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ELIZABETH A. ZACHARIADOU, Trade and Crusade. Venetian Crete

and the Emirates of Menteshe and Ayd~ n (1300-1415), Venice 1983.
Library of the Hellenic Institute of Byzantine Studies-No ~~~ . 8°,
XXXVI + 276 s. II Levha, edeni $ 20
Anadolu'da kurulmu~~olan Türk Devletleri'nin Ortaça~'da Bat~~ile ticari ili~kileri
üzerinde yap~lan ara~t~ rmalar, günümüze kadar son derece s~n~rl~~ kalm~~t~r. Ilk
defa XIII. yüzy~ lda Anadolu Selçuklular~~zaman~nda K~br~s Krall~~~~ve Venedikliler ile ba~layan ticari ili~ kiler, bu devletin parçalanmas~ndan sonra kurulan
Beylikler taraf~ndan da geli~tirilmi~ tir. Balat (Palatia) ve Ayasoluk (Theologo)
gibi Ortaça~~Türkiye'sinin iki önemli liman~na sahip olan Mente~e ve Ayd~n-O~ullar~, daha çok Venedik'e ba~l~~Girit Dükalar~~ile ticari ili~ kilerde bulunmu~lard~r.
Burada tan~t~ lacak olan Elizabeth Zachariadou'nun, "Trade and Crusade" adl~~
kitab~nda, Mente~e ve Ayd~n-O~ullar~na ili~ kin yeni belgeler ilk kez yay~mlanarak,
Venedik ile olan ticari ili~kileri ayd~nlat~ lmakta ve bu Beyliklere kar~~~giri~ilen Haçl~~
Seferleri hakk~nda ayr~nt~l~~ bilgi verilmektedir.
Daha önce, "Türk Sultanlar~n~n Kroni~i ve Italyanca Asl~" adl~~eseri ve Ortaça~~Türk Tarihine ait çe~itli makaleleri ile yak~ndan tan~d~~~ m~z E. Zachariadou
1962, 1976 ve 1981 y~llar~nda yay~mlam~~~oldu~u üç makale ile de bilim dünyas~n~n
dikkatini bu saha üzerine çekmi~~bulunuyordu. 2 Y~ llarca süren titiz bir çal~~man~n
ürünü olan bu eser, ~u bölümlerden olu~maktad~r:
K~saltmalar, Kaynaklar ve Bibliyografya (XIII-XXVII)
Manusakas'~ n Eseri Sunmas~~(XXIX)
Yazar~n Te~ekkürü (XXXI)
ÖNSÖZ (XXXIII-XXXVI)
Venedik'in XIV. yüzy~ l boyunca ticareti, Anadolu Selçuklu Devleti'nin y~k~lulmas~ndan sonra Bat~~Anadolu'da birer beylik kurmu~~olan Mente~e ve Ayd~n-O~
larma do~ru yöneldi. 1331-1407 y~llar~~ aras~ nda imzalanan antla~ malar, bu ticari
ili~kileri ortaya ç~ karmaktad~r. Bu s~ rada, Lâtin kilisesinin 1344'e kadar Memlükler ile ticareti yasaklamas~, iç sava~lar ve d~~~ dü~manlar~n tehdidinde olan Bizans
E. Zachariadou, To Xroniko ton Tourkon Soultanon kai to Italiko tou
Protupo,Thessaloniki, 1960.
~d~r Aid~noglou, BZ (1962)
2 E. Zachariadou, Mia Ellinoglossi Sinthiki tou H
254-265; Sept traites inedits entre Venise et les emirats d'Ayd~n et de Mente~e
(1331-1407), Studi Preottomani e Ottomani, Napoli, 1976; The Turks and the
Venetian Territories in Romania ( ~~3 I 8-14o7) , Atina, 1981.
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ile ticari ili~ kisinin kesilmesi ve nihayet Karadenizin Cenevizlilerin kontrolü alt
~na
geçmesi, Venedik'in Do~u ticaretinin aksamas~na sebep oluyordu.
Eskiça~lardan beri verimlili~i ile tan~ nan topraklar üzerinde kurulmu~,
Balat
ve Ayasoluk limanlar~ na sahip, karayollar~~ ile Asya'n~ n hinterland~na ba~l~~olan
Ayd~n ve Mente~ e Beylikleri, Ortaça~~ n önemli birer ticaret merkeziydiler.
Venedik, Mente~e ve Ayd~no~ullar~~ ile ticari ili~ kilerini düzenlemek için,
Romania'da en önemli kolonisi olan Girit yöneticilerine yetki verir. Venedik'in Do~u ticaretinde, özellikle Memlükler ile ili~kilerinde, arac~~rolü oynayan Girit Adas
~,
Mente~e ve Ayd~ n ile ticari ili~ kilerde bulunmak için son derece elveri~li bir konuma
sahipti. Girit'ten Mente~e ve Ayd~ n Beyleri ile antla~malar yapmak için elçiler
gönderilir, Balat ve Ayasoluk'a da konsoloslar atan~r.
XIV. yüzy~ lda Türk yay~ lmas~~ ve ak~nlar~~sonucunda Romania bölgesi büyük
zarar gördü ve 13 ~ 8'den sonra Girit de sürekli olarak Türkler taraf~ndan tehdit edilmeye ba~lad~. Türklere kar~~~giri~ilen Haçl~~Seferleri s~ras~ nda savunma giderleri
artan ve yeni vergiler yüklenen Girit'te, 1333, 1342 ve 1363 y~llar~nda isyanlar
patlak verdi.
Venedik ve Ceneviz aras~ndaki çeki~ me yüzünden Haçl~~Seferleri ba~ar~l~~olamad~. Venedik Haçl~lar~ n ba~~nda yer al~ rken, Ceneviz askeri bir harekâta giri~meyerek Romania ve Karadenizdeki ticari durumunu güçlendirmeyi tercih etti. Venedik, bütün çat~~malara ra~men, Mente~e ve Ayd~no~ullar~~ile ticari ili~ kilerini
geli~tirmeyi ba~arabilmi~tir. Mente~e ve Ayd~n'~ n Osmanl~~ Devleti'ne kat~lmalar~ndan sonra Venedik'in Levant'ta ticari gücü zamanla çökmeye ba~lad~.
I. BÖLÜM: TARIHI ZEMIN (I-121)
I. UZLA~MADAN ÇATI~MAYA

(3-20)

I — Venedik ile Beylikler Aras~nda ~lk
:
Venedikli tüccarlar, 1275 y~l~~civar~nda Mente~e'yi ziyaret etmeye ba~lad~lar.
Venedik, XIV. yüzy~l~ n ilk yar~s~ nda, Girit yöneticilerine önce Mente~e ve daha
sonra Ayd~n - O~ullar~~ile ticari ili~ kilerin yürütülmesi için yetki verdi. Türkler ile
Venedikliler aras~ndaki uzla~ma 1318 y~l~ na kadar sürdü. Bu tarihten sonra GüneyBat~~ Anadolu'dan Türkler, Ege Adalar~na sald~rmaya ba~lad~lar.
// — Sak~z:
XIV. yüzy~l~n ba~~nda Sak~z Adas~, Türk hücumlar~~sonucunda Bizans'~n egemenli~inden ç~ karak Cenevizli Zaccaria ailesinin eline geçti ve 1329 y~l~na kadar bu
ailenin elinde kald~.
/// — Rodos:
Ege'nin ikinci yeni gücü olan Sen Jan ~övalyeleri de 1309 y~l~nda ayn~~ ~ekilde
Rodos Adas~n~~ele geçirdiler. ~övalyelerle Türkler aras~ ndaki mücadele 1522 y~l~na
kadar devam etti.
/V — Katalan — Türk ~ttU'alc~~:
Türklerle Venedikliler aras~ndaki uzla~ma, 1318 y~l~nda Türklerin Venedik
egemenli~inde bulunan Santorini ve Karpathos Adalar~na sald~rmalar~na de~in
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sürdü. Bu s~rada Ayd~n ve Mente~e Beylikleri ile Venedik'in dü~man~~olan Atina
Katalanlar~~aras~nda bir ittifak yap~ld~. Venedik'e ait olan yerlerin s~k s~k Türk
ak~nlar~na u~ramas~~yüzünden Venedik, Türklere kar~~~bir cephe kurma giri~iminde
bulundu.
V — Türkler ve Bizansl~lar :
1329 y~l~nda Romania'daki önemli de~i~iklik, Türk-Katalan ittifak~n~n bozulmas~~olmu~tur. Türkler, daha sonra Atina bölgesine ak~ nlarda bulundular.
Venedik'in Türklere kar~~~Ege güçlerini birle~tirme giri~imi, Bizans'~n politikas~~nedeniyle ba~ar~l~~olamad~. 1328'de III. Andronikos'un, II. Andronikos'a kar~~~
kazand~~~~iç sava~tan ç~kan Bizans, Türklerle uzla~ma politikas~n~~ tercih ederek
Ayd~n ve Saruhan Beyleri ile bir antla~ ma akdetti. 329'da Türkler Izmir liman~n~,
ele geçirirlerken Bizansl~lar da Zaccaria'y~~ atarak Sak~z Adas~nda yeniden egemenlik kurdular.
VI — Girit ve Mente~e. 1331 Antla~mas~~:
1318 y~l~nda ba~layan Türklerle Venedikliler aras~ndaki çat~~ma, Girit ile Mente~e aras~ndaki ticareti fazla etkilemedi. ~~33 ~~ 'de Kandiya Dükas~~ Marino Morosini ile Orhan Bey aras~nda, Venedikli tüccarlar~n serbestce ticaret yapmalar~n~~sa~layan bir antla~ma imzaland~.
2. KUTSAL ITTIFAK ( ~~334) (2 -4o)
I — Lâtinler ve Bizanshlar. Türklere Vergi Verenler:
1331 antla~mas~na ra~men, Romania'ya Türk ak~nlar~~devam etti~i için, Venedik'in ba~ta Papa ve Fransa Kral~~olmak üzere di~er Bat~l~~kuvvetleri bir Haçl~~
ittifak~na te~vik etme politikas~~ba~ar~l~~olamad~. Bu arada devam eden Türk ak~nlar~~Romania'da önemli de~i~iklikler meydana getirdi. 1332'de ba~ta Naxos ve Egriboz olmak üzere Venedik'e ba~l~~yerler, Ayd~n ve Mente~e Beylerine vergi vermeye
ba~lad~lar. 1329 antla~mas~na ra~men, Bizans da Beyliklere ve 1333 y~l~nda Orhan
Bey'e y~ll~k vergiye ba~land~.
// — Türkler Aras~nda Mücadele:
Türklerin Romania'da geni~~bir bölgeyi vergiye ba~lamalar~~üzerine, Venedik'in bir Haçl~~Seferi düzenleme giri~imi ba~ar~s~zl~kla sonuçland~.
Venedik'in en önemli kolonisi olan Girit'ten Haçl~~ittifak~na kat~lma haz~rl~~~~
istendi~i zaman, Girit yöneticilerinin halka yükledikleri yeni vergiler, burada
1333'de bir isyana yol açt~ . Bu arada 1332'de, E~'riboz'a yapt~klar~~ mü~terek
ak~ndan sonra, Mente~e ve Ayd~n - O~ullar~~aras~nda da anla~mazl~k ba~gösterdi.
Venedikliler, Ayd~n - O~ullar~na kar~~~Mente~e - O~ullar~~ve Germiyan - O~~~llar~n~~
kendi yanlar~ na çekmeye gayret ettiler.
/// — Edremit Zaferi:
Türkler aras~ndaki çat~~madan yararlanmak isteyen Venedik'in, Ayd~n-O~ullar~na kar~~~Mente~e-O~ullar~~ve Germiyan-O~ullar~n~~kullanma plan~n~n gerçekle~ip gerçekle~medi~i kesin olarak bilinmemektedir.
1334'de Ayd~n-O~lu Umur Pa~a ve Saruhan-O~lu Süleyman Bey, Mora ve
Monemvasia'ya ak~ nlarda bulundular. 1334 Eylül'ünde Papa'n~ n ça~r~s~yla Vene-
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dik, K~br~s ve Frans~z filolar~ndan olu~an Haçl~~kuvvetleri, Türk gemilerini yakarak
Anadolu'nun çe~itli yerlerini ya~ma ettiler. Ekim sonunda Karasi-O~ullanndan
Yah~i Bey'in donanmas~n~~Edremit Körfezinde a~~r yenilgiye u~ratt~lar.
Lâtinlerin ~zmir bölgesinden Bat~~Anadolu'ya yapt~klar~~ ak~nlara Ayd~n ve
Saruhan-O~ullar~~kar~~~koyarlarken, Mente~e-O~ullar~~ bu ittifaka kat~lmayarak
Girit ile ticari ili~kilerini sürdürdü.
/V — Zaferden Sonra:
Venedik Türklere kar~~~yeni haz~rl~klara ba~lad~ . 1334 yenilgisinden sonra,
Latin donanmas~n~~~~Ege'de bulunmas~, Beyliklerin yeni ak~nlarda bulunmas~na engel oldu. 1337 y~l~nda Mente~e ve Ayd~n Beyleri, Girit Dukas~~ile birer antlagma imzalad~lar. 1331 antlagmas~~Girit ve ona ba~l~~be~~küçük aday~~ilgilendirdi~i halde,
1337 antlagmas~nda Koron, Modon ve E~riboz da dahil olmak üzere bütün Venedik
tebaas~~için geçerli olmaktad~r.
V — Bizans ve Türkler:
Haçl~~Seferini takip eden y~llarda, Bizans ile Ayd~n ve Saruhan Türkleri aras~nda bir yak~nla~ma oldu.
3. IZMIR HAÇLI SEFERI (41-62)
I — H~ristiyanlar ve Umur Pa~a'n~n Deniz Ustiinlü4ü:
1337 antla~mas~ ndan sonra kesilen Türk ak~nlar~ , ~~339'da Umur Pa~a'n~n Romania, Yunanistan, Trakya ve Makedonya'ya yapt~~~~ak~nlarla yeniden ba~lad~.
Bunun üzerine, 134.2'de Papa seçilen VI. Clement'in te~viki ile yeni bir Haçl~~
Seferi haz~rl~~~na giri~ildi.
// — Do~u Ticaretinde Bunal~m:
Haçl~~Seferi haz~rl~~~, 1343'de Mo~ol Hani taraf~ndan Latin tüccarlar~n~n K~r~m'dan kovulmalar~~ ve bu~day ihrac~n~n yasaklanmas~~sonucunda, Romania ve
Balkanlarda büyük bir k~tl~~~n ba~gösterdi~i zamana rastlamaktad~r. Bu yüzden
Papa, 1344 ~ zmir hücumundan önce Venedik tüccarlar~n~n M~s~r ile yeniden ticaret
yapmalar~na izin verdi.
Venedik ve Ceneviz aras~nda eski çeki~menin yeniden canland~~~, Bizans'~n
da iç sava~~ile me~gul oldu~u bir s~rada, Cenevizliler 1346 y~l~nda Sak~z Adas~~ ile
Eski ve Yeni Foça'y~~zaptettiler.
Rodos ~övalyelerinin Cenevizliler ile eski ittifaklann~~yenileyerek Venedik
ile ticareti kesmeleri Venedik'i zor durumda b~rakt~. Venedik'in Mo~ol Hani ile bir
ticaret antla~mas~~imzalamas~ ndan sonra Tana ile ticarete ba~layan gemilerinin
Ceneviz sald~r~s~na u~ramas~ , 135I'de ba~layacak olan Venedik-Ceneviz sava~~n~n
habercisi olmu~tur.
/// — Ege'de Haçl~~Donanmas~ :
1332-1334 y~llar~nda Haçl~~Seferi düzenlendi~i s~rada, Mente~e Beyliffi, sava~a kat~lmayarak Girit ile ticari ili~kisini sürdürdü. Ege'de ba~layan çarp~~ma
28 Ekim 1344'de ~zmir liman~n~n Haçl~lar taraf~ndan al~nmas~yla sonuçland~.
Bunun üzerine Bat~~ Anadolu ile yap~ lan ticaret kesildi. Çarp~~malar~n karaya
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geçmesinden sonra, Haçl~lar a~~r yenilgiye u~rad~lar ve reislerinden pek ço~u
hayatlar~n~~kaybettiler.
Viennois Dükü Dolf in Humbert'in, muhtemelen Eylül ~~346'da, izmir'den ayr~l~p s~ras~nda Rodos ~övalyeleri de H~z~r Bey ile bir y~ll~k bir ate~kes imzalad~lar. 1347 bahar~nda Girit'li tüccarlar güçlükle Balat'~~ziyaret ediyorlard~. Ayn~~y~l,
Ayd~n ve Saruhan Türkleri, imroz yak~nlar~nda Haçl~lar taraf~ndan a~~r yenilgiye
u~rad~lar.
K~r~m'da ortaya ç~kan veba salg~n~~bütün Avrupa'ya yay~ld~~~ndan, Türklerle
bar~~~yapma zorunlulu~u ortaya ç~kt~.
/V — Antla~malar, Çarp~~malar ve 1353'de Aydzn ile Antla~ma :
1347 y~l~nda Ayd~n-O~ullar~~ile Haçl~lar aras~nda ba~layan müzakereler sonuç
vermedi ve 1348'de yap~lan çarp~~malarda Umur Bey ~ehid oldu. Karde~i H~z~r
Bey ise 1348 A~ustosunda Haçl~larla a~~r bir antla~ma imzalamak zorunda kald~.
Antla~ma hükümlerine ba~l~~kalmayan Ayd~n-O~ullar~, k~sa bir süre sonra tekrar
Romania'ya ak~nlarda bulunmaya ba~lad~lar.
135 ~~'de Venedik-Ceneviz sava~~n~ n patlak vermesinden bir süre sonra Kutsal
Ittifak da da~~ld~. H~z~r Bey, May~s 1351 'de Rodos ~övalyeleri ve Cenevizlilerle yeni
bir antla~ma imzalad~. Venedik ile Beylikler aras~ndaki ili~kiler yeniden kuruldu~undan, 1353'de Ayd~n ve Mente~e-O~ullar~~ile bir antla~ma imzaland~.
Bundan sonra H~ristiyan dünyas~ , geçici olarak, Haçl~~ Seferi plân~ndan vazgeçerek, Beyliklerin zengin bölgelerine ticari aç~ dan s~zmaya ba~lad~lar. Haçl~~Seferlerinden kazançlar~~sadece k~y~~ Izmir'in zapt~~olmu~tur. Buras~~ ~~402 y~l~na kadar
ellerinde kalacakt~r.
V — 1358159 Mente~e ile Antla~ma :
1358/59'da Venedik, Mente~e - O~lu Musa Bey ile yeni bir antla~ma imzalad~.
Bundan sonra, baz~~korsanl~k olaylar~na ra~men, Venedik ile Mente~e ve Ayd~n
Beylikleri aras~nda s~k~~ ticari ili~kiler sürdürüldü.
4.

OSMANLILARIN DO~U~U (63-75)

I 354'de Osmanl~lar Gelibolu'yu zaptettikten ve Avrupa'ya ayak bast~ktan
sonra temas kurduklar~~ilk Lâtin devleti Ceneviz oldu. Orhan Bey ile Cenevizliler
aras~nda 1351 /1352 k~~~ nda bir antla~ma imzaland~ . Venedikliler Osmanl~larla,
onlar~n Cenevizlilerin yan~nda olduklar~n~~ anlay~ncaya kadar, temas kurmaya çal~~mad~ lar. Venedik ticareti Anadolu'nun Ege sahillerine do~ru yönelmi~ti. Karadeniz ticareti için Bizansl~larla yapt~klar~~antla~malara dayan~yorlard~.

Osmanl~lar~ n Trakya'da ilerlemelerinden ve Bizans'~~tehdit etmeye ba~lamalar~ndan sonra imparator V. Palaiologos, kiliselerin birle~mesini ileri sürerek Papa
VI. Innocent'a yard~m iste~i ile ba~ vurdu. 1356'da Papa, Türklere kar~~~yeni bir
Kutsal ittifak haz~rl~~~ na giri~ti. Papa'n~n Levant'taki temsilcisi olan Pierre Thomas
ise, bu amaçla diplomatik faaliyetlerde bulundu. Bizans ise Osmanl~larla dostluk
kurarak 1358'de bir bar~~~antla~mas~~imzalad~. Pierre Thomas, faaliyetlerini sürdürürken Türkler, 1359-1361 y~llar~ nda Ege'de ak~nlarda bulunuyorlar ve Istanbul'u
tehdit ediyorlard~.
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~~~— H~ristiyan Birli~inin Çözülmesi:
1360 y~l~n~n ba~lang~c~ndan itibaren H~ristiyan devletler, sava~~gemilerini
kendi amaçlar~~için kullanmaya ba~lad~klar~ndan Kutsal ~ttifakta bir çözülme görüldü. Bu arada ~~361'de K~br~s Kral~, Papal~k ve Rodos ~övalyelerinin yard~m~~
ile Antalya'y~~zaptetti. Çok geçmeden Girit% tüccarlar kentin liman~na s~zmaya
ba~lad~lar. Venedik'in Haçl~~giderlerini kar~~lamak için Girit'e vergileri artt~rmas~~
yüzünden, burada bir isyan patlak verdi. Bu nedenle Venedik, Mente~e ve Ayd~n
- O~ullar~~ile anla~ma yollar~n~~ aramaya ba~lad~.
/// — K~br~s Kral~~L Peter ve Savoyen Kontu Amadeo :
1365 y~l~nda Girit'teki isyan hemen hemen bast~r~lm~~t~. K~br~s Kral~~ I. Peter
ile Pierre Thomas'~n, Bat~'da yapt~ klar~~ Haçl~~Seferi ça~r~s~~ olumlu kar~~lanmad~.
Bu arada, ~skenderiye'nin K~br~sl~lar taraf~ndan ya~malanmas~ ndan sonra Memlük
Sultan~, H~ristiyanlara kar~~~bir Müslüman ittifak~~kurmay~~istedi.
Osmanl~~ fetihlerinin ilerlemesi sonucunda, Do~u ve Bat~~kiliselerini birle~tirmek iste~inde olan Papa V. Urban, Savoyen Kontu Amadeo'yu Haçl~~Seferi için
te~vik etti. ~~366'da Gelibolu'nun zaptlyla sonuçlanan Amadeo'nun Haçl~~Seferi,
Osmanl~larla iyi ili~ kiler kurmak isteyen Venedik tarafmdan desteklenmemi~tir.
Osmanl~lar ~~369'da Edirne'yi zaptettiler. 1371 'de S~ rplara kar~~~kazan~lan
zaferden sonra Güney Slavlar~~ve Bizans vassallik statüsünü kabul ettiler. Türk
ak~nlar~~Arnavutluk ve Teselya'ya kadar uzand~.
/V — Yeniden ba~layan Venedik — Ceneviz Sava~~n~n Sonuçlar~ :
37o'de Venedik ile Ayd~n - O~ullar~~ aras~nda, eski antla~malar~~yenileyen bir
antla~man~n imzalanm~~~olmas~na ra~men, 1372'de Türkler, karadan ve denizden
H~ristiyanlara hücumlar~n~~sürdürdüler.
1377'de Venedik ile Ceneviz aras~ nda yeniden sava~~patlak verdi. Bu arada
sava~~ba~lamadan önce, Venedik ile Mente~e-O~lu Ahmet Bey aras~nda bir antla~ma yap~lm~~~bulunuyordu. Venedik, sava~~boyuncu gerek Beylikler, gerekse Osmanl~lar ile iyi ili~kiler kurmu~~ve ~~388-89'da Pera Cenevizlileri, Sak~z Mahonu,
K~br~s Kral~~ve Midilli Hâkiminin Türkler aleyhine kurduklar~~ittifaka kat~lmam~~t~r.
5. SON YILLAR (76-89)
I — Osmanl~~Zapt~ndan Restorasyona :
Venedik'in I. Murad ile kurmu~~oldu~u iyi ili~kiler, 13139'da I. Bayezid'in tahta
ç~kmas~yla son buldu. Sultan Bayezid, Ceneviz Cumhuriyeti ile dedesi Orhan Gazi
zaman~ndaki antla~malar~~yeniledi. I. Bayezid, 1389/90 y~l~nda Bat~~Anadolu Beyliklerini Osmanl~lara katt~ ktan sonra, Venedik'e serbest ticaret yapma imtiyaz~n~~
tan~yan bir ahitnâme verdi. Bununla birlikte bir ay sonra Sultan, Beylilderden bu~day ihraç edilmesini yasaklam~~t~r.
396'da Istanbul, Sultan Bayezid taraf~ndan ku~at~ld~. Ni~bolu Haçl~~yenilgisinden sonra zor durumda kalan Venedik, Sultan ile anla~abilmek için çe~itli elçilik
heyetleri gönderdi.
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~~402 Ankara Sava~~ndan sonra Timur taraf~ndan Beylikler eski sahiplerine
geri verildi ve Bat~l~~tüccar devletlere Anadolu'da serbest ticaret yapma imtiyaz~~
yeniden tan~nd~.
// — Mente~e:
Eski sahiplerine geri verilen Mente~e Beyli~i, Mo~ol ordusu taraf~ndan tahrip
edilmedi. 1403 y~l~ nda Kandiya Dükas~~Marco Faledro ile ~lyas Bey aras~nda yap~lan
antla~ma, Mente~e Beyli~inin çökü~üne i~aret etmektedir.
/// — Mente~e ve Ayd~n'ara Kar~~~kl~klar:
Mente~ e'nin bundan sonraki tarihi, bir yandan Ayd~n'da Suba~~~~brahim Bey'in
lu
o~ Cüneyd Bey'in faaliyetleri, di~er yandan Bayezid'in o~ullar~~aras~ndaki mücadele ile yak~ ndan ilgilidir. Bütün bu kar~~~ kl~klara ra~men Kandiya Dükas~~ Leonardo Bembo, Haziran 14o7'de ~lyas Bey ile olan antla~may~~yenilemi~tir. 1413'de
Osmanl~~Devleti'nde I. Mehmed'in idaresi alt~ nda bir birlik kurulmu~ tur. 1424'de
ise Sultan II. Murad taraf~ ndan Cüneyd Bey'in hayat~na son verilmi~ tir. Bunu izleyen dönemde Ayd~ n ve Mente~e Osmanl~~topraklar~na kat~lm~~ , ve sonucunda Venedik'in, Ayasulu~~ve Balat için Osmanl~ larla antla~malar yapmas~~gerekmi~tir.
VENED~K BÖLGELERI VE BEYL~KLER

Venedik Cumhuriyeti'nin Beylikler ile yapt~klar~~antla~ malarda, Türk hücumlar~ndan korumak amac~ yla, kendilerine ait bölgelerin adlar~n~n belirtilmesi gere~i
duyulmu~ tur. Bu bölgeler, bir antla~ madan di~erine de~i~iklik göstermektedir.
Antla~ malarda geçen Venedik'e ait yerler ~unlard~ r: Karpathos, Kythera, Kea, Seriphos, Coron - Modon, Negreponte (E~riboz), Amargos, Gaudos, Santorini, Antikythera, Astypalaia, Nauplion, Argos, Athens (Atina), Mykonos (Miken).
K~~~LERLE ~LG~L~~NOTLAR
/ - ~lk Y~llar:

Pachymeres'de geçen Salpakis ya da Salampakis, Mente~e-O~lu sülâlesinin
ilk reisi olup, 1280 y~l~~civar~nda Güzelhisar'~~zaptetmi~ tir. Daha sonra Emir Sasa,
304 y~l~nda Tire ve Efes çevresini Bizansl~lardan alm~~t~ r. Sasa Bey'in ~~3o7'de
tarih sahnesinden çekilmesinden sonra Germiyan-O~lu Suba~~s~~olan Ayd~n-O~lu
Mehmed Bey, karde~ leri Osman, Karaman, Hasan ve Hamza Beyler ile Sasa Bey'in
elde etti~i bölgelerde Ayd~n-O~lu Beyli~ini kurmu~~ve egemenliklerini Birgi, Efes,
Izmir'in üst kalesinde peki~tirmi~lerdir.
Ayd~n-O~ullar~nda Mehmed Bey'den sonra yerine o~lu H~z~ r Bey, Mente~eO~ullar~nda ise Mesud Bey'in yerine o~lu Orhan Bey geçmi~ tir.
// — Mente~e-O~lu:
Cenevizlilerle 1311 y~l~ nda ittifak yapan Mente~e-O~lu muhtemelen Mesud
Bey idi. 13 ~~g'dan önce öldü~ünde yerine Orhan Bey geçmi~tir. Orhan Bey'den sonra
Ulu Bey olan ~brahim Bey zaman~nda Venedik ile 1337 antla~ mas~~imzalanm~~t~r.
Ibrahim Bey'in Musa, Ahmed ve Mehmed ad~nda üç o~lu vard~. Ulu Bey olan Musa,
Kandiya Dükas~~ile 1358/59 antla~mas~n~ ; yerine geçen Ahmed Gazi ise 1375 antla~mas~n~~imzalam~~lard~r.
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Timur taraf~ndan Beyli~in yeniden kurulmas~ndan sonra Mehmed Bey idareyi
ele ald~, yerine geçen o~lu Elyas Bey ise Girit ile ~~4o3 ve 1407 antla~malar~n~~akdetti.
Bu antla~malar 1409 ve 1414 y~llar~nda yenilenmi~tir.
/// — Ayd~n-O~lu:
Sasa Bey'den Umur Pa~a'ya kadar Ayd~n-O~lu sülâlesi hakk~nda oldukça bilgi sahibiyiz. Ayd~n-O~lu Mehmed Bey'in ölümünden sonra Enveri'de Ulu Bey olarak Umur Pa~a gösterilmi~~ise de, 1337 antla~mas~na göre, H~z~ r Bey Ulu Beylik
makam~na geçmi~tir.
Sultan I. Bayezid taraf~ndan Ayd~n Beyli~i Osmanl~lara kat~ld~~~~zaman, Ulu
Bey ~sa idi. Isa Bey büyük bir ihtimalle Süleyman ~ah'~n o~lu olup, Mehmed Bey'in
torunuydu.
Timur taraf~ ndan Beyliklerine iade edilen ~sa ve Umur Beyler, Cüneyd Bey taraf~ndan öldürülmü~lerdir. 1423 y~l~nda yönetimi ele alan Umur Bey'in o~lu Mustafa,
Mehmed Bey soyunun sonuncusu olup, onun da hayat~na Cüneyd Bey taraf~ndan
son verilmi~tir.
8. TURCH~A (117-121)
XIII - XIV. yüzy~ llarda Bizans ve Lâtin kaynaklar~ nda görülen "Turchiâ"
teriminden Türklerin idaresi alt~ndaki Anadolu bölgesi anla~~lmaktad~ r. Giritliler
ise, resmi olarak ilk ili~ kide bulunduklar~~Beylik Mente~e oldu~u için, bu bölgeyi
"Turchia"; Mente~e Bey'ini ise "dominus Turchie" olarak adland~rm~~lard~r.
II. BÖLÜM: T~ CARET (123-173)
I. GENEL DURUM (125-13

)

XIV. yüzy~l~ n hemen ba~lar~nda Anadolu ve Ege k~y~lar~~Türklerin sürekli
sald~r~s~na u~ramaya ba~lad~. Türkler taraf~ndan fethedilen bölgeler çe~itli ürünleri, sürüleri, kereste ve madenleriyle k~sa zamanda son derece gönençli bir duruma
geldi. Anadolu'nun yer alt~~ve yer üstü zenginlikleri Bat~l~~tüccarlar~n dikkatini
buraya çekmekte, Venedik'in Do~u ticaretini Ayd~n ve Mente~e Beylikleri üzerinde
yo~unla~t~ rmaktayd~. XIV. yüzy~l~ n ikinci yar~s~nda Balat ve Ayasoluk, Beyliklerin
iki önemli liman~~haline geldi. Ba~ ta Ceneviz ve Venedik olmak üzere tüccar devletlerin, buralarda birer konsoloslar~~ve tüccarlar~~için de ayr~~mahalleleri bulunuyordu. Ayd~n ve Mente~e halk~n~n ço~u göçebe olup, tar~ m ve hayvanc~l~k ile
u~ra~~ yorlar&
2. TICARET ÜZERINDE SERBEST' VE SINIRLAMALAR (132-136)

Beylikler her ne kadar verimli topraklar üzerinde kurulmu~~ve önemli ticaret
merkezlerine sahip olmu~larsa da Lâtinler, ilerlemi~~denizcilik teknikleri yüzünden, Do~u ile Bat~~aras~ndaki ticarette arac~~rolü üstlenmi~lerdir.
Islam ve H~ ristiyan dünyas~~aras~nda dü~manl~ k ba~lay~nca her iki taraf silah
sat~~~n~~yasaklam~~t~ r. Bu yasaklamalar~n uzun süre geçerli olmad~~~~da anla~~lmaktad~r.
Beylikler döneminde yabanc~~tüccarlara serbest ticaret imtiyaz~~tan~nm~~~olmakla beraber, Osmanl~lar I. Murad ve I. Bayezid zamanlar~nda ba~ta bu~day ve
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~ap olmak üzere at ve kereste ihrac~n~~yasaklam~~lard~r. Mente~e-O~ullar~~ve Ayd~nO'~ullar~n~n da ~arap, sabun, dokunmu~~e~ya d~~al~m~~ve deri, ~ap, balmumu d~~~
sat~m~~ üzerine tekel koyduklar~~bilinmektedir.
YETKILI MAKAMLAR: KONSÜL VE MUHTES~ B ( I 37-139)
Balat ve Ayasoluk'taki Venedik cemaatinin ba~~~"konsül" idi. Venedik Konsülü Balat'da 133 ~~'den önce, Ayasoluk'ta ise 1337 antla~mas~~ile bulunmaya ba~lam~~t~ r. Beyliklere konsüller, Venedik uyruklu olanlar~n i~lerini yürütmek için Girit
yöneticileri taraf~ndan atan~rlard~.
Pazarlar~n denetçisi olan ba~~Müslüman yetkili ise "muhtesib" idi. Muhtesib dini guruplar aras~ ndan seçilmekteydi. ölçü ve a~~ rl~klar~n do~rulu~unu
kontrol etmek ve vergilerin toplanmas~~ ba~l~ca görevleri aras~ndayd~.
PARALAR ( I 40- I 43)
Antla~ malarda geçen paralar "akçe veya aspron", "florin", "gigliato", ve
"stavraton" idi.
AÜIRLIK VE ÖLÇÜLER (144- ~~52)
Antla~ malarda geçen ölçü birimleri: "modius", "shinik", "seruch", "buta",
"mistato", "caratellum", "cassa" ve "batman" idi.
VERG~~TAHS~L~~( I 53- ~~58)
Mente~e ve Ayd~ n Beylikleri, tüccarlar~ n ödemeleri gereken vergilerle ilgili
de~i~ik politika izlemi~lerdir. Mente~e-O~ullar~~ithalat ve ihracat vergisini % 2 olarak
tespit etmi~~ve bu miktar üzerinde fazla de~i~iklik yapmam~~t~r. Ayd~n-O~ullar~~ise,
artan güçleri oran~nda ekonomik politikalar~nda de~i~iklik yapm~~t~r. Ayd~n-O~ullar~n~n antla~malar~nda vergi oran~~% 2 — % 6 aras~nda de~i~mektedir.
MALLAR (159-173)
Beyliklerden tutsak, hububat, balmumu, at ve ehli hayvanlar, deri, hal~, ~ap
ihrac edilmekte; dokuma, ~arap, sabun ithal edilmekteydi.
III. BÖLÜM: METINLER (175-242)
I . G~R~~~ ~LE ~LG~L~~NOTLAR (177-186)
I — razmalar ve ~imdiki Yay~n:
Ilk defa bu kitapta yay~nlanan antla~malar~ n metinleri iki el yazmas~nda muhafaza edilmi~ tir. a) Beinecke Rare Book Marston Kodeksi 144 ve Yale Üniversitesi
El Yazmalar~~Kütüphanesi. b) Venedik'te Civico Correr Müzesinde Kodeks
P(rovenienze) D(iverse) 675 c/5. Iki el yazmas~~kar~~la~t~r~ld~~~~zaman, Correr
Yazmas~n~n Yale Yazmas~n~n kopyesi oldu~u anla~~lmaktad~r.
:
H—
X. yüzy~ ldan itibaren Bizans'tan da ticari imtiyazlar alan Venediklilerin,
H~ristiyan ve Müslümanlar ile yapm~~~olduklar~~antla~malar içerik bak~m~ndan büyük benzerlik gösterirler. Venedik antla~malar~, ayn~~zamanda di~er H~ristiyan devletlerin Müslümanlar ile yapt~klar~~ antla~malara da örnek olmu~tur.
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/// — rap~s~~:
Antla~malar, kar~~~tarafa ço~unlukla tek tarafl~~verilen imtiyazlar olup, ~slam
prensiplerine göre düzenlenmekteydiler.
Diplomatik aç~ dan genellikle ~u ~ekilde düzenlenirlerdi: Invocatio, Tu~ra,
Introduction, Dispositio, Yemin ve Bey'in di~er bir tu~ras~.
/V — Dil:
Antla~malar~ n orijinalleri, ortaça~da Do~u Akdeniz'de diplomatik dil olarak kullan~ lan Yunanca ile yaz~lm~~ lard~ r.
2. YAYIN (187-242)
I - 13 Nisan 133~~ Tarihli Mente~ e Beyi Orhan ile Kandiya Dükas~~

Marino Morosini Aras~ ndaki Antla~ma,
II — 9 Mart 1337 Tarihli Ayd~n Beyi H~z~ r ile Kandiya Dükas~~ Giovanni
Sanudo Aras~ ndaki Antla~ma,
III — Nisan ba~~~1337 Tarihli Mente~e Beyi ~brahim ile Kandiya Dükas~~ Giovanni Sanudo Aras~ ndaki Antla~ma,
IV — 1346 Y~l~nda Ayd~n Beyi H~z~ r ile Rodos ~övalyeleri Aras~ ndaki Antla~ma,
V — 18 A~ustos 1348 Tarihli Ayd~ n Beyi H~z~ r ile Kutsal Ittifak Aras~ndaki
Mütareke,
VI — 7 Nisan 1353 Tarihli Ayd~n Beyi H~z~ r ile Kandiya Dükas~~Marino Morosini Aras~ ndaki Antla~ma,
VII — 13 Ekim 1358 Tarihli Mente~ e Beyi Musa ile Kandiya Dükas~~ Pietro
Badoer Aras~ndaki Antla~ma,
VIII — 22 Nisan 1375 Tarihli Mente~e Beyi Ahmed ile Kandiya Dükas~~Giovanni
Gradenigo Aras~ ndaki Antla~ma,
IX — 24 Temmuz 1403 Tarihli Mente~ e Beyi Elyas ile Kandiya Dükas~~Marco
Falier Aras~ndaki Antla~ma,
X — 2 Haziran 1407 Tarihli Mente~e Beyi Elyas ile Kandiya Dükas~~Leonardo
Bembo Aras~ndaki Antla~ma,
XI — 17 Ekim 1414 Tarihli Mente~e Beyi Elyas ile Kaptan Pietro Civrano
Aras~ndaki Antla~ ma,
XII — Az Kullan~ lan Terimlerin Lügatçesi.
Kitab~ n sonunda Dizix (243-268); ve bir de ÖZET (269-270) bulunmaktad
~r.
Eserin içeri~ini ana hatlanyla belirttikten sonra sonuç olarak ~unlar~~söyleyebiliriz: Mente~e-O~ullar~~ve Ayd~n-O~ullarm~ n, Venedik ile olan ticari ili~kilerini
ayd~ nlatan dokuz belgenin yedi tanesi ilk defa bu kitapta yay~nlanm~~t~
r. Yazar bu
belgelerden ba~ ka hem Bat~, hem de Do~u kaynaklar~na ba~ vurarak en yeni bibliyografyay~~da kullanmak suretiyle, Beyliklerin Venedik ile ticari ili~kileri, bu devirde Türklere kar~~~giri~ilen Haçl~~Seferleri, Mente~e ve Ayd~ n Beyliklerinin siyasal
tarihleri, Venedik'in Do~u ticareti ve Ceneviz ile olan ili~kileri hakk~nda ayd~nlat~c~~
bilgiler vermektedir. Yazar, antla~malarda geçen d~~al~m ve d~~sat~ m ürünlerini
belirlemekte ve ölçü birimleri hakk~nda verdi~i bilgilerle de ticaret tarihine ve
ölçü bilimine önemli katk~larda bulunmaktad~r.
E. Zachariadou'yu ustaca yaz~lm~~~bu özgün eserinden dolay~~içtenlikle kutlar~z.
Eser, tüm Ortaça~~ticaret ve Türkiye tarihine ilgi duyanlara hararetle sal~k verilir.
DOÇ. DR. MELEK DEL~LBA~I

