ANTON C. SCHAEDNLINGER, Die schreiben Silleymans des Priichtigen an
Karl V., Ferdinand L, und Maximilien IL [Kanuni Sultan Süleyman'~n
V. ~arl, I. Ferdinand ve II. Maksimilyen'e nâmeleri], Wien (Viyana) 1983 2 Cilt. I. cilt: Transkriptionen und übersetzungen,
XXXII-~~ 8 Sayfa. 2. cilt Faksimile, sayfa numaras~~yok, 36 belgenin
t~pk~bas~m~ . Iç kapakta: Osmanisch - Türkische dokumente aus
dem Haus—, Hof— und Staatsarchiv zu Wien. Claudia Römer yay~na
yard~mda bulunmu~. Fiyat~~yaz~l~~de~il [B. 9188].
Türk tarihi ve medeniyetinde özel bir yeri bulunan Avusturya ili~kilerine
ait say~s~ z belgeler ve malzeme, her iki devletin belgelikleriyle kitapl~klarm~~doldurmaktad~r. ~çinde bulundu~umuz 1983 y~l~, II. Viyana Ku~atmas~n~n 300. y~l~~
olarak ayr~~ bir anlam ta~~maktad~ r. Bununla beraber bu yay~n~ n ilgisi yoktur.
Say~n müellif bu konuda y~llardan beri sab~rla çal~~maktayd~. Baz~~ türkologlar bu
e~siz kaynaklar~~ yay~nlamak ve bir katalogunu yapmak giri~imlerinde bulundular
ise de, tam bir sonuca ula~amad~lar 1. Yap~lan tek tük yay~nlar konular~n ayd~nlat~lmas~nda yararl~~ olmakla beraber, süreli yay~nlar~ n ve arma~an kitapl~ klar~n~n
aras~nda kalan bu çal~~malar~n tedarikindeki zorluklar, çal~~anlar~ n ba~~n~~döndürmekte ve hatta y~lg~nl~~a bile itmekteydi. Tan~nm~~~türkolog ve ara~t~r~c~~ ~imdi
bu yoldan ayr~~bir tutumla bu bo~lu~u doldurmakta büyük hizmette bulunmu~tur.
Böylece belgeler toplu bir halde bir kitap içinde bulunaca~~~gibi, anla~~lmas~~zor
noktalar gene yetkili ki~i taraf~ndan çözümlendi~i için, sonraki nesillere yararl~~
bir kaynak olacakt~r.
Elimizdeki yay~n~n daha da sürece~i anla~~lmaktad~ r. Bu ilk ciltte 36 belgenin
yay~n~~tamamlanm~~t~ r. Kanuni Sultan Süleyman dönemini ilgilendiren 172 belgeden bu ilk cilde girme olana~~~bulanlar aras~nda en eskisi H. 941 - M. 1534 tarihli
olan~d~r. Iran üzerine yap~lan ve ba~ar~yla sonuçlanan seferden sonra yaz~lan bir
fetihname olan bu belgedeki eksiklik için küçük bir not beklerdik 2. Macaristan
topraklar~n~n Türk egemenli~ine girdi~ini belirleyen 2. ve 3. belgeler Ferdinand'a
yaz~lm~~~nâmelerdir. 1541 y~l~~Eylül aylar~ nda yollanan bu belgeler ile üstürgon
(— Estergon) gibi önemli kaleler istenirken, V. ~an taraf~ndan tutsak edilen Fransa
kral~~(belgede padi~ah)n~n elçisinin de serbest b~rak~lmas~~isteniyor. 1542 y~l~~ilkbahar mevsiminde verilen 4. belge gelecek elçilere kolayl~k gösterilmesi hakk~ndad~r: "Dostlukdan kaç~ lmaz elçi göndermek murad edinürsen ulu âsitanemiz
Kanuni Sultan Süleyman dönemi Türk belgelerinin özeti ve yap~lan ara~t~rmalar~n kaynakças~ : J. Matuz, Herrscherurkunden des Os~nanensultans Süleyman des
Prdchtigen. Ein chronologisches Verzichnis, Freiburg 1971.
2 M. T. Gökbilgin, "Venedik Devlet Ar~ivindeki Türkçe belgeler koleksiyonu
ve bizimle ilgili belgeler", Belgeler, Türk Tarih Belgeleri Dergisi V-VIII/9-12 (1972)
S. I I I-I13 ve I 13-114 deki belgeler bu konuyla ilgilidir.
Benekli C. XLVII, 56
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her zaman aç~kdur" tabiri ça~~n e~ilimini yans~tan ba~l~ca sat~rlardan birisidir.
~ki ülke ili~kilerinde oldu~u kadar, Kanuni Süleyman'~n do~u seferlerindeki ba~ar~lar= yans~tan fetihnamelerin ayr~~bir yeri vard~r. ii. belge 1549 y~l~~Aral~k
ay~nda Ulula~la'dan yaz~lm~~t~r. Tebriz Seferi olarak bildi~imiz bu harekât~n geli~imi ve u~rarulan yerler hakk~nda sa~lam bilgiler veren kay~tlar aras~nda Elkaz
Mirza'n~n ilticas~~da haber verilmektedir. Ahidnâmeler fasl~~da ihmal edilmeyip
konmu~tur. 23. belge, 1559 tarihli ahidnâme'nin — ne yaz~k ki — suretidir. ~ki ülke
aras~nda 1555 y~l~ndari beri sürdürülen görü~melere 8 geçici bir çözüm getiren
bu belge, kara taraf~ndaki sorunlar hakk~nda çözüm getirirken, derya taraf~ndaki
sorunlardan olan Adriyatik'deki Sing (Sina diye okunmas~n~~kabul edemeyiz)
kalesinde birikmi~~Uskok'lar 4 için de öneri getirilmektedir. 25. belge 1562 - H. 969
tarihli olan~d~r. Yaz~, Tu~ra ve itina bak~m~ndan ça~~n~n en güzel kal~nt~lar~ndan
olan bu belge, "mülk-i Çin'den tâ be aksay-~~Ma~rib'e" kadar topraklar~n sahibi
Sultan Süleyman'~n kullanndan tercüman Ibrahim taraf~ndan (belge no. 26)
götürülmü~~ve toprak sorunlar~~yan~nda, s~n~r sorunlar~~ve iki taraf aras~nda kaç~p
gelen ki~ilerin tüzesel statillerine ili~kin konular, uç boylar~nda iki taraf askerlerinin
tutumlar~, Erdel ile Eflak ve Bo~dan'~n yöneticilerinin "bu dostlukdan biledür"
olduklar~~da aç~klanm~~t~r. Bu ahicinâmeler fasl~nda en güzel ve canl~~rol oynayan
Baron Busbeck'in imlas~~belgelerde Oyeryuz von Abusbeg gibi ~ekillere girmi~~
ise de bu ki~ili~ine yans~mam~~, uzun süren elçilik döneminin de~erli kal~nt~lar~~
elimizdeki bu an~larla peki~mi~tir 5. Elçilik konular~~belgelerde defalarca geçti~i
kadar, tercümanlar~n ihtilaflardaki tutumlar~, s~n~rlardaki çat~~malar~n iki taraf
yöneticilerinin ortak tutumu sonucu halledilece~i ayr~~ayr~~belirlenmi~tir. 32. belge
H. 972 - M. 1565 tarihli ahidnâmedir. Ferdinand'~n yerine geçmi~~bulunan Maximilyan'a verilen bu belge, daha önce babas~~"imberador Ferendu~~ile olan muahede-i humayunumuz gendü nâm~na tecd'id olunub" denilmekte, geciken 30 .000
"Ongürüs filorisi" tutar~~yan~nda sair sorunlar s~ralanmaktad~r. Paran~n teslimine
dair belge 21.2.1565-20 Receb 972 tarihlidir ve 33. belge olarak yay~nlanm~~t~r e.
34., 35. ve 36. belgeler de ahidnâmede yaz~l~~konular~n detaylan üzerindedir.
3 ~ki ülke aras~ndaki ili~kileri Türk kaynaklar~na göre en iyi inceleyen
ara~t~rma: M. T. Gökbilgin, "Süleyman I", ~sldm Ansiklopedisi, c. ii s. 99-155.
Bu maddenin bir de özel aynbas~m~~yap~lm~~t~r.
Bir deniz haydudu olan Uskok'lar varl~klar' Avusturya'ya güvenerek sürdürmü~lerdi. 1537 y~l~na kadar kald~klar~~Kilis (Clissa) kalesinden Kanuni Süleyman taraf~ndan ç~kar~ld~ktan sonra Avusturya topraklar~nda sürdürdüler. VenedikOsmanl~~- Avusturya hükümetleri aras~nda büyük sorun yaratan Uskok'lar için
Türk Ansiklopedisi'nde yazd~~~m maddede ilk sonuçlar~= yaymlam~~~buluyorum.
5 Rönesans dönemi Avrupa'sm~n bu seçkin simas~~için bk. S. Eyice, "Avrupa'l~~
bir ressam~n gözü ile Kanuni Sultan Süleyman. Istanbul'da bir Safevi elçisi ve
Süleymaniye Camii. Kanuni Sultan Süleyman'~n portreleri hakk~nda bir deneme",
Kanuni Arma~an~, Ankara 1970, s. 132 vd.
Bu gibi para teslimlerinde tarihleme (— datatio) ve yer ad~n~~yazma i~ini
defterdar yapar arkas~na da pençesini koyard~. Örne~i çok az olan belgelerden
biridir. ~ki isim de çevi~-iyaz~~da konmu~tur.
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Erden:len Avusturya askerlerinin çekilmesi ve kalelerin düzenli bir ~ekilde bo~alt~lmas~na dair bu belgeler üzerinde ayn ayr~~durmak, tamtma yaz~s~~içine girmez.
Say~ca 36 görünen bu belgeler, içerdi~i konular ve özellikler bak~m~ndan ayr~~
ayr~~sorunlar~~sat~rlarda yans~tmaktad~r. Yay~nlayan yerinde bir tutumla esas belgelerin fotokopilerini vermekle hem yaz~~özelli~i hem haz~rlan~~~biçimleri hususunda
iyi bir malzeme sa~lam~~t~r 7. özel bir tart~~ ma konusu olan belgelerin fotokopisi
sorunu kan~mca çözüme kavu~mu~tur. Her yönüyle belgeyi tan~mak isteyen ara~t~r~c~~özet (regesta), seçme gibi tutumlarla de~il, asl~n~~ortaya koymak say~s~z yarar
sa~l~yacakt~r. Bir elçilik konusu diye geçi~tirece~imiz 16. ve 17. belgeler, elçiye zeval
olmaz, kavram~n~n nas~l geli~ti~i ve Osmanl~~devlet yöneticilerinin s~n~rlar~~içine
giren temsilcileri korumalanna dair bilgileri bize aktarmas~~bak~m~ndan dikkat
çekicidir. S~n~r sorunu diye özetliyece~imiz belge ise, s~n~r yerle~im merkezlerinin
korunmas~nda al~nan önlemleri bildirmesi ve bunun için "mutemed ve mustakim
beg ve kad~" görevlendirmesi, konular~n `defter'lere kaydedilmesi özetlere hiç bir
zaman geçmez. Iki taraf reaya ve berayasm~n güven içinde kalmas~, belki günlük
uygulamalarda zorlu~a yol açm~~~da olsa, devletleraras~~hukukda yer almas~~ ve
tutsaklar~n nas~l de~i~ece~ini yans~tan sat~rlann da bulunaca~~, tarihçiler d~~~nda
ara~t~nc~larm da dikkatini çekmesi gerekir. Yay~n konusunda bu detaylar~n ihmal
edilmemesi gerçekten yay~nlayan kadar, yay~n i~ine katk~da bulunan an~lan devletin
akademisine de ~eref getirmi~tir. Çok büyük bir özen ve dikkatle haz~rlanan dizinler
özel adlar~~arayacaklar kadar mali ve siyasi konular üzerinde çal~~acak olanlara
da yararl~~bir yöntemle haz~rlanm~~t~ r. Seçkin kaynakça yaln~z bu konu hakk~ndad~ r ve tarihsel evreleri incelemek gibi bir giri~im olmad~~~~için, zaten üzerinde
çok say~da yay~n yap~lan bu devir hakk~nda eksik kalmas~~olas~~bir kaynakça giri~imi
yap~lmam~~t~r. Bu çaba bile ~imdi insanl~~~n mal~~olan bu e~siz de~erdeki an~lar~n,
belgelerin tozlu ve karanl~ k dosyalar~/Ida/1 ç~k~p, bilimsel ara~t~rma yapan ki~i
ve kurumlar~n elinde bulunmas~~çok manidard~r. Böyle bir yay~n~~gerçekle~tirenleri
kutlarken, ~u da olsayd~~bu da olsayd~~gibi öneriler getirme ve yanl~~~arama tutumuna giremeyiz. Erbab~~as~l metinleri okumakla iste~ine kavu~abilir. Eski alfabeye
â~ina olmayan ki~iler çeviriyaz~y~, baz~~hallerde zorlu~a dü~mekle beraber, pek
alâ okuyup yararlanabilirler. Belirli bir dönemin ana kaynaklar~n~~kazand~nnada
çok yararl~~olan bu çal~~may~~sonraki ar~iv belgesi yay~nlar~ nda örnek olarak görmeyi ve olumlu katk~s~n~ n daha da ileri götürülmesini bekleriz.
Yrd. Doç. Dr. MAHmtrr H.
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verilmi~tir.
7 Hatta ~~, 8, ii ve 25. belgelerin ba~~taraflar~n~n renkli tablolar~~
Türk belgelerinin en ilgi çekici taraflar~ndan biri tu~ra'd~r. A. Bombaci ve F.
Bayramo~lu'nun makalelerinden sonra, ~imdi B. S. Baykal, "Tu~ra", Türk Ansiklopedisi s. v .
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