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Git bu mevsimde, gurup vakti, Cihangir’den bak! 
Bir zaman kendini karşındaki rüyaya bırak! 
 Yahya Kemal BEYATLI



Hezarfen

Kitap okumayı, yeni bilgiler 
edinmeyi sever. Babası ile Ga-
lata Mevlevihanesi’ne gitmek-
ten ve sema gösterisi izlemek-
ten hoşlanır. Araştırmacı bir 
ruha sahiptir. Yeni bilgiler öğ-
renmekten çok hoşlanır.

İshak

Hezarfen’in arkadaşı. Saygılı, 
bilgiye önem veren, arkadaş-
larını çok seven, takım çalış-
masına uyumlu biridir.

Zeynep

Hezarfen’in arkadaşı. Biraz 
alıngan, disiplinli çalışmayı 
sever. Toraman adında yara-
maz bir kedisi var.



Sultan II. Selim  
(1524-1574)

Babası Kanunî Sultan Süley-
man, annesi Hürrem Sultan’dır. 
Sultan II. Selim, 1566-1574 yıl-
ları arasında 8 yıl padişahlık 
yapmış olup, Osmanlı Devle-
ti’nin 11. padişahıdır.

Sokullu Mehmet Paşa 

Osmanlı Devleti’nde Rumeli 
Beylerbeyi, kaptan-ı derya ve 
vezir olarak görev aldıktan 
sonra Kanunî Sultan Süley-
man, Sultan II. Selim ve Sul-
tan III. Murad’ın dönemlerinde 
veziriazam olarak görev yap-
mış devlet adamıdır. 1579 yı-
lında vefat eden Sokullu Meh-
met Paşa, kendi ismini taşıyan camii, külliye ve köprü 
gibi pek çok eser yaptırmıştır. Beyoğlu ilçesindeki So-
kullu Mehmet Paşa Camii (Azapkapı) günümüze ula-
şan eserleri arasındadır.



Müezzinzade Ali Paşa

Osmanlı sarayında yetişmiş, 
yeniçeri ağası olarak görev 
yapmış olan Ali Paşa, Zigetvar 
seferinde gösterdiği başarılar-
dan dolayı 1568’de kaptan-ı 
derya olarak tayin edilmiş-
tir. İnebahtı deniz savaşında, 
1571 yılında şehit olmuştur.

Kılıç (Uluç) Ali Paşa 

1500’lü yılların başında doğ-
duğu tahmin edilmektedir. 
Trablusgarp Beylerbeyliği, 
Cezayir Beylerbeyliği görev-
lerini yapmış, pek çok sefere 
katılmıştır. Sultan II. Selim ta-
rafından kaptan-ı derya gö-
revine tayin edilmiştir. Kısa 
zamanda Osmanlı Donan-
ması’na yeni gemiler yapılmasını sağlamıştır. 95 yaşı 
civarında vefat etmiştir. “Koca Kaptan” olarak anılan 
Kılıç Ali Paşa, 1580’de Tophane’de bir camii, hamam 
ve çeşme yaptırmıştır.



7

Cihangir Camisi’nde

Son ders zili çalınca Zeynep hızla toparlandı. 
Çantasını omzuna astı, pencereden meraklı gözlerle 
dışarıya bakan Hezarfen’in yanına gitti:

“Haydi Hezarfen, geç kalmayalım!”

Hezarfen eliyle dışarıyı gösterdi. Boğazın hemen 
bitiminde iki büyük yolcu gemisi demirlemişti. Ge-
milere bakarak:

“Zeynep, hep pilot olayım diyordum ama şu 
gemileri görünce vazgeçtim!” dedi. Ayağa kalkar-
ken Zeynep’e yandan göz atarak “Artık kaptan ola-
cağım!” diye ekledi.

Zeynep, Hezarfen’in dediklerini değil, yeni gör-
düğü gemileri ilginç bulmuştu. Onları bir süre hay-
ranlıkla seyretti, sonra da mırıltıyla:

“Gemilere bakılırsa bu yıl çok turist gelecek!” dedi.

Akdeniz ülkelerini dolaşan bu tür büyük yolcu 
gemileri, İstanbul’a uğradıklarında okullarının he-
men altındaki kıyıya demirliyordu. Burası boğazın 
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Tophane sahiliydi. Sağ altta Kılıç Ali Paşa Camisi bü-
tün güzelliğiyle dimdik ayakta duruyordu.

“Söz!” dedi, Hezarfen. “Kaptan olduğumda seni 
ücretsiz gezdireceğim.” -RESİM 1-

“Üf Hezarfen, gevezeliği bırak! Geç kalacağız.”

Hezarfen hızla toparlandı. Zeynep’in ardına ta-
kıldı. Cihangir Münir Özkul Ortaokulu’nun bahçe 
kapısından dışarı çıktılar.

Hezarfen basamakların en üstünde durdu. Özen-
siz bağlanmış spor ayakkabısının bağcığını çözdü, 
yeniden bağladı.

“Şimdi oldu!” dedi gülümseyerek... Bir süre, 
özenle boyadığı tablosunu haz duyarak seyreden 
bir ressam tavrıyla bağcıklara baktı. Sonra da yaptı-
ğını beğenerek “Şimdi daha güzel oldu!” diye ekledi.

Zeynep de gözlerini bu sefer güvertesi tıka basa 
konteyner dolu, Karadeniz yönüne gitmekte olan 
büyük bir kuru yük gemisine dikmişti:

“Anlayamadım. Ne dedin?” diye sordu.

“Bağcıkları diyorum, bu kez çok düzgün bağla-
dım. Derste yine çözülmüş. Geçen gün bağcıklar-
dan birinin üstüne bastım, öyle kaydım ki, nere-
deyse başımı yere çarpacaktım.”

“Funda Öğretmen gelmiştir” dedi, Zeynep. Hızla 
yürümeye başladı. Arada bir arkasına, Hezarfen’e 
bakıyordu. Bu sırada içinden şöyle diyordu:
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‘Hezarfen iyisin, hoşsun, zekisin, meraklısın, üs-
tüne aldığın işi bitirmeden bırakmazsın. Galiba bi-
raz dalgınsın. Ayakkabı bağcıklarını bağlamayı unut-
man da biraz dalgın olduğunu gösteriyor. Neyse ki 
adın gibi çok bilgilisin. Araştırmaya, öğrenmeye çok 
heveslisin. Zaten bu yüzden sınıfın da en iyisi sen-
sin. Sayısalda, sözelde, senin üstüne -bizim sınıfı 
bırak- diğer sınıflarda bile öğrenci çıkmaz. Tam bir 
bilgi küpüsün; ah, bir de bana böyle davranmasan 
ne güzel olur.’

Böyle düşünüyordu ama yine de Hezarfen’le 
didişmekten, onunla tartışarak çalışmaktan hoşla-
nıyordu.

Zeynep’in hızlı yürümesine yetişemeyen Hezar-
fen, arayı koşarak kapattı:

“Biraz yavaş, Zeynep Hanım! Sanki hasta yetiş-
tireceğiz.’’

“O ne demek şimdi?”

“Şu demek: Gereksiz telaş edene, hızla bir yere 
yetişmek isteyene ‘Doktora acele hasta mı yetişe-
cek?’ denir.”

“Acele, gereksiz ve Zeynep… Hiç de birbirine ya-
kışan sözcükler değil… Daha zarif bir deyim bula-
bilirdin. Funda Öğretmen ‘dersten çıkar çıkmaz ge-
lin!’ diye tembih etti, biliyorsun.”

“Elbette biliyorum. Ama Cihangir Camisi de ol-
duğu yerden kaçacak değil… Hem itiraf edeyim, at-
letizm yapan bir insan kadar hızlısın maşallah…”
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“Sen de sürekli hâlinden şikâyetçi gibisin, He-
zarfen Bey!”

“Ooo, anlaşılan yine küstürdük Zeynep Hanımı… 
Hadi öyle olsun! Funda Öğretmen de neden bizi Ci-
hangir Camisi avlusuna çağırdı ki?”

“Hiçbir fikrim yok.”

“Orada görüşeceğimizi bana değil, sana tembih-
lemişti. Nasıl hiçbir fikrin yok?”

“Yok işte! Dersten sonra gelin dedi, o kadar.”

“Aklıma şöyle bir şey geliyor, Zeynep!”

Zeynep kendini tutamayıp sordu:

“Nedir aklına gelen?”

Hezarfen sinsi sinsi gülümsedi:

“Gerçi kocaman bir sepeti de zor taşır ya!”

Zeynep iyice meraklandı:

“Ne sepeti?”

Zeynep boş bulunup hemen sorduğu için ken-
dine kızdı. Dalga geçmesi için Hezarfen’e fırsat ver-
miş olmaktan korkuyordu. Fakat Hezarfen beklediği 
şeyi yapmadı:

“Diyorum ki, Funda Öğretmen bizi caminin av-
lusunda bırakıp kaçsa, bizimle uğraşmaktan da böy-
lece kurtulmuş olsa! Ne dersin?”

“Şu biraz önceki koca sepet bunun için miydi? 
Hah, güleyim sana… İkimiz de bir sepet içinde cami 
bahçesine bırakılma yaşını çoktan geçtik!”
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“Bırakıp kaçsa, diyorum. İlle de böyle yapacak 
demiyorum ya! Şakadan da anlamaz olmuşsun, ne 
oldu sana böyle?”

“Ayy, Hezarfen! Şakanın sırası mı? Esprilerin-
den baygınlık geldi.”

“İyi, tamam! Susma hakkımı kullanacağım artık.”

Camiye gelene kadar konuşmadılar.

Zeynep’in kafasında sorular uçuşuyordu:

‘Funda Öğretmen neden çağırdı? Neden ikimizi 
çağırdı? Hezarfen’in yanımda ne işi var?’

Caminin, üst kısmından gelişte sağda kalan ka-
pısından, bahçeye girdiler. Solda görevlilerin kaldığı 
lojman, sağda ünlü bahçe yer alıyordu. Karşıda cami, 
caminin diğer yanında da mezarlar vardı.

Funda Öğretmen, Mimar Sinan’ın yaptığı bu ünlü 
caminin avlusuna çoktan gelmiş, sağda bir banka 
oturmuş, kitabını okuyordu. Kitabı dizlerine bıraktı.

Karşısında boğaz püfür püfürdü. İnsanın içine 
serinlik damlatıyordu sanki. ‘Yüzlerce yıldır kim bi-
lir kaç bin kişi bu serinliği paylaştı? ’diye düşündü. 
Necip Fazıl’ın bir dizesini hatırladı:

‘Boğaz, bir buhurdan gibi kaynatır serinliği…’

‘Yüzlerce yıldır…’

Bu avlunun, İstanbul’un en güzel manzarasını 
sunduğu söyleniyordu.

‘Yüzlerce yıldır…’
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Evliya Çelebi, ünlü Seyahatname’sinde bu cami-
nin avlusu hakkında “Komşular ve çevredeki komşu 
esnaf, ikindi namazından sonra boğazı seyretmek 
için bahçede toplanır, gelen geçen gemilere bakar 
ve sohbet ederler…” diye yazmıştı.

Funda Öğretmen, bu sözlerin Osmanlıcasını ha-
tırlamaya çalıştı:

“Ehibba ve yâran…” diyordu Evliya Çelebi.

“Birbirini sevenler ve arkadaşlar…”

Koca Sinan, caminin yerini iyi seçmişti doğrusu…

‘İsmine cami yaptırılan zavallı Cihangir! Hayat 
hikâyen çok hüzünlü…’

Şehzade Cihangir sağlıksız bir çocuktu. Doğuştan 
kemik yapısında sorun vardı. Hassas, şair ruhlu bir 
delikanlı olarak yetişmiş, yirmi iki yaşına varmıştı. 
Ağabeyi Şehzade Mustafa’yı hastalık derecesinde 
severdi. Çok sevdiği ağabeyi Şehzade Mustafa, ha-
yatını kaybettikten sonra, bu acı olay ona çok ağır 
geldi ve Cihangir’in sağlığı daha da kötüye gitti. Ar-
dından kardeşleri Şehzade Selim’le Şehzade Baye-
zid’in çekişmeleri, onu daha da üzdü. Yirmi iki ya-
şında hayata veda etti. Kardeşi Şehzade Mehmet’in 
camisine defnedildi.

Babası Kanunî Sultan Süleyman, duygu yüklü 
oğlu Cihangir’in vefatına çok üzüldü. Şeyhülislam’ın 
tavsiyesiyle oğlu Şehzade Cihangir için İstanbul’un 
en serin, en güzel manzaraya sahip yerlerinden 
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birinde cami yapılmasına karar verdi. Kararı uygu-
laması için Mimar Sinan’ı görevlendirdi.

En serin, en güzel manzaralı yer…

Sinan Ağa, yeri seçmek için kolları sıvadı. Birkaç 
yer tespit etti ve tespit ettiği bu yerlere taze sığır eti 
parçalarını astırdı. En geç kokan etin asıldığı yer, en 
serin yer demekti. Cihangir semti tepeleri, serinlik 
ve manzara testinden geçti ve cami buraya yapıldı.

Funda Öğretmen, gelir gelmez, bahçenin cami 
duvarına yakın yerinde boğazı inceleyen iki yabancı 
gençle tanıştı. İkisi de, mimarlık okuyordu. Üniver-
siteler arası anlaşmalar gereği, bir öğrenim yılını İs-
tanbul’da, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi’nde okuyacaklardı. Mimar Sinan 
üzerine araştırma yapıyorlardı.

Funda Öğretmen, Polonyalı bu gençlerle ko-
nuştu, sohbet etti. Biri kız, diğeri erkekti. Erkek öğ-
renci, Funda Öğretmen ile poz veren genç kızın fo-
toğrafını çekti.

Mimar Sinan Üniversitesi, boğaz kıyısında, he-
men solda, Çifte Saraylar ismiyle bilinen iki binada 
yer alıyordu. Bu iki bina, cumhuriyetten önce Os-
manlı Meclis-i Mebusan’ı (Osmanlı Millet Meclisi) 
olarak kullanılmıştı.

Öğrenciler Cihangir Camisi’ni incelemeye da-
lınca, Funda Öğretmen de kitabını okumaya başladı. 
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Zeynep ile Hezarfen’i görünce gülümseyerek kita-
bını kapattı:

“Sizi neden çağırdığımı merak ediyorsunuzdur.” 
dedi. “Hemen söyleyeyim:

Biz Beyoğlu’nda yaşıyoruz. Beyoğlu Belediye 
Başkanı’mızın öncülüğünde, Beyoğlu’nun değerle-
rini yeniden ortaya çıkartma ve tanıtabilmek adına 
Beyoğlu Belleği isminde bir çalışma başlatıldı. Bu 
çalışmaya biz de destek verelim istedim. Eğer ta-
kım olarak çalışırsak, bu desteği verebiliriz diye dü-
şünüyorum.”

Zeynep sordu:

“Ne yapacağız? Yani ne yaparak destek vereceğiz?”

“Aşağıda Kılıç Ali Paşa Camisi var.”

“Ben her yerini gezdim” dedi, Hezarfen. “İçinde 
babamla bayram namazı bile kıldık. Çok güzel bir 
cami... Onu mu araştıracağız? Hemen başlayalım!”

Funda Öğretmen, Hezarfen’in heyecanlanma-
sına sevindi. Gülümseyerek:

“Sevgili Hezarfen! Yalnızca camiyi araştırmak 
sence de az olmaz mı?” dedi.

“Tamam öğretmenim! Daha fazlasını yaparız. 
Ne yaparız mesela… Hah, evet! Camiyi tanıttıktan 
sonra, caminin mimarı Koca Sinan’a gideriz. Onunla 
röportaj yaparız.”

Zeynep yine Hezarfen’e çıkıştı:
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“Nasıl yapacakmışsın şu röportajı? Anlat bakayım! 
Henüz mezardakilerin konuşma zamanı gelmedi.”

Hezarfen gevrek gevrek güldü:

“Eee, bilime merakı olmayanın hayal etmeye de 
gücü olmaz, Zeynep Hanım! Bir zaman tüneli yapar, 
mimarımızı bugüne getiririz. Ama yok, bu şık olmaz. 
O bizim büyüğümüz… Biz ona gideriz.”

Zeynep, Hezarfen’in ne kadar bilim düşkünü 
olduğunu biliyordu. Ama onu yeterince romantik 
bulmuyordu.

“Biliyorum, Hezarfen! Hayal gücün çok geniş... 
Günümüzden 500 yıl geriye gitmeyi düşünebiliyor-
sun ama şu bahçedeki güzel çiçeklerden birini ko-
parıp Funda Öğretmenimize takdim etmeyi düşü-
nemiyorsun!”

Funda Öğretmen:

“Ayy, bu çocuklarım ne güzel çocuklar! Düşün-
cen bile yeter Zeynepciğim! Şimdi Hezarfen de ha-
yal etmeyi bıraksın ve nasıl bir iş bölümü yapabile-
ceğimizi düşünelim! Bu iş için ikinizi seçtim. Daha 
doğrusu üçünüzü...”

Zeynep merakla sordu:

“Üçümüzü mü?”

“Evet, bir de İshak… O da gelecek. Hep birlikte 
Kılıç Ali Paşa’yı tanıtan bir kitap hazırlayacağız. Ne 
dersiniz?”
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Hezarfen sağ elini kaldırdı:

“Oyum evet.”

“Zeynep?”

Zeynep, Hezarfen’e dargın bir bakış fırlattı:

“Evet!”

Çok geçmeden İshak da geldi. İshak, başka sı-
nıfta olmasına rağmen, Hezarfen hem İshak’la hem 
de Zeynep’le yakın arkadaştı. Funda Öğretmen, He-
zarfen ve Zeynep ile yapmayı planladıkları projeyi 
İshak’a da anlattı.
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İnebahtı (Lepanto)

Çalışmaya hızla başladılar. Vakit geçirmeden 
Beyoğlu Belediyesi’nin Turabibaba Kütüphanesi’ne 
gittiler. Kütüphane içerisinde Beyoğlu ve İstanbul’la 
ilgili belge, film, fotoğraf, kartpostal, resim, kitap 
gibi ne kadar bilgi varsa özel bir salonda toplanı-
yordu. Bu salonun adı Beyoğlu Belleği Salonu idi. 
Kılıç Ali Paşa hakkında buldukları tüm bilgileri or-
taya döktüler.

İshak kendini iyiden iyiye konuşmaya kaptır-
mıştı. Büyük bir hevesle paşa hakkında araştırma 
yapıyordu.

Bir hafta geçti geçmedi, Hezarfen, üstlendiği bö-
lümü hazırlamayı tamamladı. Bu bölüm, Osmanlı 
Donanması ile Haçlı Donanması arasında 1571 yı-
lında yapılan İnebahtı Savaşı ile ilgiliydi. Tarihi-
mizde önemli bir yeri olan İnebahtı Savaşı, bir de-
niz savaşıydı.

Üçü birlikte Bellek Salonu’nda toplandılar. He-
zarfen dizüstü bilgisayarını açtı, notlarını çıkardı, 
hazırladığı çalışmayı heyecanla okumaya başladı:
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“İtalya’nın haritası tıpkı bir çizmeye benzer. İne-
bahtı, diğer adıyla Lepanto, İtalyan çizmesinin to-
puğu var ya hani, işte o topuğun tam karşısına dü-
şüyor. Adriyatik Denizi’nin doğusunda bir Osmanlı 
limanı...

Kıbrıs Adası, Venediklilere bağlı Sen Jan şöval-
yelerinin elindeydi. 1570 yılında Osmanlı Donan-
ması ve Ordusu’nun işbirliğiyle fethedildi. Savaş bir 
yıldan uzun sürdü ve çok canlar yandı... Kıbrıs’ın 
ellerinden gitmesi, Papa’yı üzdü. Adamcağız gün-
lerce yas tuttu. Zavallı Pius, yemeden içmeden ke-
sildi.” Hezarfen arkadaşlarının yüz ifadelerini görmek 
için arkadaşlarına baktı. Herhangi bir tepki izi gör-
meyince ekledi: “Hayret, son cümleyi ben ekledim 
ama galiba beğenmediniz. Kaşınız bile oynamadı!”

Zeynep, Hezarfen’e karşı çıkmak sanki göreviy-
miş gibi itiraz etti:

“Öyle mi? Sen yazdıysan hemen sil öyleyse!”

Hezarfen, Zeynep’ten beklediği beğeniyi alama-
yınca İshak’a döndü:

“Sen ne dersin, İshak?”

“Bence de sil!”

“Demek bana karşı birleştiniz! Peki, öyle olsun. 
Pius’un yediğine içtiğine karışmama izin vermiyor-
lar. Devam edeyim: Osmanlılar, Afrika’nın Akde-
niz’e sahili olan kuzey kıyılarındaki ülkeleri ve Ro-
dos’u zaten daha önceden fethetmişti. Bu önemli işi 
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de Barbaros Kardeşler, Turgut Reis ve Uluç Ali Paşa 
gibi deniz ustaları başarmıştı.

Papa V. Pius, ‘Kıbrıs’tan sonra Malta’yı, Sicilya’yı 
da ele geçirebilirler ve eğer bu şekilde olursa sıra 
İtalya’ya gelir.’ diye korkuyordu. Herhâlde ‘İtalya da 
elden giderse benim papalığım ne olur?’ diye dü-
şünüyordu.

“Aslında İtalya’ya daha önce de sıra gelmişti” 
dedi, İshak. “1480 yılında Fatih Sultan Mehmet, İtal-
ya’nın Otranto şehrine çıkarma yaptırmıştı.”

Hezarfen devam etti:

“Doğru söyledin, İshak! Ama arkası gelmedi. 
1530’larda Avrupa ülkeleri yeni Hristiyan mezhep-
lerinin ortaya çıkmasından dolayı iç karışıklık için-
deydi. Papa, eskiden Katolik Hristiyanlığın tek lide-
riydi. Ama artık eskiden olduğu gibi onları Katolik 
Kilisesi çatısı altında bir arada tutamıyordu. Fran-
sızlar, Katolik Kilisesi’ne kafa tutuyordu. Sonunda 
Katolik mezhebinden ayrılıp kendi kiliselerini kur-
dular. Almanlar ve İngilizler de aynı şeyi yaptılar.

Almanya ile savaş hâlinde olan Fransa, Kanunî 
Sultan Süleyman’dan yardım istedi. Kanunî, Alman-
lara karşı Fransızları destekledi ve onlara yardım-
larda bulundu. Ayrıca Papa’nın Fransa’ya baskı yap-
masını da engelledi.

Osmanlıların Fransa’yı yanına çekmesi sebebiyle 
Papa, Avrupa’da Haçlı birliği kurmakta zorlanıyordu. 
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Öyle ya da böyle Haçlıları tek çatı altında toplayarak 
bir deniz gücü oluşturmak zorundaydı. Aksi takdirde 
Osmanlı, Akdeniz’de, değil bir Hristiyan savaş ge-
misi, bir kayık bile dolaştırmalarına izin vermezdi.

Pius, kimleri bir araya getirebilirdi? İspanya, Por-
tekiz, Venedik, Malta, Sicilya ve Alman şehir devlet-
lerini… Bunun için kolları sıvadı.

Maltalılarla görüştü. Malta, her an Osmanlı Do-
nanması’nın ve Müslüman korsan gemilerinin ayak-
ları altındaydı. Papa’nın Osmanlılara karşı güç birliği 
isteğini sevinçle karşıladılar. Özellikle Cezayir Bey-
lerbeyi Uluç Ali Paşa’nın verdiği zararları unutamı-
yorlardı. Bu yüzden ondan öç almak isteğiyle yanıp 
tutuşuyorlardı. Ama güçleri yetmiyordu. Haçlı bir-
liği kurulursa, Uluç Ali Paşa’yı alt edebileceklerini 
düşünüyorlardı.

Venedik’le görüşen Papa Pius, onların zaten sa-
vaşa hazır olduklarını biliyordu. Ama onlara yeteri 
kadar güvenemezdi. Venedik’in her zaman ikiyüzlü 
davrandığını biliyordu. Yapılacak bir şey yoktu, Ve-
nediklilerin huyları böyleydi. Venediklilerin en bü-
yük rakibi Cenevizliler (Cenovalılar) ise Osmanlı-
larla iyi geçiniyordu. Bu sayede İstanbul’un Galata 
semtinde, Akdeniz’le Karadeniz ülkeleri ticaretini 
yönetiyor, büyük paralar kazanıyorlardı. Venedik de 
bu ticaret pastasından pay kapmak istiyor ama ba-
şaramıyorlardı. Bu sebeple de Osmanlılara her fır-
satta saldırıyorlardı.
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İspanya’ya gelince… Kuzey Afrika’da Cezayir, 
Trablusgarp (Libya) ve Tunus ellerinden uçup git-
mişti. Onun için diş gıcırdatıyorlardı.

Bu yüzden Haçlı Donanması’nın kurulması pek 
de zor olmadı.

1538 yılında, Osmanlı Donanması ile Haçlı Do-
nanması arasında Preveze Deniz Savaşı yapıldı. Bar-
baros Hayrettin Paşa’nın komuta ettiği Osmanlı Do-
nanması, Haçlıları yendi. Zaferin üç büyük amiral 
paşası vardı:

Barbaros Hayrettin Paşa, Turgut Reis, Uluç Ali 
Paşa…

En büyük kaybı Venedik Donanması verdi. Ve-
nedikliler zayıf düştü. 1540 yılında Osmanlılara barış 
teklif ettiler. Barış antlaşması yapıldı. Huylu huyun-
dan vazgeçer mi? Venedikliler antlaşmaya görünüşte 
uydular. Gerçekte ise fırsat buldukça el altından Os-
manlı ticaret gemilerine zarar vermeye, onları yağ-
malamaya devam ettiler. Ellerinden gelse Osmanlı 
Donanması’nı bir kaşık suda boğacaklardı.

1570’te Kıbrıs da elden gidince, Papa’nın “Bir-
lik olalım! Güçlü bir donanmayla Osmanlı’yı Ak-
deniz’den atalım!” teklifine, Venedikliler kuşkuyla 
yaklaştı. “Preveze’de olduğu gibi kabak yine bizim 
başımıza patlamasın?” diye düşündüler. Preveze’de 
Haçlı Donanma Komutanı Andrea Doria, savaş 
alanından çekilirken, Venediklileri bilerek arkada 
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bırakmıştı. Osmanlı Donanması yetişip Venedikli-
leri ezerken, Andrea Doria yardıma gelmemiş, çe-
kip gitmişti.

Haçlıların en büyük problemi şuydu:

Birlik olunacaktı. Osmanlılarla savaşılacaktı. Ta-
mam… Ama parayı ortaya kim koyacaktı?

Malta, Sicilya, İspanya, Almanya, Venedik ve ta-
bii ki Papa...

Malta, kıyıları sık sık yağmalandığından ötürü 
hem yorgun hem de güçsüzdü, dolayısıyla para ve-
remezdi. Papa ise savaşları kışkırtıyor, savaşanları 
kesesi ile değil, duası ile destekliyordu. Cebinde ak-
rep mi vardı ne, eli cebine gitmiyordu. Oysa savaşta 
gemi, silah ve asker gerekliydi. Sicilya’nın ise gücü 
belliydi. Almanların kendi donanmaları yoktu, İs-
panyollarla işi idare ediyorlardı. Yani herkesin du-
rumu ortadaydı. İşi kim kurtaracaktı?

“Bu Haçlılardan bir iş çıkmaz!” demeye kalmadı, 
Papa hepsini topladı. Ama daha ağzını açamadan:

“Sen de elini cebine at!” dediler. “Değilse bizi 
ortaya sürme!”

Papa, baktı pabuç pahalı, “peki, kabul!” dedi. 
Vatikan Sarayları’ndan, içlerinde tümüyle altın bu-
lunan keseler aktaracaktı.

Sonra Papa kapıları yeniden tek tek çalmaya 
başladı. Tık tık tık! İlk çaldığı kapı, İspanyolların ka-
pısıydı. Uluç Ali Paşa, iki yıl önce onların elinden 
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Tunus’u almıştı. Bu yüzden İspanya, Osmanlılara diş 
biliyordu. Papa’nın onları yola getirmesi kolay oldu:

“Fas, Cezayir, Tunus ve Trablusgarp (Libya) si-
zindir!” demesi yetti.

Osmanlı savaş gemileri bu arada sekiz yüz yıl-
dan beri İspanya’da yaşayan Müslümanlara destek 
oluyordu. İspanya Kralı’nın savaştığı Müslüman 
Araplara en son Uluç Ali Paşa silah ve yiyecek yar-
dımı yaparak destek vermişti. Bu desteğin kesilme-
sini sağlayabilmek adına da Osmanlılara karşı bü-
yük bir donanmanın hazırlanması İspanya için çok 
iyi olurdu.

İyi olurdu ama bu iş ancak büyük paralarla ya-
pılabilirdi. İspanya Kralı’nın böylesi büyük bir büt-
çesi yoktu. Papa “masraflara Vatikan da katılacak” 
deyince işler yumuşadı.

Papa V. Pius, Venediklilerle de görüştü. Preve-
ze’de ağızları yandığı için korktuklarını biliyordu. 
Onları da “Osmanlıları yenelim, Kıbrıs ve Rodos 
yine sizindir!” diyerek kolayca ikna etti.

Sonra Katolik Kilisesini devreye soktu. Kilise ke-
senin ağzını açtı. Bu karar hem Venediklilere hem 
de İspanyollara bildirildi. Donanma giderleri yal-
nızca bir ülkeye yüklenmeyecekti. Herkese kaldı-
rabileceği kadar yük verilecekti. Eksik gedik kalırsa, 
Vatikan’ın kesesi imdada koşacaktı.
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Sonunda Papa, bir Haçlı Donanması kurmayı 
başardı. Bu güçlü donanma, 25 Eylül 1571 tarihinde 
Sicilya’nın Mesina Limanı’ndan yola çıktı. İspanya 
Kralı’nın oğlu Don Juan, donanmanın komutanıydı. 
Adriyatik Denizi’nin güneydoğu kıyılarında dola-
şan Osmanlı Donanması’nı bulacak ve batıracaktı. 
Amaçları buydu.

Osmanlı Donanması İnebahtı Limanı yakınla-
rındaydı. Mesina’dan yola çıkan Haçlı Donanma-
sı’nın kendilerine yaklaştıklarını biliyordu.

Uluç Ali Paşa en yetenekli kaptanlarından Kara 
Hoca’yı bilgi toplaması için görevlendirdi. Kara Hoca 
siyaha boyadığı gemisi ile gece yarısı tüm ışıklarını 
söndürerek Mesina Limanı’na girdi. Limandaki ge-
mileri saydı ve geri çıktı.

Olay ağustos sonunda olmuştu. Gemilere silah 
ve yiyecek yükleniyor, sağdan soldan yeni askerler 
geliyordu. Oysa başka limanlarda toplanan gemiler 
de vardı. Yani Kara Hoca’nın bildirdiği sayıdan çok 
daha fazla savaş gemisi vardı. Gerçek, savaş başla-
yınca anlaşıldı. Kara Hoca üç düşman gemisinden 
ikisini sayabilmişti.

Vezir Pertev Paşa, Osmanlı Donanması’nın baş-
kumandanıydı. Kaptan-ı Derya ise Müezzinzade Ali 
Paşa’ydı.

Haçlı Donanması’nın yaklaştığı anlaşılınca, Per-
tev Paşa savaş divanını topladı ve divanın açılış ko-
nuşmasında şunları söyledi:
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“Düşman donanması Kefalonya önlerine geldi. 
İnebahtı Limanı’ndaki donanmamızla aralarında 
sadece iki günlük yol var. Bunun anlamı, iki gün 
sonra karşımıza dikilecekleridir. Önümüzde iki se-
çenek var: Ya İnebahtı’dan çekilecek, donanmamızı 
koruyacağız ya da denize açılıp açık deniz savaşı ya-
pacağız. Bu iki yoldan hangisi uygundur? Konuşup 
karar verelim ve kararı uygulayalım!” dedi.

Başkumandan Pertev Paşa’nın çok güçlü bir ki-
şiliği yoktu. İşlerin akışını Kaptan-ı Derya Müezzin-
zade Ali Paşa’ya bırakmıştı. Ali Paşa, yeniçerilikten 
yetişme, kara orduları paşasıydı. Kanunî Sultan Sü-
leyman tahta çıktığından beri birçok sefere katılmış, 
sayısız başarıya imza atmıştı. Veziriazam Sokullu 
Mehmet Paşa’nın divanında vezir olarak görev ya-
pıyordu. Bir süre sonra Kaptan-ı Derya oldu. Ancak 
denizi, deniz savaşlarını bilmeyen bu paşa, güçlü 
kuvvetli, kendisine çok güvenen, devletine bağlı bir 
insandı. Başkalarının da doğru olabileceğini düşün-
mez, kendi doğrularından şaşmazdı.

Pertev Paşa’nın konuşmasından sonra Uluç Ali 
Paşa söz aldı:

“Bildiğiniz gibi, eylülün sonlarındayız!” dedi. 
“Altı aydır denizlerde dolaşıyoruz. Bu ayın başından 
beri, ‘sefer dönüşüdür, sefer mevsimi bitiyor’ diye 
yeniçeri ve sipahileri kışı geçirmeleri için memle-
ketlerine gönderiyoruz. Bu sebeple askerimizin sa-
yısı azalmıştır. Mühimmatımız da öyle… Düşman 
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bizi arayarak geldiğine göre, her bir eksiği tamam-
dır. Donanmasındaki gemiler bizim kadırgalarımız-
dan daha güçlü kalyonlarla, mavnalarla destekli-
dir. Biliriz ki, sahillerimizdeki kalelerimize yanaşıp 
bize zarar veremezler. Eğer dışarı çıkarsak büyük 
bir tehlikeye atılmış oluruz. Düşmanı oyalayalım. 
Kışın eksiklerimizi giderelim. Baharda düşman ge-
mileri filolara ayrılıp dolaşmaya başlayınca tek tek 
avlar, ortadan kaldırırız.”

Çekirdekten yetişme donanma kaptanları ve 
reisler, Uluç Ali Paşa’yı onayladılar. Pertev Paşa da 
bu görüşte olduğunu belirtti. Dahası Eğriboz Beyi 
Mehmet Paşa ile İskenderiye Beyi Şolok Mehmet 
de aynı kanaatte olduklarını belirttiler. Ancak Do-
nanma Komutanı Müezzinzade Ali Paşa, Uluç Ali 
Paşa’yla aynı fikirde değildi.

O şöyle düşünüyordu: ‘Karada düşmanla bunca 
zaman boy ölçüştüm. Şimdi sıra denize geldi. Haçlı 
Donanması da, benim komuta ettiğim Osmanlı Do-
nanması da dünyanın görebileceği en büyük donan-
malar… Şimdi önüme Osmanlı’nın Barbaros Hay-
rettin Paşa komutasında kazandığı zaferden daha 
büyüğünü kazanma fırsatı geldi. Bu zaferi kazanır-
sam, ileride veziriazam bile olabilirim.’

Böyle düşündüğü için de Uluç Ali Paşa’ya şid-
detle karşı çıktı:

-RESİM 3-
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“Her gemide üç-beş asker eksik var diye düş-
mandan kaçılmaz. Sizde azim ve gayret yok mudur? 
Padişahın ar ve namusunu koruma arzunuz kör mü 
oldu? Bir korkak gibi kaçmayı nasıl teklif edersiniz?”

Savaş divanında üçünden başka Trablus Beyler-
beyi Cafer Paşa, Barbaros Hayrettin’in oğlu Hasan 
Paşa, İskenderiye Beyi Şolok Mehmet Bey, Eğriboz 
Beyi Mehmet Paşa, Anadolu ve Balkanlar’dan gelmiş 
sancak beyleri ile üst rütbeli kaptanlar yer alıyordu.

Barbaros Hayrettin’in oğlu Hasan Paşa, fikir de-
ğiştirdi. Kaptan-ı Derya’yı destekleyen bir konuşma 
yaptı. Müezzinzade Ali Paşa yeniden konuştu. Savaş 
istemeyenleri korkaklıkla, devleti küçük düşürmekle 
suçladı. Yani, sizin anlayacağınız, divan üyeleri is-
temeyerek de olsa savaşa karar verdiler. Buraya ka-
dar tamam mı arkadaşlar?”

“İyi hazırlanmışsın!” dedi, İshak. “Değil mi, Zey-
nep?”

Zeynep dudaklarını büzdü:

“Yani, fena sayılmaz… Tabii, arada bir konuyu 
sulandırmazsan…” Sonra hızla yüz ifadesini değiş-
tirerek “Dağıtmadan bu bölümü bitirelim bari...” 
diye ekledi.

İshak da Zeynep’i onaylayınca, Hezarfen hafifçe 
sitem ederek devam etti:
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“Değerli Arkadaşlar, genel istek üzerine konu-
nun geri kalanını sulandırmadan, kuru bir şekilde 
okuyorum.”

İshak, Zeynep’e bakarak:

“Hımmm! Hezarfen’in bu kinayeli laflarına ba-
yılıyorum!” dedi.

İshak’ın bu iltifatı Zeynep’in pek hoşuna git-
medi. Başını iki yana sallayarak:

“Katılmıyorum!” dedi. “Dünyanın en büyük de-
niz savaşlarından birini sırf suda yapıldı diye sulan-
dırarak anlatmak olmaz. Tabii, kurutarak da olmaz. 
Hezarfen, sen bize savaşı olduğu gibi anlat, yeter!”

Hezarfen ister istemez güldü:

“Zeynep’e biraz sinirli olduğu için daha fazla ce-
vap vermeyeceğim. Bütün canlılarda olduğu gibi, bi-
zim mayamızda da su var. Bunu bilmeyen bazıları, 
ikide bir gerçekleri anlatmayı sululuk diye nitelen-
diriyorlar. Tabii ki yanlış yapıyorlar.”

İshak aynı şekilde gülerek:

“Vay be! İyi ki Zeynep’e cevap vermedin!” dedi. 
“Bir de verseydin ne olurdu acaba?”

Zeynep:

“Bırak İshak! Yüreğinin şişi insin, o bana takıl-
madan edemez!”

Hezarfen:
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“Ne? Ben mi sana takılıyorum? Acayip… Bu Zey-
nep gerçekten acayip…”

Bu kez Zeynep de gülerek takılmaya son verdi:

“Hadi hadi, Hezarfen! Devam et artık! Sulu bile 
olsa, razıyım!”

Bu arada Funda Öğretmen, öğrencileri kontrol 
etmek için Bellek Salonu’na uğradı. Öğrencilerinin 
tatlı atışmalarına şahit oldu. Bu durum hoşuna da 
gitmişti ancak yapılan şamatayı yeterli görerek mü-
dahale etmeye karar verdi:

“Çocuklar, sessiz kaldım diye ben yokmuşum 
gibi davranmayın lütfen! Burada başka insanlar da 
çalışma yapıyor. Onlara saygılı olmalı ve kütüpha-
nelerde sessiz çalışmalıyız. Bakın, hemen enseniz-
deyim! Artık konuya dönme vakti…”

Hezarfen, “Sahi, öğretmenimiz de buradaymış!” 
der gibi bir an şaşkınlıkla öğretmenine baktı, sonra 
hemen toparlanarak:

“Pekâlâ… Nerede kalmıştık?” dedi. “Hah! Müez-
zinzade Ali Paşa’nın divandaki paşa ve reisleri kor-
kaklıkla suçlamasını anlatmıştık. Uluç Ali Paşa bu 
suçlamaya çok bozuldu. Ama ne bozulma! Bunun 
için son kez söz alma gereği duydu:

“Divan, savaş kararı verdi. Bu karara uyulacaktır. 
Ancak savaşı kıyıda bekleyerek değil, açık denizde 
kabul edelim!” dedi.

Kaptan-ı Derya buna da karşı çıktı:
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“Gemiler kıyıya yakın duracak!”

Bunun üzerine hiç konuşmayanlar söz aldı. Uzun 
tartışmalar oldu. Gereksiz ve yanlış sözler edildi-
ğini duyan Uluç Ali Paşa öfkelendi. Sakalları öfke-
den tir tir titredi. Öyle öfkelendi ki, dili çatallandı, 
bir süre konuşamadı. Toparlandı, yeniden konuş-
maya başladı:

“İçinizde Barbaros Hayrettin Paşa’ya çıraklık et-
miş, Turgut Reis’e yoldaşlık etmiş kaptanlar var. Ne-
den gerçeği söylemiyorsunuz? Kıyıda savaşılırsa, sıkı-
şan askerler gemiyi baştankara eder, sahile kaçarlar. 
Bu, bizim deniz savaşlarında çok gördüğümüz bir 
olaydır. Açık denizde askerlerin kaçma şansı kal-
maz. Bilmez misiniz, Emevi Komutanı Tarık b. Ziyad, 
Fas’tan gelip İspanya’ya çıkınca gemilerini yaktırmış. 
Neden? Karşılarındaki güçlü İspanyol Ordusu’ndan 
korkan askerler gemilere doluşup kaçamasın diye... 
Böylece, askerlere zaferden başka bir seçenek kal-
mamıştı. Biz de aynısını yapmak için açılalım! Ay-
rıca gemilerdeki tanıtıcı fener, bayrak ve flamaları 
kaldıralım! Düşman, kumandan gemisi hangisi bi-
lemesin! Bilirse bütün saldırılarını kumandan ge-
misine yöneltir.”

Ne yazık ki, Uluç Ali Paşa boşuna konuşmuştu. 
Bu sözleri bir işe yaramadı. Kaptan-ı Derya gözü pek, 
savaşçı bir adamdı. Yalnızca o kadar… Kumandan 
dediğin, plan yapan, dinleyen, anlayan, saldırmayı 
da geri çekilmeyi de becerebilen biri olursa başarılı 
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olur. Bu özellikler geçmişte Barbaros Hayrettin Paşa 
ve Turgut Reis’te vardı.

Müezzinzade Ali Paşa’da ise kumandanlık özel-
likleri çok eksikti. Ne yazık ki, onun üstünde yetkisi 
olan vezir ve başkumandan Pertev Paşa da kararlı 
bir kişiliğe sahip değildi. Müezzinzade Ali Paşa’nın 
yanlış kararlarına sessiz kaldı.
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Divanda Alınan Yanlış Kararın Sonuçları

Güneş doğdu. Güzel ve sıcak bir Akdeniz günü 
başlıyordu. Kara Hoca, emrindeki iki gemi ile İne-
bahtı Körfezi’nden on mil kadar açıldı. Gözcülük 
yapmaya başladı. Osmanlı Donanması da gecele-
diği İnebahtı’dan açılmaya hazırlandı.

Kara Hoca, düşman donanmasının öncü gücü 
olan gemileri gördü. Hızla geri dönerek durumu 
kaptanına bildirdi.

Saat on sularında iki donanma birbirini görür 
duruma geldi.

Son hızla savaş hazırlıklarının tamamlanma-
sına girişildi.

Her iki donanma da tarihte çok az görülen bir 
büyüklükteydi.

Birini, bütün gücünü kullanarak Papa V. Pius 
hazırlatmıştı. Bu donanma gerçekten de çok güç-
lüydü. Avrupa devletlerinin tüm imkânları sefer-
ber edilmişti.
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Osmanlı Donanması ise eldeki imkânlar kulla-
nılarak kısa bir zaman içinde hazırlanmıştı.

Funda Öğretmen araya girdi:

“Ama bir yandan da Haçlı Donanması daha 
güçlü diyorsun!”

“Evet, diyorum, daha güçlü... Özellikle topları 
daha etkili...”

İshak söz aldı:

“Aslında Preveze Savaşı’nda da Haçlı Donan-
ması daha güçlü ve daha kalabalıktı.”

“Ben Preveze Savaşı’nı da inceledim” dedi, He-
zarfen. “Savaş planına göre, Turgut Reis ve Uluç Ali 
Paşa, kırlangıç filolarının başına geçiyorlar. Kırlan-
gıç, küçük yapılı, ince, uzun ve en hızlı savaş ge-
misi... Biri sağdan, biri soldan düşmana saldırıyor, 
ağır kalyonların ana yelken direklerini ve dümenle-
rini vurmaya çalışıyorlar. Turgut Reis’in de Uluç Ali 
Paşa’nın da topçuları çok iyi eğitilmiş, keskin nişan-
cılar... Vurulan büyük gemiler oldukları yerde kalı-
yor, diğer gemilerin hareketini zorlaştırıyor. Barbaros 
ise düşmana yanaşmıyor, aradaki mesafeyi koruya-
rak top atışlarıyla yetiniyor. Kırlangıçlar hızlıca da-
lıyorlar ve çıkıyorlar. Haçlı komutanı Andrea Doria 
bütün gücüyle saldırıya geçiyor, Barbaros atış men-
zilini koruyarak geri çekiliyor. Sonuç alamayacağını 
anlayan Haçlı komutan, daha çok kayıp vermemek 
için Venedik Donanması’nı artçı bırakıp açık denize 
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çekilmeye başlıyor. Barbaros da onu takip ediyor. 
Bir anda kırlangıçlar ve kadırgaların saldırısına uğ-
rayan Venedik Donanması sizlere ömür… İşte, Pre-
veze’de böyle olmuştu.”

“Bu kadarı yeterli!” dedi, Funda Öğretmen. “Sa-
nırım Haçlı Donanması’na karşı yapılan iki büyük 
savaşı karşılaştıracak kadar bilgi verdin.”

Zeynep notlarını karıştırdı:

“Ben de iki donanmanın gemi ve asker sayıla-
rını çıkardım” dedi.

“Çok güzel! Hezarfen sunumunu bitirsin, sonra 
eksikleri ve fazlalıkları üzerinde konuşuruz. Bu arada 
sen de konuştuklarımızı yazarsın. Hezarfen, devam 
eder misin lütfen?”

Hezarfen yeniden anlatmaya başladı:

“Sayın Öğretmenim, Değerli Arkadaşlarım!”

“Hezarfen, sulandırmayacaktık hani! Sınıf baş-
kanlığına aday bir öğrenci gibi konuşma! Bu yıl geçti. 
Seneye bakarız.”

“Çok haklısın Zeynep! Başkan olmadım diye de 
ne üzülüyorum bir bilsen! Aklıma geldikçe üzün-
tümden ‘manda yuva yapmış söğüt dalına’ türkü-
sünü dinliyorum!”

İshak, Hezarfen’in alaylı cevabına kahkahayla 
karşılık verdi:
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“Şu mandaların söğüt dalına nasıl çıktıklarını 
bir anlayabilsem, orada nasıl yuva yaptıklarını da 
kolayca anlarım herhâlde…”

Zeynep:

“İshak, Hezarfen’e destek olabilmek için türkü-
lerden medet ummanız anlaşılır gibi değil… Manda 
dediğiniz hayvan ne ağaca çıkabilir, ne de merdiven 
inebilir! Anadolu’nun hipopotamları gibi sadece dere 
kenarlarını plaj gibi kullanırlar, çamur banyosu ya-
pıp akşama kadar keyifle geviş getirirler.”

Hezarfen şaşırdı:

“Mandaları ne kadar iyi tanıyorsun Zeynep! Ben 
sadece isimlerini duymuştum!”

Zeynep gururla gülümsedi:

“Babam ve annemin Samsunlu olduğunu, Tür-
kiye’nin en çok manda yetiştirilen ilinin de orası ol-
duğunu siz bilecek değilsiniz ya! Elbette ben bile-
ceğim!”

Hezarfen, Zeynep’i kızdırmak için iyi bir fırsat 
yakaladığını düşündü fakat Funda Öğretmen araya 
girme gereği duydu:

“O eskidendi Hezarfen! Günümüz bayanları bir-
çok konuyla alakalı bilgiye sahip artık. Bunu kabul 
etmelisin!”

Zeynep, öğretmeninin kendisine verdiği destek-
ten çok memnun, suratını buruşturarak Hezarfen’e 
laf dokundurdu:



39

‘’Önemli değil öğretmenim. Hezarfen’in her za-
manki hâli... Artık alıştım. Hem arkadaşlar ne için 
var ki zaten...’’

Hezarfen lafı uzattıkça Zeynep’in üzerine gel-
mekten vazgeçmeyeceğini anlayınca, cevap verme-
yerek konuya geçmeyi tercih etti.

“Neyse, biz yine dedelerimizin savaşına dönelim! 
Evet, nerede kalmıştık? İki büyük donanma İnebahtı 
açıklarında karşı karşıya geldi. Savaş düzenine giri-
lirken, Uluç Ali Paşa düşman gemilerini inceledi. Ka-
fasında yeni bir savaş planı yaptı. Donanmanın sol 
kanat komutanı oydu. Emrinde kırktan fazla gemi 
vardı. Düşman donanmasının ön saflarına büyük 
mavnalar ve Osmanlı kadırgalarından daha büyük 
kalyonlar çıkarıldığını gördü. Onlara cepheden sal-
dırmak intihar olur diye düşündü. Öne çıkan gemi-
lerdeki toplar daha büyük, etki güçleri daha fazla ve 
menzilleri daha uzundu. Gemilerin çoğunda toplar 
tek yöne, ileriye bakıyordu. “Öyleyse bu gemilerin 
yanlarına açılmalı, arkalarından dolaşarak saldır-
malı...” diye karar verdi. -RESİM 4-

Kaptan-ı Derya ise doğruca cepheden saldırıl-
masını emretmişti. Bu, intihar demekti. Uluç Ali 
Paşa kendi kendine ‘Benim intihar etmeye hiç de 
niyetim yok!’ dedi.

Düşüncelerini bir subay aracılığı ile Kaptan-ı 
Derya’ya aktardı.
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Müezzinzade Ali Paşa, Uluç Ali’nin gönderdiği 
subayı azarladı:

“Ben, padişahımızın donanması için kaçtı de-
dirtmem!” diye bağırdı. “Uluç Ali kaçmak istiyor 
anlaşılan... Git ve söyle: Kesinlikle emrime uysun!”

İki donanma savaş menziline girmek üzereydi.

Denetlemesini bitiren Don Juan makamına geçti. 
Oradan aldığı bayrağı astı. Bütün gemilerden kuru-
sıkı top atışı yapıldı, bayrak selamlandı.

Kaptan-ı Derya Ali Paşa, Don Juan’ın bayrağına 
karşılık vermekte gecikmedi. Beyaz bir bez üzerine 
sarı renkli sırma ip ile bazı ayetlerin yazılmış ol-
duğu sancağı açtı. Sancak göndere asıldı. Ortada 
yer alan grandi direğine sarı renkli üç hilalli bir bay-
rak daha asılıydı.

Uluç Ali Paşa ise gemisine Cezayir’i simgele-
yen beyaz pençe ile üzerine bazı ayetler yazılı yeşil 
renkte bir sancak astırdı.

Haçlı Donanması’ndaki mavna ve kalyonlar sa-
vaş düzeni almaya çalışıyordu.

Kalyon türü gemiler Osmanlı kadırgalarından 
daha büyük ve daha yüksekti. Taşıdığı savaşçı sayısı 
çok, ateş gücü de daha fazlaydı. Büyük oldukları için 
kürekleri yoktu. Yalnızca yelkenle hareket ediyorlardı.

Zeynep araya girdi:

“Osmanlı komutanları ve reisleri çok tecrübeli 
değiller miydi?” diye sordu.
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“Öyleydiler…” dedi, Hezarfen. “Mesela Barba-
ros Hayrettin Paşa’nın oğlu İspanyollara karşı za-
ferler kazanmış bir kahramandı. Ancak o bile yan-
lış stratejiye destek vermişti.”

“Çok üzücü!”

“Üzücü ama gerçek… Osmanlı gemilerindeki 
kaptanlardan çoğu Preveze Savaşı’na da katılmış 
kimselerdi.”

Funda Öğretmen, eliyle Hezarfen’e devam et 
işareti verdi. Hezarfen, sunumuna kaldığı yerden 
devam etti.

“Bu, kadırga ağırlıklı Osmanlı Donanması’nın 
lehineydi. Çünkü kadırgalar kürekle çalışıyordu. 
Bu yüzden kalyonlara göre daha seri hareket ede-
biliyorlardı. Kaptan-ı Derya Ali Paşa’nın komutuyla 
yelkenler hızlı ve düzenli bir biçimde sarıldı. Kürek-
ler çekilmeye başlandı.

Osmanlı Donanması saldırıya geçti.

Düşman donanması, atış menziline giren Os-
manlı gemilerine ateşe başladı. Gemiler arasındaki 
uzaklık, her iki donanmanın da emir komuta zin-
cirini zayıflatıyordu. Uluç Ali Paşa’ya göre gemiler 
daha da açılmalı, ağır düşman gemilerinin yanın-
dan kürek gücüyle geçilip arkalarına dolaşılmalıydı.

Fakat durum Uluç Ali Paşa’nın düşündüğü gibi 
olmadı.
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Top atışlarının ardından ilk yakın savaş, Osmanlı 
Donanması’nın sağ kanadı ile Haçlı Donanması’nın 
sol kanadı arasında başladı.

Akşamüzerine doğru Haçlı gemilerine cepheden 
saldıran Osmanlı merkez gemileri, ağır bir topçu ate-
şiyle karşılaştılar. Ateş oldukça etkiliydi.

Bu arada güneş yer değiştirdi. Osmanlı topçu-
larının gözünü almaya başladı. Bir de üstüne rüz-
gârın yön değiştirerek batı yönünden esmeye baş-
laması Haçlı gemilerinin lehine oldu.

Uluç Ali Paşa, gemileriyle düşmanın sağ kana-
dından yaklaşınca, ağır topların ateşi altında kaldı. 
Toplar, kendisinin de iyi bildiği gibi çok güçlü ve 
etkiliydi.

Top gülleleri, Uluç Ali’nin kaptan gemisinin arka 
fenerini parçaladı. Yandaki geminin bordasını yok 
etti. Başka gemiler de isabet aldı.

‘Bu şekilde düşmanın üstüne gidersek, onlara 
ulaşana kadar gemilerim paramparça olacak. Top-
larım düşmanınkiler kadar etkili değil!’ diye düşü-
nen Uluç Ali Paşa, düşman mavna ve kalyonlarının 
en etkili toplarının baş tarafa toplandığını bildiğin-
den, bir an önce bu ezici top üstünlüğünden kurtul-
mak istedi. Düşmanın üstüne gitmek, göz göre göre 
savaşı kaybetmek demekti.

‘Geri çekilemem’ diye düşündü. ‘Bu, yenil-
giyi kabul etmek ve kaçmak olur. Geriye bir tek yol 
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kalıyor: Yanlara açılarak, düşmanın sağ kanadının 
ardına sarkmak…’

Bunun için emir verdi. Bir anda gemisi hızlı kü-
rek darbeleriyle ileri atıldı. Onu, emrindeki diğer ge-
miler de izledi.

Böylece Uluç Ali Paşa, Kaptan-ı Derya’nın em-
rini dinlememiş oldu. Düşman gemilerinin yanın-
dan geçerken yeni bir ateş yağmurunun altında kal-
dılar. Ayrıca düşman donanmasındaki askerlerde 
ağır askobet türü tüfekler vardı. Yüzlerce asker bu 
tüfeklerle ateş açtı. Uluç Ali’nin birçok savaşçısı şe-
hit düştü.

Paşanın emrindeki gemiler, düşman gemilerinin 
arkasına dolanana kadar ağır kayıplar vermiş olsa-
lar da neticede bunu başardılar. Osmanlı Donan-
ması’nın sağ kanadını kumanda eden Şolok Meh-
met Bey ile Eğriboz Beyi Mehmet Paşa, mavnaların 
ve kalyonların etkili ateşinden ağır yaralar aldılar. 
Buna rağmen düşmana yanaşmayı başardılar.

İki tarafın gemileri birbirlerine rampa etmeye 
hazır duruma geldi. Şolok Mehmet Bey, düşman 
kumandanı Amiral Agrostino Barbariko’nun gemi-
sine rampa etti. Amiral, sol gözünden ağır yaralandı. 
Gemi ele geçirilmek üzereyken diğer gemilerden ge-
len destek güçlerle kurtarıldı.

Donanmanın sağ kanadında zafer ümitleri gi-
derek kayboldu. Şolok Mehmet Bey kahramanca 
çarpışırken şehit oldu. Osmanlı Donanması’nın sağ 



45

kanat gemileri ya batırıldı ya da birer birer ele ge-
çirildi. Sağ kanatta Şolok Mehmet Bey tarafından 
rampa savaşının başlatılmasından hemen sonra 
merkez filoları da birbirine yaklaştı.

İki filonun komutan gemileri bayraklarından 
anlaşılıyordu. Kaptan-ı Derya Ali Paşa, Don Juan’ın 
gemisini tanıyınca hızla ona doğru saldırıya geçti.

Yanındaki donanma başkomutanı Pertev Paşa 
da gemisiyle Papa Amirali Antuvan Kolona’nın ge-
misine saldırdı. Kolona’ya başka bir gemi yardıma 
gelince Pertev Paşa asker sayısı oldukça fazla olan 
iki gemi ile savaşmak zorunda kaldı.

Kaptan-ı Derya Ali Paşa’nın işareti üzerine dört 
gemi yardıma koştu. Tam denge kurulmuştu ki, Don 
Juan’ın işaretiyle otuz haçlı gemisi, Osmanlı komu-
tanlarının etrafını çevirdi. Ali Paşa yiğit bir savaşçı 
idi. Üç yüz yeniçeri ve yüz sipahisi ile Don Juan’ın 
askerlerinin üzerine atıldı. Zırhlı İspanyol askerleri-
nin tüfek ateşleri etkili oldu. Osmanlı askerleri geri 
çekilmek zorunda kaldılar.

Ancak, Kaptan-ı Derya Ali Paşa’nın coşturduğu 
yeniçeriler Don Juan’ın gemisine atlamaya baş-
ladı. Kaptan-ı Derya Ali Paşa da atladığı sırada bir 
kurşunla vuruldu. Ağır yaralı olarak yere düştü. İs-
panyol askerleri koşup Kaptan-ı Derya Ali Paşa’yı 
şehit ettiler. Don Juan, Kaptan-ı Derya Ali Paşa’yı 
vuran Makedon askeri üç yüz altınla ödüllendirdi. 
Pertev Paşa da sıkışmıştı. Gücü giderek azalıyordu. 
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Sonunda gemisinden suya atlamak zorunda kaldı, 
güçlükle kurtarıldı.

Osmanlı Donanması’nın merkez güçleri de ağır 
bir yenilgiye uğradı. Binlerce yaralı, şehit ve esir ve-
rildi. Gemiler ya batırıldı ya da ele geçirildi.

Uluç Ali Paşa, merkezin uğradığı yenilgiyi gö-
rüyor, arkalarına dolandığı düşmanın sağ kanat ge-
milerini bir an önce bozguna uğratıp merkeze yar-
dıma gitmeyi düşünüyordu. Uluç Ali’nin arkaya 
dolaşmasını engellemek isteyen Haçlı Donanma-
sı’nın sağ kanat komutanı Jan Andrea Dorya yana 
açılıyor, çembere girmekten kurtulmaya çalışıyordu. 
Böyle yapması ise merkez güçlerinden ayrılmasına 
sebep oldu.

Don Juan, sağ kanat komutanına; ‘Merkezden 
uzaklaşma!’ komutunu gönderdiyse de komut, za-
manında yerine ulaşmadı.

Her şey Uluç Ali Paşa’nın istediği gibi gelişti. Sağ 
kanat komutanı Şolok Bey’in ve Kaptan-ı Derya Ali 
Paşa’nın savaş stratejilerinin tam tersi bir yol izle-
mişti. Kuşatmayı engellemek için açılan düşman ge-
milerine ansızın dönerek beklemedikleri bir saldırı 
başlattı. Saldırıda önce Maltalı savaş gemilerinden 
birçoğunu saf dışı etti. Maltalılardan sonra Venedik 
gemilerine saldırı başladı.

Merkezde ve sağ kanatta Osmanlı gemilerinin 
ağır bir yenilgi aldıklarını gören Don Juan, yedek 
gemilerini Uluç Ali’nin üstüne gönderdi. Onların 
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gelmesiyle sayıca üstünlük kazanan düşman gemi-
leri ve askerleri daha da güçlenmiş oldular.

Osmanlı merkez güçlerinin bütünüyle saf dışı 
kalmasından sonra Don Juan, kendi gemisi ve çev-
resindeki gemileri de yardıma götürdü.

Kat kat üstün düşman gücüne karşı Uluç Ali ve 
emrindekiler, bir saati aşkın süren savaşta birçok 
düşman gemisini etkisiz hâle getirdi. Savaşı sür-
dürmenin anlamsız olduğuna karar veren Uluç Ali 
Paşa, çok ustaca bir manevra ile, kuşatılmış gemi-
sini kuşatma dışına çıkarmayı başardı. Kendisini on 
dört gemi takip etti.

Uluç Ali, bu gemilere tüm yelkenlerini açtıra-
rak açık denize çekildi. Haçlı gemileri bir süre on-
ları takip ettiyse de yetişemeyeceklerini anlayınca 
geri döndüler.

Hezarfen sordu:

“Osmanlı Donanması’nda kaç gemi vardı Zeynep?”

“İkiyüz yirmi dört gemi… Çoğu batırıldı veya 
ele geçirildi.”

“Doğru… Kurtulabilen bazı gemiler Uluç Ali’nin 
ardına takıldı. Bazıları da İnebahtı’ya çekildiler. Uluç 
Ali, bu gemileri topladı, kırk gemilik bir donanma 
oluşturdu.

Bu savaşta, Haçlı Donanması saflarına katılan 
ve dünyanın ilk romanı kabul edilen Don Kişot’un 
yazarı Cervantes, sol kolunu kaybetti.
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Hristiyan dünyası bu zaferle ayağa kalktı. İspanya 
kralının oğlu olan Don Juan, Akdeniz’de gittiği her 
limanda büyük ve coşkulu gösterilerle karşılandı, al-
kışlandı. Hristiyan dünyasında çan sesleri, top ses-
lerine karıştı. Uluç Ali Paşa, topladığı kırk gemiyle 
Osmanlı limanlarını dolaştı. Sahillerde güveni sağ-
lamaya ve moralleri yükseltmeye çalıştı.

Sahil kalelerinde görev yapan kadırgaları da ar-
dına taktı. Seksen gemilik bir donanmayla Akde-
niz’de, İtalya açıklarında bir süre dolaştı. Dolaşma-
sının sebebini şu düşüncelerle açıklıyordu:

‘Osmanlılar yenildi diyen korsanlar Müslüman 
dünyasında boy gösterebilir, kıyı köylerini, kentle-
rini yağmalayabilir. Donanmamız en azından kor-
sanların cesaretini kırdı. Şimdi de bazı Hristiyan sa-
hillerine baskın yaparak, Osmanlı Donanması’nın 
yok olmadığını gösterelim!’

Yetmiş bir yaşındaki ünlü kaptan, o yılın aralık 
ayında İstanbul’a döndü. Daha gelmeden önce Kap-
tan-ı Derya’lık görevi kendisine verilmişti.

İnebahtı Savaşı göstermişti ki, artık denizler-
deki üstünlük kalyon türü büyük yelkenli gemisi 
olanlara geçiyordu. Kürekli gemiler dönemi kapan-
maya başlamıştı.

Kalyon türü gemiler Portekiz, İspanya, Fransa, 
İtalya, İngiltere ve Hollanda gibi Avrupa ülkele-
rinde gelişiyordu. Çünkü onlar okyanusları aşarak 
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Amerika’ya, Çin’e ve Hindistan’a gidiyordu. Okya-
nuslar, kalyon türü yelkenlilerle aşılıyordu.

Osmanlılar ise kürekli ve yelkenli kadırgaları 
uzun bir süre daha kullanacaklardı. Çünkü hemen 
hemen bütün denizlere hâkim durumdalardı. Ok-
yanus olmayan bu denizlerde, kadırgalardan o güne 
kadar iyi verim almışlardı. Tersanelerde kalyon ve 
kalyonla kadırga arası gemiler de yapılıyordu ama 
sayıları azdı.

Ne yazık ki, denizlerdeki bu yeni gelişmeye uyum 
sağlayamamak, zamanla Doğu Afrika’nın, Kızılde-
niz açıklarının, Arap Yarımadası çevresinin, Basra 
Körfezi açıklarının ve Hindistan deniz yollarının Os-
manlı denetiminden çıkmasıyla sonuçlandı.

Hezarfen burada sunumunu bitirdi.

“Hezarfen, iyi anlattın!” dedi, Funda Öğretmen. 
“Yazık olmuş. Uluç Ali Paşa’nın sözü dinlenseydi, 
İnebahtı Savaşı kazanılabilirdi.”

“Çok önemli bir şey daha var, öğretmenim!” 
dedi, Hezarfen. “Uluç Ali Paşa’nın isteği yerine ge-
tirilseydi, Süveyş Kanalı açılabilir, Osmanlı Donan-
ması daha güçlü olarak Kızıldeniz’den Hint Okya-
nusu’na çıkabilirdi. Ünlü kaptan, Süveyş Kanalı’nın 
açılması, Hint-Afrika su yollarının denetime alınması 
için çaba harcadı. Ama sonuç alamadı.”

Zeynep sordu:

“Uluç Ali Paşa, Süveyş’e kanal açtırmak mı is-
temiş?”
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“Evet, şimdiki Süveyş Kanalı’nı, açılışından üç 
yüz yıl önce açtırmayı düşünmüş. Sokullu Mehmet 
Paşa’ya düşüncesini kabul ettirmiş. Planlarını hazır-
latmış. Ama devlet yönetimi gerisini getirememiş.”

“Bunu bilmiyordum. Doğrusu iyi düşünmüş 
paşa...” dedi, İshak. “Sonra?”

“Sonrası iyilik sağlık…”

Zeynep dişlerini sıkarak:

“Hezarfeeen!” deyince, Hezarfen güldü:

“Bir şey desem, Zeynep kızar. Bu yüzden demi-
yorum. Çünkü gidecek daha çok yolumuz var.”

İshak, ‘yol da neyin nesi?’ der gibi Hezarfen’e 
bakarak:

“Yol mu?” diye sordu.

Hezarfen:

“Evet, yeri gelmişken İpek Yolu’ndan da söz et-
meliyiz. Dünyanın en büyük ticareti, Çin’den ve Hin-
distan’dan başlayıp deve kervanlarıyla karadan Av-
rupa’ya uzanan İpek Yolu üzerinde gerçekleşiyordu. 
Dolayısıyla bu yol üzerinde bulunan Osmanlı İm-
paratorluğu da bu yolun sağladığı kazançtan bolca 
pay alıyordu. Ancak, 1550’lerden sonra İpek Yolu 
karalardan denizlere kaydı. Dünyanın bu en büyük 
ticaret pastasının kaymağını da deniz ulaşımındaki 
atılımlarıyla Avrupalılar yemeye başladı. Osmanlı-
lar ise yavaş yavaş saf dışı kaldı.”
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Funda Öğretmen:

“İnebahtı Savaşı için bu kadar bilgi yeterli sanırım. 
İpek Yolu da bu kadarla kalsın. Ne dersiniz?” dedi.

Zeynep’le İshak bakıştılar:

“Bence de…”

“Bence de…”

“Senin hazırlığın ne durumda Zeynepciğim?”

“Ben Uluç Ali Paşa’nın çocukluğunu inceliyo-
rum. Yakında hazır olur.”

“Çok iyi! Hezarfen, İnebahtı Savaşı ile ilgili an-
lattıklarının yazıları biraz dağınık sanırım. Yanılı-
yor muyum?”

“Yanılmıyorsunuz. İtiraf ediyorum, biraz değil, 
tam dağınıklar. Ama ben akşama onların kulakla-
rını çekeceğim. Zeynep’in sunumundan önce hazır 
olur. İstediğiniz sözü verebilirim; izci, aşçı, dişçi…”

İshak güldü:

“İzciyi anladık da aşçıyla dişçi ne oluyor?”

“İzci yazıktır, yalnız kalmasın diye yanına on-
ları da kattım. Ama aşçı da söz verebilir: Açları do-
yuracağıma, patatesleri küp küp doğrayacağıma…”

“Anladık Hezarfen, sen aşçıyla dişçiden sonra 
söz al!” dedi, Funda Öğretmen. “Evet Zeynep?”

“Ben anlatacaklarımı bir yandan yazıyorum.” 
dedi, Zeynep. “Yarısını bitirdim. Anlatırken yazılı 
olarak hazır olacak.”

“Güzel...” -RESİM 5-
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Ali’den Ali Reis’e

Birkaç gün sonra Zeynep, söz verdiği gibi öde-
vini güzelce hazırlamış olarak arkadaşlarıyla bu-
luştu. Birkaç şakalaşmadan, Hezarfen’le tatlı tatlı 
atışmadan sonra konuyu tartışmaya başladılar. Su-
num sırası Zeynep’teydi. Zeynep özenle hazırlamış 
olduğu kâğıtları sırt çantasından çıkardı, Hezarfen’i 
sabırsızlandıracak bir ciddiyetle önüne dizdi ve an-
latmaya başladı:

“Kesin olmamakla birlikte Uluç Ali Paşa’nın do-
ğum tarihi 1500 yılı olarak kabul ediliyor.”

Hezarfen söz istedi:

“Zeynep, araya biraz espri falan kat, olur mu? 
Hepten kuru kuru anlatırsan, boğazımızı...”

“Kusura bakma Hezarfen, hiç sulandıramam!”

İshak kaşlarını çatarak:

“Sulandırma ile espri aynı değil ama…” deyince, 
Funda Öğretmen müdahale etti:
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“Zeynepciğim, ama başlamazsan bu konuşma 
uzar, gider. Seni dinliyoruz.”

Zeynep yeniden başladı:

“Küçük Ali, Cezayir’de limana yakın deniz kıyı-
sında oynar, limana gelen gemilere hayranlıkla ba-
karmış. On beş yaşına geldiğinde denizci olmaya 
karar vermiş. Ahmet Reis adlı ünlü bir denizcinin 
gemilerinden birinde çalışmaya başlamış.

Ali’yi zeki, çalışkan, güçlü ve kuvvetli olmasından 
dolayı zamanla çok seven Ahmet Reis, onu yanına 
almış. Yetişmesi için büyük özen göstermiş. Okuma 
yazma, harita bilgileri, pusula kullanma, yıldızlara 
bakarak yol bulma, top atışı yapma… O dönemde bir 
gemici için gerekli olan ne kadar bilgi varsa hepsini 
öğretmiş. Ali çok kabiliyetliymiş. Öğretilenleri kısa 
sürede kavrayıp başarıyla uygular duruma gelmiş.

Ali’nin yeterince eğitim aldığına inanınca da 
ona güvenilir tayfalar ve bir gemi vermiş. Gemi re-
isi olan Ali, Akdeniz’de dolaşmaya, ticari mallar ta-
şımaya başlamış. Böylece kısa süre içerisinde iyi bir 
reis olduğunu ispat etmiş.

Ali’ye Cezayirliler, Uluç Ali adını vermişler. Uluç, 
Cezayir Araplarından olmayan anlamına gelir.

O dönemin gemileri kürek çekilerek veya yelken 
açarak yol alıyormuş. Ağır iş olduğu için kürek çeke-
cek mürettebatı bulmak oldukça zormuş. Bu yüzden 
kürekleri esirlere çektiriyorlarmış. Gemilerde kürek 
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çekenlere forsa deniyormuş. Forsalar genç, güçlü ve 
kuvvetli esirlerden seçiliyormuş. Uluç Ali Reis, di-
ğer reisler gibi değilmiş. Forsalarını yarı aç yarı tok 
beslemez, onları yeteri kadar dinlendirirmiş. Böy-
lece onlardan daha iyi verim alırmış.

İşte, Ali’nin önce Uluç, sonra da Uluç Ali Reis 
olması bu şekilde olmuş. Bakalım reislikten kap-
tanlığa, sonra da daha yüksek makamlara terfi et-
mesi nasıl olmuş? Konuyu kısaca anlattım tabii… 
Eğer araya ayrıntıları da soksaydım, burada Hezar-
fen’i sabırsızlıktan çatlatır, bir de onunla uğraşmak 
zorunda kalırdık.”

Hezarfen:

“Konularına çalışmak yerine evlerinde başka 
şeylerle uğraşmayı tercih edenler hep böyle söy-
lerler tabii…”

Zeynep çok kızdı:

“Konuma çalışmadığımı mı söylüyorsun sen? 
Senin gibi bire beş katarak konuyu şişirmediğim, 
senin gibi de sulandırmadığım için anlatmam bi-
razcık kısa sürdü. Ne var bunda?”

Funda Öğretmen araya girdi:

“Hezarfen ile sen çok iyi arkadaşsınız. Bu yaş-
larda böyle zıtlaşmalar olur. Ama unutmayın, arka-
daşlık sabır, hoşgörü ve güven demektir.”

Hezarfen, öğretmenini onayladı:
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“Öğretmenim, Zeynep’e takılmak bana köfte ye-
mek kadar zevk veriyor. Ama artık ondan çekinmeye 
başladım. Şaka nedir anlamıyor.”

Bunun üzerine Zeynep de yumuşamak zorunda 
kaldı:

“Hezarfen çok iyi de, espri yaparken öyle ciddi 
ki, acaba gerçek mi söylüyor diye kuşkulanıyorum. 
Bu da beni geriyor, öğretmenim!”

“Hımmm! Demek ki tiyatrocu olsam, çok inan-
dırıcı rol yapabilirim!”

Böyle söyleyen Hezarfen’di. Bu arada İshak söze 
girme fırsatı buldu:

“Sunum sırası bende… Uluç Ali’nin reislikten 
kaptanlığa geçişini ben hazırlıyorum. İki güne kadar 
yazısıyla birlikte hazır edebileceğimi umuyorum.”

Funda Öğretmen:

“Hadi bakalım, hazır olunca seni dinlemek için 
tekrar bir araya geliriz!” dedi.
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Kaptanlığa Geçiş

İki değil, üç gün sonra aynı yerde bir araya gel-
diler. İshak’ın babası küçük bir rahatsızlık geçir-
miş, bu da verilen sözün bir gün aksamasına ne-
den olmuştu.

Funda Öğretmen, İshak’a geçmiş olsun dilek-
lerinde bulunarak babasının şimdi nasıl olduğunu 
sordu.

İshak’ın yüzünde hâlâ belirgin kaygı izleri vardı:

“Doğrusu ne kadar korktuğumuzu anlatamam!” 
diye başladı. “Akşam yemeği için masadaydık. Ba-
bamın başı birden önündeki tabağın üzerine düştü. 
Annemin birdenbire bağırması hâlâ içimi ürperti-
yor. Apar topar hastaneye yetiştirdik. Meğer akşamü-
zeri arkadaşının işyerinde ikram edilen atıştırmalık-
lar tansiyonunu acayip yükseltmiş. Kronik tansiyon 
hastasıdır babam… Çok şükür, hemen kendine geldi. 
İlgi ve alakanız için çok teşekkür ederim …”

Hezarfen ve Zeynep de İshak’a üzüntülerini be-
lirttiler. Hezarfen:
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“Babalarımız bizim için çok değerlidir” dedi.

Zeynep de Hezarfen’den aşağı kalırım endişesiyle:

“Annelerimiz de bir o kadar değerlidir!” diye 
ekledi.

İster istemez hafifçe gülümsediler. Funda Öğret-
men, şefkatle üçünün de saçlarını okşadı:

“Hiç kuşku duymayın, siz de onlar için çok de-
ğerlisiniz! Hadi, artık İshak’ı daha fazla bekletme-
yelim!”

İshak notlarını önüne açtı. Okumak için ayağa 
kalktı. Parmaklarını birbirine geçirerek:

“Biraz stresli olduğumu söylemeliyim!” diye baş-
ladı. “Ben size Uluç Ali Paşa’nın reislikten kaptan-
lığa geçiş dönemini anlatacaktım, hatırlıyorsanız…” 
deyince, Hezarfen:

“İshak, sakin ol biraz” diye takıldı. “Rahatla ve 
kendini iyi hissetmen için ‘Değerli Dinleyicilerim!’ 
diyerek ve başınla sağa sola selam vererek başla!”

Zeynep ellerini temposuzca üç defa çarptı:

“Bravo Hezarfen! Değerli dinleyicilerimiz dedi-
ğin, seninle ben, bir de öğretmenimiz oluyor. Seçim 
zamanı geldi de İshak’ı mahallemizin muhtar aday-
lığına mı hazırlıyorsun?”

“Görmüyor musun Zeynep? İshak ne kadar ger-
gin! Ben onu gevşetmeye çalışıyorum. Ne muhtarı, 
ne adayı? Biraz hâlden anla lütfen!”
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“Öf sen de… Gevşeteyim derken çocukcağızı pel-
teye çevireceksin.”

Funda Öğretmen işaret parmağını salladı:

“Hezarfen, tek kelime daha etme! İshak sen de 
hemen başla lütfen!”

İshak “Hemen başlıyorum öğretmenim!” diye-
rek notlarını okumaya başladı:

“Zeynep daha önce Uluç Ali’den bahsederken, 
onun forsalarına, leventlerine iyi ve merhametli dav-
ranan çok yetenekli bir reis olduğunu belirtmişti. 
Doğru… Zaten bir süre sonra Uluç Ali Reis, Turgut 
Reis’in emri altındaki reisler arasına katıldı. Tur-
gut Reis ise Barbaros Kardeşlere bağlıydı. Uluç Ali 
Reis, Turgut Reis gibi bir efsanenin emrinde hırsla, 
şevkle çalışıyordu. Bu durumdan çok memnundu.

Turgut Reis bir süre sonra Osmanlı Donanma-
sı’na katıldı ve paşa oldu. Uluç Ali Reis, Turgut Reis 
ile birlikte 1550’de Trablusgarp Kalesi’nin ele geçi-
rilme seferinde bulundu. Savaş maharetleriyle Tur-
gut Paşa’nın gözüne iyice girdi. Paşa ile birlikte İs-
tanbul’a gitti. Paşa onu Osmanlı Donanması’nda 
göreve başlattı. Günümüze göre söylersek, Uluç Ali 
Reis artık amiral olmuş ve bir savaş gemisinde kap-
tanlık yapma yetkisine sahip olmuştu.

İspanya Kralı II.Felipe, güçlü bir donanma ile ge-
lip Kuzey Afrika’da Cerbe Adası’nı ele geçirdi. Kaleyi 
güçlendirdi. Trablusgarp kadısı, bu haberi bildiren 
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bir mektup yazdı. Uluç Ali, bu mektubu İstanbul’a 
götürdü. İstanbul’da hazırlanan donanma ile Trab-
lusgarp’a geri döndü. Cerbe yolunda kalyondan bi-
raz küçük, kırk üç topu olan bir düşman gemisini 
ele geçirdi. Cerbe Adası’nın ele geçirilmesinde, Pi-
yale Paşa’nın emrinde büyük fayda gösterdi.

Cerbe Savaşı’nın kazanılmasından sonra, Uluç 
Ali, Tersane Kumandanı oldu. 1564 yılında Malta 
Kuşatması başladığında Uluç Ali, artık İskenderiye 
Beylerbeyliği’ne yükselmişti. Turgut Paşa’nın Mal-
ta’da şehit olması üzerine Trablusgarp Beylerbey-
liği görevine getirildi. Artık Osmanlı’nın en üst dü-
zey yöneticilerinden biriydi. Bu görevde iki yıl kaldı.

1568’de Cezayir Beylerbeyi oldu. Tunus’a se-
fer düzenleyerek İspanyolların işgali altındaki Tu-
nus’u ele geçirdi. Böylece Tunus yeniden Osmanlı 
toprağı oldu.

Tunus mağlubiyeti İspanyolları çok öfkelendir-
mişti. Güçlü bir donanma ile gelip Tunus’u tekrar 
ele geçirmiş olsalar da Uluç Ali kısa zamanda bu-
raya tekrar Osmanlı bayrağını dikti.

Uluç Ali Paşa denizlerde Osmanlı adına daha pek 
çok zaferler kazandı. Bu arada İspanya Müslüman-
larına yönelik yüz yıldır devam eden İspanyol zul-
münden de bahsetmeden geçmek olmaz. İspanyollar, 
İspanya’da yedi yüz elli yıldan daha uzun bir zaman-
dır yaşayan Müslüman Arapları ve Yahudileri ülke-
den atmak için 1490 yılından beri zulmediyorlardı. 
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Müslümanlar, Sultan II. Selim’den de yardım istedi-
ler. Zaten Osmanlı her fırsatta İspanya Müslüman-
larına yardım ediyordu. Hatta Yahudileri de bu yar-
dımın dışında bırakmıyordu. Görevli reisler onları 
da bu zulümden kurtararak donanma gemileriyle 
Yahudileri Osmanlı topraklarına taşıdılar.

1570 yılında, Sultan II. Selim’in emri ile Kıbrıs’ın 
fethi için hazırlıklara başlandı. Devlet, Kıbrıs kuşat-
ması hazırlıklarıyla meşgul olduğu için padişah İs-
panya Müslümanlarına yardım etme görevini Uluç 
Ali Paşa’ya verdi. Uluç Ali Paşa’nın Cezayir’den gön-
derdiği asker, silah ve yiyecekler, İspanya’daki Müs-
lümanlara ulaştı. Endülüslü Müslümanlar iki yıl 
daha savaşa devam ettiler. İki yıl sonra, yüz elli bin 
kişilik İspanyol Ordusu acımasız bir saldırı başlattı. 
Müslümanların çoğu şehit oldu, kaçabilenler Uluç 
Ali Paşa’nın yardım ve katkılarıyla Kuzey Afrika ül-
kelerine taşındılar. -RESİM 6-

Bu arada Kıbrıs için yapılan fetih hazırlığını ha-
ber alan Venedikliler ve İspanyollar, Papa’ya başvu-
rarak yardım istediler.

Uluç Ali Paşa, Malta Donanması’na ağır bir darbe 
indirdiğinde, aslında Kıbrıs Kuşatması’na destek vere-
bilmek için Doğu Akdeniz’e gidiyordu. Ancak, Malta 
körfezinde karşılaştığı düşman donanmasına sal-
dırdı. Kumandan gemisini ele geçirdi. Bu arada eksi-
len savaş mühimmatını tamamlamak, hasarlı gemi-
lerin bakımını yaptırmak için Cezayir’e geri döndü.
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Uluç Ali Paşa, İstanbul’a gönderdiği raporda, Ce-
zayir’den destek için yolladığı silahların yirmi bin 
Müslüman direnişçiyi donattığını yazdı.

Sultan II. Selim’in çok istediği Kıbrıs kuşatması 
sonunda gerçek oldu. Osmanlı Donanması’nın ta-
şıdığı asker ve silah Kıbrıs kıyılarına indirildi.

Kıbrıs’ın iki önemli kalesi vardı: Lefkoşa ve Ma-
gosa...

1570 Temmuz’unun yirmi ikinci günü Osman-
lılar, Lefkoşa önlerine geldi. Lala Mustafa Paşa or-
duyu denetledi. Yedişer bin kişilik yedi ayrı birlik 
oluşturuldu. Her bir birliği farklı bölgelere yerleştirdi.

Daha sonra İnebahtı Savaşı’nda şehit düşecek 
olan Kaptan-ı Derya Müezzinzade Ali Paşa, yeniçe-
rilikten yetişme olduğu için karada başarılı olur dü-
şüncesiyle kuşatmada görevlendirildi. Piyale Paşa 
ise donanmanın başındaydı. Kıbrıs’a yardım gelme-
mesi için adanın çevresinde önlemler aldı. Donan-
manın büyük bölümü, düşman donanmasını kar-
şılamak için Rodos açıklarında dolaşmaya başladı.

Kuşatma elli bir gün sürdü. Sonunda kale ele ge-
çirildi. Osmanlı güçleri 22 Eylül’de Magosa önlerine 
geldiler. Düşman donanması Meis Adası açıkların-
daydı. Lefkoşa’nın düştüğü haberi gelince, yardım 
için Kıbrıs’a gitmekten vazgeçtiler. Haçlı komutan, 
gemilerini ardına takıp ülkesine döndü.
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Düşman donanmasının dağıldığı anlaşılınca, Pi-
yale Paşa da donanmasıyla gelerek Magosa’nın de-
niz tarafını kapattı. Kale duvarlarını top atışlarıyla 
yıpratmaya başladı.

Kış yaklaşıyordu. Savaş Divanı toplandı. Biraz 
gemi bırakılarak donanmanın İstanbul’a dönme-
sine karar verildi.

Lala Mustafa Paşa, Magosa Kuşatması’na devam 
edecekti. Kaledekilerin uzun süre dayanamayaca-
ğını, saldırıya gerek kalmadan teslim olabilecekle-
rini düşünüyordu.

Ne var ki, hesaplar tutmadı. Donanma İstanbul’a 
gidince, Girit’te yoğun bir çalışma başladı. Venedik 
Amirali Mark Antuvan, yirmi iki gemiyle Girit’te bu-
lunuyordu. Osmanlı Donanması’nın yokluğundan 
yararlanarak 1571 Ocak ayının sonlarında Magosa 
Limanı’na girdi. Asker, silah ve yiyecek indirerek ka-
lenin direncini arttırdı.

Yirmi dört kadırgadan oluşan Osmanlı filosu 
Magosa’dan ayrılmış, Rodos Adası açıklarında do-
laşıyordu. Venedik gemileri üç haftadan daha uzun 
bir süre Magosa açıklarında boy gösterdi. Birçok Os-
manlı ticaret gemisini yağmaladı. İstanbul’dan para 
getiren bir gemiyi de yakaladılar.

Osmanlı Donanması’nın başarısızlığı Sultan II. 
Selim’i hem çok öfkelendirdi hem de çok üzdü.
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Kaptan-ı Derya Müezzinzade Ali Paşa, 1571 
Mart’ında İstanbul’dan yola çıktı. Nisan’da Kıbrıs’a 
geldi. Ardından Vezir Pertev Paşa ayrı bir donanma 
ile İstanbul’dan yola çıktı. İstanbul’daki diğer kadır-
galar asker, silah ve yiyecek yükleyerek Barbaros’un 
oğlu Hasan Paşa ile yola çıkarıldı. Padişah, bütün 
deniz gücünü Kıbrıs’ın alınması için seferber etti.

Kış aylarında Magosa kuşatma altında tutuldu. 
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte saldırılar başladı. 
Kaleyi savunan Venedikli komutanlar teslim ol-
maya karar verdiler. Ağustos başında kaleye beyaz 
bayraklar çekildi.

Kıbrıs artık Osmanlı yönetimindeydi.

Uluç Ali Paşa, bu iki yıl boyunca, Akdeniz’de do-
laşarak korsanlara ve filolara göz açtırmadı. Kıbrıs 
Kuşatması’na destek gönderdi. İspanya’daki Müslü-
manlara yardımcı oldu.”

“Bence bu anlattıkların yeterli…” dedi, Funda Öğ-
retmen. “Bu kadarını yazıya dökseniz bile çok güzel 
olur. İnebahtı Savaşı sonrasına geçelim!”

“O zaman Zeynep Hanımefendi tekrar huzurla-
rınızda olacak, öğretmenim!”

Zeynep yapmacıktan nazlanarak:

“Üf ama Hezarfeeen!” diye bağırdı. Aslında ho-
şuna gitmişti. Hezarfen’le didişerek çalışmayı se-
viyordu. Saçlarını savurarak “Öyleyse o bölüme 
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‘Kaptanlıktan Kaptan-ı Derya’lığa’ başlığını koya-
cağım; ne dersiniz?” diye sordu.

Hezarfen de Zeynep ile didişmeyi en az onun 
kadar seviyordu:

“Neden olmasın? Sen anlatırken ben de biraz 
kestirme fırsatı yakalamış olurum.”

“Ne yani? Ben sizi uyutur gibi mi anlatıyorum?”

“Yok canım! Öyle değil! Sen anlatırken sürekli 
ya Funda Öğretmenimize ya da İshak’a baktığın için 
ilgisizlikten uykum geliyor da o yüzden kestiririm.”

“Ayyy, beyefendi alınmış! Öyle mi yapıyorum 
gerçekten? Yapıyorsam bile nedeni ilgisizlik değil, 
bilmişliğinden çekinmem… Senin karşında konu 
anlatmak kolay değil. Ya yanlış bir şey söyler de He-
zarfen’in diline düşersem korkusu…”

İshak:

“Tabii, Zeynep’in bizden bir korkusu olmaz! Ne 
anlatırsa başımızı sallarız.”

“İşte bir alıngan daha… Funda Öğretmenim! Siz 
bizden yaşça büyük ve daha tecrübelisiniz; bütün 
erkekler böyle kaprisli midir?”

Funda Öğretmen Zeynep’in yüzüne baktı, onun 
gerçekten üzüldüğünü hissetti. Saçlarını okşayarak:

“Zeynepciğim, erkekler çok değer verdikleri ar-
kadaşlarının sözlerine alınırlar. Ne mutlu! Sana o 
kadar değer veriyorlar ki!”
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Zeynep’in yüzünde tomurcuklar açtı, gözleri 
ışıldadı:

“Ah, ben de onlara çok değer veriyorum, öğret-
menim! Onları kardeşlerim gibi severim. Ne bile-
yim, canım bazen evdeki kardeşime takıldığım gibi 
onlara da takılmak istiyor.”

İshak parmağıyla masaya vurarak:

“Arkadaşlığımızı kimse bozamaz bizim!” dedi. 
Sonra ekledi: “Beyoğlu sokakları bu sözümüzü unut-
masın!”

Dördü birden bu sözleri alkışladı.
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Kaptanlıktan Kaptan-ı Derya’lığa

Birkaç gün sonra çalışmak için yeniden toplandık-
larında, Zeynep’in heyecanı yüzünden okunuyordu.

“Hazırladığım bölümü yazıya da döktüm. Oku-
yabilirim de…”

“Anlat Zeynep! Seninle övünüyoruz.”

“Teşekkür ederim, Hezarfen! Her ne kadar alay 
da etsen…”

“Bence şu anda alay yok, Zeynep!” dedi, İshak.  
“Olsa olsa bugün Hezarfen’in iltifat etme günüdür, 
derim.”

Funda Öğretmen:

“Başla Zeynep, benim fazla vaktim yok!” deyince, 
Zeynep anlatmaya başladı:

“O hâlde hatırlatıyorum! İnebahtı yenilgisinden 
sonrasını anlatacaktım…

“Evet, araya başka konular girdi ama tekrar İne-
bahtı’ya döndük. Uluç Ali Paşa, İnebahtı yenilgi-
sinden sonra o yılın ekim ayından aralık ayı başla-
rına kadar yaklaşık seksen kadırgalık donanma ile 
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Akdeniz’de tur atmış. Düşman donanmalarına Müs-
lüman sahillerini yağmalama şansı tanımamış. Aralık 
başlarında İstanbul’a dönüş hazırlıklarına girişmiş. 
İstanbul’da nasıl karşılanacağını merak ediyormuş. 
Kafasında şu düşünceler uçuşuyormuş:

“İnebahtı bizim için açık bir yenilgi… İki yüzü 
aşkın gemimizin yüz elliden fazlası ya batırıldı ya 
da ele geçirildi. Kaptan-ı Derya’mız Müezzinzade 
Ali Paşa şehit düştü. Savaş Divanı kararına uyma-
dım. Divanda söylediğim ama kabul edilmeyen dü-
şüncelerime göre hareket ettim. Gemilerimi, mer-
kez gemilerden ayırdım. Karşımdaki düşmanın sağ 
kanadını ezdim. Merkeze yardıma gidemeden ku-
şatıldım. Kuşatma çemberinden çıktım. İnebahtı’ya 
dönerek kırk gemilik bir donanma ortaya koydum. 
Bu donanma ile sahillerimizi korudum. Buna rağ-
men acaba İstanbul beni suçlar mı?”

Kafasında en çok dolanan soru şuydu:
“Acaba savaş divanı kararlarına neden uymadın 

diyen çıkar mı?”
Sultan II. Selim’in İnebahtı yenilgisine çok üzül-

düğü ve yenilgiye inanmakta güçlük çektiği Uluç Ali 
Paşa’nın da kulağına gelmiş. Sultan II.Selim, babası 
Kanunî Sultan Süleyman döneminde Akdeniz’de ve 
Avrupa’da kazanılan yenilmezlik ünvanının zede-
lendiğini düşünüyormuş. Tez elden bu yenilginin 
yaraları sarılsın istiyormuş.

Birkaç defa başta Sokullu Mehmet Paşa olmak 
üzere devlet yöneticilerini azarlayıcı, sitemli söz-
lerle uyarmış.
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İnebahtı yenilgimizden dolayı Vatikan, Malta, Si-
cilya, Venedik, Almanya, Avusturya ve İspanya gibi 
Avrupa ülkelerinde günlerce coşkulu zafer kutlama-
ları yapılmış. Osmanlılarda ise bu yenilginin neden 
olduğu düşünülmeye başlanmış.

Yaklaşık iki yüz elli yıldır sürekli zafer şenliği 
görmüş olan Osmanlı halkı, bu yenilgiyi hazmede-
miyormuş.

Halkın bu ruh durumunu bilen Uluç Ali, mev-
cut üzüntüyü ortadan kaldırmak, düşmanların daha 
atak, daha saldırgan olmalarını engellemek için iki 
ay gibi kısa bir sürede üstün bir çaba harcamış.

Bu çabalar kendisinden önce İstanbul’a övgü 
olarak ulaşmış.

Ancak yine de Uluç Ali Paşa düşünceliymiş. So-
kullu Mehmet Paşa ile Piyale Paşa’nın araları iyi sa-
yılmazmış. İki paşa da padişahın damatlarıymış. 
Yani bacanaklarmış. Biri denizde diğeri karada üs-
tün başarılar gösterip yükselerek paşa olmuş, fakat 
iki devlet adamı da nedense birbirlerini pek sev-
miyorlarmış.

Uluç Ali, yıllarca Piyale Paşa’nın emrinde çalış-
mış. Araları bu yüzden iyiymiş. İkisi de yetenekli, 
cesur denizcilermiş.

Sokullu Mehmet Paşa ise veziriazam koltuğunda 
oturuyormuş. Devletin iki numarasıymış. Diğer de-
yişle padişahtan sonra gelen en güçlü kişiymiş. -RESİM 7-
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Uluç Ali’nin kafasından şu soru hiç gitmiyormuş:

“Acaba Sokullu Paşa, beni Piyale Paşa’ya yakın-
lığımdan dolayı dışlamak ister mi? Piyale Paşa ile 
elbette yakınlığım var. Birlikte ölümüne çarpışma-
lara girdik. Helallik alıp verdik.”

Osmanlı’nın yirmi milyon kilometrekareyi aşkın 
topraklarının çoğu denizlere ve Hint Okyanusu’na 
açılıyormuş. Kıyıları, adaları ve denizleri sürekli gü-
ven altında tutmanın yolu, güçlü bir donanmaya sa-
hip olmaktan geçiyormuş. Bu nedenle İnebahtı ye-
nilgisiyle Osmanlılar ağır bir yara almış.

Uluç Ali Paşa ‘Kim ne düşünürse düşünsün, kim 
beni kendine yakın ya da uzak bulursa bulsun, ben 
doğru bildiğim yoldan şaşmayacağım!’ diye düşü-
nüyormuş.

Çanakkale Boğazı’nı geçmiş, Marmara Adası ön-
lerinde ilerliyorlarmış,

“Doğru bildiğim yoldan şaşmayacağım!” diye 
mırıldanarak kamarasına girmiş.

Daha İstanbul’a ulaşmadan Kaptan-ı Derya’lık 
görevine getirildiği haberini almış. İstanbul’a Kap-
tan-ı Derya olarak ayak basmış.

Sultan II. Selim’in Kıbrıs’ın fethi sırasındaki bazı 
başarısızlıklara üzüldüğünü zaten söylemiştim. Pa-
dişah, Osmanlı Devleti’nin tüm gücünü Kıbrıs’ı fet-
hetmek üzere seferber etmiş. Fetihten sonra rahatla-
mış. Ancak İnebahtı yenilgisi onu derin bir üzüntüye 
sürüklemiş. Düşüncelere dalmış:



73

“Babam Kanunî Sultan Süleyman böyle bir ye-
nilgi karşısında ne yapardı? Avrupalıların Muhteşem 
Süleyman dediği babam, birçok yöneticiyi gözünü 
kırpmadan cezalandırırdı. Öyle ki, kardeşlerimi bile 
cezalandırmaktan çekinmemişti. Ağabeyim Mustafa 
ve kardeşim Bayezid yapmış olduklarından dolayı 
ağır cezalar aldılar.”

Padişahın Sokullu Mehmet Paşa’yı çok sevdiği 
söylenemezmiş. Ama Sokullu, padişah ve kardeşi Ba-
yezid taht kavgasına giriştiklerinde padişahı doğru 
yönlendirmiş ve hanedanlık tahtına çıkmasını sağ-
lamış. Devlet işleri için yoğun çaba harcıyormuş. 
Devlet adamları üstünde ağırlığı varmış. Özellikle 
de yeniçeriler üstünde… Bu yüzden onu görevden 
almayı düşünmüyormuş.

Babası Kanunî, 1566’da Macaristan Seferi’nde 
Zigetvar Kalesi önünde vefat edince, Sokullu Paşa 
Sultan Süleyman’ın vefatını kırk sekiz gün gizlemiş. 
Selim’e babasının vefat ettiği haberini göndermiş. 
Tahta çıkması için gereken hazırlıkları yaptırmış. Edir-
ne’de gizlice hanedanlık tahtına oturmasını sağlamış.

Devlet yöneticileri, padişahlar değiştiğinde gö-
revlerinden alınabilirmiş. Padişah olan şehzadeler, 
göreve gelince uygun gördükleri kişileri yeniden 
atar, ya da görevden alırmış.

Sokullu, Bayezid yerine Selim’in padişah ol-
masıyla yeniden veziriazam olmuş. Böylece göre-
vinde kalıp çalışmalarına devam edebilmiş. Ayrıca 
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damadıymış. Güçlü bir kişiliği varmış. Yeniçeriler 
üzerinde olsun, sipahiler üzerinde olsun, sözü ge-
çiyormuş. Bir süre Kaptan-ı Derya’lık yaptığından 
ötürü, donanmayı yönetenleri de tanıyormuş.

Fakat Sultan II. Selim tüm ipleri onun eline bı-
rakmak istemiyormuş.

‘Sokullu, iyi bir devlet adamı. İyi olmasına rağ-
men hata yapabilir. Bu büyük devleti yönetmek zor-
dur. Yanına birisini görevlendireyim. Bu işe en uy-
gun kişi damadım Piyale Paşa...’

Bu yüzden Piyale Paşa’yı üçüncü vezir yapmış. 
Sultan II. Selim birkaç gündür Uluç Ali Paşa’nın hu-
zuruna gelmesini bekliyormuş. Onu dinleyecek, İne-
bahtı bozgununun gerekçelerini, savaşı yaşayan pa-
şasının ağzından duyacakmış. Makamına oturmuş. 
Rahat tavırları vezirlere güven veriyormuş. Beden 
dilinin anlattıkları şu şekilde özetlenebilirmiş:

“Evet, donanmamız yenildi. Bu yenilgi, henüz her 
şeyin bittiği anlamına gelmez. Üzüldüm elbet... Ama 
bu yenilgi Osmanlı’yı değil yıkmak, sarsamaz bile... 
Gerekenler yapılacak, İnebahtı’nın öcü alınacak!”

Uluç Ali Paşa padişahın huzuruna alınınca, Di-
van-ı Hümayun’daki vezirler kıpırdanmışlar.

Padişah, Kaptan-ı Derya Uluç Ali’yi dikkatle süz-
müş. Ortada elle tutulur yoğunlukta bir gerginlik var-
mış. Divan üyeleri olup bitenler hakkında bilgi sahi-
biymiş. Ancak bilgileri, duyduklarına dayanıyormuş. 



75

Şimdi ise olup bitenlere bizzat tanık olan büyük kap-
tan, karşılarındaymış. Anlatacakları, başta Sokullu 
olmak üzere bazılarını rahatsız edebilir, bazıları ise 
görevden alınabilirmiş.

Padişah:

“Senden memnunuz, paşa!” diye başlamış. Sonra 
da şöyle devam etmiş: “Allah da senden memnun 
olsun! Başarılarını duyduk. Yaptıklarınızla iftihar 
ederiz. Donanmamızın merkezi ve sağ kanadı yok 
olmuştur. Kaptan-ı Derya’mız, binlerce subay ve as-
kerimiz şehit olmuştur. Paşa, işittiklerimiz ne derece 
doğrudur? Bir de senden duyup gerçeği olduğu gibi 
öğrenmek isteriz. Anlatasın!”

Veziriazam Sokullu Mehmet Paşa tedirginliğini 
gizlemeye uğraşıyor, gülümseyerek diğer vezirlere 
kendinden emin olduğu izlenimini vermeye çalışı-
yormuş. Ne var ki, bunda yeterince başarılı olamı-
yormuş. Düşünceli olduğu her hâlinden belliymiş.

“Uluç Paşa’nın konuşacakları beni güç durumda 
bırakabilir. Bunu divan üyelerinden bilmeyen yok... 
Kaptan-ı Derya Müezzinzade ile aramızın açık ol-
duğunu dünya âlem biliyor. Ama paşaya yine de ya-
zık oldu. Sonu böyle olsun istemezdim” diye için-
den düşünmüş.

O bunları aklından geçirirken divandakilerin 
çoğu da şöyle düşünüyormuş:
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“Uluç Ali Paşa’nın söyleyecekleri çok önemli… 
Piyale Paşa, Sokullu’yu göz hapsinde tutuyor olmalı. 
Sultanımız, Uluç Ali’yi dinledikten sonra mührü geri 
alabilir.  Bu da Sokullu’nun sonu demek olur.”

Sultan II. Selim, sakallarını sıvazlayarak Sokul-
lu’ya bakmış:

“Sokullu, iyi bir devlet adamı ve paşasın.  Göre-
vinde kalmak istemeni de anlıyorum. Devletin de-
vamı için bazen tedbir almak, biz sultanlara düşer,” 
diye düşünmüş. Uluç Ali Paşa konuşmaya hazırla-
nınca ilgi de doruğa çıkmış.

“Padişahım, benim başarılı olmamın sözünü et-
mek bile beni üzer. Çünkü donanmamızın kaybı bü-
yüktür. Bu kayıp düşmanlarımızı güldürmüş, Üm-
met-i İslam’ı, Devlet-i Âl-i Osman’ın yüce padişahını 
üzüntüye boğmuştur. Dilerdik ki, size zafer suna-
lım. Dilerdik ki, yenilen kâfir komutanı olsun. Ol-
madı. Allah bize zaferi nasip etmedi. Merkez filo-
muz ile sağ kanat filomuzu kaybettik. Ben de kayıp 
verdim. Filomdan sadece yirmi kadar kadırga kur-
tarabildim. İnebahtı’ya sığınanlarla kırk gemimiz 
oldu. Limanlardan topladıklarımla seksen gemilik 
bir donanma oluşturdum. Bu donanma ile iki aydır 
Akdeniz’de güvenliği sağlamaktayız.”

“Kısa kesme paşa! Harp Divanı’nda neler konuş-
tunuz? Nasıl bir plan yaptınız? Eksiğiniz gediğiniz 
neydi? Savaşa nasıl tutuştunuz? Nasıl oldu da Al-
lah aşkına tutuştuğunuz savaşı kaybettiniz? Bir bir 
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anlat!” Sultan II. Selim, Sokullu’ya kısa bir bakış at-
mış ve şöyle tembih etmiş: “Hatası, eksiği olan varsa, 
ortaya çıksın! Tedbir ne ise alınsın!”

Sokullu’nun şakak kasları belli belirsiz seyirmiş. 
“Acaba padişah bu kısa bakışla beni suçlu mu ilan 
ediyor?” diye düşünmüş.

Uluç Ali, “Padişahım!” diyerek yeniden söze 
girmiş. “Kaptan-ı Derya’mız Müezzinzade Ali Paşa 
düşmanla karşı karşıya gelmemizi, onlara cepheden 
saldırmamızı, rampa rampaya gelip önce düşma-
nın komuta merkezini yok etmemizi, sonra da do-
nanmanın geri kalanını teslim almamızı teklif etti. 
Ona kendi görüşümü söyledim. “Açık denize çıka-
lım! Düşmanın kadırgası da, topçu mavnası ve ağır 
toplu kalyonları da çoktur. Bizim ise eksiklerimiz 
vardır. Bu yüzden düşman da kalabalık oluşuna, top 
üstünlüğüne güvenerek merkeze şiddetle saldırmayı 
planlayacaktır. Biz yanlara açılarak mavnaların top 
atışından kurtulalım, onlara yanlardan ve eğer başa-
rabilirsek arkadan saldıralım. Zafer bize ancak böyle 
nasip olur” dedim. Başkumandanımız Pertev Paşa 
bana hak verdi. Birçok kaptan, beylerbeyi de öyle... 
Ancak Müezzinzade Ali Paşa’mız, Allah rahmet ey-
lesin, din ve devlet uğruna şehidimizdir; kendi gö-
rüşünde ısrar etti. Savaş Divanı, Ali Paşa’nın dediği 
gibi karar aldı. Bana sol kanat filosuna komuta et-
mek düştü.
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Komutan gemilerindeki sancak, fener ve flama-
ları kaldıralım ve karşılaşacağımız düşman, komutan 
gemisi hangisidir bilemesin dedim. Ali Paşa bunu 
da kabul etmedi. Gemilerimiz cepheden ilerlemeye 
başlayınca, düşman mavnalarından top atışları baş-
ladı. Birçok kadırgamız daha savaşa tutuşamadan 
heder oldu. Ben cepheden değil, yana açılarak, yan-
lardan ve arkadan saldırmanın uygun olacağına ka-
rar verdim. Kaptan-ı Derya’nın emirlerine karşı ge-
lerek açılmaya başladım. Ben açıldıkça düşmanın 
sağ kanadı da arkalarına sarkmayayım diye açıldı. 
Benim istediğim de tam olarak buydu. Düşmanın 
sağ kanadını seri manevralarla çember içine alarak 
ezdik. Merkezimiz zor durumdaydı. Kaptan-ı Der-
ya’nın gemisi elden gitmiş, diğer gemiler de yanı-
yor ve batıyordu. Merkeze desteğe gitmeye yönel-
diğimizde düşmanın yardımcı birlikleri önümüzü 
kesti. Uzun süre savaşıp onları da alt ettik. Bu arada 
sağ kanadımız ve merkezimiz yenilmiş, dağılmış ve 
binlerce levendimiz şehit düşmüştü. Merkezde bat-
mamış kadırgalarımıza birer birer düşman bayrak-
ları çekiliyordu. Don Juan, merkezdeki birçok gemi-
siyle üstümüze geldi. Bu kadar çok gemi ve sayıca 
kat kat üstün askerle başa çıkamayacağımızı anla-
yınca, ele geçirip yedeğimize aldığımız düşman ge-
milerini bıraktım. Saldırı yapacakmış gibi davranıp 
ansızın çekilme emri verdim. Gemilerimiz çembere 
girmeden açıldılar. Savaş alanından ayrıldık. Düşman 
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arkamızdan gelmedi. Sebebine gelince, bize yakın 
gemilerin çoğu zarar görmüştü. Sağlam olan gemi-
lerin zarar görmüş olan gemileri geçmesi gereki-
yordu. Bizi yakalamaya çalışmaktansa yakaladıkla-
rını yağmalamak onlara daha cazip geldi. Düşman 
zafer sarhoşluğuna kapılmış, o anda zaferlerini kut-
lamaya başlamıştı. İnebahtı’ya uğradım. Limanları-
mızı dolaştım. Topladığım gemilerle bir donanma 
hazırlayıp güvenliğimizi sağladıktan sonra fermanı-
nız üzere huzurunuza geldim, Sultanım!”

Sultan II. Selim, Sokullu Mehmet Paşa’ya bak-
mış, bakmış…

Ortalık tam bir sessizliğe bürünmüş. Sessizlik 
sanki donmuş, buz olmuş. Vezirlerin çoğu padişah 
tarafından hesap sorulacağını ve Uluç Ali Paşa’nın 
da Sokullu’yu eleştireceğini zannetmişler. O ise eleş-
tirilerini yalnızca Kaptan-ı Derya ile sınırlı tutmuş. 
Oysa gemilerin askerî ve mühimmat eksiklerinden 
söz etmiş. Bu söze bir iki cümle daha ekleyiverse, 
Sokullu Mehmet Paşa’nın başı derde girecekmiş. 
Acaba padişah, bu bakışlarıyla Sokullu’yu cezalan-
dırmayı mı düşünüyormuş? Neden olmasın?

Şehit olan Ali Paşa’yı Kaptan-ı Derya yapan So-
kullu’ymuş. Hep karada savaşmış bir yeniçeri pa-
şasına donanma teslim etmekle elbette doğru yap-
mamış. Verilen kararın doğru olmadığı, alınan ağır 
yenilgi ile görülmüş. -RESİM 8-

Sultan, buz kesmiş sessizliği bozmuş:
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“Sokullu Paşa!” diye seslenmiş, “Şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyoruz.”

Divan üyeleri hep bir ağızdan “Âmin!” diye mı-
rıldanmışlar. Sultan, acaba Sokullu’yu suçlayacak 
mı? Çoğunluk suçlayacağına inanıyormuş. Padi-
şah devam etmiş:

“Bu işte nice tedbirsizlik vardır, anla! Suçlu bul-
duklarının cezasını elbet ver! Tez yeni bir donanma 
hazırlana! Her tedbir alına! Osmanlı’nın alnına sü-
rülen bu leke bir an önce temizlene!”

Genel manada divan üyelerinin düşünceleri So-
kullu’nun suçlandığı yönündeymiş. Sokullu da aynı 
kanaate kapılmış. Ne var ki, padişah onu gözden 
çıkarmamış. Bu kadar büyük bir yenilgiden sonra, 
devlet geleneği gereği, bir büyüğün cezalandırıl-
ması gerekiyormuş. Ama beklenen olmamış. Padi-
şah, Sokullu Paşa’yı cezalandırma vaktini şimdilik 
uygun bulmamış.

Her neyse… Sokullu sahip olduğu rütbeyi ko-
rumuş.

Bazı vezirler padişahtan cesaret bulsalar ko-
nuşacaklarmış. Vezirler arasında Sokullu’yu seven 
kadar sevmeyen de varmış. Sevenlerin de bu hissi-
yatlarında ne kadar samimi oldukları bilinmezmiş.

Sokullu çevresini kısık gözleriyle süzmüş:

“Ferman padişahımızındır!” demiş. “Gereği neyse 
en iyisi, en kısa zamanda yapılacaktır.”
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Padişah Sokullu’yu tekrar yetkilendirerek:

“Suçlu bulduklarının cezasını elbet ver!” demiş.

Bu söz Sokullu’yu aklamakla kalmıyor, ona iste-
diği kişiyi işaret ederek ‘Sen de suçlusun!’ deme fır-
satı veriyormuş. Öyleyse, şu anda en iyisi, Sokullu 
hakkındaki olumsuz düşüncelere son vermekmiş.

Divan üyeleri toplantının bittiğini sanarak çeki-
lebilirsiniz işaretini beklemeye başlamışlar. Padişah 
Uluç Ali Paşa’ya sormuş:

“Paşa, adından memnun musun?”

“Beni tanıyanlar bu adla tanırlar, Sultanım!”

“Ali’ye diyeceğim yok. Ama Uluç’a gelince… Bu 
adı sana yakıştıramadık. Bence sen Uluç Ali değil, 
Kılıç Ali olmalısın. Ne dersin?”

“Siz nasıl ferman buyurursanız, Sultanım!”

Padişah, divan üyelerine dönmüş:

“Ne dersiniz?”

Divan üyeleri hep birden onaylamışlar:

“Güzel düşündünüz, padişahım! Yakışanı budur.”
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Kısa Sürede Yeni Bir Donanma

Funda Öğretmen, dinlediklerinden memnun 
kalmıştı.

“Teşekkür ederim, Zeynep!” dedi. “Sunumun 
gayet güzeldi. Aynısını mı yazdın?”

“Hemen hemen aynısı öğretmenim!”

“Sende neler var Hezarfen?”

Hezarfen elini salladı:

“Bende, ohooo!.. Maydanozlar, köfteler... Daha 
neler var neler!”

Zeynep peşin hükümlüydü:

“Böyle dediğine göre kesin hazırlanmadın.”

“Yanıldınız küçük hanım! Anlatacağım konuya 
başlık bile koydum. Lütfen gökyüzüne şöylece bir 
bakalım! İşaret fişeğimle yazıyorum: Kaptan-ı Derya 
Kılıç Ali Paşa…

Ertesi gün, Beyoğlu Anadolu Kız Lisesi’nin üst 
katında toplandılar.
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“Kaptan-ı Derya’lık kolay iş değildir ve oldukça 
zordur. Ben kendimden bilirim…”

“Öğretmenim, Hezarfen’i kaybediyoruz!” dedi, 
Zeynep.

“Nasıl yani?”

“Tarihe öyle dalmış ki! Kendini XVI. Yüzyıl de-
nizcisi sanıyor.”

Hezarfen boynunu büktü:

“Öğretmenim! Gelirken çöp konteynerlerinin 
düşman kalyonları olduğunu hayal ederek elimdeki 
kılıçla onlara saldırır gibi yapmıştım. Kılıç dediğim, 
evin önünde bulduğum bir dal parçası… Kalyon da 
ne kalyon ama! Zeynep yaptığım şakayı ciddiye almış. 
Espri gücüyle zekâ arasında sıkı bir ilişki olduğunu 
okumuştum. Acaba zekâyı kullanmama ile espriyi 
yanlış anlama arasında da sıkı bir ilişki var mıdır?”

Zeynep zekâ parıldayan gözleriyle Hezarfen’i 
baştan aşağı süzdü:

“Sululuk ile espri gücü arasında herhangi bir 
ilişki var mı? Bence önce bunu araştırmalı!”

İshak:

“Vayyy! Bu ne yaman atıştı, Zeynep! Tam on iki-
den…

Zeynep gururla gülümsedi:

“İshak! Böyle küçük bir hedefi on ikiden vurmanın 
da bir önemi yok! Hedef dediğin, vurduğuna değecek!”
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Hezarfen kendinden emin, hoşgörülü ve sevimli 
kişiliğiyle cevap verdi:

“Oh, çok rahatladım. Zeynep’in kendini iyi his-
setmesini sağlamak bana da çok iyi geliyor. Malum, 
sıkı arkadaşlar olarak birbirimize kol kanat germeli 
ve birbirimizi korumalıyız.”

“Hezarfenciğim, konuya döner misin?” diye 
uyardı, Funda Öğretmen. “Bu kadarı hepimize yetti.”

“Madem öyle diyorsunuz, ben de anlatacak ol-
duğum konuya geçeyim. Nerede kalmıştık, hah, evet! 
Efendim, Kılıç Ali Paşa, Haliç Tersanesi’ndeki Kap-
tan-ı Derya’lık makamına geldi. Görevinin çok ağır 
olduğunu biliyordu. Yirmi milyon kilometrekareyi 
aşan yüzölçümüyle, dünyanın en büyük imparator-
luğunun, on binlerce kilometre uzunluğundaki kı-
yılarını koruyacak, düşman filolarına ve korsanlara 
göz açtırmayacak… Az iş değil doğrusu…”

“Hezarfen, Zeynep olayları geçmiş zaman ekiyle 
anlattı. Sen ise Kılıç Ali Paşa’nın yanı başındaymış-
sın gibi anlatıyorsun.”

“İshakçığım, Zeynep tarihî olayları masal zan-
nettiği için geçmiş zaman ekiyle anlattı. Masallar 
öyle anlatılır ya! Biz tarihin ne olduğunu biliriz, öhö-
höö, bu nedenle de tarihsel olayları en ciddi fiil kip-
leriyle anlatırız.”

İshak:
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“Vaaayyy! Bu kez de Hezarfen… Bravo! Ne atıştı 
ama!”

Funda Öğretmen araya girdi:

“İshak, sen de basket sayan sayıcılar gibi bir türlü 
bundan vazgeçemiyorsun. Bari sen de bir şey at da 
nereye kadar atıyorsun, görelim!”

Zeynep hafif kırgın:

“Bırakın öğretmenim, bu bir arkadaş dayanış-
ması…”

Funda Öğretmen:

“Yok canım! Daha neler…

Zeynep birden neşelenerek:

“Öğretmenim, bırakalım dayanışma yapsınlar!” 
dedi. “Nereye kadar devam edecek görelim! Birbi-
rine sataşmadan duramayan arkadaşları az görme-
dik. Haydi Hezarfen! İstediğin şekilde anlat! Yeter 
ki çok fazla detay olmasın. Hazırlanmışsın, belli...”

“Teşekkür ederim Zeynep! Bugün acayip iltifat-
kârsın! İşte, hemen konuya dönüyorum: On bin-
lerce kilometre uzunluğundaki kıyılarını korumak, 
düşman filolarına ve korsanlara göz açtırmamak… 
Bunun için güçlü ve çok sayıda kadırgaya ve gemiye 
ihtiyaç var. Ama gelin görün ki, ellerindeki kadırga-
lar yüzü bulmuyor. En az iki yüz elli kadırga ve bu 
kadırgalara destek gemileri de gerekli.”

Kılıç Ali Paşa’mızı aldı bir düşünce:
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‘Bu kadar geminin hazırlanması çok uzun zaman 
alır. İş gemiyle bitmiyor. Demirleri, topları, yelken-
leri, halatları… Bunlar da var. Vay benim kara bahtım, 
kör talihim! Vay ben başımı hangi taşlara çalayım!’

“Cıvıtma Hezarfen! Koskoca paşa bunları düşü-
nür de dile getirir mi?”

“Elbette demez, öğretmenim! Ama ben ne Zey-
nep gibi masal diliyle ne de Tarihçi Herodot gibi so-
ğuk bir dille anlatabilirim. İkisi arasında bir anlatım 
tarzı benimsemek yanlış mı olur? Baksanıza, Zey-
nep hemen cıvıklığıma verdi. Hâlbuki insanın için-
den neler geçtiğini hayal edebilmek lazım. Neyse, 
ben yine sabredip anlatmaya devam edeyim.

Kılıç Ali Paşa, Tersane-i Âmire’deki yöneticiler ve 
kaptanlarla toplantı yaptı. Toplantıda karamsarlığını 
gizlemeye çalışsa da bunu önleyemediği çok belli 
oluyordu. Son birkaç yılda olan biteni şöyle özetledi:

“Malta Donanması’nı bozduk. Kıbrıs’ı Venedik-
lilerden aldık. Doğu Akdeniz’de güvenliği sağladık. 
İspanyollardan Tunus’u aldık. Tunuslu Müslüman 
kardeşlerimizi rahata erdirdik. İspanya’daki Endü-
lüs Müslümanlarına yardım ettik, dayanma güçle-
rini arttırdık. Bunlara karşılık bizden zarar gören 
Hristiyan ülkeler boş durmadılar. Papa’nın maddi 
ve manevi destekleriyle Malta, Sicilya, Venedik, Va-
tikan, İspanya, Portekiz ve Alman güçlerini birleştir-
diler. Tek vücut olarak üstümüze geldiler. Bizler ise 
hem asker, hem silah ve hem de gemi sayısı olarak 
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yeterli değildik. Çekilip bekleyebilirdik. Düşman do-
nanmaları birbirinden ayrılıp ülkelerine dönerken 
onları avlayabilirdik. Olmadı. Şimdi donanmamız 
iyice zayıflamış durumda... Koruyacağımız kıyıla-
rın sınırlarını düşünürseniz, elimizdeki donanma-
nın yetersizliği aşikârdır. Sözün özü, gemi gerekli... 
Gemilere donatım gerekli... Zor durumdayız. Söy-
leyin tedbir nedir?”

Tersane-i Âmire’nin Kadırga Baş Mimarı Mustafa 
Ağa söz aldı. Yetmiş yaşlarında, sağlıklı bir insandı. 
Duruşu ve bakışları karşısındakine güven veriyordu:

“Kaptan-ı Derya’lığınız hayırlara vesile olsun pa-
şam!” dedi. “İnşallah kısa zamanda donanmamızı ye-
niler, padişah efendimizin, Ümmet-i Muhammed’in 
yüzünü güldürürüz. Tedbir nedir dediniz, Baş Mi-
mar olarak tedbiri söyleyeyim: Tersanemizi Has-
köy’e doğru büyütmeliyiz. Yeni gözler yapmalıyız. 
Çalışan sayısını arttırmalıyız. Kış aylarına girdik. İs-
tediğimiz kadar göz yapar, yeterince işçi toplamakla 
birlikte, gerekli araç ve gereçleri temin edebilirsek 
günde bir, bilemediniz bir buçuk kadırga ve mavna 
yapabiliriz. Şu anda ocak ayındayız. Bu hesaba göre 
mayıs sonunda yüz seksen gemiyi denize indiririz.”

Kılıç Ali Paşa, Mustafa Ağa’ya çatılmış kaşlarla 
baktı. Duyduklarına inanamadığı belliydi.

“Aklın başında mı Ağa? Beş ayda yüz seksen 
gemi… Olacak iş midir?”
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“Olacak iştir, paşam! Yeter ki dediğim gibi işe 
koyulalım.”

Kılıç Ali Paşa, Mustafa Ağa’nın dediğinde ısrar 
etmesine biraz daha bozuldu. Ama Ağa’yı ustaların 
önünde azarlamak istemedi. Bir öğretici gibi:

“Bakasın Ağa!” dedi, “Dünyada beş ayda yüz sek-
sen gemi yapacak bir ülke daha yoktur. Dünyada iki 
büyük tersane var: Biri Venedik Tersanesi, biri de 
bizim Haliç Tersanesi… Bu ayarda bir üçüncü ter-
sane yok. Ne Venedikliler ne de biz beş ayda bu ka-
dar gemiyi denize indiremeyiz.”

Mustafa Ağa çok inandırıcı bir üslupla konuşsa 
da, Kılıç Ali Paşa tam anlamıyla ikna olamıyordu. 
Buna rağmen Ağa’nın dediklerini yapmaktan başka 
çözüm de görünmüyordu.

Kılıç Ali Paşa kısa bir süre sonra Sokullu Meh-
met Paşa’nın makamına çıktı. Durumu görüşecekti. 
Sokullu onu huzura aldırttı. Huzurda Venedik El-
çisi başta olmak üzere, İnebahtı Savaşı’na katılan 
diğer ülkelerin elçileri de vardı. Paşa, Venedik elçi-
sine dönerek:

“Bakasınız!” dedi, “Sizinle bir savaş yaptık. Ge-
milerimizin çoğunu batırdınız. Günlerce, haftalarca 
şenlik yaptınız. Ama unutmayın: Biz sizden Kıbrıs’ı 
aldık. Kolunuzu kestik. Siz bizim donanmamızın 
çoğunu batırdınız. Sakalımızı kestiniz. Kesilen sa-
kal daha gür çıkar ama kesilen kol yerine takılamaz. 
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Zannetmeyin ki Osmanlı, düşmanlarında ahını bı-
rakır. Tersanelerimiz harıl harıl çalışıyor. İşte yenil-
mez kaptanımız Kılıç Ali Paşa, donanmanın başına 
geçti. Osmanlı’ya dostluk edenler rahata ermiştir. 
Düşmanlık edenler bir daha düşünsün!”

Elçiler gittikten sonra Kılıç Ali Paşa, Tersane-i 
Âmire’deki çalışmaları anlattı. Mustafa Ağa’dan söz 
etti. Onun hayal kurduğunu dile getirdi.

Sokullu:

“Mustafa Ağa’ya güven paşa!” dedi. “Ne dese 
doğrudur ve içinde hayal yoktur. Dedi ise yapar.”

“Ama paşam, bunca geminin demiri, çivisi, ha-
latı, yelkeni, topu, barutu, yiyeceği, içeceği…”

“Korkma paşa, Osmanlı’nın gücü çok büyüktür. 
İhtiyacın olan tüm mühimmatlar zamanında emrine 
verilecektir. Mustafa Ağa denizlerin mimarıdır. Sinan 
Ağa da karaların... İkisi arkadaştır. Kardeş gibidirler. 
Sinan Ağa nasıl büyük işler başardıysa, evelallah, 
Mustafa Ağa da gemicilikte büyük işler başaran bir 
mimardır. Bilirsin, ben de Kaptan-ı Derya’lık yap-
tım. Ağa’yı o zamandan tanır, severim. Yarın tersane 
günü... Geldiğimde etraflıca görüşürüz.”

Veziriazamlar haftada bir gün, genellikle pazar-
tesi ya da salı günleri tersane teftişine gider, çalış-
maları denetlerdi.

Ertesi gün Sokullu, Haliç Tersanesi’ne geldi. Mus-
tafa Ağa’ya iltifatlar etti. Başarılarını övdü. Sonra:
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“Ağa, Kılıç Ali Paşa’mıza beş ayda yüz seksen ka-
dırga ve gemi sözü vermişsin. Doğru mudur?”

“Doğrudur, paşam! Sözümüz üzere çalışmalara 
başladık. Hasköy’e doğru tersanemize bir tersane 
daha ekleriz.”

“Sana inanıyorum, Ağa! Yalnız Ali Paşa’nın kay-
gıları vardır.”

“Bilirim, paşam! Allah’ın izniyle o kaygıları kısa 
zamanda gidereceğiz.”

“Paşamız der ki, bu kadar gemi, bu kadar ge-
miye halat, demir, çivi, top… Nasıl yetişir. De baka-
lım, nasıl yetişir? Ki yetişsin isteriz.”

“Sözümüz üzre yetişir, paşam! Yeter ki malzeme 
noksanımız olmasın.”

Sokullu’nun yüzünde bir öfke ifadesi belirdi, 
sonra sakinleşerek:

“Mustafa Ağa, paşamız ne kadar derse, o kadar 
gemi yapıla, donatıla! Tez yapıla, tez donatıla! Os-
manlı’nın gücü isteyeceğinizden daha fazlasına ye-
ter. Siz yeter ki isteyin! Gemilerin demirlerini ve çivi-
lerini gümüşten, halatlarını ibrişimden, yelkenlerini 
atlastan yaptıralım.” Kılıç Ali’ye döndü: “Paşa, olmaz, 
yetişmez diye düşünme! Söyle, kaç gemilik donanma 
istiyorsun? Bahar sonu elinde olur inşallah.”

“Ben iki yüz elli gemiden oluşan bir donanma 
yeter diyorum, paşam! Bunu size arz etmiştim. Zaten 
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elimizde olanlar da var. Kışın onları da bakımdan 
geçiririz. Yüz seksen gemi ile denizleri denetleriz.”

“İşittin Mustafa Ağa! Gayret senden, destek biz-
den... Amele, usta, kalfa, mahkûm, esir, para, mal-
zeme, kereste, halat, çivi, demir, yelken bezi, top… 
Ne istersen, ne kadar istersen fazlasıyla verelim. Sen 
de donanmayı bize bir hazır et! Fazlası ola, eksiği ol-
maya! Böyle biline ve dahi yapıla!”

“İnşallah, paşam! Yeni kadırgaları Ali Paşa’mı-
zın istediği gibi planlıyoruz. Gövdeler gözlerde ha-
zırlanıyor.”

“Hele bize de anlatın! Kadırgalardan istediğiniz 
nedir Ali Paşa?”

Kılıç Ali Paşa, kalyonlardan söz etti. Kalyon-
lar kadırgalara göre çok büyüktü. Yelkenle ilerli-
yordu. Üç katlıydı. Yaklaşık bin savaşçı taşıyabili-
yordu. Daha büyük toplarla donatılıyor, daha fazla 
atış yapılabiliyordu.

Kalyonlar, okyanusları aşmakta kullanılan, yük 
amacıyla kullanıldığında çok yük taşıyan gemilerdi. 
Bu yüzden İspanya, Venedik, Portekiz ve İngiltere gi-
derek Amerika, Çin ve Hindistan’la ticareti bu ge-
milerle geliştiriyordu. Okyanuslarda yüzen kalyon 
sayısı her geçen gün artıyordu. Bu yüzden kadırga-
dan kalyona doğru yönelmeye başlama zamanı Os-
manlı için de gelmiş, hatta geçiyordu.

Bu konuda derin ve tartışmalı bir sohbete daldı-
lar. Biri Kaptan-ı Derya’lık da yapmış olan veziriazam, 
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biri kadırga baş mimarı, bir diğeri de deniz kurdu 
olunca, tartışmalı sohbet uzadıkça uzadı.

* * *

Mustafa Ağa sözünde durdu. Dediği sürede ge-
mileri Kılıç Ali Paşa’ya teslim etti.

1572 Haziran’ından itibaren Osmanlı, Akde-
niz’deki eski deniz gücüne ulaştı. Gerek düşman do-
nanmalarını, gerekse düşman korsanlarını sindirdi.

Kılıç Ali Paşa, sınırları korumada anaç bir hindi 
gibiydi. Yavrularına gelebilecek bir saldırı, bir teh-
like sezdi mi anında kabarıyordu. Donanmanın ye-
niden yapılması, Kılıç Ali Paşa’nın Akdeniz’de kim-
seye göz açtırmaması dolayısıyla, karşısında daha 
birkaç yıl önce bir araya gelip Haçlı Donanması’nı 
oluşturan ülkeler Osmanlılarla iyi geçinme yolları 
aramaya başladılar. Uslanmaz düşman Venedikliler 
1774’e doğru yeni bir anlaşma teklif ettiler.

Takip eden yıllarda paşa, ilgisinin önemli bir bö-
lümünü Kızıldeniz’e ve açıklarına yöneltti. Bunda da 
haklıydı. Oralarda büyük bir canlanma vardı. Bu can-
lanma zaman zaman çatışmalara da yol açıyordu. 
Bunun sebeplerini anlamak için biraz geriye doğru 
gitmekte fayda var. Tarih boyunca yüksek değerdeki 
ticaret malları, ya her dönemde değerini korumuş 
ya da bir dönem değerliyken takip eden dönemlerde 
önemini ve değerini yitirmişti. Altın, ipek, baharat, 
her dönem değerini koruyan ticari malzemelerdi.

Bu malzemeleri almak ve satmak her dönem 
için kazanmak demekti.
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1500’lü yılların başında ve ilk çeyreğinde Ame-
rika’ya gidildi. Hindistan’dan alınan değerli malze-
meler artık okyanuslarda gemilerle taşınmaya baş-
lamıştı. Gemi taşımacılığı daha kârlıydı. Kalabalık 
insan ve hayvandan oluşan, maliyeti yüksek kara 
kervanlarının yerini gemiler almaya başladı. Yol ma-
liyeti büyük ölçüde aşağıya çekildi.

1550’lere kadar Çin ve Hindistan’dan gelen ge-
miler, Kızıldeniz’den Süveyş’e ulaşıyor, orada limana 
indirilen malzemeler develerle İskenderiye’ye taşı-
nıyor, yeniden gemilerle İstanbul’a ve değişik Av-
rupa ülkelerine dağıtılıyordu.

Ali Paşa’nın Kaptan-ı Derya’lığa başladığı 1572’ler-
den sonra özellikle Portekizliler, Kızıldeniz açıkla-
rında Osmanlı gemilerine ve tüccarlarına zarar ver-
meye başladılar. Süveyş’te Osmanlılara ticaretlerinden 
pay vermek istemiyor, Afrika’yı dolaşarak Portekiz’e 
ulaşmayı hedefliyorlardı. Bunun için gemilerinin tatlı 
su, yiyecek ve bakım ihtiyaçlarını karşılayacakları 
limanlar gerekliydi. Bu yüzden Portekiz kalyonları 
Yemen’de, Somali’de ve Osmanlı sınırları dışındaki 
Güney ve Batı Afrika ülkelerinde kaleler kurabile-
cekleri sahil topraklarını ele geçirmeye başladılar.”

“Bu kadar derin tarih bilgilerine dalmasak…” 
dedi, Funda Öğretmen.

Hezarfen, Zeynep’e sordu:

“Sen ne düşünüyorsun Zeynep?”

“Öğretmenim haklı... Tarih kitabı mı yazıyoruz?”
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“Dedem şöyle demişti: Üç kişiden ikisi aynı şeyi 
söylüyorsa, üçüncüsü biraz düşünmeli…”

İshak hemen atıldı:

“Beni saymıyor musun?”

“Haa, doğru ya! Sen de varsın.”

Funda Öğretmen gülümsedi. Üçünün de çekiş-
meleri, didişmeleri hoşuna gidiyordu.

“İshak unutulur mu? Hatta onu iki kişi bile sa-
yabilirsin.”

Hezarfen de İshak’ın gönlünü aldı:

“Düzeltiyorum, dedem derdi ki, beş kişiden dördü 
aynı şeyi söylüyorsa, üçüncüsü biraz düşünmeli…”

“Ama biz beş kişi değiliz ki! Dört kişiyiz.”

Uyaran Zeynep’ti. Hezarfen gayet doğal bir sesle 
açıkladı:

“Öğretmenimiz İshak’ı iki kişi sayabileceğimizi 
söyledi ya! Sen, ben, bir de Funda Öğretmenimiz, 
olduk üç… İki de İshak, beş…”

İshak şöyle bir gerindi:

“Durun lütfen! Gururdan göğsüm kabarıp patla-
yacak! Bir de hastaneye gidemem şimdi… Hem He-
zarfenciğim, senin deden sen daha iki yaşındayken 
rahmetli olmamış mıydı?”

“Çok iyi insandı rahmetli... Onunla çok güzel 
günlerimiz geçti. Birlikte ava gittiğimizi sana anlat-
mış mıydım?”

İshak şaşırdı:
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“Yani sen daha bir yaşındayken dedenle karşı-
lıklı oturup konuşuyordunuz, iki yaşına gelmeden 
de ava gitmeye başladınız, öyle mi?”

“Ne yapayım, itiraf ediyorum, biraz erken ge-
lişmişim.”

Funda Öğretmen ve arkadaşları kahkahayla gül-
düler. Funda Öğretmen:

“Anlaştık!” dedi. “Hezarfen, artık bölümü bağ-
layabilirsin.”

Hezarfen, öğretmenini ve arkadaşlarını güldür-
meyi başardığı için çok mutlu olmuştu. Yüzündeki 
mutlu tebessümle konusunu bitirmeye yöneldi:

“Avrupalılar, deniz kenarlarında gemilerine üs 
edindikleri ölçüde saldırganlıklarını arttırdılar. Kızıl-
deniz’in okyanus girişindeki Osmanlı gemilerini yağ-
malamaya, Süveyş girişine zarar vermeye başladılar.

Ali Paşa, Akdeniz dışında, bu okyanus düşman-
ları ile de başa çıkmak zorundaydı. Görev, birinci 
dereceden kendi omuzlarındaydı. Durmadan ça-
reler düşünüyordu. Ne yapsam, ne yapsam? deyip 
dolaşıyordu. Süveyş Tersanesi’nin yetersizliğini bi-
liyordu. Basra Körfezi’ndeki tersane de öyleydi. İlk 
olarak Süveyş Tersanesi’nin hızla büyütülmesini, 
büyük kadırgalar yapılmasının sağlanmasını önerdi. 
Bunun için bol malzeme ve Haliç’ten gidecek yete-
nekli ustalara ihtiyaç vardı. İkinci olarak Osmanlı Do-
nanması yalnızca İskenderiye açıklarından geçme-
meli, Süveyş’e kanal açılmalı, Kızıldeniz’le Akdeniz 
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birleştirilmeliydi. Bunun için girişimlerde bulunan 
paşa, amacına ulaşamadı. Bu büyük proje başarılsa 
okyanuslarda etkili olunabilir, denizlerde işleyen 
İpek Yolu ticaretinden aslan payı almaya da eskisi 
gibi devam edilebilirdi.

Osmanlı Donanması, Kılıç Ali Paşa’nın 1587 tari-
hinde vefat etmesinden yaklaşık otuz yıl kadar sonra 
okyanuslardaki gücünü kaybetti. Yavaş yavaş Akde-
niz’de bile savunmaya geçmek durumunda kaldı. 
Öyle ki, Karadeniz’de dahi Ruslarla sıcak temasa geç-
meye mecbur kaldığı bir süreç yaşamaya başladı.”

Hezarfen, işaret parmağını Zeynep’e salladı: 
“Nokta!”

Hezarfen ve arkadaşları, Beyoğlu Kız Anadolu Li-
sesi’nin en üst katından manzaraya bakarak konula-
rına çalışıyorlardı. Altlarında boğaz, Haliç girişi, Sa-
rayburnu, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Gülhane Parkı 
ve Prens Adaları bütün güzelliklerini sunuyordu.

Beyoğlu Anadolu Kız Lisesi, tarihi binası ile İs-
tiklal Caddesi’nin incilerinden biriydi. Okulu, ça-
lışma için bilinçli olarak seçen Funda Öğretmen ba-
şını iki yana salladı:

“Bu kadar bilgi yeterli! Hezarfen, anlattıklarını 
kâğıda dök lütfen! Sırada hangi bölüm var?” -RESİM 10-
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Zeynep, bilgisayarına baktı:

“Turabibaba Kütüphanesi’ni anlatacağız.”

“Sen mi, İshak mı anlatacak?”

İshak’la Zeynep birbirlerine baktılar. Açıklamayı 
Zeynep yaptı:

“İkimiz de hazırlandık.”

“Öyleyse kalkın, gidiyoruz!”

“Nereye öğretmenim?”

“Turabibaba Kütüphanesi’ne...”

Hezarfen gülerek:

“Ben uçarak mı gitsem acaba?” deyince, Funda 
Öğretmen:

“Yakışır!” diye karşılık verdi. “Çünkü sen He-
zarfen’sin, uçarsın! Zeynep, İshak ve ben mecbu-
ren yürüyeceğiz.”

Hezarfen de arkalarına takıldı:

“İstesem uçarım da… Sizi yalnız bırakmaya içim 
elvermiyor.”

Funda Öğretmen ile öğrencileri, Beyoğlu Bele-
diye Başkanlığı’nın önüne geldiler. Bina yenilenmiş, 
pırıl pırıl olmuştu.

“Biliyorsunuz bu yapı, Osmanlılar döneminde 
açılan ilk belediye binasıdır. “

Hezarfen, binaya ve eklentilerine hızla bir göz attı:

“Güzelmiş...” dedi. “Gelmişken Başkan amcaya 
da bir merhaba desek mi?”
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Onay beklercesine öğretmeniyle Zeynep’e baktı. 
Onların tepkisizliğini görünce:

“Yanlış bir öneri miydi? Sessiz kaldınız. Hâlbuki 
Kılıç Ali Paşa’dan söz ederdik. Neyse, ziyaretine daha 
sonra ayrıca geliriz.”

Şişhane Kavşağı’na geldiler. Yol, sağa yukarı 
doğru Taksim’e çıkıyor, sola aşağı doğru da Unka-
panı Köprüsü’ne iniyordu. Karşıya uzanan yol, Ka-
sımpaşa’ya ekleniyordu.

Yeşil ışık yanınca karşıya geçtiler. Kasımpaşa 
yolunun başladığı yerde, solda Lohusa Hatun Tür-
besi vardı.

Funda Öğretmen türbeye yönelince iki öğren-
cisi sessizce onu izledi. Giriş kapısının yanındaki 
açıklama tabelalarını okuduktan sonra türbedeki-
ler için birer Fatiha okudular.

Türbenin giriş kapısının arka duvarı karşısında 
Haliç Tersanesi yer alıyordu.

Duvardan tarafa geçip tersane boyunca yürü-
düler. Karşıda Kasımpaşa Parkı uzanıyordu. Ağaç-
ların arasından Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın hey-
keli görünüyordu. Tersanenin Kasımpaşa girişinde 
durdular.

Funda Öğretmen eliyle işaret ederek:

“Kılıç Ali Paşa, Kaptan-ı Derya iken zamanı-
nın önemli bir bölümünü buradaki makamında 
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geçiriyormuş” dedi. “Bakın, paşanın makamı, par-
kın diğer yanındaki şu iki katlı binadaymış.”

Hezarfen söze atıldı:

“Kaptan-ı Derya, zamanının büyük bir kısmını 
da İnebahtı’dan sonra donanmaya yeni gemiler yap-
tırırken burada geçirmiş olmalı…”

“Doğru… O zaman her gün buradaymış. Gemi 
mimarı Mustafa Ağa ile hem tersaneyi büyütmüşler 
hem de son hızla savaş gemileri üretmişler.”

Parka girip Cezayirli Gazi Hasan Paşa heykeli-
nin önüne kadar geldiler. Paşa, yanındaki aslanıyla 
beraber yüksek kaidesinin üzerinden gururla Haliç 
ufuklarına bakıyordu.
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Cezayirli Gazi Hasan Paşa

Hezarfen, heykele baktıktan sonra:

“Cezayirli Gazi Hasan Paşa, bence ikinci Kılıç 
Ali Paşa’dır” dedi.

Funda Öğretmen’in yüzü aydınlandı:

“Ben böyle düşünmemiştim. Ama benzetmen 
çok doğru... Ne dersin Zeynep?”

Zeynep de her iki paşa hakkında yeterince in-
celeme yapmıştı:

“Hezarfen’in bu fikrine katılmadan edemeyece-
ğim!” dedi. “İkisinin de hayat maceraları arasında 
birçok benzerlik var. Mesela Kılıç Ali Paşa, İnebahtı 
yenilgisinden başarı göstererek çıkıyor, sonra da Kap-
tan-ı Derya ünvanı alıp ismi Uluç Ali Paşa’dan Kı-
lıç Ali Paşa’ya çevriliyor. Cezayirli Gazi Hasan Paşa 
da 1770 yılında Çeşme’de Osmanlı Donanması’nın 
Ruslar tarafından yok edilmesinden sonra sivriliyor. 
Başarıları sayesinde o da Kılıç Ali Paşa gibi Kaptan-ı 
Derya’lığa getiriliyor. İkisi de on beşer yıldan fazla 
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bu makamda kalıyor. Modern denizciliğe geçişimizi 
başlatan denizcimiz Cezayirli Gazi Hasan Paşa’dır.”

Hezarfen araya girdi:

“Bravo Zeynep! Bazı ayrıntıları şu an senden öğ-
rendim. Ben Cezayirli Gazi Hasan Paşa’yı hep ya-
nındaki evcilleştirilmiş aslanıyla hayal eder ve çok 
severdim. Ama en çok merak ettiğim şey şu: Acaba 
aslanını ‘gel kuçukuçu!’ diye mi çağırıyor yoksa başka 
bir sözcükle mi?”

İshak güldü:

“Sen finoları ‘gel pisi pisi!’ diye çağırıyorsan, paşa 
da aslanını ‘gel kuçu kuçu!’ diye çağırıyordur. Sen var 
ya, gerçekten de Zeynep’in dediği kadar… Neyse…”

Hezarfen ısrar etti:

“İshak, söyle söyle! Ben Zeynep’in dediği ka-
dar neyim?”

İshak, Hezarfen’i çok sever, bilgilerine hayran-
lık duyardı. Onu kızdırmış olmaktan çekindiği için 
çabucak bir bahane buldu:

“Anlamış olman gerekir, Hezarfenciğim! Ger-
çekten de sen, Zeynep’in dediği kadar esprilisin!”

“Ne yani? Zeynep benim esprili olduğumu mu 
söylüyor? Hatırladığım kadarıyla bana yakıştırdığı  
özellik, iyi espri yapan biri olmamamdı.”

Zeynep kıs kıs gülüyordu. İshak’ın kendini nasıl 
kurtaracağını, Hezarfen’in nasıl ikna olacağını me-
rak ederek bekliyordu.
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İshak biraz düşünüp zihnini toparladıktan sonra:

“Ne dedin? Zeynep sana ‘kötü espri yapıyorsun’ 
mu demiş? Ne zaman? Esprilerin kötü mü iyi mi bil-
mem ama bazen insanın başına öyle işler geliyor 
ki... Sormayın gitsin... Bir keresinde suyumu okula 
sulukla değil, sefer tasıyla götürmüştüm, öğretme-
nimiz çok gülmüştü.”

Hezarfen de gülerek araya girdi:

“Gerçekten de komikmiş İshak! Nasıl yaptın 
bunu?”

İshak konuyu başka tarafa kaydırmayı başardı-
ğını düşünerek rahatlamıştı:

“Suluğumu kaybettiğimi ve suyumu bir şekilde 
yanımda taşımam gerektiğini düşünerek sefer tası 
içerisine koymuştum, okula da o şekilde gitmiş-
tim. Okuldan çıkıp eve geldiğimde bir de ne göre-
yim! Suluğum çalışma masasının arka kısmına düş-
müş! Bulduğum zaman hem çok sevindim hem de 
çok güldüm!”

Bu cümleyi söylerken bir taraftan da zafer duy-
gusuyla Zeynep’e göz kırptı.

Zeynep de İshak’ın ne demek istediğini anladı 
ve aynı duyguyla:

“İshakçığım, iyi ki suyunu sefer tasına koymuş-
sun, hepimizi güldürdün!” dedi.

Hezarfen hiç beklenmedik bir şekilde Zeynep’i 
onaylayarak:
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“Doğru söylüyorsun, Zeynep!” dedi. “İshak ara-
mızda olmasaydı büyük eksiklik hissederdik. İshak, 
yarın seninle boğaz turuna katılalım mı?”

İshak, Hezarfen’in kendisine gösterdiği bu ya-
kınlıktan çok mutlu oldu. Sevinçle haykırdı:

“Heeeyyy! Demek ki yarın vapurla uzunca bir 
gezinti yapacağız! Zeynep sen de gel istersen!”

Zeynep daha cevap vermeden Hezarfen atıldı:

“Doğru ya, Zeynep de gelsin! Hem sohbet ede-
riz hem de bana yolda Zeynep’in benim için esprili 
mi, yoksa sulu mu dediğini anlatırsın.”

Zeynep kahkahayı patlattı:

“Gördün mü İshak? Kurtuluşun yok… Lafı, söyle-
meden önce düşüneceksin. Hezarfen’in fil gibi güçlü 
bir hafızası olduğunu nasıl unutursun?”

Hezarfen yapmacık bir şaşkınlıkla:

“Ne oldu ki?” diye ikisine baktı. Sonra da sinsi 
sinsi gülümsedi.

İshak sıkıntıyla başını kaşıyordu. Utangaç bir 
sesle mırıldandı:

“Yani yarın deniz gezintisi yapamayacağız ga-
liba… Öyle mi?”

Hezarfen:

“Yooo! Nereden çıkardın? Gideriz inşallah…”

Funda Öğretmen:

“Haydi bakalım! Hepinizle gurur duyuyorum. 
Siz hem akıllı, hem uyumlu, hem de sevimli çocuk-
larsınız. Haydi, Hezarfen, sözünü bitir!”
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Tartışma başlamadan önce Hezarfen, Cezayirli 
Gazi Hasan Paşa’nın hep yanında taşıdığı aslanını 
nasıl çağırdığından bahsediyordu. Bu nedenle söz 
sırası yine Hezarfen’e gelmişti:

“Bakınız, heykelin arkasında kışla var! Cezayirli 
Gazi Hasan Paşa Kışlası... Paşa onu kendi cebinden 
para harcayarak yaptırmış. Haliç kıyısındaki şu iki 
katlı beyaz, büyük bina… Şimdi Kuzey Deniz Saha 
Komutanlığı olarak kullanılıyor. Onun yanında Ce-
zayirli Gazi Hasan Paşa İlkokulu, hemen üstünde de 
eski Kasımpaşa Deniz Hastanesi var. Hepsi de paşa-
nın izlerini taşıyor. Ama paşanın en önemli etkin-
liği, tersanede Deniz Mühendisliği Okulu’nu açtır-
mış olması… Bu okul zamanla gelişerek günümüzde 
İstanbul Teknik Üniversitesi ismiyle ülkemize bilim 
ve teknoloji alanında insan yetiştirmeye devam edi-
yor, biliyorsunuz değil mi? Gelelim aslana…”

Funda Öğretmen Hezarfen’e beğeniyle baktı. Ele 
aldıkları konuyu iyi kavradığını düşünüyordu. Yal-
nızca olayları sıralamıyor, yorum da yapabiliyordu. 
Gerçekten de bu büyük Osmanlı Paşa’sı, yaşadıkları 
semte birçok önemli eser kazandırmıştı:

“Bakın, Turabibaba buradan görünüyor!” -RESİM 11-

Bahçe içindeki Turabibaba Kütüphanesi’ne geldi-
ler. Hemen sol bitişiğindeki Turabibaba Türbesi’nin 
bahçe kapısından içeri girdiler. Bazı veliler bahçede 
evlatlarının kurstan çıkmalarını bekliyordu.
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Kütüphane yöneticisi Funda Öğretmen’i ve öğ-
rencilerini güler yüzle karşıladı. Funda Öğretmen’le 
tanışıyorlardı.

Hâl hatır sorduktan sonra konuya geçtiler.

Funda Öğretmen, başıyla Zeynep’i işaret ederek:

“Bizim çocuklar sizden bir şey rica edecekler!” 
dedi.

Zeynep daha koltuğuna bile yerleşememişti. 
Aceleyle toparlanmaya çalıştı:

“Biz... Aslında…” dedi, sonra da yardım ister 
gibi öğretmenine baktı. Öğretmenin gülümseme-
sinden aldığı cesaretle devam etti. “Kılıç Ali Paşa 
ile ilgili incelememizi bitirdik. Şimdi sıra Kılıç Ali 
Paşa’nın Mimar Mustafa Ağa ile olan çalışma arka-
daşlığına geldi.’’

Funda Öğretmen, bulundukları odaya girip çı-
kanlardan yöneticinin yoğun olduğunu anladı:

“Sizi fazla meşgul etmeyelim. Hemen işimize 
geçelim. Bu arada sormuş olayım: Kurslar nasıl gi-
diyor?”

Yönetici gülümsedi:

“Onlar önden koşuyor, biz arkalarından yetiş-
meye çalışıyoruz. Eğitim ve sanat dallarındaki kurs-
lara yoğun bir ilgi var. Semt konaklarımızda, Turabi-
baba, Okmeydanı ve Çıksalın Kütüphanelerimizde 
binlerce çocuğumuz kurslara katılıyor. Sayının gi-
derek arttığı bir süreçteyiz.”
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“Sizi kutlarım. Burası gerçekten farklı bir kütüp-
hane… Beyoğlu halkı bu farkı size ve burada çalı-
şanlara borçlular.”

Yönetici mahcubiyetle gülümsedi:

“Bu övgü fazla değil mi? Şımarabiliriz.”

“Fazla değil… Mahalle şenlikleri, kurslar… Bil-
gisayar salonu, kütüphane salonu, çok amaçlı salon 
her gün dolup taşıyor.”

“Ben de sizinle geleyim! Kütüphanemizi genç-
lere birlikte tanıtalım!”

Yöneticinin odasından kütüphane salonuna geç-
tiler. Raflar arasındaki masaları vatandaşlar ve öğ-
renciler doldurmuştu. Köşede bulunan kırmızı se-
dirli bölmeye geçtiler. Camdan bakınca çok geniş 
bir manzara görünüyordu. -RESİM 12-

Okulun önündeki çınarlar Funda Öğretmen’in 
ilgisini çekmişti. Hayranlıkla:

“Çınarlar ne kadar da büyük ve ihtişamlı görü-
nüyorlar!” dedi.

Yönetici, hiç duraksamadan açıkladı:

“Asıl ihtişamlı olan çınar, okulun bahçesindeki… 
Bakın, o hepsinden büyük ve yaşlı… Yerden bir 
metre yukarıda, gövdesinin çevresi beş buçuk met-
reye yaklaşıyor. Onun da Cezayirli Gazi Hasan Paşa 
zamanından kaldığı tahmin ediliyor. Sedirlerde bir-
kaç dakika oturalım mı?”

Oturduklarında yönetici yeniden konuştu:
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“Bizim bir başka etkinliğimiz de burada yapılı-
yor. Yazarlar, çocuklarla burada buluşuyor. ‘Kırmızı 
Sedir Söyleşileri’ düzenliyoruz.”

“İlgi nasıl?”

“Oldukça yüksek... Özellikle öğrencilerimiz kır-
mızı sedir söyleşilerine büyük ilgi gösteriyor. Yazar-
larımız da kitap kurdu genç okurları görmekten çok 
memnunlar.”

Biraz oturup dinlendikten sonra zemin kata in-
diler. Girişin tam karşısında küçük bir salon vardı. 
Kapının solundaki küçük tabelada “Beyoğlu Bel-
leği” yazıyordu.

“Bu salonu, Beyoğlu Belleği çalışmalarımız için 
ayırdık. Böylece, Beyoğlu ile ilgili ne varsa burada 
topluyor, değerlendiriyoruz. Kitap, fotoğraf, resim, 
belge… Tarihi değeri olan veya günümüzde yapı-
lan ne varsa…”

Zeynep, kendi çalışmalarının da Beyoğlu Bel-
leği etkinliğiyle yakından ilgili olduğunu eklemeyi 
gerekli gördü:

“Bizim çalışmalarımız da bunun bir parçası…”

Yönetici bunu bildiklerini söyledi. Hezarfen bir 
şey hatırlamış gibi söze girdi:

“Lohusa Hatun Türbesi’ndeki bilgilendirme ya-
zısında okumuştuk; Evliya Çelebi’nin ailesinden ba-
zılarının mezarı da o bölgedeymiş.”

Yönetici hafifçe durup Hezarfen’e baktı:
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“Doğru... Orası Evliya Çelebi ailesinin yaşa-
dığı yer... Ama henüz cevabı bulunamayan soru 
şu: Evliya Çelebi’nin mezarı tam olarak nerede? 
Bu değerli büyüğümüzün mezarını bulma konu-
sunda üniversite ve bazı kuruluşların çalışmaları 
devam ediyor.”

Funda Öğretmen bu çalışmalardan haberdardı:

“Çocuklar, bu büyük bir proje…” dedi. “Kılıç Ali 
Paşa hakkındaki araştırmalarımızla bu çalışmaya 
katkıda bulunmaktan hepimiz adına büyük mutlu-
luk duyuyorum.”

Zeynep:

“Biz de öğretmenim!” diyerek Funda Öğretmeni 
onayladı.

Bellek Salonu’nun yanındaki Bilgisayar Salonu 
her zaman olduğu gibi her yaştan insanlarla doluydu. 

Oradan çıkıp Bellek Salonu’nu dolaştılar. Eser-
lerin sergilendiği alan, kitaplar, resimler, fotoğraflar 
ve belgeler gerçekten etkileyiciydi. Salondan çıkar-
ken Hezarfen, Zeynep ve İshak, yaptıkları çalışma-
nın önemini daha iyi anlamış vaziyetteydiler.

Çok Amaçlı Salon’un önüne gelmişlerdi. Yöne-
tici kapıyı açarak:

“İşte burası da Çok Amaçlı Salon’umuz…” dedi. 
“Burada birçok kurs ve seminer veriliyor.” 

Sessizce salona geçtiler. Otuzu aşkın öğrenci küme 
küme oturmuş, masalarında çalışmakla meşgullerdi. 
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Yönetici o saatteki programın Yazarlık Atölyesi çalış-
ması olduğunu fısıldadı. Meraklı ve yetenekli genç-
ler bir uzman rehberliğinde atölyede öyküler, şiirler 
ve denemeler kaleme alıyordu.

Çalışmayı sessizce izleyip kısa süre sonra salon-
dan ayrıldılar.

Çok Amaçlı Salon’un kapısının sağında, on san-
tim kalınlığında, bir buçuk metrekare genişliğinde 
ve dikdörtgen şeklinde mermer bir kitabe asılıydı. 
Kitabe güzel bir hatla yazılmıştı.

“Bunu biliyorum” dedi, Hezarfen. “Padişah II. 
Abdülhamit, dergâhın ve türbenin bakımdan geç-
mesini sağlamış. Onu anlatıyor.”

Dışarıda yarı güneşli, ılık bir sonbahar havası 
vardı.

Biraz ilerideki Turabibaba Türbesi’ne yöneldi-
ler. Türbe kapısının solunda yine bir açıklama ta-
belası vardı.-RESİM 13-
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Gemi Ustası Turabi Baba

1770’lerden sonra tersanede gemi ustası olarak 
çalışan Mehmet Usta, aynı zamanda iyi bir deniz-
ciydi. Galata Mevlevihanesi Şeyhi, ünlü şair Şeyh Ga-
lip’in şiirlerini sever, arada bir arkadaşlarıyla Mev-
levihane’ye giderdi. Zamanla dergâhın yöneticisi 
oldu. Burada açlar doyuruluyor, gençlerin meslek 
edinmelerine yardımcı olunuyor, çocuklara eğitim 
veriliyor, ibadet ediliyordu.

Hezarfen aniden konuşmaya başladı: 

“Biz babamla sık sık Galata Mevlevihanesi’ne 
gideriz. Sema gösterileri izler, sohbetler ederiz. Bu 
arada “turab” toz toprak parçası anlamına geliyor. 
Ne kadar ilginç değil mi? 

Hezarfen bir süre daha düşünüp konuşmaya 
devam etti: 

“Turabibaba, Mevlevihane’nin şeyhi olduğu dö-
nemde, büyük saygı duyduğu gemi mimarı Mustafa 
Ağa’nın türbesini de yeniden düzenletti. 1812 yılında 
vefat edince, türbede Mustafa Ağa’nın yanına def-
nedildi. Şimdi ikisi yan yana yatıyor.”
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Zeynep, İshak’a baktı:

“Mustafa Ağa hakkında bildiklerini bizimle pay-
laşmak ister misin?”

“Olur” diyen İshak, anlatmaya başladı:

“Mustafa Ağa 1560’lı yıllardan sonra gemi mi-
marı olarak adından sıkça söz ettirmiş. Turabibaba 
Kütüphanesi’nin bulunduğu yer, Mustafa Ağa’nın 
eviymiş. Sabah erkenden evinden çıkar, birkaç yüz 
metre ilerideki tersanenin Kasımpaşa kapısından 
girer, işine başlarmış. Baş mimar olduğundan beri 
elinde geleneksel gümüş asayı taşıyormuş.

İnebahtı yenilgisinden sonra Osmanlı Donan-
ması çok zayıflamış. Eksilen gemileri tamamlama 
görevi Haliç Tersanesi’nin omuzlarına yüklenmiş.

1571 Aralık ayı sonlarında Kılıç Ali Paşa Kaptan-ı 
Derya olmuş ve donanmasıyla İstanbul’a gelmiş. 
Daha önce de anlatıldığı gibi, Veziriazam Sokullu 
Mehmet Paşa, İnebahtı’da yok edilen donanmanın 
yerine daha güçlüsünü oluşturmak için devletin bü-
tün imkânlarını seferber etmiş.

Böylece dörtlü bir devlet kararlılığı ortaya çık-
mış: Padişahın fermanı, Sokullu’nun gözetimi, Kap-
tan-ı Derya’nın yönetimi ve gemi baş mimarı Mus-
tafa Ağa’nın bilgi ve becerisi…

Yeni savaş gemilerinin üretimi için çalışmalar 
hızlandırılmış. Bölümlerin sayısı arttırılmış. Ter-
sane, Hasköy’e doğru genişletilmiş.
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Mimar Mustafa Ağa ile Kaptan-ı Derya Kılıç Ali 
Paşa çabucak kaynaşmışlar. Planladıklarını hızlı bir 
şekilde uygulamaya koyuyorlarmış. Yeni kadırgalar 
peş peşe suya indiriliyormuş.

Mimar Mustafa Ağa, söz verdiği gibi beş ayda do-
nanmaya yüz seksen civarında gemi katmayı başar-
mış. Osmanlı Donanması ilkbaharda yeniden eski 
gücüne ulaşmış.

Mimar Sinan’ın da arkadaşı olan Mustafa Ağa, o 
güne kadar dünyada görülmemiş bir hızla gemiler 
üretmiş. Bir rekor kırmış. Haklı bir üne kavuşmuş…”

“Bu bilgiler şimdilik yeterli İshakçığım!” dedi, 
Funda Öğretmen. “Türbeye girelim!”

Türbenin içinde birer Fatiha okudular. İçeride 
on üç sanduka vardı. Bu sandukalardan en büyü-
ğünün içinde Turabibaba yatıyordu.

Türbeden çıkıp tekrar Bellek Salonu’na geçtiler. 
İshak anlatmaya orada devam etti:

İnebahtı’dan iki yüz yıl sonra, 1770’de, Çeşme Li-
manı’ndaki Osmanlı Donanması’nı bu kez de Rus-
lar ve İngilizler yakmışlar. Bu acı olaydan sonra yine 
bir kahraman denizcimiz çıkmış: Cezayirli Gazi Ha-
san Paşa…

Cezayirli Gazi Hasan Paşa İstanbul’a gelmiş, Kap-
tan-ı Derya olmuş. Yanan donanmanın yerine yeni-
sini yaptırmak için kolları sıvamış. Yolu, ileride Tura-
bibaba olacak Mehmet Usta ile kesişmiş. Donanma 
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yenilenmiş. Donanma erleri yani kalyoncular dü-
zene sokulmuş. Akdeniz ve Karadeniz’de başarılı 
seferlere imza atılmış.

Gördüğünüz gibi, Turabibaba’nın büyük sandu-
kasının bitişiğindeki Mustafa Ağa, sandukasız, sade 
mezarında yatıyor. Mezar taşında özetle, “Çok seri 
kadırga yapar, hünerli bir mimardır” diye yazıyor.

Mustafa Ağa iyice yaşlandığı 1598 yılında bah-
çesine bir dergâh yapılmasını istemiş. Vefat edince 
mezarının dergâhın yanında olmasını vasiyet etmiş. 
Vasiyeti yerine getirilmiş.

“Teşekkür ederim, İshak!” dedi, Funda Öğret-
men. “Hezarfen, ekleyeceğin bir şey var mı?”

“Denizlerin baş mimarı Mustafa Ağa, karala-
rın baş mimarı Mimar Sinan ile yakın arkadaşmış. 
Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa da bu dost halkasının 
üçüncü ferdiymiş.”

“Çok güzel! Bu bölümü de yazıya dökebilirsiniz. 
Artık sona doğru yaklaşıyoruz.”

Hezarfen ile Zeynep, Turabibaba Kütüphanesi’n-
den ayrıldıklarında ne kadar önemli bir iş başardık-
larını düşünüyorlardı. Bu küçücük türbede çok bü-
yük bir tarih yatıyordu. Bu tarih ortaya çıkarılmalı, 
özellikle kendileri gibi öğrencilere anlatılmalıydı.
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Kılıç Ali Paşa Külliyesi

Funda Öğretmen çantasından telefonunu aldı, 
arayana baktı. Turabibaba Kütüphanesi’nin yöne-
ticisi arıyordu:

“Hayırlı sabahlar, Funda Hanım!”

“Size de, efendim!”

“Bir isteğim olacak…”

“Buyurun?”

“Cumartesi günü Beyoğlu Belediyesi olarak Tu-
nuslu bir gazeteci grubunu ağırlayacağız.”

“Evet, ne güzel!”

“Gazetecilere Beyoğlu’nu tanıtacağız. Sizden is-
teğimiz şu: Grup saat 12.00’de Kılıç Ali Paşa Cami-
sinde olacak.”

“Yani?”

“Beyoğlu Belleği çalışmalarımızın Kılıç Ali Paşa 
bölümünü siz yürütüyorsunuz. Kılıç Ali Paşa Tunus-
lular için önemli bir isim... Müslüman Tunusluların 
daveti üzerine, ülkeyi iki kez İspanyolların işgal ve 
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saldırılarından kurtarmış. Sonra da Tunus toprak-
larının Osmanlı eyaleti olmasını sağlamış. Camide, 
gruba paşa hakkında bilgi vermenizin uygun ola-
cağını düşündük. Tabii, cumartesi günü başka bir 
programınız yoksa…”

Dörtlü, cumartesi günü Firuzağa Camisi önünde 
buluşmak üzere dağıldı.

Cihangir’de, Firuzağa Camisi’nin önündeki kü-
çük, sıkışık masalardan birinde buluştuklarında saat 
11.00’i biraz geçiyordu. Hava kapalı, boğaz tarafı sis-
liydi. Kalkıp Tophane’ye doğru yürümeye başladılar. 
Firuzağa İlkokulu’nu, İtalyan Hastanesi’ni sağlarına 
alarak geçtiler; Tophane-i Âmire’nin girişine geldiler.

“Üzerlerinize kalın bir şeyler giyinseydiniz daha 
iyi olurdu!” dedi, Funda Öğretmen. Sesinde anne-
lere has bir şefkat ve tedirginlik vardı.

Hezarfen, umursamaz bir sesle:

“Soğuk değil ki!” dedi.

Zeynep cevap vermedi. İshak ise konuşulanları 
algılayamamıştı. Çünkü tüm dikkati yolun aşağısın-
daki muhteşem Kılıç Ali Paşa Külliyesi’ndeydi. Camiyi 
tanıtma işi ona aitti. Yirmi kadar gazeteci önünde 
konuşacak olmak, doğrusu heyecan vericiydi.

Kabataş yönüne giden tramvayın geçmesini bek-
leyip cami girişine ulaştılar. Camiyle dış duvar arası 
oldukça dardı. Sonradan genişletilen cadde, ön av-
luyu daraltmış olmalıydı.
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Hezarfen, deniz tarafındaki mezarlığı ve Kılıç 
Ali Paşa’nın türbesini tanıtacaktı. Paşanın türbe-
sine son bir kez daha bakmak istiyordu. İki günde 
üç kez gelmiş, türbedeki görevliyi bıktıracak kadar 
soru sormuştu.

Zeynep, hamamı gezmiş, bakıma alınmış med-
rese bölümüne girememişti. Dolgularıyla yüksel-
miş olan yol, kapı altlığından daha yüksek kaldığı 
için kapı girişine birkaç basamakla inilen bir mer-
diven yapılmıştı.

Çok beklemediler. Türbe duvarının dışına yana-
şan bir minibüsten bir sürü insan inmeye başladı. 
Hezarfen “Geldiler!” diye bağırıp cami girişine yö-
nelen grubu karşıladı:

“Tunus?”

Otuz yaşlarında, orta boylu, uzun saçlı biri gü-
lerek öne çıktı:

“Tunus, evet!” dedi.

Hezarfen bir anda telaşlandı. Yardım ister gibi 
öğretmeni ile arkadaşlarına baktı. Sonra titrek bir 
sesle konuştu:

“Sizi bekliyorduk.”

Grup avluya girdi. Mert Bey, Funda Öğretmen’i 
saygıyla selamladı:

“Ben Anadolu Ajansı Arapça Masası’ndan Mert… 
Bir üniversite ile birlikte ajansımızın düzenlemiş 
olduğu ortak proje kapsamında, Tunuslu gazeteci 
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arkadaşlarımız kurs almak için iki ay gibi bir süre 
İstanbul’da kalacaklar. Bugün Beyoğlu’nu tanıtaca-
ğız. Tercümanlığınızı ben yapacağım.”

“Memnun oldum!” dedi, Funda Öğretmen. Sesi 
oldukça içtendi. “Öğrencilerimle ben Beyoğlu Bele-
diyesi adına size yardımcı olacağız.”

Sayıları yirmi kadar olan gazetecilere genel açık-
lamayı Funda Öğretmen yapacaktı. Söze başladı:

“Avlusunda bulunduğumuz külliye, ünlü mima-
rımız Mimar Sinan’ın ustalık döneminde yaptığı bir 
eser… 1580 yılı başlarında bitirip hizmete açtığı bir 
cami ile onun devamı olan binalardan oluşuyor. Ca-
minin en belirgin özelliği, denizin doldurulmasıyla 
elde edilen arsaya yapılmış olmasıdır. Halk arasın-
daki ‘Bu cami yıkılır; temelleri sağlam değil…’ söy-
lentilerine Sinan Usta ‘Dalgalar kabararak kubbeyi 
aşsa bile cami dimdik ayakta durur!’ diyerek cevap 
vermiştir. Camide Ayasofya’yı andıran özellikler var. 
Sinan, bununla ‘İstesek biz de rahatlıkla Ayasofya 
yapabiliriz’ mi demek istemiştir? Tartışmalar günü-
müze kadar sürüp geldi. Büyük ustamızın Üsküdar’da 
yaptığı Mihrimah Sultan Camisi, bir kadın silüetini 
andırırken bu cami, bir gemi silüetini andırır. Bu eş-
siz külliyemizi, cami, medrese, hamam, türbe, me-
zarlık ve hizmet alanları diye bölümlere ayırabiliriz. 
Bu bölümleri size öğrencilerim anlatacak. Beyoğlu 
gezimiz neden Kılıç Ali Paşa Camisi’nden başladı? 
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Çünkü Tunus’la ilgili önemli bir bağlantı noktası var. 
Kılıç Ali Paşa, Tunuslu Müslümanların daveti üzerine 
ülkeyi iki kez İspanyolların elinden geri almış. İlk se-
ferinde, İspanyolları 1568’de ülkenizden kovmuş. An-
cak İspanyollar, Kıbrıs Kuşatması’ndan yararlanarak 
Tunus’u tekrar işgal etmişler. Kıbrıs’ın fethinden sonra 
Kılıç Ali Paşa Tunus’u ikinci kez kurtarmış. -RESİM 14-

Son olarak caminin yapılış öyküsünü de anlatıp 
sözlerimi bitirmek istiyorum:

Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa, zamanının büyük 
bir kısmını deniz üstünde geçiriyordu; ancak kış ayla-
rında kısa süreliğine İstanbul’a gelebiliyor, Kasımpaşa 
Tersanesi’ndeki makamında yoğun işlere dalıyordu.

Bir gün yine İstanbul’da idi. Gecenin geç bir vak-
tinde tersaneden evine dönmüş, kendisini sabırla 
bekleyen emektar eşi Selime Hatun’la konuşuyordu:

“Selime’m!” Benim gören gözüm, duyan kula-
ğım, çarpan yüreğim! Farkındasın değil mi? Artık 
ikimiz de yaşlandık. Seksenimize merdiven daya-
mak üzereyiz.”

“Allah uzun ömürler versin paşam!”

“Âmin! Hepimize... Derim ki, ardımızda bıraka-
cağımız, adımızı hayırla yâd ettirecek...”

Kılıç Ali Paşa, sözünü “… ardımızda bir eser bı-
raksak!” diye devam ettirecekken Selime Hanım bir-
den hıçkırarak ağlamaya başlamış. Kılıç Ali Paşa, 
eşinin başını göğsüne bastırmış:
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“Dur hele, Hanım!” demiş. Sesi biraz yüksek çık-
mış. Selime Hanım hıçkırıkları kesmiş. Ağlamasına 
sessizce devam etmiş. “Bilirim, bana bir evlat vereme-
diğin için üzgünsün. Ama şu an bir evlat bırakmak-
tan söz etmiyorum. Ne vakittir düşünürüm; bir cami, 
çevresinde de bir külliye yaptırayım derim, bilirsin.”

“Bilirim, paşam!”

“Demem odur.”

“Anladım, paşam!”

“Padişahımızdan cami ve külliye için izin iste-
yeceğim. Ne dersin?”

“Münasiptir paşam! Vakti geldi de geçiyor derim.”

Padişah III. Murat, kendisine arz edilen konu-
larda görüş bildiriyor, bazı konularda ferman veri-
yordu. Kılıç Ali Paşa’nın cami ve külliye izni istedi-
ğini duyunca bir an düşündü, sonra güldü. O gün 
şakacılığı üstünde olmalı ki:

“Olmaz! Paşamızın isteği uygun değildir!” dedi. 
“Cami yaptırmak için toprak gerek. Ona karada yer 
ve toprak veremem. Biz ki ona denizleri teslim et-
mişiz. Bütün denizler onun emrindeyken, karada 
işi ne? Varıp gitsin, camisini deniz üzerine yapsın!”

Padişahın söyledikleri Kılıç Ali Paşa’ya iletilince 
paşa çok şaşırdı. O şaşkınlıkla Mimar Sinan’ı buldu. 
Durumu anlattı:

“Padişah ferman vermiş, karada bize cami 
yaptırmıyor, Sinan Ağa! Padişahımızın fermanına 
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boynumuz kıldan ince olduğuna göre, bu nasıl iş-
tir ve tedbiri ne ola?” diye sordu.

Ünlü mimar biraz düşündükten sonra:

“Aklıma bir çare gelmiyor değil. Ama acele et-
meyiniz, paşa hazretleri!” dedi. “Benim yarın Top-
hane-i Âmire’de biraz işim var. Sizin de yolunuzun 
üstü… Orada buluşalım. Şöyle biraz dolaşalım. Hâl 
çaresine bakarız.”

Ertesi gün buluştular. Rıhtıma indiler. Bir ka-
yığa bindiler:

“Hayırdır Sinan Ağa? Denize niye açılırız?”

“Arsamızı arayacağız, paşam!”

“Sinan Ağa, zaten canım sıkkın... Bir de siz art-
tırmasanız!”

Biraz açıldılar. Sinan Ağa kayığın burnunu Ka-
raköy’e doğru çevirtti. Biraz ilerleyince kuşağından 
iskandil ipi çıkarıp denizin o bölgedeki derinliğini 
ölçmeye başladı. Bir süre buna devam ettikten sonra 
bir yerde durdu:

“İşte paşam, arsanız burası!”

“Farkında mısınız Sinan Ağa? Şu an denizin üze-
rindeyiz.”

“Biliyorum, paşam! Denizin bu bölgesini dol-
duracağız. Caminizi, külliyenizi o alan üzerine ku-
racağız.”
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Derhal işe girişildi ve denizin o kısmı doldurul-
maya başlandı.

Padişah, Tophane-i Âmire önünde denizin dol-
durulduğunu biraz geç öğrendi. Paşa ile Ağa’ya ha-
ber gönderdi:

“Biz onu latife olarak söylemiştik. Duydum ki, 
paşamız denize cami yaptıracağım diye büyük iş-
lere girişmiş. Uygun bulduğu yere cami yapmasına 
iznimiz vardır.”

Bunu duyan Sinan Ağa, doldurulan alana cami-
nin yapılması gerektiğini savundu:

“Padişahımız izin versinler, yarısını bitirdiğimiz 
işimizi tamamlayalım! Doldurulan yerde büyük bir 
camiye ihtiyaç vardır. Tophane-i Âmire’de çalışan-
ların ibadet etmelerine çok müsait bir yerdir. Sonra 
Tophane halkı da oraya gelir gider.”

III. Murat gelen isteği dinleyince gülümsedi:

“Duyunca üzülmüştük. Madem Sinan Ağa öyle 
diyor, başladığı işi bitirsin! İkisi de dedemiz Süley-
man’dan bize armağan kalmış değerli zatlardır. Ne 
yaparlarsa mutlaka güzel ve doğru yaparlar.”

Cami yapımında çalışan işçiler arasında, bir ko-
lunu kaybetmiş, ünlü Don Kişot romanının yazarı, 
Cervantes de vardı.

Sözlerini bitiren Funda Öğretmen, tercüma-
nın konuşmasını bekledikten sonra İshak’ı önüne 
çekti. Elleri öğrencisinin omuzlarında, onu gruba 
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tanıtmaya hazırlanırken ezan vaktini hatırladı. Ne-
redeyse okunmak üzereydi. Tercümana dönerek:

“Namazdan sonra mı devam edelim?” diye sordu.

“İyi olur. Bu büyük insanın yaptırdığı anıtsal ca-
mide namaz kılma fırsatını da kaçırmamış oluruz.”

Namazdan sonra caminin giriş kapısının önünde 
toplandılar.

“İsterseniz şöyle geçelim!” dedi, Funda Öğret-
men. Hep beraber Necati Bey Caddesi’ne bakan ka-
pının önüne geldiler.

Funda Öğretmen tercümana:

“İshak size Tophane-i Âmire’den, caminin iç-
yapısından, hamamdan ve medreseden söz ede-
cek” dedi.

Tercüman, söylenenleri Arapça olarak Tunuslu 
heyete aktardı. Artık konuşma sırası İshak’taydı.

İshak heyecanını bastırmaya çalışarak anlat-
maya başladı:

“Önce ülkemize hoş geldiniz demek istiyorum. 
İlk olarak camiden söz edeyim!” dedi. Yüzü kızar-
mıştı. Sesindeki titreme heyecanını ele veriyordu. 
“Namaz kılarken camiyi gördünüz. Caminin üst kı-
sımlarını çepeçevre kuşatan beyazla çevrili lacivert 
çiniler ve bu çiniler üzerindeki şaheser el yazmaları 
dikkat çekicidir. Dünyaca ünlü olan bu caminin çini-
leri, dönemin en ünlü ustası Karahisari’nin elinden 
çıkmıştır. Büyük ve kavisli pencerelerin camlarına 
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işlenmiş renkli süslemeler ve desenler, tam bir za-
rafet örneğidir.”

İshak, cami ile ilgili konuşmasının sonuna gel-
diğinde heyecanı da yatışmıştı. Oradan biraz yürü-
yüp hamamın önüne geldiler. Hamam ile medre-
seyi Zeynep tanıtacaktı.

Tarihi hamam hâlâ hizmet vermeye devam edi-
yordu. Tunuslu gazeteciler, Zeynep’in ardına takı-
larak hamamın içini gezdiler. Sıra medreseye gel-
mişti. Zeynep kısaca medreseyi de tanıttı:

“1580 yılında yapılan cami ve külliyesi hakkında 
anlatacaklarımız bu kadar değil aslında…” dedi. “Dü-
şünün; dört yüz yılı aşkın sürede kim bilir kaç mil-
yon kişi camisinde ibadet etmiş, kaç bin kişi medre-
sesinde eğitim görmüş, kaç yüz bin kişi hamamında 
ücretsiz yıkanmış, imarethanesinde karnını doyur-
muştur? Şimdi arkadaşımız Hezarfen, paşanın tür-
besini tanıtacak.”

Tercüman, Zeynep’in son sözlerini çevirdi.

Gazeteciler arasında mırıldanmalar olunca, He-
zarfen misafirlerin türbeyi görmek istemediklerini 
zannetti. Yüzündeki hoşnutsuzluktan bunu anla-
yan tercüman:

“Merak etme, görecekler!” diyerek gülümsedi.

Türbe ile cami arası mezar taşlarıyla doluydu. 
Ortadaki mezarlardan birini süsleyen gemi direği 
ve yelken bezi şeklindeki mermer parçası tam bir 
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şaheserdi. Hezarfen biraz ayrıntıya kaçsa da, bil-
diklerini Tunuslu gazetecilere anlatmaya karar-
lıydı. Ancak tercüman, Hezarfen’e teşekkür ederek 
heyeti uyardı:

“Daha gideceğimiz yerler var. Programı aksat-
mazsak iyi olur.”

Bu kez Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi gö-
revlisi olan rehber söze girdi:

“Buradan Sosyal Market Vakfı’na, ardından Ayna-
lıkavak Kasrı’na gideceğiz. Kasımpaşa Parkı içerisin-
deki Büyükşehir Sosyal Tesisleri’nde yemek yenecek; 
Galata Kulesi ve son olarak da Gençlik Merkezi’miz 
ziyaret edilerek gezimiz tamamlanmış olacak.”

Hezarfen biraz bozuldu. İki gündür yaptığı ha-
zırlıkları yeteri kadar sunamadığını düşünüyordu. O 
yüz ifadesiyle Funda Öğretmen’e baktı. Funda Öğ-
retmen anlamıştı, elini omzuna atıp Hezarfen’i te-
selli etti.

Sosyal Market Vakfı gazetecilerin çok ilgisini çekti. 
Sorular sordular, notlar aldılar. Ülkelerine dönünce 
belediyelere bu vakfı tanıtacaklarını söylediler.

Aynalıkavak Kasrı, Beyoğlu’nun tarihi zengin-
liklerinden biriydi.

Kasımpaşa Parkı içindeki Sosyal Tesislerde Ha-
liç’e bakarak yenen yemek de ilgi çekiciydi.

Galata Kulesi’ne çıkan Tunuslu gazetecilerin İs-
tanbul hayranlığı gözlerinden okunuyordu.
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Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi’ne gelindi-
ğinde grup yorgun ama mutluydu.

Onları, Gençlik Merkezi’nde Beyoğlu Belediye 
Başkanı karşıladı. Kısa bir konuşma yaptıktan sonra 
Tunuslulara veda edildi.

Funda Öğretmen, Hezarfen, İshak ve Zeynep’le 
Gençlik Merkezi’nden çıkarken:

“Kılıç Ali Paşa kitabını bir an önce elimize al-
mak için sabırsızlanıyorum!” dedi.

Üç arkadaş bakıştılar. Sonra da aynı duyguları 
paylaştıklarını hissederek:

“Biz de öğretmenim!” dediler.

Evlerine gitmek üzere birbirleriyle vedalaştılar.

Yürekleri önemli bir iş başarmanın sevinciyle 
doluydu.

Kılıç Ali Paşa, Osmanlı Devleti’ne yıllarca devlet 
adamı olarak hizmet etmesinin yanında birçok da 
eser yaptırmıştır. Bunların içinde en önemlisi Top-
hane’de bulunan Kılıç Ali Paşa Külliyesi’dir. Ayrıca 
aynı semtte bir hamam ve bir çeşme de yaptırmıştır. 
Eşi adına Fındıklı’da bir de mescit inşa ettirmiştir.
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Sözlük

A

Artçı: 1- Çekilmekte olan bir 

asker birliğinin güvenli-

ğini sağlamak için arka-

dan gelmek üzere geride 

bırakılan, çekilme ya da 

yürüyüş güvenliğini sağ-

layan kıta. 2- (sıfat) Geç-

miş bir sanat ya da yazı 

akımını sürdüren (sanatçı 

ya da topluluk).

Askobet: 1500’lü yıllardan 

sonra kullanılan eski, ağır 

bir tüfek çeşidi.

Atölye: Zanaatkârların, sanat-

çıların çalıştıkları yer, işlik.

B

Bahane: Bir şeyin gerçek se-

bebini gizlemek için öne 

sürülen uydurma sebep.

Bank: Park ve bahçelere bir-

kaç kişinin oturması için 

konulan arkalıklı sıra, 

oturmalık.

Baştankara etmek: Geminin 

burnunu karaya oturtmak.

Bellek: Duyulan, görülen, 

öğrenilen, yaşanılan şey-

leri zihinde saklama, ko-

ruma işi, hafıza.

Beylerbeyi: Osmanlılarda 

birkaç sancağın yöneticisi.

Boğaz (Coğrafi Terim): İki 

kara parçası arasındaki 

dar deniz dilimi.

Borda: Geminin yan tarafı.

Boy ölçüşmek: Kimin daha 

üstün olduğunu belirle-

mek için çaba harcamak.
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Buhurdan: İçine koku ve-

rici maddeler konularak 

tutuşturulan ve ortama 

koku veren elde taşınır, 

delikli metal kap.

C

Cihangir: Dünyayı ele geçir-

mek için çalışan devlet 

başkanı, komutan.

Ç

Çan: Huni biçimli, metalden 

yapılmış, içinde tokmak 

olan ses çıkarıcı nesne.

Çıkarma (Askeri Terim): Bir 

kara parçasını ele geçir-

mek için denizden karaya 

asker çıkarma işi.

D

Dalga geçmek: 1- Asıl işini 

bırakıp başka şeylerle il-

gilenmek. 2- Birisiyle alay 

etmek.

Deyim: Gerçek anlamı dı-

şında, başka bir anlamda 

kullanılan kalıplaşmış 

söz veya söz grubu, tabir.

Divan: 1- Eskiden Osmanlı 

yöneticilerinin katıldığı 

bazı konuları görüştük-

leri meclis toplantısı. 2- 

Üstünde oturulan veya 

yatılan sedir, kerevet.

Dize: Şiirde bir satır, mısra.

Donanma: Bir devletin de-

niz kuvvetlerini meydana 

getiren gemileri.

E

Esnaf: Küçük sermayesini 

kendi emeği ve ustalı-

ğıyla işleten kimse.

Espri: Düşündüren ve gül-

düren söz.

Evliya: Eren, ermiş, veli.

Evelallah: “Önce Allah’ın 

yardımıyla” anlamına 

gelen söz.

F

Fakülte: Bir üniversitenin 

kollarından biri.
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Fener: Cam gibi saydam bir 

kabın içinde aydınlatma 

kaynağı olarak kullanılan 

taşınabilir araç.

Ferman: 1- Buyruk, emir. 2- 

Padişah buyruğu.

Filo: 1- Aynı tür yük taşıyan 

gemiler veya kara taşıtları 

topluluğu. 2- Bir araya ge-

tirilmiş savaş gemisi veya 

uçağı topluluğu.

Forsa: Gemilerde kürek çek-

tirilen esir veya mahkûm.

G

Grandi: İki ya da daha çok 

direği bulunan gemilerde 

baştan ikinci direk; ana 

direk.

Gayret: Çok çalışma, uğra-

şıp didinme.

Göz: 1-Görme organı. 2- Ter-

sanelerde, üstü kapalı iş-

lik, atölye.

Gurup vakti: Güneş veya 

ayın batma zamanı.

H

Haçlı: On birinci yüzyıldan 

sonra Hristiyan Avrupalı-

ların Müslümanlarla sa-

vaşmaları için silah altına 

aldıkları kimse.

Heder olmak: Boşa gitmek, 

boşuna geçmek, ziyan 

olmak.

Helallik alıp vermek: Karşı-

lıklı haklarını helal etmek.

Heves: 1-Bir şeyle uğraşma 

isteği. 2- Gelip geçici istek.

Hezarfen: Çok bilgili, bin 

çeşit bilgiye sahip.

Hilal: Ayın ilk günlerinde 

aldığı yay biçimli şekil.

İ

İftihar etmek: Övünmek, 

övünç duymak.

İltifatkâr: Güler yüz gösteren, 

hoş davranan, mültefit.

İhtişamlı: Gösterişli, gör-

kemli.

İntihar etmek: Kendisini öl-

dürmek.
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İsabet etmek: Hedefi vur-

mak.

İskandil etmek: Denizin de-

rinliğini ölçmek.

İsyan etmek: Birisine veya 

devlete karşı gelmek.

İtiraf etmek: Gizlemesi ge-

reken bir şeyi söylemek, 

açıklamak.

K

Kabiliyetli: Yetenekli, be-

cerikli.

Kadırga: Hem kürek hem 

de yelkenle yol alan sa-

vaş gemisi.

Kalyon: Yelkenli gemilerin 

en büyüğü.

Katolik: 1- Hristiyanlarda 

Papa’nın başkanlık ettiği 

mezhep. 2- Bu mezhep-

ten olan kimse.

Kanaat: Elde ettiğini yeterli 

bulma durumu.

Kanal: Deniz, göl veya ır-

makları birbirine bağla-

mak ya da suları başka 

yöne akıtmak için açı-

lan su yolu.

Kaptan-ı Derya: Osmanlı-

larda Deniz Kuvvetleri 

Komutanı.

Kervan: Uzak yerlere yolcu 

veya eşya taşıyan hayvan 

katarı.

Kışla: Askerlerin toplu ola-

rak kaldıkları, eğitim yap-

tıkları yer.

Kilise: Hristiyanların ibadet 

ettikleri yer.

Kitabe: Üstü yazılı olan taş 

veya mermer.

Komut: Erlere bir hareketi 

yaptırmak için verilen 

emir.

Konteyner: Gemilerde içine 

yük konulan büyük sandık.

Korsan: Gemi soyguncusu.

Kriz: 1- Bunalım, buhran. 2- 

Ansızın beliren hastalık.

Kuşatma: Bir ülke, bölge 

veya yerin dış dünya ile 

bağlantısını kesecek şe-

kilde çevresini sarma.
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Külliye: Bir caminin çevre-

sinde kurulan medrese, 

hastane, kütüphane, se-

bil gibi yapıların tümü.

L

Latife: Hoşa giden şaka.

Levent: Eskiden Osmanlı-

larda gemi askeri.

Liman: Gemilerin barın-

ması, yük ve yolcu indi-

rip bindirmesi için dü-

zenlenmiş yer.

Lohusa: Yeni doğum yap-

mış kadın.

Lojman: Bazı kurumlarda 

yönetici veya çalışan-

lara barınmaları için ya-

pılmış yer.

M

Manzara: Bakınca görülen-

ler, görünüş.

Malûm: Bilinen, belli.

Malzeme: Bir yapım veya 

üretim sırasında kulla-

nılması gerekenler, ge-

reç, materyal.

Mavna: Yük taşımakta kul-

lanılan, güvertesiz bü-

yük tekne.

Menzil: 1- Eskiden yollarda 

konaklanan yer. 2- Atılan 

merminin ulaştığı yer. 3- 

Ulaşılmak istenen yer.

Merak etmek: Anlamaya, 

öğrenmeye çalışmak.

Mil: 1- Değişik işlerde kul-

lanılan metal çubuk. 2- 

Selle gelen kumlu çamur. 

3- Karada 1630, denizde 

1852 metre olan uzunluk 

ölçü birimi.

Mimar: Binaların planını 

yapan mühendis.

Misyoner: Hristiyanlığı yay-

mayı görev edinmiş kimse.

Moral: Ruhsal güç, mane-

viyat.

Mühimmat: Savaş gereçleri, 

cephane.

Mühür: Bir kimse veya ku-

ruluşun imzası yerine 

kullanılan yazıyı kâğıda 

basmaya yarayan araç.
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O

Osmanlı Meclis-i Mebu-

sanı: Osmanlılarda ilki 

1876, ikincisi 1908 yı-

lında açılan milletvekil-

leri meclisi.

Ö

Özen: Bir işin iyi sonuçlan-

ması için yapılan titiz ça-

lışma, itina.

P

Papa: Vatikan’da oturan, se-

çimle işbaşına gelen Ka-

toliklerin dini lideri.

Paşa: Osmanlılarda gene-

ral rütbesindeki subay-

larla üst düzeydeki dev-

let yöneticilerine verilen 

unvan.

Pilot: Hava taşıtı sürücüsü.

R

Rampa etmek: İki geminin 

birbirlerine iyice yanaş-

ması.

Rehber: Yol gösteren, kılavuz.

Reis: 1- Başkan, önder. 2- 

Küçük balıkçı teknesi 

kaptanı.

Roman: Olayları yer, zaman 

ve kişilerini derinleme-

sine tanıtarak, gerçeğe 

uygun şekilde anlatan 

uzun yazı türü.

Röportaj: Bir kişiyi, yeri, ko-

nuyu, olayı tanıtmak için 

araştırma yapıp sonuçla-

rını yazılı veya görsel ola-

rak açıklama.

Rütbe: Subay, astsubay, po-

lislerin aldığı derece.

S

Saf dışı etmek: Olduğu, bu-

lunduğu yerden, takım-

dan, gruptan ayrılmasını 

sağlamak.

Sancakbeyi: Osmanlılarda 

sancak adı verilen yöne-

tim biriminin yöneticisi.

Sanduka: Mezarın üzerine 

yerleştirilen tahta veya 
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mermerden yapılmış ta-

buta benzeyen sandık.

Seçenek: Seçmek zorunda 

kalındığında, birden çok 

seçme yolu olan yöntem, 

durum.

Simge: Sembol, işaret.

Sipahi: Osmanlılarda atlı as-

ker sınıfı.

Sosyal: Toplumla ilgili, top-

lumsal.

Sultan: Müslüman devlet 

başkanlarından bazıla-

rının kullandığı unvan.

Ş

Şehzade: Padişah oğulları 

veya torunları.

Şeyh: Bir tarikatın en üst 

yöneticisi.

Şeyhülislam: Osmanlılarda 

makam ve derecesi vezi-

riazamdan sonra gelen ve 

din işlerine bakan görevli.

Şık: 1- Güzel, incelikli, yakı-

şır durumda. 2- Bir işi ba-

şarmak için tutulacak yol-

lardan her biri, seçenek.

T

Tavsiye etmek: Birisine, bir 

işi yapmasını veya yap-

mamasını söylemek.

Tedirgin olmak: Rahatı, hu-

zuru kaçmak.

Teftiş etmek: Bir görevin 

nasıl yerine getirildiğini 

denetlemek.

Tempo tutmak: El çırparak 

ya da ayak vurarak mü-

ziğe eşlik etmek.

Temsil etmek: 1-Birinin veya 

bir topluluğun adına yetki 

almış olarak davranmak. 

2- Bir piyesi sahnede can-

landırmak.

Tercüman: Çeviri yapan 

kimse.

Tersane: Gemi yapım ve ba-

kımı yapılan yer.

Tesis: Kurum, kuruluş.

Tophane: Top yapılan, top 

dökülen yer.
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Tophane-i Âmire: Topha-

nenin yönetim yeri.

V

Vasiyet: Bir kimsenin sağ 

iken, öldükten sonra ye-

rine getirilmesi için be-

lirttiği istek.

Vezir: Osmanlı İmparator-

luğu döneminde devle-

tin bakanlık, valilik gibi 

yüksek görevlerinde bu-

lunan ve paşa sanını taşı-

yan kimselere verilen ad.

Y

Yağmalamak: Taşınır mal-

ları zor kullanarak almak, 

yağma etmek.

Yelken: Gemilerin rüzgâr 

gücüyle gitmesini sağla-

mak için direklere bağla-

nan kalın, sağlam kumaş.

Yeniçeri: Osmanlılarda, sa-

vaşlarda padişahın çev-

resinde savaşan yaya as-

ker sınıfı.

Z

Zarafet: Zariflik, incelik.

Zemin: Yer, toprak, taban.

Zırh: 1- Savaşlarda giyilen 

metal giysi. 2- Çoğun-

lukla savaş araçlarının 

dışına kaplanmış çelik 

levha.


