FATIH SULTAN MEHMET VE ITALYA *
FRANZ BABINGER
TÜRKÇEYE ÇEVIREN

BEKIR SITKI BAYKAL
T~~o early seen unknown, and known too late.
W. Shakespeare, Rorneo and Juliet (I. 5).

18 ~ubat 1951 de, Istanbul'u feth eden ve Bizans Imparatorlu~unu ortadan kald~ran II. Sultan Mehmet'in ikinci defa, fakat bu
sefer nihai olarak, atalanmn tahtma ç~kt~~~~zamandanberi 500 y~l
geçmi~~bulunmaktad~ r. Sieur Georges Guillet de Saint-Georges'~n
(takriben 1625-1705) Paris'te Histoire du ~-gne de Mahomet II, empereur des Turcs adl~~iki ufak ciltlik eserini yay~nlad~~~ ndanberi de bu
y~l 270 sene geçmi~~olacakt~r. Bu eserde yazar, o gündenberi taklit
edilmeyen, hattâ üstüne ç~k~lam~ yan bir tarzda, devrinin vas~talan ve zihniyeti ile, dünyay~~birbirine katan bu hükümdar~n hayat~n~~ ça~da~lanna tasvir etmek deneyinde bulunmu~ tur. Hakikat
~udur : Nerde ise esrarengiz ve herhalde muhte~em bir ~ahsiyet
sahibi olan bu hükümdar~n yapt~~~~ i~ler hakk~nda ilmi ihtiyaçlara
bir dereceye kadar olsun cevap verebilecek mahiyette bir eser henüz
yaz~lm~~~ de~ildir. Tabiidir ki Osmanl~~Imparatorlu~unun tarihini
* 1951
tarihinde Byzantion Dergisinin XXI inci cilt I. fasikülunde ç~kan bu
makale, sonradan "Rivista Storica Italiana" da, anno LXIII - fas. IV, ~ talyanca olarak bas~lm~~t~r. Italyanca metinde yazar~n~n yapt~~~~baz~~ düzeltme ve ilâveler,
Türkçeye çevrilirken nazara al~nm~~t~ r. Doç. Samim Sinano~lu'nun bu husustaki yard~m~n~~ ~ükranla anar~m. Makalede kaynaklardan al~nm~~~parçalar metin
içinde geçti~inden Türkçe tercümesinde de ayn~~ ~ekilde b~rak~lm~~t~ r. Bununla
beraber sayfa altlar~na (*) i~areti ile Lâtince, Italyanca ve Frans~zca olan bu kaynak pasajlar~n~n, Almanca ve Italyancas~ndan farkl~~olarak, Türkçe tercümeleri
verilmi~tir (mtitercim).
Sieur Georges Guillet ve bunun, Ahtk~es anci~~~ne et nouvelle (Paris 1675, in-12)
adl~~eserin yazar~~olan garip yarad~l~~h ve ~arlatan karde~i Sieur de la Guilletiere
hakk~nda bugüne kadar maalesef bir dereceye kadar olsun tatmin edici bir Ara~t~rma yap~lm~~~ de~ildir.
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yazanlar ve bunlar aras~nda birinci derecede Jos. v. H a m mer - Pu rgstall, Joh. - Wilh. Zinkeisen ve Nik. Iorga, eserlerinde bu
hükümdar üzerinde gereken önemle durmu~lard~r ; fakat hiçbir
surette, say~s~~insan~~nerdeyse ~a~~rtacak kadar yüklü olan kaynak
malzemesinden son haddine kadar faydalanmay~~veya bunlar~~hakkiyle de~erlendirme~i fuzüli k~lacak derecede i~lemi~~de~illerdir. ~imdiye kadar bu konu üzerinde fikir yürütenlerin dü~tükleri yanh~l~klar, ters anlay~~lar, mübala~alar, tahrif ve uydurmalar
hayret edilecek, hattâ nerdeyse utamlacak kadar çoktur. Bütün bunlarda romantik ~i~irmeler ve son zamanlarda da maalesef a~~r~~milliyetçilik gayretleri yüzünden ortaya ç~kan tablonun gerçe~e ayk~r~ligi, her ciddi ve objektif ara~t~r~c~= gözüne çarpmak zorundad~r.
Meselâ Emil J acobs, bu kabil birçok problemlerden birini, içinde
yalmz Paleologgar~n kitap hazinelerinin de~il, fakat aym zamanda klâsik ilk ça~~edebiyat~na ait hiç bihnmiyen veya sonradan kayb
olmu~~birçok de~erli eserlerin de -Livius'un kayb olmu~~kitaplar~n~n
burada bulundu~u umulmakta idi- toplanm~~~bulundu~u söylenen
Saray Kit apl~~~~hakk~nda etrafa yay~lan efsane ve masallar~~ ele
alm~~~ve meseleyi, maalesef tamamlanmam~~~olan "Untersuchungen
zur Geschichte der Bibliotl~ek im Serai zu Konstantinopel (Istanbul'da Saray Kitaph~~mn tarihi üzerinde ara~t~ rmalar) 2 ba~l~kl~~yaz~s~~ile nerdeyse insan~~heyecana getirecek bir tarzda ve hayret edilecek derecede derin bir bilginlikle ayd~nlatma~a muvaffak olmu~tur. Geni~~
çevrelerce malüm olan ba~ka bir problem de II. Sultan Mehmet'in
Renaissance sanat~~ile olan münasebetleri meselesidir ki bunun çözülmesi için her milletten sanat tarihçileri ve ~ark~yatç~ lar 3 cüretli
ve romantik aç~klama ve ayd~nlatma te~ebbüslerinde birbirleriyle
adeta yar~~~etmi~lerdir. Ilerde II. Sultan Mehmet'in. biyografisini
kaleme alacak olan bir yazar~ n en önemli ödevlerinden biri, varaca~~~sonuçlar~n ~u veya bu cereyan~~memnun edip etmiyece~-ine
hiç ald~rmaks~z~n, mübala~a ve gayretke~likleri do~ru bir ölçüye
2 Kar~. Emil Jacobs, Untersuchungen zur Geschichte der Bibliothek im Sarai zu KonstantinopeL I : Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschajten, philos. -hist.
KI., jahrg. 1919, 24. Abhdg. (Heidelberg 1919) ~ s~~ SS. 111-83.
$ Kar~. birinci derecede Jos. von Karabacek, Abendlaendische Künstler zu Konstantinopel im XV. und XVL jahrhundert. L: Italienische Künstler am Hofe Muhammeds
IL, d~s Eroberers 1451-1481 (Mit 79 Tqfeln und 55 Textbildern).: Kaiserl. Ak. der Wiss.
in Wien, philos.-hist. Ki. D~nksehriften, LXII. Band, 1. Abhdg. (Wien 1918).
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indirmek olacakt~r. ~üphesiz hiç de kolay olmayan bu i~i omuzlar'
üzerine alacak adam~n en ba~ta gelen vazifelerinden biri, u~ursuz bir tek tarafl~~görü~~tehlikesini önlemek ve romantik çarp~kl~klarla yanl~~~görü~lerin dayand~klar~~temelleri y~kmak olacakt~r.
Bu yaz~da Fatih'in Italya ile münasebetleri k~sa bir ~ekilde
belirtilmek deneyinde bulunulacakt~r. Ancak, Italyan devletleri ve
~ehirleri ile olan münasebederinden daha çok, gençli~inden itibaren
hayat~n~n son y~hna kadar F a tih'in yak~n çevresinde Italyanlar~n
oynad~klar~~rollerden bahsedilecektir ki bu cihet bence çok daha az
bir derecede ara~t~r~lm~~~ve üzerinde durulmu~tur. Öyle zannediyorum ki bu ara~t~rmam~zda sade ve realist görü~~ve de~er hükümleri
ile elde edilen sonuçlar, bu zamana kadar mevcut ve geni~~çevrelere yay~lm~~~bulunan birçok kanaatlar~n yanl~~~oldu~unu meydana
ç~karacakt~r.
Osmanl~~Imparatorlu~unun her tarafinda, bilhassa Anadolu
ve Rumeli'de daha II. Sultan Murad zaman~nda kazançl~~ticaret
pe~inde ko~an Italyan tacirlerine, birinci derecede Venedikli, Cenoval~~ve Floransal~~tacirlere rastland~~ma baz~~ kaynaklar tan~kl~k
etmektedir. Böylece mesela, 1433 tarihinde esrarengiz bir görevle
Küçük Asya ve Istanbul'dan gelerek Balkanlar üzerinden memleketine do~ru giderken yolda F orl
Benedetto F ol co ad~nda bir
Milano elçisi ile beraber II. Sultan Murad'~~Edirne'deki saray~nda
ziyaret eden Burgundyal~~ as~lzade Bertrandon de la B roq u i h-et,
yaln~z o zamanki Osmanl~~ ba~kentinde ya~ayan Italyan tacirlerinden de~il, ayn~~zamanda büyük bir ihtimalle Italyan men~eli nufuz
sahibi bir Yahudiden de bahs etmektedir 6 , " .. qui aznnt grant auctori16 autour dudit Turc, qui de mot mot, rapportoit tes parol~s de l'un â l'autre
en turc et en italien comme il me fu dil, car je ne le pouvois ouyr"" . I I. Sultan
Murad'~n saray~nda tam on iki y~l ya~ayan ve 16 Mart 1439 da
Floransa'da raporunu, aviso, tamamlayan bir Italyan hakk~nda belki
de biricik malümat~~yine ayn~~seyyaha borçlu bulunmaktay~z 6. Bu
Kar~. Le Voyage d'Outrem~r de Be~tr. de la Broqui~re, yay~nlayan eh. Schefer
(Paris 1892).
5 Ayn~~ eser S.
~ g ~~ :
*• Sözü geçen Türk üzerinde büyük nüfuzu olan, bana anlat~ld~g~na göre,
zira ben kendisini dinleyemedim, Türkçe ve Italyanca sözleri birinden ötekine kelime
bekelime nakleden...
8 Ayn~~ eser, S. 263 Vd.
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raporunda yazar Messer Giovanni T o rsello (Torzello)'yu, Osmanl~~devletinin durumu hakk~ nda bilgi vermek amac~ndan daha
çok, uzun uzun tafsilat vererek, bu devletin bir aydan daha k~sa bir
müddet içinde yok edilmesi laz~ m geldi~i fikrini yaymak meselesi
ilgilendirmektedir. II. Sultan Murad'~n Italyan mü~avirlerden faydaland~~~n~~ve Italyanlar~~saray~na çekti~ini, o zamandan kalma ba~ka
kaynaklardan da ö~reniyoruz. Mesela Ancona'll Othman di Lillo
Ferducci, II. Sultan Mehmet'e yazd~~~~ve ilerde yeniden sözünü
edece~imiz ithaf mektubunda 7 iftiharla ve sadedin d~~~na ç~karak
babas~~Lillo e rd uc ci'nin, hemen hemen yirmi dört y~l~n~~Türkiye'de geçirdi~i ve Gelibolu'daki bir saray~~and~ran muhte~em kö~künde
Padi~ah~~ avlanma~a ç~kt~~~~vakitler misafir etti~i, hattâ Sultana
kar~~~duydu~u hayranl~k dolay~siyle ilk do~an çocu~una Osmanl~~
Hanedan~n~n kurucusu olan Osman'~n ad~n~~ takt~~~~zamanlarda,
II. Sultan Murad nezdinde inan~ lmayacak derecede bir nüfuz ve
teveccühe nail oldu~una, "incredibili valuit et auctoritate et gratia",***),
i~aret etmektedir. Babas~~Lillo, bütün ömrü boyunca Türklerin aras~nda, apud Turcos, ya~amaktan daha büyük bir arzu ve hasret beslememi~tir. K~z~n~n kocas~, yani Othman'~n eni~tesi Angelo Boldini 8 (bu zat sonradan Ancona'n~ n kurnaz konsolosu olarak Pera'da vazife görmü~tür), Istanbul'u ald~klar~~ zaman Türklerin eline
esir dü~mü~~ ve Padi~aha Ferducci ile h~s~m oldu~unu hat~rlatmas~~
hemen hürriyetine kavu~mas~~için kâfi gelmi~tir. II. Sultan Murad'~n
etrafindaki bu Italyan ticaret ve saray adamlar~n~n hayat ve faaliyetleri hakk~nda daha yak~n bilgimizin olmas~~çok temenni edilirdi. Çünkü bu sayede II. Sultan Mehmet'in ~ehzadeli~i, Manisa valili~i ve Edirne'de ilk padi~ahl~~~~ 9 zamanlar~nda Italyanlarla yapm~~~
7 Kar~ . Guill. FAVRE, Melanges d'histoire litteraire, I (Cenevre 1856), S.
182-188.
"• Inan~lmaz bir otorite ve itibar sahibi idi.
8 Angelo Boldini'nin esirli~i, G. Saracini taraf~ndan anlat~lmaktad~r, bak :
Notitie historiche deha Cittâ d'Ancona (Roma 1675), S. 265 vd. Angelo Boldini sonradan Ancona'n~n Istanbul konsolosu olmu~~ve 1474 te Ancona ile Camerino ve Ascoli aras~nda bir ba~la~ma meydana getirmekle görevlendirilmi~tir (SARACINI,
ayn~~eser S. 268, 277). Bak : Ces. GARIBOLD1, Angelo Bold ini, Racconto storico (Ancona '1879), 15 pp. 16o.
Bu mesele hakk~nda kar~. Franz Babinger, Von Amurath zu Amurath. Vor- und
Nachspiel der Schlacht bei Varna (1444) : Oriens, Il! (Leiden 1950), S. 229-265.
Unvan için kar~. Oriens, IV (1951), 80.
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oldu~u temas imkanlar~~ve bunlar~n kendisi üzerindeki tesirleri hakk~nda güvenilir ip uçlar~~elde etmek mümkün olurdu. II. Sultan
Mehmet'in, bu temaslar sayesinde bat~~dünyas~, oradaki gelenek ve
görenekler hakk~nda ilk bilgilerini elde etti~i muhakkak say~labilir.
451 tarihinde ikinci defa ve kesin olarak tahta ç~kt~~~~zamandan sonra saray~na getirtti~i Italyanlardan ancak birkaç ünlü humanistin
ad~n~~bilmekteyiz. Bilhassa bu temaslar~ n tenkidi bir gözle incelenmesi ve de~erlendirilmesi zarureti vard~ r. Çünki Emil Jacobs'un "
ve hatta mübala~ac~~Adolf Deismann'~n °I bu humanistlere atfetmek mecburiyetini hissettikleri romantik veche ciddi bir tenkit kar~~s~nda tutunamaz. Bizans'~n al~nmas~ndan hayli zaman evvel Ancona'll Ciriaco Pizzicolli'nin 12 II. Sultan Mehmet'in saray~nda
bulundu~u ve belki Istanbul'un fethinden sonra da genç padi~ah~n mü~avirleri aras~nda kald~~~~iddias~~ do~ru görünmemektedir.
Zorzo Dolfin, Istanbul'un ku~at~lmas~~ ve al~nmas~~hakk~ndaki raporuna 13, (Excidio e presa di Constantinopoli nell' anno 145), muhtemel
olarak bu hâdiseye ~ahit olan "Domino jacomo Lang~~sto" nun tasvirlerini serpi~ti~ilmi~~bir halde alm~~t~r. Bunda ~unlar~~okuyoruz :
"Ogni di se fa lezer historie romane et de altri da uno compagno, do. Chiriaco
d' Ancona et da uno altro Italo; da questi se fa lezer Laertio, Herodoto, Liuio,
Quinto Curtio, Cronice de i papi, de imperatori, de re di Franza, de Langobardi" .*
Tasvir sahibinin Istanbul'da ne zaman bulundu~u hakk~nda maalesef hiçbir bilgimiz yoktur. Daha Georg-Martin Thomas 12 taralindan büyük bir sitayi~le övülen ve devlet i~leri ile istikbale muzaf
derin görü~leri ihtiva eden relazione (rapor) sinin asl~n~~da tan~m~yo" Kar~. Emil Jacobs, Mehmet IL, der Eroberer, seine Beziehungen zur Renaissance und seine Büchersammlung. : Oriens, Il (Leiden 1949), S. 6-29. Yine ayn~~yazar,
"Büchergesch~nke für Sultan Mehmet II." : Festschrift für Georg Leyh (Leipzig 1937), S.
2o-26.
~~~Ka—
r~. Ad. Deissmann, Forschungen und Funde im Sarai, (Berlin-Leipzig 1933).
12 Kar~. Emil Jacobs, Cyriacus von Ancona und Mehmed Il.: Byzant. Zeitschrift,
XXX (Leipzig 1929 - Heisenberg-Festschr~ft), S. 197-202.
18 Kar~. G. M. THOMAS taraf~ndan yap~lan Zorzo DOLFIN'in Cronaca's~~ bas~m,: Sitzungsberichte der kg1. bayr. Akademie der Wissenschaften zu München, philos.-hist. KI., Jahrg. 1868, 2. I3d. (Münih 1868)' S. 5 vdd.
Her gün bir iki arkada~~na, Ancona'll Ciriaco ve ba~ka bir Italyan'a Roma
ve daha ba~ka memleketlerin tarihini huzurunda okutuyor. Bunlara Laertius, Herodotos, Livius, Quintus Curtius'un eserlerini ve Papalann, Imparatorlar~n, Fransa
k~rallanmn, Longobard'Iar~n kroniklerini okutturuyor.
"Kar~. G. M. THOMAS, S. 39.
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ruz. Gerçi Pavial~~ Giovanni L anguschi' 15 adl~~ birinin o~lu ve
Venedik'te do~mu~~noter J ac opo'nun bahis konusu oldu~unu anl~yoruz; bu adam~n 1409 dan 1452 ye kadar biraz kar~~~k hayat~ n~~
takib ediyor ve son defa olarak Papal~k kançlaryas~~ hizmetinde
Pavia ve civar~nda ya~ad~~~n~~biliyoruz. Fakat bütün bunlardan II.
Sultan Mehmet ve saray~~ ile olan münasebetleri hakk~ nda en ufak
bir ~ey bile ö~renmek mümkün olmuyor. Bana en yak~n ihtimal olarak öyle görünüyor ki bu zat, bir Venedik elçisinin maiyetinde, belki
de Bartolomeo M a rc ell o'mn 16 hukuk mü~aviri olarak 1453 y~l~~
sonbahannda Istanbul'a gelmi~~ve burada haberlerini toplam~~t~r.
Giovanni D a ri o'n~n 17 yeni feth edilmi~~Istanbul'da misafir olarak
kald~~~~müddet ve oynad~~~~rolün mahiyeti ise bundan daha vuzuhsuzdur. Muhakkak ki bu adam, diplomatlar bak~m~ndan çok zengin olan San Marco Cumhuriyeti (Venedik) siyaset adamlar~~aras~nda en parlak simalardan biridir. Görünü~e göre kesin olan cihet
~udur ki Giovanni Dario, Bizans'~n dü~mesinden hemen evvel veya
hemen sonra Ciriaco de `Pizizicolli 18 ile birlikte Istanbul'da bulunmaktad~r. Fakat bunun, La ngusc hi tarafindan sözü edilen altro
Balo (ba~ka bir Italyan) oldu~u isbata muhtaçt~r. Hayat~~ esrara bürünmü~tür ve ancak, Ocak 1479 tarihinde Bab~âli ile ~ahsen müzakerelere giri~erek, padi~ah~n zihniyetini gayet iyi bilmesi sayesinde, 16 y~l
devam edip Venedik'in kuvvetlerini y~pratan harbe, hararetle özlenen
bir son veren bar~~~~elde etme~e muvaffak oldu~u 19 zamandan itibaren
ayd~nlanma~a ba~lamaktad~r. Bundan sonra bir çok defalar Venedik hükümeti tarafindan kendisine elçilik görevi verildi~ini, yaln~z
Istanbul'a de~il, fakat ayn~~zamanda ba~ka yerlere de, hattâ 1485 de
Iran'a bile gönderildi~ini biliyoruz. 7 Mart 1487 de "Onlar Meclisi"
15 Bu mesele hakk~nda bak : Am. SEGARIZZ~,
jacopo Languschi.: Atti
della L R. Accademia di scienze, lettere et arti degli. Agiati a Rovereto, III. seri, ~ o. cilt
(Rovereto 1904), S. 179 vdd.; yine Rem SABBADINI, Brevi notizie storiche di
classichi Latini. : Giornale storico deha letteratura italiana, C (1932), S. 272.
16 Bartolomeo Marcello, Istanbul'un fethinden sonra Venedik'in ilk Balyozu olarak buraya gönderilmi~tir. Kar~. Mar. SANUDO, Vite de' Duchi : MURATORI. XXII (Milano 1733), S. 1153; yine : J. W. Z/NKEISEN, Geschichte
des Osmanischen Reicher, ~~~(Gotha 1854), S. 32, 35, 38.
17 Bu mesele hakk~ nda bak : E. JACOBS : Byz. Zeitschr., XXX (19291,

S. 200.
18
18

Ayn~~ eser, S. 197 Vdd.
Kar~. E. JACOBS : Oriens, II (1949), S. 18.
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nin sekreteri ve zengin bir adam olarak, gayr~~me~ru k~z~~M ari e tt a'y~~ 20 kom~usu Vincenzo Bar baro al ile evlendirmi~tir. Babas~n~n hizmetlerine mükâfat olarak bu k~z~n çehizini k~smen Venedik
hükümeti yapm~~t~r. Nihayet 1493 de VRBIS GENIO 22 diye adland~r~lan Canale Grande'deki Saray~nda Giovanni D ario'mn hareketli hayat~~sona ermi~tir. I~te bu önemli adam~n hayat~~hakk~nda
toplayabildi~-im bilgi, anahatlar~~itibariyle bundan ibarettir. Giovanni Dario resim yapmas~n~~da bilirdi " ve Osmanhlarm yeni
ba~kentinde Ilk ça~a ait eser kal~nt~lar~~kars~~~nda büyük bir heyecan
duyuyordu. Ancak bu resimlerdendir ki daha 1450-60 tarihlerinde
kendisinin Istanbul'da bulundu~una delalet eden birtak~m ipuçlar~~elde edebilmekteyiz. An cona'h Ciria co'ya 24 ~ahsi ba~hh~~~
20 Kar~. J. W. ZINKEISEN, ayn~~eser, II (1854), S. 432 vdd.
Kar~. G. BERCHET, La Republica di Venezia e la Plr.Sia (Turino 1865),
S. 150-153, Kasvin'den iki mektup, ~~o, VII, 1485 ve "In Castris regir Petsarum",
~~ , VII. 1485, Archivio Cicogna'da, bugün Venedik'te Civico Museo Correr'de
mahfuzdur.
22 Bab~ali ile Venedik aras~nda yap~lan 25,1,1479 tarihli bar~~~antla~mas~nda
Marietta Dario'ya Venedik hükümeti taraf~ndan !000 Duka çehiz hediyesi olarak
verildi, Kar~. J. W. Zinkeisen, Il, 435.
23 Marietta Dario,
1493 te Vicenzo Barbaro quondam Giacomo ile evlendi.
Giov. Dario, bu kar~~kocaya saray~n~~miras b~rakt~. Bu saray, Palazzo Barbaro'n~n hemen yarnba~~ndad~r. Bu eserler hakk~nda kar~. Gius. TASSINI; Alcuni palazzi
ed antichi edifici di Venezia (Venedik' 1879) S. 182 vdd. daki maalesef k~sa malümat.
Anla~~ld~~ma göre Dario ailesinin erkek kolu, Giov. Dario ile sönmü~tür. Conte
Francesco Barbaro (Padua)'n~n lütfetmi~~oldu~u makimata göre Vicenzo Barbaro'n~n üç o~lu vard~. Giacomo, Ga.spare ve Zuane adlarmda olan bunlar~n her
üçü de Maggiore Consiglio (Büyük Meclis) ya dahil bulunuyorlar& Zuane,
Nicolosa Malipiero ad~nda bir kad~nla evlenmi~ti (1533).
il Klasik Roma tarz~nda tezyinat~~ile "ferahça sinaetrik olmayan" (J. B~~rckhardt) Palazzo Dario 19o5 te ba~ka bir ~ekle sokulmu~tur. Lombardial~~ mimarlar (Pietro Lombardo?) taraf~ndan in~a edildi~i söylenen bu saray (Kar~. G.
LORENZETTI Venezia e il suo esturio (Venezia takriben 1949) 570 vd. vaktiyle
birçok yüksek misafirler bar~nd~rm~~t~r; mesela 1838-42 de Rawdon Brown, daha
sonra bir Kont Zichy, Kontes Kolowrat gibi ~ahsiyetler burada oturmu~lard~r. Arka
taraftaki bahçe duvar~na yerle~tirilmi~~bulunan yaz~t (1948), Frans~z ~airi ve hikayecisi Henri de REGNIER (1864-1936) i hat~rlatmaktad~r. O zaman saray, Kontes
de la Baume Pluvinal'~n mal~~ idi. Kontes saray~~bir misafirhane sahibinden
alm~~~(1891 s~ralar~nda) ve 1905 te ba~tan ba~a onartarak yeniletmi~tir. Saray~n
~imdiki sahibi, ayn~~Kontes'in ye~eni Marquis de Montcalm (Paris) d~r. Biti~i~inde bulunan ve Volkov ad~~da verilen Palazzo Barbaro, bir müddet trajedi
artisti Eleonora Duse'nin ikametgah~~idi.
21

48

FRANZ BAB~NGER

da ayn~~suretle bu sayede ifadesini bulmaktad~r. Sürekli bir çal~~ma
ile ~lk ça~~harabelerini yeni bir hayata kavu~turan bu adam~n ömrü
boyunca yaratt~~~~eserlerden bize maalesef k~nk dökük parçalar
halinde pek az ~eyler intikal etmi~tir; hayat~n~n son y~llar~~da, bu
zamana kadar ayd~nlat~lmas~~mümkün olmayan karanl~klar içine
bürünmü~tür. Bu Ancona'11, uzak ülkelerde seyahatlar yapmak, en
ücra memleketlere kadar her tarafta eski kültür dünyas~n~n kal~nt~lar~n~~görüp zamanla ve anlay~~s~zl~k yüzünden büsbütün ortadan
kalkmadan bu eserlerin resimlerini yapmak hususunda sönmek nedir bilmiyen bir gayret göstermi~, bir diyardan ötekine, bir yerden
öbürüne dinlenmeden ko~up durmu~tur. Tüccar ve eski eserler toplarc~s~~ Ciriaco Pizzicolli'yi uzun y~llar boyunca Balkan memleketlerinde, Ege adalar~nda ve Yak~ndo~u sahillerinde dola~ma~a
sevk eden esas âmiller ise, biyografisini yazanlann ve hususiyle
Remigio S abbadi ni'nin 97 bütün gayretlerine ra~men, tatmin edici derecede ayd~nlat~lm~~~olmaktan henüz uzakt~r. Ancak son zamanlarda mesut bir tesadüf eseri olarak ke~f olunan mektuplar 98
sayesinde onun 144o tarihlerindeki hayat~~~~~~a kavu~mu~tur. Fakat
1450 tarihlerindeki hayat~~-ki ölümü de bu y~llara rastlamaktad~r,
takriben 1455-yine karanl~ klara bürünmü~~halini muhafaza etmektedir. Tam da 1450 ile 1452 29 tarihleri aras~ndaki zamana ait hiçbir
" Kar~. E. JACOBS : Byz Zeitschr. XXX (1929), S. 288 ve burada not 1
de verilen zengin bibliyografya.
28 Ayn~~ eser, S. 200-201.
27 Kar~. R. SA (BBADINI) (1850-1934)
Ciriaco d'Ancona ba~l~kl~~makalesi :
Erwiclopedia ~taliana ve bu eserde verilmi~~olan bibliyografya. Otto JAHN, Aus der
Alterthurnswissenschaft (Bonn 1868), S. 355 vdd. da yazd~~~~ Cyriacus von Ancona und Albrecht Dürer ba~l~kl~~okuma~a de~er makalesinde Ciriaco Anconitano'yu mükemmel surette de~erlendirmektedir.
28 Kar~. hususiyle Francisc PALL Ciriaco d'Ancona e la crociata contro i Turchi
Tesi di laurea sostenuta alla Facoltâ di Lettere deli' Universitâ di Cluj (Romania):
Bulletin historique de l'Acadbnie Roumaine, XX (Bucarest 1937); ayr~~olarak da Valenii-de-Munte 1937. Ciriaco de' Pizzicolli'nin her tarafta da~~n~k bir halde
bulunan mektuplar~n~~toplay~p bir arada basmak, acil bir ilmi ihtiyaçt~r.
28 R. VALTURIO'n~ n Venedik'teki San Marco Kitapl~~~nda (VIII-29) bulunan
De re militani adl~~ yazma eserindeki Ciriaco Anconitano'nun Rob. Valturio'ya 24
Haziran tarihli mektubu (BANDINI. Catal., II, 374-6 ve Nuova racolta d'opusc.,
XXXVIII. 132-135 te bas~lm~~t~ r), Aldo Fr. MASSENA taraf~ndan Rob. Valturro
(Pesaro 1927 - Annuario deli' Instituto Tencino "R Valturio" di Rimini, 111-IV 1925-26
e 1926-27), S. 26 vd. m~nda ikna edici aç~klamalarla 1449 tarihine götürülmektedir. Bu mektupta Ciriaco, Rimini'den Ravenna'ya geldi~ini söylemekte, sonra Maf-
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vesika mevcut de~ildir. O tarihlerde belki Sak~z veya Foça'dan kalkarak Ma~nisa'da bulunan ~ehzade Mehmet'in yan~na gitti~ine
dair baz~~emareler mevcuttur. Onun, Istanbul önündeki ordugâh~nda Padi~ah~n maiyeti aras~nda bulundu~u, zapt edilen Istanbul'a
Fatih ile beraber girdi~i ve 1454 y~l~nda Fatih'in saray~nda ya~ad~~~,
Emil Jacobs 30 tarafindan ikna edici bir ~ekilde bize bildirilmi~tir.
Ciriaco Pizzicolli'nin 1454 bahar~nda Istanbul'da bulundu~u,
Francesco Filelfo'nin 31 , Milano'dan Fatih Sultan Mehmet'e yazd~~~~ii Mart 1454 tarihli bir mektubu ile sabit olmaktad~r. Kaypak
humanist Filelfo, bu mektubunda gurur ve karaktersizli~inde daima
ayn~~ kalarak, Padi~ahtan kendi kaynanas~~Manfredina Chr yso1 ori n a ile bunun iki k~z~n~~serbest b~rakmas~n~~rica etmektedir. Bunun için iktidar~~içinde bulunan miktarda fidye verme~e haz~rd~r;
Padi~ah~n sekreteri, "grammateus Kyrizes", gereken izahat~~ verecektir. Daha Philipp-Anton D ehi e r 32, bu Kyrizes isminde Anconal~~
Kyriakos ad~n~n gizlenmi~~bulundu~u ihtimalini ortaya atm~~t~r.
Ciriaco de, Pi zzico 11 i'nin II. Sultan Mehmet'in saray~ ndaki ikametine dair bu tarihten sonraki zamanlara ait olmak üzere ~imdiye
kadar herhangi bir vesika bulunmu~~de~ildir. Her halde o, belki
Osmanl~~hükümdar~n~ n istikbale dair plânlanndan korkarak, yahut
da hastalanarak memleketi olan Italya'ya dönmü~~olsa gerektir.
Memleketinde ise bir y~l kadar bile ya~amay~p uzun seyahatlar~n~n
meyvalar~ndan faydalanmak imkan~n~~ bulamadan hayata gözlerini yummu~tur.
feo Contarini'yi Ravenna'n~n Venedikli praetor'u olarak zikretrnektedir ki bundan
mektubun yaz~l~§ tarihinin 1449 veya 1450 senesi oldu~u ç~kar~lmaktad~r; çünki
M. Contarini, 5. VII. 1449 dan 31. III. 1458 e kadar orada podesta ve capitano
olarak bulunmu~tur (Kar~. S. BERNICOLI, Governi di Ravenna e di Romagna deha
fine del sec. XII Ravenna 1898, 50). Di~er taraftan Ciriaco, 1449 senesi Temmuz'unun
ilk günlerinde Ferrara'da idi (kar~. G. B. de ROSSI, Inscript. christ. urbis Romat,
II, 1, S. 374); bu sebeple mektubun yanl~~~tarihini 1449 olarak tahmin etmek gerekmektedir. Ciriaco Anconitano'n~n 1449 senesinde nerede bulundu~u hakk~nda delillerin mevcut olmad~~~~kanaat~nda olan E. Jacobs, buna göre düzeltilmelidir.
3° Kar~. Byz. Zeitschrift, XXX (1929), S. 177 vdd.
31 Kar~. Carlo de' ROSMINI,
Vita di Francesco Filelfo, II (Milano 18°8),
S, 305 vd, ve E. JACOBS taraf~ndan Byz. Zeitschrt. XXX (1929), S. 281, not ~~ de
say~lan bask~lar~.
32 Monumenta Hung Historica, XXI, ~~(Budapest 1872 s~ralar~nda) S 707, not
~~ o. Bu cilt hiç bir zaman piyasaya ç~km~~~ de~ildir; kar~. K. KRUMBACHER,
Geschichte de; byz. Lit. 2 (Münih 1897), S. 311 vd. Berliner Titeldrucke , say~~58 (Berlin 1932, S. 3846 vdd. de tam muhteva verilmi~tir.
Belleten C. XVII 4
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~imdi, bugüne kadar bilinen veya bilinmiyen Italyanlar~n, 1432
de do~mu~~33 genç padi~ah II. Sultan Mehmet'e ne surette hizmet
ettikleri sorusunu ortaya atacak olursak, Padi~ah~n o tarihlerde edebiyata olan temayülü bize bu hususta kâfi derecede ip uclar~~vermektedir. jacopo L a ngus c hi 34 ~öyle yaz~yor: "Diligemente se informa
del sito de Italia, et de luoght, doue capi tano Anchise cum Enea et
Anthennr ; daue la sede dil papa, del Imperator ; quanti regni sono in
.Europa ; la quale ha depenta cum il reami et prouincie. Ninna cosa
cum maggior aplauso, et uolupta, che el sito del mundo apprende
in scientia di cose militar ; arde de uolunta de signorizar, cauto explorator de le cose. Cum kile; et cosi fatto homo habiamo a far nui,
Christiani" . Genç Padi~ah~n tarih ve co~rafyaya kar~~~gösterdi~i
tecessüsün hangi istikamette oldu~u hakk~nda güvenebilece~imiz
birtak~m ça~da~~~ahitlefimiz vard~r. Mesela Istanbul'un al~nmas~na
dair raporunda ba~kalarmdan ö~rendi~i malümat~~ ~i~irip satan ve
bilhassa Niccolo S agun dino'n~n 33 söylediklerini tekrarlayan
Venedik'li Adam de Mon taldo 36 , ~~. Sultan Mehmed'in devaml~~
olarak edebiyatla me~gul oldu~unu, kendisine çok yak~n tuttu~u
bir Arap'tan ba~ka biri Lâtince ve ötekisi Grekçeye hâkim bulunan
iki tabip ile temasta bulundu~unu ve bu üç adam~n yard~m~~ile eski
" Kar~. Franz BABINGER, Meh~ned's H., des Eroberers, G~burtstag : Oriens
it (Leiden 1949). S. 1-5 - Buna göre II. Sultan Mehmet, dördüncü perhiz pazar~nda

yani 30 Mart 1432 de Edirne'de dünyaya gelmi~tir. 3 May~s 1481 de Gebze yak~nlarmda Sultan Çay~rmda öldü~ü zaman 49 ya~~nda bulunuyordu. Bugüne kadar
bu hususta verilmi~~olan bütün ba~ka tarihler yanl~~t~r ve ço~u Müslümanlar~n ay
y~l~na göre hesaplanm~~t~r.
34 Kar~. Zorzo DOLFIN'in Cronaca's~, yay~nlayan G. - M. THOMAS, S. 5
vd.
Italya'n~n co~rafi mevkii; mahalleri; Aeneas'~n ve Anthenor'un Ankhises
ile nereye vard~klar~ ; Papamn ve Imparatorun hükümet merkezlerinin nerede olduklar~ ; beylikleri ve eyaletleriyle ilgisi olan Avrupa lurallarnun kaç tane oldu~u;
bütün bunlar hakk~nda dikkatle maltimat al~yor. Askeri bak~mdan dünyan~n vaziyeti kadar ilgi ve zevkle ö~rendi~i hiç bir ~ey yoktur. Durumu büyük bir dikkatle
yoklayan bu adam hükünetmek arzusu ile yanup tutu~uyor. ~~te biz H~ristiyanlar,
böyle bir adama çatm~~~bulunuyoruz.
35 Kar~. Niccolo Sagundino : IORGA, Nous et extraits pour servir a l'histoire de:
croisades au XV e silcle, III (Paris 1902), S. 318.
" Kar~ . Monumenta Hungariae Historica, XXII a, (Budapest 1872), S. 37
vd. bilhassa S. 43.- Yeni bas~m C. Desimoni taraf~ndan: Atti deha Societa Ligure
di Storia patria, X (Genua 1874).
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tarihi ö~renme~e çal~~t~~~n~~ iddia etmektedir. Bat~ da ilk defa olarak
bir Osmanl~~tarihi yazmak denemesini yapan ve bunun için, birinci
defas~~1453 sonbahar~ nda olmak üzere birçok defalar Türkiye'ye
gönderili~i sayesinde kazand~~~~tecrübe ve bilgileri de~erlendiren
Negroponte (A~riboz=Euboea adas~n~ n Italyan'ca ad~d~ r) li Niccolo
Sagundino 37 da, ayn~~ ~eyleri tekrarlamaktad~ r. Montaldo'n~n
bunlar~~ Sagundino'dan ald~~~~muhakkak gibidir. Verdi~i ba~ka
bilgiler de hemen hemen kelimesi kelimesine, mana bak~m~ndan ise
tamamiyle, 1454 Ocak ay~nda S agundino'n~n K~ral I. Alfons'a
Napoli'de takdim etti~i zengin muhteval~~rapora, informazione'ye 38
uymaktad~ r. Bunda deniliyor ki : O mü~avirlerin delaletiyle Padi~ah ~sparta, Atina, Roma, Kartaca ve di~er k~rallarla hükümdarlar~n yapt~klar~~ i~leri ö~reniyor: "Alexandrum Macedonem et Caium
Cesarem preci pue imitandos delegit, quorum res gestas in linguam suam traduci effecit; in quibus legendis yel audiendis mirum in modum delectatur.
Emulatione enim gloriosa quadam illis se parem conatur ostendere, glorieque
et laudis studio inflammari videtur atque ardere. Hinc regni aviti ac patrum,
quamquam amplissimi, finibus non contentus, latius nomenque fa~namque
propagare molitur et in christiana regna irripere, sese que in illa insinuare proterve induxit animum" ("). Sagundino Napoli K~ral~ n~~ i~te böyle
A~ribozgu Niccolo Sagundino hakk~nda hala en iyi eser olarak bak Apostolo ZENO, Dissertazioni Vossiane, I (Venedik 1753), S. 333 vdd. 0,1463 te Roma'da
öldü, kar~. F. M. RENAZZ~. Storia deli' universiti~~degli studj di Roma, detta la Sapienza, I (Roma 18o3), S. ~~ 7o; A. V. REUMONT, Geschichte der Stadt Rom, 111, 1 (Berlin 1870), S. 337; buna ilave olarak Theolog. Quartalschrift IIIL (Thübingen 1865),
S. 204; ayn~~~ekilde yine L. von PASTOR, Geschichte der Paepste, Il 10-12 (Freiburg'
1928), S. 32. - N. SAGUND~ NO'n~n Osmanl~~ Tarihi De rebus turcicis libri tres, partim
a Sagundino.. descripti, Joannes RAMUS'un Elegiarum de rebus gestis archiducum Austriae
libri duo ek. (Lovanii 1553) adl~~eserinde yer almaktad~ r. Niccolo Sagundino ile o~lu
Alvise Sagundino'nun hayat ve faaliyetleri hakk~nda birinci derecede Venedik
Devlet Ar~ivi vesikalarma dayanarak yazd ~~~m ve hemen hemen bas~lma~a haz~r
derecede tekâmül etmi~~bir eserim, bütün vesika ve müsveddeleri ile birlikte 16.
III. 1945 ak~am~~ ~ngiliz'lerin Würzburg'u bombalamalar~~s~ras~nda zayi' olmu~tur.
38 N. IORGA, II (1902), S. 316 vdd. de bas~lm~~t~r. Mevcutlardan faydalan~lmak suretiyle meydana getirilmi~~ilmi bir bask~s~~ henüz yoktur.
* 4' Bilhassa örnek almak üzere Makedonya% Büyük ~skender ile Gaius Cesar'~~
seçmi~tir. Bunlar~n yapt~klar~n~~ kendi diline tercüme ettirmi~tir. Bunlar~~okumaktan
veya okutup dinlemekten son derece haz duyuyor. Bir çe~it ~an ve ~öhret yar~~~na girerek kendisini onlarla e~it gösterme~e çal~~~yor, ~an ve ~öhret arzusu ile yan~ p tutu~ur görünuyor. Bu sebepten dolay~~çok geni~~olmas~na ra~men dedesinin
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ikaz etmektedir. Di~er taraftan Jacopo T e d aldi ad~nda bir Floransal~~1453 te Istanbul'un müdafaas~na i~tirak etmi~~ve "Türklerin
eline esir dü~mektense bizim elimize ve bizim merhametimize s~~~nmay~~tercih ederek, "potius in manibus et gratia nostra se ponere... quam
capitare in manus Turcorum" 39 Venedik'e kaçm~~, sonra yine Istanbul'a
dönmü~~ve 1465 de Floransal~lar kolonisinde Padi~ah~n itimat etti~i dört adamdan biri olmu~tur. I~te bu Jacopo T e d aldi, yaln~z
Frans~zcas~~bize intikal eden 40 "Sur la prise de Constantinople" ba~l~kl~~
raporunda Fatih Sultan Mehmet'i, ~üphesiz yukarda adlar~~geçen
göz ~ahitlerinden tamamiyle müstakil olarak, ~u ~ekilde tasvir etmektedir : "plus cruel que N6ron, se delectant 1 respândre sang humain, courageux et ardent de seigneurer et renverser tout le monde; voir plus qu' Alexandre, ne Cdsar, ne aultre vaillant qui ait estd alldgud, qu'il a plus grande
puissance et seignourie que nul d'eulx n'avoit : et toujours faisoit lire
leur histoire, demande oi~~et com~nent est posd Venise, combien loing de terre
ferme et comme on y peut entrer par mer er par terre. Et tant legier luy seroit
faire ung grand pont durant de Margara â Venise : pour pouvoir passer ses
gens d'armes. Pareillement demande de Ro~~~e, °iz elle est assise, et du Duc
de Milan, et de ses vaillan,s, et d'autres choses que de guerre ne parle" (***).
Ba~ka iki göz ~ahidi ile birlikte 41 Avignon Kardinal~~için haz~rlanm~~~olup fetihten hemen sonra Istanbul ahvalini anlatan bu raporda
ve atalar~n~n ülkesi ile tatmin edilmi~~olmayarak ad~n~~ve ~öhretini yayma~~~ve H~ristiyan ülkelerine dalmay~~tasarlamakta ve oralara sokulmay~~kötü bir niyet olarak
akl~na koymu~~bulunmaktad~r.
89 Kar~. N. IORGA, Notes et extraits, Il! (Paris 19432), S. 288. Venedik Senatosu, 5.VII.14.53 de Floransa'11 Jacopo TEDALDI'n~n seyahat~na karar vermi~tir.
4° Edm. MAETNE ve U. DURAND, Thesauru~~~ novus anecdotorum, I(Paris
~~717), S. 1819-1825; Ph.-A. DETHIER taraf~ndan Monumenta Rung. Hist., XXII a
(1872 ye do~ru), S. 889-913 de bas~lm~~t~r.—Yeni bir bas~m~n~~da C. DESIMONI
temin etmi~tir : Atti deha Soc. ligure di storia patria, X (Genua 1 874)•
*** "Neron'dan daha zalim, insan kan~~ dökmekten zevk duyan, cesur ve
idare kabiliyeti yüksek ve dünyay~~ altüst etmek arzusund; Iskender'den, Sezar'dan, tarihe geçmi~~daha bir ço~undan daha yi~it, onlardan hiçbirinin sahip olmad~~~~
derecede kudretli ve asaletli : daima kendisine tarih okutur, Venedik'in nerede
ve nas~l kuruldu~unu, nekadar uzak oldu~unu, oraya denizden ve karadan nas~l
gidilece~ini sorard~. Askerlerini geçirmek için Magara'dan Venedik'e büyük bir
köprü yapt~rman~n kendisi için çok kolay oldu~unu söylerdi. Ayn~~ ~ekilde Roma'n~ n
nerede oldu~u, Milano dukas~~ile ordular~~hakk~nda da mal~lmat ister, sadece harpten
bahsederdi„.
41 Francisca de Franc ve Jehan Blanchin.
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Jacope Tedaldi, Fatih'in bir plâm~u ilk defa haber vermektedir.
Muhakkak ki Padi~ah~n bir Italyan mü~aviri vas~tasiyle ele geçirilen bu plan, bugünkü Marghera (Malghera) tahkimat~ndan adaya
uzat~lacak bir köprü sayesinde Venedik ~ehrinin zapt~~plamd~r.
~ark~n zeki muharebe plânc~s~, hakl~~olarak "Adriyatik Denizi'nin
anahtar~" ad~~verilen Marghera tahkimat~n~n ve Venedik'i karaya
ba~layan bir lagon köprüsünün önemini derhal anlam~~t~r. II. Sultan
Mehmet'in, birinci derecede, mertebelerine ula~mak ve hattâ sonunda
geçmek emelini güttü~ü Büyük ~skender ile Julius Caesar'~~kendisine
örnek olarak ald~~~n~~kayd eden yaln~z bat~~kaynaklar~~ de~ildir.
Padi~ah~n Grek soyundan meddah~~K ri toboulos 42, tap~nd~~~~Sultan Mehmet'in Büyük ~skender, Pompeius, Caesar ve benzerleri
gibi k~rallar~, imparator ve hükümdarlar~~kendisine örnek olarak
seçti~ini aç~kça söylemektedir. Tek tarafl~~hüküm veren bu Imroz'lu
hem~ehrisinden çok daha keskin bir tenkitçi olan ve çok daha ihtiyatl~~bir dil kullanan Gregorios Phrantzes 43 de ayn~~ ~ekilde Büyük
Iskender'den, Augustus, Konstantin, ve Theodosius'dan, II. Sultan
Mehmet'in. en çok sevdi~i kahramanlar olarak bahsetmektedir.
Kritoboulos, Akhamenid'Ieri ve Pers k~rallar~n~~ Padi~ah~n
atalar~~olarak gösteriyorsa, bunda, zaman~n zevklerine göre muhayyilelerini i~leterek ilk Troia k~ral~~Teukros'u Türklerin, (Teucri), atas~~
olarak ileri süren Italyan mürebbilerin tesiri olsa gerektir. Fatih
ba~ta bu klasik simalann yapt~klar~n~~tekrarlamak arzusunu besliyordu. Fakat çok geçmeden onlar~ n yapt~klar~n~, tasarlad~~~~ve gerçekle~tirebilece~ini muhakkak sayd~~i plânlann~n yan~nda küçük görme~e ba~lad~. Jacopo L a ngu sc h i 44 ~öyle diyor : "Cesare et Han" Kar~~C. MULLER bask~s~~ : FGH., V (187o), S. 56.
Kar~. I. Bekker bask~s~~ : Bonner Korpus (Benn' 1838), S. 93.
44 G. H. THOMAS taraf~ndan yay~nlanan Zorzo Dolfin'in Cronaca's~, S. 6
J. Languschi'nin verdi~i bu bilgilerle Sieur G. GUILLET'in Histoire du Mgne de
Muhammet IL, I (Paris 1861), S. 15 v.d. daki cümleler hemen hemen kelimesi kelimesine biribirine uymaktad~ r (Phrantzes, M. Barlezio, Johns. Thuroczy, J. Guspinian'a referans yapmak suretiyle : " Sur but, il se plaisoit aux endroits de l'Histoire d'Alexndre, qui parlent de sa fureur et de ses volupks, parce qu'il y voyoit une peinture de
son propre Gbzie. Souvent au milieu de ses Conquetes il se souvenoit de ce Macedonien, et disoit
qu'il en renouvelleroit les annies triomphantcs, ajoutant que comme il n'y avoit qu'un seul Dieu
pour la cond~~ ite du Ciel, il ne desesperoit pas de voir quelque jour en sa personne un seul Monargut sur la terre : Ainsi, il ne se proposoit pas seulement de suiure Alexandre, ~nais de pousser
ses progth plus kin."
43
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niballe, dice, che sono citadini, Alexandro, fiol dil re de Macedonia, and4
in Asia cum ~ninor potentia. Hora dice esser mutato le staxon di tempi, si che,
de orient~~~l p~usi in occidente, onu gli occidentali in oriente sono andati, uno,
dice, douer esser lo imperio del mundo, una fide, una monarchia. A far questa unita pi~~~degno loco al nzundo de Constantinopoli, cum q~~esta cita puol
sotto~n~tter Christiani" ( 4') E~er Ancona'h mutebasb~s Othman Ferducci 45 sözü geçen yerde : "Quanto sit autem et is C~~~sar et Alexander
et Cyrus scriptorum nobilitatus pra~stantia, ha« non est vulgaris conjectura,
quod eman fama jam pride~n esset extincta, sublatis codicibus latinis atque
graecis, quorum beneficio sunt nunquam interituri" (**) diyorsa, bununla,
kendi inanc~~olmasa bile, methetti~i Sultan~n dü~üncelerine tamamiyle uygun dü~en bir kanaati ifade etmektedir.
Sözünü etti~imiz kaynaklar, Italyan mü~avirlerinin II. Sultan
Mehmet üzerindeki tesirlerini aç~kça ve hiçbir ~üpheye mahal kalm~yacak ~ekilde meydana koymaktad~r. Padi~ah, taklit etmek üzere
kendisine örnek seçti~i ~lkça~~~ahsiyetleri hakk~ndaki bilgileri ancak
bu Italyan mü~avirleri vas~tasiyle elde edebilirdi. Çünki, Büyük
~ skender bir tarafa b~rak~l~rsa, bu ~ahsiyetlerden hiçbiri ~slâm
edebiyatma 44 girmi~~de~ildir. ~üphesiz Büyük ~ skender, "Z ulk a rneyn" (iki boynuzlu), ~arkl~larca sadece dünya fatihi ve
~ehirler kurucusu olarak de~il, ayr~l zamanda dünyan~n sonuna kadar varm~~~olan kahraman olarak da tan~nmaktad~r. Fakat Büyük
~~skend er'i harekete geçiren, bunca i~ler görme~e sevk eden âmil,
memleketler feth etmek ihtiras~~ de~il, içinde yan~p tutu~an ö~renmek i~tiyak~d~ r. Bu sebepledir ki ona, ne tarafa gitse hakimler
Makedonya K~ral~n~n o~lu ~skender daha az bir kuvvetle Asya'ya gitti.
~imdi, diyor, zaman de~i~mi~tir. T~pk~~(vaktiyle) bat~l~lar~n do~uya gitmi~~olduklar~~
gibi, kendisi ~arktan garba gidebilirmi~. Bütün dünyan~n tâbi olaca~~~kuvvet, iman
ve idare bir tek olmal~~imi~. Bu birli~i meydana getirme~e dünyada en lây~k yer ~s
tanbul'dur. Çünki bu ~ehir H~ristiyanlar~~râm edebilir.
" Kar~. G. FAVRE, S. 186. Bundan ba~ka yine Ph-A. DETH~ ER taraf~ndan
temin edilen "Arnyris" bask~s~~ : Monumenta Hungariae Historica XXII â (1872
s~ralar~nda), S. 275 .
•• Bu Caesar'~n, ~skender'in ve Kiros'un büyük yazarlar sayesinde nekadar
çok ~öhret kazand~klar~~de~ersiz bir san~dan ibaret de~ildir; çünki Lâtin ve Yunan
yazmalar~~meçhul kald~~~~müddetçe onlar~n da ~öhretleri sönüp gitmi~tir. Halbuki
bu kitaplar sayesinde bunlar, hiçbir zaman ölmiyeceklerdir.
46 Kar~. Fr. (v.) SPIEGEL, Die Alexandersagen bei den Ori~ntalen (Leipzig 1851).
Ayn~~ zamanda yine Th. SEIF : Festschrift der National-bibliothek (Viyana 1926),
S. 766 vdd.
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refakat etmektedirler; hususiyle tabiatm bankalar~~ve muammalan
onun tecessüsünü uyand~rmaktad~r. ~ skender efsanesini ilk defa
olarak Pers ~iirine sokan ~air Firdevsi olmu~tur. Sonra ~air Niz ami de aym konuyu i~lemi~tir. Bu konu, do~u Türkçesine ve Osmanl~caya Farsçadan geçmi~tir. Edirne'de Emir S üleym an'~ n saray~nda ya~ay~p 1413 de vefat eden Ahmed rnin ~skendernâmesi, bütün
do~u ülkelerini kökünden sarsan Isk e nde r'in büyük i~lerini bat~~
Türkçesiyle tavsir etmek için giri~ilen ilk edebi te~ebbüs olmu~tur.
II. Sultan Mehmet'in bu eseri tamd~~ma ~üphe edilemez. Fakat
daha büyük bir emniyetle anla~~l~yor ki o, ~~sk ender'in kahramanl~klann~~tasvir eden klasik eserleri de tan~yordu. Zira, bize intikal
eden kaynaklar~n en iyisi olan Flavius Arrianus'un ~skender seferlerine dair eserinin XV. asra ait bir yazma nushas~, Fatih'in ~stanbul
Saray~ndaki kitaplar~~aras~nda yer almaktad~r. II. Sultan Mehmet'e
ait olduklar~~kesin surette bilinen Grekçe ve Latince yazmalarda muhtemel olarak Padi~ah~n Italyan hocalar~~tarafindan dü~ülmü~~olan
kenar-notlar~~ve baz~~ilaveler üzerinde incelemeler yapmak, özel
bir ilmi ara~t~rman~n konusunu te~kil eder. Bu meyanda Ad. D eisman n 49 tarafindan verilen yazma kitaplar listesini kullanmakta
çok ihtiyath davranmak icab eder. Çünki bu liste, Emil Jacobs'un "
da i~aret etmi~~bulundu~u gibi, Fatih Kitapl~~~ndan elde kalan
eserlerin say~s~n~~çok a~maktad~r. Bu yazmalar aras~nda Grekçe kitaplar büyük bir ço~unluk te~kil eder. Lâtinceler ise, mesela Seneca 51
bir Ptolemaeus tercümesi 52 , hiç olmazsa bugüne kadar, ancak
münferit olarak bulunabilen eserlerden ibarettir. Gerçi Fatih'in
bilhassa ilgilendi~i klasik eserleri Türkçeye çevirtti~i hakk~nda bir42 ) Kar~. Th. NOLDEKE, Beitrage zur G~schichte des Alexanderromans: Denkschriften der Kais. Akad. Der Wiss., philos.-hist. Ki., XXXVIII (Wien, 1890) ve
S. FRAENKEL : ZDMG, VL (1891), S. 324 vdd.
48 Kar~. Leonardo BRUNI ARETINO, Humanistisch-philos. Schrtfien, yay~nlayan ve aç~klamalar yapan Hans BARON (Leipzig-Berlin 1928), S. 122 vd., 167.
Buna ilave olarak F. ARRIAN, Alexanders des Gross~n Siegeszug nach Asien, eingel.
und neu übertragen (mukaddime yazan ve yeniden tercüm eden) W. CAPELL/
(195o) - ~stanbul Saray~ndaki Arrianos yazmas~~hakk~nda bak : Ad. DEISSMANN,
S. 68 ve yine orada verilen bibliografya.
49 Forschungen und Funde im Sarai (Berlin 1933) adl~~eserinde.
so Kar~. Festschr~ft für Georg Leyh (Leipzig 1937), S. 20, not 2.
51 Kar~. Ad. DEISMANN, S. 79.
52 Ayn~~ eser, S. 8o vdd.
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birini te'yid eden kay~tlara rasdanmaktad~r. Mesela bu husus, Polybius'un eserinin ilk kitaplar~n~~i~leyen Ar e z z o'lu Leonardo Bruni 53
nin Commentaria de bello punico adl~~eseri için sarahatla iddia edilmi~tir. Fakat ~imdiye kadar bu tercümelerden hiçbirini bulmak mümkün olmarru~t~r. Polybi us'un eserinin tamam~n~~Sarayda bulmak
için yap~lan bütün aramalar hiçbir netice vermemi~tir. Bunun ancak
be~~kitab~~Sarayda tesbit edilebilmi~tir. Livius' u n ise herhangi
bir izine rastlamak mümkün olmam~~t~r. Eskiden A. D. Mord tman n ", bu iki klasik yazar~n adlar~n~n telaffuzundaki benzerlikten dolay~~bir yan~lma vukubuldu~unu tahmin etmi~tir. II. Sultan
Mehmet ile Italyan ö~retmenleri aras~ndaki konu~malar~n ne ~ekilde
cereyan etti~i hakk~nda takribl de olsa bir fikir elde etmek güçtür.
Gerçi bat~~kaynaklar~nda ve Grek kaynaklarmda hemen hemen
ittifakla Padi~ahm üç, hatta be~~dilde meram~n~~ifade etme~e muktedir oldu~u kayd edilmekte, bu meyanda Türkçeden ba~ka Grekçe
ve "islavca" (herhalde S~rpça) say~lmaktad~r. Jacopo L anguschi 55
"Usa tre lingue : turcho, greco et schiavo" -***) demektedir. G. Phratzes " ise be~~dil, yani üç Islam dili ile Ikin« ve Grekgyi saymaktad~r. Bazan da Padi~ahm "Khalde" dilini bildi~i kayd edilmektedir. Bundan sadece ibranice anla~~lmal~d~r 57 . Ancak bütün bu
kay~tlar ihtiyatla al~nmahd~r. Fatih'in Türkçe, Arapça ve Farsça
anlad~~ma ~üphe edilemez. Kald~~ki o, bizzat Farsça bir ~iir mecmuas~~ 58 b~rakm~~t~r. Fakat bat~~dillerindeki bilgisi hakk~nda bir
~ey söyleyebilmek mümkün de~ildir. E~er, tahmin edildi~i gibi,
annesi S~rp veya Rum soyundan idiyse, bu dillere'a'~ina olu~u
Emil JACOBS, Festschrift für Georg Leyh (Leipzig 1937), S. 25 deki yaz~s~.
A. D. MORDTMANN, Topkap~~Saray~~kitapl~~~nda bir Livius yazmas~~
bulundu~una dair efsanenin, Türkçe'de "bu Livius tarihi" sözlerinin "Polivius" tabiri ile kar~~t~r~lmas~ndan meydana geldi~ini zannetmi~ti ki böyle bir izah do~ru
olamaz.
55 Zorzi DOLFIN, Cronaca, yay~nlayan G. M. THOMAS, S. 6.
*** Üç dil kullan~r : Türkçe, Yunanca, Islâvca.
" Kar~. G. PHRANTZES, yay~nlayan I. BEKKER (Bonn 1838), S. 93.
57 Kar~. Jos. v. HAMMER, Geschichte des Osm. Reiches, 1 15( Fest 1828),
S. 72 ve 550 (B. Dei !).
54 Kar~. II. Sultan Mehmet'in Divan~; ilk defa olarak Upsala yazmas~na göre yay~nlayan G. JACOB (Berlin ~ 9o4). Bu bas~m, Kemal Edip Onsel'in yay~nlad~~~~Fatih'in ~iirleri'nden (Ankara 1946) sonra art~k eskimi~tir. —A. NAVARIAN,
Les Sultans Poltes (Paris 1936)'in hiçbir ilmi de~eri yoktur.
5g
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öyle hayret edilecek bir ~ey olmaz. Fakat gariptir ki hiçbir
kaynakta Padi~ah~n Italyanca bildi~ine dair herhangi bir kayda
rastlanmamaktad~r. Bir müddet için Padi~ah~n Kitapl~~-~nda çal~~m~~~olmakla beraber umu~rniyetle ihtiyat kayd~~ile kabul edilmesi
lâz~mgelen Ph. - A. - D e thi er 59 yaln~z, Padi~ah~n Italyanca da
anlad~~~n~~kenar bir yerde kayd etmektedir. Ona göre talebesine
ö~retmek için Ciriaco Anconitano'run bizzat anadilinde kaleme
ald~~~~yaz~lar bunun bir delilidir. Halbuki ayn~~ yaz~lar~~ görmü~~olan bilginlerin ço~u, bu metinlerin Katalonca yani ispanyolca oldu~unu sanm~~lard~r. Yazmalarla u~ra~an kimselerin
Italyanca ile Ispanyolca metinleri birbirinden ay~ramamalan, bu kay~tlar~n asla itimada ~ayan olmad~~~n~~göstermektedir. Kald~~ ki Saray Kitapl~~nicla ~imdiye kadar Ciri aco'ya ait hiçbir yazma meydana ç~kmam~~t~r. Yazmalann eskiden Fatih'in hazinelerine aidiyeti
dikkat ve ihtiyatla gözönünde tutulacak olursa muhtevalanna göre
birtak~m kitap guruplan ortaya ç~kar : Tarih, co~rafya, harp sanat~~
ve ço~u Incil tercürnelerinden ibaret olan din kitaplar~~ bu Kitapl~~~~ te~kil etmektedir ve Islâmi eserler bir tarafa b~ rak~lacak olursa, sahibinin ve bunlardan faydalanamn temayül ve ilgilerini kolayl~kla
bize göstermektedir. Bu yazmalan "dünyada yeni bir devir açan
ve do~u ile bat~~ aras~ndaki kapuda durarak do~u ve bat~~kültürünü
nefsinde toplamak isteyen dünyevi bir insan~n metrukât~" ve'adeta onun bir tasviri (Ad. D eissm ann) olarak saymak için 60 çok
geni~~bir muhayyileye sahip olmak lâz~md~r.
Ad. D eissma n n'~n, biraz evvel verdi~imiz sozlerinden anla~~laca~~~vech üzere, mest olmu~~bir hâlde yapt~~~~gibi Sultan Meh59 Fatih Sultan Mehmet'in 1449 da Bursa'da vefat eden ve orada defn edilen annesinin ~rk ve men~ei hakk~nda güvenilir kaynaklar elimizde yoktur. Yaln~z
kesin olan bir ~ey varsa, bu kadm~n Türk soyundan olmad~~~d~r. —II. Sultan Mehmet'in annesi hakk~nda elde edilmesi mümkün olan bütün kay~tlar, benim bugüne
kadar yay~nlanmam~~~olan bir yaz~mda, Festschrift für Paul Diehls (Münich)'e girecek
olan "Die Herkurft der Mutter Mehmed's il., der Esoberers" ba~l~kl~~makalemde toplanm~~~bulunmaktad~r.
6° Kerpen (Rheinland)11 Philipp-Anton DETHIER (1803-1881), Istanbul'daki Avusturya okulunun direktörü ve bir aral~k Padi~ah~n kitapl~k memuru idi.
Bu zat, çok tarafl~~bir otodidakt idi.
61 Kar~. Ad. DEISSMANN, Forschuhgen und Funde im Sarai (1933), S. 24. Buyük Al~d-~~Cedid uzman~n~n bu yaz~s~~sonderece tumturakl~~ bir üslupla yaz~ lm~~~
oldu~undan okunmas~~ adeta bir azap te~kil etmektedir.
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met'i bat~~kültürü ile yo~rulmu~~bir Renaissance hükümdar~~olarak
görmek, Fatih'in mizac~m ve siyasi emellerini inkâr etmek demek
olur. Italyan hocalan, klasik dünyadan parlak örnekler göstermek
suretiyle, Osmanl~~Padi~ah~nda ~öhret ihtiras~n~n -ki bu ihtiras klasik Ilkça~~millederinin tarihinde belki de en asil ve en derin aksiyon âmilini te~kil etmi~tir 82- uyanmas~na yard~m etmi~lerdir. Fakat,
yak~ndan bak~lacak olursa II. Sultan Mehmet'de, mesela Petrarca'n~n mezardan uyand~np harekete getirici bir zemberek olarak
modern dünyaya getirdi~i çe~itten bir ~öhret ihdras~, hiçbir suretle
bahis konusu olamaz. Osmanl~~Padi~ah~n~~ilgilendiren mesele, Büyük ~ skender veya S erh as veya C aesa r gibi simalar~, dünyay~~
yerinden oynatan büyük ba~anlanna ne gibi vas~ta ve yollar~n ula~t~rd~~~~meselesi idi. Bütün gayesi, Italyan hocalar~= delaletiyle
bat~~memleketleri hakk~nda mümkün oldu~u kadar do~ru bilgi edinmek, garphlann harp sanat~n~n 83 ne dereceye kadar i~e yarad~~~m
denemek ve her ~eyden evvel siyasi amaçlar~~ u~rundaki mücadeleleri, kar~~l~kl~~lcinlerinin derinli~i hakk~nda mümkün oldu~u kadar
esash bilgi elde etmekten ibarettir. E~er onun benimsedi~i bir düstur
var idiyse "dünde et impera" düsturudur ki bu, belki de haks~z olarak,
ça~da~~Frans~z hükümdar~~XI. Louis'ye mal edilmi~tir. Fakat bu
söz, muhakkak ki o zaman~n telâkkilerine uygundu. Nitekim sonradan Niccolti Machiavelli, "Il Principe" adl~~eserinde bu düsturu
bir hükümdann portresini çizmek için kullanm~~t~r. M achi a v
ye göre hükümdar, siyasi parçalaru~~~kuvvetle, virtn ile, bertaraf
ederse, her türlü zulüm ve sadakats~zl~k göstermek hakk~na maliktir. Machiavelli'nin bir hükümdardan istedi~i bu ~artlar~n II.
Sultan Mehmet gibi iktidar ve kudret sahibi bir hükümdarda ne
derecede mevcut bulundu~unu, onun ~üphesiz yaz~lmas~~ gereken
tarihinin her sahifesi bize ö~retecektir.
Istanbul fatihinin bat~y~~tehdid eden bir tehlike te~kil etti~i
hakk~nda Italyan ve Grek ~ahitlerinin verdikleri malûmat fazla cid62 Kar~. G. VOIGT, Die Wiederbelebung des clas. Alterturns,
(Bin. 1893),
S. 123.
83 Kar~. Franz BABINGER,
Eine italienische Balka~~karte aus dem besitze Mehmeds ~~. (1452 s~ralar~), 7 Nisan 1951 tarihinde Palermo'da yap~lan VIII. milletleraras~~ Bizantinistler Kongresinde yap~lm~~~bir tebli~. ingilizce olarak An Unknown
hal an Map of the Balkan Peninsula, presumably owned by Mehmed IL the Conqueror (145253, : Imago Mundi VIII (Stockholm 1950.
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diye al~nmayabilir; bunda menfaat ve rekabetin belli ba~l~~âmillerden oldu~u kabul edilebilir. Bununla beraber ~u cihet muhakakur
ki Padi~ah~n harp planlar~, e~er daha önce de~ilse Bizans'~n dü~mesinden sonra mutlaka, bat~~memleketlerine yöneltilmi~~bulunuyordu ve Italya'ya, daha sonra belki de Almanya'ya boyun e~dirme~e
kadar ileri gidiyordu. Niccolo S ag un di n o 64 bize Padi~ah~n bu niyetleri hakk~nda önemli ve ~imdiye kadar fazla dikkati çekmemi~~
bir haber vermektedir : "Innixus vaticiniis et predictionibus quibusdam,
per que sibi regnum Italiae ac urbis romane expugnatione promittunt ac sibi
concedi celitus Constantinupoli sedem; hanc vero Romam esse, non Constantinopolim videri equum valdeque congruere, quasi filiam vi ceperit, ha~~c etiam
matrem capere posse" (*). II. Sultan Mehmet'in kahinleri ho~~tuttu~u
ve kehanetlere, zaman~ n bat~l itikatlanna her zaman uymayan bir
ehemmiyet verdi~i hakk~nda birçok deliller vard~r. Fakat burada
~üphesiz "bir Türk padi~ah~n~n gelip kâfir ülkelerini alaca~~, K~z~lelma' y~~ feth edip elinde tutaca~~~yolundaki eski bir kehanete " telmih
olunmaktad~ r. Gerçi Osmanl~~bilginleri "K~z~l-elma" 67 tâbirinden
hangi ~ehrin anla~~lmas~~laz~m geldi~i üzerinde hiçbir zaman uyu~mu~~de~illerdir. Fakat II. Sultan Mehmet zaman~nda bu tâbirden
genel olarak Roma ~ehrinin kasd edildi~ine, Niccolo Sagu nd in o
tarafindan söylenen bu sözlerin de ~imdiye kadar bu hususta ele
geçen belgelerin en eskisi kabul olunabilecegine art~k inanmak caiz
olur.
II. Sultan Mehmet'in Apeninler Yar~madas~ m feth etmek planlar~, anla~~ lmas~~ kolay sebepler yüzünden, Italyanlar için asla gizli
'14 Kar~. N. IORGA, Aretes et extraits, III (Paris 1902), S. 3 ~~ g.
'" Kendisine ~talya K~rall~~~n~, Roma ~ehrinin zapt~n~~ ve Istanbul'u Tanr~~
taraf~ndan tayin olunan devlet merkezi olarak vaad eden baz~~kehanetlere dayan~yor. Bu hükümet merkezi de Istanbul de~il, Roma imi~~ve k~z~n~~ zorla ald~ktan sonra annesini (Roma'y~) de alabilmesi gayet tabii imi~.
85 II. Sultan Mehmet bat~l itikatlara kuvvetle inan~ r ve harplerinden önce
müneccimlere bakt~ r~ rd~. Bak F. BAB~ NGER: Oriens, II (Leiden ig4g), S. 5, not 2.
88 Kar~. W. HEFFENING, Die türkischen Transkrihtionstexte des Bartholomaeus
Georgievits aus den jahren 1544-1548 = Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes,
XXVII, 2 (Leipzig 1942), S. 12 vdd, 33 Vdd.
67 K~z~l-Elma hakk~nda bak : F. BABINGER, : Der Islam, XII (Berlin 1921),
S. log-i ~~~~ ; ayn~~ zamanda W. HEFFENING taraf~ndan ayn~~ yaz~da verilen bibliografya. Bunlara ilave edilmesi laz~m gelen bir yaz~~ : Ett. ROSSI, La legenda turco-bizantina del Pomo Rosso : Studi bizantini e neoeflenici, V (Roma 1937), S. 542-553.
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kalm~~~de~ildir. Fakat hepsini aym derecede tehdit eden bu tehlike
kar~~s~nda birle~ecekleri yerde, Italyan ~ehirleri ve devletleri birbirleriyle bo~u~makta ve yalmz "Gran Turco" (Büyük Türk=Padi~ah)'
n~n dosdu~unu kendilerine sa~lamak te~ebbüsü ile yetinmiyerek
kom~ulann~~mahv etmek üzere Türk ordulann~~Italyan topraklar~na
çekme~e çal~~maktad~rlar. Hakl~~olarak Jakob Burckhard t" "Kultur der Renaissance in Italien" (Italya'da Renaissance Kültürü)
adl~~eserinde ~öyle diyor: Türkler kar~~s~nda duyulan deh~et ve
gerçek tehlike nekadar büyük olursa olsun, hat~r' say~labilecek derecede itibar sahibi Italyan hükümetlerinden hemen hiçbiri yoktur
ki di~er Italyan devletleri aleyhine II. Sultan Mehmet ve ardalar~~
ile anla~mam~~~olsun". Burckhard t devamla : "Böyle bir ihanetin
gerçekten vaki' olmad~~~~yerde de biri di~erine böyle bir ~ey isnad
ediyordu" diyor. Hans Pfeffermann'~n "Die Zusammenarbeit der
Renaissancepaepste mit den Türken (Renaissance papalann~n Türklerle i~birli~i, Winterthur 1946) si adl~~eserinde bu konu ile ilgili olarak ileri sürdü~ü muahezeler bana her türlü esastan mahrum
görünmektedir. II. Sultan Mehmet'in zaman~~gözönünde tutulacak
olursa bu devirde hüküm süren en de~erli iki papa, yani V. Nico1 aus ile II. Pius, yine Burc k h ardein i~aret etti~i gibi", Türk tehlikesinin kendilerinde yaratt~~~~derin endi~e ve kaygu içinde ölmü~lerdir. Hatta II. Pius, do~rudan do~ruya kendisinin ba~~na geçmek
istedi~i bir haçl~~seferinin haz~rhklan aras~nda dünyaya gözlerini kapam~~t~r. Belli baz~~bölgelerde halk~n Osmanl~lar eline geçmekten
art~k ola~an üstü bir deh~et duymad~klan, bunu ba~lar~ndaki hükümetlerin bask~lar~na kar~~~sadece bir tehdit olarak kullanm~~~olsalar
dahi, tarih bak~m~ndan kolayhkla isbat edilebilir bir keyfiyettir.
"De calamitate temporum" (Zaman~n felaketi hakk~nda) adl~~eserinin
ikinci kitab~nda Battista Mantovano 71 , Adriyatik Denizi k~y~lannda oturan ahalinin ço~unun Osmanl~lar eline geçme~i mukadder saymakta oldu~unu ve hattâ Ancona'n~n buna istekli bulun" Kar~. J. BURCKHARDT, Die Kuliur der Renaissance in hali«, yay~nlayan
Werner KAEGI,: Jacob Burckhardt-Gesamtausgabe, V (Berlin-Leipzig 1930),
S. 68.
" Burada yazar, Papalarm Türklerle daimi bir ittifak halinde bulunduklar~n~~
ileri sürmektedir.
7° Kar~:, ayn~~eser, S. 6g.
71 Kar~. J. BURCKHARDT, ad~~geçen eser, S. 69, not 17.
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du~unu aç~kça ifade etmektedir. Bir Osmanl~~ak~n~na kar~~~gösterilen bu hayret edilecek derecedeki kay~ts~zl~k, daha sonralar~~XVI.
as~rda da zihinleri ~a~~rtmaktad~r. Bir R av enna murahhas~n~n 72
Kardinal rütbeli bir Papa elçisini, Türkler R agusa'ya geldikleri
zaman hem~ehrilerinin Türklere teslim olacaklar~~ ~eklindeki tehdidi,
bu hususu isbat eder görünmektedir. Daha XIX. as~rda Jules Mic h el et'nin ortaya att~~~, Italya'da Türklerin garphla~t~klar~~ fikri
ise akademik bir hüküm olarak kabul edilebilir mahiyette görünmemektedir.
II. Sultan Mehmet'in Italyan hükümdar ve devletleri ile ayr~~
ayr~~münasebetleri üzerinde bugüne kadar yaz~lm~~~bir eser mevcut
de~ildir. Bu münasebetler sonderece kar~~~kt~r ve ancak, baz~~yerlerde münferit parçalar halinde bulunmas~~mümkün olan XV. asra
ait gizli vesikalardan ayd~nlat~lmas~~kabil olabilir. Osmanl~~ sava~~
kuvvetlerinin 1480 tarihinde O tranto'ya ç~kar~lmalar~~acaba L ore nz o il M agnifico'n~n te~viki ile mi, yoksa Venedik hükümetinin
te~viki ile mi vukubulmu~tur meselesi, Moritz Brosch 73 tarafindan
incelenmi~tir. Bu etüdünde müellif, vesikalara dayanarak ikna edici
bir surette bu askeri hareketin Venedik te~viki ile yap~lm~~~olmas~n~n çok muhtemel bulundu~u sonucuna varm~~t~r. Fakat Floransa
hükümdar~~üzerinden böyle de bir ~üpheyi tamamiyle kald~racak derecede kuvvetli deliller vermi~~de~ildir. Bu mesele hakk~nda birkaç
noktaya i~aret etmek gerekiyor.
Fatih Sultan Mehmet hayatta iken Osmanl~~Padi~ah~n~n teveccühünü kazanmak yolunda ba~l~ca iki rakib, Venedik ile Flor ansa idiler. Napoli ile Milano, hemen hemen hiç bir zaman sahneye
ç~kmam~~lard~r. O s~ralarda do~u ticareti sönmekte olan Gen ova,
gerçi ba~ta Fatih'in teveccühüne nail olmu~, fakat sonradan devaml~~
olarak gazab~na u~ram~~t~~ve bu hal, K~r~m'da Kefe'nin 74 ellerin72 Ayn~~eser, S.69, Tommaso GAR, Relazioni degli ambasciatori yendi alla corte
. ioni degli ambasciatori veneti al Senato, II. Sedi Roma, 1,55 (= Eug. ALBERI, Relaz
ne, ~~ . cilt. Floransa 1826)'ya göre.
73 Kar~. Mor. BROSCH, julius 11. (Gotha 1878), S. 17-20. Kar~. art~k esasl~~
bir etüt olarak: Ernesto PONTIERI, Per la storia del regno di Ferrante I d'Aragona, re
di Napoli (Napoli 1947- Collana Storica, I), S. 232 vdd. : Utime nebbie, zengin bibliyografya ile birlikte.
'4 Bunun hakk~nda kar~. Mrian MALOW~ST, Kalfa-kolonia genuenska na
Klymie i problem wschodni w latach 1453-1475 (Var~ova 1947) Frans~zca özeti ile birlikte S. I-XXXII, kitab~n sonunda.
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den al~nmas~~ile Türklerle iyi geçinmek için besledikleri son ümitleri de kayboluncaya kadar devam etmi~tir. Italya'n~n küçük devletlerinden mesela Rimini ile Ancona gibi baz~ lar~, padi~ah~n dostlu~unu ve mülâyim muamelesini sa~lama~a gayret etmi~lerdir; fakat hiçbir zaman bu suretle varmak istedikleri siyasi amaçlanna
ula~amam~~lard~r. Bu çe~it gayretlerde saray ~airlerinin, bilgin veya
ressamlann hizmet görmek zorunda kalmalan, Cinque c e n to sanat ve ilimlerini ara~t~ranlan lüzumundan fazla me~gul etmi~tir. Fakat muhakkak ki Italyan humanistlerinin veya sanatkarlar~mn daima
geçici mahiyette olan bu ziyaretlerin hepsini vesikalarla tesbit etmek
mümkün olmamaktad~r. Pera'da ya~ayan veya Bat~-Anadolu sahillerinde yerle~mi~~olup II. Sultan Mehmet ile i~~hususunda ~ahsen
münasebette bulunan Italyanlar~ n iltimas veya tavsiyeleri, hemen
her defas~ nda bu humanist veya sanatkarlann gelmeleri için vesile
te~kil etmi~~olabilir.
V enedik'in II. Sultan Mehmet ile gerek siyasi ve gerekse ~aluslara inhisar eder mahiyetteki münasebetleri, anla~~ld~~~na göre
Padi~ah~n ilk on y~ll~k devrini a~mamaktad~ r. Ancak Fatih'in son
iki senesi içinde, 16 y~ l süren bir harp bittikten sonra, bu münasebetler takrar canlanm~~t~r. Bab~ali ile Venedik hükümeti aras~nda
harp hali mevcut oldu~u müddetçe her türlü temas imkan~~ortadan
kalkm~~~bulunmaktad~r. Temaslar yerine gizli birtak~ m ba~lann
tesis edildi~i, birtak~m tertiplerin yap~ld~~~~görülmektedir". Bunlara
k~smen Ragusa ve k~ smen de Fatih'in üvey annesi olup II. Sultan
Murad'~ n, Yunanistan daki Seres'in 26 kilometre güney -do~usunda
Jeievo (Eziova)'da inziva hayat~~süren dul zevcesi C arica M ara76
vas~ta olmaktad~ rlar. Hususiyle II. Sultan Mehmet'in can~ na k~ymak için tertiplenen suikastlar görülmektedir. Char tre us e Manas75 Bu mesele hakk~nda birinci derecede kar~. Vlad. LAMANSKY, Secrets
d'tat de Venise (St.- Petersburg 1884); burada II. Sultan Mehmet'e yap~lan suikastlar S. 818 ve 8~ 9 de k~saca ve fakat eksik olarak verilmektedir. Bundan ba~ ka
kar~. Arm. BASCHET, les Archives de Venise. Histoire de la chancellerie sec~*e (Paris
1870), yine ve bilhassa R. FULIN, Errori vecchi e documenti nuovi (Venedik 1882-=
Atti del R. Istituto Veneto di Storia Patria, V. Seri, 3. cilt).
76 Carico ve yine amirissa Mara hakk~nda kar~. Const. JIRECEK, Geschichte
der Serben,11. cilt, ~ . k~s~m (Gotha 1918), S. 245 vd. Yine F. BABINGER, Ein Brief
Mehmed's Il. für das Kloster Hagia Sophia in Saloniki, Eigentum der Sultanin Mara (1459),:
Byz. Zeitschrift, XXXXIV. cilt (Münih 1951=Dö/ger Festschnft), S. I I -20 de
gösterilen bibliyografya.
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t~r~~ rahibinden Padi~ah~n ~ahsi doktoru veya Arnavut berberine
var~ncaya kadar birtak~m cüretli kimseler bu suikastlan kuvveden
[ille ç~karma~a haz~r olduklar~n~~bildirmi~lerdir. Burada bir Italyan,
gayet esrarengiz bir rol oynamaktad~r. Padi~ah~n ~ahsi tabibi olan
Ga e t a'll maestro Jacopo ad~ndaki bu adam 77 , otuz y~l müddede
II. Sultan Mehmet'in itimad~n~~kazanm~~, Padi~ah taraf~ndan önemli
memurluklara getirilmi~~ve en sonunda Yakup Pa~a olarak ömrünü
tamamlam~~t~r. Bu Yahudi doktorun Padi~ah taraf~ndan oldu~u
kadar, Venedik taraf~ ndan da siyasi görevlerde nas~l kullan~ld~~~n~, Fatih'i öldürmek için San Marco devletinin onu nas~l kazanmaga çal~~t~~~n~, Jacopo'mn bilhassa Türkler taraf~ndan kendisine
gösterilen dü~manl~klara kar~~~koyma~a nas~l muvaffak oldu~unu,
bütün bunlar~~ ba~ka bir yerde anlataca~~z ve burada ancak baz~~
noktalara i~aret etmekle yetinece~iz. ~üphesiz maharetli bir doktor,
belki de daha mahir bir diplomat ve insan sarrafi olan maestro Jacopo,
padi~ah~n huyuna uymas~n~~ bilen ve hiçbir zaman gözden dü~memenin s~ rr~n~~bulma~a muvaffak olan yegane Italyand~r. Bu, do~u
memleketlerinde saray hizmeti tarihinde belki de münferit bir haldir. Maestro Jacopo'n~n Italyan ö~retmen ve mü~avirlerin seçilmesinde tesirli bir rol oynad~~~~kuvvetle tahmin olunabilir. Padi~ah~~s~k
s~k rahats~z eden a~r~lar~~ dindirmek için tertipler ve ilaçlar ç~karmak
amac~~ ile Ragusa ve V en edik'ten t~p kitaplar~~getirten o idi. Venedik docu Cristoforo Moro ile kendisi aras~nda imzalanan ve II.
Sultan Mehmet'in katlini istihdaf eden sözle~meyi 78 tatbik sahas~nna koymaktan onu vazgeçiren âmilin ne oldu~u maalesef bilinmemektedir ve bu meselenin ayd~ nlat~lmas~~ art~k hemen hemen imkans~z gibi görünmektedir.
Floransa hükümetinin veya münferit Floransa'll ~ah~slar~n Istanbul saray~nda oynad~ klar~~ roller hakk~nda, Venedik'in Fatih
üzerindeki tesirlerine nazaran çok daha fazla bilgimiz vard~ r. Benedetto Dei 'nin 79 Cronaca fiorentina's~nda aynen ~öyle denilmek77 Bu mesele hakk~nda kar~. F. BABINGER, ja'qub-Pascha, cin Leibarzt Mehmed's 11. - Leben und Schkksale des Maestro jacopo aus Gaeta. : Rivista degli Studi Orientali, XXVI. cilt (Roma ~ 95 ~ ), S. 87-113.
78 Kar~. Ayn~~eser, S. too vd.
79 Orijinal nüsha Floransa'da Archvio di Stato Cod. ~~~ g. Ozeti : Maria
PISANI, Un avventuriero del Quattrocento. La vita e le opere di Benedetto Dei (Genova, Napoli-Floransa 1923), S. 47 vdd. Türk anallar~~(annali) 1453-1479 : Cod. ~~~ g, BIL
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tedir. "Fiorenza dall'anno 1460 all' anno 1472 a sempre tenuto e tiene pratiche e intelligenze col Gran Turco e con Maomet pasci~i... e sempre son fiorentini con loro in campo e al fine non si spende l'anno cinquemila ducati" (").
Benedetto Dei, Medici'lerin ve Floransa hükümetinin tüccar
maskesi alt~na sokulmu~~bir ajan~d~r. Mesela "trita~nente e con assai tempo.... quanto hanno d'entrata e in che modo si possono offendere e per qual
mezzo e per qual via benchi siano paesi lontani e strani del Mezzodi... e calidissimi" " (•**) arad~~~n~~ if~a etmekle kendisine verilen esas görevi hiç de gizlememektedir. Ayn~~ Benedetto D ei'dir ki Floransa
hükümetinin mü~ahidi olarak 1463 tarihinde, Floransal~ lara ait bir
ticarethanede de~il, fakat bilâkis Venedikli büyük bir ~ap tüccar~~
olan Gerolamo M i c hie l'in yan~ nda hazinedar veya vekilharç s~fatiyle çal~~ mak suretiyle çetin vazifesine ba~lamak üzere do~uya
hareket etmi~tir. Herhalde o, sonderece riyakâr ve rolcu bir adam
olsa gerektir. Çünki Venedik'e ve Venedik'in do~u siyasetine kar~~~
bu kurnaz Floransal~~kadar derinden kin besleyen pek az kimse mevcut olmu~tur. Büyük bir ustal~kla Padi~ah~n itimad~n~~kazanma~a
ve mahremiyetine girme~e muvaffak olmu~, Venedikli rakipleri II.
Sultan Mehmet nezdinde kötüleyerek elinden geldi~i kadar zarara
u~ratm~~t~ r. Benedetto D e i'nin yaz~lar~ nda verdi~i bilgilerin bir
k~sm~n~~onun gururuna ve övünme huyuna saymak herhalde yerinde bir hareket olur. Gerçekten de bunlar~, hususiyle bugüne kadar
ilmi bir yay~n~~ ve izah~~ yap~lmayan kroni~i ,ni 81
bu kronik 14531479 y~llar~~aras~ nda Türkiye'de kendisi tarafindan görülen veya ö~renilen olaylar~~ içine almaktad~r— de~erlendirmek, çok kere cüretkârane bir te~ebbüs halini al~ r. Bununla beraber onun bir defa savur73-88; Floransa, Biblioteca Nazionale, cod. Magliab. ILI, 394, saec. XVI ya göre
bask~s~~ (kar~. G. MAZZATINI, Inventari dei mss. delle biblioteche d'Italia, VIII
Forli 1908, S. ~~ og : Gianfrancesco PAGNINI, Deha Deyin:d e di varie altre gravezze
Imposte dal Comune di Firenze... 11, (Lissabon-Lucca 1765), S. 235 vdd., kar~. S. 42.
"• 14.60 y~l~ndan 1472 y~l~na kadar Floransa, Padi~ah ile, Mehmet Pa~a ile..
ve bunlar~n karargah~nda bulunan Floransa'hlarla daima münasebette bulunmu~~
ve bulunmaktad~ r ve bütün bu i~ler için sarf edilen para, y~lda 500 Dukay~~ bile bulmuyor.
8° Kar~ . M. PISANI, S. 17.
*" Inceden inceye ve uzun uzadiye gelirlerinin ne kadar oldu~unu ve Güneyin uzak, garip
ve çok s~ cak memleketler olmas~na ra~men nas~l ve hangi vas~ talarla ve hangi yoldan vurulabileceklerini ara~t~rd~~~n~~ if~a etmekle....
81 Kar~. S. 151, not 2.
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du~u tehdidi daha ciddi olarak kabul etmek gerekmektedir. Kendisi tarafindan Lorenzo il Magnifico'ya yaz~lan mektuplardan
baz~lann~~Venediklilefin yakalay~p hükümete gönderdiklerini Istanbul'dan memleketine dönerken yolda ö~renrni~ti. Lorenz o dei
M edic i'ye ~öyle yaz~yordu: "Se il fatto vero tornero da Ottoman Ugli,
(Osman o~lu = IL Mehmet) per far vendetta" 82 (*). Hakikaten Venedik Cumhuriyeti, bu tehlikeli muanz~n hareketlerini durumun müsaadesi ni,sbetinde kontrol etmekte ve Floransa ile muhaberesini ele
geçirmekte tamamiyle hakl~~idi. Çünki Benedetto Dei, yurtseverlik
duygular~n~~ve Italya'ya ba~l~l~~~n~~gizlememi~~olmas~na ra~men,
Padi~ah nezdinde gerçekten yüksek bir itibara sahip bulunuyordu.
Istanbul'a ilk geli~inden hemen sonra Saraya ça~nlm~~~ve burada
II. Sultan Mehmet ile kendisi aras~nda bir konu~ma cereyan etmi~tir 82 ki bunu k~smen ve hemen kelimesi kelimesine vermektedir.
Bu konu~mada Padi~ah, derhal Italya'daki durum, hususiyle Italyan
saraylanndaki ahval hakk~nda bilgi edinmek istemi~, Benedetto
Dei de ~öyle cevap vermi~ti : Italya'da dört devletin (Potenza)
elinde, yani Milano dukas~nda, Napoli K~ral~~Ferdinand'da, Venedik'te ve Floransa'da "denari e forza e armi" (para ve kuvvet ve
silah) mevcuttur. 16 serbest hükümet ile silah ve kuvvetli ~ahsiyetler bak~m~ndan zengin iki ~ehir, Bologna ve P erugia, vard~r. O, yani Padi~ah, bugünkü Italyanlar~~eski ça~lar Italyanlar~~ile mukayese
etmekten sak~nmal~d~r. II. Sultan Mehmet verdi~i cevapta : "Fiorentino mio, io ho inteso tutto quanto t~~~ hai detto.... e lo credo benissimo...,
ma io ti rispondo e dico che i gran fasti ch'ella ha gia fatto per lo passato tempo, ella non potria piu fare al presente, perchi a quei tempi ch'ella fe'maraviglia, ne fu cagione la potenza dei Romani, eh' erano lor soli signori d'Italia..
e oggi voi siete venti Signorie e Potenze in essa, e siete mal d'accordo l'un con
l'altro e nemici cordialissimi... e son molte cose le quali mi stanno tutte per
giovare al mio pensiero fatto : e vedendomi io e giovane e ricco e benigna fortuna favorevole, intendo di gran lunga passare e Cesare e Alessandro e Serse"
(**) demi~~ve Benedetto D e i'ye arkas~n~~çevirerek taht~na "padiglione"
02 Ka~. M. PISANI, S. 18. X) E~er olay do~ru ise intikam için Osmano~hina
gidece~im.
83 Kar~. M. PISANI, S. 13 v.d.
E~er olay do~ru ise intikam için Osman o~lu'na gidece~im.
'1". Ey benim Floransahm, senin her dedi~ini anlad~m... ve tamamiyle inan~yorum, amma sana cevaben diyorum ki geçmi~~zamanda elde etti~iniz o büyük
ba~ar~lar~~~imdi art~k yapamazs~n~z; çünki o zaman hayranl~k uyand~rman~za sebep,

Belieten C. XVII, 5
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dogru ilerlemi~ti. Fakat Floransal~, hiç de~ilse kendisi böyle iddia
ediyor, Padi~ah~n söyledikleri kar~~s~nda sinmemi~ti. Kesilmi~~olan
sözü tekrar alarak Italyan~ n muazzam deniz kuvvetini tasvir etti
ve dedi Id : "...ogni yolla tu vorai passare a far querra in Balla, vedrai
movere contro di le tutui i cristiani... e se non si non mossi pei venezianti
stato cagione che le quattro Potenze d' Italia sono nemici di detta Nazione
e vorrebongli ve dere spacciati. Ma venendo tu in Paha si ~~~uoverebbero
contre di le, e credi a Benedetto Dei" 84 (***).
Daha Benedetto Dei Istanbul'a gelmeden, buradaki Floransal~~
tüccarlar II. Sultan Mehmet nezdinde özel bir yer kazanm~~~bulunuyorlard~ . 1461 de R agus a'lllar, Venedik hükümeti tarafindan do~udaki Venedik ticarethanelerine yollanan mektuplar~~ 85 ele geçirmi~ler ve bu mektuplar~ , tâ Almanya ortalanna kadar casuslar~n'
yaym~~~ve her tarafta ücretli be~inci kol adamlar~~bulunduran Osmanl~~ padi~ah~ na vermi~lerdi. II. Sultan Mehmet hemen Floransa konsolosu Mainaldo U baldini'yi yan~na ça~~rd~~ ve mahrem
olarak meseleyi anlatt~ . Bunun üzerine Osmanl~~ülkeleri içinde buItalya'n~n yegâne efendileri olan Romal~lar~n kudreti idi.., halbuki bugün siz
yirmi hükümet halindesiniz ve birbirinizle anla~am~yorsunuz, birbirinizin can
dü~man~s~n~z
Benim niyetlerime hizmet edecek birçok ~eyler de biliyorum :
Ve kendimi genç, zengin, talihi yaver görerek hem Caesar'~~hem ~skenderq, hem
Serhas'~~çok geride b~rakmak emelindeyim.
84 Kar~. M. PISANI, S. 14.
••• Sen ne zaman harp etmek üzere Italya'ya geçmek istersen, bütün H~ristiyanlar~~kar~~s~nda bulacaks~n... Venedik'lileri korumak için k~m~ldamad~larsa
buna sebep, Italya'n~ n dört devletinin Vened~lk'lilere dü~man olmalar~~ve bunlar~~
yok edilmi~~görmek istemeleridir. Amma sen Italya'ya gelirsen hepsi sana kar~~~
harekete geçeceklerdir. Benedetto Dei'ye inan!
85 II. Sultan Mehmet'in casus ~ebekesi üzerinde ~imdiye kadar maalesef hiçbir ara~t~rma yap~lm~~~de~ildir. Padi~ah~ n her tarafta, hususiyle ~talya ve Almanya'da para ile elde etti~i casuslar bulundurdu~u meydana ç~km~~t~ r. Bu mesele hakk~nda kar~. F. BABINGER : Rivista degli Studi Orientali, XXVI (Roma 1951), S. 101,
A. 1. -- 1478 s~ralar~ nda Bavyera'da dola~ an Türk casuslar~~ hakk~nda bak : N.
IORGA, Notes et extraits, V (Bükre~~1915), S. 25 vd. daki vuzuhlu rapor. Buraporda memleket içinde dola~an, s~k s~ k Wasserburg'a gelen, küçük bir at üstünde
gezen, gri bir palto giymi~~olan ve kendisini saral~~ imi~~gibi gösteren bir casus tasvir edilmektedir. O, Aschau yak~ nlar~nda Sachrang'da görülmü~ tü. Münih%
"Schwarz Hans" ad~ nda ve tamamiyle siyah elbise ta~~yan bir ikincisi de inceden
inceye tasvir olunmakta, bundan ve daha ba~kalar~ndan sak~n~lmas~~ikaz~nda
bulunulmaktad~ r. Yang~ n ç~ karmak ve zarar vermek için yüzlercesi gönderilmi~tir.
Padi~ah~n bu casus te~kilât~n~ n izlerine 1470 y~ llar~ nda her yerde rastlanmaktad~r.

FATIH SULTAN MEHMET VE ITALYA

67

lunan Venedik ticarethaneleri, tabii Floransah müte~ebbislerin lehine olmak üzere, Padi~ah~n gazebine u~rad~. Venedik tüccarlan
Fatih'in emri ile soyuldular, zencire vuruldular, evlerinden kovuldular ve yerlerine Floransa'hlar yerle~tirildiler. "E li Fiorentini soffirano ne! bossolo". Böylece Floransahlar, Venedikli rakiplerini
alt etmi~lerdi. Padi~ah nezdinde Floransahlann itibar~~seneden seneye artt~. Venediklilerin ~arkta mühim ticaret faaliyetleri vard~.
Venedik tüccarlan, birinci derecede, zengin kazançh ~ap ticaretine 88
hakim idiler; ithalat gümrüklerinden faydalamrlard~ ; sabun ticaretini ellerinde tutarlard~ ; bak~r tekeline ve Osmanl~~ülkeleri içinde
bulunan darphanelere sahip bulunuyorlard~~ —"l'appalto de/la zeccha
e della moneta in tutti i luoghi de/la Sig~wria del Gran Turco"— 87 . ~ark
ticarctinde bu kadar kuvvetli mevkileri olan Venediklilere kar~~~bir
rekabet ve ekonomi mücadelesi açmak, elbette zengin kazançlar
vaadeden bir hareket olurdu. Hele ~imdi Padi~ah~n günden güne
artan teveccühü, bu yolda ba~ar~~ümitlerini büsbütün arttinyordu.
Floransal~~Benedetto Dei de raporunda "E tutti stavano col bulletino"
diye muzafferâne bir eda kullamyordu ".
Ertesi y~l, 1462 de G attilusi 89 Midilli'den kovulduklan
zaman II. Sultan Mehmet, dost ve gözdeleri, amici e benevolenti, olarak
Pera'daki F I ora n s a kolonisini sevinç ate~leri yakma~a davet etti.
Hatta o vakitler Haliçe demirlemi~~bulunan üç Floransa gemisi de
bu ~enliklere i~tirak etmek zorunda kalm~~t~. Sadrazam Mahmut
Pa~a'n~n mensuplar~~ ve maiyeti (bastonieri), bu elveri~li f~rsattan
faydalanarak Floransa kolonisi hesab~na yeni elbiseler yapt~rm~~,
bol bol yeyip içmi~lerdi. Benedetto Dei mü~ahedelerini "Laonde
i Gienovesi e i Vinitiani, ii quali erono in Pera e per la Ro~nania, n' ebbono
scoppio e chrepore, t~isto che el Turcho portava tanto anwre e tanta benevolenza et tanla credite alla Natione Fiorentina" (••) diye ifade etmektedir".
m's Kar~. bu mesele hakk~nda W. HEYD, Histoire du commerce du Levant au
~riOyen- g

(1885) , S. 318.

Kar~. G. - F. PAGNINI, Della De~-i~na vs., II (1765), S. 254 vd.
8a Kar~. Ayn~~ eser, S. 255.
" Kar~. Wm. MILLER, Essays on the Latin Orient (Rambridge 1921), S.
313 vdd.
** Bu sebepten dolay~~Pera'da ve Rumeli'de (Romania) bulunan Cenova['lar ve Venedikliler, padi~ah~n Floransal~lara duydu~u bu kadar büyük tcveccühü
ve bu kadar büyük itimad~~görerek
" Kar~. G. F. PAGNINI, ayn~~ eser, S. 256.
"
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1463 tarihinde H~ristiyanl~~~n Adriyatik k~y~lar~~ ilerisinde hemen hemen son kalesi demek olan Bosna 91 Osmanl~lar~n eline
geçti. Bosna'n~n dü~ mesi evvel emirde Ve nedik'in ve D al m açya'daki topraklar~n~ n, fakat netice itibariyle Floransa'n~n da güvenli~ini tehdit ediyordu. Bu zaferi üzerine II. Sultan Mehmet, Floransa konsolosu K. U baldini ile Pera'daki tüccar hem~ehrilerini zafer ~enliklerine i~tirak etme~e, sokaklar~~ve evlerini hali, arazi', goblen ve ipekli kuma~larla süsleme~e te~vik etti 92. Hattâ onlara haber
göndererek bir e~lence gezintisi, taferugli, yani teferruc, yapmak üzere aralar~nda görünmek istedi~ini bildirdi. Floransag~lar bu emirlere itaat ettiler. Kiliseleri k~ ymetli kuma~~ve perdelerle donat~ld~,
bir evden ötekine firlaulan raketler ve me~aleler yak~ld~. Bir Quatrocento ressam~na veya ~airine tam ilham verecek bir danza macabra,
ölüler dans~ ! Fatih ~ahsen, zengin Carlo M a rtelli'nin ve genç Caoponi'nin (bu, k~sa bir zaman sonra, yani 1469 de Pera'daki bir
çok Floransag~larla birlikte vebadan ölen Caoponi'dir) evine giderek onlarla birlikte yemek yedi. Benedetto Dei'nin bu makberi
olaylan zaman bak~m~ ndan yanl~~~tesbit etmi~~olmas~~do~rusu ~a~~lacak bir ~eydir. Kald~~ki o, ~ahsen Bosna seferine Padi~ahla birlikte
gitmi~, Jajce önünde bulunmu~~ve kendi ifadesine göre, Padi~ah~ n
son Bosna lural~ m bizzat kendi eliyle, "amazo con sue mani", 93 öldürdü~ünü gözleriyle görmü~ tü. Floransa'hlann s~k s~k Padi~ah~n ordusu
ile beraber seferlere gittiklerini yine ayn~~müelliften ö~reniyoruz.
Fakat daha ba~ka Italyanlar da Fatih'e seferlerinde refakat ederlerdi. Mesela Niccolo Sagundino, Trabzon seferinde padi~ah~n
yan~nda bulundu~unu ve Komnen'lerin sukutunu —15 A~ustos 461—
gözleriyle gördü~ünü aç~ktan aç~~a 94 yazmaktad~r. Milano dukas~~
91 Bu mesele hakk~ nda bak: Wm. MILLER, ayn~~eser, S.
490. Son Bosna
lural~~Stjepan Toma~eviç'in ak~beti hakk~ndaki kay~ tlar birbirini hiç tutmamaktad~n Bu mesele hakk~nda bak Ciro TRUHELKA, Die Königsburg jajce (Sarajevo
1 904), S. 8 vdd.
92 Kar~ . G. - F. PAGNINI, II, S. 258.
" Kar~. M. PISANI, S. 94, Croneca, Bi. 53 v. ya göre; bundan ba~ka C. JIRE~EK, II, 1, S. 227.
" Kar~. G. BERCHET, S. too
turco.. andd in persona e prese Trebisonda,
nel cui esercito fr Nicold Sagondino segretario della Signoria nostra (M. SANUDO'n~n
Cronaca's~ndan
Venedik'te Archivio Cicogna'da, Zorzi di Fiandra taraf~ndan
"notatione" olarak).
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Fra ncesco Sfor tza'run maharedi temsilcisi Gherardo da Colle ",
19 Ekim 1465 de efendisine ~öyle bildiriyor: "Quindi ad~sso dichono
pub licamente, elle ~sso Turcho ha saMo consiglio e che ii alcuni Taliani con
luy Fiorentini, Zenoesi e Ragusei, che ii dano questi consiglij" (***). ~üphesiz ki bununla Ve ne dik'in saz~i del consiglio (dan~~ma kurulu üyeleri)
suna telmih olunmakta ve sadece geli~i güzel iftirac~larm de~il, fakat
padi~ah~n mühim mü~avirlerinin bahis konusu oldu~u ümidi ifade
edilmektedir.
O vakitler Venedik, çoktanberi Bab~ ali ile harp halinde bulunuyordu. 9 Aral~k 1463 te Venedik hükümeti, Papa ve Burgundia ile
kar~~l~kl~~yard~m ve ancak mü~terek ban~~ ~artlann~~ihtiva eden bir
anda~ma " imzalad~ktan sonra, ezici bir ço~unlukla Türklere kar~~~
bir Haçl~~Seferi aç~lmas~na karar vermi~ti. Fakat antla~mada kayd
olunan üç y~l yetmemi~, harp tam 16 sene sürerek bütün yükü s~rf
Venedik'in üzerine binmi~ ti. Papa II. Pius'un gençlik co~kunlu~u ile
kaleme ahnm~~~"haçh seferi fermam" 97 ve vaad olunan gayet zengin ruhani tevcihler, H~ristiyanlar' Türklere kar~~~harekete getirmek
için hemen hemen tesirsiz kalm~~t~ . Ne Milano ve ne de Napoli devletleri, II. Sultan Mehmet ile silahl~~bir mücadele maceras~na at~lmaga raz~~oluyorlard~. Yaln~z, arka arkaya çe~itli efendilere hizmet
etmesi dolay~siyle hakl~~olarak sadakats~zl~k ve güvenilmezlik lekesini üzerinde ta~~ yan cüretkâr Sigismondo Pandolfo Mala tes ta,
Venedik'e para ile hizmetini arz etti. Aziz Marko'mn ~ehrinde, ayn~~
Mala tes ta'mn, ~imdi kar~~s~nda dö~ü~ece~ini ileri sürdü~ü ayn~~
Sultan Fatih ile, iki y~ l önce ihanetkârane münasebetlere giri~mi~~
oldu~u ve Osmanl~~hükümdann~~Rimini'de bir ç~karma yap~p kendisiyle i~birli~i yapmak 98 üzere Italya'ya ça~~rm~~~bulundu~u sanki
15 Kar~. Magyar diplomkziai err~ kkek Mâtyis kirffiy korböl 1458-1490
Magyar törtEnelmi emldrek, IV. k~s~m, ~ . cilt (Budapest 1875), S. 36. Biraz daha
evvel Gaeta'11 ma~stro Jacopo z~ikredilir.
••• ~imdi de aç~kça diyorlar ki padi~ah~ n akl~~ ba~~ndad~r. Ona bu telkinleri yapanlar, yan~nda bulunan baz~~Floransa'11, Cenoval~~ ve Raguzall Italyanlard~r.

" Kar~~L. v. PASTOR, II, 255 vdd.
" Kar~. ayn~~ eser, II, S. 257. Bu ferrnan çok geçmeden Mainz'de Fust ve
SchöfTer taraf~ndan bas~lm~~t~r. Ayn~~eser, II, S. 258, not 1.
" Kar~. E. J. JACOBS'~n verdi~i bibliyografya : Festschrift für Georg Leyh
(Leipzig 1937), S. 22. ~u önemli etüt, E. JACOBS'~n gözünden kaçm~~t~r : Una
ignota opera di Matt~o de' Pasti e la sua missione in Turthia: Ariminum, I (Rimini 1928),
S. ~ o6-188. Kar~. ayn~~zamanda J. BURCKHARDT, S. 68 deki referanslar.
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unutulmu~~gibiydi. O zaman bu müthi~~haber t~pk~~bir yang~n gibi
bütün Italya'ya yay~lm~~, hattâ baz~~yerlerde Mala t es ta'mn ashnda oldu~undan fazla de~erlendirilen askerlik sanat~n~~ve ayn~~zamanda memleketini Padi~ah~n emrine âmade k~ld~~~~söylentileri bile
ortaya ç~km~~t~. Onun mürai gözdesi ve saray bilgini Roberto V alt uri n o'mn 99 ve ressam Matteo de' Pas ti'nin burada oynad~klar~~
rolden ileride bahsedilecektir. Floransa Türklere kar~~~bir harbe
giri~me~e aleyhtar oldu~unu hiç de gizlemedi. Milano elçisi ii Haziran 1463 de Floransa'dan ~öyle yaz~yor : "Türklerin Bosna'y~~
almalan burada bir felaket olarak görülmektedir; fakat bu i~te Venedik'in zarar görmesi ve u~ra~mak zorunda kalmas~~ dolay~siyle
bu olay bir felaket olarak say~lmamaktad~r"
Venedik'e kar~~~
beslenen kin ve nefret, Arno ~ehrinde (Floransa'da) o kadar derinlere kök salm~~t~~ki Haziran 1464 te Yunanistan harp sahnesinden
gelen Venedik için kötü haberler sevinçle kar~~lamyordu.
Hiçbir tarafta kesin sonuçlu ve harbi k~saltacak mahiyette bir
hareket yap~lmaks~z~n muhasamat uzad~kça II. Sultan Mehmet'in
hiddet ve istihkan daha da art~yordu; "pieno di sdegno e pieno di furia" lo~~
diye Venedik'e kar~~~ ate~~püskürüyordu.
Padi~ah, Pera'daki dostlar~~ile Floransa kolonisindeki bankac~~
ve tüccarlarla daima isti~are ediyordu. Birinci derecede Benedetto
D ei'nin bu i~te parma~~~vard~~ 102 . 1460 May~s'~nda Sak~z'da bulundu~u s~rada Venedik hükümetinin ~arktaki Venedikli tüccarlara
hitaben yaz~lm~~~bir tâmimini ele geçirme~e ve bunu Floransa konsolosu Mainardo U baldini'ye gönderme~e muvaffak olmu~tu. Konsolos dakika geçirmeden bu yaz~y~~ Padi~aha verdi. Sultan Mehmet
bundan deh~etli öfkelendi. Gerçekten tâmimin sonunda deniliyordu
ki Venedik Hükümeti, daha Kas~m ay~~ bitmeden, Ayasofya'da ruhanilerine ayin yapt~racakt~r. ~imdi, Benedetto Dei 103 yapt~~~~
i~in neticesi hakk~nda bizzat ne diyor dinleyelim : Sultan Mehmet
mektubu okuttu ve izah ettirdi; sonra Floransa'll büyük tüccarlar~n
99 Onun hakk~nda bak: A. F. MASSERA, Rob. Valturio "omnium scientiarum
doctor et monarcha" (Pesaro 1927=Annuario del R. Istituto Tecnico "R. Valturio" di Rimini, 1114V), 15.
°"" Kar~. L.v. Pastor, II, S. 265 ve bibliyografya.
lel Kar~. G.-F. PAGNINI Deha Decima ek., II, S. 260 vd.
102
Kar~. Maria PISANI, S. 15 vd.
105 Ayn~~ eser, S. 15.
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en itibarl~lardan dördünü, Konsolos Mainardo U baldin'yi, yukarda ad~~ geçen jacopo Tedaldi'yi, bir mülteci ve ayn~~zamanda
Lorenzo de' Medici'nin muar~z~~ olup üstelik birkaç y~l önce
(1463 tarihlerinde) II. Sultan Mehmet'e Leonardo Bruni'nin Pön
Harbi Tarihinin ~erhini hediye etmi~~bulunan Niccolo Ardin ghelli'yi, bir de zengin bankac~~ Carlo Martelli'yi yan~na ça~~rd~. Mü~avereden sonra Venedik'in muhtemel bir hücümuna kar~~, men~e'
itibariyle Yunanl~~bir esir olan Memlült Sultan~~ Seyfuddin Ho~kadem'in yard~m~n~n sa~lanmas~na ve ona özel bir elçi gönderilerek mü~terek dava için kazan~lmas~na karar verildi. Padi~ah bu
özel elçilik görevi için kimi seçti dersiniz ? Benedetto Dei'yi! Fakat
Benedetto Dei, M~s~r'da gördü~ü i~ler hakk~nda hiçbir ~ey söylememektedir. Bu hal ise onun M~s~r'da kayda de~er bir ba~ar~~sa~layabildi~ini ~üpheye dü~ürmektedir. Her ne olursa olsun, Pera'daki
Venedik kolonisinin çarp~ld~~-'1 ceza tüyler ürpertici derecede ~iddetli olmu~tur. Bu Venedikfilerin cezaland~r~lmas~~için bahane bulmakta
güçlük çekilmemi~tir. II. Sultan Mehmet, ~ap ticareti resmi olarak
Bartolomeo Zorzi ile Giorlamo Michiel'in kendisine sözde borçlu
bulunduklar~~ %000 altun Dukay~~ istedi. Bu tüccarlar~n ikisi de,
Pisal~~Agostino de' Colti ile Floransa'll Benedetto Dei'nin imzalar~~ile bu paray~~verme~i teahhüt edinmi~lerdi "5. I~te bu, Benedetto DE rnin memleketine dönmeden evvel menfur Venedikli'lere vurdu~u son darbe olmu~tur.
Padi~ah, Venedik'li dü~manlar~~ ile mücadele etmek üzere bu
devlete kom~u olan memleketlere, Arnavutluk'a, hattâ Friaul
ve bizzat Trevis o bölgelerine asker gönderme~e karar verdi 106.
Nihayet Yedikule'de mahpus bulunan Venedikli ileri gelenlerden
15 ~ahsi, Trabzon ve Midilli hükümdarlar~~ ile birlikte öldürmek
emrini verdi. Bunlar~n vücutlar~n~~hapishane kulelerinden soka~a
att~rd~~ve naa~lar~n~n oradan uzakla~t~r~lmas~n~~veya bunlara el dokundurulmas~n~~yasak etti. Böylece le~leri, köpekler, kargalar ve vah~i
hayvanlar tarafindan parçalan~p yendikten sonra da, uzun müddet
sokakta kald~. Benedetto Dei'nin te'min etti~ine göre bütün bunlar,
104 Kar~. E. JACOBS : Festschrift für Georg Leyh (Leipzig 1937), S. 25 vd.
105 Kar~. M. PISANI, S. 16.
1" Kar~. G. F. PAGNINI Deha Decima etc. 11(1765), S. 260 vd.
107 Kar~. Ayn~~ eser, S. 261.

72

FRANZ BABINGER

Venedik hükümetinin gönderdi~i sözü geçen ta'mimin öcü olarak
ve Padi~ah~n Floransahlara besledi~i sevginin hât~n için "e anchora
per amore che suoi amici Fiorentini soffirano nel bessolo" yap~lm~~t~r.
Marino S anudo, anal'inde 108 ~u cümleleri yazmakla hem~ehrilerinin ruh haletini tesbit etmektedir : "I Fiorentini e i Genovesi sono
q~~elli che disturbano la pace, e in Constantinopoli sono ritenuti i nostri mercatanti veneziani popolari Do~nenico Beglia e Antonio Trivisano, i q~~ali stanno
in casa del consolo de' Fiorentini, come ritenuti a requisizione dd Signore" (").
Böylece Venedik, tam 16 y~l müddetle Bab~ali ile yak~n temaslardan menedilmi~tir. Anla~~ld~~ma göre Padi~ahm hizmetinde
bulunan veya itimad~n~~kazanm~~~olan tek bir Venedikli de yoktur.
~üphesizki Vicenzal~~ Gian-Maria Angilello (109 ) bir istisna
te~kil etmektedir. 1470 tarihinde A~riboz'un al~nmas~~ s~ras~nda Türklerin eline dü~en bu adam, II. Sultan Mehmet'in ölümünden iki y~l
sonras~na kadar padi~ahm saray~nda hizmet görmü~tür. Üç y~l
boyunca ~eh~ade Mustafa'mn musahipli~ini yapt~ktan sonra bizzat
II. Sultan Mehmet'in yak~n çevresi içine al~nm~~t~r. Henüz tamam~~
bas~lmayan ve bilhassa ~erh ve izah edilme~e muhtaç bulunan eseri
o tarihlerde Osmanl~~ahvalini tasvir etmekte, birinci derecede Padi~ahm ~ahsiyeti ve iç alemi hakk~nda mükemmel bir fikir vermektedir. Bu eser, Fatih'in son on y~lhk hükümdarhk zaman~nda vukubulan olaylara ve devletin durumuna dair en önemli ve en etrafl~~
bat~~kayna~~n~~te~kil etmektedir.
Gian-Maria Angilello, 14.90 tarihlerine do~ru yine de bir
h~ristiyan olarak memleketine dönmü~~ve burada Collegio d ei
Notai'nin ba~kan~~ olarak 1525 y~l~na kadar hayatta kalm~~t~ r Ilo.
Fakat II. Sultan Mehmet zaman~nda talihin Türkiye'ye att~~~~hem108 Kar~. Mar. SANUDO, Vite de'duchi di Venezia : MURATORI, XXII
(Milano ~~733), S. 1183.
** Bar~~~~bozan Floransa'hlar ve Cenoval~lard~r. Bizim Venedik'li tüccar
hem~ehrilerimiz Domenico Beglia ile Antonio Trivisano Istanbul'da al~konmu~lard~r. Bunlar padi~ah~n iste~i üzerine Floransa konsolosunun evinde al~konmaktad~rlar.
°°° Onun hakk~nda kar~. JEAN REINHARD, Essai sur J. - M. Angiolello.
(Angers 1913) ve yine ayn~~ yazar: .dition de J. M. Angiolello. I : Ses manuscrits
irzidits (Besancon 1913) ve Nicc. di LENNA, Ricerche intorno allo storico G. Maria
Angiolello (degli Anzolelli), patrizio Vicentino, 1451-1525, : Archivio Veneto-Tridentino,
V (Venedig ~~924) ; Ayr~bas~m 56 sayfa.
"° Kar~. N. DI LENNA, S. 39 ayr~bas~m.
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~ehrileri aras~nda dinlerini Islâmhkla de~i~en ve k~smen yüksek devlet makamlar~na yükselen kimseler de az de~ildir. Bu gibiler haklunda burada daha fazla bilgi vermek mümkün de~ildir. Çünkü her
~eyden evvel, ~imdiye kadar Italyan mühtedileri hakk~nda isimlerinden ba~ka hiçbir ~ey bilinmemektedir. Gerçi Italyan Haçhlarma
kar~~~Anadolu'nun güney k~y~lar~nda Sikini (Se chi no) kalesinin
(1473) azimli müdafii in olarak Sicilya'h Mustafa ad~nda bir mühtedinin ad~~geçmektedir. Bundan ba~ka yine çocuk ya~ta Türklerin
eline dü~en, yeti~tirilen ve nihayet 1480 tarihlerine do~ru Mora valisinin tercümam ve protojeros olarak hizmet gören bir italyan'dan 112
bahsedilmektedir. Fakat bu gibi münferit ve müphem kay~tlar,
Padi~ah~n hizmetinde bulunan Italyan mühtedilerinin genel say~s~n~~tesbit etme~e kâfi gelmemektedir. Bununla beraber, karanl~klara bürünmü~~olan mühtediler aras~nda ~ skender Pa~a'n~n 113
parlak ~ahsiyeti göze çarpmaktad~r. Gian-Maria Angiolello
onun hakk~nda ~öyle anlatmaktad~r : Babas~~Genova'11, Rum soyundan olan annesi Trabzon'Iu idi; karde~lerinden biri iyi bir H~Kar~. N. IORGA, Geschichte des Os~nanischen Reiches, II (19o9), S. 283,
Dresden Kroni~ine göre, F. 33, Bi. 141.
112 Ka .
r~ N. SATHAS, Docu~nents inddits relatifs it l'histoire de la Grdce au nwyenâge, VI (Paris 1885), S. 126; yine N. IORGA, Geschichte des Osmanischen Reiches, II
(Gotha 1909), S. 203 vd. — II. Sultan Mehmet'in saray~nda a~a~~~hizmetlerde
h~ristiyanlar da kullan~hrlard~~ve bunlar~n din de~i~tirmeleri mecburi de~ildi. Böylece Lerici'li bir adam (Lerici, Spezia yak~nlarmdad~r) lwstiarius (kapucu) olarak
uzun zaman Fatih'in saray~nda hizmet görmü~tür; kar~. F. BABINGER : Rivista
degli Stu~li Orientali, XXVI (Roma 1951), S. ~ 04., not 1.
ns ~skender Pa~a hakk~nda kar~. Ciro TRUHELKA, Turksko-slovjenski spomenici Dubrovaçke Archive (Sarayevo 1911 = Glansik zemaYskog muzeja u Bosni i Hercegovini, XXIII), S. 202 vd., S. 205, 206 vdd. Burada o, ~skender Pa~a Mihailoviç,
yani Mihail'in o~lu olarak gösterilmektedir; bunun hangi hakka dayan~larak yap~ld~~~~belli de~ildir. — Kar~. Donado DA LEZZE (=G. -M. ANG~OLELLO !)
Historia turchesca 300-15 ~~ 4, yay~nlayan I. URSU (Bükre~~19 ~~o), S. 97 : Schiaderbegh, il padre del quale era Genovese et la madre Greca nata in Trabisonda, haveva un fratello
mercante, ch'habitava in Pera, vestiva all' italiana, et era buon Christiano, Schiaderbegh gli
manto una figliuola in un mercante genovese, et gli diede gran dote. Questo Bassa di commissione del gram~~ Turco corse in Friuli et ruppe la gente di san Marco a Lozonz (=all' Isonzo)
ilah... tercümesi : Babas~~bir Cenoval~, annesi Trabzon'Iu bir Rum olan ~skender
Bey'in Pera'da oturan ve Italyan usulü giyinen mutekit bir h~ristiyan karde~i vard~. ~ skender Bey onu Cenova'11 bir tüccar~n k~z~~ile evlendirmi~ti. Bu Pa~a, Padi~ah~n emri ile Friuli'y~~dola~t~~ve San Marco (Venedik) askerlerini Izonzo nehri yak~nlar~nda k~rd~.
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ristiyan ve tüccar olarak Pera'da ya~ar ve Italyan tarz~nda, all' ila-

liana, giyinirdi; Müslüman karde~i taraf~ ndan Gen o vali bir tüccar~n k~z~~ile evlendirilmi~ti; bu karde~inin yapt~~~~çehiz çok zengin
ve tantanal~~olmu~tu. Bu I sken d er bey, sonradan Pa~a, Padi~ah~n
en yak~n adamlar~ ndan biri idi. Üç defa Bosna sancakbeyi olmu~~
ve 1506-07 de dünyaya gözlerini kapam~~t~r. Iki o~lundan biri olan
Hu~Tem Pa~a, Karaman ve Kayseri valiliklerine kadar yükselmi~,
ikinci o~lu Mustafa Pa~a ise I. Sultan Selim'in bir k~z~~ ile evlenmi~~ve yüksek devlet memurluklannda bulunmu~tur. Torunu Osman
~ah Bey 114 -ki Mustafa Pa~a'n~n o~ludur- iki defa Bosna sancakbeyli~ine atanm~~~ve Yunanistan'da ayn~~makamlar~~ i~gal etmi~tir.
En sonra 1567-68 tarihinde Tri k k ala'da çok zengin bir insan olarak ölmü~~ve ayn~~yerde gömülmü~tür. Bu ~ehirde "Osmanl~lar~n
Michelangelo'suna", yani mimar Sinan'a 116 kendisi için büyük
bir cami ile bir türbe in~a ettirmi~tir. Bu Genovag~n~ n daha sonraki
torunlar~~hakk~nda ~imdiye kadar herhangi bir bilgi elde edilememi~tir. Anla~~ld~~ma göre bunlar Yunanistan'da toprak sahipleri olarak sönük bir hayat sürmü~ler ve unutulmu~lard~r.
Hem~ehrisi Roberto V al turio'ya yazd~~~~1461 tarihli bir mektuptan Istanbul'da bulundu~u anla~~ lan Cesena'll humanist Angelo V ad io 116 bir tarafa b~rak~l~rsa, Osmanl~~Imparatorlu~unda
önemli bir ~ahsiyet say~ labilecek herhangi bir Italyan bilginini kesin
olarak tesbit etmek mümkün olmamaktad~r. Münih'te bulunan
bir yazma eserde 117 "familiaris regis Turcorum, Ttalus, christia114 Osman ~ah Bey hakk~nda kar~. F. BABINGER, Moschee und Grabmal der
Osman-Schah zu Trikkala. Ein Werk des Baumeisters Sinan: IIpcocr~&xci rç 'Axcek~~ctç,
AO-~lvi;iu, IV. cilt (Atina 1929), S. 15-18; bundan ba~ka K. ORLANDOS, ayn~~
eser, IV (1929) S. 319-325; yine kar~. F. BABINGER, Beitraege zur Geschichte der
Malgoc oghlu's: Annali deli Istituto Orie~ztale di Napoli, nuova sene, vol. I (Roma 1940),
S. 126 vd. Anla~~ld~~ma göre ayn~~ ad~~ ta~~yan iki ~ah~s birbiriyle kar~~t~r~lm~~t~r.
lls Bunun hakk~nda kar~. F. BABINGER, Sinan, Enzyklopaedie des Islam IV.
cilt (Leiden 1934), S. 460 vdd. ve orada gösterilen bibliyografya.
~l, Kar~. Cronaca di Anonimo Veronese 1446-1488, yay~nlayan Giov. SORANZO
(Venedik 1915=Monumenti storici pubbl. daha R. Deput. Veneta di storia patria, III.
seri : Chronace e Diarii), S. 149, yine L. PICCIONI, Il riminese Angelo Vadio, maest~o a Cesena, Il Citadino di Cesena, XV, No. 6 (Cesena 1903) den ayr~ bas~m; yine
E. JACOBS : Festschrift für Georg Leyh (1937), S. 20 vd. A. VADIO'n~~ ne sebeple
Istanbul'da kald~~~~meselesi henüz ayd~nlat~lma~a muhtaç bulunmaktad~ r.
117 Münih yazma nüshas~~ c/m 904, BI. ~~ f. üzerinde bulunan ve Hartmann
SCHEDEL taraf~ ndan yaz~lm~~~ olan ba~l~kta ~öyle deniliyor : "Quinti Emilliani
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nus" (*) diye hakk~nda ~ahadette bulunulan Giovanni S tefano
Emilia no 118 ad~nda ba~ka bir humanist ve ~airin, ölü münü bir mersiyesinde terennüm etti~i Fatih Sultan Mehmet'in saray~nda gerçekten
bulunup bulunmad~~~~ve bunun ne zamana rastlad~~~~bugüne kadar
kesin surette sabit olmu~~de~ildir. II. Sultan Mehmet'in Venedik
harbi s~ralar~nda Italyan bilginlerini yan~na getirtmi~~olmas~~ihtimali hemen hemen hiç yok gibidir. Hiç de~ilse ~imdiye kadar herhangi
bir kimse böyle bir ke~ifte bulunmu~~de~ildir. Bütün Do~uya dal budak salm~~, hususiyle Girit'te yerle~mi~~Venedikli ileri gelen bir aileden olan Dr. Lauro Querini'nin Fatih Sultan Mehmet ile münasebetlere giri~mi~~oldu~u da ~üpheli görünmektedir. Çünkü Kandiye'den Papa II. Pius'a gönderildi~i ~~Mart 1464 tarihli muhuras~nda, De Turci Potentia'da, Osmanl~~Padi~ah~~hakk~nda umumi birtak~m tâbirlerin d~~~na ç~kanuyan sözler geçmektedir. Bununla beraber, Ancona'll Ciriaco'nun yak~n dostu olan Lauro Querini'nin, Osmanl~~Imparatorlu~unu en iyi tan~yanlardan biri oldu~u da
kendi raporlanndan aç~kça görülmektedir 118 .
Bu aç~klamalanm~z~ n sonunda Fatih'in saray~nda bulunmu~~
Italyan sanatkârlan 120, hususiyle ressamlar ve bronz üzerinde çal~~an plastik sanatkârlar hakk~nda birkaç söz söylemek gerekiyor. Bu
hususta Matteo dei Pasti 121, Gentile Bellini, Costanzio
Cimb~iatis poete epitaphium in magnu~n Machumetem, Turchorum regem, jamiliarir regis
Turconan, rtalus, christianus. Bu ~iir P. CALVI taraf~ndan verilmemektedir ve anla~~ld~~ma göre hiçbir yerde yaz~larak intikal etmi~~de~ildir. Kar~. N. IORGA, Geschichte der Osmanischen Reiches, II (1909), S. 236, not 3.
* Türk hüldimdann~n yak~n dostu, Italyan, H~ristiyan.
118 Bu Angiolgabr. di S. Maria (------Paolo CALVI) hakk~nda bak: Bibliot~ca
e sit:ona di quei scrittori deha Citti~~come del territorio di Vicenza, III (Vicenza 1775),
S. 54 - 77; yine Ap. ZENO, Lettere, II, (Venedik 1785), S. 356, nr. 190.
112 Dr. Lauro Querini, Pietro Q.'nin o~lu, h~unanist bir terbiye ile yeti~mi~~
mükemmel bir büyük tüccard~. Arnaldo SEGARIZZI, bu adam hakk~nda her halde
bugüne kadar yap~lm~~~olan yegâne ara~t~rmay~~vücude getirmi~tir : Lauro Quirini,
umanista del sec. XV: Memorie deha R. Accademi a di scienze di Torino, II. seri 54. cilt
(Turino 1904), 28 S. N. IORGA, Notes et extraits pour servir ii l'histoire des croissades
au XV~~si~cle, IV (Bükre~~1915), S. 2 I 7-221 de De Turci potenzia'r özet halinde ve gayn kafi olarak cod. lat. cl. XIV. 265, B11. 96 ff., Venedik'teki Biblio Nazionale Marciana yazma nüshas~na göre yay~nlam~~t~r.
120 Bu hususta kar~. bilhassa yukarda not 3 de verilen J. v. KARABACEK'in
yaz~s~.
121 Matteo de' Pasti'nin ba~ar~s~zl~kla neticelenen gönderili~i hakk~nda kar~.
G. SORANZO, Una missione di Sig. Pand. Malatesta a Maometto ~~~ne! 1461 : La Ro-
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da Ferrara 122'ya dair birtak~ m ehliyetli, fakat daha çok ehliyetsiz
kimseler tarafindan kaleme alman yaz~lar~~burada tart~~ma konusu
edecek de~iliz. Gentile Bellini'nin Istanbul saray~na gönderili~i 123
Padi~ah~n iste~i üzerine olmu~tur. Bu, Padi~ah~n, Yeni Saray~n~~
gerçek bir ressama süsletmek arzusu ile izah edilebilir. Büyük bir
ihtimalle Bellini'nin Istanbul'a istenmesi için ilk te~ebbüs Giovanni
Da rio'dan gelmi~tir 124 . Giovanni Dario k~sa bir zaman önce Padi
~ahin yan~nda bulunmu~~ve eski bir tan~d~k s~fatiyle o s~ralarda tamamlanm~~~olanils Yeni Saray~n~ , bugünkü Topkapu Saray~n~~gezme~e
muhakkak surette firsat bulmu~ tu. Bunun üzerine Italya'dan Istanbul'a iyi bir ressam gönderilmesi için te~ebbüse geçmi~ti. Büyük
ustan~n, faaliyetini Topkap~~Saray~ndaki duvar resimlerine teksif
etti~ine muhakkak nazariyle bak~labilir. 1480 y~l~~Kas~m ay~n~n son
günlerinde, yani sanatkar~ n Venedik'e dönü~ünden en çok alt~~hafta
önce tamamlad~~~~me~hur Fatih Portresi, ~üphesiz ki Padi~ah~n Bellini'ye ~smarlad~k' sanat eserleri aras~ nda en önemli bir yer i~gal
etmi~~de~ildir. Yurduna dönmekte olan Gentile Bellini'ye Fatih

magna, VI (1909), S. 43-54 ve S. 93-96; ayn~~ yazar, ayn~~eser, VII (1910), S. 62-64;
ayn~~yazar, Pio Ile la politica italiana ne/la lotta contro i Malat~sti (Padua 1911), S. 272
vd. ve 438; Corr. RICCI, ~~~Terapi° Malat~stiano (Milano 1924), S. 41-44 ve bilhassa
Aug. ~AMPANA, ad~~ geçen eser.
"2 Kar~. ad. VENTURI : Archoio storico dell'arte, IV (Roma 1891), S. 374u3 Kar~. Louis THUASNE, Gentile Bel/ini et Sultan Mohammed IL (Paris 1888),
yine kar~. Corr. RICCI, Gentile Bellini a Constantinopoli : Nuova Antologia, vol. 246,
fasc. 982 (16.XL1912), S. 177 vdd. Gayri kafi: F. GILLES de la TURETTE,
L'Orient et les peintres Venise (Paris 1923), kar~ . bununla birinci derecede E. JACOBS,
Die Mehenun~d-M~dallie des B~rtoldo,: Jahrbuch der Preuss. Kunstsammlung, IIL
(Berlin 1927), S. ~ -17 ve burada verilen bibliyografya.
124 K,r~~bunun hakk~nda yukarda S. 7 vd.
'25 Yeni Saray ad~~verilen bina, 14 y~ll~k bir in~a muddetinden sonra (ba~lanmas~~ Kas~m 1464) H. 883 Ran~azan'~ nda, yani M. Kas~m-Aral~k 1478 de tamamlanm~~t~r. ~üphesiz ki içerisinin donat~lmas~~ve hususiyle duvar resimleri o vakit
henüz tamamlanm~~~de~ildi ve bu i~lerin yap~lmas~~Gentile Bellini'ye emanet olundu.
Kar~. P. GIOVIO ( Jovius), Elogia virorum bellica virtute illustrium (Basel 1575),
S. 166 •
e V~n~tiis Byzantium evocatus pinxerat, quum ibi regiam mu/tü tab~dis rerum
novarum ad oblectationem jocundissimam refersisset. (Venedik'ten Bizans'a ça~r~larak
resimler yapm~~t~ ; kendisi evvelce orada saray~~ çok ho~a gidecek birçok yeni tablolarla doldurm~~~ tu.) Gentile Bellini'ye ihale edilen esas i~, f~rsat dü~tükçe yapt~~~~
tablolar de~il, bu duvar resimleri idi.
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tarafindan Sövalyelik ve Margravlik payelerinin tevcih edildi~i 128
yolundaki ve çok defa ciddiye al~ nan iddia, her türlü esastan mahrum
ve tamamiyle mânas~zd~ r. Bu payelerin imparator tarafindan kendisine verilmi~~oldu~u beratlar~~ile sabit olmad~~~ na göre ressam, ya
zaman~n~n övünme ve ~öhret dü~künlü~ü modas~na uyarak böyle
bir ~ey uydurup ortaya, atm~~t~ r yahut da Osmanl~~ Padi~ah~~sanatkârla böyle bir ~aka yapm~~t~ r. Gerçekten bu gibi payeler, Osmanl~~
Devletinde, tarihini ve müesseselerini sadece sathi olarak tan~yanlar~ n bile bildikleri gibi, hiçbir zaman mevcut olmam~~t~r. Ayn~~
zamanda Floransa'da Bertholdo'n~n atölyesinde Bellini taklid
edilmek suretiyle meydana getirilen Fatih Madalyas~na 127 gelince,
bununla ilgili meseleleri Emil Jacobs çok esasl~~ surette ayd~nlatm~~t~ r. Medici'nin bu hediyesini, sadece, Giuliano dei Medici'nin
Istanbul'a kaçm~~~olan kaatili Bernardo Bandini dei Baroncelli'nin iade edilmesine kar~~l~ k bir ~ükran ifadesi olarak izah etmek
mümkün de~ildir; ayn~~zamanda II. Sultan Mehmet'in Magna Graecia'da, A~a~~-Italya'da fetihler yapmak emelleri ile ilgili olmak gerekmektedir. Bundan ba~ ka bir de Sigismondo Pandolfo Malatesta 128 taraf~ndan 1461 sonbahar~ nda Matteo dei Pasti'nin
kuvveden fiile ç~ kmayan Istanbul'a gönderili~i meselesi vard~r.
Bu mesele hakk~ nda Italyan bilginlerinin çok mükemmel ara~t~rmalar~~elimizdedir. Osmanl~~Padi~ah~, birçok defalar ad~~ geçen ve
Benedetto D ei'nin veliinimeti olan ~ap i~letmeleri müteahhidi Giorlamo Michi el vas~ tasiyle Malatesta'ya mahir bir portre ressam~n~n kendisine gönderilmesi arzusunu ula~t~ rm~~t~. Rimini hükümdan
da 1446 danberi Rimini'de ya~ayan kendi saray sanatkân Matteo
dei Pasti'yi Fatih'e gönderme~e karar vermi~ti. Matteo dei Pasti, Roberto Valturio tarafindan kaleme al~nm~~~Lâtince bir yaz~~129
126 Kar~. bunun hakk~nda etrafl~~izahat, E. JACOBS : jahrbuch der Preuss.
Kunstsammlung, IIL (Berlin 1927), S. 8 vdd. Bu izahat, Osmanl~~ müesseselerinden
biraz anlayan herkesi hayretlere dü~ürecektir. Costanz (i) o da Ferrara da bu gibi
~ereflere nail olmakla övünürdü, kar~. A. VENTURI, ad~~geçen eser.
127 Kar~. yukarda geçen "Die Mehemmed-Medallie des Bartoldo" ba~l~ kl~~ etüt :
jahrbuch der Preuss. Kunstsammlung IIL (Berlin 1927), S. 1 vdd.
128 Kar~
. yukarda not 97 de verilen etütler.
129 Bu yaz~~ tekrar tekrar basilm~~or. Kar~. mesela Nuova Raccolta d'Opusculi
scientifici e filologici, XXXVIII (Venedik 1783),S. 136 vdd.; Et. BALUZE, Miscellaneorum Liber Qi~artus (Paris 1683), S. 136 vdd. (=G. D. MANSI yay~n~, III
(Lucca 1762), S. 113. Kar~. E. JACOBS: Festschr~ft für Georg Leyh (1937), 21, not 3.
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ile birlikte ayn~~ yazar~n o günlerde tamamlam~~~olan "De re militan" 130
adl~~eserini Istanbul'da Padi~aha takdim edecekti. Fakat bu te~ebbüsün gerçekle~mesine Venedik engel olmu~tur. Venedikliler, Matteo dei Pasti'yi Girit'te yakalam~~lar, Valturio'n~n yaz~s~~ ve
anla~~ld~~~na göre bir de Adriyatik memleketleri haritas~~ile birlikte 131
-bunlan corpora delicti (cinayet aletleri) sayarak- mahkeme önüne
ç~karm~~lard~r. Gerçi "Onlar Meclisi" 2 Aralik 1461 de Matteo'mn serbest b~rak~lmas~na karar vermi~, fakat sanatkâr, Mala testa'n~n kendisine verdi~i görevi yerine getirmek için ikinci bir defa daha
te~ebbüse giri~mek hevesini göstermemi~tir 132.
130 Bu eserin ilk bas~m~, Verona 1472 (kar~. Hain 15847), ~stanbul Saray~nda
mevcuttur. Kitab~n buraya ne zaman ve ne suretle getirildi~i bugüne kadar anla~~lmam~~t~r. Kar~. E. JACOBS, Festschr~ft für Georg Leyh (Leipzig 1937), S. 23
vd.; ilk bask~n~n Dresden ve Münih yazmalar~~ile münasebeti hakk~nda Erla RODAKIEWICZ, The editio princeps of Roberto Valturio's "De re militan" in its relations
to the Dresden and Munich ~nanuscripts : Maso Finiguerra, V (Milano 1940), S. 15-82
ve burada verilen bibliyografya.
131 Kar~. Aug. CAMPANA, Una ignota opera di matteo de' Pasti e la sua missione
in Turchia, : Arminum, I (Rirnini 1928), S. 106 vdd. Kar~. G. BENINCASA (?)'n~n
Saray'daki deniz haritas~;
1" Hülciimciarl~~~n~n son y~llar~na do~ru Fatih'in hizmetinde ~imdiye kadar
tan~nmayan birçok Italyan sanatkarlar~~bulunmu~~olsa gerektir. Bu cümleden olmak üzere II. Sultan Mehmet'in 5 ~ubat 1480 tarihli Istanbul'da yaz~lm~~~Islavca
bir vesilcasma i~aret edelim. Burada majstor Pavle, yani maestro Paolo ad~nda birine 84o Venedik Dukas~~tahsis olunmaktad~r. Kar~. Ciro TRUHELKA, Turks
o-slovjenski spomenici DubrovaSce arhive (Sarajevo 1911), S. 57, Nr. 64). Acaba bu
maestro Paolo, Ali, Menaktb-1 Hünerverrin (yay~nlayan Ibnü'l-Emin Mahmut Kemal,
Ist. 1926, S. 68: mastori Pavli) da ad~~geçen ayn~~isimli bir ressam m~d~r meselesi
ara~t~r~lma~a muhtaçt~r. J. von KARABACEK, Abendlaendische Künstler zu Konstantinopel im XVI jahrhdt. (= Wiener Akad. der Wiss., philos. hist. KI. Denkschriften,
LXIL Bd. (Wien 1918), S. 25 vdd.), sözü geçen belgeden haberi olmaks~z~n, Paolo
da Ragusa ad~nda birinden bahsetmektedir (S. 30). Ayn~~~ekilde, ~üphesiz bir Italyan ressam! (musavvir) olan ve hünerli bir Yahudi tabib ile birlikte II. Sultan Mehmet'in saray~nda hizmet gören "Z or zi" (Vened.;=. Zorzo, Giorgio)'n~n kim oldu~unu bulmak laz~m gelmektedir. Onun tav~ r ve hareketlerine telmih olunan
(Zorzilik) bir ~iir, A. Siihey1 Onver taraf~ndan yay~nlanm~~t~r. (Kar~. Fatih külliyesi, Istanbul 1946, S. 248). ~iir ~udur :
Ger dilersen ~ah e~i~inde olas~n muhterem
Ya Yahud ol gel bu mülke ya frenk ol ya acem
Ad~n~~ko, Kabili vü Habili vü Hamidi
Zorzi'likten gafil olma ma'rifetten urma dem.
Bu ~iir, Hac~~Sabri bin El-Hac Hüseyin Efendi ad~nda bir yazar~n Risâletül'Letâif ve hikâyat (H. 1198 - M. 1784 te yaz~lm~~) adl~~ve Raif Yelkenci (Istanbul)
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Fatih'e kitaplann~~ hediye olarak götürme~e te~ebbüs eden
iki Italyan humanisti de daha mesut bir ak~bete u~ram~~~de~illerdir.
Floransa'll Francesco Berlinghieri 133'nin "Geographia" adl~~eserinin bir yazma nushas~~bir müddet önce Saray Kitapl~~~nda 134
bulunmu~tur. Gerçi bu kitab~n iki yerinde italyanca olarak Sultan
Mehmed'e ithaf 134 edildi~ine dair kay~tlar vard~r. Fakat yak~ndan
tetkik edilecek olursa görülecektir ki her iki ithaf yaz~s~~da bu Padi~aha
de~il, bunun o~lu ve ardas~~Sultan Bayezit ad~nad~r. Çünki II. Sultan
Mehmet bu arada vefat etmi~tir. Berlighieri'nin Fatih Sultan
Mehmet için haz~rlad~~~~bu hediye ile ne gibi bir menfaat elde etmek
istedi~i bir muamma olarak kal~yor. En son olarak Giovanni- M ario
Filelfo 136' n~n "Amyris" inden k~saca bahsetmek yerinde olur.
Francesco Filelfo'mn o~lu Ancona'da bulundu~u s~rada bu ~ehirde
oturan Othman di Lillo Ferducci ile temasa gelmi~, bunun
iste~i ve masrafi ile Sultan Fatih için Latince ve dört na~me halinde
4706 beyitten te~ekkül eden bir medhiye yazm~~t~r. Bu eserin bir
tarih kayna~~~olarak de~eri ~üphesiz ki münazaah olmak laz~m gelir. Dördüncü na~mede eserine yeni bir istikamet veren ~air, babas~n~n tam mânasiyle bir o~lu oldu~unu göstererek, Milano Dukas~~
Galeazzo-Maria Sforza'ya hitap ediyor ve onu h~ristiyan hükümdarlarla i~birli~i ederek mü~terek dü~mana kar~~~yürüyüp dü~man~~
geri atma~a te~vik ediyor. ~airin böylece dönmesinden ~u sonuç
ç~kanlabilir : Giovanni-Mario Filelfo, ba~ta Osmanl~~ Padi~ah~~
için yazd~~~~eserini, ne gibi amillerin etkisi alt~nda olursa olsun, Minin hususi kitapl~~~nda bulunan bir eserden al~nm~~t~r. Tabib, Yakup Pa~a (kar~.
F. BABINGER, : Rivista degli Studi Orientali, XXVI, Roma 1951, S. 87-113), yani
Gaeta'll maestro Jacopo olabilir, fakat mutlaka onun olmas~~da ~art de~ildir.
Osmanl~~saray~nda Pers gözdeleri hakk~nda bak : Jos. v. HAMMER, Geschi~hte
des Osman. Reiches, ~~~(Pest 1828), S. 589. Iran% Hamidi ve Divan'~n~n yay~nlanmas~~
(Istanbul 1949) hakk~nda bak Belleten XIV (Ankara 1950), S. 116 vdd.
133 Bunun hakk~nda kar~. E. JACOBS, tur Datierung von Berlinghieri's Geographica, : Gutenberg-Festchrft (Mainz 1925), S. 248 vdd.; yine A. DEISSMANN,
Forschungen und Funde im Serai (1933), S. 106 vdd.
134 Kar~. A. DEISSMANN, S. 105.
135 Kar~. Ayn~~ eser, S. 107-109.
136 Bunu hakk~nda kar~. G. FAVRE, Mdlanges d'histoire littdraire I (Cenevre
1856), S. 7-221. ~iirden baz~~parçalarlaSirlikte. Tam olarak bask~s~, Ph. -A. DETHIER taraf~ndan Monumenta Hist. Hung. XXII a (Budapest 1872 s~ralar~), S. 267495 de verilmi~tir. Cenevre yazma nüshas~n~n bir mikrofilmi (Unicum) yazar~n
elindedir.
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lano dukasma ithaf etme~e karar vermi~~ve bu suretle, babas~n~n
sürekli olarak büyük bir maharede geçimini sa~lamak için faydaland~~~~S fo r za hanedamm kendisi de sömürmek yolunu tutmu~tur.
Osmanl~~Padi~ahnun ~öhretini terennüm etmekle kendini me~hur
yapmak firsabm kaç~rmas~, kaypak ~aire mali menfaatlarnun azalmas~ndan daha az a~~r gelmi~~olsa gerektir. Bu faal ve kazanç pe~inde ko~an valualar müterenniminin, çoktan unutulmu~, sadece bir
yazma olarak intikal etmi~~olan "Amyris"i, gerçekten hazin bir macerad~r !
II. Sultan Mehmet'in yapt~rd~~~~binalar için yan~na getirtti~i
Italyan mimarlarma ve hususiyle tahkimat mühendislerine dair
bu zamana kadar güvenilir bir kayda rastlanmam~~t~r 137 . Padi~ah~n kendisi ve devlet erkâm için Edirne ve Istanbul'da, Istanbul ve
Çanakkale Bo~azlar~nda in~a ettirdi~i birçok saray ve kaleler için
bat~l~~ustalar~n ve bunlar aras~nda Italyan mimarlarnun las da
yard~m~na ba~vurdu~una asla ~üphe edilemez. Ancak bu hususta
bir tek kay~t vard~r. Padi~ah 1466 tarihinde bir Venedik bask~n~ndan korktu~u ve bu endi~e içinde Floransa'h mü~avirleri ve dostlar~~
ile mahremâne görü~tü~ü zaman 1" bunlar, II. Sultan Mehmet'i
"Hakaret Kalesini" (Castello del vitupero) yapma~a te~vik etmi~ler
ve kalenin toplar~m düzenlemi~lerdir.
Fatih'in Istanbul'u ald~~~~zamandanberi onun yan~nda Italyan
1" Hans HOGG, Türkenburgen am Bosporus und Hellespont. Ein Bild frühosmanischen Wehrbaus bis zum Ausgang d~s z. jhdt. (Dresden 1932), bu tahkimat eserlerinde
Avrupa'l~~ustalar~n çal~~m~~~olmalar~~ihtimaline hiç temas edilmemi~tir.
12/8 Türkçe halk a~z~nda bugün bile eski ve mahiyeti bilinemiyen binalar
Ceneviz diye vas~fland~rilmaktadir.
1/19 Kar~. Yukarda S. 130 vd.
140~r~~Gius. Müller, Documenti sulle Relazioni della Citta Toscane coll' Oriente
ilah. (Floransa 1879), S. 494
Fiorentini ordinorono che'l Gran Turcho che di fatto
facessi el chastello del Vitupero; e vi pose o bornbarde grosse, chome e Fiorenthini gli mostrono.
(Floransa'hlar gerçekten Padi~alla istihkar Kal~sini in~a ettirdiler. O da, Floransa'hlarm söylediklerine uyarak 30 büyük top koydu). Bu iddialar~n ~ahidi, ~üphesiz,
Benedetto Dei'dir. Fatih zaman~~kaynaklar~nda s~k s~k ad~~geçen Castello de! Vitupero, hakaret, istihkar, küfür Kalesi tâbirinden anla~~lmas~~gereken mlnar kesin
olarak verebilecek durumda de~ilim. Ba~ka bir yerde, yani Cronaca (Archivio di
Stato, Floransa : ms. 119, Bi. 54 r yazmas~) anda ayn~~Benedetto Dei, Padi~ah tstihkar Kalesi denen Yunan kalesini Bo~azda yapt~r~rken (gran Turcho fecie il
chastello de la Grecia detto el vitupero in sullo stretto 15 (;) braccia), kendisinin
Girit'te bulundu~unu söylemektedir. Kar~. M. PISANI, 96, Z. 8 vd.
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~nimarlanmn çal~~t~klanna dair hemen hemen su götürmez bir ~~ahidimiz vard~r. 4.53 Nisan'~n~n sonunda Istanbul'a kara taraf~ndan
yap~lan mahdut hedefli taarruz gayri kâfi görüldü. Çünki Bizansl~lann liman a~z~na gerdikleri zincir bu taraftan herhangi bir ~ekilde yakla~maya engel oluyordu; iç limana girmek a~~ lamaz bir güclük
gibi görünüyordu. Fakat bir gece içinde makara ve feleng vas~tasiyle
Türk gemileri Dolmabahçe koyundan, Pera tepelerini a~mak suretiyle Haliç'e geçiriliyor ( Niccolo Barbaro'n~n 141 raporuna göre
72 gemi). Uzun zamandanberi bu bulu~un yalmz II. Sultan Mehmet'in bir bulu~u olmay~p Padi~ahm yabanc~~H~ristiyanlardan yard~m gördü~ü ~üphesi mevcuttur. Niccolo Barbaro, raporunun metni kenar~na dü~tü~ü bir kay~tta 142 ~öyle diyordu : "Ii fi insegmf
da un christian" (ona bir H~ristiyan taraf~ndan ö~retildi). Bugüne
kadar çok kullan~lm~~~olan "Istanbul'un ku~at~lmast" adl~~bir eserin
yazan olan Saluzg~~Leonard 143 der ki: "Quam vonitatem puto Venetorum more ex Gardaeae lacu is, qui artificum Teucris patefecit, didicerat"*.
Bu sözlerle Venedik'li mühendislerin çok büyük bir hayranl~k uyand~ran bir marifeti kasd edilmektedir. 1439 ~ubat'~nda Venedik'li
mühendisler, 25 kay~k ve 6 galyondan müte~ekkil bir filoyu önce
Adice ~rma~mdan yukar~ya do~ru ç~kararak, sonra da kara yolu ile
Garda gölüne nakletme~e ve Brescia ~ehrinin zapt~n~~ haz~rlama~a
muvaffak olmu~lard~r 144 . Rahip Vincenzo C o ro n elli (1650-1718) 142
141 Niccolo BARBARO, Giornale deli' assedio di Costantinopoli 1453, yay~nlayan
Enrico CORNET (Viyana 1856), S. 27 vdd. "Ristampto con note critiche et istoriche",
Fil, Ant. DETHIER taraf~ndan: Monumenta Hungariae Historica, II (Irok), vol.
XXII a (Budapest 1872 s~ralar~), S. 751 vdd.
142 Bak bir evvelki not. A. D. MORDTMANN, Belagerung und Eroberung
Constantinopels durch die Türken im jahre 1453 (Stoccarda et Augusta 1858), S. 59 de
~öyle der: Müsbet ~ahadet yok ise de daha büyük bir ihtimal olarak söyliyebiliriz
ki bu projenin gerçekle~mesi için laz~m olan çe~itli malzeme k~smen Galata'da
ya~ayan Cenoval~lar taraf~ndan temin edilmi~tir.
Gy. MORAVSCIK, Bericht des Leonardus Chiensis über den Fail vo Konstantinopel in einer vulgaergriechichen Quelle,: Byz. Zeit schrift cilt XLIV (Monaco 1951),
S. 431 ve 434. Metin: MIGNE, Patrologia Graeca, CLIX Bu bulu~u öyle zannediyorum ki, Türklere if~a eden adam, Venediklilerin Garda gölünde yapt~klar~ndan
ö~renmi~tir.
144 Hadise bütün Venedik tarihçileri taraf~ndan nakledilir, ka~-~ . mesela
H. KRETSCHMAYR, Geschichte von Venedik, II (Gotha 1920), S. 347 ve Rob. CESSI,
Storia deha Republica di Venezia, I (Milano-Messina 1944)' S. 380.
144 Bak Jos. v. HAMMER, Geschichte des Osmanicshen Reiches, I (Pcst
1827), S. 672.
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çok say~da olan eserlerinden birinde benzer ~ekilde Venedik'lilerin
bir makine vas~tasiyle, Brenta kanal~n~n henüz Venedik'e varmam~~~
oldu~u zamanlarda, kara üzerinden gemiler nakl ettiklerini anlatmaktad~ r. Netice olarak Venediklilerin karada gemi yürütmek sanat~nda çok usta olduklar~ndan ~üphe edilemez. Codice Barberino greco 146
i~aretli eserin bilinmiyen yazarma göre II. Sultan Mehmet'e, filosunun bir k~sm~n~~kara yolu ile Galata'mn arkas~ndaki s~rtlar üzerinden geçirerek liman~n bulundu~u deniz bölgesine indirmek fikrini ve ayn~~zamanda bunun uygulanmas~~için gerekli araçlar~~veren
bir Italyan, yani Venedik'li bir mühtedidir. Yazar bu konuda aç~kça 147 Garda gölündeki hâdiseye temas eder. Ne yaz~ k ki bir mühtedi, bir hain ki evvelce bir H~ristiyan, bir Italyan, "prima era un
christiano, un italiano", oldu~u halde, Padi~aha filosunu karadan yürütmek yolunu gösterme~e âmade bulunuyor 148.
Bu yaz~m~zda anlatt~~~m~z vak~alar, sade ve ihtiyatl~~bir ~ekilde
toparlanarak bir araya getirilecek olursa meydana gelecek tablo,,
hiç de a~~r~~ve romantik birtak~ m mülâhazalara yol açacak mahiyette de~ildir. Buna mukabil Italyan nüfuzunun, Istanbul fatihinin
dü~ünü~ üne ve birinci derecede siyasi kararlar~na tesir etti~ini aç~k
olarak göstermektedir. Quatrocento üzerinde çal~~an Italyan bilginleri için Italya ile II. Sultan Mehmet aras~ndaki çe~itli münasebetleri ara~t~rmak, bizim burada uzaktan ve da~l~-ilk, nerdeyse harab
olmu~~ve hemen hemen s~rf bas~lm~~~belgelere dayanarak yapt~~~nuzdan daha esash bir ~ ekilde incelemek, her halde güzel, hem de çok
verimli bir vazife te~kil etmektedir.
1" Yunan halk dili ile yaz~lm~~~olan bu yazma hakk~nda bak: Gy. MORAVSCIK, ayn~~eser, S. 428. G. Th. ZORAS (Atina) ~erhli bir yay~n~n~~yapmak üzeredir. Burada geçen sat~rlar hakk~nda bak: G. Th. ZORAS 'H aywa~ç r'ijç
xoverrav-nyou 7c6Xeu~ ç (xcerâ T1,~~ cht,c 8o-rov 'EXkr~lvtx2~v Pap3ept2~v xd~Smot.AAA •Lijç
P,ceruccor7g fiLPX1ov4x~lç), : `E>Jolv~x) A•g~ol.~ pyEct, III (Atina 1950)' S. 851-862. III
(Atina 1950) S.' 85 ~~- 862.
1" Bak G. Th. ZORAS, sözü geçen sat~rlar, S. 854 : ".. ei~0D« haç
ripvLy&Soç, E~roi) ro
npi~i-roc xpeç•r~oevbç 6noi~~ "~ ove -rotX~ch~oç. xcd eIxe UpeL derc
T611 TrOTOW2W, "C,W Xyova~~Ilc7~~6~toi~~ cl~cepvoiim
rrXeco4./.svot xat M~Cc[37 X0d. Et7TC
ro croukran Meleykr~l 6-re
pc~~vdc g~râcru.)
ckpg&Sa Etç
X4p.~c7~ va 31ç
Fa.Xcer8re •rik ~r6X71ç ilâh."
1" Bak Kostas KAIROPHILAS, Mc-ca9opil ~s?1/40(cov &ek -p8c'ç,: 'Erre-mplç
ETa~ptcg PuCexvrtv~7~v Erroi>86:~ v, VII, (Z') (Atina 1930), S. 46 - 51. adl~~mecmuada.
Burada nakil sisteminin bulucusu olarak Nicolaos Sorbolos adl~~ bir Girit'li
gösterilmektedir. J. v. HAMMER, Geschichte des Os~nanischen Reiches,I (Pest 1827),
S. 533. Hammer eski tarihten de birçok .misaller vererek kara yolu ile bu çe~it
gemi yürütmenin nice nice zamanlar önce yap~lm~~~oldu~unu aç~kça göstermektedir.

