A. GALLOTTA - G. BOVA, "Documenti deli `Archivio di Stato di
Venezia corcernenti il principe ottomano Cem" [Osmanl~~ ~ehzadesi
Cem hakk~ nda Venedik Devlet Ar~ivinde bulunan belgeler] Studi
Magrebini XI (1980) S. 175-199.
Osmanl~~tarihinin en talihsiz ki~ilerinden biri olan Sultan- Cem hakk~ndaki
ara~t~ rmalara bir yenisi daha kat~lm~~~bulunuyor. Yeniça~~devri Osmanl~~tarihi
için en belli ba~l~~ar~ivlerden biri say~ lan Venedik ar~ivinde bu talihsiz ki~i hakk~nda
belge bulundu~u çok önceden beri biliniyordu°. Hakk~nda en fazla yay~n yap~lanlardan birisi olan Cem için 7 tane belge daha aç~klamal~~bir ~ekilde kaynakçalara
girmektedir. Devrin diplomasi dili olan yunanca yaz~lm~~~be~inden ba~ka Venedik
lehçesiyle yaz~lm~~~iki tanesinin belgebilimine uygun bir yay~n ile ara~t~r~c~lar~n
hizmetine verilmesi, karanl~ k kalm~~~ baz~~ noktalar~~ayd~nlatmaya yarayacakt~r.
A. Gallotta giri~~ile tarihsel notlar~~ haz~rlam~~ , G. Boya ise esas yunanca metinleri
bas~l~~hale getirmi~ tir. 189. sayfada konulan bir dipnotun, türk tarihi üzerinde
çal~~malar~~ve de~erli kaynak yay~nlar~~ile tan~d~~~m~z (Elizabeth) Oikonomides'e
yapt~~~~yard~mlardan dolay~~ te~ekkür vard~r.
Konunun ara~t~r~c~lar~~ osmanl~~dönemi belgeleri üzerinde durup günümüze
dek yap~lan ara~t~rmalar~ n genel bir panoramas~n~~vermeyi uygun bulmu~lard~r.
Yunan diliyle yaz~l~~türk belgeleri hakk~nda epey ara~t~rma yap~ld~~~~için 2 bu konuyu
daha detayl~~ ele almakla giri~~yapm~~lard~ r. XIII. yüzy~ldan ba~l~ yarak II. Stlirh
zaman~na dek süren bu konu ara~t~ rmalar için çekici konular aras~ndad~r. ~imdi
bunlara yap~lan katk~, varl~~~~y~ llardan beri bilinmekte beraber A. Bombaci taraf~ndan bir türlü yay~ nlanmayan bir deftere dayand~r~lm~~t~r. Liber Graecus diye
tan~nan bu belge demetinin uzant~s~~ sonraki y~llarda Venedik Cumhuriyeti bürokrasisi taraf~ndan devam ettirilmi~ti 3. Ara~t~r~c~lar Cem Sultan'~ n faaliyetinin bir
k~sm~n~~ yans~ tan bu belgelerin diplomatik özelliklerini ihmal etmemi~lerdir. Intutulatio k~sm~ndan ba~layarak, di~er ana bölümleri de i~leyen A. Gallotta hocas~n~n
yar~m b~rakt~~~~bir i~i tamamlam~~~bulunuyor. Y~ llardan beri yunanca yaz~l~~türk
belgelerindeki özellikleri yay~ nlayaca~~~vaad eden A. Bombaci, bunu yerine getirmemi~ti.
Thuasne ve Lamansky taraf~ndan yap~lan yay~nlar.
Gösterdikleri kaynaklar~ n bir tahlili ~u kitapta da yap~lm~~t~ : S. Vryonis Jr,
The decline of medievol hellenism in Asia Minor and the process of Islamisation. . . ., Los
Angles, 1971, s. 461-463.
3 Bombaci arma~an~~için verdi~imiz makalede bir k~s~ m defterlere yaz~l~~ ve
çeviriler de yap~lm~~~belgeler koleksiyonunu de~inmi~tik. [bu yaz~n~n ilk provalar~n~~
verdi~imiz s~rada yay~nland~ : "Venedik Devlet Ar~ivi'nde Bulunan ~stanbul Balyosu
Ar~ivi üzerinde Bir Ara~t~ rma", Studia Turcologica Mamoriae Alexii Bombaci Dicata,
Napoli 1982, s. 469-480
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Belgelerin yaymmda ana metin ile çeviri verilmi~tir. Di~er ara~t~rmalarda
al~~t~~~m~z özet (regesta) burada yoktur. K~sa bir haber verecek olursak: 27 A
~ustos
482 tarihli birinci belgede Bayezid II., karde~inin kendisine kar~~~ayakland~~~n~~
ve Arabistan'a kaçt~ktan sonra tekrar dönüp giri~imde bulundu~unu haber verip
Ankara'ya kadar ilerledi~ini, burada kendisine hiç kimse yard~m etmedi~i için
Karaman'a ve orada da tutunamaymca k~y~~kesimine gidip Rodos'a geçti~ini ve
~imdi de yeni haz~rl~klar yap~ld~~~n~~da ekler. ~imdi Venediklilerin bu kar
~~~kl~kta
kendisine yard~m etmesini bekledi~ini ve görü~menin Karagöz adl~~adam~~ile yap~lmas~n~~ister. 2. belge 9 Eylül 482 tarihlidir. Rodos adas~ndan ba~
ka bir yere
gidecek olan Cem'i en iyi izleyecek olanlar Venediklilerdir. Tutuklamalarm~~veya
kendi ülkelerinde bar~nd~ rmalarun ister. 3. belge 15 Eylül 482 tarihlidir. Sultan
Bayezid daha önce yazd~~~~mektuplara yan~ t alamad~~~n' ve bu hususun çabukla~ur~lmas~n~~ve ellerindeki haberin kuluna verilmesini ister. 4. belge
~ubat 482
tarihlidir. Fransa'ya gidecek olan likender için gerekli kolayl~klar~/1 sa~lanmas~~
isteniliyor. 5. belgenin tarihi yoktur ve Venedik lehçesinde yaz~lm~~t~r. K~br~s
adas~ndaki Venedik yöneticisi (provveditore) Lorenzo Gritti'ye yaz~lan mektupta,
K~br~s adas~ na geçmesi m~~htelem Cem Sultana hiç bir yard~m yap~lmamas~~
ve
hatta tutuklanmas~~haber verilir. 6. belge, Cem Sultan~n validesi taraf~ndan 4
Temmuz 1488 günü Kahire'den yaz~lan bir mektuptur. Cem Suba~= tahta geçirilmesi için Venediklilerin yard~m etmesi istenmektedir. 7. belge 21 Ocak 1494 tarihini
ta~~maktad~ r. Bayezid II, devrin Venedik doge'sine yazd~~~~mektupta Roma'ya
giden Kas~m Çavu~'un, Papan~n elçisi ile birlikte Venedikliler eline tutsak dü~tü~ü
ve elindeki mallar~n al~nd~~~n~~haber verdikten sonra, zarar~n karplanmasuu ister.
En son konan haber ise, tam bas~m s~ras~nda Cem Sultan hakk~nda yap~lan
bir demet belge yaym~d~r: J. Lefort, Topkap~~Saray: ar~ivlerinin yunanca belgeleri.
Cem Sultan'~n tarihine katk~, Ankara 1981. ~ki taraf~n birbirinden habersiz kalmas~~
arada baz~~bo~luklar~n kalmas~na neden olmu~tur. Bununla beraber elde düzenli
yap~lm~~~metinlerin bulunmas~~ilerde yap~ lacak çal~~malar~~kolayla~t~racakt~r.
Kaynaklar aras~nda iki tane yeni yap~lm~~~ara~t~rmay~~görmek isterdik:
Semavi Eyice, "Sultan Cem'in portreleri hakk~nda" Belleten XXXVII 1145
( 1973) s• 1-49.
Halil inalc~ k, "A case study in renaissance diplomacy. The Agreement Between Innocent VIII and Bayezid on Dijem Sultan", Türklük Bilgisi Ara~t~rmalar~~
III (1979) S. 209-230.
Türk tarihinin bu talihsiz ki~isi, hakk~nda en fazla yay~n yap~lanlar~ndan birisi
olarak 4 kaynakçalar~m~ zda yer almaktad~ r. Bu güzel derlemeyi meydana getirenlerin, ar~iv ve kütüphanelerimizde daha ele al~nmad~k kay~tlar~~incelememiz gerekti~ini bize hat~rlatmalar~~en büyük bir hizmettir. Kendilerini tebrik ederiz.
Yrd. DOÇ. Dr. MAHMUT H. ~AKt~to~Lu
~u kitab~~da notlar aras~nda görmek isterdik: K. M. Setton, The pap~~cy and
the Levant (1204-1571)., C. 2 1978, s. 381-416 aras~ndaki "Innocent VIII, Jem
Sultan, and the Crusade (1484-149o)".

