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halindeki askeri birliğin
önünde giden,
ve güvenlik hizmeti gören
öncü k uvvet

denildi. Plşkeş ifadesi tamamen terkedilmemekle beraber XVIII. yüzyıl içerisinde
kullanım alanı giderek daraldı.

Sözlükte "hediye, armağan" anlamına gelen Farsça plşkeş kelimesi terim olarak
Osmanlı Devleti'nde padişah başta olmak
üzere sadrazam ve diğer devlet adamları
na, şehzadelere alt makamlardan takdim
edilen hediyeleri ifade eder. Yüksek makamdan verilen bahşiş ve in'amın bir nevi karşıtıdır. Fatih'in Teşkilat Kanunnô.mesi'nde (s. 47) vezirlerin gelirlerinden
bahsedilirken, "Ve onlara ayide benim rikab-ı hümayunuma her nereden haraç ve
adet-i ağnamdan ve plşkeş gelirse vüzerama ve defterdarlarıma dahi hisseleri gelsin" şeklinde yer alan ifadeden plşkeşin
kısmi de olsa bir gelir telakki edildiği ve
bu tarihlerde padişaha takdim edilen plş
keşlerde bazı görevlilerin de hisselerinin
bulunabileceği anlaşılır. XVIII. yüzyılda rikab-ı hümayuna ıydiyye (bayramlık) olarak
sunulan plşkeşler padişahın şahsından baş
ka kadınlarına, enderun ağalarına, diğer
enderun görevli ve hizmetiiierine de tahsis edilmiştir.

XVI. yüzyıl ortalarından itibaren bu gelenek rüşvet-plşkeş-caize 1 cevaiz üçlüsüyle
ifade edilen uygulamalarla suistimale açık
hale geldi. Vezlriazamlığı sırasında rüşvet
le mücadele ettiğini yazan Lutfi Paşa'nın
(ö. 970/1563) kaleme aldığı Asatnô.me'de
(s. 70) rüşvetten söz ederken muhtaç olmayan bir dosttan gelen hediyenin dışında
alınanların bu kapsama girdiğini ve bundan sakınmak gerektiğini ifade etmesi bu
anlamda dikkat çekicidir. Rüşvet ve hediye karışıklığı bilhassa III. Murad zamanın
da daha da yoğunlaştı. XVI. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren ısiahat risalelerinde görevlerin plşkeş ve caize adı altında alınan
rüşvetlerle satıldığından yakınıldığı, hatta
başta padişahla sadrazam olmak üzere
başdefterdar ve yeniçeri ağası gibi görevlilerin rüşvet almakla suçlandığı görülür.
Bu tarihlerde caize pişkeşten pek farklı
görülmemekte ve pişkeş kelimesi bu anlamda da kullanılmaktaydı (Koçi Bey, s. 29).
Sonraki yüzyıllarda daha açık bir uygulama şekline kavuşan caize Eflak ve Bağdan
voyvodaları, vezirler, beylerbeyi ve sancak
beyleriyle bazı bürokratik makamlara tayin veya ibkalarda alınan nakitleri ifade etmeye başladı. Nadiren nakitle birlikte verilen kürk gibi şeyleri de ihtiva ederdi. Caizelerin büyük kısmı sadrazama aitti. Sadrazam dışında sadaret kethüdası ile relsülküttabın payları vardı . Ayrıca bazı tayinlerde Babtali'deki daha küçük görevlilerin de caize aldığı belirtilmektedir. XVIII.
yüzyılın ikinci yarısında artık padişahın caize almadığı kaydedilir.

Daha çok padişahı ilgilendiren plşkeş uybir büyüğe hediye sunma geleneği olarak kuruluş döneminden beri mevcuttu . Bilhassa padişahı görme , huzura
çıkma gibi durumlarda hediye takdim etme usulü yaygındı. Kanuni Sultan Süleyman zamanından itibaren çeşitli vesilelere
bağlı olarak (cü! Os, bayram ve düğün merasimleri) padişaha plşkeş sunmak adet
haline geldi. Buna daha sonra padişah adı
na ziyafet düzenleyen devlet adamlarının
yemekten sonra plşkeş sunmaları gibi yenileri de eklendi. XVII. yüzyıl sonlarına gelindiğinde plşkeş miktarları giderek belirli
duruma geldi, böylece zorunluluk haline
dönüşen plşkeş geleneği hediye olma özelliğinden iyice uzaklaştı . Bu değişim ifadeIere de yansıdı; veriliş vesilesi ve miktarı
muayyen hale gelen plşkeşler için daha
çok farklı isimler kullanılmaya başlandı.
Mesela bayramlarda verileniere "ıydiyye"

XVI. yüzyılda rüşvet diye nitelenen ve
görev tevcihlerinde alınan pişkeş ve caizelerin çoğunlukla merkezden istendiği, hatta pişkeş elde etmek için bir göreve yılda
üç dört defa tayin yapıldığı, bazan da plş
keşi alınarak tayin edilen bir şahsın görevine başlamadan yerine başkasının görevlendirildiği görülmektedir. Bu şekilde tayin yapılan makamlar çoğunlukla beylerbeyilik, sancak beyliği. kadılık, eyaJet defterdarlıkları ve sultan vakıfları tevliyetleri
gibi vazifelerdi. Bu konuda geniş bilgi veren Selaniki görevlerin "plşkeş ü hedaya vü
armağan namıyla ağır bahalu rüşvetlerle"
satıldığından, böylece istihkak sahipleri yerine ehil olmayanlara verildiğinden şikayet
etmektedir (Tarih, s. 504) . Rüşvet niteliği
taşıyanlarla taşımayanlar arasındaki fark
yapılacak tayinin bir ön şartı olarak plşkeş
talep edilmesi, miktarlarının fazlalığı ve
geleneksel olarak pişkeş ve caize verme-
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yen görevlilerden de istenmesiydi. Bir süre sonra bu yöntemin sakıncaları ortaya
çıkınca çareler aranmaya başlandı. İlk olarak sultan vakıflarındaki vazifelerin bu şe
kilde tevcihinden vazgeçildi. XVlll. yüzyılda
caizelere "tebrlkiyye, tebşlriyye" gibi isimler altında yeni eklemeler yapıldı. lll. Selim'e sunduğu Iayihasında Tatarcık Abdullah Efendi, bunun sebebi olarak sadrazamIarın bir süreden beri gelirlerinin giderlerini karşılamaya yeterli olmamasını gösterir.
Plşkeş olarak sunulan hediyeler bazan
bir miktar nakit; kıymetli madenierden
-çoğunlukla gümüş- ve değerli taşlarla süslenmiş eşya (şamdan, buhurdan, gülabdan. maşraba, matara, kavanoz, şişe, tepsi, sürahi, l eğe n, ibrik, kupa gibi); mücevherlerle süslü koşum takımları, atlar; kılıç,
hançer, ok, yay gibi silahlar; başlık, kemer,
nalın, kumaş, kürk gibi giyim eşyaları ve
çadır. halı , ayna, saat gibi çeşitli şeylerdi.
Bunlar arasında en yaygın olanı kumaşlar
olup genellikle bohça içinde verilirdi. Nadiren esir ve kölelere. hatta forsalara da
rastlanmaktadır. Ulemanın takdim ettiği
plşkeşler içerisinde kitaplar önemli yer tutuyordu. Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, fıkıh ,
fetva kitapları, divanlar daha çok sunulan
kitap türleriydi. 1683 Viyana seferinde Serdanekrem Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı Belgrad civarına kadar uğurlayan IV.
Mehmed'e yol üzerinde sunulan pişkeşler
arasında ekmeğe de rastlanmaktadır. öte
yandan patriklik, hahambaşılık, metropoHtlik makamiarına tayin edilenlerin sunduğu aidatlar da plşkeş adıyla anılırdı .

Hediye ile gelen elçilerin ve Eflak-Boğ
dan voyvodalarının hediyeleri Divan-ı Hümayun'un ardından elçinin arza girişi sıra
sında sunulurdu. Hediyeler. divan toplantısı devam ederken pişkeşçi ağa kontrolünde Babüssaade yakınında özel olarak
hazırlanmış bir yere dizilir ve teşrifatçı tarafından listesi yapılarak pişkeşçi ağaya
verilirdi. Pişkeşçi ağa vasıtasıyla Babüssaade veya Darüssaade ağasına ulaştırılan
bu liste divan toplantısından sonra elçinin
arza girişi sırasında padişaha teslim edilirdi. Diğer taraftan pişkeşler. pişkeşçi ağa
öncülüğünde ve genellikle ikişer sıra halinde diziimiş kapıcılar tarafından taşınarak
Arz Odası penceresi önünden geçirilip enderun hazinedarbaşısı ağaya verilirdi. Bu
sırada ihtiyaç duyulursa yeniçeriler kapı
etiara yardım ederdi (Selanik!, s. 656-657) .
Böylece pişkeşler listesiyle birlikte padişa
ha sunulmuş olurdu. Elçilerin getirdiği hediyelerin saraya gelişinden enderun hazinesine teslimi arasındaki kontrol ve sunu-

PfSKES
muyla ilgili
ağa

işlere

1 plşkeşçi-i

nezaret eden

plşkeşçi

şehriyari sarayın kapıcı

bölükbaşılarındandı. Hezarfen Hüseyin Efendi, plşkeşçinin saraydaki kırk beş kapıcı
bölükbaşısının en muteberlerinden olup katip ve kethüdadan sonra üçüncü sırada yer
aldığını söylemektedir. Görevini de, "Elçiler getirdiği plşkeşi dizer. Ve mansıp alanlar el öpmeye vardıkta önüne düşüp selam
yerlerini gösterir" şeklinde özetiernektedir
(TelhTsü'l-beyan, s. 58).
Tayin dolayısıyla kendilerine hil'at giydirilerek arza girip el öpmesi gerekenler de
bu vesileyle padişaha hediyeler takdim etmiştir. Eflak ve Bağdan voyvodaları tayinlerinde Divan-ı Hümayun'a gelir, merasimle önceleri börk, sonradan kuka denilen
başlıklarını giyerek arza girip padişahın elini öperlerdi. Bu sırada padişaha plşkeş sunarlardı . istanbul'da bulunmayan beylerbey! ve sancak beyleri plşkeşlerini kapı kethüdaları, kadılar ise muhzır denen görevlileri aracılığıyla takdim ederlerdi (BA, KK,
nr. 665). Devlet adamları tarafından saraya gönderilen plşkeşler Darüssaade ağası
na teslim edilerek onun vasıtasıyla sunuturdu. Saray dışındaki bir kısım merasimler
esnasında bazan doğrudan, bazan da sadrazam aracılığıyla plşkeşler takdim edilmiştir. Plşkeşler genellikle bunları sunan
tarafından pusulasıyla birlikte teslim edilir, pusulası olmayanların listesi yapılarak
padişaha verilirdi. Sadrazam vasıtasıyla
teslim edilenler için de sadrazam tarafın
dan telhis yazıldığı görülmektedir (Defterdar Sarı Mehmed Paşa, s. 60).
Sadrazarnın ıydiyye

olarak sunacağı plş
hediyeleri ve sadaret kethüdası, kaptan paşa, yeniçeri ağası ile defterdar tarafından gönderilecek attarta birlikte bayramdan bir hafta kadar önce saraya yollanırdı . Belirlenen gün hediyeler
ve atlar sabahın erken saatlerinde güneş
doğmadan Babıali önünde toptanır ve buradan sadaret kethüdası öncülüğünde kapıcılar tarafından taşınarak saraya götürülürdü. Sarayda Darüssaade ağasının divan odasında önce sadrazamın, ardından
vüzera ve diğerlerinin hediyeleri, daha sonra da Mısır, Bağdat, Basra, Sayda ve Trablus eyaletleriyle Eflak 1 Bağdan voyvodası
nın hediye bahaları pusutatarı ile birlikte
ağaya teslim edilirdi. Bu üç hediye grubundan her biri ayrı ayrı üç defada ağa önkeş vüzeranın

cülüğünde baltacılar tarafından taşınarak
padişahın huzuruna götürütür ve dönüşte
hediye sahibinin temsilcileri sıfatıyla orada bulunanlara hil'atler giydirilir, bahşişler
dağıtılırdı. Atları getiren saraçiara da birer ikişer altın verilirdi.

Padişaha gelen plşkeşle ilgili hazine gelir kayıtlarıyla önceleri Mevkufat Kalemi'nin ilgilendiği anlaşılmaktadır. XVI. yüzyıl
da bu görev başdefterdara bağlı Teşrifat
Kalemi'ne, daha sonra ise RCıznamçe-i Hümayun'a geçmiştir (Karaca, s. 38-40). Plş
keşler, XVI. yüzyıl bütçelerinde düzenli olmayan gelirlerden olarak ait oldukları bölgenin bağlı bulunduğu defterdarının gelirleri arasında ayrı ayrı ve genellikle mevkufla birlikte yer almıştır (Sahillioğlu, s.
56, 66; Barkan, XIX/ 1-4 11957-58], s. 284,
303). 1567-1568 bütçesini inceleyen Ömer
Lutfi Barkan, ayrıca "emval-i saire" şeklin
de yer almış gelirler arasında cülCıs münasebetiyle takdim edilmiş plşkeş mahsulünün bulunduğu kanaatine varmıştır.
Böylece Hazine-i Amire'nin geliri olarak kaydedilen padişaha ait plşkeşler gerek duyulduğunda tamamıyla iç hazineye akta-

rılabiliyordu .

Vezlriazamlara da benzer şekilde hediyeler sunulmuştur. Selanikl vefatı dolayı
sıyla Koca Sinan Paşa'dan bahsederken,
" Pişkeş ü hedaya alıp verınede aiimü'l-iktidar idi" demektedir (Tarih, s. 582) . Sefere çıkan serdar-ı ekreme istanbul kaymakamı ve başşehirdeki diğer erkan, beylerbeyiter ve yol üzerindeki muhafızlar tarafından sıkça plşkeşler takdim edilirdi. Sefer esnasında sunulan plşkeşler arasında
en çok rastlananı atlardır. Veiiriazamın plş
keşle atakalı kayıt işlemleriyle sadaret kethüdalığı ilgilenirdi. Beylerbeyi ve sancak
beylerinin bu tür işleri ise kapı kethüdalarının göreviydi. Sancağa çıkışlarında şeh
zadelere devlet erkanı tarafından plşkeş
lertakdim edilmiş (a.g.e. , s. 142- 143), padişaha plşkeş sunulurken yakınında bulunan şehzadeye de zaman zaman verilmiş
tir.
XVII.

yüzyıl sonlarına gelindiğinde

ğunlukla miktarları belirginleşerek

çomec-

buriyet haline dönüşen uygulama şekliyle
mali sıkınt ıl ar yüzünden gelir gider dengeleri bozulmuş olan plşkeş vericilerini zor durumda bırakmıştır. ll. Süleyman döneminde Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa'nın vezlriazamlığında bayramlarda rikab-ı hümayuna verilmesi adet olan
plşkeşler kaldırılmışsa da bu uzun sürmemiş, ll. Ahmed'in hatt-ı hümayunu ile ıy
diyyeler tekrar eski şekliyle verilmeye baş
lanmıştır (Anonim Osmanlı Tarihi, s. 43;
Defterdar Sarı Me h med Paşa, s. 423). Ragıb Paşa'nın sadrazamlığı devrinde caizeler verenlerin gelir durumuna göre azaltılarak yeniden düzenlenmiştir.
plşkeş,

lydiyye ve caizelere dair tamamen kalönceki son geniş çaplı dü-

dırılmalarından

zenleme lll. Selim zamanında 1792'de yapılmıştır. Bu düzenlemenin gerekçesi israfı
önlemekti. Caize verenlerin mali sıkıntıya
düşürülmemesi gözetilerek resmi göreve
getirilenlerden alınanların çoğu kaldırılmış,
diğerlerinin ise miktarları azaltılmıştır. Bilhassa caizeler dolayısıyla borçlanıp göreve başlayan Eflak ve Bağdan voyvodaları
nın bu sıkıntılarının giderilmesi hedeflenmiştir. lydiyyeler de padişah ve sadrazam
tarafından nakit olarak alınanlar dışında
kaldırılmıştır. Bunlar yılda bir defa ödenecek ve bir yılını doldurmadan görevden
ayrılanların verdikleri caizelerin görev süresini aşan kısmı selefinden alınan caizeden geri ödenecekti. Bu arada sadrazamların belli günlerde padişaha at hediye etmelerinin devamına karar verilmiş, böylece sadrazam dışında at hediye etme usulü kaldırılmıştır. Bu düzenlemeye göre padişah caize almamaktadır. lydiyye olarak
sadrazamdan 100.000 (bu miktar sadrazamın ve rdi ğ i ı yd i yye ve yıllı ğın birleşti
rilm esiyle tesbit edilmiştir; bunun 39.850
kuruşu EnderOn-ı Hümayun'a ait olu p Darüs saade ağasına, 60. ı 50 kuruşu Daire-i
BirOn-ı Hüm ayun 'a ait olup silahdar ağa
ya gönderilirdi), Mısır ve Bağdat eyaletlerinden 5000'er, Trablus ve Sayda eyaletlerinden 4000'er, şıkk-ı ewel defterdarın
dan 8000, Eflak ve Bağdan voyvodaların
dan 30.000'er kuruş ıydiyye alacaktı ( 10.000
kuruşu ı ydiyye-i hüm ayun, 20.000 kuruşu
ıyd i yye- i daire-i hümayun o larak) . Daha
sonraki tarihlerde Kaptanpaşa eyaletinden de 5000 kuruş ıydiyye alınmıştır. Sadrazarnın padişahın ıydiyye aldığı eyaletlerden miktarın yarısı kadar, ayrıca Şam eyaletinden 3000 kuruş , şıkk-ı ewel defterdanndan 10.000 kuruş , Eflak ve Bağdan
voyvodalarından 8500'er kuruş, İstanbul
gümrüğünden 2500 kuruş (esb-baha) ıy
diyye tahsisatı vardı. ll. Mahmud'un saltanatında önce lll. Selim zamanında belirlenen miktarlara bazı ilaveler yapılmış ,
daha sonra maaş sistemine geçiş dolayı
sıyla yapılan yenilikler sırasında birçoğu
kaldırılmıştır.
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Piyale Bey, Receb 964'te (Mayı s ı 55 7)
emrindeki 1OO'den fazla kadırgadan olu-

PiYALE PAŞA
(ö. 985/ 1578)

L

Osmanlı kaptan- ı deryası,

şan donanmasıyla ispanya'nın işgali altın

vezir.

~

"Eviiil-i Muharrem 980" (14-23 Mayıs
1572) tarihli Pertev Paşa Vaktiyesi'nin şa
hitleri arasında adı Piyale b. Abdurrahman
olarak geçer (vr. ll 9b). Macaristan'ın Tolna şehrinden Hırvat asıllı bir ayakkabıcı 
nın oğludur (Gerlach, ı . 103). Mohaç Muharebesi esnasında (932/ 1526) esir edilen
Piyale, Başdefterdar İskender Çelebi'nin
maiyetinde iken onun idamı üzerine (94 !/
1535) saraya alındı (All Mustafa Efendi, vr.
2638 ) . Kaptan-ı deryalığı sırasında hıristi 
yan annesini istanbul'a getirttiği bilinmektedir (Bet zek, s. 36).
954'te (ı 54 7) kapıcıbaşı oldu ve 13 Safer 96Z'de (7 Ocak 1555) Sinan Paşa' nın
yerine 550.000 akçelik has geliriyle Gelibolu sancak beyi olarak kaptanlığa getirildi (BA, MD, nr ı , h k. ı 568). Akdeniz' e yapacağı ilk sefer için KanCini Sultan Süleyman ' ın Tercan ovasından gönderdiği fermanda gerekli hazırlıkları yapması ve Akdeniz'de Fransa donanınası ile birleşerek
İ spanya'ya karşı mücadele etmesi emredildi. Bunun üzerine Z4 Cemaziyelahir
96Z'de (1 6 M ay ı s 1555) Galata ve Gelibolu'daki gemilerde bulunan reis, cenkçi, kürekçi. alatçı (halatçı) ve marangoz gibi gö-
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revlilerin maaşı için Piyale Bey'e 6.574.152
akçe teslim edildi (BA. D. BRZ, nr. 20617. s.
168). Piyille Bey kumandasında altmış kadırgadan oluşan Osmanlı donanınası Fransa'ya yardım maksadıyla Receb 96Z baş
larında (22-31 Mayıs 1555) denize açıldı ve
bu seferde Karlı-ili sancak beyi Turgut Reis'in de desteği sağlandı (Lokman b. Hüseyin , vr. 73•). Önce Pulya kıyılarını vurarak
6 Şaban 96Z'de (26 Haziran 1555) Mesine
Boğazı üzerindeki Riçe Kalesi'ni fethetti.
Bölgeye yapılan çıkarma sırasında etrafı
yağma ve tahrip eden Piyale Bey, Andrea
Doria'yı takip amacıyla İtalya'dan ispanya
sahillerine kadar büyük bir deniz harekatı
yaptı (BA, MAD, nr. 23 305) Bu arada Korsika yakınlarındaki Elbe adası kuşatıldıy
sa da alınamadı. Ertesi yıl baharda kırk
beş kadırga ile Cezayir'e gitti ve Cezayir
Beylerbeyi Salih Paşa' nın yardımıyla Vehran Kalesi'ni İspanyollar'dan geri aldı (Katib Çelebi , s. 106) Lokman b. Hüseyin ise
Vehran'ın kuşatıldığını , ancak istanbul'dan
Uluç Ali Reis ile gelen ferman üzerine fethedilemeden kuşatmanın kaldırıldığın ı ve
istanbul'a dönCildüğünü belirtmektedir
(Zübdetü't-tevarih, vr. 73b).

daki Tunus'un Benzert şehrini fethetti ve
Kuzey Afrika sahillerinde koruma görevini yerine getirdi. 19 Safer 965'te (ı ı Ara lık ı 557) Akdeniz seferinden dönüşünde
sunduğu pişkeşler arasında yirmi gılman ,
çatma, kadife, kemha, atlas ve çuka gibi
değerli kumaşlar bulunuyordu (BA, D. BRZ,
nr. 2061 8, s. 85) . Bu başarısı üzerine "mir-i
miran-ı Cezayir ve kapudan" unvanıyla Cezayir-i Bahr-i Sefid beylerbeyiliğine getirildi (BA, KK, nr. 2! 6A, s. 107; BA, D. BRZ,
nr. 206 18, s. 40) . Bir yıl sonra 150 kadır
gadan oluşan donanma ile yeniden Akdeniz' e açıldı. ispanya'ya ait Minarka adası
na baskın düzenleyerek asker çıkardı; pek
çok esir ve ganimet alıp en önemli şeh
ri Ciudedela'yı (Siyedela) ele geçirdi. 966
(1559) yaz aylarında koruma göreviyle emrinde seksen sekiz kadırga olduğu halde
yeniden Akdeniz'e açıldı, müttefik Haçlı
donanınası hakkında bilgi topl adı , onların
Trablusgarp'ı alarak Cezayir'e gitmeyi plantadıklarını öğrendi (TSMA, nr. E. 595) .
ispanya yönetimindeki müttefik hıris
tiyan donanınası 14 Cemaziyelahir 967'de
(ı 2 Mart 1560) Cerbe adasın ı işgal etti.
Bunun üzerine Piyale Paşa, 1ZO kadırga
dan oluşan donanmasıyla 1 Receb 967'de
(28 Mart 1560) istanbul'dan yola çıktı. Piyale Paşa'ya gönderilen 14 Receb 967 (10

Nisan 1560) tarihli görev beratın da Trablusgarp ve diğer Osmanlı topraklarının korunması emri verilmiş ve Yalvaç kadısı donanma askerine kadı tayin edilmişti (BA ,
MD, nr. 3, hk. 892 . 899. 959 ). 1 Şaban'da
(27 Nisan) Modon'a ulaşan ve ikmal yaptı ktan sonra Malta üzerine giden Piyale
Paşa 12 Şaban'da (8 Mayı s) Gozo adasına
ulaştı. Burayı yağmaladı ve müttefik donanması tarafından korunan Cerbe adasına hareket etti. 15 Şaban 'da (1ı May ı s )
iki donanma arasında başlayan ve üç gün
süren çatışmada on dokuz kadırgasına el
konulan ve yirmi altı barçası tahrip edilen
müttefikler geri çekildi; on bir kadırgaları
Cerbe Kalesi'ne sığınmak zor unda kaldı
(BA. MD, nr 3. hk. 1268) . Trablusgarp Beylerbeyi Turgut Paşa'nın da katılmasıyla baş
layan Cerbe Kalesi kuşatması yaklaşık iki
ay sürdü ve 7 Zilkade'de (30 Temmuz) fethedildi. Piyale Paşa beş gün Cerbe'de kaldıktan sonra önce Trablusgarp'a, oradan
ZO Zilkade'de (1 2 Ağ usto s) Rumeli kıyıla
rına ve 4 Zilhicce' de ( 26 Ağ u st os ) Preveze'ye geçti (TSMA. nr. E. 3465) . Donanmanın
6 Muharrem 968'de (27 Eylül 1560) istanbul'a dönmesi üzerine Piyale Paşa ve donanmadakilere terakki verildi; bu zafer sebebiyle Piyale Paşa , Muharrem 969'da (Eylül ı 56 ı) Şehzade Selim'in kızı Gevher Han
ile evlendirildi (Lokman b. Hüseyin , vr. 76 8 ) .
Cerbe zaferinin yankılarını o sırada istanbul'da bulunduğu için yakından izleyen
Busbeke, istanbul halkının ve sahildeki yalı köşküne gelen padişahın Piyale Paşa emr indeki donanmanın beraber indeki esir,
ganimet ve ele geçirilen gemileri, özellikle esir edilen amirat gemisi üstündeki ünlü hıristiyan amirallerini seyrettiğin i anlatmaktadır (Türk Mektupları, s. 223-235) .
Piyale Paşa, 97Z'de (ı 565) Malta üzerine düzenlenen sefere Z40 gemiden oluşan donanmanın kumandanı olarak katıl
dı. Sefer serdarı beşinci vezir Mustaf a Paşa idi. ZO Şewa l 97Z'de (2 1 M ayı s 156 5)
Mersaşolok Limanı'ndan Malta'ya asker ve
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