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XVI ASIR ORTALARINDA OSMANLI DEVLETiNiN
TUNA HAVZASI VE AKDENIZ SIYASETLERI, BUNLAR

ARASINDAKI ALAKA VE IRTIBAT, MUHTELIF
VEQHELERI'

PTof" TAYYIB GOKBiLGiN

osmanh devletinin Murad II. devrinden itibaren bir Tuna havzasr
siyaseti mevcut oldulunu kabul etmek lazrmdrr. Bu srrada imparatorlu-
gun gimal ve garp hududu Tuna'da tabii ve saglam bir srnrra ulaqmakta
idi. Tuna'nrn otesinde sarih ve kat'i emeller beslenmese bile, bu, nehir
ilzerinde mrihim stratejik noktalarrn elde bulundurulmasrna, kuwetli
rissril-harekeler temin edilmesine bilhassa ehemmiyet atfedilmekte oldu[u,
gorrihir. Fakat XV. asrrda bu siyasetin bir crizii sayrlabilecek olan voyvo-
dahklar meselesi aqalr },ukarr bir hat Eekline baflanmakla beraber, hemiz kuv-
vetli ve merkezibir Macarkrralhlrnrn mevcudiyeti, Tuna'nrn qimalinden,
orta Avrupa'ya dolru niifuz imkanrnr bahqetmemekte ve bu bolgede os-
rnanlr devletinin siyaset ve menfaatlerini tervic edecek siyasi bir teqekkril
ve heyetin varhltnr miimkrin krlmamakta idi.

Zaten, ortaEafla'n hrristiyan Avrupa'ya bir miras ve an'anesi olan
HaqL zihniyeti biitrin hayatiyetiyle yagamaktadrr ve genE Tiirkiye devleti
Avrupa siyasetinin bir uzvu olmaktan uzaktrr. o, bu devirde etrafa deh- "
qet saqmakta devam eder goninmektedir ve bu tel6kki, ancak xvl.
asrrda zail olmaya baqlar. Bu zamanda Avrupa artrk iyice anlamrqtrr ki,
osmanh devletinin baqrnda, akrncr ve ya[macr bir gtiruhun reisi delil
muntazam ve teqkilath ve devamh bir devletin hrikiimdan vardrrve bu"Bliyrik rrirk" Bizans imparatoru'nun dogrudan do!ruya bir halefidir.
Kanuni Sultan Siileyman devrinin baqrnda Belgrad'rn fethi ile devletin
"Tuna havzasr" siyaseti yeni bir mecraya girmig ve daha ileri bir merha-
leye vasrl ohnuqtur. Bunu krsa bir fasrla ile takip eden "MuhaE" ise bu
siyasette her turlti inisiyatifi tamamen BAb-r Ai'nin eline ve osmanh
devletinin emrine vermigtir" Muhaq zaferini doguran sebeb ve amiller,
bundan sonraki iE ve drg qartlar ne olursa orsun, osmanlr devleti, Tr-rna
havzasr siyasetinde ve mukdderatrnda artrk birinci mevkiye y'tikselmiq,
merkezi Avrupa ve hatta biitrin Avrupa rneselelerinde bir muvazene Llll-
suru haline gelmiqtir. cevdet Paqa'nrn ifadesi ile "saltanat-r senilyenin
o zamafl aktar-r garbiyede cari olan nr.ifuz ve satvetinin teessrisrinde"
qiiphesiz ki, ewela devrin hriktimdannrn qahsiyeti ve ytiksek kabiliyeti baq-
ta gelmektedir. Filhakika, Kanuni Sultan Sr.ileyman bu vadide seleflerin-

' 13. V. 1955 de Dil ve Tarih-Cograflya FakLiltesinde Konferans olarak verildi.



64 TAYYiB G6KBiLGIN

den daha derin bir gortiq ve anlayrq sahibi olmuq, daha briytik bir iktidar
ve iradeyi ternsil etmigtir. Fakat, bunun yanlnda, onun vezir-i dzami ib-
rahim Paqa'ntn hissesini ve rohinri de unutmamak lAzrmdrr. Ekseriya bti-
yr-ik Eapta devlet adamr istihdam etmesini bilen bu pAdiqAh' ibrahim Pa-

qa'nrn qahstnda Avrupa meselelerini seleflerine kryasla daha kompetan,
bu igleri hal ve idale etmekte daha mahir bir vezir bulmuqtur. Bu hu-

susta bir kaq vesikayr misAl olarak zikretmek yerinde olur. MeselA: 1533'-

de Avusturya ile yaprlan muahedesinden once krral trerdinand'tn baqvekili

Leonardo, ibrahim Paqa'ya bognakEa bir mektup gonderir ve ona biitrin
qark rnemleketlerinin pAdiqAht Sultau Srileyman Han'tn ulu baq veziri'

tasarrufunda olan memleketlerin ndzrn, hdkimi, kaymakamt diye hitap
ederek, onun hakktndaki gortiqtinri ve teldkkisini belirtir, devrinde umumi
olduEu anlagtlan bir hrikme igaretle enteresan bir istekte bulunur' Avus-

turya Baqvekili bu mektubun tiirkEe terctimesinde goyle diyor: "Hazret-i

dlinriztin gerqeklilrinri ve merdAneligiinti ve ululu!unu yarar ve benAm

ademlerden iqidiib dururuz mal0mumuz olmuqdur ve hazretlerintiziin ey-

fiiklerLi Alemegayi'diir ve el'endin yiice pAdiqAh hazletlerine a!tr kulluklar
ve yoldaqlrklar eylemek qAntntza gelmiqdrir ve arzvmsz budur ki haztet-t
Alinrizr"i gozrimtizle goremeyiiz ama ndm-l qerifinrizrin eyligiinri ve ulu-
lulunu iqidtib hazret-i lti:rntze muhabbet yolundan selAmlar gonderiib

dururuz bunu dahi bihjrstiz ki Rim gasdrt ve ispanya Krralr'ntn ululu-

!unu ve benim efendim olan Qeh Kiralr ikisi bile dofmuq karrndaglar

olub ve ciimle garp caniplerinrin memleketlenin dost beyleri olub ta-
sarruflarrndadtr ve ciimle gark memleketleri ve beylikleri ctimlesi hazret-i
Aliniiziin pAdiqAhr elinde olub padiqahll!rnr ediyor benr-lm biltim ve

ma'rifetim boyledir ki eger hazretlerinizle biz ikimr,iz araya ginib ctimle

memleketler-i birbiriyle barrqdurub ve iki padiqah arasrnda mr"isalaha

idecek olursak ikimiz bile cihan iqinde bir ad koruz ki dil ile vasf olun-
maz eler bu veghile pAdiqAhiar araslnda mrisalAha olmak ve birlifie
yetmek mriyesser olursa do!muq karrndaqtm biki hazret-i Alintize yalva-

rub idenim kirn pAdiqdh hazretlerinin huzur-t qerifinden bu husus iEin

mukayyed olub miisalaha olunmasr babrnda... mabeyinlerinde baflqrkhk

olub karrndaqhkda ve birlikde olalar.."

Goniliiyor ki, Avusturya Baqvekili $arl Kent'i (Kar1 V.' Charles-qu-

int) ve kardeqini Garp hrikiimdarr,pddiqahr da $ark hiikrimdarr olarak te-

lAkki etmektedir. istediEi sade iki baqvekilin bu hiikrimdarlar arastnda tavas-

sut ederek sulh ve selahr temin eylemesi ve her ikisinin de bu suretle dtin-
yaya iyi bir nAm btrakmastdtr.

ibrahim Paqa'ntn Tuna havzast siyasetini idarede haiz oldugu ytik-

sek vasrf ve salahiyetleri-ki bu hususta Gritti'yi de hesaba katmak laizrm-

drr - yine bu srralarda (Herhalde |527',de olacak) Macar krralhlrna ve Er-

del beyli!ine getirilen Zapolyai Janos'un gonderdigi ve sadrdzama "Yri-

ce pAdiqdhrn ulu veziri ve strdaqt ziyade sevgilij dostumuz" dedi[i mek-
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tubundan da anlamak mi.imkrindtir. Fakat, daha karakteristik bir vesika

bizzat $arl I(ent'in sulhu miiteakip 1534'de ibrahim Paqa'ya Cornelius
Dupplicius Schepper vasltasl ile gonderdigi mektupta serdettili mritalda
ve ifade geklidir. Bu mektubun yine ttirkEe terctimesinde imparator di-
yor ki:"Qasarrnuz ile bu banqrklrgr ibtidadan surete getirme!e siz sebeb

oldunuz ve sizir.r tedbir-i qeril ve rey-i mrinirintiz ile olub turur". E,igiden

sadrAzam hakkrnda o[rendigi malOmatr da qu suretle ifdde ediyor: "Mez-
krir elgimiz olan Cornelius hazret-i AliEanrnuzun selimli!in ve halimligin
ve fikr r"i ferAsetlerrin ve idrAk ve dirayetlerr-in ve gtiE uEraqlar r,izerine vAki

olan halkr kanrndan ne veEhile cedd ti cehd idrib gekindr"ilr"in ve akl-r qerii-

nrizrin zeyrekligrln ve pAk gonltinr-iz olub ganilik ile hrikiim ve hriktimet
eyledrigrin ve ziyade ulu maslahatlal gormele kadir oldugun ve cr,imle

halk-r Alemi esirgemek ile gonlrinLiz toptolu oldulun ve bu astl hayrr - en-

diqliEiin nihayeti olmadrfrn bir bir takrir eyledi biz dahi hoqga dinleyiib
ziyade hazlar eyledr.ik". $arl Kent'in ibrahim Pafa'dan istedili Ferdi-
nand'la akdediler.r mr-isalAhaya ispanya kirah ve imparatoru olarak kendi-
sinin de dahil edilmesidir.'Dostluk rizere yaqamak ve hastmlartmrzla eli-
mizden geldigi kadar iyi geginmek bizim qiarrmtzdtr" demektedir. Fakat
Tuna havzasrnda sulh teessijs ederken Akdeniz'de Osman.lt imparator-
lulu'nun huzur ve asayiqini ihlAl edecek vaziyetler tahaddris etmektedir:
Amiral Andrea Doria'ntn teEhiz edilerek harekete geEirilmesi, bu arada
Koron'un zabt ve tahribi bu ciimledendir. Osmanlt ordusu Avusturya'ya
karqr karada hAkim duruma gegmege muktedir olduEu halde, Akddeniz
hAkimiyeti mevzuunda, Akdeniz siyasetinde yeni tedbirler almak ve bu

sahada da inisiyatifi elde tutn-rak ihtiyacrndaclrr. iqte Cezayir Beyi meqhur

Barbaros Hayrettin'in do!rudan do!ruya devlet hizmetine altnmast,
Mukaddes Roma Cermen imparatoru'nun kuvvetli amirali karqtsrnda

tecnibeli, daha mahir bir denizciyi ikame etmesi bu zaruretin tabii bir
neticesi olmuqtur. Bu suretle de Osmanlr devletinin Tuna havzasr siyaseti,
Hasburglarrn Avrupa'da kurduklarr hegomonyanrn da saik oldulu sebebiyle,

Akdeniz sahasl ve Akdeniz siyaseti ile birinci defa olarak stkt stktya irtibat
peyda etmiqtir.

Ayaq ve Ltitfi Paqalann sadAreti devrinde vukua gelen Venedik l.rarp-

lerinin Akdeniz siyaseti ile alAkasr aqikAr oldugu gibi, bunun, dolaytsiyle

Tuna havzasr siyaseti ile de irtibat ve mt"lnasebeti mevcuttur. Bilindigi
gibi, Venedik cumhuriyeti Osmanltlarla siyasi mrinasebetler kuran, bir
kaE defa arada ihtilAflar ve uzun harpler zuhur etmesine ralmen siyasi

ve ekonomik temaslartnt iyi organize eden i1k Akdeniz hr-ikiimetlerinden
biri idi. $arkta ehemmiyetli menfaatleri vardt. Asrtn baqlartnda btitiin
qark limanlarrnrn Osmanlt devleti eline geqmesi, Mora'da bir gok kale-
lerden mahrum olmast prestijine ve ticari menfaatlerine briyr"ik bir darbe
idi ise de hayati menfaatlerini henr.iz koruyabilecek durumda idi. Bu va-

ziyeti epeyce zaman idameye muvaffak da oldu. Fakat, Barbaros'un Os-

manlr devleti, l.rizmetine gegip te bu devleti birinci derecede denizci bir
D. T. C. F. Dergisi F. 5
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imparatorluk hAline getirmesi, gimali Arap - Afiikasr'nrn stir'atle Tiirk
Afrikasr hAline gelmesi ve Akdeniz'de Venedik menfaatlerini haleldar
edebilecek ve aynr zamanda hrristiyan olmayan bir devletin sallam ve is-

tikrarlr hAli onu telAqlandrrdr; Tunus hAdiseleri, ispanya sahillerinin Bar-

baros tarafindan tahribi ve Preveze sava$l stralartnda Venedik htikiime-
tini $arl Kent ve Papalrk tarafinda cephe tutmaya, yer almaya qevketti.

Di!er taraftan gizliden gizliye Franstz Osmanlt aleyhdarr bir siyaset takip
ederek, Tuna havzasrnda Habsburglarln tasarruf ve hdkimiyetlerini istik-
balde teminat alttna alacak, Macar tahtlnl Ferdinand'a sallayacak kon-
binezonlara da igtirak etmek suretiyle (1538 Varadin anlaqmasr), Osmanlt
devletinir.r her iki saha ve istikametteki siyasetini haleldar etmek istedi.

Netice mal0mdur: Dtigman donanmastna yataklrk eden ve Venedige tabi
olan Korfo adasrna karqr bir seler yaptldl, Venedik sahilleri yalma ve tah-
rip edildi. Ege denizlerdeki bir Eok adalarl zabtolundu. Barbaros Castel-

Novo'yt ispar.ryol garnizonundan aldtktan sonra Cattaro'daki Venedik

kumandanrnr da teslime davet etti. Gerek bu Yaziyet, gerek $arl Kent'in
bu strada Fransa'ya karqt tasarladr!r yeni harp projesi Venedigin iqine

gelmiyor, istanbul'a gonderdi!i elgi ne kadar gayr-r mtisaid isteklerle karqr-

laqrrsa karqrlaqsrn azami feddkArhk mukabilinde sulh teminine gahqryordu

ki, evvelA Contarini sonra Badoero (Barbaro) vasltasiyle bunu temin etti
ve Mora'da sahip olduEu son kaleleri, Napoli di Romania ve Malvasia'-
dan baqka bir qok adalarr ve harp tazminal olarak da 300 bin drika mu-

kabilinde sulhu sattn aldt (1540).

Tu na havzasrnda Zapolyai'nin oltimriyle statr"ikonun de[iqmesi bu

seneye Taslamaktadrr. Yanoq'un olLimtiyle Macar meselesinde Tiirk hii-
krimetinin noktai nazart esash surette degiqmiqtir. PAdiqAh, Macar krral-
hlrlrrn Alman imparatorlu!u karqrsrnda, eskiden oldu!u gibi, kendi istik-
1A1ini mridafaa edebilecelini artlk rimit edemezdi. BilAkis Habusburg-
larrn Macar krralhlr ile ittihad ederek agalr Tuna'ya kadar inecekleri ve

Balkanlardaki Tr.irk topraklartna tecavt"iz edebileceklerini hesapltyordu.
Eger Osmanlr devletinin Alman irnparatorlugu ile veya onun bir qubesi

ile do[rudan dolruya komqu olmast icapediyorsa, Tr"irk hududunun aqa-

Ir Tuna'da degil Budin'in qimalinden gegmesi dalia faydah idi.

Tiirk gayelerini ve haztrltklartnt Ferdinar.rd da biliyordu. Kendisi de

Budin'i elde etmek igin briyrik hazrrlrklara giriqti. Memleketinin beka ve

mevcudiyetir.ri Budin'e sahip olmakla temin edebilecegini, hattd kendi

krrallr!rnrn mukadderattntn buna baglr oldugunu soyhiyordu. Buraya

sahip olmak igin girigilen mlisabakantn, birinci safhastnr, Ferdinand'tn
krt'alart, Br-rdin surlart alttna evveld vAsrl olmak ve qehri kuqatmak sure-

tiyle kazandrlar. Roggendorf onbir sene sonra ikinci defa teqebbtistinii
yapryordu. iqte Tuna havzast siyasetinin yeni ve mtihim bir merhalesi

bu suretle baqlamrq oldu, neticesi de 1541 ve 1543 seferleli ile kat'i qekilde

taayyrin etti.
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Bu esnada bu siyasetirr Akdeniz meselesi ve hattA Avrupa hAdiseleri

i1e yeni ihtildtlar ve mrinasebetler kazandr!r gortilmektedir. $oyle ki'
pAdiqAh, 1541 seferine - ki tarihlerimize de istabur seferi denilir - Erkarken
Sofya'dan Barbaros Hayreddineg emir gondererek Cezayir'e yardrm gcin-

derilmesini ve o havalideki tecavizii karqtlamastnr biidirmiqti. Filhakika,
imparator Ekim 1541'de Cezayir sahillerine bir ihraE yapmlg' fakat, ne-

ticede a[rr bir ma!l0biyete u[ramrqtr. Bu hareketin sebebini KAtib Qelebi,

$arl Kent'in Ferdinand'a yardrm ve Osmanlr memleketi sahillerini garet

igin Venedik sahiline gelmiE iken fakat, Barbaros deryaya grktrltnt iqite-

rek-ve geriye donme[i de gururuna yediremiyerek, Cezayir'de Barbaros'a

vekalet eden Hadrm Hasan A!a'nrn ispanya sahillerine yaptrlr aktnlartn
intikamrnr almak iizere, buraya taart[za karar vermesinde gosterir. ce-
zayir'in Barbaros taraftndan fevkalAde tahkim edilmiq olmast ve aynr za-

manda mevsimin de mrisait olmamasr gibi birtakrm mahzurlardan dolayt

Papa i1e Amiral Doria'nrn imparatoru bu strada boyle bir seler icrastndan

sarf-t nazar ettirmek igin Eok ugragtrklarr, fakat tavsiyelerini dinletemedik-
leri yolunda bazr rivayetler varsa da $arl Kent'in'Osmanlt devletine karqt

karada do!rudan doIruya mricadeleye ciiret edememiq olmasrnt kabul

etmek dal.ra do[ru oisa gerektir.

Bu h6disenin bir- neticesi de gu oldu: 1528'de Fontainebleau ittifakt
l\e zapolyar'yi destekleyen Fransa Kiralr, Akdeniz meselelerine daha fazla

ehemmiyet vetmesi sebebiyle, onu klsmen kendi haline terketmiq ve BAb-t

Ali'ye go'derdigi elqi RinEon ve onun halefleri vasrtasiyle Osmanlr pAdi-

qAhr ile ekseriya sade kendi menfaatleri icaplartna gore anlaqmalar yap-

maya gayret gostermiEti. imparatorla miinasebetlerinde daima miitered-

dit bir siyaset takip eden Fransa kilalt Cezayir hadisesi akebinde kapiten

RinEon'u tekrar pddiqAhrn nezdine gondererek imparatora karqt teca-

vizt bir ittifak yaprlmasr hususunu temin etmek istemiqti. $iiphesiz ki,

bunda, $arl Kent'in kendisine ewelce Milano ve Flandr meselelerinde

yaptr[r vaidi yerine getirmemesinin btiytik rohi vardr. imparator, bu defa

Rinqon'un BAb-r Ali nezdinde, diler Frar1srz eigisi Fr6gse'nin de Venedik-

1e righ-i bir ittifak yapmaslnln ve bunun gelek kardeqine karqr Tuna hav-

zasrnda aErlan harpte gerek Akdeniz siyasetinde aleyhinde btiyiik tahav-

vriller husule getirmesinden endiqelenerek Milano valisi Marki Du Gu-

ast'e bu elgileri tevkif ve ellerindeki vesaiki miisadere etmesini bildirdi
ki, Po vadisinde RinEon ve arkadaqrnrn katli bu suretle vuku buldu.

Mamafih onun Osmanlr devleti nezdindeki halefi Kapiten Polin de ay-

nr tenbihatla Ttirk Baqkentine muvasalAt etti ve meghur Osmanlt-Ftran-

srz mrigterek deniz harekAtrnrn plAnlart bu srrada yaprldr.

Budin'in bir Trirk eyaleti olugu Ferdinand'r teessr.ire driqrirmiiq ve

Avrupa efkAr-r um0miyesini kendi dAvasr lehinde harekete getirmek igin

teqebbrislere giriqmiqti. Bu maksatla Almanya'ya gittiginde, Saksonya

elektolinijn etraftnda imparatora kargl birleqen protestanlardan yardtm

67
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vaidi aldr. Steyer'de toplanan diyet meclisinde Fransa ve Venedik ha-
rig, hemen brittin Avrupa memleketleri bulunuyurdu. Brandenburg marg-
rah Joachim kumandastnda ehemmiyetli bir Almau zrrhll askerini yar-

drmcr kuvvet olarak alan Ferdinand, 1542'de bunlart Pegte'yi muhasa-
raya gcinderdi. Bir taraftan da elgi Tranquillus istanbul'da mt-izakereler-

de bulunuyordu. Avrupa'daki bu diplomatik faaliyetlerden ve Osmanlt
devleti aleyhinde yaprlan hazrrhklardan Kapiten Polin BAb-r Ali'yi mun-
tazamar haberdar ediyordu. Fakat efendisinin, arada temin etmek istedigi

srkr ittifak baglarr gergevesinde hareket ederek imparator aieyhinde ek-

seriya iqbirligi yaptrgr Alman prensiplerini kazanrp kazanmadr$r hakktn-
da rnalCrrnat verdiEi serahatle bilinmemektedir. Gergi, Pegevi'ye gore "FrenEe
kirahnrn vaki hdli pAdiqAha ildm eyledri$ti Nemge'nrin bazr dostluk
millAhaza ettigii kibartnt..bu l.ramiyet ve imdattan men'-i sadedinde ol-
dugu" ma10mdu. Diler bazt Avrupa tarihgileri de, devrin meqhur ser-

geeldelerinden Carlo Zanelti kumandastndaki italyanlann Budin harp-
lerinde magl0biyetlerinden sonra Almanlartn hareketsiz kaldrklannr
ve Macarlarrn da, kendilerini mlittefiklerinin nazartnda qripheli krlan
bir qekilde, Trirk rimerasr ile anlaqma temayrilii gosterdiklerini bildirir-
ler ki, bu hareketlerin Fransuva'ntn tesiriyle vuku buldugu diiqiinii-
lebilir. Ancak, Kanuni'nin kapiten Polin'le gonderdi$i mektupta (evAili-

Zilkade 949 -$ubat 1543 Bibliothdqve National'deki asL) o!reniyoruz
ki, Osmanlr pAdiqAhr, mtittefikine tam bir gr.iven beslememekte, onu itti-
fakta tutabilmek iEin ciddi tavsiyelerde bulunmayr hizumlu gormektedir.
Cezayir Beylerbeyi Hayreddin Paqa'ntn (Barbaros) milttefik donanma-
srna serdar tAyin edildilini ve ouunla yekdil ve yekcihet olup hrisn-i itti-
fak ve itimad iizere donanmalar derya ytiztinden yiirtiyrip sen dahi kara

canibinden diiqmanrn rizerine muhkem hricum idesinr.iz" diye bildirdiEi
mektubunda qu noktayr beliltmektedir: "Ama bu esnada Rim Papa cani-
binden size haber gehib crimlemiz bir din tizre yr'iz mabeyinlerinde bu

veEhile fitne ve fesada bdis olmak mrinasib degildir deyti sulh eylemek

yr-iziinden veya Aher bahane ile maslahattntzt avkettirmek isterlerse hud'a-
larrndan ihtiraz olunub olmaya ki firsat elvermiq iken gaflet ile sizi avk

ve te'hir eyliyeier anlartn nasihetlerine itimad etmek caiz de!ildir mas-

lahatrnrzda gayet ile mucid olub... Krral-t mezbur kendiisti ele girtnezse

dahi ma'mure-i memleket ve vildyetini bir veqhile harab ve yebab oluna

ki nice zamanlar imaret ve AbAdan olma[a kabiliyet kalmayub kendii-
siine ve asker-i hezimet-isrine kemaliyle acz ti fiitur mristevli olub nice ytl-

lar tedarik-i ahvaiine kudret ve mecali kalmayub mritehayyit ve sergerdAn

ola."Aynr zamanda kendisine ispanya Kiralr tarafrndan mektup ve elEi

geldigini ve sulh rica ettigim fakat "anlartn rimniyeleri ate-be-i ulyamrz-

da makbul olmayub kavillerine itimad olunmadr qoyle ki sizin canibiniz-
den dahi ol yiizden adamt veya mektubu gehib bir tarikle sulh ve seldl-r

etmek dilerstz dahl kat'a yriz vermeyrib sozlerine amel etmeyestiz ki eski

driqmanrmtzdtr... kimsentin tahriki ile maslahattnrzda sustluk" etmeme-
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sini tavsiye etmiqti. Bilindigi gibi Barbaros'un donanmast Nis'i muhasara

etti ise de bundan bir netice elde edilemedi. Ancak krqr Tulon'da gegiren

Osmanlr donanmast Akdeniz'de Osmanlt-Fransrz iqbirli[ini temsil edi-
yor, ispanyol kuvvetlerinin italya'ya geEmesine mAni oluyordu. Bu srrada

ise Tr"irk ordusu Estergon seferini yapmlq (1543) ve Tuna havzastndaki

Osmanlt hdkimiyetini, bir buguk astr siirecek olan, emniyet altrna almak

esbabrnt haztrlamtqtt.

XVI. asrr ortalartnda Osmanlt devletinin Tuna havzast ve Akdeniz

siyasetleri arastndaki aidka ve irtibatt en iyi karakterize eden bu hAdise

ve bu kara ve deniz harekAtr Kanuni Sultan Srileyman'a qan ve qeref ka-

zandrrdr!r derecede miittefiki Fransa'yada menfaat saglamrqtrr. Franstz

ordularr Cerisoles'de muzalTer olmuqlardr (1544) fakat imparatorun Pa-

ris'i tehdit etmesi karEtstnda Fransa ertesi sene hasmr ile anlaqtr ve hatt6,
Osmanh pddiqAhrnrn daha evvelden sezdigi gibi, bu muahedede Trirklere
karqr harp etmek igin bir maddeyi kabul etti. Mamafih buna riayet etme-

mek kararrnda oldulunu ve pAdiqAha dost kalmak istedigini soylt-iyordu.

Polin beraberinde Jerome Maurant oldugu halde bu misyonu ifa etmekte

idi ( 1544). Onun bu iki ytizlii siyasetine oyle bir an geldi ki imparator da

iltihak etti. Qiinki, Ferdinand, Macar tahtlnda sahip oldugu yerlere ta-

sarruf edebilmek igin, kardeginden Fransa kiralrnrn BAb-t Ali nezdinde

kendi lel.rinde tavassut etmesini rica ediyordu. O strada, Fransa elEisi

1544'de istanbul'dan ayrtlan Polin'in halefi Montluc idi. Bunun kiyaseti

sayesinde BAb-r Ali imparatorla evvelA bir mi.itareke akdetti (1545)- $arl
Kent bu mritarekenin kendisine temin ettigi avantajlardan faydalanmak-

ta gecikmedi ve Fransa kirah aleyhinde istanbul'da elqileri vasttasile

faaliyet sarfetme[e baqladr. Halbuki, Ftansuva, Avusturya hanedantna

karqr yeniden harp yapmak istiyor ve bu hususta eski mtittefikinin yar-

drmrnr rica ediyordu. PAdiqAh 1547 senesi baqrnda onu temin etti ve bir
mektupla bildirdi ki "Aramrzda mevcut dostluk ve ittifakr biz mazide ol-
du$u gibi hiE sarsmadan muhafaza ediyoruz" (Testa, I, s. 39). Fransuva,

bu defa d'Aramon'u elEi olarak istanbul'a yollamaya karar vermiqti.

Bu kararr tamamlamak ijzere de Alman prenslerini imparatora muka-

vemetlerini arttlrmalarl iqin onlarrn nezdine ajanlar gonderiyordu. Her'

tarafta, Osmanlr pddiqAhrnrn, yeniden, biiyiik bir ordunun baqtnda olarak

Ferdinand'tn memleketlerini istilA edecegi ve Trirk donanmastnrn da ital-
ya sal.rilleri ile Afrika arastndaki mtinasebatt kesmek iEin bir taarruz
icra edece[i yolunda bir haber dolagryordu. YAni dort sene ewelki gibi

Osmanlr devletini aynr zamanda Tuna havzast ve Akdeniz meselelerini

birden eline alaca!r iimit ediliyordu. Halbuki pAdiqAh ve vezirler Avustur-
ya'ya karqr diiqmanca hareketi bu strada hAl ve vaziyele uygun gormii-
yorlar, iran'a karqr bir harp igin Adeta angaje olmuq gortinr.iyorlardr. Bu

sebeple imparatorla ihtilAf mevzulartnt izale etmek ve Earprgmak ihtimal-
lerini uzaklaqtrrmak istedikleri qriphesizdir. Bu srradaki Muhlberg zaferi - ki
24 Nisan 1547'de protestanlarrn gefi Jean Frederic von Sax'ya karqr $arl

69
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Kent tarafindan kazanrlmlqtt - ve Weltvick'in mahareti, aErlmrq olan mri-

zakerelerde muvalfakiyeti temin edece!e benziyordu. Vezirler, akdedi-

lecek sulhe daha sa[lam bir zemin tesis etmek iqin imparatorluk ve Avus-

turya elgilerine, pAdiqAhln, bu ahidnAmeye Fransuva'ntn da ithAl edilme-

sini istedigini bildirdiler. Ote yandan Fransa kirah, mtizakerelerden ha-

berdar olmuq ve hususi adamlartndan Codignac'r acele olarak ve bir qif-

reli mektupla Edirne'ye gondermiq, elEi d'Aramon'un muvasalatrna kadar

imparatorla muahede akdinin tehirini istemiqti. Nihayet d'Aramon kala-

bahk bir sefaret hey'eti ile istanbul'a vastl oldu (Nisan 1547 nihayetleri).
Bu srrada Fransuva'ntn oltimii vaziyeti brisbr.itrin grigleqtirdi. Fransa ki-
rahnrn oliimri hariqteki biitr-in temsilcileri tereddride dr"iqrirmr-iqtti. Hepsi

de giriqtikleri mrizakereleri durdurdular. Bu arada d'Aramon da yeni ktral-
dan emir ve talimat ahncaya kadar bekledi. Bulundulu vaziyet iginde Bdb-

I 61i nezdinde hiqbir teqebbriste bulunmak imkAnrna sahip olmadr. Baba-

basrnrn miitereddit siyasetine v6ris olan II. Hanri nihayet elEiyi keyfiyetten

haberdar etmek igin hanedan Azastndan Baron de Fumel'i gonderdi

ve kendisinin de, babastntn qarkta takip ettiEi - fakat hiEbir zaman Garp

siyasetiyle te'lif etmele muvaffak olmadr$r - siyasete devam edeceli hak-

krnda elgiye teminat verdi. Fakat artrk geg kalmrqtr. DivAn-r hrimAyun,

belki de Fransa'ntn zrkzakh siyasetinin tabii bir neticesi olarak, Tuna
havzasrnda bir mriddet igin sulh ve istikran te'sis etmek ve Akdeniz'deki
vaziyeli de btiytik Barbaros'un haleflerine birakmak arzusu ile, Avustur-
ya ve imparatorlukla muahedeye karar verdi. Bu arada d'Aramon cazip

tekliflerle Bdb-r Ali'yi oyalama yolr.rnda devam etti. Weltvik'in soyledi-

gir.re gore, pAdiqAhtan, Macaristan'rn geri kalan ktstmlannt istila etmesini

ve Osmanlr donanmastnr tekrar Afrika sahillerile gondermesini istedi.

trakat Bdb-r Ali Fransa'nrn qimdiye kadar olan hatt-r harek6ttndan mem-

nun gortinmtiyordu. Bu hognutsuzlulu vr.izerAdan ibrahim Paqa (Hadrm)

bir divAn-r hiimdyun toplanttstnt mriteakip Franstz elgisine qoyle bildir-
miqti: "... Siz Fransalu dostlarrmuz ise Devlet-i Aliyye bir tehlike ve izft'-

raba duQar oldukqa dAima tegafiil ve tesamtih ve milletiniz bir ceng-i mu-

hataraya giriftar olur ise izhar-r kemAl-i teyakkuz ve taleb-i ianetde tAel

ve ibram ederek vakten mine'l-evkat mudvenet-i ldyrka ile Devlet-i Aliy-
ye'ye mededres olmayub heman sAde vaadler ve bifaide sefaretler ile dost-

luk izhar edegehirsiiz Almanya imparatoru ve ispanya kirah olan Kar-

--s Devlet-i Aliyyem aleyhine memalik-i garbiyenin bilcrimle asakirini

Avusturya ve Macaristan'a celb ve cem' ve cezire-i Mora bilAdl rizerine

ve Tunus muhasaraslna sevk ve taslit etmiqken mriqterek olan driqmant

mrzrn iqgaline mriteallik kangi eser-i muhabbet ve ianetiniz zuhur etti...

italya'ya gegmek ve size iAnet ve hizmet etmek memuriyeti ile seraskeri-

miz Avlonya'ya dek kat'-r mesafe ve sevk-i asAkir-i islAmiye etmiqiken

italya sevAhilinde asAkirimize muin olacak tatafdarlardan ve tefahrirAne

vaid ve haber verdr,iliinriz dostlardan hig birisi goninmedi ve taraftntz-

dan dahi yek-demde bilittilak italya'ya lieli.i'liqgal tiyin-i asker itmek
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mukteza-yl $ur0t-1 dostiden iken sizlerden bir hareket r0 nrima olmayub
qoyle ki bizler her nekadar mukaddemen ve muAhheren re'yii tedbiriniz-
den ve iAnet ve himmetinizden miistalni oiduk ise de sizler ne bize ve

ne de kendinize yarayacak tavtrda bulunub dAima eyhik ve dostluk etmek

firsatrnr fevt edegeldiniz.." Cevdet Tarihi'nin de kaydetti!i (I.s.349 v.d.)

taril.rsiz bu vesikayr sadrAzam ibrahim Paqa'ya izafe edenler bulunursa
da iEinde Avlonya seferinden bal.rsedilmesi, bunun daha muahharen ve

belki de d'Aramon'a karqr vezirlerden Hadrm ibrahirn Paga tarafindan
bu srrada soylenmiq olmast ihtimalini daha kuvvetli goztermekte-

dir. D'Aramon'u bu teqviklerinde destekleyen biri daha vardt. Daha ev-

vel Osmanlt payitahtrna srlrnmrq olan Christophe von Rogendorf - ki
vaktiyle Budin'i muhasara eden Gar"rillaum von Rogendorf'un oglu ve

imparator'un hassa alayr kumandanr idi - de pAdiqdhr eski efendisine kar-
gr l.rarbe teqvik etmekte idi. $atolarrnr ve malik6nelerini pAdiqAha tahsis

edecegini, dostlartnt ve taraftarlartnr Habsburglar aleyhine harekete
getirece!ini, Ttirklerin Viyana'ntn sahibi olmasr iEin Eahqaca!rnr vadedi-
yordu. D'Aramon ile birlikte hareket ettiler. Fakat bu gayret bir semere

vermedi ve 19 Haziran 1547'de Habsburglarla anlagma imza edildi.

imparatoru ve kardeqini senelik vergiye baglayan ve aynl zamanda
Fransa kirah ile Venedi!i de hrikr-imlerine idhal eden bu beg senelik

mrisalehanrn - ki Baron Testa mtitareke olarak bildirir - devamlr olmt-
yaca[rnt d'Aramon iddia ettili zaman, Vezir-i Azam RListern Paqa, bunu
fiilen tekzib etmeuin kendilerine ait olacaprnr, soylemiS, Osmanlr devleti-

nin Tuna havzastnda ve Akdeniz'de sulh ve srik0n istedilini, bu siyaseti

muahede mer'i oldu[u mr"iddetge devam ettirece!ini ima etmiqti..

Barbaros'un vefatr ile kapudan-r deryalrla getirilen Sokullu Mehmed
Paqa devrinde, devlet qark meseleleriyle fazlaca meqgul oldulu iqin, gerek

Tuna havzasr gerek Akdeniz sahasrnda siikirnet ve bu siyasette bir istikrar
vardrr. Fakat, 1550 tarihinden itibaren Erdel meselelerinin tahavvril ge-

girdi[i srrada Akder.riz'de de faaliyetin arttr!r, Habsbr-rrglarln hem Avus-

turya hem ispanya kollarrna karqr miicadeleye giriqildigi goriilmektedir.
Zaten Barbaros'uu mAnevi halefi olan Turgud da Berberistan klt'astnrn
ehl-i salibden istihlAsr plAnlarr ile meEgul, Tunus ile Trablus'u ispanyol-
larrn elinden almak iimid ve arzusunda idi. Beri larafta ise Frater Gyorgy-
'in yAni Transilvanya iglerinde Krralige izabella'nln baqmriqaviri olan

Martinuzzi'nin Erdel'i, bdzr ta'vizler mukabilinde Ferdinand'a teslim

etmek hususunda gizlice anlaqmast ve bunun BAb-r Ali tarafrndan o!re-
nilmesi rizerine, Tuna havzasrnda harekAta yeniden giriqilip, evvelA Rum-
eli Beylerbeyi Sokullu Mehmed Paqa kumandastnda, sonra (1552) Ve-

zir-i sAni Ahmed PaEa (I(ara) idaresinde seferler agtltrken ote taraftan,

yeni kapudan-t derya Sinan Paga (Rristern Paqa'ntn kardeqi) ve Turgud
Reis'in gontillti korsan filosu ile donanmay-l hrimAyunu Ege denizinde

buluguyor ve Trablusu birlikte fethediyorlardr. trilhakika pddigAh, Janos
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Zsigmond'un Erdel krallr$rndan Habsburg Ferdinand lehine feragat edip
etmedi[i meselesini tahkik etmiq, Agustos 1551'de Fransa kirahna gon-

derdi!i bir nAme-i hrimdyunda bu mesele hakkrnda bildirdiklerin i yaz-

maslnl istemlqti (I(aracsor-r). Diler taraftan, II. Hanri de bu slrada, impa-
ratorun Alrnanya'da Smalkalde ittifaktna mensup protestan prens-

lerle mricadelesinin yeni arzettiEi vaziyet karqtstnda, onlarla Alman hrir-
riyetinin mridafaasr maksadiyle bir anlagma yapmlg ve $arl Kent'e yeni-

den taarruz etmiqti. Aynt zamanda d'Aramon vasrtasiyle pAdiqAht, 1547

anlaqmasrnr bozarak taarrlza gegmesi igin teqvik ve tahrik ediyordu ki,
Erdel meselesi de yukartda soyledigimiz gibi, bu iste$i kolaylaqttracak
bir durumda idi. Bu mtinasebetle, Ferdinand'rn, Erdel'deki vaziyet hak-
krnda kendilerinin sorumlu olmadrlrnr temin eden ve BAb-t Ali ile dost-

luk ve iyi komquluk mrinasebetlerim devam ettirmek istediklerini bildiren
Rristeln Paqa'ya bir mektubunu zikretmek yelinde olur. Arqivlerimizden
birinde bulunup da gu strada tarafimrzdan neqredilmek rizere olan bu vesika

- ki Ferdinand'rn mektubunun trirkqe teciimesidir - <iyle zannediyorum ki

Hazrran 1551'de yazrlmtqtrr. Ferdinand burada diyor ki "PAdiqAh hazrer-
lerinin dostlulu ahd ijzere var mrdtr yok mudur... dostluk iginde kalaydtk
ve yrice Asrtaneye ahd olan kerimi sAlbe-sal gondereydik bu husustan

otiini Erdel vilAyetin alub kabz eylemedijk illa eyhikle memleket ayant-

nln ve krraligenin izniyle ve ittifakiyle alduk kabz eylediik ve bu adia al-

drk ki krralige ve o!1unu ettikleri inkiyad mukabelesinde dostluga l6ylk
olan veEh r.izere riayetler eyledrik bu hususu gayri niyetleeylemedik ve sl.r

zin pAdiqAhrnrza Erdel vilAyeti iqin anlar ne ki verirler idise biz dahi sAil-

be-sA1 anlar verdigin verirdik yr.ice hazretle mabeynimizde olan dostluk
terakkisiErir.r dahi artuk da verirdtik... geEen maceralan qimdi koyub dost-

1u!umuz tazelenmek iqtin hrristiyanlartn imparatoru benim efendim ve

sevgilti kardegim ile boyle ldyrk gordrik ki onun nAmesinden dahi mal0m
olur hazretinize temenna idertiz ki aramtza girmeye lutfedtib inayeti-
nriz ve muavenetinr.iz diriE etmeyiib azim maslahatr uhdenize alub ara-

mrza ginib yrice dergAha elgimtiz varma[igl-in emnri AmAn htikmti inayet

oluna... Elgimtiz anda gonderildr.ikde muradtmtz ne ise bitinciyedek ki
iki cAnibden askerimiz dernekden ve sefer etmekten durup yakup yak-

maktan te'hir olunup ki Allahm fazhyle evelkinden dostlufumuz
dahi pek mukarrer ola inqaallah eler devletlir padiqahln bu hususa

rnalarr olursa ki aramtzda sulh ve selAh ola her cAnibden azim dost-

lugumuz ola ve emn ve 6mAn ola ve Eok kanlar dokiilmek men' oluna"
mektubun nihayetinde "E!er muaver-retiniz vAki olursa azim piqkegler

irsal" edildigiecegini de ilAve etmegi unutmayan Ferdinand'rn burada

zikrettili "her c6nibden" sozti ile ve imparatoru da bahismevzuu etmesi

sebebi ile, Macaristan'da ve Akdeniz'de her yerde muhasamata son ver-

meli arzu ve talep ettigi gonilmektedir. trilvaki, Sinan Paqa, $ar1 Kent'in
muhafazasrnr kendilerine tevdi etti[i govalyelere, asrl ana vatanlarrnda
bir darbe indirmek istiyen Turgud'un tavsiyesi rizerine, Malta'ya bir ta-
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affLrz icra etmiq, sonra Trabius'un fethine gegmiqti. Bu stradaki (1551)

Osmanlr deniz ve kara harekAtr plAnlarr d'Aramon tarafiudan II. Hanri-
ye izah edilip de ittifak icablartna gore br"r elginin yeni talimatr ile avdeti

esnasrnda Malta'ya ulramast ve qovalyelerin iistad-r Azami Gaspard de Wil-
lier d'Auvergne ile goniqmesi, Fransa'ntn Akdeniz siyasetinde mrittefikle-
rine tam bir itimadla balianmadrfirnr, onun menfaatlerini baqka bir
zaviyeden miitalAa etti[ini gosterecek yeni bir delil ortaya koyuyor. Qtinki
r.istad-r Azam kendisine, Trablus'a giderek Trirk amirallerini, Turgud'u
ve Sinan Paga'yr muhasarayt kaldrrmaya ikna etmesini, htristiyanltk miiq-

terek dAvasr u!runa, tavsiye ve telkin edince d'Aramon derhal donan-
may-t hrimdyuna gitmiq ve bu hususda teqebbtise girigmigti. Ancak, Os-

manh bahriyesinin tecrtibeli amirali, Franstz elEisini kaleyi ellerine ge-

girinceye kadar oyalamaya ve kendilerinden ewel istanbul'a giderek,

Kanuni'den evvelki karara ayktn bir htikiim ve fetman getirmesine imkAn

vermemele muvaflak oldular. Milteakip senelerde ise: Fransa'nln arzusu

ile, Akdeniz'de miiqterek l.rarekAta iqtirak edildi: Ahmed Paqa'ntn Tamg-

var ve Hatvan'r zabtt i1e Efri'yi muhasara ettili sene (1552), Turgud Reis

de 45 kadrrgadan mtirekkep bir donanma ile batr italya sahillerinde Man-
fredoania kalesi qimalinde Pestice'yi zabtediyor, 7,000 isldm esirini tahliye
ettigi gibi bir gok gandim ele geEiriyordu. Fransa ile mtiqtereken ve Habs-

burglar'a karqr Akdeniz'de bu harekdtrn yaprldrEr esnada pAdiqAh Fransa

kiralrnrn mrittefiklerine gonderdigi bir mektubta (10 Mayts 1552) Frence

kirah ile dostlukta bulunan NemEe beylerine-ki her hAlde Moric von Sax

ile Brander.rburg elekttirti Albert baqta gelmektedir - $arl Kent ve Feri-
dinand'a kargr mr.icadelelerinde onlart enerjik bulunmaya ve mukaveme-

te teqvik etmekte idi lKaracson imre, Torok - Magyar Okleveltar s. 33

(dordr.incri vesika). 1553 ve mtiteakip senelerde Macaristan'daki askeri

ve siyasi faaliyet biraz qiddetini kaybetmigse de Akdeniz'de Fransa ile

mr"iqterek hareket br-itr-in hrzt i1e devam etmektedir. Franstz elgisinin vAki

ricasr rizerine Karlreli sancak beyi Turgud Reis, yedi kadrrga ile Franstz-

donanmasrna imdada gonderilmiqti. D'Aramon Trirkiye'ye donrince,

bu yardrm sayesinde ispanyollar'a karqr kazanrlan muvaffakiyeti zikretmiq,

mriEterek diiqmandan alrnan b2tzr kalelerin Fransa'ya rabtedildiEini
soylemiqti. Bilindi[i gibi, 961'de Sinan Paqa olmliq yerine Piyale Paqa geg-

migti. trakat Osmanlt bahriyesi, fiilen Akdeniz'in kurdu mesabesinde o-

lan Turgud'un elinde gibidir. Feridun Bey Mrinqeat'tndan nakledilen

nAmelerden birisi (s. 494 v.d.) pAdiqAhtn Fransa krraltna Turgud'a yine

yardrm ilususunda emir verildllini anlatmaktadrr ki, bu nime Haleb'den
gonderildigine gore, 1554 senesi ilkbaharr tarihinde ohnak lAzrm gelir.

Yine bu nAmeden anlagrldrlrna gore, Osmanh devleti Akdeniz siyaseti

ile Tuna havzasr siyasetini bir arada mritalaa etmekte ve Macaristan me-

selelerinde - ki bu mesele Erdel ihtilAfintn devamt demektir - yeni tedbirler
almakta ve Budin Beylerbeyi, sabtka vezAret yapan, Mehmed Pagayr (So-

fu, Hact lAkaplarr ile meqhurdur) bu cihetteki harekAta serdar tAyin ey-
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lemekte idi. II. Hanri, Kanuni'nin bu mektubundan dolayr Eok memnun
kalmrq ve Turgud Reis ile bir'likte harekAta memur Franstz donanma ku-

mandant Baron de la Garde'ye bir talimat gondermiqtir ki, vaktiyle Nis

seferinde oldugu gibi, osmanlr donanmasrnrn britrin ihtiyaqlarrnrn kar-

qrlanmasr buuda emrediliyordu. (Bu talimat Gharridre'in ikinci cildinde
mevcuttur). Daha sonra pAdigdh Tercan'dan, yeni kapudan-t deryaya gon-

derdigi fermanda (Tuhfetii'l-Kibar'da mevcuttur 1555 Mart- 962 Rebi-
rildhrr) 60 gemiyi deryaya emreder ki, mtinasib bir mahalde Fransrz do-

nanmasl ile birleqilmesini ve britlin i$lerde derya umuruna vAkrf Turgud
Reis ile mr.iqavere olunmasrnr bildirmiqtir. Bu vesika donanmanln hakiki
6mirinin bu tecrtibeli denizci olaca[tnt, Piyale Paqa'yr Adeta Turgud'un
vesayeti alttnda harekete mecbur tuttulunu anlatmaktadtr. Bu karar da

ayrr bir nAme-i hr.imAyunla Fransa kiraltna bildirilmiqtir (Feridun Bey

Mringeatt, s. 496 v.d.) bunda padiqah demektedil ki, her sene donanma
gondermek miiqkiilAttan hdli de[ildir. Bu defa sizin donanmantz da mri-

heyya bulunarak derya mevsimi geqmeden iq gortilme!e gayret edilme-

lidir. Filhakika, d'Aramon'un halefi Codignac istanbul'dan 20 Mayrs

1555'de kirala gonderdi!i mektubur.rda bu filonun hareket rizere bulun-
du!unu, kendisinin de beraberce bulunaca!lnr bildirmiq ve daha bAzt

talsildt vermiqti. Gerek pAdiqAhrn gerek Franstz elqisinin mektup-
larrnr aldrktan sonra aynt senenin Temmuz baqrnda pddiqdha cevap

veren ( Charridre II ) II Henri, Osmanlr donanmasttltn Preveze'ye

vdsrl oldulu zaman orada kendisini beg Fransrz gemisinin beklemekte

olaca[tnt, Franstz amirali i1e mriqterek drigmantu zararlrra neler yaptla-

bilecegine karar verilece[ini bildirdikten sonra son vukuu bulan
hidiseler hakkrnda mal0mat veriyor, bu meyanda, ispanya kirallntn
murahhaslarr ile kendilerininki arastnda sulh akdi hususunda miikAleme-

ler ceryan ettiEini, fakat bunun neticesiz kaldrgrnr Erinkri mriqterek diiq-

manln qu srrada Eok srkrqrk bir vaziyette bulundu$unu, imparatorluk kuv-
'vetlerinin italya'da oldugu gibi diler yerlerde de zayf ve da[lntk bir
l.rAlde bulunup yellerinden krmrldamak istemediklerini yazryordu. Bundan

baqka Valencia, Milano'daki askeri vaziyetlerden bahsediyor, Franstz

kuvvetlerinin Piyemonte'de ve Montferrat hudutlarrnda Mareqal de Bris-

sac idaresinde tutuldufunu orada ispanyol ve Almanlara karqr bir zafer

kazanrldrlrnr bildiriyor ve daha solra qoyle devam ediyordu: Aramtzdaki

tam ve samimi dostluk, iyi anlayrE icabt olalak size aqlkga bildirme!e mec-

burum ki, bu sene karada ve denizde miiQtereken ictastnr kararlaqtrrdrlrmrz
sert ve qiddetli harbi devam ettirirken dr-iqmanrmrztn her tarafta maruz kal-

drlr giiqhikleri hattrlamalryrz. Zfta italya, Napoli, Sicilya, ispanya, trlandr

ve Macaristan'da imparatorluk asker ve idarelerinden gonderilip de bi-
zimkilerin ellerine gegen mektuplardan sonsuz qikdyetler, Parasrzhk, her

yerde halkrn isyana rnriheyya oldu[u, harp devam ettirmenin mtiqkila-

trndan bahsedildiEi yazrlmakta ve mr-iqterek diigmanr daimi bir tehdit
altrnda tutup muvasalalarrnrn kesilmesi iki devlet ordulart taraflndan ka-
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rada miihim teqebbris ve hareketlere giriqilmesi lazrm geldili bildirilmek-
te idi. Bununla beraber diyor-II. Hanri - qu strada istanbul'a avdetle isti-
rahat halinde bulunan zAt-r qahaneniz herhalde Ferdinand'rn elgileri

tarafrndan sahte ve c'A'li teklifler kargtstnda kalabileceklerdir. Ancak iki
qeyden emin olabilirsiniz ki, ordunuz harekete ve donanmantz bizimki-
lerle beraber gelecek seneye kadar denizde kaldrkga ispanya kirah qim-

diye kadar temin edegeldigi (Napoli, Sicilya ve diler yerlerden) yar-

drmlardan mahrum kalacaktrr. Ferdinand'a gelince, kardeqinin bu kadar

srkrqrk bir vaziyette oldulunu gorerek sizi fi'li mtdahalelerden men'etmek

isteyecektir. Halbuki zat-r qahaneniz onu qimdi cezalandrrabilirsiniz. o,
kendini, herhalde sizin ayaklartntz alttna atacak ve emrettiliniz her Eeye

itaat ve bunlarr kabul edecektir."

iqte, Amasya'da Busbek ile diger imparatorluk elgilerinin bulundulu
ve Macaristan'da da Budin Beylerbeyi Toygun Paqa'ntn kumandasrnda

Ferdinand'a karqr harekAta devam edildigi, Tuna havzaslnda Habsburg-

lar ile KrraliEe izabella ve BaEmtiqaviri Petrovic'in vaziyeti ay1 zaviyeden

mtitalda ederek, Osmanlt devleti nezdinde zrd istikametlerde faaliyetlerde

bulundu!u srrada, Akdeniz'de Osmanlt-Fransiz mrittefik donanmast El-

be'ye,' Korslka'ya Iaarruz ediyor, Calvi'nin zabtna tegebbiis olunuyor.
Fakat Kdtib Qelebi'nin ifadesi ile: "Donanma askeri Fransa halkt ile qok

anlaqmayub imtizag mtiyesser olmayunca vakti ile donr"iliib rflz-t Kastm-
'da" istanbul'a dondr"i bu defa da mritteffikler arastnda tam bir ahenk

kurulmamrqtt. Bu strada Cezayir Beylerbeyi Salih Paqa'ntn da o havalide

bizr teqebbr-is ve harekatt vardtr ki, bu da, Osmanlr devletinin Akdeniz

siyaseti crimlesir.rdendir, ve Fransa Kiralrna gcinderilen mektuplarda bundan
bahsedildifi gorr"ilmektedir. Ertesi sene, bilindili gibi, imparator Almanya-

daki buhranrn ve Akdeniz'deki vanyetin kendine uyandrrdrgr fi.itur rizeri-
ne ve Avgusburg mtisalahasrnrn (3 Ekim 1555) akabinde saltanattan fe-

ragate karar vermiq ve imparatorlulu kardeqi ile o!1u araslnda taksim et-

miq (16 Ocak 1556) bir mtiddet sonra da ll. Hanri ile Vaucelles mLitare-

kesini akde muvaffak olmuqtu (5 $ubat 1556) Fakat bu mtitarekenin Fran-

sa'nrn iki mrittefikini de memnun etmedigi bazlartnca iddia edilir. char-
riere'e gore, pAdiqAh qahsen mrimessilinin bulunmadr!r bir anlaqmayt

tek taraflr olarak yaptrgr ve irarp agrrlrgrnln tamamen kendi rizerine Wk-
lendigi iqin sefiri muaheze etmiqtir, hatta bu elqinin htikiimdarrna yaz-

drlrna gore BAb-r Ali Fransa'yt bu mritarekeyi bozma[a davet etmigtir'
Buna mukabil Fransa kirah 13 Kastm 1556 tarihinde BAb-r Ali nezdindeki

elEisi de la Vigne'e gonderdi!i talimatta, bu hareketindeki saikleri bildiri-
yor ve imparatorun saltanattan feragatini mtimktin krlmak ve kolaylaq-

trrmak iqin bunu kabul ettigini bir mazeret olarak ileri sriniyordu. Ma-

mafih, bu mal0mat, Feridun Bey Miinqeatlnda "FrenEe pAdiqAhrna irsal

buyrulan nameler" arasrnda bir tanesi ile mutabrk degildir. Qrinkti burda

Fransa'ntn dtigmanlarr ile yaptrgr ve kendi menfaatini safiladrgr bu "ba-

rrqrkhk" Osmanlt devletince "gayet ile re'y-i sevab ve makul tedarik ki-
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Irnmrq" oldulunu, yani Fransa'nrn hareketi kabul edildigini anlatmakta-
drr, (s. 502) hatta onlann "vire" sine mugayir bir iq edilmemesi iqin o semt-
lerde olan alAkadarlara emir gcinderilmiqti.

Ancak, yine mal0m oldulu rizere, vaucerles muahedesi Fransa'nrn
di[er mrittefiki Papa IV.pol'rin siyaseti sebebiyle gok gegmeden bozuldu
ve Fransa kiralr yine mriqterek hareket iEin de la vigne vasltasl ile teqebbris
ve faaliyetlerine yeniden devam etti. piyale paqa'nrn 155g,deki Mayorka
adasrtra taatruz; , bu teqebbrislerin bir neticesi olarak telAkki edilmektedir.
(Saint-Priest, Memoires sur l'Anbassede de France en Turquie, eserinde
bunu tebaniz ettirir'). Fransa ile imparatorluk arasrndaki bu muhasemat
cateau-cambrdsie muahedesine kadar devam eder. Fakat I I. Hanri bu
muahedeye (1559) mrittefiki osmanlrlar'r idhdl ettirmez. Buna ralmen
Kanuni asil bi' hareketle, de la Vigne'e der ki- bunu Busbek ifade etmek-
tedir "Efer.rdine yazasrn ki eski dostlarrn driqman olmasr gok griEtrir. Es-
ki driqmanlarrnda sadrk dost olmayacaklarr o kadar bedihidir,'. Saint - pri-
est, osmanh padiqdhrnrn bu sozlerini mrittefikinin dostlufunu o kadar
suistimal eden Fransa kiralrna mukabil, diirList bir karekter eseri olarak
tavsif eder.

Bu esnada osrnanlr devleti mrihim bir dahili mesele'ir.r buhranla'
iEinde idi: $ehzade Selim ve Bttyezid mricadelesi. Erdel ve Macaristan'da
mahalli timera siyasi ve askeri tedbirler.le, devletin menlaatlerini mrida-
faaya u!raqryorlardr. Burada hudut hadiseleri eksik olmamakla beraber,
imparator trerdinand da sulhu elEileri Busbek, verantius vasrtasryle temine
qahgryordu. Rristem Paqa'nrn ohimrine kadar (1561) kat'i bir itilaftan
gekindi. Belki bunda Piyale paqa'nrn cerbe muzafferiyeti ile Akdeniz'de
ispanyollara indirdigi agrr darbenin de dahli vardrr. ispanya ll. Filip
idaresinde tarihinin en satvetli devrini yaoamrya baqlamrq bulunmakla
beraber, Akdeniz siyasetinde Trirk iktidarr ve Tr-irk insiyatifi ha16 hakim
ve muteber goninriyordu.

semiz Ali Paga iktidarr ele ahnca Tuna havzasr siyasetinde oldugu gibi
Akdeniz'de de nisbi bir srik0n baqlamrgtr. o diyordu ki "ihtiyar efendimin
srik0na ihtiyacr vardrr" zaten Fransa'da, Gateau-canber6sie muahede-
sinden sonra ve II. Hanri'nin ohimrinii takip eden senelerde reform buh-
ranlan iEir.rde ve dahili meselelerle u!raqryordu. osmanlr padiEdhr nez-
dinde dort sene sadece bir maslahatgrizar bulundurmuqtu : pdtr.emole

Ali Paqa''rn mrisait bir tavrr takrnmasr, Ferdinand'rn elEisi Busbek'in
iqini hayli kolaylaqtrrdr ve nihayet Mart 1562 muahedesi runa havzasrnda
sulh ve srik0nu yeniden bir mriddet igin tesis etti. Buna grire, imparator
Erdel'den kat'? surette feragat ediyor ve krraliqe izabella'nrn ollunu Ja-
nos Zsigmond'u E,rdel kirah olarak tanryor ve senede 30,000 dr_ika vergi
vermefi de - Macaristan'rn kendine kalan yerleri igin - taal.rhr.id ediyordu.

Kanuni devrinin sonla.nda, Akdeniz siyaseti ile Tuna havzasr me-
seleleri arasrndaki alaka ve irtibatrn yeni ve son tecellislni Malta seferi
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ile Sigetvar seferinde gormekteyiz. Akdeniz hAkimiyetinin Osmanltlarda

kalabilmesini ilk ve en esasfu sartlnln, qarki ve garbi Akdeniz arasrnda

mrihim bir stratejik mahal olan Malta'nrn zabtr ile olabilecelini goren

Turgud Reis senelerdenderi bu yolda bir teqebbiis igin gayret sarfediyordu.

Di[er taraftan aynl surette Macaristan i.izerinde hakimiyetin Tuna hav-

zasr siyasetinde emniyet ve istikrartn o zamarr igin en mi.ihim fakt6rrinrin,

Zrinyi Miklos elinde bulunan Sigetvar kalesinin ele geqirilmesinde goren

serhad rlmerAsr, Kanuni'nin son sadrazamr Sokullu'yu bu hususta iknaa
gahgryordu. Bunlardan birincisi muvaffak olamamrg ve neticede Turgud'un
ziya'rndan sonra ve gok gegmeden Akdeniz siyaseti baqartstz bir mecraya

girmiq, ikincisi ise daha uzun mijddet hdkim ve muvaffak yaqayabilmigtir.


