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1521 TARİHLİ OSMANLI-VENEDİK ANDLAŞMASININ 
ASLİ METNİ 

Mahmut H. Şakiroğlu 

MerhUm. hocam Prof. M. Tayyib Gökbilgiıı, Venedik Devlet Ar
~ivi'ndeki türkçe vesikaların bir kısmını neşretmekle, , tariliçiliğimi-: 
ze büyük bir hizmette bulunmuştur. Kendi ihtisas sahası olan Ka
nfuıi Sultan Süleyman devri vesikalarının büyük bir kısmı böylece 
asırlar süren nisyandan kurtuldu. Ayrıca II. Bayezid devrinde 1 tane, 
I. Selim devrinde verilmiş 2 tane ahidnameyi neşre ilave etmişti.t. 
Venedik Devlet Arşivi'nden başka Top~apı Sarayı Müzesi Arşivi ve 
Paris'deki Bibliotheque National'de bulunan 83 numaralı codex'deki 
bir dizi vesikayı ilim alemine tanıtmakia üZerine düŞen vaiifeyi ta
mamlamıştır. Fakat mesele ·henüz bitmiş değildir. Gökbilgin'in yap
tığı neşriyatın birinci kısmı bittikten sonra düşüncelerimizi açı.kla
mıştık1. İkinci kısmın basımı sırasında, başka meseleler için Anka
ra'da bulunan hacarn ile görüşmelerimizi ilerletmiştik. Benden neş

rin bitiminden sonra . geniş bir tenk;itten geçirinemi istemişti. Araya 
giren vatani görev ve onu takip eden mecburi akademik çalışma
Jar beni bu çabadan uzaklaştırdı: Fakat eksikleri tamamlama arzum
dan biç bir zaman uzaklaşmadım. 1976 yılmda çok kısa süren bir 
Roma yolculuğundan i""Stifade ederek Venedik Devle~ Arşivi'ne yap
tığım ziyaret sırasında, II. Bayezid tarafından verilmiş 1502 tarihli 
ahidnameyi aramış ve uzun zamandan beri yerinde bulunmayan bu 
vesika üzerinde aym yıl toplanan 8. Türk Tarih Kongresine bir teb~ 
liğ sunmuştum. Fakat bu satl!.Iann ya,zıldığı sıralar~a [Kçı.sım 1981] 

ı Stu<li Veneziani XII (1970) S. 665-671. Diğer müspet çalııımaları.nı ve 
J;ıibliografyasım, Türk Tari,W. Kurumu Belleten'i için hazırlayıp . sundum. 
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neşri bir yana, ·daha ilk provalarını bile görmek mümkün olmadı. 
Bu gecikmeyi, Vened.ik Devlet Arşivi'ndeki türkçe vesikaların tuhaf 
kaderine bağlıyorum. Diğer iki makalemde bu vesikaların nasıl bir 
acaib talihsizlik içinde bulunduğuna değindiğim için2 bir kere daha 
tekrar etmiyorum. Fakat Hacamın neşrinin tamamlanması ve düzel
tilmesi konusu ancak Belgeler Dergisi'nde mü.mklin olabilecekken, 
bu derginin de bir 11eşi;r biınalımına girmesindeki tes§.düfü bilmem 
nereye bağlamalıyız? 1981 ,yılında toplanan 9. Türk Tarih Kongre
sine, Tayyib Gökbilgin'in göremediği Kanfı.ni devri türkçe vesikalar 
üzerinde bir tebliğ sundum. Bittiğini, diğeri ile birlikte görmek ümi
dindeyim. 

Bu makalemizde hacamın neşrettiği 1521 tarihli ahidn§.me üze
rinde durmak istedik. Nedettse otantik bir .metin değilde slıret üze
rinde duran hocam, diğer metinler hakkında bilgi vermemektedir. 
Biz bu vesikayı 1967-68 yılındaki ~alışmalarımız sırasında ilgili ar
şivde görüp bir de fotokopisini yaptırtmıştık. Gerek yazı güzelliği 
gerek düzeni hakkında çok çarpıct bir his verdiği yanında, sonraki 
anlaşmalara bir yön veren vesika niteliğindedir. Bu arada Gökbil
gin'in neşrettiği vesika her ne kadar resmi bir nitelikte olup, Ve
nedik temsilcileri tarafından kendi çıkarları için kullanılmakla be
raber, bazı dil özellikleri bulunan bu esas metni sunmak ve farklı
lıkları göstermek için bir kere daha eğilmeyi ve ilgili bazı açıkla
maları yapmayı yerinde gördük. 

Bu vesika Gökbilgin neşrinin ikinci kısmındadır3 • Nedense kod
laması da yanlıştır•. 1980 yılında yaptığım çalı§malar sırasında kod 
nl;liDarası üzerine bir kez daha eğildim: BUSTA V, Fasc. 2, pezzi 3. 
Aynı kutu (busta) içinde Fasc. 3 pezzi 3 diye kayıtlı vesika hocam 
tarafından neşredil.miştir. Galata kadısı Musa tarafından verilen 
tasdikti slıret bu asrın başında L. Boneili tarafından varlığına işa-

2 Alesslo Bombaci için yazdı~ ne~olojide: B elleten XLIV /173 (Ocak 
1980) S. 179-192. Bk. S. 184-186. Gene müteveffa profesör hAtırası için Napoll 
'Onlversitesl'nin Ile§redec~Oi anma kltabmdald, Balyos Ar~lvi hakkındaki ma
kalemiz. 

S Belgeler V-VITI/9-12 {1972) S. 1-151. 
4 Go"kbUgin 'Busta• nınnaralarmı verirken Ilk koyduiu rakamlar yanlı~

tır . .Parantez içinde . bulunan rakamlar doÇudur. Buradaki 'Busta• ·'tabiri, bir 
tarih v~aya . konu. ııı.rası .. ol,madan .vesikalaiJll konduiu kutudur. 
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ret ediımiştir5• 'Bu vesikanın diğer bii' sureti BUSTA XIV, Fasc. 2; 
pezzi 3 diye kayıtlıdır. Arkasında bulunan bir notta6, 30 Temmuz 
1540 günü !stanbu1'a gönderildiği anlaŞılıyor. 1537-1539 tarihli Türk
Venedik harbine bir son ·veren 1540 tarihli anlaşmanın ha;ırlaruİıa
sında bir temel vesika rolü oynamıştır. Böylece inceleme konumuz 
olan ahidnamenin sonrakine emsal olduğu da meydana çıkıyor. Ger
çi 1540 anlaşması çok değişik şartlar altında hazırlanmıştır. Bıi. ara
da en çok inceleme konusu oldu~u da belirtmeliyiz7

• 

Metni neşrederken ilmi bir çevriyazı (transkriP.s~yon) _uygula
maktan çekindik. Arap harflt:ıriyle yapılacak diplomatik bir. neşir 
okumayı daha da z.orlaştıracaktı. 4Dcak bazı uzatma· işaretl~ri ile 
ayrınilara sıras.ında yer verdim. 

1968 yılındaki çalışmalarım sırasınqa V~nedik Devlet Arşivi'n
deki otantik tercümeler üzerinde de durdu~. Çqk ehell).miyet ,.veri
len bu metni? m?htelif çevirilerini gördüm. En güvenilir iki tanesı 
şunlardır: «Miscellanea di .Atti Diversi» serisinde B. 13~ de kayıtlı. 

1521 [M D)CXI] Die XI Xbris 
Capitula Pacis cum Sultanu Sulimanu concluso tra nobile 
virum Marcu Miniu Oratorem 

diye kayıtlı ve 30 maddeye ayrılmış nüshadır. Bunu «Commemorial·i» 
seris~de8 XX numaralı defterin 161v-163v sayfaları arasındaki nüs
h.a ile karşılaştırmıştım. Daha önce F. Belin ve L. Boneili farafın
dan yapılan ahidname neşirlerinde maddeler ve ana bölümler gös-· 
terilmişti. Bizim için henüz yab~cı. olan· bu metodu Şim~lik kul-

5 Luigi Bonelll, «n trattato turco-veneto del 151,0», Centeııario della nas
cita di Mfclıele Amari, c. 2, Palermo 1910, s. 363. 

6 Bu arşivdeki TUrkçe vesikalarm arka taraflarmda çok kere i§aret ve 
notlar bulunmakta~ . . Otantikllğlni . belirleyen mühUr .. ve pençelerden başka, 
hangi dalrelere aktarıldı~, geliş tarihlerini belirttiği için, ~ edilmiyecek 
kayıtlardır. . . 

7 A. Bombaci, «Ancora süı trattato turco-veneto del ~ Ottobre 151,0'fl, · 
Rivista degli Studi Orientaii XX (-1943) · S. 373-381. . · 

8 Venedik Senatosuna gelen mektup ve yazüarın tercümelerini.o. kaydedil- . 
diği defterlerdir. Eslü ar§iv -~üdürlerinden R. Predelli ' taratmdan sekiz crrt:ha
linde öz~t ne§ri yapılmıştu::. TUrk tarihine ait bir çok vesikanın tercümeleri bu 
ciltlerde bulunmaktadır. 
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lanmadım. İlerde bir corpus halinde elimize alma fırsatı bulursak 
diğer ahidnamelerle ~adde madde karşılaştırma ümidindeyiz. Bu
rada metni verirken lüzfu:nlu gördüğümüz bazı dipnotlarla, Gökbil
gin nüshası arasındaki küçük farklılıklar üzerinde durdum. Tek 
üzerinde duracağım tarihi husus, Kanfull Sultan Süleyman'ın Ak
deniz'de ve Ege Denizi'nde Venedik ile bir sulh politikası yürütüp, 
tasarladığı Rodos seferi için bir rakip çı,karmama davranışıdır. Ak
dt:niz limanlarmda mühim rol oynamağa başlayan Türk gemilerine 
garanti_ sağlanmış, «yelken idirme» tutumu ile [satır XVI ve XVTI] 
deniz hukuku prensiplerinin ihmal edilmediği görülüyor. Venedik 
Devlet .Arşivi'ndeki diğer iki silret o sıralarda gelen elçi Marco 
Minio9 tarafından yaptırılmıştır. Aslı devlet arşivinde saklanırken 
bir siıreti balyos arşivinde durması diğeri de Suriye ve Mısır kon
soloslarinın istifadesi için yaptırılm.ışb,_r. 

Marco Minio, Venedik Cumhuriyeti'nin varlığı günümüzde bile 
devam eden mümtaz ailelerindendirıo. Çok mühim mevkilere geti
rilen bu zatın faaliyetleri için bol vesika bulunmaktadır. Türk ta
rihi bakım.ınqan ehemmiyeti iki kere (ikincisi 1527 yılında) geldiği 
İstanbul'da .elçilikn vazifesinden_ sonra kaleme aldığı reZazione (se
faretname)nin çok kıymetli oluşudur. Bu vesikayı özetleyip eseri
ne alan M. Sanuto, okudukları arasında en güzel ve değeriisi olarak 
zikreder [I Diarii C. 33, S. 314-316]. 

Bu reZazione geçen asırda iki defa neşredildi. Venedik şehrine 
büyük bir aşkla bağla~an, burada kaldığı süre zarfında pek çok 
malzeme toplayan ve de neşriyat yapan Rawdon Brown, bu vesi
kanın bir nüshasını elde etmiş ve gene aynı şehre hediye etmiştir. 
Şimdi adı geçen şehrin kitaplığında [Biblioteca del Museo Civico 
Correr] bulunan bu yazma Oicogna 2482 numaralı bir demet vesika 

9 Bu elçinin ismi Hammer'in Osm,anlı Tarihi'nde Marco Merruno olarak 
geçmiş (Devlet-i Osmaniye Tarihi c. 5 S. io, not S . 276 n. 12) ve sonradan hep 
böyle kayıt edilmiı1t1r. Şimdi bu hat!nın tekrar edilmemesi ümid edilir. 

10 A. Zorzi, Una cittcı, una rep~bblica, un impero. Venezia 697-119'1, 
M;Uımo 1980, S. 261. 

ll Elçi, daimi temsilci bailo (balyos) dan ayrı olarak, fevkalade selAb.l
yetlerle gelen ve aradaki meseleleri çözUmleyen, padi§ahların tahta çıkı§ını teb
rlk için gelen temsilellere denirdi. 
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arasında12 14. sıı:ada bulunmaktadır. ·1Ik ıieşri E. Cicogna'nın önsö
zü ile neşredilmiştir : 

ReZazione di Oostantinopoli di Messer Maroo Minio~ Patryzio 
Veneto. Anno MDXXII. Venezia (Venedik), 1845. 

Aynı yıllarda Floransa (Firenze) şelı!inde E. Alberi tarafın
dan Venedik'li temsilcilerin raporlarmm_:neşy;i yapılmaktaydı. Tür
kiye'ye ayrılan 3. serinin son cildinde bu relazione bir defa daha 
araştıncıların istifadesine sunuldu13

• • 

İstanbul'daki geçici elçiliğini bitirdikten sonra, esas -görev yeri 
olan Girit adasından yolladİğı bu relazione~ Minio'ya haklı bir şöh
ret sağladı. Kendisi olmadığı halde, gelenek uyarınca ~enato'tla 
okundu. Mutad girişten sonra Osma:nıı Padişahıpın mali glicti, ·J;ıak
kında bilgi bul~aktadır. 3 milyon altın tutan gelirin büyük bir 
kısmı Haraç'dan sağlanmaktadır. Hayyan, maden, tuzla ve gümrük 
vergileri de yüksektir. Sayıları lO.OOO'ni bulan Yeniçerilere, üç ay
da bir 95 bin altın ödenmektedir; 10.000 kadar da Sipahi bulUnmak~ 
tadır. Üç sarayı bulunan Sultan, buralarda 200 kadar çocuk yetiş~ 
tirmektedir. Silah taliıp.i yanında kültür eğitimi de yapan bu çocuk
larm yaşları 18· ile 20 arasmd13:dır. Ülkesinin her yaİıinda kendisitı.ı:ı 
bağlı at~ar bulunur. Bu Sultan'a gösterilen itaati tarif etmeğe im: 
kan yoktur. İstanbul'a vardığım gün Silahdar Başı'yı idam ettirdi. 
Kapısından yolladığı Çavuş, emri tebliğ ettiği zaman, en ufak bir 
direnme olmadı. Yalnız ölümüne ağladılar. İstanbul ve "Gelibolu'da 
bulunan tersanelerde 100 büyük, 92 de ince g~mi inşa edilmekte 
idi. İstanbul tersanesinin etrafı duvarla çevrili değildi. ·Elçi, yapılan 
her şeyi gözüyle görebiliyordu. Gelibolu'daki tersane sürekli · geniş
letiliyordu. 

Belgrad seferini hıristiyan §.leme karşı büyük bir haz:ırlığın ön
cüsü olarak gören Minio, yaptığı görüşmelerde hedefin Macaristan 
old:uğunu anlamışt_ı. Türkler ~apalık h~kkında ~ilgiler istemişlerdi. 

· · 12 Raeeolta di Antiebi Docwnenti di Alleanza, Paci, Tregue, Armistizl . • 
trattati tra la Serenisslma Republiea di Venezia et altrl potentati in Europa. 

13 E. Alberi, Le relazioni degZi ambasciatori vetıeti aı Senato durante u 
secolo .. decimos~~ . edite de iı.A. Sede IIİ- v. m, Firenze (Floransa) 1855 
s. 69-9i. Torlno'dakİ Bottega· d'EraSmo yayınevi Venedik temsilellerinin r·apor
la:ruun tıpkıbasumna girişmi§tir. Şimdiye kadar İngiltere, Fransa, Alınanya • ül
keleri.ninkiılİ ne§~eden yayınevi, · 1982 Yılı içertslnde TUrldye (Al beri de ·Turchia· 
tabirini kullannuştır)'ye alt 2 eilt ne§retmeyi planlanu§tır. 
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. Yaptığı ~arıfe göre, Sultan 29 yaşındadır. Zayıf görünüşlüdür. 
Elini öptüğü zaman, Sultan solgundu ve esmer göi'ünüşlüydü. Göz
ler~ çukurd~. Oı:ı.un için bir gö~ge düşüyordu. Kısa süre önce Sul
tanın üç çocuğu ölmüş; Hayatta tek bir erk~k çocuğu, o dş. bir ya~ 
~mda, vardı. · 

Vezirlerden anlattığı Piri, Mustafa, Ferhat ve Kasım Paşa'lar
dır. Deniz korsanlarmdan gelen haberlere göre, bazı · meseleler de 
görüşülmeğe başlandı. 

· Barış görüşmesini Ali Bey adlı dragoman (tercüman) yürüt
müştü.İ-14: Trabli.ıslu korsanların elde ettiği esirler büyük meseleler 
yaratmıştı. ·Bu çözümlenilikten sonranaraç konusuna eğil~ler. Kıb
rıs için ödenenden başka Sultan Mehmed'e her yıl ödenmesi söz ve
rilen para konusu ortaya atıldı. Fakat ustalıklı bir biçimde bu konu 
geçiştirildi. Karşılık olarak, hıristiyan alemi ve İtalya için Suitan'a 
bilgi verilecekti. Fakat elçi böyle bir şeye girişmeyeceğini Doge'ye 
vaad edip, Kıbrıs için harnem önceki ·ahidnamede yer aldığını bil
dirir: Bu arada Venedik gemilerinin İstanbul'dan başka yalnız Geli
bolu'da ·aranması konusunda Mi,nio ısrar etmiştir. Venediklilerin 
dava sırasında muhakkak tercüman bulundurması, hıristiyan şahid
Iere inanılması, esirlerden müslümanlığı kabul etmiyenlerin iadesine · 
çok uğramıştır. Yapılan ahidname için iki tane daha sfıret çıkarttır
mıştır. Biri Balyas'da kalacak, diğeri İskenderiye'ye yollanacak Ay
rıca Gelibolu'daki vis-konosolosun eline verilmek üzere, Venedik ge
milerinin yalnız İstanbul'da araiıacağına dair belge de alındı. 

Anabolu'nun sınırlarını çizmelt için Piri Paşa ile anlaştı. Kar
şılığı 40 duca altmıdır. Yaptığı masrafları, İstanbul'daki tüccarlar
dan toplayan Mi.iı.io, Girit adasına döndükten sonra onların parasını 
yolladığını haber verir. 

Elçi, Sultan'dan iki tane altın işlemeli elbise hediye almış. Mas
raflaı:ı için kendisine q.OQO ·akçe verilmiş. Sonraçlan kendisipin Gi-

14 .'Tercüman All Bey, n. Bayezici ve L Selim zamanında Venedik. şehrin
de Üikesiııl temsil eden bir kişi idi. Çok iyi yabancı dil bilen Ali Bey, Siı.n 
1tfarco. meydanındaki . kuleyi Zi:Yaretf sirasında çok ·soru ' sorduğu içiıı, bu kule 
yabancılara ·~~patılınıştır.' Faaliyeti inceleninesi gereken bir kİşidir. 
.. •. • • •. . - . • f 
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rit'e :p.asil yolculuk ·ettiği ve İstanbUl'daki sekreteri hakkında bilgi 
verir. Bu reZazione 8 Nisan 1522 günü Senato'da okundu16

• 

Minio'niın bu giriş4ı:ü, 1537 · yılına kadar devam edece~ suJJ:ı 
"döneminin bir halkasıdır. Deniz · meselelerini bir çözüme götürme ya
nında, ticaretin belirli esaslar içinde yapılmasını ve iki taraf idare
cilerinin birbirlerine hangi esaslar içinde davranacakları ana hat
ları ile birlikte ortaya konmuştur. Bu ahidnamede sınır sorunlarına 
bir yer verilmemiştir. Mora Yarımadasında, Venedik Cumhuriyeti 
için çok önemli sayılan Anabolu limanı şehri için özel bir kayıt bu
lunmakla birlikte, Moıiemvasia (Türk kaynaklarında Menekşe) hak
kında bir Jbare bulunmamaktadır: .Anabolu sınırı için titizlik gösfe
rilip, 1540 anlaşmasına dek elde· t:utuJ.aJ;ıilmiş ise de, bu anlaşma so~ 
nunda Osma.nıi devletine bırakılmıştır. Bununla birlikte, bu iki şeh
rin uzun bir süre, bulundukları bölge özelliğinden dolaYı, belirli bir 
imtiyaza sahip olduğuna işaret edelim16• . 

Böyle düzenli bir yol tutan 1521 . tarihli andıaşmanın metnine 
geçebiliriz. 66 satırı bulunan bu vesikanın genişliği 33,7 cm. dir. 

«Da'vet (irivocatio) 
Hüve'l Ganiyü'l-mugni'l-mu'in». 

Tuğra yaldızlı ve içi süslüdür; 
«Sultan Süleyman Şah bin Sultan Selim Şah el-muzaffer daima». 

[I] Nişan-ı şerif-i aliş!n-ı sultam ve tuğray-ı garray-ı kiti-sitan-ı 
hakani nüffize bi'l-avni'r·-rabbani ve'l-menu's-subhaıii hükmi oldurk~ 
[II] şimdiki halde ben ki sultanü's-selatin burhanü'l-havakin Sultan 
Süleyman Şah _bin Sultan Selim Şahım haliya Venedik doju ~lan .An
ton Griman17 südde-i azamet-penah ve 'atabe-i aliyye-i eelalet [ID] . . 

15 nk defa düzenli bir §ekilde devlet kayıtlarına geçen reıazione budur. 
Bk. Rela~ioni degZi ambasciatori veneti aı Benatoı ~· 1 1976, Roma-Bari. Angelo 
Ventura tarafından yazılan önsöz S. XCm ve C. 

16 Ba§bakanlık . ..1\.r§ivi, Mallyeden. Müdevver 6004 no.lu · defterin 121. say
fasmda Kanüni Süleyman tarafından verilen mukarrername'nin. Evail-i Şaban 
1034 tarihinde tecdidi yapılırken, Murad, Mehmed ve. Ahmed zamanlarında da 
tecdid edildiği .an.laı?ılıyor. : Bk; n. · 27 . 

. 17 Antonio Grimani. 6 Te.mmuz .1521-7 Mayıs · 1523 tarihleri arasında Ve
nedik Devlet Baş~am (Doge) .id.t·· A. Zprzl, ayni. eser, S. 259. 
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destgah.ıma yarar ve mu'temed adamlarmdan Marko Miniyo'yu el
çiliğe gönderüb arz-ı ihl~s ve muhabbet ve i'lam-ı ihtisas ve meved
det idüb merhfım babam tabe-sera.hu ile olan dostluk ve muhabbet 
(IVJ mucebince benümle ·dahi dostluk olmasın babında tecdid-i ahd 
olunmasm taleb itdü)rleri ecilden ben dahi anlarınla dostluğu. ve 
ahdi kablll idüb işbu ahiqname yazılduğı güne gelince öteden [V] 
ve berüden cüz'i ve killif vaki' ohi.n kazaya depredilmemek üzere 
kavl olunub bu günden dostluk mukarrer· olub bu ahidnamei virüb 
eyman-ı mugallaza ile yemin iderümki yeri ve göğii [VI] yaradan 
perverdigir hakkiçün mezkfır Venedik doju Anton Griman'la ve sa
yir beğleriyle ve anlann adamlarıyla ve anlara müte'allik olan yer
lerin ve vilayetlerin halkı ile ve kal'aları [VII] ve burgazlarıyla18 
ve ademieriyle fi'l-cümle Aya Marko'nun19 sancağm götüren kimes
neleriyle ve cemi' anlara müte'allik yerlerin ile yaşdan ve kurudan20 

ePan ellerinde olan ilieri ve ~öyleri ile şimdiye dek [VIII] ve şimdi
den sonra açılacak yerleriyle ki kendü dindaşlarmdan alalar benüm 
smurumda olmıya ve haraç-güzarım olmiya ve Nakşan adasıyla ve 
ana tabi' girü kalan adalan ile aramızda dostluk [IX] ve muhabbet 
ve barışıklık ola benüm mema.J.ik-i mahrUsemde olan sancakbeğle
rinden ve subaşılardan ve timar erenlerinden bi'l-cümle benüm hüd
dam-ı encüm-ihtiş!mımdan hiç ahad bunlarun [X] vilayetlerine ve 
kal'alarına ve burgazlarma ve adamlarına zarar ve ziyan yetişdir
miyeler eğer bana müte'allik olan kirnesnelerden bunların vilayet
lerine ve kal'alarına ve burgazlanna ve adamlarına zarar ve ziyan 
yetişdirirler ise ol [XI] zararı ve ziyanı yerine koyub dahi iden ki
mesnelerin hakkından gelem anlar dahi mütekkeffil olalar Id benüm 
iltime ve kal'alarıma ve burgazlarıma ve adamlarıma anların bağ
lerinden ve sİpahilerinden ve adamlarından [XTI] hiç ahad zarar ve 
ziyan yetişdirmiyeler eğer zarar ve ziyan yetişdirirlerse ol zaran 
ve ziyanı yerine· .koyu b dahl eden kimesnelerin haklarmdan geleler 

18 Metinde 'bergos' diye yazılmakla beraber, kullanılan lmlayı tercJh. 
ettik. 

19 Venedik şehrinin koruyucusu sayılan, İncil metinlerinden blrlnln sıihibi 
Markus. Aya, yunanca aziz anlamındadır. 

20 Denlzden ve karadan. 
21 Nakşa adası, Osmanlılara baraç ödeyen bir yer olmakla birlikte, UM 

tarihll Türk-Venedik anlaşması sonucu kaldın.lmı§tı: Momcllo Spremic, ,.ı tTibuti 
vtmezlani "eı LevantQ, St1Uli Venezia1ıi x:m (1971) S. 240, 244. 
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ve mezbf:ır beğlerin bazirgaruarmdan [XITI] ve adamlarından bi'l
cümle sefer elıli olan kirnesneleri ki Venedik adına ola benüm me
malik-i mahrU.seme. yaşdan ve kurudan kadırgalarıyla ve kökeleriyle 
ve gayrı küçük gemiyle istanbul'a ve Galata'ya ve Trabzon'a ve Ke
fe'ye [XV] ve İskenderiye-i Mısra ve sair Arabista.n,'da olan iskele
lere ve bi'l-cümle cümleten memalik-i ma.İırtı.seme müte'allik olan 
yerlere ne vakit dilerlerse Boğa~m içinden ve danndan22 geleler ve 
gideler ve benüm memalik-i malırfısemden [XV] derya yüzüne gi
den gemilerim ve kadırgalarım ve _donaı:ımalarım . ben üm olsun· renc
berin23 olsun deniz yüzünde Venedik gemilerine buluşurlar ise bir
birine dostluk idüb zarar ve ziyan etmiyeler amma anlar dahi 
[XVI] gerekdir ki anun gibi derya yüzünde ferman-ı lıümayfınum
la çıkmış hassa donanmalaruma ve kadırgalaruma ve sair derya 
yüzünde giden gemülerüme buluşduklarmda yelkenierin indirüb 
dostluklarm ve ita'at üzre olduklarm bildireler [XVII] ve eğer yel
ken indürüb dostlukların bildirdülderinden sonra zarar ve ziyan ide
cek olurlar ise eğer adem ve eğer esbab ve eğer davar ziyanıdır her 
ne ise yerine konula hemçünan anların gemileri [XVIII] ve kadır
gaları ve donanmaları dahi deniz yüzünde benüm gemülerü.me veya
hud reneber gemilerine buluşurlar ise birbirine dostlukların bildü
rüb dostluk üzre geçeler zarar. ve ziyan etmiyeler idecek ([XIX] 
olurlar ise eğer adem eğer esbab eğer davar ziyanıdır her ne ise ye
rine koyalar ve eğer ittifak düşüp harami ve levend gemisine bulu
şub ol haram! gemisi bunlara kasd idüb cenk eyliye bi-iradeti'llalıi 
te'ala [XX-] har8.m.i gemisine bunlar galib olalar 1$.-i muharebede 
ne mikdar adem helak olur ise ola amma nedenlü adamın esir idüb 
diri tutarlar ise kendiller asla katı eylemeyüb bi-kusfır sağ ve salim 
südde-i sa'adetime irsal [XXI]. idel~r ta ki muhkem haklarından 
·gelüb bir vechile siyaset etdirem ki gayrilerine mfıceb-i ibret ve na
sihat olalar ve benüm memalik-i mahrfısemden donanma gemilerim 
ki bir yana sefere gide Venedike mQ.te'allik yer olmıya Yenedik'ün 
[XXII] donanması isem kendü halinde dostluk üzre durub hareket 
itmeyüb varub kirnesne mu'avenet etmiye benüm donanmalatuma 
zarar ve ziyan. yetişmesine sebeb olmiya. ve gayri vilayetin iıarami . . : ~ 

22 Dl§ından. 

23 Tüccar. 
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barçalarına 24 ve kadırgalarma ve gayri [XXIll] gemilere tuş gel
düğü vakit Venedik kendü adalarma ve !imanlarına ve hisariarına 
sığındırmiya ve çlurgurmiyalar2' ve azık verm.iyeler ve dutmaları 
mümkin ise dutub ve ne mikdar adem dutulur ise kendiller mecal 
[XXIV] virmeyüb ve asla .meyl-ü-muhaba eylemeyüb hernan cüm
lesinin muhkem haklarmdan geline ve eğer dutmağa kadir olmaz
lar ise men' ve red ideler ve hemçünan }?en dahi adalarıma ve li
manlaruma gelen harami [XXV] kadırgaları ve barçaları ve kayık

ları sığmdırmiyam ve durgurm.iyam ve azık vermiyem dutulması 
mümkin ise mecal virmeyüb hernan muhkem haklarmdan gelem ve 
eğer dutmak mümkin [JpCVI] olmaz ise .men' ve redidem ve Ve
nedik'den bir kimeane gelüb benüro memalik-i mahrüsemde. bir ki
mesne ile satu bazar26 eylese akçasın tamam etmedin hile idüb ka
çub giderse ol kirnesne bulunur ise ki benüro bükm-i hümayfuıumla 
varub [XXVII] taleb oluna sahibine nzkı alıverile ve benüro me
malik-i mahriisemden bir kirnesne varub Venedik'de bir kimeane ile 
satu bazar idüb akçesin tamam eda itmedin kaçub geldüği sabit 
olur ise ben dahi [XXVTII] alıvirem ve memalik-i mahriısemde bir 
kirnesne bor.ç idinse veyahud bir yechile müttehem olsa dahi gıybet 
eylese anunçün bir günahsız dutulmiya Venedik beğlerine anunçün 
töhmet olunmiya meğer ki anlarun memleketlerine vara dura hem
çünan [XXIX] ben dahi öyle idem ve ballos kimi dilerlerse gönde
reler dilerse hurendesiyle gelüb mahrftse-i Kostantaniyye'de üç yıla 
karib dura tamam olmadın gide dilerse hurendesiz gele masiahat 
ne ise göre üç yıl [XXX] tamam olmadın ol gide anun yerine bir 
dahi ol vechile gele ve Venedik'den bir esir kaçub benüro memalik-i 
mahrüseme gelse müslimş.n olsa slhibin gelicek sahibine bin akça 
virile sahibi gelmeyüb [XXXI] vekil gönderir ise ol bin akça veki
line virile eğer küfrü üzerine durur ise ol esir aynı ile virile hem
çünan bizden kaçub anlara varır ise anlar dahi öyle ideler ve şöyleki 
harami kayıkları denizden ve gayrı kimeaneler [xx:xn] kurudan 

24 Barza denilen bir gemi çeşidi. H.R. Kabane ve A. Tietze, The Lingua 
Franca in the Leuant, Urbana i958, S. 98 vd. n. 80. S. Soucek, cCertain types 
of ships in Ottoman-turkish ierminologtp, Turcica VII (1975) S. 233-249. De
niz konulanna deginen en son bir araştırma, C.H. Imber, cThe navy of Süley
man the Magn.ificent», Arehivtım Ottomaııfcum VI (1980) S . 211-282. 

25 Durdurmaınak. 

26 Alış veriş. : 

~ · 
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varub Venedik'e tabi' olan adaları urub ademierin esir idüb getürüb 
Anadoluda ve Rum ilinde satalar anun g(bi esir bulundukda gereği 
gibi [xxxm] dikkat v~ ihtima.m.Ia teftiş olunuh her kimin eli,nde 
bulunursa kimden, alduğunu bulduralar şöyle ki ald~ğu kimesne le
vende mühtebi olur jse ve ol levend dahi ele girür ise vakı'a esir 
Venediğin idüğü [XXXIV] zahir olur ise ollevendin muhkem hak
kından geline ve ol esir eğer müsliman olmuş ise azad olub salıvirüle 
eğer henüz küfrü üzerine ise Venediklü'ye teslim oluna ve eğer kim
den alınduğu (XXXV] ma'lfun oil.maz ise ol esir bi-aynihi dergili-ı 
muallama getürülüb südde-i sa'adetİ..D:).de ihtimam-ı- tamıa teftiş 

oluna ol vakt dahi eğer Venediklü'nün. idüğü zahir olur ise ve müs
liman olmuş ise [XXXVI] azad _ola ve eğer henüz küfrü üzerine ise 
girü bailosa teslim oluna ve Veneqilcgemileri benüm memalik-i malı
rüseme gelürken muhalif yel çıkub ol gemi helak ider ise nedenlu 
adem [XXXVII] kurtulursa azad ola ve davaları kurtulur ise sahi
bine virile kapudan canibinden ve adam.l~mdan ve gayriden kat'an 
dahi olunmiya eğer memalik-i mahrfısemden ol tarafa bir gemi va
rırken [XXXVTII] muhalif yel çıkub ol gemi lıelak iderse nedenlü 
adem kurtulur ise anlara sahib olunmayub ve davarları kurtulur i;se 
sahibine vireler asla niza' etmiye[er ve memalik-i mahrfısemden şol 
[XXXIX] yerden ki kadırga ve kayıklaı:ı ve gayrı gemiler derya 
yüzüne çıkub gitdikleri vakit ki benüm kapudanım anlarunla bile 
olıniya mezbtır gemilerin reisieri muhkem kefiller vireler ki varub 
Venedik memleketine zarar [XL] ve ziyan yetişdir:miyeler eğer ke
fil virmedin çıkub giderler ise mücrim ve gühahkar olalar muhkem 
haklarmdan geleler eğer kefil virdükden s.onra zarar ve ziyan yetiş
dirirler ise ne zarar ve ziyan olur ise kefilleri [XLI] vireler hemçü
nan Venedik tarafından dahi derya yüzüne gemiler çıka Venedik 
kapudanı bile olm.iya re'isleri muhkem kefiller virdükden sonra me
malik-i malıruserne zara.r ve ziyan yetişdirürler ise ol olan [XLIT] 
zararı ve ziyanı kefiller vireler eğer kefllsiz . gönderirler is.e mücrim 
ve günahkar olalar muhkem haklarından geleler ve memalik-i malı- . 
rüsemden bir haraç-güzar veyahud bir aınil kaçub ·venedik'e mü
te'allik Anab.olu'ya27 ve gayri kal'alıi.ra [XLID]. ve adafara varub 

27 Bu mühlm liman §ehri için bk. N. Göyünç, «XVIII yiizyılda Türk ida
resindeki Nauplia ( .A.nabolu) ve yapıları», )sma~l Hakkı. Uzımçarşıl1. .Armağanı, 

Ankara 1976, S. 461-485, nr. n. 16. 
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anda mütemekkin itse kabUl olunmiya varan aderniınize ta'allul et
meyüb ayni ile vireler şöyle ki bir kirnesne adem öldürüb veyahud 
uğurlu.k28 idüb rızk iletse Anabolu'ya ve gayrı [XLIV) fl.dalara gitse 
ol kirnesneyi ayni ile vir~ler hemçünan bendahi eyle idem ve Vane
dildi'nün birbiri ile niza'ları olsa bailosları ayinlerince dinliye ki
mesne mani' olmiya. ve bir kirnesnenin bailosla niza'ı olsa [XLV] 
şöyle ki südde-i sa'adetim istanbul'da vaki' olsa kaziyyesi divan-ı 
a.lişanımda istima' oluna ve lakin ben sa'adetle sefer-i hümayftnda 
bulunacak olursam anun gibi bailosla vaki' olan münaza'a malırUse-i 
!stanbul [XL VI] mu.lıifazası içün konulan beğ huzftrunda kadısı 
ma'rifetiyle istima' oluna şöyle. ki Venedik bazirganlarıyla bir ki
mesnenin niza'ları vaki' olub kadıya varalar Venediklünün kendü 
tercümanları [XL VII] hazır olmayınca kadı olan da'valarm istirna' 
eylemiye ve bailos olanı aharm borcu i_çün kirnesne bunda dutub 
ödetıniye amma bailos anı Venedik beğlerine bildirecek Venedik beğ
leri [XLVDI] dahi eğlemeyüb mecidd cevabın göndereler Venedik'
den lnebahtı ve Mora'ya bir bazirgan ki gele gayrı kirnesne borcu 
içün anı dutub incitmiyeler ve Venediklü bazirganı Burusa'ya ve 
gayrı yere gitmek [XLIX] istese bailosdan icazet-name almayınca 
gitmiye eğer temerrüd idüb icazet-namesiz gitmek isterse subaşı 
bailosa muavenet idüb koyuverıniye ve Venedikden gelen gemilerün 
nejtileri2' memalik-i mahrftsemde [L] hizmete dutulm.iya nice gel
diler ise gemileriyle gideler ve Venedik'den gelüb temekkün iden 
kirnesneler ergen olsun evli_ olsun madamki gelüb gidüb reneberlik 
idüb benüm memalik-i mahrusemde [LI] temekkün idüb yerleşmiye 
andan haraç taleb olunmiya ve Venediklü'iıün ba'zı haraç-güzar ka
firler ile niza'ları olub da'va idicek Vened!klü şahidier ikamet ider
ler imiş husama olanlara bu yer kafirlerinden [Lll] gerekdir deyü 
müzayaka virüb Venediklü katirieri şehadetin kfl.blll etmezler imiş 
öyle olsa cümle kefere millet-i vahide olduğu sebebden buyurdumki 
anların eğer kefere ile münaza'ası olub ikamet-i [Im] şahide ihti
yac olur ise kefere taifesinden kangı sınıfdan ki şahid ikamet idüb 
şer'-i şerif-i nebevi muktezasmca isbat ideler kablll oluna ve Vene
<4ldü'den bir bazirgan memalik-i [LIV] mahrftsemde yolda ve izde 

28 Hırsızlık. 

~9 Yunanca 'nautis'den gelme, gemlcl anlamındadır. Lfngutı Fraııca. 

s. 546 n. 817. 
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veya köyde basılub nzkı alınsa veyahud basıldıkda bazirgan debe
lenmiş olsa ya gaib olşa varisi veyahud vekili gelür ise şer'ile görü
lüb hak yerine vara [LV] ve V~nediklü'deri bir bazirgan veya .bir 
kirnesne memalik-i mahrıisemP.e gelüb ticaret üzere veya kendü ha
linde yürürken ittifak vefat eylese anun . metrU.katına be~ü'l-millci 
karışmayub ballosuna teslim oluna [LVI] ve Mağdb müslimanların
dan ve gayri s!yir yerlerin bazirg3.nları ki benüm memaiik-i mah
rfısemde bey' ve şira ~ylemek içün yaşdan ve kurudan gelmelü oh
cak ki Venedik hükm itdüğü y~rlere uğruya [LVII] adetleri ve ka
nUnları üzere meta'larının rüsümların aldıkdan. sonra m!ni' olmiya
lar zarar ve ziyan yetişdirmiyeler mema.Iik-i mahrfısemde nice di
lerler ise geleler ve gideler ve Körfozdan30 yukaru boğazda yürüyen 
[LVIll] gemiler Venedik olsun ve g~yrı olsun ki Ve:ııedike ticarete 
varalar ve geleler bizden kirnesne aniara mani' olm.iya ve zarar ve 
pyan yetişdirmeye meğer ki yaramazlık etmiş olalar ve bir Vene
dik gemisi [LIX] adet üzre · istanbul'da aranub gitdikden sonra ki 
kanfı.n-ı kadim üzre bir dahi bpğaz hisariarı <;inüne. vardıkda aranuh 
andan sonra gitrneğe icazet vlı:ilür haliya kantın-ı [LX] kadime 
muhalif Gelibolu'da dahi aranur imiş min-ba'd Gelibolu'da araml
mayub adet-i kadime muktezasınca girü hernan boğaz hisariarı 

önünde aranuh gide ve Zakine adası3ı ki her yıl anınçün [LXI] hı
zane-i !mireme beşyüz filori verilürdü yine ol beşyüz filori bi-tamami
hi her yıl virüb hızane-i a.mireme teslim ideler ve Kıbnz haracı32 

30 Ko;fu adası. Dilimize körfez §eklİnde de geçml§tir. Venedlk Cumhuri
yeti, Korfu'nun kuzeyinde kalan losmı ke.ndi tabü körfezi (Golfo) saydığı içln, 
Adriyatik Denizi'nde yabancı gemi bulundurtmamag"a azami .dikkat gösterm1§
tir. Venedik Cumhuriyeti-Avusturya Krallığı-Osmanlı Devleti arasında bu me
sele )lakkında _Türk vesikala).'lDl!;l ne§ri gecikmi§tit. 1503 yılında İnebahtı ve 
Aya Mavra ele geçirilip Karlı-lll Sancağı kurulunca, gizli bir Türk politikası 
bu tarafa yöneti.lınl§tlr. 17. a.Sırda Venedikll dln adamı Paolo Sarpi, Adriyatik 
konusu W:erinde epey çah§tırılmı§tı: bk. G. Cozzi, Paolo Sarpi tra Veııezi!L e 
ı•Europa, Torino 1979. . 

31 Zenta adası. Bu ada Için 1484. tarihinden sonra, Venedik Cumhuriyeti 
yılqa 500 d~ca tutarında haraç ödemeg-e ba§ladı. M. Spremic, G:?/ııı ·makale, 
s. · 241. Bu miktar 1573 yılında 1500 altına çıkanldı ve '1699 tarlhll Karlofça 
An9Ja§masına kadar muntazam ödendi. . · 

32 Kıbrı;> adası için her yıl Mısır'daki Memluk Sultanıarına 8000 duca 
tutannda para ve h-ediye .veren Venedik Cumhuriyeti, 1517 yılında Mısır'ın Os
manlı idAresine katılmasından sonra ,bu parayı 1570. yılına kadar Osmanlı ha-
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dahi her yıl şu.bfı.r-ı rümiyeden [LXII] getirülüb bi-lrusfır hızane-i 
amirerne teslim oluna kat'an taballüf olunmiya bu zikr olunan ahd 
üzere anlarunla dostluğu kabUl eyleyüb eyman-ı mugallaza ile ye
min eylerim ki [LXDI] yeri ve· göğü yaradan perverdigir bakkiçün 
madam ki anlar ahdi v.e dostluğu ri'ayet idüb abde muhalif nesne 
sadır olmiya benden dahi l:ıilaf-ı abd nesne vaki' olmiya şöyle bile: 
ler [LXIV] işbu abidname bizüm ulu peygamberimiz bazret-i risa
letin 'aleybi afdalü's-salavat ve ekmelü't-tabiyyat taribinden dokuz
yüz yirmisekizinci yılın muharrem ayının onyedinci günü [LXV] v~ 
bazret-i İsa'nın 'aleybi's-selam taribinden binbeşyüzyirmibirinci yı
lın dikevris ayının gurresinde da.rü's-saltanati'l-'aliyyem malırUse-i 
Kostantaniyye'de yazıldı ki devam-ı devletim [LXVI] ve izdiyad-ı 
şevketim mü'eyyed ve müsta.h:kem ola bi'n-nebi ve a.Iihi ve sabahibi 
ecma'in et-tayyibin et-ta.hirin.:. 

Elimizdeki andlaşma metni burada sona ermektedir. Filolojik 
bir karşılaştırma yapmak burada gereksizdir. Metni kendine göre 
istinsab eden kadı [veya kati bi] anlayışına göre bazı özellikler kat
mıştır. Tarih bakımından anlam değiştiren özellikler arasında : 

1 - Gökbilgin S. 43 satır 25 de cbuluşurlar ise» den sonra, bi
zim metnimizde [satır XVIII] «birbirine dostlukların bildürüb» cüm
lesi bulunmaktadır. 

2 - S. 46 S. 18 de «Şubfı.r-ı riımiyeden» ibaresinden sonra eli
mizdeki metinde [satır LXII] «getirilüb bi-kusür hızane-i amirerne 
teslim oluna» kaydı vardır. 

Buradaki rumi aylar deyimine bir not koymamakla beraber, yaz 
ayları içinde olabileceğini ileri süiüyoruz. M. Spremiç, bahsettiğimiz 
inakalesinde ilk haraçıarın Temmtiz ve Ağustos ayında ödendiğini 
belirtmiştir [S. 241] . 

Dk satırlar ile son satırlar arasındaki fark da çok dikkati çe
ken husfıslardan birisidir. İstinsah sırasında kısaltılmış ve atlanmış

tır. Bununla beraber otantikliğine herhangi bir balel getirmemek
tedir. tki taraf arasındaki ~ünasebetlerde güvenilir bir vesika hü
viyetini asırlarca kohmıuştur. 

Bu ahidn8.menin uygQ.la?mş.sı amacı ile sonradan Gelibolu ka: 
dısına hitaben bir ferman daha elde edil.miştir. Venedik Cumhuriye~ . . 
zinesine ödedi. Beıgeler, aym sayıda S. 50-54 arasındaki 923=1517 tatlhll ahid· 
name, S. 53 deki 24-27. sabrlar . arasıpdaki ib!re. 
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tine bağlı tüccarlar ve bunlarıri bindikleri gemilerin Gelibolu'da 
aranılmaması hususu maddeler arş.sına konmakla beraber, burada 
bulunan Türk yöneticilerin buna uymadıkları ve:devamli olarak v~r: 
gi istedikleri anlaşılıyor. En eski vesikalardan birisi de bu konuyti 
kapsar. Bu vesika: da bugün Veneclik Devlet Arşivi'nde, İstanbul 
Balyosluğu Arşivinde bulunmaktadır. Gelibolu vis-konsolosluğu ar
şivinde yıllarca muhafaza edildiği anlaşılan bu vesikanın sonradan 
yapılan bir sUreti bugüİı Paris'de bulunmaktaqır .. İki kere neşredilen 
bu vesikanın da aslına değinmek istedik. Veneclik'de bulunduğu sı
ralarda bu vesika üzerine eğilmeyen Gö~bilgin, sUretini neşretmiş~ 

tir (V. 175 S. 103 vd) . İki mühim satırın atlandığı bu vesikanın da 
yıllar önce bir fotokopisini yaptırtmıştım. Asırlarm yıprantısını be
raber taşıyan: bu vesika, <<.A.rcP..ivio B::ı,ilo a Coı;ıstantinopoli» serisin
de 310 numaralı kalın bir dosyanın için-de bulunmaktadır. 25 X 57,5 
cm ebadındadır. Arkasında 'yazıldı 933' ibaresi verilen ~arihe uyguri 
değildir. Bununla beraber otantikliğine şüphe bırakmamaktadır: 

Devrinin yazı ve imla özelliklerini en güzel aksettiren bu vesikanın 
aslını burada neşrediyorum. 

,· 

[I] AkZ.a k:uZatü'l-müslimin ula' vülatü'l-muvahhidin ma'denü'l
fa.Zail ve'l-yakin mevlana Gelibolu kaZısı zide fa:Zluhu tevki'-i refi'-i 
hümaytın vasıl olıcak ma'lUnı ola ki haliya Veneclik canibinden süd
de-i sa'adetimde olan Ballos dergah-ı sa'a9et-penahıma arz eyledi ki 
[II] Veı;ıedik bazirganlarından ba'zı kimesnele~ o~ canibe vardukta 
bi-vech dahi ü ta'addi olunuh ve gemilerine ta'arruz olunuh ve dutu
lan Venedik esirlerine dahi mam' olurlar imiş imdi Venediklü'ye ve
rilen ahidname-i şerlfi.mde [ill] kayd olunmuşdur ki benüm mema
lik-i mahrfısemde olan Sancakbegleri canibinden ve Subaşılardan ve 
Tiınar erenlerinden bi'l-cümle benüm hüddam-ı encüm-ilitişamrmd~ 

hiç a_had buniarun vilayetleririe ve kal'al;u-ına ve ademlt~rine [IV] 
zarar ve ziyan yetişdirmiyeler yetüş.dürler ise yerine ·koyub dahl iden 
ki.mesnelerin haklarından geline ve mezbtır begleriİI. bazirgaruarın
dan' ve ademierinden fi'l-cüml~ :seferi ehli olan 'kimesneleri ki ·[V] 
Venedik adına: ola beiıüm memalik-i mahrfı.seinde yaŞdan ve · kuru: 
dan ka,dırga ile. ve köke ile ve gayri küçük. gemiler 'ile İstanbul'a .. ve 
Galata'ya ve Trabzon'a ve Kefe'ye ve İskenderiye-i Mısra ve sa'ir 
(y;c] Arabistan~da olan iskelelere ve bi'l-ci.Wıfe memalik-i ~mahrU.
semde ·olan yerlere geleler gidel~r ve Venedikden ~ir kirnesne gelüb 

Tarih En..stit·ü.sü Dergisi - F. 26 
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benüm memalik-i mahriısemde biır kimesne ile satti hazar itse akça
sın [VII] tamam eda .itmeden hi yle idüb kaçub gider ise ol kirnesne 
bulunur ise ki benüm hükm-i hümayfuıumla varub taleb oluna sahi
bine rızkı alıverile ve benüm memalik-i mahriısemden bir kimesne 
Venediğe [Vlll] yarub bir kirnesne ile satu hazar idüb akçasıi:ı dahi 
tama~ eda itmeden kaçub geldügi sabit olur ise alıverile ve mema
lik-i mahriısemde borc edinse veyahud bir vechile müttehem olsa 
dahi [IX] gıybet eyliye anun içün bir günahsuz kirnesne dutulmiya 
Venedik beglerine anun içün töhmet olunmiya meğer ki anlar.un 
memleketlerine var~ dura ve şöyle ki harami kayıkları denizden 
gayrı ve kirnesne kurudan [X] varub Venediğe tabi' olan adaları 
unip adamlarıı:ı esir idüb götürüb Anadolu'da ve Rum-ili'nde sata
lar ve anun gibi esirler bulundukta gereği gibi dikkat v~ ihtimam 
ile teftiş olunur her kimin [XI] elin~e bulunur ise kimden alduğun 
bulduruh şöyle ki alduğı kirnesne leven~e mühtehl olur ise ve ol le
vend ele girüb esir Venediklü idüğü zahir olurlar ise levendin muh
kem hakkından geline [XII] ve ol esir müsliman olmuş ise. aza.d olu b 
salıverile ve eger henüz küfrü üzere ise Venediklü'ye teslim oluna 
ve Venedik gemileri benüm memalik-i malıruserne gelürken bir mu
halif rüzgar çıkub ol gemi [Xlll] helak ider ise ne denlu adem kur
tulur ise azad ola ve tavariarı kurtulursa sahibine viril~ Kapudan 
canibinden ve ademierinden ve gayrıdan kat'a dahi olunmiya ve me
malik-i mahrüsemden şol yerlerdir ki [XIV] kadırga ve kayıklar ve 
gayrı gemiler deryaya çıkub gitdükleri vaktin ki benüm kapud~ 
anların ile bile ola mezbur gemilerin re'isleri muhkem kefiller vire
ler ki varub Venedik memalikine zarar [XV] ve ziyan değürmiyeler 
eğer kefil virmeden giderler ise !D-Ücrim ve günahkar olalar muhkem 
haklarından geleler eğer kefil virdüklerinden som:a zarar ve ziyan 
iderler ise kefilleri vireler ve Venediklü'nün biri [XVI] birileri ile 
niza'Iarı olsa Ballosları ayinlerince dinliye ~mesne mani' olmiya ve 
şöyle ki Venediklti bazirgaruar ile bir kirnesnenin .niza'ı . vaki' olub 
kaZıya varalar Venediklü'nün kendü tercümanları [XVII] hazır ol.; 
mayınca kaZı da'vaların istima' itmiye ve Ballos alıarın borcu içün 
kirnesneyi dutub ödetıniye ve Venedik canibinden gelen _gemilerün 
neftileri33 memalik-i mahriıse;:nde hidmete dutulmiya nice geldiler 

33 Piuis ntishasında<.S)-ii ta~zında yazılc;lığı anlqüıyor. Bunun c.>):·;; 

tarzında okunmiı.sı gerekti~, esas andla§ma metninden istidlal ~dilebilir . 

. . . . 
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ise [XVIII] gemileri ile gideler Venedik'den gelüb temekkün iden 
kirnesneler evli olsun ergen olsun madam ki gelüb reneberlik idüb 
ben üm memalik-i mahrfısemde temekkün idüb yerleşmiye andan .ha
raç taleb olunıniya [XIX] ve Venedik'den ba'zı haraç-güzar katirler 
ile niza'ları olub da'va idicek Vi=mediklü ş~hidler ikaznet iderlermiş 
husama olanlar bu yer kdfirlerinden gerekdir aR,yü muzayaka virüb 
ve [XX] V enediklü kiifirlerinin şenadetler-ini ka7Yul itmezlermi§3• 

imdi cümle kefere milletün vahidetün olduğu sebebden buyurdum ki 
anlarun eger kefere ile niza'ları olub şahid iklimet idüb şer~-i şeref-i 
nebevi [XXI] mukteztisınca isbat ideler kabul oluna ve Venediklü~
den bir bdzirgan ya bir kirnesne memalik-i mahmeme gelüb tietiret 
ü.zere kendü halinde y-ürürken ittifak vefat eylese anun metrtıkatına 
[XXII] beytü'l-malci karışmayub Bailoslarına teslim oluna imdi ge
rekdir ki min-ba'd veeh-i meşrıih üzre amel idüb ahidnameye muha
lif hiç kirnesneyi Venediklü'ye dahi etdirmiy~siz [XXIII] dahi itmek 
istiyenleri men' idesiz memnfı.' olmiyanlan arz idesiz şöyle bilesiz ve 
ba'de'n-nazar bu hükmi Bailosun anda .olan ademisPG elinde ibka 
idüb alarnet-i şerife i'timad kılasız [XXIV] tahriren fi evasıt-ı 

Şa'ban sene sitte ve selasine ve tis'a-mi'e [XXV] be makam-ı Kos
tantaniyye. 

34 Altını -çizdi~ satırlar, Paris nüshasmda bul~amaktadır. Fransızca 
çevirisi özet olarak bk. Christian Villain-Gandossi, «Contribution d l'etude des 
rekıtions diplomatiqttes et commerciales entre Venise et la Porte Ottomane au • 
XVIe siecle», Siidost-Forschumgen XXVI (1967) s :. 32-35. Ayrıca, Jean Bodin 
cemiyetinin «Les Gramıes Escales» serisinde [c. 1], konu etmiş ise de, görüle
medi. 

35 Gelibolu ve İzmir'de buliman Venedlk temsilcileri, İstanbul'da bulunan 
bailo (balyos)'a bağ'lı idiler; M.B. Scarabellln, «La magistrat1.tra dei Cinqıı.e 

Savialkı Mercanzia», Mi.scelkınea di Storia Ven-Trid, Venezia (Venedik) 1926, 
c. 2 s. 82-83. 




