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liJ FiLiz KARAcA 

PiYALE PAŞA 
(ö. 985/ 1578) 

Osmanlı kaptan- ı deryası, vezir. 
L ~ 

"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 Tol
na şehrinden Hırvat asıllı bir ayakkabıcı 

nın oğludur (Gerlach, ı . 103). Mohaç Mu
harebesi 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 bilinmek
tedir (Betzek, s. 36). 

954'te (ı 54 7) kapıcıbaşı oldu ve 13 Sa
fer 96Z'de (7 Ocak 1555) Sinan Paşa'nın 

yerine 550.000 akçelik has geliriyle Geli
bolu sancak beyi olarak kaptanlığa getiril
di (BA, MD, nr ı , h k. ı 568). Akdeniz' e ya
pacağı ilk sefer için KanCini Sultan Süley
man'ın Tercan ovasından gönderdiği fer
manda gerekli hazırlıkları yapması ve Ak
deniz'de Fransa donanınası ile birleşerek 
İspanya'ya karşı mücadele etmesi em
redildi. Bunun üzerine Z4 Cemaziyelahir 
96Z'de (1 6 May ıs 1555) Galata ve Gelibo
lu'daki gemilerde bulunan reis, cenkçi, kü
rekçi. 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 ka
dırgadan oluşan Osmanlı donanınası Fran
sa'ya yardım maksadıyla Receb 96Z baş
larında (22-31 Mayıs 1555) denize açıldı ve 
bu seferde Karlı-ili sancak beyi Turgut Re
is'in de desteği sağlandı (Lokman b. Hü
seyin, 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. 23305) Bu arada Kor
sika yakınlarındaki Elbe adası kuşatıldıy

sa da alınamadı. Ertesi yıl baharda kırk 
beş kadırga ile Cezayir'e gitti ve Cezayir 
Beylerbeyi Salih Paşa'nın yardımıyla Veh
ran Kalesi'ni İspanyollar'dan geri aldı (Ka
tib Çelebi , s. 106) Lokman b. Hüseyin ise 
Vehran'ın kuşatıldığını , ancak istanbul'dan 
Uluç Ali Reis ile gelen ferman üzerine fet
hedilemeden kuşatmanın kaldırıldığın ı ve 
istanbul'a dönCildüğünü belirtmektedir 
(Zübdetü't-tevarih, vr. 73b). 

Piyale Bey, Receb 964'te (Mayı s ı 557) 
emrindeki 1 OO'den fazla kadırgadan olu
şan donanmasıyla ispanya'nın işgali altın
daki Tunus'un Benzert şehrini fethetti ve 
Kuzey Afrika sahillerinde koruma görevi
ni 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 Ce
zayir-i Bahr-i Sefid beylerbeyiliğine geti
rildi (BA, KK, nr. 2!6A, s. 107; BA, D. BRZ, 
nr. 20618, s. 40) . Bir yıl sonra 150 kadır
gadan oluşan donanma ile yeniden Akde
niz' 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 em
rinde seksen sekiz kadırga olduğu halde 
yeniden Akdeniz'e açıldı, müttefik Haçlı 
donanınası hakkında bilgi topladı , onların 

Trablusgarp'ı alarak Cezayir' e gitmeyi plan
tadıklarını öğrendi (TSMA, nr. E. 595) . 

ispanya yönetimindeki müttefik hıris
tiyan donanınası 14 Cemaziyelahir 967'de 
(ı 2 Mart 1560) Cerbe adasını işgal etti. 
Bunun üzerine Piyale Paşa, 1 ZO kadırga

dan oluşan donanmasıyla 1 Receb 967'de 
(28 Mart 1560) istanbul'dan yola çıktı. Pi
yale Paşa'ya gönderilen 14 Receb 967 (10 

Nisan 1560) tarihli görev beratında Trab
lusgarp ve diğer Osmanlı topraklarının ko
runması emri verilmiş ve Yalvaç kadısı do
nanma askerine kadı tayin edilmişti (BA, 
MD, nr. 3, hk. 892 . 899. 959). 1 Şaban'da 
(27 Nisan) Modon'a ulaşan ve ikmal yap
tıktan sonra Malta üzerine giden Piyale 
Paşa 12 Şaban'da (8 Mayı s) Gozo adasına 
ulaştı. Burayı yağmaladı ve müttefik do
nanması tarafından korunan Cerbe ada
sına hareket etti. 15 Şaban'da (1 ı Mayı 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 zorunda kaldı 

(BA. MD, nr 3. hk. 1268) . Trablusgarp Bey
lerbeyi Turgut Paşa'nın da katılmasıyla baş
layan Cerbe Kalesi kuşatması yaklaşık iki 
ay sürdü ve 7 Zilkade'de (30 Temmuz) fet
hedildi. Piyale Paşa beş gün Cerbe'de kal
dıktan sonra önce Trablusgarp'a, oradan 
ZO Zilkade'de (1 2 Ağustos) Rumeli kıyıla
rına ve 4 Zilhicce' de ( 26 Ağustos ) Preveze'
ye geçti (TSMA. nr. E. 3465) . Donanmanın 
6 Muharrem 968'de (27 Eylül 1560) istan
bul'a dönmesi üzerine Piyale Paşa ve do
nanmadakilere terakki verildi; bu zafer se
bebiyle Piyale Paşa, Muharrem 969'da (Ey
lül ı 56 ı) Şehzade Selim'in kızı Gevher Han 
ile evlendirildi (Lokman b. Hüseyin, vr. 768

) . 

Cerbe zaferinin yankılarını o sırada istan
bul'da bulunduğu için yakından izleyen 
Busbeke, istanbul halkının ve sahildeki ya
lı köşküne gelen padişahın Piyale Paşa em
r indeki donanmanın beraber indeki esir, 
ganimet ve ele geçirilen gemileri, özellik
le esir edilen amirat gemisi üstündeki ün
lü hıristiyan amirallerini seyrettiğin i anlat
maktadır (Türk Mektupları, s. 223-235) . 

Piyale Paşa, 97Z'de (ı 565) Malta üzeri
ne düzenlenen sefere Z40 gemiden olu
şan donanmanın kumandanı olarak katıl
dı. Sefer serdarı beşinci vezir Mustafa Pa
şa idi. ZO Şewal 97Z'de (21 Mayı s 1 565) 
Mersaşolok Limanı'ndan Malta'ya asker ve 
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mühimmat çıkarıldı. Kuşatma süresinde 
Piyale Paşa donanmayı Mersa Muscet Li
manı'nda demiriedi ve zaman zaman ada
nın etrafını kontrol amacıyla keşifte bu
lundu. Ancak üç buçuk ay süren kuşat
maya ve şiddetli çatışmalara rağmen ada 
alınamadı. Ertesi yıl yetmiş kadırga ile Ak
deniz'e açılırken Sakız'a uğrayarak 24 Ra
mazan 973'te ( ı4 N isan ı566) adadaki Ce
neviz idaresine son verdi. Ardından İtalya 
kıyılarına gitti ve Pulya bölgesini yağma
ladıktan sonra istanbul'a dönüşünde Sa
kız'ın Osmanlı topraklarına katılışı sebebiy
le kendisine gazi unvanı verildi (BA, MAD, 
nr. 350, S. ı0-13) . 

Yenipadişah ll. Selim'in Belgrad dönü
şünde istanbul'da düzenlenen karşılama 
töreninde hazır bulundu ve Cemaziyelev
vel 974'te (Kasım-Aralık ı566) yapılan ilk 
divan toplantısında padişah damadı ola
rak hizmetlerinden dolayı kubbe vezirliği 
verildi. Ayrıca kaptanlık haslarına 400.000 
akçelik has geliri ilave edildi ve kaptanlık 
görevine Zilkade 97S'e (Mayıs 1568) ka
dar devam etti (BA, MD, nr. 7, hk. ı440, 
ı528; SeL3nik1, ı, 58; Lokman b. Hüseyin, 
vr. 78b). Piyale Paşa, kış mevsimini Edir
ne'de geçirmeyi kararlaştıran ll. Selim ta
rafından Zilhicce 974'te (Haziran 1567) is
tanbul'un muhafazası ile görevlendirildi. 
Bu sırada iran'dan gelen Şah Tahmasb'ın 
elçisi Şah Kulu Han ve kalabalık maiyetini 
büyük bir gösteriş içinde kadırgalarla üs
küdar'dan istanbul'a geçirdi ve kaldıkları 
süre içinde selatin camilerini gezdirdiği 
gibi devlet merasimi gereği ikramda bu
lundu (Selanik], ı , 68-69) 

Kıbrıs seferi için hazırlanan donanma
ya Piyale Paşa üçüncü vezir olarak serdar 
tayin edildi. Emrindeki doksan beş savaş 
ve nakliye gemisinden oluşan filo 20 Zil
kade 977'de (26 Nisan ı 570) istanbul'
dan hareket etti. Donanma Kıbrıs'a ulaş
tığı sırada Piyale Paşa askeriyle Tuzla'dan 
karaya çıkarak Serdar Lala Mustafa Paşa'

nın otağını kurdu, kısa sürede orduyu ve 
mühimmatı adaya taşıdı. Daha sonra do
nanma ile adadan ayrıldı, denizden gele
bilecek yardıma karşı adayı koruma altın
da tutmakla görevlendirildi. Kıbrıs'ın fet
hi üzerine donanmanın bir kısmını henüz 
alınamayan Magosa kuşatması için, bir 
kısmını da adalar arasında koruma ama
cıyla bıraktı ve Kaptan Müezzinzade Ali Pa
şa ile birlikte geri kalan donanmayı alarak 
istanbul'a döndü. 979'daki (ı57ı) inebahtı 
yenilgisi üzerine emekliye sevkedilen Per
tev Paşa'nın yerine ikinci vezir oldu (Per
tev Paşa Vakfi.yesi, vr. ı ı9b). inebahtı ye
nilgisinin ardından başlayan yoğun gemi 

inşa faaliyetleri arasında o da İzmit'te ka
dırgalar yaptırmaya teşebbüs etti (BA, MD, 
nr. ı8, hk. 2ı5) 

Kaptan Kılıç Ali Paşa ile birlikte donan
ma hazırlıklarını yürüten ve yeniden do
nanma serdarlığına getirilen Piyale Paşa, 
Muharrem 981 'de (Mayıs 1573) Akdeniz' e 
açıldı. Bu seferde Pulya kıyılarına çıkarma 
yaptı ve Kalabria Kalesi'ni ele geçirerek 
pek çok esir ve ganimetle 6 Receb 981 'de 
(ı Kasım ı573) istanbul'a döndü (Lokman 
b. Hüseyin, vr. 85b). 12 Zilkade 98S'te (21 
Ocak ı578) idrar yolları hastalığı yüzün
den öldü ve Kasımpaşa'da yaptırdığı ca
minin hazıresine defnedildi (a.g.e. , vr. 78b, 
93'; Gerlach, ı, 660, 724) Türbesinde ha
nımı Gevher Han Sultan'dan başka yedi 
oğlu ve dört kızına ait mezar olduğu kabul 
edilen Piyale Paşa'nın çocuklarından bir 
kısmının önceki hanımından olması muh
temeldir. Gerlach, hanedandan biriyle ev
lenen devlet adamının eski hanımını bo
şaması gerektiğini ve Piyale Paşa'nın es
ki hanımının da aynı akıbete maruz kaldı
ğını belirtir (Türkiye Günlüğü, ı, 422). Ve
fat eden iki oğlu için 8 Ramazan 978'de 
(3 Şubat ı571) ve 27 Receb 981 'de (22 
Kasım ı573) taziye olarak ikişer hil'at ve
rildiği bilinmektedir (BA, KK, nr. ı768, s. 
ı 00'; nr. 1769, s. 46b). 984 Muharreminde 
(Nisan ı576) bir kızı ölmüştür (Gerlach, I, 
329). Piyale Paşa'nın Ayşe, Fatma ve Ha
tice adlı kızları bulunuyordu. Oğullarından 
Hızır Bey 971 'de ( ı563-64) Dergah- ı All 
müteferrikalığına getirildi. Mehmed Bey 
ise kendisinin vefatından sonra 990'da 
( ı582) Hersek sancak beyi oldu (BA, KK. 
nr. ını. s. 71). 8 Muharrem 1009'da (20 
Temmuz ı600) diğer oğlu Mustafa Bey'e 
hazineden 22.000 akçe borç verildiğine 
dair kayıtlar bulunmaktadır (BA, KK, nr. 
1879, s. 312) Piyale Paşa birçok hayrat 
yaptırmıştır. Bunların içinde en önemlisi 
istanbul Kasımpaşa'daki külliyesidir (bk. 
PiYALE PAŞA KÜLLİYESİ) Ayrıca yine Ka
sımpaşa'da cami (Küçük Piyale Paşa Ca
mii), Eyüp'te bir mescid, Mahmud Paşa 
Çarşısı'nda bir han, sebil ve sıbyan mekte
bi, Kilitbahir'de bir cami, Sakız'da cami, 
han, hamam ve çeşmeler yaptırdığı ve su 
getirttiği bilinmektedir. Üsküdar'da kendi 
adıyla anılan bir bahçesi bulunmaktadır. 
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PİYALE PAŞA KÜLLİYESİ 

İstanbul' da 
XVI . yüzyılın ikinci yarısında 

inşa edilen külliye. 
_j 

Cami, medrese (darülhadis), tekke, tür
be, hazire, sıbyan mektebi, sebil, çarşı ve 
hamamdan oluşan külliye 981 'de ( 1573) ll. 
Selim'in damatlarından Kaptanıderya Pi
yale Paşa tarafından yaptırılmıştır. Külli
yenin arsası, Haliç'in kuzeyinde Piripaşa 
deresinin oluşturduğu vadinin derinlikle
rinde Okmeydanı'nın eteklerinde yer alır. 
Kasımpaşa'nın merkezinden oldukça uzak
ta ve XX. yüzyılın ortalarına kadar iskan 
alanının dışında kalan bu tenha yerin se
çimi hususunda Evliya Çelebi'nin Seya
hatname'sinde Osmanlı iskan politikası ve 
şehireilik tarihi açısından dikkate değer 
bilgiler bulunmaktadır. Külliyede XVlll ve 
XIX. yüzyıllarda kısmi onarımlar gören ca
mi ve türbe ayakta kalmış, hamamın kalın
tılarının çevresine XIX. yüzyılda barutha
ne inşa edilmiş, çarşı, sebil, sıbyan mek
tebi, medrese ve tekke tamamen orta
dan kalkmıştır. Külliyenin arsası güney ve 
doğu yönlerinde Piyale Baruthanesi cad
desi, batıda Zincirlikuyu-Baruthane cad
desi, kuzeyde Selsokağı ile sınırlıdır. Ku
zeyden güneye doğru alçalan eğimden do
layı caminin kıble duvarı bir istinat duva
rı niteliği arzetmekte ve arsayı aralarında 

297 


