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Abstract: The aim of this study is assessment of the novel which is could be used in the teaching of 

Turkish maritime history. For this purpose literature research has been made and novels which belong 

to Turkish maritime have been identified. The investigation method is based on document analysis. The 

novels which could be used in Turkish maritime history are evaluated by examining the content 

analysis. Maritime-related novels of  heroism, patriotism, love, longing, a feeling of vengeance are given 

intensive. Some novels, historical novels that move from reality completely away from historical reality 

are shrouded in an air of a fairy tale. Time of the eventsare16th and 17thcenturies and place of events is 

Mediterranean Region. Protagonists of the novels of Barbarous Hayrettin Pasha, Turgut Reis Oruç Reis 

,Kemal Reis, Piri Reis and Muslihittin Kurtoğlu Reis. Mainly in the field of maritime novelists are 

Abdullah Ziya Kozanoğlu, Cevat Şakirkabaağaç, ZiyaHanhan, Feridun Fazıl Tülbentçi. When we look 

at the novels examined, hostile heroes are Anrea Doria, II.Philiph and Knights of Malta. The Western 

world has been portrayed in a way that is untrustworthy and manipulative. Considering the study of 

the novels written during the rise of the Ottoman Empire is concentrated. The victory of this case to be 

transferred to future generations can be interpreted as desired. Marine-related novels can be used in 

secondary and higher education. Secondary education is focused on the promotion period of the 

Ottoman Empire. In higher education, these novels could be utilized where the Ottoman-Turkish 

maritime history courses in Spain-Portugal relations with the Ottoman Empire.  
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“Oruç Barbaros Reis” isimli roman Dursun Saral tarafından (2014) yazılmıştır. Bu eser 

Oruç Reis’in başkahraman olduğu bir romandır. Bu eser tarihsel bilgilerin edebi tarzda 

sunulmasından oluşmaktadır. Diğer tarihi romanlara göre bilimselliğin ve tarihsel bilgilerin 

en üst düzeyde yansıtıldığı bir eser izlenimi vermektedir. Bu eserde Barbaros kardeşlerin 

yaşamlarına yer verilmekte bu deniz kahramanlarının Müslümanlığın en büyük savunucuları 

arasında olduğu vurgulanmaktadır. 

Oruç: Reislerim! Allahu Teâlâ’nın izniyle sağ selâmet İspanya’nın Endülüs kıyılarına 

ulaşabildik. Bundan sonra kıyıları dolaşıp nerede Müslüman bulursak onları teknelerimize alacağız. 

Nerede kâfir köyü bulursak dindaşlarımıza çektirdiklerinin bedeli olarak yakıp yıkacağız…(Saral, 2014: 

277). 

  Barbaros Hayrettin Paşa’nın başkahraman olduğu romanlar; “Barbaros Hayrettin 

Geliyor”, “Deryaları Dize Getirenler” “Efsane” isimli romanlardır.  

Feridun Fazıl Tülbentçi tarafından yazılan “Barbaros Hayrettin Geliyor” adlı romanda 

Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis romanın en önemli iki kahramanıdır. Bunun yanında 

“Kurdoğlu Muslihittin Bey” de roman kahramanları arasındadır. Bu eserde Barbaros 

kardeşlerin Trablus, Cezayir ve Akdeniz’de faaliyetlerini anlatmaktadır. Barbaros kardeşlerin 

en büyük düşmanları İspanya adına hareket eden korsanlardır. Oruç Reis ve Hızır Reis 

denizlerde Müslümanların en büyük güvencesidir. Hıristiyan korsanlar Müslüman ticaret 

gemilerini vurmakta esir alınan insanları pazarlarda satmaktadır. Barbaros kardeşler, Türkleri 

ve Müslümanları içine düştükleri bu kötü durumdan kurtarmak için büyük mücadele 

vermiştir. Bu eserde Türk korsanların yakışıklı ve güçlü oldukları vurgulanmıştır. İspanyol ve 

Arap kadınlar Türk korsanlarına aşkını tüm Akdeniz dünyası bilmektedir. Akdeniz’de aşk, 

ölüm ve şarap korsanların yaşamının en önemli parçasıdır. Türk korsanları Arap 

topraklarında İspanyol hâkimiyetine son vermeye çalışmaktadır. Korsanlar Yavuz Sultan 

Selim döneminin ilk yıllarında Osmanlı Devleti’nden bir yardım görememiştir. Çünkü bu 

korsanlar Selim’in kardeşi Şehzade Korkut taraftarı olarak bilinmektedir. Bununla beraber 

Cezayir, Trablus’taki yöneticiler ve halk da güven telkin etmemektedir. Korsanlar bölgedeki 

İspanyol baskısına karşı mücadele etmektedirler ancak yöneticiler fırsat buldukça 

İspanyollarla işbirliği yapmaktadır. İspanyollarla yapılan bir savaşta Oruç Reis şehit olmuştur. 

Ancak İspanyolların bu sevinci fazla sürmemiştir. Çünkü kardeşinin ölümü üzerine Hızır 
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