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Viyanal~~ara~t~rmac~~Heinrich Kretschmayr'~n "Gfitti Lajos" adl~~yap~t~~
Magyar Tört&leti letrajzok (Macar Tarihsel Ya~amöyküleri) dizisinde
1901 y~l~nda (XVII/1) yay~mland~. Gyula Schröder "Yay~nc~mn Sonsözü"nde
bu kitab~n yaz~lmas~n~n yabanc~~bir yazara verilmesinin gerekçelerini tan~t~rken bu yan~tla birlikte ortaya ç~kan ana soruna da yönetmek zorunlulu~unu duyumsad~. "Önyarg~s~z ele~tirmen Macar ko~ullar~n~n çiziminde
ondan (yani Kretschmayr'dan - G.B.) yeni bir ~ey bekleyemeyece~imizi do~al kar~~layacakur; hatta her tarih yazar~n~n hizmetine amade olan velilerin
tümüyle kullan~m~n~~bile bekleyemeyiz; bunlar bir yabanc~ya bir Macar tarihçiye oldu~u ölçüde do~rudan seslenmezler." Ama kitab~n yay~mlanmas~n~n ileride Macar ara~urmac~lar~ mn da onun kahraman~na dikkatini çekece~i ve onlar~n yap~t~n yanl~~lar~n~~ düzelterek dönemin olaylar~n~n ilerde
daha iyi anla~~lmas~na yard~m edece~i umudu salt iyi niyetli bir arzu olarak
kalm~~t~r. Mohaç sonras~~y~llarla ilgili olarak zaten yeterince üvey evlat konumunda olan tarihsel literatürümüz Venedik Doçu Andrea Grittrnin ~stanbullu mücevher tüccar~na-bankerine dönü~en yasad~~~~ o~lunun yurdumuzun tarihinde ba~tan sona oynad~~~~tuhaf epizodla pek ilgilenmemi~tir.
~gnk Acskly, Gyula Szekf~l, Lasz16 Bkdossy, bu karga~a dolu dönemin
olaylar~n~, Schönherr'de de eksik kalan yurt.içi kaynaklardan bir ~eyler kullanmay~~denemeksizin, Kretschmayr'dan önce de yaz~lm~~~olan ~u yarg~y~,
Gritti'nin yükselmesi Kral Dnos Szapolyai'nin acizli~inin, yönetim konusundaki elveFi~sizli~inin i~areti ve sonucudur, ölümü ise yabanc~~ bir serüvenciden iktidarlar~n~~luskanan Macar soylular~n~n ald~~~~öcün bir sonucudur do~rultusundaki yarg~y~~ neredeyse hiç de~'i~tirmeksizin aktard~lar'. ~ki
*

Çeviren: Dr. Vural Y~ld~r~m, Ludovicus Gritti magyar korndnyz6dga (1531-1534),
Tört&~elmi Szemle XIV (1971) s. 289-319]
Acsddy Ign~tc: Magyarorsdg ldrom r6zre oszUdnak tört&lete, 1526-1608 (Magyar
Nemzet Tört&lete V.), Bpest, 1897 (bundan böyle: Acsddy), 81-, 88., 103 ve devamma bkz.:
Szekfii Gyula a Ildman-Szekfu() () Magyar 1'ört6~et III. cildinde (Bpest) 1938 '3'), 29 ve deva-
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ciltlik "Magyarorszâg tört&lete"den de bundan daha fazla bilgi edinemiyoruz2 .
Ara~t~rmalar~m~z s~ras~ nda Venedikliye ili~ kin, bugüne dek bilinmeyen
pek çok veriyle kar~~ la~t~k ve bunlar~~ art~ k bilinenlerle kar~~la~t~ r~nca
Kretschmayr taraf~ ndan yap~ lan ve günümüze dek 70 y~l boyunca süregelen
taslak resmi düzeltmek do~rultusunda belli bir ölçüde katk~da bulunabilece~imizi dü~ündük. A~a~~daki çal~~ ma özellikle de bu verilerin do~as~~
gere~i en ba~ ta Gritti'nin yurt içindeki çal~~malar~yla ilgilenmeyi arzulamaktad~ r; öncüllerinden daha çok ~ey bilmedi~i ya~am~n~ n öteki ö~eleriyle
yaln~zca olaylar~~anlamak için gerekti~i ölçüde ilgilenecektir3.
Alajos ya da Luigi Gritti'nin Macaristarfla ilgili ilk ve as~l çal~~malar~~
ülkeden yava~~yava~~sürülen Kral Jânos'un Leh soylusu Laski Jeromos'u
yard~ m istemek üzere sultana gönderdi~i 1528'e rastlar4. Bu tarihte ~stanbul'daki görü~melerde doç-o~lu Venedik elçisiyle ayn~~ dü~ünceyi payla~arak
sultan~n Macar kral~n~~dostlu~una kabul etmesi konusunda çaba gösterdi ve
bu çabalar~~ ba~ar~yla da taçland~'. Araya girmeye kalk~~mas~n~n nedeni olas~l~kla e~er anla~acak olurlarsa bunun her iki taraf için de avantajl~~ olaca~~n~~ anlam~~~olmas~d~r ve iyi bir i~i ba~lamak arac~ya da yarar getirecektir. Bu
i~~için gerekli bilgileri bu konuyla çok ilgilenen Venedik temsilcilerinin
verdi~i neredeyse kesindir. Ancak ba~ar~da Gritti'nin ki~isel pay~n~n ne
ölçüde oldu~unu söylemek bugün art~ k güçtür. Laski'nin, o olmasayd~~ anm~, l~kz.; drdossy Ldszld: Magyar politika a mohksi v&z utk~. Bpest 1943 (bundan böyle:
Bdrdossy), 94. ve devam~. Ayr~ca 158. s.
2
Magyarorsz4 Tört6~ ete L, Bpest 1967, 165. s. ve devam~. Bu say Nemeskürty tstudn'~ n:
Ez tört6~ t Mohks utan adl~~ (Bpest, 1968 '2'), (bundan böyle: Nemeskürty) popüler çal~~mas~ nda (171. s. ve deyam~ na bkz.) daha keskindir. Gritti'nin ki~ili~iyle ~u s~ ralar Kardos Tibor da
ilgilenmektedir, ama ula~t~~~~sonuçlar henüz yay~ nlanmam~~ t~ r.
3
A~ag~
' da okuyaca~~n~ z inceleme Ortaça~~Macar Devletinin 1526-42 aras~ ndaki parçalanmas~~ konusunda haz~ rlanmakta olan, ilk biçimiyle MTA'n~n (Macar Bilimler Akademisi)
Tarih Bilimleri Enstitüsü'nde 1971 ~ubat~ nda tart~~~lan büyük çal~~man~ n, yay~ na aktar~lmas~~
s~ ras~ nda yap~lmas~~ istenen de~i~ ikleri içeren bir bölümüdür. Ba~l~ kta Gritti'nin ad~n~~ Latince
biçimiyle vermi~~olmam~n nedeni bu ad~ n ça~da~larm~ n yaz~lar~ nda bile pek çok biçimde, kimi
zaman Moise, Luigi, Alvise, kimi zaman da Lodovico biçiminde yer almasnl~ r. Buna kar~~ l~ k
vali olarak her zaman Luclovicus Gritti imzas~ n~~ kullanm~~ t~r.
Türklerin ~tt~ fak~ n~~ aray~~~sorunuyla yazmakta oldu~um makalede ayr~ nt~l~~ olarak ilgileniyorum.
Kretschmayr Henrik: Gritti Lajos, 1480-1534. Bpest, 1901 (bundan böyle: Kretschnuzyr)
16-21. s. ; Szalay Laszlö: Adakkok a magyar nemzet tört&~ ethez a XVI. s.z.adban, Pcst, 1861,
93-125. s. ; Bdrdossy, 67. s. ve devam~.
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ta~ma= ortaya ç~kamayaca~~~do~rultusundaki sav~nda epey bir abartma
vard~r, ama anla~ma onun yard~m~~ olmasayd~~Macarlar aç~s~ndan çok daha
kötü bir biçimde kaleme al~n~rd~ ; bu kesin gibi görünüyor. Her ne ise bundan böyle Kral Dnos'un gözünde geni~~nüfuzu olan iyiliksever biri olarak
görünmeye ba~land~; Bab~ali'de ise Habsburglara kar~~~sürdürülen sava~~mda H~ristiyan bir prensin ittifak~= sa~lanmas~ na yard~mc~~olmas~yla göze
çarpm~~t~ . Gritti'nin kendisi ~imdilik her iki taraftan da ba~ka bir yarar ç~karmay~~umamazd~~(gerçi Laski bir Macar piskoposlu~unun gelirlerini ona
vaat etmi~ ti), ama olanaklar hiç de fena de~ildi: Bundan böyle Szapolyai'
nin ~ stanbul'daki resmi temsilcisi o olmu~tu'.
Bir sonraki dönemde savland~~~ na göre bankerin Macaristan'~n efendisi olmak istedi~i do~rultusunda inan~lmayacak ölçüde tuhaf haberler dola~maya ba~lam~~t~~ - do~al olarak bu, dostu Sadrazam ~brahim sayesinde
olacakt~'. Tüm bunlar pek az do~ruydu: Bu s~rada henüz ~brahim'in kendisi
Maca~istan üzerinde egemenlik kurmak için u~ra~~yordus. Bey O~lu ad~~
verilen Gritti 10 May~s 1529'da, sultan~ n ordusu Macaristan'a do~ru yeniden yola ç~kt~~~~s~rada bu giri~imde, yaln~ zca ordunun ia~e i~lerini üstlenmi~ti. Babas~n~ n büyük vaatlerde bulunarak evde kalmaya ikna etmeyi denedi~i do~rudur', ama o~ul, Macarlar üzerinde yeni yaratt~~~~etkinin yara= görmeyi umuyordu - ve orduyu bir yerden bir yere aktarmaya dayanan
ve o s~ralarda da kazançl~~olan bu i~i pek de elinden kaç~ rmak istemiyordu.
Kral Dnos onun gelmesini bekledi' ve neredeyse kesin olan bir bilgiye
göre onun iste~i üzerine adamlar~ na Türk ordusuna gereken her türlü yiyece~i sa~lamalarm~~buyurdu". Sefer s~ras~ nda Gritti'nin kendisi gözlefimizin
önüne ilk kez Buda'n~n al~nmas~~s~ras~nda ç~ kar: Kaleyi teslim etmek istemeyen Komutan Tams Nklasdy Türklerin elinden kaç~p yan~na gelen ve
daha sonra da kral~n yan~ na gidecek olan Gritti'nin ya~am~n~~kurtar~r; derken birkaç gün sonra 14 Eylül 1529'da Dnos'un Macar taht~na oturtulmas~~

6
Kretschmayr, 19. s. ve devam~ na bkz. ; Gritti bu görevi gerçekten yerine getirmi~tir,
örn. bkz. Kral Janos'un ona 16 A~ustos I528'de yazd~~~~mektup, Budapesti Egyetemi
Könyvtar, elyazmas~~bölümü, Litterae et Epistulae Originales (Bundan böyle: EK LEO) N. 39.
7
Kretschmayr, 26. s.
8
Ayn~~ yerde.
9 itg.y. 27. s.

to Bunu özellikle de Doç'a yazm~~t~ r! Mektubun metni için bkz.: E~ri rscki Lyceum Kütüphanesi (Günümüzde Egyhazmegyei Könyvtar olmu~tur) Y IV../55. numaras~~ ile kay~tl~~
Diplomatarium Regni Ilungariae adl~~kodeks (Bundan böyle: Eger DRI I) 36. s. verso.
't Kretschmayr, 28. s. (8 A~ust. 1529) bu buyru~a göndermede bulunmaktad~r.
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töreninde sultan~~temsil etmektedir; ve son olarak tac~n geri verilmesine de
kauhr12.
Becerildili~inin ödülünü Türklerin Viyana'dald ba~ans~zl~~~~bile engellememi~tir. Daha eylülün ortas~nda kar~~m~za thesaurarius ve consiliarius regius (kral hazinedar~~ve dan~~man~~- ç.n.) olarak ç~ kar ve yine bu s~rada E~ri
piskoposlu~u da ona verilir". Bu sonuncu düzenleme besbelli Laski'nin
verdi~i sözün tutulmas~d~r ve gerçekten de kral bunu bir ödül olarak vermi~~
olmal~d~r; hazinedarl~k görevi ise, bunu Venediklinin bildi~i kesin olmamakla birlikte, hiç de düpedüz yap~lm~~~bir iyilik de~ildi. Szapolyai'nin ekonomik i~lerini tahta ç~kt~~~ ndan beri namusu konusunda zaman zaman ku~kular uyanan - öyle ki 1528'de efendisinin zindan~nda birkaç ay geçirmi~ti-,
Usta Jakab Thornallyay yönetiyordu". On y~llardan beri iflasa kar~~~sava~~m
veren hazineyi doldurmay~~onun ba~ard~~~n~~varsaymam~z için hiçbir nedenimiz yoktur. Dnos'un bu görevi beceriklili~iyle tan~nm~~~maliyeci Gritti'ye
vermesinin nedeni özellikle de bu olmal~d~r ve Gritti de belli ki maliye i~lerini düzenleyecek olursa kendisinin de büyük bir yarar elde edece~ini sanarak buna evet demi~tir. Çal~~malar~na kesinlikle bu ruha uygun olarak ba~lad~: Adamlar~~daha ekim ay~nda Kuzey Macalistan'daki maden kentlerinin
denetimini krall~ k hazinesinin kirac~s~~olan Fuggerlerin deh~et dolu bak~~lar~~aras~nda ele alm~~lard~ ". Ayr~ca Erdel'i de dola~-m~~lard~~ve onunla birlikte önemli tuz ve maden yataklar~n~~yava~~yava~~yeniden ele geçiren
Szapolyai'nin birliklerinin arkas~ndan da onlar geliyordu".
Bu canl~~ba~lang~ç tabii ki k~sa sürede ilk güçlükleri de yan~~s~ra getirdi;
kolayca anla~~laca~~~üzere özellikle de Italya'n~ n en etkin oldu~u yerde kar~~la~~lm~~t~~bu güçlüklerle; maden ocaklar~~alan~nda. Kral daha önceki yönetimin iki önemli ~ahsiyetini, PJ Ardndy'yi ve BaUzs Artk~dy'yi, Dnos'un
eski dostlar~n~~(üstelik BaUzs krall~ k muhaf~z alay~n~n da komutan~~ idi
"sentium curiae nostrae capiteneus") "comites terme et salium Marama12

Agy. 29. s. ve devam~.
Agy. 31. s. (Do~al olarak piskoposluk riltbesi de~il, sa~lanan gelir önemliydi!)
14
1528'in ilk aylar~ nda hapisteydi, bkz. A Magyar Tud. Akadmia Tört6nelmi
Bizottsga'mn Belge Kopyalar~ . Il. (övky Lip6t), Bpest 1894, N. 57; Acta Tomiciana X. N.6971., tümü de 5 ~ubat 1528 dolay~na tarihlenmi~. ; 1528 yaz~ndan ba~layarak yine çal~~maya
ba~lar, bkz. Törtnelmi Tr 1893, 379. s. (7 Tem. 1528.; ve Orsgos Lev61dr, Kallay cs.
(ailesi) belgeli~i (P 343) (Bundan böyle: OL. Kallay cs.), 21 Haz. 1529.
IS
Götz Freiherr von Pölnitz: Anton Fugger I., Tübingen 1958 (Bundan böyle: Pölnitz),
173. s. ve 506/225. not.
16 Erdel konusunda - burada da kirac~ lar yine Fuggerler idi - a~a~~ya bkz.
13
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rosiensium"u daha 28 Ocak 1530'dan önce kralm "propter traria et manga
sua scelera"sun yakalatt~17.
Ancak ~stanbullu banker Bab~ali'den ve oradaki i~lerinden a~~r~~ölçüde
uzun bir süre uzak kalmaya cesaret edemedi; bu yüzden Dnos'un buyru~una severek boyun e~ip daha 1530 Oca~~nda Buda'dan yurduna dogru yola
ç~kt~'. Ama art~k bir kez ele geçirilmi~~olanaklardan vazgeçmek istemiyordu; bu yüzden kendisinin ye~ine uygun bir vekil arad~. 28 Ocakta kral taraf~ndan E~ri piskoposlu~unun gelirlerini ve dolay~s~yla da Mkamaros'un tuz
yataklarm~~yönetmekle Ta~ns Nklasdy görevlendirilirl 9. Nklasdy unvan
olarak gerçi "administrator universum proventutun regalium"dur", ama
E~ri i~inin kendisi de bu memurlu~un" Venediklinin her alandaki vekaleti
anlam~na geldi~ini apaç~k göstermektedir. Gritti'nin seçimi anla~~l~r bir
~eydir; genç adam Ferdinand'~n yan~nda görkemli örgütçülü~üyle göze
çarpm~~t~r; ayn~~zamanda da yeni hazinedara ya~am~n~~borçluydu.
Venedikli Istanbul'daki evinde alt~~aydan uzun bir süre kald~, ama sonunda Süleyman (Sultan) onu "orator Turcit" olarak Buda'ya yollad~". Görevi k~smen geçen y~l~nkiyle uyu~uyordu: Art~k bir ba~la~~k olan Macar topraldarmda gelecek y~l yap~lmas~~planlanan Türk (Osmanl~) seferinin ia~e
i~lerini haz~rlamas~~gerekiyordu; öte yandan ~imdi onu çevrilmesi gereken
diplomatik i~ler de bekliyordu: Kral Ferdinand'~~-tam o s~rada haz~rl~k a~a-

17 Ardndylerin memurluklan için bkz. Orszûgos Levldr, Kamarai Archivum,
Neoregestrata Acta (E 148) (Bundan böyle: OL NRA), 1773/17/3 (19 Tem. 1528); Szkely
belgeli~i Il. (Kolozsvk. 1872), N. 258. (22 Tem. 1529); ve OL Zichy cs. (=ailesi) Belgeli~i
(P707) (Bundan böyle: OL Zichy es.), 4/1792 (8 Ara. 1529); Bir krall~k belgesi onlar~n 28 Ocak
1530'cla art~k hapiste oldu~unu belirtmektedir: OL NRA 575/11.
18
Kretschmayr, 34. s.
19
E~ri üzerine: OL Kamarai Archivum, Acta Ecclesiastica ordinum et monalium (E 1519
(Bundan böyle: OL AE), 12/2 (28 Ocak 1530); Mkamaros üzerine NRA 575/15 (28 Ocak
1530).
20
Bir önceki nota balun~z. Thesauriarius diye - yanl~~~bir biçimde - çok seyrek olarak adland~nl~r, örn. OL 1526 sonras~~koleksiyonu, Nemzeti Mûzeum Törzsanyag (R 224) (Bundan
böyle: OL NMT), 1531 y~l~~"E", (13 Tem. 1530).
21
Bu deyim daha önce Thornallyai'nin hazinedarl~~a atanmas~nda da görülmektedir:
Georgius Pray: Epistolae Procerum Rengi Hungariae (Bundan böyle: Ep. Proc.) I., Posonii.
1806, N. 109. 1526 öncesinde de hazinedar vekilinc bu ad veriliyordu (Andrk Kubinyi'nin
nazik aktanm~na göre).
22
Kretschmayr, 37. s.
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mas~nda olan sald~r~y~~ anlatarak - Macaristan'dan vazgeçmeye ikna eunekti
bu i~".
~ talyan Buda'ya giderken" yolda Kral Jânos'tan bir mektup ald~. 6
Ekim 1530 tarihli mesaj ondan yard~m istiyordu, ama kar~~~taraftaki güçlerin sald~r~s~~ yüzünden de~il de, onlara kar~~~yard~m etmesi için ça~r~lan
Szendrö (Semendre - ?) Beyi Mehmed'in atl~~birli~inin çevreye verdi~i korkunç zararlar yüzünden istiyordu; bu birlikler özellikle de Szapolyai'nin
arazilerini mahvetmi~ lerdi'. Öyle görünüyor ki hazinedar~ n gelmesini beklememi~lerdi, en az~ ndan da böyle erken bir tarihte; çünkü hazinedar dört
gün sonra, ay~n 10'unda art~k ba~kente ula~m~~~ve hemen ertesi gün kaleme
kendisi sar~lm~~t~ : Ülkenin s~n~f temsilcilerini, kar~~~ç~kanlar' Türklerin korkunç bir biçimde öç alacaklar~ na göndermede bulunarak tehdit edip millet
meclisini toplamaya davet etmi~ti'. Ancak Gritti'nin bu s~ radaki son hedefi
Buda de~ildi: Birkaç gün sonra iki dü~ man kral~n delegelerinin bar~~~görü~meleri yapt~~~~ Poznat~. ' a do~ru yola ç~kt~". Belli ki Ferdinand'~~ ikna etmek konusundaki buyru~a uymak için oraya gitmi~ ti, ancak sonuç olarak
ülkenin s~n~r~n~~ bile geçemedi: Bar~~~görü~melerinin haz~rl~klar~~ s~ras~ nda
Ferdinand'~n 2 A~ustosta verdi~i buyruk üzerine Roggendorf un ordular~~
yeniden ülkenin Jânos'a ait bölgesine sald~rd~, hatta bu s~rada art~k Estergon'u ku~atm~~lard~". Gritti'nin onlar~ n önünden kaç~p ba~kente dönmesi gerekmi~ti ve Alman toplar~~ 31 Ekimde art~k krall~k kalesinin surlar~n' dövmeye ba~lad~~~~için o kendisi de ku~atma s~ras~nda orada s~k~~~p kalm~~t~25.
Tüccar~ n korkak insanlardan olmad~~~~~imdi ortaya ç~km~~t~ : Buda'da bulunan Türk askerlerinin ba~~ na geçerek savunmaya yi~itçe kat~ld~. Szigetvar
eteklerinden kaleye gizli yollardan gelen Tarnâs Nâdasdy'nin 200 atl~s~n~n
yard~m~~ve muhafizlar~n kahramanl~klarm~ n yan~~s~ra yine Jânos'un yard~ma
ça~~rd~~~~Mehmed Bey'in yakla~mas~~ üzerine ku~atmac~ lar~n elli gün bo~~
23 Gritti'nin kendisi bu göreve ancak daha sonralar~~ gtinclermede bulunur (Arta Tomidana XII. Cracoviac. 1906, N. 418 (23 Aral~ k 1530), ama "Fürklerin gerçekten de silahland~~~~
konusunda da kan~t vard~ r: Ayn~~yer. N. 293. (Leh clçisinin ~stanbul raporu, Eylül 1530).
24
22 Eylül 1530 'da Ni.'te idi: Kretschmayr, 34/1 ve 37/2. not.
25

Eger DRI-I 19. s. verso ü Ep. Proc. I. N. 359.
Magyar Orsz4g-yû'ksi EmRkek I. (Fraknöi Vilmos). Bpest. 1874 (Bundan böyle: MM',
I) 257. s. yanl~~ l~ kla 5 Ekim 1536'ya tarihlenmi~ tir. Mektuba göre Critti Bucla'ya önceki gün,
yani 10'unda gelmi~tir.
27
Poznari görü~meleriyle ilgili olarak yazmakta oldu~um yaz~da bu konuyla ayr~ nt~ l~~ olarak ilgileniyorum.
28 Acsddy, 86. s.
29
Ayn~~ yer ve Kretsch~nayr, 38. s.
26
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yere çabalad~ ktan sonra bir sonuç alamadan ba~kentin eteklefinden çekilmelerinde onun da pay~~olmu~tur30.
Sava~~ n gürültüsü daha yeni geçip gitmi~ ti ki kral ba~ar~l~~bir savunma
yapm~~~olan kentte bir toplant~~düzenledi; bunun bir millet meclisi olmas~n~~
dü~ünmü~ tü gerçi (Ülkenin halk~n~~Gritti ile birlikte ça~~ racakken ku~atma
yüzünden yap~lamayan~n yerine), ama buna kat~lanlar~n büyük ço~unlu~u
yaln~zca kaleyi savunanlar aras~ndan ç~km~~t~ '. Yine de bu tuhaf diyet meclisinin Jânos'un millet meclisleri içinde belki de en önemlisi oldu~u ortaya
ç~km~~t~r.
Gücünü kötüye kullanmakla ilgili davala~-~n al~~~ld~~~~üzere yeniden düzenlenmesinin d~~~nda yine ~u sonuçlara ula~~ld~~~~konusunda bilgi sahibiyiz: Ülkeden her türlü büyükba~~hayvan~n, en ba~ta da s~~~rm ç~kar~lmas~~
yasakland~, kullan~mda yaln~zca hangi paralar~ n kalabilece~ine bir karar verildi; serflerin 1514'te ellerinden al~nm~~~olan ta~~nma hakk~~geri verildi; sonunda
da Gritti'nin ülkenin guberr~ator'lu~una, yani valilik' e atanmas~~kabul edildi".
Ekonomik karakterdeki iki uygulaman~n kendisi de zaten Gritti'nin
thesaurafius olarak yetkisi dahilindeydi, ko~ullar ise, her ikisinin de onun
arzusuyla ortaya ç~ kan önerinin onaylanm~~~oldu~unu ku~kuya yer b~rakmayacak biçimde göstermektedir. Çünkü her ne denli s~~~r ihrac~n~n yasaklanmas~~ancak Jânos'un zaman~ nda 1526'dan beri denenmi~~olsa da" gerekçesine bak~ lacak olursa boyundu~-uk-gücünün ve et stokunun azalmas~~
yüzünden ~imdi gerekli olmu~tu; ~talyan'~ n Türk ordusu için yiyecek yedeklemek zorunda olmas~n~~da dü~ünmek zorunday~ z. Paralar konusunda ise
yeni yasa Mohaç öncesinin iyi paralar~n~n, yani Ferdinand'~ n Körmöc alt~nlar~n~ n ve Jânos'un 1526-27'de piyasaya sürdürdü~ü paralar~n yan~~ s~ra
yaln~zca üzerinde Gritti'nin armas~~bulunan ve Buddda kesilmi~~olan paralar~n
kullan~m~n~~zorunlu k~l~yordu".
30

Ayn~~ yerde: kar~. Ioannes Zermegh: rerum gestarum inter Ferdinandum et lohannem,
I lungariae reges, in: (Schwandtner) Scriptores rerum Hungaricarum Il. Vindobona. 1746
(Bundan böyle: Zermegh), 402. s. ; ve OL NMT, 1530 y~l~~ "Hatos cs."(=ailesi) (21 Aral~ k 1530).
3~~
Kaleyi savunanlar~ n ad listesi ile (Tört&~ elmi Tar 1888, 799. s.), ve Gritti'nin iktidara
getirilmesini onaylayan yaz~n~ n imzac~lan ile kar~~la~t~nn~z (Kretschmayr, 42. s.).
32 Gritti'nin atanmas~~ ile ilgili olarak a~a~~ daki bilgilere bkz., ötekilerle ilgili olarak OL
Kubinyi cs. Küvar Belgeli~i (P 443), 14 ~ubat 1531; ayr~ca kar~.: Szazadok 1876, 582. s. vd.
33 Bkz. MOE L, 123. s.'daki 1526 y~l~~ Feh&var Diyet Meclisinin XXXII. karar~. Ayr~ca
daha XV. yüzy~l~ n sonundan beri zaman zaman ortaya ç~ kan yasa.
34 Bu uygulaman~n gerçekle~tirilmesi kolay olmam~~t~ r , bkz. Janos'un paralar~ n kabulü
konusunda Pal Kun Rozsalyi'ye verdi~i buyruk. OL Becsky cs. (= csalad: ailesi) Belgeli~i (P
44), 3 Nisan 1534.
Belleten C.LXXII, 17
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Bir ba~ka aç~ dan olmakla birlikte var~ lan bir sonraki sonuç yine de
1526 sonras~~ y~llar~ n en ilginç geli~ mele~-inden biri idi. Ferdinand ülke ölçüsünde olmak üzere serflerin 1514'te onaylanm~~~olan göç hakk~n~ ' ancak
pek sonralar~ , 1548'de kabul ederken, Dözsa ayaklanmasin~~ bast~ rmakta ve
kat~lanlar~~ cezaland~ rmakta önder rolü oynam~~~olan Szapolyai hükümeti
daha 1530 y~l~n~ n son aylar~ nda bu ad~m~ n at~lmas~n~~ gerekli görmü~ tü.
Buna ili~ kin gerekçe alabildi~ine özet durumdad~r: "... q~~ ot incommoditates ac desolaciones, per ademptam et sublatarn n~ sticorum seu plebeorum
ho~ninorum libertatem quod ipsi de uno loco in aliun~~commigrari habeant
facultatem, in eodem Regno nostro hactenus emersit, omnibus liquido
constat."
Kral~ n daha 1526'da yalul~ p y~k~ lan bölgeler halk~n~ n yazg~s~n~~ yumu~atmay~~ denedi~i do~rudur', ve ~ imdi "müttefik" Mehmed Bey'in uygulad~~~~insan ay~ ndan sonra korkuya kap~lm~~~olan halk~n yat~~t~r~ lmas~n~n
özellikle gerekli görüldü~ü de olas~d~ r. Bu eylemi kimin ba~latt~~~n~~kesinlikle bilmek yine de olanaks~zd~ r (Werböczi'den ve György Frâter'den söz
eden bulup bulu~ tu~-malann bir temeli yoktur)". Biz kendi pay~m~za soyl~~~
ayr~cal~ klar~n~ n büyüleyici çevresinin d~~~na dü~ en Gritti'nin bu i~te çok
önemli bir rol oynam~~~olabilece~inden ku~ kulanlyoruz. Görü~ülen yasan~n,
öteki yasalar~ n neredeyse hiç istisnas~ z Venedikliyi ilgilendiren konularda
ç~kt~~~~bir diyet meclisinde do~mu~~olmas~~ bizim bu ku~kumuzu yaln~zca
art~rmaktad~ r. Buda millet meclisinin 10 ay önce sava~tan kaçan serflerin
geri gönderilmelenni buyurmas~~ da oldukça göze çarp~c~~ bir konudur".
Do~al olarak bir tüccar~ n mant~~~~kendi ba~~ na böylesi bir önemdeki karar~~
zorla ç~ karmak için yeterli de~ildir. Bulan ki~ i olmasa da Jânos'un bu dü~ ünceyi etkili bir biçimde destekledi~ini varsaymak için pek çok nedenimiz
vard~ r: Ilerde görece~imiz üzere hem siyasal durumu ve hem de ruhsal
yap~s~~ onu buna zorlam~~t~r. Haz~r bulunan öteki ki~ ilerden kimin ne gibi
bir tutum tak~nd~~~n~~velilerin eksikli~i yüzünden aç~~a ç~karmak neredeyse
olanaks~zd~ r. Yine de e~er ad listesini göz önüne alacak olurs4 bu liste pek
çok ~ eyi ele vermektedir: Yüksek soylular~ n tümü de Szapolyai'nin yak~n
35 Daha do~rusu bu ad~m~~ daha 1538'de Slovenya Diyet Meclisi atm~~ t~.
Magyar
Orszâggyûl6si Eml6kek. II. (Fral~n6i V.) Bpest (Bundan böyle: MOE. II), 259. s.
36
MOE I. 29. s. vd.
37
Werb6czi için bkz.: Frakndi Viln~os: Werbûczi Istvn 6letrajza (Magyar Tört6neti
Eletrajzok XV. 1. füz.), Bpest, 1899 (Bundan böyle: Fraknöi -Werb6ai) 288. s.; György Frker'e
ili~kin olarak bkz.: Acsdely, 160. s. vd.
38
MOE I., 255. s.
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çevresine ba~l~yd~ , daha küçük rol sahipleri ise ço~unlukla memurlar~~ ya da
subaylanyd~".
Ayn~~zamanda Tripartitum'un" bask~c~~uygulamalar~n~ n tümüyle prati~e geçmemi~~olmas~n~ n geçen birkaç y~ l üzerinde pek çok iz b~rakt~~~n~~ da
göstermemiz gerekir. Serfler efendilerinin iktidar sava~~mlar~na ço~u zaman silahl~~ olarak kat~lm~~lard~r41. ~ç sava~~s~ras~ nda her iki taraf~n ordusunda köylü askerler y~~~n~~ ortaya ç~km~~t~ r. Ferdinand'a ba~l~~ olanlar
1529'da Arva ve Lietava kalelerini "cum rustiticate et sine ingenijs" ku~att~lar. Dnos Erder de sava~makta olan ~stvân Somlyöi Bkho~y'ye ~unlar~~ bu
s~rada yaz~yor: "Item, ubi de gentibus plebeis, et communitate eorum sc~ibitis diu
retineri et exercituare non posse..." 29 Haziran 1530'da ise Yukar~~ Macaristan
Ba~komutan~~ Kter Kos~tka maden kentlerine "Almanlara" kar~~~ "unacum
rusticis, subditisque et sectoribus montanarum armatis insurgere" zorunlu olduklar~n~~ belirtmektedir'.
Ba~lar~ n gev~emesi, Gritti'nin tarafs~ z bak~~~aç~s~, her onuncusu idam
edilen köylülerin yat~~ t~r~lmas~~gereklili~i ve kral~ n iradesi ise ancak haz~r
bulunanlar~~kazanmaya yetmi~ ti. Buyru~un ülkenin tümünde geçerli k~l~nmas~~ pek ba~ar~l~~ olmad~ : 1536'da sonucun yinelenmesi gerekmi~ti", ama
bundan sonra da bunun ne ölçüde gerçekten dikkate al~nd~~~~konusu ku~kuludur. 1538'de ise Erdel'de yerel meclis art~k aç~ k bir biçimde kar~~ t anlama gelen kararlar~~kabul eder'. Yine de serfler ve daha da çok olmak
üzere ova kentleri halk~~ aras~nda bu yar~m kalm~~~giri~ im bile Kral Dnos'a
belli bir popüle~-lik kazand~rd~'. Bu da bir sonuç anlam~na geliyordu yine
de.
aç) Kretschn~ayr, 42. s.
"Üçlü Kitap": Is~ vk~~Werb6ezi'nin düzenledi~i yasa kitab~~(1514); uzun süre Macar feodal hukukunun kodeksi olmu~ tur. (C.n.)
41 Mohaç dolay~ ndaki y~ llarda bu olaylara birkaç örnek: OL Kûllay es. 21 Mart 1527 tarihli yaz~ ; OL AF:. 34/5-6, 25 Mart. 1527 tarihli yaz~; OL NMT, 1527. y~l~~ 1904/26., 6 I laziran
1527 tarihli yaz~.
42 Ahnt~lanan yaz~lar s~ ras~yla: OL 1526 sonras~~ derlemeler, Nyky Albert derlemesi. (R
286) (Bundan böyle: OL Nyky gyûjt.), 14 Nisan 1529; Ep. Proc. I., N. 126. ; ve OL 1526
sonras~~ derlemeler, Wenczel Gusztk derlemesi, 28 Haziran 1530,
43 MOE I., 587. s.
44 .
1-a~~~nmayla ilgili seyrek verilerden biri: OL lUllay es., 4. Nis. 1540. Erdel yasalar~~üzerine: MOE II 154. s. vd.
15 Buna ili~ kin verilen - biraz abartarak Nemeskiirty bir araya getirmi~ tir (i.m. passim);
ayr~ca kar~ .: Acskly, 14 I. s. vd..
1<)
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Bu konuda millet meclisinde bir tart~~ma olmu~~olsa bile asl~ nda serflerin ta~~nmas~~sorunu özel olarak göze çarpacak duruma gelmemi~tir. Kamuoyunu Gritti'nin valili~e atan~nas~~ olay~~ çerçevesinde patlak veren görü~~
ayr~l~ klar' daha çok me~gul ediyordu.
Szapolyai'nin Italyan bankeri valili~e atamaya tam olarak ne zaman karar verdi~ini bilmiyoruz; günümüze gelen yaz~lar~n yaln~ zca birkaç~~ tan~~olarak tarihlenmi~: 26 Aral~ k 1530'da Gritti'yi Mâramaros ba~kahyal~~~na ve
tuz ocakla~-~n~ n yöneticili~ine atar ve bu yaz~~art~ k ondan gubernator diye
söz etmektedir. Ama Italyan Lehistan'a gönderdi~i 23 Aral~ k tarihli ~nektubunda da art~ k kendisini vali diye niteliyor'. Bunlara bak~lacak olursa Kral
Jânos'un tarihsiz olarak günümüze gelmi~~olan ve Gritti'nin valili~e atand~~~n~~gösteren "recognitio"su bu günlerden önce bir tarihte gerçekle~mi~~olmal~d~ r'. Gerçi Italyan - iyi bir tüccar olarak - alm~~~oldu~u iktidar ile ilgili
olarak bir kabul belgesi vermi~tir'', ama i~ ler böyle basit bir biçimde geli~memi~ tir. Macar beyleri hükümdar~n bu karar~na raz~~ olmak istemediler.
Jânos'un recognitio'su valinin "prelati, barones et regnicolae" huzurunda
yemin etti~inden söz etmektedir -buna ili~ kin belgeler ise en çok bir hafta
sonraya, ay~ n 31'ine tarihlidir-, bunun d~~~nda 30 Aral~ kta beyler ad~ na belli
ki kanç~ larya taraf~ ndan düzenlenmi~~olan krall~ k buyru~~mu imzalamay~~
pek çok ki~ i - adlar~n~~belirtecek olursak, Tamâs Nâdasdy, Imre Czibak,
Jânos Statileo, Simon Athinai Dek, Szaniszlö Vârallyai -, kabul etmedi ve
yaln~ zca Werböczi ve Jeromos Laski bu atamay~~ kabul etti'.
Nâdasdy ve Werböczi'ye böyle yer verilmesi konusunda sa~lam ku~kular~m~ z var, ama ötekilerin kar~~~ç~k~~~~konusu neredeyse hiç tart~~ma götürmez. Kral huzurunda bulunanlara iradesini ancak uzun çal~~malardan
sonra zorla kabul ettirmeyi ba~arm~~t~ r. 31 Aral~ k tarihli, ama savland~~~na
göre ancak 6 Ocak 1531'de yaz~lm~~~olan törensel bir belgede ülkenin büyükleri ve soylular Gritti'yi "qui in presenti negotio interfuerunt" valilik
yetkisiyle donatm~~lard~ r. Kaynaklara göre atamaya kar~~~ç~kanlar~ n tümünün ad~n~~ buluyoruz burada - buna kar~~l~ k pek çok ki~inin ad~n~ n yan~~ s~ra
Kanç~ lar Werböczi'nin ad~~ listede eksiktir'.
49 Ada Tomiciana XII., N. 293., ayr~ ca Eger DRII 17. s. recto, yanl
~~~olarak 1531 y~ l~~ belin ilmi olarak.
4 Eger DRII, 18. s. recto = son sat ~ rlar~~ ve kral~ n imzas~~
eksik: Ep. Proc. I., N. 136.
48 Eger DRI I, 18. s. verso.
49 Zermegh 401. s. ; SzerEmi György:
A mohksi v6sz kora (çev. Laszlö Erddyi). Szeged,
1941. (Bundan böyle: Szerbui), LXXXVI.; Nicolaus Isthuan111: Regni Ilungarici I listoria,
Colonia Agrippina 1724 (Bundan böyle: Istminjfi), 120. s.
" Werb6czy'nin t.utumuyla ilgili olarak haz~rlanmakta olan çal~~ mama l~kz. Kretschnmyr,
42. s.
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Bu ise Szapolyai'nin neredeyse hesaba kat~labilecek her yanda~~n~n
Gritti'nin yükseltilmesine kar~~~tutum ald~~~~anlam~na gelmektedir. Beyler
hakl~~ olarak kral~n yüzüne vali atamas~n~n yaln~zca kral~n yoklu~unda adet
oldu~unu vuruyorlard~; ~imdi kral vard~r, sa~l~kl~d~r ve yeti~kindir de, hatta
nevvab (nador) bile vard~ r - Gritti ise yabanc~d~r, hatta yabanc~~ bir gücün
temsilcisidir. Peki öyleyse kral bu atamay~~neden dayatm~~t~r?
Gfitti ve Szapolyai'nin kendisi - dolay~s~yla da kanç~lar - ac~~sorulara ~u
yan~tlar~~vermi~tir.
Kral Dnos'un yeni valiye verdi~i "recognitio"su ~unu bildiriyor: ~imdiye dek pek çok kulumuza ihsanlarda bulunduk, ama içlerinden ço~u bize
ihanet ettiler, böylece ülke ikiye bölündü ve "gens Hungarica" mahvolmanin e~i~ine geldi, krall~k gelirleri ise neredeyse tükendi. Buda savunmas~nda göze
çarpm~~~olan, eski durumu ve ülkenin dokunulmazl~~~n~~ sa~lamak isteyen
Gritti'yi - ba~papazlarm, baronlar~ n ve ülke halk~n~n huzurunda sadakat
yemini ettikten sonra gubernatorlu~a at~yoruz ve ona ülkenin korunmas~~
ad~na tam bir yetki veriyoruz.
Gritti'nin bunun üzerine verdi~i "kabul belgesi"nde kendisinin Sultan~ n ve sadrazamm görevlendirmesi üzerine Macaristan'a geldigini ve burada Buda'n~n savunmas~na kat~ld~~~n~, kral~n, sadakatinin fark~na vararak
ülkeye ve gelirlerine çeki düzen vermek için kendisine görev verdi~ini, "nen
solum restitutionis Regnorum nostrorum... sed eciam proventuum ac omnium itlorum, que ad dignitatem sue Majestatis ac ccmservacionem Regni sui pertinerent
agendorum potestatem dedisset..." belirtiyor ve bu konuda krala güvence veriyor ve sadakatini belirtiyor.
Valinin beylere ve soylulara ("universos dominos prelatos barones ac
nobiles, totam denique gentem Hungaricam" diye sesleniyor belge) yazd~~~,
ama belli ki ancak daha sonra geçerlilik kazand~r~lm~~~olan belge yaln~zca
Gritti'nin ülkenin gelirlerini ve durumunu düzeltmek üzere görevlendirildi~inden söz etmekte ve hiç kimseyi memuriyetinde engellemeyece~ine söz
vermektedir ("nos neminem in suo officio impedituros), ama hainleri ve
kral~n gelirlerine zarar verenleri - kral~n ve beylerin yard~m~yla sert bir biçimde
cezaland~racakt~r"
I%ramaros'ta yap~lm~~~olan kahya atamas~na göre Bab~ali'yle imzalanan
anla~maya yard~mc~~oldu~u, Sultan~n deste~ini sa~lad~~~~ve Sultan~n verdi~i görevi

51

Egcr DRH, 19. s. red°.
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kabul ederek hainleri frenlen~ek üzere Macaristan'a geldi~i için - ve burada kendisini gösterdi~i için - kral Gritti'yi ödüllendirmek istemektedir.
Sonunda 31 Aral~ k - 6 Ocak belgesini kabul edenler valiye her türlü
"ad commodum et statu~n... serenissimi domini nost~-i Regis, necnon
libertatem et conservacionem Regni pertineret..." yard~m~~ vermeyi üstlendiler.
Demek oluyor ki bunlara göre kral validen bir yandan devlet i~lerini
düzenlemek, öte yandan da ülkenin bütünlü~ünü sa~lamak üzere yard~m
bekliyordu. ~lk ödev do~al görünüyor, ama yaln~ zca ilk bak~~ ta. Ekonomik
i~leri e~er tam o s~ rada Buda'da ise Nâdasdy pek güzel yönetiyordu; ama
çok yolculuk yapt~~~~için sorunlar da oldu~u gibi kal~yordu. "Rex moritur
prae famae" diye yaz~yor Brodarics 24 May~s 1530'da52. Öyle görünüyor ki
vergiler, gümrükler, hatta Gritti'nin canland~rd~~~~Buda'daki darphane bile
pek yeterli olmuyordu. Ama i~in özü bu de~ildi. Szapolyai daha 1 Kas~m
1529'da Yukar~~Macaristan'~ n maden ocaklartyla ilgili olarak Fuggerlerle kaçmas~ndan önce yapm~~~oldu~u anla~may~~yenilemi~ti. 17 Ocak 1530'da ayr~cal~ klarla
haklar~n~~güvence alt~na ald~; hatta ay~n 23'ünde art~ k kira ücretinin birinci
taksiti olan 8.666 forinti de alm~~t~~ art~k. Yine ayn~~biçimde 17 Ocak'ta bölgeyi koruyan Ba~ komutan Paer Kosztka'ya Fugger Ailesinin mülklerine
Ferdinand'~ n bölgelerinde bile sayg~~göstermesi buyru~unu vermi~ti'. Kral
ad~na Gritti taraf~ ndan maden kentlerinden istenen 10.000 forintlik verginin ödenmesi durmadan ertelendi durdu". 1530 y~l~~ Nisan~ ndan Temmuzuna dek Buda'da Fugger-~ irketinin faktoru olan (ham maddelerin bir bölümünün ihrac~n~~ garantileyen ki~ i - ç.n.) Hans Dernschwam ile Jânos ve
onun görevlendirdi~i Werböczi, Laski ve Nâdasdy aras~nda görü~meler
yap~ld~~ve bu görü~ meler s~ras~nda Al~nan bankas~~ bir yandan Yukar~~ Macaristan'daki ilgili yerlerin tam bir sigortas~n~~ sa~lan~ ak, öte yandan
Erdel'deki tuz i~ letmelefini yeniden elde etmek istiyordu. Onlar~n istemleri
kar~~s~nda Macar taraf~~Gritti'nin yay~lmac~~ planlar~n~~ ileri sürdü ve bunda
ba~ar~l~~ da oldu: Fuggerler olumsuz gelecek kar~~s~ nda bile Szapolyai' den
kopmaya cesaret edemediler".

52

Ep.Proc, 1.N. 128 ve 129.

53 PanitZ:

172. s. 509/20. not., 516/31. not, 518/56. not ve 520/71. not; Ol. NRA,
1703/21 = Tört. 1893, 274 . s. (Kosztka'ya yaz~lm~~~olan mektup).
54 Bu konuda krala yazd~ klar~~ mektup: OL Kamarai Archivum, Acta diversarum
familiarum N. 70. Szapolyai cs. Belgeli~i, (Bundan böyle: Ol, ADE Szapolyai denecek), 3 Ekim
1530.
55 Pölnitz, 180-200. s.
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Bu görü~meler dolay~s~yla saray~n asl~nda bu tür i~leri tek ba~~na yapmakla görevli kendi hazinedar~~üstünde bile bask~~uygulamak istedi~ini varsaymak için pek çok nedenimiz var. Gerçekten de Fugger-görü~meleri
Gritti' nin temsil etti~i ekonomik ç~kar bölgesinden kopmak anlam~na gelmiyordu: Erdel tuz ocaklar~m tam o s~rada Venedikliye kiraya vermi~lerdi
(10.000 Fo~int avans kar~~l~~~nda)56, ve o da güneye, yani Türkiye'ye do~ru
ihracata ba~lam~~t~". Burada kendine özgü, ama beceriksizce de olmayan
bir denge-oyunu sürüyordu ve bunda Gritti yaln~zca ö~eler den biri idi.
Demek oluyor ki kral~n atamayla ona ekonomi üzerinde tam bir yetki vermek istemesi tümüyle olas~l~k d~~~d~r.
Valinin i~i, olas~l~kla var olan öteki gelir kaynaklar~n~n ele geçirilmesi
mi olmal~yd~? Olabilir ve kimi küçük ayr~nt~lara a~a~~da de~inece~iz; ama
gerçek gerekçe ba~ka yerde aranmal~d~r. Gerçi yukar~daki taktik Macaristan'~n tek yönlü olarak ister Güney Alman kapitaliyle, isterse Gritti'nin
temsil etti~i Türk ekonomik gücü ile tek yönlü bir ba~lant~~içine girmesini
engellemek bak~m~ndan yerinde bir taktikti, ama ayn~~zamanda da her iki
taraftan büyük miktarda kredi al~nmas~n~~engelliyordu. Umut edilen kredi
agan~n dengeyi sa~layarak ba~ka yerde güvence vermesi gerekiyordu:
Dnos ~stanbullu bankere siyasal iktidardan pay vermeyi olas~l~kla bu yüzden önermi~ti. (ileride görece~imiz gibi vali gerçekten de ona daha sonra
büyük miktarda paralar sa~lam~~ t~!) Glitti'nin sahip oldu~u pozisyonla daha
sonra ekonomik yönetimi de ele geçirebilece~i konusundaki risk söz konusuydu, ama bu ancak devletin hükümet dümeninin ba~~na geçmesine gerçekten izin verildi~i ölçüde olabilecekti. Demek oluyor ki burada sorun, bu
alanda kral~n gelece~i nas~l ve ne gibi niyetlere göre dü~ündü~üne bakhyd~.
Szapolyai 1529'da Buda'y~~ve ülkenin büyük bölümünü yeniden ele geçirdi gerçi, ama bunu kendi gücüne dayanarak de~il, Türk ordulann~n yard~m~yla yapm~~t~ . Demek ki bu, sars~lm~~~olan özgüvenini -ve sayg~nl~~~n~-,
yeniden sa~lamaya pek az yard~mc~~olmu~tu. Osmanl~lar~n ba~ar~s~zl~kla
sonuçlanan Viyana ku~atmas~~ ve onun ard~ndan gerçekle~en ve
Tunaötesinin büyük bölümünün yeniden Ferdinand'~n eline geçmesi olay~~
onun içinde o zamana de~in elde edilen ba~ar~larm yan~nda i~kenceyi and~56 Ayn~~yerde ve OL ADI.' Szapolyai, 2 Mart 1530.
57
Sözle~menin kendisi elimizde yok. Bunun var oldu~u konusunda 2 veri var: "Katip
Gbpk" 1531 yaz~ nda Fuggerlere bunu ihbar etmi~ti (Pölnitz, 224. s.); bir ~le Andreas
Pathavinus'un krala 10 000 forint avans verdi~inden söz etti~i mektup (OL ADF Szapolyai, 2
Mart 1531); güneye yönelik tuz ihracat~~konusunda bkz.: Pölnitz, 178. ve 183. s.; Kar~. Ayr~ca
Ep. Proc. I., N. 126 (Ist~ Bkhory'ye kral~n buyru~u) ve OL Zichy es., 4/1798.
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ran ku~kular uyand~rm~~~olmal~d~ r: Ülkenin tümünü ele geçirmek için
Türklerin gücünün yetmemesi olas~l~~~~var m~d~ r acaba? Öyleyse bizim çabalar~m~z~n anlam~~ne olabilir ki? Ülkenin parçalanmas~~ m~? Bu kabuslardar~~bir türlü kurtulam~yorlar& hatta k~sa bir süre sonra yeniden beslenmeye de ba~lam~~t~ : Ferdinand'~n 13 Aral~k 1529'da yapt~~~~bir aç~klamaya
göre Avusturya s~n~ r ülkesi olmu~tu ve güvenli~i de Macaristan'~n bir bölümünü elde tutmay~~ gerektiriyordu". Ülkenin bütünlü~ünün Poznail görü~melerinde Habsburg ba~prensinin adamlar~n~n a~z~ ndan somut bir politik
program olarak -yaln~ zca üstü örtülü bir biçimde-, ç~km~~t~, yurda dönen
Werböczi ve arkada~lar~~beylere ~unu bildirebilirlerdi art~k: Dü~man Macaristan'~~tam olarak ikiye bölebilecek güçtedir. Kral Jânos'un burada ve bu
s~rada politikas~n~ n yeni bir temel dayana~~n~ n, bir fil aya~~n~n devrilmeye
ba~lad~~~n~~görerek ~a~~rmas~~gerekmi~ti; Türk yard~m~~ülkenin yeniden ele
geçirilmesi yerine onun kesin olarak parçalanmas~na yol açabilecekti. Üstelik bunu Mehmed Bey'in ya~mac~lar~ mn kendi bölgelerini yak~p y~kt~klar~~
s~rada anlamas~~ gerekmi~ti ve bu yaln~ zca ekonomik ve moral bir darbe
anlam~ na gelmekle kalmam~~ , Türklere güvenilmeyece~i konusunda korkunç bir ~~~k saçm~~t~; halk~n aras~nda ise Szapolyai'ye kar~~~nefret uyand~rm~~t~ . Jânos'un bu günlerde yazd~~~~mektuplarda görülen içtenlikli umutsuzlu~unun bir benzerine krall~k yaz~lar~~ aras~ nda çok seyrek rasdanabilir.
Gritti'ye Ekimde yaz~ lm~~~olan mektup Türklerin yak~p y~kma eylemlerini
betimledikten sonra ~u sat~rlar~~içeriyor: "....petivimus tandem ut vel illos
qui nobis fideles fuerunt (yani tutsaklar aras~ndan) redderet... (sed)
ipse
tanta immunitate huic discessit, ut nullam partem ex tot millibus captivis
restituit, nos quod agamus incerti sumus, neque novimus quam spem in tali
auxiliatore ponamus... iam aliud in dies expectamus quam insurrectionem
omnium subditorum nostorum contra nos..." 11 Ekim tarihli millet meclisi
davetiyesinde ise neredeyse kendinden a~a~~~kademelerdeki adamlar~na
yalvarmaktad~ r: "Quare fidelitates vestras pro Deo hortamur, ac eis
nichilominus et mandamus... ne inimicos
Alioquin si adhue inimicos
nostros audiandos putabistis, et inter vos, ut hactenus, versari, permisefitis,
testamur Deum omnipotentem non nostre culpa, sed vestra temeritate ac
pervicacia omne periculum vobis eventurum.""
Elden bir ~ey gelmezlik duygusunu 1530 y~l~n~n güz mevsimindeki sefer yaln~zca art~rm~~~olmal~d~r yine: Bunun tüm a~amalar~~Jânos'un Almanlara yine bir ba~~na kar~~~koyamayaca~~n~~gösteriyordu. Yaz olaylar~n~n in58
59

Acil~dy, 84. s.
Eger DRH, 19. s. verso = Ep. Proc. I., 359. s. ; ayr~ca MOE I., 258. s.
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san~~ deh~ete salan kahraman~~ Mehmed Bey'i yine ça~~ rmak gerekmi~ti ve
millet meclisinin toplanma tarihinde onun adalar~~yine Buda eteklerindeySultan~n dostlu~unun de~erini iyice azaltan olaylar ve hiç de~i~meksizin yard~ ma muhtaç olmak kral~ n bozulan ruhsal durumunu pek az düzeltmi~~olmal~d~ r. Ve bu da daha i~lerin yaln~ zca bir yüzüydü. Yard~ ma muhtaç
olmak bu durumda tümüyle anla~~laca~~~üzere buyruk alt~ na girmekle, eylem özgürlü~ünün lus~tlanmas~yla ayn~~anlama geliyordu. FrangeOn, Laski
ve Werböczi Poznari'da Türklerin Habsburglar~ n Macaristan'daki egemenli~ine katlanamad~~~n~~ salt zorbal~kla ç~kar sa~lamalar~~yüzünden savlamam~~lard~ . Bu, gerçek duruma tümüyle uyuyordu: 1530 güzünde Bab~ali'de
ülkeye kar~~l~ k vergi önerisinde bulunan Ferdinand'~n elçilerinin kendileri
de söylemi~lerdi bunu'. Macar delegelerinin Poznari'da çevreye yayd~klar~~
~ey ile Gritti'nin hemen ku~atmadan sonra Avrupa'n~ n her yan~na gönderdi~i mektuplarmdaki gerekçeler (Türklerin beklentilerinin tan~t~m~~ve onlar~~desteklemek üzere planlanm~~~olan devasa seferin ayr~nt~lar~n~n aç~~a vu~-ulmas~~ ve savunma olarak da Macaristan'~n kar~~~tarafa b~rak~lmas~n~n ricas~) aras~ ndaki o göze çarpan çalu~ma Macar diplomasisinin kendisinin de
art~k görü~meleri büyük ölçüde Istanbul'dan gelen buyruklara göre yapt~~~~
izlenimini uyand~rmaktad~r. Bab~ali ile ilgili bilgileri nisan ay~nda Buda'ya
gelmi~~olan Türk elçisi ve Sultan'~n yan~ndan güzün ba~~ nda dönen Laski
(Poznari'daki güvenilir ki~ilerden biri!) getirmi~~olmal~d~ r". Üstüne üsdük
~u da art~k apaç~ku ki Türkler ~imdilik Almanlarla ba~a ç~kam~yordu, buna
kar~~l~ k o da onunla ba~a ç~kamazd~~(Macarlar Poznari'da bunu da söylemi~lerdi), özellikle de 1530 y~l~nda ~talya sava~~ nda yengiye ula~an V. Karl yurd~~ nda, Alman imparatorluk meclisinde kendi Protestan tabilerine kar~~~a~~r
bir yenilgiye u~rad~~~~için ba~a ç~kamazd~". Demek ki kral~ n ülkeyi tehlikelerle yüklü mesenlikten (hamilik) bir olas~l~ k Ferdinand'a yaslanarak kurtarabilme umudundan ba~ka bir ~ey kalmam~~t~ . Üzgün Szapolyai'yi Buda'y~~
teslim etmekten vazgeçiren Gritti tam da bunu aç~klam~~t~~ kendisine'.
so Türklere gönderilen kuryeye soyluluk verildi~ini gösteren belge: OL NMT 1530. y~l~~
"Hatos es." (21 Aral~ k 1530); Buda eteklerine gelen Türkleri ("Sanzari tres"=3 sancak) Laski
kral ad~na 23 Aral~k 1530'da kar~~lad~ , Acta Tomiciana XIII., N. 18/1.
6I
Acsddy. 85. s.
62
Mektuplara bkz. Eget- DRII, 37. s. recto; Hatvani (=Horvdth) Miha,ly: Magyar
tört6telmi okmAnytAr a brüsszeli orszAgos levaArb61... I. Pest. 1857. 81. s. ; Acta Tomiciana
XII., N. 418; Buda'ya gelen elçiyle ilgili olarak bkz.: Ep. Proc. I., N. 129. (18 Haziran 1530) ve
Pölnitz, 188. s.
63
Szabay Laszlö: MagyarorszAg tört&lete IV. Leipzig, 1854 (Bundan böyle: Szalay, Mi'.)
104. s. Bdrdossy, 89. s.
64
Acta Tomiciana XIII. N. 13.
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Demek oluyor ki Kral Jânos'un e~er tahuyla birlikte yurdunu da TürkAlman sava~lar~n~n sahipsiz oyunca~~~durumuna dü~ ürmek istemiyorsa,
yar~~ an iki gücün kesin olarak payla~t~~~~bir eyalet durumuna dönü~mek istemiyorsa kalmas~~ gerekiyordu. Oysa kalmak trajik bir dilemmay~~ üstlenmek de demekti: E~er sezgisi gerçekle~ ecek olursa yurdun ikiye bölünmesi
ve iki tarafa da hizmet eden ülke durumuna dü~mek gibi a~a~~lay~a bir
duruma sürüklenmek en ba~ta onun ba~~ na gelecekti, ama asl~nda nefret
edilen pagan ba~la~~~~ n~ n üstüne çökecekti bu a~a~~ lanma; yok e~er
Gritti'nin söz verdi~i gibi Avrupa'ya kar~~~her ~ eyi silip süpüren bir Os~nanl~~
seferi gerçekle~ ecek olursa - bu durumda da utkuya ula~anlar~ n ülkeyi düpedüz Sultan~ n imparatorlu~una katmayacaklarm~~ gerçekten de ne garanti
ediyordu?
Umutsuzluk krala ~u fikri vermi~~olmal~d~ r: Ezici kayg~ lardan bunun
sorumlulu~unu ba~kas~n~ n omzuna yükleyerek kurtulmak. Belki de e~er
sultan~n yard~m~~gerçekten de yetersiz kalacak olursa ülkenin kral~~ de~il de
onun ad~ na valilik eden birini sorumlu tutmas~n~~ ba~arabilirdi. Valinin
atanma belgelerine ülkenin yeniden aya~a kald~r~lmas~~ görevi bu yüzden
girmi~~olmal~d~ r. Güvenilmez, hatta ~imdilerde hakl~~ olarak u~ulda~an beyleri frenlemek de, düzen sa~lamak gibi pis bir i~ i de ba~kas~ na yapt~rmak
daha kolay gibi görünüyordu - beylere verilen recognitio'ya (atama belgesi ç.n.) hainlerin cezalandw~laca~~ ndan söz eden tümce bu yüzden girmi~~olmal~d~ r; ve bu sonuncular da, yani beyler korkular~ ndan italyan'~ n görevi
s~ras~ nda hiç kimseyi engelleyemeyece~ini ekletmi~ lerdi.
Gritti'nin ki~ili~i bu görevler için neredeyse biçilmi~~kaftand~. Para i~lerindeki manevralar zaten onun yükseltilmesini gerektiriyordu ve o (Sadrazam) ~brahim'in güvendi~i ki~i olarak ülkenin ~ u anda Türklere ba~l~~olmas~n~ n katlan~l~r s~n~ rlar içinde kalmas~ n~~ sa~layabilirdi - örne~in ~imdilik
Mehmed'in ya~mac~~ birliklerini frenleyebilirdi. Daha sonra Jânos'un hem
yurt içinde, hem de ula~~lan c~l~ z sonuçlar yüzünden memnun olmayan
Bab~ ali'nin gözünde sallant~ da bulunan egemenli~ine destek olabilirdi;
hatta son durumda ülkenin do~rudan imparatorlu~a kat~lmas~n~~savu~turmaya da yard~mc~~ olabilirdi. Ve de e~er Türk (Osmanl~ ) yard~m~n~ n ak~lc~~
bir biçimde arur~lmas~ na olanak varsa bu alanda da büyük bir yarar~~ olabilirdi.
Dernek oluyor ki Gritti'nin atanmas~yla ilgili politik ko~ullar~n incelenmesi daha önce ekonomik ko~ullarla ilgili olarak ula~~lan sonuçlarla neredeyse ayn~~ kap~ya ç~km~~t~ r: Italyan burada da ad~yla samyla atand~~~ , yetkilerle donat~ld~~~~konular için gerekmiyordu da k~ smen Macar beylerinin,
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dolay~s~yla Bab~ ali'nin çabalar~na kar~~~ bir denge olarak, k~smen de
Dnos'un alt~ ndan kalkamayaca~~~yülderi omzuna aktarabilece~i bir ki~i
olarak hesaba kat~ llyordu. Daha önce sözü edilen risk ise gerçekten söz
konusuydu, çünkü her ~ ey seçilen valinin salt bir araç olarak kalmaya ne
ölçüde yatk~n oldu~una ba~l~yd~.
~u bir gel-çekti ki o zamana dek gösterdi~i etkinlik göz önünde bulunduruldu~unda G~-itti'nin uzun süre yurdumuzda kalmayaca~~~umulabilirdi;
hatta doç-o~lu i~lerinin kendisini Istanbul'a ba~lad~~~n~~ gizlemiyordu'. ~u
da kesin ki o zamana dek ülkeyi yönetme i~ine kar~~may~~ arzulad~~~n~n i~aretini de vermemi~ti: Diplomatik çal~~ malar~n~~ Bab~ ali'nin yönergeleri do~rultusunda yerine getiriyordu; yurt içindeki tek politik etkinli~i ise -millet
meclisini toplant~ya ça~~rmas~ -, sezilebilece~i üzere kendine güvenini yitirmi~~olan kral~n ricas~~üzerine gerçekle~mi~ ti. "Ama "I3gogli"nin (Beyo~lu)
Istanbul'daki kariyeri bu insanda ne denli çok h~rs~ n gizlendi~ini gösteriyordu. Atama gerçi beklenmedik bir anda olmu~ tu -Sultan'dan kendisini
kabul etmesini son kez rica etmi~ti"-, ama ~imdi paras~n~ n kar~~l~~~ nda iktidar sunulmas~~ en az~ ndan onun içinde, ancak bu istekte bulunan ki~inin
içinde gizlendi~i ölçüde bir arka plan dü~üncesi uyand~rm~~~olmal~d~r.
Bugün art~ k beylerin kral~ n Gritti ile ilgili niyetinin ne kadar~n~~anlam~~~
olduklar~n~~ a~a~~~yukar~~belirlemek bile olanaks~zd~r. Olay~ n tümüyle ilgili
çeki~meleri anla~~l~r bir ~eydir: E~er konuyu anlad~ larsa giri~ ilen risk onlar~~
korkuya sal~n~~~olmal~d~r, e~er anlamad~ larsa (ve belli ki pek ço~u anlarnam~~t~ ) tepelerine getirilen yabanc~ dan sahiden de ne gibi iyi bir ~ey bekleyebilirlerdi ki? Sonunda ortaya ç~ kan sonuçlar içlerinden pek ço~unun
kötü beklentilerini bile çok a~t~. Gritti daha yeni ald~~~~yetkiyi kullanmaya
ba~lad~ : 10 Ocak 1531'de bir y~ld~ r tutsak olan Artândy karde~leri idam
ettirdi'. Kral ad~ na bir yüksek soylunun ya~am~ndan oldu~u -muhalefet
partisinden Piskopos Gosztonyi'nin öldürülmesi bir yana b~rak~l~rsa-, ilk
olayd~r bu. Yarg~n~ n al~~~lmad~ k kat~l~~~~(Iânos bir katil olan Hoberdanecz'i
bile idam ettirmemi~ti!)" kral~ n valisine ne gibi görevler uygulatmak istedi~inin tan~~~d~ r. Çünkü Artândygilin suçu öyle bir suçtu ki bu yüzden yüksek
Mektuplar~ ncla da buna göndermede l~ulunur, bk~. 61. not.
ile ilgili bölüm için: Magyar
66 Francesco deha Valle an~ lar~ nclaki Gritti'nin ya~am~~
21.
s.
deha
1/aile),
Törtnelmi Tk 111-1V. (Bundan böyle:
67 Szerbni, XCII.; kar~.: Kretschnzayr, 47.s.
65

68 Szalay,

MT., 95.s:
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soylular~n yar~s~~bile idam ettirilebilirdi: ihanet, yani dul Kraliçe Maria ile
gizli ili~ kiler kurmak" ve bir de Wramaros'taki tuz ocaklar~~ ile ilgili ve
varsay~ ma dayanan kötüye kullan~m olay~~ idi. Ve i~ in özü de özellikle bu
olmal~d~ r. Öteki baronlar~~frenleyebilmek için bir örnek sunmak gerekiyordu"
Her ne ise, Szapolyai i~i öyle düzenlemi~ti ki, idam~n gerçekle~tirildi~i
günlerde Buda'da kendisinin de~il de yaln~ zca valinin bulunmas~n~~ sa~lam~~t~. Yöntem i~e yarad~ , kan dölune lanetini herkes ~talyan'a yüldedi" beylerin ise rahat,. bozulmam~~t~ . Piskopos Statileo'nun diyet meclisinin
topland~~~~s~ rada üzüntüyle saray~~terk etti~i do~rudur, ama ötekiler gizlenmi~ ti. Atamaya di~ini t~rna~~ na takarak kar~~~ç~ kan Werböczi'nin görevi
gere~i bu tip a~~ r mahkumiyet kararlar~ nda rolü vard~~ve bundan böyle de
efendisine hiç de~i~meyen bir sadakatle hizmet etmi~ti (olaydan birkaç gün
önce kraldan bir köy ald~; besbelli ki kar~~~ ç~kmaktan vazgeçmesi ve de
Artndy'nin idam~na raz~~olmas~n~~sa~lamak için yap~lm~~t~~ bu)".
Demek oluyor ki vali düzen tutturmak gibi tehlikeli bir i~e giri~meye
cesaret etmi~ ti. Bunun yan~~ s~ra -Dnos'un deste~iyle-, vergi i~lerinin denetlenmesi i~ine giri~ ti, hatta hüküm sürmenin ba~ka alanlar~ nda da sözünü
dinletmeye ba~lam~~t~: Örne~in Maden kentlerine hala sürmekte olan diyet
medisine delegelerini göndermesi için genelge göndermi~ti". Ama bundan
fazlas~n~~da yapt~~ve bu konuda da kralla ayn~~anlay~~ta oldu~u belli de~ildir. 12 Ocak 1531'de kendisini göstermi~~olan yard~mc~s~~ Ta~ns Nklasdy'yi
kendisine vekil atad~, üstelik de Gritti'nin yetki alan~na giren (bunun nas~l da
belirlenemez bir konu oldu~unu görmü~ tük!) ve kral~n kar~~n~us~na bile katlan~lan~ayan i~lerde vekalet ediyordu'. Buna ~unu da ekleyelim ki locumn69
70

Ayn~~yerde, 124. s.

10 ~ubat 1530' da Munkacsl~~yüzba~~lar bir y~ll~k tutsakl~k s~ras~ nda krala ba~l~l~
k yemini ettiler (OL NRA, 1019/8), 10 Eylülde kral art~ k onlar~ n mülklerini da~nmaktad~r (Nota
verdikten sonra): Wdervary cs. Belgeli~i (Radvanszky B. - Zavodszky L.) 141. Bpe~te 1901/1922 (Bundan böyle: Wdervary It.), II. N. 28; e~er yaln~ zca Gritti yüzünden tutsakl~ k çekselerdi buna onun yoklu~undayken pek s~ ra gelmezdi. Parasal yolsuzluklarla ilgili do~rudan
veri: 1530 yaz~ nda Arridasdy'den Arthandygilin hazineleriyle birlikte Ferdinand'~ n yan~
na
kaçli~~ndan ku~kulan~l~r.
71
Kret,schmayr, 47. s. : ~damdan yaln~ zca Gritti sorumludur.
72
Bkz. Haz~rlamakta oldu~um yap~t~m.
73
Kretschmayr, 42. s., 6 Ocak 1531; kentler krala yan~ t gönderdiler (17 Ocak 1531, OL
ADF Szapolyai), demek ki o da yazm~~t~~ onlara.
74
OL NRA 622/30; Her ne denli Nadasdy Fuggerlere Erdel tuz i~letmesinde yard~mc~~
olmas~~için ikna edilmek istendiyse de (Ep. Proc. I. 137), o bunu yapaca~~na Buda'y~~
terk etti:
1530 Haziran~ nda Munkacs'ta idi (OL 1526 sonras~~koleksiyonlar, Szalay'nin Agoston koleksiyonu R 285).
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tenens gubernatoris -belli ki ~talyan'~ n giri~imi üzerine-, birkaç gün önce
Jdnos'tan 1529'da etti~i sadakat yemininin geçersiz say~lmas~n~, bu konuda ba~~~~ k
tutulmas~n~~sa~lam~~t~!"
Gritti kalan vaktini Bab~ali'den ald~~~~görevi, Ferdinand'~~Macaristan
konusunda deh~ ete salmak i~ ini yapmaya ay~rd~~ (bunu art~k ~imdi kendi
ç~ kan da gerektiriyordu). Muhalif krala, yani imparator V. Karl'a, papaya,
Bavyera prenslerine mektuplar gönderdi; Leh Kral~~ Sigismund'a ise Szanisz16 Kotszka'n~n ki~ili~inde bir hükümdar gibi do~rudan do~ruya elçi
gönderdi'. Ama tehditlerinin bir sonucu olmayaca~~n~~ önceden bilen biri
olarak Laski'nin ve Brodarics'in Pozna~i'da kabul edilmi~~olan silah b~rakma
i~ini gerçekle~ tirmek üzere Visegrad'da görü~melere ba~ lamalanna izin
verdi ve bu görü~ meler daha sonra 23 Ocak 1531'de 3 ayl~k bir silah birak~~mas~~anla~mas~yla sonuçland~".
Ancak bundan söz eden haber Venedikliye yolda ula~m~~t~~ yine. Sultan~n buyru~u her ne denli bundan söz ediyor idiyse de kendisinin de durumun dinginlik gerektirdi~inin ayr~m~na varmas~~ gerekiyordu. Yani bu durumda Jânos'un ficas~ m hemen kabul etti; bu rica divan~n Poznaff daki bir
önceki silah b~ rakma anla~mas~n~~ onaylanmas~~ için arac~l~ k etmesi ricas~yd~". Ihmal edilmi~~olan ~stanbul'daki i~ yeri de onu ça~~r~ yordu, böylece
Ocak ay~n~ n ikinci yar~s~ nda Türk (Osmanl~) ba~kentine do~ru yola ç~kt~.
Szapolyai ise Gritti'nin bu son etkinlikleriyle gerçekten de hukuki eylemler
konusundaki sorumlulu~un bir bölümünü üstüne alm~~~oldu~unu görmü~~
oluyordu; bu etkinliklere göre zorunlu olarak ve geçici olarak da olsa ülkenin ikiye bölünmesi ilk kez de facto tan~nm~~~oluyordu'.
Kendisini neredeyse ba~~ms~ z bir prens gibi gören ve öyle davranan
banker-valinin uzakla~mas~ ndan sonra Macaristan'da öncüllerini bilmeksizin hemen hemen anlayamayaca~~m~z olaylar dizisi ba~lad~. Daha ad~ m~ n~~
Buda' dan d~~ar~~ atm~~t~~ ki Dernschwam Fuggerler ad~na geçen y~lki pazarBp. Egyetemi Könyvtâr, Kzirattk, Collectio Prayana (Bundan böyle: EK Coll.
Prayana) Tom. XV. Il. s. recto.
Acta I om~c~ ana XIII., N. 12-14; l~kz. Ayr~ca Kretschmayr, 44. ve sonraki sayfalar.
77 Habsburglar Gritti'nin uyar~lar~n~~ pek de ciddiye almam~~ lard~ , bkz. Acta Tomiciana
XIII., N. 58-59 vb.; Visegrkl silah b~rak~~ mas~~ konusunda l~ kz: Acta Tomiciana XIII., passim;
Acsady, 87 yel. s. Bdrdossy, 95. vd.s.
50. s.
Visegrkl'~ n önemi konusunda l~ kz. 77. notta belirtilen literatür. Gritti 7 Mart 1531de
art~ k istanburdayd~~ (Kretschmayr, 55. s.).
78 Kretschmayr,
79

270

GABOR BARTA - VURAL Y1LDIRIM

l~~~~yapmak üzere ba~kente gelmi~ti'. E~er bir an için bile olsa rastlant~=
söz konusu oldu~unu dü~ünecek olursak bu yanl~~~inanc~m~z~~görü~melerin
gidi~i hemen da~~ tacakur. ~lk arac~~Laski -Noel'de ismen Erdel voyvodal~~ma atand~ , yani valinin yanda~lar~~aras~ na katabilifiz onu"-, gerçi faktoru
(bkz.: 14. sayfadaki aç~klama) Augsburglularm Gritti ile anla~malar~~gerekti~i için kabul etmi~ti, çünkü bu i~lerde ilgili ki~i o idi; ama k~ sa sürede bunun uzaktan bile olsa hükümetin tutumu olmad~~~~ortaya ç~km~~t~.
Dernschwam k~ sa sürede ba~kan~na, Kral Dnos'un gözle görülür bir biçimde, tam yetkiyle donatu~~~yard~mc~s~~için pek de fazla heyecanlanmad~~~n~~
ve Fugger ~irketinin madenin kiras~n~~düzenli olarak ödemekte oldu~unu
da olumlu kar~~lad~~~n~~yazabilirdi art~ k. Gerçi Macar beyle~inin görü~ü
k~smen de~i~iyordu (dolay~s~yla ba~lar~nda Werb6czi olmak üzere i~güdere
yard~m eli uzatmadan önce arma~anlar bekliyorlard~ ), ama Venediklinin
aradan ç~kar~ lmas~na yaln~zca iki ki~i kar~~~ç~km~~t~ : Bunlardan biri Laski
idi, ama diplomatik görevi onu k~sa süre sonra yurt d~~~na çekmi~ti, öteki
ise valinin vekili Tan~ s Nklasdy idi ve o da k~sa bir süre sonra incinmi~~
olarak saray~~terk etti (patronu bu gibi durumlarda ona böyle yapmas~n~~
belirtmi~ ti!). Bu durumda Szapolyai faktorun huzurunda Yukar~~Macaristan
madenleriyle ilgili olarak politikas~n~~ de~i~tirmeye niyetli olmad~~~n~~içi
rahat bir biçimde aç~ klayabilirdi -daha önceleri tabii ki al~~~lm~~~tehditler
dile gelmi~ti: Yaln~ zca Gritti'nin geri geli~im dek uzatabilirdi ~irketin sözle~mesini-, ve tuz ocaklar~~ i~ini onun bu konuda yeterli deneyimi olmad~~~n~~
ileri sürerek, tümüyle ~talyan'a aktarmak istemedi~ini de bildirdi". Sonuç
olarak Besztercebk~ya tuz oca~~~Augsburglularda kald~. Erdel tuz ocaklarm~~
ise Dernschwam ne denli u~ra~uysa da yeniden elde edemedi (bunun reddinde do~al olarak saray~n aksi durumda 200.000 forintlik, ta Mohaç öncesinden kalma bir devlet vergisini de üstlenmek zorunda olmas~~büyük bir
rol oynam~~ ur); sonuç olarak art~k yaln~ zca Fugger ailesinin oradaki adamlar~n~~ve donan~m~n~~kurtarmaya çabahyordu; sonunda da do~rudan do~ruya Gritti'nin Erderdeki adamlar~n~n çal~~malar~n~ , tuz üretimini ve ürünün
yazg~s~n~~gözedeyip haber vermekle görevlendirildi".

80 Tümü için bkz. Pölnitz, 213 vd. s.; faktorlann görü~ülmesi s~ras~nda (kral~n
huzurunda
ilk dinlenili~i 19 Ocaktayd~ ) Gritti art~k Buda'da de~ildi; bu durum görü~melerden aç~kça
ortaya ç~kmaktad~r.
81 Gritti'nin

vali olarak kabul edilmesini de art~k bu unvan ile imzalam~~t~.
Tüm bunlar için bkz. Pölnitz, 215-224. s.; ~u da do~ru ki Bavyera clçisine göre Gritti
maden i~lerinden anhyordu (Kretschmayr, 50. vd. s.).
83
Pölnitz, 223. vd. s.
82
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Demek oluyor ki Buda hükümeti gözünü hiç k~pmaks~z~n Güney Alman
ve ~stanbul sermayesi aras~ nda ikili oynamaya yeniden ba~lam~~ t~. Valinin
yanda~lar~n~n direni~i çok zay~ft~, yine de olas~~karma~alar~~atlatmak için
Kral Jânos bu birkaç çift insan~~ayartmaya çabalad~ . Nâdasdy'nin elinde
ciddi bir iktidar bulunuyordu (maliye i~lerini asl~nda o denetliyordu!)TM, ve
valinin birkaç haftal~k çal~~malar~~da kayg~~duymak için yetmi~ti. Laski uzaklarda dolamyordu art~k: Vicegubernator'u (Vali yard~mc~s~n~) kazanmay~~
denemek gerekiyordu demek ki ilk ba~ ta. 1531 Mart~nda kral onunla bu
genç adam~n eski meseni Brodarics'i görevinden alarak Kolozsvâr'da gizli
görü~meler yapmaya ba~lad~. Aralar~nda çok ~eyden söz edilmi~~olmal~d~r
(örne~in Nâdasdy'nin akrabas~~Istvân Maylâth'~n taraf de~i~tirmesi çal~~malar~n~~da burada ba~latt~klar~n~~biliyoruz" ama her ne olursa olsun, bundan birkaç hafta geçtikten sonra Nâdasdy Jânos'tan Erden:teki önemli bir
üs olan Fogaras kalesini ald~' ve bu tarihten sonra i~lerine kral~n en sad~k
adamlar~ ndan biri olan Simon Athinai Deâk'~~katt~; Athinai'nin Buda'daki
geçici bürosu birlikte çal~~mak için bir bahane i~levini de görmü~tü". Erdel
maden bölgesini ise kral buraya yapt~~~~düzen tutturma gezisi s~ras~nda"
ki~isel olarak ziyaret etmi~tir; tuz ocaklar~= kahyas~~olan Andreas
Pathavinus -yani Gritti'nin adam~~Padovah Andrea Pizzacomino"-, ona
rapor verir ve buy~-u~unu bekler'. Jânos bundan sonra Mâramaros gelirlerinin bir bölümü üzerinde de özgürce tasa~Tufta bulunmu~tur'.
Nâdasdy'nin kazan~lmas~na yönelik giri~im sonuçta yine de biraz ~a~~rt~c~~bir sonuç vererek kapanm~~ tir. Locumtenens gubernatoris 1531 bahalindan ba~layarak gerçekten de gözle görülür bir biçimde patronundan
84 EK Coll. Prayana. XV., 147. s. verso: 7 ~ubat 1531.
" Gizli görü~meden bir mektupta Brodarics söz etmektedir: 'Fört. "1'k 1908, 264. s.; tarihi ile ilgili olarak: Kral Dnos 1531 Mart~ nda Kolozsvk'da bulunmu~tu: Ol. Szatmk ili belgeli~i (P 621), 19 Mart 1531.
Buda, 1838 (Bundan
86 Belgeyi Mihdly Horvdth yay~nlam~~t~r: Gr. Nadasdy Ta~ns
böyle: Horvdth M.; Nklasdy), 46/2 numaral~~not.
87 Birlikte çah~malar~~ile ilgili olarak bkz.: OL Nyky koleksiyonu, 3 A~ustos 1531 ve OL
NMT; 1531 y~l~~"E" (13 Temmuz 1531).
88 Kral Dnos 8 May~s 1531'de (olas~l~kla 29 Eylülde) AbrudMnya'da dola~ m~~t~r, kar~.
01. Nyky koleksiyonu; Nklasdy bu s~rada vali yard~mc~s~~olarak görev yapmaktad~r!
89 Della Valle, 25. s.
qo
' OL ADF Szapolyai, 2 Mart 1531; dolay~s~yla OL Zichy es. 4/1798, (23 A~ustos 1531).
91
Ferenc FrangeOn 4 Aral~k 1531'de krall~k buyru~uyla vicecomes Barilovich'ten 150
forint alm~~t~r: Bp. Egyetemi Könyvtk Collectio Kaprinaiana Tom. XLIV (in quatro) N 54
(158. s.).
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uzakla~maya ba~lam~~t~. Macar soylular~n~ n her iki kraldan ba~~ms~z olarak
örgütlenme-sine kat~ lmas~~ ve en ba~ ta da oradaki davran~~ lar~~kesin kopu~a
yol açt~ '. Mâramaros tuz oca~~~eylemlerinin önemli bir itici gücü olmu~~
olmal~d~r; .bu tuz oca~~n~n y~ll~ k 10.000 forintlik net geliri" tümüyle onun
elindeydi, oysa hukuka göre bunun art~k Gritti'nin olmas~~ gerekiyordu.
Yine de maddi ç~ karlar~n yan~~ s~ ra siyasal konularda yapt~~~~ölçüp bigneler
de genç yüksek soyluyu yeni bir yol aramaya yöneltmi~~olmal~d~ r. Geçen
y~llar~n ac~~ deneyimleri ülkenin soylular~ n~~ Macaristan'~~ tehdit eden parçalanma tehlikesi konusunda uyand~rm~~t~ . Bunun sonucu olarak soylular
sorunlar~ n kökenini iki kral~ n elinden i~~gelmeyi~ inde görüyordu; bu yüzden de ülkenin savunmas~~için ikide bir onlardan ba~~ms~ z bir çözüm arama
giri~imi ç~k~ yordu ortaya. Nâdasdy ülkenin do~u bölümünün ne denli Türklerin (Osmanl~lar~ n) eline kayd~~~n~~ hemen yak~ ndan görmü~~olmal~d~ r,
hatta aç~ kça Sultan~ n hizmetinde bulunan Gritti'nin devasa bir iktidar~ n
nas~l da somut yak~ nl~~~na ula~t~~~n~~ ve Türklere (Osmanl~lara) do~rudan
t~~akl~ k etmek için yaln~ zca bir ad~m atmas~n~ n yetece~ini en iyi o bilebilirdi.
S~n~fla~-daki kayna~ may~~ kendi amaçlar~~ için kullanmak isteyen Peter
Pernyi'ye kar~~l~k o Bab~ ali ile ayr~~ bir anla~ ma yapmak istememektedir; ve
çabalar~n~~ bir yandan Gritti'nin olas~~ ba~la~~klar~ n~n ortaya ç~kmas~ na kar~~~
yöneltirken, öte yandan Zâkâny toplant~s~ nda soyl~~~hareketinin en ak~ll~ca
giri~ imlerinden birini ba~ latanlar aras~ nda yer alacakt~ r: ~ki kral~n güç dengesini aç~kl~~a kavu~ turmak üzere hesap kitap yapan mektuplar~ n yaz~m~d~ r
bu giri~ im. Verili durumda bunun Jânos'un lehine oldu~u do~rudur, ama o
bu i~i kral~ n görevlendirmesi sonucu yapmamaktad~r: Bunu yaln~ zca kendisi
de Türk (Osmanl~) çözümünün tek ç~ kar yol oldu~unu sand~~~~için yapm~~t~r'. Gerçi geli~ meler konusunda Szapolyai'ye rapor verir", ama asl~nda
kendi yolunda yürümektedir: 4 Kas~ m 1531'de ilkesel olarak öteki tarafa
ba~l~~ bir bey olan Maylâth ile, Bâlint Török ve Pâl Bakics ve ba~kalanyla ile
gizli bir savunma ve inatla~ma ba~la~mas~~ kurar'.

Bunlar için l~ kz.: MOE I. 329. vd. S.
Valle y~ ll~ k 80.000 scudi'den söz eder (21. s.) ve bunu Kretschmayr 25 000 forint
olarak hesap eder (50.s.), ama 1551-1552 hes~~plamalar~ na göre (Sndor Tak~lts'~ n bildirdi~ine göre, Mag-yar Gazdasâgtört&leti Szemle, 1899 (VI.), 192.s. vd.) net gelir a~a~~~yukar~~ yaln~ zca 8-10.000 forint idi ve yaln~ zca brüt gelir y~ ll~ k 20-22.000 Ibrinti a~~ yordu. ~ ki ony~ l içinde
durum çok de~i~mi~~olmasa gerek.
MOE I. 311.s vd.
Yaln~ zca Jku~s'un yan~ t~n~~ biliyoruz: OL NKA, 675/15 = Fkderv ~y It. Il., N. 35 (7
~ubat 1.532).
9(> EK Kaprinai, Tom. XLIV. N. 54. - 158. s. ?
92

93 Della
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Kral Jânos'un zorunlu taktikleri, Türklere (Osmanhlara) boyun e~mesi
ve özellikle de zaten zay~fl~~~n~n i~areti olarak görülen Gritti-giri~imi ~imdi
belki de kendisini torpillemeye ba~lam~~~(bunu tutars~zl~k, oraya buraya
sald~rmak olarak görmü~~olrnahlar), kendi yanda~lar~~ aras~nda da giderek
artan bir belirsizlik duygusu uyand~rm~~t~r. O yine de uygulanmaya konmu~~
olan darbenin uygulanmas~~ yolunda çekinmeden ilerliyordu. Vali güzün
geri gelmemi~ti, oysa bu s~rada gelmesi bekleniyordu: Kral daha rahat soluk
almaya cesaret eder ve Erdel tuz oca~m~~ onun göl-evlendirdi~i ki~ilerin
elinden al~r. Pizzacomino sahtekarl~k suçlamas~yla tutuklan~r' ve onun
yerine tuz oca~~n~n yönetimi görevine ve buradan elde edilmesi umulan
gelirin yönetimine 20 Ocak 1532'de Yarg~ç Gergely Pesthieny getirilir.
Bundan söz eden anla~may~~ Nâdasdy görmemi~tir bile: Onaylayan Kanç~lar
Werböczy'dir". Martta kral art~k Erdelli kendisine gönderdi~i bir mektupla
Dek Mildös Sârlösi'yi (Nicolaus litteratus de Sarlos) Erdel tuz kontlu~-una
(comes camerarium)°9 atar; bu kont Pesthieny ad~na as~l yönetim i~iyle görevlendirilmi~~olmal~d~r.
Gritti ile yap~lm~~~olan sözle~me böylece p~-atikte ask~ya al~nm~~~oldu.
Szapolyai bununla daha önceki temel denge-politikas~~ilkesini bozmu~~oluyordu. Onu bu ad~m~~atmaya yönlendirmi~~olan nedir?
Do~rudan do~ruya ekonomiyi ilgilendiren sorunlar söz konusu oldu~u
için en ba~ta "Gritti-~irketinin" i~leyi~ine ili~kin -ne yaz~k ki az say~daki-,
verilerimizi incelememiz gerekiyor (Böylece daha ba~tan vergi i~lerini bir
yana b~rakabiliriz; bunlar~n yeni rolü konusunda ~imdiye dek elimize veri
geçme~ni~tir.)'°°. Bu yetersiz belgeler de aç~kça Venediklinin maden yöneticili~inin hiç de az~msanmayacak sonuçlar elde etti~ini göstermektedir. Kral
daha avans olarak söz verilen 10.000 forintin yar~s~n~~ hemen almad~~~~gibi
ancak büyük bir gecikmeyle alabilmi~tir ve üretimin ba~lamas~n~~ da k~smen
kar~~la~~lan y~k~nilar ve k~smen de i~güderlerin güvenilmezli~i ciddi bir

Grati geld~g~nde Brasso'claki zindandan kuriarm~~t~r: Della Valle, 25. s.
Onunla yap~lan anla~ma için bkz. (Werbiiczynin kar~~~oyuyla): OL 1526 sonras~~ kolcksiyonlar, De~s6 W.:ghelyi'nin koleksiyonu (R. 284). 20 Ocak 1532 ; 25 Temmuz 1532'de hala o
rapor vermektedir (ayn~~ yer. sine die (=tarihsiz - ç.n.).
98

99

OL Zichy es., 4/1802. (23 Mart 1531).

1(81 Vergi i~iyle ilgili uygulamalar olas~l~kla Nklasdynin (yani Gri~ ti'nin) onay~~ olmaks~z~n: OL AE, 71/91 (3 ~ubat 1531); Nagykkoly'daki Kkoly ailesinin belgeli~i (Bundan böyle:
Kkolyi It.) 111. (Gkesi K.) Bpc~te, 1885 (N. 105. 9 Aral~k 1531); ve en ba~la da OL ADE
Szapolyai, 5 1-laziran 1531 = bir dicalor kraldan yüksek soylular~n iste~i üzerine yönerge ister.

Belleten C.LXXII, 18
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biçimde engellemi~ tir". O günlerin Macaristan'~n~n en geni~~bilgilenme
yetene~ine sahip figürü Laski sonradan, madenlerin Gritti'nin söz verdi~i
gelirinin ancak küçük bir bölümünün hazineye girdi~ini savlam~~t~r"; ve
görmü~~oldu~umuz üzere Dnos, Erdel'le ilgili umutlar~= daha 1531 bahar~nda -bunun Fugger görü~meleri s~ras~nda oldu~u da do~rudur ya-,
bo~a ç~kt~~~n~~ belli etmi~tir.
Öte yandan maliye i~ lerindeki kötü deneyimlere siyasal de~i~ iklikler e~lik ediyordu. Szapolyai dan~~manlar~~ aras~nda bu s~ralar Gritti'nin iktidar~~
ele geçirmeye çal~~t~~~~söylentisini yaymaya ba~lam~~t~ r". Valinin att~~~~güç
anla~~l~r bir iki ad~m (Nklasdy'nin atanmas~n~~ dü~ünelim!) ve havada uçu~an ~stanbul dedikodular~~ bu anlay~~a büyük ölçüde katk~da bulunmu~tur.
Ama bunda en büyük pay ~ok durumunun geçip gitmi~~olmas~d~r. Gritti'nin
davullar çalarak ilan etti~i büyük Türk (Osmanl~) sald~r~s~~ geri kalm~~~ve
onun yerine Bab~ali ate~kese ba~vurmu~tu'''. Bu durumda kral~n sald~r~ya
ba~lad~~~~korkular ve umutlar gerçekle~memi~~oluyordu. Ate~kesin sonucu
olarak da kendi iktidar~~gözle görülür bir biçimde stabilize olmaya ba~lad~~
ve ülkeye ate~kes ko~ullar~na uyulup uyulmad~~~n~~ denetlemek için Leh
görevliler geldi". Uzaklarda bulunan bankerin iktidar~n~n hem k~s~ tlanmas~~ olana~~, hem de gerekçesi varm~~~gibi görünmeye ba~lam~~t~~birden bire tabii ki bu arada sultan ile aradaki iyi ili~ kinin zarar görmemesi gerekiyordu. Ancak kral bunu da dü~ünüyordu, 1531 yaz~nda Bab~ali'den Alman
imparatorluk toplant~s~ na elçiler gönderme iznini de alm~~t~~ ve (Sultan)
Süleyman'~n 1532'de gelmesi art~k kesinle~ti~inde bir mektup yazarak baronlar~~ve papazlar~~ ona sayg~lar~n' sunmak üzere yan~na ça~~rd~ ". Böylece
durum elverdi~inde ~talyan'~ n ataca~~~ad~mlar~~da savu~turmay~~ umuyordu.
Derken talih gerçekten de çok geçmeden yüze güldü. Gritti 1532 y~l~~
Paskalyas~~ dolay~nda Türklerin (Osmanl~lar~ n) erteledikleri sava~a bu y~l
gerçekten de giri~ecelderini art~k kesinlikle biliyordu. ~stanbul'da geçen y~l

1()I Gritti ile ilgili olarak Kretschrnay~- da ülkeyi soydu~u sav~ nda bulunur, ama verileri
büyük ölçüde daha sonraki bir tarihe aittir ve verileni abart~ l~dir. A~a~~ya bkz.
1(12
Pölnitz, 235. s.

Ayr~ nt~ lar için bkz. Kretsch~nayr, 62. vd. s.
" Ayn~~ yer 55. s. vc1.

1()3
I

I()5

Ada Tomiciana XIII. N. 360 ve N. 381.

1()6

Tüm bunlar için: 1:5vry, N. 201 ve Ep. Proc., II. N. 6 (31 May~s 1532).
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boyunca (Sadrazam) ~brahim Pa~a'n~n gösterdi~i ilgi onun olas~~yitikleril"7
için parlak bir tazminat olmu~tu, keyfi öyle yerindeydi ki Macar i~lerini sürdürmek konusunda da eksiksiz bir çabayla çal~~abilece~ini duyumsuyordu:
Bunlar Ferdinand ile yap~lacak görü~meler için Frans~z, Leh arac~l~~~~sa~lamaya çal~~maktad~ r, kralla ve Nklasdy ile mektupla~maktad~r, s~n~flarm
düzenlenmesi i~ine, Per&~yi'nin Bab~ali'ye gönderdi~i özel elçisine göz
kulak olmaktad~r vb». Dnos'un kendisine verdi~i, ama Habsburglar~n
egemenli~i alt~ndaki Klissza kalesini ele geçirmeye çal~~maktad~r» ve bu
arada 30 Aral~ k 1531'de eski reçeteye göre Ferdinand'~~ mektup göndererek
sava~la tehdit etmektedir'''. Derken 26 ~ubat 1532'de yüzlerce ki~ilik asker
e~li~inde Macaristan'a do~ru yola ç~kar; ama hastal~~~~ya da ticari i~leri
yüzünden öyle yava~~ilerlemektedir ki, -Nklasdy'yi 22 Martta kendisini
kar~~lamas~~için Tirgoviste'ye ça~~rm~~t~r-, kral ad~na kendisini bekleyen
Brodarics ve Werb6czi'nin bulundu~u Brasso'ya ancak May~s~ n sonuna do~ru bir tarihte ula~~r111.
Ad~~geçen iki ki~ inin gerçekten de aç~klayaca~~~~eyler vard~, ama öyle
görünüyor ki ~talyan'~n ayn~~zamanda Szapolyai ile de çeki~ecek hali yoktu.
~imdilik Pizzacomino'yu kurtard~, Brasso'ya epey pahal~ya patlayan bir
gümrük kiras~~ sözle~mesi dayatt~, sonra da hala sava~ makta olan
Nagyszeben' i kapitülasyona raz~~ edemedi~i için kendisinin toplad~~~~bir
k~smi toplant~y~~V~zakna'da geride b~rak~ p Vkad'dan ve Debrecen'den geçerek yava~ça Buda'ya çekildi ve saray onu burada büyük bir ihti~amla ve
sayg~yla kar~~lad~'''. Önemli say~lara ula~m~~~bir orduyla geldi~i ve Türk
(Osmanl~) ordular~~da art~k Macaristan'a yakla~t~~~~için kendisiyle kral aras~ndaki çeli~kinin çözülmesi konusunda bir ku~ku duyulmuyordu art~k: 9
Temmuz 1532'de o zamana dek sahip oldu~u rütbelerin yan~na bir de -belli
ki tazminat olarak da-, ba~ komutan, yani capitaneus generalis eklendi'''.
107

los

Kretschmayr, 50. s.
Agy. 55. S. vd.

109

' Agy. 58. s. vd.

110

Agy. 62. s.

Yola ç~k~~~tarihi yanl~~~olabilir, yaln~ zca Della Valle'ye (21 vd. ve 49. s.) göre ö~reniyoruz bunu. Nadasdy'ye yazd~~~~mektup Ep. Proc. Il., N. 4; ayr~ca haz~rlamakta oldu~um yap~tima bak~m~~
112
Della Valle'ye dayanarak Kretschmayr, 68 vd. s.; Gritti VIzakna'da Istvanffi'ye göre
(120.s.) Deak Simon Athinai'yi ast~rd~. Bunun yanl~~~oldu~unu bildi~imiz için (bkz. Sörös
Pot~grdc' ~n makalesi, Szazadok, 1905/39), Grittfnin janos taraf~ndan oraya yerle~tirilmi~~olan
adamlardan birini - belki de SarliSsi'yi - idam ettirdi~ini dü~ünebiliriz.
113

Ep. Proc. , k N. 8; Tört&~ elmi Tar, 1908, 277. s. ve Kretschmayr, 71. s.
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Yeni atamay~~izleyen birkaç gün ate~li etkinliklerle geçti. Ay~ n 1 1 'inde
ba~~e~meyen Nâdasdy'ye yeniden mektup yazar, kendisine ba~lamay~~ dener
- ve bu arada Pizzacomino'yu ondan Mâramaros'u almas~~için yola ç~kar~ r'''.
Jânos'un sultan~~ kar~~lamak üzere yapt~~~~toplanma ça~r~s~~ sa~~r kulaklarca
kar~~land~~~~için beylere sitem eden bir mektup yazar'''. Ama sonucu bekleyecek vakti yoktur, çünkü ay~n 17'sinde (Sultan) Süleyman'~~ ve sadrazam~~
selamlamak üzere s~n~ra do~ru kendisi yola ç~kar.
Bulu~ ma Eszek'te gerçekle~ ir ve Gritti'nin ilk i~ i yine (Sadrazam) Ibrahim'in yan~na ko~ turan Peter Perenyi'yi -potansiyel muhalifini-, yakalatt~rmak olmu~tur'''. Bunu yapt~ ktan sonra hemen Buda'ya dönmü~~ve bu
arada devasa Türk (Osmanl~) ordusu da bat~ya yönelmi~tir. Kral Jânos'un
Türk (Osmanl~ ) dostu politikas~~ ~imdi en az~ndan, sultan~ n Viyana'ya do~ru
ülkenin yüre~inden geçerek ilerlemesini engellemek gibi bir sonuç do~urmu~tur; ~uras~~ da bir gerçek ki bu i~ e de VenedikUnin elini iyice katm~~~
olmas~~gerekiyor.
Vali ba~kente dönünce ate~li etkinliklerini sürdürdü. Askerlerinin say~s~n~~ daha da art~rd~~ve lu-al~n iyi para vermedi~i ücretli askerleri de hizmetine kabul etti'''. Onunla ilgili olarak bize bir de Buda'ya Macar muhaf~z
birli~inin yerine Türk (Osmanl~ ) muhaf~z birli~i subaylar~~ b~rakt~~~~bilgisi
gelmi~tir'''. Bu pek olas~~ olmasa da kesin olan ~u ki durumun efendisi bu
s~ rada odur. Her alanda geçerlilik kazand~rd~~ iradesine: Maden kentlerinden ola~anüstü vergi isteminde bulundu, Jânos'un rehin i~lerini onaylad~,
hazinedarl~ k yetkilerini kullanarak kamu yönetimine kar~~t~: Krall~k buyruklar~n~~kendi yazd~rd~~~~ayr~~ yaz~larla destekledi119. Tüm bunlar~n yan~na bir
de diyet meclisi toplad~~ alelacele ve bu meclis Buda'da 15 A~ustosa dek

69/4 not; dolay~s~yla della Valle, 25. s.
EK Coll. Prayana Tom. XV. 148 s. recto (16 Temmuz 1532)
116 Acsddy, 90. s. ; Kretschnuzyr, 71. vd. s.
"7 Szer6~~~i, XC.
118
Kretschnuzyr, 72. s.
119
Szerhni, XCIII, Gritti'nin görevlendirme mektuplar~ na kral~ nkinden daha çok de~er
verildi~ini söylüyor. Vergi istemi için bkz.: Kretschnuzyr, 73/1 not (5 A~ustos 1532) ve OL NMT,
1532 y~ l~ , 1924/19/9 (4 Eylül 1532); vali 6 A~ustos 1532'de kral~n Debrecen'i _Ik~os Ezthari'ye
ve Benedek Bajoni'ye 2.500 forint kar~~l~~~nda rehin verdi~ini yasal bir eylem (!) olarak onaylad~~ (OL NMT, 1532 y~l~~ "Ilkshzi"); buna ko~ut i~~bitirmeye örnek: jklos'un Feh&vft kentine gönderdi~i buyruk (OL Zichy cs., 33 et Fil (2 Eylül 1532), ve Gritti'den ayn~~ yaz~~ ayn~~
yerde (N. 2 (15 Eylül 1532).
114 Kretschniczyr,
1115
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sürdü'''. Toplant~~ al~~~lm~~~dava ertelemelerini görü~tü, sonra ister istemez
gubernatorun gerçek bir tahta ç~k~~~konu~mas~n~~ dinledi ve bu konu~ma
~talyanca yap~ld~~~~için Jânos Döczy bunu Macarca'ya çevirdi. Bu konu~mada G~-itti ülkenin içinde bulundu~u sorunlar~~ yaln~zca kendisinin ve Türk
(Osmanl~) ba~la~~~~n~n savu~turdu~unu ve savu~turaca~~n~~ aç~kl~yordu; ve
Ferdinand'~~ ülkeden koymaya söz veriyor ve hatta Szer6l~sg'i Türklerden
(Osmanl-~lardan) geri alaca~~n~~ belirtiyordu. Ondan sonra tüm bunlar~n
kar~~l~~~~olarak korkunç bir vergi isteminde bulundu, her mülkün yan de~enni (.10 oya sunmak istedi. Gerçi yeniden aç~lacak olan Erdel alt~ n madenlerinin bu paray~~ kar~~layaca~~n~~ da belirtmi~ti, ama bu tart~~mal~~ vaat deh~ete
kap~ lan ve krala bu durumu bildirmeyi deneyen s~n~fla~-~n tedirginli~ini
gideremedi. Kral ise -ba~ ka ne yapabilirdi ki-, bu ba~vurular~~ reddetti; eski
sözcüleri Werböczi de ayn~~~eyi yapt~. Sonunda valiye boyun e~mek zorunda
kald~lar; böylece onu p~-atikte de efendileri olarak tan~m~~~oluyorlard~ '''.
~i~eden sal~verilen cin birkaç hafta içinde kendisini canland~ran ki~inin
neredeyse her i~ini elinden alm~~t~. ~imdi art~k bir ba~komutan olarak onun
yerine askeri i~ler de görmeye ba~lam~~t~: Olas~l~kla Türklerin (Osmanl~lar~n) iste~i üzerine kendi ordusuyla A~ustos ay~~ ortas~nda Esztergom'u
ku~att~. Güzel umutlarla giri~ilen bu i~~haftalarca sürmesine kar~~n bir sonuca yine de ula~amad~. G~-itti'nin Macar askerleri isteksiz çarp~~~yorlard~~ ve
Szapolyai'ninkiler ve onun getirdi~i yard~mc~~birlikler de yine ayn~~ biçimde
davrarnyorlard~ l". Bu günlerde yaln~zca bir tek i~~bitirilebildi: Tamâs
Nâdasdy'nin i~i.
Vali yard~mc~s~na son ça~r~lar~~ karargâhtan göndermi~ti, ama aslan~n
ininel" gitmek onun akl~= ucundan bile geçmiyordu, hatta adamlar~~
Mâramaros'a gelen Pizzacomino'yu silahla kar~~lam~~lard~: Sald~r~~ haberi
124. Kral genç beyi k~sa bir
tam da bu günlerde ula~m~~~olmal~d~r Gritti'ye
süre önce müthi~~bir iyilik yaparak kendisine ba~lamaya çabalam~~t~: Gelini
12() A MOE I., 462. s. verisini sonraki belgeler do~rulamaktachr ve bu toplant~y~~ toplant~~
tarihini de belirterek conventus partialis ad~n~~ vermektedirler: OL NRA, 840/18. dolay~s~yla
Il., N. 53/a. (Önceki 4 Mart 1533, sonraki 9 ~ubat 1536)
121
Dava ertelemesi için önceki notun belgelerine bak~m~. Gritti'nin rolü için bkz.:
Szerdmi, XCI.; % 50 vergiyi gerçekten de toplamak istemi~ lerdi, bkz. OL Zichy cs. 81
NB/11904 (28 Kas~m 1532)
122 Kretschmayr, 74. s. vd.
123 Gritti bunlar~~ daha Esztergom eteklerinden 19 ve 31 A~ustos 1532'de göndermi~ti
kendisine (Kretschmayr, 69/4. no.)
124 Della Valle, 25. s.
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olan Orsolya Kanizsai'yi 9 Haziran 1532'de evlendirmi~~ve böylece muazzam bir aile mülkünün mirasç~s~~ yapm~~t~ '. Nâdasdy sonunda Gritti'ye
ihanet de etti. ~talyan'~n ba~ka bir yard~m aramas~~gerekiyordu ve bu yard~m~~Jânos D6czy'nin ki~ili~inde buldu. Daha Esztergom eteklerindeyken bu
ki~i thesaurarius ünvan~n~~ ta~~yordu', Nâdasdy'nin görevi konusunda ise
bir daha haber alam~yoruz.
Esztergom'a kötü sonuçlanan sald~r~~Sultan~ n Köszeg eteklerinde u~rad~~~~gözle görülür fiyaskonun küçük bir kopyas~~ idi. Ekim sonunda art~ k
Türk (Osmanl~ ) ordusu da geri çekilmeye ba~lam~~t~~ve Slovenya'y~~ yak~p
y~karak geçiyor ve yurduna do~ru ak~yordu. Durum kritikle~mi~ti: Jânos'un
-dolay~s~yla da ~imdi art~ k Gritti'nin de-, yar~ m ülkesi Alman imparatorlu~unun n~uazzam ordusuna kar~~~dayanabilecek miydi? Banker-vali Buda'da ancak birkaç gün dinlenmeye cesaret edebildi ve sonra Döczy ile,
Laski, Batthâny ve Orbân ile Belgrad'a divandan bir yard~m istemek için
ko~ tu; Szapolyai ise -Venedikli'yle sultana büyük arma~anlar göndererek-,
büyük bir bilgelik göstererek Maros k~y~s~na geri çekildi'''.
Ama tehlike k~sa sürede geçip gitti. Dev imparatorluk ordusu Macaristan' a ayak basmaks~z~n ve tek çarp~~maya kat~lmaks~z~ n da~~ld~; gubernator
ise ba~ kenti savunmak için asker bulmay~~ ba~ard~~ve ayn~~zamanda Esz6k'te
daha büyük bir Türk (Osmanl~) birli~inin yard~ma haz~r beklemesini sa~la(11128. Gfitti yine de Per6nyi'yi serbest b~rakmay~~ uygun gördü (Nâdasdy
olay~ndan ak~lland~~~~için bunu, önce o~lunu ~stanbul'a rehin göndererek
yapt~~~~da do~rudur ya)'29. Bu i~ leri bitirdikten sonra ise çevrede köylü askerler (!) toplayan kralla bulu~mak istiyordu ve biraz karars~zl~ktan sonra
Tisza k~y~s~ nda bir yerde onu bekledi. Al~ nm~~~olan yard~m~~ve hiç de~i~meyen yard~m vaatlerini yineledikten sonra G~-itti Buda'ya döndü'', Jânos ise
Debrecen'den geçerek Huszt'a gittim: Öyle görünüyor ki Nâdasdy i~iyle
ilgili bir i~ ini bitirmek istiyordu.
125

HormIth M., Nklasdy, 59.s. ve 59/3. not.

126

D6czy maden kentlerine 5 Eylül 1532'de Esztergom eteklerinden thesaurararius olarak yazmaktad~ r: OL NMT, 1532 y~l~, 1924/19/8
127
Szerimi, LXXXVIII. ve Kretschmayr, 77 . s.
128
129

Kretschmayr, 78. s.
Deha Valle, 33. s.

79. vd. s.
Oca~~ nda Debrecen'deydi (OL Zichy es., 4/1808, 12 Ocak 1532), I luszrta daha
sonra bulunmu~~olmal~ , çünkü oradan 18 Ocakta Buda'ya dönü~ü bekleniyordu (Tiirt. Tk.
1908. 323. s.)
I3() Kretschmayr,

131 1530
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Grnti ve yan~ndakiler 21 Aral~k 1532'de, k~~~ n dondurucu so~u~unda
Buda'ya vard~lar'''. Tats~z bir haberle kar~~land~~burada: O uzaktayken
Nklasdy kente gelmi~~ve Athinai ile ve ba~kalanyla birlikte kendisine ba~l~~
bir otuzda bir vergi toplay~c~s~~olan memur Dnos BoOdi DeA'~~soymu~tul". Burada iki ba~rol oyuncusunun ki~ili~inde Dnos'un do~rudan yanda~lar~n~ n güzden beri olan bitenlere gösterdikle~i ilk tepkiyi görüyoruz: Türklerin (Osmanl~lar~n) yenilgisinden sonra Gritti'nin gücünün de azalaca~~n~~
umuyorlar, sultanm onu öldürttü~ü haberini yay~yorlard~~düpedüz. Bu gözü
pek eylem g-ubernatoru son derece k~zd~rd~. Ele geçirdi~i ba~rol oyuncular~ndan birini ast~rd~ , elinden kaçmay~~ba~aran Athinai'yi provisorluktan ald~~
ve yerine de Kral Dnos'a 1527'den beri hizmet eden György Frker'i getirdi'. Ba~~suçlu Nklasdy'nin ele geçirilmesini ise aylar sonra Istanbul'dan
tekrar tekrar denedi ve elinden bir ~ey gelmedi~i için kap~ld~~~~öfkeyle ondan bir biçimde öç alabilmek için sahte bir Kanizsay o~lu bile yaratt~'.
Oysa suikastin ona yarar~~dokunmu~tu: Egemenli~i öncekine göre daha da
güçlenmi~ti, çünkü hazinedarl~ ktan sonra kendi yaratt~~~~bir göreve ba~lam~~t~ . Dnos'un onun Buda'ya dönü~ünü erteleyip durmas~na ~a~mamak
gerekir. Nklasdygilinkilere benzer biçimde dan~~manlar~~da daha cesur
davranmaya ba~lam~~lard~; ba~lar~nda ~mre Czibak olmak üzere onu uzaklarda kalmaya te~vik ediyorlard~'''. Ancak ~talyan'~n kurnazl~klar~~ özellikle
Nklasdy taraf~ndan da canland~r~lmas~na yard~mc~~olunca Ferdinand ile
yap~lan bar~~~görü~melerinin alt~n~~oymaya ba~lam~~lard~~(Kendisinden
132

Della Valle, 26 vd. s. ve Tört. Tk (1908, 290. s.
Olay~~Szer&ni'den ö~reniyoruz (LXXXIX.), ama bunun zaman belirlemesi tümüyle
yanl~~t~r: 1533 ~ubat~nda Gritti art~ k Buda'da idi. Bu olay bir olas~l~ k Gritti Belgrad'da bulundu~u s~rada olmu~~olmal~d~r. Belki de 1532 ~ubat~~da söz konusu edilebilir, ama bununla da
Brodarics'in Mdasdy'ye yazd~~~~1532 tarihli mektuplar~~çeli~ir gibi görünmektedir. (Tört. Tr
1908, 264. s. vd.)
134 Szerdmi, XC.; "rahip"in provisorlu~uyla ilgili belgelere dayanan veri ancak 1534'c aittir (OL Zichy es., 4/1824, 1 Eylül 1534). György Frker'in ad~~belgelerde ilk kez consiliarius
olarak 1532 May~s~ n& geçer (OL NMT 1533 y~l~ , 911611zy"), buna kar~~n Gritti'nin adam~~
olarak bakmam~ z gerekir ona: Szer6ni i~e ba~lar ba~lamaz bombo~~t~ng~rdayan krall~k kilerini
doldurdu~unu yazmaktad~r. Bunun için gereken paray~~Gritti'den alm~~~olmal~d~r.
135 25 ~ubat 1533'te art~k öyle haberler dolarnyordu ki bunlara göre Gritti'nin ricas~~üzerine (Sadrazam) ~brahim ,gnos'a ~asdy'yi yakalatmas~~için buyruk göndermi~ ti; ve Italyan
Ferdinand'~n adamlar~ndan ~ stanburdayken bile onun yakalat~ lmas~n~~isteyecektir
(Kretschmayr, 82 vd. s.). Saf Brodarits bu s~ralarda Nklasdy'yi, FIuszt'u vererek ve kendisinde
kalm~~~olan mührünü (!) geri vererek valiyi yat~~t~rmaya ikna etmeyi denemcktedir (Tört. Tk.
1908 292 ve 323. s.). Bu arada Gritti bir sahte Kanizsay daha yaratm~~t~r ve böylece
Nklasdy'yi mülkünden etmeyi denemektedir (Kp. Proc. Il., N. 18., 12 Ekim 1533).
136 Kretschmayr, 82. s.
133
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ba~~ms~z olarak yap~ lan her türlü giri~ im Gritti'nin durumunu bozuyordu,
özellikle de e~er bunlar bar~~~ile ilgiliyse.), ve 1533 Oca~~n~n son günlerinde ba~ kente bir yolculuk yapmaya karar verdi'. Ancak iyi ba~layan anla~ma
birkaç gün sonra beklenmedik bir dönü~ ümle sona erdi, Ferdinand'~n Istanbul'da da, hem de ba~ar~l~~geçen görü~meler yapt~~~~ortaya ç~km~~t~!".
Habsburglar~n kendilerini d~~ar~ da b~ rakarak Türklerle (Osmanl~larla) anla~ma yapmalar~~ olas~l~~~~hem kral~ n hem de valinin ç~karlar~ n~~ tehdit ediyordu: Bu durumda, (Sadrazam) ~brahim'in zaten ~stanbul'a ça~~rd~~~~valinin Avusturyal~~elçilerin i~ lerini dengelemek üzere Bab~ali'ye gitmesi konusunda kolayl~kla anla~t~lar.
Bir y~ld~r denetleyemedi~i i~leri yüzünden de ~stanbul'a gitmesi gereken Gritti depoda bulunan hemen her ~eyi hemen saturd~~(y~~~nla safran~~
vard~ ; önüne gelene bundan sat~ n almay~~dayatm~~t~ ) ve 25 Martta ivedilikle
yola ç~kt~ . Demek oluyor ki kral ba~~ na bela olmu~~olan validen yine kurtulmu~tul ", ama Macar sorununun çözümünün anahtar~n~n ~imdi rakibinin
gitti~i yere, Bo~aziçi k~y~s~na geçmi~~olmas~~ rahatlamas~n~~büyük ölçüde engelliyordu. Tümüyle savunmas~z kalmamak için Kanç~ lar Werböczy'ye
Gritti' nin gidi~ inden hemen sonra buyruk verdi: Onun da Bab~ali'ye gitmek üzere haz~rlanmas~n~~istedi, daha sonra ise deneyimli Laski'yi de ~talyan'dan sonra kendi sözcüsü olarak (~stanbul'a) gönderdi''.
Korkmakta her bak~ mdan hakhyd~lar. ~stanbul'da daha Gritti'nin ula~t~~~~ s~rada Habsburglar~ n elçileriyle görü~meler yap~l~yordu. ~talyan bir
y~ld~r uzakta oldu~u için etkisi azalm~~~olsa Sultan~ n Macaristan'a ili~kin
anla~man~n yap~lmas~~ i~ini kendisine b~rakmas~n~~sa~lam~~t~ . Tam da zamanlyd~: Ferdinand'~ n elçisi Zffi-ai Jeromos askeri ba~ar~s~zl~k, Frans~zlar~n
verdi~i bilgiler ve bir de ~ran sava~lar~n~n haz~rl~klar~~ dolay~s~yla daha bir
yumu~am~~~olan (Sadrazam) ~brahimle bar~~~imzalanmas~~ konusunda ilke
olarak art~k anla~m~~t~.

Tomiciana XV., N. 158; Szalay, m-r., 133. s.; Bardossy, 118. s.
Ayn~~ yer.

137 Acta
138

139 Kretschntayr, 90. s. Safran konusu: Brasso olay~~ için bkz. agy. 85. s.; bir ba~ka örnek:
OL Zichy es., 4/1809 (23 Mart 1533), Gritti pek çok köyü safran almaya zorlam~~ t~. Ama 1532
Buda meclisinde de ülkenin ba~~ na safran~~ sarm~~ t~! (Szeretni, ag. Yer).
I4() Werböczi daha 26 Mart 1533'te 6 000 forint borç ald~~ bu yolculuk için: Fraknöi:
Werhöczi 291. s.; Laski için a~a~~ya l~ kz.

GRITTI LUDOVICUS'UN MACAR VALILI~I

281

Italyan, Zârai'nin ve ~brahim'in anla~may~~ -bu anla~ma konusunda
Zârai'nin o~lu Viyana'da Türk elçisinin bulundu~u bir toplant~ da bilgi vermi~ti-, olas~l~ kla sultamn haberi olmaks~z~n yapt~klar~n~~ tam zaman~nda
ö~renmi~ti. Buna göre bar~~~anla~mas~nda Macaristan'~ n ikiye bölünmesine
yer vermeyi vaat etmi~lerdi, durum zaten böyleydi, oysa Bab~ali bunu ne bu
s~rada ne de daha sonra duymak bile istemiyordu, bu yüzden ilkesel kararlar al~n~rken Macar sorunu pratikte ele al~nmam~~~oldu. En az~ndan (Sadrazam) ~brahim'in Iran'da saplan~p kalm~~~olan Türk (Osmanl~ ) imparatorlu~u için bu tür sert önlemlerle vakit kazanmak istedi~ini dü~ünebiliriz. G~itti
bu olana~~n ayr~m~na vard~~~~için ortaya ç~kan karga~ay~~kendi yarar~na Szapolyai yarar~na de~il!-, kullanmak istedi. Yetki s~n~rlar~n~~çok büyük
ölçüde a~arak, imparator ile sultan aras~ndaki pazarl~~a kar~~t~~ve Alman
elçilerine yava~~yava~, her ne kadar sultan Macafistan'~~Jânos'a vermek istiyorsa da Ferdinand ile ortaya ç~ kan s~n~r sorunlar~n~~gidermek üzere ald~~~~
tam yetkiyi kullanarak Habsburglar~~avantajl~~duruma geçirebilece~ine
inand~rd~ . Sonunda da sakmarak neredeyse tüm Macar sorununu
Ferdinand'~n tam istedi~i biçimde sultan ad~ na çözmeyi önerdi. Gritti'nin
bu önerilerinin temelsiz oldu~u apaç~kur: Sultan~n bütün ülkeyi Jânos'un
yönetimine vermek konusunda kararl~~bir niyeti vard~~ ve bu arada da
Ferdinand'a da Mohaç öncesinde elinde bulunandan ötesini b~rakmak istemiyordu. Ancak Venedikli ve (Sadrazam) ~brahim yan~ltma, kand~rma ve
inand~rma konusunu öyle bir yere vard~rd~lar ki -e~er araya ilgisiz biri girmemi§ olsayd~-, neredeyse gerçekten sultan~~da aldat~p son karar~~verecek
ki~inin Gritti olmas~n~~sa~layacaklard~. Bunun için do~al olarak her iki taraf~n rahat olmas~~gerekiyordu; her iki taraf~~ da kendileri için çal~~t~~~na
inand~rmas~~gerekiyordu. Ancak iki taraf~n ikisi de ona güvenmiyordu.
Szapolyai Istanbul'a önce Werb6czi'yi sonra da Laski'yi göndermi~ti arkas~ ndan. Buda'da olanlardan sonra gubernatorun yapt~~~~i~leri denetlemek
ve dengelemek gerekti~i belliydi, ama Gritti onlar~~ yine de aldatt~. Laski'nin ve kanglar~n görü~meleri tümüyle ba~ka konularda sürüyordu (örn.
eskimi~~Silezya-Macaristan sorununu ortaya atm~~lard~ ): Werb6czi yaln~zca
Bab~ ali'nin resmi tutumu konusunda bilgi topluyordu ve sundu~u zengin
arma~anlara kar~~l~k 1533 Aral~~~ nda yurda sultan~n vaadini getirdi: Bu i~~
için görevlendirilmi~~olan G~itti ülkenin tümünü Jânos için bar~~la elde
edecek, hatta güneydeki uç kaleleri de geri verecekti. Valinin kendisi daha
önceki bir tarihte (1533 Temmuzunda) benzeri bir vaadi içeren mektupla
kral~~rahatlatm~~t~.
Serüvencinin oyunu sonunda yitirmesine Avusturya saray~n~n onun
karma~~k dolaplarm~~anlamad~~~~için -oysa kendisine, Venediklinin ki~isel
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çabalar~n~n yan~~ s~ra bunun da bir yarar~~varm~~~gibi görünüyordu-, vaktinden önce Gritti'nin vaatlerini aç~klamas~~ yol açt~~ ve böylece (Sadrazam)
~brahim ~ran seferine ç~kt~~~~için bir ba~~na kalm~~~olan ~talyan'~ n üstündeki
kisveyi Sultan~ n gözü önünde ç~karm~~~oldu. Gritti'nin pozisyonu sars~ld~,
öyle ki 1534 bahar~ nda art~k kendisini görü~melerden uzak tutmak zorunda
kalm~~t~. Bu arada Bab~ ali'de -(Sadrazam) ~brahim'in uzakla~mas~yla ve rakibi korsan as~ll~~denizcilerin komutan~~Barbaros Hayreddin'in gelmesiyle
ve bir de Frans~ z diplomasisinin yeni etkinlikleriyle-, tümüyle bar~~~kar~~t~~
ak~n~~egen~ en oldu. Habsburglar~ n elçile~-iyle sürdürülen diyalog -ki bu
diyalogda Macar konusu asl~nda ba~tan sona yaln~ zca ikincil bir sorun olarak kalm~~t~-, yava~~yava~~gündemden ç~kt~ . Ferdinand'~ n 11 Ekim 1533'te
törenle ilan etti~i bar~~~(do~al olarak (Sadrazam) ~brahim'in ko~ullanyla!)
daha do~madan ölmü~tü. ~ talyan yine de kendisini yazg~ya teslim etmek
e~iliminde de~ildi: Etkinli~ini iyice yitirdi~i Bab~ali'ye yava~~yava~~s~rt çevirerek imparatorlu~un elçileriyle birlikte Türk (Osmanl~)-~ran sava~~~s~ras~nda Türk (Osmanl~ ) imparatorlu~una kar~~~alabildi~ine fantastik planlar
yapmaya, bir H~ ristiyan sald~r~s~n~ n planlar~n~~yapmaya koyuldu. Sonunda
15 Haziran 1534'te Ferdinand'~ n ve Dnos'un ülkeleri aras~ ndaki s~n~rlar~~
Bab~ali'nin iste~ine göre çizmek üzere sultan~n buyru~uyla Macaristan'a
do~ru yola ç~kt~ ; ruhunun derinliklerinde belki de Kral Dnos'u yerinden
edip Macaristan'~~Habsburglar~n yönetimi alt~nda birle~ tirmek ve V. Karl'~~
do~rudan do~ruya ~stanbul'a bir sald~r~~ba~latmaya ikna etmek yanyordu u I.
Büyük bar~~~umutlarm~ n dernek ki ancak buncas~~ gerçekle~mi~ti: ~talyan, Bab~ali'nin asl~ nda hiç kimsenin bilmedi~i buyru~una uygun olarak
krallar ve halk konusunda karar vermek üzere giderek daha da tan~nmayan
birine dönü~mü~~olarak Macaristan'a gelmi~ ti. Herkes en iyi ~eyleri ummakta hakl~yd~, ama en kötüye de haz~r olmal~yd~ : Beklentinin histeri s~n~rlar~ na
ula~m~~~olmas~na da ~a~~lmaz"2. Oysa her iki taraf~ n da kendilerini kurtarmas~n~~ bekledi~i insan özellikle de bu aylar s~ras~ nda kendi yanl~~lar~n~~
sergilemi~ti. 1533 yaz~ nda eyleme giri~irken uygulad~~~~yöntem politik sert~vencili~in pek çok belirtisini üstünde ta~~maktad~r. Do~al olarak asl~nda
neyi planlad~~~n~~ sezmek bile pek olanakl~~ de~ildi. E~er özgürce varsay~mlarda bulunacak olursak olas~l~ kla Ferdinad'dan da valilik görevi elde

141 Istanbul görü~melerinin karga~ a dolu olaylar~~ konusunda özellikle bkz.: Szalay
MT,
134. s. vd.; Kretsch~nayr, 87 s. vd.; ve Bdrdossy 112. s. vd. net bir resim olu~turmak olana~~~
vermektedir. Yukar~da anlat~lanlar~~ bunlara dayanarak olu~turduk.
142
Bkz. Acta Tomiciana XV. cildinin çe~itli elçi raporlar~; bunun yan~~ s~ra Acsdely, 1 03 s.
vd. ve Kretsch~~~ayr, 98 S. vd.
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etmeyi dü~ünüyordu; ve bunu Bab~ali'ye Janos'un yönetiminde gerçekle~ecek olan birle~tirme anla~mas~n~n bir uygulamas~~olarak, Habsburglara ise
Türkleri (Osmanl~lar') aldatmak olarak gösterecek ve Macarlar~n kar~~s~na
da ülkeyi yeniden birle~tiren ki~i gibi ç~kabilecek ve de ülkeyi sonunda kendisine ay~racakt~. Ancak ne planlarsa planlas~n Buda'da oynad~~~~rolünün
tümü de yaslanabildi~i tek gerçek gücün Türkler (Osmanl~lar) oldu~unu
kan~tlamaktad~r; çevirdi~i son dolaplar ise onu kaç~n~lmaz bir biçimde özellikle de bu destekten uzakla~t~rm~~t~. Gerçek yüzünün ortaya ç~k~~~ndan
sonraki planlar konusunda ise -Habsburg elçilerinin kula~~na ho~~gelen bu
fikirleri kendisi de ciddiye alm~~~olsa bile-, tüm güzelliklerine kar~~n çenemizi yormam~za yaz~k olur.
Bu sonuncu planlar asl~nda tek bir amaca hizmet ediyor ohnal~d~rlar:
Habsbu~-glar~n dostlu~unu böyle kazanmak istiyordu. Gritti'nin taraf de~i~tirme dü~üncesiyle ciddi bir biçimde u~ra~t~~~~aç~k gibi görünüyor: 1534
yaz~nda Türk (Osmanl~) ba~kentini bir daha dönmemek üzereyrni~~gibi terk
etmi~ti; oradan küçük o~lunu da getirmi~ti; ve de öyle de~erli ~eyler vard~~
ki yan~nda mal varl~~~ndan geride bir ~ey b~rakmak istemiyormu~~
Çünkü politik rolü onu mali iflas~n e~i~ine getirmi~ti; Barbaros Hayreddin
ondan ald~~~~krediyi ödemeyi reddetmi~ti ve kendisinin toplamak üzere
kiralam~~~oldu~u vergi gelirlerinin geri kalan taksitlerini ise hazine hiç ac~madan tahsil etmeye ba~lam~~t~~ ondan, öyle ki gümü~~yemek tak~mlar~n~~
bile k~smen satmak zorunda kalm~~t~'. Ve tüm bunlar da ba~~na sermayesinin önemli bir bölümü Macaristan'da umutsuzca ipotek alt~nda oldu~u bir
s~rada gelmi~ti.
Bu noktada bir an için dural~m. Bir mektubunda Gritti'nin kendisi ve
Italyan sekreteri Tranquillus And~-onicus an~la~-~nda ayn~~ ~eyi savlamaktad~rlar; buna göre Kral Jânos'un 1534'te Venedikliye art~k 300.000 forintten fazla borcu vard~r'. Gerçi bu muazzam borcun bir bölümünün gerçek
yat~rundan kaynaklanmad~~~~olas~d~r; Mâramaros tuz oca~~, E~ri piskoposlu~u ve benzeri yerlerin geli~-le~-inden ya da Erdel madenlerinin mülkiyet hakk~n~n zaman zaman ba~kalar~na dev~-edilmesiyle ortaya ç~kan farktan
kaynaklan~yor olabilir ve bunda 1532 seferinin ücretli askerlerinin ücreti de
bulunuyor olabilir (çünkü bu s~~-alar herkes hazine ad~na sava~mak istiyordu!). Ama o, gerçekten kimi madenlere de yat~r~m yapm~~t~, bunlar için
143
Della Valle, 40. s. vd.; Agostino Museo'nun Gritti'nin olürnüyle ilgili an~ lar~, Magyar
Törtnelmi Târ III. (Bundan böyle: Museo) 70. s.; Szerbni, XCVII.
144
Kretschmayr, 109. s.
145
Kretschnuzyr, 50/1. not.
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avanslar vermi~ ti ve gerçekten krala da borç paralar vermi~ ti ve bunun miktar~~ az da de~ildi! Bizim de bildi~imiz tek kredi mektubu 15.000 forintten
söz ediyor; ve bunun kar~~l~~~ nda Dnos ona 13 Mart 1534'te Szeged'i rehin
vermi~ti', ama ülkenin tüm piskoposluklar~ nm gelirle~inin de onda rehinde oldu~u say~~ da vard~r'47 ve ku~kusuz Debrecen de bir süre onun eline
geçmi~ti'''. Yat~r~mda kullan~lm~~~paralara rehindeki yerlerden y~lda ancak
lur~nular geri dönmü~~olmal~d~r; e~er onlar~n ba~~na da maden kiras~n~n
ba~~na gelen gelmediyse. Kraldan al~nd~~~~savlanan arma~anlarm bunun
yan~nda bir önemi yoktur, çünkü ya~l~~ lolunalar ona de~il divana ayr~lm~~t~ '
Istanbul'daki sorunlardan sonra Gritti bu istemlerini yazg~s~na terk etmeyi pek istemiyordu; hatta sars~ lan durumunu daha sonra Macaristan'da
düzeltmeyi umuyordu. Bab~ ali'de ne ölçüde bozguna u~ram~~~olursa olsun,
Macar i~leri söz konusu oldu~unda yine de en yararl~~ arac~~ olarak o görünüyordu. S~n~r anla~mazl~~~n~~düzenleme görevi sürüyordu, hatta yolda
kendisine e~lik etmek üzere askeri bir güç de -gerçi bunun büyük bölümü
oradan buradan bulunup bulu~turulmu~~çete idi, ama 200 de yeniçeri ay~rm~~lard~~ona- verilmi~ti'.
Uzun ve k~smen i~lerini gizlice tasfiye etmeye yönelik haz~rl~ klardan
sonra gubernator yukar~da belirtti~imiz üzere sonunda, 15 May~s 1534'te
Macaristan'a do~ru yola ç~kt~ '''. Aç~kça anla~~laca~~~üzere her türlü zora
ba~vurarak Macar beylerini boyun e~dirmeye niyediydi"; deneyimlerine
dayanarak kendisinin 32/33'te onlar aras~ nda kurdu~u yap~lar~~ o zamandan
beri büyük ölçüde yeniden y~km~~~olduklar~n~~ seziyordu. Sezgisi gerçek duEK LEO N. 39 (Tarih yanl~~~olabilir, 1533 yerine!).
50.s.
~~ It. Il!., N. 109. (17 haziran 1534): Istanbul'dan Debrecen'e Laski'den Macaristan'a ilk kez geldi~inde ald~~~~1.000 forinti ödeyece~ini yaz~yor ve bunun kar~~l~~~nda da
TetMen'i alacakt~r; görmü~~oldu~umuz gibi A~ustos 1532 'de kral Debrecen'i Bajoni'ye ve
Eztl~ffii'ye (Gritti'nin onay~yla) rehin vermi~ti.
149
imparatorluk elçisi Scepper Gritti'ye gönderilmi~~olan 200.000 forintlik arma~an~ n
ba~~na ne geldi~ini ö~renmek istemektedir (Kretschmayr, 118. s.): Bu öyle bir abart~d~r ki
sözünü etmeye bile de~mez.
Is() Della Valle, 36. s.; Scepper'e göre yaln~zca bulunup bulu~turulmu~~adamlar~~ vard~~ ve
bu, olan bitenlerden sonra pek de olanaks~z de~ildir (Kar~.: Bdrdossy, 157. s.)
151 Della Vale 36. s. ve Kretschmayr, 109. s.
152 Scepper'e söyledi~i sözler için bkz.: Mrdossy, 157. s. ve Kretschmayr, 114. s.
146

147 Kretschmayr,
148 Kciro.y
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ruma uygun dü~üyordu, yine de bunda büyük bir yan~lg~~gizliydi: Yurt içindeki de~i~ikliklerin önemini küçümsemi~ti.
1530 Noeli kutlamalar~~ s~ras~ nda henüz durum öyle görünüyordu ki iç
sava~~~kazanman~n yolu Türklerle (Osmanl~larla) i~birli~i yapmakt~. Ama
i~te bu umut Köszeg eteklerinde tüm gerçekli~ini yitirmi~ti; Szapolyai'yi
Gritti'yi atamaya ikna eden gerekçelerin yar~s~~ da anlam~n~~yitirmi~ti. Buna
kar~~l~k salt bir araç olmas~~ dü~ünülen vali Türk (Osmanl~) deste~ini en
ba~ta kendisi yarar~na sa~lay~ p korkunç tehlikeli bir rakip durumuna gelmi~ti: Daha önceki ku~kula~-~n 1532/33 k~~~ nda tehdit edici bir gerçeldi~i
oldu~u ortaya ç~km~~t~ . Bu olgunun etkisiyle oynad~~~~rolün getirdi~i ekonomik avantajlar da tersine döndü: Buda a~~r~~istemleri olan kredi aç~as~ndan
olabildi~ine ucuz bir biçimde kurtulmak istiyordu. Gritti'nin beyleri frenlemek
konusunda pek az yarar~~ görülen ba~lang~çtaki çal~~malar~~ kral~n çevresine
yöneldi~i için daha sonra tümüyle geçersizle~mi~ti. Yitirdi~i pozisyonlar~n~~
yeniden elde etmeye yarayan ve 1532'de yeni bir temel olu~turmaya yarayan çok h~zl~~ yarg~ lama gücü, iradesi, bu arada gösterdi~i ene~ji, adamlar~n~~
seçmekte gösterdi~i yetene~e de~er verme olgusu (Nâdasdy ve Martinuzzi
gibi iki ki~inin kariyedni ona borçlu oldu~unu dü~ünelim!)I" yaln~zca kendi
amaçlar~ na hizmet ediyordu ve bu yüzden de rakiplerinin gözünde daha da
tehlikeli bir duruma gelmi~ ti. Gritti-deneyimi demek oluyordu ki ba~ar~s~z
olmu~tu: Jânos'a -e~er kendisi de onunla birlikte ala~a~~~olmak istemiyorsa, bir biçimde onu görevden uzakla~ t~rmak i~i dü~üyordu.
Bu s~ ralarda Macaristan'da tek hesaba kat~labilecek iç güç say~lan yüksek soylular~n ~imdi art~k tüm olay~~ nefrete dönü~en bir antipatiyle izlemeleri de bunu yapmas~n~~ gerektiriyordu. Onlar da Türklerin (Osmanl~lar~n)
a~~r~~ gücüne inan~yorlar, homurdansalar da yar~~ Türk (Osmanl~) say~lan
bankerin çabalar~na kadan~yodard~ ; Köszeg'den sonraki hava de~i~ imi konusunda ise Nâdasdy'nin ve Athinai'nin ba~kald~ns~ na göndermede bulunmam~z yeterlidir. Süreç anla~~l~ r durumdad~r: Kendisi taraf~ndan ba~~ra
ça~~ra vaat edilen Türk (Osmanl~ ) zaferinin gerçekle~memesi sonucu Gritti
uza~~~en iyi gören baronun gözüne bile do~rudan Türk (Osmanl~) egemenli~inin bir kurucusu oldu~u ya da yeni bir üçüncü egemenli~in kurulmas~~
için u~ra~an, engellerle bo~u~an biri olarak görünecekti. Kendi temsilcilerinin, yani aralar~ ndan seçim sonucu ortaya ç~ kan Szapolyai'nin yerine
153 Nadasdy 1526 öncesinde yaln~ zca kral sekreteri idi, dolay~s~ yla da I529'a dek Buda
castellanus'u idi; György Frater'in ise ilk gerçek hükümet görevi provisoriatus idi ve dan~~mant~~a onu Gritti getirmi~tir.
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Türlderle (Osmanl~ larla) nazik ili~ kiyi düzenleme i~ ini çok fazla dayat~lm~~~
bir yabanc~ya vermek onlara anla~~l~r bir biçimde ve hakl~~ olarak saçma bir
dü~ ünce gibi geliyordu. 1530-32 meclislerinin de gösterdi~i üzere egemen
s~n~f~n ço~unlu~unun en büyük kayg~~duydu~u konu da art~ k, parçalanmay~~
sürdürmek de~il de birli~in kurulmas~yd~~daha çok.
E~er Venedikli yüksek soylulara maddi ve ki~isel avantajlar sa~lam~~~olsayd~~bunlar~ n bir bölümü politik olan kayg~ lar~~ kolayl~ kla unutabilirdi tabii.
Ama özellikle de bu alanda çat~~ma vard~; onun ç~karlar~~Macar beyle~-inin
ç~karlanyla çak~~m~ yordu. Birkaç ki~ iyi (Döczy, Batthyâny Orbân, Perusics
Gâspâr, Dobö Ferenc) gerçi bir biçimde kendine ba~lamay~~ ba~arm~~t~, ama
büyük ço~unluk dü~man~~olarak kalm~~t~~ ve de iki nedendendi bu. Bir yandan ~talyan iktidar için sürdürdü~ü yar~~ mada tüccar geçmi~ ini yads~yan~~yordu ve ku~kulu ticari i~ leri kentlilerin ç~karlar~n~~bile ciddi biçimde zarara
sokuyordu (vergi toplama giri~ imlerini ya da safran-öyküsünü dü~ünelim),
üstüne üstlük yüksek soylular~n da zarara u~ramas~na yol aç~yordu.
Nâdasdy Mâramaros'tan vazgeçmek istemiyordu; Czibak, E~-del Piskoposu
Jânos Statileo, Gergely Pesthieny Erdel'deki ç~ karlarla ilgileniyorlard~;
Athinai onun yüzünden Buda privisorlu~unu yitirmi~ ti; ve belli ki bunlar
daha da uzat~labilir. Ve bu tip i~ ler birbiriyle kar~~~kar~~ ya duran iki küme
içinde de büyük bir nefret uyand~r~yordu; bu bir yana, ya bir de d~~ar~dan
biri içlerine girmeye kalk~~ acak olursa ne olurdu?! Sonuç olarak da iç sava~~
s~ras~nda yava~~yava~~olu~an tuhaf morale bir yabanc~n~n sayg~~ duyaca~~n~~
hiç kimse beklemiyordu: Yani art~k dü~manl~ k yüksek soylular~ n ölümüne
yol açamazd~ l". Artândygili hiç kimse unutmam~~t~.
Demek, birbiriyle s~ms~k~~iç içe geçmi~~ki~ isel, maddi ve siyasal ç~ karlar
ayr~~ ayr~~tek bir yön gösteriyordu: Bu durum s~n~f ç~kar~n~n olu~mas~na seyrek bir örnektir, özellikle de s~ n~f~n iktidar~n~ n yürütücüsü kral~ n da benzeri
bir kariyeri izlemek zorunda kald~~~n~~ dü~ ünecek olursak. Ancak tan~~ bir
ç~kar özde~li~i de Jânos'un kötü sonuçlannu~~olan giri~imini do~rudan bir
eylemle sona erdirecek gücü sa~lam~yordu. Deneyimin gerekçelerinden biri
de hala geçerliydi. Szapolyai'nin çok korktu~u, ülkenin tümüyle parçalanmas~~ olas~l~~~~1532'den ba~ layarak gözüne geri dönü~ü olmayan bir gerçeklik gibi görünmeye ba~lam~~t~. Buna kar~~l~ k sanki son söz Gritti'ye verilmi~~
gibiydi: Bab~ ali ile Ferdinand'~ n ortak iradesiyle ülkenin Jânos'a verilmesi
154

Bu konuya haz~ rlamakta oldu~um çal~~mamda ayr~nt~ l~~ olarak ele alaca~~ m.
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umudu gözler önünde pek soluk bir biçimde titre~iyordu. Ancak Jânos'un
kendisi de Ferdinand'~n buna kar~~t bir vaadi dile getirdi~ini duymu~~olmal~yd~: E~er o bu arada hay~r diyecek olursa elde edilecek en iyi sonuç ~imdiki durumun yeniden do~n~u olabilirdi. Demek ki geriye geçerli s~n~rlar~~
~öyle böyle onaylamak olana~~~kal~yordu. Bu s~rada ise ba~role Gritti soyundu -her iki tarafa da vaatlerde bulunmas~~ bu bak~mdan Szapolyai'nin
i~ine yaram~~t~- ve hala beklenen ba~kald~r~~kayna~malar~n~n daha önce de
aç~kça rengini belli etti~i Ferdinand'a kar~~~yönelece~i umuluyordu" ve bu
durum da Kral Jânos'un yaln~zca i~ine yarard~. Sonuç olarak ele al~nd~~~nda
ise tüm bu hesapla~-dan da daha önemlisi Kral Jânos'un her ne olursa olsun
ülkenin do~u bölgesinin Türklerin (Osmanl~lar~n) ç~kar bölgesi içinde kalaca~~n~~ iyi bilmesiydi; gubernator ise ~imdi bile Bab~ali'nin adannyd~;
onunla oyun oynamaktan sak~nmak gerekiyordu.
Kral~n Gritti'nin 1533'ten sonraki çekili~ini izleyen politikas~~ bu ikili
kararl~l~~~n var oldu~unu tam olarak göstermektedir. Vali adamlar~na hazinedarl~~~n ve Buda provisorat~~slu~unun yan~~ s~ra Erdel'de de önemli pozisyonlar sa~lam~~t~: Tuz oca~~~~imdi Ferenc Dobö'nun kahyal~~~na geçmi~ti
ve yanda~lar~~ eyalette art~k silahl~~ güce de sahipti'. Demek ki kar~~~sald~r~lar~n en ba~ta bunlara yönelmesi gerekiyordu. 1533 Mart~n~ n sonunda kral
en ba~ta gelen Gritti muhalifi olarak ortaya ç~kan ~mre Czibak'~n kendi
çevresinde yeniden görünmesinden sonra' yaz ba~~nda -ve iki y~l önceki
reçeteye göre- öncelikle o s~radaki vali yard~mos~na kar~~~sak~ngan giri~imlerde bulunur: Bir süre (bu unvan~~ da ta~~yan) Döczy'nin istifa edece~i haberleri dola~t~ . Ancak herkesin nefretine hedef olan hazinedar buna kar~~~
ç~kt~~ve görevinde gerçekten de aylarca kald~!". Buna kar~~l~k güzün ortal~kta Gritti'nin bu y~l da Buda'ya gelmeyece~i haberleri uç~~~maya ba~lay~nca
Szapolyai yine cesaret kazan~ r. P&s'e giderken Buda'da kendisinin yerine
Czibak'~~ b~rakmak ister (Györg-y Frâter'in göz yummas~~ ile mi?) - ve bu i~~
ancak bu ki~inin krala ko~ ullar öne sürmesi (!) üzerine geri kalm~~t~r'. ~ki
155 Ferdinand'~n yanda~lar~ n~ n kayna~mas~~ için bkz.: Acseidy, 101. vd. s.; ötekiler için ortakla~a pp~ lan toplant~ lar kan~t olu~ turmaktad~r.
15 Erdel için bkz.: Acta Tomiciana XV. N. 151; Dolt6 için: Museo, 71. s.
157 OL NRA, 840/18: 24 Mart 1533'te kral Munkks'~~ ve Ferdinancl'a giden, bir zamanlar~n Art.ndy ailesinden olan Mihaly Bydy'nin mallar~ n~~ Imre Czibak'~ n kutlad~~~~Ferenc
Begesi'v verir.
15 Her ne denli 9 Haziran 1533'te istifa edece~ini duyarsak da (Ep. Proc. Il., N. 14), 26
Haziranda hala hazinedar ve viceg-ubernator odur (OL NMT, 1533 y~ l~~ "Ill6sl~ zy").
159 Geibor Kujdni'nin makalesi, Szzadok 48 (1914), 115.s. vd.
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buçuk y~ll~ k kesintiden sonra Macar saray~~ ile Fuggerler aras~nda yeniden
ili~ki kurulur ve bak~r ihracat~n~n yolunu güvenlik alt~na almak için Arva
kalesinin Augsburglularca Szapolyai'den sat~n al~nmas~~ciddi bir biçimde
söz konusu olurI60. Yap~lan planlar tuhaf sonuçlara yol açt~: Kral Dnos`un
yanda~lar~ndan biri olan Dnos Podmaniczky i~rva kalesinin sahibi olan (ve
ayr~ca G~itti ile de ili~ki içinde olan bir aileye ba~l~~olan) ve Yukar~~ Macaristan'~n ba~komutan~~Miklös Kosztka'y~~yakalad~~ve tutsak ald~ ". Tuza~~n
kral~n buyru~uyla haz~rland~~~~ku~kusuzdur: ~ki yüksek soylu aras~ndaki
pazarl~kta Dnos ad~ na Jeromos Laski arac~l~ k etmektedir ve Laski
Fuggerlere de ba~l~~olarak çal~~maktad~r: Fidye olarak Kosz~ka'clan Podmaniczky'nin para, kral~n ise Arca'y alman konusunda anla~~rlar. (Laski ise ödül
olarak ötekilerden de kötü bir üne sahip olan haydut ~övalye Usz16 Csulai
M6renin elinde olan ve kendisinin fethetti~i saray kalesine el koyabilecekti".
E~er Hazinedar G~itti'yi destekleyecek olsayd~~bu Fuggerlerle yeniden
ba~layan diyaloga bir engel olu~turacakt~. Ancak bu tarihe gelindi~inde sonunda olan olmu~~ve D6czy'yi görevinden uzakla~t~ rma i~inde ba~ar~ya ula~~lm~~t~~(her ne denli Gritti yanda~lar~~ona bundan böyle de theseaurarius
diyerek sayg~~göstermekte iseler de) ve provisorlu~u da elinde bulunduran
ard~l~~ György Frker ~imdi art~ k buna göz yummu~tu". Daha önce
D6czy'nin yapt~~~~vergi toplama i~lerinde bundan böyle kral~n yan~~ s~ra
rahibin (yani György Frker'in - ç.n.) sesi duyulmaya ba~lar, hatta 1534
bahar~nda art~k her türlü yiyece~in Tuna'n~n bat~s~na naklini yasaldayan
odur". Dnos valinin yeni bir adam~n~~elde etmi~tir.

160

Pölnitz, 291. s. vd.; Fuggerler Gritti'nin ön plana ç~kmas~n~ n sonucu olarak -her ne
denli Pölnitz'in Buda'ya ça~r~ld~g~~konusunda bu s~ralar hiç haberi olmasa da-, 1533 y~l~~ boyunca Buda'ya ça~nlacaklarm~~hesaba katm~~~olmal~d~rlar (olay~~ Acsddy 181. s. an~yor).
161

Podmanin'deld Podmaniczky ailesinin belgeli~i Il-ili. (Imre Lukinich) Bpc~te, 19391941 (Bundan böyle: Podmaniczky It.) III. XXII.s.
162
Agy. XLIII. s.; bkz. ayr~ca Ep. Proc. Il., N. 14; Fugger i~iyle ilgili olarak blc~. Pölnitz,
291. s. vd.
163

Martinuzzi hazinedar olarak ilk kez 9 Nisan I534'te ortaya ç~kar (Bp. Proc. Il., N.
20). Museo D6czy'yi 1534 yaz~ nda bile thesaurarius diye adland~rmaktad~r. (Museo, 63. s.)
164
(Ep. Proc. Il. N. 20 (9 Nisan 1534). J. D6czy'nin Bihar ili vergi toplay~as~~ Benedek
Bajoni'ye 3 ~ubat 1533 ve 6 Haziran ve 26 Haziran'daki buyruklar~: OL NMT 1533 y~l~~
Kral~n benzeri genelgeleri: 12 Ocak 1533, 30 May~s 1534, 19 Haziran, 3 Eylül tümü de OL Zichy cs. 4/1808, 1810 ve 822; György Frker'in i~lemlerinin izleri ayn~~yerde
4/1817, 1821, 1824.
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Yurt içinde bunlar olurken kral Bab~ali'ye kar~~~de~i~meyen bir ba~l~l~k
göstermeye çabahyordu: Parlak arma~anlarla Istanbul'a gönderilen
Werböczy ve Laski Tüklerden (Osmanl~lardan) kar~~l~ k olarak güzel vaatler
elde etmi~ti; Gritti'ye yaz~lm~~~olan mektuplar ise de~i~meksizin bir mesenin (hami) ses tonunu ta~~maktad~r'.
Szapolyai'nin valiye kar~~~sessiz ba~kald~r~s~, Bab~ali'den gelen giderek
daha karma~~ k haberler, D6czy ve arkada~lar~n~ n inatç~~ direni~i Jânos'un
grubundaki atmosferi ola~anüstü gerginle~tirmi~ ti. Özellikle de rahatlar~~
yerinde olan beylerin bir bölümü kral-vali aras~ndaki yeni güç denemesinin
gidi~ini öyle ku~kuyla kar~~ llyordu ki, Ferdinand'a kat~lmay~~ uygun buldu.
Tamâs Nâdasdy anla~~l~ r bir biçimde bunu yapm~~t~ ' ve Arva olay~~dolay~s~yla Kosztka karde~lerle ve Ferdinand yanda~lanyla birdenbire kar~~~
kar~~ya gelmi~~olan Jânos Podmaniczky' de bunu yapm~~t~~ ve Jânos'tan,
Gritti art~k Macaristan'a do~ru yola ç~km~~~oldu~u için yard~m umamazd~~
(Bunun üzerine yaln~z kald~~ve Arva'y~~ellerinde tutmak isteyen Kosztkalar
da h~zla onu örnek ald~lar.)168. Yaln~zca bir iki ki~inin uzakla~mas~yd~~ bu
gerçi, ama neden oldu~u yitimler hesaba kat~lacak boyuttad~r. Nâdasdy
Mâramaros tuz ocaklarm~~ve Huszt'u yan~~ s~ra götürmü~tü, iki dü~man aile
ise o zamana dek büyük ölçüde Jânos'un taraf~na ait olan Kuzey Macaristan
maden bölgesini'. Szapolyai 1530 Noeli kutlamalar~nda att~~~~umutsuz
ad~m~mn kar~~l~~~~olarak bu yüksek bedeli ödemi~ti.
Belirsizli~e 1534 yaz~nda ~u haberin ula~mas~~son vermi~~olmal~d~r:
Gubernator s~n~rlara yakla~maktad~r. Yine de italyan'~n Türk (Osmanl~)
yard~mc~~birlikleriyle birlikte geldi~i haberiyle birlikte onun asl~nda Bab~ali'nin gözünden art~k dü~tü~ü haberinin neredeyse ayn~~anda duyulmas~yla
karga~a daha çok artt~'. ~imdiye dek Gritti'nin çal~~malar~n~ n etkisinin en

165
Kretschmayr, 100. s. ve haz~rlamakta oldu~um çal~~ ma. Buna örnek olarak:
Kretschmayr, 118. s.
166 Nadasdy daha 1533 sonunda Tamas Zalahazy ile ili~ki içindeydi (Ep. Proc. IL, N.
. ~stosunun 6's~nda kar~~~tarafla kesin olarak anla~m~~t~~(ayn~~ yer: Il. N. 23).
17), ve 1534 A~~
Kral Janos onu geri çevirmeye bo~~yere u~ra~m~~l~~(Ayn~~ yer II., N. 24 ve EK Coll. Prayana.
Tom. XV., 1. s. recto).
167
Podmaniczky It. III., XXXVI: s.
168
Agy. XXI. s.
169
1535,te art~k Yukar~~ Macaristan maden bölgesine ve tüm bölgeye Ferdinand egemendir, bkz. Pölnitz, 692/188. not, Huszt ve Maramaros için bkz. EK. Coll. Prayana, Tom.
XV., 1. s. recto ve Ep. Proc. II. N. 27.
170
Kretschmayr, 106. s. ve yukar~ya bkz.

Belleten C.LXX11, 19
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çok duyumsand~~~~ve buray~~ a~arak Buda'ya ula~mak istedi~i Erdel' de beyler ve halk onun geçi~ini engellemek üzere silahlanmaya ba~lad~ '''.
Pek de istekli istekli beklenmeyen konuk Mâramaros tuz kontlu~unu
vermeyi dü~ündü~ü küçük o~lu Peter ile 7 A~ustos 1534'te Brasso eteklerine geldi. ~smen E~ri Piskoposu olan büyük o~lu Antal ile Döczy, Batthyâny
ve Perusics birkaç yüz ad~yla burada onu bekliyordu; bir iki gün sonra ise
olas~l~kla Kral Janos'un görevlendirmesi sonucu Statileo ve Yüzba~~~
Gotthârd Kun ve bir de belli ki Ferdinand'~n buy~-u~uyla Istvân Majlâth
karargaha ula~t~lar. Bunlar aras~ndan ad~~ en son geçen üç ki~i daha çok
Venediklinin ne niyette oldu~unu soru~turmak istiyordu, kendili~inden hiç
kimse gelmemi~ti: Nefret edilen yabanc~~ ile kar~~la~maktan herkes kaç~n~yordu l".
Valinin planlar~~ konusunda havada dola~an deh~et verici haberleri k~sa
süre sonra kanl~~gerçeklik de do~rulad~. Gritti'nin ilk i~i Orbân Batthyany'yi
en tehlikeli dü~man~~ diye bildi~i Imre Czibak'~~ yakalamakla görevlendirmek
Batthyâny 10 A~ustosta ak~am gizlice piskoposa ve birli~ine sald~rd~~
ve gece çarp~~mas~nda Czibak'~~ve adamlar~n~~(savland~~~na göre Döczy'nin
verdi~i ak~lla) k~l~çtan geçirdi. Öldürülen ki~inin kellesini Venediklinin tam
o s~rada Kun ve Majlâth ile görü~tü~ü Brasso'ya götürdüler; bu kanl~~ görüntü üzerine iki bey ~a~k~nl~~a kap~larak valinin karargah~ndan kaç~p gittiler'
~ster bilgisi dahilinde, ister d~~~nda olsun bu olay için herkes sorumlu
olarak ilk ba~ta Gritti'yi görüyordu. Zaten popüler biri olan Czibak'~n ölümü barda~~~ta~~ran son damla olmu~tu. Kayna~an Erdel birkaç gün içinde
cinayeti i~leyen ki~iye kar~~~sefer açt~. Vali örgütlenenleri pek önemsemedi l'', oysa sonraki günler, Macar s~n~flar toplumunun canl~l~~~n~~ belki de en
iyi biçimde nispeten rahat bir konumda olan Erderde korudu~unu gösterdi. Önemsememek böylece belirleyici sonu getirdi. Italyan küçük ordusuyla
171

Museo, 64 s. vd.; ve Ep. Proc. Il., N. 20. Tranquillus'un and~~~~suikast giri~iminden
neredeyse hiç söz edilmiyordu.
172
Deha Valle, 37. s. vd. Museo, 66. s.; kar~.: Kretschnuzyr, 122. s.
173

Asl~ nda yaln~zca yakalamak söz konu3u oldu~unu Museo, deha Valle ve Szerdmi ayn~~ biçimde savlamaktad~rlar. Ama Grit~ i Czil~ak'a della Valle'nin savlad~~~~gibi Vajdahunyad dolay~s~yla sald~ rmam~~t~, çünkü bu i~~y~ llar öncesinin i~i idi (l~kz. Ada 'fomiciana XII. N. 343).
174
Della Valle, 38. s. vd.; Museo, 66. s.; Szerdmi, XCV.
175 Kretschmayr, 127. s. vd.
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gözü pek bir biçimde Megg-yes'e do~ru ilerledi, burada bir meclis toplamak
istiyordu, ama buraya yaln~zca hileyle varabilmi~ti ve kent halk~~böyleyken
bile kentin bir bölümünde kar~~lar~ nda bir barikat olu~turmu~tu (27 A~ustos). Daha öteye gitmek art~k olanaks~zd~, çünkü orada art~k Statileo' nun ve
Czibak'~n ye~eni Miklös Patöcsy'nin kanl~~ k~l~çla toplanm~~~isyanc~lar'
Gyulafeh&vâr ve Varad'a do~ru giden yolu kesmi~lerdi. G~-itti her yerde
haz~r bulunan Laski'yi, Türklerden (Osmanl~ lardan) ve Janos'tan yard~m istemek üzere Buda'ya ko~ turdu, ama bunun sonucu konusunda bir haber
gelmeden önce Patöcsy'nin askerleri Megg-yes'i ku~att~~ve k~sa bir süre sonra
ku~atanlara Gotthârd Kun, Majlath (o zamana dek Ferdinand'a ba~l~~olan),
Ferenc Kendy ve daha sonra da savland~~~ na göre Nadasdy'nin askerleri de
kat~ld~~ve yörede Athinai de ç~kt~~ortaya. Moldova voyvodas~ mn gelmesiyle
ku~atanlar art~k on binle~-le say~l~yordu ve aralar~nda Jânos yanda~~~Brass6
kentinin ve Habsbu~-g yanda~~~Nagyszeben kentinin ücretli askerleri de
vard~~I".
Yard~ m ise hiçbir yerden gelmedi. Laski Buda'da sert bir kabul gördü,
Serüven dolu bir ya~am sürbirkaç gün içinde kendisini zindanda
düren Lehlinin yakalanmas~~ ~a~~rt~c~~olmam~~t~ : Poznaii'dan beri iki tarafl~~
çal~~malar~n~~Fugger-görü~meleri s~ras~nda ayr~lmaya aç~kça haz~rlanarak
doru~a ç~karm~~t~; bunun d~~~ nda Gritti ile sürdürülen oyunla ilgili olarak
çok ~ey biliyordu; ve son olarak da Kral Janos'a 95.000 forint kredi vermi~ti'''. Buna kar~~l~ k, içinde bulunulan anda bu tutuklama gubernatorun ricas~mn reddiyle ayn~~anlama geliyordu. Szapolyai Gritti'ye kendisinin yard~m
edece~ini söyleyerek Buda'daki Türklere (Osmanl~ lara) kalmalar~n~~ buyurdu ve ondan sonra bin atl~ yla Varad'a dek gidip orada durdu. Görmü~~oldu~umuz gibi onun ~talyan'dan kurtulmay~~arzulamas~~için yeterince nedeni
vard~~ -yaln~ zca birkaç hafta önce tekrar tekrar mektup yazarak sultandan
onun geri ça~r~lmas~n~~istemi~ti'"-, bunlara ~imdi bir de sefere ç~km~~~olan
kendi adamlar~n~, e~er ku~atanlara yard~m etmek için se~irtecek olursa
kendisine kar~~~yöneltmek olas~l~~~~da eklenmi~ti. Ama ne olursa olsun
~talyan'~n ki~ili~inde hala Bab~ali'nin bir görevlisine sayg~~ göstermesi ge176 Ayn~~ yer.; ayr~ca NIklas~ly'ye Contarinrnin Viyana'dan yazd~~~~rapor, Mag-yar
TörtneI~niiY~r 111., 97. s.
177 Kretschmayr, 128. s.
178
Fraknöi: Werböczi, 286. s.; Laski'nin kredileri için bkz. Pölnitz, 299.s.
179 Kretschmayr,

128. s.
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rekiyordu; bu durumda da k~p~ rdamamaya karar verdi. Bununla valinin
yazg~s~n~~ mühürledi~ini biliyordu, ama sorumlulu~un kendisine yüklenmeye-ce~ini ummak olana~~~da vard~.
Erdel'de ise kazanan a~~r~~güç oldu. Yava~~yava~~herkesin ihanet etti~i
Gritti ku~atanlar~ n eline geçti ve Jânos Döczy ile birlikte son büyük yanl~~lar~n~n cezas~n~~ ya~am~yla ödedi. Türk (Osmanl~) askerlerini Moldoval~la~k~ ktan geçirdi, Macar tutsaklar ise k~ sa süre sonra özgürlülderine kavu~tular'.
Meggyes dram~ yla Gritti-epizodu sona ermi~~olmuyordu: Bab~ ali bir
süre Jânos'u ve saray~n~~ ölüm olay~n~~inceleyerek diken üstünde tuttu, ama
dalgalar k~sa sürede yat~~t~~ve (Sadrazam) ~brahim'in idam~ yla birlikte kesin
olarak gündemden dü~ tü'''. Kral ve ondan daha talihli adamlar~~yüz binlerce forinti bulan borçlar~n~~ kimseye ödemedi. Hatta Meggyes ganimeti de
ellerinde kald~ '''. Bu parasal yükün ortadan kalkmas~~György Frâter'in hazinenin dengesini çok k~sa zamanda sa~lamas~na yol açt~. Ferdinand'~n bu
cinayet bahanesiyle sultan~ n ülkeyi kendisine vermesi gerekti~i konusundaki ~a~~rt~c~~safl~ktaki çabas~~ ise'" topu topu modus vivendi'nin (iki taraf~~ da
memnun eden çözüm - ç.n.) ortaya ç~k~~~n~~ birkaç y~ l ertelemek gibi bir
sonuç verdi.
Buna kar~~l~ k iki i~in ayn~~ biçimde sonunu getirmi~ ti valinin ölümü.
1529'dan beri sürdürülen kay~ ts~z ko~ulsuz Türk (Osmanl~) dostu politikan~n sonu anlam~ na geliyordu bu, üstelik de 1532'den beri arzulanan uzakla~may~~ve ba~ ka bir yönde ili~ki aramay~~düpedüz ya~amsal bir gereksinmeye dönü~türmü~ tü. Öte yanda tüm bunlar Macaristan'~n birli~ini amaçlayan
-her ne denli serüvensel bir giri~ im olsa da-, sonuncu giri~imin de sonu anlam~ na geliyordu. Gritti trajedisinin verdi~i en büyük ders bu olmal~d~r.
Macar devletinin bunal~m~~onu yükseltmi~ti, ayaklar~n~~ bast~~~~topra~~~ise bu
bunal~m~ n özünü anlayamad~~~nda yitirmi~ ti: Köszeg'den Macaristan'~n iki
gücün aras~na s~k~~t~~~n~~anlam~~t~ , ama iki gücün ülkenin birer kö~esinden
kesin olarak ad~m~n~~ içeriye att~~~n~ n art~k ayr~m~na varamam~~t~ . Tüm ül18() Szerdmi, XCVI.
181 Kretschmayr, 140.
182

s. vd.; Bcirdossy, 162. s. vd.

Kretschmayr, al~nt~~yap~lan yer.

1" Btirdossy, 162 s. vd.
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keyi elde etmek istemi~ti: A~~r~~büyük amaç ku~ kulu araçlar gerektiriyordu,
bu araçlar ise onu, öfkelenmi~~olan Macar soylular~n~n -soylular nefret edilen serüvencinin belki de özellikle ~imdi kendileri için de yararl~~ planlar
yapt~~~n~~ sezememi~ti-, kendisine kar~~~el ele tutu~tu~u bir s~rada Bab~ali'nin etkili deste~inden yoksun b~ralun~~lard~. Asl~nda iyi bir temele sahip
duvarlara a~~r~~yük bindirildi: Yap~~çöktü, hem de yarat~c~s~n~~ alt~na alarak
çöktü.

