BARAK REIS'IN, SEHZADE CEM MES'ELESIYLE
ILGILI OLARAK SAVOIE'YA GÖNDERILMESI
Doç. Dr. ~ERAFETTIN TURAN
Topkap~~ Saray~~ Müzesi Ar~ivi E. 10589 numarada kay~tl~~
bulunan "Reis Barak Vardugi Maslahat Beyân Olunur" ba~l~~~n~~ ta~~yan
bir vesika bundan birkaç y~ l önce dikkatimizi çekmi~ti. O s~ ralarda
sadece bu büyük türk denizcisinin as~l ad~ n~ n tesbiti hususunda faydalanm~~~oldu~umuz bu vesika, ~ehzade Cem'in Rodos Sövalyeleri'nin
elinde kal'eden kal'eye nakledildi~i tarihlerde özel bir vazifeyle
Savoie (Savoia) Dukal~~~na gönderilen ve oradan da Fransa'ya geçen
Barak Reis'in bu seyahatine âit bir lâyiha, bir rapor mahiyetinde
olup birçok bak~mlardan üzerinde durulmas~~ gereken önemli kay~ tlar~~ihtiva. etmektedir :
A— Barak Reis kimdir?
Görevli olarak bu seyahati yapan ve bu raporu kaleme alan
Reis Barak'~ n, II. Bayezid devrinin ünlü denizcisi olup, 1498
de ba~l~yan Venedik sava~lar~nda kendi gukasiyle birlikte, dü~man
amirallerine ait iki gemiyi yakarak kahramanca ~ehid olan (Zen~io
veya Brodano sava~~~ : 12 A~ustos 1499) Barak Reis oldu~undan
~ üphe etmiyoruz. Bu itibarla, bu kahraman denizcimizin as~l ad~n~n
vesikada yaz~ld~~~~ ~ekilde Barak ( 31J1.! ) oldu~una bir kere daha
i~ aret etmeliyiz.' Burada elifle "Ba" ('L! ) diye yaz~lan bu ismin,
ça~da~~baz~~kaynaklarda elifsiz fakat harekeli olarak gene Barak
(
~eklinde yaz~ld~~~~da görülmektedir :
Mesela Ibn Kemal'in Tevârih-i
Osman'~n~n Istanbul
Millet Ktb. Ali Emin i No. 32 de bulunan II. Bayezid zaman~na
ait VIII. defterinde, Barak Reis'in ~ehadetiyle sona eren deniz
sava~~ndan bahsedilirken (Vr. 83 a):
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Türk Ansiklopedisi'ne Burak (Barak) Reis maddesini 'yazarken bu nokta
üzerinde durmu~tuk.
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Topkap~~Müzesi Ktb. III. Ahmed Ktb. No. 1272'de kay~tl~~ bir
Osman'da gene ayni sava~ tan bahsedilirken (Vr. 2 2 a):
Tevârih-i
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Esasen garp türkçesinde "tüylü çuha, tüylü bir nevi av köpe~i,
uzun tüylü bir soy at" anlamlarma gelen Barak kelimesinin, 2 ayni
zamanda ~ah~s 3 ve kabile ad~~olarak kullan~ld~~~~da 4 bilinmektedir.
Buna göre, türkçe Barak ad~n~n XV. yüzy~lda Anadolu'da ~ah~s ad~~
olarak kullan~lmakta oldu~unu ve bu kelimenin büyük bir ihtimalle
harekesis olarak ( 3I J ) yaz~lmas~ndan dolay~, H. Muhammed'in
Mirâc olay~nda bindi~i semavi hayvan demek olan arapçadaki Burak
s
a benzetilerek bu ~ekilde okunup tan~nd~~~n~~4 kabul etmek gerekir.
2 Hüseyin Kâz~ m, Büyük Türk Lügati. Ettuhfet-üz-Zekiyye fil-Lügat-it-Türkiye
(Çev. Besim Atalay, Istanbul, 1945) de sadece "çoban köpe~i" diye gösterilmi~~
olup, bugün bile Kayseri'de "tüylü köpek", Denizli'de "orta yap~l~~çok tüylü köpek"
anlam~na kullan~lmaktad~r (Hamit Ko~ ay- Orhan Ayd ~ n, Anadilden Derlemeler,
II, Ankara 1952). Ali Seydi'nin Resimli Kamüs-~~Osmant'sinde bu kelimeye fazla
olarak "hilekâr" diye bir mâna verildi~i gibi, Ibrahim Alâattin Gövsa'n~n
reni Türk Lügati'nde de "uzun tüylü, uzun k~ll~~ (kuma~~ve hayvan), a~aca sar~lan
büyük asma" diye gösterilmi~tir. Bundan, Barak kelimesinin Anadolu'da bugün
ba~ka mânalarda da kullan~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Nitekim, Konya dolaylar~nda
"bir çe~it sar~~ ba~~böce~i" ne barak denilmekte, Istanbul havalisinde "çiçek bozu~u,
çopur", Dursunbey taraflar~nda ise "kar~~~k" mânas~na gelmektedir (bk. Türkiye'de
Halk A~z~ndan Söz Dedem Dergisi, I. T. D. K. yay~nlar~ndan, Istanbul ~ 939).
3 Meselâ XVII. yüzy~l Kirman be~lerinden Barak H acib ile, Ça~atay
sülâlesinden olup gene ayni yüzy~lda ya~am~~~olan Barak Han (bk. Islâm Ansiklopedisi).
4 Bugün Nizib'in oba köylerinde ya~~yan bir türkmen kabilesi Barak ad~n~~
ta~~maktad~r. 40-50 köye da~~lm~~~olan bu kabile efrad~,Horasan'dan gelmi~~olduklar~n~~söylemektedirler (C afero~lu, Dr. Phil. Ahmet., Güney Doku illerimiz A~~zlar~ndan Toplamalar, Istanbul 1945, Sözlük).
5 Lâtin harflerinin kabulünden sonra yap~lan ne~riyatta, bu ismin hep Burak
Reis ~eklinde kaydedildi~i görülmektedir. Kalelizâde K. ~ükrü'nün Kemal ve
Burak Reisler ad~n~~ ta~~yan kitab~~(Istanbul, 1932) bu denizcilerimizin hayatlar~ndan de~il, sadece Zen~io deniz sava~~ndan bahsetmektedir.
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Vesikada, ~imdiye kadar sadece 1488 M~s~r seferinde kad~rga
reisleri aras~nda görülen ve ancak kahramanca ölümü dolay~siyle
tan~nan Barak Reis'in, hayat~~ hakk~ nda çok az da olsa, baz~~bilgiler
mevcut bulunmaktad~r. Gerçekten, onun Savoie Dukas~~ I. Charles ile aralar~nda geçen bir konu~madan Türk-o~lu yâni aslen Türk
Oldu~unu, fakat padi~ah~n ekme~ini yedi~i için kendisini "Hudâvendigâr kulu" addetti~ini, Italya'n~n kuzeyindeki Novi (metinde
Nodi) ~ehrinde ba~~ndan geçen bir soygun ve tevkif olay~~dolay~siyle
de vaktiyle Kefe'de, yâni K~ r~m'da bulunmu~~oldu~unu ve bu tevkiften ancak evvelce Kefe'de arkada~l~ k etti~i bir freng dostu sayesinde
kurtulabildi~ini ö~reniyoruz. Bundan ba~ka Barak Reis, gene
bu lâyihas~nda Cenova'da kuma~~ticaretiyle u~ra~an Bezirgân Freng
~ skender ile 10-15 gayri müslim Osmanl~~ teb'as~mn, kendisiyle
küçüklükten beri â~ina olduklar~n~~ kaydediyor ki, bundan, çocukluktan itibaren hayat~n~n daha çok gayri müslimlerin ekseriyette bulunduklar~~ Osmanl~~ ülkelerinde, denizlerde geçti~i anla~~lmaktad~ r.
B— Barak Reis'in Savoie'ya gönderilmesinin sebebi:
Vesikadan anla~~ld~~~na göre Savoie Dukas~~nezdine gönderilen Barak Reis'e verilen vazife, Duka I. Charles'in muvafakati ve yard~m~~ ile Sehzâde Cem'in nerede bulundu~unu aray~p bulmak, ona dair haber toplamak idi. Her ne kadar vesikada Cem'in
ad~~hiç geçmiyorsa da, Hac~~ diye Sehzâde Cem'in kasdedildi~i görülmektedir. Barak Reis, Rapallo (metinde Repalo)da iken, Megalo Maestro'nun bir akrabas~~ ile hazinedar~ n~n "Hac~'y~~ oldugi yerinden de~i~dirme~e" gitmek üzere Cenova'ya geldiklerini
duydu~unu kaydetmekte; Rumilly (vesikada Refelez diye okunan bu
~ehrin Rumilly olmas~~ gerekti~ini kuvvetle tahmin etmekteyiz) ye
var~~~ ndan bahsederken de, "Hac~~biraz bu ~ehirde durmu~, amma
ibtidâda Denisa 6 nam kal<ede durmu~" demektedir. Rodos ~övalyeleri'nin reisi demek olan Megalo Maestro'nun ilgilendi~i, yerini
de~i~tirmek istedi~i bir Hac~~ ve bu Had= kald~~~~ Denisa (Nizza,
Nice) ve Refelez (Rumilly?) ~ehirleri, gözlerimizin önünde derhal
Sehzâde Cem'i ve onun kal'eden kal'eye sürüklendi~i mahbes
hayat~n~~ canland~ rmaktad~r. Bilindi~i gibi Cem, 481'de M~s~r'a
iltica etti~i vakit, annesi ve zevcesiyle birlikte o y~lki Hac kafilesine
Nizza, Nice.
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kat~larak Hac~~ olmu~tu. Rodos ~övalyeleri'ne s~~~nd~ktan sonra da,
önce Nizza (Nice)'ya ç~kar~lm~~~ve burada veba salg~n~~ ba~gösterince
de Rumilly'ye nakledilmi~ti.
Barak Reis'in Savoie'ya gönderili~inde, Cem hakk~nda bilgi
edinmenin d~~~ nda herhangi gizli bir maksad~n güdülüp güdülmedi~i kesin olarak anla~~lamamaktad~r. Esasen onun elinde memuriyetine ait resmi bir belge, "Hudavendigar kulu" oldu~unu gösterir
bir "ni~an" bulunmamaktad~ r. Savoie Dukas~~kendisinden böyle
bir "ni~an" isteyince, Cenova'ya giderek oradan "Hudavendigar
kulu" oldu~unu tasdik eden bir ka~~ t getirmek zorunda kalm~~t~r
ki bundan da, Cenova'n~n Barak Reis'in bu memuriyetinden haberdar bulundu~u veya Barak'~n orada çok iyi tan~nd~~~~neticesi
ç~kart~ labilir. Nitekim, Cenova'll Po r d agari y ado, Galata'dan Novi
(vesikada Nodi) kasabas~ na kadar Barak Reis'e refakat etti~i gibi,
Cenova'da bulunan Gaspa de Garimado da, onun memuriyetiyle
ilgili olarak onun gelmesinden önce Savoie Dukas ~~ile görü~mü~~
ve sonra kendisini Duka'ya götürmü~, Barak Reis Istanbul'a dönerken de padi~ aha bir haberi bulundu~unu, e~er Hudavendigar
taraf~ndan kendisine bir ka~~ t yaz~lacak olursa var~p söyliyece~ini,
zira bunu "Hudavendigardan gayri ki~iye" söyliyemiyece~ini bildirmi~ tir. Nihayet, Barak geri dönerken, Cenova'da Lorencio
Spinora ad~ nda biri onunla birlikte gezmi~~ve "bir yi~id"in "Hudavendigar kapusu"na yazd~~~~mektubu kendisine vermi~~ve Barak
Reis bu mektubu padi~aha yâni II. Bayezid'e takdim etmi~tir.
Bütün bunlara göre, do~rudan do~ruya Cenova hükümeti olmasa
bile, cenoval~~ baz~~ kimseler Bar ak'~ n bu memuriyeti, dolay~siyle
Cem mes'elesiyle ilgileniyor ve Savoie Dukas ~~ile de irtibat kurmu~~bulunuyorlar demekti. Gasp a de G a ri m ado'nun padi~ahtan
ba~ ka kimseye söylemek istemedi~i haber de, herhalde gene Sehzade
Ce m'le ilgili idi. Üstelik onun bu sözleri, mes'elenin gizli bir taraf~~
bulundu~u intiba~n~~da uyand~rmaktad~ r. Bununla beraber, bir çok
kimseler gibi onun da, Cem vak'as~~dolay~siyle her türlü fedakarl~ktan kaç~ nmayan II. Bayezid'den herhangi bir menfaat koparmak için böyle bir ifade kullanm~~~olmas~~da ihtimal dahilindedir.
Barak Reis, "Hudavendigar kulu" oldu~una dair Cenova
be~lerinden ald~~~~ bir ka~~ da ikinci defa Savoie Dukas~'n~n
Tafsilât: Baysun, Cavit., Cem (IA).
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yan~ na dönünce Duka, Cem'i bulmak için kendisine bir rehber
veriyorsa da o, rehberin masraf~~ için laz~m olan paray~~bulamad~~~ndan dolay~, meyus olarak Istanbul'a dönme~e karar veriyor. Lâkin Rodos
Cem'in yerini de~i~ tirmek için adam gönderdikleri haberini al~nca, Sak~z be~leri'nden temin etti~i parayla tekrar Savoie Dukas~'na var~ yor. Duka I. Charles, kendisini bir ay Vercelli (vesikada Versel) al~ koyduktan sonra, ona Torino ( Turin) da
beklemesini söylüyor. Barak burada da 28 gün bekledikten sonra,
nihayet mahalli k~ yafete sokuluyor ve Duka'n~n verdi~i k~lavuzla
birlikte Cem'i aramak üzere yola koyuluyor. Lyon üzerinden Burgogne ( Burgonia)' a kadar devam eden bu ara~t~ rma, hiç bir netice
vermeyince, Barak Reis gene Savoie Dukas~ 'n~n yan~na dönmek
zorunda kal~ yor ve Duka : "Var begüne git, senin kayd~ n de~il ~imdi
bize.., bize ka~~ t ya âdem göndere" deyince, Istanbul'a hareket
ediyor.
Rumilly'de Cem ile tan~~m~~~ve hattâ onu kurtarma~a te~ebbüs
etmi~~olan genç Savoie Dukas~~ I. Charles'in 8 Barak Reis'e
yapt~~~~bu yard~ m~~tabii görmek gerekir. Ancak Barak'~n Savoie'ya
gönderilmesi, I. Charles'~ n bu te~ebbüsünden II. Bayezid'in
haberdar bulundu~unu veya hiç olmazsa padi~ah ile duka aras~nda
Cem mes'elesinden dolay~~mektupla~ma ve adam gönderme suretiyle, bir münasebet kurulmu~~oldu~unu göstermektedir. Nitekim
Barak, Cenova' dan ka~~t al~ p ikinci defa Savoie Dukas~'n~n
yan~na Turin ( Torino )' e geldi~i vakit, "devlet e~i~inden" yâni
Istanbul'dan gönderilmi~~olan Kemal Suba ~~ , Pavlo de Cula
ve Yakub Papaz'~~ orada bulmu~ tu. Yakub Papaz kendisine
çok yard~m etti~ine, hattâ papaz k~yafetini ç~ kart~ p onunla birlikte
"ol tarafa" yâni Cem'i arama~a gitmek istedi~ine göre, bu ~ah~slar~n da gene Cem'le ilgili bir vazifeyle Savoie'ya gönderilmi~~olduklar~~ anla~~lmaktad~ r.
C— Barak Reis'in Savoie'ya gönderildi~ i tarih :
Barak Reis'in Istanbul'a döndükten sonra padi~ah II. Bayezid'e arz veya takdim etti~i bu lâyiha tarihsiz oldu~u için, onun
Savoie'ya ne zaman gönderildi~ini kesin olarak tesbit etmek imkans~zd~ r. Ancak kendisinin zikretti~i baz~~ hadiselere göre, bu seyahatin,
8

Baysun, Cem (~A).
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~ehzade Cem'in Rumilly'den Le Pouet ~atosuna nakledildi~i 1483
yaz~nda yap~lm~~~olmas~~ gerekti~ini kuvvetle tahmin etmekteyiz.
~öyle ki, Barak, Reçelez (Rumilly)'e vard~~~nda "Hac~~ biraz bu
~ehirde durmu~~amma ibtidâda Denisa nâm kal<ede durmu~" dedi~ine göre, Cem, o s~ ralarda Nice (Nizza) 'den nakledildi~i Rumilly'
den de ç~ kar~lm~~~demekti. Filhakika Cem Sultan, 5 ~ubat 1483
te Nice'den al~narak 21 ~ubatta Rumilly'ye getirilmi~, fakat Savoie
Dukas~~I. C h arles'~n onu kurtarmak istedi~i anla~~l~nca, 20 Temmuz
1483 'te buradan Le Pouet ~atosuna götürülmü~tü. 9
Barak Reis, bu naklin yap~lmas~ ndan bir-iki ay sonya Rumilly'ye varm~~~olmal~d~r. Zirâ o, para bulamad~~~~için, Istanbul'a dönmek
üzere, Rapallo'da bulundu~u vakit, ~ehzade Cem'in yerini de~i~tirmek üzere, Megalo Maestro'nun bir akrabas~~ ile hazinedar~n~n Cenova'ya geldiklerini haber ald~~~ndan ve bunun üzerine derhal
Cenova'ya döndü~ünden bahsetmektedir. Hattâ, kendisinden ~üphelenen bu ~övalyelerin "ü~~seni öldürelüm" diye tehditte bulunduklar~n~, fakat padi~ah~ n, "ânun gibi maslâhata" kendisi gibi önemsiz bir ~ahsi göndermiyece~ini, yâni Cem mes'elesiyle bir ilgisi bulunmad~~~n~~ belirtmesi üzerine, hazinedar~ n "Gel seni bile alalum
gidelüm" dedi~ini, ancak böyle bir teklifi tehlikeli bulan Sak~ z
be~leri'nin ikaz~~ üzerine bunu kabul etmedi~ini de ilave etmektedir.
Bunun üzerine, tekrar Savoie Dukas~'n~ n yan~na giden Barak
Reis'in, Vercelli ve Torino 'da a~a~~-yukar~~iki ay kalmak suretiyle,
zaman kaybetti~i görülmektedir. Bu arada, yollar~ na devam eden
Megalo Maestro'nun adamlar~n~ n, Cem Sultan'~~ Rumilly'den
Le Pouet ~atosuna naklettiklerini kolayl~ kla tasavvur edebiliriz. ihtimal ki, Duka I. Charles da, ~ehzâdenin nereye götürüldü~ünü
haber alabilmek için, Barak'~~bekletmek zorunda kalm~~t~ . Ancak
Cem'in yeni mahbesi do~ru olarak tesbit edilememi~~olacak ki,
Barak Reis aksi istikamette Fransa içerilerine do~u gitmi~~ve tabiatiyle eli bo~~olarak dönmek mecburiyetinde kalm~~t~r.
D— Önemli di~er kay~ tlar :
Cem mes'elesi ve Barak R eisin hayat~~ bak~mlar~ndan önemi
a~ ikar olan bu lâyihada, di~er bir-kaç küçük kay~ t ta dikkati çekmektedir :
" Gös. yer.
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O tarihlerde Cenova'da bezirgân Freng ~ skender ve Padi~ah~n kulu olduklar~n~~söyleyen 10-15 gayri müslimin kuma~~ticaretiyle me~gul olduklar~, orada yeniçeri çuhas~~ile di~er kuma~lan
satt~klan görülmektedir.
Gene bu vesikadan Sak~z be~lerinden bir k~sm~n~n da Cenova'da
bulunduklar~~ve herhalde ticaretle u~ra~t~klan anla~~lmaktad~r.
Nihayet, Bourgogne'a kadar da olsa Fransa içerilerine ilk giren
Osmanl~~memurlanndan biri olan Barak Reis'in bu lâyihas~nda,
osmanl~~seyahatnâmelerinin ilk küçük örneklerinden birini de buluyoruz.

Miden C. XXVI, F. 35

REIS BARAK VARDU ~~~MASLAHAT
BEYAN OLUNUR
Bundan Avlona' 1 ya yard~ m; benümle cenovizlü 2 Pordagariyado
nâm kimesne Galata'dan bile gitdi. Avlona'dan Zadra 3 nâm ~ehre
yard~ m; ondan öte yakada 4 Ankona 5 nâm ~ehre ki ba~ka be~licikdir, ondan Fand 6 nâm ~ehre, ondan Peyzaro 7 nâm ~ehre, ondan
Rimano 8 nâm ~ehre, ondan Sezena 9 nâm ~ehre ki yal~s~~ tuzlad~ r,
ondan Büyük Forla 10 nâm ~ehre, ondan Imola nâm ~ehre, ondan
Rezvi 11 nâm ~ehre, ondan Modena nâm ~ehre, ondan Bolona 12
nâm ~ ehre, ondan Piyazença 13 nâm ~ ehre ki Duka dö Milan'ufidur,
ondan ~steradela 14 nâm ~ehre, ondan Vogera 15 nâm ~ehre, ondan
Tartona 16 nâm ~ ehre -bunlar dahi Duka dö Milan'uficlur-ondan
Cenoviz serhaddine Seteravala nâm ~ ehre ki derbenddir, ondan
Cenoviz'ürl Otri " nâm ~ ehrine, ondan sandala binüb Nodi 18 nâm
Avlonya, Arnavutluk'ta.
Metinde Ceneviz, hep Cenoviz ~eklinde geçmektedir.
3 rugoslavya'da Adriyatik sahilinde bugünkü Zadar
kasabas~.
4 Adriyatik'in bat~~ yakas~, yâni ~talya.
Ancona. ~talya'da Adriyatik sahilinde.
2

O IL.

e Metinde (-1-;10) ~eklinde ise de, Ancona'n~ n kuzeyinde Adriyatik sahilindeki
Fano olmas~~ gerekir.
Pesaro.
Rimini. Adriyatik sahilinde.
Cesena. Rimini - Bologna yolu üzerinde.
4° Forli.
~~~

8

9

Bologna.
Piacensa. Kuzey ~talya'da Po nehri üzerinde.
14
Stradella. Piacensa'n ~ n bat~s~nda.
12 Voghera. Stradella'n~ n güney bat~s~ nda
Cenova yolu üzerinde.
16
Tortona. Voghera'n ~ n güneyinde.
12

13

17 L5

I

18 Tortona'n~n guneyindeki Novi olmas~~ muhtemeldir.
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~ehre vard~m ki i~bu benümle varan kafiniri evi andad~ r; an~n evine
vardugüm gibi beni soydu, toksan floriyle bir yüzü~üm ald~ ; anda
kilisede hatun ki~iler vard~, beni görüb ça~n~d~lar, anun elinden
beni ald~lar; orada Feina 19 nâm bir hisâr varidi, ol Feina begintin
kar~nda~~na beni virmek isterdi, ol kâfire Frabiris dirler, Rodos
firarlar~ndand~ r; anda bir freng dostum bulundu, Kefe'de ana yolda~l~cak itmi~idim, ol beni sandala b~ ra~ub Cenoviz'e gönderdi.
Cenoviz'e ç~ kub bir meyhaneye kondum, anda Freng ~skender
dirler bir bâzirgân vard~ r ve bir on-on be~~kâfir dahi bile vard~r ki
cemicsi eyidürler ki "Biz ljudavendigarun 2° kuluyuz"; bunda gelüp
yefiiçeri çukas~ n ve gayri kuma~~satarlar, benümle küçükden a~inalard~r. Mezkür ~skender beni kendü evine iletdi, bir ay mikdan
onda turdum, kaftan ve barcl~ k virdi, anda Gaspa dö Garimado nâm
kâfiri buldum, bana eyitdi ki: "Niye melülsun? Ben bu bususçün
bir kat Duka dö Savoya 21 ya söylemi~em, gel ben seni Duka'ya
iledeyim." Ondan ç~ kd~m, anufila bile Duka dö Savoya'ya vard~m;
mezkür ~skender at ve harcl~k virdi, evvel Duka'dan eman ka~~d~n
ald~m, ondan sonra kendüsiyle bulu~dum, bana sordu: "Ne hallü
ki~isin? ljudavendigar kulu musun?" Ben eyitdim: Ijudavendigar
kuluyum. Eyitdi: Ne as~ldans~ n? "Türk-o~luyum" didim. Eyitdi
ki: "Türk-o~lu ljudavendigar kulu olmaz." Ben eyitdim: "Buyurdu~unuz gibidir, amma ben kul-o~luyum, ljudavendigar etmegin
yerim, kuluyum." Eyitdi: "Neden malüm udavendigar kulu
oldu~una? ljudavendigar ni~an~~ elüfide yokdur." Ben eyitdim:
"Devletlü ljudavendigar ~imdi ~rakd~r, amma Cenoviz be~lerinden
varay~ m size ni~an getüreyim ljudavendigar kulu olduguma." Ondan Cenoviz'e geldim, Cenoviz be~leri bir ka~~d virdiler, tiudavendigar kuludur deyü i<timad idesiz; tekrar bu ka~~d~ mla Duka dö
Savoya'ya vard~m, anda Ya`kub Papaz'~~buldum ki bundan devlet
e~i~inden gönderilmi~, Kemal Suba~~~ile ve Pavlo dö Kula ile, bana
çok yard~m ve yarl~ k itdi, hattâ papaz tonun ç~karub benümle ol
19 (L? )
20 Metinde hep "Huyândigâr"

~eklinde geçiyorsa da, bunun

ljudâyendigâr ( )njj3-1,-) oldu~u anla~~lmaktad~r.
21 I. Charles.
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tarafa bile gitmek istedi, komad~ lar, eyitdiler: "Seni anda bilürler."
Ondan sonra Duka dö Savoya eyitdi ki: "~~de, bildik ki Ijudavendigaruri kulumu~sun sana bir âdem ko~alum, barc~ n sen gör" didiler.
Adem virdiler, "Bunun barc~~nedir?" didim, "Yüz-elli fiorenti besdir"
didiler; ben eyitdim ki: "Benim bu kadar barca takatim yokdur,
Cenoviz'e varay~ m, anda dostlar~ mdan bulay~ m getüreyim" didim.
Sürdüm gene Cenoviz'e vard~ m, anda olan dostlarum elli kadar
flori virdiler, ziyâde bulamad~ m, câciz kald~m, barcl~k bulumay~cak
döndüm Islâmbul'a 22 gelme~e; be~~gün deniz içinde yürüdük,
alt~nc~~ gün Repalo 23 dirler Cenoviz serhaddinde bir yerdir anda
ç~kd~ k; gördüm bir-iki kâfir söyle~ür ki Megalo Maestro 24 nuil
h~s~ m' ve bazinedân Cenoviz'e geldiler, Baya~a kat~rgasiyle; sbyle~ürlerdi ki Hac~~ 25 y~~ oldu~u yerinden de~i~dirme~e giderler. Bunu
i~idicek sabr~m kalmad~ , sürdüm gene Cenoviz'e vard~ m, Sak~z
be~lerine didim ki: "Ijudâvendigârun b~ dmetin ayakda komafiuz,
ljudâvendigârun kuluyum, bana barcl~ k virün, Hudâvendigâr maslahat~na varay~ m." Anlar dan~~~ k itdiler. Megalo Maestro'nuti
mezkür h~s~m' ve t~azineclar~~beni anda buldular ve çok söz söylediler ki: "ü~, seni öldürelüm" didiler; ben eyitdim ki: "Anun gibi
maslâhata benim gibi ki~i göndermezler, Ijudâvendigârt~fi ana ne
ihtiyac~~ vard~ r? Gönderdi~i takdirce bizüm gibi ki~i göndermez,
afia bir ki~i gonderür ki bizüm gibi ki~iler anun b~dmetkâr~~yerinde
de~ildir" didim. 01 bazinedâr eyitdi: "Gel seni bile alalum gidelüm"; Sak~z be~leri eyitdiler ki "~~ idilmez nesne olmaz, nâgâh
sana bir zarar yeti~ e, bizüm malumuz r~ zkumuz Ijudâvendigâr
Ilindedir, zâyi< olsun mu?" didiler. Sürdüm gene Duka dö Savoya'ya
vard~m; ibtidâda ki vard~ m Turin 26 nâm ~ ehrinde buldum, sonra
var~~da Versel 27 nâm ~ehrinde buldum; bir ay mikdar~~beni egledi,
ondan sonra bana eyitdi ki: "Var, Turin'de dur, sana âdem ko~ayum." Anda dahi yigirmi sekiz gün durdum; Maniçal dirler bir
yarâr âdemisi anda (Turin'e) geldi beni anda buldu; beni ve benümIstanbul.
Rapallo, Cenova körfezinde.
24 Rodos ~övalyeleri reisi Pierre d'Aubusson.
28 Bilindi~i gibi, ~ehzâde Cem, 1481'de M~s~r Sultan! Kay ~ tbay'a s~~~narak
Kahire' ye gittikten sonra annesi ve zevcesi ile birlikte hacca gitmi~ti.
28 Bugünkü Torino.
27 Vercelli. Kuzey Italya'da Torino'nun kuzey do~usunda.
22

23
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le ko~duklar~~ âdemi ol yerüh tavr~na koydu, ve ko~duklar~~ âdemiri
ad~na Talabud dirlerdi. Ondan ç~kub gitdik, Rivol 28 nâm ~ehre
vard~ k, ondan Suza 29 nâm ~ehre vard~ k ki ta~~dibindedir MonSeni~~30 ta~~~dirlerimi~, ol ta~uil dibinde kirac~lar var kat~ r kiraya
virürler; kat~ rlara bindik, kat~ r ~ss~~ atlar~ m~z~~ yi&rdi ve iki taraf~m~zda âdem dururdu, kat~ rumuz dü~icek kaldururlard~ ; ta~~üzerine
ç~kd~k, bir göl var ve bir kilise vard~ r, ad~na San-Nikola dirlerimi~ ;
ta~uti öte taraf~ ndan derbendciler geldi bunlar döndü; çam yapra~~ndan k~zak getürdiler k~zak ile geçdik, atlarumuz dolay~ndan
geçdi. Ondan Savoya memleketine indik, mezldir Maniçal'ufi
anda Muyalan 34 nâm hisârt vard~ r ki bürândesi anda olur, vard~ k
bir gece anda konduk; ondan Çampa-~ riya 32 nâm ~ehre, ondan
Reçelez 33 nâm ~ehre, Hac~~ biraz bu ~ehirde durmu~, ammâ ibtidâda Denisa 34 nâm kal<ede durmu~ ; ondan Ançu 35 nâm ~ehre,
ondan Avina 3° nâm ~ehre ki anda iki yap~lm~~~meyl vard~r, anlara
Arab Türbeleri dirlerimi~ ; ondan Liyona 37 nâm ~ehre ki Françe'ntiii büyük ~ehridir; Sak~z be~leri bir hüccet virdilerdi ki mezkür
Liyona'da bir âdemimiz vard~ r, ondan elli fiorenti alas~z deyü, ald~m; ondan Afur 38 adlu bir ~ehr vard~r ki suyun gemiyle geçerler,
ondan Akyer 39 nâm ~ ehre, ondan bir büyük su dahi geçdik Verna 4°

28
39

Rivoli. Torino' nun

" Susa. ~talya-Fransa

bat~s~ nda.
s~n~ r~nda.

Mont-Cenis. Fransa' da

~talya

s~n~r~na yak~n.

31

32 C...J
33 Harekeli olarak
V

V

~eklinde kaydedilen ve C em'in de bir müddet

ikamet etti~i belirtilen bu ~ehrin neresi oldu~unu maalesef tesbit edemedik. Rumilly
olmas~~ gerekti~ini san~yoruz.
diye bir kasaba mevcut ise de, Cem bahis koMassif Centranerde D6ic
nusu oldu~una göre, bunun JVizza (Nice) olmas~~ gerekir.

34

T

35

as

37

Lyon.

38

39 .):.
4°

r9 I

Clermont ' un

güney-do~usundaki

Vernet

oldu~u anla~~l~yor.
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ya vard~ k, anda bir kilise var San-Covan-Mujak 4° dirlerimi~, bu benümle ko~ulan ki~inüri evi andad~ r, anda dört gün durdum, hiç bir
kimesne (den) asla haber al~ mad~k; ol beni alub giden ki~inüri kannda~~~hasta idi, hiç sa~alma~a imkân olmad~ . Bu beni alub giden
Talabud nâm kâfir bir tuzc~ dan haber alm~~~ki falan yerde türk
vard~ r deyü, ben buria yalvard~ m: "Kerem eyle, bunda durmuyalum
gidelüm." Durduk gitdik, Ponto-Beço dirler bir a~aç köprüye vard~ k,
ondan Maniçal dirler bir hisarcuge, ondan Bisun nâm kasabaya,
ondan Santa-Cilarya dirler bir kiliseye; anda benümle varan kâfir
eyitdi ki: "Atun ko, benüm o~lanum at~ na bin". Ana bildim, sabah
ak-y~lduz do~dugi gibi ald~~ gitdi, sabah namaz vaktinde bir yire
u~rad~ k, "Buria ne dirler? "didim, eyitdi: "Buria Ponto - Rion 42
dirler". Ondan bir nice zaman yürüdük, çari âvâz~n i~itdik, bu
yolda~~ ma sordum: "Bu nedir? Bunda hisâr yok, nesne yok, bu çari
nedir?" Bir kâfir ç~ kageldi, bu yolda~~ m eyitdi ki : "Bergonya 43
kandedir?" 01 eyitdi : "ü~de ilerüriüzdedir." Yürüdük bir zaman
kar~ umuzda bir direk gözükdü, üzerinde bir Ilaç düzmü~ler, oraya
gelicek Bergonya gözükdü; ondan yayan olduk, ol kâfir öriümce,
ben ard~ nca. 01 Bergonya nâm kal<enüri üç müdevver kulecu~~~
vard~r, ta~ras~ nda varo~cu~~~var, sol taraf~nda bir dere akar, bir
dere dahi önünde arkur~~ akar, sa~~yan~nda çay~rcu~~~var. Ondan
ol varo~a girdik, "Ne ki~ilersiz?" deyü ol yolda~~ m Talabud'a sord~ lar, ol eyitdi: "San-Covan- Mujak'danuz, kar~nda~~muri kay~nlan
var bunda" deyüb adlariyle sordu; ondan sorira ol ki~iye meyt~âne
sordu, vard~k meyt~ âneyq konduk; ol meyt~âneciye sorduk ki: "Messa
vakti var m~d~ r?" ki türkçe aria butbe dirler, "Vard~ r" didi, ald~~
beni kiliseye gitdi; kiliseye gidecek çok frer gördük, her birinüfi elinde birer kitap okurlar, ben dahi bir bucakda durdum, ol beni getüren âdem geldi omuzumdan çekdi, kalkd~k kiliseden ta~ra ç~kd~k.
Bir-kaç dülbendlüler gördük, hisârdan ta~ra handek ba~~nda alt~~
ki~i gördüm dülbendlü, kendü bir kara kadife giyerdi, bir kaba sakallu ki~i ile ~ ehürlüye berizer avurd ururdu, kendü sakal~ n lurkm~~~
ve b~y~klar~n dat~i ziyadece alm~~, ammâ berizi sararm~~ ; Talabud'a
sordum, me~er ol vakitlerde hastal~ kdan kalkm~~~imi~~Oradan
' Herhalde San-Giovanni.
42 Rhone nehri üzerindeki Pont - en - Royans olacak.
93 Baurgogne.
4
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hemen döndük gitdik, Duka dö Savoya'ya gene geldik; dört-be~~
pâre hisar~n u~urlanm~~, Don Sifiior Rakoni~~ve Marki Zusalus
adlu be~ler u~urlam~~ lar; Duka dö Savoya çeri cern< iderdi ki hisarlar~~üzerine yara. Vard~m kendü ile bulu~dum, "Bafia ne dirsiz?"
didim, "Var be~üne git- didi. Senüfi kayd~n de~il ~imdi bize, var
bu haberi vir begüne, biz gerek olursuz bize ka~~ d ya âdem göndere"
didi. Gaspa dö Garimado ki cenovizlüdür, hem Cenoviz'den beni
alub Duka dö Savoya'ya iletdi idi, ~imdi bafia ~öyle eyitdi ki: "Benim
Hudavendigara bir haberim vard~ r, e~er Hudavendigardan bana
bir barmak ka~~d olursa varay~ m ljudavendigara diyeyim, Ijudavendigardan gayri ki~iye dimezem" didi. Ve bu ka~~d~~ bana viren
Cenov~z'de Lorenço Spinora dirler bir yi~iddir, beli bununla gezerdim, geldi bir yi~id bu Lorenço'dan beni sordu, "Bu ne ki~idir?"
didi, bu eyitdi: Hudavendigar kuludur. 01 ki~i gene eyitdi ki: "Bir
ki~i Hudavendigara h~ dmet itse ondan bir iyilücük dokunur muydu?"
Ben eyitdim: "Ijudavendigarufi iyilü~i Hindustan'a yeti~ür, siz
hod bundas~ z"; ben öyle diyicek eyitdi ki: "K~rk iki gün içinde be~üme varuram safia bir ka~-~d gönderürem." Bu benümle gezen Lorenço
nâm yi~ide söyler ol-bir yi~id dahi eyitdi ki: "E~er bu ki~i geçecek
olursa safia gönderdü~üm mektubumu Iludavendigar kapusuna
gönderesin" didi; ben gelmeden ka~~ d gelmi~~Lorenço'ya de~mi~,
Lorenço ka~~d~~ elime virdi ve eyitdi ki: "E~er bu ka~~da cevab yazarsan~z ka~~d üzere benim ad~m yazars~z ki ben ol yi~ide ula~d~ ram."
Ve bu ben yürüdü~üm yerler dükellisi kuru yerlerdir, defiizi heman
Cenoviz'de gördüm, ol oldugi yer saru yerlerdir ve pirenlü k~z(?)
yerlerdir.
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