan 
biri Sultan’a seslendi:

“Sultanım, halkın bir konuda korkusu varmış.’’

“Nedir, Paşa?’’ 

“Sultanım, halk artık dinlerini yaşayamayacak-
larını düşünüyor. Bu yüzden de korku içindeler.’’

“Bu ne demektir, Paşa? Dinimiz bize neyi em-
reder, bilmez misin?’’

“Bilirim Sultanım. Bizans halkı çok tedirgin, emir 
ferman siz kudretli Sultanımızındır.’’

Fatih Sultan Mehmet, atının üstünde bir süre et-
rafında toplanan halka baktı. Kudretli Sultan, bem-
beyaz atından inince bütün asker ve paşalar saygıyla 
eğildi. Yavaşça yürüyen Sultan, toplanan halkın ya-
nına geldi. Kafasını kaldırıp Ayasofya’ya bakınca ne 
kadar harap olduğunu gördü. Bizans’ın en büyük 
mabeti bakımsızlık içindeydi. Halka doğru dönüp 
gülümseyen bir ifade ile onlara seslendi: 



30

“Biz atalarımızdan adaleti öğrendik. Kimsenin 

dinine karışmayız. Herkes istediği gibi dini ibadet-

lerini yapabilir. Kilise açabilir, ayinlerinizi istediğiniz 

gibi yapabilirsiniz. Kimsenin canına, malına zarar 

gelmeyecektir. Eskiden nasıl yaşıyorsanız, şimdiden 

sonra da öyle olacaktır. Osmanlı adaleti bunu gerekti-

rir. Kimse artık canından, malından şüphe etmesin.’’

Sultan bütün bunları söyledikten sonra yanın-

daki paşalara dönüp konuştu: 

“Paşalar, irademdir, dediklerim derhal uygulan-

sın. Yıkık evler tamir edilsin. Yeni yollar, çarşılar ya-

pılsın. Halkın istekleri karşılansın. Her biriniz bir 

semte yerleşip orayı imar etsin. Osmanlı adalettir. 

Adaleti uygulayın.’’

Fatih Sultan Mehmet, konuşmasını bitirip Aya-

sofya’ya girdi. Burada secde edip Allah’a nasip etmiş 

olduğu zafer için dualar etti. Kısa süre içinde bütün 

İstanbul’da çalışmalar başlayıp tamiratlar yapıldı. Bi-

zans halkı kiliselerinde özgürce ibadetlerine devam 

ettiler. Yüzyıllarca bu böyle sürüp gitti...

Hezarfen okuduklarından oldukça etkilenmişti. 

Kendi yaptığı çalışmasında da aynı adaletli durumu 

görmüştü. Yavuz Sultan Selim de tıpkı dedesi gibi 

adaletle hükmediyordu. Eğer adalet olmazsa dev-

let yıkılırdı. Hezarfen kitabı kapatmadan notlar aldı. 

Yaptığı çalışmalarda bu notlarını da kullanacaktı. 
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Zaman ne kadar da çabuk geçmişti. Hezarfen sa-
atine baktığında epeyce zaman harcadığını anladı. 
Daha öğretmeninin yazdıklarını okumayı bitirme-
mişti. Kütüphaneden çıkmadan önce okumaya de-
vam etmeliydi. Bu sırada kitabın kapağında bir yazı 
gördü. Yazıda şöyle yazıyordu: 

“Kanunî devrinden bir adalet yazısı...’’ 

Hezarfen hemen okumaya başladı: 

Sultan, bir gün ağaçları saran karıncaların yok 
edildiğini görünce, durumu Şeyhülislama sormuş:

“Ağacı ziyan etse karınca, günahı var mıdır ka-
rıncayı kırınca?”

Şeyhülislamın verdiği cevap ise şöyleymiş:

“Yarın Hakk’ın divanına varınca Süleyman’dan 
hakkını alır karınca.’’

Hezarfen okudukları karşısında düşünmeye 
başladı: 

‘Bir karıncanın bile hakkını soran bir padişah ve 
ona karıncanın hakkı olduğunu söyleyen bir şeyhü-
lislam... Osmanlı’da adaletin ne kadar da güçlü ol-
duğunu anlamış oldum.’

Hezarfen okuduklarını not edip kitabı yerine bı-
raktı. Öğretmenin yazdığı yazıyı okumaya devam etti. 

Pîrî Mehmet Paşa yine Silivri’deki çiftliğine çe-
kildi. Ara sıra İstanbul’a gidip gelenlerden haber alı-
yordu. Sultan Selim yeni bir sefer hazırlığındaydı. 
Bazen de kethüdasını Sinan Paşa’ya yollayıp selam 



32

ve saygılarını gönderiyordu. Seferin nereye yapıla-
cağını tahmin etmeye çalıştı. Tahmin edemedi. Dü-
şünmeye başladı.

Yavuz Sultan Selim, nereye sefere çıkılacağını 
kimseye söylemiyor, sır olarak saklıyordu. 

Bir gün Sinan Paşa, Sultan Selim’e:

“Sultanım, sefer nereyedir?” diye sordu.

Sultan Selim gülümsedi:

“Sırdır. Söyleyemem.”

Sinan Paşa bunun üzerine sustu.

Sultan Selim:

“Paşa, sen sır tutabilir misin?” diye sordu.

Sinan Paşa, Sultan’ın sorusuna cevap verece-
ğini sandı:

“Tutarım Sultanım,” dedi. “Hele de bu sır sizden 
alınmışsa, çok iyi tutarım.”

Sultan Selim güldü:

“Bilir misin Paşa, ben de çok iyi sır tutarım.”

Silivri’de çiftliğinde bulunan Pîrî Mehmet Paşa 
da seferin nereye yapılacağını tahmin etmeye çalıştı:

İran Safevileri üzerine olamazdı. Onları Çaldı-
ran’da ağır bir yenilgiye uğratmışlardı. Yıllarca eski 
güçlerine gelemezlerdi. Venediklilerle, Macarlarla 
yeni anlaşmalar yapılmıştı. Akdeniz’de Osmanlı kö-
kenli denizcilerin Hristiyan ülkelerine ait gemilere 
saldırmalarını yasaklamıştı. Bunun için donanma 
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komutanına emir vermiş, Ege ve Doğu Akdeniz’de 
korsanlık yapanları cezalandırmasını istemişti. 

Hristiyan ülkelerle anlaşmalar yenileniyor, dost-
luklar tazeleniyordu. Öyleyse sefer Avrupa’ya da ola-
mazdı. Geriye sefer yapılacak bir tek yer kalıyordu:

Memluklar...

Memluk Devleti, 1250 yılında Mısır ve Suriye’de 
kurulmuştu. Osmanlılarla ilişkileri bazen kötüleşse 
de genellikle iyi idi. Sultan II. Bayezid, onlara gemi 
yapmaları için Antalya’dan sedir ağaçları kestiriyor, 
kerestesini gönderiyordu. Mısır’ın hem Akdeniz hem 
de Kızıldeniz’de çok geniş sahilleri olmasına rağ-
men Memluklar gemicilikte gelişmemiş bir ülkeydi.

Çaldıran Savaşı’nda Memluk Sultanı, Şah İsma-
il’i desteklemiş, bu da Sultan Selim’i kızdırmıştı. 
Döndükten sonra:

“Memluk Sultanı bize karşı Şah İsmail’i destek-
ledi” demişti. “Demek ki bizi düşman görüyor.”

Kethüda bir İstanbul dönüşü, Pîrî Mehmet Pa-
şa’ya Sinan Paşa’nın selamını getirdikten sonra:

“Paşam, İstanbul’da herkes seferin nereye ya-
pılacağını merak ediyor. Ama kimse bir şey bilmi-
yor” dedi.

“Sefer Memluk Sultanı üstüne olacak” dedi, Pîrî 
Paşa.

“Emin misiniz Paşam?”

“Eminim.”
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Hezarfen, Gözde Öğretmen’in gönderdiği çalış-

mayı okumayı bitirince ayağa kalktı:

“Güzel olmuş. Hemen gidip Gözde Öğretmen’i 

görmeliyim!” dedi.

Gözde Öğretmen’in odasında Müdür Bey de 

vardı. Kahve içiyorlardı,

“Hezarfen, aşk olsun!” dedi, Müdür Bey. “Gözde 

Hanım ile Pîrî Mehmet Paşa’yı incelemeyi ilerlet-

mişsiniz, haberimiz yok.”

“Gözde Öğretmenim bana yardımcı oluyor, öğ-

retmenim! Ama nasıl bir yardım! Yazdığı bölümü az 

önce okudum. Çok güzel olmuş demeye geldim.”

“İnşallah yazdıklarımızı Beyoğlu Belediyesi’nin 

Beyoğlu Belleği çalışmalarında da değerlendirece-

ğiz” dedi, Gözde Öğretmen. “İlgililerle görüştük. Bu 

arada teşekkürler Hezarfen! Birçok bilgiye sen ulaş-

masan ben bu bölümü yazamazdım.”

“Birlikte iyi iş çıkarıyorsunuz demek, Gözde Ha-

nım!”

“Öyle oluyor, Müdür Bey!”

“Okul sitemizde bu çalışma hakkında bilgi pay-

laşalım! Yazdıklarınızı da merak ettim. Ben de oku-

yayım. Şimdi neredesiniz? Yani Paşa’nın hangi dö-

nemindesiniz?”

Öğretmenle Hezarfen birbirlerine baktılar. Öğret-

men, eliyle “sen anlat” diye işaret edince, Hezarfen:
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“Yavuz Sultan Selim Suriye ve Mısır seferine çı-

karken, İstanbul’u güvenilir birine emanet etmek is-

tiyor. O güvenilir kişi de Pîrî Mehmet Paşa… İki yıl 

İstanbul muhafızlığı yaptıktan sonra veziriazam olu-

yor. Bu bölümün hazırlıklarını yapıyorum. İki gün 

sonra anlatacak ve yazacak hâle gelirim.”

“Aman anlatırken beni de çağırın!” dedi, Müdür 

Bey. “Okulumuza adını veren bu büyük insanı ya-

kından tanımak istiyorum.”

“Yalnız Müdür Bey, bir hatırlatma yapayım!” diye 

güldü, Gözde Öğretmen. “Bizde ilişkiler öğretmen, 

öğrenci şeklinde yürümüyor.”

“Nasıl yürüyor?”

“Bizde iş, usta-çırak ilişkisi içinde yürüyor.”

“Hezarfen, doğru mu anladım? Sen çırak, Gözde 

Öğretmen’in usta olduğuna göre, bana da çıraklık 

mı teklif ediliyor?”

“Gözde Öğretmenim gerçekten ustadır, öğret-

menim! Ama sanmam ki, bir işte tek çırağa karşı iki 

usta olmasının bir sakıncası olsun!”

Müdür Bey bu cevabı çok beğendi:

“Hezarfen akıllı bir çocuk olduğu kadar iyi de 

bir diplomat…”

Gözde Öğretmen de destekledi: 

“Aynen öyle Müdürüm! Ayrıca bu çalışmada us-

tamız da yine o… Hezarfen…”



37

Hezarfen karşı çıktı:

“Aman öğretmenim! Siz varken ben usta…”

“İtiraz istemem Hezarfen! En çok emeği sen 

harcıyorsun. Usta sensin. Eh, beni de kalfa sayalım! 

Müdür Bey, maalesef çıraklık da size düşüyor. Bizi 

dinleyecekseniz, hiç acımayız, görev veririz, araş-

tırma yaptırırız.”

“Ben varım!” dedi Müdür gülerek. “Çıraklıktan 

başlıyorum. Hızla ilerler, yakın zamanda usta olurum’.”

Hezarfen üç gün sonra anlatmaya hazırdı. Mü-

dür Bey işlerini bitirdi:

“Size bir teklifim var” dedi. “Aynalıkavak Kas-

rı’na gidelim, orada çalışalım.”

Hasköy’deki Aynalıkavak Kasrı’na gittiler. Güzel 

kasra bakarak çalışmaya başladılar. Daha doğrusu 

Hezarfen’in hazırladığı bölümü dinlemeye başladılar:

Gelen yeniçeri subayı, Paşa’nın karşısında say-

gılı bir tavırla el bağlamış:

“Paşa Hazretleri, Sinan Paşa Hazretleri sizi çok 

acele Saray’a istiyor.”

Pîrî Paşa, çağrılmasının sebebini subayın bile-

meyeceğini tahmin ederek itiraz etmemiş:

“Hazırlanayım!” demiş.

Hazırlanması çok sürmemiş. Yol boyu düşünmüş: 

“Görevden alınalı üç ay oldu. Üç aydır çiftliğimde-

yim. Haftada bir Sinan Paşa’ya selam gönderiyorum, 
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o kadar. Devletle başka ilişkim olmadı. Acaba ne 
diye çağırıyorlar? Acaba çağrılmamın Sultanımızla 
bir ilişkisi var mı?”

Sinan Paşa, kendi başına çağırmış olamazmış. 
Padişahtan izinsiz görevden alınmış birini, üstelik 
de saraya çağırmak cesaret istermiş.

Yanına vardığında Sinan Paşa hiç bekletmeden 
Pîrî Paşa’yı huzuruna almış:

“Hoş geldin Paşa!”

“Hoş bulduk.”

“Nasılsın?”

“Sağlığınıza duacıyım Paşa Hazretleri.”

“Biliyor musun seni neden çağırdım?”

“Söylerseniz bileceğim Paşa Hazretleri.”

“Söyleyeyim öyleyse: Seni kıskandım. Biz bu-
rada devlet işleriyle boğuşurken sen çiftliğinde aylar-
dır dinleniyorsun. Şunun rahatını bozayım dedim.”

“Bir emriniz varsa…”

“Benim değil, Sultanımızın emri var. Malum, se-
fere hazırlanıyoruz. Ama sefer nereyedir bilen yok. 
Sordum Sultanımıza, sırdır, söyleyemem dedi.”

“İzninizle ben fikrimi söyleyeyim Paşa Hazret-
leri, sefer Memluk Sultanı üzerinedir.”

“Benim de aklımdan geçen o… Neyse, hemen 
Sultanımızın huzuruna çıkalım!”

Sultan Selim’in huzuruna çıkmışlar. Sultan Selim:
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“Pîrî Paşa, dinlendiğin yeter!” demiş. “Artık dev-
lete vazife zamanı… Malum, sefere çıkıyoruz. İstan-
bul’u dirayetli bir paşamıza bırakalım isteriz. Seni 
düşündük.”

“Sultanımız öyle münasip gördülerse, bize de 
canla başla çalışmak düşer.”

Böylece, 13 Mayıs 1516 tarihinde, Pîrî Mehmet 
Paşa İstanbul Muhafızı olarak göreve başlamış.

Sefer hazırlıkları tamamlanmak üzereymiş. Ar-
tık ordu hareket edebilirmiş. 

Otağ-ı Hümayun Üsküdar’da kurulmuş. Demek 
ki sefer Doğu’ya yapılacakmış. Pîrî Paşa gülümsemiş:

“Hedef Suriye, Memluk Devleti…”

Makam kayığıyla Haliç’i geçmiş, Tersane-i Âmi-
re’ye gelmiş. Donanmayı güçlendirmek için harıl 
harıl yeni gemiler yapılıyormuş. Tersanedeki işleri 
denetlemiş. Atıyla Okmeydanı’na geçmiş. Eskiden 
beri okçuluğa merakı varmış.

Okçular Vakfı yöneticileri Paşa’yı karşılamışlar. 
Burası çok önemli bir yermiş. Fatih Sultan Mehmet 
İstanbul’u fethetmek için geldiğinde ordugâh buraya 
kurulmuş, askerler burada eğitim yapmışlar. Padi-
şah çadırı yani Has Otağ ise Haliç kıyısında kurul-
muş. Bu yüzden otağ kurulan yer, Hasköy adını al-
mış. Sultan Mehmet, 1481 yılında ölmeden hemen 
önce okçuluk yarışmaları yapılan bu eski ordugâhı 
vakfa dönüştürmüş. Oğlu Sultan Bayezid burayı 
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geliştirmiş. Şu anda okçuluk eğitimi ve yarışmaları 

yapılan bu önemli yerin bir isteği olup olmadığını 

öğrenmiş. İstekleri tespit etmiş. Vakfın geliştirilmesi 

için elinden geleni yapacakmış.

Okçular Tekkesi Vakfı (Tirendaz Vakfı) giderek 

gelişmiş, dünyanın birçok yerinden gelen okçu-

lar her yıl burada yarışıyorlarmış. Okmeydanı, beş 

yüz elli yıllık tarihinde, Edirne-Kırkpınar’dan sonra 

İkinci Er Meydanı olmayı başarmış. 

Oradan Hasköy’e inmiş. Hasköy’de inceleme-

lerde bulunmuş. Kendi parasıyla bir cami yaptır-

maya karar vermiş.

“Hoşça kal Mehmet Paşa!” demiş, Sinan Paşa.

“Güle güle Paşa Hazretleri! Allah zaferler ihsan 

etsin!”

“Âmin! Paşa, haklı çıktın. Sultanımız sır diye biz-

den sefer yerini sakladı ama sen doğru tahmin ettin. 

Memluklar üstüne sefere gidiyoruz. Kansu Gavri, önce 

düşmanımız Şah İsmail ile sonra da Venediklilerle 

işbirliği yaptı. Venedik’ten birçok top getirtti. Bize 

karşı askerî hazırlık yaptı. Bütün bunları titizlikle ta-

kip eden Sultanımız, sefere çıkmaya karar verdi. Şu 

anda Kansu Gavri’nin de ordusuyla Mısır’dan Suri-

ye’ye doğru yola çıkmaya hazırlandığını öğrendik.”

“Memluklarla savaş caiz midir?”
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“Şeyhülislam fetva verdi. Bize karşı düşmanca 

davranışları tespit edildiği için “sefer caizdir” fet-

vası alındı.”

“Anladım.”

“Özellikle Tersane’yi boşlamayın! Donanma çok 

önemli. Cennetmekân Sultanımız Fatih, karada zafer 

üstüne zafer kazandı. Ama denizlerde zayıftık. Bunu 

bildiği için Tersane’yi kurdu. Cennetmekân Sulta-

nımız Bayezid Han da Tersane’ye çok önem verdi. 

Yine de Venedik’e yetişemedik. Ege’de, Akdeniz’de 

Venedik üstünlüğü sürüyor. Memluklara yardıma 

gelebilirler diye düşünüyoruz. Bu yüzden güçlü bir 

donanmaya ihtiyacımız var. Biz donanmayı Suriye 

açıklarına gönderdik. Biliyorsun Rodos, Kıbrıs gibi 

Doğu Akdeniz’in büyük adaları Venediklilerin el-

lerinde. Her an büyük bir donanma çıkarabilirler. 

Onun için Sultanımızın kesin emri var. Tersane du-

rup dinlenmeden çalışacak. Yeni gemilere ihtiyacı-

mız olduğu ortada…”

“Anladım. Tersane’yi hiç boş bırakmayacağım.”

Ordu yola çıkmış.

İstanbul’un yönetimi, asayişi, yani bütün sorum-

luluğu Pîrî Paşa’nın omuzlarındaymış.

Ordunun yola çıkmasından birkaç gün sonra tek-

rar Tersane’ye gitmiş. Havuzları, gemi yapılan göz-

leri, yelken bezi, çivi, halat yapılan yerleri dolaşmış. 
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Bilgi almış. Yapılacakları tespit etmiş. Tersane’den 
çıkmışlar. 

Evet, tersanede yapılacak çok iş varmış. Daha 
çok usta, daha çok kereste, daha çok gemi… 

Sultan da Sinan Paşa da tersanenin önemini bi-
liyormuş. Yalnız tersanenin değil, Tophane’nin öne-
mini de biliyorlarmış.

Sultan, dökülen toplarla yakından ilgileniyor-
muş. Daha etkili, daha uzun menzilli, daha daya-
nıklı, hareketli toplar istiyormuş.  Çaldıran Sava-
şı’nda toplarının çok faydasını görmüş. Şah İsmail’e 
Venedik’ten, Mısır’dan gelen toplar eski modelmiş. 
Yavuz Sultan Selim’in elinde daha uzun menzilli, 
daha etkili, daha hareketli toplar varmış. Bu toplar 
özellikle Afgan ve Horasan atlılarına karşı çok et-
kili olmuşlar.

Şu anda Memluklarla savaşta da toplar çok işe 
yarayacakmış. Çünkü Memlukların elindeki toplar 
Venedik’ten alınma, Osmanlı toplarından geri top-
larmış.

Venedik’le yıllardır savaşılıyormuş. Ancak pek 
başarılı olunamıyormuş. Çünkü Venedik bir deniz 
devletiymiş. Akdeniz’de, Karadeniz’de adaları, ka-
leleri varmış. Dünyanın en büyük tersanesine ve 
donanmasına sahiplermiş. Dünya deniz ticareti-
nin en büyüklerindenmiş ve bu ticaret yoluyla çok 
para kazanıyorlarmış. Eğer Osmanlılar Akdeniz ve 
Ege’de güçlü olacaksa bunun yolu, Venedik’i alt et-
mekten geçecekmiş.
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Yaverine dönmüş:

“Yarın bir de Tophane-i Âmire’yi ziyaret ede-

lim!” demiş. 

“Emredersiniz Paşa Hazretleri!”

“Çok güzel anlattın Hezarfen!” dedi, Müdür Bey. 

“Ağzına sağlık... Şimdi bu anlattıklarını yazacaksın, 

değil mi?”

Gözde Öğretmen araya girdi:

“Biz anlattıklarımızı ya da yazdıklarımızı önce 

dinliyor veya okuyoruz. Sonra da eksiği veya fazlası 

olup olmadığını değerlendiriyoruz. Görüş birliğine 

vardıktan sonra son şeklini verip yazıya döküyo-

ruz. Benim de size bir sürprizim var. Madem Mü-

dür Bey de bize katılacak, eli boş gitmeyeyim diye 

düşündüm. Suriye ve Mısır seferlerini yazıverdim.”

Müdür Bey gülümsedi:

“Hezarfen’e bir köfte ısmarlayayım diyordum, bu 

durumda sen de hak edeceğe benziyorsun, Gözde 

Hanım!”

Hezarfen, Gözde Öğretmen’ine  göz kırptı:

“Siz köfteleri söyleyin müdür öğretmenim! Gözde 

Öğretmenim onu fazlasıyla hak eder.”

“Tamam! Köfteleri söylüyorum ama bahane yok! 

Bana da hazırlamam için bir bölüm vereceksiniz. 

Gelecek sefere onu ben anlatacağım, köfteleri siz 

bana ısmarlayacaksınız. Anlaştık mı?”
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“Anlaştık.” 

“Caymak yok, ona göre! Bir de ben çırağım ya, 

küçüğüm… Bana ilk başta küçük, şu kadarcık bir…” 

“Olmaz Müdür Bey! Size makamınıza yaraşır bir 

konu vermeliyiz. Müdürümüze Pîrî Paşa’nın veziri-

azamlığını hazırlamak yakışır.”

“İtiraz ediyorum. Usta varken, kalfa ne demeye 

iş buyuruyor.”

Hezarfen gayet saygılı bir tavırla cevap verdi:

“Müdürümüz doğru söylüyor, Gözde Öğretme-

nim! Müdürümüze hazırlayacağı konuyu ben veri-

yorum: Pîrî Paşa’nın Veziriazamlığı… Aynısını verdi 

demeyiniz lütfen! Madem beni usta kabul ettiniz, 

ustanız da aynı konuyu uygun görüyor.

Müdür Bey: 

Dedim ya, Hezarfen hem akıllı hem diplomat 

bir çocuk… Aferin sana… Köfteyi şimdiden hak et-

tin, Hezarfen!”

Hezarfen şımarmak yerine, mahcubiyetle gü-

lümsedi:

“Estağfirullah müdür öğretmenim! Espri yapa-

yım dedim. Ama işi iştir, değil mi? Öyleyse köftele-

rimiz şimdiden söylensin, seferler kalfa tarafından 

anlatılmaya başlansın!”

Ustanın talimatı üzerine Gözde Öğretmen yaz-

dıklarını okumaya başladı:
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Suriye ve Mısır Seferleri

Pîrî Paşa’nın Suriye’den aldığı haberler sevindiri-
ciydi. Memluk Ordusu ile Kuzey Suriye’de Mercida-
bık’ta karşılaşan Osmanlı Ordusu, topları sayesinde 
yenilmez sanılan Memlukların, Türk ve Çerkez at-
lılarını etkisiz hâle getirmiş, sonra da bozguna uğ-
ratmıştı. Hızla Suriye, Filistin, Lübnan, Ürdün böl-
gelerini ele geçiren Osmanlılar, Diyarbakır’a kadar 
sınırlarını genişlettiler.

Yaşı sekseni aşmış olan Memluk Sultanı Kansu 
Gavri, Mısır’a kaçarken yolda öldü. Ölüm haberi 
Mısır’a ulaşınca, yerine yeğeni Tomanbay Sultan 
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seçildi. Tomanbay genç ve hırslı biriydi. Hemen Ka-

hire’den biraz uzakta, Mısır’dan Sina Çölü’ne geçi-

len Ridaniye Köyü’nde ordusuna savaş düzeni al-

dırmaya başladı.

Mercidabık’tan kaçan Mısırlı askerleri topladı, 

sıkı bir eğitime aldı. Sonunun amcası Kansu Gavri 

gibi olmayacağını umuyordu. Aklı sıra Yavuz Sultan 

Selim’i yere serecek, Osmanlı’ya Timur’un tattırdı-

ğından daha acı bir yenilgi tattıracaktı.

Venedik’ten parasıyla istediği kadar top, barut, 

gülle gelmişti. Gerek duyarsa Venedik de Rodos ve 

Kıbrıs üzerinden donanmalarıyla destek verecekti.

1516 yılındaki savaşta, ileride Beyoğlu tarihine 

unutulmayacak imzalarını atan iki subay; Ayas Bey 

ile Kasım Bey, gösterdikleri başarılarla Sultan Se-

lim’in dikkatini çekecekler ve her ikisi de hızla yük-

selecekti.

Zafer haberinin ardından emirler de gelmeye 

başladı. Halep’e, ardından Kudüs’e geçen Sultan Se-

lim,  Şam’a gelmiş, yeni ele geçirilen yerlerde Os-

manlı devlet teşkilatını kurmaya çalışıyordu. Bu çok 

kolay bir şey değildi. Halkın yaşantısını bozmadan 

para sistemini oturtmak, adalet sistemini kurup bunu 

onlara kabul ettirmek, her yerleşim yerine yeni yö-

neticiler atamak, asayişi örgütlemek için birçok eği-

tilmiş insana ihtiyaç duyuruyordu.
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Sultan Selim kış aylarını bu iş için ayırdı. Ba-

harda aşağılara inecek, Mısır’ı da alarak seferi ta-

mamlayacaktı.

Bunun için baharda yeni yapılan gemiler de 

dâhil, gönderilebilecek en büyük donanmanın İs-

tanbul’dan Suriye açıklarına gönderilmesini istedi.

Bu isteği karşılamak için Pîrî Paşa neredeyse bü-

tün kışını Tersane-i Âmire ile Tophane-i Âmire ara-

sında geçirdi. Yeni gemilerin toplarının döşenmesi, 

yelkenlerinin takılması, ambarlarının doldurulması 

işlerine bakmak oldukça ilgi çekiciydi. Bu çalışma-

lara zevkle kumanda ediyordu.

Ancak, kasım sonlarına doğru kışın çok sert ge-

çeceği anlaşıldı. Aralıkta yağan kar ve şiddetli soğuk 

yüzünden Haliç tamamen dondu. Ortalığı buz ta-

bakası kapladı. 

İstanbul, bu kadar soğuğa alışkın değildi. Isı sı-

fırın altına düşse bile, gerek Boğaz’ın, gerekse Mar-

mara Denizi’nin suyu en düşük on derecelere ini-

yor, havayı ısıtıyor, ısınan hava İstanbul’u şiddetli 

soğuklardan koruyordu.

Ama o sene öyle olmadı. Ocakta soğuk ve kar 

yağışı İstanbul’da hayatı felç etti.

Şubat ayında Haliç dondu. Haliç’in üstünü ka-

lın bir buz tabakası kapladı. İnsanlar, Karaköy’den 

Eminönü’ne, Balat’tan Hasköy’e yürüyerek gelip git-

meye başladılar. Çatılar, saçaklar, yollar, bahçeler 
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buz içindeydi. İnsanlar bir yerden bir yere gelip gi-
demiyordu.

Tersane’deki çalışmalar da durma noktasına gel-
mişti. Divanhane’deki toplantıda Pîrî Mehmet Paşa 
konuşmaya başladı:

“Allah’ın hikmeti… Yüz yılda bir başımıza gelen 
iş, bu kış geldi. Haliç takır takır dondu. Çalışamaz 
duruma düştük. Tedbir nedir?”

Bir mühendis düşüncelerini söyledi:

“Paşa Hazretleri, tepelerden Haliç’e top atışları 
yapabilir, buzları kırabiliriz. Buz parçalarını topla-
yıp gemilere yol açmaya çalışabiliriz.”

“Gece ne yaparız? Gecenin ayazında Haliç ye-
niden donmaz mı?”

“Onu da düşündüm, Paşa Hazretleri! Kırdığımız 
yerler gece yeniden buz tutar ama şu andaki kadar 
kalın olmaz. Gece de atışlara devam edersek, ka-
buk bağlatmayız.”

Herkes görüşlerini söyledi.

En akla yakın görünen toplarla buzu kırmak, kı-
rılan yerdeki buz parçalarını gemilerle kıyıya çek-
mek, Tersanedeki gemilere yol açmaktı. Ama ilk de-
nemede bunun başarılamayacağı anlaşıldı.

Pîrî Paşa elinden geleni yaptı ama gemileri Ha-
liç’ten çıkaramadı.

Yavuz Sultan Selim, İstanbul’dan beklediği do-
nanmanın ve yardımın gecikeceğini anlayınca 
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sinirlendi. Suriye’de daha fazla bekleyemezdi. Plan-
larını yeniden gözden geçirmeliydi. Divan-ı Hüma-
yun’u toplattı:

“Donanmamız gecikecek.” dedi. “Mısır’a, İstan-
bul’dan gelecek donanmayı beklemeden geçeceğiz. 
Önümüzde Sina Çölü var. Ordumuzu ve ağırlıkları-
mızı çölden geçirmek için tedbir nedir?”

İlk sözü Yunus Paşa aldı:

“Sultanım, Sina Çölü’nü daha önce ünlü ku-
mandan İskender geçmiş. O, kıyı kıyı askerini yü-
rütmüş. Ağırlıkları kıyıya yakın ilerleyen donanma 
taşımış. İstanbul’dan donanmamız gecikecek ama 
elimizde gemilerimiz var. Ağırlıkları gemilerle Su-
riye sahillerinden taşıtarak, askerimizi az yükle kı-
yıya yakın yürüterek çölü geçebiliriz.”

Sinan Paşa bu düşünceye karşı çıktı:

“Güçsüz bir donanma saldırıya uğrayabilir. Ve-
nedikliler fırsat kolluyor. Memluklara her türlü des-
teği vermeye hazırlar. Böyle bir tehlike var. Ayrıca 
asker hep kıyıya yakın ilerlerse, yol uzar. Yolu uzat-
maktansa Filistin üstünden Mısır’a inmenin yolunu 
aramalıyız.”

Bir vezir:

“Filistin’den ağırlıklarımızla askeri geçirecek 
olursak, bir ay zaman kaybederiz” dedi. “Bu süre 
içinde askerimize ve hayvanlarımıza su bulama-

yız. Su problemini çözemeyeceğimiz için Sina Çö-

lü’nü geçmek zor.”
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Toplantı bir karar verilemeden dağıldı.

Sultan Selim, bu problemi çözmek için düşün-

meye başladı:

“Acaba çölü gerçekten yalnızca İskender mi geç-

meyi başarmıştı?’

Sanmıyordu.

Hasodabaşını çağırdı:

“Bana Selahaddin Eyyubi ile ilgili kitap bulup 

getirin!”

Kütüphaneden birkaç tane el yazması kitap ge-

tirdiler. Hepsi de Sultan Selahaddin Eyyubi üzerine 

yazılmıştı.

Sultan Selim, kitapları karıştırmaya başladığında 

yatsı namazı yeni kılınmıştı. Son kitabı elinden bı-

raktığında gün ışımıştı.

Selahaddin Eyyubi hakkında daha önceden bil-

gisi vardı. Büyük bir komutan, büyük bir devlet ada-

mıydı. Ancak hakkındaki kitapları okuduktan sonra 

ona daha çok hayran kaldı. Selahaddin, eğitim gö-

rüyordu. Okumayı, bilgi edinmeyi çok seviyordu. 

Amacı iyi bir ilim adamı olmaktı. Selahaddin am-

casıyla Mısır’a gitti. Amcası, çok zeki olan yeğenine 

birliğinin hesaplarını tutturmak istiyordu.

Amcası ile birlikte Mısır’da bir süre görev yaptı-

lar. Amcası kısa sürede Mısır veziri oldu. Her ikisi de 

başarılarıyla dikkat çekmişti. Amcası vefat edince, 
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yerine Selahaddin geçti. Böylece genç yaşta Mısır 
veziri olan Selahaddin, burada çok şey öğrendi. 

Vezirliği boyunca çok çalışıp Mısır’da başarılı 
işler başardı. İşgal altındaki Kudüs’ü kurtardı. Bü-
tün bunları yaparken savaşmak zorunda kalmıştı. 
Her günü savaşarak geçen Selahaddin, artık Mı-
sır Sultanı olmuştu. Ömrünün sonuna kadar Mı-
sır ile Suriye arasında gidip geldi. Bazen yedi sekiz 
gün uyumadan savaş yönetiyor, bazen iki gün hiç-
bir şey yeme fırsatı bulamıyordu. Bu yüzden sağlığı 
bile bozulmuştu.

İşte Yavuz Sultan Selim, bunu arıyordu:

“Selahaddin Mısır’dan Suriye’ye, Suriye’den Mı-
sır’a nasıl gidip geliyordu?”

Kitaplardan birinde Mısır’dan Şam’a sekiz günde 
geldiği yazılıydı. Bu, çok kısa bir zamandı. Çölü yal-
nız geçemezdi. O bir sultandı. Yanında en azından 
korumaları olurdu. Atları da vardı. Öyleyse su prob-
lemini nasıl hallediyorlardı? Çölü sekiz günde bile 
geçseler, bu az bir zaman değildi. Yanlarında bol 
miktarda su taşıyamazlardı.

Birden kalktı. Kitapları karıştırdı. Bir yere aklı ta-
kılmıştı. Aradı buldu. Yeniden okudu. Çok açık bir 

bilgi yoktu ama su menzillerinden söz ediliyordu. 

Bu ona yetti:

“Demek, Selahaddin Eyyubi belli menzillere 

yola çıkmadan önce su gönderiyordu” diye mırıl-

dandı. “Çok akıllıca!” 
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Yerinden fırlarcasına kalktı. Hemen önüne kâ-
ğıt kalem çekti. Ordunun çöl boyunca kaç menzilde 
konaklayacağını hesap etti. Bir deve, iki yüz elli litre 
su taşıyabilirdi. 

“Buldum, su artık problem değil!” dedi.

Kahvaltıya oturduğunda çok keyifliydi.

Yunus Paşa huzuruna geldi.

“Yunus, hemen iki bin sağlam ve genç deve sa-
tın alın.”

Yunus Paşa:

“Emredersiniz Sultanım!” dedi, çıkmaya hazır-
landı. “İki bin deve… Ne işe yarayacaksa… Soramam 
ki ne işe yarayacağını!” diye düşündü.

Sultan Selim alaycı bir sesle:

“Paşa, neden sormadın bu kadar deve ne işe ya-
rar diye?”

“Sultanım lüzum duysa söylerdi diye düşündüm.”

“Ordumuzun çölde su problemini çözdüm.”

Yunus Paşa duyduğuna inanamadı:

“Nasıl çözdünüz Sultanım? Çok merak ettim 
doğrusu...”

“Gel şöyle!”

Kâğıt kalemin başına geçtiler. 

“İki bin deveyi aldıktan sonra her birine taşıya-
bilecekleri kadar su yüklet! Her menzil sonundaki 
konaklama yerine su bırakıp dönsünler.  Konak 
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yerlerinde hazır su bulunsun. Menzilleri güven al-
tına aldır! Ben çölü aşmak için iki haftalık süre ve-
riyorum. İki hafta dedi mi çölü geçmiş olacağız.”

“Bu çok güzel, çok akıllıca bir plan, Sultanım!”

“Öyleyse durma Yunus!”

Yavuz Sultan Selim’in çölü geçme planı uygu-
landı. Ordu Şam’da hazırlıklarını yaparken develer 
menzillere sürekli su taşıdı. Ordu hazır olduğunda 
menzillerde yeteri kadar su vardı.

Ordu, çölü on beş günde geçti.

Ordu, Ridaniye önlerine 1517 yılında geldi. Ön-
cüler, Sultan Tomanbay’ın, ordusunu Mukattam Da-
ğı’nın eteklerine yerleştirdiğini, topların da zincirlerle 
birbirine bağlı olarak çöle doğru baktığını söylediler.

Tomanbay atlılarına, Sultan Selim ise beş yüz 
kadar topuna güveniyordu.

Tomanbay, karşısına gelen Osmanlı Ordusu’nu 
görünce işaret verdi. Askerleri savaş düzenine gir-
diler. Zincirli toplar, Osmanlı askerlerine bakıyordu. 
Yerlerinde sabittiler. Oysa önlerindeki askerler gös-
termelikti. Asıl ordu Mukattam Dağı’nın arkasından 
dolaşmış, sırtlardan Tomanbay’ın arkasından sark-
makta idi. 

Arkadan saldırıya uğrayan Tomanbay’ın Vene-
dik’ten gelme topları işe yaramadı. Atlıları işe yara-
madı ama Sultan Selim’in seyyar topları çok işe ya-
radı. Mısır ordusu yenildi.
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Yeniden toplandıklarında Müdür Bey’in hava-

sından yanına yaklaşılmıyordu:

“Pîrî Mehmet Paşamızı veziriazam yapacağım” 

dedi. “Bunun için çok hazırlandım.”

Hezarfen işaret parmağını olmaz anlamında 

salladı:

“Çok hazırlandık diyecektiniz, Öğretmenim! Sa-

nırım diliniz sürçtü.”

“Ama Hezarfen, ben…”

“… Siz, toplantım var, ilçeden çağırdılar, açı-

lışa gitmem gerek diyerek işin çoğunu Gözde Öğ-

retmenime yüklediniz. Gündüz bu işleriniz vardı, 

doğru… Ama geceleri yapabilirdiniz. Sizin yerinize 

bazı geceler hep Gözde Öğretmenimiz hazırlık yaptı. 

Gözde Öğretmenim, bu durumda size uyarı cezası 

vermek zorundayım: Çırağınızı tembelliğe teşvik 

ediyorsunuz.”

Gözde Öğretmen gayet ciddiyetle:

“Haklısın ustam! Bir daha olmaz!” dedi.

Kısa bir gülüşmeden sonra Hezarfen, Müdür 

Bey’e döndü: 

“Çırak, başlayabilirsiniz!”

Müdür Bey, “öhö öhö!” dedikten sonra: 

“Ama ustam, inanın en az yarısını ben hazırla-

dım. Gözde Öğretmen’in sadece yazmaya yardım 

etti. İzninizle hemen okuyayım:
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Veziriazam Pîrî Mehmet Paşa

Sonunda Haliç’in buzları çözüldü. Pîrî Mehmet 
Paşa, Pîrî Reis’in gösterdiği haritaya yeniden baktı:

“Demek Yeni Dünya (Amerika) denen yer bu-
rası ha! Neler var şu dünyada da biz bilmiyoruz. Teb-
rik ederim Pîrî Reisim, çok güzel bir Dünya Haritası 
çizmişsin. Sultanımız da bundan memnun olacak. 
Hayırlı yolculuklar!”

1518 yılına girildi. Mısır ve Arabistan Yarıma-
dası da Osmanlı topraklarına katıldı. Mısır’da bulu-
nan Halife, İstanbul’a geldi. Bazı kutsal emanetler ve 
değerli eşyalar korunmak üzere saraya gönderildi. 
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Gönderilenler arasında Pîrî Reis’in ünlü Dünya 
Haritası da vardı.

Yavuz Sultan Selim, Mısır’da da Osmanlı düzeni 
kurulması için aylarca çalıştı.

Pîrî Mehmet Paşa, kethüdasına:

“Sabah erkenden yola çıkıyorum” dedi.

“Nereye gidiyorsunuz Paşa Hazretleri?”

“Şam’a gidiyorum. Sultanımız beni acele Şam’a 
bekliyor.”

“Neden? Sultanımız seferini zaferle tamamladı. 
Nasılsa dönüp gelecek.”

“Nedenini ben de merak ediyorum. Gidince öğ-
reneceğim. Ne kadar kalacağım belli olmaz. Bu yüz-
den neler yapacağını gözden geçirelim.”

Pîrî Mehmet Paşa Şam’a vardı. Ertesi sabah Sul-
tan’ın huzuruna alındı.

“Hoş geldin Paşa!”

“Hoş bulduk Sultanım! Büyük zaferlerinizi duy-
duk, çok sevindik. İstanbul zaferlerinizi kutlamaya 
doyamadı. Allah sizden razı olsun!”

“Doğru Paşa, zaferler kazandık. Osmanlı top-
rakları katbekat büyüdü. Halifeliğin ateşten göm-
leğini de, mübarek toprakların himayesini de sırtı-
mıza aldık. Seni niye çağırdığımızı biliyor musun?”

“Bilmiyorum Sultanım, ama üstüme düşen her 
ne görev varsa…”

“Var Paşa, üstüne düşen önemli bir görev var. Bu 
kadar büyük topraklar devletimize katıldı. Neredeyse 
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eskisinin iki katı kadar… Buralarda devletimizin dü-
zenini kurmak, insanlara biz iyi ki Osmanlıyız, de-
dirtmek önemli. Bunu dedirtecek birini düşünüyor-
dum. Kararımı verdim. Bu işi en iyi senin yapacağını 
düşündüm. Bu yüzden mührü sana veriyorum.”

Böylece Pîrî Paşa’nın Veziriazamlığı başladı.

İstanbul dışından gelen askerler memleketle-
rine gönderildi. Sultan, İstanbul’a dönüş hazırlı-
ğına başladı.

Osmanlılara yeni katılan topraklarda yapılacak 
çok iş vardı. Bu yüzden bir miktar askerle birlikte Ve-
ziriazam Suriye’de bırakıldı. Hem Fırat boylarındaki 
eskiden kalma kargaşayı ortadan kaldıracak hem de 
yeni coğrafyada Osmanlı devlet düzenini kuracaktı.

Pîrî Paşa, altı ay Suriye’de kaldı. Gerekli tedbir-
leri aldı. 1519 tarihinde İstanbul’a döndü.

Sultan Selim, Divan-ı Hümayun toplantısında 
yeni bir sefer hazırlığı emri verdi. İkindi divanında 
emir için yapılması gerekenler görüşüldü.

Osmanlı devlet işleyişinde Divan-ı Hümayun, 
padişahın da katıldığı vezirler toplantısıydı. Bu top-
lantı öğleden sonra biterdi. Ondan sonra veziriazam 
başkanlığında vezirler arası toplantı yapılır, devlet 
işleri görüşülürdü. Bu toplantılar da İkindi Divanı 
adını taşıyordu.

Yeni bir sefer…

Nereye?
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“Paşalar!” dedi, Pîrî Paşa, “Sefer, iyice şımarmış 
Venedik üstüne ise Rodos’a gideriz. Değilse yolcu-
luk Balkanlaradır. Nereye gideceğimiz Sultanımızın 
bileceği bir şey... Biz işimize bakalım. Hazırlıkları-
mızı eksiksiz yapalım.” 

Sefer hazırlıkları bütün hızıyla sürüyordu. Ter-
sane durmadan çalışıyordu. Her pazartesi öğleden 
sonra Pîrî Mehmet Paşa tersaneye geliyor, çalışma-
ları takip ediyor, dönüyordu. Artık Osmanlı Donan-
ması da güçlenmeye başlamış, gücünü Ege’de, Doğu 
Akdeniz’de gösteriyordu. Venediklilere Akdeniz’de 
kafa tutuluyordu.Barbaros kardeşler Cezayir’de tu-
tunmuşlar, elde ettikleri gemilerle Akdeniz ada-
larına, İtalya’ya, Fransa’ya, İspanya’ya akınlar ya-
pıyordu. Onlara Turgut Reis de katılmıştı. Zaman 
zaman yanlarına Pîrî Reis de gelip gidiyordu.”

Müdür Bey, elindeki son yaprağı da önüne bıraktı:

“Bitirdim, nasıl beğendiniz mi? Hadi hanginiz 
söyleyecekse köftemi söylesin! Hezarfen, umarım 
bana köfte ısmarlayacağını unutmamışsındır.”

Hezarfen, Gözde Öğretmen’e baktı:

“Gözde Öğretmenim, siz kısa zamanda usta 
olursunuz ama çırağınız ancak uzun zaman sonra 
kalfa olabilir.”

Müdür Bey karşı çıktı:

“Asla kabul etmem. Şu yaptığım çalışma ile kal-
falığı hak ediyorum. Ne demek uzun sürede kalfa 

olmak?”
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“Müdür öğretmenim, ama baksanıza, yaptığınız 

iş daha yarım köftelik bile olmadı. Çırak dediğiniz 

daha çalışkan olmalı!”

Gözde Öğretmen, Hezarfen’e baktı:

“Neyse, usta çırak kavgasını bırakınız lütfen! 

Köfteler benden... Çünkü Müdür Bey okuyacağı bö-

lümü hazırlarken ben hızımı alamadım, biraz daha 

yazdım.”

“Ama kalfa!” diye bağırdı, Hezarfen. “Çırağın 

işini siz yaparsanız, çırak nasıl yetişir?”

Rolünü biraz fazla ciddiye aldığını fark eden He-

zarfen, gönül alıcı sözlerle şakalaşmaya son verdi:

“Müdür öğretmenim, biz çocuklar bazen her 

şeyi oyuna çeviririz. Saygısızlık ettimse beni affe-

din, olur mu?”

Müdür Bey, Hezarfen’in saygılı konuşmasına 

hemen cevap verdi:

“Ne demek af! Seninle sadece gurur duyuyoruz. 

Bize böyle öğrenciler gerek… Sadece bize değil, şu 

güzelim ülkemize de…”

Bu arada Gözde Öğretmen de memnun mem-

nun onları dinliyordu. Söz sırası ona gelince:

“Hezarfenciğim!” diye başladı. “Sultan Selim’le 

Pîrî Mehmet Paşa’nın helalleşmeleri vardı, öyle duy-

gusal bir sahneydi ki! Çok etkilendim, bırakamadım, 

Müdür Bey’in konusuna da devam ettim. Çırağa iş 
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mi yok? Siz köfteleri söyleyin! Ben okumaya başla-

yayım, çünkü gerçekten çok önemli bilgiler…

“Divan üyesi Çoban Mustafa Paşa, Pîrî Mehmet 

Paşa’nın damadıydı. Bir akşam yemeğinde sordu:

“Paşa Baba, Sultanımızın sağlığı nasıl?”

“İyi değil Mustafa... Her geçen gün sırtında çıkan 

çıban büyüyor. Sultanımıza çok acı veriyor.”

“Bugün huzura çıktınız. Neler konuştunuz?”

“Sefer hazırlıklarını konuştuk.”

“Hastalık?”

“Hastalıktan da konuştuk. Ona İsfahan’dan, Bağ-

dat’tan getirttiğim iki hekimden söz ettim. Derin bir 

iç çekti. “Çıbanın sancısı beni perişan ediyor Paşa! 

Bu sancının dinmesi için neler vermezdim!’ dedi. 

Yarın o hekimler de çıbana bakacaklar. İnşallah bir 

faydası olur da kurtulur Sultanımız...”

“Paşa Baba, Sultanımızı çok mu seviyorsun?”

“O ki üç kıtada hüküm süren kudretli bir Sul-

tan... Müslümanların halifesi, mazlumların koru-

yucusu, hak bilir, şevketlü padişahtır. Yedi yılda Os-

manlı’yı dünyanın en büyük, en güçlü devleti yaptı. 

Hazinemiz ağzına kadar doldu. Çevremizdeki dev-

letler himayemize girmeye çalışıyor. Safevilere diz 

çöktürdü. Memlukları tarihten sildi.”

“Haklısınız, Paşa Babacığım.’’
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“Şimdi görev vaktidir. Rodos’a sefer olursa ha-

zırlıkları eksiksiz yürüt. Bizim hazırlığımız tamam 

sayılır.”

“Emredersiniz Paşa Baba! Rodos değil de Bal-

kanlara gideceksek?”

“Değişen bir şey olmaz. Donanma her türlü mal-

zemeyle yüklü olarak Adriyatik Denizi’ne çıkacak. 

Oradan orduyu destekleyecek.”

“Merakımı mazur görünüz Paşa Baba, hiç mi 

Sultanımıza sormadınız sefer nereyedir diye?”

“Hiç sormadım. Merak da etmiyorum. Çadır Da-

vut Paşa çayırına kurulursa, Balkanlara gideriz. Üs-

küdar’a kurulursa, Doğu’ya gideriz. Biz hazırlıkları-

mızı yapalım, yeter. Çok konuştuk, yemeğini bitir! 

Afiyet olsun!”

Pîrî Paşa, sofradan kalktı:

“Çağırın benim torunumu!” diye seslendi. Ge-

len üç yaşındaki Mehmet’i kucağına oturttu: “Sen 

nerelerdeydin bakayım?”

Pîrî Paşa çok dalgındı. Yavuz unvanı verilmiş ve 

halk arasında kabul görmüş bir unvanı olan Sultan 

Selim, hastalığından çok muzdaripti. Daha elli ya-

şındaydı. Dostunu düşmanını kavramış, devlet yö-

netmede ustalaşmıştı. Eski ani parlama huyu da bi-

raz olsun törpülenmişti. 
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Bu düşüncelerle sarayın hamamına vardı. Ayak-

larına giydirilen takunyalarla hamamın salonuna 

girdi. Göbek taşına doğru ilerledi.

Sultan Selim yüzükoyun göbek taşına yatmış, 

başında iki doktor, sırtını ovuyorlardı.

“Sultanım, Allah’tan şifa diliyorum.”

Sultan Selim döndü:

“Bırakın, az çekilin hele!” dedi doktorlara. “Gö-

rürsün değil mi hâlimizi Paşa? Zebun olduk, zelil 

olduk, zevale uğradık.”

“O nasıl söz Sultanım? İyileşeceksiniz inşallah.”

“Yok Paşa, gayrı bize iyileşmek yolu görünmez. 

Biliriz, günlerimiz artık sayı torbasına girmiştir.”

“Sultanım…”  Pîrî Paşa sözlerinin gerisini geti-

remedi. Gözlerinden yaşlar yuvarlanmaya başladı.

Sultan Selim acısından konuşmakta zorluk çeki-

yordu. Hamamın da etkisiyle alnından boncuk bon-

cuk terler dökülmeye başlamıştı.

Pîrî Mehmet Paşa, yandaki havlulara baktı. Sul-

tan’ının yüzünü elleriyle silmeyi düşündü. O terli 

havluyu da ömür boyu değerli bir mücevher gibi 

saklayabilirdi. 

“Sultanım, dilerseniz hekim çağırayım. Ama izin 

verirseniz yüzünüzü silme şerefine ben nail olayım.”

“Sil Mehmet, sil…”
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Pîrî Mehmet Paşa elleri titreyerek havlulardan 
birini aldı. Özenle Sultan’ın yüzünü, omuzlarını 
sildi. Sultanın hafif kıvrık burnunun delikleri acı-
dan titriyordu.

Titremeyi gören Paşa’nın yüreği cız etti. Demek 
ki acı çok zorluyordu.

“Allah’tan kutsal topraklarımızı sahipsiz bırak-
madık.”

“Sayenizde, Sultanım!”

“Osmanlı nedir bilir misin, Pîrî Paşa?”

“Lütfedin de öğreneyim, Sultanım!”

“Osmanlı, çekiç ile örs arasında bir demir parça-
sıdır. Çekiç Avrupa, örs İran… Bir de Venedik var. O 
da demiri örste tutan kıskaç… Doğuda sınırlarımız 
aşağı yukarı oturdu, çok problem kalmadı. Orada 
kuvvetli bir istihbarat ile kıpırdamaları tespit eder, 
kıpırdayanın başını ezeriz. Ancak, Balkanlarda fe-
tihlere devam etmeliyiz. Ordumuzun sefer gidiş 
dönüşünü sekiz ayda rahatça yapabileceği kadar 
ilerlemeliyiz. Osmanlı’nın adaletini her yere götür-
mek için çok şehitler verdik.  Bu kutlu davamızda 
çok canlar yitirdik. Mücadeleden asla vazgeçmedik, 
vazgeçmeyiz...”

“Anlıyorum, Sultanım!”

“Bunları oğlumuz Süleyman’a bir güzel anlata-
sın! Venedik’e gelince… Bir ahtapot gibi sarmış Ak-
deniz’i, Karadeniz’i… Büyük ticaret yapar. Paralı 
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devlettir. Paralı devlet güçlüdür. Parayı verir, iste-

diği kadar asker toplar. Bu yüzden Venedik’i yenmek 

zordur. Ama yenmek lazımdır. Osmanlı’nın bekası 

bunu gerektirir ki kollarından en zararlısı, en boğa-

zımızı sıkanı Rodos’tur. Nasip olur da alırsak, Allah 

rızası kazanırız. Alamazsak oğlumuza vasiyetimiz-

dir. Bir de kıymetli kaptanlarımız vardır. Oruç ile kar-

deşi Hayrettin, sonra Turgut… Bunlar yaman reis-

ler. Onları hoşça tutasınız! Baş üstünde tutasınız! ”

“Fermanınız başımız üstüne, Sultanım!”

“Venedik’i zayıflatsınlar! Aman vermesinler!”

“Sultanım, seferimiz…”

“Sor Mehmet, sor…”

Pîrî Mehmet bir an düşündü. Sonra:

“İzninizle sormayayım, Sultanım!” dedi. “Daha 

önce soranlar olduğunu da cevabınızı da duydum.”

“Anladım, sefer nereyedir sorusu… Düşmanla-

rımız içimizde cirit atarken… Seferin nereye oldu-

ğunu bilmeyip tedbir alamasınlar diyedir bunca ti-

tizliğimiz. Devletin bana verdiği yüklerden biridir. 

Ama sana…”

Pîrî Mehmet Paşa birden toparlandı, dikleşti. 

Yüzünde çok ciddi bir ifade belirdi:

“Aman, sakın! Bana seferin yerini söylemeyin, 

Sultanım!”

“Neden?”
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“Bunca seferinizi nice kıymetli vezirinize söy-

lemediniz, Sultanım? Bana da söylemeyin! Onlarla 

aynı safta kalayım ama vebalde kalmayayım.”

Sultan Selim’in yüzü acıdan buruştu. Alnından 

boncuk boncuk ter akıyordu. Pîrî Paşa yeniden sildi 

Sultan’ın alnını.

“Sultanım, hekimleri çağırayım mı?”

“Hayır, istemeyiz. Daha sözümüz bitmemiştir.”

“Dinliyorum, Sultanım!”

“Seni görevden aldık.”

“Biz hatalıydık, Sultanım!”

“Şimdi helalleşelim mi, Mehmet?”

“O nasıl söz Sultanım? Allah size uzun ömür ver-

sin! Başımızdan eksik etmesin! Sizsiz ne yaparız?”

“Mehmet, unutma, ben de bir kulum ve can de-

nen kafesteki kuşu uçurmanın vakti gelmiştir. Oğlum 

Süleyman’a iyi bakasın! Ona, İslam Halifesi olan bir 

sultanın görevi fetih için gâzâ yapmaktır, diye bir gü-

zelce hatırlatasın! Sakın bu görevini ihmal etmesin!”

Pîrî Mehmet Paşa’nın sözleri boğazına dizildi. 

Yutkundu, yutkundu, konuşamadı.

“Eee, daha helalleşmedik. Varsa hakkımız he-

lal olsun!”

“Bizim ne hakkımız olabilir ki helal edeyim, Sul-

tanım?”

“Hakkını helal et Mehmet!”
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Pîrî Mehmet zorlandı. Ancak mırıldayabildi:

“Helal olsun, Sultanım!” 

Bu sözleri söylerken gözyaşlarına boğuldu.

Sultan Selim elini uzattı. Pîrî Mehmet Paşa uza-

tılan eli öperken alışılmadık bir şey oldu. Sultan, 

Mehmet Paşa’yı kucakladı. Paşa da Sultan’a sarıldı.

Divan vezirlerinden Ahmet Paşa, Pîrî Mehmet 

Paşa’yı çekemiyordu. Yerinde gözü vardı. Fırsat bul-

dukça Paşa’yı küçümsemeye, karalamaya çalışıyordu. 

Adamları İstanbul’da çeşitli dedikodular yayıyordu.

Sultan Selim konuşulan her şeyi özel adamları ile 

duyardı. Ama artık duyacak hâli kalmamıştı. Sırtın-

daki çıbanı doktorlara sıktırmış, içindekileri akıttır-

maya çalışmıştı. Patlayan çıban azmış, bütün sırtına 

yayılmıştı. Artık divana gelemiyor, acılar içinde kıv-

ranıyordu. Çok yaşamadı, hayata gözlerini yumdu.

1520 yılında vefat ettiğinde daha ellili yaşları-

nın başındaydı.

Çıkacağı seferin yeri sır olarak kendisiyle top-

rağa girdi. 

Ama Pîrî Mehmet Paşa seferin nereye olduğunu 

tahmin etmişti

Sefer Belgrat üstüne yapılacak, Orta Avrupa’nın 

kilidi kırılacaktı.”

Hezarfen kibar bir tavırla:

“Öğretmenim, birazcık ara verir misiniz?” dedi.
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Gözde Öğretmen telaşlandı:

“Çok mu konuştum yoksa, Hezarfen?!”

“Yo, estağfirullah… Bundan sonrasını ben hazır-
ladım diyecektim. Ben Kanunî Sultan Süleyman ile 
Pîrî Paşa’yı anlatayım, müdür öğretmenime de de-
reden tepeden anlatacağı bir şeyler buluruz.”

“Şaka bir yana,” dedi, Müdür Bey, “okul site-
mize koyduğumuz Pîrî Mehmet Paşa oldukça ilgi 
çekti. Geçen gün bir toplantıda çalışmamızı Bele-
diye Başkanımıza anlattım. O da Beyoğlu hakkında 
kitaplar çıkması için sabırsızlanıyor. Elimizi çabuk 
tutmalıyız.”

Gözde Öğretmen:

“Hezarfen, gördün mü? Çalışmayı biz yapıyoruz, 
Müdür Bey de havasını atıyor!” diye takıldı.

“Ne de olsa müdürümüz… O kadarcık hakkı ol-
sun.”

Müdür Bey, hoşlandığını belli edercesine, baba-
can bir tavırla Hezarfen’in sırtını okşadı:

“İşte benim Hezarfenim!” diyince, Hezarfen gu-
rurla gülümseyerek Gözde Öğretmen’e baktı. 

Bakışları “Anlatmaya başlayayım mı?” anlamında 
öğretmeninden cevap bekliyordu. Öğretmeni iste-
diği karşılığı verdi:

“Hezarfen, Müdür Bey’in desteğini de aldığına 
göre, artık seni dinleyeceğiz. 

“O hâlde başlıyorum, öğretmenim!”



73

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi

“Pîrî Mehmet Paşa, Şehzade Süleyman’a baba-
sının vefat ettiğini bildirmiş. Tahta çıkması için onu 
İstanbul’a davet etmiş. Birkaç gün içinde İstanbul’a 
gelen Süleyman, Topkapı Sarayı’nda tahta çıkarak 
sultan olmuş. Eyüp Sultan’da kılıç kuşanmış. Gö-
revine başlamış.

Herkes merak içindeymiş: 

Acaba yeni Sultan kimleri görevden alacak, kim-
leri koltuğunda bırakacak, kimlere yeni görevler ve-
recek?

İlk Divan-ı Hümayun’da Pîrî Mehmet Paşa, Sultan 

Süleyman’ın önüne kadar gelmiş. İki elinin parmak 
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uçlarında tutuğu veziriazamlık mührünü saygılı bir 
şekilde uzatarak:

“Sultanım, emanetiniz…” demiş.

Sultan Süleyman, içeridekilere bakmış. Sakin 
bir sesle:

“Lala, babamız için taşıdığın bu mühür en çok 
size yakışıyor” demiş.

Mehmet Paşa “Emriniz başım üstüne, Sulta-
nım!” diyerek görevine devam edeceğini bildirmiş.

Tabii, kıskançlık denen kötü huy da boş durma-
mış. Vezir Ahmet Paşa, Pîrî Mehmet Paşa’yı yeni Sul-
tan’ın gözünden düşürmek için yeni planlar yap-
maya başlamış.

“Lala, sefer hazırlıkları tamam demiştin.”

“Tamam, Sultanım!”

“Peki, sefer nereyedir?”

“Bizler sefer otağı kurulmadan bunu bilemeyiz, 
Sultanım! Babanızın size vasiyetidir. Sefer yolu, pa-
dişahtan gayrisine malûm olmaya...”

“Vasiyet? Sakın babamız başka şeyler de söyle-
miş olmasın vasiyetinde?”

“Evet Sultanım, söylemiştir.”

“Ne zaman?”

“Hakka yürümeden on gün kadar önce... Ken-

disiyle helâlleştiğimizde...”

“Anlatasın, Lala! Nedir babamızın vasiyetinin 

tamamı?”
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Pîrî Mehmet Paşa, Yavuz Sultan Selim’le konuş-
malarını anlatmış.

Paşa huzurdan çıkarken Sultan Süleyman’ın ka-
fasında, beynini zorlayan ve her biri demir külçeler 
gibi tonlarca ağırlıkta, büyük sözcükler dolaşıyormuş:

Sefer, Sultan, Halife, Gaza…

Kapıdan çıkan Paşa’ya bağırmış:

“Lala, bakasın!”

“Emrediniz, Sultanım!”

“Seferin uygunu nereyedir? Karar veremedik.”

“Sultanım, uygun görürseniz, önce Macaristan 
sınırındaki karışıklıklar için sefere çıkalım. Sonra…”

“Sonra?”

“Rahmetli babanız, “Rodos boğazımızı sıkan, 
canımızı yakan bir ahtapot koludur’ derdi.”

“Anladım, Lala! Gazamız şimdiden mübarek ola!”

“Amin!”

Böylece Sultan Süleyman, 1521 yazına doğru, 
büyük bir törenle, hazırlığını babasının yaptığı ilk 
seferine çıkmış. Ordu yolda ilerlerken her geçtiği 
yerde halkın büyük hayranlığını kazanıyormuş. As-
kerler çok sessiz, çok düzenli, çok iyi giyimlilermiş.

Sofya’ya varmışlar. Ordu konaklamış.

Sultan Süleyman, Divan-ı Hümayun’u toplamış. 
Divan’da, seferin hedefinin Macaristan olduğu açık-
lanmış. Önce nereye yürünmesi gerektiği konuşulmuş. 
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Ahmet Paşa:

“Önümüzde Böğürdelen (Chabats) Kalesi var. Bu 

kaleyi almakla işe başlamalıyız. Bu kaleden sonra, 

Macaristan içlerine doğru önce akıncılarımız yıp-

ratma akınları yapar, sonra Güney Macaristan’ı ele 

geçiririz.”

Pîrî Paşa, Ahmet Paşa’ya karşı çıkmış:

“Sultanım, büyük dedeniz cennetmekân Sultan 

Mehmet Han, bu bölgede çok sefere çıkmıştı. Ma-

caristan problemini çözmek için araştırmalar yaptı. 

Güney Macaristan’ın kilidi Belgrat’tır diye düşünü-

yordu. Bu yüzden Belgrat’ı fethetmeye karar ver-

mişti. Ben de Fatih Sultan Mehmet Han gibi düşü-

nüyorum. Belgrat’ı alırsak, güneyde Macaristan’ı 

ikiye böleriz. Doğrudan Belgrat’a yürüyelim ve ku-

şatalım!” demiş.

Ahmet Paşa karşı çıkmış:

“Paşa Hazretleri, ben Rumeli Beylerbeyiyim. Öy-

leyse ne yapacağımızı söylediğimde lütfen dikkate 

alınız! Bölgeyi iyi bilen birisi olarak söylüyorum, 

bence Böğürdelen Kalesi’ni alalım. Kilit burasıdır.”

“Ahmet Paşa, bölgede biz de hizmette bulun-

duk. Bence…”

Sultan Süleyman, Veziriazam ile Ahmet Paşa’nın 

arasında gerginlik olduğunu anlamış, bundan hoş-

lanmamış. Sözü uzatmanın gereği yokmuş:
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“Anlaşıldı,” demiş. “Pîrî Paşa, yanına yeteri ka-
dar asker alacaksın. Sen Belgrat’ı kuşat! Biz sonra 
ne gerekiyorsa yaparız.”

Pîrî Paşa, emrine verilen askerlerle Belgrat’ı kuşat-
mış. Ancak, emrindeki güçlerle Belgrat’ı alamazmış.

Sultan Süleyman’a:

“Sultanım, bana inanmanızı istiyorum!” demiş. 
“Belgrat’ı kuşattık. Ama bu kadar askerle fethede-
meyiz. Lütfediniz, kuşatmaya katılınız! Belgrat ger-
çekten çok önemli bir noktadır.”

Veziriazamın ısrarına dayanamayan Sultan Sü-
leyman, sonunda Belgrat’a gitmeye karar vermiş. 
Belgrat, Osmanlı güçlerince kuşatılmış. Toplar gür-
lemeye başlamış. Çetin saldırılardan sonra kale ele 
geçirilmiş.

Vakit geçirmeden kalenin yıkılan yerleri tamir 
edilmeye başlanmış. Bir yandan da fethin nerelere 
nasıl yapılacağı planlanmış. Belgrat’ta yığınak yapı-
larak bütün Güney Macaristan’a rahat rahat sefer-
ler yapılabilirmiş.

Sefer dönüşü yolda, Sultan’la Mehmet Paşa ko-
nuşuyorlarmış:

“Sultanım, cennetmekân babanızın bir vasiye-
tini daha yerine getirdik. Çok mutluyum!” demiş.

“Allah hepinizden razı olsun! Belgrat’ı alalım de-
mende isabet varmış, Lala! Artık Belgrat’ı üs edinerek 
Macaristan içlerine akınlar, seferler düzenleyebiliriz. 
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Bir de rahmetli babamızın ikinci hedefi olan Ro-

dos’u düşünüyorum. Venedikli korsanlar Rodos’tan 

aldıkları destekle gemilerimize, sahillerimize çok 

zarar veriyorlar.”

“Doğru, Sultanım! Rahmetli babanızın dediği 

gibi Rodos, boğazımızı sıkan bir ahtapot kolu... O 

kolu kesme zamanı geldi.”

“İnşallah keseceğiz.”

İstanbul’a dönülmüş. İstanbul halkı ordunun 

gelişini sevinç gösterileriyle karşılamış. Gösteriler 

günlerce sürmüş.

Ordu seferden dönmüş ama yeni sefer hazırlık-

ları da sessizce başlamış.

Sultan Süleyman Divan-ı Hümayun’da:

“Rodoslu şövalyelerin korsanlık yaptığı haberle-

rini alırız. Sahillerimizi de vurdukları malumumuz-

dur. Tedbir nedir?” demiş.

Konu üzerinde müzakereler, tartışmalar olmuş.

Bazı vezirler Rodos’a sefer düzenleyelim diyor-

muş. Bazıları ise bunun şimdilik yanlış olacağını sa-

vunuyormuş.

Sefere karşı olanların başını Ahmet Paşa, se-

fer yapılmasını isteyenlerin başını ise Pîrî Mehmet 

Paşa çekiyormuş.

Ahmet Paşa:
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“Sultanım!” demiş, “Aldığımız bilgilere göre, 
Rodos’a binlerce yeni Sen Jan şövalyesi yerleştiril-
miş. Şövalyelerin sayısı on bini geçmiş. Avrupa’nın 
en ünlü komutanlarından Vilye’yi (Villiers de L’Is-
le-Adam) Rodos’a göndermişler. Venedik Donan-
ması’nın, Papa’nın gözü Rodos’un üstünde... Sicilya, 
Malta, Girit, Kıbrıs’tan üstümüze donanma üstüne 
donanma gelir. Şu anda Venedik’le baş edemeyiz. 
Bence erken bir sefer olur.”

Pîrî Mehmet Paşa öyle düşünmüyormuş:

“Evet, söylenenler doğru…” demiş. “Sen Jan şö-
valyeleri adaya doldu. Vilye, adanın komutanı oldu. 
Kale güçlendirildi. Papa’nın, Venedik’in gözü Ro-
dos’un üstünde... Avrupalıların gözünde Rodos Ka-
lesi, Avrupa’nın en güçlü kalesi… Çevre adalar Ve-
nedik gemileriyle dolu… Bütün bunları biliyoruz. 
Cennetmekân Fatih Sultan Mehmet Han, adayı fe-
tih için yüz seksen parçalık bir donanma ile Rodos’u 
kuşattırdı. Ama fetih nasip olmadı. Rahmetli baba-
nız Sultan Selim Han, Rodos’un fethi için hazırlık-
lar yaptı. Ömrü vefa etmedi. Biz Rodos’u iki sebep-
ten fethe mecburuz. Birincisi, devletimize, ahalimize 
çok zarar verdikleri için... İkincisi, rahmetli sultanla-
rımıza ahde vefa borcumuz olduğu için… Evet, Ro-
dos Kalesi çok güçlü... Alınması zor bir demir kale... 
Ama unutulmasın, biz de Osmanlıyız.  Evvel Allah, 
gücümüz o demiri paramparça etmeye yeter. De-
rim ki, Rodos’un fethi şarttır. Sefer vakti, hedefimiz 
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Rodos olmalıdır. Venedik donanmasına gelince, Sul-
tan Bayezid Han ve Sultan Selim Han, Allah onlar-
dan razı olsun, bize güçlü bir donanma bıraktılar. 
Donanmamız, Rodos’un yollarını kesecek güçtedir. 
Ayrıca tersanemiz neredeyse Venedik Tersanesi ile 
boy ölçüşecek kadar büyümüştür.”

Sultan Süleyman Manisa’da valilik yaparken Ro-
dos’un Osmanlılar için ne kadar önemli olduğunu 
zaten anlamış. Mısır ile İstanbul arasındaki ticare-
tin güvenliğinin Ege Denizi’nin kontrol altına alın-
masına, dolayısıyla Rodos’un mutlaka fethedilme-
sine bağlı olduğunu biliyormuş.

“Rodos seferi yapılacaktır!” demiş. “Pîrî Paşa, se-
ferin komutasını kime uygun görürsünüz?”

Pîrî Paşa, tereddüt etmeden:

“İkinci Vezir Mustafa Paşa’yı uygun bulurum, 
Sultanım!” deyince,

Sultan Süleyman, Mustafa Paşa’ya dönmüş:

“Donanmayı bir iyice hazır edesin! En kısa za-
manda yola çıkasınız! Kumanda sende Paşa!.. Yü-
zümüz kara çıkmaya...”

Ahmet Paşa’nın dudakları öfkeden titremiş. ‘Pîrî 
Paşa damadını sefere komutan olarak tayin ettirmiş. 
Belgrat diye tutturmuş, Sultan’ı ikna etmiş. Şimdi de 
Rodos...’ Ahmet Paşa bütün bunları düşündükçe öf-
keden deliye dönüyormuş. 

Elbet Pîrî Paşa’yı tökezletecek bir yol bulacakmış.
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Rodos’un anlamı gül demekmiş. Ada çiçeklerle 

süslü bir adaymış. Çiçeklerinin güzelliği bütün çev-

rede biliniyormuş. Ancak bu çiçek ülkesi, Osmanlı-

lara kan kusturuyormuş. Adada barınan Hristiyan 

korsanlar, hacı gemilerine, ticaret gemilerine göz aç-

tırmıyor, sahillerde hayatı felç ediyormuş.

Seferin komutanlığına getirilen Mustafa Paşa, 

donanma komutanlığına Barbaros Kardeşlerin ya-

nında yetişmiş olan Kurdoğlu Muslihittin Reis’i ata-

mış. Kurdoğlu, Osmanlı donanması kapudanların-

danmış. Üç yüz savaş ve dört yüz yük gemisiyle yola 

çıkmış. Yirmi gün sonra Rodos açıklarına varmışlar.

Sultan Süleyman, kapıkulu askerleri ve sancak-

lardan gelmiş askerlerle karadan yola çıkmış.

Mustafa Paşa, Rodos’a gelir gelmez Harp Diva-

nı’nı toplamış. Kuşatmanın nasıl yapılacağı enine 

boyuna tartışılmış. Dışarıdan gelebilecek yardım 

gemileri ancak limana girerek yük veya askerini bo-

şaltabilirmiş. Öyleyse limanın girişi tutulmalıymış. 

Bunun için yeteri sayıda gemi görevlendirilmiş. Li-

man girişi kontrol altına alınmış. Rodos Komutanı 

Vilye, Bizanslıların Haliç’te yaptığı gibi limanın gi-

rişine çift sıra kalın zincir gerdirmiş. 

Rodos’ta alınan tedbirler sonuç vermiş ve Os-

manlı’ya teslim olmuşlar. Böylece Akdeniz ve Ege’de 

süren iki yüzyıllık zalimlik sona ermiş. Şövalyelerin 

korsanlığı son bulmuş. Osmanlı tarafından daha 
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önce birkaç kez kuşatılan Rodos’un fethi Sultan Sü-

leyman’a nasip olmuş. 

Sultan Süleyman merhamet ederek şövalyele-

rin Rodos’tan çıkmalarına izin vermiş, onlar da gi-

dip Malta’ya yerleşmişler. Malta’da kurdukları kale-

den yine korsanlıklarına devam etmişler. 

“Sence bu şövalyelere, böyle elinizi kolunuzu 

sallayarak gidin, diye izin vermek doğru mu?” diye 

sordu, Müdür Bey.

Gözde Öğretmen:

“Herhâlde af diledikleri için Sultan onları bağış-

lamıştır. Sultan’ın merhametine sığınan şövalyeler 

de rahatça gitmişlerdir.” dedi.

“Bence ondan da fazlası var.…” diye itiraz etti, 

Hezarfen. “Kanunî Sultan Süleyman daha çok kan 

dökülmesin diye de savaşmadan gitmelerine izin 

vermiştir. ”

“Kanunî gitmelerine izin verdi diyorsun yani…” 

dedi, Müdür.

“Aynen öyle diyorum.”

“Ne kaldı şimdi?”

Gözde Öğretmen notlarını karıştırdı,

“Rodos’un fethi ve Pîrî Mehmet Paşa’nın emekli 

oluşu…” diye cevap verdi.

Hezarfen:
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“Aslında ben onlara da göz attım. Hazırladım 
gibi bir şey. İsterseniz…”

Gözde elleriyle “yok, hayır!” işareti yaptı:

“Hezarfenciğim, sunabilirsin ama şimdi değil. 
Sen biraz daha hazırlan, ben de şu ana kadar olan 
bölümleri iyice düzenleyeyim. Birkaç gün sonra ka-
lan iki bölümü işleriz.”

“Bu arada ben ne yapıyorum?”

“Bu arada siz işinize bakıyorsunuz, Müdür Bey! 
Yalnız…”

“Yalnız, sevgili Hezarfen kalan bölümü de ha-
zırlayacak. Bunun için öğrencinizi iyi beslemeniz 
gerekiyor.”

Hezarfen güldü:

“Öğretmenim hep benim iyiliğimi ve midemi 
düşünürsünüz. Bugün size, sizi çok sevdiğimi söy-
lemiş miydim?”

“Anlaşıldı” dedi, Müdür Bey. “Öğretmen öğrenci 
dayanışması başladığına göre kabak benim cebimde 
patlayacak. Zor ama katlanacağız.”

Beş gün sonra Hasköy Parkı’nda buluştular.

Hezarfen anlatmaya başladı:
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Rodos’un Fethi

Osmanlılar, limana yakın Öküzburnu denen 

yere asker indirip yeteri kadar top yerleştirmişler. 

Yabancı gemiler limana yanaşabilmek için Öküz-

burnu’na yanaşmak zorundalarmış.

Bu tedbirlerin alınmasından sonra, sıra, sarp-

lığı ile ünlü kalenin kuşatılmasına gelmiş. Kalenin 

beş büyük burcu varmış. Her burç başlı başına bir 

kale gibiymiş. Burçların karşılarına ağır toplar yer-

leştirilmiş.
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Sultan Süleyman Kütahya’ya gelmiş. Orada ken-
disini Anadolu Beylerbeyi Kasım Paşa karşılamış. 
Kasım Paşa, daha sonra Haliç Tersanesi çevresine 
adını verecek, o bölgeyi imar edecek, bölgeye külli-
yesini yaptıracak değerli bir paşaymış. Birlikte Mar-
maris’e geçmişler. Orada hiç beklemeden aynı gün 
gemilerle Rodos’a varmışlar.

Sultan, ilk iş olarak düşmana “Teslim ol!” çağ-
rısı yapmış.

Eğer teslim olurlarsa, canları ve malları bağış-
lanacakmış. İstedikleri yere Osmanlı donanma ge-
mileriyle gidebileceklermiş. Yok, eğer Rodos kılıç 
zoruyla ele geçirilirse can ve mal güvenlikleri ol-
mayacakmış.

Komutan Vilye teslim ol teklifine alaycı ve küs-
tahça bir cevap vermiş: 

“Asla teslim olmayacağımız gibi dünyada bu ka-
leyi alabilecek bir komutan tanımıyoruz. Bu kale ka-
pısını ancak Rodoslular, yani biz kendimiz açabili-
riz. Başkası değil…”

Rodoslular, limanın girişine zincir germekten 
başka bir şey daha yapmışlar: Eski gemileri getirip 
limanın ağzında batırmışlar, böylece gemi girişle-
rini engellemişler. Komutan Vilye, şöyle düşünüyor-
muş: ‘Dışarıdan bir şey istemiyormuş. Yeterince şö-
valyesi, iki yıllık yiyecek ve cephane stoku varmış. 
Nasıl olsa kuşatma iki yıl süremezmiş. Papa ile Ve-
nedik boş durmaz, bir yerde Osmanlıları savaşa 
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zorlayacak birini bulurlarmış. Donanma Rodos’ta 
uzun süre bağlı kalırsa, Osmanlı sahilleri kolay yağ-
malanırmış. Bu yüzden birkaç ay dayandılar mı, Os-
manlılar da çekilip giderlermiş.’

Sultan Süleyman gençliğinin verdiği hızla kale-
nin karadan ve denizden kuşatılmasını tamamlat-
mış. Çarpışmalar hemen o gün başlamış. Çarpış-
malar bütün hızıyla devam ederken Sultan, Mustafa 
Paşa’yı Mısır Beylerbeyi olarak tayin etmiş. Yerine 
Ahmet Paşa’yı görevlendirmiş.

Dört ay boyunca Osmanlılar binlerce şehit ver-
mişler ama saldırmaktan asla vazgeçmemişler. Vilye, 
iki yıl yeter dediği cephanesinin yarıdan çoğunu dört 
ayda tüketmiş. Çarpışmalar umduğundan çok yo-
ğun ve çetin geçiyormuş. 

Divan-ı Hümayun’da tartışmalar oluyormuş. 
Özellikle de bu tartışmalar Pîrî Mehmet Paşa ile Ah-
met Paşa arasında geçiyormuş. Vezirler bu tartışma-
larda ikiye bölünüyorlarmış. Çoğu tartışmada Meh-
met Paşa haklı çıkıyormuş.

Kim haklı çıkarsa çıksın, bu tartışmalar Sultan 
Süleyman’ın canını sıkıyormuş. Onun istediği, tar-
tışma değil, sonuçmuş. Bazı genç paşalar Sultan’ın 
gözüne girmeye başlamış. Bunlar içinde Ayas Paşa 
ile Kasım Paşa varmış. Kasım Paşa’ya Provans Ku-
lesi kuşatması emri verilmiş. Kasım Paşa, başarılı 
saldırılarla kuleyi oldukça yıpratmış.

Bu arada Pîrî Mehmet Paşa, Rodos’un Rum hal-
kıyla çok güzel ilişkiler kurmuş. Onlara Osmanlı’nın 



89

Rodos’u kuşatması hâlinde dinlerini dilediği gibi ya-
şayacaklarını, herhangi bir zorlama ile karşılaşma-
yacaklarını, huzur ve mutluluk içinde olacaklarını 
anlatmış. Böylece ada halkı Osmanlı yönetimini is-
ter duruma gelmiş, gizli yollardan kaleye yiyecek 
yardımını kesmişler. 

Pîrî Mehmet Paşa divan toplantısında Rodos Ka-
lesindekilerin eski gücünün kalmadığını, bir genel 
hücum daha yapılmasını, artık kalenin günlerinin 
sayılı olduğunu söylemiş.

O sırada kuşatmanın üzerinden dört ay, yirmi 
üç gün geçmiş bulunuyormuş. Bir genel hücum ka-
rarı alınmış.

Sultan Süleyman, hücumdan önce yeni bir tes-
lim teklifi yapılmasını istemiş. Bunun için kaleye 
elçi gönderilmiş. Bu sefer elçi alaycı biçimde karşı-
lanmamış. Çünkü kaledekiler toplantı yapmış, kış 
aylarında yardım alamayacaklarını, Osmanlı’nın da 
bir saldırıya uğramayacağını, bu yüzden donanma-
sını ve ordusunu çekmeyeceğini, aylarca kuşatma-
nın devam edeceğini, iki aydan fazla dayanamaya-
caklarını hesap etmişler, teslim kararı almışlar.

Elçiye, teslim şartlarını görüşmek istediklerini 
söylemişler. Elçi, bu haberi Sultan’a bildirmiş. He-
men teslim şartları görüşülmeye başlanmış. Kısa sü-
rede anlaşma yapılmış. Şövalyeler, başlarında komu-
tanları olmak üzere hafif silahları ve taşınır malları 
ile kaleden çıkıp istedikleri yere gidebileceklermiş.
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Şövalyeler topluca Malta Adası’na gitmek iste-
diklerini bildirmişler. Alman İmparatoru, onların 
Malta Adası’na yerleşmelerine, yeni bir kale yap-
malarına yardımcı olacakmış.

Rodos fethedilmiş. Asker kaybı büyükmüş. Beş 
aya yakın çok kanlı çarpışmalar olmuş. Ama Os-
manlı önemli bir zafere imza atmış. 

Sultan Süleyman, şehre girmiş. Kaleyi gezmiş. 
Sen Jan Kilisesi camiye çevrilmiş ve ilk Cuma na-
mazı burada kılınmış. 

Sultan Süleyman, adada Osmanlı devlet düzeni 
kurulması, vakıflar, sağlık ve eğitim kuruluşları açıl-
ması işiyle ilgilenmek üzere Kasım Paşa’yı görev-
lendirmiş. Kasım Paşa, bir ay içinde bu görevi ba-
şarıyla tamamlamış. 

Sultan, Pîrî Paşa’yı huzuruna çağırtmış. Devleti 
daha iyi yönetmek için yeni kanunlar çıkarmak is-
tiyormuş. Pîrî Paşa’nın görüşlerini sormuş. Paşa da 
görüşlerini bildirmiş.

“Sultanım, bu devlet kanunla kuruldu. Yeni ka-
nun yapma kararınız çok yararlı olacaktır. Bazı ka-
nunları yenilemeli, bazı konularda da yeni kanun-
lar çıkarmalı...’’

“Doğru dersin Paşa! Derhal hazırlık yapılsın ki 
vakit geçmeden devlet yeni kanunlara kavuşsun.’’

Hezarfen bir an durakladı ardından tekrar ko-
nuştu: 

Sultan Süleyman her alanda yeni kanunlar çı-
karmış. Bazı kanunları da yeniletmiş. Zaten bu yüz-
den ona Kanunî unvanını vermişler.
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Emekli Pîrî Mehmet Paşa 

Kanunî Sultan Süleyman, genç yaşta olduğu için 

vezirlerini de gençleştirmek istiyormuş. Mehmet Pa-

şa’ya şöyle demiş:

“Lala, çok sevdiğimiz biri olsa, ona çok değerli 

bir armağan vermek istesek, ne yapmamız gerekir?”

Mehmet Paşa kuşağından mührü çıkarmış. İler-

lemiş. Dizlerinin üstüne çökmüş. Mührü iki eliyle 

başının üstünde tutmuş:

“Buyurunuz hünkârım.”
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Sultan Süleyman mührü almış:

“Kalkasın Lala! Devletimize çok hizmet ettin. 
Hizmetlerin unutulmayacak. Kendin için hangi gö-
revi uygun bulursun?”

“Hünkârımız beni bağışlarsa, çiftliğime çekil-
mek isterim. Artık yaşlandım ve yoruldum. Vezir-
lerimiz içinde pırıl pırıl gençlerimiz var.”

Sultan Süleyman, Mehmet Paşa’nın verdiği me-
sajı almış. 

“Merak etme, Paşa! Mühür, sevdiğimiz bir gen-
cin ellerinde olacak.”

Sultan Süleyman genç vezirleri düşünmüş. İb-
rahim Paşa Manisa’dan beri yanındaymış. Kendi-
siyle aynı yaştaymış. Daha her ikisi de otuz yaşına 
varmamışlar. Anadolu Beylerbeyi genç Kasım Paşa, 
Rodos seferinde gözüne girmiş, onu bir numaralı 
beylerbeyliği olan Mısır Beylerbeyliğine iki hafta 
önce tayin etmiş.

Mührü, İbrahim Paşa’ya verecekmiş. Bunu iki 
aydır düşünüyormuş.

“Lala, bizi tecrübelerinden mahrum bırakma!  
Çiftlikte işe dalma! Şiir yazmaya daha çok zaman 
ayır! Her geldiğinde bizi yeni şiirlerinle mest edesin!”

“Aman Sultanım, benim şiirlerimin sizinkilerin 
yanında adı mı olur?”

Mehmet Paşa uğurlanmış.

Sultan Süleyman, İbrahim Paşa’ya:
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“İbrahim, mührü sana vermek isteriz!” demiş.

“Aman Sultanım, mührü bana vermeniz benim 

için ne büyük şeref! Bu mührü taşımak zahmetli iş-

tir. Kudretli Sultanımızın lütfuna erişmek, benim 

için en büyük hediyedir. Ben size bu görevde de 

hizmet ederim. Mührün bir sebeble geri alınması 

beni çok üzer.”

“İbrahim, sana mührü geri almamak üzere ve-

riyorum.”

Böylece İbrahim Paşa veziriazamlık görevini 

yapmaya başlamış. Veziriazamlık görevinin kendi-

sine verileceğini düşünen, hırsı da bir türlü bitme-

yen Ahmet Paşa’nın, Kanunî Sultan Süleyman’dan 

istekleri ve talepleri bitmeyecekmiş. Veziriazamlık 

görevine yeni getirilen İbrahim Paşa’yı da büyük 

sorumluluklar beklemekteymiş. Pîrî Mehmet Paşa 

tecrübe ve deneyimlerini ihtiyaç olduğunda Sultan 

Süleyman ile sürekli paylaşırmış. 

Yıllarca Osmanlı’ya hizmet eden Pîrî Mehmet 

Paşa da vefat edinceye kadar Silivri’deki çiftliğinde 

yaşamıştır. 

Gözde Öğretmen, Hezarfen’in yazdıklarını dik-

katle incelemişti.

“Hezarfen, eline sağlık… Güzel bir hazırlık yap-

mışsın. Bunları bölüm bölüm okulumuzun sitesine 

koyalım. Turabibaba Kütüphanesi’ne götürelim. Orada 
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tanıtımını yapalım. Sonra da kitap olarak basılması 
için neler yapabileceğimizi görüşelim, anlaştık mı?”

“Anlaştık öğretmenim.”

“Müdür Bey’e ne söyleyeceksin?”

“Yazık, müdür öğretmenimin cebine dokun-
masak…”

Müdür Bey:

“Sen önce yanıma gel de seni bir kutlayayım!” 
diyerek Hezarfen’i bağrına bastı. Sonra ikisine de 
dönerek “Tebrikler ve teşekkürler!” dedi. “Haydi, 
garip garip bakmayın yüzüme! Gidiyoruz. Mis gibi 
köfte yemeye...

Pîrî Mehmet Paşa, İstanbul’un birçok semtinde 
eserler yaptırmıştır. Bunlardan ikisi, kendi adının ve-
rildiği Piripaşa Mahallesi’ndeki cami ve hamamdır. 
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Sözlük

A

Ambar: Yiyecek ve bazı eş-

yanın saklandığı yer. Ge-

minin yük koymaya ay-

rılmış yeri.

Asayiş: Bir yerin düzen ve 

güvenlik içinde bulun-

ması durumu, düzenli-

lik, güvenlik.

Ayaz: Duru, sakin havada 

çıkan kuru soğuk. Çok 

soğuk hava.

B

Belde: İlçeden küçük, be-

lediye ile yönetilen yer. 

Mekân, yer, çevre.

Burç: Kale duvarlarından 

daha yüksek, yuvarlak, 

dört köşe veya çok kö-

şeli kale çıkıntısı. 

Beylerbeyi: Sancak Beyle-

rinin başı.

C

Casus: Bir devlet veya kuru-

luşun gizli amaçları için 

çalışan kimse, çaşıt, ajan.

Caymak: Sözünden, kararın-

dan dönmek, vazgeçmek.

Cesaret: Güç veya tehlikeli 

bir işe girişirken kişinin 

kendinde bulduğu güven. 

Yüreklilik, yiğitlik, yürek 

ve göz pekliği. Atılganlık.

Ç

Çıban: Vücudun herhangi bir 

yerinde oluşan ve çoğu, 

deride veya deri altında 

şişkinlik, kızartı, ağrı ve 

ateş ile kendini gösteren 

irin birikimi.

Çırak: İş öğrenmek için bir 

ustanın yanında çalışan 

kimse.

Çöl: Kumluk, susuz ve ıssız 

geniş arazi, sahra, badiye.
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D

Defterdar: Bir ilin para iş-
lerini yöneten en üst dü-
zeydeki görevli. Osman-
lılarda maliye işlerinin 
en yüksek yetkilisi veya 
illerde maliye işleriyle 
uğraşan görevli.

Dirayet: İnce şeyleri kavra-
yış. Beceriklilik.

Devşirme: 1-Toplama, 2-Ye-
niçeri askeri yetiştirmek 
için küçük yaşta evinden 
alınan çocuk.

F

Fitne: Karışıklık, kargaşa.

G

Gazap: Öfke, kızgınlık, hiddet.

Gardiyan: Cezaevlerinde dü-
zeni, tutukluların kural-
lara uygun biçimde dav-
ranmalarını sağlamakla 
görevli kimse.

H

Had: İnsanın yetki ve değeri.

Halat: Pamuk, kenevir, Hin-
distan cevizi gibi bitkisel 

liflerin veya çelik tellerin 
sarılmasıyla oluşan kol-
ların bir arada bükülme-
siyle elde edilen kalın ip.

Han: 1- Eskiden yolcula-
rın konakladıkları yer. 2- 
Türklerde ve Moğollarda 
eskiden devlet başkanla-
rına verilen unvan.

Halife: Hz. Muhammed’in 
vekili olarak Müslümanla-
rın imamlığını ve din ko-
ruyuculuğunu yapmakla 
görevli kimse.

Harp: Savaş.

Hamam: Yıkanılacak yer, 
yunak, ısıdam.

Hummalı çalışma: Ara ver-
meden çok yoğun olarak 
çalışma.

Hekim: İnsanlardaki has-
talıkları teşhis ve onları 
ilaçlarla veya bazı araç-
larla tedavi eden kimse, 
doktor, tabip.

Himaye : Koruma, gözetme, 
esirgeme, koruyuculuk, 
gözetim.

Hristiyan: Hz. İsa’nın di-
ninden olan kimse, İsevi, 
Nasrani.
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K

Kasır (Kasrı): Köşk.

Katbekat: Kat kat.

Kâtip: Yazman.

Kelepçe: Tutukluların kaç-

masını önlemek için bi-

leklerine takılan, bir zin-

cirle tutturulmuş demir 

halka.

Kereste: Tomrukların bo-

yuna biçilmesiyle elde 

edilen ve marangozlukla 

inşaatta kullanılan nite-

likli ağaç.

Kethüda: Osmanlı döne-

minde, varsıl kimselerin 

ya da devlet büyüklerinin 

buyruğunda çalışan, on-

ların birtakım işlerini gö-

ren kimse.

Kibar: Davranış, düşünce, 

duygu bakımından ince, 

nazik olan (kimse).

Korsan: Gemilere saldıran 

deniz haydudu, deniz 

hırsızı.

Kösele: Ayakkabı tabanı, ba-

vul, çanta yapımında kul-

lanılan, büyükbaş hay-

vanların işlenmiş derisi.

Kumanda: Komuta.

Külliye: Bir caminin çevre-

sinde camiye bağlı olarak 

yapılmış hamam, okul, 

sağlık kuruluşu ve dük-

kânların tamamı.

L

Lala: Osmanlı sarayında şeh-

zadelerin özel eğitmen-

lerine verilen ad.

Liman: Gemilerin barınma-

larına, yük alıp boşalt-

malarına, yolcu indirip 

bindirmelerine yarayan 

doğal veya yapay sığınak.

Litre: Sıvıları ölçmede kul-

lanılan, bir desimetreküp 

hacminde ölçü birimi.

Lüzum: Gerek, gereklik, ge-

reklilik, icap.

M

Mantık: 1- Doğru düşünme 

sanatı ve bilimi. 2- Dü-

şüncenin ve düşüncenin 

varlık biçimlerinin, öge-

lerinin, türlerinin, ola-

naklarının, yasalarının 
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ve düşünce bağlamları-

nın bilimi. 

Mazur: Mazereti olan, ma-

zeretli.

Medrese: İslam ülkelerinde, 

genellikle İslam dini ku-

rallarına uygun bilimlerin 

okutulduğu yer. Fakülte.

Memnun: Herhangi bir olay-

dan veya durumdan ötürü 

sevinç duyan, kıvançlı, 

mutlu.

Menzil: 1- Yolculukta din-

lenmek amacıyla durulan 

yer, konak. 2- Bir mermi-

nin ulaşabildiği uzaklık, 

erim. 3- İki konak arasın-

daki uzaklık.

Muzdarip: Izdırap ve acı 

çeken.

Mücevher: Değerli süs eşyası.

Müderris: 1-Medresede veya 

camide öğretmen. 2- Ders 

veren profesör.

Mühür: 1- Bir kimsenin, bir 

kuruluşun adının veya 

unvanının tersine ka-

zılı bulunduğu, metal, 

lastik vb.nden yapılmış 

araç, damga, kaşe. 2- Bu 

araçla basılan ve imza ye-

rine geçen ad.

Münasip: Uygun, yerinde.

Müsterih: Bütün kaygılar-

dan kurtulup gönlü rahata 

kavuşan, içi rahat olan.

O

Otağ: Büyük ve süslü ça-

dır, çerge.

Ö

Örs: 1-Yapılacak işe göre bi-

çimleri değişik olabilen, 

üzerinde maden dövü-

len, çelik yüzeyli demir 

araç. 2-Üzerine çivi ça-

kılacak ayakkabının ge-

çirildiği kunduracı aracı.

P

Perişan: Acınacak durumda 

olan, zavallı.

Peştamal: Hamamda örtün-

mek için kullanılan ince 

dokuma.
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R

Rol: 1- Bir kişiliği canlan-

dıran oyuncunun söyle-

mesi ve yapması gereken 

hareketlerin genel adı. 2-  

Bir işte bir kimse veya şe-

yin üstüne düşen görev.

S

Sancak: 1- Askeri birliklere 

verilen üstü yazılı, süsle-

meli bayrak. 2- Osman-

lılarda ille ilçe arası yö-

netim yeri, mutasarrıflık.

Semazen: Semada dönen 

derviş.

Semt: Şehirde yerleşim böl-

gesi, yaka.

Sır: Varlığı veya bazı yönleri 

açığa vurulmak istenme-

yen, gizli kalan, gizli tu-

tulan şey.

Subay : Silahlı kuvvetlerde 

asteğmenden orgeneral 

veya oramirale kadar rüt-

bedeki asker.

Sulh: Barış.

Ş

Şehzade: Padişahların ve 
oğullarının erkek çocuk-
larına verilen san.

Şerbet: 1- Meyve suyu ile 
şekerli su karıştırılarak 
yapılan içecek. 2- Belli 
törenlerde konuklara su-
nulan şekerli içecek.

Şifa: Bedensel veya ruhsal 
bir hastalığın son bul-
ması, hastalıktan kur-
tulma, onma.

Şövalye: Orta Çağ Avrupa-
sı’nda özel eğitimle ye-
tişmiş, belli ülküler ta-
şıyan, soylu, atlı savaşçı.

T

Tabaka: Katman.

Tahkik: Soruşturma.

Tahliye: Tutukluyu serbest 
bırakma.

Takdir: Beğenme, beğenip 
belirtme, değer verme.

Takunya: Genellikle hamam 
vb. ıslak tabanlı yerlerde 
kullanılan, yüksek ökçeli, 
ağaçtan yapılmış bir tür 
ayak giysisi, nalın.
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Talimat: Görevin gerektir-

diği türlü hizmetlerin ba-

şarıyla yürütülmesi için 

kumandan, başkan veya 

daire başkanları tarafın-

dan verilen, o hizmetle 

ilgili sorumluluk, düzen 

ve ilkeleri içine alan buy-

ruklar.

Tavır: Durum, vaziyet (I), hâl. 

Tayin: Atama.

Teklif: İncelenmek veya ka-

bul edilmek için bir şey 

sunma, önerme, öneri.

Terazi: Bir kolun iki ucuna 

asılı iki kefeden oluşan 

tartı, mizan.

Tetkik: İnceleme, araştırma.

Tökezlemek: Güçlük ve en-

gellerle karşılaşmak.

U

Unvan: Bir kimsenin işi, mes-

leği, toplumdaki yeri ile 

ilgili kullanılan ad, san.

Usta: Bir zanaatı gereği gibi 

öğrenmiş olan ve kendi 

başına yapabilen kimse.

V

Vakıf: Bir topluluk veya şa-

hıs tarafından bırakılan 

mal ya da paranın ama-

cına uygun kullanıldığı 

merkez.

Vasiyet: Bir kimsenin ölü-

münden sonra yapılma-

sını istediği şey.

Vazife: Görev.

Veliaht: Bir hükümdarın 

ölümünden veya tahxt-

tan çekilmesinden sonra 

tahta geçmeye aday olan 

kimse.

Vezir: Osmanlılarda günü-

müzdeki bakanlık göre-

vini yapan kimse.

Y

Yarımada: Yalnız bir yanın-

dan ana karaya bağlı, öbür 

yanları suyla çevrili kara 

parçası.

Yatsı: Güneşin batmasın-

dan bir buçuk, iki saat 

sonraki vakit, yatsı vakti.

Yeğen: 1- Birine göre, kar-

deş, amca, hala, dayı veya 

teyzenin çocuğu. 2- Yaşlı 
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kimselerin yaşı küçük 
olanlar için kullandığı 
seslenme sözü.

Yelken: Rüzgâr gücünden 
yararlanarak geniş bir yü-
zey oluşturacak biçimde 
yan yana dikilen ve tek-
nenin direğine uygun bir 
biçimde takılarak onu ha-
reket ettiren kumaş veya 
şeritlerin tümü.

Yeniçeri: Osmanlılarda bir 
asker sınıfı.

Z

Zebun: Güçsüz, zayıf, âciz.

Zelil: Hor görülen, aşağı tu-
tulan, aşağılanan.

Zeval: Yok olma, yok edilme.




