XV. YÜZYILDA VENEDIK CUMHURIYETI'NIN
~ARKTA ÖDEDI~I HARAÇ:LAR
Yazan: MOM~ILO SPREMIÇ
Çeviren: Yrd. Doç. Dr. MAHMUT H. ~AKIRO~LU
Balkan ülkelerinin tümü, do~rudan do~ruya Türk yönetimi alt~ na
girmeden önce Türk Sultan~ na haraç ödemekteydiler. Bu da y~ll~ k bir para
vermek ve yard~mc~~ asker yollamakla gerçekle~irdi. Venedi~in en ince
diplomatik giri~imleri bile harac~ n ödenmesini engelliyemedi. Bundan
dolay~~ XV.yüzy~l~ n ba~lar~ nda Balkan Yar~madas~ nda sahip oldu~u
topraklar için Venedik Cumhuriyeti, Osmanl~lar~ n koydu~u vergileri kabul
etmek zorunda kalm~~t~.
Ara~t~ rmam~z~ n konusu XV. yüzy~lda Venedik Cumhuriyeti'nin sahip
oldu~u topraklar için Sultan'a ödedi~i haraçlard~r. Haraçlar~ n toplam~~
yan~nda ne zaman ödendiklerini bildirmekle yetindik. Nas~l tahsil edildiklerine dair özel bir dikkat göstermedik. Yaln~z Venedi~in, Osmanl~lara
ödeyece~i paray~~kimden sa~lad~~~ na de~inece~iz.
Osmanl~~ Devleti'nin ~ark'da güçlü bir düzeye eri~mesinden sonra,
Venedik Cumhuriyeti iyi ili~kiler zemini arayarak Balkan Yar~madas~ndaki
egemenli~ini sürdürmek ve engelsiz bir ticaret rejimine devam etmeyi
güvence alt~ na almak istedi. 1365 y~l~ nda bile Venedikliler Sultan I.
Murad'dan imtiyazlar elde edebilmek için her ~eyi yapt~lar Bununla
beraber onun 1384 y~l~nda Cenoval~lara kar~~~giri~ti~i mücadeleye askeri
yard~ m iste~ini geri çevirdiler 2 . I. Murad devrinde Balkan topraklar~ na
haraç ödendi~ine dair bir kay~ t yoktur 3. Ondan sonra Osmanl~~ taht~na
Bu makalenin asl~: "I Tributi veneziani net Levante nel XV secolo" Studi Veneziani XIII
(1971). S. 221-251
F.TH I R I ET, R4estes des ddliberations de &Mat de Venise concernant la Romainie, C. ~~1329-1399,
Paris et la Haye, 1958, S. 109. 1368 ve 1376 y~llar~nda da Venedikliler dikkatli davran~yorlar&
THIRIET, op. cit. S. 118, 120, 143. S. LJUB~C, Güney slavlar ile Venedik Cumhuriyeti aras~ndaki
ili~kilere ait belgeler (slavca). c. IV, Zagreb 1874. S..92
2 Venedikliler, daha önce Genova ile yapt~ klar~~ sulh anla~mas~ndan yararlanmak
istediklerinden, Sultana yard~ m edilmemesi gayesi için her bahaneyi gösteriyorlard~.
3 23 Temmuz 1389 tarihini ta~~yan itimatnamede, Venedik Senatosu I. Murad'~~ yegâne
arkada~~oldu~unu elçiye bildiriyordu. LJUBIC, op. cit. IV S. 269-270.
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geçmi~~bulunan I. Bayezid, Balkan Yar~ madas~ nda giri~ti~i büyük fetih
hareketinden dolay~~ devletinin s~ n~rlar~ n~~ Venedi~in sahip oldu~u topraklara dek geni~letmi~ti 4 . Venedik Cumhuriyeti de Balkan topraklar~nda ele
geçirdi~i arazide rahatça ticaret yapabilmek için Sultan I. Bayezid ile
s~ n~ rlar~ n~~ tehdid etmekte olan komutanlar~ na kar~~ n, iyi ili~kilerini
sürdürmek istiyordu. ~~400 y~l~n~ n Temmuz ay~nda, Venedik Senato'su
ald~~~~bir kararla I~kodra bölgesini ya~ma etmekte olan Arnavutluk
komutan~~ ~ahin'e 2.000 dukal~ k y~ll~k harac~~ ödeme~e haz~ r oldu~unu
bildirdi. Bu miktar Venedi~in Arnavutluk topraklar~nda sahip olup ta,
Türkler taraf~ ndan tehdit edilen kentleri için çok a~~r geliyordu.
Bununla beraber Venedikliler harac~ n türk komutana ödenmesi
hususunda gizli görü~melere giri~iyorlard~~5. Elde bulunan kaynaklardan
hiç birisinde do~rudan do~ruya Bayezid'e haraç ödendi~ine dair kay~ t
yoktur.
Osmanl~lar~n ~~ 4o2 y~l~~ yaz mevsiminde Timur'a kar~~~Ankara
civar~ nda yenilmelerinden sonra Bayezid'in o~ullar~~aras~ nda veraset sava~~~
patlak verince, Venedik Cumhuriyeti ba~ta Arnavutluk ve Yunanistan'da
olmak üzere Balkan Yar~ madas~nda durumunu güçlendirme~e ve etkisini
ço~altma~a gayret etti 6 ve hemen Bizans Imparatorlu~u, Cenova Cumhu4 Venedikliler, I. Bayezid'e hediyeler yolluyorlard~. Bu hediyeleri ondan sonraki
sultanlara da yolluyorlard~ . S. ROMANIN,Storia documentata di Venezia, c. 3, Venedik 1885. S.
331 , 332. Genova elçisi Jacobo de Orado, 1401 y~l~n~n Eylül ay~nda ~ark ( = Romania) dan ilgi
çekici haberler getirdi. Bizans Imparatorunun elçisi ile Genova Venediklilerin ki, sultan~ n
annesi ile Bursa'da bir anla~ma imzalam~~lard~. Bu anla~maya göre, Pera ( = Galata) daki
Cenova kolonisi Türk imparatoruna her y~l 5000 perperi ödeyecekti. Bu haraç de~il, bir hediye
kabul edilecekti. Maamafi, bu anla~man~n yürürlü~e girebilmesi ancak I. Bayezid'in nzas~~ ile
mümkündü. N. JORGA, Notes et extraits pour servir a Phistoire des croisades au XVe sikle, c. 1, Paris
1899. S. 112.
S LJUBIC, op. cit, c. IV, S. 427 vd. L. THALLOCZY-C. JIRECEK-E. SUFFLAY; Acta et
diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia, c. II, Vindobonae 1918, n. 647. Notes et extraits c. I
S. ~~ oo vd. Kr~. Istori ja naroda jugoslavije, I, Belgrad 1953 S. 457.
C. MIYATOVIC, Balsic~, Genealoska studija, Glasnik SUD 66 (1886) S. 257 vd.
G. GELCICH, La Zedda e la dinastia dei Balsidi, Spalato 1899 S. 210. Arnavutluk'daki
Venedikli az~nl~ klar çok kötü bir durumda bulunduklar~ ndan Venedik Senato'su 1400 y~l~~
Eylül ay~ nda ihtiyac~~ bulunanlara 2000 ducal~ k bir kredi vermi~ti. Ertesi y~l~ n Ocak ay~nda
I~kodra'dakiler Türklerin ak~nlar~ ndan dolay~~ evlerinin y~ k~ld~~~n~~ ileri sürüp ayn~~ mebla~~~
isteyince ret cevab~~ ald~ lar. Venedik Senato'su ~ahin'e ödedi~i haraca ek olarak her sene
Floransa kuma~~~da ödeyecekdi, Notes et extraits c. I s. ~ oo vd., 104.
6 Ankara Sava~~'ndan sonra türk yüksek gücü alt~ nda bulunan baz~~ Arnavut beyleri
Venedik himayesine girdiler. M. SPREMIC, Harac skenderbarga," Zbornik Filosofskog fakultetu
u Beogradu o-1 (1968) S. 251 vd.
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riyeti ve Rodos ~övalyeleri'nin yapt~~~~gibi, 1403 y~l~ nda Sultan I. Çelebi
Süleyman ile bir andla~ma imzalad~. Bu andla~mada Bodoniç Markisi I.
Giacomo Giorgio (1388- ~~ 4 o)'nun Sultana önceden babas~~ Francesco'nun
ödedi~i gibi y~lda 500 duca haraç ödemesine dair madde vard~~7 . Venedik
kay~tlar~na göre Nak~a adas~ n~n Duca's~~I. Francesco Crispo (1383-1397)
Türklere haraç ödemekte ve ard~l~~ I. Jacobo da devam etmekteydi. Bununla
beraber Türklere ne zamandan beri haraçgüzar olduklar~ na dair kesin bir
tarih bilmiyoruz. Bilinen taraf, y~ll~ k harac~n 200 duka oldu~udur. Zira ~~ 426
y~l~ nda Nak~a adas~~duca's~~ II. Giovanni Crispo ( I 4 ~~ 3-1437) bu kadar para
ödemi~ti 8 .
Venedik Cumhuriyeti Zedda'da III. Bal~a'ya kar~~~çarp~~~ rken 1405
y~l~nda Bar, Budva ve Ülgün kentlerini ele geçirmeyi ba~arm~~, bu esnada da
i~kodra, Drivasto ve S. Sergio'yu da elinde tutmu~ tu. III. Bal~a Türklere
haraç ödemekte oldu~u için, Venedikliler onun elinde bulunan kentlerin
fethini Osmanl~~ Sultan~~ ile beraber düzenledi. Bundan dolay~~ Venedik
Senato'su 1406 y~l~~ ba~lar~nda Francesco Gustiniano'yu elçi olarak
gönderdi. Maksat bu kentler için haraç ödenmemesi ve III. Bal~a'mn
yönetimi alt~ nda bulunmakla birlikte, "Bizim yöneticilerimiz ba~kalar~~ için
kendi kent ve topraklar~ nda asla hiç bir haraç toplamad~ klar~" özrünü ileri
sürüyorlard~. Bununla beraber böyle bir teklif Venedik diplomasisinin
ba~lang~ç noktas~~ say~labilirdi. Venedik Senato'su 9 Giustiniano'ya öngördü~ü biricik çözüm ~ekline göre, Arnavutlukta sahip oldu~u topraklar~ n
harac~~ olarak Osmanl~~Sultan~ na 2000 duca söz vermesine müsaade etti 10.
Haraç sorunu ertesi y~l~n ba~~ nda Giovanni Loredano taraf~ndan kesin
~ekliyle düzenlendi. Loredano daha ba~~nda Osmanl~~ Sultan~ na Venedi~in
önceden arazileri için kimseye haraç ödemedi~ini, ayn~~ zamanda ise
i~kodra, Drivasto, Olgun ve Arnavutluktaki di~er kentler ve Zedda'da y~lda
Haraca kar~~l~ k olarak da
2000 duca ödeme~e haz~ r oldu~unu bildirdi
Venedik, Sultan'dan yukarda ad~~ geçen kentlerin güvenini sa~lama
7 Notes et extraits c. I S. 137. Kr~. W. HEYD, Histoire du Commerce du Levant au Moyen-Age c.
2, Leipzig 1923 S. 268. K.HOPF, Geschichte Griechenlands von Beginn des Mittelalters bis auf unsere
Zeit, Leipzig 1867-1868 S. 70 vd. Harac~ n toplanmas~~ yaln~z N. Jorgada vard~ r.
8 HOPF, op. cit II S. 44
9 LJUB~~C, op. cit c. Vs. 69. Giustiano Sultana ~~000 dukal~ k bir hediye getiriyordu, Notes
et extraits I, S. 150
" LJUBIC, op. cit S. 71-74, Ada Albaniae II No. 795
I' Herhalde Sultana ödenen paran~ n ayn~s~~ yani ~ahin'e ödemekte oldu~u mebla~~n
ayn~s~~ idi. ~ahin'e oldu~u kadar Sultana da ödenmekte olan harac d~~~ nda kuma~~da
gönderiliyordu. LJUBIC, op. cit. VS. 167 vd. Notes et extraits c. 1 S. 169-171.
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ba~lamas~n~~istedi. Venedik Cumhuriyeti bu suretle daha çok III. Bal~a'n~n
ak~nlar~ndan kendisini koruyaca~~n~~ bekliyordu 12 . Loredano, Sultan ile
yapt~~~~andla~mada Arnavutluk için ödedi~i haraç ~~5oo ducaya ç~kacakt~~13 . Böylece Venedik zaten önceki beyler arac~l~~~yla Sultana haraçgüzar
olan topraklar için para ödeme~e ba~lad~. Venedik buna' engel olamad~, zira
Osmanl~~ Padi~ah~~eski haraçgüzarlar~n~ n topraklar~n~n kazanc~n~~yitirmek
istemiyordu. Böylece Venedik, do~rudan Sultan~n haraçgüzar~~ oldu.
Ayn~~ilkeleri izleyerek, Venedik Cumhuriyeti Patras için haraç ödemeyi
kabul etti. Harac~~ da ~~4o8 y~l~~ A~ustos ay~nda Patras ar~öveki Stefano
Zaccaria'dan sa~lad~. Bilhassa haraç yüzünden Sultan~n hiddetini üzerine
çekti 14 . Bunun için de Sultan I. Çelebi Süleyman'a önceden ar~övek
Stefano'nun ödemekte oldu~u haraca devam edece~ini bildirdi". Ayn~~
anda Patrasso podesta ve capitano'suna emir veren Venedik Senato'su 500
duca veya 3000 perperos'a kadar yükselmi~~bulunan harac~n ödenebilmesi
için, paran~ n tahsilini ar~övekin önceden yapt~~~~gibi tebas~ndan al~nmas~n~~
istedi. Bundan ba~ka Venedik Cumhuriyeti paran~n Sultan~n temsilcisine
veya devrin âdetine göre Akaiya prensi arac~l~~~yla teslim edece~ine söz
verdi. Hatta harac~ n Barak veya oradaki ba~ka bir türk komutan~na
önceden ar~övek Stefano'nun yapt~~~~gibi davranmas~ n~~istedi. Ister Sultana
ister komutanlara verilen haraç olsun, düzenli tahsil olunan para,
Patrasl~lar için çok a~~r geliyordu 16 . Maamafi, Loredano genellikle türklere
ödenmekte olan harac~~ kabul etmi~~görünmekle, Pteleone'nin Venedik
Cumhuriyeti'ne ait oldu~unu taahhüt alt~na ald~rm~~t~~17 .
12 LJUBIC, op. cit V, 9~~ vd. Notes et extraits I S.55. THIRIET, op. cit. II S. 66. Loredano I.
Süleyman'a 400 duka tutar~nda bir hediye getiriyordu. Notes et extraits I S. 154 vd.
13 Notes et extraits I S. 169-171. Kr~. V.MAKUSEV Istoriceski ja raziskani ja o Slavjanah ve
Albanü v srednie veka, Varsava 1871, S. 67
14 C. SATHAS, Documents inidits relatifs d l'histoire de la Grke au M~~yen-age I, Paris-LondresAthenes-Leipzig ve Vienne 1883 S. 30. Notes et extraits I. S. 165.
15 Venedik Cumhuriyeti, 1408 anla~mas~na göre 1 May~s 14439 senesine kadar devam
etmesi gereken sulhun Osmanl~~ Sultan~~ tarafindan bozulmas~ndan çekiniyordu. SATHAS op.
cit II S. 216 vd. 1. Süleyman ile yap~lan sulh 1408 senesinde Pietro Zen vas~tas~yla yap~ ld~.
Venedik elçisi bu arada Sultana hediye olarak gizlice 1500 duka ve hediye olarak da 2000 duka
de~erinde gümü~~bir yemek tak~m~~ hediye etti. Zeno'nun bu elçili~i hk. bk. Notes et extraits, I S.
162-164, THIRIET op. cit II S. 78. Kr~. HOPF op. cit II S. 74. ROMANIN op. cit. IV S. 69. J.
ZINKEISEN, Geschichte des Osmanischen Reiches in Europe I S. 457 vd.
16 SATHAS op. cit. S. 28 vd. R.PREDELLI, I libri commemoriali deha Republica di Venezia.
Regesti, III, Venezia 1883 S. 336, Nota et ex. I S. 165
17 THIRIET op. cit II, S. 82
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Lepanto ( = Inebaht~ )da 1407 y~l~n~ n Haziran ay~nda Venedik
yönetimi alt~ na girdikten sonra, Senato buran~ n yönetimini Sultan ile
birlikte düzenlemek istedi. 1409 y~l~ n~n ilkbahar mevsiminde Francesco
Giustiniani arac~l~~~yla ~~ 5oo duca hediye edip onun Lepanto'dan ve di~er
200 duca tutar~ndaki haraçdan vazgeçmesini sa~lad~. Bu giri~imlerde
Venedik Cumhuriyeti harac~~ ~~ oo duca'ya dü~ürttü. Bu da 1410 y~l~ nda
toplam~~ ~~600 duca tutan, ~~ 5oo duca'l~k Arnavutluk ve Patras ile ~~ oo duca
tutar~ ndaki Inebaht~~ harac~~hesaplan~ rken meydana ç~ kt~~ 18 . Inebaht~~ için
haraç toplanmas~~Musa Çelebi ile 141 ~~ y~l~ nda imzalanan andla~mada da
vard~~19 . 1409 y~l~nda Giustiniani Patras için Sultana her y~l 500 duca'n~n
Akaiya prensi 20 tarafindan ödenece~ine dair garanti verdi. Bodoniç markisi
I. Jacobo Giorgio da andla~mada vard~~ ve keza 1408 y~l~nda imza edilende
de ad~~ geçiyor ve y~ll~ k 500 duca tutar~ndaki harac~ n ödenmesinde z~ mnen
bulunuyordu 21 .
Arnavudluk ve Zedda için oldu~u kadar, Giustiniano y~lda Sultana
ödedi~i ~~ 5oo duca tutar~ndaki haraçdan ba~ka, 500 duca da pa~alara
ödemeyi öngörecekti, zira bir y~l önce Giovanni Loredano'nun Türklere
y~lda ikibin alt~ n haraç ödeme olana~~~vard~. Bundan ba~ka Venedik her y~l
~~500 ducay~~ imparatora, Arnavutlukdan ald~~~~kuma~~olarak ödeme~e haz~r
oldu~unu bildirdi. Fakat bu vesileyle Sultana harac~ n bedeli olarak Venedik
Cumhuriyeti'nin oralarda sahip oldu~u yerlerin garantisi sa~lanacakt~~22 .
Do~al olarak Giustiniano'nun en son olarak taahhüt edebilece~i bu miktar,
masraflar~~en alt düzeyde tutabilme çabalar~ ndan ileri geliyordu. Maamafih
giri~imler Venedik Cumhuriyetinin Arnavutluk ve Zedda'daki yerlerini elinde
tutmak için ne kadar önem verdi~ini gösteriyor. Bununla beraber Giustiniano,
Çelebi Süleyman ile 1409 y~l~nda oldukça ba~anl~~ bir anla~ma yapt~. Bu
anla~maya göre Venedik Cumhuriyeti, Arnavutluk ve Zedda için her y~l ~~000
duca verecek, bu paray~~ da o y~l~n A~ustos ay~nda ödeyecekti. Fakat
Arnavutluk ve Zedda'da kurulan ve iki devlet aras~ nda yap~lan anla~mada
da garanti edilen sulhun devam edebilmesi için, yak~ nlar~ndaki türk
komutanlara kar~~n, Sultan~ n da kabulü gerekiyordu: ba~ka Üsküp
kentindeki türk komutan Pasciaito ( = Pa~a Yi~it) olsa bile. Venedik
Notes et extraits I S. 185. THIRIET op. cit II S. 93, LJUBIC op. cit VI S. 102 vd.
Notes et extraits I S. ~~96- ~ gg, 200-202
20 Notes et extraits I. S. 16g-171. HOPF'a göre o zamana kadar Inebaht~~ için ödenmekte
olan haraç 250 duka idi, op. cit II S. 74.
21 Notes et extraits I S. 170 Kr~. HOPF op. cit II S. 74
22 Notes et extraits 1 S. 169-171 LJUBIC op. cit V S. 167 vd.
18

19

MOM~ILO SPREMIÇ- MAHMUT H. ~AKIROOLU

368

Cumhuriyeti'nin Pa~a Yi~it'e y~lda soo duca ödemesinin nedeni budur 23 .
Ayn~~ ~ekilde de, Sultana her y~l ödenmekte olan 1500 duca ikiye
ay~-diyordu: ~~000 duca Sultana, 500 ü de Pa~a Yi~it'e veriliyordu. Bu türk
komutan~n~ n görevinin önemi, Venedik Cumhuriyeti'nin harac~~ !000
ducaya ç~karmas~~örnek gösterilebilir 24. Giustiniano'nun imzalad~~~~
anla~man~ n uygulanabilmesi için, Venedik Senato'su I~kodra'daki komutan~na verdi~i emirde, Pa~a Yi~it'e y~ll~k harac~n yar~s~~olan 250 ducay~~
ödemisini emretmi~ ti. Bu suretle Venedik Senato'su, esküp'teki türk
komutan~na saptanm~~~y~ll~k 500 ducal~k harac~n düzenli ödeme olana~~n~~
ispat ediyordu 25.
Bu süre esnas~ nda Venedikliler Zaboj ana topraklar~n~~Bal~alardan
Elena'ya terk etmeyi reddettiler. Bu topraklar~~yitirirlerse, Sultana ödemeleri
gerekli harac~~toplayamayacaklanm zannediyorlard~~26 . Zabojana topraklar~n~n emniyeti için Pa~a Yi~it'e her y~l ödemeye söz verdikleri 500 ducaya ek
olarak 200 duca daha bir komisyon ödemeyi, bunun yan~nda Sultana da
vaad ettiklerinden 500 duca daha fazla ödeyebileceklerini bildirdiler 27 .
Yararland~~~= kaynaklar~n hiç birinde Venedi~in bu paray~~ödedi~ine
dair kay~t bulunmuyorsa da, bunun yan~nda bir aydan k~sa bir zaman sonra
Sultan~n ve Pa~a Yi~it'in temsilcileri sayesinde Arnavutlukta sulh ilan
edildi 28 . Türklere ödemekte olduklar~~haraçdan dolay~d~r ki, Balkan
Yar~madas~ndaki topraklar ile Arnavutluk ve Zedda'daki topraklar~n~~
koruyabilmek için Türk Sultan~ ndan vekomutanlanndan topraklar~n~n
garanti alt~na al~nmas~n~~bekliyorlard~~29 .
Y~ld~r~m Bayezid'in o~ullar~~aras~nda patlak veren veraset harpleri
yüzünden 14.10 y~l~n~n yaz aylar~nda düzenli ödenmekte olan harac~n ne
olaca~~na dair tereddüdler uyand~. Bundan dolay~d~r ki Istanbul'daki
Bailo'nun karac~~Çelebi Süleyman'a vermesi engellendi ve Türkiyenin
Avrupa topraklar~na sahip olup olmad~~~n~n ara~t~r~lmas~~emredildi. Ancak
LJUBIC op. cit VI S. 56 Kg. I. Bozic, Dohohak carski, Beograd 1956, S. 61, 62
haraçdan ayr~~
LJUBIC op. cit V S. 147-149, 151, 160-162. Tabiidir ki, Pa~a
olarak hediyeleri de muntazaman gönderiliyordu, LJUBIC op dt V.S. 147-149
25 IJUBIC op. cit VI S. 14 Kg. GELCICH op. cit S. 267, 268
26 LJUBIC op. cit VI S. 30, 31
27 NOMS et extraits I S. 174 vd.
28 Notes et extraits I S. 176 Kr~. GELCICH op. cit S. 268
29 Venedik Senato'sundan ald~~~~emir üzerine i~kodra'daki Venedik capitano'su Benedetto
Contareno 1410 senesinin Mart ay~nda y~ll~k harçl~~~n~~gönderdi yeni Pa~a Yi~it'e ba~vurarak
III. Bal~a ve Elena'mn art~k Venedi~e ait yerleri rahats~z etn~emesinin sa~lanmas~n~~istemi~ti.
LJUBIC op. cit VI S. 63
23

24
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bu gerçek olursa haraç verilecek ayr~ca bu toplamdan 508 duca ve 13
grossi'ye tekabül eden 17.800 akçelik bir bölüm, türk korsanlar~n Nicolo
Bembo'nun gemisine yapt~~~~hücum nedeniyle kesilecekti 30. Harac~n geri
kalan k~sm~~ ~~091 duca ve ~~o grossi ediyordu ki, bunun da Arnavutluk, Patras
ve Inebaht~~için Sultana ödenen bir para oldu~u, bunun yaratt~~~~anlam da,
haraç toplam~n~n ~~600 ducaya ç~kt~~~~31 : s~ras~yla ~~000 duca Arnavutluk,
500 duca Patras ve ~~oo duca Inebaht~~içindi. ödenen miktar bir y~l önceki,
yani 1409 y~l~ nda ödenen toplam kadard~. Istanbul'daki Bailo, Çelebi
Süleyman'~n gücünü yitirmekte oldu~unu anlay~nca, elindeki paray~~
vermeyip saklad~. Bu tutumundan dolay~, Çelebi Süleyman'~n ölümünden
sonra, 1411 y~l~~ba~lar~nda Venedik Cumhuriyeti taraf~ndan takdir edildi ve
ayn~~ y~l~n Nisan ay~nda Venedik Senato'su haraç için ayr~lan paradan ~~oo
duca ay~r~p Tana ( = Azak) konsolosu Andrea Contarini'ye ödemesini
emretti 32 .
141 1 y~l~n~n ilkbahar mevsiminde Venedik, Avrupa Türkiye'sinin yeni
Sultan~~Musa Çelebi ile kendi ili~kilerini düzene koyma~a giri~ti. Zaten o
zaman da hediyeler yollan~yorsa da, para yoklu~u bahane edilerek herhangi
bir haraç ödemekten kaçm~yordu 33 . Venedik Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki veraset haraplerinden yararlanarak haraç ödememesi olumlu bir -onuç
getirmedi. 1411 y~l~n~n yaz aylar~nda Musa Çelebi ile yap~lan anla~mada,
önceden oldu~u gibi ~~000 duca Arnavutluk, 500 duca Patras için, ~~oo duca
da Inebaht~~için ödeme~e yükümlü tutuluyordu. Var~lan anla~maya göre
paran~n ödenmesi her y~l~n A~ustos ay~nda gerçekle~ecek ve Arnavutluk ile
Inebaht~'mn harac~~Istanbul'daki Bailo arac~l~~~~ile Patras harac~~ise Acaia
prensi arac~l~~~~ile ödenecekti. Ayn~~anla~n;laya göre Bodaniç markisi de 500
duca ile haraca dahil edilecekti. Venedik Cumhuriyeti ad~na anla~may~~
imzalayan Giacomo Trevisano hemen ii oo duca tutar~ ndaki Arnavutluk ve
Inebaht~~harac~n~~ödedi 34 . Harac~n tutar~~ ~~4.09 y~l~nda Francesco Giustinia30 THIRIET op. cit II S. 93. Notes et extraits I S. 185. O devirde Venediklilerin yapt~~~~bir
hesaba göre, ~~ duka 35 akçe kadard~. THIRIET, op cit II, S. 93
31 LJUBIC op. cit VI. S. 102, 103
32 Notes et extraits I S. 191-193, 194 vd. Azak konsolosu eline geçen paray~~ ta~tan kaleler ve
baz~~ binalar yap~m~na kulland~.
33 Notes et extraits I. S. 194-195. THIRIET op. cit II S. 98. 1411 senesi Nisan ay~ nda
Istanbul'daki Bailo'ya verilen talimatda Musa Çelebi'ye verilecek hediyenin 8o- ~~ oo perperi
aras~nda olmas~~bildirildi. Yaln~z bir ay sonra Venedikliler Musa Celebi'ye '000 dukal~k bir
hediye yollad~lar. Notes et extraits I S. 195.
34 PREDELLI op. cit III S. 354 (n. 137), S. 355 (n. 140) G.THOMAS, Diplomatarium
Venelo-Levantinum II Venedik 1899, S. 302-304. Notes et extraits I S. 200-202. Kr~. G.
HERZBERG, Geschichte Griechenlands seit dem Absterben des antiken Lebens bis zur Gegenwart, II,
Belleten C. XLVII, 24
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ni'nin saptad~~~~miktarda kald~ . Venedik Cumhuriyeti bu tutara raz~~
oldu~undan Giacomo Trevisano gelirken Giustiniano da imzalad~~~~
anla~may~~ getirmi~ ti. Bu s~ rada Venedik Senato'su Trevisano'ya herhangi
etkili bir türk pa~as~ n~, örne~in Rumeli Beylerbeyisine ~ oo duca kadar y~ll~ k
bir para vaad etmesine izin vermi~ti. Teselya yöneticisi Evrenos Bey'e ise,
Sultana yak~ nl~~~~ve güçlülü~ü nedeniyle 200 duca öngörülüyordu 35. Musa
Çelebi ile yap~lan anla~mada Venediklilerin, Osmanl~lar~ n ileri gelen
yöneticilerine bu tutar~~ ödeyip ödemediklerine dair bir kay~ t yoktur.
Olumsuz bir yan~ ttan çok olumlu olana yatk~n~z. Bununla beraber bu
tutarlar Sultan ile yap~lan anla~mada bulunmamakta ve varl~~~ na dair
~üpheler uyanmaktad~ r. Kald~~ ki Sultan bunu bilmiyordu 36. Anla~may~~
imzalamadan önce Venedik Senato'su Pteleo'nun harac~~ ödememesini
aç~ kça bildirdi ve almay~~ da ba~ard~: sonucunda da Musa Çelebi ile yap~lan
anla~man~ n hiç bir yerinde zorla para ödenmesine dair bir kay~ t bulunmamaktad~ r 37. Di~er taraftan Pteleo zaten Türklere haraç öderdi, 1408 y~l~nda
edinilen sonuca göre, Sultan harac~n ödenmesine devam edilmesini istemi~ti.
Çünkü bir kez o ~atoda para alm~~t~. O zaman da Venedikliler e~er önceden
haraç verilmi~~ise gene ödeme~e devam edeceklerini bildirdiler 38. Bununla
beraber elimizdeki belgelerden Pteleo'dan harac~ n ne ödendi~ine ne de
topland~~~ na dair sonuç ç~ kar~lam~ yor. Gerçek olan tarafi Venedik Cumhuriyeti'ni, 1411 y~l~nda art~ k böyle bir yükümlülü~ü bulunmuyordu.
1411 y~l~ nda Venedikliler Pa~a Yi~it'e 500 ducay~~ düzenli olarak
ödeme~e haz~ r olduklar~ n~~ bildirdiler. Yaln~z Üsküp kentinde bir daha
görev almamas~~ durumunda, ard~l~ ndan y~lda 200 ile 300 duca aras~ nda bir
para alabilecekti 39.
Gotha 1877 S. 425. I. BOZIG, Dubrovnik i Turska u .VIV i XV ( XIV ve XV astrlarda Raguza ve
Türkiye). Belgrad 1952 S. 36. Bu vesileyle Osmanl~~ Sultam, Venediklilerin Arnavutlukda
Oldu~u kadar Romania'daki Venedik topraklar~n~~ tan~d~: Koron, Modon, Negroponte
[E~riboz], Ptleo, Argo, Nauplia, Inebaht~, Tino, Micono. Di~er taraftan Venedikliler küçük
haraçlar~~ ödiyerek, Gelibolu civar~nda vatanda~lar~n~n u~rad~~~~zarar~~ giderme~e kalk~~ t~lar
SATHAS op. cit II, S. 262 vd.
33

Notes et extraits 15. 196-199

Venedikliler Musa Çelebi ile anla~may~~ imzalamadan önce '000 duka yerine bir sene
önce ödendi~i kadar yani 1090 duka istiyece~ini tahmin ettiklerinden haz~rl~ k yapt~klar~n~~
kaydetmek enteresand~r. Yaln~z o zaman azalt~lm~~~ harac~n tutar~, u~ran~lan zarar~n
kapat~lmas~~için Nicol6 Bembo'ya ödenen mebla~~olabilirdi; THIRIET op. cit II S. 93 Notes et
extraits I. S. 185
36

38

Notes et extraits I S. 196-199
SATHAS op. cit I S. 32

39

Notes el extraits 1 S. 196-199
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1411 y~l~~anla~mas~n~n olanaklar~n~~gözönünde tutan Venedik Senato'su, Istanbul'daki Bailo'nun Arnavutluk ve Inebaht~~harac~~olarak Musa
Çelebi'ye 1412 y~l~~A~ustos ay~nda ~~~~oo duca ödemesini emretti". Ayn~~
olanak 1413 y~l~nda da gösterildi: yaln~z bu kez para 1413 y~l~~ A~ustos
ay~nda bizzat Musa Çelebi'ye verilemedi, zira haraç getirildi~i zaman o
ölmü~~bulunuyordu. 1413 y~l~nda Venedikliler Musa Çelebi'den Arnavutluk harac~~için olanak çerçevesinde bir indirim, her durumda yar~~yar~ya bir
indirim isteme~e haz~rlan~yorlar& Bu ba~vurular~na da neden olarak III.
Bal~a ile yapt~klar~~sulh anla~mas~n~n yap~lmas~~ s~ras~nda yani bir y~l önce
1412 y~l~nda Bar, Antivari ve elgün'ü yitirdiklerini öne sürmü~lerdi. Bu
kentlerin ödeme~e yükümlü olduklan para ile di~er kolonilerden sa~lanan
paralar ile Arnavutlu~un harac~n~n bütününü topluyorlard~~
1413 y~l~nda I. Çelebi Mehmed'in Osmanl~~taht~na ç~kmas~~üzerine
taht kavgas~na son verildi~i için Venedik Cumhuriyeti onunla bir an önce
bir anla~ma yolu arad~. Kald~~ki Venedik taht kavgalan s~ras~nda, Ankara
Sava~~ndan 1413 tarihine gelinceye dek yani Türkiye'de merkezi bir güç
bulunmad~~~n~n belirlendi~i bir sürede, Sultana harac~n~~ödeme~e ba~lad~.
Maddelerin sertli~inden dolay~ , Balkan Yar~madas~nda yeni topraklara
sahip olan Venedik, buralar~n eski yöneticilerinden türk sultan~na verilmek
üzere para alma~a mecbur kald~. Harac~n bütün yükünün kolonilerdeki
vatanda~lar~n s~rt~nda bulunmas~na kar~~n, o zamandan itibaren Venedik
Cumhuriyetini Osmanl~~sultan~n~n bir haraçgüzar~~olarak kabul edebiliriz.
1414 y~l~nda yeni sultan ile bir anla~ma yapan Venedik, haraç
ödenmesini durdurmak istedi. Arnavutlukda sahip oldu~u topraklar~n
kar~~la~t~nlmas~~durumunda, mazeret olarak buralarda sulh ve süldmun
hakim oldu~unu ileri sürdü. Bu da sapt~yor ki, Venedik Cumhuriyetinin
harac~n ödenmesini Sultan~n bu topraklarda sulhu sa~lama~a arac~~
olmas~nda görüyordu.
Sonra da Patras'~n ar~öveke teslimi konu~uldu~undan Venedi~in bir
haraç ödeme zorunlulu~u olmad~~~n~~ileri sürüyorlard~ . Inebaht~~ için
ödenen haraç çok az oldu~undan bahsi bile geçmiyordu. Buna kar~~n
Istanbul'daki Bailo Francesco Foscarini (Venedik Cumhuriyeti bunun
40 Türkiye'de devam etmekte olan mücadelelerden dolay~, Venedik Senato'su Sultan'a
paray~~ ödemekte olan Fantino Viario'ya ancak Musa Çelebi tahta' ç~ kt~ktan sonra paray~~
ödemesini tavsiye etti. Ayn~~zamanda Türklerin Venediklilere sebebiyet verdikleri zararlar~ n
önlenmesi için paran~n hepsini vermeyip biraz da para kesmesini istediler. THIRIET op. cit Il
S. lo8, .Notes et extraits I S. zog vd.
41 Notes et extraits 1 S. 214 vd.
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arac~l~~~ yla Osmanl~larla haberle~iyordu) Venedik Senatosundan ald ~~~~
müsaade ile, en son varsay~ m olarak Arnavutlu~a dair bir haraç ödeyecekti.
Bu durumda ise, Sultan'a Venedi~in buralarda baz~~ topraklar yitirdi~ini
haber verecekti. Bu varsay~ m çerçevesinde Foscarini'nin önceki toplamadan
sa~lad~~~~para ile harac~~ ödemi~~olmas~~ ihtimali vard~ r. Sarfetti~i 1500
ducadan 400 ü Sultan'a ve adamlar~ na verilen hediyeye aitti 42 . Onun için
geri kalan ~~~~oo duca ise Venedik Cumhuriyetinin Istanbul Bailo'su arac~l~~~~
ile ödedi~i haraç olabilirdi.
I. Çelebi Mehmed'in tahta geçmesinden hemen sonra var~lan
anla~mada haraç sorunu tam olarak saptanamam~~~hatta kesin bir çözüm
bile bulunamam~~t~ . En önemli engel Arnavutluk için istenen haraçt~.
Israrla üzerinde durdu~u husus da Venedik Cumhuriyeti III. Bal~a ile
imzalam~~~oldu~u sulh anla~mas~ nda Bar, Budva ve ülgün'ü 141 2 tarihinde
terk etti~ini bundan dolay~~ da Arnavutluk'daki topraklar~~ için ödemekte
oldu~u harac~~ azaltmay~, yani y~ll~k !000 ducay~~ art~ k ödemek istemedi~ini
bildiriyordu. 1415 y~l~~ esnas~ nda Osmanl~~ Sultan~~ ile anla~ma zemini
arayan Venedik Cumhuriyeti 43 ertesi y~l Delfino Venier arac~l~~~~ile bir
anla~ma yapt~~44 . Bu anla~mada haraç sorunu ele al~ nmad~~~~için vazgeçildi~i anla~~l~yor 45. Venier'in Arnavutlukdaki topraklar için ödenen haraçla
ilgili izin üzerine Türkiye'ye ödemesi gereken borcu bir defada ödeyerek
anla~may~~ yapt~~~~bir gerçektir 46 . Anla~~ld~~~ na göre Venedik Cumhuriyeti
bu vesileyle belki harac~~ödemi~ti fakat kesin bir ödeme kabul etmedi~i için
anla~maya koydurmam~~t~. Venedi~in diplomatik çabalar~~ 1417 ve 1418
y~llar~ nda da da devam etti. Art~ k haraç sorununun Sultan ile Istanbul
Bailo'su Bertuccio Diedo ile 1419 y~l~ n~n sonbahannda yapt~~~~bir anla~mada
düzene girmesini istediler 47. Var~lan sonuca göre Inebahn için verilen
42 Notes et extraits I S. 219, 220. THIRIET op. cit II S. 125, ~~26. Kr~. HOPF, op. cit. II S. 7577. Venedik Senato'su 1414 senesi May~s ay~ ndan beri Sultan ile giri~ti~i anla~ma zeminini
bütün yaz devam ettirdi ve anla~may~~ ayn~~senenin Ekim ay~ nda tamamlad~, Notes et extraits I S.
218. THIRIET op cit. II S. 122. Kr~. H.KRETSCHMAYR, Geschichte von Venedig, II Gotha
1920 S. 277
43 Notes et extraits I S. 233, 234
44 _Vales et extraits I S. 245-257. TH IR IET op. cit. II. S. ~~ 42 vd. LJUBIC op. cit VII S. 218.
Kr~. ZINKEISEN op. cit I S. 465. HOPF op. cit II S. 75-77. Herzberg op. cit II S. 436-438
45 Notes et extraits I S. 293-295
46 Bu vesileyle Venier 500 dukay~~ hediye almak ve da~~ tmak için Osmanl~lar nezdinde
iken harcam~~, halbuki esirlerin kurtar~ lmas~~ için !000 duka verebilirdi. Notes et extrarts I S. 245-

247
47 PREDELLI, op. cit, IV S. 17 (n. 25) THOMAS, op. cit II S. 318, Notes et extraits I S.
295-299, Kr~. ROMAN~ N op. cit IV S. 75, KRETSCHMAYR, op. cit II S. 277. GELCICH, op.
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haraç ~~ oo duca olarak kalacak, Arnavutluktaki topraklar için ve bilhassa
I~kodra, Drivasto ve Le~~için saptanan y~ll~ k yaln~z 200 ducay~~her kent için
/ 3 kadar~ n~~ödeyecekti. Bu suretle Venedik Cumhuriyeti yitirdi~i her kent
için kalan 2 3'lük k~sm~~ ödeyecekti. Böylece Arnavutluk için ödenen haraç
200 duca olarak saptanm~~~oluyordu. Zaten daha anla~man~n tasdiki
s~ ras~ nda III. Bal~an~ n bizzat Drivasto'yu i~gal etmesinden dolay~~ Venedik
Cumhuriyeti harac~ n 2 / 3 ünün ödemeye raz~~ oldu~unu ve kentin
yitirilmesini tan~mad~~~ n~~ bildirdi. Bu vesileyle de Venedik Cumhuriyeti,
Osmanl~~ Sultan~ ndan harac~ n ödenmesi s~ ras~ nda garanti sözü alm~~t~.
Istanbul Bailo'su arac~l~~~~ile ödenmekte olan haraç A~ustos ay~~yerine Eylül
ay~~içerisinde ödenecek ti.
Venedi~in bütün muhalefetine kar~~ n 1419 y~l~na dek Arnavutluk için
ödenen harac~ n tutar~~ !000 duca olarak saptand~~ ve bundan dolay~~ da
Osmanl~~ Sultan~~o y~l imzalanacak anla~madan önce t 100 duca tutar~ndaki
Arnavutluk ve Inebaht~~ harac~ n~~ istedi 48. Venedikliler bu ko~ulu kabul
etmek için, Sultan~ n önceleri ellerinde bulunan ~imdi ise III. Bal~an~n
i~galine dü~mü~~kentleri hakk~ nda garanti istediler 49. Gerçekde Venedik
Cumhuriyeti, III. Bal~a'n~n bu topraklar~~ terk etmiyece~ini bildi~inden
dolay~~diplomatik bir manevraya giri~mi~ti. Osmanl~~ Sultan~na yap~lan ilk
giri~imler esnas~ nda Venedik Cumhuriyeti, Arnavutluk için ödemekte
oldu~u harac~~ 100 ducaya indirilmesinde ~srar etti 8°. Bu giri~imler
esnas~nda iki kat daha fazla bir ödemeye raz~~oldu ki, bu da büyük bir olaya
neden oldu.
I. Çelebi Mehmed ile giri~imlerini sürdürdükleri esnada, Venedik
Cumhuriyeti Arnavutlukta sahip oldu~u topraklara kom~u olan türk
komutanlar ile iyi ili~ kilerini sürdürmek istiyorlard~ . Bunu da
gerçekle~tirmek için ya haraç ya bah~i~~veya harçl~ k yerine geçecek y~ll~ k bir
para ödemeyi vaad etmeleri gerekiyordu. t 414 y~ l~ n~ n ba~lar~ nda Pa~a Yi~it
Arnavutlu~u talan etme~e ba~lad~~~ ndan Venedik Senatosu onunla bir
anla~maya giri~me~e ve y~lda hiç de~ilse 300 ducal~ k bir harçl~k ödeme~e
cit S. 323. J. RADONJIC, Znpadna Evropu i balkanski narodi prema Turctma u prvoj polovini XV veka
(XV. asr~ n ilk yar~s~nda "Türklere kar~~~Bat~~ Avrupa ve Balkan ülkeleri), Nov~~ Sad 1905, S. 41
48 LJUBIC, op. cit. VII S. 289 vd.
49 LJUBIC, op. cit. VII S. 289 vd.
59 THIRIET op. cil. II S. 176, 177. Betruccio Diedo'ya Sultan ile görü~ece~i konular için
verilen talimat hk. bk: THIRIET, op. cit II S. 153, 168, 176, 177, Xotes et extraits I. S. 262, 263,
280, 292-295, LJUBIC, op. cit. VII S. 263. Kr~. ROMAN~N, op. cit. IV S. 75. Diedo
beraberinde 400 dukal~ k bir hediye götürüyordu.
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haz~r bulunuyordu 51 . Fakat gerçekte 500 ducaya raz~~oldu. Ertesi y~l Pa~a
Yi~it öldü~ü zaman o~lu önceden babas~na ödenmi~~bulunan 500 ducan~n
~imdi kendisine verilmesini istedi. Eski I~kodra rettore'si Paolo Quirino'nun
tavsiyelerine uyan Venedik Senatosu Pa~a Yi~it'in o~luna y~ll~k ~~oo duca
ödeme~e raz~~oldu. Kalan paray~~her bir komutana ~~oo duca olmak üzere
pay etmeyi, böylece para almad~klar~~ için III. Bal~a'n~n yard~m~na
ko~mamalar~n~~sa~lamak istedi 52 . Pa~a Yi~it'e ödenmekte olan para daha
küçük parçalara ayr~ld~.
Kroya beyi Niketa Topiya öldü~ü zaman, ~~415 y~l~nda kent Türklerin
eline geçti. Venedikliler memleketin içinden Draç kentine dek uzanmakta
olan ticaret yolunun tehlikeye dü~memesi için, önceden Topiyaya ödenmekte olan y~ll~k 200 duca tutar~ndaki harçl~~~~~imdi Kroyan~n yeni sahibi Ömer
Bey'e ödeme~e haz~r bulunuyorlard~~53. Ertesi y~l Venedik Senatosu, yeni
H~rvatistan komutan~n~n öncülünün ald~~~~harçl~~~n kendisine ödenmesine
dair yapm~~~oldu~u ba~vuruyu kabul etti 54 . Burada kasd edilen Balaban
Bey'dir ki, Venedi~in y~lda 200 duca harçl~ k vermesini kabul ediyordu".
Venedik Senatosu 1426 y~l~ nda paran~n Balaban Bey'in ard~l~~Ishak'a
ödenmesine devam etti~i gibi 58 , sonradan gelene~e göre Evrenos Bey'e 57 ve
1429 tarihinde de o~lu Ali Bey'e ödeme yapt~~58 . Bunlar da 1432 y~l~ nda
paran~n henüz gelmesini protesto ederek, bunun Venedik Cumhuriyeti ile
Türkler aras~nda vaktiyle var~lan anla~maya ayk~r~~oldu~unu bildirdiler.
Anla~~ld~~~na göre, Venedik art~k bu paray~~ veremiyecek ve bunu da
Sultana yazmay~~ve paray~~da "yaln~z bu kez" Ali Bey'e 200 duca ödeme~e

5~~Notes et extraits, I S. 217, 218
Notes et extraits I, S. 228, 229.
53 Notes et extraits I, S. 227, 231. Kr~. V. MAKU~EV, op. cit S. 76. K. J1RECEK, Istorija
Srba (S~rb tarihi), I, Beograd 1952, S. 347, Draç ~ehri 1415 senesinde Eylül ay~~zarfinda bir
gurup türk ya~mac~lar~~kurtulabilmek için 400 duka ödedi. Notes et extraits I S. 235 n. 3
54 Notes et extraits 1, S. 249
55 V. MAKUSEV, op. cit S. 76
56 Notes et extraits I S. 423, 424. ~shak ile bir anla~ma yapabilmek için Venedikliler 600
duca verdiler ve bu paray~~ da ~~kodra ve Le§ kentlerinden toplad~lar (~shak'~n ayn~~ ki~i olup
olmad~~~n~~bilmiyoruz). Venedik Senatosu'nun emri üzerine para onlara 1430 y~l~~ A~ustos
ay~nda ödendi. Bu örnek bize gösteriyor ki, bu kentlerdeki ahali yaln~z Türklere y~ll~k harac~~
ödemekle kalm~yor, fakat ayn~~zamanda Türk komutanlardan hangisi sulhu sa~l~yorsa ödenen
paray~~da topluyorlard~. N. Jorga'n~n 66 diye kaydetti~i rakam herhalde bir matbaa hatas~~ idi,
I S. 525 "Ducatis sexcentis sexaginta"
37 V. MAKUSEV, op. cit S. 76
58 Notes et extraits 1 S. 499, 500
52
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karar verdi 59 . Bundan anla~~ld~~~ na göre Venedik Cumhuriyeti Niketa
Topiyan~ n ölümünden sonra yani 1415 den 1432 y~l~na dek, y~ll~ k harçl~~~~
düzenli olarak H~ rvatistandaki türk komutanlara ve s~n~ rlar~ na yak~n
bulunanlara ödemekteydi. Türk komutan Hamza Bey, i~kodra kentinden
bir defaya mahsus 300 duca tutar~ nda bir hediye ald~ ktan sonra 1417 y~l~nda
her y~l ödenmek üzere 300 ducal~k harçl~k istedi. Venedik Senatosu böyle bir
ödemeye kar~~~olmakla beraber • bu hediyenin verilmekte olan y~ll~k
harçl~klardan biri say~lmas~ na da izin verdi. Kar~~l~~~ nda da Hamza Bey
selefi Pa~a Yi~it gibi Venedi~in Arnavutlukta sahip oldu~u yerleri
koruyaca~~na 6° dair yaz~l~~ and verdi.
Venedik böylece türk komutanlara rü~vet vermek suretiyle yaln~z kendi
topraklar~ nda sulhu devam ettirmek ile kalmay~p, ayn~~ zamanda yitirdi~i
eski topraklar~n~~ tekrar elde etmek istiyordu. III. Bal~a, Drivastoyu i~gal
etti~i zaman Venedik, Üsküp kentindeki türk komutan~na ~~419 y~l~~ Haziran
ay~nda ba~vurup Zedda beyinin askerlerinin topraklar~ndan ç~kar~lmas~n~~
istedi. Bu vesileyle, önceleri III. Bal~adan ald~klar~~gibi, Türk'e 5000 duca ve
y~ll~k bah~i~~olarak da '000 duca hediye etti 61 .
1419 y~l~nda Papa'n~n arac~l~~~~ile, Venedik Cumhuriyeti Patras
ar~öveki Stefano'ya verilmesine raz~~oldu ki, oda hiç ~üphesiz y~ll~k 500 duca
tutar~ndaki harac~~ Osmanl~~ Sultan~na ödeme~e devam etti 62 .
Bir Venedik vatanda~~~olan Bodoniç Markisi Nicolö Giorgio (14101436), Venedik Cumhuriyetinin 1411 y~l~nda Türk Sultan~~ ile yapt~~~~
anla~maya göre y~ll~k 500 duka tutar~ ndaki harac~~ödemekteydi. Bununlaberaber Türkler Bodoniç'i 141 ~~senesinde ele geçirdiler ve Nicoloyu esir
ederek, Jedreneye götürdüler. Venedikliler, vatanda~lar~n~~ ancak 1416
y~l~nda tutsakl~ ktan kurtarabildiler. Sonradan Bodoniç türk ak~nlar~~
yüzünden y~k~ma u~ray~ nca, tekrar onarma olanaklar~ ndan yoksun bulu59 Notes et extraits I S. 553, 554
60 Notes et extraits I S. 270, Ayn~~ y~l yani 1417'de Türkler Avlonya dü~esi Rudjina'n~n
topraklar~ n~~ ellerine geçirdiler. Dü~es bir Venedik vatanda~~~oldu~u için, Venedik Cumhuriyeti
1418 y~l~n~ n yaz mevsiminde, Istanbul'daki Bailo Bertucci Diedo arac~l~~~~ile Rudjina'n~n
topraklar~n~n iade edilmesi için giri~ imde bulundu. Bunu gerçekle~ tirmek için Bailo, 8000
duca'y~~ Osmanl~ lara ödeyebilirdi. THIRIET, op cit II S. 168. Notes et extraits I. S. 280.
LJUBIC, op. cit S. 263. Böyle büyük bir mebla~~ödenmekle beraber Venediklilerin bu önerisi
geri çevrildi.
61 LJUBIC, öp. cit VII S. 286, VIII S. 3. Notes et extraits I S. 291, 292 Ke~. A. GEGAJ,
L'Albanie et l'invasion turque au XVe sikle, Paris Louvain, 1937 S. 21
62 F. THIRIET, La Romanie vinitienne au Moyen-Age. Le diveloppement et l'exploitation du
domaine colonial vdnetien ( XII-XV siicle), Paris 1959, S. 369
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nan Nicol6 II, yaln~z markilik ünvan' ile yetinerek topra~~ ndan çekildi. Bu
andan itibaren Bodoniç herhangi bir türk arazisi oldu ve Venediklilerin
Türklerle yapt~ klar~~ anla~malardan hiçbirisinde ad~~ geçmedi~inden nihai
kayb~ n~~ kabul etmi~~oldular 63 .
Venedik ile Türkler aras~ nda 1419 y~ l~ nda yap~lan anla~maya göre
Ar~iplag [Tak~ madalar] Duca' s~~ Giovanni II. Crispo'nun sultana bir haraç
ödeme mecburiyeti olmad~~~~aç~ kça belirleniyordu 64 .
Çelebi Sultan Mehmed'in ölümüne kadar, haraç sorunu olarak 1419
tarihli anla~mada var~lan kararlar yürürlükte kald~ . Bu göre de, Venedikliler 1420 senesinde Sultana Istanbul Bailo'su vas~ tas~ yla 233 duka ödediler.
Bunun da ~~ oo dukas~~ Inebaht~~ için, kalan 133 duka da Arnavutluk daha
do~rusu I~kodra ve Le~~~ehirleri içindi. ~~ 33 duka hesaplanmas~~ da, 200 duka
öngörülen harc~ n 2 / 3 lük k~sm~ ndan ileri geliyordu, zira Drivasto ~ehrinin
III. Bal~a'n~ n eline geçmesinden dolay~~ kalan I /3 lük k~s~ m ödenmedi 65 .
Venedik harac~ n~ n Çelebi Sultan I. Mehmed zaman~ nda ödenen
miktar~ n~ n, Emir I. Süleyman zaman~ ndakinden az olmad~~~~anla~~ l~ yor.
Gerçekte, Inebaht~~ için ödenen miktar ayn~~ idi: 1 oo duca. Arnavutluk için
ödenen !000 ducal~ k mebla~~200 ducaya indirildi ve nisbet olarak da 133
ducaya dü~ tü. Venedi~in Arnavutlukdaki baz~~ yerlerini kaybetti~i bir
gerçektir. Yaln~z ~u var ki, indirme~e ba~ar~~ gösterdi~i harac~ n tutar~~
kar~~s~ nda yitirdi~i topraklar~ n de~eri çok daha yüksekti. Gerçe~i söylersek,
bu yitikler s~ ras~ nda Venedik çok de~erli hediyeler ödüyor ve giderek
Arnavutluk topraklar~ nda y~ll~ k bah~i~~ve hediye almakta olan Türk
komutanlar~ n~ n say~s~da art~ yor, bunun yan~ nda seleflere ödenmekte olan
miktar~~ geçmeme~'e azami dikkat de gösteriliyordu.
Venedik Cumhuriyeti I. Murad'~ n 1421 senesinde tahta ç~ kmas~ ndan
sonra 1419 tarihli anla~may~~ kabul ettirmek istedi. Yaln~ z bu suretle
Arnavutluk'da sahip oldu~u yerler için haraç istenece~ini biliyordu. Kald~~
ki III. Bal~a'n~ n ölümünden hemen sonra Bar ve Budva kentlerini ele
geçirmi~ ti. Harac~ n de~i~meden kalan mebla~~ n~~ de~i~ tirmemek yan~ nda
~imdilik I~kodra, Le~~ve Drivasto gibi haraç ödedi~i yerlerin zikredilmemesini istiyordu. Bu arada generaliter pro terris nostris Albanie teriminin kullan~lmas~ nda ~srar ediyordu. Venedikliler harac~ n ço~alt~lmas~ na kar~~~ ç~ kt~ klar~~
s~ rada, Arnavutlukta sahip olduklar~~ topraklar~ n harpler s~ ras~ nda o kadar
tahrip oldu~unu ileri sürüyorlard~~ ki, hiç bir sonuç alam~ yacaklar~ m
HOPF, Dp. cit II S. 75-77. HERZBERG, op. cit II S. 436
.Voles el extrails I S. 295-299. THIRIET, Rfgesies II S. ~~ 76 N.d.
65 THRIET, Rfgestes 11 S. 183. Notes et extraii.1 I. S. 306
63
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bildikleri bu fikirlerinde lüzumsuz ~srar gösteriyorlard~~66. Bu durumda
Venedik Cumhuriyeti I~kodra, Le~~ve Drivasto ~ehirleri için ödemekte
oldu~u haraca ek olarak Arnavutluk'da yeni ele geçirdi~i topraklar için de
harac~~ geni~letmek istiyordu. Bütün bunlara kar~~n sulh 1421 senesinde
imzaland~.
Venedik Senato'su Arnavutluk harac~~ için yapm~~~oldu~u te~ebbüsü
1422, 1423 senelerinde hatta daha sonralar~~ da tekrarlad~~67. 1423 senesinde
Venedikliler Selanik ~ehri yüzünden Türklerle yeni bir sava~a
giri~tiklerinden müstakbel harac~ n takdimine dair sorun bu kez daha aktüel
bir hal ald~. Daha 1424 senesinde Venedikliler Türk Sultan~na Selanik
~ehrinin harac~~ olarak 1000-2000 duka ödedikden ba~ka 68, ertesi y~l da
evvelce ~ehri elinde tutan despot Andronikos'un ödemekte oldu~u ~ oo.000
akçeyi ödeyeceklerini de söz verdiler. Bu vesileyle Sadrazam [Candarl~]
Ibrahim [Pa~a'ya] vaadedilen 15-20.000 akçe tutar~ndaki hediye verildi 69 .
Türk Sultan~~ ise haraçdan ziyade Selanik kentini arzulad~~~ ndan Venedikliler 1426 senesinde dolayl~~ olarak onunla anla~maya giri~tiler. Deniz
kuvvetleri komutan~~ Fantino Michele vas~ tas~yla, Gelibolu Sancakbeyi
Halil Pa~a'ya yap~lan ba~vuruda Sultana y~ll~ k I oo.000 akçe ödeyerek sulh
önerdiler 70. Bu mebla~~ayn~~sene zarf~nda 150.000 akçeye ç~kar~ld~~~~gibi
[Candarl~] Ibrahim Pa~a'ya senelik harçl~~~= 20.000 akçeye ç~ kar~laca~~~
68 LJUBIC, op. (*.VIII S. 116, ~~ 17. THIRIET, R6gestes II S. 191. Notes el extraits I S. 312,
313. Kr~. ST. STANOJEVIC, Borba za nasledstvo Baos~no, Sremski Karlovci 1902 S. 22, 23. Sultana

sulh ~artlar~ n~~ götürmekte olan Istanbul Bailo'su beraberinde hediye olarak 400 duka
de~erinde bir yemek tak~ m~~ götürüyordu. Osmanl~~ Imparatorlu~undan bu~day ihrac~~
yapabilme iznini elde edebilmek için ~~oo dukadan '000 dukaya kadar masraf yapabilme yetkisi
vard~.
87 SATHAS, op. cit. I S. 148, ~~49. LJUBIC, op. cit. VIII 188, 240, 241. Notes et extraits I S.
41 4, 4 1 5.
88 Sorunlar~~ halledebilmek için Sultana 5000 duka tutar~ nda bir hediye verildi.
SATHAS, op. cit I S. ~~ 63-165. THIRIET, R6gestes II S. 215. Notes et extraits I S. 363-365. Kr~.
N. JORGA, Geschichte des osmanischen Reiches nach den Quellen dargestelld, I. Gotha 1938, S. 40~ .
Buna benzer bir hediye 1426 senesinde haraç ödenirken verilmi~ ti. SATHAS, op. cil, I S. 181.
69 Xotes et extraits I, S. 391-395 Kr~. M. SPREMIC, Harac Soluna "Zbornik radova
Vizantoloskog instituta u Beogradu" ~~ o ( 1967) S. 188. Verilen para o s~ rada 150.000 akçeye
yükselmi~ti. Bir dukan~ n kar~~ l~~~~35-40 akçe kadard~. THIRIET, Rigestes II. S. 93
BERTRANDON DE LA BROQUIERE, Putovanje preko mora, Beograd 1950. S. 123.
KONSTANTIN MIHAILOVIC IZ OSTROVICE, janicareva uspomene ili turska hronika ( Bir
yeniçerinin an~lar~~veya türk kroni~i), Spomenik SAN 107 (1959) S. 69
70 Notes et extraits I S. 417, 418. THIRIET, Rigestes II S. 234, 235. ROMANIN op. cit. IV
99, centum milia (yüzbin ) denilen miktara yanl~~l~ kla onbin akçe demi~.
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bildirildi 71 . 1427 senesinde Venedik'li noter Giovanni Bonizio, Gelibolu
Suba~~'s~~ Seridge ile benzer bir anla~maya giri~ti: Sultan'a yeniden yollad~~~~
50.000 akçenin Selanik kenti gelirlerinden oldu~unu söyleyip hediye etti~i
gibi üç türk yüksek yöneticiye de 1500 duca ve ?o.000 akçe tutar~nda y~ll~k bir
mebla~a daha hediye etti. Ayn~~sene zarf~nda bu hediye 2000 duca ve 40.000
akçeye yükseltildi 72 . 1428 senesinde giri~ti~i sulh çabalan Venedi~in bu
i~e ne kadar önem verdi~ini göstermektedir. Bu zaman zarf~nda Selanik
kentini elinde tutabilmek için Sultana 300.000 akçe tutar~ nda haraç
verebilece~inin yan~s~ ra üç pa~aya da y~lda 200 duka verme vaadinde
bulundu 73 . Türk Sultan~~ Venedi~in bu teklifinin reddetmekle kalmad~,
kendisine elçi olarak yollanm~~~olan Selanik capitano'su Giacomo Dandolo'yu
tutuklatt~~ 74 . 1430 senesinin Mart ay~ nda II. Murad komutas~ ndaki kuvvetli
bir türk ordusu Selâniki ald~. Bu ~ehrin dü~mesinden sonra ayn~~senenin
Eylül ay~~ ba~lar~ nda Türkiye ile Venedik Cumhuriyeti aras~ nda bir sulh
anla~mas~~imzaland~. Ko~ ullar~~aras~nda Venedi~in Inebaht~~ için ~~ oo duka,
Le~~ve I~kodra ~ehirleri için 136 duka tutar~ nda haraç ödeyece~i kayd~~ da
vard~. Toplam 236 duka tutar~ndaki bu haraç her sene Eylül ay~~içersinde
Istanbul Bailo'su vas~ tas~yla ödenecekti. Ayn~~ sulh anla~mas~nda Nak~a
Duca's~~ Giovanni II. Crispo ve karde~leri Sultana herhangi bir haraç ödeme
külfetinden muaf tutuluyorlar 75 . Hatta haraç bahsinde de 1419
anla~mas~ n~n maddeleri yürürlükte kald~~76 , tek istisna da Arnavutluk için
7I Notes el extraits I
S. 424, 425. THIRIET. lUgestes Il S. 236, 237 Kr~. G.
OSTROGORSKI, Istorija Vizantije, Beograd 1959, S. 419.
72 SATHAS op. cit I. 184, 185
73 Bu kez öngörülen para 15.000 duka idi. Bu vesileyle Venedikliler sulhun haz~ rlanan
metninde bir de~i~iklik yap~p topraklar için ödedikleri paran~n haricinde sultana 200.000 akçe
tutar~nda bir haraç ve pa~ alara da 3.000 duka bir para verilmesi planlanm~~t~.

Ayr~ca 8000 duka tutar~nda bir para vereceklerdi. Notes et extraits I S. 480, 48 . THI RI ET,
cit S. 519. Selanik kentinin 1430 senesinde
dü~mesinin arifesinde, Venedikliler Sultana yapt~klar~~müracaatda Selanik için y~ lda 300.000
akçelik bir haraç ödeme~e haz~r olduklar~n~~ bildirmi~lerdi. Notes et extraits I. S. 513-515. Selanik
kentinin 1423-1430 sendeni aras~ndaki i~gali hakk~ndaki Venedik belgeleri için bk. K.
MERZIOS, Mvracia MaxE8ovuxfiç icrrociaç, Thessaloniki (Selânik) 1947 S. 30- ~~oo
74 Notes et extraits I. S. 488

&gestes II S. 253, 254. Kr~. OSTROGORSKI, op.

75 THOMAS, op. cit. II S. 343-345. PREDELLI, op. cit IV S. 164 n. 140. Notes et extraits I
S. 526-529. II S. 263 n. ~~ Kr~. ROMANIN op. cit IV S. 236. KRETCHMAYER II S. 355, 356.
ZINKEISEN op. cit S. 570, IORGA, Geschichte c. ~~ S. 4.09. F. BABINGER, Mehmed der Eroberer
und seine zeit, München 1953, S. 44. THIRIET, La Romanie S. 372
76 1419 y~l~nda neden 200 ducal~k harac~ n 2/3 i tutar~~ ~~ 33 duca ve 1430 y~l~nda da 136
duca ödendi~i aç~ k de~ildir. Hesapdan, birinci çözüm ~eklinin akla daha yatk~n oldu~u
anla~~l~yor.
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öngörülen 200 duka tutar~ ndaki haraç ~imdi ~~/3 indirilmi~ti: Drivasto art~k
Venedik egemenli~i alt~nda bulunmuyordu. Venedik Cumhuriyeti
anla~~lan bu 136 dukan~ n yaln~z Le~~ve I~kodra için de~ilde pro omnis locis
nostris partium Albanie, say~lmas~n~~ ve önceden I. Murad devrinde
giri~ti~inin benzeri bir tutum tak~ndlysada ba~aramad~. Di~er taraftan da
Selânik için sürdürülen yedi y~ll~k harbin sona ermesi üzerine Arnavutluk
için ödenen haraç 136 dan 200 dukaya ve Inebaht~~ harac~~da ~~ oo den 200 e
ç~kar~l~yor, daha kötüsü de her iki haraç senede 500 dukaya kadar
ç~ kar~labilecekti. Ancak Osmanl~~ Sultan~n~ n da yerleri koruyaca~ma dair
garanti vermesi gerekiyordu 77.
II. Murad tahta ç~ kt~~~~zaman Venedik Cumhuriyeti harac~~ödemedi,
zira 1423 senesinden beri Türklerle bir harp halindeydi. 1430 senesine kadar
geçen zaman zarf~nda ne gibi bir ödeme yap~ld~~~ na dair 1430 tarihli
anla~maya bak~lmal~d~ r. II. Murad bu arada Venediklilerin babas~ na
ödemekte olduklar~~ harac~n devam~n~~istemi~ti 78 . Ona bir ödeme yap~l~ p
yap~lmad~~~~bilinmiyor, yap~lsayd~~ zikrolonurdu, fakat babas~ na idi.
Paran~n toplanmas~~ 1419 tarihinde saptanm~~sada 1430 tarihli anla~ma ile
bir sonuca ba~land~. Di~er taraftan, 1430 anla~mas~ n~ n önerilerini götürmekte olan Venedik deniz kuvvetleri komutan~~Silvestro Morosini'ye verilen
direktiflerden anla~~laca~~~üzere, haraç bahsi geçti~i zaman Venedikliler,
bir kopyas~n~ n Morosini'de bulunan 1419 tarihli anla~ma maddelerini öne
sürmek istiyorlard~~79 , di~er taraftan Morosiniye de anla~man~n II. Murad
tarafindan tasdik edilmi~~oldu~u haberi verilmemi~ ti. Bu yap~lmad~~~~için de
onun götürmekte oldu~u tekifler belki kabul edilmeyebilirdi. Aksine de 1430
anla~mas~~ II. Murad taraf~ndan hemen tasdik edilip yürürlü~e kondu.
Venedik Cumhuriyeti Türklerle sava~a tutu~tu~u s~ ralarda yunan
Ar~ipelaglar~ ndaki lâtin sülâleler Osmanl~~ Sultan~na haraç ödeme~e
mecbur edildiler. Nak~a adas~~duka's~ lI. Giovanni Crispo 1426 senesinde II.
Murad ile yapm~~~oldu~u anla~mada, senelik 200 duca tutar~nda bir para
ödemeyi taahhüt ediyordu 8°. Venedik Cumhuriyeti bu kez Türklerle
yapm~~~oldu~u anla~mada harac~n yaln~z 1426 dan 1430 senesine kadar
LJUBIC, op. cilt, IX. Notes et extraits I S. 517, 518
Noies et extraits I S. 529
79 LJUBIC, op cit IX S. 39
80 Notes et extraits I S. 420 n. 3. Kr~. HERZERG, op. cit II S. 452. N. Iorga, harac~n
miktar~ n~ n rakam~ n' okurken yan~lm~~ ur. O, harc~~ 20 duca diye yazd~~~~zaman okuyu~unun
kesin olmad~~~ n~~ da bildirmi~ti. 20 ducati (böyle) Sulhun akdedilmesi önerisini Venedik
yapm~~ t~ . THIRIET, R6gestes II S. 236
77

78
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süren 4 senelik bir süre için ödenece~ini ve bir daha ödenmemesini kabul
ettirmi~ti. Patras da Venedi~in yüksek koruyuculu~u alt~nda önceden
ar~övek Stefano Zaccaria'n~n ödemekte oldu~u 500 duca tutanndaki harac~~
ödeyecekti. Ayn~~ödeme Pandolfo Malesta (1424-143o) zaman~nda da
devam etti (yani 1430 senesine de~in)'~inden ba~ka despot Costantin
Paleologo zaman~nda i~gal edildi~i zaman da devam etti. Patras'~n haraç
ödedi~i bildirilen Türk Sultam, ~ehri ku~att~~~~zaman bunu Constantin'in
yan~nda protesto etti. Buna ra~men despot, bir haraç ödeme vaadi ile o
kalenin sahipli~ini üzerine ald~~81 .
I 43o tarihinde var~lan anla~maya göre Venedik Cumhuriyeti 236 duka
tutanndaki Arnavutluk ve Inebaht~~haraçlann~~muntazaman ödeme'~e
devam etti. O zamandan itibaren Istanbul'daki Bailo Venedik Senatosundan ald~~~~talimat gere~ince Temmuz ve A~ustos aylar~nda haz~rlad~~~~
paray~~Eylül ay~~zarf~nda ödüyordu 82 . Venedik Cumhuriyeti ile Osmanl~~
Imparatorlu~u aras~nda 143o tarihli anla~ma üzerine kurulu olan ili~kiler,
1444 senesi Kas~m ay~nda Varna'da hristiyanlann yenilgisi ile sonuçlanan
büyük koalisyona kadar hiç kesilmeden devam etti 83 .
Bu esnada Venediklilerin bir çok Türk komutanlar ile anla~maya
giri~mi~~olmalar~~do~ald~r. Türklerin A~a~~~Zedda'y~~i~gal etmemeleri için,
Arnavutluk komutan~~Alci-beye senelik 5oo duca tutar~nda bir harçl~k
81 GEORGII PHRANZ/iE Annales, Bonnae 1838, S. 146. Kr; D. ZAKYTHINOS, Le
despotat grec de Mode I Paris 1932,
S. 208
82 Bu davran~~lar Venedik Senatosu'nun 4 A~ustos 1431 tarihli karar~~ 29 Temmuz
1432'de de tekrar edilmi~tir. THIRIET, R6gestes III S. 15 ve 24. Notes et extraits c. ~~S. 545, S.
546, S. 555
83 Türk Sultan' ile sulhu devem ettirmek isteyen Venedik Cumhuriyeti tüm diplomatik zekasuu
gösteriyordu. Sulhu bozmamak için ne 1433 ne de 1444. y~llar~nda Macar kral~na yard~m etme~e
yana~mad~lar. THIRIET, Rigestes III S. 30 LJUBIC , op cit IX S. 134. Türk Sultan~ndan
çekindikleri için 1437 senesinde Bizans Imparatoru VIII. Ioannes'in kendi topraklar~~olan
Friuli'ye gelmesine haz~r olamad~lar. THIRIET, Regestes III, 6o. Ayn~~imparator ertesi y~l
Istanbul savunmas~n~n kurtar~lmas~~ için üç tane gemi istedi~i zaman, Venedik Senato'su
verdi~i yan~tta yard~ma haz~r oldu~unu fakat gemilerin Venedik bayra~~~alt~nda de~il de
Bizans bayra~~~ile seyahat etmeleri ko~ulunu ileri sürdü. Notes et extraits III, 35. 1433 y~l~nda
Arnavutluk'da Türklere kar~~~bir isyan patlak verdi~i zaman, Venedikliler yard~m etmediklerinin yan~~s~ra, isyanc~lar~n eline dü~mü~~olan Dagno ~ehrini Türklere teslim ettiler. THIRIET
III S. 32, 33 Notes et extraits I, S. 561-64. Bundan ba~ka da Korfu adas~na kaçmak isteyen asi
Arnavutlara izin vermediklerini Sultana bildirdiler. THIRIET, REgestes III S. 55, 56. Notes et
extraits III S. 7, 8, g. 1436 ve 1437 senelerinde Venedik Senato'su Istria, Dalmaçya ve
An~avutluk'da bulunan yöneticilerine vermi~~oldu~u direktiflerde Sultan ile aralar~nda olan
anla~man~n bozulmamas~na dikkat edilmesini ve onun gönderece~i temsilcilere iyi davran~lmas~n~~ istedi. LJUBIC, op. cit. IX S. g~ , ~ o6.
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hediye ettiler 84 . ~ ki sene sonra da senelik hediye ad~~ alt~nda Türkler e~er
Avlonya, Kanina, Yanya ve Argirokastro'yu terkederlerse 500 ducadan !000
ducaya kadar bir para ödeme~e haz~r olduklar~n~~bildirdiler 85 . ~lk te~ebbüs
uyguland~~ise de ikinci uygulanmad~.
Varna bozgunundan sonra Venedik Cumhuriyeti 1430 antla~mas~n~n
~~~~~~alt~nda Türk Sultan~~ile yeni bir sulh yapma~a giri~ti. Her ne olursa
olsun haraçdan muaf tutulmak istiyordu 86 . Fakat ba~ar~l~~olamad~. 25
~ubat 1446 tarihinde imzalanan anla~mada 1430 tarihinde yap~lm~~~olan~ n
bütün maddeleri yürürlü~e girdi~inden ba~ka bu arada haraç ile ilgili
maddeler de aynen b~ rak~ld~. Getirilen tek de~i~iklik harac~ n ödenmesinin
önceden yap~ld~~~~gibi Eylül ay~~içinde de~il de, anla~man~n hemen yap~ld~~~~
ay, yani her senenin ~ubat ay~ nda ödenmesini öngörüyordu. Bu vesile ile
Nak~a adas~~ duka's~n~n art~k haraç ödemiyece~i de anla~maya kondu 87 .
Harac~n yekûnu hakk~ nda ~~ 43o anla~mas~na göre bir de~i~iklik
yap~lmam~~t~. Belki 1444 ve 1445 senelerinde haraç hiç ödenmemi~ti.
Venedikliler haraçlar~n~~ ödeme~e devam ederek sahip olduklar~~
topraklarda sulhu emniyet alt~na almak istediler 88 . Osmanl~~ Sultan~~ile iyi
geçinmeye dikkat ediyorlar ve vassal devletler ile olan ili~kilerine göre
hareket ediyorlard~. 1449 senesinde ~skender Bey onlar~~ korumak için
Sultana verdikleri harac~~istedi~i zaman red cevab~~ ald~~ 89 .
II. Mehmet tahta ç~kt~~~~zaman Venedik Cumhuriyeti onunla 1446
tarihli anla~may~~yeniledi~i gibi harac~~da aynen b~ rakt~~9°. Yaln~z Venedik
Senato'su bir kez daha Arnavutluk ve ~nebaht~~ için haraç vermeme
giri~iminde bulundu. Türk Sultan~na o s~rada 235 duca tutar~nda olan
84 Notes et extraits III S. 86. Kr~. C. MIJATOVIC, Despot Djuradj Brankovic I, Beograd
~~ 88o, S. 321. E~er olmazsa, Venedikliler her bir sorunun çözümü için Sultan~~ ziyarete
gittiklerinde gene yeni hediyeler götürmek zorundayd~ lar THIRIET, kYgestesIII S. 72. Notes et
extraits III S. 43, 102, 103.
85 Notes et extraits III S. 179, 18o
86 Alvise Loredano'ya verilmi~~olan 1-May~s-1455 tarihli talimat. Notes et extraits III S.
200, 201. THIRIET, Rdgestes III, 124. 1444 senesinde Venediklilerin sulh yapabilmek için
yapm~~~olduklar~~ çabalar için bk. THIRIET Rigestes I l! S. 118, 119. Notes et extraits III S. 187.
87 PREDELLI, op. citIV S. 296. n. 289, THOMAS, op dili S. 366-369. Notes et extraits III
S. 210-215 Kr~. ROMANIN, op cit. IV ,S. 241 THIRI ET, La Romanie 379. HOPF, op cit II S. ii
G. HERTZBERG, Geschichte der Byzantiner und des Osmanischen Reiches, Berlin 1883, S. 568.
88 LJUBIC, op. cit. IX S. 268 vd.
89 LJUBIC, op. cit. IX S. 302. Notes et extraits ~ li S. 247, 248
9° Sulh 1451 senesinin Eylül ay~nda yap~ld~ . PREDELLI, op. cit, V. S. 65. n• 204
THOMAS, op. cit. II S. 382-384. Notes et extraits III S. 269, 270
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harac~~ödememek için ödenen ~~000 ducal~ k hediye bile bir sonuç
verdiremedi 9°.
Türk gemilerinin bu~day ta~~makta olan Venedik Cumhuriyetinin
gemilerine devaml~~taarruz ettiklerinden dolay~ , arada mevcut anla~maya
ra~men 1452 senesi Kas~m ay~nda II. Mehmed ile ili~kisini kesip son
günlerini ya~ayan Istanbul'un yard~m~na gönderdi 92 . Bizans'~n ba~~ehrinin
dü~ mesinden hemen sonra Venedikliler süratle Sultan ile bir anla~ ma zemini
aray~p 1454 senesi Nisan ay~nda da ba~ar~ya ula~t~lar 93 . Bu anla~mada bile
haraç de~i~tirilmedi. 136 duka Arnavutluk, yani I~kodra, Le~~ve ayr~ca ~~oo
duka da Inebaht~~olmak üzere toplam 236 duka toplanmas~ na devam edildi.
Odemenin hiç bir ~ekilde de~i~tirilmemesi de karar alt~na al~nd~. Bu yeni
anla~ma metnine de al~nan Nak~a adas~~duka's~n~n hiç bir haraç
ödemiyece~i kayd~~konuldu 94. Venedikliler görü~meler s~ras~nda Limni
adas~n~~ahrlarsa 3000 duca tutar~nda y~ll~k haraç ödeyeceklerine dair söz
verdiler 95 ac alias insulas extre st~ictum. Yaln~z bu bir öneri olarak kald~~ve
Venediklilerin harac~~öncekinin toplanmas~ ndan sonra ödendi. Harac~~
tamamlamak ve hatta ödenmemi~~olanlar~~da tedarik edebilmek için 1455
senesinde Venedikliler Girit adas~~sakinlerine yeni vergiler koyduklanndan
4.00 duca da fazla gelen bir mebla~~sa~lad~lar 96 .
Harac~n ödenmesi, 1463 senesinde ba~lay~ p 1479 senesine kadar sürmü~~
olan Türk-Venedik sava~~ na kadar muntazam devam etti. Daha sava~~
THIRIET, REgestes III S. 167, 168 Notes et extraits III S. 264, 265
THIRIET, La Romanie, III S. 381. veya, Venedikliler, Bailo Bartolomeo Marcello
arac~l~~~yla Sultana yollad~klar~~haberde, Istanbul'a gönderilmi~~gemilerin oradaki Venedikli
vatanda~lar~n ç~karlar~n~~ korumakla görevlendirildiklerini ve Venedik Cumhuriyetinin
Romania'daki di~er gemilerine refakat etmek ile yükümlü olduklar~n~~haber verdiler. Hatta o
s~rada da Sultana gene hediyeler verilmesi ve bilhassa soo duka tutar~nda bir hediye verilmesi
de uygun görülmü~tü. THIRIET, REgesks III S. 186, Nous et extraits Il! S. 283-286. LJUBIC,
op. cit X, S. 7.
93 Sulh görü~meleri esnas~nda Venedik Cumhuriyeti mazeret olarak, Istanbul'un fethi
s~ras~nda gemilerinin kendi arzular~~ile de~il de Bizans Imparatorunun zoru ile kald~~mda ~srar
92

92

ettiler.
Büyük bir gayretle giri~tikleri sulh giri~imlerinde Sultana ve etkili yöneticilerine getirilen
hediyelerin de~eri 1200 dukaya ula~~yordu. THIRIET, Rlgestes, III S. 188, 189, 194, 195. Kr~.
THIRIET, La Romanie S. 383 n. 4 ROMANIN, op. cit, IV , s. 260
94 Anla~man~ n tam metni için bk. ROMAN~N, op. cit, Iv S. 528-535, Ve ayr~ca
PREDELLI, op. cit, V. S. 91, 92 (n. 288) Kr~. J. HAMMER, G~schichk d~s osmanis~lten Reich~s, II
Pest 1828 S. 12 ZINKEISEN, op. cit, ii, S. 34. n. ~~JORGA, Geschi~te IL S. 46. Bu anla~mada
harac~n konu edilmedi~ini söylemekle yan~lg~ya dü~mü~tür.
95 THIRIET, La Romanie, S. 383 n. 3 THIRIET, REgestes III S. 194
96 THIRIET, REgest~s III S. 207
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patlak vermeden 1461 senesinde Yunan Ar~ipelag' [Tak~madalar~] ~ na
giren bir Türk donanmas~~ Nak~a adas~~duka'sm~~ artt~ r~ lm~~~olan harac~~
ödeme~e zorlad~~97. Bir sene sonra da Lesbos [Limni] adas~~ Türkler
tarafindan al~ nd~~~~zaman Nak~a adas~~haraç ödeme~e devam etmesi ko~ulu
ile kurtar~ld~~98 . Elimizdeki kaynaklardan Nak~a adas~~duka's~ n~ n ne zaman
haraç ödeme~e ba~lad~~~n~~saptam~ yoruz. Bilinen tek husus II. Mehmed ile
1454 senesinde imzalanan anla~mada duka'n~n haraç ödemekten muaf
oldu~u sarahaten belirtilmesidir 99 .
Türk-Venedik harbi devam etti~i sürede Venedik Cumhuriyeti haraç
ödemedi. 1465 senesinde Raguza'11 Jacobo de Bona bir sulh anla~mas~~çaresi
ararken, Venedik Cumhuriyeti'nin debitis ad hoc bellum uyar~s~ nca harac~~
ödemesini önermi~ti, ki bu da harbin ba~lar~nda harçl~k ve haraçlar~ n
ödenmesinin durduruldu~u kan~s~n~~ uyand~r~yor 1°°. Harp devam etti~i
s~ ralarda Venedikliler anla~ma zemini arad~lar, ve öne sürülen teklifler
aras~nda haraç hakk~ ndaki ~artlara da uyacaklar~ n~~söz veriyorlard~. 1466
senesi Mart ay~nda sulh yap~laca~~~söylentileri dola~t~~~~zaman, Venedik
Cumhuriyeti sulh anla~mas~ na Arnavutluk ve Inebaht~~ haraçlar~n~ n
konulmamas~n~~istedi 1°1. Ancak harp devam etti~i zaman Venediklilerde
sulh yapma arzusu artt~~~~gibi hediye olarak da~~tt~ klar~~ para da
ço~allyordu. 1471 senesi ba~lar~ nda Venedikliler Türk Sultan~ na E~riboz
adas~ m kurtarmak için 250.000 duka hediye etmeyi teklif ettilersede
ald~klar~~yan~t kar~~l~~~nda Limni adas~ n~~ve ~~oo.000 duka tutar~nda y~ll~ k
haraç istendi~ini duyduklar~nda, pek pahal~~ geldi~i için te~ebbüslerinden
hiç bir sonuç alamad~lar 1432 . 1477 tarihinde de Venedik Cumhuriyeti
Fatih'e Limni adas~~ile 500 duca tutar~ nda senelik haraç vaad ettiyse de red
cevab~~ald~~103. Harbin devam~~ Venedi~i alt~ ndan kalkam~yaca~~~bir yük
alt~na soktu'~u için gelece~e ait de iyimserli~i yoktu. Bunun için de 1479
tarihinde çok kötü ~artlar ta~~yan bir sulha raz~~oldu ki bunlar aras~ nda harp
tazminat~~olarak Türk Sultan~na ~~oo.000 duca ödemesi yan~ nda senelik
~~o.000 duca haraç ödemesi de vard~ . Fatih'in isteklerini yerine getiren ilk
HOPF, op. cit. S. 143
98 T.yr~t~u
~~ OP. Cit S. 152, 153

97

99 ROMANIN, op. cit IV s. 528-535 [çevirenin eki: Sonraki antla~malarda bu husus
tekrar edilmi~ tir.]
100 T TYTI)Tr,
op. Cil S. 361, 362
102 Annali Veneti dall'anno 1457 al isoo del senatore DOMENICO MALIPIERO ordinali e
abbreaiati dal senatore FRANCESCO LONGO, "Archivio storico italiano" 7 (1783), S. 67
103 ROMANIN, op. ~ii IV S. 378 HOPF, op.ci~ II. S. 16o, Malipicro'nun Annallerine göre I
S. 107, Venedikliler senelik haraç bedeli 50.000 duka ödediler.
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mebla~, iki sene içinde ödenecekti. Ayr~ca Venedik Cumhuriyeti o güne
kadar ki bütün borç ve zararlar~ n~~ ödeyecekti (a saldo di ogni danno e debito fino
ad oggi), 10.000 duca tutar~ ndaki para ise haraçdan ziyade Osmanl~~
topraklar~ nda serbest tecim (exercitio de la merchadantia) yapabilmekti.
Bunlardan ba~ka Venedik Cumhuriyeti di~er h~ ristiyan devletlerin koruyuculu~undan tek istisna ile vazgeçmek zorunda kald~. O da Nak~a adas~~ idi
ve Venediklilerin himayesinde kald~~1°4. Venedikliler 1479 senesinin Kas~ m
ay~nda ticaret taksidini Istanbul'daki Bailo Battista Gritti vas~ tas~yla ~~ o.000
duca vererek ödediler 105 . Bununla beraber Venediklilerin senede ~ o.000
duca ödemek için girdikleri yükümlülük fazla sürmedi. 481 senesinde II.
Bayezid tahta ç~kt~~~~zaman, Venedikliler 1482 senesinin Ocak ay~ nda
onunla yapt~klar~~ yeni bir anla~mada bu maddeyi kald~rtt~lar 1°8. 1479
anla~mas~ na göre söz verdikleri ~~oo.000 ducay~~ ise iki sene içinde
ödememi~lerdi. Fatih Sultan II. Mehmed'e yaln~z 50.000 duca ödemi~lerdi.
Kalan 50.000 ducal~ k miktar~~ise 14.82 senesinde yap~lan yeni anla~ma
uyar~ nca II. Bayezid'e ödediler 1°7.
Bu suretle Türk-Venedik harbi bahanesi ile Venedik Cumhuriyeti
geleneksel 236 duca tutar~ ndaki Arnavutluk ve Inebaht~~ harac~ ndan art~ k
kurtuldu. Arnavutluk için art~k bir para ödenmesi konu de~ildi, çünkü
harac~~ verilen I~kodra ve Le~~ ~ehirleri Türk egemenli~i alt~ na girmi~~
bulunuyorlard~. .1499 senesine kadar Venedikliler elinde kalm~~~olan
Inebaht~~ için haraç verilmi~~olabilir: e~er Türk Sultamna verilmemi~~ise,
baz~~ türk komutanlara veriliyordu. Inebaht~~ ~ehri halk~~1499 senesinde
harac~~ uzun zamandan beri Ömer Bey'e ödediklerini bildirmi~lerdi 1°8.
Sultan bunu bilmedi~i için onlar~~ on y~l süre ile vergiden muaf tuttu 1°9.
104 PREDELLI, op. cit V. S. 288 (n. 126). Notes et extraits IV S. 368. Annali Veneti dall'anno
1457 al 150o del senatore DOMENICO MALIPIERO I S. 1 21.
1°5 PREDELLI, op. cit V. S. 231 (n. 141). 1479 senesinde Venedik'de yayg~n olan bir

kanaate göre, Roma-Germen imparatoru III. Frederic, ülkesini türk ak~ nlar~ndan korumak
için Türk Sultan~na senelik 15.000 duka tutar~nda bir haraç ödemekte idi. L. THLLOCZY,
Frammenti relativi alla storia dei paesi situati all'Adria, "Archeografo Triestino" III 7 (191 3) S. 93
106 PREDELLI, op. (it S. 241 n. 179 [çevirenin eki: Türkçe metin yay~nland~. T
Gökbilgin, Belgeler n. 128 deki say~. S. 39-421
107 PREDELLI, op. (it V. S. 241 n. 179. Venedikliler II. Bayezid ile anla~maya giri~tikleri
s~rada 50.000 dukaya yükselmi~~olan gecikmi~~borçlar~n~~ ödememek için çok u~ra~t~lar. J.
TADIC, Nove vesti o padu Hercegovine pod tursku vlast, Zbornik Filozofskog fakulteta, 6 /2 (1962) S.
135.
1 " M. SANUTO, I Diarii,III, Venezia 1893, S. 127, 128. MALIPIERO, Annali Veneti..,
I. S. 189
109 MALIPIERO, Annali yendi.... I, S. 18o, 183.
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1484 senesinde Sultan II. Bayezid Zanta adas~ n~ n Venediklilere ait
oldu~unu tan~y~ p, 500 ducal~ k bir haraç ödemelerini istedi n°. Bu toplam
yaln~z XV. yüzy~lda de~il XVI. yy. ba~lar~ nda da ödeniyordu
Nak~a adas~~ duka's~~ Francesco III. Crispo (1480-1494) büyük bir
ihtimal dahilinde haraç ödüyordu ve 1484 senesinde Osmanl~~ Sultan~ na
10.000 duca borcu vard~. Tabii ki senelik harac~~birkaç bin dukaya ç~ km~~ t~.
1494 senesinde Giovanni III. öldürüldü~ü zaman, Nak~a adas~~Venedik
yönetimine girdi ve bütün hakimiyeti devrinde yani 1500 senesine kadar
harac~~ödeme~e devam etti 112 .
Harac~~düzenli olarak ödemekte olan Venedik Cumhuriyeti Osmanl~larla iyi ili~kilerini harbin patlad~~~~1499 senesine kadar devam ettirdi. Harp
devam etti~i sürede Venediklilerin yapt~~~~sulh tekliflerine kar~~l~k II.
Bayezid haraç ile ilgili yüksek mebla~lar istiyordu. 1500 senesinde harac~ n
senelik ~~ o.000 ducaya ç~ kar~lmas~~ istendi 113 . 1503 senesinde imzalanan
anla~ma gere~ince Venedik pek çok topra~~ n~~ kaybetti ve elinde kalanlar
için de haraç ödeme~e devam etti 114 .
XV. yüzy~lda Venediklilerin ödemekte oldu~u harac~~ üç devre içinde
inceliyebiliriz. ilk dönemde Venedik Cumhuriyeti genellikle !000 duka
11° PREDELLI, op. ca S. 248 n. 205. SATHAS, op. ca I. S. 315, 316. DONADO DA
LEZZE Historia turchesca ( ~ fflo-1514), Bucaresti 1910, yay. I. Ursu S. ~~og.
111 SANUTO, op. cit G. ELEZOVIC, Turski spomenici L Beograd 1940, S. 63. Zanta Adas~~
için ödenen haraç 14.90 senesinde Istanbul Bailo'su Onfredo Gistiniano ve 1498 senesinde de
Andrea Zancani'nin gönderildi~i s~rada ödenmi~ ti. PREDELLI, op. na. V. S. 317 n. 169. Bu ada
1503 tarihli anla~ ma ile sonuçlanan Türk-Venedik harbinden sonra da Venedik Cumhuriyetinde kald~. KRETSCHMAYR, op. cit. II S. 415. HOPF, op. cit. ii s. 168. I Selim zaman~ nda
Zanta adas~ n~ n harac~~ 5.000 dukaya ç~ kar~lm~~t~ . F. SANSOVINO, Historia universale deli'
guerre el imperio de Turchi, Venetia 1654, S. 116, 117.
112 HOPF, op. cit. II S. 165. K~ br~s adas~~ için M~s~ r Memlük Sultanl~~~ na senede 8.000
duka ödenmekteydi. B. DUDAN, ~~~dominio veneziano di Levante Bologna 1938, S. 141. K~ br~s
harac~~ için ayr~ca bk. Annali Veneti dall'anno 1457 al 1500 del senatore DOMENICO
MALIPIERO, III S. 605. ROMAN~ N, op. ni! c.iv ,S. 358, 376, 433 KRETSCHMAYR, op. cit

II S. 390, 416.
113 Notes et extraits I S, 273. MALIPIERO, Annali yendi... I S. 194. Kr~. ROMAN~ N, op.
ni!. e. V S. 144-148. KRETSCHMAYR'da 100.000 duka denilmekte ise de (op. ni!. II S. 412)
HOPF ~ oo alt~ n sterlin demektir (op. cit. ii S. 168) Antonio Grimani 1499 senesinde donanma

genel komutan~~seçildi~i zaman beraberinde ald~~~~16.000 duka, uzun süren sava~lar nedeniyle
Venedikli vatanda~lar~n tüketmi~~olduklar~~ ödeme kabiliyetlerine bir katk~ da bulunmak için
olabilir. Notes et extraits V S. 248.
114 ROMAN~N, op. cit V. S. 153. KRETSCHMAYR, op. ca II S. 41 5 JORGA, Geschichte
c. II S. 298 [çevirenin eki: butarihli anla~man~ n türkçe metni VIII. Türk Tarih Kongresi'nde
tarafimdan bildiri olarak sunuldu].

Belleten C. XLVII, 25
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Arnavutluk, 500 duka Patras ve ~~ oo duka da Inebaht~~ için
ödemekteydi. 1419 senesinden 463-1479 senesine kadar süren harbe
kadarki dönem esnas~nda ~ oo duca Inebaht~~ ~~36 duca ve Arnavutluk için
olmak üzere toplam 236 duka ödeniyordu. Venedik Cumhuriyeti bu
dönemlerde çok toprak yitirdi, zira Türk Sultanlar~ n~n güçleri 1420 lerden
ba~layarak 1460 senelerine kadar devaml~~ ço~ald~, bunun yan~nda haraç ise
azald~. Fakat bunu Venediklilerin Türklere yapt~klar~~ödemelerin tümü
sayamay~z; zira Venedikliler hudutlarda bulunan Türk komutanlara çok
miktarda para ödüyorlard~. Bu durum 1479 senesinde son bulan TürkVenedik harbi döneminde temelinden de~i~ti. Venedik epey toprak kayb~ na
u~rad~~~~gibi, önceleri' yap~lmam~~~ödemeleri kar~~lamak için ~~oo.000 duca
verme zorunlulu~u getirildi~inin yan~~s~ra, senelik taksit borcu ~~ o.000 duca
olarak saptand~. Bununla beraber Venediklilerin sahip olduklar~~ yerler
hakk~nda ödedikleri haraç, di~er Balkan topraklar~nda sa~lad~klar~~kazanc~ n yan~nda pek yüksek say~lmazd~. Bizans Imparatorlu~unun XIV. as~rda
ödemekte oldu~u harac 30.000 alt~n tutar~ nda idi 115 Bosna harac~~ da ~~ 463
senesindeki yenilginin arifesinde 50.000 duca idi 116. Despot Djuradj
Brankoviç (1427-1456) zaman~nda ödenmekte olan haraç 6ci000 duca
tutar~ nda idi 117. Kald~~ ki küçücük Raguza Cumhuriyeti bile Türk
Sultan~na y~lda 12.500 duca tutar~nda haraç ödemekte idi
Venedik Cumhuriyeti bütün topraklar~~ için haraç ödemezdi. Türk
Sultan~~ Balkan topraklar~nda sahip olduklar~~ topraklardan hangisinden
isterse haraç talep ederdi. Ancak Venedik idaresine girmeden önce Türklere
haraç ödemekte olan topraklar için Venedik Cumhuriyeti bir ödeme
yapma~a yükümlü idi. Bunun için de Venedi~in Arnavutlukda haraç
ödeme~e mecbur oldu~u kentler s~ras~~ ile Bar (Antivari), Budva, elgün,
I~kodra, Drivasto ve Le~, yani Zedda ve Kuzey Arnavutluk'daki önceden
Türklere haraç ödemekte olan Bal~alara ait topraklara dairdi. Ayn~~ durum
Inebaht~~için de oldu, ~~4o7 tarihinde Venedik hakimiyetine girdi~i zaman
115 L.

CHALCONDYLAE, Historiarum Demontrationes, yay. E. DARKO, II, Budapestini
58. Kr~~G. OSTROGORSKI, B_yzance, etat tributaire de Pempire Turc, Zbornik radova
VIZANTO loskog instutata, 5 ( 958) S. 4.9 - 52. JORGA, Geschichte I S. 253, 30.000 yerine 3000
demekte yan~ lm~~ t~ r. Cidones'in sözlerine bakarsak, Türklere ödenmekte olan harc~n paras~ n~~
saymaga olanak yoktu. D. CYDONES, Corrispondance. yay G. CAMMELLI. S. 59 n. 25.
"6 L. CHALCOCANDYLAE, op. ci~~ ii S. 279. Kr~. I. TELEK', Hunyadiak kora
Magyarorzsagon, III Peste 1953, S. 304 n.
117 V. MAKUSEV, Monumenta historica slavorum meridiolanum vicinorumque popularom,
II Belgradi 1882, S. 90 vd.
118 I. BOZIC,
Dubrovnik i Turska, Beograd 1952, S. 222.
1922, S.
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oras~~ Paolo Spatta'n~ n idaresi alt~nda idi. Venedi~in di~er Balkan
topraklar~nda sahip oldu~u yerler hakk~ nda, örne~in Arnavutluk'daki
Draç, Koron, Modon, E~riboz ve Yunanistandaki di~er ~ehirler hakk~ nda
herhangi bir kay~ t bulunmamaktad~ r.
Venedi~in sahip oldu~u yerler için ödemekte oldu~u haraç, önceden
Türklere para verme zorunlulu~unda olan ahaliye yükletiliyordu. Bundan
dolay~, Balkan Yar~madas~nda yeni baz~~ topraklara sahip olan Venedik,
oradaki ahaliye herhangi bir yenilik getiremedi ve harac~ n tedariki için eski
patronlann uygulam~~~olduklar~~ yöntemlere devam etti. Yeni Venedik
topraklar~ nda haraç ödemekte olan ahalinin paras~n~~ ~imdi Venedik
Cumhuriyeti Osmanl~lara verecekti. Venedik Cumhuriyeti bu arada
vatanda~lar~ n~n harac~~ile yak~ ndan ilgileniyor, e~er iptal etme~e muvaffak
olamazsa azaltma çarelerini ar~yordu. Türk harac~n~ n artmas~ ndan sonra,
Venedik Cumhuriyetinin vatanda~lar~ ndan sa~lad~~~~olanaklar da azal~yordu. Bazan da topraklar~ n u~ram~~~oldu~u yeni durumlar ve a~~r ko~ullardan
dolay~~ umulan para elde edilemedi~i zaman, Venedik Senato'su harac~~
tamamlamak için hediyeler yollamak zorunda kal~yordu.
Venedikliler harac~~ödedikleri zaman, Sultandan ilk istedikleri topraklar~n~ n korunma garantisi idi. 1442 senesinde Venedik Cumhuriyeti II.
Murad'a yapt~~~~ba~vurmada I~kodra ve Le~~~ehirleri taciz eden Türklerin
cezaland~ r~lmalar~m istedi~i zaman, Türk Sultan~~ verdi~i cevapta ilkin ad~~
geçen ~ehirler için ödenen harac~ n tamamlanmas~n~~ istemi~ ti 119 . Venedikliler genellikle harac~ n ödenmesinden sonra arada beliren baz~~ sorunlar~n
halledilmesi için Türk Sultan~ na ba~vururlard~; örne~in, esirlerin serbest
b~ rak~lmas~, tecim serbestli~i vs. E~er ödeme yap~lmam~~~ise o zaman
Sultan~n verdi~i kararlar mecburen kabul edilirdi ' 2°.
Venedikliler harac~~daima Istanbul Bailo'su vas~tas~yla ödediler. Bizans
Imparatorlu~unun dü~ü~üne kadar oldu~u gibi 1453 tarihinden sonra da
ayn~~yolu izlediler. Odemenin yap~ld~~~~aylar ~ubat, A~ustos veya Eylül idi.
Yaln~z, bütün Venedik arazisinin harac~~ Istanbul Bailo'su arac~l~~~~ile
ödenmemekte idi. Arazilerden baz~lar~~ iç i~lerinde serbest olduklar~~ için
Nak~a veya Bodoniç gibi topraklar kendi haraçlar~n~~ Sultana bizzat
gönderiyorlard~. Buna ra~men Venedik Cumhuriyeti Türklerle yapt~~~~
anla~malarda bu topraklar için bilhassa koruma yönünden, maddeler
koyduruyordu. Belirtilen harac~ n ödenmesinde alt~n duca esasd~. Hesaplar
119
120

LJUBIC, op. cit IX S. 268 vd.
SATHAS, op. cit II S. 216 vd. THIRIET, Rigestes I, S. 81.
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bazanperperos veya akçe olarak hesaplan~ rsa da, harac~ n tesliminde mutlaka
alt~ n duca verilirdi.
Venedik Cumhuriyeti, 14.10 anla~mas~ nda oldu~u gibi, Türklerin
vatanda~lar~ na yapm~~~olduklar~~ zararlar~~ tazmin için haraçdan bir miktar
para da keserdi 121. Venediklilerin 1451 tarihinde haraçtan kurtulmak için
yapt~ klar~~ giri~im enteresand~ r 122 .
Harac~n ödenmesi s~ ras~ nda hiç de yabana at~lmayacak de~erde
hediyeler de getirilirdi. Getirilen hediyelerin ço~u Sultana sunulmas~~
yan~ nda, etraf~ nda ona etkili olan ~ah~slara da verilirdi. Bunlardan ba~ka
Türk yöneticiler senelik harçl~ klar~ n~~ da al~ rlard~. Venedik Senato'su 141 ~~
senesinde Giacomo Trevisano'yu sulh akdetmek için Türk Sultan~~ nezdine
yollad~~~~zaman, ona etkili olan yöneticilere y~ll~ k bir para söz vermesi yetkisi
de vermi~ ti "Çünkü sence de malümdur ki-deniyor verilen talimatdaSultan~ n kendisinden ziyade yan~ ndakiler verilecek olan para daha yararl~~
olacakt~ r" 123 . Genellikle devlet adamlar~ na hediye, bah~i~~ve y~ll~ k bir
ödeme yap~lmad~~ m~, Osmanl~~ Devletinden acele bir i~~ç~ kmazd~~124 .
Venedikliler Türk Sultan~ na ödedikleri y~ll~ k haraçdan ba~ka, bah~i~~ve
harçl~ k ad~~ alt~ nda yöneticilere bir para ödemekteydi ve kar~~l~~~ nda da
topraklar~n~n korunmas~~ bak~~n~ ndan garanti ediniyordu. Sultan, hudut
boylar~ ndaki komutanlar~ n ald~ klar~~ paralardan ba~ka, devlet merkezindeki
yöneticilerin ald~ klar~ ndan haberi yoktu. Sultana verilmekte olan haraç ile
türk yöneticilere verilmekte olan paralar, Venedi~in Balkan Yar~ madas~ nda
sahip oldu~u topraklar~n halk~ n~n s~ rt~ ndan ç~k~yordu. Muhtelif Türk
komutanlara yap~lmakta olan ödemeler XV. yüzy~l~n ilk yar~s~ ndaki
belgelerde s~k s~k zikredilir ise de 145o senesinden sonrakilere ait hiç bir
haber bulunmamaktad~ r. Venedik Cumhuriyeti, Osmanl~~ yöneticilerine
yapt~~~~ödemeleri Sultana duyurmuyordu. Buna benzer arzular~n~~ harac~ n
Sultana ödenmesinde de gösterdiler. Bunun için de Venediklilerin Türklere
yapm~~~olduklar~~ ödemeler Bat~~ H~ ristiyan âleminde ve Papal~ kca çok az
biliniyordu.
ÇEVIREN~ N EKI
Makale yazar~~ Türk kaynaklar~ ndan yararlanmam~~ t~ r. K~ br~s harac~~
hakk~ nda verdi~i bilgi yan~lt~c~d~ r. Memlük Sultanl~~~ na K~ br~s harac~~ için
THIRIET, R6gestes II S. 93.
Notes et extraits, III S. 265.
123 Noles et extraits, III S. 197.
124 M. SPREMIC, Turchi i Balkansko Poluostrvu u XIV i XV veku, "Jugoslovenski istorijski
casopis", 1-2 1966) S. 42.
121
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y~lda 8.000 duca tutar~nda para ve hediye veren Venedik Cumhuriyeti,
M~s~ r'~ n 1517 y~l~nda Yavuz Sultan Selim taraf~ ndan Türk topraklar~ na
dahil edilmesinden sonra bu harac~~ nakit olarak Türk hazinesine verme~e
ba~lam~~t~ r. Bu husustaki kay~ t ~öyledir 125. "Mukaddemâ diyâr-~~ M~s~ r
çerâkise elinde iken cezire-i K~ br~sdan sâl be-sâl 'sekiz bin filoriye bedel
kuma~~ve haraç vermek adetleri imi~~öyle olsa hâliya diyâr-~~ M~s~ r devlet-i
kâhirem muktezas~ nca külliyen feth olunub sâir memâlik-i mahrûsemden
vâki olub zikr olunan haraç yüce padi~ahl~~~ma verilmesi lâz~ m olma~~ n
buyurdum ki harac-~~ mezbûr kuma~~olmayub her y~l sekiz bin nakid firengi
filori olub mahrûse-i Istanbul'a gönderüb h~zâne-i âmireme teslim ideler."
K~ br~s harac~ na büyük bir ~ekilde dikkat edilmi~~ve bunun alt~ n para ile
Istanbul'da ödenmesi istenmi~ tir. Uygulamada ise baz~~aksakl~ klar olmu~~ve
para bazan Istanbul d~~~ nda ödenmi~ tir. Nitekim elimizdeki en eski haraç ile
ilgili belge, ödemenin Haleb'de yap~ld~~~ n~~ göstermektedir 126 K~ br~s
harac~n~ n her teslim al~ nd~~~ nda, düzenli belgeler verilmi~ tir. Bu belgelerden
Kanuni Sultan Süleyman devrine ait olanlar T. Gökbilgin tarafindan
yay~nlanm~~t~ r. Bununla beraber henüz daha yay~ nlanmam~~~pek çok belge
bulunmaktad~ r. Bu belgelerden bir tanesi talihsizli~e u~ram~~~ve uzun y~llar
ilgisi olmadan, Iran vesikalar~~ aras~nda tutulmu~tur 127.
Venedik Devlet Ar~ivi'nde 1975 y~l~ nda yap~lan bir de~i~iklik sonunda
bu vesika yer de~i~tirmi~tir. ~imdi "Firmani Van" dizisi içinde herhangi bir
numara almadan bulunmaktad~ r. D~m~~ k (~am) kad~s~~ Ahmed b.Yusuf
tarafindan verilen 5 Rebilülevvel 929-22 Ocak ~~ 523 tarihli bu belgede, 52 ~~
tarihli harac~ n ödendi~i anla~~l~yor. Merhum Prof. Dr. Tayyib Gökbilgin
tarafindan yay~ nlanan Venedik'deki Kanuni Süleyman devri türkçe
belgeleri aras~ nda, K~ br~s harac~na dair olanlar ihmal edilmemi~tir. Bununla
beraber daha yay~nlanmas~~ gerekenler eksik de~ildir. Bu çeviri için tarihsel
birer dökümü haz~ rlamak istemekle beraber, yay~nlanmam~~~ve atlanm~~~
125
M. T. Gökbilgin, "Venedik Devlet Ar~ivindeki türkçe belgeler kolleksiyonu ve bizimle
ilgili di~er belgeler", Belgeler V-VIII /9-12 (1972) S. 50-54 aras~ndaki 923-1517 tarihli
Osmanl~-Venedik andla~mas~~ metninde S. 53
126 M. T. Gökbilgin, "Venedik Devlet Ar~ivindeki vesikalar külliyat~ nda Kanuni Sultan
Süleyman devri belgeleri", ay~n dergi 1 /2 (1964) S. 202. 925-1519 tarihli belge. bu belgenin bir
çevirisi de ilgili kutuda bulunmaktad~ r. Commemoriali serisinin XX defterinde n. 119'da bir
çeviri de vard~ r. Basd~~özeti: R. Predelli, I Libri commemoriali de/la Repubblica di Venezia. Regesli,
Venezia (Venedik) 1903 s. 158
I 27 L. Bonelli, "Il trattato turco-veneto del 1540", Cenlenario de/la JVascila di Michele Amavi,
C. 2 Palermo 1910, S. 29-30
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metinlerin bulunmas~~ 128 esas gayemizden uzakla~t~ raca~~~için vazgeçtik.
1570 y~l~ na dek muntazam bir ~ekilde ödenen K~ br~s harac~~ için, bir tek
ödendi cümlesi ile geçi~tiremeyiz. Paran~n nerede ve kimin taraf~ndan,
Venedik alt~n~~m~~ yoksa Osmanl~~alt~n~~ile mi ödendi~inin aç~kça belirtilmesi
gerekir. Ayr~ca her iki taraf~ nda hesap i~lerinde çok titizlik gösterdi~i, zaman
zaman yap~ lan icmallarden anla~~lmaktad~ r.
Ayn~~ titizlik Zenta adas~~ harac~~ için de gösterilmi~tir. II. Selim
zaman~nda yap~lan 1573 tarihli anla~mada 500 alt~nl~k miktar 1500 alt~ na
ç~kar~lm~~~ve Karlofça Anla~mas~ na dek bu para muntazam ödenmi~tir.
XVII. yüzy~l belgelerinde, ödemenin ço~u kez akçe olarak yap~ld~~~ n~~
saptam~~~bulunuyoruz. Diplomatik yay~n~~ yapmak arzular~m~z aras~ndad~r.
Bu çevirinin ikinci provalarm~~ yaparken n. ~~ o6 da belirtilen ~~ 482 tarihli
andla~man~ n metin yay~ n~~ daha düzenli ve bilimsel yöntemlere uygun bir
~ekilde gerçekle~tirildi: Aldo Gallotta, "Il trattato turco-veneto del 12
gennaio 1482", Sludia Turcologica Memoriae Alexii Bombaci Dicaia, Napoli
1982, S. 219-235. Tarihsel giri~, belgenin tavsifi, Osmanl~ca metnin
maddelere göre ayr~lmas~~ ve aç~ klamal~~I talyancaya çevirisi verilmi~tir. 58
sat~ rl~ k metnin fotokopisi de ihmal edilmemi~tir.
n. 114 de belirtti~imiz 1503 tarihli anla~man~ n da metni bas~ld~; VIII.
Türk Tarih Kongresi c.
(1983) S. 1559-1569

128 Belgeler V-VIII/9-12 (1972) S. 6o-61. 134 no. lu belgenin 14. sat~r~ nda önemli bir
adama bulunmaktad~r.

