
bilir), başka madde içermeyen sakızı çiğ
nernek (şekerli, boyalı vb. sakı~ t r ~iğnemek 
orucun bozulmasına yol açar), qinsel iliş 
kiye yöneiten hazırlayıcı hareketlerde bu
lunmak, zayıf düşeceği endişesi taşıdığı 
halde kan aldırmak. 
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Iii] İBRAHiM KAFi DöNMEZ 

ORUÇ b. ADİL 
( J~l.:.,:,; /!~.)~' ) 

(ö. 908/ 1503'ten sonra) 

Osmanlı tarihçisi. _j 

Hayatı hakkında bilinenler hemen sade
ce kendi eserinde verdiği 9ilgilere dayanır. 
Edirne'de doğduğu, Fatih Sultan Mehmed 
ve ll. Bayezid zamanlarında yaşadığı ve 
Edirne'de kiltiplik yaptığı, muhtemelen di
van katipliğinde bulunduğu anlaşılmakta-
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dır. Başka hangi görevlerde çalıştığı hakkın
da kesin bilgi mevcut değildir. Ancak ma
ll durumunun iyi olduğu ve 90S'te ( ı 500) 
Edirne'de Sarıca Paşa mahallesinde Eski
cami müezzini Hacı Mahmud tevliyetinde 
4000 akçelik nakit ve yılda 1848 akçe ge
lir getiren gayri menkullerle bir vakıf tesis 
ettiği ve buraya geliri yüksek evler, odalar, 
dükkanlar bağışladığı bilinmektedir. Yeni
den düzenlediği eseri 908 (1503) yılı olay
ları ile sona erdiğinden bu tarihten biraz 
sonra vefat ettiği söylenebilir. 

Bazı araştırmacılar tarafından en eski 
Osmanlı tarihçilerinden olduğu belirtilen 
Oruç Bey'in eserinin adı Tevarih-i Al-i Os
man'dır. Birkaç versiyonu bulunan eserin 
telif tarihi bilinmemekle birlikte ll. Baye
zid döneminde yazıldığı kesindir. Halil İnal
cık'a göre Oruç Bey kitabını bu padişaha 
ithaf etmiştir. Muhteva bakımından ana
nimiere benzeyen eser Osmanlı Devleti'
nin kuruluşundan başlar ve bazı nüshala
rı 908 (1503) yılına kadar gelir. Tevarih-i 
Al-i Osman üzerinde geniş bir inceleme 
yapan Menage'a göre Oruç Bey iki eser 
kaleme almıştır. Bunlardan 900 (1495) yılı 
civarında yaptığı telif muhtasardır ve ano
nimlerden birine dayanır. İkinci metin ise 
ağırlıklı olarak Aşıkpaşazade'yi esas alır 
ve onun eserine yapılan zeyilden oluşur. 

906'da ( 1500- ı 50 ı) telifine başlanan bu 
metin 908'de (ı 502- 1503) sona ermiştir. 
Manisa nüshası ile Paris nüshası kısmen 
bu ikinci versiyonu içermektedir. Yine Me
nage'a göre bazı nüshalarda bulunan gi
riş kısmı ona ait olmayıp sonradan eklen
miştir (TED, sy. 9 11 9781. s. 232-233) Ay
rıca eserin ll. Bay~zid devrinde yazılan 
anonimlere en azından bu padişah döne
mi için kaynaklık ettiği üzerinde durulur 
(Öztürk, sy. 5 119961. s. 125). 

Başlıca kaynakları başta Vahşi Fakih'e 
izafe edilen Menakıbname olmak üzere 
tarihi takvimler, gazavatnameler ve ano
nim Tevarih-i Al-i Osman'ın da kaynağı 
olabilecek bir eserdir. Aşıkpaşazade t ari
hinde yer alarak günümüze ulaşan Vahşi 
Fakih menakıbnamesi Oruç Bey tarafın
dan kullanılmış ve 82S'e ( 1422) kadar olay
lar oradan aktarılmış olmalıdır. Ankara Sa
vaşı'nı ise muhtemelen bizzat bu savaşta 
bulunmuş yaşlı yeniçerilerden nakletmiş
tir. Kısmen ll. Murad devrinden itibaren ve 
özellikle ll . Mehmed ile ll. Bayezid devirle
ri için gözlemlerine dayanan yazar eserini 
sade bir Türkçe ile kaleme almıştır. Tesbit 
edilebildiği kadarıyla eserden ilk söz eden 
ve yararlanan müellif Şehrizade Mehmed 
Said'dir (ö. ı ı 78/ 1764-65). Tayyarzade Ata 
Bey de eseri kullanan Osmanlı tarihçilerin-
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dendir. Tevô.rih-i Al-i Osmô.n, ilk Osman
lı standart tarihleri kabul edilen Aşıkpaşa
zade ve Neşri tarihlerini tamamlar nite
liktedir. 

İngiltere'de Oxford'da Bodleian Library'
de, Cambridge Üniversitesi Kütüphane
si'nde, Paris Bibliotheque Nationale'de, 
Manisa Muradiye İl Halk Kütüphanesi'n
de, Edirne'de Ahmed Badi Efendi Kütüp
hanesi'nde, Münih Bavyera Devlet Kütüp
hanesi'nde ve Zagreb'deki Yugoslavya (bu
günkü Hırvatistan) İlimler Akademisi Kütüp
hanesi'nde yazmaları bulunan eserin ingil
tere'deki nüshaları Franz Babinger tara
fından Die frühosmanischen Jahrbücher 
des Urudsch (Quelen des Islamisehen 
schrifttums) adıyla bir giriş ve iki ayrı me
tin halinde eski harflerle yayımianmış 
(Hannover ı 925), ayrıca esere naşir tara
fından ertesi yıl bir düzeltme cetveli ilave 
edilmiştir. Oxford nüshası872 (1468), mü
ellif adı bulunmayan Cambridge nüshası 
899 (1494) yılı olaylarıyla biter. Paris Bib
liotheque Nationale'deki yazmanın orta
sından otuz beş varaklık kısım R. P. Ro
main'in nezareti altında Sieur Rocques ta
rafından 1733'te Fransızca'ya çevrilmiş olup 
el yazması halinde aynı kütüphanede bu
lunmaktadır. Paris nüshası84Tde (1443) 
ll. Murad'ın tahttan feragatine kadar gel
mektedir. Nihai Atsız, Oxford nüshasını 
esas alarak ve onun bıraktığı yerden Cam
bridge nüshasından yararlanarak eseri sa
deleştirip yayımlamış, sonuna da Manisa 
yazmasının bir fotokopisini koymuştur (İs
tanbul 1973). Manisa nüshasının İngilte
re nüshalarına göre daha ayrıntılı olduğu 
görülmektedir. Girişi İngiltere'deki yazma
lara benzeyen bu nüsha muhteva olarak 
899 (1494) yılına kadar gelmektedir. Ric
hard Franz Kreutel, Tevô.rih-i Al-i Os-
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mô.n'ın ll. Bayezid dönemine ait 908 (1503) 
yılına kadar gelen kısmını altı yazmanın bir 
nevi eclisyon kritiği şeklinde Haniwaldanus 
Ananimi ile birlikte Almanca'ya tercüme 
etmiş ve "Osmanische Geschichtsschre
iber" serisinin IX. cildi olarak yayımlamış
tır (Der fromme Sultan Bayezid: Die Ge
schichte seiner Herrschaft [1481-1512]. 
l'lach den altosmanischen Chroniken des 
Oruç und des Anonymus Haniualdanus, 
Graz-Wien-Köln 1978). Atsız'a göre İstan
bul kütüphanelerindeki anonim tarihler
den bazılarının Oruç Bey' e ait olması kuv
vetle muhtemeldir. 
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EJ2 (İng.), X, 908. ~ .. 

M ABDÜLKADiR ÜZCAN 

L 

ORUÇ REİS 
(ö. 924/1518) 

Cezayir'de 
Osmanlı hakimiyetini kuran 

ünlü Türk denizcisi. 
_j 

Midillili sipahi Yakub Ağa'nın dört oğ
lundan ikincisi olup Barbaros Hayreddin 
Paşa'nın ağabeyidir.Baba Oruç, Oruç Gazi 
ve kırmızı sakallı olduğu için Barbaros ola
rak da tanınır. Hayatı hakkındaki bilgiler 
Barbaros Hayreddin Paşa'nın kendisi için 
Muradi'ye yazdırdığı Gazavô.t-ı Hayred
din Paşa adlı esere dayanır. Kimliği ve Ku
zey Afrika'ya geliş tarihiyle ilgili Batı kay
naklarının verdiği bilgiler hatalıdır (Soucek, 
III [ 1971]. s. 238-250). Aslen Vardar Yeni
cesi'ndendir (Katib Çelebi'ye göre Eceo
valı, Tuhfetü'l-kibfir, s. 39). 

Genç yaşta reisliğe özenerek bir tekne 
ile deniz ticaretine başladı . En küçük kar
deşi İlyas ile birlikte Trablusşam'a yaptığı 
bir sefer esnasında Rodos şövalyeleriyle 
girdiği bir savaşta kendisi esir, kardeşi ise 
şehid oldu. Diğer kardeşi Hızır'ın (Barba
ros Hayreddin Paşa) onu fidye karşılığın
da kurtarma teşebbüsleri sonuçsuz kal
dı; zindanda ağır şartlar altında iken kü
rek çekmek üzere gemiye gönderildi. O 
sırada Teke-ili 1 Antalya sancak beyi olan 
Şehzade Korkut'un her yıl fidye ödeyerek 
Rodos şövalyelerinden kurtardığı 1 00 esi
ri taşıyan gemide bulunuyordu. Geminin 
Antalya yakınlarında karaya yanaştığı sı
rada bir fırsatını bulup kaçtı. Antalya'da 
Ali kaptanın gemisinde ikinci reis olarak 
göreve başladı ve ticaret amacıyla İsken
deriye'ye gitti. Şöhreti ve gemicilikteki 
mahareti her tarafa yayılınca Sultan Kan
su Gavri tarafından Memlük Devleti hiz
metine alındı. Hindistan'a gönderilecek 
kırk kalyonluk bir donanmanın inşası için 
İskenderun'da hazırlatılan keresteyi almak 
üzere on altı gemilik küçük bir filo ile de
nize açıldığında bir Rodos donanmasının 
hücumuna uğradı ve filosu dağıldı . Ardın

dan Antalya'ya dönüp Şehzade Korkut'un 
da yardımıyla on sekiz oturaklı bir kalyata 
inşa ettirdi. Rodos civarında korsanlık ya
parak şövalyelere pek çok zarar verdi ve 
ganimet aldı . Ancak Rodos şövalyelerinin 
sıkı takibi sonunda bir Umanda bastırıldığı 
sırada gemisine el konulması üzerine An
talya'ya dönmekzorunda kaldı (91 7/1511 ). 
Bu esnada Saruhan sancak beyi olarak 
Manisa'da bulunan Şehzade Korkut ile ye
niden temas sağladı. Onun desteğiyle biri 
yirmi dört, diğeri yirmi iki oturaklı iki kal
yata yaptırdı; levent, mühimmat, erzak ih-


