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XV. YOZYILDA OSMANLI DEVLETI-MILANO
DUKA'LI~I ILI~KILERI *
FRANZ BABINGER
Çev. Doç. Dr. MAHMUT H. ~AKIRO~LU
Bu konuda benim tek selefim olan Giacinto Romano, yetmi~~y~l kadar
önce ArchiMo Storico Lombardo dergisinde çok yararl~~ ve ilgi çekici
ara~t~ rmalar yay~ nlam~~t~. Çal~~mas~n~ n hemen ba~~nda XV. yüzy~lda
Italyan devletlerinin siyasetine Türklerin yapt~ ktan etkiyi incelemek
önemden uzak de~ildir der. Bu dü~üncesine ek olarak, çok eskiden beri
yayg~n olan bir kan~ya göre, bu devirde Italyan devletlerinin Türklerle olan
ili~kilerinin daima sistemli bir dü~manl~ kla ~ekillendi~ine dikkati çeker.
Bilhassa Istanbul'un 1453 y~l~ nda Türklerin eline geçmesinden sonra,
birçoklar~ n~ n kabul etti~ine göre, hristiyanl~ k dü~manlar~n~ n tehdit edici
hücumlann~~ önlemek için aralar~nda gizli bir anla~ma yapm~~~olmalar~ .
olas~l~~~~bulunmaktad~ r. Ad~~ geçen tarihçinin vard~~~~sonuca göre, Türklerin
giri~imleri böyle bir sonucu sa~l~yamad~.
O zamandan beri geçen yetmi~~y~l zarf~ nda Italyan yar~madas~~ üzerindeki
devletlerin siyasetine Türklerin yapt~~~~etkiye dair bir monografi yaz~lmas~ na
Zann~ ma göre bunun iki nedeni bulunmaktad~ r: birincisi Italyan
devletlerinin ki bunlar aras~ nda bilhassa Cenova 2, Floransa 3, Napoli 4, Milano
Yapt~~~m~ z çevirinin esas ba~l~~~ , "Relazioni Visconteo-sforzesche con la Corte
Ottomana durante il scc. XV" Milano'daki Istituto Lombardo taraf~ndan 1962 senesinde
tertib edilen bilimsel bir toplant~n~n tutanaklannda yay~mlanm~~t~: Atti del convegno di Studi su la
Lombardia e l'Oriente. Milano 11-15 giug~to 1962, Milano 1963, S. 8-3o. Kö~eli parantezleri çeviren
koymu~tur.
Giac. Romano, "Filippo Maria Visconti e i Turchi", A~chivio Storico Lombardo, sene II,
vol XVII (Milano 1890) S. 585-618.
2 Camillo Manfroni, "Le Relazioni fra Genova, l'Impero Bizantino e i Turchi", Atti deha
Societh Ligure di Storia Patria, XXVIII (Genova 1898) S. 575-94.
3 K~sa bir zaman sonra Archivio Storico 'lahana adl~~ dergide "Lorenzo il Magnifico e la corte
Ottomano ba~l~kl~~ uzun bir makalem yay~ nlanacakt~r. [çevirenin notu; ayn~~ ba~l~kla
ne~redilmi~ tir. Anno XXI /say~~ 439 (1963) S. 305-361]
F. Cerone'nin "La politica di Alfonso di Aragona" Archivo Storico lier le Province
.Napolattme, c. XXVII ve XXVIII (Napoli ~~ 902 /3) adl~~ eseri d~~~nda ~imdiye kadar
Aragonlulann, Ortaça~~boyunca ~ark ile ili~kileri incelenmemi~ tir. Napoli Ar~ivinin amans~zca
tahribinden sonra, olaylar~n tevsiki güçlü~ü gözönünde tutulacak olursa, yap~lacak herhangi
bir inceleme ad~~ geçen gibi olam~ yacakt~r.
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hattâ Papa'l~k ve k~smen de Venedik Cumhuriyeti'nin Osmanhlarla olan
ili~ kilerinin daha çok diplomatik alanda vukû bulmas~, di~eri ise çal~~~lacak
belge ve malzemenin çok gizli tutulmalar~~olabilir. Olaylar~ n arka cephesine
bakmam~z~~ sa~layan belgeye çok ender rast geliyoruz. Birçok kez bu gizli
diplomatik giri~imlerden bildiklerimiz, ~üpheli ve dalavereci dü~manlann
yapt~ klan marifetlerdir. Tatmin edici olmaktan uzak bu kaynaklar~n s~k s~k
kar~~m~za de~i~tirilmi~~veya abart~lm~~~ tarzta ç~kmalar~~ do~ald~r. Italyan
devletlerinin ar~ivleri bu düzenli de~il de anzi olarak yap~lm~~~siyasi ili~kilerin
nedenleri üzerinde çok az ~ey söyler. Kald~~ ki elimizdeki ar~iv malzemesi pek
fazla olmad~~~~gibi, Türk ar~ivlerinde de bu zamana ait hiç bir vesika yoktur 5 .
Kar~~l~kl~~elçiliklerin kararlanndan, kat~lanlar~ n isimlerinden ve itimatnâmelerin hülâsas~ndan ba~ka bir ~ey bilmedi~imiz gibi, giri~imlerin esas
nedenlerinden hiç bir ~ey bilmiyoruz. Venedik ve baz~~hallerde de Floransa'y~~6
hariç tutarsak, elimizdeki malzeme Türk-Italyan münasebetlerinin anahattuu
tayin etmemize olanak vermiyor. Elçi isimlerinin listesi bile ihmal edilemiyor.
Visconti ve Sforza'lar devrindeki Milano dükal~~~n~n müslüman ~ark
ile münasebetlerine dair bilgimiz k~tt~r. Giacinto Romano'nun bu konuyu
inceledikten sonra ne~retmedi~i ara~t~ rmas~~hariç tutulursa, ondan sonra da
bu meseleyi alâkadar eden belgeler satt~i dahi olsa ele al~nmam~~t~r. Hatta G.
Romano bile, arkada~~~ve izleyicisi E. Rota'ya göre 7 kritik-analitik alanda
kalarak yap~lacak derin bir incelemenin yanl~~~anla~~lmas~ndan çekinerek
felsefi yönden tarih sentezleri yapmay~~tercih etmi~ti. Bunun içindir ki, F.M.
Visconti'nin Türklerle olan münasebetlerini zaten evvelce de bilinen bas~l~~
~imdiye kadar iki fasikülü yay~nlanan resmi k~lavuzun da gösterdi~i üzere (yani Ar~iv
2 fasikül, Istanbul, 1938-1940), Türk devlet ar~ivleri, XV. as~r tarihi için elim k~s~rl~k
içindedir. Yukarda sözü geçen klavuz, yaln~z Topkap~~Saray~~Müzesindeki belgeleri bildirir.
Yirmiiki seneden beri Saray Müzesindeki belgelere dair bir ara~t~rma yap~lmad~. Macar
ar~ivist profesör Lajos Fekete'nin çal~~malar~, Türk Devlet ar~ivlerinde, Kanuniden önceki
devir ve Osmanl~~ d~~~siyaseti için hiçbir belge olmad~~~n~~aç~kça göstermi~tir. [çevirenin eki:
Biraz a~~r~~ kaçan bu yarg~~ yerine az say~da sözcü~ü ileri sürülebilir. TstanbuFdaki ar~ivlerimiz
kadar Bursa'daki ~er'iyye Sicillerinde hiç de ihmal edilmeyecek belgeler ortaya ç~kt~. Topkap~~
Saray~~Müzesi Ar~ivi hakk~nda baz~~çal~~malar yap~ld~. Y~llard~r beklenen yeni katalo~unun ilk
fasikülü 1985 y~l~nda yay~nlanmas~~Türk Tarih Kurumu taraf~ndan planlanm~~t~].
5

Ktlatnizu

6 Gius. Müller (1825/1895), büyük bir gayret ve intizamla düzenledi~i Documenti sulle
Relazioni delle Citta Toscane coll' Oriente Cristiano e coi Turchi fino all'aruto [1531 senesine kadar

Toscana'n~n hiristiyan ~ark ve Türklerle olan münasebetlefine dair vesikalar] (Firenze 1879)
adl~~ eseri ortaya koydu~u malzeme bak~m~ndan, ~imdiye kadar yap~lan çal~~malar~n onsuz bir
ilerleme yap~lam~yaca~m~~ ortaya koydu.
7

Ettore Rota tarafinodan kaleme al~nan Giacinto Romano'nun nekrolojisi için bk. Ar~ma

Rünsta Storica IV (Milano-Napoli-Roma 1920) S. 225-249
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kaynaklardan incelemi~, bu arada ihmal edilmemesi laz~ m gelen çal~~malar~~
ara~t~r~lmas~~ vazgeçilemeyecek kronikleri taramaya ve hatta bas~l~~
olanlar~na bile bakmaya yana~mam~~ t~r. Halbuki ad~~geçen Milano dukas~,
damad~~ ve halefl F. Sforza ile en son Ludovico il Moro'ya kadar uzanan
kar~~~k ili~kileri i~lemek isteyenlere bu yorucu çal~~ ma muhakkak gerekir.
Benim mütevazi görü~lerim bu aç~dan k~ ymetlendirilmelidir. Bununla
beraber, Milano ve di~er Italyan ~ehirlerindeki ar~iv kaynaklar~n~n hepsini
kullanabildi~imi iddia edemem.
Osmanl~~ imparatorlu~u ile giri~ilen ili~kileri i~leyece~im bu
ara~t~ rmada, F.M. Visconti'nin seleflerinin islam dünyas~~ ile giri~tikleri
temaslara en k~sa tarzda bile dokunm~yaca~~m. Zira ça~da~~kronikler ve
ar~ivler hiçbir ~ey söylemez. Bunun yan~nda, mesela Duca'n~ n, II. Murad
( 421- ~~451) Beyin tahta ç~kmas~ndan sonra (1421), Pietro Corti ad~nda bir
elçi yollay~ p, leopar ve o devrin av ku~u olan ~ahin istedi~ine dair bilgimiz
azd~r. G. Romano bile 8 bu mektubu 1890 senesinde "en k~sa zamanda
ne~retmeye" 9 söz vermi~, fakat geride kalan otuz y~ll~k hayat~~boyunca
k~skançl~kla saklad~~~~bu vesikay~~ ne~retmemi~ti. Bu heyet Milano ile
Osmanl~lar aras~ nda eskiden beri bulunan dostlukdan dolay~~yollanm~~t~.
Bu mektup ne~redilmi~~olsayd~~F.M. Visconti'nin Türk-Italyan münasebetlerine dair faaliyetini ö~renmi~~bulunacakt~k. Her~eyden evvel çeli~kilerle
dolu bir görü~~olan ve Biscione'nin, Sultan I. Bayezid ile gizlice
mektupla~t~~~~ve onu 1396 senesinde Hiristiyanlar taraf~ ndan tertiblenen
Haçl~~seferinden haberdar etti~inden dolay~~Ni~bolu bozgunundan sorumlu
tutulmas~na dair say ispat edilmelidir. 10 Bu sitemin hemen reddedilemiyece~i kan~s~nday~z. Zira G. Visconti ba~a geçer geçmez Memlak Sultan~~
Berkuk'a bir mektup yollay~ p ", Beytullahim'deki Nativitâ Kilisesinin
tamirine izin istemi~ ti. Siena'll B.dei Mignanelli kaleme ald~~~~ "Ruina
8 Gia. Romano ayn~~yer s. 590
9 Zann~ma göre, G. Romano Inv~ntario dei R~gistri delle Missive Ducali'nin ve Registri

Ducali'nin k~sa bir taramas~ndan ba~ka bir~ey yapmad~. Belgeyi ya bulamad~~veya bir özetini
görebilmekle yetindi. 12/ t 3 Haziran 1962 de yapt~~~m bir ara~t~rmada, tasniflerde bu belgeye
rastlamad~m.
1° Bk. Jean Froissart, Historie et Ch~oniq~~~~ IV (Lion 1559) S. 230 265 ve Andrea Cataro,
lstoria Padovana (Muratori RIS XXVII Milano 1730) S. 763. Birçok kimseler, Nigbolu
bozgununa neden olarak Gian-Galeazzo Visconti'yi gösterirler. Aziz Suryal Attiya da Th~~
Crusade of Nicopolis (London 1934) S. 12 vd. Visconti'yi kabahatli bulur [çevirenin notu:
Nigbolu Haçhlar Seferi çev. Esat Uras, Ankara 1976, S. 1 43
11 Bk. B. Dei Mignenelli, Asc~nsus Barcoch. K~smen N. Iorga taraf~ndan yay~nlanm~~t~r.
Notes et Extraits pour seyri, l l'Histoirt d~s Croisad~s au Moy~n-Age, II (Paris 1899) S. 539 vdd.
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Da~~~asci" adl~~eserinde 12 , ~am ~ehri civar~ndaki arap ordugâtunda Milanolu
elçi Jacobo da Croce ile kar~~la~t~~~ na ve Visconti'nin mektubunu arapçaya
ve Memlfik Sultan~ n arapça olan cevab~n~~ latinceye çevirdi~ini yazar.
Faaliyetlerini Conte Louis de Mas-Latrie'nin yorulmak bilmeyen çal~~malar~~sonunda yazm~~~oldu~u "Traitis de paix elde commerce au m~~y~n dge" (Paris
1868) adl~~eserinden ö~rendi~imiz F. Maria'n~n ve Ben-i Hafs'lardan Tunus
Emini Ebu Faris Abdulaziz el Mü tevekkil ile münasebetlerinin yan~nda ayn~~
zamanda Cenova Cumhuriyetinin de Milano hâkimiyetinde kald~~~n~~
ortaya koymakta (1421-1435), bu da bize Milano Duca's~ n~n Osmanl~larla
olan temaslar~n~~bildiren ilk kaynaklar~n ayn~~devire ait olabilece~ine i~aret
etmektedir. II. Murad bey tahta ç~kt~~~~zaman (May~s 1421) iç sava~lar
Osmanl~~ Devletini kan~t~rm~~~ve çok kötü duruma dü~en devleti 1413
senesinde adeta yeniden kuran Sultan I. Mehmed'in meydana getirdi~i
birli~i yoketmi~ti. Bu büyük Sultan devletinin düzenini ve bilhassa
Anadolu'daki durumunu sa~lamla~t~rmak için mümkün olan her~eyi
yapmal~yd~. Binaenaleyh 1413-1421 y~lllannda yabanc~~ devletlerle ili~ki
kurma~a durum uygun de~ildi. ~üphesiz Büyük Türk, temelinden sars~lm~~~
bulunan egemenli~ini yeniden kurabilmesi için, bir d~~~ bask~ya
u~ramamaktan da memnundu. Macaristan, Venedik ve küçük Balkan
sülâlerine kar~~~giri~ti~i mücadeleler sonunda, II. Murad Avrupadaki eski
kuvvetine tekrar kavu~tu.
II. Murad, 2 1 May~s 1421 tarihinde henüz ~~7 ya~~nda tahta ç~karken,
Cenova Cumhuriyeti kay~ ts~z ve ~arts~z Visconti'lere ba~lanm~~t~. Her ne
kadar Cenova'n~ n ~ark'taki kolonileri oldukça mükemmel bir ba~~ms~zl~~a
sahip idiyse de, F.M. Visconti'nin ba~a geçmesiyle ticari ç~karlar~n~~o kadar
iyi muhafaza ettiki buna Cenova Cumhuriyeti tek ba~~na ba~aramazd~.
Maamaf~~ bu vaziyetde ~arkta bulunan kolonilerinde kar~~l~kl~~ zararlara da
katlanarak Venedikliler ve Floransal~larla harp etmeyi göze alm~~~
bulunuyorlard~. Milano Duca's~n~n ba~latt~~~~ve Visconti'lerin Sultan II.
Murad ile devam ettirdikleri münasebetler, Cenova'n~ n Ortado~udaki
ç~karlar~~ile s~ k~~s~k~ya ba~l~d~ r 13 ve gene bu Sultan zaman~nda Osmanl~larla
yak~n ve dostca temas kurmak istemi~lerdi.
II. Murad, Cenoval~lann ticari faaliyetlerine kat~lmak için hiçbir firsat~~
kaç~ rmak istemedi~inden onlara özel imtiyazlar tan~m~~t~. Maamafi Cenova
kolonilerinin tarihi ile ilgili, bilhassa Galata'n~n XV. as~r ba~~ndaki tarihine
12 Bu eser ve yukarda ad~~geçen Ruina Damasci'den elimizde N. Iorga tarafindan yap~lm~~~
kmaltmalardan fazla bir ~ey yoktur, ayn~~ yer H (189g) S. 529-452. Her iki metnin de
yay~nlanmas~~ tarih bilimi için kaç~n~lmaz bir gereksinmedir.
13 yuk. bak. n. 2
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ait bilgimiz çok azd~r. Luigi Tommaso Belgrano, L. Sauli ve bilhassa XVI.
yüzy~l~n ikinci yar~s~~üzerinde çal~~an Amedeo Vigna'n~n derin incelemeleri,
Cenova'n~n ~arkta bulunan kolonilerinin tarihini teferruanyla ayd~nlatmaya yetmemi~tir. Zaten evvelce de Camillo Manfroni 14 Galata kolonisinin
tarihinin bilhassa XV. as~r ba~lar~na ait devrin çok karanl~k kald~~~n~~
söylemi~, bu devire ait belgelerin baz~~noter evrak ve Belgrano taraf~ndan
dikkatlice taranan vesikalardan ö~rendi~imiz Podestâ adlar~~ oldu~unu
ilave etmi~ti "a. Gene Manfroni'nin bildirdi~ine göre Cenova ve yabanc~~
kroniklerde ~arkdaki sorunlara ait bölümler yoktur.
Bununla beraber, Osmanl~~saray~nda büyük bir sayg~~kazanan ve hiç
de~ilse isimleri ile giri~imlerini bildi~imiz üç Cenoval~~vatanda~-tüccar~~
zikredebiliriz. Bunlara önce I. Mehmed tarafindan sa~lanan nüfuz, II.
Murad taraf~ndan II. Mehmed devrine kadar sürdürülmü~~ve öyle bir
duruma gelmi~ti ki, yeni Milano Duca's~~da tan~maktan ba~ka bir~ey
yapamam~~t~. Önce Cenova Doge'si Giorgio (14 ~~3-15)'nun o~lu Giovanni
Adorno'yu 15 zikredelim. Bu zat önce ~zmir civar~ nda bulunan Yeni
Foça'daki ~ap~n mukataas~n~~ele geçirmi~ti. Bunun için Sultana y~ll~k
yirmibin alt~n ödemekteydi. Sultan I. Mehmed'in ölümünden sonra o~lu ve
halefi II. Murad'a eski borçlar~n~~ödedi. Saltanat müddeisi, Mustafa'ya
kar~~~giri~ilen sava~~esnas~nda (1422), 800 Cenoval~~muharip ve yedi gemi
yan~nda ayr~ca ellibin duca alt~n~~kadar nakit ve dokuzbin altml~k haraç
katk~s~~ ile yard~mda bulundu. Bu beladan Adorno ve de~erli generali
Barnaba di Cornelia sayesinde kurtulan Sultan Murad, ona kayd~~hayat
~art~~ ile Yeni Foça'n~n i~letme imtiyaz~n~~ verdi~i gibi, ticari ç~kan
bak~m~ndan mühim bir yer olan Makedonya sahilindeki Peritheorion " adl~~
muhkem kaleyi de hediye etti. Adorno 1421 de hiç bir varis b~rakmadan
ölünce, yerine geçen Percivalle Pallavicino 17 Türklerle çok iyi ili~kiler
a. yer. S. 727
[Cenova'n~n Galata'daki ytineticisine verilen ad].
is bk. Carlo Hopf, Storia dei Giustiniani di Cenova, çev. A. Wolf. Genova 1882. Ersch-Gruber,
Real-Encyklopadie, k. I c. LXVIII S. 46. W. Heyd, Historie duCommer~e du Levant au Moyen-Age,
II (1885) S. 278 vd
16 Stilpon Kyriakidis, "Opcncud~~ Tcte~ö'ta M~toupou-Kalt-AnacrTacrtounoXtsneptaccoptov", adl~~makalesinde ~imdiki Buru-Kala denilen yer oldu~unu söylüyor. Bugün
bile çok sa~lam duvar ve surlann~~epey uzaktan görmek olana~~~vard~r. P. Belon adl~~gezgin
ziyaret etti~i gibi (Botaron dedi~i yerin Bourou oldu~unu belirtmeliyiz, bk. Observations, Paris 1588
S. 136) ve papaz Robert de Dreux da ziyaret etmi~tir, bk. Vt9age en Turquie et en Gra«, yay. H.
Pernot, Paris 1925 S. 89 vd. (a~a~~~yukan 1665)
1/ bk. C. Hopf. a. yer S. 46 vd.
14

1"
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kurdu. O devrin Bizansl~~tarihçisi Dukas'~n 19 etrafl~ca anlatt~~~na göre,
Sultan Murad'~n Izmir ve Ipsili 18 beyleri ile giri~ti~i mücadeleye üç çektiri
ile yard~m etti. Üçüncü Cenoval~~ ~ah~s, bunlar~n aras~nda en me~hur
olan~d~r. Fâtihin de candan arkada~~~olan Francesco Drapperio (De
Draperiis)nun romantik hayat~~2° burada dikkate al~nmaz; çünkü o bir
Osmanl~~vatanda~~~idi. Bütün faaliyetini kendi anavatan~~için de~il Büyük
Beyi için yap~yordu. Kaynaklar~n yetersizli~inden dolay~, Cenovahlann
XV. asnn ilk yar~s~nda Osmanl~~Imparatorlu~undaki durumlar~n~~
ayd~nlatmak kolay de~ildir. örne~in: Bo~azlarda Anadolu Hisar' 21
kalesinin yap~m~na giri~en, Cenoval~~asil bir aileye mensup Di Negro'nun
faaliyetine dair hiçbir ~ey bilmiyoruz. Bu çok önemli sahil kalesinin
yap~l~~~nda gerçekten görev alm~~sa, Sultan~n özel ilgisini kazanm~~~oldu~u
muhakkakt~r. Filippo Maria Visconti'nin, ~arkdaki Cenoval~~tüccarlar~n
yard~m~~ile, Büyük Türk ile dostluk ve menfaat ili~kilerine ilk kez ne zaman
giri~ti~ini kesinlikle saptayamaym. Bugün bile Cenovada asil bir nesli
bulunan Domenico de Mar qu. Ginesio 22 gençli~inde bu i~i ba~armay~~
denemi~, örne~in Livorno'da askeri vali bulunurken, 1421 de Visconti ile
temasa geçmi~~ve onun yan~nda elçi olarak bulunurken Galata'ya vali
atanm~~t~ . Fakat orada çok fena bir idare tarz~~gösterdi~inden dolay~, 1424
y~l~nda Magosaya gönderilmi~, orada da ayn~~kötü idareye devam etti~i için,
halk~n ~ikayeti üzerine geri ça~nlm~~t~. Ayn~~rütbede iken 1426 y~l~nda beraber
bulundu~u heyet herhalde onun vatan dönmesinden sonra yollanm~~t~. 1422Ie Hypsele, Buras~n~n bugünkü antik Lebedos civar~ ndaki Ipsili Hisar (-Hypsela) oldu~unu
akla getiriyor. bk. W.Ramsay, The His:01*a! Geography of Asia Minor, Londra 1890, S. 165 not 2
[çevirenin eki: Türkçe çevirisi, Anadolunun Tarihi Co~ralyast çev. M.Pekta~, Ist 1961 S. 179 n. 2]
19
Imm. Bekker yay~n~ , Bonnae 1834, S. 194 ve hatta S. 164 vdd.
20 31 May~s-1497 tarihli Milano Duca's~~Ludovico il Moro'nun tavsiye mektubundan
anlad~~~m~za göre, tek k~z~~Elizabetta adl~~Francesco Drapperio'nun k~z~n~ n kocas~~Toma
Spinola, Pera (Galata) da güçlü ve çok zengin bir bankedir.
21 Bu kayd~~C. Manfroni vermektedir, a. yer S. 727. Fakat ne kayna~~n~~bildirir ne ki~inin
özel ad~n~. Zanmma göre C. Manfroni Anadolu Hisan ile Bizans ve Cenoval~lar taraf~ndan
yap~lan Anadolu Kava~~n~~ kar~~t~rm~~t~ r. Anadolu Hisan tamamen bir Türk yap~t~~olup
A~~kpa~azade'den ö~rendi~imize göre (F. Giese yay~n~, Leipzig 1929 S. 61), Y~ld~r~ m Bayezid
taraf~ ndan H 793-M 1390-1 tarihinde yapt~ rt~lm~~t~r. Anadolu Kava~~, kar~~~k~y~da bulunan
Rumeli Kavak' gibi 1350 y~llar~ nda Cenoval~lann, Bo~aziçi'nin yukar~~taraflanndaki yerleri
ellerine geçirmelerinden sonra tamamen yenile~tirdiler. Bugün bile Cenova armalan,
yapanlar~n an~lar~n~~ta~~maktad~ r. Di Negro ailesi, Orta Ça~~boyunca Karadeniz ticaretinde
önemli rol oynam~~t~. 29 A~ustos 1471 tarihinde Sudak ~ehrinde Cenova konsolosu
bulunuyordu: b.k. Am. Vigna, Ani deha Soden) Ligure di Storia Patria, c. VII I 2 (1879) Genova S.
508 vd.
22 N.Iorga, a. yer c.I (Paris) S. 434
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1442 y~lla= anlatan Diarii Veneti 23 adl~~yazma bir Venedik kayna~~na
göre, ayn~~ y~l~ n Ekim ay~ nda Domenico da Mar, Galata'ya Milano
Duca's~n~ n arac~s~~ olarak "Cenoval~ lann paras~n~~istemek" üzere gelmi~ti.
Böyle bir tutum belki önemsiz olabilirdi. Ancak bizi ayn~~kayna~~n ~u iddias~~
ilgilendiriyordu. "Mezkur Domenico Türk Amurato (Murat II bey) ile
görü~tü ve Milano Duca's~~Filippo nam~ na Venediklilere kar~~~birle~me~e
ça~~rd~ . Zira onlar silahl~~gemilerle Tatar Han~n~~bulmak ve beraberce Tana
[Azak] y~~almak istiyorlard~ ". Devrin siyasal durumu gözönünde tutulursa,
bu iddiay~~ do~ru kabul edebiliriz. Milano uzun y~llardan beri Venedi~e
kar~~~mücadeleye giri~mi~ ti. Bu mücadele s~ras~ nda Carmagnola kontu olan
Francesco Bussoni, 1425 y~l~~~ubat ay~~sonunda Venedik ile birle~ti ve kara
bölgesinin genel komutan~~oldu, ayr~ca 1426 y~l~~sonbahannda Brescia' ~ehir
ve ~atosunu almakla Milanoya f~ rsat vermedi. Bu s~ rada Venedik'te San
Giorgio Maggiore adas~ ndaki manast~rda yap~ lan sulh (30.12.1426)
Viscontilere pek az ümit veren aleyhde bir durum yaratm~~t~. Kendili~inden
meydana ç~kan hal ~ udur ki: Milano Duca's~~ kendi ç~karlar~~ için Türk
Sultan~n~~Venedi~e kar~~~tahrik etmekle kuvvetli bir müttefik kazanmak
istemi~ti. Ayn~~ nedenden dolay~ , 1426 y~l~~yaz mevsiminde, Federico
de'Pezzi ad~ nda bir elçi olarak II. Murad'a gönderilerek, Romahlann Kral~~
Sigismond (1411-1437) ile bir andla~man~n sa~lanmas~~istenecekti 24 .
Böylece Sultan ile beraber Venedi~e kar~~~bütün kuvvetleri seferber
edebilecekti. Milano Duca's~n~n niyetlerini iyice ö~renen Federico'de' Pezzi,
Sigismond'un nezdine var~p di~er Milanolu elçilerle beraber dü~ünülen
projeyi tart~~ ma emrini ald~ . Tertip gizlenmedi ve aç~ k aç~k "Venedik
~ehrinin tamemen tahribi isteniyor" denildi. Heyetin gizli planlar~~tamamen
ö~renildi. Dei Pezzi'nin Osmanl~~ nezdinden kral~n yan~na gitmesi
emredildi 25 , gidece~i s~ rada da kendisine Milano'da verilmi~~olan özel
belgeyi unutmamas~~bildirildi. Sigismond Temmuz ay~~ortalar~na do~ru
Gran (Esztergom) ile Waitzen (Vac) aras~ndaki Vi~egrad (Plintenburg)
kasabas~nda Arpadlar~ n tarihi malikânesine maiyeti ile yerle~mi~ti. Burada
F. dei Pezzi ile görü~tü. Görü~meler çok uzad~~ ve sonunda Osmanl~lara bir
heyet yollanmas~~karanndan vazgeçildi. Milanolu elçi kral~n yak~n bir
gelecekte Italyaya gelmesini sa~lamak ve Alp da~lar~n~ n ötesinde "velut
23 Diarii Yendi dal 14.22 al 1442, Avusturya Ulusal Kitapl~~~ 'nda latince elyazmas~, Foscarini
kitaplar~~6203, S. 47.
24 Docum~nti diplomatici...
F. dei Pezzi'ye 24 Temmuz 1426 tarihli mektupta Osmanl~~
saray~na gönderilen elçinin Romahlar kral~~ile bir b~rak~~may~~düzenledi~ini haber veriyor.
243. sayfada Zanino Riccio ve Francesco Barbavara'n~n mektuplar~~ayn~~konuya aittir.
25 L. Osio, ayn~~ yer, II S. 395
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Messias cum summo desiderio" [büyük bir arzu ile kurtar~c~ n~n
beklendi~ini] 26 bildirmekle görevlendirildi. F. dei Pezzi bu meselede 1430
y~l~~ sonuna kadar oyaland~ . Büyük Türk nezdindeki elçilikten bir daha
bahsedilmedi. Onun yerine, bu konularda büyük bir diplomat olan ve daha
ziyade Benedetto Folco de Forlivion ad~~ ile tan~ nan Forli'li Benedetto
de'Folchi görevlendirildi. Bu zat Milano ile Osmanl~lar aras~nda çok defa
elçilik görevini ba~ar~~ ile yapt~.
Forli'li arkada~lar~ m~n yard~m~~ve kendi gayretimle bu mühim ~ahs~ n
faaliyetlerinin büyük bir k~sm~n~~ ayd~ nlatabildim. Onun siyasi ve
diplomatik çal~~malar~ n~~incelemek çok yararl~d~ r. Benedetto Folco'yu ilk kez
15 Ekim 1410 y~l~na ait Forli belgeleri aras~ ndaki bir par~ömen üzerinde
kay~tl~~ görüyoruz 27 . Ser Benedetto Ioannis Budonis de Fulchi adl~~ bir
noterin haz~ rlad~~~~bir borç i~indeki hücceti vard~ r (Forli Devlet Ar~ivi.
Rosetti bölümü). ~üphesiz gene ayn~~ ~ah~s 1423 y~l~~ ba~lannda 28 Milano
egemenli~ine giren Forli ~ ehrinin tarihinde görülür. O zaman Benedetto
dc'Folchi, Milano Duca's~ n~ n emrine girmi~~ve Visconti'lerin yarar~na
çal~~ma~a ba~lam~~t~. Bu kanate ~öyle vanyoruz: Ayn~~ y~l~ n 8 Mart~ nda Forli ~ehrine, Messer Benedetto di Budo F9Ici ve Giovanni da
Faruzzano'nun ba~kanl~ k ettikleri bir Milano heyeti gelmi~ti. Bunu
Sigismondo Marchesi'nin Supplemento Istorico deha Forli ( 1675) adl~~ eserini
kaleme al~rken yararland~~~~ Annales Forlivienses [ = RIS XXII (Milano
1783) sütun 211 den ö~reniyoruz. Benedetto'nun babas~~Giovanni Budo
de'Folchi, burada Fulci tarz~ nda görülmektedir. Herhalde 1380 senelerinde
do~mu~~olan Noter Benedetto'nun sülâlesi, ~üpheli olmakla beraber bu
kâ~~ tta görülmektedir. Cenova'll üç mü~ahidin latince olan kay~ tlar~n~~
bilmeseydik 29 , Milano Duca's~n~ n emrindeki Forli'li elçilerin sonradan ne
yapt~ klar~ n~~ ö~renemiyecektik. Bu itimatnameler 20-5-1427 de Cenova
Comissario'su taraf~ ndan gönderilmi~~ve ba~l~ klannda "Forli'li say~ n Bay
Benedictus" kayd~~ vard~ r. Ilk ikisi Sultan Murad'a, üçüncüsü de vatanda~tüccar Percivalle Pallavicino'ya gönderilmi~ ti. Bu vesikalardan Milano
Duca's~ na bir Türk elçisinin gönderildi~ini ve Duca'n~ n da bu elçiyi
ayn~~ yer, S. 309 n. CLXXXIX (3o.V1.1427)
[ad~~ geçen ~ahs~n soyu ile ilgilidir]
28 Bk. Annales Forlivenses, (Muratori, R.LS, XXII sütun 211)
29 N. Iorga, Notes et Extraits I (Paris 1899) S. 458. Burada ilk kez an~lan itimatnameden
konu etmi~, II. Murad'a 2o.V.1427 tarihinde yollanan güven mektubunun içeri~ine de
de~inmi~ti (Cenova Devlet Ar~ivi, archivio segreto, Litterarion Registri di Cm~ceIlien, nr. 1779,
belge 322. Dott. G.G. Musso sayesinde üç belgenin fotokopisini ald~rtt~ m (nr. 32, 33 ve 34) N.
26
27

lorga imzay~~ yanl~~~okumu~tur. j.Cardinalis v.s
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Cenova'ya gönderdi~ini ö~reniyoruz. Bu münasebetle ilk kez Milano'ya
gönderilen bir Osmanl~~ elçi heyetinden bahsedilmi~sede, benim bildi~im
hiçbir Milano ve Cenova kroni~i bunu kaydetmemektedir.
Her üç itimatnamede de aç~ kca anla~~ laca~~~üzere, D.de'Folchi, Büyük
Türk ve kudretli Percivalle Pallavicino'nun iane ve yard~ m~ na s~~~ n~yordu.
Bu haberden asil Forlilinin ilk kez 1427 y~l~~ ilkbahar~ nda Osmanl~lara
gönderildi~ini ö~reniyoruz. Bu seyahatinin Türk elçisi ile beraber, Sak~z
adas~ nda büyük bir cesaretle oturan Cenoval~~Filippo Giustiniani (Longhi)
nin gemisinde yapt~ . Türk elçisi çok övülmektedir, `habuit enim se studiose,
pisudenter, modeste et in omni re vigilanter [çal~~ kan, zeki, mü; evazi ve her
konuya vak~f]
Benedetto de'Folchi onun yan~nda Cenova ad~ na Büyük Türke
yollanmas~~ ve ricalarda bulunmas~~ muhtemeldir. Milano heyetinin
Türkiye'deki faaliyeti hakk~ nda hiçbir ~ey bilmiyoruz. Di~er taraftan ayn~~
Messer Benedetto'nun a~a~~da görülece~i üzere Osmanl~ lar nezdinde
giri~mek istedi~i diplomatik te~ ebbüslere dair Milano Düca's~ na garantiler
vermi~tir.
Evvelce de belirtildi~i üzere, Federico de'Pezzi'nin Osmanl~lara elçi
olarak gönderilmesinden, hatta yerine Ludovico Sabili'nin 30 gönderilmesi
vazgeçilmesine ra~men, Filippo Maria Visconti bütün ümitlerini kaybetti.
Yaln~ z kendi kuvvetleriyle kal~ nca derhal Savoia Dücas~ , Marci Giacomo I
Paleologo di Monferrato ile ve en sonunda da Venedik-Floransa ittifak~~ ile
bir andla~ma yapt~~ (Aral~ k 1427-Nisan 1428). En büyük ho~nutsuzlu~u
Kral Sigismond duydu. Zira bu andla~ malar yüzünden güney-bat~~
Avrupadaki niyetlerine set çekilece~ine inanm~~t~ . Tuna k~y~s~ ndaki
Golubac [Güvercinlik] Kalesi civar~nda u~rad~~~~felaket Sultan Murad'a
egemenlik yolunu açm~~~ve bilhassa sulhdan da ümit kesilince S~ rp Despotu
ve Türk müttefiki Brankovic sonradan Macaristan'la ili~kilerini keserek,
Sultan'a y~ll~ k vergi verme~e ve asker yard~ m~ nda bulunma~a yükümlü
tutulmu~tur. Romenler Kral~ n~~ da Venedik ile iki y~ll~ k bir mütareke (Temmuz 1428) ve en sonunda da Türk Sultan'~~ ile bir pakt yapma~a
zorlad~lar 3 '. Benedetto dei Folchi Milano'nun en son sefaret heyetinde
30 bk. L. Osio, ayn~~ yer, H S. 253 nr. CXLVIII (4.83426)

Devleti ile
bk. C. Jirecek, Geschichie der Serben, 111 ~~ (Gotha ~ g~ 8), S. 164. Osmanl~~
mpatoruna sefareti, to.Ekim.1429
~
nda
bk.
Sigismod'un
Bizans
ma
hakk~
yap~lan b~rak~~
tarihindedir. (Viyana Devlet Ar~ivi, Registrcaurbücher reg. Dec. 55). N. lorga'da („Noles et Extraiis,
c. II (1899) S. 252) ayn~~ tarihli Papa V. Martino'ya yollanan ba~ka bir haber olup, 253. sayfada
31

da Milano Duca's~ na yollanan birisi vard~ r. Her üç belgede de "nobilis Benedictus Fulcus"
kayd~~ bulunmaktad~r.
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görevlendirildi ve bu s~ rada Güvercinlik felaketine (1428 y~l~~ yaz) 32 de
bizzat ~ahit oldu. Messer Benedetto'nun bütün imparatorlu~u ilgilendiren
önemli bir maslahatla görevlendirildi~i anla~~l~ yor. Zira S~ rp Despotunun
arac~l~~~~ile Osmanl~ larla bir anla~ ma yap~lamam~~ t~. Benedetto Folchi'nin
ne için yola ç~kt~~~ n~~ ve Milano Duca's~n~ n ne münasebetle izin verdi~ini
~imdilik ayr~nt~lar~yla bilemiyoruz. Duca'n~n yollad~~~~bu kurul ya 1428 y~l~~
sonunda veya 1429 y~l~~ ba~~nda yola ç~ km~~~33 olabilir. Visconti'nin bir
mektubuna göre 34 , kurul 6-Nisan-1429 gününden evvel dönmü~tü. Çünkü
bu mektupta Milano Duca's~n~n, Sultanla yap~ lan antla~madan dolay~~
tebrikleri bulunmaktad~ r. Ayr~~ tarihi ta~~yan di~er bir mektup", bu konu
hakk~ nda Federico dei Pezzi'ye bilgi vermektedir. Bu iki kurulun sonradan
kutland~~~~anl~ yoruz. Büyük Türk, Sigismond'un arzular~ n~~ kabul etti.
Duca, elçisi ba~ar~l~~ bir i~~yapt~~~~için kutluyordu, confecisti enim facinus non
indignum memoria' gerçekten hat~ rlanacak bir i~~yapt~ n 36. Sultanla yap~lan bu
antla~man~ n nas~l i~ledi~ini bilemiyoruz. Çok önemli ba~ar~~ da ancak üç
y~ll~ k bir mütarekeden ibarettir. Bir müddet sonra, Messer Benedetto'nun
Selanik ~ehrini Venediklilerin kaybetmesinde rol oynamakla itham
edildi~ini 37 görüyorsak da böyle bir iddiay~~ hemen kabul edemeyiz. Zira
buras~ n~ n 40 /5o günlük bir muhasaradan sonra 1430 senesinin Mart ay~n~ n
ikinci yar~s~nda al~nd~~~ n~~ biliyoruz. Benedetto Falco'nun bu olaya çok
önceden kar~~ t~~~ na ihtimal veriyorum. Sorun yaln~z zaman~ n temayülü ve
Visconti siyasetinin gizli emelleriyle aç~ klanamaz.
Messer Benedetto, Edirne'den döndükten sonra imparatorluk
maiyyetinde kalma~a, belgelerden de anla~~laca~~~üzere Milano'daki
efendisinden çe~ itli görevler alma~a devam ediyordu. Bu s~rada gene
Visconti'nin emri üzerine ( o-~ ubat- ~~43o), Papan~ n nezdine gelerek Kral
Sigismondun Italya'ya gelmesine dair görü~melere giri~di 38. Nisan ay~~
ba~lar~ nda Romadan cum bahis apostolici s" [Kutsal mektuplarla] 39 ayr~l~p,
Papa V. Martino'nun ( 4 ~~ 7-1431) arkada~l~ k niyetlerine de~inerek, Sigis32 bk. C. Jirecek, ayn~~ yer II / ~~ (1918) S. 164. O zaman Sigismond dü~manlar~~ kar~~s~nda
zor kurtuldu. C. Jirecek'e göre, b~ rak~~ma Haziran ay~ n~ n ba~lar~nda yap~labildi.
33 Bk. L. Osio, ayn~~ yer II, S. 398, nr, CCLXVII. Benedetto Edirne ~ehrinden en erken
Mart ay~nda ayr~ lm~~t~. Türkiye'ye yap~lan seyahat 1429 y~l~nan Mart ay~~ba~lar~nda ba~lay~p
Nisan ay~~ ba~~na dek sürmü~tü.
34 L. Osio, ayn~~ yer, S. 405. CCLXXIV
35 L. Osio, ayn~~ yer, S. 405 Nd. CCLXXV
36 Bk. not 34
37 Bk. not 51
38 L. Osio, ayn~~ yer, II S. 434 No. CCCII ve sonraki belge CCCIII (13.2.1430)
39 L. Osio, ayn~~ yer, II S. 434 No. CCCII
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mond'u italyaya gelme~e te~vik etti. Messer Benedetto'nun diplomatik
kabiliyeti, Milano Duca's~n~ n aile sorunlar~nda da yarad~; örne~in
gayrime~ru çocu~u Bianca Marian~ n kontesli~i 4° (1430 y~l~~Eylül ay~~ sonu)
veya Piemonte prensinin k~zkarde~i Bonan~ n ölümünde taziyet bildirme 41 .
Birkaç hafta sonra, 2-Kas~ m-143o da, Benedetto Folco Osmanl~lar
nezdindeki üçüncü seyahatinden önce 42 , Sigismond ile tekrar görü~me~e
gitti. Me~hur Burgognal~~ seyyah olmasa idi, çok masrafa yol açan bu
kurulun esas niyetini bilemiyecektik. Sefirin yan~na alt~~ayl~k malzeme, sekiz
at, aralar~ nda Milanolu asil Giovanni Visconti'nin bulundu~u yedi ki~i
verildi 43 . Meselenin esas gayesi herhalde 4-Eylül-1430 tarihli Osmanl~Venedik sulhu idi. Milano Ducas~ n~n Sigismonda yollad~~~~2-Kas~m-14.3o
tarihli mektup'da 44 mütarekesinin uzat~ld~~~~ dungatio' ve kar~~~kl~klardan
dü~manlar~ m~z~n yararland~~~~yaz~l~~ idi: 'de aliis detrimentum inimicorum
nostorum concernentibus'.
Romal~lar kral~n~n bu te~ebbüse güvenmedi~i Milano'da biliniyordu.
Duca, Macar kral~~ nezdinde bulunan en inan~l~ r adamlar~ndan Bartolomeo
Mosca'dan ald~~~~bilgiye göre Sigismond bizzat kendi arac~lan ve
temsilcileri yoluyla andla~malara giri~ mek istiyordu. Bu da, Romenlerle
Osmanl~lar aras~ na girmek isteyen Filippo-Maria Visconti için hiç
beklenmeyen bir engel meydana getiriyordu. Önceleri Messer Benedetto'yu, Kral Sigismonda haber vermeden Türkiyeye deniz yolu ile göndermeyi
tertipleyen Duca, sonradan bu niyetinden vazgeçip, elçisini karayolu ile
gönderdi 45. Elçi, önce Sigismond'a u~rayacak ve onun arzusuna gö4° bk. L. Oslo, ayn~~ yer II S. 466 No. CCXXXVI 28 Eylül ~~43o

41 Bk. L. Oslo, ayn~~ yer II S. 471 No. CCCXLII (30.X. 1430)

na gidip
42 Bk. L. Osio, ayn~~ yer II S. 472 No. CCXLIV (2. Kas~m. 1430) Romenlerin Kral~
oradan Türkiyede'ad magnum dominum Teucrorum' (Türklerin büyük Sultan~na) gidecek
Bay Benedotto Folco'ya
43 Bk. Bertrandon de La Broqui&e, Le Voyage d'Outrenter, yay, Charles Schefer (Paris 1892)
S. 167 ve 197. Bu ~ahs~n ki~ili~ini ve Duca F.M. Visconti ile olan akrabal~~~n~~belirliyemedim.
bk. not 42.
B. Falco'nun kara yolunu tercih etti~i aç~kt~r. Raguza Ar~ivinde bulunan bu belgeyi
bana Bari~a Krekiç (Yugoslavya'n~ n Novi Sad'~ndand~ r) haber verdi. Bu zat, Dubrovnilc
( Ragusa) et le Levant au moyen-dge, Paris La Haye 1961, adl~~çok de~erli bir eserin sahibidir. Bu
belgeden anla~~ld~~~ na göre Senato, g kas~m 1432 günü Matheo de Croxi ve Marino de Giorgio
adil iki ki~iyi, Türk Sultan~~nezdine elçi atam~~t~. Sonraki sat~rlar" ekli itimat mektubu ile
birlikte Bendetto de Forli'yi yollamaktaya. Bu da bize yazd~~~na göre kral~m~z~n (yan~~ Macar
43

kral~~Sigismond) elçisi olarak sultan'a ve Pera'a gidecek. Kendisine güvenmekteyiz ve gerekli
~eyleri verece~iniz bir ava= (zarar (gasp) bu sözcük arapça hayvan ve grekçe avania'dan
türemedir. bk. C.J. Hilteband, Dreifache Schwedische Gesandtschaftsreise anch Siebenbürgen, der
S. 234) u~ramamas~~
Ukranie und Constantinopel ( 1656-1658), yay F. Babinger, Leiden 1937
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re yoluna devam edecekti. Ayr~ca Duca Sigismond'a yollam~~~oldu~u 9Aral~k-143o tarihli bir mektubda onun Sultana bir elçi göndermesine raz~~
oldu~unu, ancak kendi ekonomik ç~ karlar~ n~~ da gözönünde tutmas~ n~~
istedi 46 . Türklere kendisine oldukça a~~r masrafa çok pahal~~ hediyelerle
yüklü bir kurul gönderece~ini de bildirdi. Ser Benedetto Folco'nun hareket
zaman~~ boyuna geciktirildi. Nisan ay~~ sonuna do~ru Sigismond Italya'ya
gelmeyi kabul etti. I-A~ustos-431 günü Visconti ile bir andla~ma
imzaland~. Kas~ m 1431 de Milanoya gelen Sigismond dokuz gün sonra S.
Ambrogio'da taç giydi. 4-Aral~ k-143 ~~ günü itimatnameler Messer
Benedetto Folco'ya verildi 47 . Sultan Murada yaz~lanlarm yan~ nda, ayn~~
anlamda olmakla beraber az önemde olanlar da, Bizans Imparatoru Ioannis
VIII, S~ rp Despotu Brankoviç'e Genoval~~ Gattilusio'lardan olan Midilli
hakimi I. Dorino'ya 48 ve ~ark'daki duca'n~ n komutan~ na, Galata ve Sak~z
kolonileri Comunita'larma gönderildi. Görüldü~ü üzere, seyahat program~~
pek geni~~tutulmu~, ~arkdaki bütün Genoval~~ tüccarlar~~ ilgilendirmi~ti. 21sa~lamal~d~ r. Benedetto'nun bu mektup ile gitmesini arzuluyoruz. Bizim taraf~m~zdan selam
götürüp kendileri ile daima iyi ili~kiler içinde oldu~umuzu bildirsin. Kral~m~z~n sad~ k bir
hizmetkan olarak davranaca~~z. Yapaca~~n~ z her türlü iyilik ve dostu~u kral~m~za yapm~~~
sayaca~~ z. Bu mektup Milovaç arac~l~~~~ile elçi atanan Michelis de Crosis ve Damiani de
Giorgio ve Pri~ tine'li Damieni de Gondolo'ya yollanm~~ t~ r. Milovaç elçilerin Türk Sultan~ na
çabuk gitmesi için bu mektubu açele götürecektir. B. Krekiç taraf~ndan eserinden yay~ nlanan
belgeye göre (ayn~~yer, S. 297 no. 800) Raguza'n~n Rettore (ba~kan) ve Senato'su 23 A~ustos
1432 günü, daha öne II. Murad'~ n nezdine giden Benedetto Folco'ya bu mektubu yazd~lar, Elçi
o s~ralarda patlayan bir a~~r veba hastal~~~~korkusu yüzünden Edirne'den Pera (Galata) ya
hareket etmi~ ti. Daha önce yay~ nlanan bu mektup metninde J.Gelcich ve L. Thallikzy,
Dtplomatarium Ragusanum (Budape~te 1887 S. 375) anla~~ld~g~na göre B. Folco 23 Temmuz 1432
günü, kral Sigismod'un erkan~~ taraf~ ndan kendisine bir mektup ve talimat yollad~~~ndan haberi
vard~. Ragusal~~ bu iki elçi için bk. N. Iorga, Notes et Extraits II (1899) S. 302. Osmanl~~ Sultan'
nezdine 1431 y~l~~ Aral~k ay~nda gitmi~lerdir.
" bk. L. Osio, ayn~~ yer, II S. 475
47 11. Murad'a yaz~ lan güven mektubunun meali ~öyledir:
yay. L. Osio, ayn~~ yer III (1872)
S. 49 no. LXII (4.12.1431). Türklerin Sultan~na. Say~n Ba~kan ve Güçlü Hakim. ~imdi bu
mektubumuzla birlikte size Forli'li Benedetto Folco'yu elçi olarak yolluyoruz. Kendisine
verdi~imiz bilgilerle, size bizim dileklerimizi iletecektir. Kendisine güvenip, bize olan
isteklerinizi bildirebilirsiniz. Gücünüz devaml~~ ve egemen olsun ve Tanr~~ sizi korusun.
4- 123 431
Ayr~ca bk. Inventari e &gest:. del R. Arthivio di Stato in Milano, t ~~ /2 (Milano 1929)
S. 68 No.
448
48 bk. W. Miller, Essays on tht Latin Orient,
Cambridge 1921, S. 328'de iddia etti~ine göre,
"that Francesco Sforza, the Duke, accredited Benedetto Folco of Forli to Lesbian Gourt, in

order to urge Dorino against Venice [Duca Francesco Sforza, Forli'li Benedetto Folco'yu,
Midilli'ye yollay~ p, Dorino'yu Venedik'e kar~~~k~~k~rtmak istemi~ti] demektedir ki, ~imdi bunun
yanl~~~oldu~unu biliyoruz.

OSMANLI - MILANO ILI~KILERI

385

~ubat-1432 de Benedetto Falco henüz Milanodan ayr~lmam~~t~, fakat
seyahat haz~rl~klar~na devam ediyordu 49. Bu gecikmenin nedenini Milano
devlet ar~ivindeki belgeler bize bildirmez. Bununla beraber, Milano'lu
elçinin ~ark seyahatinden dönü~ü esnas~nda, Galata'ya geli~inden birkaç
hafta sonra meydana gelen olaylar~~biliyoruz 5°. Burgognah gezgin Bertrandon
de la Broquiere'in sefaretnâmesi sayesinde, olay~~ detaylanyla ö~reniyoruz.
Burgogna Dükü iyi Filip'in (1419-1467) ba~kilercisi olan Broquiere,
1432 de gezdi~i Anadoluyu çok güzel tasvir eder. Seyahat izlenimlerini
yazd~~~~ Le Voyage d'Outremer adl~~ me~hur eseri 51, Frans~z Akademisi üyesi
tan~nm~~~bilgin Charles Schefer tarafindan mükemmelen yay~nlanm~~~ve her
zaman kabul edilemiyecek birçok de~erli notlarla donatm~~t~r (Paris ~~892).
I~te bu eser, Messer Benedetto'nun elçili~ini k~smen de olsa ayd~nlatmaktad~r. Bu eser olmasayd~, Milano tarihinin bir parças~~daha karanl~kta
kalacakt~ . Bu iki zat memleketlerine dönmek üzere iken, ilk kez 22-Ocak1433'de Galata'da bulu~tular. Aralar~nda hemen kurulan samimiyet
ba~lanndan dolay~ , Ser Benedetto Folco elçilik görevlerinin neler oldu~unu
bu Burgonyal~ya anlatmakdan geri durmad~. Bu vesile ile, Forlili soylu
ki~inin, Selani~in dü~mesine dair söylediklerinde do~ru olmayan beyanlar
vard~r. Bununlar beraber, burada Broquiere'in verdi~i bilgiye sat~~~ sat~r
tekrar etmiyece~im. Örne~in, Milanolu elçinin Edirne'deki kabul töreni ile
ilgili haberlerde oldu~u gibi 52, bütün detaylan verebilmek için, yorucu bir
çal~~ma yap~lmas~~ gereklidir. Burada Benedetto dei Folchi, Sultan~n
davetine mazhar olabilmek için onbir gün sabretmek zorunda kald~ . Sultan
II. Murad'~n cevab~~da az tatminkârd~. Karde~i ve yak~n dostu 'il suofrat~llo e
vicino' Milano Duca's~~ile ilgili yüzeysel dü~ünceler ve tebriklerle yetindi. ~~2Mart-1433 de be~bin akçe-alt~n de~il gümü~para-alan elçi Bulgaristan,
S~rbistan ve Macaristan yolunu izleme~e ba~lad~. Leitha'daki Bruck'a
vard~klar~nda iki seyyah birbirlerinden ayr~ld~ lar. Oradan Milano'ya dönen
elçi BenedettoFolco muhtemelen Duca'ya da u~rad~. Fakat elimizde verdi~i
raporun bir özeti bile bulunmamaktad~r. Gerçek olan taraf, Osmanl~lar~n
49 bk. Inventari e Regesti de! R. Archivio di Stato in Milano, II/2, Milano 1929, S. 73 n. 482.
5"

Filip'in Bizansillarla ili~kisi için bk. Armand Gr~~ nzweig, "Philippe le Bon et
Constantinople", Byzantion C. XXIV ( 954) S. 47-61.
5 ' B. de La Broqui&e, Le voyage d'Outremer de Bertrandon de la Broquitre,premier dcuyer franchant
et conceller de Philippe le Bon, Duc de Burgogne, publii et aunoti par Ch. Schefer. Paris 1892,
LXXVIII + 322 S. Benedetto Folco için bk. S. 142, 167, ~~71, 177, 186, ~~go, 191, 193-199, 237,
239, 248. [çevirenin eki: Bu tan~nm~~~gezgin ve Türkiye'deki faaliyeti için bk. S. Eyice,
"Bertrandon de La Broqui&e ve Seyahatnâmesi (1432-1433)", Isldm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi
IV ( ~ g75) S. 85-126 ve ek resimler.]
52 yuk. eser. S. 186 vd. II. Murad az bir süre önce Lesseres (Serez) civar~nda ava ç~km~~t~.
Belleten C. XLIX, 25
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Venedi~e kar~~~kendilerine müttefik olmalar~n~~ sa~l~yamamaland~ r. Herhalde, Duca'n~ n Cenoval~larla ili~kilerini gören Sultan, 'iyi karde~ini' baz~~
ayr~cal~ klar verip oyalad~. Hatta 1433 y~l~~ daha bitmeden 31 May~s 1433
tarihinde Konsilin topland~~~~Basilea Duomo'sunda 53, oniki kadar asil
Türk, kral Sigismond'a de~erli hediyeler vererek, hem taç giyi~ini tebrik
ettiler, hem de yeni bir dostluk devresinin ba~lad~~~ n~~ bildirdiler. Sultan II.
Murad'~ n hediyeleri aras~ nda duka ak~ nlar~yla dolu oniki alt~n kupa,
i~lemeli ipek ve mücevherler bunuluyordu. Kral da kendisine yak~~acak
de~erde hediyelerle kar~~l~ kta bulundu ve sulh yenilendi. Messer Benedetto
dei Folchi'nin çok ~ey bilinmeyen elçili~i bile bu Türk heyeti aras~ nda bir
ba~~kurma ihtimali azd~ r, hatta Milanolu elçilerin de bu i~e önayak
olabileceklerini dü~ünmemeliyiz.
~imdiye kadar elde edilen belgelerin hiçbirinde Filippo Maria
Visconti, elçisinin Milano'ya dönü~ünden sonra, yeni bir diplomatik
te~ebbüse giri~ti~ine rastgelinmiyor, aksine Messer Benedetto'nun üçüncü
kere elçili~inden sonra Milano Dukas~ n~ n Osmanl~lar ile olan temas~~kesilmi~~
olabilir. Benedetto dei Folchi'nin sonraki faaliyetine dair bilgimiz yoktur. 21
~ubat 1432 tarihli bir noter senedinde 54 , "Forli'li Ioannis de Folchi o~lu asil
ve muhterem Benedictus halen Milano'da mukim" tarz~nda bir kay~t
görülmektedir. Herhalde uzun bir süre geçmeden Milano'da öldü". 1437
senesi sonuna do~ru da Imparator Sigismond öldü. A~a~~~yukar~~ on sene
sonra da Filippo Maria Visconti devletini normal bir dengede b~rakt~ ktan
sonra öldü. En büyük özelli~i gayet iyi tertipler haz~rl~yabilmesiydi.
~üphesiz bu arada da Osmanl~lara yeniden bir oyun oynama~a kalk~~mad~.
Ferrara Konsilinde de (1439), orada toplanm~~~Bizansl~lar ile beraber
"Dünya Grek Monar~isi" `rr~ouarchia orbis greca'ni hayal bile etti 56 .
53 J. V. Hammer'in dedi~ine ek olarak (Geschichte des Osmanisch~n Reiches I (Pest, 1827) S. 445
ve oradaki kaynaklar) Basle~~Chroniken (Leipzig 1890 IV S. 443) ve Rud. Wackernagel de
(Geschichie der Stad~~Basel c. ~~ Basel 1907, S. 505, 636) oldu~u kadar bilhassa Deutschen
Reichtagsakten de c. XI (Gotha 1898 yay. G. Beckmann S. 31 5) ayn~~kan~dad~rlar. Viyana Ulusal
kitapl~~~ndaki bir nüshada (5104 S. 6313) Türk kral~~ taraf~ndan birisi denilmekte ve Basilea
Konsili s~ras~nda s~ras~nda Imparator Sigismond'a 22.12.1433 günü hediye sundu~u yaz~l~d~r.
Conciliun~~ Basiliense adl~~bir eserin (c. 5, Basilea 1903-Tagebücher und Akten) S. 6o, 8.113433
günü iki Türk elçisinin alt~~sancak (vexilla) sunduklar~~bildirilir.
54 Forli ar~ivindedir. Pe~gamene: Fondo da venficare dal 1400 al 1459'.
55 G. Romano'ya göre (ayn~~ yer S. 612) Cenova Cumhuriyeti 28.12.1435 günü Benedetto
Folco'nun Istanbul'a yollanmas~na karar verdi. Zira ç~karlar bunu gerektiriyordu. Bu konuda
küçük bir not için bk. N. Iorga, Notes et Extraits, c. 1 (Paris 189g) S. 579. G. Romano,
Milano'daki Ambrosiana kitapl~~~ndaki yazmadan yararland~~(H. 44 S. 55'den)
56 Gastav Beckman, Der Kampf Kaiser Signeweds gegen die werdende Weltmach der Osmanen 1392~~437, Gotha 19o2, S. 62 n. 2. Bavyera'da Fürst. Hohenlohesches Hausarchiv'deki bir kayda
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Kendisi Bat~~ imparatorlu~unun Naibi seçilebilirdi. Belki de ~~ 435 senesinde
Messer Benedetto dei Folchi'nin arac~l~~~~ile Bizansla temasa geçmek istedi.
Bu konu bir Cenova heyetinin raporunda ~u ac~~ cümlelerle anla~~l~yor: "rem
nostram venumdaret pretio qua s~~ certo proposto (et) submergeret nos [kar~~l~~~~
olmayan bir bedele bizi satt~ lar ve bat~ rd~lar]. Anconag~~ Ciriaco, Kuzey
Italyaya yapt~~~~bir seyahat esnas~ nda" Milano Duca's~~ ile hiç de~ilse
(1433'de) bir kere görü~ tü. Francesco Scalamonti taraf~ ndan yay~nlanm~~~
olan 1-Ocak-1441 tarihli mektubu 58 sundu. Buradaki arzusu: Theucris
Parthisve superbis... honorabile denique ex Italia per Myriam Macedoniamque bellum
inferre. [Türkler çok ma~rur oldular... Italya'dan Illirya ve Makedonya
taraflar~ na sava~a gitmek ~an ve ~eref verir]
Zira Türkler "Muratbey" idaresi alt~ nda Yunanistan hariç, her yeri
alm~~lard~. Acaba bu me~ hur seyyah ve arkeolog bir i~~yapmak için bo~una
m~~ konu~ uyordu yoksa Milano tarafindan anlay~~la kar~~lanaca~~n~~ m~~
zannetmi~di? Buna karar veremedim. Amma bilindi~i gibi onun hayattaki
en büyük arzusu Türkleri Avrupadan ç~ kartabilmekti.
Filippo Maria Visconti'nin damad~~ (1441) ve halef~~ (145o) olan
Francesco Sforza, Fatih'in Balkanlardaki azametli fiituhat~na ve hayat~n~n
sonuna do~ru (1466) patlak veren uzun Türk-Venedik harbine bizzat ~ahit
oldu~u için, devrinin ~ark sorununa kar~~mamay~~ uygun buldu. Zaten
olaylar da ne Genova'n~ n ne Bari'nin sakince idaresine olanak
b~ rakmad~~~ ndan Büyük Sultan~ n harp niyetle~ine hiç kar~~mad~.
14 ~ubat 1451 de, Milano'da Viscontilerle görü~en Francesco Filelfo,
onbir sene evvel görevlendirildi~i bir i~e giri~erek o zaman Ingilizlerle Çetin
bir mücadeleye giri~mi~~bulunan Fransa Kral~~ Charles VII'a bir mektup
göredir: Missiven and Ada H. 59'da ise, Ferrara Konsilinin toplant~s~~ s~ras~nda, 1439 y~l~~
ba~lar~ nda, Bizans% temsilciler Milano duka's~ na ~öyle bir öneri getirmi~lerdi: Roma
Imparatorlu~u geçmi~te bir bütünlük sa~lam~~t~ . Bizans Imparatorlar~~I. Nikeforas (8422-811 )
ve I. Mi~el Rangabes (81 1-813), ~arlman'~~bir düzenleyici olarak tan~d~klar~n~~zannedip bir
anla~ma ile imparatorlu~un parçalanmas~ na yol açmasalard~~iktidar ~imdi Greklerin elinde
bulunacakt~. Karolenj'lerin 911 y~l~ nda sönmesinden sonra, Almanlar haks~z olarak
imparatorlu~u ellerine geçirince hem ~arkta hem Garpta bir gerileme dönemi ba~lad~. Konsil
~imdi, dünya monar~isi ile kilise monar~ini pek ala gerçekle~ tirebilir. Böyle bir tutum Greklerin
ç~kar~ na uygun olacak ise de bir imparatorluk tribunlu~u kurulur ve Imparatorlu~un sürekli
vekili olarak Garpte yönetime kavu~ur. Bunu da Milano duka's~~ve ard~llan yürü tebilirler.
57 1 433 y~l~nda yap~lan bu gezi için bk. Edward W. Bodnar, Cyriacus of Ancona and Athens,
Brüksel 1960,
S. 113 n.
58 Bu mektubun çe~itli suretleri bulunmaktad~r, C.C. van Essen, Cyriaque d'Ancone en Ete,
Mededeelingen der kgl. Nederlandse Akademie van Wetenschappen, yeni seri c. XXI
(Amsterdam 1958) S. 4 ve 6. Floransa'dan 1441 y~l~ nda F.M. Visconti'ye yollanan kurulun
tutumu için bk. G. Colucci, Delle AntichiM Picene, Fermo 1792 s. CXIII vd.
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götürerek 59 Türkleri Avrupadan ç~ kartmak için kurulacak bir haçl~~
ordusunun ba~~ na geçmesini önerdi. Bu tuhaf giri~imin esas gayesi
Fransa'n~ n siyasal durumunun iyi anla~~lmam~~~olmas~~yan~nda, övmek ve
gurur vericilik oldu~u kadar, yeni efendisi Francesco Sforza'n~n durumunu
ortaya koymak içindi. Milano Ducas~ , onun da haberi olunca Italya'da
kimse paral~, sa~lam ve devaml~~ de~ildir demi~~ve bu te~ebbüs esnas~nda
VII. Charles'a verilecek bir yard~m olmad~~~n~~ da aç~klam~~d~ . Hatta
Bessarione'nin korudu~u Bizans imparatoru hem o sene hem de ertesi sene
için yard~m taleb etti~i zaman, Türklerle bir mücadeleye giri~me~e
zorlanacak gibi de~ildi. Di~er taraftan Fatih, Sultan II. Mehmed Milano'yu
ve kuvvetlerinin varl~~~ n~~kabul ediyordu. Yak~n mü~avirlerinden Benedetto
Dei (1418 - 1492) ile yapt~~~~bir sohbet s~ras~nda 6°, kendisince en önemli
olan dört Italyan devleti aras~nda Milano'yu da saym~~t~. Venedik
Cumhuriyeti'nin amans~z dü~man~~ve Büyük Türk'ün dan~~man~~siyasi
dalaverelerini yürütebilmek için-ki Ludovico Frati'nin ara~t~rmas~~tatmin
edici de~ildir 61 - Sforzalann nezdine geldi~i zaman, Francesco Sforza
ölmü~~bulunuyordu. Benedetto Dei'nin Milano'ya bir kronik yazar~~ olarak
de~il, kan~~ k siyasi niyetlerle geldi~i hemen hemen gerçektir.
Moro diye tan~ nan Ludovico Sforza, hükümran olabilmek için
enini
üç asil suikastç~ ya öldürterek naib s~fat~~ile 1479 y~l~ nda Ducal~~~~
ye~
eline geçirdi~i zaman Fâtih Sultan Mehmed henüz hayatta idi 62. Niyeti
59 VII ~arl'a yollanan mektup bir çok kez yay~nland~~ (XIV Kal. Mart, MCCCCLI
tarihli). Epistolantm familianum libri X X XVII ex enis exemplari transsa~mpti, Venedik 1502 veya
Basilea 1522. G. Du Fresne de Beaucourt'un Hisioire du rbgne de Charles VII c. 5 S. 190-191
[çevirenin eki, bas~ m tarihi metnin asl~ nda Paris 18 diye kalm~~] adl~~eserine göre, Bizans
Imparatoru XI. Konstantin, 145 ~~ y~l~nda Fransa kral~ndan yard~m istemi~ti. O da Razilly
~atosundan yan~ tlar yollam~~t~. 23 A~ustos 1452 (?) de gene yeni mektuplar yollam~~t~. Kral~n
mektubunun bir sureti Paris'deki Biblioth6lue National'de bulunmaktad~r (Fonds latin 54 AS.
71). Iste~im üzerine bu kayd~~kontrol eden prof. Paul Lemerle, bu belgenin C. Du Cange
taraf~nda da incelendi~ini bildirdi: Familiae am:usta. byzantinae Paris 168o S. 246. XVII.
yüzy~ldan sonra bir daha ele al~nmayan bu belgenin yeniden incelenmesi iyi olacakt~r.
" Maria Pisani, Un az~ttenturiero del Qualtrocento. La oita e le opere di Benedetio Dei, GenovaNapoli-Cittâ del Castello-Firenze, 1923 S. 14. Fakat daha önce ~urada yay~nland~: G.F.
Pagnini della Ventura, Della Daima e di varie altre gravezze imposk dal Comune di Firenze, Lissabon
ve Lucca 1766, C. 2 S. 264. Burada B. Dei'nin Venedildilere yazd~~~~mektubun metni
bulunmaktad~r. Giustiniano degli Azzi bunu tekrar yay~nlad~ , "Un frammento inedito dalla
Cronaca di Benedetto Dei" Archivio Mono Italian° CX (1952) S. 99-113. Fakat birçok okuma
yanl~~lanyla doludur.
orentino del Quattrocento alla corte milanese", Archittio Storico
61 L. Frati, "Un cronista f~
Lombardo, seri III, c. III y~ l, XXII (Milano 1895) S. 98-115.
62 Felice Fossati, "Milano e una fallita alleanza contro i Turchi. Documenti milanesi",
Archivio Storico Lombardo, seri III, y~l XVIII (Milano 1901), S. 49-72 ve 73-95: belgeler.
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Osmanl~larla anla~ma sa~lay~ p, amans~z dü~man~~Venedi~e kar~~~Türkleri
ve Floransal~lar~~ sald~ rtmakt~~63 . Böyle bir niyeti de ancak II. Bayezid'in
ölümünden sonra gerçekle~ ebildi.Bu devirde Osmanl~ -Venedik ili~kileri
kesik olmas~ ndan dolay~~ istedi~i f~ rsat~~ bulabilme ~ans~ na sahipti.
Venedikliler de bu te~ebbüsten haberdard~ lar. Hatta Floransal~lar~n,
Bayezid'e bir elçi ile 50.000 duka alt~n~~yollayarak, Venedi~e kar~~~bir ordu
göndermesini istediklerini ö~renmi~lerdi. Maamafih bu te~ebbüslerle ilgili
Milano belgeleri önceki ili~kilerde oldu~u gibi, tatmin edici de~ildir.
Milano'lu Bernardino Corio'ya asalet ünvan~~ ve ar~ivlerde çal~~ ma izini
vererek bir Milano tarihi yazma vazifesi veren Ludovico il Moro, 9-Kas~ m1494 de Cenoval~~Ambrogio Bugiardo ve Martino da Casale adl~~elçilere
verdi~i itimatnameleri ile, "faaliyetinin bütün ayr~nt~s~n~" belirtmesini
istedi 64 . Tek faaliyet olan giri~imi bu çal~~ ma olmasayd~~ ö~renemiyecektik 65 . Duca, Dijon'da esir tutulusunun ilk y~llar~ nda (Nisan yahut May~s
500) kaleme ald~~~~an~ lannda, Venedik Cumhuriyeti'ne kar~~~sava~mak
için Türk'e hiç bir ~ey göndermedi~ine yemin etti 66 . Fakat onun övücüsü
G. Romano, ayn~~eser S. zg vd. D. Malipiero'dan alm~~t~ r, "Annali Veneti dall'anno
bilgiye göre
1457 al ~~soo", Archivio Storico Italian° VII / ~~ (1843) S. ~ sg. Bu kayna~~ n verdi~i
~n
Floransal~ lar Istanbul'a yollad~klar~~temsilcileri arac~l~~~~ile Sultan II. Bayezid'e 50.000 alt
lerdi.
"Böylece
Pisa
kentine
~
asker
vermesini
istemi
duka verip, Venedik Cumhuriyeti'ne kar~~~
~lanm~~ t~.
yap~lan ak~ n önlenecekti. Bu para vergilerden de~il, vars~ l ve güçlü tabadan sa
.
Venedik
Cumhuriyeti
ile
bir sulh
Allahdan Türkler Polonya'ya kar~~~sava~~yorlard~
~~ kayna~a göre 1498
onun
için
bu
ülke
arazisine
girmek
istemezlerdi".
Gene
ayn
yapm~~lard~~
, Floransal~ lar ve Pisal~lar
y~l~ nda da gene imparator Maksimilyan, Napoli kral~, Milano duka's~
harekete
geçirmek
istedilerse
de dinletemediler. Bu
ile birlikte Sultan~~ Venediklilere kar~~~
ca
bk.
Gaetano
Cogo,
"L'ultima
invasione
de'
Turchi
in
Italia
in relazione alta
konuda ayr~
politica europea dell'estremo quattrocento", Ali de/la R. Universita di Genova XVII ( ~~go ~ ) S. 27
Nuovo Archivio Veneto XVIII
vd. Ayn~~yazar, 'La guerra di Venezia contro i turchi ( ~~499- ~~50 ~~)."
(1899) S. 5-76 ve c. XIX ( ~~goo) S. 97-138.
bu
" Bernardino Corio, Padova yay~n~ , 1646 S. 981 ve 977. Milanolu tarihçinin verdi~i
bilgiye göre her iki temsilci de II. Bayezid'e 'Türkleri Italya'ya getirme~e raz~~etme emrini
alm~~lard~ . [Çeviren: sonraki sat~rlar~~gereksiz gördüm].
65 Arturo Segre, "Lodovico Sforza, detto il Moro, e la Repubblica di Venezia,
S. 249-3 ~~7 ve
dall'autunno 1494 alla primavera 1495", Archivio Storico Lombardo XXIX ( ~ goa)
C. 2 Pest
schichte
des
Osmanischen
Rtiches
G~
og
ve
368-403.
J.
v.
Hammer,
c. XXX ( ~~go3) S. 33-~
dits
relatifs
a
l'Histoire
Docwnents
in~
1828 S. 315 ve n. 6. kayna~~~T. Spandugnino'dur. C. Sathas,
incelerken, Hammer taraf~ndan
de la Grice au Moyen-Age c. IX, Paris 1890 adl~~eserinde bu k~sm~~
ik bir yorum getirir: 'Venedik'i Beylere kar~~~
de~i~
~n~ndan
551
tarihli
Floransa
yay
~~
kullan~lan
~~gerekli'sat~n
sava~mak zaman~~geldi' ibaresi yerine 'Venedik Senatosu'nun harbi durdurmas
bulunmaktad~r.
Documenti di StorM 'Milana c. 1, Floransa
66 Bu belge 'inemoriale' geni~~bir ~ekilde G. Molini,
Storia
documentata
di Carlo V in correlazione all'Italia c.
ca
bk.
G.
de
Leva,
~~836 S. 37 vd. ve 39. Ayr~
1, Venedik 1863 S. 6o n. 2
63
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Corio, Milano Duca's~n~ n her iki elçiye bu i~~için verdi~i talimat~~etrafl~ca
aktarmaktad~ r. Bu kurul da hiçbir ~onuç elde edemedi. Bunun nedeni de
dan~~manlann~ n Türlderden gelecek bir yard~mla Venedik Cumhuriyeti'ne
kesin bir darbe vurmak isteyen Moro'nun niyetine kat~lmamaland~r.
XV. y.y. sonlannda, Sforzalann güçleri, Fransa~un ~talya siyasetine
1494/5 y~llar~ ndaki etkisi ile sönme~e ba~lad~ . Böyle bir durum da, I talyarun
ad~~geçen Milano Duca's~~hiç de küçümsenmeyen bir sorumluluk
ta~~maktad~r.
Bu ara~t~ rmam! Isviçreli tarihçi Jacop Burkhardt'~n ~u cümlesile
bitirmeme izin verin 67: Türklerin yayd~~~~korku hissi o kadar büyük ve
gerçek tehlike idi ki, hiçbir Italyan devleti gösteremeyiz ki, II. Mehmed ve
halefierinden biri ile; di~er bir Italyan devletine kar~~~ç~kabilmek için, bir
defa bile görü~memi~~olsun. Belki gerçekten olmayabilirse de birbirlerinden
daima ~üphe etmi~lerdi.
Elinde bulunan kaynaklar~, ara~t~nc~~tarih gerçekleri bak~m~ndan
gösterdi~im görü~le inceleyip de~erlendirmelidir.

67 J. Burckhardt, La Civil:d del Ra~sscin~s~sta a~~Italia, Floransa 1955, S. g~~. [Çevirenin eki:
~imdi ise, Italya'da Rönesans Kali** c. ~~ikinci bas~ m, Ankara 1974. çev. Prof. Bekir S~ tk~~Baykal,
S. t 46 vd.]

