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PORTEKİZ DEVLET ARŞİVİ “ TORRE DO TOMBO” NÜN 
XVI. YÜZYIL OSMANLI TARİHİ İÇİN ÖNEMİ

Salih Özbaran

XVI. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunun güney siyasati yâni 
Kızıldeniz, Basra Körfezi ve genel olarak Hint Okyanusu’ndaki si-
yasî ve ticârî faaliyetleri ile ilgili Portekizce tarih kaynaklan ara-
sında 1 arşiv malzemesi, şüphesiz ki en önemli yeri işgâl etmektedir. 
Tahmin edildiğinden de çok daha fazla zengin olan Portekiz arşiv 
kaynakları Türk Tarihi için henüz ele alınıp incelenmiş değildir 2. 
Öte yandan gerek Portekizli ve gerekse diğer bazı Avrupalı Ta-
rihçiler Portekiz, Hindistan ve İspanya arşivlerindeki Portekizce 
belgelerden kısmen faydalanm ışlar ve bazılarını da neşretmişlerdir3. 
Ancak yayınlanan bu belgeler dahi, Osmanlı tarihçileri nezdinde 
halâ kapalı bir kutu mahiyetindedir.

Burada söz konusu edilen arşiv, muhteva bakımından pek zen-
gin olan Portekiz devlet arşivi “Arquivo N acional d a  Torre do

1 XVI. Aaır Portekiz kroniklerinden bazıları için bk. Salih özbaran , Os- 
m anlı T arih i B ak ım ın dan  X V I. Yüzy ılda P ortek iz li T arihçiler, T a r ih  D erg isi, sayı 
23 (İstanbul 1989), s. 75-82.

2 H. Melzig, “ B üyük T ü rk  H in d istan  K a p ıla r ın d a" , K an u n î S a ltan  S ü ley -
m an D evrin de A m ira l H ad ım  S ü leym an  P aşa'n ın H in d  S e fe r i ,  İstanbul (tarihsiz),
adlı kitapçığında bazı Portekizce belgelerin özetlerini vermektedir. Ancak bunla-
rın, adını zikretmediği G . Schurhammer’in D ie Z eitg en össisch en  Q uellen  zur G esc-
h ichte P ortugiesisch -A sien s u n d  S e in er  N achhaarlän der, 1538  -  1552, Roma 1962
(ikinci baskı) isimli eserinden ald ığ ı gözden kaçm ıyor. Schurhammer’in kitab ı, muh-
telif arşivlerden toplanan Portekizce belgelerin Almanca özetlerini havidir.

8 Burada bütün yayınların listesini vermek mümkün değ ildir. G . Schurham-
mer’in yukarıda ad ı geçen eserinden başka, Osmanlı tarihi ile ilg ili bazı vesika-
ların yayınlandığı, Lisbondaki Portekiz Denizaşırı Tarihi Araştırm aları Enstitüsü 
yayın organı S ta d ia  dergisinin muhtelif sayılarına bakılabilir. Portekizce tarih neş-
riyatı üzerine faydalı b ir makale için bk. C . R . Boxer, S om e N otes on P ortugu-
ese  H istoriography , 1930-1950, H is to ry , X X X IX , (Londra 1954), 1-3.
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Tombo" dur. Okuyucuya yol gösterecek teferruatlı kataloglardan 
yoksun olmasına rağmen burada bazı genel indeksler yardımıyla 
istenileni bulmak pek güç sayılmaz 4.

Kronolojik Kolleksiyon ( Corpo Cronológico) î

Torre de Tombo’da esas itibariyle iki büyük kolleksiyon var-
dır. En büyüğü “ Corpo Cronológico"  olup 82.901 belgeye sahiptir. 
Bunlar “ M aços” yâni demetler diye gruplandırılmıştır. Bu kollek-
siyon içindeki vesikaların her biri birkaç satırla özetlenip bir in-
deks (Sumarios do Corpo Cronológico) yapılm ışsa da içindekileri 
vermekten uzaktır. Bunun yanında ayrıca soyadı (indice de cogne- 
m es) ve mansıb ile yer adları indeksi (indice de nom es comuns) 
gibi pek de istifadeli olmayan indeksler hazırlanmıştır. Çoğunlu-
ğunu XV. ve XVI. yüzyıllarla ilgili vesikaların teşkil ettiği bu 
kolleksiyon içinde, Osmanlılarla doğrudan doğruya veya- dolayı- 
siyle alâkalı pekçok vesika olduğu şüphesizdir ve bütün bu bel-
gelerin gün ışığına çıkması araştırıcı ve zaman meselesidir. Bu ya-
zıda, görebildiğimiz bazı vesikaların ışığı altında sözünü ettiği-
miz arşivin, Hint Okyanusundaki Osmanlı faaliyetleri için nasıl 
bir değer taşıdığı belirtilmekle yetinilecektir.

Şüphesiz ki Portekizliler üzerinde çok büyük bir tesir bırakan 
hadise, Hadım Süleyman Paşa’nm 1538 eylülünde Hindistan’ın Diu 
şehri üzerine yaptığı sefer olmuştur, işte bu olaydan sonradır ki 
Kızıldeniz veya Basra körfezinden gelecek bir kervanın OsmanlI-
lar ve hazırlıkları ile ilgili vereceği haber Portekizliler için çok 
önemli olmuş ve artık gerek Hindistan genel valisinin ve gerekse 
Hürmüz ve Maskat gibi kale muhafızlarının resmî mektnplarmda 
Osmanlılar esas konuyu teşkîl etm işlerdir5. Süleyman Paşa’nm

i  T orre do Tombo için hazırlanmış fakat aslında pek faydalı ve pratik ol-
mayan kılavuzlar şanlard ır: Mesquita de Figuerado, A rqa iv o  N acion al da T orre  
do Tom bo, R oteiro  P rático , Lizbon 1922; P .A . d’Azevedo ve A. Baiao, O A rchivo
da T orre  do Tom bo, S a a  H istor ia , corpos  que a compöem e organizasâo, Lizbon
1905; J .  M. da Silva Marques, A rqaivo  N acional da  T orre do  T om bo, I (Lizbon
1935 ). Bu sonuncusunun sadece bir cildi çıkm ıştır.

6 Muhakkak ki bu tarihlerden önce de Osmanlılarla alâkalı mektuplar yazıl-
m ıştır. Meselâ Türklerin Süveyşteki hazırlıkları ile ilgili olarak bk. Corpo Cro-
nológico, P arte I a , Maço 66, Documento 73.
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seferi hakkında çoğu yayınlanmış belgeler6 yanında Corpo Cro- 
nológico’da. mevcut vesikalar içinde bilhassa Duarte Catanho’nun 
mektuplarının önemine işaret etmek gerekir 7. Onun bu kolleksi- 
yon içinde en önemli mektubu, Kızıldeniz seyahatinden sonra 26 
ekim 1540 ta İtalya’dan Lizbon’a yazdığı mektup olmalıdır 8. Bu ra-
porunda Catanho, Süveyş’te Osmanlıların 27 Baştarde, 13 kadır-
ga (galees R eaes) ve 6 kalyon (galiones) cem’an 46 parça ge-
milerinin olduğunu yazıyor. Ve yine o sıralarda Sanquis (?) Bey’ 
in kumandasında 3200 yeniçerinin Aden’e yolladığını ondan öğ-
renmekteyiz. Ayrıca, baharat ticareti ile ilgili olarak baharat fi-
yatlarından bahsederken de 15 ağustos 1540 ta İskenderiye’ye
60.000 kg. zincifre ve 50.000 kg. dan fazla, vesikada ismi yazıl-
mayan bir bahar türünün geldiği kaydedilmektedir. Bu da o tarih-
lerde Süveyş yolunun işlediğini göstermektedir.

Bahsettiğimiz bu kolleksiyonda Kanunî Sultan Süleyman’ın 28 
Mayıs 1542 tarihli mektubunun Portekizce tercümesine göre ® Sul-
tan, Portekizlilerden buğday karşılığı biber istemiş ve Aden, Cid-
de ve Sevakin gibi limanlara uğramamalarını taleb etmiştir. Ancak 
böyle bir anlaşmanın o zaman için tahakkuku düşünülemez.

Corpo Cronológico’da diğer önemli bir mektup, Hürmüz va-
lisi D. Alvaro da Noronha’nın 25 kasım 1552 de kiralına yazdığı 
mektuptur 10 ki buna göre F ırat ve Dicle nehirlerinin birleştiği yer 
olan Korna’de 2.000 Türk’ün bulunduğu, orada bir kale inşa ettik-
leri ve Cezâyir hâkimlerinin de Osmanlılara 20.000 cruzados (Por-
tekizlilerin 400 reis kıymetindeki paraları) vermeyi kabul ettikleri 
anlaşılmaktadır. Diğer ilgi çekici mektuplar da Piri Reis'in 1552

8 Neşredilmiş bazı vesikalar içia bk. L. Ribeiro, O P rim eiro  C oreo  d e D io, 
S tu dia , I ( Lizbon 1958), 201-271; L. Ribeiro, P reám bu los do  p rim eiro  cerco  de  
D ia, S tu dia , X  (1 9 6 2 ) , 151-193; L. Ribeiro, E m  T orno do prim eiro  cerco  d e D ia , 
S tu d ia , X1II-XIV ( 1964), 41-104; L . R ibeiro, M  ais docum entos re la tiv os ao  p r i-
m eiro  cerco  d e D io, S tu d ia , X V III (1966  ), 243-293.

7 Osmanlı İmparatorluğu nezdinde bir Portekiz casusu ve bir nevi elçi ola-
rak bulunmuş olan D. Catanho’nun Lizbon’da Ajuda arşivinde ve Corpo Cronolo'- 
gico’daki diğer mektupları ve siyâsi faaliyetleri için bk. Anto'nio da Silva Rego, 
Duarte Catanho, E sp iâo  e E m baixador  (1538-1542), A n ais, seri II, cilt 4 ( Lizbon 
1953), 123-140.

8 C orpo C ron o lóg ico  Parte I a , Maço 68, Documento 57.
8 CC, Parte I a , Maço 72, Doc. 16.

10 CC, Parte I a , Maço 85, Doc. 105.
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Hürmüz seferi ile ilgilidir. O yıldaki Hürmüz hâkimi Reis Nured- 
din, Hürmüz’ün Portekizli valisi .D. Alvaro da Noronha ve âmil 
Bastiâo Lopez’in tafsilâtlı mektupları 11 büyük denizci Piri reis’in 
seferi için pek kıymetli sayılmalıdır. Bu seriden kayda değer di-
ğer bir mektup Gaspar Joâo  Rebeiro imzalı Venedik’ten yazılan 
bir mektuptur ki 27 ağustos 1562 tarihini taşımaktadır. Buna gö-
re, 6 Heziran 1564 tarihinde Kahire’ye A çe’den 18.000 kental bi-
ber ve 3,000 kental diğer çeşit baharat geldiği anlaşılıyor12.

Çekmeceler ( As Gavetas da torre do Tombo ) :
Torre do Tombo’daki iki büyük kolleksiyondan diğeri de “As 

Gavetas” (Çekmece veya gözler) dır ki sayıları 22 dir. Çoğu XV. 
ve XVI. yüzyıllara ait olan belgeler 3 ciltte özetlenmiş (Inventario 
dos docum entos cham ados d as  Gavetas) ve ayrıca “Indice dos do-
cumentos que se quardam  nas X X  G avetas an tigas” diye indeksi 
yapılmıştır. Vesikalar, Lisbon’daki Deniz Ötesi Tarihi Araştırma-
ları merkezi ( Centro dos E stados H istóricos U ltram arinos) tarafın-
dan “A s Gavates da torre do Tombo" adıyla basılmaktadır. Şim-
diye kadar 7 cilt çıkm ıştır. Basılan belgeler içinde, 1563 yılında 
Basra’ya seyahat edip o bölge hakkında rapor yazan Simâo da 
Costa’nm verdiği haberler pek kıymetli olmalıdır. Bu raporda 13 
da Costa, Osmanlıların Basra Beylerbeyliğinin teşkilâtı, İktisâdi
ve sosyal durumu hakkında geniş bilgi vermektedir. Yine ayni
adamın bu vesile ile 11 aralık 1563 tarihinde Goa’dan yazdığı 
mektup da ayni vesikanın baş kısmında yayınlanmış olup 1562 de 
Basra Beylerbeyisinin Hürmüz’e bir elçi gönderip Portekizlilerle 
iyi münasebet kurma çabalarını, Portekiz kroniklerinin de bahset-
tiği, Basra Beylerbeyisinin Hürmüş-Basra ticaret yolunu daha da 
ihya etmek istemesini teyid etmektedir.

Hürmüz Mektupları ( Cartas de Ormuz ) :
Bahsettiğimiz arşivde, 1545-48 yılları arasında, Hürmüz’ün Por-

tekiz valileri ve ticaret ajanları tarafından yazılıp Hindistan genel 
valisi D. Joâo de Castro’ya gönderilen mektupları havi bir cilt 
halinde Hürmüz Mektupları ( Cartas de Ormuz a  D. Jo ñ o  de Cast-

11 CC, Parte I a , Maço 89, Doc. 9.
12 CC, Parte I a , Maço 107, Doc. 9.
13 A  G avetes da  T orre  do Tom bo, V. (L izbon 1965), 137 v.d.
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ro) vardır. Bunların içinde, 1547 de Hürmüz valisi olan Manuel de 
Lima’nın mektupları muhteva bakımından bilhassa kıymetlidir. 
Osmanlılarm Basra’yı alışı 1546 yılı sonunda yâni Portekiz’in Hür-
müz valisi Luis "Falcâo zamanında olmuşsa da Türkler hakkında 
nispeten daha doğru ve tafsilâtlı haberleri Manuel de Lima ver-
mektedir 14. Basra’nın ilk beylerbeyi Mehmed Paşa’nın Hürmüz’le 
iyi ticarî münasebet kurmak için gönderdiği elçi Hacı Fâyat (Ha- 
gi Fayat) Manuel de Lima’ya Osmanlılar ve Osmanlılarm Basra 
ve civarındaki faaliyetleri ve Basra-Halep ticaret yolunun durumu 
hakkında gerekli bilgiyi vermiş, de Lima da bunları, genel va-
lisine yazdığı mektuplarda aktarm ıştır. A yrıca, Hacı Fayat’m söz-
lerinden emin olmak ve diğer bazı gizli haberler için kendi ada-
mı Domingos Barbudo'yu Basra’ya göndermiştir. Manuel de Lima’-
nın mektuplarından çok iyi anlıyoruz ki Basra’yı Osmanlılara ka-
zandıran Bağdad Beylerbeyisi Ayas Paşa’nın bu bölgelerin impa-
ratorluk için ne kadar kiymetli olabileceğini düşünüp gerekli ehem-
miyeti vermiş ve Hürmüz’le iyi münasebet kurulmasını o zaman 
için uygun görmüştür: “O [H ac ı F ay a t] A yas Paşa'n ın ticareti 
geliştirm ek suretiyle Basra'y ı mamur hale getirm ek istediğini bili-
yordu. B öylece [bu  b ö lg e ] Sultana büyük bir gelir temin edebilirdi” IB. 
Aynı mektuptan, Osmanlılarm Basra’yı feth ettikten sonra oraya
2.000 yeniçeri yerleştirdikleri, Basra ve civarını Cezayir Arapla- 
rına karşı nispeten kontrol altına ald ıkları anlaşılmaktadır. Esa-
sında bundan sonra nüfus sahalarını Lahsa (a 1-Hasa)’ya doğru ge-
nişletmişlerdir. “L uis F a lc â o  zam an ında B asra  B eylerbey isi M ehm ed  
P a şa , Basra'dan p ek  uzak olam ayan  ve A rabistan sahilinde bulunan 
L ah sa  (la ça a ) denilen yerin alınm asın ı em retti ve oranın idaresini bir 
A rab ’a  vererek orasın ın hâkim i yaptı'' w. Bilindiği gibi Osmanlılar
1550 de Katifi alıp Hürmüz ve Bahreyn ile komşu olmuşlardır.

Sâo Lourenço Kolleksiyonu ( Colecçâo de Sâo Lourenço) :

Çeşitli mektupların kopyalarını ihtiva eden 6 ciltlik Sâo Lou-
renço Kolleksiyonu, eksik ve karışık olmasına rağmen Osmanlı-

14 Ayrıca, Manuel de Lima’nın 1541 yılındaki Portekizlerin Süveyş’e başarısız
seferi ile ilg'ili raporu için bk. Elaine Sanceau, Uma N arra liv a  d a  E x p ed içâo  P or-  
ta g a e s a  d e 1541 ao  M ar R ox o, S ta d ia ,  IX  (L izbon 196 2 ), 199-234.

16 C artes d e O rm az.., 88b.
18 C artes d e  O rm az.., 90â.
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larm Basra Körfezine inişleri hakkında en geniş malûmatı vermek-
tedir. Gerek Ayas Paşa’nın Ulyan-oğluna gönderdiği mektup 17 ve 
gerekse Cezâyir Arapları reislerinin Hürmüz’deki Portekiz vali-
sine yolladıkları yazılı dâvetlerden 18 anlaşıldığındı göre, Osman-
lIların Basra’ya inişlerinin, Uzak Doğu ve Hindistan’dan gelip Bas-
ra Körfezi ile Kızıldeniz boyunca devam ederek Akdeniz dünyası-
na açılan ticâret yollarından istifadeyi hiç düşünmemiş olmaları 
mütâlaa ve iddiasının doğru olmadığını meydana çıkarmaktadır.

17 C olecçao  d e S a o  L ou ren ço ,  IV , 140b.
18 Mesela bk. C olecçao  de S a o  L ou ren ço, IV, 139a ve 140a.


