KORVIN MATHIAS (MATYAS)IN BAYEZID II.e
MEKTUPLARI TERCeMELERI VE 1503
(gog) OSMANLI-MACAR MUAHEDESININ TÜRKÇE METNI
Prof. TAYYIB GOKB~ LGIN
Fâtih'in son senelerinde ve bilhassa Venedik ile bir anla~ ma
yap~ld~ktan (1479) sonra Osmanl~-Macar hududunda, Tuna boylar~nda kar~~l~kl~~ ak~nlar olmu~, Erdel'de "Szaszvâros" civar~nda,
Kenyermezö" mevkiinde vukubulan ve Erdel voyvodas~~Bâthory
Istvan ile Tam~var kumandan~~ Knizsi Pal'~n yapt~klar~~müdafaa
sava~~nda, Mihalo~lu Ali ve Mihalo~lu ~ skender beylerle Evrenoso~ullar~~ve Malkoço~ullar~~gibi ak~nc~~reisleri kumandas~ndaki Osmanl~~ak~nc~lar~~ mühim zayiata u~ram~~, fakat, ertesi sene bunun
intikam~n~~almak istiyen ak~nc~~beyleri Avusturya ve Macar topraklar~nda bu ak~nlar~~devam ettirmi~lerdi.
Fatih 'in vefat~ndan sonra, Bayezid II. in, Osmanl~~taht~nda henüz
mevkiini sa~lam görmedi~i ve karde~i Cem ile mücadelelerinin,
diplomatik safhada da olsa, devam etti~i devirlerde, Bat~~devletlerine
kar~~~uysal bir siyaset takip etti~i malûmdur. Bu sebepledir ki, 1483
(888) de Morava bölgesindeki kaleleri tahkim etmek üzere Filibe'ye
oradan, Samakov, Çamurlu, Sofya'ya gitti~i s~rada Macar k~ral~~
Korvin Mathias ile mütareke akdetmek üzere müzakerelere giri~mi~~ve
bu arzuya, o s~rada Bohemya'da harp ile me~gul olan Macar kral~nca
da uyularak be~~senelik bir mütareke akdolunmu~tu.
Mathias, Osmanl~~padi~ah~n~n ~ehzade Cem meselesi dolay~siyle
M~s~r Memlük Sultam ile bir ihtilaf halinde bulundu~unu, ~üphesiz,
biliyor, fakat, kendisinin de, Imparatorla mücadelesi esnas~nda, cenup hudutlar~nda serbest kalaca~~n~~ dü~ünüyordu.
Bu mütareke ve bu vesile ile teati edilen mektuplar ve elçiler
hakk~nda kaynaklar~m~zda, müphem baz~~kay~tlar varsa da "Katona"
ve di~er Macar kaynaklar~, onlardan naklen de Hammer ve Zinkeisen,
bundan sarih bir ~ekilde bahs.ederler.
Belleten C. XXII. F. 24
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Filhakika, hususi kütüphanemizde mevcut ve Mudurnu'lu
Mehmed bin Elvan taraf~ndan tadilen istinsah edilen yazma bir
"Al-i Osman Tarihrnde, mütarekeden bir sene sonra, yani 1484
(889) de Bayezid II. tarafindan Macaristan'a bir elçi gönderildi~i
hakk~nda bir kay~t vard~r I. Bu elçi, efsaneye göre, Tuna'dan ç~kanlan çok eski ve tarihi k~hc~~sahibi bulunan bir bezirgandan satm alarak
getirecekti. Gerçekten, bu arzu tahakkuk eder ve k~l~ç padi~ah~n
hazinesine girer. Bu, ~üphesiz ki, sonradan Macaristan'~n fethini
teb~ir eden efsanevi ve kudsi bir hadisedir. Fakat, bizim için ehemmiyetli olan ~ey, bu tarihte (889= 484) bir elçinin Macaristan'a gönderildi~i hakk~ndaki ifadedir. Daha sonra, 1485 (890) senesinde bir
Macar elçisinin Bayezid II. nezdine geldi~i hakk~nda bütün Osmanl~~
kaynaklan müttefiktir. Hatta, birbirini takiben bir kaç elçinin geldi~inden de bahsederler. Bu cümleden olmak üzere, Kemal Pa~ a-zade
(Ibn Kemal) Bo~dan'daki muzafferiyeti müteakip ~ark ve Garb'in
elçilerinin gelerek padi~ah taraf~ndan kabul edildi~ini söyler, Ma~rip
Sultannun, sonra, Uzun H a sa'm o~lu Sultan Ya k u b'un, di~er
~ark hükümdarlar~= ve nihayet Macar elçisinin bir çok hediyelerle
geldi~ini bildirir 2. Hatta, bu tarihte, "üngürüs kral~= tekrar elçisi
gelüb" dedi~ine göre daha önce de, belki mütareke akdedilmesi münasebetiyle, ba~ka bir. elçinin Istanbul'a geldi~i anla~~lmaktad~r.
Gerek Lfitfi Pa~a ve Tacüttevarih ve gerek di~er kaynaklar bu
meselede müttefiktirler. Ancak, Ibn Kemal, di~erlerinden farkl~~olarak
bir taraftan, Bo~dan seferini müteakip gelen bu elçinin bir anla~ma
teminine geldi~ini ve arzusuna muvaffak da oldu~unu söylemekte,
di~er taraftan ise, bir müddet sonra Macar luralm~n yeni bir elçisinin
Padi~ahm Yanbolu'ya ava gitmesinden önce Edirne'ye gelerek Divan-~~
Hümayun'da haz~r oldu~unu bildirmektedir. Kemal Pa~a-zade'nin
kaydmdan bir ~ey daha anla~~lmaktad~ r ki, 1484 (889) de gelen bu
Macar elçisi, Kral Mathias'm Bo~dan seferi münasebetiyle ~ayi olan
haz~rl~klarm~n hakiki sebebini Bab~ali'ye bildirmek suretiyle, Bay ez id II, in ~üphesini gidermi~~ve böylece tarafeyn aras~nda itinli-A teBu yazma "Tevarih-i Ali Osman"~n esas itibariyle ayn~, fakat, baz~~tafsilât~~ve
ibâre farklar~~bulunan di~er nüshalar~~Ayasofya ktb. No. 3018, Husrev Pa~a ktb.
No. 386, Inkilâb ktb. Cevdet yaz~nalar~. No. K. 255 dedir.
s Millet ktb., Ali Eminl k~sm~~No. 32 varak 34, 35.
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essüs etmi~ ti. Tâcüttevarih müellifinin de sarih bir ~ekilde ifade
etti~i gibi (Cilt II., s. 45), Macar krahn~n Bo~dan voyvodas~na yard~m etmek istedi~i do~rudur. Filhakika, o, 1484 de, yani Bayezid II.
nezdine elçilerini gönderdi~i esnada, bu sefer münasebetiyle, Erdel'deki kumandanlanna, Bo~dan voyvodas~na yard~m etmeleri hakk~nda
emir vermi~, kendisinin de bu yolda haz~ rl~klar yapt~~~n~~bildirmi~ti.
Bu husustaki bir vesikaya istinaden bize bu malümat~~veren N. Jorga,
Macar kral~n~n, ~ayet ciddi olarak buna karar vermi~se, Osmanhlarla
bir sene evvel yapt~~~~mütarekeyi pek âlâ bozarak harekete geçebilece~i, binaenaleyh, bu meselede onun samimi olmad~~~~mütalâas~nda
bulunmaktad~r 3.
Müteakip senelerde de Osmanl~-Macar münasebetleri 1483 mütarekesini meriyette bulunduracak ~ekilde devam etmi~ ti. Hurmuzaki
koleksiyonunda ne~ redilen 4 iki mektuptan biri, Mathias'~n Bayezid
II.'e 1484 de muhatab~ m mütareke hükümlerine riayete davet ve iki
kalenin (Kili, Akkerman) Bo~dan'a iadesini mutazamrnmd~r. Di~eri
ise, Bayezid II.'in Mathias'a, bu kaleleri geri vermiyece~ini, fakat,
Eflak ve Bo~dan voyvodalarma kar~~~iyi muamele edece~ini bildiren
tarihsiz mektubudur.
Bundan sonra, teâti edilen elçiler aras~ nda, Oruç Bey'in° ve L ü t fi
Pa~a'n~ n da° zikrettikleri 1486 (891) daki Macar elçisi Bah~i-o~lu
(Demetrius Baksiç) vard~ r. Hammer, bu sefaretin tarihini
ulk,1
zikretmemekle beraber, bu s~rada vuku buldu~unu bildirmekte ve bu
elçinin (Demetrius Baksiç) avdeti esnas~nda Semendre yak~n~ndaki
âkibetini Türk müverrihlerinden de faydalanarak anlatmaktad~r.
Ayn~~suretle, bir Osmanh elçisinin de yine bu s~rada Mathias'~n Neustadt (Becsujhely) ordugâh~nda bulundu~unu haber vermektedir ki,
i~ te burada bahis konusu edece~imiz ve bu tebli~imizin esas~m te~kil
etmekte bulunan Topkap~~ Ar~ivinde buldu~umuz mektuplar7 bu
hâdiselerle ve bu elçilik heyetleriyle ilgilidir.
Divân-~~Hümâyun tercümanlar~~taraf~ ndan oldukça bozuk bir
türkçeye çevrilmi~~olan bu mektuplardan üçü Mathias'dan Bayezid
Studii Istorice asupra Chilei ~i Cetatii-Albe, Bucuresti 1899, s. 165.
Documenti.... II. 1, Bucuresti, 189 ~ , s. 3, 16.
Tevarih-i A,1-i Osman. 1925, S. 134.
°saman, 1341, s. 194.
Tevarih-i
7 Topkap~~ Saray~~ Ar~ivi, No. E. 6630, 6633.
3

4
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II.'e hitaben yaz~lm~~, bir tanesi de Macar hudut kumandan~ndan,
galip bir ihtimal ile, Erdel voyvoldas~~Bâthory Istvân taraf~ndan
gönderilmi~tirs.
Mektuplardan ikisi sadece hicri ve milâd'i ay ve gün tarihlerini,
yaz~ld~klar~~yeri bildirmekte, di~er ikisi hiçbir tarih kayd~~ta~~mamaktad~r. Keza, bir tanesinde kral~n ad~~geçmekte, birinde ise kimden kime
hitaben yaz~ld~~~~söylenmemektedir. Bununla beraber, üçünün, yukar~da i~aret etti~imiz gibi, Mathias'dan Bayezid II.'e, birinin de
Bathory Istvan taraf~ndan (evvelce ne~retti~imiz makalede sand~~~m~z
Knizsi Pal olmasa gerektir) yine padi~aha gönderildi~i muhakkakt~r.
Bu mektuplardan birindeki tarih, 8 Haziran~n ~~7 Cumadelâhireye
tesadüf etti~ini bildirmektedir ki, bundan bahis konusu senenin H.
892, milâdi 1487 oldu~u anla~~lmaktad~r.
Hem Bayezid hem de Mathias'~ n isimlerini zikreden di~er mektupta, 25 Haziran~ n evâhir-i Recebe tesadüf etmi~~gösterilmesi, bunun
da 1489 senesine ait olabilece~ini zannettirmektedir. 8 Haziran tarihlisi
Sopron'dan yaz~lm~~, 25 Haziran tarihlisi ise Neustadt'dan, yani
Wiener Neustadt (Becsujhely) den gönderilmi~tir ki, o s~rada Macar
k~ral~n~n buray~~muhasara etti~i bilinmektedir. Osmanl~~kaynaklar~nda
1487-1489 tarihlerinde Macaristan'dan elçi geldi~ine veya oraya elçi
Bu mektuplardan birini ki "Emir Sultan Y~ld~r~m Bayezid'e Türkün Ulu
Sultan~na
"hitabiyle ba~l~yan~n~~ve Bathory Istvan'~n mektubunu vaktiyle bir
mecmuada ne~retmi~~(Bilgi, say~~82, ~ubat 1954) ve baz~~mülâhazalar dermeyan
etmi~ tik. Bu vesikalardan haberdar olan Prof. Dr. F. Babinger ise, ayn~~tarihte, bu
mektuplar~n ve daha ba~ka bu devre ait vesaikin S~rpça as~llar~m Prof. Nicola Radovic vas~tasiyle Belgrad'da ne~rettirmi~ti. (Cinque lettres de la fin XV. si&le, Belgrad
1953 - 1954). Benim onlarm ne~rinden, onlar~n da benim ne~irden haberimiz bulunmam~~sa da, Münih Kongresi arifesinde orada Türkoloji seksiyonundaki bir tart~~ma durumun aç~klar~mas~na vesile olmu~~ve Prof. Radojicic'in bunlardan bilhassa bir
tanesinin (25 Haziran tarihlisi) S~rpça asl~n~~ne~retti~i anla~~lma~~t~~ki, bu suretle,
bu tebli~in dayand~~~~Türkçe vesikalar henüz i~lenmemi~~ve ne~redilmemi~~demekti
Bu S~rp âliminin ne~rettikleri aras~ nda bulunan ve Bathory Istvan taraf~ndan Mihalo~lu Ali Beye gönderildi~i söylenen mektup ise, bizimkinin z May~s tarihini ta~~mas~ndan dolay~~yine o tarihlere ait bulunan di~er bir vesika oldu~unu göstermektedir.
Mamafih, S~rp âlimleri S~rpça vesikalar ile bu Türkçelerini dikkatle kar~~la~t~rarak
hangilerinin as~l ve tercüme oldu~unu, hangilerinin yaln~z tercümesinin bulundu~unu tesbit etmek imkân~na sahiptirler. Di~er taraftan, Mathias'm ve Macar rüesas~nm
as~l mektuplar~n~~Macarca veya latince yaz~p yazmad~klar~~da cây-i sualdir. Bu terci~melerdeki baz~~kelimeler (mesela iskele mukabili kötö.... "hazinedar mukabili
yine Macarca Kinstarto gibi) bu hususta bir ~üphe ve tereddüt uyand~rmaktad~r.
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gönderildi~ine dair bir kay~ t yoksa da, Bonfinius, 1488 de bir Türk
elçisinin Pannonya'ya geldi~ini bildirmiektedir 9.
Bu mektuplar~n as~llar~ m ne Hunyadi'ler devrine ait olan Monumenta Hungaria Historica 10 serisinde, ne Hurmuzaki vesikalar~ nda
veya Jorga'mn ne~rettikleri ii aras~nda bulmak kabil olamam~~t~r.
~ ki mektupda Bosna hudutlar~ ndaki Türk kumandanlarm~n ak~nlar~ndan ~ ikayet edilmekte, fakat, evvelce yap~lan mütarekenin 12
ruhuna sad~k kal~nmak istendi~i belirtilmektedir. 8 Haziran tarihli
mektupta, daha ev-velce de Bosna kuvvetlerinin tecavüzlerinden ~ikayet ettiklerini bildiren Macar kral~, ~imdi bunu tekrar söylemekten
s~kdd~~~n~~ifade ile yeni hudut hadiselerini anlatmaktad~r. Aradaki
anla~ma ruhuna uym~ yan bu tecavüzlerden padi~ah~n herhalde haberi
bulunmad~~~n~~ve bu türlü hareketlere raz~~olam~yaca~ma kani bulundu~unu söyledikten sonra, bunlar~, bir müfetti~~göndererek tahkik ettirmesini istemekte ve Macar topraklar~nda öldürülen Osmanl~~
tebaas~~bir yahudinin katillerini ve mallar~n~~buldurmak için hazinedara (Kincstarto) emir verdi~ini ve tazminat~~kabul etti~ini ilave
etmekte ve sonunu ~ öyle bitirmektedir: "Zira dilemeyüz ki sizin ademlerinize bizden ve bizim âdemlerümüzden zulüm vaki ola ...".
Öyle görünüyor ki, buna cevaben Bayezid II. kapukullar~ndan
Ali vas~ tasiyle Matyas'a bir mektup göndermi~~13 ve yukar~da temas
edildi~i üzere, bu mektup Mathias'~~Wiener Neustadt ordugah~nda
bulmu~tu. ~~te, Mathias'~ n 25 Haziran tarihli mektubu, Becsujhely'den Recep ay~n~n sonlar~na rastl~yan 1489 da yaz~lm~~t~r. Recebin
9 Rerum Ungaricarum Decades Tome IV. t. Partis, s. 157 "Eodem quoque
anno Turcorum legati pro confirmandis sepius indutiis in Pannoniam venere".
10 Bu koleksiyonun baz~~ ciltlerini Münih'de "Bayerische Staatsbibliothek..
de görmek f~rsat~n~~buldum. III. ciltteki bir vesikay~, bu münasebetle, zikretmek isterim. Bunda, Macar Kral~ , Türkler aleyhindeki haz~rl~klara dair Augusburg meclisine gönderdi~i (1488) t(klifler anlat~lmaktad~r "De provisione facienda contra
Turcka Articuli missi per Dominum Regem ad Dietam Auguste". (Magyar Diplomaciai Eml6cek Matyas Kiraly Korabol, Negyedik osztaly, III kötet, vesika No.275,
S. 435)•
Notes et extraits pour serrvir a l'histoire des croisades au XV'e si&le Buca.
rest, ~~ g 5.
12 Cet armistice füt prolong pour trois ans en 1488 voir
Zinkeisen,
p. 501.
13 Bahis konusu olan adam, Ali, o s~rada Venedik'e de gönderilen suba~~~Ali
olsa gerektir.

TAYYB GOKBILG~N

374

son üçte biri to gün oldu~una göre, bunun 1488 tarihinde yaz~lm~~~
olmas~~da mümkündür. Fakat, Papa'n~n Mathias nezdindeki elçisi
Angelo'nun 25 Haziran 1489 da Papa Innocent VIII.'e gönderdi~i
dikkate de~er mektuptaki 14 ifade gözönüne al~n~r ve bir Türk elçisinin o s~rada Mathias nezdinde bulundu~unun bildirildi~i dü~ünülürse
bunu 26 Recep 894 tarihine rasthyan 25 Haziran 1489 olarak kabul
etmek daha do~rudur. Angelo, bu mektubunda, Papa'ya, Mathias
ile vuku bulan bir muhaveresini nakletmekte, Macar k~ralm~n ne
sebeple Osmanl~~padi~ah~~ile dostluk yapt~~~n~~kendisine alnlatt~~uu
bildirmektedir. Bu s~rada, Papa, ~ehzade Cem meselesi yüzünden
Bayezid II. ile dostluk münasebetleri kurmu~~ve bunu da bir surede
Mathias'a anlatm~~~bulunmakta idi. Buna kar~~ , Macar k~rah, Papa'n~n elçisine demi~ti ki, "benim Osmanl~~padi~ah~~ile olan dostlu~um
kendisininkinden daha kuvvetlidir". Filhakika, 25 Haziran tarihli
mektup tamamen bu eday~~ta~~makta, çok dostane hitaplan ihtiva
etmektedir :
"Gayetde rü~en ba~lar ba~~~ve kuvvetlü efendi Sultan Bayezid Hana müslümanlar~n ve gayri çok vilayetlerin ulu sultamna efendim ve
kannda~~ m ve dostum ve bizim gayetde sevgilü h~~s~m~m~za çok sa~l~klar ve muhabbetler ve eyû tabi'ler yüceli~i kabul k~la".
Kendisini, Macar ve Çek kral~, Viyana Hersek'i olarak takdim
eden bu mektubunda da yine baz~~~ikayetler vard~r. Fakat, bu ~ikayet konusu olan hadiselerin padi~ah~n emri ve haberi olmadan yap~ld~~~~tekrar tekrar söylenmekte ve bunu yapmak zorunda kald~~~~için
duyulan hicap da ifade edilmektedir :
"Bilürüz ki ol kadar ~ikayet ile yüceli~inüzü incidüb dururuz
tekrar anma~a ve ~ikayet etme~e utanuruz"
Mathias, bilhassa Bosna sancak beyinden ~ikayet etmekte ve bu
adam orada kald~kça anla~nuya riayet olunam~yaca~~n~~bildirmektedir. Buna mukabil, yine ad~n~~zikretmedi~i, Semendre sancak beyinden
fevkalade ho~nuttur. Bu s~rada, bilindi~i gibi, Bosna'da Yakup Pa~a,
Semendre'de ise Had~m Süleyman Pa~a bulunuyordu. Bosna sancak
beyinin ak~nlar~na zaman zaman Yajcza Banu= kar~~~koydu~u da
bilmünasebe anlat~lmaktad~r. Mathias'~n, bu mektublannda, mütemadiyen Bosna'dan bahsetmesi, Yajcza Banl~~~n~~bir ileri karakol gibi
14

Hurmuzaki, Doc~unenti, II. 2, vesika No. 274, s. 308.
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bulundurdu~u bu bölge üzerinde, baz~~emeller besledi~i hakk~nda bir
~üphe uyand~rmaktad~r. Zira, onun 1485 den sonraki diplomatik
faaliyetlerinde gayri me~ru çocu~u Jean için Bosna ve H~rvatistan
k~rall~~~m temine çal~~t~~~~bilinmektedir. Bu çocu~u Sforza hanedan~ndan bir k~zla evlendirmek istedi~i zaman bunu aç~kça söylemi~,
1488-1489 y~llar~nda Imparator ile müzakerelerde bulunurken de
ayn~~ ~eyi tekrarlam~~t~~". Bu itibarla, Bayezid II. ye gönderdi~i mektuplarda Bosna'y~~daima ~ikayet konusu etmesi, oradaki enerjik ve
muktedir bir kumandan~~de~i~tirterek daha pasif, mesela iktidars~zl~~~n~~bildi~imiz Had~m Süleyman Pa~a gibi birisini tayin ettirmiye çal~~t~~~n~~ dü~ündürmeye müsaittir.
Mathias'~n tarihsiz olup da evvelce ne~retti~imiz mektubu bunlar~n içinde en eskisi gibi görünmektedir ve Despot'un bir adam~~ ile
teati edilen mektuplar~~bahis konusu etmektedir. Burada zikri geçen
Despot'un Prof. Nicola Radojcic'in ileri sürdü~ü Vuk (le Dragon de
feu) olmas~~ muhtemeldir. Bathory Istvan taraf~ndan gönderildi~i
farzolunan ve yine isimsiz ve tarihsiz olan mektup ise, Tuna nehri
k~y~lar~nda yap~lan tahkimat~~ ~ikayet konusu olarak ele almakta, Osmanl~~kuvvetlerinin Ni~~veya Alacahisa r'a çekilmesini talep etmektedir ".
1503 (gog) Osmanl~-Macar muahedesinin Türkçe nüshas~ na
gelince, bu hususta Türk kaynaklar~~tamamen mesküt geçmekte ve
gog senesi vukuat~~s~ras~nda böyle bir muahededen bahsetmemektedirler. Sadece, muahhar bir kompilasyon olan Hayru lah Efendi buna
dair küçük bir telmih yapmaktad~ r (cilt IX. s. 127) Hammer ise gerek
Marini Sanudo'dan gerek Venedik kaynaklar~ ndan faydalanarak bu
meselede tafsilat vermekte ve hattâ muahedenin latince metnini
de aynen nakletmektedir 17. Bununla beraber gerek Hammer, gerek,
daha sonra, Zinkeisen hem Türkçe metne hem de bazen, latince metne
tetabuk etmiyen bir k~s~ m malümat vermektedirler. Buna bir misal
olmak üzere, Hammer'in, muahedede Vladislas'~n Bulgaristan'daki
memleketinin de dercedildi~inden bahsetmesini zikredebiliriz 18 .
Halbuki, latince metin bu k~sm~~aynen ~öyle ifade etmektedir:
Thallefrczy Lajos, jajcza Törtenete, Budapest 1915, s. 147 V. dd.
Bilgi mecmuas~ nda evvelce transnkripsiyon harfleriyle nesredilen bu son
iki mektubu buraya orijinal harflerle tekrar naklediyoruz.
17 Fr. n~r. IV., s. 393 v. dd.
15 "Chacune des possessions de Vladislas en Servie, en Bosnie et en Bulgarie
tait expressement ck•signe dams le trait..."
15

16
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"Item quod ista pax sit pronobis et regnis nost~~is precepue Hungarie, Bohemie, Dalmacie, Croa cie, Sclavonie etc.... Item Partes Transilvanie et regnum Bozne cum castro jajcza et aliis castris partibusque
et pertinenciis ad ipsum spectantibus. Preterea pro castro glorioiso
Belgrad sive Nandoralba (Nandorfehervar) (Türkçe metinde "castro
glorioso" yoktur) similiterque pro castro Zeweryn et Zrebernic et
cum castro Sabacz pertinenciis ac metis eorum"
Türkçe metin ise (12 ) :
"Ungürus ve Çeh memleketi Illeri ve tevabi'leriyle
Dalmaçya ve H~ rvat ve Isloven ve Erdel ve Bosna ve Yayça ve Semendre
kar~ usunda olan Kral'~ n memleketi ucunda Srebernik ili günü ile
ve Bö~ürdelen tevabi'i ile ve Belgrad ve Söreyn ve andan gayri .."
Di~er taraftan, Hammer'in Engerden 20 naklen muahede tarihini 16 Safer 908 göstermesi de 21 ne Türkçe metne (28 Safer gog),
hattâ ne de latince metne (Datum Bude XX. die Mensis Augusti
supra dicta) uymamaktad~r.
Zinkeisen ise, hem Osmanl~~devletine hem de Macar kral~na vergi verecekler aras~ nda Erdel'i zikretmekle büyük bir hataya dü~mü~tür22. Halbuki Türkçe nüshada oldu~u gibi latince metinde de Erdel (Transilvanya) bu kategoride zikredilmemi~ tir. Zaten buna imkân
da yoktur.
Hulâsa, bu muahedenin Türkçe nüshasi, mukayeseye imkân verdi~i için bir çok bak~ mdan çok önemlidir. Andla~malar~ n Türkçe ve
yabanc~~dildeki metinleri aras~nda ayk~ r~l~ k bulunagelmi~ tir. Bu hadisede de muahede metinlerinin nihai ~ eklini alabilmesi için epeyce
gayret sarfedilmi~, ilk ahidname metinleri aradaki farklardan dolay~~
birer defa de~i~tirilmi~~ve böylece bu son ~ ekil elde edilmi~ tir. Bu
k~s~ m latince metinde bulunmamakla beraber Türkçe nüshadan
cereyan eden vaziyeti ~öyle ö~reniyoruz :
19 Bu muahedenin Türkçe metninin vaktiyle, bundan 20
sene evvel Macar âlimi Prof. Dr. Fekete taraf~ ndan foto~raf~n~n al~nd~~~n~, Budape~ te'de üzerinde çal~~malar yap~ld~~~n~, fakat henüz ne~ redilmemi~~bulundu~unu bu defa Munih'de
ö~rendim.
20 Histoire de Hongrie, III. P.1 14.
21 Fr. n~r. XVII. s. 114.
22 "Eine Erhöhung des von den woivoden der Moldau und von Siebenbürgen, sowie von dem Freistaat Ragusa theils an Ungarn theils an die Pforte bisher
gezahlten Tributes sollte in keine weise stattfindena" ayn. esr. S. 518.

OSMANLI-MACAlt MUAHEDESt

377

"Yüce hazretim cânibinden mezkûr kral elçisi ile gönderilen
ahidnamenin suretini mezkûr Kral elçisi Kral'a gönderüb dahi
Kral virdü~i ahidname ile tatbik olundukda yaz~lan ahidnamelerin
ikisinde bile baz~~tefavüt vaki oldu~u sebepden iki cânibin r~zas~~ile
ol tefavüt olan yerler ~slah olunub dahi Kral cânibinden tekrar
ahidname yaz~lub yüce hazretinin elçisine verilüb icazet olub dahi
andan sonra ol ahidnamelerde tefavüt vaki olan ibaretlerin ~slahl
ve itmam~~maslahat~~ içün yüce kapumdan dahi tekrar ahidname
yaz~lmak içün ...»
Görülüyor ki, bu farklar giderilmeye çal~~~lm~~, fakat buna ra~men,
kanaatimizce, yine baz~~ufak-tefek nüanslar kalm~~t~r. Bu hususu
inceden inceye tetkik edeceklere bir kolayl~k olmak üzere muahedenin
Türkçe metnini de ortaya koyuyor ve müstakbel ara~t~ r~c~larm istifadesine arz ediyoruz.

MACAR KRALI MATHIAS'DAN BAYEZID II'YE
GELEN NAMENIN TERCÜMESI
(Topkap~~ Ar~ivi E. 6630)
"Gayet Ma ve güçlü emir sultan Y~ld~r~m Bayezid'e Türk'ün
ulu sultamna ve bizim kar~nda~umuza Allah lûtfiyle ben üngürüz'ün
ve Çeh'in Kral~~Mathias (Matyas) kar~nda~uma ve dostuma
gibi selam ederim andan sonra kar~nda~~m Despot ademisiyle gönderidi~iniz ka~~tlar ile anlad~k ki bizüm dostlu~umuzu ve hurmetümizi
malûm itmek içün bir âdem ile ka~~t gönderdi~iniz ka~~tlar vas~l
olmam~~~ve içlerinde olan ahbarlar~~dahi dimemi~ler ve cevablar~~
gelmedü~üne aceblenmi~~idim ~imdiki hinde ka~~tlarunuzu gördü~ümüz gibi oray~~ kod~~ amma gayet ac~nd~k ol ka~~dla size vas~l
olmadu~una zira ki ol ka~~tlardan bizüm size olan eyü dostlu~umuz ve hurmetümüz anlanurd~~ ve hem eyü bilüriz ki sizün rû~en
zamirinüzden arama~zda bir hay~ r haber gelürdi ve Despot adem~sinden i~itdü~ümüz nesneleri bize gerekdir severüz dahi dostlu~a
ve eyü kom~ul~~a ve kar~nda~l~~a haz~r oldu~u nuzu ve ol eyü
dostluk ve eyü bar~~~k Despot ademisinden evvela hazretinize
malüm olsun kaçan kim ol bizüm ile istedi~iniz eyü dostluk ve
eyü kom~~l~k kabul itme~e istediniz sizün izzetinize lay~k olan biz-
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den kusur gelmez ve bundan önden
gönderdü~imiz kâ~~tlann Hazretiniz hakikati bildirmek içün ~smarlad~ k ol âdemi istesünler
e~er bulurlarsa an~~bizüm maslahatum~ zla kapunuza gönderürüz
amma Hazretiniz ne as~l ve i~~kâ~~ d gönderirse ol vakit ol âdemden
bilesiz sizün kâ~~dlarunuzu kime gönderdiler ve kime verildi bâki ~ad
ve sa~~olun."
"~efkatle' Sultan~ m Hazretinize malt~ mdur bana bar~~~ k içün
~smarlad~~~ n ben dahi Efendim Krala didim ve Kral Hazretlerini
dahi dostluk ve bar~~~ k üzerine bulmu~um ve ~ol vecihde an~~bulmu~um ki dostluk ve bar~~~ k muhkem ola g.n.1 ikranndan dönmek olmaya
ve ~u vecih imdi Hazret-i Kral kaçan kim kendü has ve âde~nlerin izzetile kar~nda.~~na gibi gönderir ~ öyle ister ki Hazretünüz dahi sizün
verenüzü ve kz ~~dunuzu anun elçili~e gelen âdemlerine gönderesiz
ve Hazretiniz dahi be~lerden iki eyü ki~ i viresiz Tuna'ya Kral âdemleriyçün ve ~öyle bilesiz ki Kral tahkik bilmi~dir ki Hazretiniz iki
Pa~ay~~ko~mu~dur Tuna kenar~ nda kuleler yapma~çün Kralun memleketine kar~u Kral dahi kurudan ve ya~dan be~lerin gönderdi kendü
kuvvetiyle ol nesneden beklesünler deyü imdi Hazretiniz görsün ol
i~ün vaktimidür ~imdi i~lemek ki bar~~~k istersin bar~~~ k dahi temam
olur zira ki ben Kral önünde ve cemi' üngürüz be~leri önünde demi~~
ki Hazretiniz Krala kar~u hiç bir nesne i~lemez bar~~~ k temam olunca
imdi Hazretiniz isterse ki bar~~~ k temam ola ve elçilerümüzünle Pa~alar~ n ikisin dahi döndürün Ni~ 'de veyahut Alacahisar'da dursunlar
elçiler varub gelince gemilerünüz Semendre'ye gelmesün Kral dahi
benüm üzerüme salm~~ dur e~er Hazretiniz le~ kerünüzü tutturursanuz
ben dahi le~ kerümüzü tutturub Temi~var JI.3:g...0 kenar~ nda durur= ve gemilerümüzü dahi kötü~lerde ve Salankamen'den a~a~a koyuvirmeyim zira kim Hazretinizin le~ keri Tuna'ya inicek Kral elçilerin göndermez zira ki her âdem dirdi ki Kral zaruretden Hvandikar
ile bar~~~ k eyledi bizüm Kral'umuz bir zaruretden ötürü bar~~~ k eylemez hemen dostluk ve karda~l~kdan ötürü ve de~er bar~~~k
temam olursa ~ol Hazretiniz bildü~i âdemden ötürü ki bize ~smarlam~~s~ z benüm verem ve dinüm ve can~ m üzerine her kez nitekim Hak
Teâlâ sizi bu dünyada diri korsa her kez bu taraftan ol kimesneden
ü~enmeyesiz ~öyle eylemi~ im ve her ne kim iderseniz alettâcil ulak ile
bildiresiz."
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MACAR KRALI MATH~AS'DBN BAYEZ/D II. E GELEN
MEKTUBUN SURETI (1487 — H. 892)
(Topkap~~Ar~ivi, E, 6633/2)
"Sûret-i mektub-~~Kral'~~Ungür'ûs"
"Yüceligünüze mâlüm ola kim bundan evvel Saray-Ovas~~(.51 j,„
c.s..1 ji halk~ ndan ~ol-kadar yüceli~ünüze ~ ikayet edüb dururuz ki
~imd; tekrar ~ikayet itme~e edeb ideriz amma naçar mezkûrlardan
bizim memleketimize olan i~ leri yüceli~ünüze arz eyleme~e vâcibdür
geçen günlerde Saray-Ovas~ndan seksen m~kdan atlu bizim Virbas
vilâyetine gelüb urub kendûler diledikleri gibi esir eylediler
dönüb gelürken bizim Yayca ( Jajcza)
Ban~~ i~ idüb anlara kar~~~
varub bulu~ub s~yub da~~ dub bilmezüz anlardan kimse kurtulmu~~
var m~ dur sonra yine bizim memleketimizde H~ rvat'a iki yüz m~kdar~~âdem varub bilmezüz neylediler ve onlardan ne olsa gerekdir
mezkûrlar musaleha nice dutduklar~ n ve ne veçhile riayet etdüklerin
yüceligünüze malûm olsun tahkik bilürüz bu nesneler padi~ahl~~~n~z~n izniyle ve ma'raziyle de~ül idü~ünde ~ üphemüz yokdur amma anlann itdikleri i~leri ve musalehay~~riayet itmedikleri yüceli~ünüze arz olunmadu~un acebleriz öyle olsa yüceli~ünüzden temennâ
iderüz ki kapu halk~n~zdan bir yarar âdem gönderüb görüb tefti~~
eyleye hem ~öyle umar~ z ki bu nesneyi yazub i'lâm itdü~ümüz biki
olsa gerekdir ve bu nesne yüceli~ünüze malûm olduktan sonra kendü
âdemlerünüze bir veçhile emr oluna ki dostlu~a ve musâlehaya muhalif ziyan ve teâruz eylemeyeler tâ kim biz dahi kendû âdemlerinüzden yüceli~ümüze ~ikayet itmekle huzurunuza mani olmayavuz.
ve dahi yüceli~ünüze mâlû' m ola ki bundan evvel bir yahudi bizim vilâyetimizde bir kaç harâmi öldürüb nzk~n alm~~ lar ol husus içün bize
mektub gelüb mazman-~~ ~erifine temam gere~i gibi muttali olduk ve
yüceli~ünüze malûm ola kim bizim hurmetlû ve as~ l-zâde itimad itdü~ümüz Kincstarto'ya ji S buyurub ~smarlad~k ki bir kaç yarar
âdem Belgrad'a göndere anlarla bulu~mak içün yüceli~ünüz bir yarar
âdem ve mezkûr yahudinin akrabas~ndan bir kimesneyi gönderüb
gelib mezkûrler ile Belgrad'da yahut Belgrad'~n ve Semendre'nin
ortal~k yerinde bir münasip yerde bulu~ub mezkûr yahudinin öldü~ü
ve esbab~n~n hususu Allah emriyle tefti~~oluna hak nice zahir olub
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eminler nice görürse tazmin olunub yerine yara zira biz dilemeyüz ki
sizin âdemlerinize bizden ve bizim âdemlerümüzden zulüm vaki ola
ve dahi yüceligünüz sa~~ve ~ad olub ulu karda~~m~ z ve sevgilü ve
hurmetlû dostunuz gibi bu mektup ~o~pron . . . . adl~~kendü ~ehrimizde
yaz~ld~ . Yuniusun 8 inci gününde Cemaziyelahirin ~~7 sinde olmu~~
olur. "8. VI. 1487=17 Cumad II. 892."
MACAR KRALI MATH~AS'IN BAYEZ~D II. E
MEKTUBU (1489-894)
(Topkap~~Ar~ivi E-6633)
«Sûret-i mektube-~~Ungürûs
3.
kral'~»
"Gayetde rû~en ba~lar ba~~~ve kuvvetlû Efendi Sultan Bayezid
Han'a müslümanlar~ n ve gayn çok vilayetlerin ulu sultamna efendim
ve kar~nda~~ m ve dostum ve bizim gayetde sevgilü h~sm~m~za çok
sa~l~ klar ve muhabbetler ve eyü tali'ler yüceli~i kabul k~la Matyas'dan
ki Allah~n inâyeti ile Ungürûs ve Çeh
kral~~ve Becs
Herseki
ve nice gayri vilayetlerin be~idir bâdehû yüceli~ünüzün mektubun
yüceli~ünüz kulu Ali bize getürdü biz an~~gönülle kabul idüb ve içinde
olan~~fehm etdük ve ~öyle anladuk ki ortam~zda olan dostl~~~~yücelig~ünüz riayet ider ve min baad girü riayet itse gerek e~er bir kimesne
gelüb bir gayri vaki' nesne ilka iderse inan~lm~ ya denilmi~~bu nesneye
yüceli~ünüze cevab veririz ki ~übhemiz ve tereddüdümüz yokdur ki
~ol ki dostluk ve muktezay~~muhabbetdür kemayenba~~~riayet idersiz
ve tahkik bilürüz ki ~imdiye dek bize ve ilümüze csjyAlve ademlerümüze her ne yaramazl~k ki olmu~~ise sizden de~ildir ve sizin emrinüz
ve mâ'irifetünüzle de~ild~r yüceli~ünüz dahi bu cânibi ol vecih üzere
bile amma ki yüceli~ün yazm~~d~r ki bu taraftan Söreny'den
yüceli~ünüzün iline ve gününe çok ziyan ve zarar olurmu~~ve yüceli~ün yazm~~~ki biz ~rak memlekette oldu~umuz sebepten olan ziyanlar~~
bizim ademlerimüz bize ilâm itmezlermi~~bu nesneye yücelü~ünüze
cevap veririz ki gerçek ki olan ziyan bize cümlesi ilam olunmaz bunu
dahi muhakkak bilürüz ki bu tarafa olan ziyanlar~n dahi cümlesi size
Ham olunmaz zira e~er yüceli~ünüze bu taraf olan ziyanlarm cümlesi
arz olunayd~~tahkik bilür idi ki mukayyed olub yerine kor idinüz
me~er ki size yazub bildirdü~ümüz nesne gayri veçhile arz
olunur ve yüceli~ünüze malûm ola ki bundan evvel defeâtla ol taraftan
bu canibe olan ziyanlarçün ve alunlarçün ki ~ikayet itmi~dik bilürüz ki

OSMANLI-MACAR MUAHEDESI

381

ol kadar ~ikayet ile yüceli~ünüzü incidib dururuz tekrar anma~a ve
~ikayet itme~e utanuruz ol sebebden nice kere bundan evvel yüceli~ünüze yazub bildirmi~~idik ki yücelig'in bir yarar emin adem gönderüb
biz dahi bu tarafdan bir adem gönderüb mezkûrler varub ortada olan
ziyam tefti~~idüb görüb olan ziyan yerine konulub idenin hakk~ndan
gelineydi ta ki gayri kimesneler an~~görüb yaramazl~kdan vaz geleler
idi öyle olsa yüceli~ünüzden temenni ideriz ki yüceli~ün kendû yarar
itimad itdi~i ehl-i hakem adem gönderüb tefti~~itdürüb olan ziyanlar
yerine konula biz dahi bu tan.fdan bir anun gibi adem gönderüb ol
vecih üzere idiyoruz zira ki böyle olmay~cak iki cânib dahi ~ikayetden
emin olmaz zira bize dahi her gün gelen ~ikayetler gibi evvelki gün
Bosna Be~inden ~ikayet itdiler ki hayl~~ak~nc~~Bosna ve H~rvat'a ve
gayr~~kal'alar~m~z~n alt~ na segirdüb ziyan etmi~ler ve dâyimâ s~nub
gitmi~lerdi e~er yüceli~in bunun tahkikin bilmek istersenüz kati
amandur ve yüceli~ünüze mâlûm ola ki madem ki ol Bosna Be~i
Bosna'dan gitmiye aram~ zda olan musaleha temam riayet olunmaz zira
bize mâlûm olmu~dur ki mezkûr Bosna Be~i sizin yüceligünüzün emrine
muti de~ildir e~er ölecek olursa dahi bize muhalefetin komaz ve
bunda hakkile dü~ ürdügümüz ademlerinin intikam~n almay~nca komaz
pes öyle ol~ cak ortada olan dostluk nice riayet olunur ve bunun gibi
dostlu~a nice ümid tutulur Semendre Be~inden hiç veçhile ~ikayetimiz yokdur isteriz ki himmetinüz andan dri,~~olunm~ya ve yüceligünüzden çok ~ükrümüz var ~una ki anun gibi eyü âdemi ki ahd~~ve
sulhu sever yarumuza kon~u etdinüz zira ~imdiyedek dostluga muhalif
nesne itmemi~durur amma gayri kimesneler hususâ mezkûr Bosna Be~i
dostluk bozulacak nesneleri her kez fevt itmez imdi yüceli~ünüze malûm ola ki madem ki ol andan ç~km~ya ney üceli~ün bizim ~ikayetimizden kurtulur ve ne biz anun ziyanundan kurtuluruz imdi yüceli~ünüzden temenni ideriz ki bir yarar adem gönderüb tefti~e tdirilüb ziyanlar
yerine konula ve biz dahi ol üslûp üzere idiyo (ru)z ta ki iki cânibin
hayflan yerine konula ve idenlerin hakk~ ndan gelMe ta ki ol te'dibi
görüb yaramaz olanlar edeb alalar ve bu nesne ile arada olamaz
dostluk ve kar~nda~ hkdan faydalar zâhir ola bu nesneler ve gayr~~
hususatiçün Padi~ah kulu Ali ile yüceli~ünüze bir nice haberler gönderdik yüceli~ünüz an~~istima idüb itimâd idesiz ve yüceli~ünüz
salüha ve tâmmühâ sa~~ve esen olas~z ve bu ka~~t Neustadt'~n
alt yan~nda ordumuzda yaz~ld~~Yuniyunun yirmi be~inci gününde
dimi~~bu takdiree evahir-i recebde yaz~lm~~~olur" (25 Haziran 1487
=26 Receb 894).

