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Haarlemli Murat Reis’in Mağrip 
Maceraları

Bülent DANIşOĞLU  

Murat Reis’in doğum tarihi tam olarak bilinmiyor. 1570 dolaylarında 
doğduğu tahmin ediliyor. Buna karşılık doğum yeri hakkında kuşku yok. 
Haarlem’de doğmuş. Doğduğu sıradaki adı Jan Jansz olarak geçiyor ama 
farklı metinlerde Jan Janszoon, Jan Jansen olarak yazıldığı da oluyor. Korsan 
olduktan sonraki adları daha da çeşitli. Murat Reis’in yanı sıra John Barber, 
Captain John, Little John ward ve Caid Morato da var. 

Haarlem Hollanda’nın o zamanki en büyük illerinden birinin merkezi. 
Sahile yakın, Spaarne nehri üzerinde, kanallarla çevrili tipik bir Hollanda 
kenti. Aradaki uzun mesafeye karşın Akdeniz’e çok yabancı bir kent değil. 
5. Haçlı Seferi sırasında Haarlemli şövalyeler 1219 yılında Mısır’ın Dimyat 
limanını ele geçirmişler. Bu fethin hikayeleri Jan Jansz’ın çocukluğunda hâlâ 
anlatılıyor muydu bilinmez.

Dimyat savaşı olmasa bile, Haarlem’in İspanyollar tarafından kuşatılmasına 
ilişkin çok hikaye dinlediği kesin. Haarlem, Jan Jansz’ın doğduğu yıllarda, 
1573 yılında İspanyol ordusu tarafından kuşatılır. Yüksek surlar ve kanallarla 
çevrili kent yedi ay dayanmasına karşın açlığa dayanamayarak teslim olur. 
İspanyollar Haarlem’e girdikten sonra çok sayıda askeri öldürüp kent halkından 
yüklü bir haraç alırlar. Kentte bir de İspanyol garnizonu kurulur. Bütün bunlar 
yetmiyormuş gibi 1576 yılında çıkan bir yangın kentin üçte birini yok eder.

Jan Jansz çağdaşı birçok Hollandalı genç gibi denizci olur. O yıllar 
Hollandalıların İspanya’ya karşı verdiği bağımsızlık savaşının en kanlı 
yıllarıdır. Jan Jansz da Hollanda’nın bağımsızlığı için mücadeleye katılır. 

A lçak Ülkelerden Bir Denizci
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Ancak 1568 yılında başlayıp 1648 yılına kadar süren ve Seksen Yıl Savaşları 
da denen bu mücadelenin bıktırıcı bir yanı olduğu da açıktır. Jan Jansz 
İspanyol gemilerini yağmalamakla başlayarak işi korsanlığa döker. O yıllarda 
Avrupa’nın kuzeyinde de güneyinde de korsanlık yaygındır. Ama ünlü korsanlar 
listesinde Jan Jansz’dan daha eskiler arasında Hollandalılara pek rastlanmıyor. 
Jan de Bouff, Hendrik Brower, wouter Zijp, Baltazar de Cortes, Jan Jacobsen 
gibi ünlü Hollandalı korsanlar Jan Jansz’ın çağdaşı ve çoğu da Seksen Yıl 
Savaşları’nda yetişmiş. Kuzeyde İngiliz ve Alman korsanlar çoğunluktayken, 
Hollandalılar da kısa süre içinde onların arasında yerini almış.

Kuzey Avrupa sahilleri hem İngiliz, Fransız, İspanyol, Hollanda 
donanmalarının sık sık ziyaret etmesi nedeniyle riskli hem de yeterince zenginlik 
içermeyen yerlerdir. Jan Jansz da birçok korsan gibi Akdeniz’in ‘zanaate’ daha 
uygun bir yer olduğunu düşünmüş olmalı. Akdeniz’e geçip Berberi sahilindeki 
yarı bağımsız liman kentlerinde korsanlık yapmaya ne zaman başladığı tam 
olarak bilinmiyor ama 1600’lü yılların başlarından itibaren orada olduğu, en 
azından Akdeniz ile Hollanda arasında gidip geldiği biliniyor.

Korsan Yatağı Akdeniz
Akdeniz birçok meslek dalı gibi korsanlığın da başladığı yer. MÖ 13. 

yüzyılda, Mısır hiyerogliflerinde Doğu Akdeniz’de soygunlar yapan ‘Deniz 
İnsanları’ndan söz edilir. Antik çağlarda Trakyalı korsanlar, daha sonra 
Barbaros Hayrettin’in de doğacağı Midilli adasına yerleşip Ege’de soygunlar 
yaparlar. Korsanlık Akdeniz’de çağlar boyu kesintisiz olarak devam eder. İrili 
ufaklı korsanlar kimi zaman gelip geçen ticari gemileri soyar kimi zaman da 
sahil köylerine, kentlerine baskınlar düzenler.

Bütün çağlarda var olmakla birlikte, korsanlığın Akdeniz tarihine 
damgasını vurduğu bir altın çağı da vardır. Bu çağ kimi zaman Türk korsanları 
kimi zaman da Berberi korsanları ya da Mağripliler diye anılan karmakarışık 
güçlerin Akdeniz’de hakimiyet kurduğu 16. yüzyıldır. Mağrip’te korsanlık 
1492 yılında Endülüs’ün düşmesinden sonra Müslümanların İspanya’dan 
sürülmesiyle birlikte yoğunlaşmıştır.

İlk dönem korsanları daha çok yakın limanlar arasında, küreklerini kendi 
çektikleri perkende tipi küçük teknelerle dolaşan, ele geçirdiklerini paylaşan genç 
girişimcilerden ibarettir. Daha sonra kadırga tipi teknelere geçtikçe korsanlık 
etkinleşmiş ve kendine özgü kurumlarını oluşturmuştur. Kadırgalar rüzgara 
bağımlı olmayan, hafif ve kürekçiler yorgun olmadığı sürece hızlı teknelerdir. 
Kürekçi, denizci, savaşçı derken dört yüz kişiye kadar insan alabilen güçlü 
savaş araçlarıdır. Yirmiden fazla kürekçi sırası olan ve iki yüzden fazla kürekçi 
ile iki yüzden fazla savaşçı ve birkaç top taşıyan kadırgalar vardır. Ancak bu 
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tür gemilerde topun çok etkili bir silah olmadığını da belirtmek gerekir. Ünlü 
bir kaptan top ateşine başlamak için düşmanın kanı üzerine sıçrayacak kadar 
yaklaşılmasını tavsiye etmiştir. Kadırgadan sonra, kürekten yelkene geçişi 
simgeleyen ve hem kürek hem yelken kullanılan kalyonlar devreye girmiştir. 
Kalyonlar büyük, korunaklı, ağır silahlar kullanmaya müsait tekneler olarak 
önem kazanmıştır.

16. yüzyıla kadar denizlerde pek varlık gösteremeyen Osmanlıların 1522 
yılında Rodos şövalyeleri’ni yenmesi ve onları Malta’ya göçmek zorunda 
bırakması, önce Ege ve Doğu Akdeniz’de sonra da tüm Akdeniz’de dengeleri 
değiştirmiştir. Rodos şövalyeleri’nin tasfiyesinden doğan boşluğu önce 
Barbaros Hayrettin ve Oruç kardeşler doldurmuştur. Barbaros Hayrettin 
yüzyılın ilk yıllarında korsanlığa başlamış, bugünkü Fas, Cezayir, Tunus 
ve Libya’yı kapsayan Berberi sahilindeki birçok kenti ve bölgenin en önemli 
limanı olan Cezayir’i ele geçirmiştir. Kaptan-ı deryalığa kadar yükselen 
Barbaros’un 1546 yılında ölümünden sonra bir diğer Türk korsanı Turgut 
Reis’in egemenlik dönemi başlamış ve 1565 yılındaki başarısız Malta 
kuşatması sırasında ölümüne kadar sürmüştür. Daha sonra gerçek adı 
Giovanni Dionigi olan ve Hıristiyanların Occhilai, Türklerin Uluç Ali adını 
verdiği büyük korsanın dönemi başlamış ve 1587 yılındaki ölümüne kadar 
devam etmiştir. Bu dönemdeki iki önemli tarih 1538 Preveze ve 1571 İnebahtı 
savaşlarıdır. Birincisinde Osmanlı, ikincisinde Hıristiyan orduları kesin bir 
galibiyet elde etmiştir. Bu iki savaş arasında Osmanlıların tam bir hakimiyeti 
söz konusudur. 1571’den sonra Akdeniz her milletten korsanların rekabetine 
açılmıştır. Akdeniz’in yoksulları ayakta kalabilmek için şansını korsanlıkta 
aramakta, zenginleri korsanlara ganimet satışında yardımcı olmakta, kentleri 
korsanlara açık ticaret merkezlerine dönüşmekte, devletleri korsanları 
askeri güç olarak kullanmaktadır. Braudel’in deyişiyle “Akdeniz’de korsanlık 
merkezlerini saymak, belli başlı kentleri saymakla aynı anlama gelmektedir.”  
Jan Jansz işte böyle bir dönemde Akdeniz’e geçmiştir.

Mağrip’in Korsan Kentleri
Jan Jansz geldiğinde Akdeniz’in kuzeyinde ve güneyindeki kentlerin 

çoğu ya korsanların kontrolünde ya da korsanlarla uyum içinde varlığını 
sürdürmektedir. Özellikle güneydeki Mağrip kentleri görünüşte Osmanlı 
devletine veya bir takım yerel sultanlara bağlı sayılsa bile fiilen kendi kendini 
yöneten, bağımsız denebilecek bir nitelik taşımaktadır. Merkezi yönetime 
bağlılıkları ganimetten pay vermek ve talep olduğunda yardım etmek üzere 
savaşa katılmakla sınırlıdır. Bu gevşek bağımlılık biçimi kendilerini yönetmek 
üzere ilginç mekanizmalar geliştirmelerine yol açmıştır.
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Cezayir örneğinden yola çıkarsak, Mağrip liman kentlerinin Divan adı 
verilen kurullarca yönetildiğini görmekteyiz. Divan, ‘korsan cumhuriyeti’ de 
denebilecek yapıya belli bir süre hizmet veren, yöneticilik düzeyine ölmeden 
önce ulaşabilecek kadar şanslı olan herkesin katılabileceği bir kuruldur. Bu 
kurulda ganimetlerin paylaşımı, kentin yönetimi, yeni seferlerin düzenlenmesi 
gibi konular tartışılıp karara bağlanır. Savaşmayı ve öldürmeyi yaşam tarzı 
edinmiş kişiler için hayati önem taşıyan konular tartışıldığından kesin 
kurallar konmuştur. Divan toplantılarından önce şarap içmenin, toplantılara 
silah sokmanın ve toplantıda yumruk atmanın yasaklanması bu kuralların 
başında gelmektedir. Kuralları ihlal etmenin cezası ölüm olduğundan, sürekli 
bağırıp çağıran bu öfkeli insanların tek kavga yolu tekmeleşmektir ve bu 
yöntemi zaman zaman kullanmaktadırlar.

Bütün bu kuralları, tartışmaları, kavgaları bir meslek birliğinin iç 
çatışmaları olarak değerlendirmek de mümkün. Ne de olsa esir pazarlarında, 
meyhanelerde, kumar masalarında eğlenerek geçirilen kış mevsiminden sonra 
tembellik bitecek ve seferler başlayacaktır. Her sefer, yatırıma hazırlanan bir 
firma gibi örgütlenir. Gemiciler, gemi sahipleri, tedarikçiler, destek personel 
bir araya getirilir, ganimetin paylaşımı karara bağlanır. Mevsimi gelince sefere 
çıkılır. Korsanların işi de balıkçılar gibi biraz şansa bağlıdır. Bütün Akdeniz’i 
dolaşıp da hiçbir ticaret gemisini yakalayamadan eli boş dönmek de vardır. 

J. Gaspar van den Bos tarafından çizilmiş Amsterdamlı bir Ortadoğu kalyonu.
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Daha kötüsü, bir düşman donanmasına yakalanıp hayatının geri kalanını 
forsa olarak geçirmek de. Risk bu kadar yüksek olunca sinirlerin gerilmesini 
normal karşılamak lazım.

Ganimetin paylaşımı değişiklikler göstermekle birlikte üç aşağı beş 
yukarı birbirine benzemektedir. Paşanın payı Cezayir’de yüzde 12, Tunus’ta 
yüzde 10’dur. Mendireğin bakımı için yüzde 1 ayrılır. Sefere çıkarken dua 
okuyan murabıtın payı da yüzde 1’dir. Kalan ganimetin yarısı gemi sahibine 
aittir. Diğer yarıdan yüzde 10-12 pay reise kalır. Kalan kısım ağa, dümenci, 
seyrüseferci, yelkenci, top amiri, ambarcı, cerrah, manevracı, kalfa, topçu ve 
gemiciler arasında farklı oranlarda paylaşılır. Mağrıbilere daha az pay verilir. 
Personel arasında köleler de olabilir. Bunların payını sahipleri alır, bazen bir 
kısmını köleye bırakır.

Görüldüğü gibi en büyük pay gemi sahibine aittir. Reis aynı zamanda gemi 
sahibiyse ganimetin yarısından çoğunu ele geçirmektedir. Bu nedenle taşınan 
yük kadar ele geçirilen gemi de önemlidir. Korsanlar işlerine yarayacağını 
düşündükleri gemileri peşlerine takıp limanlarına götürmekte ve gelecekteki 
seferleri için hazırlamaktadır. İşe yaramaz gemiler hemen batırılır.

En önemli ganimetlerden biri de ele geçen esirlerdir. Ne de olsa insan 
emeğinin temel enerji kaynağı olduğu bir dönemden söz ediyoruz. Esirlerin bir 
kısmı kadırgalarda forsa olarak kullanılır, diğer kısmı köle pazarlarında satılır. 
Köleler yaygın olarak düşünüldüğü gibi yalnızca ev hizmetlerinde kullanılmaz, 
emek arzının önemli bir parçasıdır. Tüccarların birbirlerine işgücü piyasasında 
belirli niteliklere sahip köleler sipariş ettikleri görülmektedir. Zaman zaman 
İstanbul’a hediye olarak gönderilenleri de olur. Robert Davis’in hesapları 
doğruysa 16.-19. yüzyıllar arasında 1 milyon-1,25 milyon arasında Avrupalı 
köle pazarlarında satılmıştır. Bunların arasında Cervantes gibi ünlüler de 
vardır. Üstelik tüm esirler de Avrupalı değildir. Avrupalıların yanı sıra Orta 
Doğulu, Çinli, Japon, Güney Amerikalı esirlere bile rastlanmaktadır. Esir ele 
geçirmenin en kârlı yanı fidye karşılığı özgürlüğünü geri vermektir. Avrupa’da 
esirleri fidye karşılığı kurtarmak için büyük organizasyonlar oluşturulmuş, 
birçok tarikat Hıristiyanları Müslümanların elinden kurtarmak için seferber 
olmuştur. Korsanlar da esirleri geri vermeye hazırdır. Hatta çoğu zaman bir sahil 
kentine baskın yapıp esirleri gemiye doldurduktan sonra, yakalanmayacakları 
kadar bir mesafede durup müzakere bayrağı çeker ve beklerler. Bu arada bir 
yakını fidye getiren esirler, pazarlıkta anlaşılırsa serbest bırakılır.

Renegadonun Yaşam Savaşı
Jan Jansz Berberi sahilinde böyle bir ortamda yıllarca korsanlık yapar. 

Akdeniz’de rastladığı bütün gemilere saldırır. Bunlara Hollanda gemileri de 
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dahildir. Eski ülkesiyle bütün bağlantısını kesmek istediği anlaşılıyor. Yine 
de gençlik heyecanları insanın üstüne yapışıp kalmaktadır. Bunu İspanyol 
gemilerine saldırısından anlamak mümkün. Bütün seferlerinde Osmanlıların 
kırmızı zemin üzerinde altın rengi hilal taşıyan bayrağını çektiği halde, 
İspanyol gemilerine saldırırken Hollanda bayrağını çeker.

Bu dönemde ilginç bir evlilik yapar. Hollanda’da bir eşi ve çocukları olduğu 
halde, can düşmanı İspanya’nın Cartagena limanında yaşayan Müslüman bir 
kadınla evlenir. Aslında İspanya’daki Mağrıbiler 1492 yılında son Endülüs 
kentinin düşmesinden sonra ülkeden kovulmuştur. Ama Hıristiyanlığı kabul 
eden –ve gizli din taşıdıklarından sürekli kuşkulanılan- ‘Morisco’lar ile 
İspanyol asillerinin yanında çalışan Müslüman ‘Mudejare’ler henüz ülkededir. 
Bu yıllarda henüz Müslüman olmayan Jan Jansz’ın ikinci evlilik yapması 
kadar bir Mudejare ile evlenmesi de ilginçtir. Bunu belki de Hıristiyanlıkla 
bağlarının çok eski tarihlerde zayıflamasına bağlamak gerekir. Bu evlilikten 
Abraham (1602), Philip (1604), Anthony (1607), Corneius (1608) adlı çocukları 
doğar.

16. yüzyıl boyunca İspanya’da yaşayan Mağrıbi kökenli gruplar zaman 
zaman ayaklanır. Bu ayaklanmaları genellikle toplu sürgünler izler. En 
önemli ve son sürgün 1610 yılında yaşanır. 1610 yılında İspanya’da kalan son 
Mağrıbiler de Kuzey Afrika’ya sürülürler. Sürgünlerin arasında Jan Jansz’ın 
ailesi de vardır. İspanya’dan sürülüp malını, mülkünü, işini, gücünü kaybeden 
Müslümanlar 16. yüzyıl boyunca Berberi korsanlığının gelişmesinde önemli 
rol oynamıştır. 1610 yılında sürülen son Morisco, Mudejare grubu da özellikle 
Murat Reis’in yerleşeceği Sale’de korsanlığın güçlenmesinde etkili olacaktır.    

Jan Jansz 1618 yılında Kanarya adalarından biri olan Lanzarote adasında 
Berberi korsanları tarafından yakalanıp Cezayir’e götürülür. Lanzarote adası 
1585 yılında başka bir Murat Reis tarafından ele geçirilmiştir. Jan Jansz 
Cezayir’de o zamanların deyimiyle Türk’e döner yani Müslüman olur ve Murat 
Reis adını alır. Cezayirli Süleyman Reis’in yanında korsanlığa devam eder. 
Aslında Cezayirli Süleyman Reis de wynand De veenboer adında, Türk’e 
dönmüş bir Hollandalı korsandır. Süleyman Reis Hollandalı esirlere yardımcı 
olan bir korsan olarak bilinmektedir. Belli ki Murat Reis’e de sahip çıkmıştır. 
Ama Murat Reis onun tarzını benimsememiş, Hollandalılara ayrıcalık 
tanımamıştır. 

Murat Reis’in yıllarca Berberi sahilinde korsanlık yaptıktan sonra neden 
esir alındığı ve ondan sonra Müslüman olduğu belli değil. O yıllarda Mağrip 
çok sayıda Avrupa kökenli korsanla dolu. Bunların bir bölümü adını ve dinini 
muhafaza etmekle birlikte, çoğunluğu Müslüman oluyor. Avrupalılar bunlara 
‘renegado’ diyor. Ünlü renegadolar arasında İngiltere’de adına halk şarkıları 
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söylenir, hikayeleri anlatılırken Akdeniz’de Yusuf Reis adıyla korsanlığa devam 
eden John ward, yine İngiliz kökenli olan Cafer Reis, asıl adı Jan Marinus van 
Sommeldijk olan Hollanda kökenli Hasan Reis, asıl adı Picenino olan İtalyan 
kökenli Ali Biçnin, Portekizli şaban Reis, İspanyol Ali Campos sayılabilir. 
Renegadoların genellikle Müslüman olan kölelerin azad edilmesi nedeniyle, 
esaretten kurtulmak için dininden döndüğü kabul ediliyor. Bu açıklama büyük 
olasılıkla çoğunluk için geçerlidir. Nitekim, konumuna göre birkaç kere din 
değiştirenler de görülmektedir. Ama bu konuda farklı görüşler de var.

Murat Reis ve Sale üzerine Korsan Ütopyaları adında ilginç bir kitap yazan 
Peter Lamborn wilson renegadolara farklı bir açıdan bakıyor. wilson’a göre 
renegadoların çoğu yoksul köylü çocuklarıdır. Açlık, yoksulluk, aşırı sömürü 
ve baskıcı yönetimler yüzünden yaşamını sürdürmek için korsanlıktan 
başka seçenek bulamamış bu insanların Avrupa’ya ait olan her şeyden nefret 
etmeleri doğaldır. Bu duygular içinde geldikleri Mağrip’te kendilerini kabul 
eden ve para, şöhret, macera olanağı veren insanların dinlerine de yakınlık 
hissetmeleri anlaşılabilir bir durumdur. En azından bazılarının Müslüman 
olmaları bu şekilde açıklanabilir. Nitekim Braudel de Avrupa’da nüfus baskısı 
nedeniyle insanlara sahip çıkan bir tavrın olmadığından, buna karşılık 
İslam ülkelerinde nüfus yoğunluğu düşük olduğundan insanları kabul etme, 
içine alma eğiliminin güçlü olduğundan söz etmektedir. Ayrıca “padişahın 
dokumacılara, zanaatkarlara, gemi inşa uzmanlarına, top dökümcülerine, 
madeni eşya işçilerine ihtiyacı vardır ve bunlar bir devletin başlıca gücünü 
meydana getirmektedir”.

Bu görüşlere belki o yıllarda Avrupa’yı kasıp kavuran mezhep çatışmalarına 
duyulan tepkiyi de eklemek gerekebilir. Murat Reis örneğinden hareketle, 
Haarlem’de yaşananlar bir fikir verebilir. Haarlem’in İspanyollar tarafından 
kuşatılmasından kısa süre önce kentin katedrali Protestanlar tarafından 
basılıp bütün Katolik sembolleri parçalanır. İspanyollar işgalden sonra 
katedrali yeniden Katolik katedraline çevirirler. Birkaç yıl sonra Protestanlar 
yeniden katedrale saldırır, rahipleri öldürüp Katolik sembollerini parçalarlar. 
Bu olaylar çoğu kentte yaşanmıştır.

Avrupalı korsanların Müslüman olmasının tek nedeninin esaretten 
kurtulmak olduğundan kuşku duymayan Hamilton Currey’in “Bütün 
dönmelerin doğmuş oldukları topraklara karşı daha düşmanca bir tavır 
sergilediklerini görmek gerçekten de çok ilginç” diye yazması da dikkat 
çekicidir.

Murat Reis 1619 yılında Süleyman Reis’in ölümünden sonra Cezayir’i terk 
edip Fas’ın Atlantik kıyısındaki küçük Sale limanına yerleşir. Sale, Bou Regreg 
nehrinin okyanusa döküldüğü yerdeki Sala vadisinde, nehrin kuzey kıyısında 
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küçük bir kenttir. Nehrin güney kıyısında da Fas’ın şimdiki başkenti Rabat 
bulunmaktadır. Fas sultanına bağlı olan kent halkı genellikle Berberiler ve 
İspanya’dan sürülen Moriscolardan oluşmaktadır. 17. yüzyılın başlarında, 
içlerinde renegadoların da bulunduğu çok sayıda korsan Sale’ye yerleşmiştir. 
Saleli korsanlar Cezayir’le bağlantılıdır ve birlikte yeni soygun yöntemleri 
geliştirmişlerdir. Cezayirli korsanlar bir ülkeyle barış anlaşması yaptıkları 
dönemde, o ülkenin gemilerine Sale bayrağı çekerek saldırmakta, Saleliler de 
anlaştıkları ülke gemilerini Cezayir bayrağı ile soymaktadırlar. Sale Cezayir 
bağlantısı Murat Reis gelmeden çok önce, 1585 yılında Rodoslu Murat Reis 
tarafından kurulmuştur. Korsanların Murat adını sevdikleri anlaşılıyor, bir 
de Trablusgarplı Murat Reis vardır. O da gerçek adı Peter Lesly olan İskoçya 
kökenli bir korsandır.

Ticaret Gemisinin Peşinde
Murat Reis neden Cezayir’i bırakıp Sale’ye yerleşmiştir? Eğer bunun 

ardında kişisel husumet, kan davası, kavga, dövüş, aşk acısı gibi nedenler 
yoksa, stratejik bir tercihten söz etmek gerekecektir. Bunun için de biraz geriye 
gidip Akdeniz ticaretine göz atmak ipucu verebilecektir.

Akdeniz tarih boyunca bir ticaret yolu olmuş, Akdeniz’deki kıyı kentleri 
arasında ticaret aralıksız sürmüştür. 15. ve 16. yüzyıllarda Akdeniz’in özellikle 
Avrupa kıyıları kendine yeterli kırsal alanlar ile önemli ticaret merkezi 
olan kentlerden oluşmaktadır. Bu kentler, çoğunlukla Osmanlı ve İspanya 
topraklarından sağlanan tahıllar ile Asya bağlantılı lüks madde, baharat, 
kumaş ticaretine dayanmaktadır. Asya ile yapılan ticaret uzun zaman Asya’dan 
Avrupa’ya mal gelmesi, bunun karşılığında Avrupa’dan Asya’ya değerli maden 
gönderilmesi şeklinde olmuştur. Avrupa’nın altın, gümüş kaynağı da Afrika 
olmuştur. Afrika’nın Sudan, Nijer gibi bölgelerinden Akdeniz kıyılarına 
taşınan altınlar Avrupalı tüccarlar tarafından satın alınıp, Asya’nın mallarını 
ithal etmek için kullanılmıştır.

Akdeniz ticaretinden yararlanamayan Portekizli denizciler 15. yüzyılın 
sonlarında Afrika’nın batı kıyılarında ticari faaliyetlerini geliştirmeye başlarlar. 
Bir süre sonra Afrika altını Akdeniz’den Sahra’nın batısındaki Atlantik kıyısı 
limanlarına yönelir ki bu limanlardan biri de Sale’dir. Altına Akdeniz dışında 
bir pazar açılması Akdeniz ülkelerinin ticaret olanaklarını kısıtlar. Altının 
bir kısmı da Mısır’a gitmeye devam etmektedir. 16. yüzyılın başlarında 
Osmanlıların Mısır’ı ele geçirmesiyle, Avrupalılar için altına ulaşmak iyice 
zorlaşır. Osmanlılar Mağrip’i ele geçirdikten sonra Afrika’nın batısındaki 
altın yollarına da ulaşmak isterler ama başaramazlar. Bu süreçlerin olumsuz 
etkisine rağmen Akdeniz ticareti hemen gerilemez, iniş çıkışlarla 16. yüzyılda 
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da önemini sürdürür. Osmanlıların Akdeniz ticaretine katılmasıyla ticaret 
yollarının denetimi büyük önem kazanmıştır. Artık Akdeniz’de bütün ülkelerin 
ticaret gemileri ve ticaret yollarını koruyacak donanmalar dolaşmaktadır. 
Korsanlar her zaman olduğu gibi ticaret gemilerini izlemektedir ve 16. 
yüzyılda Akdeniz’de büyük korsan filolarını beslemeye yetecek kadar ticaret 
hâlâ vardır.

16. yüzyılda İspanyolların Amerika’daki kolonilerinden gerek çalıp çırparak 
gerekse yerlileri zorla çalıştırarak sağladığı altın ve gümüşü getirmesi, Akdeniz 
ticaretinin hem varlığını sürdürmesine hem de büyük sorunlar yaşamasına 
yol açar. Altın bolluğu önce Akdeniz ülkelerinde fiyatların hızla yükselmesine 
neden olur. Akdeniz tarihinin en şiddetli enflasyon dönemlerinden biri yaşanır. 
Amerikan altını Batı Akdeniz’den başlayarak Kuzey Avrupa’ya, Osmanlı 
İmparatorluğu’na, İran’a, Hindistan’a gittikçe enflasyon bu ülkelere de yayılır.

Aynı sıralar Akdeniz ülkelerinin büyük bir nüfus baskısı ile karşı karşıya 
olduğu yıllardır. Braudel’e göre 16. yüzyılda Akdeniz nüfusu iki katına 
çıkarak 60-70 milyon kişiye ulaşmıştır. İtalya’nın liman kentleri başta olmak 

XvII. yüzyılda bir kalyon (Piri Reis, Kitab-ı Bahriye)
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üzere, ticaretten sağlanan sermaye birikimi sanayide kullanılmaya başlamış, 
bu kentlerde manifaktür üretim önem kazanmıştır. Bunun doğal sonucu 
kırsal alanlardan bu kentlere yoğun göç olması ve kent nüfuslarının hızla 
yükselmesidir. Buğday üretiminin düşük olduğu yıllarda ciddi boyutlarda 
kıtlık yaşanması, Osmanlı dahil çeşitli ülkelerin tahıl ihracatına sınırlamalar 
getirilmesi, kaçak tahıl ticaretinin ve fiyatların yükselmesi Akdeniz içi ticareti 
daha da önemli kılmıştır.

Son olarak Hint ve Atlantik okyanuslarında ticaret yollarının geliştirilmesinin 
önemini vurgulamak gerekir. 16. yüzyılın sonlarında Akdeniz artık dünya 
ticaretinin odağı olmaktan çıkmaktadır. Gerçi okyanus yolculuklarının 
doğal tehlikelerinden ötürü Akdeniz ticaretinden sağlanan mallar hâlâ daha 
elverişlidir ama okyanus ticareti de gittikçe yoğunlaşmaktadır. Okyanus 
ticaretinin bir önemi de, Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerinin egemenliğinde 
olması nedeniyle, Akdeniz ülkelerinin dünya ekonomisi içindeki ağırlığını 
giderek kaybetmesine yol açmasındadır.

Murat Reis’in 17. yüzyıl başlarında yerleştiği Sale, Atlantik kıyısında, 
Cebelitarık’ın 50 deniz mili güneyinde, hem Akdeniz’e kolaylıkla ulaşılabilen 
hem de Hint Okyanusu’na giden ticaret gemilerinin yoluna çıkılabilen bir 
limandır. Okyanus ticaretinin hızla geliştiği, Akdeniz ticaretinin hâlâ önemini 
koruduğu bir dönemde Sale’nin çok isabetli bir seçim olduğu görülmektedir.

Sale Korsan Cumhuriyeti
Murat Reis geldikten sonra, görünüşte Fas sultanına bağlı olan Sale 

bağımsızlığını ilan eder. (Sale’de böyle bir gelenek oluşmuş galiba. 1950’li 
yıllarda Fransız sömürgeciliğine karşı ilk bağımsızlık gösterileri de Sale’de 
yapılmış.) Murat Reis’in önderliğinde bir korsan cumhuriyeti kurulur. Aslında 
bu cumhuriyet yalnızca Sale’yi değil, Bou Regreg nehrinin okyanusa döküldüğü 
yerdeki birbirine yakın üç yerleşim birimini kapsamaktadır; Sale, Rabat ve 
Kasbah (sur içi ya da iç kale anlamında, ‘kasaba’ teriminin kaynağı olan bir 
sözcük). Korsan Ütopyaları’nın yazarı wilson, bu nedenle Sale cumhuriyeti 
yerine Bou Regreg cumhuriyeti demeyi tercih etmektedir.

wilson’a göre bu yönetim Cezayir modelinden esinlenmekle birlikte, çok 
önemli farklılıklar taşımaktadır. Cumhuriyetin tek hakimi seçimle gelen ve 
14-16 reisten oluşan Divan’dır. Divan’ın başında yine seçimle gelen bir Kaptan-
ı derya vardır ki bu makama ilk olarak Murat Reis getirilmiş ve uzun süre 
görev yapmıştır. Divan üyeleri ve Kaptan-ı derya bir yıllığına seçilirler. Bu 
durum yönetimin kemikleşmesine, otoriter bir yapıya dönüşmesine olanak 
vermemektedir. Böyle bir yönetim biçiminin oluşturulabilmesini Sale’nin 
merkezi devletlerden uzak ve korumalı konumuna ve cumhuriyeti oluşturan 
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Sale, Rabat ve Kasbah yerleşimleri arasında bitmek bilmeyen çekişme ve 
rekabetin dengeleyici etkisine bağlamak gerekir. Cezayir modelinde ganimetten 
merkezi yönetime verilen yüzde 10’luk pay, Sale cumhuriyetinde Divan’a gider, 
yani kentte kalır.

wilson bu yönetim tarzında cumhuriyet kavramının öncüsü, demokratik hatta 
anarşizan izler görüyor. Ona göre, korsanların sefere çıkarken gerçekleştirdiği 
örgütlenmeyi kapitalist girişimlerin öncüsü gibi yorumlamak yanlıştır. Sale 
cumhuriyetinin işleyişi kârın maksimizasyonuna olanak vermeyecek ölçüde 
tartışmaya, çatışmaya açık bir yapıya dayanmaktadır. Böyle bir yapı ancak 
gelire değil özgürlüğe öncelik veren insanlarca oluşturulabilir. Korsanların 
dünyanın başka yerlerinde özgür, otonom kentler kurma girişimleri olmuştur 
ve Sale bunların öncüsüdür. Burada wilson’un mistik eğilimlere sahip ve 
anarşist görüşler taşıyan bir yazar olduğunu belirtmek gerekir. Siyasal 
yazılarını bazen Hakim Bey adıyla yayınlamaktadır (wilson inceltme işareti 
kullanmadığından Hâkim Bey mi, Hakîm Bey mi olduğu anlaşılmıyor ama bir 
anarşistin kendine Hâkim Bey demeyeceğini tahmin edebiliriz.)

Sale cumhuriyetinin üç yerleşiminde Berberiler, Moriscolar ve Mudejareler 
yaşamaktadır. Moriscolar Müslümanlıkla pek bağdaşmayan adetleri, İspanyol 
giyimleri, Hıristiyan adları, Arapça İspanyolca karışımı dilleri, “utanma ve 
haysiyet duygularından yoksun olmaları” gibi nedenlerle diğerleri tarafından 
yadırganmaktadır. Bölgenin en yoksul kesimini oluşturmaktadırlar. 
İspanyollardan intikam almaya can atmaktadırlar. Kısa sürede en hevesli 
korsanlar haline gelirler.

Murat Reis Sale’nin 18 gemilik küçük filosu ile seferlere başlar. Gemilerin 
bir kısmı Akdeniz’de, bir kısmı Hint Okyanusu yolu üzerinde, bir kısmı da 
Atlantik’in karşı kıyısına giden deniz yollarında kısmetini arar. Kısa süre 
içinde yağmalanan ve ele geçirilen gemi sayısı artar. Murat Reis kişisel olarak 
büyük servet kazandığı gibi, Sale’nin de zengin olmasına önderlik eder. Denizde 
hızla seyreden kadırgaları ile ticaret gemilerini yakalayan ‘Sale korsanları’ 
denizcilere ve kıyı kentlerinde yaşayanlara korku salan bir kavram olmuştur. 
Sale’nin ününün uzun süre devam ettiği anlaşılıyor. Daniel Defoe Murat Reis’in 
Sale’nin başına geçmesinden yüz yıl kadar sonra yazdığı romanında, Robinson 
Crusoe’nin Sale korsanları tarafından esir alındığını yazıyor. 

Murat Reis 1622 yılında Manş Denizi’nde avlayacak gemi ararken erzakı 
biter. Hollanda’ya, Zeeland’ın veree limanına erzak almaya gider. Hollandalılar 
bu durumdan hiç hoşlanmamakla birlikte, Fas ile anlaşma yaptıklarından ses 
çıkarmazlar. Ama Murat Reis’in ve mürettebattaki diğer Hollanda kökenli 
denizcilerin karılarını ve çocuklarını veree’ye getirip gemilere çıkararak, 
onları korsanlıktan vazgeçmeleri için ikna etmeye çalışırlar. Sonuç tam 
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bir başarısızlık olur. Hiçbir korsan eski hayatına dönmeyi kabul etmediği 
gibi, çok sayıda Hollandalı genç de Murat Reis’e katılır. Dönemin Hollandalı 
yazarlarından biri “İspanyollardan nefret ediyorlardı ve gözlerini ganimet 
bürümüştü” diye yazar. Murat Reis birkaç yıl sonra, yenilgi ile sonuçlanan bir 
çatışmanın ardından yaralıların bakımı için Amsterdam limanına sığınmaya 
kalkışacak ancak kabul edilmeyecektir.

Burada devlet ile korsan arasında hayli tuhaf bir karşılaşma görüyoruz. 
Günümüzün değer yargıları ile kavramanın zor olduğu bu durumu, korsanlığın 
o zamanki hukuki statüsü ile açıklamak belki mümkün olabilir. Avrupa 
dillerinde Türkçe’den farklı olarak, korsanı tanımlamak üzere iki ayrı terim 
kullanılmaktadır. Örneğin İngilizce’de ‘pirate’ devlet otoritesinden bağımsız 
deniz haydudu anlamında, ‘privateer’ ise devletten bir korsanlık fermanı (letter 
of marque) alarak yalnızca düşman devletlerin gemilerine saldırı hakkı kazanan 
kişi anlamında kullanılmaktadır. Bu nedenle privateer (ya da Fr. corsair, İt. 
corsaro) olmanın bir tür meşruiyeti söz konusudur. Türkçe’deki korsan sözcüğü 
de bu kökten gelmektedir. Ancak Akdeniz ülkelerinde genellikle Müslüman 
korsanların Hıristiyan gemilerine, Hıristiyanların da Müslüman gemilerine 
saldırması söz konusu olduğundan, bu tür bir yazılı belge pek kullanılmamıştır. 
Yazılı izin belgesi genellikle Atlantik’te birbirleri ile savaşan Hıristiyan 
ülkelerin korsanları için gerekli olmuştur. Pirate-privateer ayrımı kimilerince 
çok önemli bir farklılık olarak görülmekle birlikte, bu ayrımın pratikteki 
geçerliliği tartışmalıdır. Öncelikle, aynı kişinin hayatının belli bir döneminde 
pirate, belli bir döneminde privateer olması çok yaygın bir durumdur. Ayrıca 
korsanlık fermanı aldığı halde kendi ülkesinin ya da dindaşlarının gemilerini 
soyanlara ilişkin çok sayıda örnek vardır. Son olarak, korsan hukuki açıdan 
hangi konumda olursa olsun yapılan eylem hiçbir farklılık göstermemektedir.  

Murat Reis zaman içinde Sale’deki konumunu güçlendirir. 1623 yılında, 
şehzade kavgaları arasında Fas’ın bir bölümünü kontrol eden Sultan Zeydan 
Sale’yi kuşatır ama ele geçiremez. İtibarını kurtarmak için tek yol Murat Reis’i 
Sale valisi olarak atamaktır. Murat Reis bir yıl sonra Sultan’ın kızı ile üçüncü 
evliliğini yaparak dostluklarını perçinler.

Açık Denizlerde Avlanmak
Seferler Akdeniz’in yanı sıra Atlantik’te de devam eder. 1625 yılında 

İngiltere’nin Plymouth limanını basıp çok sayıda esir alır. Ertesi yıl Galler 
yakınlarında beş gemi ele geçirir. 1627 yılında İzlanda’ya kadar gidip 
Reykjavik’i yağmalaması ünlüdür. Türk korsanları Akdeniz’in dışına pek 
çıkamazken, İzlanda’ya kadar gidilebilmesi de başka bir Hollandalı korsandan 
sağlanan ‘teknik yardım’a bağlanır. Murat Reis gibi Seksen Yıl Savaşları’nda 
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korsanlığa başlayan Simon de Danser önce Marsilya’ya sonra da Cezayir’e 
yerleşerek korsanlık ile gemi yapımcılığını birlikte sürdürmüştür. Türklerin 
Deli Reis dediği Danser, geleneksel Akdeniz kadırgalarının yerine Avrupa tarzı 
yelkenlerle donanmış karavelalar yaparak Berberi korsanlarının okyanusa 
açılmasına önayak olmuştur. Danser korsanlıkta da başarılıdır, Cezayir’de 
iken kırk gemi ele geçirerek filosuna katmıştır. Zaten Danser lakabı Felemenk 
argosunda korsanların denizde dans eder gibi seyretmesinden gelmektedir (cirit 
atmak gibi olmalı). Müslümanlığa dönmeyen Danser 1609 yılında Fransızlarla 
anlaşarak Marsilya’ya, ailesinin yanına geri dönmüş ve Osmanlı ile Fransa 
arasında sorun yaşanmasına neden olmuştur.

Murat Reis 1627 yılında Sale’den 12 gemiyle yola çıkar ve 4 gemiyle İzlanda’ya 
ulaşır. Yanında Arif ve Bayram reisler de vardır. İzlanda yolunu bir Danimarkalı 
esirin yardımıyla bulmuşlardır. Temmuz ayında 14 gün İzlanda kıyılarını ve 
güneyindeki küçük adaları dolaşır ve yağmalarlar. Bu sefer İzlanda tarihinin 
en korkunç olayı olarak, ‘Tyrkjaranid’ adıyla anılır. Bu konuyla ilgili 1628, 1643, 
1852, 1906, 1983 gibi tarihlerde çok sayıda kitap çıkmıştır. 1643 yılında Björn 
Jonsson’un yazdığı kitap olayı yaşayanların anılarına dayalıdır ve tek tek 
isim vererek kimin nasıl öldürüldüğünü, nerenin nasıl soyulduğunu anlatan 
ayrıntılar içerir. Korsanlar adada tuzlanmış balık ve hayvan postu dışında 
yağmalayacak mal bulamamışlardır. Bu pahalı seferi kârlı hale getirmenin tek 
yolu Mağrip’te iyi para edecek esirler bulmaktır. Köylere, kentlere yayılarak 
genç ve iyi görünümlü esirler aramaya başlarlar. Direnen herkesi öldürürler. 
Bazı köylerde halk dağlardaki mağaralara saklanır ama bulunurlar. Anılar 
arasında, kilisede “buraya yazılamayacak kadar rezillik” yaptıkları, yaşlıları 
kiliseye doldurup yaktıkları, hamile kadınları öldürdükleri, kadınlara tecavüz 
ettikleri gibi dehşet sahneleri vardır. Kilisede yapılan rezilliğin ne olduğu açık 
değil ama Gazavat-ı Hayreddin Paşa derlemesindeki şu satırları akla getiriyor; 

“Aydın Reis gazilere ‘defi hacet edecek olanlar gitsinler kilisenin içine etsinler’ 
diye tembih etmişti. Gaziler de kilisenin orasını burasını berbat etmişti. Öyle 
ki insan tersinden geçilmezdi. Kafirlerin ağaçtan yapıp düzdükleri putların da 
ağzına yüzüne pislik sürmüşlerdi.”  

Sonunda, çeşitli anlatılara göre sayıları 242 ile 800 arasında değişen esiri 
Cezayir’e götürüp satarlar. Bu esirlerden bir bölümünü Danimarka kralı Iv. 
Christian fidye ödeyip kurtarır. İçlerinde on yıl kölelik, cariyelik yaptıktan 
sonra kurtulanlar da vardır. İzlanda’da yakın zamanlarda bu olayla ilgili 
romanlar, tiyatro oyunları yazılmıştır.

Murat Reis’in denizde şansı yaver gider ama karada işler karışmaktadır. 1629 
yılı Fas’ta kıtlık yılıdır. Açlığın yayılması pusuda bekleyen siyasi çekişmeleri 
de gün yüzüne çıkarır. Kasbah halkı kendi cumhuriyetini ilan eder. Sale’de 
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öteden beri sufi eğilimler güçlüdür. Bazı sufi önderler kentte egemenliğini 
artırmaya başlar. Murat Reis’in korsanlığın yanı sıra siyasi sezgilerinin de 
güçlü olduğu görülüyor. şansını zorlamaz ve ailesini alarak Cezayir’e yerleşir. 
Bir görüşe göre oğullarından Anthony ve Abraham’ı Hollanda’ya gönderir.

Artık Kaptan-ı derya olmadığından daha sık sefere çıkmaktadır. Cezayir 
ve Trablusgarp’ta üslenerek, Akdeniz’de korsanlık faaliyetlerini sürdürür. 
Yine de Atlantik’te bir sefer yaptığı bilinmektedir. 1631’de İngiltere ve İrlanda 
kıyılarına yönelik seferi çok ses çıkarmış ve ‘Baltimore Yağması’ adıyla bir 
şiire konu olmuştur. Bu seferde Murat Reis İngiltere ve İrlanda sularında 
birkaç gemiyi yağmaladıktan sonra, muhtemelen işine yaramayacak kadar 
yavaş tekneler olduğundan batırır. Sonra bir balıkçı gemisini ele geçirir. 
Gemideki İrlandalı balıkçılardan biri, özgürlüğünü vermeleri karşılığında 
onlara Baltimore’u nasıl ele geçireceklerini göstereceğini söyler. Bir gece, ses 
çıkarmaması için bez sarılmış kürekleri çekerek, gizlice İrlanda’nın Baltimore 
limanına girerler. Karaya çıkar çıkmaz sessizlik sona erer, meşalelerini yakıp 
bağırarak koşmaya başlarlar. Amaçları panik yaratarak kasaba halkının 
direnmesine, önlem almasına imkan bırakmamaktır. Sahildeki evleri yakıp 
yağmalarlar. Yağma diğer evlerden silah ve davul sesleri gelinceye kadar sürer. 
Esirleri toplayıp gemilerine dönerler. İrlandalı balıkçı anlaşmaya uygun olarak 
karaya bırakılır ama İngilizler tarafından asılmaktan kurtulamaz. Korsanlar 
Cezayir’e varınca 108 esirden paşanın payını verip kalanını satarlar. Bu 
esirlerin yalnızca ikisi İrlanda’ya geri dönebilmiş, kalanı ya ölmüş ya da Türk’e 
dönmüştür.

1635 yılında başına gelebilecek en büyük felaketle karşılaşır, Malta 
şövalyeleri’ne esir düşer. Bu esarette neler yaşadığı bilinmiyor. O yıllarda 60-65 
yaşlarında olduğundan, forsalık yapma ihtimali zayıf görünüyor. Gerçi yüz yıl 
kadar önce Turgut Reis de Malta şövalyeleri’ne 55 yaşında esir düşüp dört yıl 
forsalık yapmış ve ancak Barbaros Hayrettin’in fidye ödemesiyle kurtulmuştur. 
Yine de Murat Reis’in o yaşta forsalık yapması ve buna beş yıl dayanması kolay 
değil. 1707 yılında forsalık yapan Jean Marteille de Bergeraq forsalığı şöyle 
anlatıyor; “Altı kişi bir sıraya zincirleniyor. Sıraların eni bir metre. İçi koyun 
yünü kaplı çuvallarla örtülü. Biri geminin ortasında, diğeri pruvada iki kırbaçlı 
adam var. Bunlarla forsaları dövüyorlar. İşaret verilince aynı anda elli kürek 
suya çarpıyor. Bir sıraya altı anadan doğma çıplak adamın zincirlendiğini 
düşünün. Bir ayağı yerde, diğeri önündeki sıranın üzerine konmuş, ayakta 
duruyor. Elleri, vücutlarını geriye attıklarında küreği çekebilmek için ileriye 
uzanmış bekliyorlar. Küreğin ucunu suya daldırdıktan sonra kendilerini geriye 
atıyorlar. Ağırlıkları altında esneyen sıraya oturuyorlar. Kadırga köleleri bazen 
on, on iki, hatta yirmi saat hiç dinlenmeden kürek çekerler. Bu arada subaylar, 
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köleler yorgunluktan bayılmasın diye aralarında dolaşıp ağızlarına şaraba 
batırılmış ekmek tıkar. Sonra kaptan hızı iki katına çıkarmalarını söyler.”

Murat Reis beş yıllık esaretten sonra 1640 yılında kaçar ya da bir şekilde 
kurtulur. Tekrar Fas’a döner. Fas sultanı onu Sale’ye pek uzak olmayan, 
Atlantik kıyısındaki Safi kenti yakınlarında Oualidia (velidiye) Kalesi’ne 
komutan olarak atar. Burası 1634 yılında Sultan El velid tarafından yaptırılan 
yeni bir kaledir. Murat Reis burada güzel bir emeklilik dönemi geçirmiş olmalı 
çünkü velidiye bugün plajları ve kuş cennetiyle Fas’ın en önemli turizm 
merkezlerinden biri.

1641 yılında, ilk eşinden olan kızı Lysbeth babasını ziyaret için Hollanda’dan 
Fas’a, velidiye’ye gelir. Murat Reis onu ipek yastıklarla donatılmış halısında 
oturarak karşılar. Baba kız karşılaşınca ağlamaya başlarlar. Lysbeth sekiz ay 
kadar kaldıktan sonra Hollanda’ya döner. Murat Reis’in emeklilik döneminin 
ne kadar sürdüğü, ne zaman öldüğü bilinmiyor.

Çocuklar, Torunlar
Hollanda’da başlayan, Mağrip’te devam eden hikaye Atlantik’in karşı 

kıyısına uzanıyor. Murat Reis’in oğlu Anthony 1629 yılında New Amsterdam’a 
gelir. O zamanlar kentin adı henüz New York olmamıştır. Anthony Amerika’ya 
gelirken gemide Grietje Reijners adlı Hollandalı bir kadınla evlenmiştir. 
Bazıları bu evliliğin gemide olmasının özellikle tercih edildiğini, zira 
Anthony’nin, Müslüman olduğu için bir kaptan tarafından evlendirilmeyi bir 
rahip tarafından evlendirilmeye tercih ettiğini düşünmektedirler. Nitekim 
Amerika’daki ilk Kuran’ın da Anthony tarafından getirildiği sanılmaktadır.

Murat Reis’in oğlu Amerika’da Anthony Jansen van Salee adını kullanır. 
Babası gibi Sale’yi benimsemiştir. Ama New Amsterdam’da daha çok Belalı 
Türk diye bilinir. Zaten biri beyaz diğeri siyah anne babadan olan anlamına 
gelen ‘mulatto’ olarak tanımlanmaktadır. Yeni evliler Manhattan’da toprak 
alıp yerleşirler. Anthony’nin Amerika’ya bol para ile geldiği bellidir, ne de olsa 
babası kârlı bir iş yapmaktadır. Manhattan, Long Island ve Coney Island’dan 
büyük araziler satın alır. Hatta Coney Island’a bir süre Türk’ün adası denir. 
Anthony iri yarı, sinirli bir adamdır. Kısa sürede kentte bulaşmadığı suç 
kalmaz. Karısı da aynı şekilde bir sürü suça karışır. Daha önce Amsterdam’da 
bir tavernada çalışırken uygunsuz davranışları nedeniyle işten atılmıştır. 
Sonunda karı koca Manhattan’dan kovulur ve o sıralar yalnızca yerlilerin 
yaşadığı Brooklyn’e yerleşirler.

Anthony’nin kardeşleri Abraham, Philip ve Jan’ın baba mesleğini bir süre 
daha sürdürdükleri anlaşılmaktadır. 1643-44 yıllarında korsanlık yaptıkları 
gemi ile Anthony’nin Long Island’daki çiftliğine gelirler. O yıllarda Akdeniz 
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The Sack of Baltimore
Thomas Osborne Davis (1814–45)

THE SUMMER sun is falling soft on Carbery’s hundred isles,
The summer sun is gleaming still through Gabriel’s rough defiles;
Old Innisherkin’s crumbled fane looks like a moulting bird,
And in a calm and sleepy swell the ocean tide is heard:
The hookers lie upon the beach; the children cease their play;
The gossips leave the little inn; the households kneel to pray;
And full of love, and peace, and rest, its daily labor o’er,
Upon that cosy creek there lay the town of Baltimore.

A deeper rest, a starry trance, has come with midnight there;
No sound, except that throbbing wave, in earth, or sea, or air!
The massive capes and ruin’d towers seem conscious of the calm;
The fibrous sod and stunted trees are breathing heavy balm.
So still the night, these two long barques round Dunashad that glide
Must trust their oars, methinks not few, against the ebbing tide.
Oh, some sweet mission of true love must urge them to the shore!
They bring some lover to his bride who sighs in Baltimore.

All, all asleep within each roof along that rocky street,
And these must be the lover’s friends, with gently gliding feet—
A stifled gasp, a dreamy noise! “The roof is in a flame!”
From out their beds and to their doors rush maid and sire and dame,
And meet upon the threshold stone the gleaming sabre’s fall,
And o’er each black and bearded face the white or crimson shawl.
The yell of “Allah!” breaks above the prayer, and shriek, and roar:
O blessed God! the Algerine is lord of Baltimore!

Then flung the youth his naked hand against the shearing sword;
Then sprung the mother on the brand with which her son was gor’d;
Then sunk the grandsire on the floor, his grand-babes clutching wild;
Then fled the maiden moaning faint, and nestled with the child:
But see! yon pirate strangled lies, and crush’d with splashing heel,
while o’er him in an Irish hand there sweeps his Syrian steel:
Though virtue sink, and courage fail, and misers yield their store,
There ’s one hearth well avenged in the sack of Baltimore.

Midsummer morn in woodland nigh the birds begin to sing,
They see not now the milking maids,—deserted is the spring;
Midsummer day this gallant rides from distant Bandon’s town,
These hookers cross’d from stormy Skull, that skiff from Affadown;
They only found the smoking walls with neighbors’ blood besprent,
And on the strewed and trampled beach awhile they wildly went,
Then dash’d to sea, and pass’d Cape Clear, and saw, five leagues before,
The pirate-galley vanishing that ravaged Baltimore.
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ticareti iyice zayıflamış ve Atlantik ticareti öne çıkmıştır. Korsanlığın 
merkezi artık Karayipler’e geçmektedir. Acaba kardeşler de babaları gibi 
isabetli öngörüler sonucu mu oralara gitmişlerdi? Mağrip gibi Karayipler’in de 
dünyanın her yerinden korsanlarla dolu olduğu biliniyor. Karayipler’deki Türk 
adası, Küba’daki Türk plajı ve Türk tepesi gibi yerlere adını veren El Turco 
adlı bir korsandan söz ediliyor. Acaba Murat Reis’in oğullarının bunlarla bir 
ilgisi var mıydı?

Anthony Jansen van Salee’nin soyundan gelenler arasında vanderbilt 
Üniversitesi’nin kurucusu Cornelius vanderbilt, Jacqueline Kennedy-Onassis 
ve Humphrey Bogart var. Acaba Humphrey Bogart ünlü filmine konu olan 
Casablanca şehrinin, büyük dedesi Murat Reis’in yönettiği Sale ile velidiye 
arasında bulunduğunu biliyor muydu?
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Özet: Bu yazıda Hollandalı denizci Jan Jansz’ın (d. 1570?) İspanya’ya karşı savaştıktan sonra 

Osmanlı korsanlarına katılarak Akdeniz’de gösterdiği faaliyetler üzerinde durulmaktadır. 

İslamiyet’i kabul ettikten sonra Murat Reis adını alan Jan Jansz’a ilişkin kayıtlar bir 

Osmanlı korsanının yaşamını aydınlatmakla kalmaz, 16. yüzyıl Akdeniz ortamına dair bir 

içgörü sağlar. Ayrıca siyasal amaçlarla bireysel maceraların kesiştiği durumlarda ortaya 

çıkan sonuçlar da göz önüne gelmektedir.  

Anahtar sözcükler: Jan Jansz/Murat Reis, korsanlık, Osmanlı, Hollanda, İspanya, 

Mağrip, Akdeniz.



84

kebikeç / �5 • �008 Haarlemli Murat Reis’in Mağrip Maceraları

Abstract: The present study deals wtih the privateering activities in the Mediterranean 

of pirate Jans (circa 1570?) who joint the Otoman pirates following his fight against Spain. 

Documents concerning Jan Jansz, also known as Murat Reis after conversion to Islam, not 

only shed light on the life of an Otoman pirate, but also provide insight into the Mediterranean 

of 16. century. Results produced by the intersection of personal adventure wtih political 

aims also put forth for consideration.

Key words: Jan Jansz/Murat Reis, Piracy, Otoman Empire, The Netherlands, Spain, 

Maghreb, The Mediterranean. 




