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Bir zamanlar casusların merkezi İstanbul'du
Devletlerarası ilişkilerin çıkar gruplarının hedefleriyle çatıştığı; siyasi planların kişisel

ajandalara karıştığı bir dönemde ortalıkta cirit atan casusların merkezi İstanbul'du.

Habsburglar'ın 112 casustan oluşan şebekesi İstanbul tersanesinde üslenmişti... 16.

yüzyıldaki casusluk faaliyetlerini Georgetown Üniversitesi'nden, konunun uzmanı Emrah

Safa Gürkan'dan dinledik.

Eyüp TatlIpInar

eyup.tatlipinar@aksam.com.tr

Siyasi ilişkilerin hassas dengelere bağlandığı 16. yüzyılın, suları fazlasıyla ısınmış

Akdeniz'inde... Etnik kimliklerin henüz pek fazla anlam ifade etmediği zamanlarda...

İki büyük güç egemenlik alanlarını genişletmek için bütün yöntemleri kullandıkları

bir çekişme içindeydi. Bir yanda Almanlardan, İspanyollardan, Fransızlardan, İtalyanlardan,

Felemenklerden ibaret ve Avrupa'nın büyük kısmına hükmeden Habsburg Ailesi'nin hanedanlığı;

diğer yanda 'yeni dönemin Roma İmparatorluğu' rolüne soyunmak isteyen kozmopolit Osmanlı

İmparatorluğu... 

CIĞALAZADE MACERASI

Çekişmenin en ücra köşelere kadar sızan araçlarından biri casuslardı. Devlet içindeki siyasi

kliklerin, çıkar gruplarının, rütbeli kişilerin ajandaları birbirine karışmıştı ve 'sadakatsizlik' oldukça

'sıradan' bir durumdu. 

İki güç arasında sık sık çıkan çatışmalardan birinde, İspanyollara esir düşen bir Müslüman kadın

Sicilya'da Hıristiyanlığı kabul etmiş, nüfuslu bir Hıristiyan'la evlenip kendi dünyasını kurmuştu. Sık

sık çıkan çatışmaların bir başkasındaysa, bu kez kadının çocuğu Scipione Cicala'yı Osmanlılar esir

alacaktı. 18 yaşında Müslümanlığı seçen Cicala İstanbul'da Enderun'dan çıktıktan sonra

Cığalazade adıyla anılmaya başlandı. Savaş alanlarında gösterdiği başarılar yeniçeri ağalığına,

vezirliğe ve ardından Kaptan-ı Derya'lığa yükselmesi için fazlasıyla yeterliydi. İstanbul'da

mutluydu. Hamam kurduğu bir semte daha sonra kendi adı verilecekti (Cağaloğlu). 

Fakat elbette Sicilya'daki ailesini unutmuyordu ve kardeşi Carlo'yu İstanbul'a getirme

niyetindeydi. 'Küçük' bir problem şuydu ki; nüfuslu ailenin ilişkileri açısından bunun için

Habsburglar'dan izin alınması gerekiyordu. Carlo izni koparmayı başardı; İstanbul'da

Habsburglar için casusluk yapması karşılığında... İstanbul'da Carlo'nun İspanyollara yakınlığı

bilinmeyen bir sır değildi. Fakat bu durum Osmanlı'nın yönetici sınıfına dahil olmasını engellemedi.

Bir süre sonra haritada Rodos'un biraz üstünde yer alan, ticaret yolları üzerindeki Nakşe

Adası'na vali atanınca yeni görevine de adım atmıştı; Osmanlı için casusluk faaliyeti sürdürüp bir

ekip kurmak... 

112 KİŞİLİK ŞEBEKE 

Bu hikayeyi kendisinden dinlediğimiz Emrah Safa Gürkan şöyle devam ediyor; 'İstanbul

tersanesinde esir alınarak getirilmiş ya da gönüllü gelmiş çok sayıda İspanyol ve İtalyan vardı.

Doğudaki kutsal topraklara gitmek isteyenlerin de, ticaretle geçinenlerin de yolu İstanbul'a
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düşüyordu. Bu ortamda Habsburglar burada 112 kişilik bir casus ekibi kurmuştu. İstanbul o

zamanların en önemli casusluk merkeziydi.' 

16. yüzyılda İstanbul ve Akdeniz'deki casusluk faaliyetleriyle ilgilenen Osmanlı tarihçisi Gürkan,

bu tür pek çok bilgiyle anekdota yaklaşık beş yıllık bir çalışma sonucu ulaşmış. Konuyla tanışması,

Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduğu sırada hazırladığı, Akdeniz'deki korsanlar

hakkındaki yüksek lisans tezine uzanıyor. Daha sonra okuduğu Georgetown Üniversitesi Tarih

Bölümü'nde doktora tezi için bu kez 'Osmanlı - Habsburg Rekabeti Çerçevesinde Akdeniz'de

Casusluk' başlığını çalışmış. Halen aynı üniversitede öğretim görevlisi... Gürkan hafta arasında

Tarih Vakfı'nın düzenlediği Perşembe Toplantıları'nın konuğuydu. Bizim de kendisiyle görüşme

vesilesi yaptığımız toplantıda, meraklı kalabalığa 16. yüzyıldan casusluk hikayeleri, bu hikayelerin

geçtiği ortamın atmosferini anlattı.

İstanbul'daki casusluğun, söz konusu dönemde öne çıkan nedenlerini sorduğumuzda 1560 yılını

milat gösteriyor Gürkan; 'Osmanlı donanmasının nadiren iyi olduğu zamanlar... Cerbe Adası

açıklarında Osmanlılar Habsburg donanmasını yerle bir ediyor. Tunus'ta bir ada burası. Aslında

Preveze'den çok daha büyük bir zaferdir ama Osmanlı topraklarından uzakta kaldığı için fazla

önemsenmemiştir. O savaşta pek çok İtalyan ve İspanyol esir alınıp İstanbul'a getiriliyor.

Habsburglar'ın İstanbul'da casusluk şebekesi kurmasının nedenini bu olaya bağlayabiliriz.

Osmanlı donanmasının bir daha ne zaman sefere çıkacağını, nasıl hazırlıkların yapıldığını, kaç

kişiyle yola çıkıldığını öğrenmeleri gerek çünkü. Örneğin küçük bir filoyla yola çıkmaları Ege

adalarına kadar gidip geri dönecekleri anlamına gelir. Filo büyükse savaş tehlikesini dikkate alıp

kırmızı alarm vermek gerekir.'

Bilgilerin kaynağı raporlar ve binlerce mektup

- 'Osmanlı'da Casusluk', hakkında çalışma yapılması zor bir konu mudur? Bilgilere nasıl

ulaştınız? 

Osmanlı arşivlerinde maalesef yeterli kayıt ve belge bulmak zor. Birincisi, günlük tutmak, rapor

yazmak gibi alışkanlıklar çok zayıf. İkincisi, yurtdışında yerleşik Osmanlı elçileri bulunmuyor.

Üçüncü problemse vakanüvislerin çoğu şeyi devlet ağzıyla yazması. Bir tür otosansür... Fransa,

İtalya ve İspanya'daki arşivlerde belge ve kayıt bulma imkanı daha geniş. Zaten çoğunu daha

yüz yıl öncesinden tasnif etmişler ve kitaplaştırmışlar. İstanbul'dan gönderilen binlerce mektup

ve rapor var örneğin. Bir dönem İstanbul'da 102 Habsburg casusunun bulunduğu, 102 kişinin

maaşının istendiği bir mektuptan açıkça anlaşılıyor. 

OSMANLI'NIN CASUSLARI 

- Osmanlı'nın kendi casusluk ağı yok mu peki? 

Var ama kayıt tutulmadığı, raporlama ve mektuplaşma alışkanlığı olmadığı için öğrenemiyoruz.

Mesela Bursalı biri Napoli'de yakalanıyor ama çok iyi İspanyolca konuştuğu için başlangıçta casus

olduğu anlaşılmıyor. Yakalanıp oradaki kayıtlara geçtiği için bu olaydan haberdarız. 

- Habsburglar dışında İstanbul'da casusluk ağı kuran devlet var mı? 

Biliyorsunuz, devletlerarası ilişkiler o dönemde de elçilikler aracılığıyla yürütülüyordu. Ama

kendisini en büyük güç olarak gören Osmanlı'nın, bu elçilik kavramına bakışı biraz farklıydı.

Devletlerin İstanbul'da elçilik bulundurmasına bir tür lütuf biçiminde bakıyordu ve kendisi başka

yerde elçilik bulundurmuyordu. Aynı bakış açısı Habsburglar'da da vardı ve İstanbul'da elçi

bulundurmuyorlardı. Haber alabilmek için geriye casuslar seçeneği kalıyor. Diğer devletler zaten

elçi bulundurduğu için bu boyutta bir ağa ihtiyaç duymuyorlardı. 

SİYASETTEKİ KARŞILIĞI 

- Casusluk faaliyetleri Osmanlı'daki siyasi atmosferde belirgin karşılıklar buluyor muydu? 

Casusluk faaliyetini örneğin yönetim anlayışından, yönetici sınıfından, önemli kişilerden net

biçimde ayırmamak gerekir. Korsanlar hayatlarını sürdürebilmek, tayfasına bakabilmek için sürekli

savaşmak istiyorlardı örneğin. Kendilerine bu imkanı sağlayacak devletlerin himayesine

giriyorlardı. 16. yüzyılda Osmanlı'nın önemli kaptan-ı deryaları korsan kökenlidir. Sürekli

savaşmak için sultana, vezirine baskı yapar hediyeler verirlerdi. 

Kılıç Ali'nin üç bin tane esiri var örneğin; onları nasıl geçindirecek? Bir süre sonra şöyle diyor;

'İstanbul'da sürekli hediye vermekten sıkıldım. Beni Cezayir'e yollayın, orada hiç değilse ganimet

var.' Çünkü çıkarlarına uymadığı için savaş istemeyen yöneticiler, gruplar da var. Bütün bu

çekişmelerde casuslar da elbette rol oynuyor. 

- Gayet ilgi çekici bir konu. Bugüne kadar fazla çalışılmamış galiba... 

Evet öyle. Biraz tarihe bakış açısından kaynaklanıyor. Biz tarihi yazarken 'Osmanlı her şeyi

becerdiği gibi denizciliği de çok iyi becerirdi' fikrini işlemişiz sürekli. Böyle bakınca göremiyorsun

tabii. Meseleye bu açıyla bakmamak lazım. Adam Hıristiyan, kişisel çıkarlar nedeniyle Müslüman

olup korsanlığı rahat yapacağını düşündüğü için Osmanlı'nın hizmetine geçiyor. Önemli görevler

alıyor. Sonra gidip kendi doğduğu toprakları yağmalıyor. Bu korsanlarla Osmanlı arasında

stratejik ortaklık var. Bunun Türklükle, alafrangalıkla, devleti yönetenlerin milliyetleriyle bir ilgisi

yok. Emperyal devlet pragmatizmiyle ilgisi var.

İnebahtı'daki Osmanlı donanmasında bir Habsburg ajanı

Osmanlıların hezimete uğradığı 1571 tarihli İnebahtı Savaşı'nda, Osmanlı donanmasının

kaptanları arasında Cenevizli Mustafa gibi Habsburg ajanları da bulunmaktaydı. Kendisi Tunus'ta

Osmanlılara esir düştükten sonra Müslümanlığı seçmişti. İnebahtı Savaşı'nda esir düştüğü

Habsburglar tarafından serbest bırakılmayacaktı. Ailesi Mustafa'nın serbest bırakılması için

İstanbul'daki Habsburg ajanlarının başının etini yiyecek ve ancak yüklü miktarda bir sus payıyla

susturulabileceklerdi.
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SBS Adaylarına Önemli Tavsiyeler

2012 SBS sınavı 09 Haziran 2012
tarihinde yapılıyor. Sınavda başarılı
olmanın yolu ise sınava planlı ve düzenli
hazırlanmak, her şeyin bu sınavın
sonucuna bağlı olmadığı bilinci içinde
olmak ve zamanı verimli kullanmaktan
geçiyor.
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Hulusi Kentmen'i şarkılarda
yaşatan 'Balık'

Burak Ekinil'in ilk
albümü 'Balık' müzik
marketlerdeki yerini
aldı... Birçok reklam
jeneriği, dizi ve
sinema müziği
seslendiren ve bir
reklam şirketinde
çalışan Ekinil ile
albümünü, işini ve
Hulusi Kentmen'e
ithaf ettiği şarkının
hikayesini konuştuk.

Türkiye'de eşcinsel açılımı
gerekiyor

Berlin Eyalet Meclisi
Milletvekili Hakan
Taş, eşcinsel kimliğini
açıklayarak siyaset
yapan ilk Türk... Taş
ile iki ülkede
eşcinsellere bakışı ve
siyaset ilişkisini
konuştuk.

Herkes Hayat kadar güçlü değil

'Hayat Devam
Ediyor'un küçük gelini
Hayat yani Meltem
Miroğlu, çok kısa
sürede tanındı, çok
sevildi. Hatta dizide
yaşadıkları yüzünden
onun için bolca
gözyaşı döküldü.
Genç oyuncu işini ve
rolünü öyle çok
seviyor ki 'Sete
girdiğimde
heyecandan
ağlıyorum' diyor.

Yeni eylemlerle geliyor

Üçünü albümü
'Bugün Burda'da yer
alan slow şarkısı
'Helal Olsun' ile müzik
hayatına tekrar hız
veren Eylem, bir
yandan Avrupa'da
üç İngilizce parçayla
adını duyurmaya
çalışırken diğer
yandan Türkiye'de
bir kozmetik
markasının yüzü
oldu. Eylem'le yeni
eylemlerini konuştuk.

Laf Lafı Aşacak bu defa

Ya çok seviyorlardı
onu bir dönem ya
nefret ediyorlardı.
90'larda ekranda 'Laf
Lafı Açıyor' ve Cem
Özer fırtınası
esiyordu... 20 yıl
sonra Cem Özer,
yaşlanmayan bebeği
'Laf lafı Açıyor'u 'Laf
Lafı Aşıyor' adıyla
yeni jenerasyona
tanıtmak için kolları
sıvadı.

Önce Ay'a bakın sonra işe başlayın

Yeni bir işe başlarken
Feng Shui'nin olumlu
etkilerinden
faydalanmak
istiyorsanız önce
niyet etmeli,
ardından da ayın
hareketlerini
izlemelisiniz. Yeni
ayda başladığınız
işler kolaylıklar
ilerlerken,
Dolunay'da
başladıklarınız direkt
sonuç getirir.

Yardım mı petrol mü?

Youtube'da iki
haftada 80 milyon
kez izlendi.
Manşetlerden
düşmedi. Twitter
günlerce bunu
konuştu. Konumuz
'KONY 2012'. Yani
'Invisible Children'
adlı Amerikan
kuruluşunun,
dünyanın en azılı

25 adımda klas olma rehberi

Para kazanıyorsunuz
ama harcarken
seçimlerinizin
doğruluğundan emin
değil misiniz?
Kariyerinizi hayal
ettiğiniz noktaya
taşımak için sadece
işinize değil,
kendinize de yatırım
yapmak gerektiğini
biliyor ama nereden

Gezegenler bu hafta ne diyor?

Jüpiter ile Venüs'ün
gökyüzündeki çok
güzel ilişkisiyle
haftaya
başlayacağız. Hafta
başından itibaren
bazılarımız
hayatlarında çok
keyif verici, mucizevi
rahatlamalar
yaşayacak. Oğlak,
Boğa, Akrep ve

Kaderini mağlup eden şampiyon

Futbolun unutulmayacak hikayelerinden
pek çoğu beklenilmeyen anlarda, şans
verilmeyen kişi ya da takımlardan

Müzik çalar

Sezen Aksu da dinliyor Şivan Perver
de...

Rahat bir uyku için

Türk Uyku Tıbbı Derneği, uyku süremizin
4-11 saat arasında değiştiğini bildiriyor.
Uykunun kalitesi bozuldukça sıhhatimiz

Yeni nesil zayıflama yöntemi Xtra Gel Kapsül ile kilo verin! 

E-TİCARET Yapmak Kolay...Çok Kolay 

14,99 TL’ ye Converse T-Shirt 

SANCAKTEPE GİRİŞ DÜKKAN BODRUMDA FULL DENIZ

MANZARALI 75,000 TL

TURYAP'TAN SOĞUCAK'TA

ÖZEL HAVUZLU MÜSTAKİL

Mi piace A Onur

Yazicioglu

e altri

23.705

piace

YORUM EKLEMEK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ

BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.

  Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AKŞAM ve

aksam.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER PAZAR HABERLERİ

AKŞAM ÖZEL RÖPORTAJ

Abant Platformu'nu Davos yapmak istiyorum

Abant Platformu'nun yeni Genel Sekreteri Hüseyin Hurmalı
hedeflerini ilk kez AKŞAM'a anlattı: İki temel hedefim var.
İlki Abant Platformu'nu Davos gibi uluslararası akademik-
entelektüel bir platform haline getirmek. İkincisi,
üniversiteliler için Genç Abant yapısını oluşturmak

ANKET

Derbiyi Kim Alır ?

AKŞAM EMLAK

Satılık

Aydın - Kuşadası - Merkez -
Türkmen Mah.
Kiralık

İstanbul-Avrupa - Avcılar - Deniz
Köşkler
Kiralık

Aydın - Didim - Merkez

Satılık

Aydın - Didim

Satılık

İzmir - Torbalı - Merkez - Tepeköy
Mah.
Satılık

İstanbul-Avrupa - Eyüp
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çıkıyor... Tıpkı Afrika Uluslar Kupası'nı
kazanan Zambiya'nın ve takıma ruh
veren Fransız Teknik Direktör Herve
Renard'ınki gibi... İşte 'beyaz
gömleği'yle efsaneleşen Renard'ın
çarpıcı öyküsü.

de geri saymaya başlıyor. Uykuya
dalmakta güçlük çekiyorsanız,
dinlenmemiş uyanıyorsanız ya da sabah
çok erken kalkıyorsanız 'uykusuzluk'
denilen uyku problemini yaşıyorsunuz
demektir.

Gezegenler bu hafta ne diyor?

Geçmiş yaklaşıyor,
bulanık görüntüler
netleşiyor,
unutulanlar
hatırlanıyor. Retro
dönem bize
unuttuklarımızı,
ötelediklerimizi
hatırlatacak.
Yapmaya direnip
beklettiklerimiz için
'hadi' derken, yeni
başlayacaklarımızı
düşünmemize fırsat
tanıyacak.
Sözlerimizde
geçmişten tınılar
olacak.

Sanat piyasasının yükselen yıldızı:
Hat

Dikkat çekici hat
sergileri, eserlerin
yüksek fiyattan
satıldığı müzayedeler
birbirini takip ediyor.
Sakıp Sabancı
Müzesi, geniş hat
koleksiyonunu mayıs
ayından itibaren,
yüksek teknolojiyle
donatılmış yeni
mekanında
sergileyecek. İş
dünyasından Demet-
Cengiz Çetindoğan
çifti, Haliç'te büyük
bir hat müzesi
açmanın hazırlığını
yürütüyor... Hat
sanatının
popülerleşmesinin
izlerini sürdük.

YouTube YouTube söyle bana
benden güzeli var mı dünyada?

ABD'deki gün
geçtikçe yaygınlaşan
tuhaf trend! Genç
kızlar internete
yükledikleri
videolarda
soruyorlar; 'Güzel
miyim, çirkin miyim?'
Bazı videoların
milyonlarca defa
izlendiği sanal
ortamda alınan
cevaplar ne kadar
tatmin edici olabilir?
Yeni nesil kendine
güvenmiyor mu?

Bu uçak yolcu değil mesaj taşıyor

‘Zekâ yaz 2890’a gönder, ne kadar zeki

olduğunu öğren’'Anladım Bozukluğu'nuz mu var?

Pandeli: Robert De Niro'ların Audrey

Hepburn'lerin restoranıLevye yerine beyzbol sopası

� Pink Floyd da dinliyor Ahmet Kaya da

Hayallerinizi Pinterest'le iğneleyin!

Asırlık saatlere hayat veren adam

Her odaya kendinizi mutlu edecek bir

nesne koyun
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