ORTA AVRUPANIN KADER~N~~DE~I~TIREN SAVA~:
MOHAÇ
ÖNCESI, SONRASI ve KAST~ LYA'DA YANKISI'
ÖZLEM KUMRULAR*
Mohaç sava~~ndan sonra saray~ n kuyt~mcusu Ahmed Tekelü bu zaferin
an~s~ na Kanuni Sultan Süleyrnan'a bir yata~an haz~ rlam~~ t~. Bu görkemli silah~ n her iki taraf~ n~~süsleyen alt~n kabartmalar ejderhaya kar~~~sava~an bir
anka ku~unu resmeder. Macar tarihçi Istvân Vigh, anka ku~unun tamam~n~ n
alt~n varak olmas~na ra~men, ejderhan~n k~smen alt~n kaplanm~~~olmas~~ve
büyük bir k~sm~ n~ n ise siyah kalm~~~olmas~ n~n bir tedadüf olmad~~~n~~söyler2.
Vigh, anka ku~unt~ nun Kanuni Sultan Süleyman'~ , ejderhan~n ise Macar
k~ ral~~ Layos'u simgeledi~ini, anka ku~unun do~aüstü gücüyle karanl~ k
güçlerin, dolay~s~yla H~ ristiyanl~ k aleminin üstesinden geldi~ini belirtti~ini
iddia eder. Pâl Fodor ise, 1390-1533 y~llar~~ aras~ ndaki Osmanl~-Macar
ili~kilerini inceledi~i makalesini bu ayr~nnyla kapat~ r ve ~u yorumla sözlerine
son verir: "Kehanet do~ru ç~ kmad~: ejderhan~ n yeni kafalar~~ ç~ kt~~ve Osmanl~ 'mn anka ku~u ise k~r~ k kanatlarla sald~ rmaya devam etti."
Ejderhan~ n kafalar~ mn gittikçe ço~ald~~~~do~rudur, lakin daha uzun bir
süre anka ku~unun kanatlar~ n~ n k~ r~lmad~~~ , hatta Avrupa'n~ n ak~l erdiremedi~i bir ~ekilde her ba~ar~s~zl~~~ n akabinde eskisinden çok daha sa~lam
oldu~unu eklemek gerekir. I. Viyana ku~atmas~~ (1529) ve "S~ ng~ n donanma"n~n ~nebaht~~yenilgisi (1571) gibi. Burada esas ilgi çeken nokta, hayvan imgelemlerinin bu yüzy~lda Osmanl~~ ve Avrupa'da kar~~l~ kl~~olarak kullamlmas~nda ya~anan kesi~medir. Mohaç sonras~nda Osmanl~ 'n~ n Macaristan
için kulland~~~~ejderha figürünü, 1571 sonras~ nda Venedik, Papal~ k ve
~spanya Osmanl~~için kullanacaknr. Bir ejderhay~~dört bir yan~ndan kavram~~~

I Bu makale, Il. Türk-~ spanyol Tarihi Sempozyumu'nda "El eco del temor causado por la
derrota de Mohâcs en Castilla" ba~l~~~ yla sunulan metinden yola ç~ k~ larak geli~tirilmi~~
versiyonudur.
Yard. Doç. Dr. Özlem Kumrular, Bahçe~ehir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi.
2 Pâl Fodor, "The Simurg and the Dragon: The Ottoman Empire and Hungary (13901533)", Fight against the Turk in central Europe in the First half of the 1611 centuty, ed. Istvân
Zombori, Budapest, 2004, s. 35
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bir aslan ve kartal Avrupa'n~n kolektif haf~zas~ nda uzun süre yer edecektir.
Kartal, Habsburglar~, dolay~s~yla ~spanya'r, aslan da Venedik'i simgelemektedir. H~ ristiyanl~ k dünyas~nda, Müslüman dünyada oldu~u gibi "öteki" için
hayvan benzetmeleri kullanma gelene~i özellikle XVI. ve XVII. yüzy~llarda
doru~a ula~m~~t~ r. Osmanl~~için ise uzun süre ejderha imgesi kullan~lmaya
devam edilecektir.
XVI. yüzy~l~ n ikinci çeyre~i anka ku~u ve yüzy~l~ n ortas~na do~ru kafalar~~
ço~alan ejder aras~ nda mücadelenin en çetin geçti~i dönem olacakt~. Bu
zaman diliminde Orta Avrupa'n~ n kaderini de~i~tirecek geli~meler ve
de~i~iklilere ~ahit olunuyordu. Macaristan topraklar~n~ n bunu takip eden iki
yüzy~l boyunca ba~ta siyasi, sosyal ve ekonomik olmak üzere pek çok alanda
ya~ayaca~~~metamorfozun en önemli ç~ k~~~noktas~~ Kanuni Sultan
Süleyman'~ n tahta geçer geçmez büyük dedesi Fatih Sultan Mehmet'in tamamlayamad~~~~Belgrad seferinin (1521) ba~ar~l~~ bir ~ekilde nihayete
eri~tirilmesiyle ba~layacak ve yirmi y~l boyunca bu topraklar s~cak çat~~malara
maruz kalacakt~. Lakin, Osmanl~ 'n~n s~n~ rlar~n~ n dayand~~~~bu topraklardaki
geli~meler e~~zamanl~~ bir ~ekilde k~tan~ n di~er ucunda, ~spanya'da da ilgi ve
korkuyla takip edilmeye ba~lanacaku.
Türklerin Bat~ 'ya yönelen bask~c~~politikas~~ve Macarlar~n zay~f savunma
sistemleri, bu devletin son y~llar~n~~ belirleyen iki önemli etken olmu~tu.
Habsburg imparatoru V. Carlos'un Venedik'te bulunan büyükelçisinin getirdi~i haberler tehlike sinyalleri vermekteydi: "Her seferinde Belgrad'a ve
Sabaz'a yak~n oldu~undan Estergon'da ve civar~nda Türklerin say~s~~artmakta. Rakam tam olarak bilinmiyor, ama sava~~ve bu krall~~~n içinde bulundu~u tehlike herkes taraf~ndan aç~kça görülüyor. Bu korku uyand~r~yor.
Ne de olsa H~ristiyan devletlerden gelecek yard~ mdan iyice umutlar~n~~
kesmi~~durumdalar'".
Jeopolitik konumu aç~s~ ndan Macaristan'~ n arz etti~i önem ~üphe
götürmezdi. Habsburglar ve Türkler aras~ nda oynad~~~~köprü devlet rolü,
Kanuni'nin bunu ortadan kald~rma çabalar~n~~körüklüyordu. Kanuni'ye Avrupa'da güvenle ilerlemenin yolunu açacak olan tek yol Macaristan
Krall~~~'n~n ortadan kald~r~lmas~, ya da Osmanl~~yönetimi alt~na al~nmaslyd~.
Geli~melerin gösterece~i üzere, bu devletin ortadan kald~ r~lmas~~Avrupa'da
siyasi alanda büyük transformasyonlara yol açacakt~.
3 C.S.P. (Calendar

of State Papers), Spain, cilt!!, London: Longman, 1862-95, s. 313.
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V. Carlos'un, Türklerin 1526 Mohaç zaferine kadar bu co~rafyaya
gösterdi~i ilgisizlik a~ikard~r. Türk gücünün Orta Avrupa'ya s~z~p, büyük bir
korku uyand~rd~~~~bunu takip eden y~llar için ayn~~ ~ey söylenemese de,
Mohaç arifesinde Do~u'dan gelen bu tehlikeye kar~~~koyabilmek için Macar
Krall~~~~hayli net bir ihtiyaç içindeydi: ~mparator'un deste~i.
Tahta ç~kt~~~ndan beri gözünü bat~ya çeviren Kanuni, cülusunu takip
eden ilk y~llarda bütün enerjisini bu yönde kulland~. 1521'de Belgrad'~n ele
geçirilmesiyle ba~layan fetihler zinciri, Avrupa'n~n güneybat~s~nda bir
üstünlük kurmas~n~~gerekli k~l~yordu. "Beyaz ~ehir" Belgrad'~n dü~mesi
kar~~s~nda gerekli ilgiyi gösteremeyen V. Carlos'un bu konuda hayli ilgisiz
kalmas~n~n pek geçerli bir sebebi vard~: Fransa ile sava~. I. François'ya kar~~~
topraklar~n~~savunmakta olan ~mparator'un, Türk tehlikesinin hala Steiermark4, Carinthia'ya ve Camiol'dan uzak oldu~u zann~na kap~lmas~~da söz
konusu olabilir. Fransa ile me~gul olan Carlos'un bu ilk zamanlarda d~~~politikas~nda Türk tehlikesinin önemli bir yer edinmemi~~olmas~~Belgrad'~n ve
Rodos'un dü~mesine engel olma giri~iminde bulunmamas~yla da kendini
gösterir. Imparator en büyük hatay~~burada yapt~~~n~n bilincine varamam~~u:
Belgrad, Türklerin Orta Avrupa'ya aç~lan kap~lar~~olacak ve bunu takip eden
seferler için bir kilit ve sald~r~~noktas~~haline dönü~ecekti. Düzenli seferlerin
yan~~s~ra, Türklerin s~n~rlardaki tehlike arz eden varl~klar~n~n da en büyük
sorumlusu yine bu ~ehir olacakt~. Sultan'~n Tuna bölgesine uzanan hedeflerinin, bu co~rafyada yeni bir güç da~~l~m~~ve dengesine sebep olaca~~n~~ve
bundan ilk önce Habsburglarm etkilenece~ini hesaba katmam~~t~. Kanuni
Sultan Süleyman bir kez daha Avrupa'da H~ristiyan devletlerinin kendi aralar~nda yapt~klar~~sava~~~f~rsat bilip, zaman ayarlamas~nda bu her zaman kulland~~~~takti~i kullanm~~t~: Ve yine bu i~ten eli bo~~glunayacakt~.
Leh Kral~~I. Sigismund, 12 ~ubat 1521'de Carlos'un saray~nda bulunan
elçisi Joannes Dantiscus'a gönderdi~i mektupta Macaristan'~n içinde bulundu~u tehlikenin alt~n~~çiziyor ve krallar~n acilen bir anla~maya varmas~~
gerekti~ini belirtiyordus. Tecrübesiz bir kral, ayaklanm~~~köylüler, karga~a
4 Estiria.
5 Antonio Fondn- Jerzy Axer, (Ed),

Espa~loles y polacos en la corte de Carlos V. Madrid,
1994, s. 229. Joannes Dantiscus'un Krzysztof Szydlowiecki ile mektuplasmalar~~için bknz.
Tomasz Ososinski, 'The correspondence of Joannes Dantiscus with Krzysztof Szydlowiecki, vrith
special focus on the political matters related to the Habsburgs, Hungary and Turkey". Fight
against the Turk in the central-Europe in the first hali' of the 10 century. ed. Istvn Zombori,
Budapest, 2004, s. 155-165.
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içinde bir asiller s~n~f~~ile Lajos'un krall~~~~hiç bir ~ekilde bir Türk sald~ r~s~na
haz~r de~ildi. Memleket hala 1514'te vuku bulan köylü ayaklanmalarm~ n yaralar~n~~ sar~yordu". H~ ristiyanl~ k aleminin en küçük o~lu II. Lajos'un
hükümdarl~~~~süresince vatanseverlikten yoksunluk ve yozla~ma bu milletin
sonunu haz~ rlayan iki etken olacakt~. Alman bask~s~ ndan tedirgin olan milliyetçi Macarlar felaketle sonuçlanacak tek bir sava~la i~lerini bitirecek bir politikaya var güçleriyle kar~~~ç~ kmaktayd~lar. Macaristan'da Alman bask~s~n~n
kendini iyice hissettirdi~i bu devirde Macarlar ~stanbul ve Paris'le bir bar~~~
anla~mas~ na gitmeyi tercih ediyor, böylece bir ~spanyol-Alman bask~s~ n~~yok
etmeyi amaçl~yorlard~ . Genç kral haricinde herkes tek çözümün Bab-~~ Ali'yle
bir anla~madan geçti~i kanaatindeydi.
Türk tehdidi kar~~s~ nda Alman hareketi hiç de umut vaad etmiyordu.
Alman prensleri 1521'de yap~ lan Worms Diyetinde II. Lajos'un yapt~~~~
yard~m iste~ine olumlu bir yan~ t vermediler. Macaristan'~ n Almanya ve Osmanl~~ imparatorlu~u aras~nda bir s~n~ r devlet oldu~u gerçe~inin bir kez
daha alt~ n~~ çizerek Türklere kar~~~maddi ve askeri yard~ m isteyen Lajos'un
elçileri, Alman devletlerinin Türk sald~r~s~n~ n aciliyetini sorgulayan tavr~yla
kar~~~kar~~ya kald~lar.
Avusturya topraklar~n~ n Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na yak~nl~~~~göz önüne
al~ nd~~~ nda fazla olan Türk tehlikesi imparator V. Carlos'un karde~i Avusturya Ar~ idükü I. Ferdinand için imparatorun kendisi için oldu~undan çok
daha büyük önem te~ kil ediyordu. Lakin Avusturya Ar~idükü'nün asker ve
para talepleri bir sonuç getirmedi. I. François ~mparatorla bir antla~ma imzalamak niyetinde de~ildi, bu da onun bat~ da bekleyen durumu b~ rakarak
do~uya yönelmesini engelliyordu. imparator, Fransa unsuru yüzünden
bütün operasyon yükünü imparatorlu~un bir uçbeyi haline gelen karde~i
Ferdinand'a b~ rakmak zorunda kal~ yordu; hem de böyle bir yükümlü~ü
kald~ racak kaynaklar~~ olup olmad~~~ na bakmadan.
imparator Bat~ 'da Fransa kar~~s~ nda büyük miktarda para harcarken,
Ferdinand do~uda para s~k~nt~s~~ içinde s~n~ r gardiyanl~~~~yapmak zorunda
kal~yordu. A~abeyi V. Carlos, halas~~Margarita ve Alman prenslerine
gönderdi~i mektuplarda yakla~makta olan Türk tehtidinin ve olas~~bir istilan~n beraberinde getirebilece~i felaket sonuçlar~n alt~n~~çiziyordu: Macaris6 Stephen A. Fisher-Galati, Ottoman Imperialism and German Protestandsm. Cambridge,
1959, s. 14.
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tan'~ n yok olmas~, bir sonraki etapta s~ ran~ n kendi ba~kentine gelmesi demekti.
Papa kendi ad~na Türk tehlikesi kar~~s~ nda H~ ristiyan devletle~i bir çat~~
alt~nda toplama çal~~malar~ na ara vermiyordu. Yeni bir "Haçl~~seferi" organize etmek için, öncelikle Avrupa'n~ n kendi aras~ nda bir bar~~~imzalamas~~
gerekiyordu ve Papa'n~ n bu do~rultudaki çal~~malar~~ hiç bir sonuç vermemi~ti. V. Carlos'un bu ça~r~ya cevab~, François yenilgiye u~rat~lmadan, ya
da en az~ ndan kendisiyle imparatorluk lehinde bir antla~ma in~zalann~adan
bu konuda hiç bir faaliyette bulunamayaca~~yd~. Papa ise kendisine ~u
sat~rlan yaz~yordu:
"E~er Majesteleri burada bulunsa, mütemadi bir ku~atma alt~nda bulunan
Rodos'takilerin yakar~~lar~ n~~ bir duysa! Macaristan'~ n farkl~~ s~ n~ r
bölgelerinden bizden yard~m istemekteler, kral~ n kendisi de bir elçiyle
gönderdi~i mektupla bizden krall~~~ n~ n kurtar~ lmas~~ için yard~ m diledi.
Tiim kalbimizle bu durumda gözya~lar~ n~z~~ tutamayaca~~n~ za inan~yoruz"7.
Ferdina.nd'dan sonra, Macaristan'~ n içinde bulundu~u bu tedirgin edici
durumdan en çok müteessir olan ikinci ki~inin Papa'n~n kendisi oldu~unu
iddia etmek yanl~~~olmaz. Avusturya Ar~idükü gibi, o da Macaristan'~ n
H~ristiyanl~ k alemi'nin koruyucu kalesi oldu~unun ve kaybedilmesi halinde
Viyana'dan sonra s~ran~ n Roma'ya da gelebilece~inin bilincindeydi. Lakin
yard~m ça~r~s~~ H~ ristiyan hükümdarlar aras~ nda ba~ar~ l~~ bir birle~menin
ba~lang~c~~olamad~. "H~ristiyan dinini]] içinde bulundu~u ihtiyac~~göre göre",
diyordu ~mparator'a yazd~~~~bir mektupta, "Siz H~ristiyan hiikiimdarlar bu
durumla ilgilenip, gerekeni yapm~yorsun uz. Biz elimizden geleni yap~yoruz,
daha önce verdi~imiz bu i~~için gerekli olan paray~~da borç alm~~t~k".
17 Nisan 1522'de, Lope Hurtado de Mendoza ~mparatora Papa'n~ n
H~ristiyan hükümdarlara de~il, Macaristan'daki Türklere kar~~~silahlanmalar~~
için ~sviçrelilere haber verdi~ini ve kendilerine y~lda 40.000 düka verece~ini
yaz~yordus. Türkler'e kar~~~Almanlar'dan da yard~m almak ve bu bölgedeki
din sorununa bir çözüm getirmek için Papal~k ortaelçisi" Francesco Chieregati'yi Nuremberg'e, bu ~ehirde toplanan diyete gönderdi"). Lakin
L. Gachard, Correspondance de Charles-Quint et D'Adrien VI. Brussels, 1859, s. 116.
cilt II, s. 573.
" Legado.
o Ludwig Pastor, Historia de los Papas. Madrid, 1975, kitap III, cilt IX, s. 175. Diyet 17
Kas~m'da topland~..
7

8 C.S.P.,
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görü~melerden bir sonuç al~ namad~. H~ rvatistan s~n~ r~ ndaki kalelere tah~l
yard~m~~yapan da VI. Adriano'nun ta kendisiydi". Bunu takip eden y~l boyunca da yard~mlar~n~~esirgemeyecekti.
Siyasi olarak bölünmü~~olan bu dünyada, Belgrad'~n dü~ü~ü ard~ ndan II.
Lajos'~~n ve I. Ferdinand'~n ~mparator'a yapt~ klar~~ yard~~~~~ ça~r~larm~ n ard~~
arkas~~kesilmedi. Sonraki y~ llarda Türk korkusu dinmedi ve Macaristan için
duyulan kayg~~ gittikçe büyüdü. Her geçen gün Orta Avrupa'daki durum
daha da karma~~ k bir hal kazan~yordu. 1523'te ~mparator'un Sessa Dükü'ne
yazd~~~~bir mektup bu bölgedeki kar~~~ kl~~~~net olarak ifade ediyordu.
imparator Dük'e Roma'daki büyükelçisinin Macaristan Krall'~l~n Türklerle
antla~ma görü~melerinde bulundu~u haberini verdi~ini, e~er durum böyle
ise Türklerin muhtemelen ~talya üzerine sald~r~ya geçeceklerini yaz~yordu'''.
Haberler gerçe~i yans~ tm~yordu. Asl~nda V. Carlos'~m bu krall~ k konu-sundaki en büyük tedirginli~i ~talya'daki ç~ karlarlyd~. Ferdinand'a gönder-di~i
bir mektupta kendisine Papa'dan da Ferdinand'~ n gönderdiklerine benzer
mektuplar geldi~ini, Türk sald~ r~s~n~ n do~ruland~~~n~, ~ talya'da da buna
benzer mektuplar dola~u~~ ndan haberdar oldu~unu bildiriyor ve bir kez
daha Papa'n~n Haçl~~seferi ilan etmesi gerekti~inin alt~n~~çiziyord~~".
Ayn~~ ~ekilde, imparator ve Fransa kral~~aras~ nda bar~~~sa~lana~nas~na istinaden Capua Ba~ piskopusu Nicolas Schomberg taraf~ ndan verilen 11
Kas~m 1524 tarihli talimatta ~talya ve Macaristan konusunda duyulan kayg~ lar
ön plana ç~ kar~ l~yordu: "H~ristiyan Kilisesi~~ i korumak istisnas~z tüm
H~ristiyan Hükümdarlar~ ]] görevidir, özellikle de Macaristan, Sicilya, Puglia'n~n Türkler taraf~ ndan tehdit edildi~i ~u zamanda. Görevlerini yerine getirmek için H~ ristiyan Hükümdarlar kendi aralar~nda bir bar~~~sa~lamak zorundad~rlar"". Ayr~ca Macaristan'~ n ayaklanma ve iç sava~~yüzünden mahvoldu~unun alt~~çiziliyordu. Lakin Osmanl~ 'ya bir darbe i~~dirmenin ön ~art~~
olan ~spanya ve Fransa aras~ndaki sava~~~sona erdirme konusundaki bütün
giri~imler ba~ar~s~z kalm~~t~.
1524'te Türk problemi kar~~s~nda ~mparator'un tutumunda büyük bir
de~i~iklik görüldü. Bu y~l~n Ocak ay~ nda Nüremberg'te yeni bir Diyet topA.g.e., s. 114.
C.S.P., cilt Il, s. 573.
13 M.A. William Bradford, Conespondence of the Emperor Charles V and his ambassadors
at the courts of England and France. London, 1850, s. 241.
I1C.S.P., cilt II, s. 611.
12
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land~~ve V. Carlos bu diyete özel görevlisi Lo~nbeck vikontu Joseph Hannart'~~
elçi olarak gönderdi'5. Vikont bu diyette ~mparator'un k~tan~n do~usundaki
durum konusundaki tedirginli~ini dile getirdi. ~ mparatorun diyete
kaulamamas~n~ n sebeple~inin yan~~s~ra kendile~ine acilen yard~ m gönderme
niyetinde oldu~unu da belirtti. Ayn~~ ~ekilde, Fransa sava~~~biter bitmez Almanlar~n ve Macarlar~n yard~m~na ko~aca~~ n~~da iletti.
~ mparator'un yard~ m ça~r~s~~ Diyet'te olumlu bir etki uyand~ rmad~.
Kat~ lan devletler k~sa de~il uzun vadeli bir yard~m ihtiyac~ ndayd~ lar.
~mparator'un ~imdiki acil yard~m ça~r~s~~kar~~s~ nda 12.000 yaya ve 4.000 asker sözü verdiler. Türklerin ilerlemesi ve Almanya'y~~de tehdit etmesi halinde ona destek olmaya devam edeceklerini bildirdiler. En az~ ndan 1524 y~l~~
için V. Carlos ve karde~inin beklentileri kar~~l~ k bulmu~~oldu.
13 Mart 1524 tarihinde Joseph Hannart, V. Carlos'a ayn~~y~l için Türk'ün
bu ülkeye kar~~~aç~lacak büyük bir sava~~n haz~rl~ klar~~içinde oldu~unu, ayn~~
~ekilde Napoli ve Sicilya'ya da sald~ raca~~n~~yaz~ yordu'". Ayn~~ay içinde, Joannes Dantiscus, Lehistan Kral~~Sigismund'a Venedik'ten gönderdi~i mektupta ~talya'da hüküm süren pani~in haberini veriyordu: "Burada panik herkesi ele geçirmi~~durumda. Kimse Türk'ün tüm kuvvetlerini toplay~p ne zaman sald~raca~~ n~~kesin olarak bilmiyor. Venedikliler K~ br~ s konusunda tedirginler, ama Famagusta" ~ehrine güveniyorlar ve Rodos'ta~~~ daha
müstahkem oldu~unu söylüyorlar. Türk, uzak oldu~u kadar yak~n asl~nda ve
bugün tüm dünyaya korku sahyor. Sicilya'ya ilerleyece~i, ~talyan topraklar~ nda süregelen sava~ tan faydalanarak buray~~kolaycac~ k ele geçirece~i ve
k~sa zamanda ~talya 'ya hilkmedece~i söyleniyor", diyord~l'8. Kanuni Macaristan problemine kesin bir çözüm getirmek için kollar~~s~vad~~~ nda, Adriyatik'te ve ~ talyan sahillerinde Türk denizcilerinin gücü hissediliyordu.
Bir ay sonra, Nisan'da ~~nparator, Fransa, ~ngiltere, ~sviçre, Milano ve
Cenova aras~ nda bir anla~ma tasar~s~~ haz~ rland~. Bu tasar~n~ n onuncu maddesine göre bu birli~e kat~ lan tüm kuvvetler Macaristan savunmas~~ için bu

15 Stephen A. Fischer Galati, Ottoman imperialism Re German Protestanism, 1521-1555,
Cambridge, 1959, s. 21.
16 Karl Lanz, Correspondenz des Kaisers Karl V. Leipzig,1844-46. s. 103.
17 Gazimagosa.
Madrid,
18 Antonio Fo~~ tin,Jerzy Axer (ed.), Espailoles y polacos en la corte de Carlos V.

1994, s. 157.
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ülkeye ayl~ k bir yard~ m yapmak zorundayd~ lar'". Ama tasar~~
gerçekle~ tirilemedi. Aral~ k ay~~ ba~~nda papal~ k ortaelçisi Kardinal Campegio,
Burgio'nun ça~r~s~~üzerine Buda'ya gitti. Misyonu kral~~ve devlet büyülderini
s~n~ rdaki kalelerdeki durum konusunda uyarmak ve bir ordu olu~turn~aku.
Campegio, Petervarad'~n savunmas~~ için ücretini kendi ödedi~i 300 piyadeden ibaret küçük bir ordu olu~turdu20. Öte yandan, Venedikli gözlemci Marino Sanudo Burgio hakk~ nda ilginç aynnular sunar. Burgio'nun sadece kral
ve kraliçe taraf~ ndan sevildi~ini, tüm Macaristan'~ n kendisinden nefret
etti~ini yazar. Kibir ve gururu, her i~i sadece kendi ba~arabilece~
i konusunda
iddial~~olmas~~yüzünden Macarlann nefretini kazanm~~ur21 .
1526 y~l~ , Orta Avrupa'da yeni bir dönemin ba~lamas~ na imza atacaku.
H~ ristiyanlar için bir felaket olarak an~ lacak olan Mohaç Sava~~~
anfesinde
~ mparator'un kula~~ na Büyük Türk'ün Macaristan'~~ istila edece~
i haberleri
geliyordu. 5 ~ubat'ta protonotario22 Caracciolo V. Carlos'a Türk'ün çok
büyük sava~~haz~rl~klar~~yapt~~~n~~ ve donanman~n da levaz~ m ve savumnadan
yoksun olan Napoli ve Sicilya'ya inece~ini yaz~ yordu". "Majesteleri, Fransa
krahyla henüz imzalanan bar~~~n bu haz~ rlanmakta olan istilay~~geciktirebilece~ini dü~ünmesh~~sak~n: tam tersine, Türk'ün bu i~i bu y~
l bitirmek için
pek çok sebebi var", diyordu.
Ayn~~ ~ekilde, 26 ~ubat 1526'da Nocera ba~piskoposu V. Carlos'a Ragusa'dan21 gelen haberleri veriyordu: Türkler Macaristan'~~istila edeceklerdi".
Ba~piskopos Ar~idük'ün bu konudaki ilgisizli~ini ~iddetle k~n~
yor ve "kafir"in
att~~~~ad~ mlar konusunda tam bir "cahil" olmakla suçluyordu onu. E
~er öyle
olmasayd~~ Türk'ün bu sava~~haz~ rl~ klar~na kar~~~koymas~~
için birisini
gönderirdi. E~er haberlerde bir gerçek pay~~ varsa, bu ~mparator'un
~ talya
yolculu~unu öne almas~ n~~ sa~layacakt~ . Venedik' teki ~ n~
paratorluk
büyükelçisi Alonso Sanchz de 7 Nisan tarihli mektubunda V. Carlos'a ayn~~
haberleri ula~t~ nyordu: "Venedik devletine Türk'ün ~imdiye kadar

C.S.P., cilt II, s. 615.
Pastor, Ludwig: Historia de los papas, kitap III, cilt IX, Madrid, 1975, s. 115.
21 Marino Sanudo, I diarii di Marino San ula,
cilt 43, Venezia, 1879-1903, s. 245.
22 Ba~~noter.
23 C.S.P., cilt III, bölüm I, s. 578.
21
Dubrovnik.
25 C.S.P., cilt III, bölüm 1, s. 584.
19
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Türkiye'den H~ristiyanlara kar~~~ç~kan kuvvetlerin en büyü~üyle Macaristan'~~
istila edece~ine dair mektuplar geldi"diyordu2".
Bu esnada, cruzada27 problemi halen çözülememi~ ti ve Papal~ k
~mparator'a bu b~lialar~28 vermek konusunda hiç bir ad~m atmam~~t~. V. Carlos Roma'daki büyükelçisine yazd~~~~mektupta cruzada'n~n geciktirilmesinin
açt~~~~zararlar~ n büyüklü~ünü vurguluyordu. Yine ayn~~ büyükelçiye
gönderilen ba~ka bir mektupta tonu tamamen de~i~iyordu. Öngörülen
ate~kes Papa'n~n hiç ho~una gitmese de, bunun gibi bir durumda cruzada'y~~
geciktirmesi için hiç bir neden olmad~~~ n~~yaz~yordu. Onun da bu ba~vuruda
bulunmas~ n~n sebebinin tamamen Türk'e kar~~~aç~lacak olan sava~~için gelir
elde etmek oldu~unu çok iyi bildi~ini ve e~er Papa bu iste~ini geciktirmeye
devam ederse, kendisine Macaristan kral~ na yard~m etmedi~i için k~zmaya
haklar~~olmayaca~~n~~belirtiyordu.
V. Carlos bu ~artlar alt~ nda Macaristan'a yard~ m önerisinde bulunuyordu. Öncelikle kendi hakk~~olan cruzada'n~n verilmesi gerekiyordu. Ba~ka
bir deyi~le, e~er Papa görevini yerine getirmezse, o da bu konuda parma~~n~~
oynatmayacakt~. Hayli ciddi bir polemik söz konusuydu: Türklere kar~~~Macaristan'a yard~m kar~~l~~~nda cruzada'n~n ödenmesi. Bu esnada Avrupa'n~ n
farkl~~ kö~elerinden gelen postalar panik yaratacak haberler getiriyorlard~ .
Sessa Dükü 23 Nisan'da Macaristan'~~ilgilendiren ac~~ haberler göndermi~ti' .
Türk üç farkl~~yönden Macaristan'~~istila etmek üzereydi. S~ n~ rda bir bölgede
sava~~ba~lam~~t~~bile. Türkler Tuna üzerinde köprüleri tahrip ederek ilerliyorlard~. Herkes e~er yard~ m gelmezse, krall~~~n ba~tan sona y~ k~laca~~na
inan~yordu. II. Lajos'un emrinde sadece 200 atl~~ asker vard~~ve ne yaz~ k ki
acilen yaya asker ve paraya ihtiyac~~vard~ . Papa bir kaç toplant~~yapt~~ve krala
nas~l bir maddi yard~m yapabilecekleri üzerinde çal~~~ ld~ . 9 Eylül'de genel
sekreter P6-ez Roma'dan Türk'ün gelece~ini do~ruluyor ve bu ~ehirde

C.S.P., cilt III, bölüm I, s. 666.
Cruzada, Papa'n~n din dü~manlarma kar~~~sava~ta kullan~lmak üzere ~ mparator'a verdi~i
parad~r. özellikle VI. Hadrian (Aclriano) ve daha sonra VI!. Clemente zaman~nda imparatorluk
ve Papal~ k aras~nda büyük bir sorun haline gelen bu "Cruzada-, Papa'n~n ~~mparator'a hakk~~
olan bu paray~~vermek istememesi ve sürekli geciktirmesiyle ciddi bir sürtü~me konusu halibe
gelmi~tir. Detaylar için bknz. Özlem Kumrular, Las relaciones entre el Imperio Oto~nano y la
Monargula Cat6lica entre los allos 1520-1535 y el papel de los estados satffites, !SIS. 2003.
28 Papa'dan gelen mühürlü resmi emirname.
2) C.S.P., cilt III, bölüm I, s. 657.
27
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H~ristiyanl~k aleminin ba~~na gelecek bu felaketi önlemek için hiç bir tedbir
al~ nmad~~~ n~~belirtiyordu30.
Papa VII. Clemente'nin temsilcisi, 25 Nisan 1526'da Macaristan'dan ~u
sat~rlar~~yaz~yordu kendisine:
"E~er Sultan gerçekten gelecek olursa, daha önce defalarca da belirtti~im
~eyi bir kez daha üzerine basarak söylemek zorunda kalaca~~m: Zau Alileri
bu ülkeyi kay~p bilsinler. Burada haddi hesab~~ olmayan bir heng:une hakim, sava~a kat~lmak için gereken her~eyden mahrumuz. Eyaletler aras~nda
k~skançl~ k ve çeki~meden ba~ka bir yok. Tebaaya gelince, Sultan'~ n kendilerine özgürlüklerini bah~etmesi halinde, asiller s~ n~f~ na kar~~~haçl~~seferi
zaman~ nda olandan daha de beter bir ayaklanma ç~ kacak"31.
Ayn~~ ~ekilde, Grosswardein (Nagy-Varad) papaz~~Francisco Pereni "ilahi"
bir tahminde bulunarak, meydan sava~~~olacak olursa Macarlar~ n 20.000 ölü
verece~ini, vakit varken Papa taraf~ ndan k~~ tsan~nas~~ gerektiklerini
söylemi~ti:42.
Bir kez daha Papa, H~ ristiyanl~ k alemi'nin kurtar~ c~s~~ görevini
üstleniyordu. Lakin, bu sefer bo~~yere Macaristan'a yard~m etmeleri için
H~ristiyan prenslerin dini duygular~ n~~uyand~rmaya çal~~~yordu. VII. Clemente ölümü beklemekte olan krall~~~ n yard~ m~ na ko~an, ona finans bulmaya çal~~an tek ki~iydi. Maddi-manevi destek sa~lamaktan son ana kadar
vazgeçmedi.
Türk ordusunun Istanbul'dan ç~kt~~~~korkunç haberi, zaten bir sald~ r~~
beklemekte olan Macarlar'~ n kula~~na gelmekte gecikmedi. Türk kuvvetler,
s~ k~~bir disiplin alt~ nda ~iddetli ya~murlara yenilmeden Macaristan istikametinde ilerliyorlard~. II. Lajos umutsuzca yard~m istiyordu. V. Carlos, kendi
ad~na, Worms Diyeti'nde söz verdi~i üzere, 20.000 yaya, 4.000 de süvariden
mürekkep bir ordu sa~layacakt~ . Lakin bu rakam 1522 ve 1524 y~ llar~ nda
yap~lan Nüremberg Diyeti'nde 6.000 askere kadar inmi~ ti. Ama Türkler 1522
Rodos fethinden beri herhangi agresif bir atakta bulunmad~ klar~~ için bu

3° C.S.P., cilt III, bölüm I, s. 793.
31 Söz konusu olan Macaristan'da 1514'te ya~anan köylü ayaklanmas~d~ r. Ludivig Pator,

Historia de los papas, kitap
cilt IX„ kitap III, Madrid. 1975, s. 118.
32 C.S.P., cilt III, bölüm I, s. 1026.
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plan hiç bir zaman gerçekle~memi~ti". ~imdi, Türk'e kar~~~yard~m elzem bir
hale gelmi~ ken, herhangi bir yard~ m söz konusu bile edilmiyordu.
Bu esnada Ferdinand, imparatorluk topraklar~n~n do~udaki savunucusu
olarak kendisini Macaristan'~~kurtarmak zorunda hissediyordu. Bu tampon
devletin yok olmas~~onu birinci dereceden tehlikeyle yüzyüze b~rakacakt~. V.
Carlos'a gönderdi~i mektuplarda bu lu-all~~a yap~lacak olan yard~mlara ekonomik olarak destek ç~k~lmas~~gerekti~ini ~srarl~~ bir ~ekilde belirtiyordu.
'Türk Macaristan'dan çekilmek bir yana, H~ristiyan topraklar~n~~boydan boya
geçmek isteyecek. Bu durumda da ilk hedef ben olaca~~m", diyordu tüm tedirginli~ini ortaya koyarak.
Kanuni aç~s~ ndan ise Avrupa'n~ n içinde bulundu~u durum planlar~n~~
gerçekle~ tirmek için ideal görünüyordu. Venedik taraf~nda herhangi bir hareket söz konusu de~ildi. Bab~ali'yle dostane ili~kilerini koruyorlar& Öte taraftan, ~ran ~ah' V. Carlos'la diplomatik ili~ kiler kurma çal~~malar~nda bulunsa da, ~imdilik bir sava~~haz~rl~~~~içinde görünmüyordu. iç sorunlar~yla
me~gul olan Avrupa'da göze çarpan bir hareket söz konusu de~ildi.
~ mparator'un resmi vakanüvisi Pero Mexia'n~ n da vurgulad~~~~gibi 'Türk
H~ ristiyan Hükümdarlar aras~ndaki anla~mazl~ klar] f~rsat bilerek ~ahsen Macaristan'~~fethetmeye gelecekti"". Mexia yine ayn~~~ekilde Papa'n~n da bizzat
kat~ld~~~~ ~mparator'a kar~~~toplanan Cognac ittifak~ n~n alt~n~~ çiziyordu.
"Büyük Türk Süleyman Papa ve müttefiklerini]] imparator aleyhinde harekete geçtiklerini ve bütün güçlerini buna sarf ettiklerini bildi~inden
H~ristiyan alemine kar~~~bir giri~imde bulunmak için do~ru bir zamanlama
oldu~unu dü~ündü", diyordu". Kanuni Sultan Süleyman'~ n sald~ r~~
haz~rl~klan ise bu ittifak~ n kurulmas~ ndan çok önceye denk geliyordu. Ama
~imdi her~ey Sandoval'~ n yorumuna göre Macaristan ve umutsuz durumundan faydalanmak için f~ rsat kollayan Sultan'~ n lehinde görünüyordu. Sandoval ~öyle sürdürüyordu yorumunu:
"Macar kral~~ Lajos'un çok genç olmas~~ yan~ nda, sava~~ konusunda pek

tecrübesiz oldu~unu, ondan yana ç~ kacak kimsenin olmad~~~n~ . eni~tesi
olan ~ mparator'un ondan ne denli uzak ve kendisine kar~~~birle~en

33 R.B. Merrimar, Suleiman the Magnificent, Oxford University Press, London, 1944, s.

83.
34 Pedro Mexia, Historia de) Emperador Carlos V. Madrid, 1945, s. 447.
35 A.g.e., s. 447.
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H~ ristiyanlarla bo~u~ makta oldu~unu görmek ona (Süleyman'a) güç
verdi"36.

Sandoval II. Lajos't~n 27 A~ustos'ta sava~~meydan~ ndan V. Carlos'a
yazd~~~~mektubu da vakay~ namesinde yer verir. Mektubun gerçek ya da
kurgu olup olmad~~~~bilinmese de kral~ n içinde bulundu~u umutsuz durumu çok dramatik bir ~ekilde anlatt~~~~su götürmez:
"H~ ristiyan Hükümdar ve Katolik Krallar~ n yard~ m~ na ihtiyac~ m~ z var. Muzaffer kral bizi unuttu, yar~ n kimin kal~ p kimin ölece~ini görece~iz. Defalarca Majesteleri Sezar arac~ l~~~yla pek k~ymetli o~lumuz ve sizin karde~ iniz
Ar~idük arac~ l~~~yla H~ ristiyanl~~~ n içine dü~tü~ü bu sefaletten bizi kurtarman~ z~~ rica etti~imizi bildirdik. ~~ te böyle bir umutsuzluk içindeyiz.. Bu
size yazabilece~imiz son mektup oldu~undan, dü~man ~ m~ z Türk'ün ne
kadar güçlü oldu~ unu size bundan istifade ederek anlatmaya
çal~~aca~~m"37.
Sadece Macaristan'~ n de~il, tüm H~ ristiyanl~ k alemi'nin içinde bulundu~u ve Avrt~ pa'nn kalbine do~ru ilerlemekte olan tehlikenin haberi ~~ i
veriyordu:
"Majestelerini bir konuda uyarmak istiyorum: elde kalan~~ da bütün
gücünüzle kurtarmazsan~ z, Roma bu kasap kurdun sava~ç~ lar~ n~ n elinde
kalacak, çünkü e~ niniz ki yar~ n bizim ölüminnüz ard ~ ndan zafer kazanacak.
Ordular~ n~~ ~ talya'ya kadar indir~neyi ve donanmas~ n~~ Venedik ve Sicilya
adalar~ na göndermeyi umuyor."

Macar kral~ n~n ~a~aal~~ söylevleri ve arka plan~~ sa~lam olmayan güç
gösterisi sava~~sonras~ nda büyük ele~ tirilere konu olacakt~. Kral~ n cesaretinin,
silah kullanma yetisiyle pek de do~ru orant~l~~ olmad~~~~söyleniyordu. Öte
yandan, kral~ n bu deli cesaretini, tart~~mas~z bir ~ ekilde kendisinden çok
daha üstün olan Türk ordularm~ n kar~~s~ na ç~ kma arzusunu metheden bir
kitle de vard~ . Paolo Giovio'nun da dedi~i gibi Lajos "Bir sava~~sabebi ya da
galibiyet umuduyla de~il o Inç kaçan olmayan ihdyaçtan" sava~a tutu~~nu~tu.
Ça~da~lar ~~ ülkenin bahts~ zl~~~ n~~ Kutsal Kitap' tan bir ci~ mleyle
ölümsüzle~ tirecekti: "Ah krah küçücük bir çocuk ola~~~zavall~~ memleket!'88
36 Prudencio de Sandoval, Historia de la vida y hechos de) emperador Carlos V,
cilt II,
Madrid, 1955, s. 184.
:47 A.g.e., s. 185.
:48 P. Piccolomini, D~~e lettere di L~~ dovico II re ni Ungheria.
Siena, 1904. Bkz. Pastor,
L~~dwig: Historia de los papas, Kitap III, cilt IX. Madrid, 1975, s. 114.
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Genç kral~n bu deli cesareti Jagellonlar~~yok olmaya götüren ilk ad~m olacakt~.
Öte taraftan bak~ld~~~nda, Kral Matyas'~n ölümünden sonra onun gibi
pek çok alanda ülkeyi taçland~ ran parlak bir hükümdar gel~nemesinden
kaynaklanan bir bo~luk vard~. Macar devleti her alanda oldu~u gibi askeri
alanda da prestij kaybetmeye devam ediyordu. II. Lajos bu pek çok alana
yay~lan dü~ü~ü halk~n ve devlet büyüklerinin gözü önünde bir t~ rman~~a
dönü~türmek, ya da körü körüne silahlara güvenerek ülkenin kaybolan prestijini mi kurtarmak istemi~ti? Macarlar~n cesareti ve a~~r z~ rhl~lar~ n bir mucize yaratabilece~ini mi sanm~~t~~yoksa? Bu umutsuz askeri durum kar~~s~nda
Lajos bütün Macarlar' toplay~p onlara vatanseverlik vaazlar~~vermi~ti. Korkakl~~~~cezaland~rmak için tedbirler al~ n~yordu. V. V. Carlos'a sava~~
alan~ndan gönderdi~i mektubunda sarf etti~i ~u sözler ilgi çekicidir: "O kaba
ellerinin kan~ m~ z~~ ak~ taca~~ ndan eminiz, lakin azizlerin ruhlar~m~z~~
alaca~~na inamyoruz"3".
Sultan'~ n beraberinde getirdi~i askerlerin say~s~n~~kesin olarak belirlemek ne kadar zorsa, Macarlar~n ve müttefiklerinin say~lar~n~~belirlemek de o
kadar çetrefildir. Son güne kadar gönderilen yard~ mlar~n devam etti~ini belirtmek gerekir. Osmanl~~kaynaklar~~ ve di~er Bat~~kaynaklar~n~n verdikleri
rakamlar aras~nda büyük bir fark mevcuttur. Do~al olarak Bat~l~~kaynaklar
Türk ordusunun asker say~s~n~~yükseltmeye, Osmanl~~kaynaklar~~ ise bu rakam~~a~a~~~çekmeye çal~~maktad~r.
V. Carlos'un vakay~nüvisi Sandoval her bir H~ ristiyan için 30 Türk
oldu~unu söyler40.
Mübala~a gayet nettir. Vakay~nüvislerin verdikleri minimum Macar askerleri say~s~ n~~ ele ald~~~m~zda bu rakam 600.000 yapar ki, bu da aç~ k bir
~ekilde imkans~zd~ r. Pedro Mexia ise 250.000 Türk askeri oldu~unu iddia
eder. Celalzâde, vakay~namesinde genç Macar kral~n~ n Avrupa devletlerinden yard~m istedi~ini ve bunun kar~~l~~~nda aralar~nda Alman, Rus, Leh,
~spanyol, Frans~z, Sicilyal~, Portekizli, Cenoval~, Venedikli'nin yan~~ s~ ra Papal~ k ve Ancona'n~n gönderdi~i askerden olu~an 150.000 ki~ilik ad~, 12.000
39 Prudencio de: Sandoval. Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V, cilt II,
Madrid, 1955. s. 184. Biblioteca Palacio de Madrid'de söz konusu olan mektubun birkopyas~~
bulunmaktad~r. Elyazmas~~9442, fol. 120.
A.g.e., Cilt!!, p. 186.
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ki~ilik de yayadan ibaret bir ordudan bahseder". Hem ordunun say~s~ , hem
de etnik yelpezasi hayli mübala~al~d~r.
Peçevi ise sava~~alan~ nda 200.000 Macar askeri oldu~unu söyler '2. Ayn~~
~ekilde Kanuni yazd~~~~zafernamelerde 150.000 ki~ilik bir orduya kar~~~zafer
kazand~~~ n~~belirtir. Ferdinand da öte yandan V. Carlos'a yazd~~~~5 Aral~ k tarihli mektubunda Macar kral~n~ n sava~a 40.000 askerle kat~ld~~~ n~~nakleder 1'.
Macarlar uzman~~olduklar~~ a~~r zuhl~lara ve atl~~ birliklerine güvenerek
Mohaç'a kadar gelmi~ lerdi. Tömöri sava~~afifesinde Kral II. Lajos'a Sultan'~ n 300.000 ki~ilik bir orduyla gelmesinin muhtemel oldu~unu, -ki bu
gerçekten müba~al~~bir rakamd~-, ama korkmas~ na gerek olmad~~~ n~, çünkü
tümünün korkak askerler oldu~unu ve sadece 70.000 kadar~ n~ n sava~~sanat~ n~~ bildi~ini yaz~yordu15 . Yakla~~ k 15-20.000 ki~ ilik askeriyle yak~ n bir
yerde bulunan Jânos Szapolyai ise bu birlikleri sava~ta kullanmak
istemiyordu. Juan Frangipani de 16.000 askeriyle bat~~ s~ n~ r~ na do~ru
ilerlemekteydi. 13 A~ustos tarihinde Drava nehri üzerindeki Petervarad'~ n
dü~tü~ü haberi geldi.
Bütün kom~ u devletler alarma geçmi~ ti. Ama bu durumda bile
imparator'un kay~ ts~ z görünmesi dikkat çekiyordu. Venedik' teki büyükelçisi
Alonso Sânchez kendisine Türkler'in att~~~~bütün att~~~~ad~ mlar~~tek tek bildiriyordu. Eylül ay~ nda Sânchez, ~ mparator'u bu bölgede dola~an dedikodulardan haberdar ediyordu. Macarlar' ~ n Türkleri yenilgiye u~ratt~~~~
söyleniyordu'.
"Türkler zafer sarho~lu~u içinde giderlerken Macarlar onlar~~ bozguna
u~ratt~ lar. Majestelerine bahsi geçen gün yazd~~~ m bu Macarlar'~ n geri
dönüp Türkler'i bozguna u~ratt~~~ na dair verdi~im ikinci haberin
do~rulu~u konusunda herhangi bir ~ey bilinmiyor. Do~ru oldu~u da
san~ lm~yor. Do~ru olan bir~ ey varsa o da Türk'ün zafer kazand~~~. Ama
Celalzâde Mustafa Çelebi, Tabakatül- memalik ve derecatü'l mesalik. ed. Sadettin
Tokdemir, ~ stanbul, 1937, s. 73.
12
Peçevi ~ brahim Efendi, Tarih-i Peçevi, önsöz ve indeks: Fahri Ç. Derin; Vahit Çabuk,
~ stanbul, 1980. Asker say~s~n~~dair detayl~~bilgi için bknz. s. 110-111.
43 A.g.e., 186.
4,1
"Paulo Tomereo, Archobispo de Collocense, frayle de San Francisco, ombre valiente de
manos". Paolo Giovio, Commentario de las cosas de los t~~rcos. Venezia, 1531, s. 186.
ir> Roger Bigelow Merriman, Suleiman the Magnilicent, NY, 1962, s. 89.
46 R.A.H. (Real Academia de la Historia), C.S.C.(Coleccion Salazar y Castro), dosya. A-38,
fol. 351. 20 Eylül 1526 tarihli mektup.
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Ar~üdük'ün burada bulunan büyükelçisine bu ay~ n XV ve XVIrsinde gelen mektuplar var. Transilvanya Voyvodas~ n~ n ve bu krall~~~') di~er büyük
adamlar~ ndan birinin Bohemya ve Almanya'dan k~sa zamanda gelecek
yard~ mlarla Türk'e kar~~~bir sefere ç~ kmay~~ dü~ündüklerini yaz~yor."

Türkler Lajos'un tüm ordusunu yar~m gün içinde Mohaç düzlü~i~ nde
yerle bir etmi~lerdi. Oysa don Iffigo de Mendoza'ya gönderdi~i 8 Eylül tarihli
mektubunda, "Kutsal inanc~ m~z~ n yeminli dü~man~~o bölgede H~ ristiyanl~~~ n
ba~~ve en önemli kalesi olan Macar Krall~~~ 'm istila etmeye haz~ rlan~ rken,
onlar ve sevgili karde~inin ona kar~~~koymak için ellerinden gelen her~eyi
yapt~klar~n~" yaz~yordu'''.
Avrupa'n~n çe~itli bölgelerinden gelen ~nektuplar tüyler ürpertici haberleri do~ruluyordu. Bu sefer bir dedikodu söz konusu de~ildi. 15 Eylülde
Alonso Sanchez en yeni haberleri ula~t~ r~yordu ~mparator'a: "Yakla~~k üç
gün önce burada aç~k aç~k Türk'ün Macar Kral~~'n~~yenilgiye u~ratt~~~~
söylendi. Haberler sa~lam bir kaynaktan gehnedi~i için, fazla önem verilmedi". V. Carlos'un eni~ tesi olan kral ölmü~tü ve daha da kötüsü
~mparator'un k~zkarde~ i Kraliçe Maria tehlikenin tam göbe~inde kalakalm~~t~ . Augsburg'Iu bir din adam~ n~ n getirdi~i haberlere göre de "Kraliçe
Bresburg ad~ nda bir yerdeydi ve Türkler'in o bölgeyi sard~~~ ndan ve tüm ciyara yay~ld~~~ ndan kurtulmas~~ ~üpheliydi"18. Bu haberin verildi~i mektup da
ayr~ca ~u detaylar veriliyordu:
"Üç gündür burada aç~ k aç~ k Türklerin Macar kral~n~~ bozguna u~ratt~~~~
söyleniyor. Haber pek sa~lam bir kaynaktan gelmedi~i için, kimse bu habere inanm~yordu. Bu sabah ay~ n dokuzundan Augusta'dan Roma'ya gitmek üzere yola ç~ km~~~olan bir din adam~~ geldi. Kendisi yola ç~ kmadan bir
gün önce Linz'ten bir posta gelmi~~ve Macar kral~ mn Türk'le sava~a
giri~ti~i haberini veriyormu~. Ayr~ca Macaristan Kraliçesinin Bresburg denen bir yerde oldu~u ve kurtulmas~~ konusunda ~üpheleri oldu~unu,
çünkü Türklerin neredeyse bu yeri ku~atuklar~ n~~ ve dört bir yana
yay~ ld~klar~ n~~ yaz~yorlarm~~. A~a~~~Avusturyahlar kraliçeyi kurtarmak ve
Linz'e götürmek için ellerinden gelen her~eyi yap~yorlarm~~. Bu din adam~~
ay~ n X'nunda Insbrug'tan geçmi~~ve Ar~idük'ün Tiron kontlu~uyla diyeti
tamamlad~~~ n~~ ö~renmi~. Zat-~~Alilerine Türklere kar~~~sava~ta alt~~ ay boyunca 5.000 piyade ile hizmet edece~ini ve Zat-~~ Alilerinin de zaman kayC.S.P., cilt III, bölüm I, s. 879.
Alonso S-anchez'in Carlos'a 15 Eylül 1526 tarihli mektubu. R.A.H., C.S.C., dosya. A-38,
fol. 323-324.
17
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betmeden Linz'e do~ru yola ç~ kt~~~n~~ söylüyor. Augusta'dan ay~ n VIIrde
tüccarlar~ n gönderdi~i mektuplar var. Onlar da ayn~~l~
ozgundan ve Macar
kral~ n~ n ölümünden bahsediyorlar"49.
Macarlar ölümcül darbeyi yedikten sonra, bu trajik haberlerin en çok
yank~~yapt~~~~Roma'daki imparatorluk delegeleri ve büyükelçile
~i bunu takip
eden aylarda Türk'ün att~~~~ad~mlar~~tüm detaylanyla bildirmeye devam ettiler. Ferdinand kendi topraklar~ nda geli~mekte olan bu tehlikeye kar
~~~acil
bir önlem almak için kollar~~ s~vad~ . 25 Eylül'de Ar~
idük'ün Roma'daki
büyükelçisi Maestro Salamanca, ~mparator'a gönderdi~
i mektupta istila sonras~~yeni gelen postalar~~incelemek için yap~lan toplant
~n~ n detaylar~n~~ bildiriyordu. Bu toplant~da ~mparator'un tüm H~
ristiyan hükümdarlarla bir pakt
imzalamas~~öngörülüyordu5°. Ayn~~ay~ n 17'sinde Ferdinand'
~ n "bir meclis
toplant~s~~yapt~~~n~~ve H~ristiyan Hükümdarlar~
]] tüm büyükelçileri ve delegelerin' bir araya getirdi~ini" bildiriyordu. Yine ayn~~
mektupta, Salamanca
özellikle Ferdinand'~ n içinde bulundu~u tehlikeye dikkat çekiyordu:
"Ben
Avusturya ve ona ba~l~~topraklar Macaristan'a en yak~n
devlet oldu~u için
meseleyle en çok ilgili olan Zat~~Alilerinin emir kulu olarak ça
~r~ld~ m", diyordu. Ayr~ ca bu mecliste pek çok konunun tart~~~ ld~~~n~~
ve böylesine büyük
ve acil bir hale gelen tehlikeye bir çözüm bulmak için kaynaklar~ n ortaya
at~ld~~~n~ " bildiriyordu. Var~lan sonuç, "Y~llard
~r H~ ristiyanl~ k aleminin duvar~~ve kalesi olmu~~bu sefalet içindeki ülkeyi Kutsal inanam
~z~n bu insafs~ z,
zalim ve zorba dü~man~ndan kurtarmak için"
Carlos ve tüm Hnistiyan devletler aras~ nda bir ate~kes ve silahs~zlanman~n gerekti~
iydi.
Ferdinand, Venedik'teki imparatorluk büyükelçisi Alonso Sânchez'e
Türk'ün ilerledi~ini, k~ sa bir zaman içinde Buda'ya varaca
~~n~~ve bu ~ehirde
de kendisine kar~~~koyacak hiç bir kuvvetin bulunmad
~~~~haberini veriyol-dust. Gerçekten de durum korkuldu~u ~
ekilde geli~ mi~ ti. Genova'daki
imparatorluk elçisi Lope de Sonla, ~ mparator'a Ferdinand'~
n Lombardia'ya
inecek olan Alman yaya birliklerinin bir k~sm~ n~~kendisine göndern~esini
istedi~ini bildiriyor ve ~
mparator'a Türklerin bütün Macaristan'~~ ele
geçirdikten sonra Frioli'ye geçeceklerini, ve bir kez ~ talya'ya ayak bast~lar m~~
bu topraklardan ç~ kar~lmas~n~ n çok zor oldu~
unu bildiriyordu52.
""/ A.g.b.

5° R.A.H., C.S.C., dosya A-38, fol. 392.
Ferdinand'~ n Alonso Sanchez'e gönderdi~
i 20 Eylül 1526 tarihli mektup. A.g.e., s. 938.

52 Lope de Soria'n~ n V. Carlos'a gönderdi~
i Eylül 1526 tarihli mektup. A.g.e., 938.
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Di~er bir taraftan Türkler sava~~n akabinde ak~na devam ettiler. Kemal
Pa~a-Zâdenin anlatt~ klar~, V. Carlos ve I. Ferdinand'a gelen haberlerden
farkl~~ ~eyler de~ildi. Osmanl~~vakanüvisi «ak~n be~lerine, ak~n~c le~kerine
icazet» olundu~unu naideder. Ayn~~anlat~ya ~unlar~~ bildirerek devam eder:
«Yasak olm~~d~~ ki, kimse dutsak saklamaya, atludan ve yayaktan ele gireni
ittifakile meydan-~~ siyasete getürdiler. 01 de-fercamlar~fi hüsam-~~intika~na
rikablar~ n k~rab idüb, ferman-~~ kaza-meza ve kader-eseri yerine yetürdiler,
kiçisinifi ulus~ n~fi ölüsiyle kurdu vü küs~, tuyür u viihü~~~toyurd~ lar.»
Türkler durdurulam~ yordu. Mohaç'ta Macarlar~~ yenilgiye u~ratt~ ktan
sonra Buda'ya.' gelmi~ler ve bu ~ehri de ele geçirmi~lerdi. Sadece
büyükelçiler de~il, askerler ve din adamlar~~da yeni geli~meleri bildirmekte
geri kalm~yorlard~ . Kumandan Aguilera, imparator'a Buda'n~ n Türklerin
eline dü~ü~ ünün haberini veriyor; VII. Clemente'ni~~~François ve imparator
aras~ nda bir anda~maya var~lmas~~konusunda dileklerini iletiyord~~55. Durum
gittikçe karma~~ k bir hal al~yordu. "Bugüne bugün Türk'ün tüm Macar
Krall~~n~~~kendi topra~~~ilan etti~ini, Ar~idük'ün Macar Krall~~~ 'yla s~n~r
te~kil eden ~ehri Viyana üzerine gelmeye niyetlendi~inin söylendi~ini"
yaz~yor ve ~öyle devam ediyordu:
"Burada denilene bak~l~ rsa Viyana Avusturya'n~ n anahtar~~ ve tüm gücü, ve
bu ~ehrin elden ç~ kmas~~büyük bir kay~ p olacak. Çünkü bu ~ehir Macaristan'~ n yeniden ele geçirilmesi için bir basamak ve birinci dereceden
önemli. Ben bütün bunlar~~siz Majestelerine en do~rusunu yazabilmek için
Papa'dan ö~rendim".

Mexia "H~ ristiyanl~ k alemi"nin bu durum kar~~s~ ndaki ilgisizli~ini
~iddetle tenkit eder:
"Daha önce de söyledi~im gibi H~ ristiyan krallar~ n güçleri Cremona'y~~ savunmakla me~gulken, (Türkler) 29 A~ustos'ta bu zaferi kazand~ lar. Onlar
bu i~i buland~rmak istemediklerinden Türk Sultan~~daha da ilerledi: Buda
~ehrinde ve bu krall~~~ n büyük bir k~ sm~ nda ne varsa çal~ p ç~ rp~ p
ya~malad~. H~ ristiyanlann rezaleti ve utanc~~ önünde muzaffer bir ~ekilde
ülkesine geri döndü." 56

53 Kemal Pasa-zâde, Tevarih-i
Osman, X. Defter, haz. ~erafettin Severcan, TTK,
Ankara, 1996.
54 Budin.
R.A.H., C.S.C., dosya A-39, fol. 10-12. 31 Ekim 1526 tarihli mektup. Roma'dan.
56 Pedro Mexia, Historia de! Emperador Carlos V, Madrid, 1945, s. 449.
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Papa, kendi ad~ na konjonktürden yararlanarak François ve Carlos
aras~ ndaki buzlar~~eritmeyi planlam~~t~. "E~er gerekirse evrensel bir bar~~~ve
H~ristiyan dinini]] yarar~~için ~spanya 'ya ve Fransa'ya gidip Majesteleri ve
Say~n Fransa Krahn~~ikna edece~ini" söylemi~ti.
Ramiro Nufiez de Aguilera, 3 Ekim 1526'da Carlos'a gönderdi~i mektupta Papa'ya Türkler'in Buda'y~~ele geçirip sonra da Viyana'ya do~ru ilerlediklerine dair haberlerin do~ru olup olmad~~~n~~ sordu~um' naklediyordu.
Papa da "gözlerinde ya~larla" bunun do~ru oldu~unu bildirmi~~ve
"~mparator'un yüceli~ini ve kutsal niyetini göstermesinin tam zaman~~
oldu~u" yorumunda bulunmu~tu. Ayr~ca bütün olanlar~~ unutmaya kararl~~
oldu~unu ve imparator ve Fransa kral~~ aras~ nda bar~~~elçisi rolü
üstlenece~ini de eklemi~ti. Ve e~er gerekirse kal~c~~ bir bar~~~üzerinde
çal~~malarda bulunmak için ~spanya ve Fransa'ya bir seyahat yapaca~~n~,
H~ ristiyanl~ k aleminin buna ~ imdi herzamankinden daha çok ihtiyac~~
oldu~unu da ekliyordu57. Avusturyal~ lar ve Macarlar geli~mekte olan bu tehlike alt~ nda korkulu anlar ya~ayan tek millet de~ildiler. Korku Ro~na'y~~ da
sarm~~ t~ . Mohaç "felaketinin haberleri burada da çok büyük yank~~
uyand~ rm~~t~ . Papa VII Clemente bütün H~ ristiyan hükümdarlar~~ bir araya
gelip toplu bir yard~ mda bulunmaya ça~~r~ yor ve pek yak~nda ~mparatorla
~ahsen görü~ mek için Barcelona'ya do~ru yola ç~ kaca~~~haberini veriyordu.
~ronik bir ~ekilde, bu haberi vermesinin ertesi günü Roma, imparatorluk birliklerinin sald~ r~s~na u~ram~~~ve o me~ hur "sacco di Roma" (Roma'n~ n
ya~malanmas~ ) vuku bulmu~ tu. Böylelikle bu co~rafyada art~k Türkler'e kar~~~
yard~m ça~r~s~~unutulup gitmi~ti. 1527 y~l~~ise bu tela~la geçecekti.
Ekini ay~~ ba~~ nda Alonso Sanchz, Carlos'a Venedik'e gelen Buda valisinin getirdi~i Macaristan'~n istilas~n~n ayr~nt~lar~n~~yaz~yordur's. Buda valisinin
misyonu 'gözlerini bu pek önemli ve miras yoluyla kendisine kalan krall~~a
çevirmesi için Carlos'a yalvarmas~n~" istemekti. Valinin ikinci dile~i farkl~~ bir
önem ta~~yordu: Carlos'un "bu anla~malar~~Macarlara kar~~~çok d~~lay~c~~davranan Almanlar arac~l~~~ yla yapmamas~~~~ " rica ediyordu. Macaristan'da
hüküm süren kayg~~ her alanda kendini gösteriyordu. II. Lajos'un bir varis
b~ rakmadan ölümünden sonra, tam anlam~yla bir kaos ç~ k~vermi~ti ortaya.
Her~ey muallaktayd~. "Ne bir ba~~, ne de bir kral~ " olmama durumu ülkedeki
pani~i körüklüyordu. Bir Alman giri~imi durumu daha da ç~ kmaza sokacak'.
57
f4.1

R.A.H., C.S.C., A. 39, folyo 10-2.
R.A.H., C.S.C., A-39, fol. 13-14. 4 Ekim 1526 tarihli mektup.
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Di~er taraftan, Macaristan'da 30.000'den fazla Türk bulundu~unu belirtiyor
ve ~öyle bir uyar~da bulunuyordu: "E~er Türk k~~~~Macaristan'da geçirecek
olursa, dönerken kolayca Avusturya 'y~~ele geçirebilir. Bu da büyük bir tehlike
demektir". Kas~m ay~nda 136-ez, Carlos'a Kanuni'nin Transilvanya'ya geçti~i
ve buradan da topçu birli~inin büyük bir k~sm~n~~ nehir üzerinden Istanbul'a
gönderdi~i haberini veriyordu. Macar topraklar~ nda ele geçirilen bronz
çanlar~~eriterek 3.000 gemilik kur~un yapt~rm~~t~59.
Di~er tarafta ise Kanuni diplomatik ili~kilerin oldu~u devletlere zafernameler göndermekte gecikmedi. Venedik elçisine göndermeyi de ihmal
etmedi. Ayn~~ ay~ n 9'unda Alonso Sanch& Venediklilerin büyük bir
sab~ rs~ zl~ kla bekledikleri Türk elçisinin getirdi~i haberleri Carlos'a
ula~t~nyordu". ~lk haber nispeten bir rahatl~ k veriyordu. "Efendisi k~~~~
geçirmek üzere Edirne'ye dönecekti". ~kincisi ise ülkede siyasi durumu
kar~~urmaktan ba~ka bir i~e yaram~yordu: "Bu cumhuriyetin (Venedik 'in)
terc~lmann~m dedi~ine göre, Türk'ün bahsi geçen elçisi ona gizlice Türk'ün
Transilvanya"' Voyvodas~~'yla görü~melere ba~lad~~~n~, ve Voyvoda'n~n
Türk'ün iste~i üzere kral ilan edilece~ini söylemi~ti". Büyük bir ihtimalle
Carlos yeni siyasi durumdan ilk defa bu mektupla haberdar edilmi~ti.
Bu yeni haberler tabloyu daha da karma~~ k bir hale getiriyordu. Macar
tahuna aday olan üç ki~inin varl~~~yla siyasi ortam tam bir ç~ kmaza girmi~ti.
II.Lajos'un Mohaç'ta ölümü Macaristan ve Bohemya'da hüküm süren Jagellon sülalesinin sona ermesi demekti. Belirli bir asiller s~n~f~~taraf~ndan desteklenen Jânos Szapolyai da tahta adayd~. Kanuni Sultan Süleyman Buda'y~~
ikinci bir ~stanbul yapaca~~n~~söylüyordu. Öte taraftan Macar Kral~n~ n varis
b~ rakmadan ölümü Ferdinand'~~ otomatik olarak kral~ n varisi yap~yordu.
Habsburglar, Jagellonlarla imzalad~ klar~~bir veraset antla~masma göre tahun
varisi sarl~yorlard~. Asiller s~n~f~ndan milliyetçiler Jânos Szapolyai'y~~ kral
seçtiler. Realist kesim ise, II. Lajos'un dul e~i Maria'n~ n önderli~inde, Krall~ k
meclisinden gayri bir meclis toplayarak Ferdinand'~~kral seçti62. Di~er taraf-

C.S.P., cilt III, bölüm I, s. 993.
R.A.H., C.S.C., dosya A-39, fol. 13-14.
("I Erdel.
62 Macaristan'~ n Türkler taraf~ndan istilas~~ve Habsburg hakimiyeti için, Bkz. Zoltk~~
Halasz, Historia de Hungria. Madrid, 1973.
61)
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tan Transilvanya'da (Erdel) her~eyin yoluna girmesi için daha otuz y~l beklenecekti63.
Avrupa ciddi bir siyasi, ekonomik, sosyal de~i~imin e~i~indeydi.
Mohaç'tan ba~lamak üzere Macaristan bir sava~~alan~~ haline gelecekti. ~ki
süper gücün çat~~ ma sahas~~olacak olan bu ülkede sorun daha bir kaç on y~l
boyunca çözülemeyecekti. Mohaç bir yenilgiden çok daha öte sonuçlarla
ç~kagelmi~ti. "Bir milletin mezart"benzetmesinin hiç de abart~l~~olmad~~~n~~
zaman gösterecekti". Ferdinand'~n Bab~ali'ye gönderdi~i elçi Busbeck'in
y~llar sona yapt~~~~uyar~~ta Mohaç felaketine kadar giderek, bu sava~~n Avrupa'n~n kaderini nas~l de~i~tirdi~ini özetleyecekti:
"~lk sava~larda Kral Lajos öldü. Macaristan ba~~ehri olan Buda ~ehri zaptedildi. Sonra Transilvanya ayn ~~ ak~ bete u~rad~ . Mâmur bir krall~ k y~ k~ ld~.
Ayn~~sonun kendi ba~lar~ na da gelmesinden korkan kom~u memleketlerde
bir tela~t~ r ba~lad~. Bu olaylar H~ ristiyan hükümdarlar~ na bir ibret olmal~ ,
e~er selâmetlerini istiyorlarsa dü~mana kar~~~istihkâm ve kalelerini
sa~lamla~t~ rmahlar j''.

Böylelikle sanc~l~~bir geçi~~devresi ba~lam~~~oluyordu. Bu iki imparatorluk aras~ ndaki tampon devletin yok olmas~, kral~ n~n ölmesi ve halk~n tebaa
olma arifesinde olmas~ yla birlikte Ferdinand tehlike hatt~n~n en önünde bulunuyordu. Ar~idük bir ~ehirden di~erine ko~ up duruma bir çözüm ararken
bir taraftan da bu tüyler ürperten haberleri ~mparator'a ula~t~ r~yordu.
Türklerin kazand~~~~bu zaferin tek getirisi sadece Katolik kesimin de~il Protestanlar~ n da tehlikenin boyutlarm~n fark~na varmalar~~ve Ferdinand'a bu
ilerlemekte olan tehlike dalgas~~ kar~~s~ nda yard~ m etmeyi kabul etmeleri
olmu~ tu. Innspruck Diyetinin toplanmas~~ üç günü buldu ve diyette
Ar~idük'ün hizmetine en çok ihtiyac~~ olan bölgede be~~ay süresinde 5000
yaya askerin verilmesi kararla~t~r~ld~. Y~ne ayn~~~ekilde, Tyrol'ün Türk hakimiyeti alt~nda kalmas~~halinde bütün kuvvetleriyle bu bölgeyi savunmaya ve
Ferdinand'a ekonomik yard~ mda bulunmaya karar verdiler. 11 Eylül'de Fer133 Bkz. Terz Obor~~ i, "The country nobody wanted: Some aspects of the History of
Transilvanian Principality", Specimina Nova Pars Prima. Sectio Mediaevalis II. a Pecsi
Tudomânyegyetem Közepkori es Koraüjkori Torteneti Tanszekenek torteneti közlemenyei.
Pecs, 2003.s. 101-108.
1" Alfred Rambaud, Ernest Lavisse, Histoire Giu~ &ale diz IV sk>cle a nosjours,
cilt IV,Paris,
1894, s. 620.
Ogier Ghislain Busbecq, Türk Mektuplar~. ~ stanbul, 2002. Ed. Recep Kibar. Augerio
Gislenio Busbequio, E~nbaxada e Viages de Constantinopla. Madrid, 1578. s. 12-13.
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dinand Innspr~~ ck'tan Linz'e, oradan da Viyana'na geçti. Tehlikenin
e~i~inde olan Ar~idük büyük bir korku içinde halas~~Margarita'ya içinde bulundu~u korkunç durumu anlatan mektuplar gönderip, kendisinden yard~m
istiyordu"7. Ama tehlike göründü~ünden çok daha büyüktü. Bu bütün Almanya'y~~içine alacak bir dizi felaketin ba~lang~c~~ olabilirdi.
Avusturya halk~~da Macarlar'~n u~rad~~~~bu büyük yenilgi ve ilerlemekte
olan Türk kuvvetlerinin yaratt~~~~korku girdab~na kap~lm~~t~ . Türkler Orta
Avrupa'da ilerliyorlar, etraf~~ ate~e veriyorlard~"". Korkuya kap~lan Ja.nos Szapolyai ise bir taraftan ~mparatorl~~k taraf~ ndan kendisine söz verilen Bohemyal~~ve Alman askerlere eklece~i 10.000 askeri toplamaya çal~~~ rken, di~er bir
taraftan da ilerde kendisi için daha faydal~~olabilecek planlara giri~iyordu.
Lakin, Anadolu'da ayaklanmalar~ n ba~lad~~~~bu zamanda Kanuni'nin
Italya'ya geçmesi söz konusu de~ildi. Zaten mevsim de bu birliklerin ilerlermesine izin vermiyordu. Bu esnada Carlos da Ferdinand'a gönderdi~i mektuplarda Italya'daki tehlikeye kar~~~koyabilmek için yard~ m istiyordu. ~ki ate~~
aras~nda kalan Ar~idük hala bir ç~k~~~yolu aramaktayd~. Her~ey kötü gidiyordu. Ferdinand'~ n tüccarlarla görü~mek ve onlar~~paray~~ önceden belirleC.S.P., cilt III, s. 897 (Almanya'dan haberler). "Ex causa q~~ia Turcus obtinuit
conflictum contra Regem Hungariex, et etiam non scitur ut rex vivus aut mortuus"
67 Ferdinand'~ n Margareta'ya gönderdi~i 18 Eylül 1526 tarihli mektup. Wilhelm Bauer,
Die Korrespondenz Ferdinands I. Wien, cilt I, 1912, s. 451. "Ce jourdui me sont venues
nouvelles, comme led. T~~ rc avoit prins lad. Ville de Bude et qu'il a depesche deux de ses
principaubc capitaines avec chacun bon nombre de gens, l'ung pour entrer en mesd. pays
d'Austrice, pour y brusler, gaster et faire le is qu'ilz pourront et l'autre pour faire le semblable
en Stiere, â quoi on desia fait commancement, voire que desia ont couru jusques â 15 ou 16
lieues pres de V~enne»
68 "Non seullement moi, nostre maison d'Austrice et tout la Germanie tumberont â
touteille ruine et desolaciön, mais aussi toute la reste de la chrestiente". Ayn~~mektupta
Ferdinand ya~ad~~~~finans sorununu ~u ~ekilde belirtiyordu: "Et pour le present, ne sai chose
autre digne de vous escripre, sinon que vouz supplie, mme, bien humblement que, si de vostre
part me pouez faire quelque aide et secours, qu'il vous plaise de faire, car j eme treuve tant
despourveu d'argent, sans lequel ne se peult riens faire, â cause des grosses despences que,
depuis que suis entre en Allernaigne, ma convenu faire tant â cause desd. Turcz, de l'empire,
contre les paysans, paie, grosses debtes et en autres diverses manieres. Et veu mesmes que mes
pays ne sont a beaucop pres souff~sans pour pouoir furnir teles despence qu'il est neccessaire
pour la repulcion dud. Turc, m'est et sera impossible lui sçavoir resister, ains pourra avenir que
par faulte d'aide et secours aures tost les mesmes nouvelles de moi que dud. Fen roi de
s. 452.
Hungrie".
C.S.P., cilt. III, s. 897. "Quod fugiunt et ad fugam se disposuerunt, uti Hungari facere
solent"
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nen tarihten önce göndermeye ikna etmek üzere At~gusta'ya gönderdi~i
adamlar olumsuz cevapla kar~~la~m~~lard~ . Son çare olarak Jorge Fransperch'i7" yakla~~ k 60.000 düka de~erindeki saray~ n tüm mücevherleriyle birlikte
Augsburg'a göndermi~ti.
Di~er bir taraftan Türklerin ilerledikleri topraklarda Sultan'~ n Viyana'ya
sald~ raca~~~haberleri yay~ lmaya ve büyük bir panik dalgas~~yaratmaya
ba~lam~~t~ . Türkler köprüleri y~ karak ve hiçbir yerde garnizon b~rakmadan
ilerliyorlard~ . Sultan, ~stanbul'a dönerken Buda'n~n ele geçirili~ini ve zaferi
sembolik olarak kutlamay~~ihmal etmiyordu. Anadolu k~z~~maktayd~. Sultan,
yokl~~~undan faydalanarak ortaya ç~ kan Kilikya ve Karaman bölgesindeki
ayaklanmalar~~bast~ rmak üzere dev ad~ mlarda kendi topraklar~ na do~ru ilerliyordu.
11 Ekim de Alonso Sânchez ~ mparator'a Venedik saray~~na bir Türk elçisi
geldi~ini bildiriyordu. Kanuni'nin k~~~~Edirne'de geçirece~ini, "Transilvanya
Voyvodas~"n~ n Sultan'~ n haraçgüzar~~ve ayn~~zamanda Macaristan Kral~~olarak tahta geçece~ini bildiriyorlard~ . Büyük bir ihtimalle bunlar Macaristan'~n
gelece~iyle ilgili Carlos'un kula~~ na gelen ilk haberlerdi.
Mohaç Sava~~ 'n~~bir Türk-Macar sava~~~olarak alg~ lamak büyük bir hatad~ r. Mohaç sadece Macaristan'~ n durumunu ani ve kökten bir ~ekilde
de~i~ tirmekle kalmam~~, ayn~~zamanda iki rakip imparatorlu~u yüz yüze getirmi~ tir. Bu arada, Mohaç Transilvanya'y~~ da yüzy~l~ n bu iki dev imparatorlu~unun aras~ na sokmu~ tur. Ferdinand ve Ana Ekim 1526'da gerçekle~en
Presbure Diyeti'nde kral ve kraliçe seçilmi~ lerdi. Macar asil s~n~f~ndan
baz~lar~~Jânos Szapolyai'y~~kral seçtiler ve ona Szekesfehervar'da taç giydirdiler. Nerdeyse ayn~~zamanda merhum kral~n e~ i Maria 16 Aral~ k'ta karde~i
Ferdinand'~ n rakip bir diyette Macaristan kral~~ seçilmesini sa~lad~.
Sava~~bunu takip eden iki yüzy~ lda da kesin bir ~ekilde
çözümlenemeyecek bir dizi sorunsala yol açt~. Bu tarihten itibaren Macaristan topraklar~~art~ k kronik bir sava~~alan~ na dönü~ ecek, ülke iç armoninin
sa~lanamayaca~~~bir bölge haline gelecekti. Asiller s~n~f~ ndan büyük bir kesim, Habsburglar~ n tehdit alt~ nda kalan ülkelerine yard~ m göndermekte gecikmi~~olmas~na ra~men Ferdinand'~~destekliyorlard~. Habsburglar~ n hala
Macaristan'~~ Türklere kar~~~savunmak için yeterli güce sahip olduklar~ na
Fruntsberg.
71 Bratislava.
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inan~yorlard~ . Protestanlar Spira'da kazand~klar~~haldan korumak istediklerinden Staathaltefin sa~lam bir yer edinmesinden korkuyorlard~. Taht için
Macaristan ve Avusturya aras~nda ç~ kacak bir rekabet Katolik sallarm~~güçsüz
hale getirebilirdi. Ferdinand'~n rakibi Protestanl~ k hareketlerinin geli~mesi
ve yay~lmas~na göz yumabilir, hatta buna çanak tutabilirdi. Bu prenslerin
büyük bir k~sm~~Ferdinand'~ n Szapolyai'ya kar~~~kendilerine yard~m etmesi
fikrine kar~~~ç~kt~lar ve kendini iyi bir H~ ristiyan, yetkili, yetenekli ve kararl~~
bir hükümdar olarak tan~ tan Szapolyai'ya destek oldular.
Ne Staathalter yanda~~~Macarlar, ne de Habsburg hanedan~n~n üyeleri
Szapolyai'ya kar~~~bir askeri sald~r~~organize etmeyi ba~ arabildiler. Carlos
~ine
Bat~ 'daki sorunlarla ilgileniyordu ve ~ talya'daki zorunlululdan karde
Do~u'da yard~ m etmesine engel oluyordu. Ferdinand'a gönderdi~i postalarda kendisine içinde bulundu~u sava~~~b~rakmas~n~n imkans~z oldu~unu
söylüyor ve ona Szapolyai'yla bir anla~maya varmas~n~~ ö~ütlüyordu.
Karde~inin bu 1526 y~l~nda ya~ad~~~~pani~i anlayam~yor ve Osmanl~'yla ciddi
sonuçlar getirebilecek bir sürtü~meye girmekten çekiniyordu. Habsburg
na
kar~~t~~kesimin ba~~~olarak ön plana ç~ kan Szapolyai Sultan'~n çemberi alt~
Macaristan'~n
~n
tirecekfi.
Ferdinand'
i~
girerek Orta Avrupa'n~n kaderini de~
tek me~ru hükümdan olma konusundaki kararl~l~~~~ise bütün bu elveri~siz

ko~ullar sebebiyle asla bir sonuç vermeyecekti.
Lakin Mohaç zaferinin etkilerinin k~sa bir süre içinde bütün Avrupa'y~~
geçip, Kastilya topraklar~na ula~mas~~fazla fakit almad~ . Mohaç iki süperg-üç
aras~ ndaki neredeyse bütün bir yüzy~ l boyunca sürecek olan düellonun
gerçek ba~lang~c~~olacakt~ . Alman imparatorluk tac~n~~giydi~inden beri
"H~ristiyanl~ k aleminin babas~ " rolünü üstlenen ve Kanuni'nin tek rakip olarak gördü~ü V. Carlos'un, Buda'n~ n Türkler eline geçmesiyle bu ruhani
görevi bir kez daha önem kazanm~~~oluyordu. Kanuni'nin bu zaferi ona üç
büyük sorumluluk getirmi~ ti: Dul kalan karde~i Maria'y~~korumas~~alt~na almak, daha önce yap~lan bir anla~maya göre Lajos'un varissiz do~mas~~halinde Macar topraklar~ na kral olacak olan karde~i Ferdinand'~ n bu haklar~n~~
korumak ve "Kutsal Katolik inanc~n~n dü~man~ " olan Türk'e kar~~~tüm
H~ristiyan alemini kanatlan alt~na almak.
Kendisine baba taraf~ndan kalan Orta Avrupa topraklar~nda yap~lacak
olan herhangi bir savunma yapmaktan hiç ho~lanmayan Kasfilya krall~~~~bile
bu tehlike kar~~s~ nda krallanmn yan~nda yer alm~~ t~r. Mohaç zaferinin Kastilya gibi uzak bir krall~kta uyand~rd~~~~yank~~gerçekten çok ilgi çekicidir. V.
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Carlos'a Macaristan'da vuku bulunlar~ n haberi kendisi Granada'da balay~ ndayken gelmi~ tir. Saray~ n vakanüvisi Sandoval, Ferdinand'
~ n bu esnada
~ mparator'a gönderdi~i bir mektubu nakleder. Mektubun vakay
~ nüvis taraf~ ndan de~i~tirildi~i, ya da haur~ nda kald~~~~kadar~
yla bize bunu nak'etti~ini göz ard~~ ekmesek bile, Ferdinand'~ n a~
abeyine gönderdi~i mektuplarda kulland~~~~stili bildi~imiz için, a~a~~da sundu~
umuz versiyonun orjinalinden pek de uzak olmad~~~ n~~ iddia edebiliriz:
"~~ te bütün bu sebeplerden o kadar üzgünüm ki ne desem az. Özellikle de,
bizim zaman~ m~zda H~ ristiyanl~ k aleminin ba~~ na bu denli beklenmedik
bir musibet geldi~i için. ~u anda içinde bulundu~um ihtiyaç ve s~
k~ nt~ ,
~sa'n~ n bu denli zalim bir dü~man~ na kar~~~
koymak için gerekli para ve acil
yard~ mdan ibaret. Bu bahsi geçen Türk'ün ilerlemesine kar~~~
yani. Majestelerine tüm alçal~gönüllfilü~ümle bunu gerekti~i gibi dü~
ünmeleri ve göz
önünde bulund~~rmalar~~için yalvar~ yorum. K~ z karde~ imiz kraliçeye gelince de, ~u anda Viyana'n~ n on fersah ötesinde bir köyde bulunuyor. Majestelerinin de anlayaca~~~gibi, kendi derdiyle me~gul ve yorgun. Onu Leseli etmek için, Avusturya'daki kral naiplerim (ac~ , keder ve üzüntü verici
haberleri onlar da duydular) adam gönderdiler ve ben de kendi ad~ ma,
elimden geldi~ince onu teselli ettim. Bu yüzden de, efendim, Türk'ün bu
maceraperest zaferi ve kayda de~er ilerlemesi yüzünden, Macaristan'dan
çekilmeyece~inden ~ üphe etmek ve bundan korkmak gerekir. Çekilmek
bir yana, H~ ristiyan ülkelerinin daha da bir içine sokulmak isteyecektir. Bu
durumda ben de ilk hedef olaca~~m, tanr~~ korusun. Hala Türk'ün burada
kalmas~~ ve benim topraklar~ m içindeki yerleri tahkim etmesi, k
~~~~buralarda geçirme, ve daha pek uzun bir süre buralarda ak~ nda bulunup,
ya~malay~ p, yak~ p y~ kma, ve pek büyük zararlar verme, zulüm yapma
olas~ l~~~~var. Türk k~~~ n henüz gelmedi~ini görüp, ordusunun daha uzun
zaman sava~~halinde kalabilece~ini dü~ünerek, zaferini devam bahara kadar devam ettirmek ve daha ileri gitmek isteyebilir." 72
V. Carlos'un ~arlatan vakanüvisi Francesillo de Zufiiga ise haberin
geli~ini ~öyle anlat~ r:
“Kudretli imparator Granada ~ ehrinde iken kendisine Türk'ün Macar
krall~~~ n~~ ald~~~~ve tr~ uzaffer imparatorunun kay~ nbiraderi olan krahn
~ n da
sava~~alan~ nda öldü~ü haberi geldi. Ertesi gün haber Majesteleri taraf~ ndan al~nd~ . Öyle büyük bir mateme büründü ki bu herkeste büyük bir
72 Prudencio de Sandoval,
Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V. Cilt
Madrid, 1955. s. 190.
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ac~~ uyand~ rd~. Ete~ini Laxao beyi, Alcantara'n~ n ba~~kumandan~~ tutuyordu. Sapsar~~kesilmi~ti. Yüzü böylesine cay~ r cay~ r yan~ nca, baz~lar~~ bunu
su içmemesine yordular."
Büyük bir ihtimalle ba~~kumandamn içkiye olan dü~künlü~ünü hicveden ~arlatan vakay~ nüvis, daha sonra Mohaç zaferi üzerine Kanuni'ye bir
mektup yazar. Mektup tabii ki de hiçbir zaman gönderilmemek üzere, yani
sadece kral~~ e~lendirmek için yaz~lm~~t~ r. Mektubun Selim'e ithaf edilmesi
de, saray soytar~s~ n~ n hala I. Selim'in tahta oldu~unu sanmas~ ndan kaynaklan~yor olabilir:
"Pek sevgisiz karde~imiz Yüce Türk Selim, yüce sultan, Mekke hanedan~ n~ n
hükümdar~ , Suriye, Küçük Asya ve M~s~ r'~n kral~, Trabzon, Yunan ve Konstantinopolis imparatoruklar~ n~ n imparatoru, (ve ben) Don Frances, ilahi
ba~~~la, büyük hatip: Pers ve Arap halklar~ n~n efendisi, ne de olsa bizim
meclisimiz önünde konu~may~~bilmezler. Mekke ve Afrika'n~ n beyi ve tahripçisi, babadan o~ula geçme yoluyla Kudüs Dükü, Galilea ve Tiberiades
denizlerinin kontu, Robden ve Judas kabilelerinin efendisi, Yafit ve Rama
valisi, Muhammed'in tarikat~ n~n ortal~k kar~~t~r~c~s~, sahte peygamber Muhammed'in Kuran'~ n~ n dü~man~, önemsiz delikanl~ lar~ n ar~idükü, kendini
be~enmi~li~in ~slahatç~s~, Asya, Pontus ve Tatar devletlerinin fatihi, putperestlerin h~ rs~ z~~ ve kadife pelerinlerle brokar kuma~~arakç~ s~ ; para
dü~man~.
Siz, pek ~anl~~ Türkler ve Ma~ripliler aras~ nda pek sivrilmi~, pek me~hur ve
H~ ristiyanlar aras~nda hiç de sevilmeyen, Selim Sultan; size Kutsal Ruh
önünde, onun taraf~ ndan ayd~ nlan~ p bizim Kutsal Katolik inanc~ m~ za
geçene kadar ne sa~l~ k, ne mutluluk dilerim. Çünkü baharda imparatorumuzu bir zaptiye gibi kar~~ n~zda bulacaks~ n~z. Zulümlerinizi cezaland~ racak. Sizi ~ahs~ m~z ve hanedamm~z ad~ na uyar~yoruz ki, efendimiz
imparator ve kral~ m~z pek kuvvetlenecek ve aynen dedi~im gibi, Tanr~ 'n~ n
inayetiyle yenilecek ve mahvolacaks~ n~ z. Tüm a H~ ristiyan topraklar~ nda
yapt~~~ n~ z zt~lümleri ödeyeceksiniz. Bundan ba~ka, bana dediklerine
bak~l~ rsa yeni evlenmi~~bir Cenevizli'ye benzermi~siniz"73.
Bütün bu hakaret dolu mektubun kral~~ e~lendirip e~lendirmedi~ini bilemesek de, Türk tehlikesinden uzak bu co~rafyada sarayda 'Türk" konusunun ilk defa bu kadar büyük bir skalada gündeme geldi~ini görüyoruz.

73

Francesillo de Zninga, Crönica bu~lesca del emperador Carlos V, Barcelona, 1986, s. 45.
Belleten C.LXXI, 36
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Yine ayn~~günlerde, Konseyden "Macar kral~ n~ n ac~~ kaderine ve
krall~~~ n~ n ac~~uyand~ racak bir halde yerle bir edilmesi kar~~s~nda duyduklar~~
üzüntüyü" bildiren bir mektup geldi'. Kas~m ay~na girildi~inde ise konsey
"görü~lerini" bildirmek üzere Carlos'a bir posta gönderdi. Konseyin imparatora ilk önerdi~i ~ey "Bu krall~~~n ileri gelen adamlar~, ba~~rahipleri, kiliseleri
ve ~ehirlerine, Macaristan kral~n~n ölümü, krall~~~ n~ n kayb~~ ve kom~u
H~ristiyan ~ehirler ve topraklar~n~n içinde bulundu~u tehlikeyle ilgili ac~~haberin ula~ur~lmas~"yd~. Ayr~ca Ferdinand'~ n gönderdi~i mektuplar~ n da birer
kopyas~ n~~göndermesini öneriyorlard~.
imparator'un Konsey taraf~ ndan önerilen bu ilk maddeyi vakit kaybetmeden yerine getirdi~ini Simancas Ar~ivi, 14. Estado serisi, 64 numaral~~dosyan~ n bu mektubun say~s~z kopyalanyla dolu olmas~ ndan anl~yoruz. Carlos'un gerçekten pek çok ba~rahibe ve ülkenin ileri gelenlerine bu haberleri
iletti~ini görüyoruz. Pek çok mektubun metninin ayn~~olmas~~ve ço~unda da
kilise adlar~n~n bo~~b~ rak~lmas~, katiplerin kolayl~k olsun diye pek çok kopya
yap~ p gerektikçe kilise ad~n~~koydu~unu gösterir ki, bu da ne kadar çok kiliseye haber ula~t~ r~ld~~~n~~ do~rular. Bu postalar aras~ nda, özellikle Mayorka
ve Guadalajara'daki kiliselere ithafen yaz~lan mektupla Kastilya'daki bir
toplu savunma çal~~mas~n~ n nerelere kadar uzand~~~n~~ göstermesi aç~s~ ndan
ilginçtir75.
V. Carlos'un vakanüvislerinin bize b~ rakt~~~~tarihlerde s~k rastlanan bir
kli~e vard~r: Türk'ün Katolik halk~ n~ n günahlar' yüzünden kendilerine ceza
olarak gönderilmeleri. Mohaç zaferinin Kastilya'ya varmas~yla bu bir kez
daha gündeme gelecek ve kral~ n resmi vakanüvisi Pedro Mexia tarihinde
bütün bu Ic~-al~ n ba~~ na gelenlerin halk~ n günahlar~~ yüzünden oldu~unu vurgulayacakt~ r'. Luther taraf~ ndan da i~lenen ve bir propaganda unsuru olarak
kullan~lan bu görü~~Kastilya'da da e~zamanl~~olarak gündeme gelmi~tir.
imparator'un kiliselere gönderdi~i yard~ m talebi mektuplar~ na gelen
cevaplardan biri, Macaristan'~ n ba~~na gelenlerin H~ ristiyanlarm kendi ilgisizliklerinin bir cezas~~ oldu~unun dü~ünüldü~ünü göstermektedir. Bu felaket, "isteksiz kalpler" olarak tan~mlad~~~~Macaristan'~n yard~m~ na ko~mayan
di~er H~ ristiyan halklar~ na Tanr~'n~n gönderdi~i bir cezad~r:

A.G.S., Estado Serisi, dosya 14, folyo 144.
75 A.G.S., Estado Serisi, dosya 14, folyo 64.

A.G.S., Estado Serisi , dosya 14, folyo 94. 26 Kas~m 1526.
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"Majestelerinin gönderdi~i mektupta bana ne buyurduklann~~ gördüm.
Buyurduklan eksiksiz bir ~ekilde yerine getirilecektir. Bu yolda itaat ederek Papa'n~ n günahlanm~~ affetmesi kadar hay~rl~~ bir i~~yapm~~~olaca~~m
kanaatindeyim. Durum Yüce Tanr~ m~z ve onun kendi yerine bu
kötülüklere sava~mas~~için yeryüzüne koydu~u siz Majestelerinin büyük
yard~ mlar~yla tevcih edilebilir. Neredeyse bunun pek yüce Tannm~z~ n
H~ ristiyanl~ k aleminin isteksiz kalplerini öldürülmesine göz yummas~ ndan
ba~ka bir ~ey olmad~~~ na inan~yorum.""
Kurulun ikinci önerisi, "ba~~rahiplerin, ruhban s~ nifinin ve kilise papazlar meclisinin durumdan haberdar edilip bu sebeple adaklar, dualar, ayinler
yapmalar~~ve destek olmalar~n~n kendilerinden rica edilmesiydi". Sebep gayet netti: ~ber yar~ madas~nda ya~ayan halk~ n dini duygular~ n~~bir Türk kar~~ t~~
sava~ta "silah" olarak kullanmak ve ~imdiye kadar topraklar~ ndan uzak olan
bu tehlikeyi kaale almayan halk~~ dini araç olarak kullanarak tek bir hedef etraf~nda toplamak. Ruhban s~n~fin~ n da bu propaganda faaliyetlerinde kullan~lmas~, yar~ madada ya~ana Katolikler gibi dinibütün bir kitlenin bu tehlike kar~~s~ nda manipule edilmesinde daha etkin bir s~n~f olamayaca~~ n~~
göstermekteydi. Ayr~ ca ruhban s~n~f~ n~ n gücü, teban~ n dini duygular~ n~~
yönlendirmekle s~ n~ rl~~ kalm~yordu. Manast~r ve kiliselerde biriken finans
kaynaklar~~ özellikle ~u anda ~mparator'un en çok ihtiyac~~ olan ~eydi.
Hükümdarl~~~~boyunca hep finans kayna~~~s~k~nt~s~~çeken Carlos için ruhban
s~ n~f~n' kendisine geri verilmek ya da verilmemek üzere "alt~n, gümü~~ya da
maravedi7" " vermeye ikna etmek Alman ya da ~ talyan bankerlerle
u~ra~maktan çok daha kolay olacakt~. Plan i~e yaram~~t~. ~mparatorun bu
iste~ine pek çok manast~r ve kilise cevap verdi. ~mparatorun bu talep sonras~ nda ald~~~~mektuplar~ n say~s~~bunu yeterince ispatl~yordu.
Konsey ayn~~ ~ekilde Ar~idük Ferdinand>a 100 bin duka yard~ m
gönderilmesini de öngörüyordu. Toplanan bu paralardan 100 bin dukan~ n
Ferdinand'a gönderilip gönderilmedi~ini bilmiyoruz. Lakin Carlos
karde~ine yazd~~~~30 Kas~ m tarihli mektubunda kendisine çok daha uzun
süreli bir ç~ k~~~yolu tavsiye ediyor ve `Türkle bir ate~kes imzalaman~ n pek
çok sebeple kendisine uygun ve tavsiye edilir" geldi~ini belirtiyordus<'.
S. Estado Serisi, dosya 14, folyo 94. 11 Aral~ k 1526.
Carlos'un, ruhban s~n~f~ n' hem haberdar etmek, hem de kendilerinden yard~ m dilemek
için gönderdi~i bu mektuplann tam metni makalenin sonundaki ekte bulunmaktad~r.
Maravedi: Alt~n Ça~~ispanyas~ nda kullan~lan 1/34 Real de~erindeki para birimi.
80 C.S.P., cilt III, bölüm!. s.1027.
77 A.G.
78
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Konseyde Türk'e kar~~~Frans~z krallyla birle~menin kaç~n~lmaz oldu~u
~srarla belirtiliyordu. Oysa François o s~ ralarda Kant~ni'yle uzun süredir haberle~mekteydi. Her ~eye ra~men Carlos 29 Kas~m 1526'da Maintz piskoposuna e~er Fransa kral~~bar~~~istiyorsa, bu ba~-~~~~sa~lamak ve "onun gurt~mm~~
korumak" için elinden geleni yapaca~~n~~yaz~yordum. Bar~~~~ve uzla~may~~her
zaman sava~a ve ~iddete tercih eden imparator bir kez daha geçmi~e ket vuruyor ve olanlar~~unt~tmay~~ye~liyordt~ . Bu mektubunda piskoposa, ~ngiltere
ve Portekiz ba~ta olmak üzere di~er H~ristiyan hitkümdarlara da haber vermesini söylüyordu.
Konseyin, o esnada ~talya'da bulunan birlikleri Ferdinand'~n yard~m~na
ko~mak için Avustt~ sya'ya geçirilmesini önermesi gerçekten dikkat çekici bir
unsurdur. Özellikle konseyin sarf etti~i "Majestelerine miras kalan topraklar"
tan~m~~o devir Kastilyas~~ için hayli çarp~c~d~r. ~imdiye dek ~mparator'a dedesinden kalan topraklar, özellikle de Avusturya topraklar~~için parma~~n~~
k~p~rdatmak istemeyen ~spanyollar~n ilk defa bu merkezden uzak topraklar~n
savunt~lmas~ n~n gere~ini gündeme getirmesinin ard~ nda yatan sebeplerden
biri Türk tehlikesinin ilk defa ciddiye almmaslyd~ . Di~eri ise, "Bu Krall~klar"
olarak tabir edilen ~spanyol topraklar~na kral olarak geldi~inde ~spanyolca
bile bilmeyen ve imparatorluk tac~n~~giydikten sonra Avrupa'n~n dört bir
yan~nda ko~turmaktan ~spanya'da bulunamayan Carlos'un uzun süre sempatiyle kar~~lanmamas~~ard~ndan nihayet ~imdi balay~m geçirmek için Granada
~ehrini seçmesi olabilir.
Konseyin bu toplant~da ~srarla üzerinde durdu~u maddelerden biri de
Cortes'in82 toplanmas~yd~ . imparator bunu hemen kabul edip, Granada'dan
Cortes'e toplanma ça~r~s~ nda bulundu. V. Carlos, Tuna nehri üzerinde bir
yolculuk esnas~nda kendi a~z~ndan yazd~rd~~~~an~lar~nda bu haberin gelmesi
akabinde ald~~~~Cortes toplama karar~n~~~öyle dile getirir:
"Ayn~~yerde (Granada'da) kendisine kay~ nbiraderi olan Macaristan kral~~
Luis 'in (Lajos) yenilgi ve ölüm haberi geldi. Bu yüzden, Majesteleri,
Türklere kar~~~bulaca~~~çare ve yapaca~~~savunmay~~görü~mek için Valladolid'de tüm Kastilla kralhklar~~Genel Cortes'ini toplad~." 83
A.g.e., s. 1026.
Ihtiyaca göre belirli arabldarla kral/imperator taraf~ndan toplanan, ülkenin siyasi ve
dini ileri gelenlerini bir array getiren kurul. Büyük devlet toplant~s~.
83 Manuel Fernandez Alvarez, "Memorias del emperador", Corpus Documental de Carlos
V, cilt IV, Salamanca, 1973-81, s. 493.
MI
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Cortes 20 Ocak 1527'de Valladolid'de topland~". Carlos'un bu Cortes
toplant~s~nda her ~eyden önce maddi destek isteyece~i su götürmezdi.
Fransularla süren ve bitmek tükenmek bilmeyen sava~~yüzünden tüm hazineyi bo~altm~~t~~ve Türkler'a kar~~~savunmada kullan~lacak bir finanstan yoksundu.
11 ~ubat 1527'de Cortes'de her bölgenin ba~rahipleri ve önce gelen
asilzadeleri topland~. Askeri tarikatlar~n ba~~kumandanlan da haz~r bulunmaktayd~ . Asilzadeler, kral~n bu savunmada yap~lacak olan harcamalara
"gönüllerinden geldi~ince" yard~m etme teklifine olumsuz yan~ t verdiler.
E~er, bu sava~a kendisi bizzat kat~l~rsa, asker ve para yard~m~~yapacaklar~n~,
lakin bir finans yard~m~n~n "haraç ödemek demek oldu~unu, bunun da asalet unvanlanyla ba~da~mad~~~n~" ileri sürdüler". Procuradorlar~n" verdikleri cevap ise bundan daha olumlu de~ildi. Öne sürülen sebep ise köylerin
iyice fakir kald~~~, bir para yard~m~n~n tam anlam~yla imkans~z oldu~u, ayr~ca
daha önce ç~kar~lan paran~n da henüz kendilerine geri verilmedi~iydi.
Imparatorlu~un do~u s~n~r~n~~tehdit eden ve Carlos'a dedesinden miras kalan topraklar~~savunma konusundaki isteksizliklerini saklamad~lar. Bir kez
daha tek yard~m ruhban s~n~f~ndan geliyordu. Hem kral~n hizmetinde bulunacaklanna, hem de para yard~m~~yapacaklanna dair söz verdiler. Ve Carlos
bir kez daha "Katolik inanc~n~n koruyucusu" rolüyle finans sa~lam~~~oluyor,
kilise de bu bazda kendinden yard~m~n~~esirgemiyordu.
Kastilya'da ba~lat~lan bu savunma çal~~malar~, Türk tehlikesine maruz
kalan topraklardan hayli uzak bir co~rafyada ciddi bir ~ekilde yürütülen ilk
Türk kar~~ t~~hareket olmas~~aç~s~ndan kaydade~erdir. Daha önce de belirtildi~i üzere, ~imdiye dek imparatorlu~un "~spanyol olmayan" ve merkezden
uzak topraklar~n~~savunmamakta direnen ~ber Yar~madas~~ halk~n~n bile,
co~raf~~uzakl~~a ra~men tehlikeyi kaale almas~, hep diizensiz olarak sahillerinde gördükleri, denizden gelen küçük ölçekli Türk sald~r~lar~n~n yan~~ s~ra
bu sefer karadan düzenli ve emin ad~mlarla yakla~makta olan Türk tehlikesinin topraklar~na kadar ula~abilme ihtimalini göz önünde bulundurduklar~m
gösterir. A~a~~da çevirileri sunulan, bugün ~spanyol ar~ivlerinde bulunan

81 Yazar, baz~ lar~ n~ n Konsey'in 5 Aral~k 1526'da topland~~~ n~~iddia ettiklerini
belirtmektedir. Cortes de los Antiguos ~-einos de Le6n de de Castilla. Madrid, 1883.
85 A.g.e., s. 143.
81, Proc~~~-ador en Cones, bugünkü milletvekili.
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belgeler Türklerin "karadan" arz ettikleri tehlikenin Akdeniz'in di~er
ucunda uyand~rd~~~~yank~ = ilk örnelderidir.
~SPANYOL AR~~VLER~NDE BULUNAN,
MOHAÇ SAVA~I SONRASINDA
IMPARATORLU~UN BATI BÖLGESINDE
KONJONKTÜRÜ GÖSTEREN BELGELER.
Real Academia de la Historia, Salazar y Castro Koleksiyonu.
Dosya A-38, folyo 416.
Alonso Sachez'den V. Carlos'a.
28 Eylül 1526 tarihli mektuptan bir bölüm.
"Senyör Infante'nin" burada bulunan elçisinin elinde ay~n XXVIII'ndess
Trento'dan gelen mektuplar var. (Ferdinand'~ n) Her an askerlerleriyle birlikte inmesi beklenen Micer Jorge Fransperch'~n yolunu gözledi~ini yaz~yor.
Bu devletin (Venedik) ileri gelenleri bana Senyör Infante'nin Milan'a
yazd~~~, Zat~~Alilerinin Türk meselesi ve Macar Kral~n~n u~rad~~~~bozgun nedeniyle Avusturya'ya geçmesinin gerekti~inin aktar~ld~~~~mektubu ald~klar~n~~
söylediler. Zau Alileri mücevherlerini nakite çevrilip on-on iki bin Alman askerinin görevlendirilmesi için Innsbruk'ta" b~rakacakm~~ . ~imdiye kadar bu
konuda bir ~ey yap~ld~~~ na dair haber al~ nmad~. ~u an kad~rga donatmalar~~
da beklenmiyor. Bunlar donaulana kadar zaten k~~a girmi~~olaca~~z. (Co~rafi
olarak) Yak~ n topraklarda bulunduklar~~için özellikle Papa bu i~in icab~na
bakmazsa her ~ey olabilir.
Real Academia de la Historia. Salazar y Castro Koleksiyonu.
Dosya A-38, folyo 402
Lc>pe de Soria'dan V. Carlos'a
1526 Sonbaharmda gönderilen mektuptan bir bölüm.
Ay~ n XV'inde Senyör Infante Macaristan krall~~~n~ n içinde bulundu~u
duruma bir çare bulmak amac~ yla oradan (Innspruck) Linz'e gitmek üzere
yola ç~ kt~~ve Komutan Marco Sitfazia'y~~ daha sonra Italya'ya gelmeleri için
87 Infante: ~spanya Krallarm~ n veliahttan sonra do~an erkek çocuklar~
na verilen unvan.
Burada I. Ferdinand'~~kastediyor.
88 Bu ve di~er mektuplarda say~ lar metinlerdeki orijinal ~ekillerinde
aktar~lmi~ur.
(Rakamla, yaz~~ile ya da Roma rakam~~ile)
89 Metinde Hispruc olarak geçmektedir.
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(sic)'"' bulunan Almanlarla birlikte Viyana'ya gönderdi. Bu yüzden Milano'ya
gelecek olanlar birkaç gün daha gecikecekler. Ama hâlâ Trento'da bütün bu
ay süresince on bin asker toplanaca~~~ve ba~lar~ nda da Jorge de Frausperr'in
bulunaca~~~söyleniyor. Tanr~~Papa'y~~ve müttefiklerini affetsin. Hristiyanl~ k
aleminde ba~~m~ za gelmeye devam eden bütün bu belalar~n sorumlusu onlar. E~er Majesteleri, Fransa Kral~~ ve di~er H~ ristiyan hükümdarlarla bir
anla~ma yap~ p, herkesin aras~ nda gerçek bir bar~~~sa~layarak Türklere kar~~~
harekete geçerek duruma çare bulmazsa (Türklerin) önümüzdeki bahar
mevsiminde Friolo taraf~ ndan Italya'ya girece~i san~l~yor. Macaristan'~n
korktu~una bak~l~ rsa bu hayli kolay bir ~ey olacak ve e~er bir kez Italya'ya
ayak basacak olursa onu atmak güçle~ ecek. Majesteleri, durumun gerektirdi~i ~ekilde, o e~siz ihtiyatl~~~yla konuyu ele al~ p buna bir çare bulacaklard~ r.
Archivo General de Simancas. Estado serisi, dosya 14, folyo 64.
V. Carlos'tan tüm manast~rlara.
26 Kas~m 1526 tarihli mektup.
"Bahsi geçen Türk, Macaristan Krall~~~ n~n en önemli ve büyük ~ehri
olan Buda'ya, daha ba~ka ~ehirlere, kasabalara ve yerlere girip buralar~~ele
geçirdi ve on üç ya~~ndan büyük tüm H~ ristiyanlar' kad~n erkek demeden
b~ çaktan geçirip öldürdü. Yüz elli binden fazla H~ristiyan öldü. On üç
ya~~ndan büyük olanlar~~ise Müslüman yapmak ve kendi tasvip edilmeyen ve
k~ nanan dinine döndürmek üzere beraberinde götürmü~tür ki, bu da tüm
H~ ristiyanl~k için pek bir ac~~ bir ~eydir. Gururlu ve kibirli Büyük Türk hala
sahip oldu~u insan kuvvetiyle beraber ilerliyor ve H~ ristiyanlara zulüm ederek onlar~~ öldürmeye devam ediyor. Topraklar~ n~~ve beyliklerini ele
geçiriyor. Kumandanlar~n~ n da pek çok adamla pek sevgili ve de~erli
karde~imiz, o~lumuz Infante Don Fernando'ya"1 ait olan olan Avusturya, Estria, Carintia, ve Carniola topraklar~nda ayn~~ ~eyi yapmas~n~~ öngördü. Bu
topraklar kom~udur ve di~er topraklarla da s~n~ rd~ r. ~imdi ise bu bahsi
geçen Türk Yüce Tanr~m~z efendimizin r~zas~na kar~~n bu topraklara girmi~~
ve i~gal etmi~tir. Bütün bunlardan dolay~~pek hakl~~bir üzüntü, ac~~ve ~surap
duyuyoruz. Çünkü Yüce Tanr~m~z onun ad~ na dünyada hüküm sürelim diye
9()

Belgedeki hasar yüzünden okunam~yor.

91 Ferdinand.
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bizi buraya koydu, bize bu dünya üzerinde bir imparatorluk ve hakimiyet
ba~~~lad~ . Bizde bütün bunlarla kendisine hizmet edece~iz ve yüceli~ini
tan~yaca~~z. Bu yüzden ve bize yap~ lan bu büyük ve bilindik hay~ rlardan,
hergün yan~m~zda buldu~umuz ve kendisine bu yüzden borçlu oldu~umuz,
bize uzatt~~~~o güçlü elinden, bahsi geçen Macaristan kral~ na ve bahsi geçen
Infante karde~imiz don Hernando'ya yak~nl~~~ m~zdan dolay~~ kendilerine
borçlu olu~ umuzdan ve bu topraklar bize babadan kalan topraklarnn~za çok
yak~n oldu~undan aziz Katolik inanc~m~z~~ve H~ ristiyanl~ k dinini savunmak,
var gücümüzle bu Türk'ün o büyük kibrini yok edip söndürmek, ona kar~~~
direnmek ve gücünü k~ rmak, Hristiyanlardan çald~klar~n~~ve ald~ klar~ n~~geri
al~nak en büyük zorunlulu~umuzdur. Ona ve tüm kafir tebas~ na elimizden
geldi~ince kötülük yap~ p zarar vermek zorunday~ z. Efendimiz Tanr~ m~z'~ n
inayetiyle, bunlar~~durumun gerektirdi~i üzere bir an önce yerine getirmeye
bakaca~~ z. Bunun halledilmesi için gerekli olan her~eyin büyük bir ihitmamla yap~lmas~~ dü~ünülmektedir. Çünkü bu arada bahsi geçen karde~imiz
Infante k~~rtar~l~ p kendisine yard~ m edilmezse, kendisi, o bölgedeki ona ve
bize ait bütün topraklarla H~ ristiyanlara ait di~er kom~u topraklar hem ~imdi
hem de gelecekte büyük zarara u~rayabilir, (H~ ristiyanlar) öldürülebilir,
mallar~~çal~ nabilir, esir al~ nabilirler ve zulme maruz kalabilirler. ~imdilik buralar~n savunulmas~~için gerekli olan askeri tutmak ve ücretlerini vermek için
bir miktar marevedfyle yard~ mda bulunmaya karar verdik. Çünkü aksi takdirde (Ferdinand) bu bahsi geçen Türk'ün gücüyle bo~u~amayacak. Bunun
için tebam~z~~asgari düzeyde s~ k~nt~ ya sokarak belirli bir miktar marevedfyle
bize yard~ m etmesine karar verdik. Bu manast~ rda, baz~~ki~ilere ait belirli bir
miktar marevedi, alt~ n ve gümü~~bulundu~u taraf~mca do~ruland~. Bu da,
kendileri bir zarara u~ramadan içinde bulundu~umuz bu büyük ve a~ikar
ihtiyaca hizmet edebilir. (Kendilerinden al~nan para) kraliyete ait ba~ ka gelirlerden sa~lanacak ve ödenecek. Bu yüzden ben sizden bu manast~rda bulunan hazineyi, kimlere ait oldu~unu ve miktar~ n~~söylemenizi ve
aç~klaman~z~~rica ediyor ve sizi bununla görevlendiriyoru~n. Ne de olsa bununla Yüce Tanr~m~ z, onun Aziz inanc~~ve H~ ristiyanl~k dinine ne büyük bir
hizmette bulunmu~~olaca~~= görülmekte ve anla~~ lmaktad~r. Siz bu bahsi
geçen emanet paralar~~ versin ve teslim etsin". Biz de tahsilat~~ quinto"
~eklinde ~imdi bahsi geçen manast~ra ba~l~~ olan manast~r ba~rahibi, rahiplerden ve manast~ r okulundan yapal~ m. Bu kendilerinden ne ~imdi ne de
92
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Metinde "O" olarak geçen ~ah~s, bu manast~rda paras~~bulunan ki~i ve ki~ilerdir.
Krala verilen be~te bir vergisi. Pençik.
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ba~ka bir zaman istenip talep edilmesin ve de bu haklar~~ ellerinden
al~ nmas~n. Al~nd~~~~takdirde ise cezaya tabi tutt~lsun. E~er uygun görülürse
ya da kendisi arzu ederse, kendisine bunun tahsilat~~için gerekli olan tüm
kay~t makbuzlar~~verilsin ve garanti edilsin. Bu meselede ne bir bahane ne de
gecikme öne sürmemelidirler. E~er bugüne bugün arzulad~~~~gibi kararl~~bir
~ekilde bu i~i yapmas~ na engel olacak bir ~ey varsa, bu emanet paralar~n sahibi olan ki~ileri ve di~erlerini bulsun ve onlarla çal~~s~n. Kendilerine bunun
çok hakl~~ ve net sebeplerini aç~ klayarak (içinde bulundu~umuz) bu ihtiyaca
yönelik olarak bunlar~~ (emanet paralar~ ) kar~~l~kl~~ ya da kar~~l~ks~z olarak
vermelerini sa~las~nlar.
Ve siz, bahsi geçen ba~rahibin de onay~yla, size söyleyece~im ve sizin uygun gördü~ünüz ki~ilere güven mektubu verecek ve onlara yukar~da benim
taraf~mdan size belirtilen tüm gerekçeleri duydu~unuzu söyleyeceksiniz.
Mümkün oldu~u kadar çok ki~inin bu bahsi geçen emanet paralar~~kar~~l~kl~~
ya da kar~~~~ ks~z olarak vermeleri için elinizden gelen her~eyi yap~ p çaba
göstereceksiniz. E~er kar~~l~ ks~z vermek ya da faizsiz borç vermek istemeyecek olurlarsa onlara borcun ödenmesindeki gecikme için ~l~ml~~ bir miktar
faiz verilecektir. Bu da gecikme olacak her y~ l için yüzde onbe~~marevech>den
daha fazla olmayacakt~r.
Güven mektubumu defterdar
'a94 verecek ve kendisine benim
taraf~mdan size belirtilen bütün bunlar~~ anlatacak ve sizinle birlikte
çal~~mas~, bahsi geçen ba~rahiple konu~mas~~ve yukar~da belirtilenlerin yerine getirilmesi için büyük bir ihtimamla hareket edip uygun olan her~eyi yerine getirmesi için kendisine bu talimat~~göstereceksiniz. Pe~ini b~ rakmadan
bu meselenin yürütülmesini, meselenin hallinin uygun ~artlarda ve
ko~ullarda götürülmesini, size göndermeleri gereken kay~tlar~~ve yaz~~malar~~
takip edeceksiniz.
Granada,

ay~ n

günü. Bin be~~yüz yirmi alt~.

94 Bu ve ilerki sayfalarda bulunan metinlerde görülecek olan bo~luklar orijinal metinlerde
de böyledir. Bu yard~m talebi mektuplann~ n önceden yaz~l~p, sonrada üzerlerine isim koyularak
gönderildi~ini, yani bir bak~ma çok say~da kopyaland~~~n~~gösterir ki bu da Türklere kar~~~yar~m
talebinin çok say~da manast~r ve kiliseye yap~ld~~~n~n kan~ud~r.
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Archivo General de Simancas
Estado serisi, dosya 14, folyo numaras~~yok.
V. Carlos'tan e~i ~mparatoriçe Isabel de Portugal'~n defterdarlarma.
26 Kas~m 1526 tarihli mektup.
Han~m~ m ve zevcem, Katolik Kraliçe'nin deftardarlar~. Biliniz ki, ben
Cuenca piskoposu Aziz pederin elinden, yine bu pederin gücü alt~ nda olan
Cuenca piskoposlu~unun gelir ve kazançlar~n~n topland~~~~hazinesinden
yakla~~ k bin be~yüz alt~ n almas~~ ve tahsil etmesi ve beraberinde
gönderdi~imiz fermanda daha uzun anlat~ld~~~~üzere Aziz Katolik
inanc~ m~z~ n dü~man~~ Büyük Türk'ün H~ ristiyan topraklar~nda yapt~~~~ve
yapmakta oldu~u kötülük ve zararlara kar~~~direnebilmek için gerekli olan
,yu
harcalamalarca kullan~lmak üzere saray~m~za getirmesi için
gönderiyorum. Bu sebeple, ben bahsi geçen
taraf~ndan imzalanan ve mühürlenen, bahsi geçen
'nin bu emanet paralar~n piskoposundan alaca~~~yaz~ da ad~~ geçen tüm adamlar~mm, bu fermamm~z
gere~ince, bahsi geçen Cuenca piskoposuna ve kraliyetin be~~yüz yirmisekiz
ve be~~yüz yirmidokuz" y~l~n~n a1cava1a96 gelirlerine ait olan bu paralar~~ vermenizi buyuruyorum. Bu ferman~ m ve bahsi geçen
taraf~ ndan imzalanan ve yine kendi eliyle mühürlenen tahsilat mektubu gere~ince, ba~ka bir
tahsilat söz konusu olmadan her y~l kendisine yar~s~~ ayr~ l~ p verilecek. Bu
mektupla bir kral olarak garanti ve söz veriyorum ki, yukar~da belirtilenler
için yap~ lacak olan ödemeler emin ve sa~l~ kl~~ bir ~ekilde gerçekle~tirilecek,
bahsi geçen piskoposa ödenecek ve ödemelerde ne feshetme, ne de~i~ilik ne
de ba~ka bir yenilik söz konusu olmayacakt~ r.
Granada XXVI Kas~m, bin be~~yüz yirmi alt~.
Archivo General de Simancas
Estado Serisi, dosya 14, folyo 100
AlcaM, de los Gazules'ten V. Carlos'a.
2 Aral~k 1526 tarihli mektup.
Buraya Macaristan'~n kaybedildi~i, Türk'ün giri~ti~i bu i~te yoluna devam etti~i ve Macaristan'a kom~u olanlar~ n yard~m için tüm Hristiyanl~ k
95

1528 ve 1529.

94' Menkul ve gayrimenkul mal varl~~~~üzerinden al~ nan bir vergi.
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alemini korumas~~gereken bir hükümdara (sic) elçiler gönderdi~i haberleri
duyuldu. Bunun için ihtiyaç duyulan ~ey para oldu~undan, Majestelerinin
büyük ihtiyaçlar içinde bulundu~undan ve Kraliçe'den sonra pek çok harcama yapmak zorunda kald~ klar~ ndan bu yard~ m için Majestelerinin
krall~klar~nda ya~ayan her kesimden insan~n size hizmet ve yard~m etmesi
yerindedir. Majestelerine taraf~mdan verilen üç bin dukay~~ kabul etmesi için
yalvar~yorum. Bunda amelden ziyade arzumu kabul buyursunlar, çünkü
mümkün olsayd~~daha fazlas~n~~ vermek isterdim. Hizmet büyük, ama
(gönderdi~im) ~ey pek küçük oldu~undan Majestelerine meblay~, paray~~
götürmesini buyuraca~~m ki~iden ba~ka kimselere söylememesi için yalvar~r~m. Dile~im odur ki, Majestelerinin gönderece~i yard~m ve lütufla Türk
Macaristan'dan ç~ kar~lmakla kalmas~ n, elindekileri de kaybetsin. Yüce
Tanr~m~z Majestelerine ömürler versin ve sayg~n devletini koruyup müreffeh
k~ls~n.
Alcal. de Gazules, ~ki Aral~k DXXVI.
Archivo General de Simancas
Estado Serisi, dosya 14, folyo 92
Calahorra'dan V. Carlos'a.
7 Aral~k 1526 tarihli mektup.
Muzaffer Hükümdar Kral ve Semper Augusto
Aral~ k ay~n~n alt~s~nda, ö~len saat birde Aziz Majestelerinin Macaristan
kral~n~n ve Hristiyan halk~n Kutsal Katolik inanc~m~z~n dü~man~~ hain
Türk'ün gaddarl~~~~ve zalimli~i yüzünden ba~~na gelen ac~~durumu bildirdi~i
mektubunu ald~k. Duruma çare bulunmas~~Yüce Tanr~m~za hizmet etmekle
yak~ndan ilgili oldu~undan ve O da Aziz Katolik Majestelerini kendi vekili
olarak yeryüzüne koydu~undan, H~ ristiyanl~ k dininin savunulmas~~ için
sava~an kilisesinin korumas~~ve yard~m~~ile çok akl~~selimce davran~lmas~~gerekir. Her~ey, her~eye kadir Tanr~ n~n elindedir. O, Aziz Majestelerine bu
açgözlü Türk'ün imparatorlu~unun kafas~ n~~ kesip zafer kazanman~zda ve
onu Majestelerinin Roma imparatorlu~una tabi k~ld~rmakta size yard~m edecektir. Sava~ç~~Kilise'den gayr~~ Aziz Katolik Majestelerinin sadece
H~ristiyanl~k aleminin de~il tüm dünyan~n hükümdar~~ oldu~u ba~ka bir imparatorluk yoktur ve olamaz. Bu yüzden de savunma, Aziz Katolik Majestelerinin birinci vazifesidir. Bu i~i yerine getirmeye ba~lamakta vakit kaybetme-
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melidir. Çünkü böylesine hakl~~ bir te~ebbüsün söz konusu oldu~u yerde zafer kaç~n~lmazd~ r. Bu ~ehir ve bu ~ehirde ya~ayanlar, tebas~~ve sad~ k kullan
olarak ellerinden gelen her konuda Aziz Katolik Majestelerine var güçleriyle
hizmet etmekten b~kmayacaklard~ r. Yüce Tanr~m~z Aziz Katolik Majestelerinin sayg~ n ~ahs~ n~~müreffeh k~ ls~ n ve dünya hükümdarl~~~ n~~geni~letsin.
~imdilerde buna Aziz Katolik Majestelerinden daha lay~ k olan biri yoktur.
Yedi Aral~k, 1524.
Aziz Katolik Majestelerinin pek aziz ellerinden öperiz.
(Majestelerinin) Asil Calahorra ~ehrinin adalet ~uras~, belediye meclisi
üyeleri, ~övalyeleri, soylu ki~ileri ve sayg~ n adamlar~.

Archivo General de Simancas
Estado Serisi, dosya 14, folyo 108
Cuenca piskoposundan V. Carlos'a.
12 Aral~k 1526 tarihli mektup.
S.C. y C. M".
Kas~m ay~n~ n XXIX'inde ve Aral~k'~n alt~s~nda Majestelerinden iki mektup ald~ m. Ilkinde Macaristan Krall~~~ = elden ç~k~~~~ve kral~n~ n ölümünü
yazm~~~ve burada Yüce Tanr~m~z~ n gazab~ndan korumas~, bunca tehlike ve
bela içinde bulunan H~ristiyanl~k alemini kurtarmas~~için adaklar adan~p dualar edilmesini buyurmu~sunuz. ~kinci mektupta ise benim Ocak ay~ n~ n XXV'sinde Valladolid'de bulunmam~~ve burada ba~rahipler ve nüfuzlu kimselerle birlikte kiliseler, katedraller ve köylerde bu meydana gelen zarara bir
çare bulunmas~~için emir verilmesini buyurmu~sunuz. Birinci mektubunuzda
buyurdu~unuz yerine getirildi. Bu piskoposlu~un dört bir yan~ nda
günahlar~ m~z~~affetmesi ve bu davada bizden yard~m~n~~esirgememesi için
Yüce Tannm~ za adaklar adamyor ve adanmaya da devam edilecek. Ba~~ms~z
kiliselerin yan~~ s~ ra hem rahip hem de rahibe manasurlar~nda özel dualar
ediliyor ve edilmeye de devam edilecek. Bu piskoposlukta bulunan akl~~ selimi yerinde herkes hergün bu aziz amaç u~runa Yüce Tanr~m~ za dua edip,
oruç tutup zekat vererek adaklar adayacaklar. Çünkü bu i~in çaresi önce
Tanr~n~ n yard~m~, sonra da silahl~~askerlerle bulunmal~d~ r. Granada'daki
ba~rahipler bana yazd~klar~~mektupta Zat~~Alilerine XXX bin duka vererek
97
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yard~m edeceklerini bildirip, benim ne kadar bir mebla~~yard~mda bulunaca~~m' ö~renmek istediler. Çünkü böyle bir durumda ne fakirli~i ne ba~ka
harcamalar~~ bahane etmek uygun dü~ mez. Durumu papazlar meclisi ve piskoposlu~a ba~l~~ruhanilerle görü~tük ve Majestelerine be~~bin düka yard~m
göndermeye karar verdik. Bu meblay~~ en k~sa zamanda nakit olarak, ya da
ula~~ r~lmas~~ için tüccarlar~n verdikleri çekler ~eklinde gönderece~iz. Ben
bunun iki bini, di~er rahipler de üç binini ç~ karacak. Majesteleri buna kesin
gözüyle bakabilirler. Dedi~im gibi bunlar postayla gönderilecek. ~kinci mektupta buyurdu~unuza gelince, durumun ciddiyetini gayet net görüyorum ve
hepimizin buna bir çare bulma konusundaki zorunluluklar~ m~ z~n da çok
fark~nday~m. Özellikle de rahipler s~n~f~~ her türlü hay~ rl~~i~te en ön s~ rada yer
almal~. Ama ben geçen y~ l Majestelerinin emri üzerine Aral~ k ay~ nda yola
ç~ kt~m ve bu yüzden ~iddetli bir ate~li hastal~~a yakaland~n~~ve hayat~m~~ tehlikeye att~m. Ayn~~dertten yine mustarip olmak istemiyorum. Genel meclis toplant~lar~ nda bulunanlar bu durumda ne yap~laca~~n~~ benden daha iyi bilirler.
Ama e~er Majesteleri hâlâ benim yola ç~ kmam konusunda ~srar ediyorlarsa,
hayat~m~~ tehlikeye atmak pahas~na da olsa bunu yerine getirece~im. Aziz
Sezar ve Katolik Majesteleri. Yüce Tanr~m~z Zat~~ Alilerine uzun ömür ve
sa~l~ k bah~eylesin, krall~ klarm~~ve topraklar~ n~~geni~letsin.
Cuenca, XII Aral~k MDXXVI
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