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Giri~~
1. Budin pa~as~~ Kalayl~ koz Ali Pa~a'n~n evlenmesinden ve ölümünden
söz eden, Sâtoraljaüjhely'de kaleme al~ nan tarihi destan 16. yüzy~l Macar
edebiyat~n~~ ve tarihini ara~t~ ranlarca eskiden beri biliniyor. ~lk kez elimize
geçen ve eksikleri olan bir kopyas~n~~Gâbor Ihâsz, Macar Bilimler Akademisi
kütüphanesine arma~an etmi~ti. kon vicissitudinis humanae vitae ba~l~~~n'
ta~~yan bu has~l~~yap~ t Kâroly Szabö'ya göre 16. yüzy~l~n sonunda Bârtfa Matbaas~ 'nda bas~lm~~~olmal~* 18801i y~llar~n sonunda yeni ve daha eksiksiz bir
nüsha ç~ kt~~ortaya. Matbaa süslemelerinden yola ç~ karak 1629 dolay~ nda
Löcse'deki Brewer Matbaas~ 'nda yay~ nlanm~~~olabilece~i sonucuna varan
Â~-on Szilâdy'ye bu nüshay~~ Sr. Jözsef Szinnyei arma~an etmi~ti. Szilâdy, eline
geçen bu ikinci ni~shadan Icon 'un o zamana dek eksik olan bölümlerini tamamlad~~ve - 61. k~ tan~ n kesikli~e u~rayan ya da do~ru okunmu~~olup olmad~~~~ku~kulu bir iki sözcü~ü d~~~nda - metnin tümünü (ilk nüshamn eksikleri olan kenar notlar~~ da dahil olmak üzere) h-odalomtört'eneti
Közleme:nyek (Edebiyat Tarihi incelemeleri) adl~~ derginin 1893 y~l~~cildinde
yay~nlad~'. 1903 y~ l~ nda Kâroly Pekâr Löcse Evangelist Kilisesinin
kütüphanesinde 1659 y~l~nda bas~lm~~~bir Latin kronikas~n~n kapa~~nda destalim üçüncü nüshas~yla kar~~la~t~~ve bunun 17. yüzy~l~n ilk yar~s~na ait bir
Löcse bas~m~~ oldu~una karar verdi. Bu nüshaya dayanarak Iroda1omtört6ted
Köz1em6lyek'in 1903 y~ll~ k cildinde Szilâdy yay~ n~nda yar~m kalm~~~olan
k~ tan~n metnini yay~mlad~~ ve destanla ve yazarlyla ilgili ilginç birkaç not eklecli3. "~kinci ve üçüncü nüshan~n her ikisinin de ba~l~ ks~z olarak günümüze
Kkoly Szabö, Regi magyar könyvtar. Budapest, 1879, 320.
Aron Szikdy, Ihâsz nevtelene. Irodalomtörte'neti Közlemenyek 1893, 79-87.
3 Wkoly Pekk-, Az Ali basa hâzast~ la'sköl es hablköl sz616 hist6ris enek. frodalomtörteneti Közlemenyek 1903, 374-377.
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geldi~ine" dikkat çekti ve yazar~ n sondan bir önceki k~ tada destan~na Ali
Passa Histöriaja (Ali Pa~a Öyküsü) ad~n~~verdi~ini belirtti''.
Daha sonraki ara~t~ rmalar destan~~ke~fedenlerin nüshalarla ilgili yorumlar~ n~ n pek çok noktas~ nda düzeltmeler yapt~ lar. ~imdi aradaki kimi
a~amalar~~ bir yana b~rak~ p en son sonuçlar~~ toparlan~am~ z yeterli olacakt~r.
Ilona Pavercsik metin tipleri (harf biçimleri), kitap süslemeleri ve filigranlar~n kar~~la~t~ rmal~~incelemesini yaparak Icon'un günümüzde bilinen üç
nüshas~ n~ n iki bask~ dan kaynakland~~~ n~~ kesinlik ölçüsünde kan~ tlad~.
S~ ralama aç~s~ ndan ilki (Akademi kütüphanesinde bulunan ve Ihâsz'~n
arma~an etti~i nüsha) Bârtfa'daki Klöss Matbaas~ nda "büyük bir olas~l~ kla
1622'de ya da 1621'de bas~ lm~~ t~ r", OSzK'da (Ulusal Szechenyi
Kütüphanesi) bulunan öbür ikisi ise Löcse'deki Brewer Matbaas~nda 1643
dolay~nda''.
2. Tarihi destan~ n içeri~i k~saca ~öyledir: Macar aristokrat ve kumandan
Istvân Homonnai, Kristöf Szattay'yi Ungvâr'dan Budin pa~as~~ Ali'ye Osmanl~lar~ n Heves kasabas~ na dokunmamas~ m rica etmek üzere elçi olarak
gönderir. Yolda elçilik heyeti Jâszbereny'de mola verir ve Szattay burada
k~lavuz Veli'ye m~zrak arma~an eder, ard~ ndan da birbirlerini dost kalacaklar~~konusunda temin ederler. Eve giderken Hatvan'a da u~rarlar ve burada
Mihâly Paksi ile bulu~ mak ve Hatvan sancakbeyini de Heves'i yak~ p
y~ kmaktan vazgeçmeye ikna etmek isterler. Yazar bundan sonra k~saca
mükemmel bir insan oldu~u söylenen Budin valisinin Osmanl~lar~ n dinsel
bayramlar~nda e~lenmek amac~yla düzenledi~i yi~itlik oyunlar~ ndan söz
eder. Budin'deki Osmanl~~ileri gelenleri ona gizlice Ali Pa~a'n~n evlili~inin
ve u~ranan ba~ar~s~zl~~~n tuhaf öyküsünü anlat~ rlar. Öykü yaral~~bir sipahinin
veziriazam ~brahim'i (daha do~rusu: Sokullu Mehmed'i) hançerlemesiyle ve
dul kalan e~ inin, hükümdarm ablas~~"Azma Sultan"~ n kendisine koca olarak
Ali Pa~a'r seçmesiyle ba~l~ yor. Ali Pa~a, Türk adetlerine göre kar~s~n~~ ve
çocuklar~n~~ yan~ ndan uzakla~ urmak zorundad~ r ve bunu yapt~ ktan sonra
Istanbul'a gider ve hanedana mensup han~ mla dü~ün dernek kurar. Ricas~~
üzerine kar~s~~ onun yeniden Budin'e atanmas~ n~~ sa~lar. Ama yola
ç~kmalar~ ndan önce yeni gelin ans~z~n (ve "yeni evlat do~urmadan") ölür.
4

A.g.e., 375-376.

!lona Pavercsik, Bartfai historiak. Magyar Könyrszemle 115:2 (1999) 216-218; kars. Judit
V. Ecsedy, Könyvnyo~ntatas Magyarorszagon a kezisajtö koraban 1473-1800. Budapest, 1999, 8790, 94-97.
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Kad~n~ n haremdeki arkada~lar~ ndan biri, "Koca Kar~" (W.n Asszony) Ali
Pa~a'ya bir antla~ma yapmay~~önerir: E~er kendisiyle evlenir ve Budin'e
götürürse ölen kar~s~n~n tac~ m çalacak ve ona verecektir. Ali Pa~a bu pazarl~~~~kabul eder ve Budin'e gider. Ard~ ndan da "Koca Kar~", kendisinin
ça~r~lmas~ n~~ beklemeden tac~~ Bud~ n'e gönderir, ama Ali Pa~a sonunda
kad~n~~unutur. "Koca Kar~" bundan sonra bir ~ey olmad~~~ n~~görünce aldanman~n ve öfkenin verdi~i k~zg~nl~kla Ali Pa~a'y~~ çasar'a (padi~aha) ~ikayet
eder. Üstelik yalan yere tac~~Ali Pa~a'n~n kendisinden çald~~~n~~ve Budin'e
götürdü~ünü iddia eder. Çasar müthi~~bir öfkeye kap~l~r, Pa~a'n~n kapu
kethüdas~~da bundan hemen haberdar olur ve efendisine durumu iletir. Ali
Pa~a ba~~na gelecekleri anlar ve ~stanbul'dan çavu~lar gelmeden önce kendisini zehirler. ~leri gelen Budinli Türkler ola~an bir hastal~ k sonucu
öldü~ünü ilan ederler, ama yazara gerçe~i söylerler. Saray~n adamlar~~gelir
ve tac~~gerçekten de Pa~a'n~n sand~~~ nda bulurlar. Yazar bundan sonra
~ ncil'den, Macar tarihinden ve evrensel tarihten örnekler s~ralayarak
kad~nlar~ n gizli gizli dolap çevirmelerinin ne zararlar verdi~ini kan~tlamaya
çal~~~ r. Sonunda da Nklasd köyünde yazmaya ba~lad~~~~ve Sâtoraljaûjhely kasabas~n~n a~a~~~lus~mlannda, Patak taraflar~ndaki sokakta bitirdi~i (bu art~k
alt~nc~ ) öyküsünü Jâszapki'li Mint Kaszs adl~~bir erke~e ithaf eder.
1. Her ne denli yap~t görünü~te Osmanl~~dünyas~ n~n bilinmeyen bir
olay~~konusunda Macar okuyucuyu ayd~ nlatmak istiyorsa da ilk okunu~unda
~uras~~ aç~kt~r ki, asl~ nda ahlak dersleri veren, belirli ahlaksal tezleri
do~rulamay~~amaçlayan romantik ya da e~lendirici a~k öyküleri aras~nda yer
al~yor. PM Istvk~fi'nin Volt& 6 Grizeldiszinin (Volter ile Grizeldis), G£50.r
Riskai'nin Vitz Franciskö'su (Yi~it Francisko) ya da Andrâs Valkai'nin Albuinus ts Rosimunda'sunn (Albuinus ile Rosimunda) temsil etti~i tabakaya
dahil ve ad~~geçen sonuncu yazar ile yak~n görü~ler belirtirken, ilk ikisiyle
tam tersi bir görü~tedir; bunlar kad~ n sadakatinden örnekler sunar°. Somut
öykü, yani ileri gelen Türkün özel ya~am~n~n ayr~nt~l~~olarak ser-gileni~i yeni,
bireysel bir örnekle kad~nlar~ n sahtekarl~~~mn kamtlanmasma elveri~li tarihsel olaylar dizisini zenginle~ tirmeye yarar. Bunun yan~~s~ra belki de içeri~in
yukar~da sundu~umuz k~sa özeti de Icon 'un kendi türünde ayr~cal~ kl~~bir
yere sahip oldu~unu duyumsatm~~~olmal~d~r. 16. yüzy~l tarihi destanlar~n~~
ba~ tan sona izleyecek olursak ilgi aç~s~ ndan, o ça~~Macarlarm~ n "ebedi
Balassi Mint <s a 16. sza-zad költöi. (Magyar remeldr6k.) I. Budapest, 1979, 396-425, 552576; RMKT XVI. 9, 204-215; kar~. Tibor Klaniczay (ed.), A magyar irodalom tört.nete 1600-ig.
Budapest, 1964, 400-403.
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dü~man~ " Türklerin özel ili~ kilerine de~gin buna benzer derinlikteki
yap~ tlara seyrek rastland~~~ n~~ görürüz. Ya da konuya bir ba~ka aç~dan
bak~ld~~~nda Türk dünyas~ n~n gizli yanlar~~üzerine benzeri ölçüde bilgi sunan pek az say~da yap~t oldu~unu söyleyebiliriz. Hatta Tinödi'nin Türk-Macar çarp~~malar~ ndan söz eden destanlar~~bile öylesine dikkatlerini Macarlar~ n üzerine topluyor ki, yak~ n zamanlarda ünlü lavtac~m~z~n Türklerle ilgili
olarak neler dü~ündü~ünü ya da yazd~~~ n~~ anlamaya çal~~anlar sonunda,
Krönika 's~ n~n c~l~ z bilgileriyle derli toplu bir Türk (Osmanl~ ) imaji
olu~turman~ n olanaks~ z oldu~unu anlad~ 7. Konuya s~k~~ bir biçimde
yakla~acak olursak niyet ve birincil, özgün enformasyona dayanarak Icon 'un
d~~~ nda Türklerin iç i~lerinden lay~ k oldu~unca bilgi sunmaya çal~~ an iki
yap~ t~~ anabiliriz yaln~zca. Bunlar~ n ilki Sebesty€n Tinödi'nin 16. yüzy~l~n ilk
yar~s~ n~ n Osmanl~-~ran sava~lar~n' anlatt~~~~Szuliman cs"£sza'r Kazul basval viadalffircil (Sultan Süleyman 'in Kazul Ba~a [~ran ~aln] ile Mücadelesi
Üzerine) adl~~ destand~ r8. Olas~ l~ kla Budin beylerbeyi Sokullu Mustafa
Pa~a'n~n ya~am~ ndan söz eden ikincisi ne yaz~k ki günümüze gelmemi~tir,
bunu yaln~ zca Istvân Szamosközy'nin k~ sa özetinden tan~yoruz". Asl~nda o
ça~~n Osmanl~ larla neredeyse simbiyotik bir ili~ki içinde ya~ayan Macarlar~ n~ n Venediklilerle ya da Dubrovniklilerle kar~~la~ur~labilecek inan~lmaz
bilgilerini ebedile~ tirmeye ya da yaz~ya dökerek ba~ kalanyla da payla~maya
neden bu denli az bir ilgi gösterdikleri güçlükle anla~~ l~ r. Bu durum Icon 'un
de~erini daha da art~rmaktad~r, çünkü (e~er yaln~ zca bir edebi hammadde
olarak olmu~~olsa bile yine de) öyküsüne bir dizi öyle enformasyon
yerle~tirmi~ tir ki, bunlar ba~ ka yerde bulunmaz ya da yaln~zca de~i~ik
biçimde bulunabilir. A~a~~ da bu tarihsel-edebi verilere ve de~inmelere göz
ataca~~ z ve bunlardan Türk kültür tarihi aç~s~ndan ne ölçüde yararlan~labilece~ini belirlemeyi deneyece~iz. Ama önce yazar~n ki~ili~inden ve
destan~n ortaya ç~ k~~~ na yol açan olaylardan söz etmemiz gerekiyor; çünkü
bunlar~n da ilginç birçok yan~~var.

J6zsef Jankovics, Tinddi török,V•pe. In: Nadasdy Tamas (1498-1562). Tudomanyos
emleküle's: Sar-var, 1998. szeptember 10-11. Sarvar, 1999, 131-139.
8 Sebestyen Tinodi, Krdnika. (Bibliotheca historica.) Yay. Istvan Sugar, önsöz: Ferenc
Szakaly. Budapest, 1984, 413-425.
9 Endre Veress, Musztafa budai basa alma, s a nagy löporrobbanas - Szamosközy Istvan
tortneti feljegyzese. Törte'nelmi Tar 1896, 741-743; Szamosközy'nin metninin yeni bask~s~:
Jozsef Jankovics - Pter Köszeghy - Gza Szentmartoni Szabö (eds.), Regi ~nagyar irodahni
szöveggyiytemuly. II. A 16. szazaci magyar nyelvd fflagi irodal~na. Budapest, 2000, 1041-1042.
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Yazar

Kâ.roly Pekâ~~49. k~ tay~~göz önünde bulundurarak daha önce bilinmeyen
yazar~ n olaylar~ n bir bölümünü gözleriyle gördü~ü ya da kulaklar~yla
duydu~una dikkati çekmi~ ti, yani yap~t~n~~kesinlikle 16. yüzy~lda yazm~~~olmal~yd~ '). 1-5. ve 64-65. k~ talara bakacak olursak yazar~ n gerçekten de Budin'e giden elçilik heyetine kat~lm~~~oldu~u konusunda hiçbir ku~ kumuz olamaz. Hatta bu heyetin sayg~ n bir ki~isi olmal~d~ r ki, önde gelen Budin
Türkleri onunla gizli bilgileri payla~m~~lard~ r. Yak~ n zamanlarda Geza
Szentmârtoni Szabo yazar~ n Kristöf Szattay oldu~unu ve "öyküye kendisini de
katarak yazarl~~~na at~fta bulundu~unu" ileri sürdü". Kristöf Szattay ile ilgili
olarak ne yaz~ k ki hiçbir bilgimiz yok. Bu ad~~ ta~~yan bir ki~iyle Icon'un
d~~~nda yaln~ zca bir tek kaynakta, Ajnâcskö kalesine ba~l~~topraklar~n urbarium 'unda (tahririnde) 1589 y~l~nda kar~~la~~yoruz, bir defas~ nda Christophorus Satay, bir defa da Christophorus Zatthay biçiminde olmak üzere birkaç
köyün payda~~sahibi oldu~u kaydedilmi~ tir". Bundan, ilgili ki~inin en
az~ndan soylu oldu~u ve kesinlikle yaz~~yazmay~~bildi~i varsay~labilir. Ve de
Gömör ya da Kishont ili Zemplen'den, Ung'dan, Ugocsa'dan, yani Homonnai ailesinin yurdundan pek uzak olmad~~~, üstelik urbarium ile destan~n
yaz~ld~~~~tarih aras~nda topu topu iki y~l geçmi~~oldu~u için, Istvân Homonnai'nin hizmetinde bu ayn~~Kristöf Szattay' nin bulundu~u ve onun elçisi olarak fethedilmi~~Macaristan'~n ba~kentine gitti~i konusu hiç de göz ard~~ edilecek bir ~ey de~ildir.
Bu durumda elçiye bir parça daha yakla~m~~~olsak da yazarl~k sorununun
yukar~ daki çözümü bizi tam anlam~ yla rahatlatacak gibi görünmüyor.
Özde~le~tirmenin dayand~~~~tek temel, yazar~ n elçiden tekrar tekrar üçüncü
ki~i olarak söz etmesidir, çünkü o ça~~n destan yazarlar~n~ n kendilerinden
böyle bahsetmesi adetti. Her ne kadar elçiden böyle söz ediyorsa da, kendisinden s~ k s~ k ve vurgulayarak tekil birinci ki~ i olarak söz ediyor ("ennekem",
10 Pekâr, a.g.e. (n. 3.), 375; buna ili~kin k~ ta: "De föemberektül rtettem vala / Budân
titkon naem megmondtâk vala" (Ama önde gelen ki~ilerden bilgi ald~ m / Budin'de bana
gizlice söylemi~lerdir); Szilâdy, a.g.e. (n. 2.), 86. (Bundan sonra yaln~zca k~ talara at~fta
bulunaca~~z ve de yaln~zca Szilâdy'nin yarm~na; bundan ayr~lacak olursak belirtece~iz.)
11 Gza Szabö, Szattay Kristöf. In: Lâszlö Nter (ed.), üj magyar irodalmi lexikon. III.
Budapest, 1994, 1913.
12 Richard Marsina - Michal Ku~ik, Urbare feudâlnych panstiev na Slovensku. I. XVI.
storoie. Bratislava, 1959, 433-439. Gâspâr Zathy (Szattay?) ad~n~~ ta~~yan birisi 1578'de Szabolcs
ili mahkemesinde Mihâly Vârdai'yi temsil etmi~tir: Reki magyar nyelvemMkek. II. Buda, 1840,
293, 295.
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"enteneked", "ertettem vala"). Üstelik alt~nc~~ k~tada elçiye ve kendisine yan
yana yer veriyor ve iki ki~i için birbirinden ayr~~iki ad durumunu kullan~yor:
"Ben iyi biliyorum, Kristöf yolculu~u s~ ras~nda görmü~tü". Bize kal~ rsa bu
çözüm tek ve ayn~~ki~iden çok, iki ayr~~ki~iyi göstermektedir.
Bu gözlem do~al olarak yazar~ n Szatay oldu~unu kesinlikle d~~lamaya
yetmiyor, ama bunu olanaks~z da k~lm~ yor. Öyküyü her kim yazm~~~olursa olsun, t~ pk~~Homonnai'nin pek çok çarp~~ ma= yan~~ s~ra ünlü Szikszö muharebesindeki (1588) kahramanca mücadelesini ebedile~tiren tan~nm~~~György
Tardi gibi Istvân Homonai'nin çevresinden biri olmal~d~r". Icon'un yazar~~
kendisiyle ilgili olarak bu destan~ n alt~nc~~destan~~oldu~unu iddia etti~i için
belki de Tardi'nin kendisini, deneyimli Kalvinci destan yazar~n~~dü~ünmemiz
ve Icon 'un yazarl~~~n~~da ona mal etmemiz tümüyle dayanaks~z olmayacakt~ r.
Destan~ n sonuncu, kad~ n cinsinin tutars~ zl~~~ n~~ kan~ tlayan k~ talar~~derin
Incil, klasik edebiyat ve tarih bilgisine tan~kl~ k eder; bu da bizi Olaszliszka'da
okul yöneticisiyken daha sonra Abaülszantö vaizi ve Abaûj ba~papaz~~
(esperes) Tardi'ye götürür. 16. yüzy~ l tarihi destanlann~ n ço~unlu~unun
ad~n~n Macarca olu~unu göz önünde bulunduracak olursak söz konusu
yapt~n Latince ad~n~n (da?) olmas~~göze çarpar, ki bu da ancak klasik e~itim
görmü~~bir yazar olabilece~ini dü~ünmemize izin verir. Y~ne ayn~~biçimde ilk
(Bârtfa) bask~ n~ n Latince aç~ klamalar sunan kenar notlar~~ da - büyük bir
olas~l~ kla yine yazar~ n kaleminden ç~ km~~t~ r -, e~itim görmü~~bir ki~i
oldu~unu göstermektedir". Burada daha ~imdiden an~~biçimde Osmanl~~
dünyas~n~~çok iyi tan~m~~~olabilece~ini söylemek istiyoruz; çünkü Osmanl~ca
kavramlar~ n kullan~m~~ve Osmanl~ ca sözcüklerle ilgili aç~klamalar~~neredeyse
hiçbir itiraza yer b~ rakmaz.
Öykünün Yaz~ld~~~~Tarih ve Geri Plan~~
Yazar destan~ n konusunu -yukar~da and~~~m~ z- Budin'e giden elçilik
heyeti s~ras~nda tan~m~~t~ r. Metin bunun zaman~~ üzerine pek çok tutamak
noktas~~sunmaktad~ r. Elçilik heyetinin üyeleri daha Ali Pa~a hayattayken, yani
22 ~ubat 1587'den önce (Budin beylerbeyi~~in öldü~ü gün budur) yola ko13 Istvk~~Homonai Drugeth için bk.z.: Bl~dai Ferencz polgari lexicona, II. Pest, 18662, 136138. Historia Szikszoiensis'in yeni yay~m~~RMKT XVI. 11, 331-336, 490-498. Muharebe, Tardi ve
destan~n yaz~l~~m~n geri plan~~için bkz. Andrs Szabö, Az 1588-as szikszöi csata s propagandâja.
Hadt6rt6~ell~n Közl~nyek 112:4 (1999) 851-860.
14 Bunun kesin kan~ t~~Kaszâs'lardan ve pkob Bako— clan söz eden ve onlar hakluda fazla
bilgi sunan kenar notudur, ki bu konu ancak s~rda~~biri taraf~ ndan bilinebilir (5. k~ta). Bunlar~~
a~a~~da ayr~nt~l~~olarak da ele alaca~~z.
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yulmu~ turw. Tarih belirten bir ba~ka olgu ise bayramdan söz edilmesidir; yazar~m~za göre Ali Pa~a ~slam dininin bayran~~ nda yi~itlik oyunlar~~düzenlemi~~
ve buna kendisi de kat~lm~~ ur. Ali Pa~a'n~ n Budin'deki ikinci görevlendirili~ ine iki bayram denk gelir: 994 y~l~n~ n ~evval ay~ n~n 1. günündeki (15
Eylül 1586) ~eker Bayram~~ve Zilhicce ay~n~ n 10. günündeki (22 Kas~ m 1586)
Kurban Bayram~. Metinden elçili~in bu oyunlar~~ görüp görmedi~i aç~ kça
anla~~lm~yor; yaln~z onlar~ n oraya buraya yerle~tirilmi~~gereçleriyle, örne~in
cemal (bir tür kukla) ile kar~~la~t~klar~~kesinlikle söylenebilir. ~u da kesin ki,
elçilik heyeti Ali Pa~a'n~ n ölümünden sonra da Budin'de kalm~~ t~ r, çünkü
yazar~m~z öyküyü bu s~rada derlemi~ tir. Yerel bir önemi olan elçilik heyetinin
aylarca Budin'de bulunmas~~ olas~l~ k d~~~~oldu~u için 1587 y~l~ n~n ~ubat
ay~n~n ikinci yar~s~ nda, Ali Pa~a'n~ n öldü~ü günlerde Osmanl~lar egemenli~indeki Macaristan'~n ba~kentine gelmi~~ve birkaç gün sonra da oradan
ayr~lm~~~oldu~u varsay~labilir.
Elçi gönderilmesinin geri plan~ nda Hatvan Türkleri ve E~ri Macarlar~ n~n vergi ödeyenler için verdi~i mücadele yer al~yordu. Taraflar~ n
payla~ma konular~ ndan biri Heves kasabas~~olmu~tu. Heves'i Osmanl~lar
daha yüzy~l~n ortas~nda fethetmi~ler ve Hatvan beyinin has'~ na eklemi~lerdi,
ama Macar toprak a~alar~ , yani Orszâgh ailesi, derken 1570' ten ba~layarak
Borbâla Orszâgh ve kocas~~Ferenc Török de yine vergi topluyorlard~ w. Mevzilerini sürekli olarak ilerleten Osmanl~lar 1559'da burada bir palanka yapmay~~planlad~lar17, ama sonra bir nedenle bundan vazgeçtiler. 1567'de art~k
bir kez yerle bir edilen Heves dolay~nda 1570% y~llar~ n sonunda çarp~~malar
yeniden alevlendi". Yerel tarih literatürüne göre 1584 dolay~ nda yine de
Osmanl~lar Heves'te palankalar~ n~~yapmay~~ba~arm~~lard~'. w. Ancak bu ne
Osmanl~ , ne de Macar kaynaklar~nca inan~l~ r bir biçimde do~rulanam~yor20.
Ama öyle görünüyor ki bu tarihte Heves'te yine de bir ~eyler olmu~~ol15 "Mikor kül&' BucUra Szattay Krist6fot Ali Passka" (Krist6f Szattay Budin'e Ali Pa~a'ya
gönderildi~inde...; 2. k~ta). Antal G&ay, A' buda/ pasn. &csben, 1841, 12: No. 17. 13: No. 19.
Dezsö Dercs&~yi (ed.), Heves ~negye müemlekei. III. Budapest, 1978, 282.
17 Samu Borovszky (ed.), Heves v-r~negye. Budapest, y. y. 153; Istvki Sugk, Az egri viUjet

vârai. I. Az eg~-i ~ r hiradöja 24 (1992) 30.
18
Sk~dor Takks - Ferenc Eckhardt - Gyula Szekfü (eds.), A t~~~ dai basük magyar nyelvü
levelez.se. L 1553-1589. Budapest, 1915, 192 (kar~. Sugk, a.g.e., [n. 17.], 30.) ve 246.
Imre So6s, Heves megye közsegei 1867-1g. Eger, 1975, 257.
2() Istvk~~Sugk, A török v€gvk-rendszer Eszakkelet-Magyarorszâgon (Heves, Külsö-Szolnok,
Borsod vârmegy€1: s a Jzsâg) . In: Sândor Bod6 - Jolk~~Szabö (eds.), Magyar 6 török vekvürak
1663-1684. (Studia Agriensia, 5.) Eger, 1985, 274; Klk-a Heg-yi, Heves a török forrsokban. In:
Tam~lmânyok Hevesröl. Heves, 2001, 126.
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mal~d~ r. Budin beylerbeyi Sinan Pa~a'n~ n mektuplar~ ndan iki kuzeydo~u
serhat örgütü aras~ nda 1584'te bir çe~it "harp" ç~ kt~~~~anla~~l~yor; y~l~ n
ba~~ nda güçlü Macar birlikleri Szolnok'a sald~ rm~~, yaz~ n da Jâszber6-~y'e;
üstelik E~rili Macar askerleri Hatvan pazar~ n~~da vurmu~-lard~ r21. Osmanl~lar
da cevap vermekte gecikmediler, varsarm~ m~za göre Heves kasabas~ na
yap~lan o sald~r~~bu s~ rada olmu~ tur; bu konuda 13 May~ s 1588 tarihli bir
mektupta ~unlar yaz~l~ : "Büyük Heves varo~unu bundan birkaç y~ l önce (Hatvan beyi?) yak~p rkt~."22 Kasaban~ n Büyük ve Küçük Heves olarak ikiye
bölünmesi genellikle palanka in~as~~ s~ras~nda Osmanl~lar~ n kasaba halk~ n~~
eski yerle~im yerinden koymalar~~ile aç~klamyor. Sorun ise yaln~zca tüm bunlar~n ne zaman oldu~unu bilmememizdir. Yeni kaynaklar bulununcaya dek,
biz kendi ad~m~za 1588 y~l~ na tarihli mektubun Osmanl~lar~ n 1584-1586 dolay~ nda Heves'i yeniden i~gal etmeye kalk~~t~ klarma, ama - olas~l~kla E~rili
Macar askerleri yüzünden - bunu yine ba~aramad~ klarma at~fta bulunabilece~ini dü~ünüyoruz. Ayn~~zamanda kasabaya çok büyük zararlar verdiler,
bu yüzden Istvk~~Homonnai Drugeth, Ungvk'dan Ali Pa~a'ya elçi gönderip
"(Macar) çetelerinden dolay~~Heves'i yak~p y~ kmamas~m" rica etmi~tir (2.
k~ ta).
Bu i~le, bilgilerimize göre o s~ ralar Zempl&I'in (ve 1587'de Ung'un)
kral valisi olan" ve mülkten yana ç~karlar~~da Heves kasabas~na ba~l~~olmayan (Heves ilindeki Gyöngyös'de, Devav'anya'da ve Fegyvernek'te mülki
ç~karlar~~ oldu~u da do~rudur ya24) Homonnai'nin bu i~le neden ilgilendi~i
kafa kar~~t~ran bir sorundur. Bir aç~ klama yaparken Viyana saray~ n~ n 15841588 aras~ nda bölgenin en büyük askeri sayg~ nl~~a sahip Yukar~~Macaristan
(Kassa'daki) ba~komutanl~~~ na ancak geçici olarak Ferdinand Nogarol'u getirmi~~olmas~~ve bu i~leri de ço~unlukla vekillerinin, pek ço~unun yan~~ s~ ra
Balint Prpostvary'nin yapm~~~oldu~unu dikkate almam~z gerekir25. Üstelik
Kristöf Ungna".d öldü~ü için E~ri Kale komutanl~~~~mevkii de bu aylarda
henüz bo~~duruyordu26. Heves'liler ve öteki ilgililer belki de ba~ komutan
yard~ mc~lar~n~~ yeterince a~~ r bulmad~ klar~~için Kuzey Macaristan'~ n
21 Sândor
22

Takâts, Bajyir6 magyarok. Budapest, 1979,
3 125.
Sugâr, Az egri török (n. 17.), 30.
23 Zoltân Fallenbüchl, Magyarorszâg föispânjai 1526-1848. Budapest, 1994, 105, 113.
24 Ferenc Szakâly, Magyar adöztaas a török hödoltsgban. Budapest, 1981, 113-114.
25 Geza Pâlffy, Kerületi es yegvidki fökapitânyok s fökapitâny-helyettesek Magyarorszâgon a 16-17. szâzadban (Minta egy ke'szülö fökapitânyi archontolögiai es —eletrajzi
lexikonbol"). Tört&~elmi Sze~nle 39 (1997) 273.
Jözsef Nagy, Eger törtiv~ete. Budapest, 1978, 116-121.
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yi~itli~iyle ünlü bir ailesinin o~luna ba~vurdular. Bu giri~imlerinin zaten 1;ir
gerekçesi de vard~ ; Homonnai - biyografiye benzeyen, ne yaz~ k ki tarihlendirilmemi~, krall~ k hazinesine (Kammer) yazd~~~~bir mektubunda anlatt~~~~
gibi-, kendisinin bulundurmas~~ gerekenden daha fazla say~da askerleriyle
düzenli olarak çevredeki Osmanl~ larla yap~lan çarp~~malara kat~lm~~~ve s~ k
s~ k E~ri yi~itlerinin yard~m~na da ko~mu~tur27. Elçilik heyetinin gönderilmesi
ayn~~zamanda Homonnai Ailesi'nin trajedisinin çözümüne de yarad~ . Icon 'da
bir an için an~ lan Mihâly Paksi asilzadenin ye~eni idi (Margit adl~~
k~zkarde~inin ve Jöb Paksi'nin o~lu) ve 1583'te Osmanl~lara esir dü~mü~ tü;
yani bu durumda o s~ ralarda Hatvan'da tutsakl~ k ya~am~~ sürdürüyordu".
Homonnai'nin Kammer ba~kan~na yazd~~~~19 Ocak 1587 tarihli mektuptan
Paksi'nin fidyeyi bulabilmek için tüm varl~~~ n~~ rehine yat~ rmas~~gerekti~ini
ö~reniyoruz (Homonnai bu nedenle Kammer'den yard~m istiyordu) 29. Her
ne kadar Homonnai Paksi'nin fidyesinin ödenip kurtuldu~unu yaz~yorsa da
~ubat ay~nda gerçekle~en elçilik heyeti gönderilmesi olay~~ s~ ras~ nda Tisza
nehri ötesinde bu mülk sahibi akraban~ n kurtar~ lmas~~ i~leminin henüz
tümüyle sona ermedi~i imkans~z de~ildir. Böylece Szattay'nin bir öteki ba~~
görevi Hatvan'da ask~da kalm~~~olan sorunlar~~görü~mek olmal~d~ r (fidyenin
son taksitini götürmü~~olabilece~i ya da Paksi'nin kendisi için kasabaya
gitmi~~olabilece~i de dü~ünülebilir).
Yazar yap~t~ n~~kendisi de burada anlat~ lan olaylar konusunda çok ~ey bilen Bâlint Kaszâs'a ithaf etmi~tir: "E~ri'de oturdun, Esirlik de yapt~ n, iyi biliyorum / o yüzden ba~kalar~ na göre bu konuyu daha iyi bilirsin biliyorum"
(64. k~ta). 5. k~ tada "Kaszâslar Jâsz-Apâti'de otururlard~ " diyor, buna yapt~~~~
Latince kenar notunda ise öbür Kaszâs'a Jânos dendi~ini. Hatvan sanca~~n~ n
çarp~~malarla yak~ l~ p y~ k~ lm~~~bölgelerinde (bu arada Jâszsâg'da da)
Kaszâslar~~ba~ka kaynaklar da anar. Bu ad~~ta~~yan ilk ki~iler (Iânos Kaszâs ve
Pâl ve ikincinin o~lu Albert) sanca~~n 1546 y~l~~defterinde Hatvan'daki Kis
sokak.' mahallesi oturanlar~~olarak yer al~ rlar30. Hatvan sanca~~n~ n 1570 y~l~~
tahrir defterinde de yine Pâl Kaszâs ve o~lu Albert, ayr~ca Dijânos Kaszâs ve
27 Magyar Orszâgos Ley-eltâr (Macar Milli Arsivi, bundan sonra MOL) P108 Esterhâzy
csalâd hercegi aganak leve'ltara, Rep. 46. Fasc. A No. 9.
28 Ivan Nagy, Magyarorszag csaladai czimerekkel es nemzekrendi tablakkal. IX. Pest, 1862,
15, 18; kars. &~clal Ferencz polgari lexicona, III. 23.
29 MOL E41 Litterae ad camaram exaratae, 1587. No. 2.
3() Lajos Fekete, A hatvani szandzsak 1550. evi ackiösszefrasa. Jaszbere'ny, 1968, 12. Defterin
tarihi için bkz.: Gusztiv Bayerle, A hatvani szandzsak ad6összeirasa 1570-b_l. Defter[-i] mufassalHatvan. Hatvan, 1998, 9 (Ferenc Szakalyin önsözü).
i
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karde~i Gergely, Hatvan sakini olarak kaydedilmektedir". Jâszsâg'da da
Kaszâslar ya~~yordu, Osmanl~~vergi memurlar~~1579'da deftere Mâ't Kaszâs
ile o~lunu geçirmi~lerdir". ~lk Jâszapâti'li Kaszâs ile yine bu defterde
kar~~la~~yoruz: köyün kaptan~~o tarihte Gergely Kaszâs'd133. 1579'da ve 1590'11
y~llar~n ba~~nda bu ünvan' Imre Kaszâs ta~~yordu, yani yakla~~k on be~~y~l boyunca kesintisiz görevinde kalm~~~olmas~~da imkâns~z de~il" An~lan yerlerin
ayn~~ad~~ta~~yan aileleri geni~~bir sülalenin üyeleri mi idi, bu belli de~ildir.
Kaptanl~k mevkiinin sahipli~i ise Jiszapâti'li Kaszâs'lar~n Jâszkun bölgesinin
önde gelen ki~ileri oldu~unu, "armal~" ya da "sadakl~" soylular aras~nda yer
ald~~~n~~ve Jâsz özerk toplulu~unun yöneticileri (ba~lang~çta boy beyleri,
daha sonra yarg~çlar~~ve vergi toplay~c~lar') ve en büyük mülk sahipleri olduklar~n~~gösterir". Y~ll~k, birlikte ödenen götürü vergi (kesim) kar~~l~~~nda
Osmanl~lar yine Jâ.szsâg ve Kunsâg kapit;~"1 (komutan)lar~n~~yönetimin temsilcileri say~yorlard~ . Genelde soylulann vergi muafiyetlerini kabul etmedikleri halde, onlar~~vergi veren reaya aras~nda göstermiyorlard~3(l. Di~er taraftan, kendilerine ba~l~~olanlar~n da defterlerde seyrek olarak kar~~m~za
ç~kmas~~kaptanlann etkisinin kesin i~aretidir. Bu yüzden Bâlint ve Jânos
Kaszâs'~n ad~n~~defterlerde bo~~yere aranz, oysa Dszapâti'de oturduklar~~
do~rulanabilir. Gerçekten de Kral Rudolf un 1580'de Bâlint, Imre ve Jânos
Kaszâs'a (art~k tam bir) soyluluk ba~~~lad~~~~ve Jâköhalma ve /•1"gyszâllâs
köylerini onlara tevcih etti~i ve Szentandrâs mülkünün onlara ait oldu~unu
da peki~tirdi~i belgelerinde onlardan Jâszapâtfli olarak söz edilmektedir".
Bâlint Kaszâs 1586 y~l~~ rseldijvi~. • gümrük kay~ tlar~nda köprüden 50 hayvan
geçirdi~i zaman yine Jâszapâti sakini olarak gösterilmi~tir". Destan yaBayerle, a.g.e., 21.
a.g.e., 84.
«33 Bayerle, a.g.e., 95.
3 1.1nos Botka, Latin es magyar nyelvil forrasok a Jaszsag XVI-XVII. szazadi törtenetöhez.
Szolnok Megyei Ler&tiri Füzetek 11 (1988) 229, ve ~stanbul, Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi, Tapu
Defterleri 823, 53.
33 Kapidnylar "sadak paras~" denen bir para öderlerdi, ama ayr~ca ortak harcamalardan
muaf tutulurlard~. Istvan Gyarfas, A fisz-kunok törtnete. IV. Budapest. 1885, 43. 58.
33 Kar~. Ferenc Szakaly, Magyar int&~nnyek a tiira lu6dolts.4gban. Budapest, 1997, 80-82.
37 MOL A57 Libri Regii, cild 4. 219-220. Balint Kaszas bir ara Borsöhalma'da da bir mülk
parças~~edinmi~tir. Ad~~s~ralanan mülklerle ilgili haklar~~E~ri Piskoposu ve vekili Istvan Radecz
taraf~ndan pek çok kez berkitilmi~tir; buna büyük bir ihtiyaç da vard~. çünkü ayn~~millkler kral
taraf~ndan Imre, Albert ve Janos Kapitany'a da tevcih olunmu~tur ve sonunda 1599 y~hnda bu
mülkleri payla~mak konusunda anla~~ncaya dek mahkemele~mi~lerdir; kar~. Gyarfas. a.g.e., 175.
:4 8 Gyula Kocsis, Szolnok megyei települösek allatkereskedelme ös "szekerezöse" a XVI.
szazad masodik felöben. Zounuk. A Szolnok Megyei Le~tVdr 6-köny~r 1 (1986) 42.
32 Bayerle.
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zar~m~za göre Bâlint ve Jânos atç~l~ kla da u~ra~~ yordu. Bâlint Kaszâs'~n Osmanl~~egemenli~i alt~ndaki Macaristan'~ n bu bölgesiyle Krall~ k Macaristan'~~
aras~ ndaki hayvan, deri ve kuma~~ticaretinin en büyük arac~~ tüccar~~
Gyöngyös'lü Balâzs deW< ile ticari bir ili~kisi vard~ . Jâszapâti'li Mârton Bana
gibi Kaszâs'~n da Balâzs deâk'~n s~~~ r nakliyecisi ya da hayvan yeti~ tiricisi olarak çal~~m~~~olabilece~i de göz ard~~edilemez. Onlar~~ birbirine ne ba~larsa
. 1592 y~l~ nda
ba~las~n, ili~ kileri herhangi bir nedenle bozuldu ve Balâzs deWc
yüzünden
yirmi üç kez
defterine Bâlint Kaszâs ile sürmekte olan davas~~
E~ri'ye gitmek zorunda kald~~~n~~yazd~". Yukar~da söylenenlere dayanarak
Jâszapâti'li Kaszâ.s'larda fetih döneminin en karakteristik tiplerinden birini
görüyoruz: canlanan tar~ msal talep dolay~s~yla kendisini s~~~r (ayr~ca at ve
koyun) yeti~tiricili~ine ve k~smen de hayvan ticaretine tümüyle adayan köykasaba sakini ve küçük soylu tipini. Yazar~m~z taraf~ndan kenar notunda "yetenekli Heves sakini" (civis) ve "at yeti~tiricisi" diye ad~yla an~lan Jâkob Bakö
da ayn~~kategoriye dahil olmal~d~r`1°. Bakö'lar Jâszapâti'de de yerle~mi~~olduklar~~ için, hatta 1579'da köyün yarg~c~~onlardan ç~kt~~~~için4° iki sülale
aras~nda ortak al~~veri~~ya da ticari ili~kinin oldu~u da dü~ünülebilir. Belli ki
yazar~m~z~ n onlardan çevrenin yetenekli giri~imcileri diye anmas~~bir rastlant~~de~il, Heves'e (ve belki de Jâszapâti'ye) yap~lan sald~ r~lar en çok onlara
zarar vermi~~olmal~~ve bunun sonucunda da at yeti~tiricili~inden vazgeçmi~~
oldular12. Demek oluyor ki bu durumda 1587 y~l~ nda Budin'e elçilik heyeti
gönderilmesi konusunda Kaszâs'lar~ n ve Bakö'lar~ n ellerinden geleni

39 Ferenc Szakâly, Balâzs dek gyöngyösi kereskedö üzleti könyvei (Adalltok a hödoltsâgi
terület kereskedelmi kapcsolatainak tört6netez a XVI. szâzad ~n). Ag~irtört•ned Sze~nle
1972/3-4, 374; Mârton Bana hakk~ nda bkz. a.g.e., 375-376; kar~. Kocsis, a.g.e., 42.
Jâkob (yani Jakab) Bakö ad~~ilk kez Hatvan sanca~~mn 1546 y~l~~kay~ tlar~nda Gergely
Bakö'nun bekar o~lu olarak görülüyor (Fekete, a.g.e., 48; Hegyi, a.g.e., 113). 1559'den önce
evlenmi~& (Hegyi, a.g.y.), ve bundan sonra babas~yla birlikte 1562'de ve 1570'de de Heves'in
vergi ödeyenlerinin kay~ tlar~nda yer al~r (Bayerle, a.g.e., 101; Hegyi, a.g.e., 117, 119). Heves'in
'
vergisi kay~tlar~ n~n 1549 ve 1577 y~l~ na ait olan~~Gergely Bakö'nun, 1582 y~l~na ait
ondal~ k ( <i~tir)
olan~~ise Jâkob'un kayd~n~~tutmu~tur (Hegyi, a.g.y.).
II 1570-ben Balâzs Bal:6 ve Pâl Baka (Bayerle, a.g.e., 83-84); Balâzs Bakö 1579'da
Jâszapâti'nin yarg~c~d~r (Botka, a.g.e., 229.)
12 "Jâkob Bakö'nun evi harap oldu~undan / Atlar~~ suvarmaktan b~kular / Çarp~~malar
yüzünden s~ k s~ k üzüldüler" (5. k~ ta). Gyula Kocsis'in Szolnok ili ve Jâszsâg'~ n hayvan
ihracat~nda 1586'da atlar~ n görülmemesi& belirlemesi gözle görülür bir biçimde bu durumla
uyu~maktad~ r (Szolnok megyei, 32-33.). Heves'in hayvan nakletmesiyle ilgili olarak ayr. bkz
Gyula Kâldy-Nagy, Hark•s-szedök es ~n'fik. Török vilâg a XVL szzacli Magyarorszâgon. (Körösi
Csoma Kiskönyvtâr, 9.) Budapest, 1970, 125.
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yapt~ klarma inanmam~z için y~~~ nla nedenimiz var ve öyküye de adlar~yla
ki~isel olarak tan~mamn ötesinde bu yüzden girmi~lerdir43.
Bunlardan sonra yaln~zca destan~n yaz~ld~~~~tarihi belirlememiz gerekiyor. Yazar son k~tada aç~kça, yazmaya yolculuk s~ras~nda ba~lad~~~ n~~ ve bir
sonraki durakta, (Sâtoralja)üjhely'de bitirdi~ini söylüyor. Bizim edindi~imiz
izlenime göre bu eve (UngvOr'a) dönü~~yolunda, henüz canl~~ Budin
ya~ant~larm~ n etkisi alundayken olmu~~olabilir. Çerçeveli-öykü yap~s~, yani
öyküyü Budin'e gidi~le ba~latmas~~ve dönü~le kapatmas~~ bunun i~aretidir. Bu
yüzden biz kendi pay~m~za ad~~bilinmeyen yazar~n Ali Pa~a'n~ n evlili~inden
söz eden destan~n~~1587 y~l~~ ~ubat ay~~sonunda ya da Mart ay~~ba~~nda yazm~~~
oldu~unu dü~ünüyoruz ve bu ki~i ya Homonnai'nin güvenilir adam~~Kristöf
Szattay'dir ya da belki de - ki biz daha çok bundan yanay~z -, György Tardi'dir.
~con' un Türk Tarihiyle ilgili Velileri
1. K~lavuz Veli. Üçüncü k~tada Szattay Budin'e giderken Jâszber&ly'de
"...arma~an olarak / güzel m~zra~-'~ n~~K~lavuz Veli'ye verdi": / Veli ona dostluk sözü verir / Szattay de emrine amade oldu~unu söyler". Her ne kadar
k~lavuzun ziyareti ve kar~~l~ kl~~ arma~anlar (arma~anlardan buras~yla ilgili
Latince kenar notu ileri sürmektedir bunu) tüm öykü aç~s~ndan yaln~zca bir
yan epizoddur, o ça~~n serhat ko~ullar~~ üzerine bilgilerimiz dü~ünülecek
olursa yazar~m~z~n bu konuya yönelmesi, buna önem vermesi bir rastlant~~
de~ildir. Zaten k~lavuzlar serhat sava~lar~n~n en önemli ki~ileri aras~ndayd~.
Yollar~, patikalar~~ve gizli geçit yerlerini bilenler onlard~ , "bu yüzden lulavuz
ya~ma... s~ras~nda t~pk~~çarp~~may~~yöneten komutan... gibi vazgeçilmez bir
insand~. K~lavuz olmaks~z~n da ne Macar ne de Osmanl~~çetesi yola ç~ kmazd~.
Ve her iki taraf da ne kadar çok, ne kadar iyi k~lavuzu varsa, ötekinin üzerine
o kadar çok kazanma umuduyla giderdi. Buna kar~~l~k k~lavuzlarm beceriksizli~i ço~u zaman en iyi biçimde haz~rlanm~~~plan~~bile bo~a ç~kar~rd~" - diye

43 Bâlint Kaszüs'~n destanda sözü geçen ve E~ri'de bulundu~u günler ve tutsakl~~~~
konusunda hiçbir bilgimiz olmamas~na kar~~n, 1587 y~l~~sonras~~ya~am~~üzerine ~u malumat var:
1596'da E~ri'de askerlik yapar ve savunmas~na kat~l~r; cesurca davrand~~~~için vali Istvân
Fejörkövy Heves ilindeki (Jâsz)Szentanchis mezras~n~~ona verir (yani onun tasarruf hakk~n~~bir
kez daha onaylar) - burada yaln~zca 32 sert çiftli~i kurabilmek ko~uluyla. Kocsis- a.g.e. (n. 38),
31.
44 OSzK'~n nüshalar~ndan birinde (1618/i): "Kalauz Velinek ada kopiat" (K~lavuz Veli'ye
m~zrak verdi).
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yaz~yor konuyu en iyi bilen Sândor Takâts17. ~ki taraf da birbirlerinin
k~lavuzlar~m iyi tan~r ve ac~mas~zca kovu~tururdu. 1581 y~l~na ait bir krall~ k
ferman~~ öldürülen her Osmanl~~ k~ lavuzu ba~~na 24-30 Forint ödül
koymu~tu". Ama bu pek seyrek gerçekle~ti~i için, üstelik öldürülenin yerine
k~sa sürede bir ba~kas~~geçti~i için savunmay~~yönlendirenler ünlü, becerikli
ya da etkisi çok olan k~lavuzlarla iyi geçinmeye önem verdiler. Daha 1579'da
Heves serhatlerinde ortaya ç~ kan Jaszber&~y'li Veli de bu tür bir "yol
gösterici" olmal~d~ r. Bu y~l~ n 3 Ekim'inde Budin pa~as~~Prens Ernest'e bir
mektup yazar ve E~ri'ye do~ru ilerleyen ve E~ri'liler taraf~ ndan tuza~a
dü~ürülen Osmanl~~ya~mac~~ birli~inin o taraflarda kötü bir niyetle dolanmad~~~ n~~belirtir: "K~lavuz Veli önderli~inde at s~rt~ nda E~ri'ye gidenlerin
hiçbir ba~ka niyetleri yoktu, yaln~zca yiyecek için Heves'e gidiyorlard~ ,
E~ri'liler o taraflardayd~lar ve bask~n düzenlediler ve onlar~~yenip kimisinin
kellesini uçurdular, kimisini ise al~p götürdüler; oysa bunlar kendilerinin
Hatvan Beyi'nin emriyle ve Voyvoda'n~ n iradesiyle oraya gittiklerini
söyleyebilirlerdi... "". Demek, Veli'nin ilk "yol göstericili~i" pek ba~ar~l~~olmam~~~ve herhangi bir biçimde bu serüvenden can~ n~~ kurtarm~~ ur ve hikayemiz s~ ras~nda en az~ndan sekiz y~ld~ r o taraflarda hizmet veriyordu. ~uras~~
da kesin say~labilir ki, 1579'da oldu~u gibi daha sonraki y~llarda da s~ k s~ k
oralar~ n sahibi olan Hatvan sanca~~~beyi için gelir elde etmek, taksit toplamak ya da yiyecek sa~lamak için Heves'te ve Jaszsâg'da dola~m~~t~ r. Bu durumda da kasaban~n yukarda an~lan s~ k~~urma olaylar~ nda onun da
do~rudan rolü oldu~unu hakl~~olarak varsayabiliriz. Yani Szattay'ye e~er Heves'e destek aramak istiyorsa K~lavuz Veli'nin iyi niyetini sat~ n almas~~tavsiye
edilmi~~olmal~d~r ve yazar~m~za göre de dostça bulu~ma ve m~zrak arma~an~~
da buna yarayacaku.
2. Ali Pa~a ve Budin Dolay~ndaki Spor Oyunlar~. Kalayl~koz Ali Pa~a'n~n
faaliyeti üzerine Sândor Takâts (pek çok kayna~~n yan~~s~ra Icodu da kullanarak) ayr~nt~l~~bilgiler sunuyor; bu yüzden biz onun ya~am~n~ n Takâts taraf~ ndan bilinmeyen ya da yeterince vurgulanmam~~~baz~~ bölümüne
de~inece~iz". Istanbul'a do~ru yola ç~km~~~olan imparatorluk elçisi Paul Eit-

45 Sândor Takâts, A kalauzok s 1(6:nek a török yilâgban. In: Ayn~~yazar, Rajzok a török
~iMgbol. II. Budapest, 1915, 138.
A.g.e., 147.
47 A budai basâk magyar nyelvii 1evelez6e, 192: No. 173.
48 Sândor Takâts, Vezir Kalajkiloz Ali basa. In: Ayn~~yazar, A török hödolts4- koriböJ. y. ve
y. y. 153-179.
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zing'in iço~lan~~Wolf Andreas Steinach 1583'te Budin'e ula~uklar~nda yolculuk günlü~üne "boylu boslu ve sayg~n Ali Pa~a'n~n" H~rvat as~ll~~oldu~u bilgisini ekledi49. Venedik'in ~stanbul elçisi Gianfrancesco Morosini iki y~l sonra
kaleme ald~~~~kapan~~~raporunda Ali'nin "~slav" kökenli oldu~unu yazm~~t~r
ve bu aç~klama en az~ndan Steinach'~n verdi~i bilgiyle çeli~me-mektedir.
Ayr~ca Morosini'ye yaln~zca bu bilgiyi de~il, Ali Pa~a'n~n k~sa, ama tam bir
kariyer ve karakter çizimini de borçluyuz; bu bilgiler tarihimizin sisler
ard~ndaki pek çok noktas~n~~ve ba~lant~lar~n~~ayd~nlauyor.
~lkin Ali Pa~a'n~n kariyerinin ba~lang~c~na yeni bir ~~~k getiren bölümü
al~nulayal~m: "Yedinci (vezir) Ali Pa~a a~a~~~yukar~~ k~rk ya~lar~nda, ~slav
kökenli, güçlü kuvvetli bir yap~s~~olan bir adam. (Sokollu) Mehmed Pa~a'n~ n
kölesi idi, pa~a bu yak~~~kl~~genci sakal~~bitinceye dek saray~nda tutacak olan
Padi~ah'a arma~an etti. O zaman yine ayn~~ pa~a oradan ça~nigir (cesimir)
olarak ç~kmas~na yard~m etti. Ama bu rütbe Bab~ali'nin (gelecekteki) vezirlerinin saraydan ç~karken genellikle yükseltildi~i ölçüde seçkin bir rütbe
de~ildi... (Alt~nc~~vezir) Cafer Pa~a'n~ n tam tersi bir karaktere sahip;
al~~kanl~klar~na bak~ld~~~nda yukar~lara urmanm~~~bir köylüye benziyor, çok
kibirli, herkes onu deli say~yor... Gösteri~~yapmakta çok ba~ar~l~~olmas~na
kar~~n onu de~erli bir insan saym~yorlar. Her ~eyi biraraya getirecek olursak
y~llarca Budin'in valisi idi, Macaristan'~n s~n~r bölgelerinde bu mevkiye herhangi bir leke dü~ürmeksizin bulundu."5°. E~er buna 1580 y~l~nda beylerbeyli~ine atanmadan önce sarayda mir-i alem mevkiinde bulundu~unu eklersek", Ali Pa~a'n~n hiç de farkl~~olmayan yazg~s~~önümüze serilir. 1540'11
y~llar~n ortas~nda H~rvatistan'da bir yerde do~mu~~olmal~d~r, çocukken ya da
yeni yetrneyken dev~irilmi~~ve Sokollu Mehmed Pa~a'n~n kulu olmu~tur. E~er
1580% y~ llarda Vâc'ta mukataa emini olan Osman'~ n, Ali'nin karde~i
oldu~unu söyleyen Sk~ dor Takks'a inanacak olursak bu durumda iki karde~~
birlikte dev~irilmi~~olmal~d~r52. Ali'nin d~~~görünü~ünün çok ~ey vaat etti~i
ku~kusuzdur, çünkü Osmanl~~ileri gelenleri hükümdarlar~na en yak~~~kl~~
kölelerini arma~an ederlerdi. Saray okulu y~llar~~sona erince eski sahibi yine
araya girmi~~ve himayedar~~saray~n ça~nigirleri aras~nda devlet adam~~olarak
Lajos Tardy, Rtsgi hirdnk a ~lMgban. Budapest, 1979, 125.
Eugenio Albri, Le relazioni degli ambasciatori vened al senato il secolo dicemosesto.
III/III. F~renze, 1855, 291-292.
51 M. Tayyib Gökbilgin, "Kara Üveys Pa~a'n~n Budin Beylerbeyligi". Tarih Dergisi 2:3-4
(1950-51 [1952]), 31.
52 TalUts, Vezir Kalajkiloz, 169.
19
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kariyerine ba~lam~~t~ r (her ne kadar Morosini bundan küçümseyerek söz
ediyorsa da bu hiç de kötü bir ba~lang~ç say~ lmaz). Bu konumdan güvenilir
ki~ilerin bir mevkii olan mir-i a/em'li~e dek yükselmesi Sokollu'nun ona
daha sonra da tam bir destek verdi~ini gösterir ve bunun sonucu olarak da
Ali 1570'1i y~ llar~ n sonunda imparatorlu~u gerçekten yöneten o kapal~~
çevrenin, "Gerçek Osmanl~lar" çevresinin bir üyesi olmu~tur. Budin valili~ini
Sokollu'nun mensuplar~~ (belki de dul e~i) yard~m~yla sa~lam~~~oldu~u
dü~ünülebilir, çünkü mir-i alemler saray~~ terk ettiklerinde normal durumda
ilkin sancak beyi olurlard~. Ali Pa~a'n~n Budin'de görev yapt~~~~tarih yak~n
zamanlarda Geza W.vid taraf~ndan tam olarak saptanm~~t~r. ~lk atanmas~~ 3
Haziran 1580'de olmu~~ve 29 Eylül 1583'e dek, yani yerine Yusuf ya da öteki
ad~yla Sinan Pa~a geçinceye dek bu mevkide kalm~~t~r. ~kinci kez ona 17 Nisan 1586'da Budin tevcih edilmi~~ve 22 ~ubat 1587'de burada ölmü~tür'''.
Elçi Morosini'nin onun yeteneklerinden ve davran~~lar~ ndan olumsuz
bir biçimde söz etmesi belki de tümüyle temelsiz de~ildir. Ali Pa~a'n~n Antal
Gevay'ye göre "züppe" anlam~na gelen Kalayhkoz lakab~~ da onun tuhaf
al~~kanl~klar~mn bir i~aretidir"'. Peçevi'nin k~sa biyograf~si bu ad~n gerçekten
de kula~a pek ho~~gelmedi~ini sezdiriyor: "Vezir Ali Pa~a: Kalayl~~koz deyü
telkib olunm~~~idi. Ama gayet silah~or ve nümayi~i ve bini~i hub bir vakur kimesne idi.". Buna kar~~l~ k ilginçtir, destan yazar~m~z onu "çok dindar",
"güzel s~k k~z~l sakall~" biri olarak tamm~~ ur (7. k~ta). Tabii bunlar~~belirtirken 1587'de art~ k büyük bir nüfuzu olan destekçilerinin ya~amad~~~n~~göz
önünde bulundurmal~y~z; bu durum daha önceleri alabildi~ine fazla olan
özgüveninin azalmas~ na yol açm~~~olmal~d~ r.
Saray içinde yeti~tirilmesinin bir sonucu olarak Ali Pa~a, imparatorlu~u
yöneten s~n~f~~toplumun alt tabaka y~~mlar~ndan köklü bir biçimde ay~ ran o
kendine özgü kültürün bir temsilcisi olmu~tur. Do~u~tan de~il de, kimi kes53 Gza Dâvid, Török közigazgatas Magyarorszagon. Profesörlük tezi. Budapest, 1995, 213215. Evliya Çelebi'ye göre kentin d~~~ ndaki bir tepedeki mezar~~kutsall~ k kazanm~~t~r: Evliyâ
Çelebi b. Dervi~~Mehemmed Zilli, Evliya Çelebi Seyahatnamesi. VI. Kitap. Topkap~~Saray~~
Kütüphanesi Revan 1457 Numaral~~Yazman~n Transkripsiyonu - Dizini. Haz~rlayanlar Seyit Ali
Kahraman - Yücel Da~l~. ~stanbul, 2002, 154.
5'1 Gevay, a.g.e., 12. Bizim için ~imdilik anlam~~ pek aç~ k olmayan bir sözcilk olan
Kalayl~ koz'u (kalayl~~ art~~ koz) Peçevi Tarihi'nin Macarca çevirisi için haz~rlanan notlar - ilk
sözlük anlam~na uygun olarak-, "Kalaylanm~~~ceviz" diye çeviriyor: Török törtönetirok. III. 15661659. Çeviri ve notlar: Imre Karâcson. Haz~ rlayan ve önsöz: Gyula Szekfü. Budapest, 1916, 87:
not 1.
55 Tarih.i Peçevi. II. ~stanbul, 1283/1866, 28.

Belleten C. LXX, 62

978

PAL FODOR - BALAZS SUDAR - VURAL Y1LDIRIM

kin bak~~h Bat~l~lar~n bu tür insanlar için kulland~~~~deyi~le, "Turc de profesiön" (meslekten Türk) idi. Rütbe bak~ m~ ndan e~it düzeydeki arkada~lar~na onu ba~layan, ayn~~kültür, ayn~~dünya anlay~~~~ve ayn~~adederdi.
Bu üst düzey kast~n üyeleri padi~ah~n inayeti ya da gazab~~gere~i imparatorlu~un hangi kö~esine savrulmu~~olurlarsa olsunlar, yaln~zca ayn~~ ~airleri
okumakla, ayn~~müzi~i dinlemekle ve ayn~~mistik ak~mlard%n ho~lanmakla
kalmaz, ayn~~biçimde e~lenirler ve kutlamalar yaparlard~.
Yani Icon 'un and~~~~ya da bunlara benzer spor oyunlar~n~n ~star~bul'daki
bayram gösterileri konusunda bilgi sunan kay~ tlarda s~ ras~yla kar~~m~za
ç~ kmas~~bir rastlant~~ de~ildir. Osmanl~n~n ba~kentinde (ve ba~ka birkaç
büyük kentte) halka aç~k e~lenceleri (resmi geçit töreni, sirk ya da spor
gösterileri, sava~~manevralar~~ vb.) ço~unlukla ~u nedenlerle düzenlenirdi:
~ehzadelerin sünneti, sultanalar~ n ni~an~~ve nikah~ , padi~ah çocu~unun
do~mas~, askeri bir zafer, ~ehzadelerin derse ba~lamalar~, yabanc~~ülke
elçilerinin kabulü, dini bayramlar, padi~ah~ n cuma namaz~ na gidi~i vb.56.
Bunlar~n tümü içinde en görkemlisi ~ehzadelerin sünneti s~ras~nda yap~lan
~enliklerdi. Bunlar aras~nda da Sultan Murad'~n o~lu Mehmed için 1582'de
düzenletti~i ve 50 günden çok süren -Avrupa'n~n önemli saraylar~ na da davetiyeler gönderilmi~ti-, sünnet ~enlikleri tümünü a~ar". Olaylarla ilgili olarak yaln~zca yaz~l~~kay~tlar de~il, birkaç minyatür kitab~~da vard~ r; bunlar
yard~m~yla Icon 'da s~ralanan oyunlar~~aç~klamay~~deneyebiliriz.
I~imiz en çok Icon 'un ketum bir biçimde ~unlar~~yazd~~~~birincisi konusunda zor: "~enlikte bir cziema yapt~rd~." ~ans~m~z var ki burada geçen Osmanl~ca sözcük düzeltilmi~~ve geni~~bir kenar notu da eklenmi~: "Cziemal
idolum seu Gigas Turci[c]us armatus pro pedibus vivit homhdbus utitur."".
Uzun uzun dü~ündükten sonra buradaki vivit'in olas~l~kla bir matbaa yanl~~'
oldu~u ve vivis'in yerine yaz~ld~~~~sonucuna ula~t~k. Bu durumda da metin
~öyle çevrilebilir: "Cziemal: silah ku~at~lm~~~Türk takliti ya da dev (bir kukla);
ayak olarak insanlar~~kullan~ r (yani insanlar ta~~maktad~ r)". Cziemal
sözcü~-ünde hiç ku~kusuz Arapça kökenli Osmanl~ca camal ya da cemal kelimesini görebiliriz; Meninski'nin sözlü~ü bu konuda ~u bilgileri veriyor:
"giamffl ojuny (günümüz transkripsiyonuyla: camal oyum): Persona, aut fiMetin And, Osmanl~~~enliklerinde Türk Sanatlar~. Ankara, 1982, 12. vb.
Joseph von Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches... IV. 15741623. Pest, 1829, 118-134.
58 Szilkly'nin baslos~nda eksiklikler var, bu yüzden OSzK'n~nkinden al~nt~~yapt~k (I.
1618/i).
51;

57 Ayr~nt~l~~betimi:
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g~~ra aliq~~a ficta ad similitudinem hominis, qua ludunt in bacchanaliis"50.
Yazar~ m~z belli ki buna benzeyen, insan biçimli bir karakter görmü~~olmal~ d~ r, ama tam olarak ne gördü~ünü söylemek güçtür. ~stanbul geçit
törenlerinde ve ~enliklerde pek çok kukla ya da maket dola~t~r~l~rd~. Zanaatkarlar~n 1720 y~l~~yürüyü~ünü tasvir eden minyatürlerde ortalama insan~n iki
ya da üç kat~~figürler vard~ r ve baz~lar~n~n da iki yüzü vard~ r. Onlar~~ya içine
giren insanlarla ya da ipler arac~l~~~yla oynat~rlard~, ama üzerlerinde silah
görülmemektedir'"). ~imdi art~k - yukar~da yapt~~~m~z aç~ klama do~ru oldu~u
ölçüde-, Ali Pa~a'n~n devini de insanlar~n ta~~d~~~~do~rulanm~~~oluyor, ama
e~er silah ku~and~r~lm~~~ise, bunlar~n benzerlerini manevralarda rol oynayan
kuklalarda aramam~z gerekir. 1582 ~enli~inde bir defa iki yüz sipahi ustal~k
gösterisi sunmu~tu. Bu s~ rada H~ristiyan k~l~~~na sokulmu~, ba~~nda Macar
~apkas~~ta~~yan bir kukla getirmi~~ve bir toprak r~~n~na dikmi~lerdi; sipahilerin görevi at s~rt~ndayken ok atarak bunu vurmak ve sonra da k~l~çla
ba~~ ndaki ~apkar uçurmak idi". Sözü edilebilecek bir ba~ka nesnenin hem
resmi ve hem aç~klamas~~var. Sakall~, H~ ristiyan bir erke~i betimleyen maket,
uzat~lm~~~sol elinde yuvarlak, kalkana benzeyen bir nesne tutmaktad~ r, sa~~
eline ise bir kordonun ucundan sarkan içi ta~~dolu çuval tutu~turmu~lard~r.
Bu maket kendi çevresinde dönerdi. Sald~ ran ad~ n~n yapaca~~~i~~karg~s~n~~
kalkan~n ortas~ ndaki çukura olabildi~ince güçlü bir biçimde saplamak ve
böylece de kuklay~~ olabildi~ince çok kez döndürmekti. Ama yan~ndan
geçerken çok dikkat etmesi gerekiyordu, çünkü sarkan çuval korkunç bir
biçimde ensesine inebilirdi02.
Al~nt~lad~~~m~z ko~utluklar aras~ ndan hiçbiri bizim yazar~m~z~n tarif
etti~i makete tam olarak benzemiyor. Muhtemelen kendisinde yürüyü~lerin
dev figürlerinin ve H~ ristiyan k~ l~~~na sokulmu~~manevra kuklalar~ n~ n
özelliklerini birle~tiren bir "hibrid" idi. Ama ~u konuda emin olabiliriz ki,
Budinli Türkler bunu sava~~oyunlar~nda kullan~yorlard~. Demek oluyor ki
Francisci a Mesgnien Meninski, Lexici arabico-persco-turcici. Secundis curis recogniti et
aucti, II. [Wien,1780], 388 (sözcük bu sözlü~ün ilk bask~s~nda yoktur). Kar~. Jules Thöodore
Zenker, Dictionnaire t~~rc-arabe-persane. I. Leipzig, 1866, 365 (Bianchi, yani sonuçta
Meninski'ye dayanarak): "esp•ce de jeu, de cMguisement ou d'imitation de figures humaines".
(3() And, a.g.e., 95. ve No. 46, 130, 138 ve 140 resimler; kar~. Esin At~l, Levni ve Surna~ne.
Bir Osmanl~~~enli~inin Öyküsü. ~stanbul, 1999, 51, 180.
Lubenau'nun betimine göre: And, a.g.e., 129.
62 And, a.g.e., 96-97. ve No. 45 renkli resim. Bu oyun Bat~da da yayg~ nd~, ama orada
Q~~intain ad~~verilen kukla Türk k~l~~~ na ya da Müslüman k~l~~~ na sokulurdu. Son y~llarda
Rönesans~ n~~ya~ayan "Ortaça~~manevralar~ nda" bu gereçler yine görülebilmektedir (örne~in
Sümeg kalesinde).
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Icon yard~ m~yla bu tür yard~mc~~araçlara Osmanl~lar~n cemaI ad~ n~~verdikleri
saptanabilir. Osmanl~~kaynaklar~ nda sözcü~ün bu biçimde kullan~l~~~ n~ n
izine rastlamad~~~ m~ z için Icon sa~lam bir kayna~a dönü~mü~~oluyor.
~kinci oyunla ilgili olarak tarihi destanda ~unlar~~okuyoruz: "... Eski-Budin (Öbuda) taraf~nda / Yere a~açtan uzun bir direk diktirdi / Tepesine bir
dü~me kondurdu / At s~ rt~nda bunu vururlard~~meydanda" (8. k~ ta). Kente
giden öteki yollar~ n boyunda, Budaörs ve Budakeszi taraflar~ nda benzeri hedefler diktirmi~ti, bunlar~ n birinin üstünde elçilik heyetinin geçti~i s~rada
hala saplanm~~~bir ok görülüyordu (9. k~ ta)"3. Dörtnala ko~an atl~~okçular
Osmanl~~bayramlar~ mn en s~ k görülen oyunculanyd~ , örne~in 1582'de neredeyse her gün bir gösteri sunuyorlard~ . Kimi zaman tahta levhalara, kimi zaman insan biçimindeki kuklalara, kimi zaman önlerinde sürüklenen
yüzüklere ya da halkalara, kimi zaman atlar~n~ n nallar~ na ni~an al~yorlard~ ,
ama en s~ k görüleni uzun bir s~ r~~~ n ucuna yerle~tirilmi~~alt~n bir küreye
ni~an almakt~ . Bir görgü tan~~~~11 Haziran 1582'de günlü~üne ~unlar~~
yazm~~t~: "Ö~le üzeri 100 kadar atl~~tüylü giysileriyle, Hipodromun ortas~na
dikilmi~~çok uzun bir dire~in ucundaki alt~n topa at~~~gösterileri yapular""4.
Ça~da~~bir minyatür de II. Sultan Murad'~~(1421-1451) böyle bir gösteri
s~ ras~ nda göstermektedir ve bu da 16. yüzy~ l Osmanl~lar~mn e~lence olarak
topa ni~ an almakla çok eski bir gelene~i izlemi~~olduklar~~ sonucuna
ula~mam~ za izin veriyor"5 . Tüm bunlara dayanarak Ali Pa~ a'n~n ve
süvarilarinin Budin dolay~ nda tam da bu oyunda büyük bir gayretle kendilerini denemi~~olduklar~~konusunda hiçbir ku~ kumuz kalmaz.
Icon son olarak ~u spordan söz ediyor: Ali Pa~a'n~ n buyru~uyla çamdan
uzun bir dire~in tepesine gümü~~bir kupa yerle~ tirildi, buraya kadar
t~ rmanabilen kupay~~ alma hakk~ na sahipti (10. k~ ta)". Dire~e t~rmanmak
Osmanl~~ ~enliklerinin programlar~ n~ n sürekli ve çok s~ k yinelenen bir
gösterisiydi. Kupay~~alma yar~~~m çok seviyorlard~, ama urmanman~n daha
Takâts da bu ~iirleri al~nt~llyor (Vezir Kalajkiloz, 156).
Tülay Reyhan'', ~ngiliz Gezginlerine Göre XVI. Yüzy~lda Istanbul'da Hayat (1582-1599).
Ankara, 1983, 55; kar~. And, a.g.e., 53. ve Nurhan Atasoy, 1582 Surname-i Hümayun. Dü~ün
Kitab~. ~stanbul, 1997, özellikle 42-43. Kr~. Gisela Prochâzka-Eisl, Das Sürn ~ne-i-i H~lmyün. Die
Wiener Handschrift in Transkription, mit Kommentar und Indices versehen. Istanbul, 1995.
65 Klâra Hegyi - Vera Zimânyi, Az oszmân birodalom Euröpa.ban. Budapest, 1986, No. 39
renkli resim. Bu spor olaylar~~kabak at~~lar~~(kabak yar~~lar~, kabak okculu~u) denen oyuna çok
benzemektedir, belki kökenlerini de bu sonuncuda aramal~pz; bunun için bkz. Ünsal Yücel,
Türk Okçulu~u. Ankara, 1999, 37-43.
66 Kar~. Takâts, a.g.e., 156.
63
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ba~ka pek çok biçimi de modayd~. Örne~in 1530'da ve 1582'de can~~ isteyen
hem düz, hem de ya~l~~ dire~e t~ rmanabiliyordu. At Meydan~ 'nda bulunan
M~s~ r'dan gelme granit sütuna, yani Dikili Ta~'a t~ rmanmay~~deneyenler de
ç~ k~yordu s~ k s~k. Kimi zaman kay~~~ya da ip gibi yard~mc~~araçlar da kullanabiliyorlard~. Bu gösterilerde s~k s~k kaza da oluyordu67.
Burada Icon 'un Ali Pa~a'n~ n kendisini, adamlar~n~~ve konuklar~ n~~nas~l
e~lendirdi~i konusunda ayr~nt~l~~bilgi vermedi~ini ekleyelim. At yar~~lar~~
düzenledi~i besbelli, çünkü buna Icon da bir yar~m cümleyle de~iniyor ("iyi
bir at yan~gslyd~", 7. k~ ta)68. 1583 y~l~ nda ~ehre yollar~~ dü~en Habsburg
elçilik heyetini ise "iki Türk'ün gerili ipin üzerinde insan~~hayrete dü~üren
denge gösterileri" ile memnun etmi~ti"9. Ustal~ klar~n~~ t~pk~~ herhangi bir
~stanbul ~enli~inde sergiler gibiydiler.
Osmanl~~egemenli~indeki Macaristan'~~kültürel-dü~ünsel performans~na
bakarak imparatorlu~un kenar bölgesi, "geri kalm~~ " eyaleti olarak
de~erlendirmek adettir. Bu pek çok aç~ dan yerinde bir de~erlendirmedir,
ama Icon 'un az önce çözümledi~-imiz verilen merkezde yeti~mi~~ve oradan
buraya gelmi~~olan yüksek rütbeli askerlerin ve bürokratlar~ n ba~kentte
edindikleri kültürü ya da onun kimi ö~elerini yanlar~ nda getirdiklerine ve
buradaki faaliyetleri s~ras~ nda onun normlar~na göre ya~amaya çal~~t~klar~na
dikkatimizi çekiyor. Böylece y~~~ nlar~~etkileyecek ölçüde olmasa bile yine de
Buda'y~, Temesvâr(Teme~var)'~~ve daha birkaç yerle~imi merkezi ~stanbul
olan kültür çevresine ba~lam~~lard~. Ba~kent, sa~a sola savrulmu~~ileri gelenler arac~l~~~yla, imparatorlu~un en uzak kö~esine bile hanedan ve kullar~ n~n
özde~li~inin en önemli ö~elerinden birini olu~ turan kültürel örnekleri
yans~tabiliyordu. ~~te bu yüzden ~stanbul ile kimi yerel merkezler aras~ndaki
ba~lar ne denli zay~ f olursa olsun, yine de yönetimin üst düzeyinde Osmanl~~
~mparatorlu~u'na nispeten organik bir çehre vermek için yetiyordu. Bu anlamda Budin t~pk~~Ba~dat ya da Kahire gibi Osmanl~~dünyas~ n~n organik bir
parças~yd~.
3. Sadrazam Sokollu Mehmed Pa~a'n~n Ölümü. E~er beklenmedik bir
anda patronu, Osmanl~~devletinin en sayg~ n politikac~s~~ölmeseydi, Ali Pa~a
belki de Esma Han ile hiç evlenmeyecek ve ya~am~~da böyle trajik bir

87 And,

a.g.e., 46, 140; kar~. No. 65 renkli resim ve At~l, a.g.e., 174.
~stanbul at yar~~lar~: And, a.g.e., No. 18-19. resim.
Tardy, 12ki hirünk, 125.
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biçimde sona ermeyecekti70. Sokollu Mehmed Pa~a sadrazaml~~a 1565'te
geçti ve y~llar sonra öyle bir ki~isel güç edindi ki, böylesi Osmanl~~ tarihinde
pek nadiren görülmü~tü. Akrabas~~ve kendisine büyük sayg~~ duyan tarihçi
Peçevi ~brahim Efendi onunla ilgili olarak ~unlar~~ yaz~yor: "Merhum ve
magfurun-leh Sultan Süleyman'a iki y~l mikdar~~[1565-1566], ve sekiz y~ldan
ziyadece Sultan Selim'e [1566-1574] ve alt~~y~l mikdar~~dahi Sultan Murad'a
[15744579] vezir-i azam olub Sultan Selim asr~nda hod padi~ah-i manevi idi.
Vüzeradan birine müyesser olmayan istiklal ile imtiyaz bulm~~dur."71 .
Ancak ya~am~n~n son y~llar~nda bu e~siz gücüyle bile kendisine kar~~~
örgütlenmi~~olan fraksiyonun çevirdi~i dolaplara ve ac~mas~z sald~r~lar~na
kar~~~koyamad~n. Güvendi~i adamlar~n~~ s~rayla yerinden oynatular ya da
idam ettiler; hükümdar~ n kendisinin de onunla ili~kisini kesmeye
haz~ rland~~~n~n pek çok belirtisi vard~. Ama buna gerek kalmad~, 12 Ekim
1579'da ö~leden sonra bir divan toplant~s~nda bir arzuhalc~~ sadrazam~~
hançerledi ve ald~~~~bu a~~r yara sonucu o ak~am öldü. Daha sonra pek çok
ki~i bu suikastta Sultan Murad'~ n da parma~~~oldu~unu dü~ündü. Peçevi'ye
göre hükümdar -tahta ç~kt~~~~s~ rada bir konuda incindi~i için-, gerçekten de
sadrazama kar~~~öfke duyuyordu, ama bir neden olmaks~z~ n onun kan~ n~~
dökecek kadar hiç alçalmam~~n". Osmanl~~tarih yazarlar~~katilin ki~ili~i ve
onu buna yönelten nedenler konusunda çe~itli dü~ünceler ileri sürüyorlar.
Kimileri bu ki~inin, t~mar~~al~nd~~~~ya da azaluld~~~~için Sokollu'dan böyle intikam alan bir "alçak hani'!" sipahi oldu~unu yaz~yor. Di~erleri sadrazamdan
sürekli olarak ba~~~lar alan bir "sarho~" oldu~unu belirtiyor, ço~u ise bu
ki~inin Bosnal~~ biri oldu~unu ekliyor. Bundan yola ç~ kan modern ara~t~ r-

" Destamn "Azma Zultâ.n"~n~n ad~~Osmanl~~kaynaklar~nda elif, si~~, mim, ye, hi, elif, nun
harfleriyle yaz~l~yor ve bunu de~i~ik ara~t~rmac~lar ~smihan ya da Esmahan diye okuyorlar.
Ilginçtir, 1586 y~l~ na ait bir ar~iv kayna~~nda ilk elif ~nedda ile yaz~l~, ki katibin de bu ad~~Asma
Han diye telaffuz etti~inin bir göstergesi olabilir (~stanbul, Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi, D. 135M,
40821, 2). Buna ra~men biz de Türkçede yerle~mi~~Esma Han ve Esma Han Sultan biçimini
tercih ettik.
71 Tarih-i Peçevi, I. ~stanbul, 1281/1864, 25. Sokollu Memed Pa~a'n~ n ya~am~~ve faaliyeti
konusunda: Mehmed Tayyib Gökbilgin, Mehmed Pa~a, Muhammed Pa~a. Sokullu, Tavil. In:
~slâm Ansiklopedisi. 7. Cilt. ~stanbul, 1993, 595-605; Gilles Veinstein, Sokollu Mehmed Pa~_ka.
In: The Encyclopaedia of Islam. New Ed. Vol. IX. Leiden, 1977, 706-711.
72 1 von Hammer, a.g.e., IV. 3-9.; Cornell H. Fleischer, B~~reaucrat and Intellectual in the
Ottoman Empire. The Historian Mustafa Ali (1541-1600). Princeton, 1986, 71-73, 294-296.
73 Tarih-i Peçevi, I. 26.
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malar katilin, 1561'de bo~durulan Bosna'daki dini hareketin önderinin
öcünü almak için sadrazam~~hançerlemi~~olabilece~ini ileri sürmü~tür".
ilginç bir biçimde kronikçilerin neredeyse hiç istisnas~z tümü bu ki~inin
divane (o ça~~n Macarcas~na göre: bolond, günümüzün Türkçesinde deli)
oldu~unu belirtirler. Kimileri ise suikast~~dervi~~k~l~~~ nda gerçekle~tirdi~ini
ileri sürer. Yayg~n kan~ya göre "deli", Pa~a'ya bir dilekçe vermek bahanesiyle
yakla~m~~~ve bunu ç~ karaca~~~beklenirken kolunun yeninden bir hançer
ç~karm~~~ve Sokollu Mehmed Pa~a'n~ n gö~süne saplam~~tir (baz~lar~na göre
ise her zaman oldu~u gibi sadaka için gelmi~~ve Pa~a'n~ n cebinde para
arad~~~~an~~ kollam~~t~ ). Katil o anda yakaland~~ ve ertesi gün dört parçaya
ayr~ld~~(elleri ve ayaklar~~atlara ba~lan~p dört ayr~~yöne çektirildi) ve uzuvlar~~
ba~kentin dört kap~s~ na çivilendi".
Icon, sadrazam~n öldürülmesi olay~n~ n nedeni olarak bunlar aras~ndan
haks~zl~~a u~ram~~~olan sipahiyi (iszpai) gösteriyor. Buna göre Pa~a "deli"
Türk'ün güzel köyünü elinden al~ r, ama tazminat olarak ona para, giysi, yiyecek yard~m~nda bulunaca~~ na söz verir ve gerekirse de onu koruyacaktir;
istedi~i zaman da rahatça huzuruna ç~ kabilecektir. Sipahi t~marm~ n elinden
gitmesini bir türlü içine sindiremez ve durmadan sadrazam~~rahats~z eder.
Sonunda rulo haline getirdi~i dilekçesinin içine bir hançer saklar ve
Pa~a'n~ n huzuruna ç~ kar. Mektubu açar ve elinde kalan hançer "ile sisler".
Deliyi ceza olarak at~ n kuyru~una ba~lay~ p sürükleyerek dola~t~ r~ rlar ve
öldürürler.
Sadrazama ~brahim (~breim) ad~n~~vermesi yanl~s~~ bir yana b~ rak~lacak
olursa yazar~m~z~n betimi tamd~ r, hatta yaln~ zca onda yer alan birkaç sahne
de vard~ r. Bunlardan biri katilin aleti mektubun içine saklamas~d~r (Osmanl~~
yazarlar~~elbisenin yenine ya da yele~in içine gizlenmi~~silahtan söz ediyor).
Öteki ise Sokollu'nun el koyma olay~na kar~~l~ k kendisini koruyucu, hami
olarak (tutor) önermesidir. T~mara el konmas~n~n gerekçesini .....deliye mal
mülk yara~maz" (13. k~ ta) diye izah eder, ama bunun nedeni konusunda bir
aç~ klama yapm~yor. Divane ya da deli ad~~ serhatlerde ço~unlukla
gönüllülerden (ve çok s~ k olarak da bir olas~l~k sonradan ~slami kabul eden-

Gökbilgin, a.g.e., 604; Veinstein, a.g.e., 710.
En önemli bilgiler ~u yap~ tta özetlenmi~tir: ~smail Hami Dani~mend, ~zahh Osmanl~~
Tarihi Kronolojisi. III. ~stanbul, 1972, 48-49.
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lerden) olu~an kale askerlerinin ve t~ mar sahiplerinin özel ad~~idi72, muhtemelen "kahraman~ m~ z" bu köye bir parça kurallara ayk~r~~olarak konmu~ tu,

talih bu ya, topra~a sadrazam da göz dikmi~ ti. Ama bu trajik olaya yol açan
neden ne olursa olsun, katil hançer yaln~ zca Sokollu Mehmed'in ya~am~ n~~
söndürmekle kalmam~~ , evli oldu~u için kar~s~~ Esma Han'~~ da dul b~ rakm~~t~ r.
4. Esma Han ve Ali Pa~ a'n~n Evlili~i. 1545'te do~mu~~olan bu kad~n II.
Sultan Selim'in (1566-1574) k~z~~ve olay s~ras~ nda hükümdarl~ k eden III. Sultan Murad'~ n (1574-1595) k~ zkarde~i idi. 1562'de Sokollu Mehmed ile evlendi; bu s~ rada parlak törenlerle iki luzkarde~i daha Osmanl~~devletinin ileri
gelen devlet adamlar~ yla evlendirildi. Gevher Han, Macar kökenli Piyale
Pa~a'n~ n, ~ah ise çak~rc~~ba~~~Hasan A~-a'n~ n kar~s~~ oldu77. Üçlü dü~ün töreni
önemli politik gerekçelerle torunlar~na koca seçen ya~l~~Sultan Süleyman'~ n
arzusu üzerine düzenlendi. Bu s~ rada art~ k hayatta kalan tek o~lu Selim'in
tahta geçece~i belli olmu~ tu ve hastal~ klarla u~ra~an padi~ ah hükümdar
de~i~ikli~inin olabildi~ince küçük sars~ nt~ larla gerçekle~ mesini istiyordu.
Kendi deneyimlerine göre iyi biliyordu ki, bu ancak ba~lang~ çtaki o kritik
dönemde iktidar seçkinlerinin belirleyici role sahip çevresinin tümüyle
hükümdar~ n arkas~ nda yer almas~ yla olanakl~yd~ . Demek, bu evlilikler yeni
bir dönemin haz~rlapc~slyd~ lar; en önemli ki~iler aile ba~larlyla hanedana,
gelece~in padi~ah~ na ba~lanm~~~oluyordu, bu durumda padi~ah "eni~teleri"
nin hiç tereddüt etmeksizin kendisinin yan~ nda yer alacaklar~ ndan emin
olabilirdi. Bu konuda aldanmad~~ da, hatta Süleyman taraf~ndan çok
geçmeden sadrazaml~~a getirilen Sokollu Mehmed Pa~a daha sonralar~~ da
iktidar~n~ n en büyük dayana~~~olarak kald~.
Esma Han'~ n ve Sokollu'nun birle~mesi s~ ras~ nda sultan ailesinin kad~ n
üyeleriyle dev~ irme kökenli devlet adamlar~n~ n evlendirilmesi epey eski bir
geçmi~e dayan~ yordu ve bu, hanedan~ n güvenilir ki~ ilere dayal~~politikas~yla
ba~lant~ llyd178. Padi~ahlar 15. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ndan ba~layarak devletin
Bu iki ad~n kullan~m~~henüz tümüyle aç~k de~ildir, kar~ . Claudia Römer, Osmanische
Festl~ ngsbesatzungen in Ungarn z~~r Zeit Mu~ cls 111. Dargestellt anhand von Petitionen z
~~r
Stellenvergabe. (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische
Klasse, Schriften der Balkan-Kommission, Philologische Abteilung, 35.) Wien, 1995, 43-45;
Klara Hegyi, Török berendezkedes Magyarorszâgon. (Histöria Könyvtar, Monografiak, 7.)
Budapest, 1995, 100.
77 M. Ça~atay Uluçay, Padisahlarm Kad~nlar~~ve K~zlar~. Ankara, 19852, 40-42.
78 Burada anlat~ lanlar için bkz. Leslie P. Peirce, The Imperial Harem. Woman and
Sovereignty in the Ottoman Empire, New York - Oxford, 1993, 65-79, 143-149.
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yönetiminde yeti~tirilmi~~dev~ irmelere (kullara) daha çok yasland~lar ve onlar~n sadakatini peki~ tirmek için içlerinden pek ço~una kendi ailelerinden e~~
verdiler. Il. Bayezit ça~~ndan ba~ layarak (1481-1512) Osmanl~~ sultanalar~~
yaln~zca damad ünvan~~verilen böyle devlet adamlar~ yla evlenebiliyordu. I.
Selim zaman~ nda (1512-1520) bu tür ili~kilerin ve damatlar~ n politik önemi
daha da artar: Bunlar s~ras~ yla vezirlik rütbesi al~ r, hatta sadrazamlar~n yar~s~~
da art~ k damadlar aras~ndan ç~ kar. Derken Sultan Süleyman damatl~ k kurumunu tüm politik sistemin dayanak noktas~~yapar: onun eni~ tesi olmak
eninde sonunda, sadrazaml~~a ula~man~n en ba~ta gelen ko~ ulu olur. Dokuz
sadrazam~n yaln~zca üçü damat de~ildi (bunlar~ n ikisi babas~n~ n çevresinden
gelmi~ti, biri ise had~ md~ ). Damat sisteminin geli~mesine ko~ut olarak
hükümdarlar~n e~~seçimi de kökten de~i~ikli~e u~rar; 15. yüzy~l sonunda
art~k ço~unlukla kul cariyeleri vard~ r, evlilik bundan böyle ola~anüstü bir
olay anlam~na gelir.
De~i~iklikler sultan ailesinin kad~ n üyelerinin de~erini tam anlam~yla
art~rd~, çünkü hanedan~ n etkisinin yay~lmas~ nda önemli bir rolleri olabiliyordu. Dü~ünler büyük, aç~ k törenler e~li~inde yap~l~rd~~ve bu halk~n yoksun
kald~~~~hükümdar dü~ünlerini de bir parça kar~~ lam~~~oluyordu. Bu olay
ço~u zaman ~ehzadelerin sünnet dü~ünleriyle birle~tirilirdi ve "panem et
circenses" (y~~~nlar~~yiyecek ve basit e~lencelerle kazanmak gerekir -Ç.n.) ilkesi gere~i gösteriler kimi zaman haftalarca sürerdi.
Bu tür evliliklerin al~~~ lmad~ k pek çok çizgisi vard~. Her ~eyden evvel,
adetlere ayk~ r~~olarak kad~n~ n "yönetici" olmas~~ e~lerin ya~am~ na damgas~n~~
vurmu~ tu. Erkeklerin ço~unun kendileri sultan~ n lütfuna mazhar olduklar~nda kar~lar~~ ve çocuklar~~ zaten olurdu ve sultanalar onlar~ n eski
e~lerinden ayr~lmalar~n~~ isterlerdi. Buna yana~mayanlar~n ise do~abilecek
çok kötü sonuçlara da katlanmalar~~gerekebilirdi. Budin Pa~as~~Sokollu Mustafa'n~n ba~ka nedenlerin yan~~s~ ra idam edilmesinin bir ba~ka sebebi de sultan~n k~zkarde~inin evlenme önerisini reddetmesiydi 7". Hanedan kad~nlar~~
daha sonralar~~çok masrafl~, ço~u zaman savurgan bir ya~am sürdürürlerdi ve
buna de~il kar~~~ç~ kmak, yasaklamaya kalk~~ mak bile çok güçtü. Evlili~in
kendisi de damad için büyük bir maddi yük demekti. Tüm sistemin, sultanalar~ n evlendirilmesinin bir ba~ ka nedeni de zorunlu olarak verilmesi gereken
evlilik arma~anlar~~arac~l~~~ yla devletin yüksek rütbeli görevlilere aktard~~~~
devasa boyuttaki servetin bir bölümünün böylece geri hortumlanmak isten79 Kâldy-Nagy,

a.g.e., 99.
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mesi olabilir. 1586'da Sadeddin Hoca hükümdar~ n izniyle 300.000 alt~ n
kar~~l~~~ nda Vezir ~brahim Pa~a'n~ n Ay~ e Sultan ile nikah~n~~ k~ym~~t~80.
Üstelik bu tip par~lt~l~~evlilik her zaman için çok büyük bir can güvenli~i anlam~ na da gelmiyordu; damad'Iar~n varsay~ lan ya da gerçek günahlar~~ s~k s~ k
ibri~ imle ödüllendirilirdi. ~ yi duygular besleyen sultanalar için kocalar~n~ n
öldürülmesi do~al olarak a~~ r bir darbe olurdu; Sultan Süleyman 1524'te e~i
Ferhad Pa~a'y~~yitiren ve ruhsal olarak çökmü~~bulunan k~zkarde~ini bir sonraki kocas~n~~kendisine kar~~~komplo kuracak olsa bile idam ettirmeyece~ini
söyleyerek avutmaya çal~~m~~t~81. Y~ne de ayaklar~~yere basan, h~rsl~~bir e~~kocas~n~ n ilerlemesinde, zenginle~mesinde ve gerekti~inde can güvenli~i konusunda da büyük bir destek demekti. Sultan~ n ailesiyle evlenmenin getirece~i
itibar ve mal mülk ise kul kökenli Osmanl~lar~ n ço~unlu~unun e~er damad
olmas~~istenmi~se hemen evet demeleri için yeterince güç sa~l~yordu - hatta
gelecekteki e~ leri gerçekten çok çirkin olsalar bile.
Esma Han'~n d~~~görünü~ü erkeklerin yüreklerini hoplatacak cinsten
de~ildi, ama öte yandan birinci s~n~ f bir vurgun say~l~ yordu. Sokollu Mehmed'in yan~ nda politikay~~ iyice ö~renmi~ ti ve devasa bir mal varl~~~~
olu~turmu~tu82. 1580'1i y~llar~n ba~~ nda annesi Valide Sultan Nurbanu ile bir" Selâniki Mustafa Efendi, Tarih-i Selâniki. Haz~ rlayan Mehmet ~p~irli. ~stanbul, 1989,
169. Selânikiye göre daha önce bu s~rada en çok 100.000 alt~ n istenirdi.
81 Alberto Tenenti, La formation de l'image de Soliman Venice (1520-1530 en;'.). In:
Soliman le Magnifique et son temps. Süleymân the Magnificient and his Time. Publie's par
Gilles VIENSTEIN. Paris, 1992, 47.
82 Morosini'ye göre (1585) çok zengindir: A1hri, a.g.e.,
292. Bu konuda bir döküm
yap~lmam~~sa da belirtilere bak~l~ rsa Esma Han pek çok vak~ f, mülk ve gelirin sahibiydi. Bkz.
Uluçay, a.g.e., 41; Machiel Kiel, Art and Society of Bulgaria in the Turkish Period.
AssenMaastricht, 1985, 109-110. Tasarruf etti~i haslar Bulgaristan'daki Ahyolu'dayd~; ölümünden bir
y~l sonra yap~lm~~~k~ sa bir para dökümünde haslar~ n~ n mülteziminin 1586 A~
ustos taksiti olarak
100.000 akçe ödedi~ini görüyoruz; bu kayd~ n üzerine yaz~lm~~~nota göre bu gelirler zamanla
padi~ah~ n haslarma eklenmi~ tir; bltz. BOA, D. B~M 40821, 2. Esma Han'a öteki sultanalar gibi
ayl~ k da ba~lanm~~ u. Bakireyken günde 100 akçe, kocaya var~ rlarsa 300 ya da 400 akçe al~
rlard~ .
Esma Han 1575'te 300 akçe alm~~t~; bkz. Peirce, a.g.e., 127, 130. Tüm bunlar~ n yan~~ s~ra
sultanalara hazineden de ödemeler yap~l~rd~. ~eker bayram~~ sonras~ nda 29 Mart 1569'da
sulta~~~~~~ ablas~~(Mihrümah Sultan) ve k~ zlar~~ (Esma Han, Gevher Han, ~ah
Sultan),
Mihrumah'~ n k~z~~(Ay~e Sultan) ve ~ehzade Mehmed'in k~z~~(Hüma ~ah) adet-i bogça ad~~
alt~ nda de~erli kuma~lar ve para alm~~lard~. BOA. Kepeci 1767, 5b. Bu arma~anlar ve Osmanl~~
arma~an adetleriyle ilgili olarak bltz. Hedda Reindl-Kiel, Pracht und Ehre. Zum Geschenkwesen
im Osmanischen Reich. In: K.laus Kreiser und Christoph K. Neumann (Hrsg.), Das Osmanische
Reich in seinen Archivalien und Chroniken. Nejat Cöyünç zu ehren. ~ stanbul, 1997, 161-189,
özellikle 162. Esma Han, kocas~~Sokollu Mehmed Pa~a ile birlikte Istanbul'un imar~na en büyük
katk~y~~ sa~layanlar aras~ nda yer al~r; ortakla~a yapt~rd~ klar~~ pek çok yap~~ Esma'n~ n ad~n~~
ta~~yordu (Kad~rga liman~ nda yapur~lm~~~olan kö~k ve bunun yak~nlar~ nda ve Eyüp'te in~a
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likte Sultan Murad'~~yava~~yava~~etkisi alt~na ald~. Söylentilere bak~l~rsa yirmi
y~ll~ k bir tek-e~lilikten sonra hükümdar~ n seksüel a~~r~l~klara ba~lamas~~ve geride 1595'teki ölümüne dek yakla~~ k 40 cariyesinden 49 çocuk (bunlar~ n
19'u erkektir) b~rakm~~~olmas~n~~onlar~ n çevirdi~i dolaplara ba~lar. Buzlar~ ,
büyüleyici güzelli~e sahip iki güzeli küçük erkek karde~ine yamayarak Esma
Han k~rm~~~olmal~d~r".
Destan~m~z~n yazar~~ anla~~ l~ r bir biçimde bu tuhaf kurumun (kendi
sözleriyle "Hükümdar K~z~ n~ n soyu" ya da "zuntalâr"~ n [sultanalar~ n])
özelliklerini belirginle~ tiriyor: Kad~ n kocas~ n~~seçer, onun eski ailesini
sürgüne gönderebilir, "yatarken" o de~il de erkek bir ~ey arzu edebilir".
Ayn~~zamanda Ali Pa~a ve Esma Han öyküsünde birkaç hataya da yer verir.
Dul kalan kudredi kad~ n ilkin Ali'yi de~il de ça~~n en ünlü vezirlerinden biri
olan Özdemiro~lu Osman Pa~a'y~~elde etmeye çal~~m~~, ama reddedilmi~tir85.
Bundan sonra yak~~~ kl~~Ali'ye dönmü~~ve o da kabul etmi~tir. Bu olay ilginçti
de, çünkü eski kocas~ n~n bir zamanlar kölesi olan ki~i söz konusuydu. Elçi
Morosini, Ali'nin "yaver giden talihinin - yak~~~ kl~~ bir adam oldu~u için -,
Mehmed Pa~a'n~ n köleli~inden (ayn~~ pa~an~ n) kar~s~ n~ n kocal~~~ na
ula~mas~ na yard~m etti~ini" belirtmeyi de ihmal etmez". Ali Pa~a yaln~zca
Sokollu'ya de~il, Esma Han'a da öyle büyük bir minnet borçluydu ki, hiç istemese bile bu iste~i geri çeviremezdi. Do~al olarak bunun sözü bile edilemezdi, üstelik ya~~bak~m~ndan da birbirlerine Esma Han ve Sokollu çiftine
göre çok daha iyi uyuyorlard~ .

ettirilmi~~komplekslerin kimi bölümleri; bunlar~n mimari ünlü Mimar Sinan'd~r); bkz. Mustafa
Cezar, Le kiilliye de Sokollu Mehmed pa~a t Eyüb. In: Jean-Louis Bacque-Grammont-Hans-Peter
Laqueur-Nicolas Vatin, Stelae Turcicae. (~stanbuler Mitteilungen, Beiheft 36.) II. Tübingen,
1990, 30-33; Tülay Artan, The Kad~rga Palace Shrouded by the Mist of Time. Turcica 26 (1994)
55-124.
83 Tarih-i Peçevi, II. 4-5; Bekir Kütüko~lu, Murad III (1546-1595). In: ~sla'm Ansiklopedisi.
8. Cilt, ~stanbul, 19793, 623. Bu iki kad~n~~yönlendiren etkenin cariyeler arac~l~~~yla sultan~~
yönetmek oldu~unu hem ça~da~lar~, hem de sonra yap~lan ara~t~rmalar belirt~nektedirler. Ama
Pierce onlar~~hanedan~ n gelece~inin kayg~land~ rd~~~ na de~inir, çünkü Murad'~ n gözde
cariyesinden yaln~zca iki o~lu olmu~, bunlardan biri de genç ya~ ta ölmü~tür; kar~. a.g.e., 259.
E~er bu do~ruysa Esma Han ~ n yetkili bir "devlet adam~" gibi davranabilme yetene~inin
oldu~unu göstermektedir.
84 Bkz. 35. k~ta.
85 Uluçay, Padi~ah'a= Kad~nlar~, 41.
Alberi, a.g.e., 291.
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Ali Pa~a padi~ah~ n ferman~~üzerine 1583 bahar~ nda kar~s~ ndan ve ailesinden ayr~ ld187 ve güziin Budin'i terk etti. 24 Kas~ m 1583 tarihli son Budin
mektubunda dü~üne Prens Ernest'i de ça~~r~ r88. Ama sab~ rs~zl~kla beklenen
olay ~imdilik ertelenir; çünkü 9 Ekimde Rumeli beylerbeyili~ine atanan Ali
Pa~a s~n~ r~~ihlal edip duran Kazaklara kar~~~savunma amac~yla A~a~~~Tuna'ya
gönderilir89. Ba~kente gelebilme iznini ancak 1584 A~ustosunda al~ r. O zaman kendisine eski efendisinin Kad~ rga liman~ndaki kö~künü verirler ve sonunda gelecekteki e~iyle ki~isel olarak burada kar~~la~~r'"'.
Icon olay~~ sanki dü~ün, ~ehzadenin sünneti ve Ali'nin Macar elçisi Pâl
Nyâri ile bulu~mas~~ ve e~lencesi ayn~~ zamanda olmu~~gibi aktarmaktad~ r.
Gerçekte ise ~stanbul'daki sünnet ~enlikleri ve Nyâri'nin elçi olarak gidi~i
(Macar kral~n~ n arma~anlar~ m o götürmü~tür) Ali henüz Budin'de sapasa~lam i~ba~~ ndayken, 1582'de olmu~tur'''. Belli ki Macar elçisiyle Budin'den geçerken e~lenmi~~ve aralar~ ndaki dostluk ili~ kisi bu s~ rada
olu~mu~tur92. Ali Pa~a ve Esma Han'~ n nikah~~16 Ekim 1584'te k~y~lm~~~ve bu
vesileyle sultan, damad~ n~~yedinci vezirli~e getirmi~tir". Yazar~m~z kad~ n~ n
evlat do~urmadan" öldü~ü konusunda da yan~ lmaktad~ r. Ertesi y~l~ n 5
A~ustosunda Ali Pa~a'ya Mahmud ad~~ verilen bir o~ul do~urduktan iki gün
sonra septisemiden öldü. Ama bebek de çok ya~amad~, elli gün sonra o da
vefat etti'''.
Ama Icon öbür bölümlerle ilgili olarak yaln~zca tam olmakla kalmay~ p
ba~ka hiçbir kaynakta kar~~ la~mad~~~m~z gerçek bir bilgi deposu sunmaktad~ r. Ali Pa~a'n~ n sultan taraf~ ndan kar~s~ n~n araya girmesi sonucu yeniden
Budin'e atand~~~ n~~ buradan ö~reniyoruz. ~lkin vezirli~e ve damatl~~a terfi
etmesine kar~~n yine de Bildin valili~ini istemesinden Macaristan'~~ çok
se~rmi~~olabilece~i sonucunu ç~ karabiliriz. Ancak gerçekte böyle olmam~~ t~r,
ama bu konuyu Icon 'un yazar~~da bilemezdi. Elçi Morosini "her ne pahas~ na
olursa olsun donanma kapudam olmak istedi~ini ve bunun da nedeni deniz87 Talihsiz kad~n iddia edildi~ine göre Esma Hani lanetlemi~~ve bu gerçekle~mi~tir. Tarih-i
Peçevi, II. 28; kar~. Takâts, Vez~r Kalajkiloz, 171.
88 A budai basa-k, 306: No. 277; kar~. Takâts, a.g.e., 173.
89 Tarih-i Selânik~, 140.
9() Tarih-i Sehiniki, 147; Artan, a.g.e., 72-73.
91J. von Hammer, a.g.e., IV. 118-134.
92 Kar~. Sândor Takâts, Török követjaras a hödoltsag korâban. In: Rajzok, II. 371-375; A
budai basak, 260.
93 Gevay, a.g.e., 12: No. 17; Alberi, a.g.e., 291; Tarih-i Selaniki, 150.
91 Tarih-i SeJniki, 155-156; J. von Hammer, a.g.e., 135-136; Uluçay, a.g.e., 40-41.
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cilikten çok iyi anlamas~~ de~il de bu mevkide zengin olaca~~n~~dü~ünmesidir;
yani Türklerde sadrazaml~ ktan sonra Bab~ali'nin en çok gelir sa~layan mevkii
donanma komutanl~~~d~ r" diye yaz~yor"5. Demek, hanedandan biri ile evlenmek Ali Pa~a'n~ n i~tah~n~~iyice kabartm~~t~ r. Morosini'nin de belirtti~i
üzere "onu kibirli biri yapan sultan~n sevgili k~zkarde~inin kocas~~ olmas~d~r""". Ancak yeteneklerinin çok ötesine geçen bu görevi ona Esma Han
bile sa~layamam~~hr, ama kar~s~~ölünce sa~ken ona vaat etti~i Budin valili~i
görevini belli ki mutlulukla kabul etmi~tir.
Dul kald~ ktan sonra hükümdar kar~s~n~n mal varl~~~n~~ -her zaman
oldu~u gibi-, hemen (çocuk b~ rakmadan öldü~ünü ileri sürerek) geri
alm~~ t~ r". Belki de Icon taraf~ndan Macarca W~~~ Asszony (Koca Kar~ ),
Türkçe Razainkad~n ad~~verilen hamm~n Esma Han'~n tac~n~n elde edilmesi
ve onun yeni bir evlilik önerisini bu yüzden de kabul etmi~~olmal~d~r. Bu
yanl~~~ad~ m~~atmas~nda 1582 y~l~ndaki törenler dolay~s~yla gönderdi~i
gösteri~li hediyeler ve dü~ün ve nikah arma~an~~giderleri için borç almak zorunda kalm~~~olmas~~ve alacakhlar~n kendisini s~k~~t~rmas~~da rol oynam~~~
olabilir98.
Öyküde anahtar rolü oynayan "Koca Kar~"y~~ Türkçe ad~na dayanarak
saptayabiliriz. Razainkadn~~ (destandaki öbür biçimleri: Razainkad~~ia, Razainkadina, Razinkadina, bkz. 35-36, 40-42, 63. k~ ta) ad~ n~n arkas~nda hiç
ku~kusuz 16. yüzy~l~ n ikinci yar~s~nda ortaya ç~ kan ve etkisi giderek artan ve
Osmanl~~ kad~ n politikac~lar~n karakteristik bir figürü olan Raziye Kad~n
(Raziye Hatt~n) bulunmaktad~ r". Asl~nda ~ehzade Selim'in hasekisi olan
95 A11361,

a.g.e., 292.
Ayn~~yer. Vezirli~e atanmas~na tepki göstermesi de bunu göstermektedir. Bu konudaki
ferman kendisine okundu~u zaman hemen yerinden f~ rlam~~~ve Rumeli beylerbeyinin önüne
geçmi~tir. Tarih-i Selanik', 150.
97 Olas~ l~kla Kad~rga Kö~künü de bu s~ rada geri vermesi gerekmi~tir; bu kö~k daha sonra
18. yüzy~l~n ortalar~ na dek Esma Han ve Sokollu Mehmed Pa~a'n~ n o~lu ~brahim Han'~n
soyundan gelenlerin mal~~olmu~tur. Artan, a.g.e., 83.
98 11 Haziran 1586 A~ustos tarihli bir ~stanbul raporuna göre Budin'e gitmek üzere yola
ç~ kan Ali Pa~a'y~~ kentin s~n~r~nda alacakl~lar~~ b~rakmad~~~~için sekiz gün yitirmi~tir. Takks,
a.g.e., 175. Padi~aha ve ~ehzadeye gönderdi~i toplam 140.000 taler (guru~) de~erindeki
arma~anlar~~Lajos Fekete (Budapest a törökkorban. Budapest, 1944, 251, 256.) ayr~nt~l~~olarak
s~ralamaktad~r.
99 Osmanl~~kaynaklar~nda daha çok Raziye Hatun biçiminde ad~~ geçer; bunun için bkz.
Faris Çerçi, Gelibolulu Mustafa Al~~ve Künh~ll-ahba^r'~nda II. Selim, III. Murat ve IlL Mehmet
Devirleri. (Erciyes Üniversitesi Yay~nlar~, 121.) II. Cilt. Kayseri, 2000, 246; Tarih-i
passim; J. von Hammer, a.g.e., IV. 3. vd.; Ahmed Refik Alt~nay, Kad~nlar Saltanat~. L ~stanbul,
96
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Nurbanu'nun (yakl. 1530-1583) kölesiydi, Selim daha ~ehzadeli~inde
Kütahya valisi iken ilerde III. Murad ad~yla tahta ç~ kacak olan o~lu Murad ise
sancak beyi olarak (1562) Manisa'ya gitti~inde, Nurbanu genç Murad'~ n haremini yönetmekle Raz~ye'yi görevlendirmi~tir. Murad'a hizmet etmek üzere
k~zlar~~ e~itmek ve yeti~tirmek görevleri aras~ndayd~; bir gün Murad'~~yakla~~ k
yirmi y~l tümüyle kendisine ba~layacak olan Arnavut kökenli güzel Safiye'yi
gönderen de odur. Safiye 1566'da bir o~lan çocu~u, ilerde tahta geçen III.
Sultan Mehmed'i do~urmu~~ve bu hem Safiye'nin hem de Raz~ye'nin durumunu güçlendirmi~tir. Sultan Murad yaln~zca sevgilisini de~il, manevi hocasm~~da Raz~ye'ye borçludur; rüya tabirinden çok iyi anlad~~~ n~~ileri sürerek
Kütahyal~~bahç~van ~iicaeddin'i kendisine tam~t~ ran da odur. Bu tuhaf adam
k~sa zamanda Murad'~ n güvendi~i biri olmu~~ve ilerde bu ki~i hükümdarm
kötü ruhu say~ lm~~t~r.
Murad tahta geçince (1574) Manisal~~ arkada~lar~~ve güvendi~i ki~iler
onunla birlikte Istanbul'a göç etti. Raziye Hatun büyük bir olas~l~ kla Topkap~~
Saray~ 'n~ n haremine girmi~~ve girmesiyle birlikte orada iki kad~ n grubu
aras~ nda ate~li bir iktidar sava~~~ ba~lam~~ t~ r. Birinci, Nurbanu'nun
önderli~indeki daha kalabal~ k grupta sultanalar (bunlar içinde Esma Han,
Sultan Süleyman'~n k~z~~Mihrümah vb.) ve haremin önde gelen birkaç ki~isi,
örne~in Nurbanu'nun s~ rda~!, k~zlara göz kulak olan ve yeti~tiren kethüda
kad~n Canfeda vard~ . Öteki grup olsa olsa Safiye'den ve birkaç sad~ k
kölesinden ibaret olmal~d~ r ve ba~lang~çta yaln~zca Murad'~n Safiye'ye kar~~~
gösterdi~i zaafa dayan~yor olmal~d~ rlar. Nurbanu ve tak~m~~tam da bu yüzden
Safiye'nin büyüsünü bozup Murad'~~etkileri alt~na almaya çal~~~yorlar& Yukar~da and~~~m~z gibi amaçlar~ na güzel cariyeler arma~an ederek ula~may~~
denediler. Durumu karma~~ kla~t~ ran, Nurbanu'nun fraksiyonunun ve Sokollu'ya kar~~~birle~en erkek koalisyonunun kimi üyeleri s~ k~~ bir birlik içinde
olmalarlyd~~ ve onun lehine oldu~u kadar (örn. Esma Han), aleyhine

2000, 60-91; Ça~atay Uluçay, Harem. II. Ankara, 19852, 145; Y~ lmaz Öztuna, Üç haseki-sultan.
~stanbul, 1988,
3 5-60; Danismend, a.g.e., III. 2-3; Fleischer, a.g.e., 72-73; Peirce, a.g.e., 125-136;
Benjamin Arbel, Nfir Wr~fi (c. 1530-1583): A Venetian Sultana? T~~rcica 24 (1992) 241-259; A.
H. De Groot, Nfir Wa.nfi. In: The Encyclopaedia of Islam. New Ed., VIII. Leiden, 1995, 124;
Çi~dem Bal~m, Sallyye. In: a.g.e., 817-818; Maria Pia Pedani, Safiye's Household and Venetian
Diplomacy. Turcica 32 (2000) 9-32; Markus Köhbach, lUiiye Hatun und ihr Umfeld. In: Sabine
Prator - Christoph K. Neumann (Hrsg./eds.) Frauen, Bilder und Gelehrte. Studien z~~~
Gesellschaft und Künsten im osmanischen Reich - Arta, Women and Scholars. Studies in
Ottoman Society and Culture. Festschrift Hans Georg Majer. Band - Volume I. Istanbul, 2002,
109-123.
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çal~~anlar~ n da bulunmas~yd~. Birbiriyle çeli~en ç~karlar karma~as~ nda Raziye
Kad~n'~~nereye yerle~ tirebilece~imiz konusu henüz aç~k de~ildir; kaynaklar~n
ço~u onu Nurbanu kli~ine ba~lamaktad~ r, ama gizlice Safiye'yi destekledi~ine dair i~aretler vard~ r (Manisa'daki olanlar~n ~~~~~ nda bu bir sürpriz de
de~ildir). ~u kadar~~kesin ki, 1585'te Esma Han'~n öldü~ü tarihte haremin
hazinedar~~ oldu~una göre (destanda haszonkacla'r biçiminde geçer) ustaca
bir tutum tak~nm~~~olmal~d~ r; çünkü oradaki hiyerar~iye göre bu mevkiye
ula~an ki~i Valide Sultandan ve sultan~ n hasekilerinden sonra gelirdi ve onu
hükümdar~ n kendisi seçerdi").
Her ne kadar Esma Han Kalayl~koz Ali ile kesinlikle Kad~ rga liman~ndaki kö~kte oturmu~~olsa da ölümünden ve mülküne el konmas~ndan sonra
Raziye Kad~ n haremdeki görevi dolay~s~yla kad~n~n tac~na kolayl~kla ula~m~~~
olmal~d~ r. Ama bu taç Ali gittikten sonra geçici olarak sahipsiz kalan Kad~rga
kö~ künde saklanm~~~olsa bile sa~lam ili~ kileri sayesinde Raziye Kad~n'~ n
oraya da girmesi büyük bir güçlü~e yol açmam~~~olmal~d~ r. Raziye ile ölen
sultana aras~ nda s~ k~~ bir ili~ki oldu~unu, destanda Raz~ ye'nin Esma'dan
kendisinin "kad~ n efendisi" diye söz etmesinden de ç~ karabiliriz.
Ayr~ca Ali Pa~a ile evlenmeye kalk~~mas~ndan da Raz~ ye'nin o ça~~n
ölçülerine göre "kocam~~" oldu~unu de~il de k~rk ya~~nda ölmü~~olan Esma
Han'a yak~n oldu~unu dü~ ünmemiz gerekir. Her ne kadar kimileri Nurbanu'nun Manisa'daki hizmetinden önce Raz~ye'yi azad etti~ini, yani hukuki
olarak özgür oldu~u söylüyorsa da" Icon 'un Ali'nin ona "kölelikten" kurtarmay~~vaat etti~inden söz eden 82. k~ tas~~ bunun tersini kan~ tlar gibi
görünüyor. E~er bu do~ruysa o zaman harem hazinedar~~Raz~ ye'nin evlilik
önerisi ve tac~~çalmas~~ s~ras~ nda dört çocu~unun, yani iki o~lu ve iki k~z~n~ n
olmas~~ daha da tuhaft~ r. Mustafa adl~~ o~lunun en az 5-10 ya~lar~nda olmas~~
gerekir, çünkü Mustafa on y~ l sonra, 1596'da Erzurum beylerbeyidir ve vezirlik rütbesine sahiptir (daha sonra ~am beylerbeyi oldu)102. Öteki o~lu M~s~r
muhafaza beyleri aras~na girmi~ti. K~zlar~ ndan birini saray~n a~alar~ ndan birine vermi~~ve o da yine M~s~ r'da önemli bir göreve getirilmi~ti. Daha güzel
ve anla~~ lan daha yetenekli olan öbür k~z~n~~ (belki de Mustafa'dan da
Kar~. Uluçay, Padi~ahlar~n Kad~nlar~, 132-133. Ça~~ n Venedik elçisi raporlar~ nda
Raz~ye'nin i~levi kalfa ve vekilharç biçiminde geçer. 16-17. yüzy~l harem örgütüyle ilgilenen
akademik literatür vekilharç terimini tan~m~ yor gibi geliyor. Icon 'a ve Venedik raporlar~na
dayanarak hazinedar'~n ve vekilharç'~n bu s~ralar ayn~~görev anlam~na geldi~ini dü~ünebiliriz.
(a.g.e., 112).
1()1 Mustafa Ali'ye dayanarak Köhbach da bu görü~ün ihtimalini art~r~yor
102 Bundan sonraki hayat~~hakk~nda bkz. Köhbach, a.g.e., 119-121.
1"
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ya~l~d~ r) 1591'den önce bir tarihte ulema aras~ nda parlak bir kariyer yapan
(Bursa, ~stanbul ve M~s~ r kad~l~~~ nda bulunmu~~ve Anadolu ile Rumeli Kazaskerli~ini de yapm~~~olan) Muhyiddin Efendi ile evlendirmi~ti. Geleneksel
dü~ üncelerimize dayanacak olursak bu olgu kar~~s~ nda biraz elimiz kolumuz
ba~l~~ bir biçimde durmaktarz, yani dünyadan uzak kalmak zorunda olan
seçkin bir harem görevlisinin çocuklar~~vard~ r ve üstüne üstlük sultan~ n cariyesi de de~ildir; ~imdilik -e~er sultan de~ilse, o zaman-, bu çocuklar~ n babas~ n~ n kim oldu~unu da bilmiyoruz. Her ne olursa olsun tüm olay
Raz~ye'nin inan~ lmaz yeteneklerinin ve etkisinin göz al~c~~bir kan~t~d~ r ve Ali
Pa~a e~er böylesine büyük bir güce sahip bir kad~na kar~~~ihmalkar davranabilece~ini dü~ündüyse belli ki çok büyük bir hesap yanl~~' yapm~~t~ r".
Öykünün merkezinde yer alan nesne, yazar~n iki de~i~ ik sözcükle anlatt~~~~ tads (taç) ve iszdphan (t) (istefan, Yunanca stephanos'tan), yani Esma
Han'~ n tac~~"Razainkadin"den daha büyük bir sorun yarat~r. Bizim bildi~imiz
akademik literatür gerçi yard~m etmiyor, ama o ça~~n birkaç tarih yazar~ nda
i~ imize yarayabilecek destek noktalar~~bulabiliriz. Bu metin ayr~ nt~lar~
ndan,
damad olarak seçilen ki~ilerin müstakbel e~lerine nikah arma~an~~ olarak
y~~~ nla, devasa de~er ta~~yan e~yalar gönderdikleri ve buna öteki vezirler ve
yüksek düzey devlet adamlar~n~ n da katk~ da bulunmak zorunda olduklar~~ortaya ç~k~yor. ~brahim Pa~a'n~ n yukar~da and~~~ m~z 1586 y~l~~ya da Kapudan
Halil Pa~a'n~ n 1593 y~l~nda k~ rlan nikahlar~~öncesinde vezirlerin haz~rlad~~~~
ve törensel bir yürüyü~ le Eski Saray'a ta~~ nan e~yalar~ n aras~ nda de~erli
mücevherler (elmas, lal, zümrüt kakmal~~bilezikler, ayakkab~lar, terlikler,
çizmeler, peçeler) ve kuma~lar~n yan~~s~ra "zi-k~ ymet cevâhir ile müzeyyen ü
murassa` a'lâc istefanlar" da götürmü~lerdim4. Hatice Sultan'~n 1675 y~l~ndaki
nikah~~ s~ras~ nda damad taraf~ ndan gönderilen arma~anlar~ n listesinde "iki
I" Ali Pa~a ile olan ba~ar~s~ z serüven Raz~ye'nin kar~~s~ na engeller ç~ karmad~, hatta gerçek
kariyerini bundan sonra yapt~ , ki bu da Nurbanu'nun ve öteki rakiplerinin ölümünden sonra
iktidar~ n dümenini tümüyle eline geçiren Safiye'nin deste~i olmaks~z~ n gerçekle~
emezdi. Raziye
daha sonra Anadolu kad~ askeri Kus Yahya Efendi ile evlendi (bunun için daha ayr~nt~l~~
olarak
bitz. Köhbach, a.g.e., 116-118) yanda~lar~ n~~ ve mensuplar~ n~~yetkin bir biçimde üst düzey
mevkilere getirdi. Harem mensubu oldu~u halde Be~ikta~~semtinde evleri vard~ , k~z~yla birlikte
orada oturdu ve 27 Haziran 1597'de ölünce bu evlerin yak~n~ na gömüldü. Haremdeki görevini
belli bir ölçüde k~ z~~devrald~~ve 1596-1601 aras~ nda haremin en etkin ki~ilerinden biri oldu.
Valide Sultamn s~rda~! (kendisine mektuplar yazd~r~ r ve gelenleri de okuturdu), hükümdar
~n
satranç oyunundaki arkada~~~oldu, 1601'deki sipahi ayaklanmas~~ s~ras~nda Safiye'nin
yanda~lanyla birlikte iktidardan olmu~tur. Bkz. Tarih-i Selâniki, 237, 502, 562, 574, 587, 695,
698; Pedani, a.g.e., 24-25.
11'4 Tarih-i Selâniki, 168-169, 340-341.
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mücevher kutu billiirdan" yer al~ yordu ve "içinde birer küpe ve murassa' tâc"
bulunuyordu". Kad~n~ n hükümdann, yani babas~n~n sa~lad~~~~çeyizi de yine
"cevâhir tâc" (olas~l~ kla elmas bir taç) içeriyordui06. Tüm bunlardan
anla~~l~yor ki, sultanalar nikahlar~~ s~ras~nda müstakbel kocalar~ndan, vezirlerden ve babalanndan birer istefan (ya da taç) al~yorlard~~ve bunlardan biri
(olas~l~kla ni~anl~sm~n ya da babas~mnki) bizim dü~ üncemize göre gelinlik
tac~~i~levi görüyordu. Bu adet gözle görülür bir biçimde bizi geçmi~e, Bizans'a götürür. Bizans'ta -hem s~radan halk aras~ nda hem de imparatorluk ailesinde-, ni~anl~~çifte kilisede taç giydirilmesi evlilik töreninin doruk noktas~yd~ ". Bizans taçlan ile ilgili terminoloji alabildi~ine eksiktir, ama bizim
aç~m~ zdan önemli olan Konstantin Porphyrogennetos'un imparatorluk ve
evlilik taçlar~~aras~nda bir fark gözetmekte olmas~d~ r: Öncekine stemma,
sonrakine ise stephanos demektedir". Bu bilgi ~~~~~ nda Osmanl~~sultanalann~n tac~na istefan ad~n~ n verilmesi bir rastlant~~ de~ildir ve de bu
sözcü~ün Osmanl~larda ba~ka ba~lanular içinde (örne~in hükümdarl~k belirtisi olarak) hiç kar~~la~~lmamas~~da. Bunlara dayanarak evlilik tac~mn kullan~m~yla Osmanl~~hanedan~mn -en az~ndan kad~n taraf~n~n-, çok eski bir
Bizans gelene~ini Bizans'~n y~k~lmas~ndan yüzy~llar sonra bile beslemi~~ve
korumu~~oldu~u sonucunu ç~karma= gerekiyor.
Destan yazar~n~n sözlerine inanacak olursak o zaman bu tac~, "sultanalar
tac~"n~~ (kar~. Zuntalâroknak tMsât, 45. k~ ta) sultan~n kan~ndan gelen
kad~ nlar ay~rdedilmek için daha sonralar~~ da ba~lar~ na takm~~lard~r.
iddias~n~n do~rulu~unu kimi tasvirlerde haremin ba~~~say~lan Valide Sul1°5 Hezârfen Hüseyin Efendi, Telhisir'l-Beyün Fi Kavânin-i il-i Osmün. Haz~rlayan Sevim
~ lgilrel. Ankara, 1998, 238-239; kar~. Uluçay, Harem, 99: geleneksel ni~an ve nikah
arma~anlanmn tam listesi.
1°6 Telhisü I-Beyün, 241. 19. yüzy~l ikinci yar~s~nda Sultan Abdülhamid evlenecek her
sultanaya "ayn~~biçimde bir taç, ... 15 lurad~k elmasl~~olan bir çift küpe, elmasl~~bir bilezik, ve
yüzük hediye ederdi" Uluçay, a.g.e., 110, 113.
107 Louis Bre'hier, Le monde byzantine. La civilisation byzantine. Paris, 1950, 8-9. Bizans
evlilik töreninin ashnda bir taç giyme töreni oldu~u söylenir.
108 Kar~. The Oxford Dictionary of Byzantium. I. New York-Oxford, 1991, 554: crown
madçlesi; P. A. Drossoyianni, A Pair of Byzantine Crowns, with a Metallurgical Investigation by
G. J. Varoufalds.Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik 32:3 (1982) 535: not 13.
1°9 Böylece Osmanl~~imparatorlu~u üzerindeki "Bizans etkileri yeni bir ö~eyle zenginle~~ni~~oluyor; bu sorun için bkz. Mehmed Fuad Köprülü, Bizans Müesseselerinin Osmanl~~
Müesseselerine Te'siri Haldunda Baz~~Mülahazalar". Türk Hukuk ve Iktisat Tarihi Mecmuas~~ 1
(1931) 165-313; kar~. Speros Vryonis, The Decline of Medieval Hellenism in Asla Minor and the
Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Centu~y, Berkeley, 1971, passim.
Belleten C. LXX, 63
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tan'~ n ba~~nda da taca benzer bir ~ey görebildi~imiz de teyit edern". Üstelik
haremde ya~ayan kad~ nlar~n ba~lar~na takuklar~~ bir ba~ka ~eyden söz ederken
de yan~lm~ yor: "Araczin'i öbür kad~ nlar tak~yor" (35. k~ ta) 'H. Papazlar~ n
~apkasma benzeyen bu ara çin (arakçln) 'i türban~n alt~na, daha sonralar~~ ise
fesin alt~na yerle~ tirirlerdi, ama kimi resimlerde ya da minyatürlerde harem
kad~ nlar~ n~ n ba~~ n~ n tepesinde de tam olarak -ara s~ ra biraz sivri uçlu bir
biçimde-, bunu betimlemi~lerdirm. Haremin içine k~sa bir süre (1599'da)
göz atabilen ilk Avrupal~~ olan Thomas Dallam'~ n dikkatini çeken de
kad~ nlar~ n ba~~n~ n "tepesini yaln~ zca küçük bir alt~n rengi ~apka= örtmesi"
Icon'un Razainkad~ n'~ n "ihaneti"ni ve sultan~ n öfkesini duyunca Ali
Pa~a'n~n intihar~n~~bildiren haberi dolayl~~birkaç veri yard~ m~yla olas~~ sayabiliriz. Kral Rudolfun Bab~ ali elçisi Paul Eitzing 11 Mart 1587'de Türk sultan~ n~ n 8 Martta Ali'yi görevden ald~~~ n~~ bildirmi~tir. Pa~a bu s~ rada aruk iki
haftadan daha uzun bir süredir ölüydü ve ba~ kente bunun haberi bir hafta
sonra, 15 Martta ula~m~~t~ " t. Ali'nin yaln~zca k~ rk ya~lar~ nda oldu~u, ya~am
dolu ve sporcu bir yap~ ya sahip oldu~u dü~ iinülecek olursa azilden önce
ans~z~ n ölümünün nedeninin intihar olmas~~en iyi aç~ klama gibi görülüyor.
intihar ederek sultan~n ferman~~ gere~i zaten gerçekle~ ecek olan~~ yapm~~~
oluyordu.
Demek, Icon 'un "Türk ö~elerini" inceleyecek olursak ~unlar~~belirleyebiliyoruz: Olaylar~ n geli~imi, her ne kadar baz~~ayr~ nt~~yanl~~~olsa da gerçe~e
uygundur. Öyküye iki kez kronoloji hatas~~giriyor: Evlilik ve Esma Han'~ n
ölümünün tarihlenmesi s~ ras~ nda. ~stanbul olaylar~ ndan söz edildi~i için
ufak tefek yanli~l~ klar anla~~l~ r bir ~ eydir, çünkü kendisine bu bilgileri aktaranlar~~yanl~~~anlam~~t~ r ya da belki onlar da bu olaylar~~ kar~~t~ rm~~~olabilir.
~ l o Uluçay, Harem, 20. say~l~~
resim. Hükümdarlara çocuk arma~an eden cariyelere de talnf
edilmek üzere ayn~~ biçimde küçük, ama de~erli ta~larla süslenmi~~bir alt~ n taç talul~rd~. ~smail
Hakk~~Uzunçar~~l~ , Osmanl~~Devleti'nin Saray Te~kilat~ . Ankara, 19842, 152; Gülru Necipo~lu,
Architecture, Ceremonial, and Power. The Topkap~~Palace in the Fifteenth and Sixteenth
Centuries. Cambridge-London, 1991, 164.
111 "Araçi~~ " Farsça kökenli "arakçi~~" sözcü~ünden gelmektedir ve 16. yüzy~ l Türkçesinde
ve Macarcas~ nda her iki biçim de görülür; kar~. Susanne Kakuk, Recherches sur l'histoire de la
langue Os~nanlie des XVI' et XVII' siecles. Les elements osmanlis de la langue hongroise.
(Bibliotheca Orientalis Hungarica, 19.) Budapest, 1973, 41-42.
112
Kar~. Necipo~lu, a.g.e., 160-161.
113 Bernard Lewis, Isztambul 6 az oszman civilizaciö. Budapest, 1981, 89.
114 Takâts, Vezir Kalajkiloz, 176-177.
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Ayn~~zamanda kültür tarihi ile ilgili verilerin ço~u inan~l~ rd~ r. Tüm bunlara
dayanarak ~unu söyleyebiliriz: Icon 'u Osmanl~~~mparatorlu~u'nun iç olaylar~~
ve kurumlar~~konusunda birinci s~n~f bilgilere sahip bir yazar~n yazm~~~
oldu~una hiç ku~ku yoktur. Türkçe bilip bilmedi~i de tart~~~labilecek bir konudur, çünkü yabanc~~sözcüklerin ço~unu do~ru, yerinde ba~lant~lar içinde
kullanm~~t~r'16. Öykünün özgünlü~ü ve bir y~~~n ufak tarihsel veri kon'u 16.
yüzy~l Türk kültür tarihinin sözüne inan~l~ r, birinci s~n~f bir kayna~~~durumuna getirmektedir. Bu tarihi destan ayn~~ zamanda 16. yüzy~l Macaristan'~nda Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na ili~kin bilgilerin çok üst düzeyde
oldu~unun da kan~t~d~r. Bu durumda da bizlere bunlar~n pek az~n~~b~rakm~~~
olmalar~na daha da üzülüyoruz.

Türk Halk Edebiyat~nda Esma Han
Ali Pa~a'n~n kar~s~~ Esma Han Sultan Türk halk masalc~lar~n~~ da esinlemi~, ~smigan Sultan ad~yla K~ r~ m'da kaydedilmi~~bir hikayenin kad~n
ba~kahraman~~olmu~tur. Öyküye göre ~smail ad~nda, yoksul kökenli bir genç
mucizeyi bir dü~~görür: Dü~ünde gördü~ü müstakbel e~i ~smigan Sultan'd~r.
Bunun yan~~ s~ra ~airane yetenekler de kazan~ r derken Karacao~lan ad~yla
~iirler yazar ve söyler. Uzun serüvenlerden sonra onu bulur, büyük düzey
fark~na kar~~n bu evlilik gerçekle~ir. Ama evlilikten k~sa bir süre sonra bir
yanl~~~anlama sonucu ona lanetler savurarak terk eder, derken da~larda gizlenir. Laneti gerçekle~ir, ~smigan korkunç hastal~ klar~n pençesinde eriyip
tükenir, öyle ki kom~ular~~ korkular~ndan kald~~~~evinden de koyarlar onu.
Yeni serüvenlerden sonra iki sevgili bulu~ur, büyük bir güçlükle birbirlerini
tan~rlar ve bu yanl~~~ anlamay~~düzeltirler. Karacao~lan kad~n~n~~iyile~tirir, evlerine dönerler ve ondan sonra mutluluk içinde ya~arlar'16.
Halk aras~nda Türk saz ~airleri, a~~ klar üzerine bu tür say~s~ z öykü
dola~maktad~rm. Ve onlar ayn~~zamanda Akvi-Bekta~i topluluklar~n~n tören
müzisyenleri de olduklar~~için bu lejandlara pek çok anlam verilebilir. Birkaç
destanc~~ ile ilgili olarak gerçekten de sevda serüvenlerinin suland~nlm~~,
115 Kuran'daki Yusuf öyküsünde firav~~ nun kar~s~ n~n ad~n~n Zeliha (Zulejha) oldu~unu
bile bilmektedir (87. k~ta).
116 Karacao~lan ve ~smigan Sultan. Yay~mlayan Wilhelm Radloff. In: Die Sprache der
nördlichen türkischen Stdemme.VII. Die Mundarten der Krym. St. Petersburg, 1896, 297-323.
117 A~~ k hikayeleri konusunda: Pertev Naili Boratav, L'pope et la "hikaye". In:
Philologiae Turcicae Fundamenta. II. Wiesbaden, 1964, 34-38.
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manzum-nesir olarak sunulmu~~biçiminden öte bir ~ey de~ildirler. Bu durumda olaylar göçebe-yar~~göçebe çevrede geçer, fethedilecek kad~nlar ise
basit çoban k~zlar~d~ r ve adlar~~da tipik Türk adlar~d~r: Kara K~z, Benli K~z,
Elif Gelin ya da Yayla Güzeli'18. Bir ba~ka yerde öykünün mistik içeri~idir as~l
olan, s~radan insan~n Tanr~ya giden yolunu anlat~r. Bu durumda karakterler
uydurma ki~ilerdir. Basit kökenli ba~kahraman ~airlik-ozanl~ k -yani
büyücülük- yetene~iyle, zaman zaman do~aüstü güçlerin deste~iyle seçti~ini
elde eder, ki bu ki~ i genellikle kendisinden daha üst bir düzeydedir.
Kad~ nlar~ n adlar~~da bunu göstermektedir: ~ah Senem, Asl~~Han, Selvi
Han"". ~lk bak~~ta Karacao~lan ve ~smigan Sultan (Esma Han) öyküsü de bu
çerçeveye s~~ar, ancak erkek ba~kahraman -öbür lejand a~~ klar~ mn tersine-,
gerçekten ya~am~~t~r.
Türkiye'de halk ozanlar~~ aras~nda belki de en ünlüsü Karacao~lan'd~ r.
Yüzy~l~n ba~~nda canlanan edebiyat tarihi ara~t~rmalar~~ s~ ras~ nda a~~klar
içinden önce onun ~iirlerinin ayr~~bir cilt olarak yay~mlanmas~~bir rastlant~~
de~ildirm. Ama daha sonraki incelemeler bu ünlü ad~ n ard~nda en az~ndan
iki ki~inin bulundu~unu ve halk belle~inin bunlar~~ birle~tirdi~ini
göstermi~ tir. Daha sonraki ve belki de en popüler olan~~ Do~u Anadolu'da
17. yüzy~lda göçebelik ya~am~~sürdüren Mamalu kabilesinin ~airi idi. "Bin on
be~te (=1606) bertaç~~~m yaz~ld~~/ Seksen be~te (=1674) belkemi~im bozuldu / Bin doksanda (=1679) mezar~m~ n ba~~ nda / Döner bayku~, öter
bülbül" - diyor kendisiyle ilgili olarak121. Karaca k~zla, Yayla güzeliyle -ve daha
birçok han~ mla-, ilgili sevda serüvenleri konusunda Do~u Anadolu'da,
Azerbaycan'da ve hatta Türkmenistan'da bile uzun öyküler anlat~lm~~m.
Öteki Karacao~lan 16. yüzy~l do~umludur. Bir olas~l~ k, Latifi'nin
1546'da yazd~~~~tezkiresindeki Kar' oglan'~ n~n ard~ nda onun bulundu~u
dü~ünülebilirm. Ozan~ m~z~n ad~~ gerçi ~iirlerinin tan~ kl~~~na göre dört
heceden, Karac'oglan'dan olu~maktad~ r, bu durumda Latifi'de de yaln~zca
bir tek hece eksiktir, ki bu da kolayl~kla vezin u~runa yap~lm~~~bir düzenleme
118 Karacao~lan, ~iirler. Haz~rlayan Müjgan Cunbur. ~stanbul, 1993, 7; ~lhan Ba~göz,
Karac'o~lan Türkmenistan'da. Milli Kültür 1979/4, 123-134.
119
Umay Günay, Türkiye'de .i~~k Tarz~~ ~iir Gelene~i ve Rüya Motifi. Ankara, 1992, 100107.
120 Sadettin Nüzhet Ergun, Karacao~lan. Konya, 1927.
121
Hüseyin Seçmen, Karacao~lan Ya~am~, Sanat~, ~iirleri. ~stanbul, 1983, 10.
122
"Bir olmaz vakte irgürdük zaman~~/ Bilür yok âsumandan r~smân~~/ En ehli yeg görür
ma'na yüzünden / Kar'o~lan türküsin ~air sözünden" Latifi, Tezkirettl'~-~u'arâ ve Tabstratü'nNozama^. ~nceleme - Metin. Haz~rlayan R~dvan Can~m. Ankara, 2000, 163-164.

AL~~PA~A'NIN EVLILIK ÖYKÜSÜ

997

oldu~unu ileri sürmemize yol açar. Buna kar~~l~ k Sultan III. Murad'~n
o~lunun sünnet dü~ününden (1582) söz eden Seyyid Lokman'~n Surname'si
hiçbir yanl~~~anlamaya yol açmaks~z~n ozan~m~zdan söz etmektedir: "Kimi kaval çal~ p ol da~~~yank~land~r~ r ve kimi Karacao~lan türküsü ile gönlün
e~lendirir"123. Gelibolulu Mustafa Ali ise 1599'da ~unlar~~yaz~yor: "... humaka
f~rkas~na rast gelüp inandura bildükleri takdirce bu sözleri biz didük, fesanesin dahi eydürler. Kat kalursa Karacao~lan'a isnat olunur. Ve Halil Abdal'
undur diyü ra~bet k~l~nur."2 '. Ve belki de A~~ k Ömer de ~airname' sinde
(1707) bizim adam~m~zdan söz etmektedir: "Karaco~lan ise eski bir meseldir
/ Ezgisi ç~~r~lur keyfe keseldir / Biz ~air saymay~z öyle ozan~"125. Müzikten söz
etmi~ken bir Leh dönmesiyken sarayda "m~z~ ka okulu yöneticisi" olan Ali
Ufki'nin 1650 dolay~ nda do~an ~iir ve nota derlemesine de de~inelim. Gerçi
burada Karacao~lan'dan iki ~iir yer al~ r, ama kimi görü~lere göre bunlar 17.
yüzy~l~n ortas~ nda henüz ünsüz Do~u Anadolu Karacao~lan'~na ait de~ildir,
erken bir tarihte do~mu~lard~ r'26.
Bu gözle görülür bir biçimde ünlü, 16. yüzy~l ozan~~Karacao~lan'~~ Osmanl~~egemenli~i alt~ndaki Macaristan'da da tan~yorlard~. 1588-1589'a tarihlenebilen Palatics-kcidex'te on ~iiri vard~r ve bu ciddi bir popülerli~in belirtisidir, çünkü öteki ozanlar yaln~zca bir iki ~iiriyle an~l~ rlarin. Bu ~iirlerde
adam~ m~z~ n Macaristan'da dola~t~~~n~~ gösteren hiçbir iz yoktur, hatta
sava~lardan bile söz edilmez. Ama bu ~a~~ rt~c~~ de~ildir, a~~ k ~iirlerinin büyük
ço~unlu~u somut ~eylerden söz etmez.
123 Gelibolulu Mustafa /kil, Meyâidü'n-Neffis ii Kayâidü'l-Mecâlis. Haz~rlayan Cavid
Baysun. ~stanbul, 1956, 67-68; Karacao~lan, a.g.e., 8.
124 Karacao~lan, a.g.e., 9.
125 Sadettin Nüzhet Ergun, ,,,i~~k Ömer, Hayat~~ve ~iirleri. ~stanbul, y. y. 433. "Ozan"
sözcü~ü 18. yüzy~l~n ba~~nda art~k çoktand~r kullandm~yordu, Ömer bununla da Karacao~lan'~ n
eskimi~~oldu~unu göstermeye çal~~~r. 16. yüzy~l Karacao~lan problemati~iyle ilgili olarak bkz.:
Cahit Öztelli, XVI. Yüzy~lda Karaca O~lan. Türk Folklor Ara~t~rmalar~~21:12 (1969) 5387-5388;
~ükrü Elçin, Halk Edebiyat~m~zda Kaynaklar Meselesi ve XVI. As~r Ozan~~Karacao~lan. In: Ayn~~
yazar, Halk Edebiyat~~Ara~t~rmalar~. Ankara, 1977, 297-324; Günay, a.g.e., 185-194.
126 Cahit Öztelli, Ali Ufki, "Karacao~lan ve ~stanbul". Türk Folklor Ara~t~rmalar~~ 21:6
(1969) 5308-5310.
127 Palatics-ködex Viyana'dad~r: Österreichische Nationalbibliothek, AF 437 (Flügel 2006).
~iirleri önce Cafero~lu yay~ mlam~~ur, sonra ~ükrü Elçin onlar~~ yeniden yay~mlad~. Ahmet
Cafero~lu, Karacao~lan. Halk Bilgisi Haberleri 1929/11, 5-10; Elçin, a.g.e., 308-315. Elçin ve
Günay daha pek çok ~iiri ona mal ederler, genellikle de içlerinde Balkanlara auflar
bulunuldu~u içindir bu. 17. yüzy~l Karacao~lan'~~da Osmanl~~egemenli~i Macaristan'~ nda
dola~m~~~olabilece~i için bu kan~ t pek zay~fur. ~ ki ozamn ~iirlerinin ay~rt edilmesini Günay
stilistik ele~tiri aç~s~ndan dener. Günay, a.g.e., 185-214.
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~~te tam da bu yüzden bir ba~ka Karacao~lan türküsü özel bir önemi hak
'der. Bu kesinlikle sözü edilen ozan~n yarat~s~d~ r ve 16. yüzy~l ozanlar~ n~ n
iirlerini içeren bir antolojide bulunmaktad~ r128. Onu ilginç k~lan Varad ve
evresinin ya~malan~~~~~~ , halk~ n~n esarete sürükleni~ini anlatmas~d~ r ve bize
üm bunlar~ n Süleyman'~ n egemenli~i s~ ras~ nda, Hüsrev Pa~a'n~ n
nönlendirmesiyle gerçekle~ti~ini de aktar~r. Metin asl~nda a~~r ko~ullardan
;öz eden uzun bir yak~nmad~ r: "Sarpdur Alaman da~lar~ " - deniliyor her
Jörtlü~ün sonunda. Ancak Varad (Varat) ~ehri Nagyvârad (bugün: Oradea Rumanya) ile pek özde~le~ tirilemez, çünkü buras~ n~ n Osmanl~larca fethi
Süleyman zaman~nda olmam~~ur. Bir ba~ka sorun da Güney Karpatlar~ n
"Alman" da~lanyla birle~tirilip birle~tirilemeyece~idir, çünkü "Alaman"
deyi~i özellikle Alman imparatorlu~u anlam~ na gelmekteydi. Benim
tan~d~~~m bir edebi ko~utlukta ise Tuna "Alman da~lar~n~" a~arak Macaristan'a ula~~ r. Ancak Alpler de hiçbir biçimde Varad ile birle~tirilemez, bunun
bir sonucu olarak herhangi bir geni~~anlam~~ hesaba katmam~z gerekiyor.
"Varat"~ n Ptervârad (bugün: Petrovaradin - S~ rbistan-Karada~) ile
birle~ tirilmesi ise sorunu az çok çözer. Büyük bir olas~l~ kla bu yere Türkler
hiçbir de~i~iklik yapmaks~z~ n Varadin demi~lerdir, k~salm~~~olmas~~ ~iir
aç~s~ ndan gerekliydi belki de'29. Türkler kaleyi ve çevresindeki tahkimatlar~~
Süleyman'~ n 1526 y~l~ ndaki seferi s~ ras~nda fethetmi~~ve bunda Bosna Beyi
Hüsrev etkin bir rol oynam~~ur130 . Özellikle ilginç olan, ~iirin çamurlu, sisli
yollardan, so~uk geceleme yerlerinden söz etmesidir ve bu durumda Türk
tarih yazarlar~n~ n Petervârad ile ilgili olarak çizdikleri resme uymaktad~ rm.
E~er yukar~daki gerekçe do~ruysa bu durumda Karacao~lan'~ n Macaris-

128
Yay~mlayan: Elçin, a.g.e., 307-308. Kayd~ : Wien, Österreichische Nationalbibliothek,
Türkische Handschriften, AF 334 (Flügel 781).
129 Sorunlu dize ~öyledir: "Varae~n kanda ba~lar~"; demek, "Varat" sözcü~üne iyelik eki
getirilmi~tir. E~er bu "Varadin"e getirilmi~~olsayd~~hiç de ~airane olmayan bir biçim ç~ kacakt~~
ortaya: Varadin'in. Olas~d~r ki, ~airin ozanl~ k içgüdüsü Varadin biçimini zaten iyelik eki
getirilmi~~gibi alg~ lam~~~ve iki eki çok bulmu~~ve sözcü~ü bu yüzden k~saltm~~t~ r. Metinde eksiz
bir Varadin biçiminin yer almakta olmas~~da olanaks~z de~ildir ve bunu yay~mlayan yanl~~~
aç~ klam~~t~r. El yazmas~~ elde olmad~~~~için bu sorun çözümlenemez.
13° Sefer ruznamçesine göre "Bosna sanca~~~be~i bir küçirek kalecik feth edüb alt~~nefer
keferesin getürdiler [...] Bosna beyi Hüsrev Bey ve Mihlao~lu Mehmed Bey Varadinden öte
Tuna kenar~n~~ ak~ n itmek buyuruld~." Feridun Bey, Mün~eatü's-Seladn. I. ~stanbul, 1857/ 58,
557-558.
1141 Sefer ruznamçesine göre P€tervârad "hem sab hem d~ yk yerdir"; "Varadin konak~ na
bârân old~"; "ak~amdan bârân olub sabaha de~in muttas~l ya~d~~ [...) ve muttas~ l bârân olub
gecelü gündüzlü ya~d~". Feridun Bey, a.g.e., 557, 565.
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tan'~ n fethinde ve Mohaç dolay~ ndaki sava~larda (1526) bulunmu~~olmas~~
gerekir ve de büyük bir olas~l~ kla Hüsrev Bey'in ordusunda bulunuyordu.
Bu uzun konu d~~~ na ç~k~~ tan sonra Karacao~lan'a ve ~smigan Sultan'a
dönelim yeniden! Acaba hangi Karacao~lan'a ba~lanabilir bu öykü? Tüm
öteki, Do~u Anadolu Karacao~lan~~lejandlanna kar~~l~k bu biçim K~ nm'dan
ç~ km~~t~ r. Wilhelm Radloff 19. yüzy~lda, belirtti~ine göre en az~ ndan yüz
ya~~ nda olan, yani 18. yüzy~la ait bir el yazmas~ nda rastlam~~t~ r. Öykünün bu
biçimi ba~kahraman~mn göçebeler aras~ nda geçen ötekilerin tersine, seçkin
bir kad~ n olmas~yla da farkl~d~ r, çobanl~~~ n sözü bile edilmez. Buna kar~~l~k
Karacao~lan'~n Belgradl~~ oldu~unu ve çocuklu~uyla ilgili olarak - kendi ad~~
alt~ nda - ünlü "Tuna" türküsünü söyledi~ini biliyoruz: "Misal-~~cennettir evvel
bahar~~/ Aç~l~ r k~rm~z~~gülü Tuna'n~ n... "132 . Gerçi ~ iirde Belgrad, Varna ve
Vidin kalesi yer al~ r, ama bu daha sonra yap~lm~~, lejand~ n 18. yüzy~lda
do~mu~~oldu~unu do~rulayan bir popülerle~ tirme oldu~unu göstermektedir
ve daha önceki çe~itlemesinde Estergon, Budin ve Belgrad ad~~ bulunmaktad~r!". Lejand~ n Kuzey Balkanlarda bilindi~ini gösteren olgu ise içine
kat~lm~~~bir ~iirin bir Sarayevo elyazmas~nda bulunmas~d~ r, hatta belki de Balassi'nin "Ben seyrane gider iken" diye ba~ layan Türkçeden çevirdi~i
~ark~s~yla da bir ili~ ki kurulabilir!". Demek, yukar~dakilerin ~~~~~nda lejand~m~z~n ba~kahraman~~16. yüzy~ l Karacao~lan'~~ile kesinlikle ayn~~ki~idir.
Osmanl~~egemenli~i Macaristan'~ n~n bu ozan~~ üzerine olu~ turdu~umuz
görüntüyü Esma Han'~n ki~ili~i de bütünlemektedir. Haremde az çok kapal~~
bir biçimde ya~ayan hanedandan biri ancak çok özel durumlarda, saray~n
burçlar~n~~ a~an bir olay dolay~s~yla halk aras~ nda ün kazanabilirdi. Ali Pa~a ile
yapt~~~~evlilik bunlardan biri olmal~d~ r, ve bu olay o zaman~ n Macaristan'
~ nda da insanlar~~heyecanland~rm~~t~ r. Budin beylerbeyi de zaten aç~ kça -bu
132 Radloff, a.g.e., 305-306.
~~ k ad~yla yay~ mlâr, ama bu ozan~n
1" Köprülii bunu 16. yüzy~ lda ya~am~~~olan Öksüz A'
Osmanl~~egemenli~i alt~ ndaki Macaristan ile ilgisi konusunda hiçbir bilgimiz yoktur. M. Fuad
Köprülü, Türk Sazsairleri. II. ~stanbul, 1940, 30-31. Buna göre Tuna "Engürüs ilinden yollar
açm~~t~r [...I Selâmlam~~~Usturgodla Budun'u / Belgrad'a u~rar yolu Tuna'mn". Nihat Sami
Kul Mehmed ad~yla kaydedilmi~~bir çe~itlemeden söz eder. Bu ozan Budin >de dola~m~~~olabilir,
çünkü babas~~Kara Üveys 1578-1580 aras~ nda Budin pa~as~~ idi. Hasan Eren ise öksüz Ali'ye mal
eder (Böyle bir ozan bilmiyoruz; Elçin, a.g.e., 306.). ~iir 20. yüzy~l~n ba~~nda A~a~~~Tuna'daki
Adakale'de bile biliniyordu, bir çe~itlemesini Ignâc Künos derlemi~tir (Ignâc Kimos, Ada-kalei
török npdalok. Budapest, 1906, 315-317.).
1" Hamdi Hasan, Saray-Bosna KÜM' phanelerindeki Türkçe Yazmalardaki Türküler.
Ankara, 1987, 453. ~arlun~n ünlü Macar ~airi Bâlint Balassi ile ili~ kisi konusunda: Balâzs Sudâr,
Egy Balassi-vers hâttere (Minap mulatni mentem...). Keletkutatü.s 1995. ösz, 67-69.
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i~i be~enmeyen ~ ehirliler de ondan yanad~ r-, kendisi de a~laya s~zlaya önceki
kar~s~ n~~yolcu etmi~tir. Asl~ nda Macaristan'da hiç bulunmam~~~olan Esma
Han'~ n ad~~ bu s~ ralarda halk aras~nda yay~lmaya ba~lam~~~olmal~d~ r. ~ki ünlü
ki~ inin -ozan ve sultan k~z~ -, öyküsü belki de 17. yüzy~ lda birbirinin içinde
erimi~ ti ve 18. yüzy~l~ n sonuna gelindi~inde Karacao~lan ve ~smigan
Sultan'~ n bizim de tan~ d~~~ m~z lejand~~ art~ k haz~ rd~ . Ancak bu yap
~ t Esma
Han'~ n gerçek öyküsünden hiçbir ~eyi saklamam~~t~r - onun yaln~zca ad~
n~~
ödünçlemi~lerdir.

Sonuç olarak yard~mlar~~ olmaks~z~ n bu bildirinin güçlükle yaz~ labilece~ini bildi~imiz meslekta~lar~ m~za te~ ekkür etmeyi ho~~bir zorunluluk olarak
görüyoruz. Her ~ eyden önce bu konuyu bizim dikkatimize sunan Geza
Szentmârtoni Szabö'ya; ondan sonra bizlere pek çok kez iyi bir fikir vererek
ya da ar~ive dayal~~bilgi aktararak çal~~mam~ z bir yerde t~kan~ p kalm~~~gibi
görünürken yard~ m eden Klâra Hegyi'ye, Geza Dâvid'e ve Geza Pâlffy'ye;
~ talyanca kaynaklar~~ yorumlamas~~ için ne zaman ba~ vursak bizi hiç geri
çevirmeyen Zsuzsa Teke'ye; son olarak -ama bu onun son s~ rada oldu~u anlam~ na gelmiyor- Bizans taçlanyla ilgili uzmanca &güder ve fotokopiler sunarak bizleri destekleyen Endre Töth'a, tümüne minnetle te~ ekkür ediyoruz.

