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ÖNSÖZ

Bati âleminin düşünüş hayatında Romantizim ile 
başlayan; b ir inancın gerçeğe uygun veya hayata fay- 
dah olup olmadığına göre değil, fakat bunun estetik 
değerine göre hüküm yürüten dinî b ir cereyan, dev
rin tarih  yazıcılığnda da tesirini gösterm ekte gecikme
miştir. Böylece, hususiyle XIX uncu yüzyılın ikinci ya
rısında, bediî duyguları ön plânda tu tan  tarih  yazıcı
larına, estetik m üverrihler denilmektedir. Onlara göre 
tarihî vakaları, h a tta  fik ir hareketleri ve kültür te 
zahürlerini değerlendirmenin başlıca kısatsı, bunların 
bir insan üzerinde yaptıkları in tıba’dır. Böyle olmakla 
beraber estetik ta rih  yazıcıları, Romantiklerden daha 
realist bir göürşe sahiptirler ve, bunların tam aksine 
olarak, güzel olan b ir şeyin, bir inancın sırf güzel ol
duğu için m utlaka doğru olması lâzımgeldiği şeklinde 
bir netice çıkarm aktan sakınm aktadırlar; güzelliğin, çok 
kere, esas unsurdan fedakârlık yapmak bahasına elde 
edilebileceğine inanm aktadırlar. Dolayısiyle, güzel olan 
bir şeyin, tarih î ve siyasî önem bakımlarından tâli dere
cede kalabileceğine kanidirler. Böylece estetik cereyana 
mensup tarih  yazıcıları, tarihî konular karşısında daha 
serbest ve herhangi bir İlmî iddiaları olmaksızın dav
ranabilmekte, diğer okullardan farklı olarak, günün me
seleleri ile geçmişin olayları arasında bir takını müna
sebetler aramak veya zamanın siyasetine müessir olmak 
gibi bir ihtiyaç duymamaktadırlar. Kısaca bunlar, sırf 
zevk duydukları için tarihî konularla meşgul olmakta 
ve bu sebeple, m ûtat anlamda tarihçiliği meslek edinen
ler tarafından üzerinde durulmamış, önemsiz sayılarak
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bir kenara atılmış olan mu’dil problemleri ele almayı 
cazip bulmaktadırlar.

Burada biz, böyle tek taraflı bir tarih görüşünün 
tenkidine girişerek kuvvetli ve zaif taraflarını belirtme
ğe çalışacak değiliz. Maksadımız, sadece, tercümesini 
takdim ettiğimiz “İtalya’da Renaissance Kültürü” adlı 
eseri vücuda getiren Jacob Burckhardt’in tanınmış 
Fransız müverrihi Ernest Renan ile birlikte en başta 
gelen bir temsilcisi olduğu estetik tarih yazıcılığı ce
reyanı hakkında kısa bir fiikr vermekten ibarettir. 
Bunlara göre bir kültürün değeri hakkında hüküm ve
rirken, başlıca, bu kültürün estetik değerini göz önün
de bulundurmak lâzımdır, Bunun için, sadece sanat 
alanında yaratılmış olan eserler kâfi değildir; bir bütün 
olarak devrin, sanat damgasını taşıması ve bu devri mü
talâa eden kimsede şairâne duygular uyandırabilmesi 
esastır. İşte “İtalya’da Renaissance Kültürü”, tam ma- 
nasiyle böyle bir anlayıştan doğmuş bir eserdir.

Aslen İsviçre’li olan Jacob Burchardt’in, Alman
ya’nın XIXuncu yüzyıl düşünürleri arasında müstesna 
bir mevkii vardır. Çünkü o, Goethe’nin düşünüş âlemin
den ayrılarak, kendini iktisadi ve siyasî faaliyetlere 
vakf etmek şeklinde kısaca ifade edebileceğimiz zama
nının umumi temayülüne kapılmadan Alamn Hu mani z- 
ması geleneğini temadi ettirmiş ve böylece XVIII inci 
asırla gelecekteki gelişmeler arasımla bir köprü vazi
fesini görmüştün Kendisi 1818 tarihinde Basel (Bâle) 
şehrinde bir papasın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 
Babasının isteği ile ayni şehrin üniversitesinde teoloji 
öğrenimine başlamış, fakat çok geçmeden bunu bıra
karak tarih ve felsefe derslerine yönelmiştir. Asıl ilmi 
formasyonunu, beşinci sömestirden sonra Uç yıl müd
detle okuduğu Berlin Üniversitesinde kazanmıştır. O. 
tarihlerde Leopold von Ranke, Berlin Üniversitesinde 
bütün dünyaca meşhur seminerlerininde tarih ilminin 
son yıllarda eriştiği mütekâmil metotları ile çalışıyor, 
modern tarih anlayışını âdeta bütün dünyaya öğretiyor-

(
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dıı. Genç Burckhardt, Ranke’nin Boeck’iin va Jacob 
Grimm’in derslerini takip etti. Kendi temayüllerine en 
yakın bulduğu hocası, sanatkâr tarafı ağır basan Franz 
Kugler oluyordu. Bu arada bir sömestrini geçirmek 
üzere Bonn Üniversitesine gittiği zaman burada ünlü bir 
Sanat Tarihi Doçenti olan Gottfried Kinkel ile dost 
oldu ve bunun çevresinde toplanmış bulunan sanatkâr 
ruhlu insanların neşeli muhutine girdi. Berlin’e dön
dükten sonra da bu muhitle münasebetlerini kesmiyerek 
arkadaşlarının şiir yarışlarına fiilen katılm aktan geri 
kalmadı. Burckhardt aslında sosyete hayatından hoşlan- 
mazdı. Bu itibarla salonlardan uzak kalmış, sadece tiyöt- 
roya sık sık gitmiştir. Almanya’da geçen öğrenci ha- 
yatı, Burckhardt’a evvelce küçümsediği Alman kültü
rüne derin b ir saygı öğretmiş, onda, bizzat kendisinin 
bu kUlütürUn bir evladı olduğu şuurunu geliştirmiştir. 
Almanya’da hazırladığı bir tez ile Basel’e dönerek 1813 
Mayısında henüz yirmibeş yaşında olduğu halde dokto
rasını verdikten sonra Burckhardt’i, Ranke’nin gayretli 
bir talebesi olarak Pris’te  görmekteyiz. Buradan günün 
bir iki saatmı Louvre Müzesinde, akşamlarını tiyatrolar
da, fakat esas çalışma vaktini Biblioth£que Royale’de 
geçirmekte, Karşı-Reform devrinde İsviçre tarihihinc 
dair malzame toplamaktadır. Burckhardt bu çalışmaları 
sonucunda önemli bir esar verememiştir. Çünkü onun 
yaratıcı kabiyliyeti bu alaıida değildir. ‘Daha 1843 te 
yazdığı bir mektupta asıl kabiliyetinin kültür tarihi ala
nında olduğunu açıkça ifade etmektedir: “Epik alanda 
güç muvaffak oluyorum. Figürlerim sadece tali dere- 
cecâ bir süsten ibaret kalıyor. Tarihi araştırmalarım 
da aynı durumdadır. Benim için asıl olan, problem
lerin arka zeminidir ve bunu da kültür tarihinde bul
mak mümkündür. İşte bu sebeple bütün gücümü, esas 
itibariyle kültür tarihine vereceğim”. Pariste’ki çalışma
larının mahsulü olarak ortaya koyduğu Andreas von 
Krain adlı küçük bir kitapla Burckhardt’in birinci faa
liyet devresi kapanmış oluyordu.
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1844 te Basel’e dönüp Habilitasyonunu yaptıktan 
sonra Burckhardt haftada iki saatlik tarih  ve iki saat
lik Sanat Tarihi derslerine ilâve olarak her dinleyiciye 
açık olmak üzere ayrıca serbest konferanslar da vermeğe 
başlamıştır. Bu faaliyeti ile dikkati çekerek İsviçre 
hükümeti tarafından kendisine Profesörlük ünvanı 
tevcih edilmiştir. Ancak, kadrosuz bir Profesör sıfa
tıyla kazandığı para  yaşamasına kâfi gelmiyordu. Bu se
beple ertesi yıl hocası Franz Kugler’in dâveti üzerine 
Berlin’e gitti ve burada ayni hocası tarafından kendi
sine emanet olunan “Sanat Tarihi” ve “Resim Tarihi” 
adlı eserlerinin yeni birer basımı ile meşgul oldu.

Bütün bunlar onu tatm in etmiyordu. Burckhardt’- 
iıı, doğduğu şehri çok sevdiği ve ancak burada huzur için
de yaşayabildiği anlaşılıyor. Nitekim, Franz Kugler’in 
dostluğundan ve nüfuzundan faydalanarak Berlin’de iyi 
bir mevki elde etmesi kolaylıkla mümkün iken 1848 de 
kendisine teklif olıinan mütevazi b ir lise hocalığını der
hal kabul ederek Basel’e dönmüş ve ayni zamanda kad
rosuz bir P rofesör sıfatıyla Üniversitede de yine ders
ler vermeye başlamıştır. Buradan İtalya’ya gitmek ve bu 
memleketteki sanat eserlerini doya doya temaşa etmek 
çok daha kolay olmaktadır.

Bu arada B urckhardt bir de sevdaya kapılmış, fa
kat sonunda herhangi bir bağlantıya girmeksizin işin 
içinden sıyrılmıştır. Bundan böyle bütün varlığı ile ken
dini tarih  ve sanat etütlerine vererek tarihin ve sanatın 
büyük simalarında ve bunların yarattıkları eserlerde te
sellisini aram ıştır. Tarihin zenginliğini ve sanatın güzelli
ğini bütiin derinliği ile yaşayarak engin ruhunu avutmuş
tu r. Artık, dahiyâne bir araştırıcılık ve kavrayış kudreti 
ile büyük problemlere dalmıştır. Goethe’nin tesiri altında 
kalarak sıjrf barbarlık ve kültür meselelerine ilgi gös
termiş, bu ikisi arasında kalan dar anlamda bir milli ta
rih anlayışından yüzünü çevirmiştir. Onu cezb eden, 
büsbütün kendine bağlayan başlıca dâva, bir bütün ola
rak insanlık kültürünün Zirveleridir. Kültür, şu veya bu
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milletin değil, insanlığın müşterek malıdır ve onun zir
velerinde en parlak ifadesini bulmaktadır. Klâsik İlkçağ 
dünyası ne sebeple inkıraz bulmuştur? gibi Friedrich 
Schiller tarafından ortaya atılan b ir soru vje. modern 
kültürün meydana gelmesi için yapılan uğraşmalar, 
Burckhardt’in araştırm alarına istikamet çizen belli başlı 
konular olmuş ve bu problemleri iki büyük eserinde çöz
müştür. Bunlardan biri, “Büyük Konstantin ve Zamanı” 
(1853), ötekisi de “İtalya’da Renaissance K ültürü” (1860) 
dür Bu iki kitapla Burckhardt, kü ltür tarih i alanında 
iki şaheser yaratarak dünya ölçüsünde bir şöhret kazan
mıştır.

Yazar her iki eseri de b irer deneme olarak takdim 
etmekte olup bunlarda herhangi bir surette mükemmellik 
iddiasında değildir. Konular belli bir görüşe göre işlen
miş ve aydınlatılmıştır. H er yerde yaratıcı sanatkârın 
sübjektifliği göze çarpmaktadır. “Büyük Konstantin ve 
Zamanı”, Paganlık ile Hıristiyanlık arasındaki mücadele
nin bir tarihi olmadığı gibi “İtalya’da Renaissance 
Kültürü” de İtalya’nın X III -  XVI ıncı asırlardaki tarihi 
değildir. Birincisinde Burckhardt, sadece Paganlığm soy
suzlaşmasını tasvir eder ve Klâsik İlkçağ âleminin in
kırazını bu soysuzlaşmada bulur. Buna paralel olarak 
Hıristiyanlığın gelişmesini takip etmek işi ise konusu
nun dışında kalır. Çok daha olgun bir eser olan “İtalya’
da Renaissance Kültürü” nde de Ortaçağ hayatiyetinin 
devamı ve tesirleri üzerinde durulmamıştır. Bunda tam 
anlamı ile aydınlatılan konu, sadece yeni kültürün ken
disidir. Bütün tarihî ayrıntılar, esas itibariyle bir tek 
fikrî cevherin karakterini çizmeğe hizmet etmektedir; 
bu amaç için kullanılamayacak olanlar hiç nazara alın
mamıştır. Burada İtalyanlar, ilk modern halk olarak 
gösterilmekte ve bunların, Ortaçağın çeşitli bağlarını 
silkip atarak Yeniçağın ferdiyatçiliğine nasıl kavuş
tukları tasvir olunmaktadır; modern kültürün, değerli 
bir hâzinesi olan hürriyet’i bu endividüalizmaya borçlu 
olduğu anlatılmaktadır. Böylece Burckhadrt, Renaissance
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dünyasını ve insanım keşf etmiştir. Renaissance devri
ni çok iyi tanıyan üstatlardan Kari Brandi’nin sözleri 
ile Burckhdart, “meydan okurcasına bir plâstik ile fü- 
sûnk&rlığm mavi ve yeşil ışıklan içinde bütün huşunet 
ve keskinliği ile önümüze çıkanlmış Renaissence insanı
nı” tasvir etmektedir. “Akbn hesapkâr soğukkanlılığına 
sahip ve her vasıtayı pervasızca kullanan insan; cesur de
ğil, fakat sonsuz derecede maharetli ,her şeyi kendi is
teğine râm etmeğe düşkün insan; hak etmeksizin, herhan
gi bir din muhabbeti duymaksızın, gününü gün etmeğe 
bakan ve bütün hareketlerini sırf buna uyduran, üstelik 
muhteşem bir ecdad gururu besleyen ve ateşin bir şöh
ret ihtirası ile yanan insan; Serbest düşünür, yıldız
lara inanır, buna rağmen ihtiyatkârane bir dindarlık 
güden ve tanrıya mutlak bir itaa t gösteren insan; Zevk 
ve safaya doymaz, fakat bilgi ve sanata da ayni dere
cede tutkun, her güzel şekle meftun ve güzel karşısında 
kendinden geçen, bizzat kendisi bitmez tükenmez, yo
rulmak bilmez bir temaşa olan insan” . İşte Jacob Burck- 
hardt’in karşımıza çıkardığı Renaissance insanının tab
losu!..

K itapta yer alan siyasi tarih  ve düşünüş tarihi hak- 
kmdaki bölümler ancak tâli derecede bir önem taşıdık
ları gibi “Görenek ve Din” bölümü da ana kavramlar 
bakımından yeter derecede açık değildir. Bununla be
raber, bu eserinde Burckhardt, sanatkârane üslûbun zir
vesine erişmiş bulunmaktadır. Nekadar geniş etütler 
yaptığı, etütleri sırasında ne gibi meşelerle karşılaştığı 
ve bulduğu şeyleri nasıl bütün ruhuyle benimsediği açıkça 
görülmektedir. İkinci faaliyet devresini kapayan bu 
eseriyle Burckhardt, karakterinin kalıcı taraflarını kazan
mış bulunmaktadır. Daima artan bir hızla zamanını ve ilgi
sini giizel'e veren bu insanda sanatın yeri, sadece bilgi
sinde değil, fakat kalbinde ve ruhunun derinliklerindedir. 
Burckhardt’i bilhassa temayüz ettiren özellik, ayrıntıları 
bütün kaplamı ve derinliği ile kavramak ve dünyada 
başka hibir şey yokmuşçasına, kendini bütün varlığı ile
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bir probleme verebilmek vasfının yanında, tahlil yolu ile 
sonuçlar çıkarabilmek ve bu sonuçları genelleştirebilmek, 
tipik olanı görebilmek kabiliyetleridir. Bu hususlar, 
“İtalya’da Renaissance K ültürü” nün başlıca kaynakla^ 
nn ı teşkil eden çağdaş edebi eserleri kullanış ve bunlar
dan faydalanış tarzında gayet açık olarak kendini gös
termektedir

1848 de Basel’de kendisine verilmiş olan lise öğret
menliği, birkaç yıl conra b ir m aarif reform u dolayısiyle 
elinden alınınca maddi sıkıntıya düşen Burckhardt, bir 
müddet için hastalanan bir profesöre vekâlet etmek su
retiyle geçim parasını sağlamaya çalıştı. “Büyük Kons
tantin” ve Zamanı ile “Cicerone” adlı eserleri çıktık
tan sonra Zürich’teki Yüksek Mühendis Okulu onu Sa
nat Tarihi Profesörlüğüne çağırdı. F akat 1858 Nisanın
da Tarih Ordinaryüs Profesörü olarak Basel’e döndü ve 
bundan sonra artık  hiçbir daveti kabul etmiycrck öm
rünün sonuna kadar burada kaldı. Basel’de Sanat Tari
hini ilâve bir ders olarak okutuyordu. 1886 da Tarih 
Ordinaryüs Profesörlüğünden emekliye çıktıktan sonra 
da, maaşının yansındaan vezgeçmek suretiyle, Sanat 
Tarihi derslerini vermeğe devam etti ve 1898 te büsbütün 
ihtiyarlaymcıya kadar bu dersleri okuttu.

Dikkati çekeçek bir noktadır ki Burckhardt hayatı
nın son otuz yılı sırasında (1867 - 1897) hiçbir eser ya
yınlamamıştır. 1880 de yazmağa başladığı “Yunan Kül
türü” ve daha bazı eserleri, ancak ölümünden sonra ya
yınlanmıştır. Faaliyetinin bu son devresinde yayın alanın
da hiçbir ihtirası kalmamıştır. Anlaşıldığına göre o vakte 
kadar kazandığı edebi ve ilmi şöhret kendisini tamamiy- 
le tatmin etmiş bulunmaktadır. H atta  daha önceki eserle
rinin yeni baskılan yapılmak lâzımgeldikçe kendisi hiç
bir ilgi göstermiyerek bu işi başkalarına bırakmıştır. 
Buna mukabil bütün varlığını derslerine hasr etmiş ve 
bundan sonraki görevini dinleyicileri üzerinde etki yap
makta görmüştür. Tarih derslerinde Yunan, Ortaçağ ve
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Yeniçağ kültürlerini, Sanat Tarihi derslerinde ise Eski
çağdan XV III inci asra kadar her sahayı ok u tm u ştu r.

Burckhardt, hayatta insanlarla temas ederken birçok 
acı tecrübeler edinmişti. Bunun neticesi olacak ki o, son 
zamanlarında kendisi ile muhiti arasında açık b ir mesafe 
bırakarak hemen hemen kimseyi yanına yaklaştırmadı. 
H atta kendisiyle ayni seviyede olan kimselerle bile dü
şüp kalkmıyordu. Temas ettiği pek az insanlardan biri, 
1869 tarihinden beri Klâsik Filoloji Profesörü olarak 
on yıl müddetle Basel’de yaşamakta olan meşhur filozof 
Frriedricb Nitzsche olmuştur. Burckhardt’in Nitztsche 
üzerinde kuvvetli bir tesir yapmış olduğuna şüphe yok
tur. Gerçekten de Nitztsche, 1886 da Burckhardt’a şöy- 
lea yazıyordu:

“Sizin kadar benimle müşterek esaslardan hareket 
eden kimse tanımıyorum. Bana öyle geliyorki siz de 
ayni problemleri görüyor, bunlarla bana çok benzer bir 
tarzda uğraşıyorsunuz; hatta  belki de Siz daha büyük 
bir şiddetle davranıyor, daha derinlere gidiyorsunuz, çün
kü Siz benden daha sükûtisiniz” .

1897 tarihinde ömrünü tamamlayıncaya kadar 
Burckhardt, Basel’de son derece mütevazı bir evde tek 
başına, kitapları ile zengin sanat eserleri kolleksiyonları 
arasında yaşamıştır. Hayatı her türlü gösteriş ve alayiş
ten uzak olarak geçmiş, fakat yarattığı eserlerle tefek
kür tarihinde ölümsüz bir yer almıştır

“İtalya’da Renaissence Kültürü”, Burckhardt henüz 
hayatta iken birçok defalar basılmıştır Fakat bunlardan, 
biri 1860 ve diğeri 1869 da olmak üzere, sadece iki ba
sımını kendisi yapmıştır. Ötekileri ise, müellifin müsadesi 
ile Ludwig Geiger tarafından yayınlanmıştır. Burckhardt’
in ölümünden sonra da birçok basımlarını yapan Ludwig 
Geiger, eserin esas metnini vermekle kalmayarak her 
defasında yeni yeni metin ve notları içine işlemiştir, 
öyle ki 1919 da çıkardığı 12 inci basım, orijinal kitabın 
hemen hemen iki katını bulmuş ve böylece müellif met
ninin karakteri geniş ölçüde kaybolmuştur. 1922 de
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Walter Gootn 13 üncü basımım yaparken Geiger’in ilâ
ve ettiği notlara dokunmakla beraber hiç olmazsa me
tin kısmım ayıklıyarak aslına irca etmiştir.

Bizim tercümesini verdiğimiz metin ise bunlardan 
hiçbiri değildir. Burckhardt, eserinin İtalyanca tercümesi 
için birtakım tashih ve ilâvelerle yeni bir nüsha hazırlaya
rak Mantua’da mütercim Diego Vabusa’ya yollamıştı. 
1929 tarihinde uzun araştırm alardan sonra ele geçen 
bu metin, 1930 da yayınlanan Burckhardt Külliyatına ay
niyle girmiştir. İşte önümüzdeki tercüme de bu metin
dendir.

Kültür tarihi gibi çok çeşitli konulan içine alan ve 
hususiyle Jacob Burckhardt gibi özel bir düşünüş tarzı 
ve üslûbu bulunan bir yazar tarafından vücuda getiril
miş böyle bir eserin Türkçeye çevrilmesi sırasında mü
tercim birtakım çetin problemeler karşısında kalmıştır. 
Bunların çözülmesinde her an yardımıma koşan sayın 
meslekdaşlarımdan bilhassa Profesör Nusret Hızır ile 
Doçent Samim Sinanoğlu’ya burada şükranlarımı sunmayı 
bir borç bilirim.

Bekir Sıtkı SAYKAL
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B İ R İ N C İ  B Ö L Ü M

SANAT ESERİ OLARAK DEVLET

Bu kitap , sözün gerçek anlam iyle, sadece b ir  de
nem e başlığ ın ı taşıyor. Y azar, çok m ütevazı im kân ve 
a raç la rla  çok a ğ ır  b ir  ödevi üzerine  a ld ığ ım  tama- 
m iyle kavram ış bu lun m ak tad ır. F ak a t a raş tırm ala rı
na  daha  büyük  b ir  güvenle bakab ilse  bile, y ine de işin 
ehli o lan ların  tasv ip lerin i kazanm ak  ih tim ali çoğalmış 
olm azdı. B ir k ü ltü r dev rin in  düşünüş bak ım ından  ana 
ha tla rı, belki de h e r  göze a y r ı a y r ı şekillerde gö rü 
n ü r. H ele bug ü n k ü  m edeniyetim izin  en yak ın  anası 
o larak  hâ lâ  te s ir  y ap m ak ta  devam  eden  b ir  kü ltü r b a 
his konusu o lunca, gerek  yazan  ve gerekse okuyanlar
d a  h e r a n  iç in  sü b jek tif  b ir ta k ım  hüküm  ve duygu
la rın  y e r bu lm ası z a ru r id ir . A çılm aya cesaret e ttiğ i
m iz eng ih  denizde gid ilebilecek yollar ve yönler pek 
çok tur. O h a ld e  bu  eseri vücuda getirebilm ek için 
yapılan  ça lışm alardan , b aşka  b ir i  kolaylıkla başka 
tü rlü  fay d a lan ab ilir , b u n la rı b aşk a  tü rlü  ku llanabilir, 
h a ttâ  bu  k a d a r ı ile de k a lm ıy arak  esasla ilgili olm ak 
üzere büsbü tün  b aşka  sonuçlar ç ık a rab ilird i. A slında 
konu, b irçok  d efa la r işlenilm esini, ay rı ay rı görüşlü 
a raştırıc ıla rın  üzerinde  söz söylem eye davet edilme- 

’s ın i tem enni ettirecek  derecede önem lid ir. E ğer bizi,
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sabırla dinlemek lutfunda bulunulur ve bu kitap b ir  
bütün olarak düşünülürse, şim dilik mem nun kalaca
ğız. B ir kültür tarih i yazm akta karşılaşılan güçlüklerin 
en başta geleni, büyük b ir fik rî bütünün herhangi b ir 
şekilde derli toplu b ir  tasvirini m eydana getirebil
mek için bu bütünü ayrı ayrı, görünüşte çok kere 
keyfî birtakım  kategorilere ayırm ak zorunda kalınm a
sıdır. B ir zamanlar, bu kitabın en büyük gediğini, 
yazacağımız “ Rönesans Sanatı”  adlı ayrı b ir  eserle 
doldurmayı düşünüyorduk. Fakat bu niyet?mizi ancak 
kısmen gerçekleştirebildik1.

Papalarla Hohenstaufetı hanedanı arasındaki kav
galar sonuncunda İtalya, öteki batı memleketlerinden 
erç esaslı şeylerde tamamiyle a y n  b ir  siyasî şekil alı
yordu. Fransa, Ispanya ve Ingiltere’de feodal sistem, 
bünyesi itibariyle, ömrünü tamam ladıktan sonra m ut
lak hüküm darların toparladıkları m odem  devletler i- 
çinde erimek zorunda kalacak b ir tarzda gelişmişti ► 
Almanya’da im paratorluğun birliğini, hiç olmazsa gö
rünüşte, muhafazla etmesine yardım  etmişti. İtalya’da 
ise bu mahiyette b ir  feodal sistemden hemen hemen ta- 
maımiyle uzak kalınmıştı. XV. yüzyılın imparatorları en 
elverişli hallerde bile, artık  en yüksek feodal makam 
olarak değil, ancak zaten mevcut devletlerin mümkün 
olan başları ve destekleri olarak kabul olunuyor ve

\  Franz Kugler, Geschichte der Baukunst (Mimarı 
Tarihi), İtalya’da Renaissance mimarîsini ve dekoratif sana
tını işliyen kısım (Cilt 4, Bl. I.) Müellif tarafından yazılmıştı!»
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saygı görüyorlardı. Fakat Papalık, kendi eliyle yarat
tığı peykleri ve dayanak noktaları ile, gelecekte her
hangi /bir siyasi birliğin m eydana gelmesini önliyebi- 
lecek kadar b ir kuvvet gösteriyor, buna karşılık  ken
disi b ir b irlik  vücuda getirecek kudrette bulunm uyor
du2. İm paratorluk ile Papalık  arasında birçok siyasi 
teşekküller, şehirler ve zorba hüküm darlar yer alm ak
ta idi. Bunların bazıları önceden vardı. Bazıları ise 
son zam anlarda m eydana gelmiş olup varlık ları düpe
düz b ir vakıa id i3. A vrupa’lı m odern devlet zihniyeti, 
kendi ih tiras ve emelleri uğrunda h içb ir kayda bağlı 
olmaksızın tam amiyle serbest hareket eder haliyle, ilk 

, defa olarak işte bu siyasi teşekküllerde görülm ektedir. 
Çok kere bunlar, her çeşit hukuk kuralların ı hafifse
yerek ve her türlü  sağlam  teşekkülleri daha doğduğu 
anda boğarak, en korkunç tezahürleriyle sınırsız ve 
bağsız b ir benciliği temsil etm işlerdir. Fakat bu ben
cilliğin hakkından gelindiği veya herhangi b ir  şekilde 
karşılanarak b ir  muvazene m eydana getirildiği yer
lerde tarihe yepyeni b ir  hayat girm iştir. Bu da, ince
den inceye hesaplanmış, düşünülmüş b ir  eser, b ir sa
nat eseri olarak devlet’tir. Şehir cum huriyetlerinde o l
duğu gibi tiran ların  elinde bulunan memleketlerde 
de bu yeni hayat, yüzlerce çeşit şekliyle kendini 
göstermiş, gerek iç yaşayışı ve gerekse dış siyaseti tâ£ 
yin etmiştir. Biz bu tiran  devletleri arasından tekâmül

2 Macchiavelli, Discorsi L. I. c. 12.
3 Hükm edenlerle maiyetlerine beraberce lo stato den

mektedir. Bu ad, sonradan hükümranlığa sahip bir bölgenin 
bütün varlığını ifade eden bir kavram haline gelmiş olsa ge
rektir (devlet).
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ve görünüş bakım ından en ilerde olan tip ik  b ir ta
nesini ele alarak incelemekle yetineceğiz.

Zorba hüküm darlar tarafından  idare  edilen böl
gelerin iç durum ları için çok tanınm ış b ir  örnek vardı. 
Bu, Aşağı - İtalya ve Sicilya’da  im para to r II. Fried- 
rich’in yaratm ış bulunduğu N orm an Devletiydi4. İs
lamların (Sarazen*) yanıbaşm da ihanetler ve tehli
keler içinde büyüm üş olan F riedrich, daha genç yaşta 
meseleler üzerinde tam am iyle objektif olarak düşünüp 
hüküm vermeye ve işlem yapm aya alışm ıştı. Bu özel
liği ile o, taç ve tah t sahibi ilk m odern insandı. Üs
telik de Islâm devletlerinin iç durum lariyle idare teş
kilâtlarını yakından tan ıyordu ; aynı zam anda bun la
rın  Papalarla yaptıkları ve her iki ta ra fı da bütün 
araç ve güçleri seferber ederek savaş alanına götür
meye zorlayan ölüm kalım savaşını bütün ayrıntılariy- 
le biliyordu. F riedrich’in  buyruklarında, hususiyle 
1231 den beri, feodal devleti tamamiyle parçalam ak, 
halkı iradesiz, silâhsız ve son derece fazla vergi vere
bilmek kabiliyetinde b ir  kitle haline getirmek am acı 
güdülmektedir, im parator, bütün adliye ve idare teşki
lâtını, o vakte kadar batı dünyasının hiç görmediği, 
hiç duymadığı b ir şekilde merkezileştiriyordu. Artık 
hiçbir memurluk makamı, halkın seçimi ile işgal edi
lemez olmuştu. Bu, kesin olarak yasak edilmişti. Ak

4 Höfler, Kaiser Friedrich II., s. 39 vd.
* Sarrasin, Sarazin: Arapça “§arkıyyûn’? kelimesinden 

'geldiği sanılan bu ad, ortaçağda Endülüs, Kuzey Afrika ve 
Akdeniz kıyılariyle adalarında yaşayan ve Avrupa île çeşitli 
münasebetlerde bulunup Arapça konuşan Müslümanlara veril
miştir.
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sine hareket eden bir yer, tamamiyle tahribedilmek ve 
halkı köle yapılmak cezasına çarptırıldı* Vergi siste
mi geniş ölçüde bir kadastro esasına ve İslâm âdet
lerine dayanmakta olup, vergiler doğu memleketleri
ne mahsus işkence ve zulme başvurmak suretiyle top
lanırdı. (Gerçekten de şarklının elinden başka türlü 
para almanın imkânı yoktur). Burada artık halk yok
tur; ancak baştanbaşa denetlenebilen b ir tebaa kitlesi 
vardır; öyle ki meselâ hiç kimse özel müsaade almak
sızın dışardan -evlenemez, kayıtsız ve şartsız olarak 
dışarda tahsil göremezdi. Bugüne kadar bilindiğine 
göre ilk defa tahsil mecburiyeti koyan, Napoli Üniver
sitesi olmuştur. Halbuki o sıralarda doğu memleketle
rinde ahali, hiç olmazsa bu gibi hususlarda serbest bı
rakılıyordu. Buna karşılık Friedrich, yine tamamiyle 
Islâm âdetlerine uygun olarak, bütün Akdeniz’de tica
reti kendisi yapıyor, birçok malların alım satımını 
elinde bulunduruyor ve tebaasının ticaretine engel olu
yordu. Gizli imansızlık akideleri taşıyan Fatımî hali
feleri^ hiç olmazsa ilk zamanlarda, tebaalarının din
lerine karşı müsamaha gösteriyorlardı. Buna mukabil 
Friedrich, hükümet sistemini, müşriklere karşı uygu
ladığı engizisyon işkenceleri ile tamamlamıştır. Ko
vuşturmaya uğratılan müşriklerin serbest düşünüşlü 
şehir hayatının temsilcileri oldukları kabul edilirse, 
bü suç bir kat daha ağır görünür. Memleket içinde 
polis kuvvetleri ve ayııı zamanda dışarıya karşı or
dunun çekirdeği olarak Friedriche’e hizmet edenler, 
Sicilya’dan göç ederek Luceria ve Nocera’da yerleşen 
Müslümanlar idiler. Bunlar her türlü inleme ve sız
lamalara karşı sağır, kilisenin aforozlarına karşı ka



yıtsız kalıyorlardı. Silâh kullanm asını unutm uş olan 
tebaa, sonradan M anfred’in düşürülmesi ve Anjou ha
nedanının Sicilya’ya gelip yerleşmesi karşısında ira 
desiz b ir kitle halinde uzaktan seyirci kalm ıştır. Fa* 
kat Anjou hanedanı, bu hüküm et sistem ini m iras o- 
larak kendine mal etmiş ve bundan faydalanm aya de
vam etmiştir.

Merkezileştirici im paratorun yanıbaşm da b ir gaa- 
sıp, tamamiyle kendine has b ir tarzda ortaya çıkm ıştır. 
Bu, im paratorun vekili (V icarius) ve dam adı olan 
Ezzelîno da Romano’dur. Ezzelino herhangi b ir hü
kümet ve idare sistemini temsil eden b ir  şahsiyet de
ğildir. Çünkü bütün faaliyetini Y ukarı-Italya’nın doğu 
bölgesini almak yolunda harcam ıştır. Bununla bera
ber o, daha sonraki zamanlar için siyasi b ir örnek teş
kil etmek bakım ından, koruyucusu bulunan im para
tordan daha az önemli değildir. Ortaçağın o zamana 
kadarki bütün fetihleri ve gasıplan, ya gerçek veya 
uydurm a miras hakkına, yahut başka b ir hakka daya
nılarak, yahut da imansızlara veya kilise dışına atıl
mış olan Hıristiyanlık düşm anlarına karşı yapılmıştı. 
Kitle halinde katillere ve sonsuz iğrenç hareketlere da
yanmak suretiyle, yanı sırf amaç göz önünde tutula
rak, bu uğurda her vasıtayı pervasızca kullanmak su
retiyle b ir hükümdarlık kurmak tecrübesini ilk defa 
yapan, Ezzelino olmuştur. Daha sonraki zorba hüküm
darların hiçbiri, hattâ Cesare Borgia bile, cinayetler 
işlemekte onun kâbına erişmiş değildir. Fakat bu ör
nek bir defa verilmiş .bulunmaktadır, Ezzelino’nun dü
şürülmesi ise ne halk için adaletin yeniden kuruluşu
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dem ek oluyor ve ne de gelecekteki c inaye tler iç in  b ir 
ikaz teşkil ed iyordu .

İm p ara to r F rie d ric h ’m  teb aası o la rak  doğm uş o* 
lan  A quino’lu  Aziz T hom as’m  böyle b i r  zam anda m eş
ru tî b ir  h ü k ü m d arlık  teo ris i o rta y a  a tış ı boş yere  ol
m uştur. Bu teoriye göre  h ü k ü m d ar, üyelerin i kend isi
n in  a tayacağ ı b ir  ây a n  m eclisiyle ha lk ın  seçeceği tem 
silcilerden teşekkül edecek ik inci b ir  m eclis ta ra fın d an  
desteklenecekti. Ü n iversite  sa lo n la rın d a  d a  b u n a  ben
zer fik irle r ile ri sü rü lü y o rd u . B u n u n la  b e rab e r F ried 
ric h  ile  Ezzelino, İ ta ly a  iç in  X II I . yüzyılın  en 
büyük  siyasi şahsiyetleri id ile r  ve böyle o larak  ka lı
yo rlard ı. H e r ik is in in  de d a h a  o zam an la r y a rı masal 
şeklinde akse ttirilen  s im aları, ilk  şekliyle ayn ı yüzyıl
da yazılm ış o lduğu şüphe gö türm eyen  “Yüz Eski 
H ikâye”  n in  başlıca  konusunu  teşkil e tm ek ted ir5. Bu
rad a  b ile  Ezzelino, h e r  defasında  olduğu gibi büyük 
b ir  in tib a ın  b ıra k tığ ı te s ir  a ltında , ü rkek  b ir  sayg ı ile 
tasvir o lunm aktad ır. Göz tan ık la rın ın  kron ik lerinden  
tutunuz d a  y a r ı m ito lo jik  tra jed ile re  k ad a r b irçok  ede
bî eserler onun şahsın ı konu o larak  ele a lm ışla rd ır6.

B u ik i h ü k üm dardan  hem en sonra, başlıca Guelf- 
’lerîe G hibellin’ler* a rasındak i p a r ti kavgalarından  do
ğarak, çok say ıda tira n la r  o rtay a  çıkm ışlard ır. Hem en

5 Cento novelle an tiche, Nov. 1, 6, 20, 21, 22, 23, 29* 
80, 45, 56, 83, 88, 98.

6 Scardeonius, de urb is Patav . an tigu .: Graevius, 
Thesaurus, V I, I I I ,  p . 259.

* Guelf’ler (A lm ancası W elfen, b ir A lm an h a n ed a n ı) : 
•Ortaçağ ; İtalya’sında papa ta ra fta rı o lanlara  verilen addır. 
Bunların m uarızlan  G hibellin’le r (A lm ancası W eiblinger, yine 
foir Alman hanedanı)d ır. Hususiyle Kıızey İtalya 'da  bu iki
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hemen her zaman Ghibellin’lerin başı olarak görülen 
bu tiranlar, o kadar çeşitli olaylar ve şartlar içinde 
meydana gelmişlerdir ki, genel ve kaçınılmaz b ir-z a 
ruretin onları yetiştirm iş olduğu asla inkâr kabul et
mez. Kullandıkları vasıtalara gelince, sadece partile
rin  başlamış oldukları işleri devam ettirmekten, yani 
düşmanları yok etmeye veya sürgüne göndermeye ve 
evlerini yakıp yıkm aya devam etmekten başka b ir şe
ye başvurm aya ihtiyaçları yoktur.

XV. yüzyılın büyüklü küçüklü bütün zorba 
hüküm darlıklarında bu çeşit tesirlerin kaybolmuş bu
lunmadığını gösteren delillere çok kere raslanmakta- 
dır. işlenen cinayetler bütün çıplaklığı ile maydandâ* 
dır ve tarih  bunları etraflı b ir şekilde kaydetmiştir.- 
Fakat sırf kendi kuvvet ve vasıtalarına dayanan ve 
buna göre düzenlenmiş bulunan bunlar, ilgimizi ol
dukça yüksek derecede çekerler.

0  vakitler İtalya dışındaki hüküm darlardan hiç
birinin, bütün vasıtaları bilinçli b ir şekilde hesapla
madan haberi bile yoktu. Bütün vasıtaları bilinçli b ir 
şekilde hesaplama keyfiyetinin, devlet sınırları içinde 
hemen hemen mutlak denebilecek b ir hâkimiyet kuv
vetiyle b ir araya gelmesi, İtalya’da tamamiyle özel 
tipte insanlar ve hayat şekilleri meydana gelmesini 
sağlıyordu1. Dirayetli tiranlar için hükümdarlığın baş

parti arasındaki mücadeleler tamamiyle siyasi mahiyette olup 
hemen hemen bütün ortaçağ boyunca devam etmiştir.

1 Sismondi, Histoire des repuliques italiennes. IV, p. 
420, VIII, p. İ
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lıca sırrı, vergileri buldukları şekilde veya kendileri
nin başlangıçta koydukları şekilde bırakm aktan iba
retti. Bunlar, kadastroya dayanan b ir  toprak vergisi, 
belli istihlâk m addelerine konan vergiler ve ithalât ile 
ihracat gümrükleri, b ir  de hüküm dar hanedanına ait 
servetlerin getirdiği gelirlerdi. Gelirlerin yükselmesi, 
ancak genel refah ve iş hayatın ın  artm asiyle müm
kündü. Şehirlerde görüldüğü gibi istikrazlar, tiranlıfer 
larda bahis konusu değildi. D aha ziyade inceden ince
ye hesaplanmış b ir tertiple m al ve mülke el koyma 
yolu tencih olunurdu. Ancak bu yüzden, meselâ doğulu 
hüküm darlara mahsus b ir  usulle en yüksek m aliye me
m urunun işinden atılarak bütün servetine el konması 
halinde olduğu gibi, genel itibarın  sarsılm am ası şarttı.

Ufak saray, m uhafız kıtası, ücretli asker, inşaat, 
hüküm darın etrafındaki soytarılar ve entellektüel- 
lerin m asrafları, bu gelir kaynaklariyle karşılan
maya çalışılırdı. H er zaman için tehlikelerle çevrilmiş 
olan gayrimeşruluk, hüküm darı tek başına bırakm akta 
idi. Herhangi b ir şekilde yapabileceği en şerefli bağ
laşma, menşei hiç nazara alınmaksızın, yüksek kabili
yetle sahip şahıslarla m üm kün . olabilirdi. XIII* 
yüzyılda kuzey memleketleri hüküm darlarının cömert
liklerinden faydalananlar, yalnız şövalyeler, hizmet 
gören ve teganni eden zadegândan ibaretti. Italyan 
tiranlarında ise durum  büsbütün başka idi. Şöhrete, 
kalıcı mahiyette büyük işler yapmaya düşkün olan bu 
tiranların muhtaç oldukları şey, insanların doğuşların
daki ayrılık değil, fakat şahsi kabiliyetleriydi. Yanla
rındaki şair veya bilginlerle kendilerini yepyeni b ir
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zem inde görüyor, nerdeyse yeni b ir  m eşruluk kazarçj- 
mış buluyorlard ı2.

V erona zorba h ü k ü m d an  Can G rande delia Scala 
bu bakım dan dünyaca tan ınm ış olup İta lya’nın çeşitli 
bölgelerinden sürü lerek  gelen değer sahib i kim seleri 
saray ında besliyordu. Y azarlar ona şükran  borçlu id i
ler. Bu gibi saray lara  yap tığ ı z iyaretler dolayısiyle b ir 
çok kim seler ta ra fından  m uahaze edilen P e tra rca , b ir
X IV . yüzyıl hüküm darın ın  ideal tip in i tasv ir etmekte? 
d ir3. M uhatabı olan P ad u a  hüküm darından  yüksek 
değerde birçok şeyler beklemekte, hem  de onun b ü 
tün bunları yapm aya m ukted ir o lduğuna inanm ış b ir 
tarzda istem ektedir: *‘Sen kendi tebaan ın  efendisi de
ğil, vatanın  babası olm alısın ve tebaan ı kendi çocuk
ların  gibi4, ha tta  vücudunun b ir  uzvu gibi sevmelisin. 
Silâhı, şahsi m uhafız ve ücretli askerini düşm anlara 
karşı kullanm alısın. T ebaana k a rş ı yalnız iyi niyetini 
göstermen kâfi gelir. Şüphesiz k i m evcut düzeni se
ven tebaayı kastediyorum . Z ira  h er gün b ir  değişik
lik yapm ak isteğiyle hareket eden b ir  kimse, âsi ve 
devlet düşm anıd ır!” . Bundan sonraki sözlerde tam a
miyle m odem  anlam da b ir  devlet kudreti fik ri etraflı 
b ir  şekilde açık lanm aktadır: H üküm dar her şeyle şah

2 Franco Sacchetti, Novelle. 61. 62.
3 Petrarca, de rep. Optime adm inistranda, ad Franc. 

Carraram . (Opera, p. 372, s.)
4 Ancak yüzyıl daha sonradır k i hüküm darın eşi de 

memleketin annesi olm aktadır. Karş. Hieron. C rivellfnin 
Bianca M aria Visconti’nin cenazesi başında söylediği h itabe; 
M uratori, XXV, Col. 429. P apa  IV. Sixtus’un kızkardeşine 
m ater ecdesiae denmesi (Jac. Volateranııs: M urat. X X III, 
Col. 104), bunun siyasi b ir tezahürüdür.
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san yakından ilgilenmelidir. Kiliseler, umumi binalar 
yaptırmalı ve bunların  bakım ını sağlamalıdır. Şehir 
polisine önem vermeli5, bataklıkları kurutm alı, şarap 
ve hububatı deneti altında tutm alıdır. Vergiler koyar
ken tebaası arasında tam b ir adalet gözetmeli, kim 
sesizlere ve hastalara yardım da bulunm alıdır. Sivril
miş bilginleri him aye etmeli ve kendi çevresine alm a
lıdır. Z ira gelecek çağlarda hüküm darın şöhretini ya
şatabilecek ancak bu bilginlerdir.

Fakat genel olarak bu sistem in bazı tarafları ne 
kadar parlak ve m ünferit bazı hüküm darların  hiz
metleri ne kadar değerli olursa olsun. XIV. 
yüzyıl insanları, bu Uranlıklardan çoğunun kısa ö- 
mürlü ve garantisiz olduklarını anlam ış veya sezmiş 
bulunm aktadırlar. Böyle siyasi teşekküllerin tutuna- 
bilmeleri, iç sebepler yüzünden memleketin büyüklüğü 
ile artan b ir nispette m üm kün olduğundan, kuvvetli 
Uranlıklar daim a küçüklerini yutm ak temayülünü bes
lemişlerdir. O zam anlar yalnız Viscontilere kurban 
giden nice küçük hüküm darlar vard ır! Şüphesiz ki 
hemen her defasında dış tehlike ile birlikte iç karışık
lıklar da kendini göstermiş ve hüküm darın ruh  hale
tinde bu durum un uyandırdığı tepki, çoğu hallerde 
son derece uğursuz sonuçlar doğurmuştur. Bir yandan 
sahte mutlak iktidar, zevk ve safa ve her çeşit ben
cillik tahrikleri, öte yandan düşman ve suikast teh
likeleri, hükümdarın kötü anlamda tiran  haline gel
mesini nerdeyse kaçınılmaz bir zaruret yapıyordu.

5 Bu arada Padua sokaklarında domuz yataklarının ya
sak edilmesi temennisi de ifade olunmaktadır. Sebebi de man
zarasının pek çirkin olması ve üstelik de a tlan  ürkütmesidir.
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Hiç olmazsa en yakın kan ak rabalarına güvenebilseydi, 
yine de iyi idi. Ancak her şeyin gayrim eşru olduğu 
b ir  yerde ne hüküm dara a rda  olmak ve ne de m a
likâneleri bölüşmek hususlarını düzenliyecek b ir  m i
ras hukukunun m eydana gelnlesine im kân vardı. Teh
likeli zam anlarda henüz reşit çağa gelmemiş veya za
yıf yaradılışlı olan b ir prens, enerjik  b ir kuzeni veya 
amcası tarafından, hanedanın m enfaatine olmak üzere, 
bertaraf edilirdi. G ayrim eşru evlâtların hüküm dara 
varis olarak tanınm ası veya tanınm am ası üzerinde de 
kavga hiç eksik olmuyordu. Böylece hanedanların  b ir
çoğuna, memnun olmıyan veya öcalmak duygusiyle 
hareket eden akrabaları musallat kesiliyorlardı. Bu 
hal, çok kere açıktan açığa ihanet ve vahşi aile cina
yetleri şeklinde kendini gösteriyordu. D ışarda kaçak 
olarak yaşıyan bazı tah t vârisleri ise, sab ır gösteriyor 
ve bu durum u da objektif olarak m ütalâa edebiliyor
lardı. Meselâ G arda gölünde ağla balık avlıyarak vakit 
geçiren Visconti, böylelerinden b irid ir6. Düşmanın 
habercisi ondan doğrudan doğruya Milâno’yta dön
meyi düşünüp düşünmediğini sordu ve şöyle cevap al
d ı: “ Onun işlediği cinayetler benimkileri gölgede bı
rakacağı zaman gelmeden önce, dönmeye niyetim 
yok!” Bazı kere iş başında bulunan hükümdar, aşırı 
derecede hakarete uğruyan âmme vicdanına, bütün ha
nedanın selâmeti adına akrabaları tarafından kurban 
verilmektedir7. Ancak sayılı yerlerde hükümdarlık,

6 Petrarca, Rerum memorandar. Liber IIJ. p. 460. I. 
Matteo Visconti ile o zamanlar Milano’da hüküm süren 
Guido' della Torre kasd edilmektedir.

7 Matteo Villani, V, 81: II. Matteo Visconti’nin kar- 
.deşleri tarafından öldürülmesi.
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hanedan ın  b ü tününe  dayanm akta , aile üyelerinden 
hepsi b aşta  bu lunan ı desteklem ektedir. F ak a t bu  h a l
d e  de taıal ile m üm kün ve nüfuzun bölüşülm esi g ibi 
meseleler kolayca en şiddetli k av g a la ra  sebebiyet ve
rebilm ektedir. .

O zam anki F lo ran sa’lı y azarla rın  eserlerinde bu 
sistem e karşı duyulan  d erin , koyu b ir  k ine  Taşlan
m aktadır.. Zorba h ü k ü m d arla rın , belk i de kendi g u ru r
la rın ı okşam aktan  ziyade halk ın  m uhayyilesi üzerinde 
kuvvetli b ir  tesir b ırakab ilm ek  am aciyle, gösterd ik leri 
debdebe ve taş ıd ık la rı tan tan a lı elb iseler bile, aynı 
yazarların  en keskin su re tte  is tihza la rın ı u y an d ırm ak 
tad ır. H ele yeni ik tid a ra  geçm iş ibulunan Doc P isa ’lı 
AgneHo (1364) «gibi b i r  tü re d i d ille rine  düşerse vay 
onun haline! G erçekten  d e  bu  adam , elinde a ltın  asa 
ile a ta  b in e r  ve “ tıpk ı b ir  ö lünün  kalın tısı g ib i” halıya 
ve altın  işlem eli k u m aştan  y astığa  yaslanm ış olduğu 
halde ev in in  penceresinden  kend in i sey re ttir ild i. B ir 
papa  veya im p ara to r gitbi Önünde d iz  çöktü
rerek  kendine h izm et gördü ründü8. F ak a t bu 'eski 
Floransa’lıla r, çok kere  sayg ıya değer b ir  ciddilikle 
de söz söylem ektedirler. D an te9, yeni hüküm darların  
m al ve m ülk edinm ek ve hüküm  sürm ek ih tiras la rım

8 F ilippo  V illanı, Isto rie  X I,101. P e tra rca  da tiran la rı 
“bayram  günlerinde m ih rap lar gibi” tertem iz bulm aktadır. 
Lucca’da C astracane’nin  k lâsik  ilkçağ tarz ında  te rtib  ettiğ i 
zafer alayı, onun Tegrim o ta ra fın dan  kalem e a lınan  biyob- 
rafisinde e tra flı o larak tasvir edilm ektedir, M urat. X I, CoL 
1340.

9 De vulgari eloquio, I , c. 12:... qui non heroico more, 
sed plebeo sequuntur superbiam  ete.
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gayet iyi b ir  şekilde görm ekte ve bu  hali asaletsizce, 
aşağı halk tab ak a la rın d a  b u lu n u r b ir  vasıf d iye a d 
land ırm ak tad ır. “ O nların  tram pet, zil, bo ru  v e  
flavta sesleri: ey cellatlar, ey y ırtıc ı kuşlar bize gelin! 
dem ekten başka ne ifade ederler k i / ’ T iran ın  şato 
su, yüksek ve m ünzevî b ir  yerde  baştan  başa  z in d an 
la r ve dinlem e b o ru la rı10 ile  dolu olan b ir  kötülük 
ve sefalet ya tağ ı o larak  tasavvur o lunm aktad ır. Bâzı 
kimseler, tiran ın  hizm etine g iren  herkese felâkete uğ
rayacağı kehanetinde b u lu n m ak tad ırla r11; tiran a  da, 
her tü rlü  iy ilik  ve gayretin  kaçınılm az düşm anı, hiç 
kim seye itim ad  edem iyen ve tebaasınm  yüzündeki ifa
deden kendisin in  düşm esi beklendiğ in i anlayabilen 
b ir  insan olarak, ac ım ak tad ırla r. “ N asılki tiran la ı 
m eydana gelir, bü y ü r ve kuvvetlenirlerse, kendilerin i 
m utlaka çözülmeğe ve çökm eğe götürecek olan içle
rindeki gizli m aya d a  ayn ı zam anda gelişir” 12. En 
d e rin  tezat, açık  b ir  surette  belirtilm em ektedir: O 
zam anlar Floransa, ferd iyetlerin  gelişmesi bakım ından 
en zengin çağını yaşıyordu. H albuki aynı sıra larda 
zorba hüküm darlar, kendileri ve en yakın hizm etkân 
Harından başka kim sede ferd iyetin  mevcut bulunm ası
n a  ve teşekkül etmesine m üsaade etm iyorlardı. Ger
çekten depasaport usülüne varıncaya kadar her

10 Gerçi bü, ancak XV. yüzyılda meydana gelen yazı
larda  görülm ektedir; fakat m uhakkak ki daha önceki zam an
ların  muhayyelâtma dayanm aktadır: L. B. A lberti, de re  aedif. 
V, 3. —  Franc. di Giorgio. T ra tta to : Della Vallej* Lettere 
Sanesi, I I I , 121 ’de

11 Franco Sacchetti, Nov. 61.
12 M atteo Villani, VI 1.
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şeyde fert, gayet sıkı b ir denet altında tutuluyor
du13. \

Böyle b ir varlığın korkunçluğu ve lânetliliği, çağ
daş insanların fikirlerinde m ahut yıldızlara inanış ve 
imansızlık yüzünden özel b ir renk alıyordu. Carrara 
hanedanının son hüküm darı, Venedikliler şehri kuşa
tınca bomboş kalan Padua’da (1405) sur ve kapılan 
bekletecek asker bulam adığı zaman, şahsî muhafızla
rı. hükümdarın geceleri çok kere kendisini öldürmesi 
için şeytanı çağırdığını duyuyorlardı.

XIV. yüzyılda tiran  sisteminin en  illeri de 
recede geliştiği ve en çok ibret verici şekil aldığı yer, 
muhakkak ki, başpiskopos Giovanni9nin ölümünden 
(1354) itibaren Visconti Hanedanının hüküm sürmek
te olduğu Milano olmuştur. Hemen Bernabo’nun şah
siyeti ile, en korkunç Roma im paratorlarına çok yakın 
bir benzerlik, asla inkar edilemiyecek b ir şekilde kem 
dini göstermiştir1; Devlette en önemli amaç, hüküm* 
dann  yabani domuz avıdır. Bu işte ona müdahale 
edenler, korkunç işkencelerle idam olunmaktadırlar. 
Korkudan titreyen halk, hüküm darının 5000 av kö
peğini beslemek zorundadır. Bunların en mükemmel 
bir şekilde bakımından en şiddetli cezalarla sorumlu

13 XIV. yüzyıl ortalarına doğru Padua’daki pasaport bü
rosu, quelli delle bullete olarak vasıflandırılıyordu. Franco * 
Sacchetti, Nov. 117. II. Friedrich hükümdarlığının son on 
yılı içinde şahsi kontrol gayet sıkı bir surette tatbik edilir
ken, pasaport usulünün çok geliştirilmiş olması lâzımgelir.

1 Corio, Storia di Milano, Fol. 247, s.
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dur. Vergiler, akla gelebilecek en korkunç zor araç
larına baş vurularak toplanm aktadır. Yedi kızm a, her 
b irine 100.000 altın Gulden olmak üzere çeyiz y a 
pılmış, muazzam b ir hazine toplanm ıştır. Eşi öldü
ğü zaman (1384) “ tebeaya” b ir  tebliğ çıkarılm ıştır; 
buna göre ahali, başka zam anlarda sevincini olduğu 
gibi şimdi de hüküm darının m atem ini paylaşm ak ve 
b ir yıl süre ile yas tutm ak zorundadır. — Hele Ber- 
nabo’yu ele geçirmjek için yeğeni Gifangaleazzo’n ın  
tertip ettiği suikast (1385), son derece karakteris
tik tir. Bu, sonradan aynı olayları tasv ir ederlerken 
tarihçilerin kalplerini heyecana getiren başarılı sui
kastlardan b iri olmuştur3. Giangaleazzo’nm  şahsında, 
küçük tiran lar için tipik olan azamet ve heybet düş
künlüğü, bütün ihtişam  ve debdebesiyle kendini gös
termektedir. İstediği zaman M antua’dan Mincio ça
yını ve Padua’dan Brenta suyunu çevirip başka ta 
raflara akıtabilmek ve böylece adı geçen iki şehri 
kendilerini savunamaz b ir durum a düşürebilmek i- 
çin3 300.000 altm  Gulden harcıyarak muazzam bent
ler inşasına girişmiştir. H attâ Venedik’teki sığ göl
leri (Legun) kurutm ağı bile akimdan geçirmiş ol
duğu ihtimalden uzak değildir. “ Bütün manastırların 
en muhteşemi’” olan Pavia’daki Certosa manastırını 
ve “ gerek büyüklük, gerekse ihtişam bakımından Hıj- 
ristiyan âleminin bütün kiliselerine üstün” olan Mi
lano Katedralini bina ettirm iştir4 Hattâ denebilir ki

2 Aynı şekilde meselâ Paolo Giovio: Viri iliustres, Jo. 
Galeatius.

s Corio, Fol. 272, 285.
4 Cagnola: Arclıiv. stor. III, p. 23.
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babası Galeazzo’n u n  başlay ıp  kend isin in  tam am lad ığ ı 
P av ia  saray ı, o vak itk i A v ru p an m  belki de en m u h 
teşem sa ray ı o lm uştur. Ü nlü  k itap lığ ın ı ve özel b ir  
inançla  bağ lı b u lu n d u ğ u  Aziz v ü cu tla rı k a lın tıla rın 
dan  teşekkül eden  zeng in  kolleksiyonunu bu sa ra y a  
nakl e tm iştir. B u z ih n iy e tte  b i r  h ü k ü m d arın , siyasî 
a lan d a  d a  en  yüksek  h ü k ü m d arlık  tac ın ı elde etm eğe 
çalışm am ış b u lu n m asın ı ta sav v u r etm ek, h e rh a ld e  g a
r ip  d ü şe r. K ıra l W enzel* o n a  1395 te  d u k a  p ay esin i 
tevcih e tm iş tir . F a k a t 1402 d e  h a s ta lan ıp  ö ldüğü  
s ıra la rd a  G iangaleazzo’n ın  as ıl d ü şü n d ü ğ ü  şey, İ ta l
y a  k ıra llığ ın ı5 v ey a  İm p a ra to r lu k  ta c ın ı ele g eç irm ek

* Kıral Wenzel (1361-1419); Kutsal Roma-Germen 
imparatoru: İmparator IV. Karl’ın oğlu olup 1364 te Bo
hemya kıralı (IV. Wenzeslaus) ve 1376 da Roma kıralı ol
muştur. 1378 de babasının yerine Germanya İmparatorluğuna 
geçmiştir. Sert hareketleri dolayısiyle 1400 de dört Seçmen 
Prens tarafından İmparatorluktan atılmıştır.

5 Corio, Fol. 286 ve Poggio, Hist Florent. IV: Murat.
XX, CoL 290. —  İmparatorluğa dair plânlarından Can-
gola başka bir yerde bahs etmekte olduğu gibi Trucchi, 
Poesie itaL inedite II* p. 118 deki sonet’de de aynı plânların 
sözü edilmektedir:

Stan le cittâ lombarde con le chiave 
In  man per darle a voi.. ete.
Roma vi chiamoa: Cesar mio novello
Io sono ignuda, et l ’anima pur vive:
Or mi coprite col vostro mantello ete.

(Lombardia şehirleri, ellerinde anahtar olduğu halde 
ona teslim olmağa hazırdırlar ve ilah... Roma diyor ki: 
Ey benim yeni Caesar’ım, ben çıplağım ve ruhumun 
yaşayabilmesi için sizden rica ediyorum, beni palto
nuzla örtünüz ilah..)



ti. Hakimiyeti altına toplamış bulunduğu memleket
ler,. söylendiğinle göre tek b ir yılda belii 1 .200.000 al
tın Guldenlik âdi vergilerden başka olağan üstü vergi 
olarak 800.000 altın Gulden vermişlerdir. Zor araç
larını pervasızca kullanmak suretiyle genişlettiği dev
leti, ölümünden sonra parçalanmış, hattâ devletin es
ki toprak parçaları bile ancak güç halle korunabil- 
miştir. Eğer oğulları Giovan M aria (ölümü 1412) 
ile Filippo Maria (ölümü 1447) başka bir memleket
te ve ailelerinden kalma miras olmaksızın yaşamış 
olsalardı, kim bilir ne olurlardı? Fakat Visconti ha
nedanının varisleri olarak onlara, nesilden nesle ge
çerek birikmiş bulunan ölçüsüz gaddarlık ve korkak
lık sermayesi intikal etmiştir.

Giovan Maria da yine köpekleri ile şöhret ka
zanmıştır. Fakat bunlar artık av köpekleri değil, iı> 
san parçalamak için yetiştirilmiş başka cins hayvan
lardı. Tıpkı İmparator I. Valentinian’m ayıları gibi 
bu köpeklerin de özel adları vardır6. 1409 Mayısında 
savaş halâ devam ederken aç halk sokaklarda “barış! 
banş!” diye bağrıştığı zaman, ücretli askerini hal
kın üzerine saldırtmış ve bir anda 200 insan öldürt
müştür. Bunun üzerine “barış” ve “savaş” sözlerini 
ağza almak idam cezasiyle yasak edilmiş, papaslar 
bile duada “dona nobis pacem =  bize barışı ver” 
sözü yerine “dona nobis traınquilitatem =  bize sü
kûnu ver” demek emrini almışlardır; En sonunda 
birkaç suikastçı, deli Dukanın baş condottiere’si Fa- 
cino Cane’nin can çekişir derecede hasta olması anın
dan faydalanarak, hükümdarı Milano’da San Gottardo

jjQ İTALYA’DA RÖNESANS KÜLTÜRÜ

ö Corio, Fol. 301 vd. Karş. Ammian. Marcellin. XXIX,3.
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kilisesi önünde öldürmüşlerdir. Fakat ölüm halinde 
yatan Facino, efendisinin bu âkibetini duyunca he
men o gün subaylarını yanm a çağırarak bunlara dev
letin varisi Filippo M aria’ya yardım etmeleri için 
yemin ettirmiş ve kendisi de ölümünden sonra Filippo 
Maria ile evlenmesini eşine teklif etmiştir7. Gerçek
ten de baş condottiere’nin bu vasiyeti, çok geçmeden 
yerine getirilmiştir. Bu kadın, Beatrice di Tenda 
idi. Filippo M aria’dan ileride ayrıca bahs edeceğiz.

İşte böyle b ir zamanda idi ki Cola Rienzi, soy
suzlaşmış Roma ahalisinin zayıf heyecanına dayana
rak İtalya’da yeni b ir hükümdarlık kurmak cesaretini 
kendinde buluyordu. Biraz önce tasvir ettiğimiz çe
şitten hükümdarların yanında Cola Rienzi, daha 
başta zavallı, kayb olmuş b ir sapıktan ibaret kal
maktadır.

1
XV. yüzyılım zorba hükümdarlığı değişik bir 

mahiyet göstermektedir. Küçük tiranlardan b ir ço
ğu ve Scala ile Carrara gibi büyüklerden bazıları 
göçüp gitmişlerdir- Kuvvetli tiranlar memleketlerini 
genişletmiş ve toparlamışlar, içerde de daha karak
teristik bir şekilde taazzuv etmişlerdir. Yeni Aragon 
hanedanı elinde Napoli, daha kudretli bir devlet 
olmak yoluna girmiştir. Fakat bu yüzyılda bilhassa 
karakteristik olan nokta, condottiere’lerin bağımsız 
hükümdarlık, hattâ taç peşinde koşmalarıdır: Bu, salt 
gerçek yolunda ileri bir adım, gerek kabiliyet ve 
gerekse hayasızlık için de yüksek bir mükâfattır. Kü

7 Paul. Jovius: Viri illustres, Jo. Galeatius, Philippus
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çük tiranlar, kendilerine b ir dayanak sağlamak için, 
şimdi memnuniyetle büyük devletlerin hizmetlerine 
eirmekte, bunların condottiere’leri olmaktadırlar. Con- 
dottiere’lik sanatı kendilerine biraz para ve aynı za t 
manda yapacakları fenalıklardan dolayı ceza muaflığı, 
hattâ topraklarını genişletme fırsatı sağlamaktadır. 
Topuna birden bakılırsa gerek büyük ve gerekse kü
çük tiranlar daha çok gayret sarf etmek, daha dü
şünceli ve daha hesaplı hareket etmek, çok fazla, kit
le halinde zulüm yapmaktan sakınmak zorunda kal
maktadırlar. Fenalığı, ancak amaçlarına ulaşmak için 
gözle görülür şekilde faydaları dokunacak derecede 
yapabilmektedirler, işin dışında kalanlar da ancak 
bu kadarını mâzur görmektedirler. Avrupa memle
ketlerindeki meşru hükümdar hanedanlarının daya
nağını teşkil eden din hâzinesinden burada bir eser 
bile yoktur. Olsa olsa başkent halkının bir çeşit te
veccühüne dayanılabilmektedir. Italyan hükümdarla
rının başlıca destek ve yardımcısı, daima istidat 
ve soğuk kanlı hesaplılık olmuştur. Kabına sığmaz bir 
tutku ile hiçbir bakımdan pratik olmıyan amaçlar 
uğrunda kendini harcıyan Cesur Kari gibi hüküm- i 
dar karakterleri, îtalyanlar için gerçek anlamda bir 
bilmecedir, “ isviçreliler düpedüz köylüdürler. Hepsi 
öldürülse de, savaşta can verecek olan Burgund za- 
degânmı telafi edecek bir karşılık olmaz; Duka İs
viçre’ye hiç mukavemetsiz sahip olsa bile, bu yüz
den yıllık geliri 5000 Dukat kadar da artmış olmaz 
ilah..”1. Karl’m karakterinde görülen ortaçağa mah

1 De Gingins, Depeches des ambassadeurs milanais, II, 
p. 200 (N, 213) Kars. II, 3. (N. 144) ve II, 212 (N. 218).
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sus duyuş, düşünüş ve hareket tarzları, onun şöval
yece emelleri veya ülküleri, îtyalyanlar için çoktan* 
beri anlaşılmaz şeylerdi. M aiyetindeki subaylara to
kat atması2 ve onları yine de hizm etinde kullanm ağa 
devam etmesi, b ir  yenilginin cezası olarak askerine 
fena muamele etmesi ve bundan sonra yine de gizli 
müşavirlerini k ıta ları önüne çıkararak  utandırm ası 
gibi hareketleri, güneyli diplom atlarca b ir  tü rlü  an- 
laşılamıyordu. Bu hali gören güneyli diplomatlar, 
KarPı kayb olmuş b ir  hüküm dar olarak sayıyorlar
dı. D iğer taraftan  bizzat İtalyan hüküm darlarına m ah
sus siyaset tarzında bunların  üstüne çıkan ve h e r 
şeyden evvel Francesco Sforza’nm  hayran ı olduğunu 
gizlemiyen F ransa k ıra lı X I. Louis ise, alelade yara
dılışı ile kültür ve incelik bakım ından İtalyan hü
küm darlarının çok gerisinde gelmektedir.

XV. yüzyılın İtalyan devletlerinde iyilik ile  
fenalık, çok dikkate değer şekilde b irb irine karışm ış 
b ir haldedir. H üküm darlarda şahsiyet okadar geliş
miş, çok kere o kadar önemli, durum  ve görevleri 
için o kadar karakteristik b ir  hale gelmiştir k i3 isa
betli b ir ahlâk hükmüne varm ak güçtür.

Hakimiyetin temel ve zemini gayrı m eşrûdur ve 
böyle kalm aktadır; ona b ir  uğursuzluk musallat olmuş
tu r ve onu b ir türlü  bırakm ak istememektedir, im para
torun tasvip ve tensibleri durum u değiştirmemektedir;

2 Paul. Jovius, Elogia.
3 Macchiavelli’de v i r  t  ü  denilen ve ayni zamanda 

s c e l e r a t e z z a  ile te’lif edilmesi kabil diye düşü
nülen şey, işte bu kuvvet ile istidadın halitasıdır: meselâ 
Discorsi I, 10, Septimus Severus münasebetiyle.
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çiinkü halk, h ü k ü m d arın ın  h e rh an g i b i r  yabancı m em 
lekette veya geçici b ir  y ab an c ıd an  b i r  parşöm en  p a rç a 
s ı satan alm ış o lm asından  h a b e rd a r  b ile  o lm am ak tad ır4. 
B ilm iyen insan  şöyle b ir  m an tık  y ü rü tm ek ted ir: E ğer 
im p ara to rla r b iraz  o lsan  faydalı o lsalard ı, zorba bey
le rin  o rtay a  ç ık m aların a  h iç b ir  zam an m eydan v er
m ezlerdi. IV . K arP m  R om a seferinden  beri im p ara 
torlar, İtalya’da k en d ile rin in  daM i olm aksızın zorla 
m eydana getirilen  d u ru m la rı sadece tasvip etm işler
d ir . F aka t verd ik leri resm î belgeler d ışında h içb ir 
şeyle b u n la rı g a ran ti edem em işlerd ir. İta ly a’d a  KarP- 
ın  b ü tün  hareketleri, en zilletli siyasî kom edilerden 
b ir id ir . İm para to ru  V isconti’le rin  nasıl oynattık ları 
ve sonunda to p rak la rın d an  nasıl a ttık la rı, onun b ir  
p an ay ır taciri gibi m alı (yân i verd iğ i im tiyaz b e ra t
la r ı)  karşılığ ı o larak  p a ra  alm ak üzere öteye beriye  
nasıl koştuğu, Rom a’da ne k ad a r sönük b ir  şekilde 
o rtaya  çık tığ ı ve en sonunda tek  b ir  kılıç darbesi 
bile vurm aksızın do ldurduğu kesesiyle tek ra r A lp’leri 
nasıl aştığ ı5, M atteo V illani’n in  eserinde okunab ilir6.

4 Bu mesele hakk ında: Franc. Vettori, Arch. stor. VI, p. 
293, vd. “A lm anya’da  o tu ran  ve b ir Rom a im paratorunun m ağ
ru r  adından başka h içb ir şeyine sah ip  bulunm ıyan b ir adam ın 
unvan tevcihi, b ir herifi b ir  şehrin gerçek efendisi (Signore) 
yapacak duılumda değildir.”

5 IV. KarFm  kutsal top rak lara  b ir Haçlı Seferi yap
masın^ isteyen b ir Italyan, Fazio degli U berti id i (D itta- 
mondo}, L. VI, cap. 5, 1360 tarih le rinde). Bu pasaj, bahis 
konusu olan şiirde en güzel ve en karak teristik  olan p a r
çalardan biridir. Şair, inatçı b ir Türkm en tarafından  Mer- 
kad-i İsa’dan kovulm aktadır:
Coi passi lunghi e con la  testa bassa



İm p ara to r S ig ism und  ise, h iç  değ ilse  ilk  d e fa s ın d a  
(1 4 1 4 )) , P a p a  X X III . Jo h an n e s’i konsile  iş t ir a k  e t
meğe ta h r ik  e tm ek  g ib i iy i b i r  n iy e tle  İ ta ly a ’y a  gel
mişti. İm p a ra to r  ile P a p a n ın  C rem o n a’d a k i y üksek  
kuleden L o m b a rd ia ’n m  p a n o ra m a s ın ı se y r  e ttik le ri sı-

Olthe passai e  dissi: ecco vergogııa 
Del christian che’l saracin qui lassa!

Poscia al pastor (papa’yı) mi volsi per rampogna:
E tu ti stai, che sei vicar di Cristo
Co’ frati tuoi a ingrassaı* la carogna?

Similimente dissi a  qııel sofisto (IV. Kari)
Che sia in Buemme (Bohemya) a piantar vigne e fichi, 
E che non cura di si caro acquisto:

Che fai? perche non segui i primi antichi ,s 
Cesari de* Romani, e che non segui,
Dico, gli Otti, i Corradi, i Federichi?.

E che pur tieni questo imperio in tregui?
E se non hai lo cuor d’esser Augusto,
Che nol rifiuti? o che non ti dilegui? ete.

(Uzun adımlarla ve başım eğik
Geçip gittim ve dedim ki: işte Sarazen’i (îslâmı).
Burada bırakan Hıristiyanlığın yüz karası 

Sonra azarlamak için papa’ya dönerek:
Sen de Isa’nın vekili olduğun halde 
Ne diye kardeşlerinle durup leşini semirtiyorsun E 

Benzer şekilde Bohemya’da asma ve incir diken 
Ve bu aziz fethi umursamayan 
O Sofist’e (IV. Karl’a) dedim ki:

Ne yapıyorsun? neden Romalı’lann ilk kadim
Sezar’lannı örnek almıyorsun ? Soruyorum sana,

Neden Otto’ları, Konrad’lan, Frederik’leri örnek almıyorsun? 
Ne diye bu imparatorluğu hâla savaşa sürmüyorsun?

Eğer sende Augustus (İmparator) olarak yürek yoksa 
Niçin reddetmiyorsun? veya niçin ortadan kayb olmuyorsun?

6 M. V illanı, IV , 38, 39, 56, 77, 78, 92; V, 1, 2, 21, 
36, 54.
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rada idi ki ev sahibi olan Gabrino Fondolo, her iki
sini de kuleden aşağı atmak hevesine düşüyordu * 
İkinci defasında Sigismund, tamamiyle b ir maceracı 
olarak îttelya’da görünmektedir. Altı aydan daha 
uzun bir zaman Siena’da sanki b ir ceza evinde imiş 
gibi oturmuş ve sonra taç giymek üzere ancak güç 
halle Roma’ya varabilraiştir. İm parator III. Frie<^ 
rich hakkında da ne düşünebilir ki ? Onun İtalya’yı zi
yaretleri, haklarını İmparatorun beratları ile teyid et
tirmek isteyenlerin veya b ir imparatoru gerekli 
debdebe ve ihtişam ile ağırlayabilmekten övünen kim
selerin paraları ile yapılmış tatil veya hava değişimi 
seyahatları mahiyetini taşımaktadır. Napoli kıralı 
Alfons, imparatorun kendisini ziyaretinde 150.000 al
tın Gulden harcamıştır7, ikinci defa Roma’dan dö
nüşünde (1469) Friedrich, Ferrara’da8 birgün sa
bahtan aşkama kadar hiç odadan çıkmaksızın 80 ta
ne terfi beratı dağıtmıştır. Burada imparator, şöval
yeler, kontlar, doktorlar, noterler tâyin etmiştir. Tev
cih olunan kontluk payeleri derece derece idi: Conte 
palatino (saray kontları), beş taneye kadar doktor 
tâyin edebilmek hakkına sahip kontlar, gayrı meşru 
çocukları meşru yapmak, noter nasb etmek, gayri 
meşru noterleri meşru yapmak ve ilah., haklarına sa
hip kontlar. Ancak imparatorun kâtibi, sözü geçen 
belgelerin yazılması karşılığı olarak ücret istemiş, 
fakat istenen fiyatlar Ferrara’da biraz fahiş görül

7 Bu hususta daha esaslı bilgi için bak: Yespasiana 
Fiorent., P. 54, karş. 150.

8 Diario Ferrarese: Murat. XXIV, Col. 215.



müştür9. İm parator böyle tevcihler dağ ıtır ve ot 
küçük sarayı baştan başa rütbelere boğarken, F e rra ra  
dukası Borso’nun ne düşündüğü kaynaklarda açıklan- 
mamaktadır. O vakitler yüksekten konuşan hüm anist
ler, m enfaatlarm a göre b ir  takım  gruplara ayrılm ış
lardı. Bir kısm ı10, im paratoru  Roma şairlerin in  bas
makalıp alkışları ile selam larken, Poggio11, taç g ir 
menin artık  ne m âna ifade «ettiğini anlayam am akta
dır. Eskilerde yalnız m uzaffer b ir  im para to ra  taç giy- 
dirilirdi ve hem de bu taç defne dalından olurdu.

Sonra impiarator I. M axim ilian ile  İtalya’ya 
karşı, genel /olarak yabancı milletievijn bu memle
kete müdaheleleri ile ilgili olarak, yeni b ir  im para
torluk siyaseti başlam ıştır. Başlangıç, yâni bedbaht 
yeğeninin berta raf edilmesi ile Lodovico M oro’ya 
Milano dukalığının tevcihi hay ır getirecek b ir  ta rz
da olmamıştır. M odem  müdaJhele teorisine göre, eğer 
iki kişi b ir memleketi parçalam ak istiyorsa b ir  
üçüncü şahıs da gelip işe karışabilird i. Böylece im 
parator da şimdi kendi payını isteyebilirdi. Fakat 
hak veya buna benzer şeylerden artık  bahs etmemek 
lâzımdır. X II. Louis (1502) Genova’da beklendiği 
sırada, büyük im paratorluk kartalı Doc sarayının bü
yük salonu cephesinden kald ırılır ve her ta ra f zan* 
haklarla* süslenirken tarihçi Senarega12 bu kadar

0 Haveria voluto scortigare la  brigata (Adamın ni
yeti, güruhu soyup soğana çevirmekti).

10 Annales Estenses: M urat: XX, Col. 41.
11 Poggii His. Fiorent. pop., L. V II: M urat. XX. Col. 381.
* Beyaz zemin üzerinde altın sarısı zanbaklar bulunan

Fransız Kırallığmm bayrağı kasd edilmiştir.
12 Senarega, de reb. Genuens.: Murat. XXIV, Col. 575.
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ihtilâllerde daima korunan o kartalın aslında ne mş- 
na ifade ettiğini ve im paratorun Genova üzerinde ne 
gibi istekleri bulunduğunu herkese sorup durmakta
dır. Fakat şu eski sözden başka b ir şey bilen kimse 
yoktur: Genova, “camera imperii” (imparatorluğun
kubbesi)dır. Bütün İtalya’da hiç kimse bu gibi so
ruları açık olarak cevaplandıracak bilgiye sahip de
ğildi. Ancak V. Kari, İspanya ile Kutsal Roma Ger
men İmparatorluğunu birleştirdiği zaman, İspanyol 
askerine dayanarak imparatorluğun İtalya üzerinde
ki haklarını duyurabilmiştir. Fakat bilindiği gibi V. 
Karl’m  bu suretle elde ettiği kazançlar, İmparator
luğa değil, Ispanya devletine yaramıştır.

Meşru evlâda karşı genel olarak gösterilen ka
yıtsızlık da, XV. asrun siyasî bakımdan gayn 
meşru hanedanlariyle ilgili b ir keyfiyetti. Bu hal yaban
cılar m, mleselâ Fransız tarihçisi Philippe de Comines’in 
gözüne çarpıyordu. Yâni meşruluk ile gayrı meşrûluk a- 
rasmda nerdeyse fark kalmamıştı. Kuzey memleket- 
leriiıde, meselâ Burgundia’da, gayrı meşru çocuklara 
belli surette sınırlandırılmış apanajlar, piskoposluklar 
ve buna benzer dirlikler verilirdi; Portegiz’de hane
danın gayrı meşru bir kolu, ancak son derece büyük 
gayretler sarfetmek suretiyle tahtını muhafaza etme
ğe muvaffak oluyordu. İtalya’da ise ailesinin ana 
kolunda herhangi bir şekilde gayrı meşru doğmuş 
bir atası bulunmıyan ve buna sükûnetle tahammül 
olunmıyan hiçbir hükümdar hanedanı artık kalma
mıştı. Napoli’de hüküm süren Aragon’lar. bu hane
danın gayrı meşru bir kolu idiler. Esasen Aragon 
memleketi, I. Alfonso’nun kardeşine miras yoluyla inti
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kal ettnışti. Urbino hükümdarı Büyük Federigo’nm 
soy bakımından Moııtefeltro hanedanı ile belki de 
hiç ilgisi yoktur. Papa II. Pius 1459 da Mantua 
kongresine gittiği zamatı, Este Hanedanının gayri 
meşru çocuklarından sekizi kendisini karşılamak 
üzere Ferrara’ya gitmişlerdi13. O zamanın hükümda
rı olan Düka Borso ile bunun ayni şekilde gayri meş
ru’ kardeşi ve selefi olan Leonello’nm yine gayri 
meşru iki oğlu da bunlar arasında bulunuyorlardı. 
Gerçi Leonello’nm ayrıca meşru’ olarak nikahladığı 
bir zevcesi de vardı. Fakat bu kadın Napoli hüküm
darı I. Alfonso’nun Afrika’lı blir metresinden doğmuş- 
gayri meşru’ kızı id i11. Gayri meşru’ evlâtlara, çok 
kere mleşrû varislerin henüz rüşt çağına girmemiş 
olmaları, dolayısiyle .yer veriliyordu. Veliahtların meş
ru’ veya gayri meşru’ olup olmadıklarına bakılmak
sızın bir çeşit en büyük evlâdın tahta geçmesi usulü 
kabul olunmuştu. Bütün İtalya’da ehliyete, şahsiyet 
ve kabiliyete, öteki batı memleketlerinde yürürlükte 
olan kanun ve âdetlerin üstünde b ir yer veriliyordu. 
Devir öyle bir devir idi ki, papanın oğulları hüküm
darlıklar kuruyorlardı; XVI. yüzyılda ise yabancıla
rın ve başlamakta olan Katolik Reformunun tesiri 
altında, meşru’luğa da daha sıkı b ir surette bağlı kal
mak zaruri sayılmıştır. Varchi, meşru’ erkek evlâdın 
hükümdara arda olmasını “akim bir emri ve eski za

13 Diario Ferrarese’de bunların adlan sayılmaktadır: 
Murat. XXIV, Col. 203.

14 Marin Sanudo, Vita de’ duchi de Venezia: Murat, 
XXII, Col. 113.
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m anlardan beri T an rı buyruğu”  olarak görm ektedir15. 
K ardinal îppolito de’ M edici, F loransa üzerindeki hak 
iddiasını, muhtemel olarak m eşru b ir  izdivaçtan 
dünyaya gelmiş veya hiç olmazsa Duka Alessandro 
gibi b ir  hizmetçi kızdan değil, b ir  asilzade kızından 
doğmuş olmasına b ina  ediyordu16. XV. yüzyıl
da da ahlâkî ve siyasî bakım lardan hemen hemen hiç 
b ir  m âna ifade etmemiş solan m organatik* aşk evlen
melerine şimdi önem verilm eğe başlanıyordu.

Fakat XV. yüzyılda gayri nüeşru’luğun en 
yüksek, en fazla hayranlık  uyandıran  şekli, doğuş 
itibariyle ne olursa olsun, hüküm darlık  mevkiine ka
d ar yükselen Condottiere’ler tarafından  temsil edil
m ektedir. D aha X I. yüzyılda N orm anlar ta rafın 
dan güney İtalya’nın  istilâ edilmesi de aynı m ahiyet
te  b ir  olaydı. Bu çeşit teşebbüsler; şimdi bütün İtalya 
yarım  adasını sürekli olarak karışıklıklar içinde tu t
m ağa başlıyordu.

Ücretli askerin başında bulunan komutanın hü 
küm dar olarak b ir  yere yerleşmesi, kendisini hizme
tine almış olan beğin para  darlığı yüzünden toprak 
ve ahali vermek suretiyle borcunu ödemesi halinde,

15 Varchi,~ Stor. Fiorent. I , p. 8.
16 Soriano, Relaz. di Roma 1533: Tommase Gar. 

Relazioni, p. 281..
* M organatik evlenme: Sosyal mevkileri bakımından b ir

birlerine eşit sayıîmıyan b ir kadınla b ir erkeğin evlenmesi 
demektir. Bu çeşit evlenmelerde sosyal mevkii daha aşağı 
tutulan karı veya koca, eşinin bütün haklarına sahip değil
dir. Meselâ koca kıral ise eşi kıraliçe olamaz ve doğan ço
cuklar da babalarının tahtına varis olamazlar.
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gasp yoluyla olmaksızın da m üm kündü17. H er ne oluiV 
sa olsun Condottiere, buyruğu altındaki askerin ço
ğuna yol vermiş bulunduğu zam anlarda dahi, kış 
karargâhını kurabilecek ve en zarurî ihtiyaçlarını 
toplayabilecek güvenli b ir  yere m uhtaçtı. Bu çeşit b ir 
çetdbaşmıın ilk örneği John Hawkwood’dır. Papa 
X I. Gregor ona Bagnacavallo ile Cotignola’yı vermiş
ti. Fakat Alberigo da Barbiano ile İtalyan orduları 
ve kom utanları sahneye çıktıkları zaman, hüküm dar
lıklar elde etmek veya, Condottiere’nin her hangi b ir 
yerde tiran  olması halinde, eldeki toprakları geniş
letmek fırsatı ele geçmiş oldu. Bu çeşit askerî ih tira 
sın ilk büyük zaferi, 1402 tarih inde Giangaleazzo’nın 
ölümünden sonra Milano D ukalığında kutlandı. H er 
iki oğlunun da hüküm darlık devirleri (s. 20 vd.)_ esas 
itibariyle savaşçı tiran ların  ortadan kaldırılm asına 
uğraşılmakla geçti. Bu tiran ların  en büyüğü olan 
Facino Cane, en sonunda, hüküm darın dul kalan zev
cesi, birçok şehirler ve 400.000 altun Gulden ile b ir
likte bu hanedanın varisi oldu. Üstelik Beatrice di 
Tenda, yâni şimdi Facino ile evlenen ölü dukanın dul 
zevcesi, ilk kocasının askerlerini de kendi tarafına 
çekti18, işte  bu zamandan itibarendir ki, hükümet
lerle Condottiere’leri arasında hiçbir ölçüye sığmaya

17 Bu bahis için kafş. Canestrini, Archiv. stor. Tom XVI. 
giriş bölümü.

18 Cagnola, Archiv. stor. III , p. 28: et (Filippo Maria) 
da leî (Beatr.) molto texoro e dinari, e  tu tte  le giente d’arme 
del dicto Facino, clıe obedivano a lei | |  ve (Filippo M aıia) 
ondan (Beatrice) çok m iktarda mücevher ve para aldı ve yu
karda adı geçen Facino’nın askerleri olup ona (Beatrice) 
itaat edenler de (para aldılar).
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cak derecede ahlâka aykırı münasebetler meydana gel
di. XV. yüzyıl içlin karakteristik olan bu hal, esld 
b ir fıkrada19 |  bu çeşit fıkraların hiçbir yerde aslı 
olmamasına rağmen her yerde gerçeği ifade eder
ler - aşağı yukarı şöyle tasvir olunmaktadır: Bir za
manlar b ir şehir halkının (Siena’lılar kasd edilmiş 
olsa gerektir) kendilerini düşman baskısından kurtar
mış olan bir komutanları vardı. Halk bu komutanı 
mükâfatlandırmak için ne yapılması gerektiği hakkın
da her gün müzakerelerde bulunup dururdu. Kendi 
îakatlarmda olan hiçbir şeyi, hatfâ onu şehrin hüküm
darı yapmayı bile, ona lâyık b ir mükâfat bulmuyorlar
dı. En sonunda birisi ayağa kalktı ve komutanı öldü
rerek şıehrin Aziz hâmisi yapılması ve bu sıfatla 
ona tapınılması fikrini ileri sürdü. Böylece aşağı yu
karı Roma Senatosunun vaktiyle Romulus hakkın
da vermiş bulunduğu karara uyularak bu komutana 
da aynı muamele yapıldı. Gerçekte Condottiere’lerin 
kendilerine ücret veren beğlerden başka sakınacak 
kimseleri yoktu. Savaşta başarılı oldukları takdirde 
tehlikeli görülerek ortadan kaldırılırlardı. Roberto 
Malatesta, Papa IV. Sixtus adına kazandığı b ir zafer- I 
den (1482) hemen sonra böyle b ir akibete uğramış
tı. Savaşta başarı göstermedikleri takdirde ise hemen 
ilk yenilgiden sonra kendilerinden öc alınırdı.. Nite
kim Venedikliler, Carmagnola’ya 1432 de böyle mu
amele etmişlerdi20. Condottiere’lerin çok kere karı ve

19 Infessura: Eccard. Scriptores II, Col. 1911. Muzaffer 
Condottiere’yi Macchiavelli iki şıktan birini tercih etmek du
rumu karşısında bırakıyor; bu hususta bak: Discorsi I, 30.

20 Onların 1516 da Alviano’yu da zehirlenmiş oldukları 
ve bu hususta gösterilen sebeplerin doğruluğu şüpheli kal-
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çocuklarını rehine olarak vermek zorunda kalmaları, 
buna rağmen itimat telkin-edememeleri ve kendileri
nin de itimat edememeleri keyfiyeti, ahlâk bakımın
dan durumu açıkça göstermektedir. Bu durum içinde 
Condottiere’lerin, kalpleri derin bir kin ile dolmama
s ı için, feragat kahramanı olmaları, Belisar’m * ka
rakterine sahip bulunmaları gerekiyordu. Ancak ke
mâl derecesin i bulmuş fazilet onları mutlak surette 
cani olmaktan alıkoyabilirdi. Gerçekten de Condottie- 
re’ler a ra s ın d a  kutsallıkları hafifseyen, insanlara kalı
şı zalim ve can i olan bir takım kimselere Taslamak
tay ız. B un lar öyle adamlardır ki, papa tarafından afo

maktadır, karş. Prato: Arehiv.f Stor. III, p. 348. —  Venedik 
Cumhuriyeti, kendisini Colleoni’ye mirasçı tâyin ettirdi ve 
onun ölümünden sonra ancak 1575 de mallarının devlete 
geçmesini sağlıyan resmi muameleyi yaptı, karş. Malipiero, 
Annali Veneti: Archiv. Stor. VII, I, p. 244. Condottiere’lerin, 
paralarını Venedik’te yatırmalarından Cumhuriyet hükümeti 
memnunluk duyuyordu, bak aynı eser, p. 351.

* Belisar: Doğu Roma imparatoru I. Justinian’ın ko
mutanıdır (505-565). 532 de İstanbul’da çıkan Nika ayak
lanmasını bastırmış, 533-34 te Afrika’da Vandal Devletini 
yıkmış, 536 da Güney-ltalya ve Roma’yı, 540 ta Ravenna’yı 
almış, fakat bâzı hareketleri imparatoru endişeye düşürdü
ğünden geri çağrılmıştır. 541-42 de Pers’lere karşı, 544 ten 
itibaren de İtalya’da Doğu Got’larına karşı savaşmış ve 549 
da yeniden işten uzaklaştırılmıştır. 559 da İstanbul’u tehdid 
eden Hun’lara karşı başarılı bir savaş yaparak bunları geri 
atmş olan ünlü asker, bir suikasta dahil bulunduğu iddiasây- 
le habs edilmişse de iki yıl kadar sonra serbest bırakılmış
tır. Uğradığı bütün haksızlıklara rağmen kendisine verilen 
vazifeleri büyük bir sadakada yapmış ve hiçbir zaman im
paratora karş kin beslememiştir. Yukarda kasdedilen, 
onun bir karakteridir.

3
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roz edilmiş durum da ölmekte bile hiç b ir  mahzur gör
memektedirler. Fakat ayni zam anda bazılarında şah
siyet ve kabiliyet kemâl derecesine gelmiş ve böyle- 
ce askerlerin takd ir ve hayran lığ ın ı kazanm ışlardır. 
Yeniçağ tarih inde bunlar, kom utanın s ırf şahsî iti
barının, başka h içb ir şey düşünülm eksizin, tek başına 
m uharrik  kuvvet olduğu ilk o rdu lard ır. Meselâ Fran- 
cesco Sforza’m n hayatında bu  özellik parlak  b ir  şekil
de kendini gösterm ektedir21. İçtim aî sınıfa dayanan 
hiçbir peşin hüküm  yoktur ki, Francesco Sforza’yı 
her ferdin ayrı ayrı sevgisini kazanm aktan ve güç 
anlarda bu sevgiden gereği gibi faydalanm aktan alı
koyabilsin. Onu gördükleri zam an düşm anların silâh
ların ı b ıraktıkları ve başların ı açarak  selâm ladıkları 
olmuştur. Çünkü herkes m üşterek olarak onu “savaşçı
ların babası”  saym aktadır. Bu Sforza ailesinin b ir  hü
küm dar hanedanı kurm ağa hazırlandığı daha baştan- 
beri sezilmekte ve böyleoe ilgi çekmektedir22. Bu mesut 
talihin temelini ailenin fazla derecede velutluğu teşkil et
mektedir. Francesco’nm  çok m eşhur olan babası Jaco- 
po’num tam  yirm i kardeşi vardı. Hepsi de Faenza ya
kınlarındaki Cotignola’da, kendi aileleri ile Pasolini 
ailesi arasında hüküm süren ve Romagna bölgesine 
mahsus olan o sonsuz kan gütme dâvalarının tesiri al
tında gayet sert hayat şartları içinde yetişmişler
di. Evleri baştan başa silâh deposu ve karakol odaları 
halindeydi. Anne ve kızlar da tam  mânasiyle savaşkan

21 Cagnola: Archiv. Stor. III , p. 121.
22 Hiç değilse bu, Paul. Jovianus'un Vita magnı 

Sfortiae (Viri Illutres) adlı eserinde görülmektedir. Bu eser, 
onun hakkında yazılan biyografyaların en cazip olanlarından 
biridir. ,
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idiler. Jacopo, henüz on üç yaşında iken gizlice evin
den kaçarak önce papanın Condottiere’si olan Boldrino 
nın maiyetinde çalışmak üzere Panicale’ye gitti. Bu 
Boldrino’dur ki, öldükten sonra da, kendisine lâyık b ir 
arda bulununcaya kadar askerine komuta etmekte 
devam etmiştir: Tahnit edilmiş cesedi, dört taraiına 
bayraklar dikilmiş b ir çadıra konmuş ve komutlar bu 
çadırdan verilmiştir. Çeşitli hizmetlerde şivrilen Ja 
copo, kendi adam larını yanm a çekti ve bunlardan, 
hanedanı efradı kalabalık olan b ir  hüküm dar gibi fay
dalandı. Esir olarak Castel deli Uovo’da bulunduğu sı
ralarda ordusunu dağılmadan b ir arada tutan, onun 
bu akrabaları olmuştur. Kızkardeşi kendi eliyle k ira
lın  murahhaslarını esir etti ve bu rehineler sayesinde 
Jacopo’yu ölümden kurtardı. Jacopo, para  işlerinde 
gayet sağlamdı ve bu sayede yenilgiye uğradığı za
manlarda da bankerlerden kredi bulabiliyordu. Her 
tarafta köylüyü askerin sarkıntılıklarından koruyor 
ve zapt ettiği şehirleri yakıp yıkmaktan hoşlanmıyor
du. Sadece bunlar bile onun uzun vadeli niyet
ler beslediğine, geniş plânlara sahip bulunduğuna 
birer işaretti. Hele önemli b ir şahsiyet sahibi olan 
odalığı Lucia’yı (Francesco’nın annesidir), hükümdar 
hanedanına mensup b ir prensesle evlenebilmek için 
serbest kalmak amacı ile, başka birisi ile evlendir
mesi, onun ne gibi niyetler beslediğini büsbütün açı
ğa vurmaktadır. Akrabalarının evlenmeleri de belki 
h ir  plâna göre yapılıyordu. Meslekdaşlarınm sü r
mekte oldukları tanrısız, dinsiz ve aşağılık hayat
tan kendini uzak tutuyordu. Oğlu Francesco’yıı uzak 
.gurbete yollarken ona verdiği üç öğüt şunlardı: Baş
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kasının karısına dokunm a; adam larından kimseye da
yak atma veya, eğer b ir  defa bunu yapm ışsan, onu 
yanından uzaklaştır; sert başlı ve nalını kaybetm ekten 
hoşlanan b ir ata binme. H erşeyden evvel Jacopo, bü
yük b ir komutan şahsiyetine değilse bile büyük b ir  
asker şahsiyetine, kuvvetli ve her bakım dan idm anlı 
bir vücuda, popüler b ir köylü yüzüne malikti. H ayret 
edilecek dereoqdö kuvVetîlii b ir  hafızası olup bü tün  
atlarını, askerlerini ve yıllardan beri maaş durumları^ 
m  ayrı ayrı bilirdi. Bütün boş zam anlarını ta rih  öğ
renmeğe hasr eder, Yunan ve Lâtin yazarlarını kendi ih 
tiyacı için tercüm e ettirird i. D aha büyük b ir hüküm 
darlık elde etmeğe uğraştı ve azametli Milano’yu, 
parlak ordu komutanlığı ve hiç çekinmeden pervasız
ca ihanetleri sayesinde ele geçirdi (1447-1450).

Francesco’nm  verdiği örnek çok çekici idi. O va
kitlerde Aeneas Sylviııs2? şöyle yazıyor: “Bizim de
ğişiklik heveslisi, h içbir şeyin sabit kalmadığı ve hiç 
b ir eski hüküm darlığın mevcut bulunm adığı İtalya’
da köleler kolaylıkla kıral olabilirler” * Fakat kendi 
kendini “ talihin adam ı” diye adlandıran başka b iri
si, o zamanlar İtalyanların zihnini herkesten çok meş
gul ediyordu Bu adam , Nocolö’nun oğlu Giacoano 
Piccinino’dır. Onun bir hüküm darlık kurm ağa muvaf
fak olup olamıyacağı, üzerinde hararetle ve açıktan 
açığa tartışılan b ir mesele idi. İtalya’daki büyük dev
letlerin böyle b ir şeye engel olmakta, anlaşılması 
kolay sebepler dolayısiyle, m enfaatları vardı. Fran-

23 Aen. Sylvius: De dictis et faetis Alphonsî, Opera* 
Fol. 475.
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cesco Sforza da, hüküm darlığa yükselmiş olan çete- 
başılarmın sonuncusu olmaktan fayda görüyordu. 
Fakat, meselâ S iena'yı ele geçirmek teşebbüsünde 
bulunduğu zaman Piccinino’ya karşı gönderilen k ıta
lar ve başlarındaki subaylar, kendi m enfaatlarını onu 
tutmakta görüyorlardı21. “ Eğer o ortadan kalkarsa 
biz tekrar tarlalarım ızda çift başına dönebiliriz” d i
yorlardı. Piccinino’yu Orbetello’da kuşattıkları halde 
ayni zamanda ona yiyecek gönderiyorlardı. En so  ̂
nunda ona, bu sargıdan şerefli b ir  şekilde kurtulm ak 
im kânını verdiler. Bununla beraber Piccinino felâ
ketten kurtulam adı. 1465 M ilâno’da Sforza’lara  
yaptığı b ir  ziyaretten sonra Napoli k ıra lı Ferran te’- 
nin yanm a varm ak üzere yola koyulduğu zaman işin  
sonu üzerinde bütün İtalya bahse tutuşuyordu. V eri
len bütün tem inatlara ve kendisinin yüksek kimse
lerle kurm uş bulunduğu m ünasebetlere rağm en 
Castel nuovo’d a  k ıra l Fetrarite  tarafından  öldürtül- 
dü25. M iras yoluyla ele geçirdikleri devletlere sahip 
bulunan Condottiere’ler de h içb ir zaman durum ların
dan emin değillerdi. Roma’da Roberto M alatesta ve 
Bologna’da Federigo ayni günde öldükleri zaman 
(1482) görüldü ki, her ikisi de son nefeslerinde dev
letlerini b irbirlerine vasiyet etm işlerdir26! Bu kadar

24 P ii II. Comment. I, p. 46, karş. - 69.
25 Sismondi X, p. 258. Corio, Fol. 412. Burada Sforza 

suça dahil sayılmaktadır. Çünkü o* Piccinino’nm savaş şöhre
tini oğulları için tehlikeli görmektedir. —  Storia B resciana: 
Murat. XXI, Col. 902. —  1466 tarihinde Venedik Condot- 
tıere si Colleoni’ye yapılan muameleyi Malipiero anlatm akta
d ır: Annali Veneti, Archiv. Stor. VII, I, p. 210.

l i  Allegretti. Diarii Sanesi: M urat XXIII. P. 811.
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kötü işlere girişm ekte h içb ir m ahzur görmiyen bir sı
nıfa karşı ne yapılsa m ubah görülüyordu. Francesco 
Sforza, henüz pek genç iken, K alabria’lı zengin bir 
ailenin m irasçısı ve M ontalto kontesi olan Palissena 
Ruffa ile evlendirilmiş ve bu kadından  bir kız çocu
ğu dünyaya gelmişti. H alası bu  kadın ı ve çocuğunu 
zehirledi ve m irasa kendisi kondu27.

Piccinino’nun ortadan  kaldırılm asm adn sonra 
yeni Condottiere devletlerinin m eydana gelmeleri, an
laşılan artık  taham m ül edilmez b ir  iskandal telâkki 
olunmuştur. İtalya’nın  dö rt “büyük devleti” , yâni Na
poli, Milano, Papalık ve Venedik, bu gibi rahatsız
lık verici olaylara göz yum m ayan b ir  muvazene sis
temi kurm uş görünm ektedirler. Kısmen Condottiere’- 
lik yapmış veya hâlâ yapm akta olan küçük tiran ların  
kaynaştıkları Kilise Devletinde IV. Sixtus zam anın
dan beri papaların  akrabaları, bu gibi teşebbüslere 
girişmek inhisarını elde etmişlerdi. Fakat işler biraz 
çapraşık gitmeğe başladığı anda hemen Condottiere’- 
ler de ortaya çıkıyorlardı. P apa  V III. Innooent’in  be
ceriksiz idaresi altında, eskiden Burgundia hizmetin- 
de çalışmış bulunan Boöealino, kendisi için zapt et
miş olduğu Ossimo şehri ile birlikte nerdeyse Türk- 
lere teslim oluyordu28. Lorenzo Magnifico’nm  aracı
lığı ile onun paraya kanarak çekilip gitmesi, derin 
b ir ferahlık yarattı. 1495 te F ransa kıralı VIII. Char- 
les’in giriştiği harp yüzünden bütün işler alt üst ol

27 Orationes PhilelpJıi, Fol. 9: Francesco’nın cenazesi
başında söylenen hitabe.

28 M arin Sanudo, Vite de’ Duchi di Ven.: Murat» 
XXII, Col. 1241.
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duğu zaman Brescia Condottiere’si Vidovero29, b ir 
hükümdarlık ele geçirmek teşebbüsünde bulundu. 
Videvero daha önce birçok kişizade ve ahaliyi öl
dürmek suretiyle Cesena şehrini zapt etmişti. Fakat 
şehrin kalesi kendini savunmada devam etmeğe muvaf
fak olduğundan, buradan çekilip gitmek zorunda kal
mıştı. Şimdi ise, yukarda adı geçen Roberto ile 
Venedik Condottieresinin oğlu olan Pandolfo Mala- 
testa da Rfrnini’nin kendisine verdiği b ir asker kıtası 
ile harekete geçerek Ravenna Başpiskoposunun elin
den Castelnuovo şehrini aldı. Daha büyük işler Ça
kacağından kuşkulanan ve papa tarafından sıkıştırı
lan Venedik’liler,v“iyi niyetle”, Pandolfo’ya bir fırsat 
çıktığında dostunu tevkif etmek emrini verdiler. 
Gerçekten de Pandolfo, “yürek acısı ile” olmakla 
beraber, Videvero’yu tevkif etti. Fakat arkasından 
onu dar ağacına çekmek emrini aldı. Pandolfo ihti
yatlı davranarak esirini evvelâ hapishanede boğdur
du ve sonra, halka teşhir etti. Bu çeşit gasiplarm son 
önemli örneği, meşhur Ca&tellan de Musso olmuştur. 
Bu adam da, 1525 Pavia meydan savaşından sonra 
Milano’da çıkan karışışlıklar sırasında Comer gölün
de ani olarak b ir hükümdarlık kurmuştur .

XV. yüzyılın zorba hükümdarları hakkında genel 
olarak denebilir ki en büyük fenalıklar, küçük ve çok 
küçük devletlerde toplanmaktadır. Gerçekten de her 
ferdi kendi mevkiine uygun bir hayat sürmek isteyen 
birçok aileler arasında irsî düşmanlıklar, bu gibi yer
lerde daha fazladır. 1434 te Bernardo Varano de

29 Malipiero, Ann. Yeneti, Archiv. stor. VII, I, p. 407.



İTALYA’DA RÖNESANS KÜLTÜRÜ

Gamerino, iki kardeşini o rtadan kald ırm ıştır30. Çün
kü Bem ardo’nun oğulları bu am açlarının  m irasına 
konmak istemişlerdi. H er nerede b ir  şehrin efendisi 
pratik, mûtedil ve kansız idaresi ile, aynı zam anda 
kültüre yaptığı hizmetlerle sivrilm iş ise, genel ola
rak bu adam, büyük b ir  hanedana m ensup veya bü
yük b ir hanedanın siyasetine bağlı kim sedir. Meselâ 
Pesaro prensi, Büyük Francesco’nın kardeşi ve U rbino 
hüküm darı Federigo (ölümü 1473)’nun kayın babası 
olan Alessandro Sforza31, bu çeşitten b ir hüküm dardı. 
İyi b ir idare adamı, âdil ve anlayışlı b ir hüküm dar 
olarak, uzun b ir savaş hayatından sonra sakin b ir 
saltanat devri idrak etmiş, muazzam b ir kitaplık vü
cuda getirmiş, boş zam anlarını ilim ve din üzerinde 
konuşmalarla geçirmiştir. Siyasetinde tamamiyle Es
te ve Sforza hanedanlarına bağlı olan Bologna hüküm 
darı II. Giovanni Bentivoglio (1462-1506) da bu çe
şit hüküm darlar arasında sayılabilir. Buna karşılık 
Camerino’da Vurani, Rimini’de Malatesta, Faenza’da 
M anfreddi ve hususiyle Perugia’da Baglioni ailelerin
de pek çok kanlı karışıklıklara şahit oluyoruz. Bag
lioni. ailesinde XV. yüzyılın sonlarına doğru ce
reyan eden olaylar hakkında mükemmel tarih  kayV 
naklarına, yâni Graziani ile Matarazzo’nm kronikleri32 
sayesinde gayet etraflı ve canlı bilgilere sahip bulun
maktayız.

Baglione’ler, hüküm darlıkları şeklen b ir prens
lik olarak değil, fakat daha ziyade bir şehrin başı

30 Chron. Eugubinum: Murat. XXI, Col. 972*
Vespasiano Fiorent., p. 148.

32 Archiv. Stor. XVI, kısım I  ve II.
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•olarak gelişen, kuvvet ve ik tidarları büyük aile ser
vetine ve memurlukların işgalinde fiilî nüfuza daya
nan ailelerden biri idi. Aile üyelerinden b iri genel 
başkan olarak tanınırdı. Bununla beraber ailenin ay-3  BESN İ t  *

r ı ayrı kollarına m ensup ferdleri arasında gizli ola
rak derin b ir kin ve garaz hüküm  sürmekteydi. K ar
şılarında Oddi ailesinin başkanlığı altında b ir kişiza
deler partisi vardı. 1487 tarih ine doğru hepsi silâ
ha  sarıldılar ve bütün büyüklerin «evleri kabadayılarla 
doldu. Zorbalık hareketleri yapılm ayan gün geçmez
di. Öldürülen b ir Alman öğrencisinin gömülmesi ve
silesiyle iki taraf silâhlı olarak karşı karşıya geldi
ler. Hattâ bâzan başka başka ailelere mensup Bra- 
vo’lar açık alanda birb irlerine karşı meydan savaşı 
verdiler. Esnaf ve küçük sanat erbabı boş yere şikâ
yetlerde bulunuyorlardı. Papa’nm  valileri ve akraba
ları susuyorlar veya çok geçmeden çekilip gidiyorlar
dı. En sonunda Oddi’ler, P erug ia’dan çıkıp gitmek 
zorunda kaldılar. Bundan sonra şehir, Baglione’lerin 
tam mânasiyle cebir ve tahakküm  idareleri altında 
kuşatılmış b ir kale halini aldı. Büyük katedral, Bag
lione’lerin kışlası olarak kullanıldı. Komplolara ve 
baskınlara karşı korkunç intikam larla mukabele olu
nuyordu. 1491 tarihinde şehre sokulmağa muvaffak 
olan düşman partiden 130 kişi perişan edilerek hü
kümet konağı (Palazzo Comunale) önünde idam olun
duktan sonra şehir meydanında 35 tane sunak ku
ruldu ve şehrin üzerine çöken uğursuzluğu def etmek 
amacı ile üç gün boyunca âyinler yapıldı, dinî alay
lar halindıe dolaşıldı. Papa V III. Innocent’in  bir. ye
ğeni güpegündüz sokakta hançerlenerek öldürüldü.
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Papa Alexandr’m  ara bulmak için gönderdiği yeğeni 
ise, açıktan açığa alay edilmekten başka hiçbir so
nuç elde edemedi. Hükümdarlık süren ailenin iki re
isi olan Guido ile Ridolfo, mucizeler gösteren Do- 
miniken rahibesi Suor Colomba de Rieti ile sık sık 
görüşüyorlardı. Rahibe, gelecek günlerde yaşanacak 
büyük felâket haberleri ile onları tehdit ederek barış 
tavsiyelerinde bulundu. Fakat tabii olarak bu öğüt
lerin de bir tesiri görülmedi. Bununla beraber kro
nik yazarı, bu korkunç yıllarda Perugia ahalisinden 
iyi kimselerin dua ve dindarlıklarına dikkati çek
mekten geri kalmamaktadır. 1494 te Fransa kıralı V IIL 
Charles İtalya üzerine yürüdüğü sıralarda Baglione’- 
ler ile Assisi ve çevresinde yerleşmiş bulunan sürgün
ler arasında o kadar şiddetli savaşlar oluyordu ki, va
dideki bütün binalar yerle b ir olmuş, tarlalar bom
boş kalmıştı; köylüler vahşileşerek cüretli haydüt ve 
kaatiller haline gelmişler, azıp büyüyen çalılıkların 
sakinleri geyiklerle kurtlar olmuşlardı. Buralarda 
kurtlar, çarpışmalarda ölenlerin leşleri (hıris- 
tiyan eti) ile geçiniyorlardı. Papa II. Alexandr, Na
poli’den dönmekte olan VIII. Charles’in önünden ka
çarak Umbria’ya sığındığı zaman, Perugia da ebedi 
olarak Baglione’lerin elinden kurtulabileceği ümidi
ne düştü. Papa, Guido’ya bir şenlik, bir gezinti veya 
buna benzer bir şey yapılmasını teklif ederek hep
sini bir araya toplamak istedi. Fakat Guido, “Peru- 
gia’nm bütün silâhlı kuvvetlerini bir arada görmenin 
en güzel bir sahne olacağı” fikrini ileri sürdü. Bunun 
üzerine Papa, plânını gerçekleştirmekten vazgeçti.
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Çok geçmeden sürgünler, yeniden b ir baskın yaptı
lar. Bu çarpışm alarda ancak Baglione’lerin şahsî ce
saretleri sayesi/ndie zafer kazamjÜabildi: Şehir mey
danında 18 yaşındaki Simonetto Baglione, yanındaki 
pek az sayıda kimselerle b irkaç yüz düşm ana karşı 
şiddetle döğüştü ve yirm iden fazla yara  alarak yere  
yıkıldı. 'F ak a t A stqrre Bagli(one im dadına yetiştiğ i 
zaman, altın yaldızlı dem ir silâhları ile ve üzerinde 
b ir atmaca resmi bulunan m iğferi ile tekrar ayağa 
kalkarak atın ın  üzerine sıçradı: “ G örünüşünde ve fi
illerinde ancak M ars ile kıyaslanabilecek b ir surette 
boğuşanların üzerine atıldı” .

O vakitler henüz on iki yaşında b ir  çocuk olan 
Rafael, P ietro Perugino’m n yanında ders görüyordu. 
O günlerin in tibaları, belki de, Rafael’in  ilk zam anları
na ait Aziz Georg’in  ve Aziz M ichael’in  küçük tab
lolarında ebedileşmiştir. Belki de ayni intibâlardan 
bâzı izler de Aziz M ichael’in büyük tablosunda ölüm
süz b ir şekilde yaşayıp durm aktadır. H attâ, “Helio- 
dor’da Semavî atlı”  tablosunda Astorre Baglione, b i r  
tanrı şekline sokulmuştur.

Düşm anların b ir  kısmı öldürülmüş, b ir  kısmı da  
paniğe uğrayarak kaçmışlardı. Bundan sonra da bu 
çeşit hücumlara kabiliyetleri kalmamıştı. Bir müddet 
sonra onlara kısmî b ir barış ve yurtlarına dönmek 
müsaedesi verildi. Fakat böylece Perugia’da emniyet 
artmış olmadı. Hüküm darlık süren ailede iç kavga
lar, tüyler ürpertici olaylarla patlak verdi. Guido, Ri- 
dolfo ve bunların oğulları Gianpaolo, Simonetto, As
torre, Guismondo, Gentile,, Marcantonio ve diğerle!-
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rine karşı, bu ailenin Ski (küçük yeğeni olan Grifone 
ile Carlo Barciglia birleştiler. Carlo Barciglia, aynı 
zamanda Camerino prensi V arano,nın yeğeni ve eski 
sürgünlerden b iri olan Jeronimo della Penna’nm  kay
nı idi. Kötü olayların vukubulacağını sezen Simonet- 
to, amcasının dizlerine kapanarak Penna’yı öldürm e
ğe müsaade etmesini istedi. Fakat Guido bu isteği 
reddetti. 1500 yılı yazının ortasında Astorre ile Lavi- 
nan Colonna’m n düğünleri olurken komplo, b irden
bire olgun b ir hale geliverdi. Düğün şenliği başladı 
ve uğursuzluğa alâmet sayılan olaylarla birkaç gün 
devam etti. Uğursuzluk alâm etlerinin günden güne 
nasıl çoğaldığını Matarazzo gayet güzel b ir şekilde 
tasvir etmektedir. Hazır bulunan Varano, tertipcileri 
b ir araya topladı. Şeytanca b ir tarzda Grifone’ye tek 
başına hüküm dar yapılacağı vaad olundu ve tam am iy
le uydurma olarak zevcesi Zenobia ile Gianpaolo a ra 
sında bir münasebet bulunduğu kendisine söylendi. 
En sonunda komploya dahil bulunanların herbirine 
kurbanları tâyin olundu (Baglione’lerin evleri ayrı 
ayrı yerlerde ve çoğu şimdiki kalenin bulunduğu mev
kide id i). Mevcut Bravo’lardan herbirine onbeş adam 
verildi. Geri kalanlar da nöbetçi dikildi. Haziranın 
15 inci gecesi kapular kırılarak evlere girildi ve Gui
do, Astorre, Simonetto ve Gismondo öldürüldüler. 
Ötekileri ise sıvışmağa muvaffak oldular.

Astorre*nin naaşım Simonetto’nmki ile yan yana 
sokakta gören seyirciler, “hususiyle yabancı öğren- 
- çiler”, onu eski b ir Rom alıya benzettiler. Manzara 
bu kadar Vekarlı ve muhteşemdi. Simonetto’da biz- 
ızat ölümün bile gemleyemediği muannit bir cesaret



I. BÖLÜM. SANAT ESERİ OLARAK DEVLET gŞ^

görüyorlardı. M uzafferler ailenin dostlarını dolaşı
yor ve kendilerini onlara tavsiye etmek istiyorlardı. 
Fakat herkesin göz yaşı döktüğünü ve köylere göç 
etmek için hazırlıklar yapm akta olduğunu gördüler. 
Bu arada, suikasttan kurtulm ağa m uvaffak olmuş bu
lunan Baglione’ler, d ışarda adam larını topladılar ve, 
başlarında Gianpaolo olduğu halda, ertesi gün şehre 
girdiler. Şehirde Barciglia tarafından  ölümle tehdit 
edilen taraftarları da çarçabuk Onlara katıldılar. San 
Ecolano yakınında Grifone eline düştüğü zaman 
Gğanpaoljb, onu öldürm eği adam larına b ırak tı. F a 
kat Barciglia ile Penna, Cam parino’ya, felâketin asıl 
müsebbibi olan V arona’nm  yanm a kaçtılar. B ir an 
içinde ve hemen hemen hiçbir kayba uğramaksızm  
Gianpaolo, şehrin efendisi olmuştu.

Grifone’n in  hâlâ genç ve güzel olan annesi Ata- 
lanta, b ir gün önce Grifone’nin zevcesi Zenobia ve 
Gianpaolo’nun iki çocuğu ile b irlik te b ir  çiftliğe git
miş bulunuyordu. A rkasından koşan oğlunu, defalar
ca anne bedduası ile reddetm işti. Şimdi gelini ile 
birlikte şehre gelerek ölmek üzere bulunan oğlunu 
aradı. Bu iki kadının önünden herkes kaçıyor, kim 
se Grifone’nin kaatili olarak ortaya çıkıp annenin 
bedduasını üzerine çekmek istemiyordu. Fakat bun
da aldanılJı/ördu. Annenimi bijzjzat kendisi, oğlunun 
başı ucunda ona ölüm darbesini vuranı af edeceğine 
dair yemin ederek tem inat verdi. Çok geçmeden 
Grifone, annesinin hayırduasını alarak hayata göz
lerini yumdu. Kanlı elbiseleri ile şehir meydanından 
geçen bu iki kadını seyr edenler, derin bir saygı du
yuyorlardı. Rafael’in sonradan dünyaca meşhur “Me--



4 6 İTALYA’DA RÖNESANS KÜLTÜRÜ

zara  Konuş” tablosunu yaptığı kadın, işte bu Atalan- 
ta ’dır. Burada Atalanta, acılarını, en yüce ve en kut
sal annelik ıztırabı duyan Meryem A na’nın  ayakları 
önüne seriyordu.

Bu trajedin in  büyük b ir  kısmı yakınında cere
yan edip birçok sahnelerine şahit olan K atedral, şa
rap ile yıkandı ve yeniden takdis edildi. Düğün şe
refine dikilmiş olan zafer takı hâlâ orada duruyor
du. Üzerinde Astorre’nin  gördüğü işleri tasvir eden 
resimler ve bize bütün bu olayları anlatan muhterem 
M atarazzo’nun m ethiye m ısra’ları görülüyordu.

Baglione ailesinin ilk devirlerine dair tamamiyle 
efsanevî b ir tarihçe ortaya çıkm ıştır. M uhakkak ki. 
hu, vuku’bulan vahşice olayların aksinden başka b ir 
şey değildir. Ayni efsaneye göre gûya bu aileye 
mensup olanlar, öteden beri meşum b ir  şekilde öl
m üşlerdir; b ir  zam anlar yirm i yedisi birden öbür 
dünyaya göçmüştür. D aha önce de b ir  defa daha 
evleri yıkılmış ve tuğlalarından sokaklara kaldırım  
döşenm iştir ve ilah... Gerçekten de Papa III . Paul 
zam anında Baglione ailesinin sarayları yıkılmıştır. 
Fakat öyle görünüyor ki Baglione’ler, b ir  zaman için 
isabetli kararlar almışlar, taraftarları arasında düze
ni sağlamış ve memurları fena asilzadelerin tasallu
tundan korum uşlardır. Ancak, musibet, sadece görü
nüşte sindirilmiş b ir yangın gibi, sonradan tekrar 
alevlenmiştir. Papa X. Leo zamanında Gianpaolo, kan
dırılarak Roma’ya oezb olundu (1520) ve burada 
başı kesildi. Bunun oğullarından biri olup Perugia*- 
ya ancak zaman zaman ve en haşin zor vasıtalarına 
baş vurmak suretiyle, ayni şekilde papaların tehdidi
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karşısında kalan Urbino dukasının bağlaşığı olarak, 
hakim olabilen Orazio, kendi ailesi içinde b ir defa 
daha dehşet salmıştır. Orazio, b ir amcası ile üç kuze
nini öldürtmüştür. Bunun üzerine duka, artık kâfi 
olduğunu ona ihtar etmiştir33. Orazio’nun kardeşi Ma- 
latesta Baglione, Floransa hizmetinde ordu komuta
n ı olup 1530 ihaneti ile adını ebedileştirmiştir. 
Malatesta’nın oğlu Ridolfo, Baglione ailesinin Pe- 
rugia’da, papanın temsilcisini ve memurları öldür
mek suretiyle, 1534 te kısa b ir zaman için ve fakat 
korkunç bir şekilde hüküm süren son ferdidir.

Rimini’de hüküm süren zorba hükümdarların da 
adlarına arasıra rastlamaktayız. Sigismondo Mala- 
testa (ölümü 1467) nın şahsiyetinde b ir araya top
lanan canilik, Tanrı tanımazlık, askerî kaabiliyet 
ve yüksek seviyede b ir kültür gibi özellikler, ancak 
-çok nadir hallerde tek bir insanda birleşmiş bulu
nabilir. Fakat bu ailede olduğu gibi cinayetler üst 
üste yığılırsa, bunlar her türlü meziyetlere ağır ba
sar ve, ne kadar kabiliyetli olurlarsa olsunlar, tiran
la rı uçuruma sürükler. Sigismondo’nun yukarıda adı 
geçen torunu Pandolfo, ancak, Condottiere olarak 
hizmetinde bulunduğu Venedik Cumhuriyetinin, bü
tün cinayetlerine rağmen bu komutanını düşürmek is
temeyişi sayesidedir ki tutunabdlmiştir. 1497 de 
Pandolfo, kâfi derecede haklı sebeplerle34 tebeası 
tarafından Rimini’deki burcunda bombardımana tu
tulduğu ve sonra buradan kaçmasına müsaade olundu
ğu zaman, Venedik komiseri, Cumhuriyetin bu kardeş

33 Varchi, Stor, fiorent. I, p. 242. vd.
84 Malipiero, Ann. Veneti, Archiv. stor. VII, I, p. 498.
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kaa tili ve daha birçok cinayetlerin faili olan 
Condottiere’sini tek ra r getirerek yerine o turttu . Otuz 
yıl k ad a r sonra M alatesta 'lar, fak ir düşm üş sürgün
ler haline gelm işlerdir. 1527 ta rih i de, tıpkı C esare 
Bofjgia’nm  zam anı g ibi, küçük tiran la r ijçin âdeta 
am ansız b ir  salgın hastalık  devri olm uştur. Ancak 
pek azı bundan  kurtu lab ilm işlerd ir. H attâ  k u r tu lu r
la r ı bile kendileri için  iyi b ir  şey olm am ıştır. P ic a  
ailesinden gelen küçük prenslerin  hüküm darlık  sü r
dükleri M irandola’d a  1533 s ırasında  Lilio G regorio 
G ira ld i ad lı fa k ir  b ir  b ilg in  yaşıyordu. 0 ,  Roma'nım 
tah rib i üzerine kaçarak  yaşı çok ilerlemiş bulunan 
G iovan Francesco P ico  (m eşhur G iovanni’nin yeğeni) 
nun  m isafirseverliğ ine sığ ınm ıştı ve Giovtan Francesco’- 
nun  kendisi iç in  hazırlam ak istediği m ezar anıtı 
hakk ında yap ılan  konuşm alar, vesilesiyle b İ T  eser35, 
telif ed ild i. Bu eserin  ithaf kısm ı N isan 1533 ta rih i
n i taşım ak tad ır. F aka t son kısm ındaki sa tırlar ne ka
d a r  ac ık lıd ır: “A ynı yılın  Ekim  ayında bedbaht
p rens kardeşin in  oğlu ta ra fından  b ir  gece öldürüle
rek  devleti elinden alınd ı. K endim  ise perişan b ir  
halde ancak  can ım ı ku rta rab ild im ” .

1490 y ılla rın d an  beri! siyagî kavgalarla parça
lanm ış b ir  halde olan S iena’d a  Pandolfo Petrucci’nin  
yaşa ttığ ı soysuzlaşm ış b ir  y a rı tiranlık , üzerinde 
duru lacak  b ir  değerde bile değildir. Bu adam, sönük 
ve fena b i r  tira n  olarak, b ir  hukuk profesörü ve b ir d e  
m üneccim  yard ım ı ile hüküm  sürüyor, yer yer vah-

35 Lli. Greg. G iraldus, do vario sepeliendi ritu. —  
D aha 1470 de bu ailede m inyatürler tahrib  edilmişti. Karş» 
D iario  F errarese : M urat. XXIV, Col. 225.



şice katillerle dehşet saçıyordu. Yaz mevsiminde eğ
lencesi, Amiata dağındaki kayaları, neye ve kime 
çarptığına hiç aldırmaksızm, aşağı yuvarlamaktı. En 
kurnaz tiranların  bile beceremedikleri b ir işi ba
şarmasına. yâni Cesare Borgia’nm  desiselerine kurban 
gitmekten kendini korum ağa muvaffak olmasına rağ
men, yine de sonunda yalnız bırakılm ış ve hakir gö
rülen b ir adam olarak ölmüştür. Fakat oğulları, da
ha uzun zaman, b ir  çeşit yarı tiranlıkîarda tutun
mağa muvaffak olmuşlardır.

îtaly a’nm  önemli hüküm dar aileleri mütalâa 
edilirlerken Aragon hanedanının ayrı olarak ele alın
ması gerektir. Norman’lar zamanından beri burada 
baronların hakimiyeti şeklinde devam edegelen feodal 
toprak sistemi, tek başına göz önünde tutulsa bile, bu 
devlete özel b ir çehre vermektedir. îtjalya’nın geri 
kalan kısımlarında ise, yalnız Kilise Devleti’nin gü
ney tarafları ile başka birkaç bölge müstesna, hemen 
hemen baştan başa alelâde toprak mülkiyeti sistemi 
yürürlüktedir; buralarda devlet, hiç b ir hak ve yetki
nin irsi olmasına müsaade etmemektedir. Böylece, 
1435 den beri Napoli’yi elinde bulunduran Büyük 
Alfonso (ölümü 1458), (gerçek veya sözde ardalarından 
tamamiyle başka tarzda b ir hüküm dardır. Alfons her 
bakımdan parlak b ir hayat sürmüş, tebeası arasında 
korku duymaksızın yaşamış, insanlarla temasda son 
derece tatlı ve sevimli kalmış, sonradan Lucrezia 
d’Alagnsa’ya karşı gösterdiği tutkunluk da hoş 
görülmüştür. Bütün bunlara rağmen onun fena
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b ir  huyu da  vard ı: îsrafcı id i36. Bunun ise
b ir  takım  kaçınılmaz sonuçlan  olm uştur: Kötü n i
yetli maliye m em urları evvelâ her şeye hakim  ola
cak derecede büyük b ir  nüfuz kazandılar ve sonra if
las etmiş durum a düşen k iralın  elinden bütün serve
tin i aldılar. B ir H açlı seferi propagandası yapıldı. Bu 
vesileyle ruhbandan  vergi almak am acı güdülüyordu. 
Abruzi dağları bölgeside vufku bulan şiddetli b ir  yer 
deprem inden sonra hayatta  kalan halk, ölenlerin de 
vergilerini vermek zorunda bırakıld ı. Bu şartlar al
tında Alfonso, yüksek (misafirler için  zam anının en 
parlak ve cöm ert ev sahibi id i (S. 6 6 ) ;  herkese, hat
tâ düşm anlarına bile durm aksızın ikram larda bulun
maktan büyük zevk duyardı. Edebî eserler m eydana 
getirmek yolunda gösterilen gayretleri m ükâfatlandır
makta, sözün tam  anlam ı ile, ölçüsüzdü. Meselâ Poş- 
gio’ya Xenophon’nun Cyropaedeia’sını Lâtinceye çevir
diği için 500 altın  m ükâfat vermişti.

Ölümünden sonra yerine geçen Ferrante37, Al- 
fonso’num b ir  İspanyol kadından doğmuş gayn  meşru 
oğlu sayılıyordu* Fakat o, belki de Valansiya’lı b ir 
dönmenin (m arran) sulhundan dünyaya gelmişti. 
Ferrante’yi karanlık  ve zalim yapan, ister daha ziya
de soyu veya kendi varlığını fcehdid eden baron

36 Jovian. Pontan.: de liberalitate, ayrıca de obedientia, 
I. 4. Karş. Sismondi X, p. 78 vd.

37 Tristano Caracciolo: de veritate fortunae: Murat. 
XXII. —  Jovian. Pontanus: de prudentia, I. IV ; de magr 
nanimitate, 1, I ;  de liberalitate, de immanitate. —  Cam. 
Porzio, Congiura da’ Baroni, birçok yeıderinde. —  Comines, 
Charles VIII, chap. 17, Aragon hanedanının genel olarak 
karakteristik tarafları ile birlikte.



komploları olsum hler halde o, devrinin hükümdarları 
arasında en korkuncu idi. Hiç durmadan faaliyet 
gösteren, en kuvvetli siyaset adamlarından biri ola
rak tanınan, aynı zamanda mazbut mizaçlı da olan 
bu kıral, bütün kuvvetlerini, bu arada amansız ha
fızasını ve duygularım asla belli etmemek kabiliyeti
ni, düşmanlarını ortadan kaldırmağa yöneltmiştir. 
Baronların elebaşıları, karısı tarafından kıralla akra
ba olmalarına rağmen, bütün dış düşmanları ile 
bağlaşık idiler. Bir hükümdara karşı hakaret teşkil 
edebilecek bütün bu muameleler kendisine reva gö
rüldüğünden, en cezri tedbirler almağa bayağı günlük 
olaylar gibi alışmıştır. Bu mücadele ve dış savaşları 
için vasıtalar bulmakta aşağı yukarı II. Friedrich gi
bi İslâmî tarzda tedbirlere baş vurm uştur: Zahire
ve zeytin yağı ticaretini hükümetin kendisi yapmak
tadır; bütün ticareti büyük b ir tüccar olan Francesco 
Coppola’nm elinde toplamıştır. Coppola kazancı kı- 
ralla paylaşıyor ve bütün armatörleri hizmetine alı
yordu. Zoraki istikrazlar, zenginlerin kati edilerek 
mallarına el konulması, ruhanî memurlukların satıl
ması ve ruhanî korporasyonlan harp tekâlifine 
tabi tutulması, Ferrante’nin geri kalan ihtiyaçları
nı karşılıyordu. Kiralın son derecede düşkün oldu
ğu avlanmadan başka iki eğlencesi daha vardı: Düş
manlarını, ya canlı olarak ihtimamla muhafaza al
tına alınmış zindanlarda, yahut da ölü ve tahnit 
edilmiş olarak, hayatta iken taşıdıkları elbiseyi giy
miş oldukları Ihalde38 yakınında bulundururdu.
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38 Paul. Jovius, Histor. I, p. 14, bir Milano elçisinin 
söylevinde; Diario Ferrarese: Murat. XXIV, Col. 294.
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Hapisteki düşmanları hakkında itimadını kazan
mış kimselerle konuşurken kıs kıs gülerdi. Mum
yalar kolleksiyonunu gizli tutmağa lüzum bile 
görmüyordu. Kurbanları, hemen hemlen hepsini 
ihanetle, hattâ kendi kırallık sofrasında oturur
larken yakalamış olduğu. adamlardı. Hizmetinde ağa
ran ve hastalanan başbakanı AntonçUo Petrueci’ye 
yaptığı muamele gerçekten cehennem azabına benze
mektedir. Günden güne artan ölüm korkusundan fay
dalanarak, başbakandan durmadan hediyeler ko
parıyordu. En sonunda, son defaki baronlar komp
losuna dahil bulunduğunu bahane ederek onu da tev
kif ettirip hapse attırdı ve Coppola ile birlikte idam 
ettirdi. Caracciola ile Porzio’nun eserlerinde bütün 
bu olayların tasviri okunduğu zaman insanın tüyleri 
ürpermektedir.

Ferrante’nin büyük oğlu olan Calabria dukas* 
Alfonso, Ferrante’nin son zamanlarında babasiyle bir 
çeşit müşterek hükümdarlık sürmüştür. Bu Alfonso, 
vahşi ve zalim b ir kjeyif ehli idi. Babasına nisbet- 
le daha açık yürekli olup dini ve dinî âdetleri kü
çümsemeği açığa vurmaktan çekinmezdi. O devir ti
ranlarının müsbet ve canlı taraflarını bu hükümdar
larda aramamak zorundayız. Zamanın kültür ve sa
natından kendilerine ne mal etmişlerse hepsi lüks ve
ya görünüşten ibarettir. Halis Ispanyollar bile İtal
ya’da hemen daima soysuzlaşmış olarak sahneye çık
maktadırlar. Fakat bu karışık kanlı hanedanın sonu, 
(1494 ve 1503), ırkî hasletler noksanlığını açık bir 
şekilde göstermektedir. Ferrante, iç kaygular ve iz- 
tıraplar içinde ölüyor. Alfonso, bütün ailenin biricik
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iyi insanı olan kendi kardeşi Federigo’ya ihanet su
çunu reva görüyor ve en yakışıksız b ir tarzda haka
ret ediyor. En sonunda, o zamana kadar İtalya’nın 
en iyi ordu kom utanlarından b iri olarak sayılan Fe- 
derigo, şaşırmış b ir halde Sicilya’ya fira r ediyor ve 
oğlu Ferrante’yi Fransız’lara  ve m ûtad ihanete kurban 
veriyor Aragon’lar tarzijnda hüküm darlık sürmüş 
olan b ir hanedan, çocukları ve torunlarında günün 
birinde hüküm darlığa ihya (etmek üm idini yaşatabil
mek için, en az hayatını pahalıya satmak zorunda 
idi. Fakat, bu vesileyle Comines’in  biraz tek taraf
lı ve lâkin umumiyetle doğru olarak söylediği gibi, 
zalim insan hiçbir zaman cesur olm am ıştır (Jamais 
homme cruel ne fu t h a rd i) .

XV. asır anlam ında İtalya’ya mahsus tipik 
hüküm dar şahsiyetleri, Giangaleazzo’dan beri her ba
kımdan mütekâmil b ir mutlak hüküm darlık tarzı 
vücuda getirmiş olan Milano dukalarında görülmek
tedir. Birinci derecede Visconti hanedanının son 
hükümdarı Filippo M aria (1412-.1447), hakkında son 
derece (dikkate değer ve —  büyük b ir  talih  eseri olaraik 
— mükemmel bilgiler verilen39 b ir  şahsiyettir. Korku
nun, büyük kabiliyetlere sahip bulunan yüksek mev- 
kideki b ir insanı ne hâle getirebileceği, burada, de
nebilir ki riyazi b ir  mükemmellikle kendini göster
mektedir. Devletin bütün araç ve amaçları şahsî em
niyetin sağlanması noktasında toplanmaktadır. An
cak Filippo M aria’nın zalim bencilliği, kana susa
mışlık derecesinde ileri gitmemiştir. Hükümdar, i

39 Petri Candidî Decembrii Vita Phil. Mariae Vice- 
comitis: Murat. XX.
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çinde muhteşem bahçelerle hıyabanlar ve manaj alan* 
lan  bulunan Milano kalesinde oturmaktadır. Yıllar
dan beri şehire ayak bile basmamıştır. Gezintilerini 
mutantan şatolarının bulunduğu kasabalara yapmak
tadır. Süratli atlar tarafından çekilen altı düz nehir 
sandalları, bütün alayı içine alabilecek b ir şekilde hazır
lanmıştır; ve hükümdarı, bizzat yaptırdığı kanallardan 
geçirerek oralara götürmektedir. Kalenin içine giren 
herkes, yüzlerce insan tarafından gösetlenmektedir. 
Dışarıya herhangi b ir işaret verilmesinin önüne geç
mek için pencerelerin önünde durulması bile yasak 
edilmiştir. Hükümdarın şahsî muhitine alınmaları ge
reken kimseler, gayet sıkı b ir takım imtihanlardan 
geçirilmektedir. Sonra bu adamlara en yüksek siyasî 
görevler verilmekte ve hükümdar maiyetinde hizmete 
alınmaktadırlar. Çünkü her iki çeşit görev de aynı de
recede şereflidir. îşte bu adam dır ki uzun ve çetin sa
vaşlar yapmış, sürekli b ir şekilde büyük siyasî işteri 
elinde tutmuş, yâni hiç dinmeksizin geniş yetkilerle 
adamlarını dışarıya yollamıştır. Hizmetindeki adam
lardan hiçbiri ötekine itimad etmiyordu; Condottie- 
re’ler casuslar vasıtasiyle, elçiler ve yüksek memur
lar da aralarında sunî olarak geçimsizlikler yarat
mak, yâni b ir iyinin yanında bir kötüyü çalıştırmak 
suretiyle şaşırtılıyor ve birbirinden uzak tutuluyorlar
dı; bu tedbirler sayesinde hükümdarın şahsî emniyeti 
sağlama bağlanmış oluyordu. Filippo Maria’nın i- 
çinde dünya görüşünün birbirine zıt iki kutbu yan
şamakta idi. Yıldızlara, alın yazısına inanırdı; aynı 
zamanda dua ederek her çeşit manevî varlıktan me-
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ded um ardı39 a. Eski yazarları ve Fransız şövalye 
rom anlarını okurdu. En sonunda, ölüm ün anılm ası
nı bile işitm ek istemiyen40 ve, kendi mes’ud sarayında 
hiç kimse olmasın diye, ölmek üzere bulunan gözde
lerini bile kalenin dışına çıkartan bu adam , b ir  ya
ra  kapanması ve vücudundan kan  alınm asına m üsaa
de etmemesi neticesinde, ölüm ünü kasdî olarak çabuk
laştırmış, âdab ve vekar ile bu dünyadan göçmüştür.

Filippo M aria’nın  dam adı ve sonunda m irasçısı 
olan talihli Condottiere Francesco Sforza (1450-1466, 
balk: sayfa 36), belki de bü tün  îta'lyanlar için  XV. 
asrın  ruhuna en uygun düşen adam dı. D ehanın ve 
endividüel kudretin  zaferi, h iç kimsede onun şahsi
yetinde olduğu kadar parlak  ifadesini bulm am ıştır. 
Bunu lâyıkı ile takd ir etmek istemeyenler bile onu, 
talihin en sevgili çocuğu olarak tebcil etmek zorunda 
idiler. Anlaşıldığına göre Milano, hiç olmazsa böyle 
meşhur b ir hüküm dara sahip olmağı kendisi iç in  b ir  
şeref sayıyordu. İlk defa şehre girdiği zaman kala
balık b ir halk kitlesi, atından inmesine müsaade et
meden onu katedrale taşım ıştı41. Hayatımın bilanço
sunu, bu gibi işleri iyi tanıyan Papa II. P ius’dan

39 a Milano kalesinde bulunan ondört yardım meleği 
heykeli acaba onun zamanından mı kalm adır? —  Bak: His- 
îoria der Frudsberge, Fol. 27.

40 quod aliquando “non esse” necesse esset (bâzan “ol- 
mama”mn zarurî olduğu , onu korkutuyordu).

41 Corio, Fol. 400; —  Cagnola: Archiv. Stor. II, p.
125.
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dinleyelim42: “Duka 1459 tarilhinde M antua hüküm
darlar kongresine geldiği zaman 60 (daha muhtemel 
olarak 58) yasında idî. At üstünde b ir delikanlıya 
benziyordu. Uzun boylu idi ve çok müessir in tiba 
bırakan bir vücudu vardı. Yüzünün çizgileri ciddî, 
konuşması sakin ve tatlı, bütün hâl ve tavrı tam  mâ- 

. nasiyle şâhâne idi. Zamanımızda hiç kimse ile mu
kayese kabul etmiyecek derecede mükemmel beden, 
ruh  ve zihin kabiliyetlerine sahipti. Savaş alanlannda- 
da yenilgi nedir görmemişti — İşte bu adam idi 
ki, aşağı tabakadan yükselerek b ir devletin başı ol
muştu. Eşi güzel ve faziletli, çocukları gökteki me
lekler gibi zarif idiler. Çok nadir olarak hastalanırdı. 
Esaslı isteklerinin hepsi yerine gelirdi. Bununla 
beraber bazı talihsizliklere de uğradı. Zevcesi, kıs
kançlık yüzünden kocasının sevgilisini öldürmüştü. 
Silâh arkadaşları ve dostları olan Troilo ile Brunoro, 
onu terk ederek kıral Alfonso’nun hizmetine girmişler
di. Yine bar dostu olan Ciıarpollone’yi, ihaneti dolayı- 
siyle asmak zorunda kalmıştı. B ir defa da kardeşi Ales- 
sandro’nun Fransız’ları kendi aleyhine kışkırttığına 
şahid olmuştu. Oğullarından biri babasına karşı bir 
takım gizli tertipler kurmuş ve haps edilmişti. Savaş
la feth ettiği Ancona’yı yine savaşla kayb etmişti. 
Hiçbir yerde karışıklıklarla uğraşmak zorunda kal
mamış, bu bakımdan talihi hiç kimseye nasib olma
mış şekilde yaver gitmiştir. Tatsız işlerle az uğraş-

42 Pii II. Comment. III, p. 130. Karş. II. 87, 106. Carac- 
ciolo, de varietate fortunae: Murat. XXII, Col. 74 te Sforza?- 
nın talihi hakkında başka ve çok daha menfi olan bir kiymet 
hükmü vermektedir.
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mak zorunda kalan b ir insan bahtiyardır” . Bilgin 
Papa, talihin bu şekilde menfi b ir tarifini yaptık
tan sonra okuyucularına veda etmektedir. Eğer 
II. Pius geleceği görebilseydi veya, sadece, kayıtsız 
şartsız b ir mutlak hükümdarlığın sonuçlarını münakaşa 
etmek isteseydi, her halde bu ailenin garantisi olma
dığı hakikati gözünden kaçmış olmazdı. O melek gi
bi güzel, üstelik de mükemmel b ir tahsil ile yetişti
rilmiş çocuklar, büyüdükleri zaman sınırsız bencilli
ğin en soysuzlaşmış tezahürlerine ram  olmuşlardır. 
Vücut görünüşü bakımından b ir harika olan Galeazzo 
M aria (1466-1476), ellerinin güzelliğinden, adamla
rına ödediği ücretin yüksekliğinden, para bulmakta 
kendisine gösterilen İtibardan, iki milyon altın ihti
va eden hâzinesinden, etrafına toplanan meşhur in 
sanlardan, beslediği ordusundan ve kuş avcılığından 
gurur duymakta idi. Aynı zamanda kendi sesini din
lemekten hoşlanırdı. Çünkü güzel konuşur, meselâ 
b ir Venedik elçisine hakaret edebildiği zaman belki 
de en büyük talakatla söz söylerdi43. Bu arada bir 
takım garip huylan  da vardı. Meselâ b ir odayı tek 
b ir gece içinde resimlerle süsletirdi. Yakınlarına kor
kunç zulümler yapar, düşüncesiz münasebetsizlikte 
bulunurdu. Bazı hayalperestler onu, b ir tiranda 
mevcut bulunması lâztmgelen bütün meziyetlere sa
hip imiş gibi görüyorlardı. Bunlar Galeazzo M aria’- 
yı Öldürdüler ve böylece devleti kardeşlerinin eline 
bıraktılar. Kardeşlerinden biri olan Lodovico il Mo- 
ro, sonradan zindana atılan yeğenini bertaraf ederek

43 Malipiero, Ann. veneti, Archiv. stor. VII, I, p. 216.
221.
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hükümdarlığı tek başına ele aldı. Fransızların mü- 
dahelesi ve bütün İtalya’nın üzerine çöken musibetler, 
bu gaspla ilgilidir. Fakat Moro, bu devrin en ileri 
derecede kemal bulmuş hükümdar karakterine sahip
tir ve böylece, hakkında büsbütün fena fikirler bes- 
lenemiyecek bir tabiat mahsulü olarak görünmektedir. 
Kullandığı vasıtalar son derece ahlâka aykırı olmak
la beraber bunların uygulanmasında o nisbette b ir 
iptidaîlik göstermektedir, Eğer birisi, yalnız amaç
lar için değil fakat aynı zamanda araçlar için de 
ahlakî b ir sorumluluğun mevcut bulunduğunu kendi
sine anlatmağa kalkışsaydı, çok muhtemeldir ki hay
retlere düşmüş olurdu; hattâ belki de kan dökmek
ten mümkün olduğu kadar kaçınmayı özel bir fazilet 
sayıp hareketlerini buna göre ayarlamış olurdu. Siyasî 
kudreti önünde İtalyanların gösterdikleri yarı mito
lojik saygıyı, sanki alacaklı bulunduğu bir haraç44 

gibi kabul ederdi. 1496 da hâlâ, Papa Alexandr’ın ken
di İkilise İcayyumu, İmparator Marimilian’m kendi Con- 
dottiere’si, Venedik’in kendi hazinedarı, Fransa kira
lının ise, istediği gibi gelip gitmek zorunda olduğun
dan, kendi kuryesi olduğunu ileri sürerek övünüyor
du45. 1499 da son derece sıkıştığı zaman mümkün * 
olan çıkar yolu aramakta hayret edilecek derecede 
bir temkin gösteriyor ve bunu yaparken de insan 
yaradılışının lütuf ve ihsanına güveniyor; bu, ken
disine gerçekten şeref sağlıyan bir haldir. Milano 
kalesinde sebat etmesi için hizmetini arz eden kar-

44 Chron. venetum: Murat. XXIV, Co.l 65.
45 Malipiero, Ann. Veneti, Ardı iv. Stor. VII, I, p~ 

492. Karş. 481, 561.
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deşi Kardinal Ascanio’yı reddediyor; çünkü araların
da eskiden şiddetli kavgalar olm uştur: “Monsigno-
re, kusura bakmayınız, her ne^kadar kardeşim  iseniz 
de size güvenemiyorum” diyor. “Geri dönebilmesi 
için b ir tem inat”  teşkil eden kale için b ir  komutan 
seçmişti. Bu adam a hiçbir zaman fenalık yapmamış, 
daima iyilikte bulunm uştu46. Fakat sonra bu komutan 
ona ihanet ederek kaleyi düşm anlara teslim etti. 
Memleketi içinde Moro, iy i ve faydalı idaresi ile 
meşhurdu. Milano’da, hattâ  Como’da nihayet halkın 
.kendisine beslediği sevgiye güveniyordu. Bununla 
beraber hüküm darlığının son yıllarında (1496 dan 
beri) memleketin takatini aşacak derecede çok ağır 
vergiler koymuştu. Meselâ Cremona’da tanınm ış bir 
vatandaşı, yeni vergiler aleyhinde söz söylediği için 
gizlice münasip b ir şekilde boğdurdu. O zamandan 
beri de, huzuruna insan kabul ettiği vakit, araya koy
durduğu bir kalasla onları kendi vücudundan uzak 
tutardı47, öyle ki müzakere edebilmek için çok yük
sek sesle konuşmak lâzımgeliyordu. Moro’nun sarayı 
Burgund sarayının ortadan kalkmasmdan sonra, Av- 
rupanın en tantanalı sarayı idi. Burada ahlâka son 
derece aykırı b ir  hayat yaşanıyordu. Baba kızını, koca 
karısını, oğlan kardeş kız kardeşini feda ediyordu48.

46 Onunla yaptığı son konuşma, aslına tamamiyle uy
gun ve dikkate şayan olarak Senarega: Murat. XXIV* CoL 
567 dedir. / ;

47 Diario Ferrarese: Murat. XXJ.V, Col. 336, 367, 369. 
Halk, onun hazîneyi doldurduğuna inanıyordu.

48 Corio, Fol. 448. Bandello’nun Milâna ile ilgili hikâ
yelerinde ve bunların giriş kısımlarında bu durumun son
raki zamanlara yaptığı tesir bilhassa belirtilmektedir.
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Ancak, hiç olmazsa hükümdar, daima faal ka
lıyordu. Fiilleri bakım ından Moro. kendini, doğru
dan doğruya zihin ncahsulleri ile yaşayan kimselere, 
yânfi bilginlere, şairlere, müzisyenlere ve sanatkâr
lara yakın görüyordu. Kurduğu akademi49, b ir taÇ- 
kım gençlerin tahsil görmeleri için değil, birinci de- 
redece kendi şahsı için meydana getirilmiştir. Aynı za-‘ 
manda oradaki adam ların şan ve şereflerine değil, soh
betlerine ve başarılarına m uhtaçtır. Başta Bram ante’ye 
az b ir aylık verildiği m uhakkaktır50. Fakat Lionar- 
do 1496 ya kadar dolgun ücret almıştır. Onu bu 
saraya bağlayan, kendi isteğinden başka ne olabilir
d i?  Dünya, o zamanki fanilerden belki de hiç birine 
nasib olmıyan b ir şekilde onu bağrına basmak için m  
kucağını açmış duruyordu. Lodovico Moro’nın ru 
hunda yüksek b ir unsurun yaşadığına delalet eden 
b ir şey varsa, o da bu muammalı üstadın o çevrede 
bu kadar uzun zaman kalmış olmasıdır. Lionardo’- 
nın sonraları Cesare Boıgia ile I. François’m n hiz
metlerinde çalışmış olması, bu hükümdarlarda da 
olağan üstü b ir takım hasletlerin bulunmasından ileri 
gelmektedir.

Moro’nun, hükümdarlıktan düştükten sonra ya
bancı kimseler tarafından fena yetiştirilmiş olan o- 
ğullarmdan en büyüğü Massimiliano’da babasına ben
zer b ir taraf yoktur. Küçüğü Franoesco ise 
hiç olmazsa hamle yapmak iktidarına sahiptir. O 
zamanlarda birçok efendi değiştiren ve bu değişiklik-

49 Amoretti, Memorie storiche sulla vita ece. di Lıo 
nardo da Vinci, p. 35, .«• 83, s.

50 Onun sonet’si için bk. Tnıcchi, Poesie inedite.
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ler sırasında sonsuz iztıraplara katlanm ak zorunda 
kalan Milano, hiç olmazsa tepkilere karşı kendini gü
ven altına alm ağa çalışıyordu. Milano’lular, 1512 ta 
rihinde “kutsal b irlik” ordularının ve Massimilıano’- 
nun önünlde çekilip gitmek zorunda 'kalan Fransızlar- 
dan b ir  tem inat belgesi aldılar51. Belgede, Fransızla^ 
rm  M ilhnadan  çıkarılm alarında bu şehjr halkının 
payı olmadığı ve şehri, âsi durum una düşmeksizin 
yeni b ir fatihe teslim etmeğe mezun bulundukları te- 
yid olunuyordu. Siyasî bakım dan şu noktayı da göz 
önünde bulundurm ak gerekir ki bedbaht şehrin, böy
le elden ele geçme anlarında, tıpkı Aragon’ların  ka
çışları sırasında Napoli’n in  başına geldiği gibi, a ra 
larında k ibar kimselerin de bulunduğu serseri gü
ruhları tarafından yağm a edilmesi b ir alışkanlık ha
line gelmişti.

XV. yüzyılın ikincji yarısında özel olarak iyi 
düzenlenmiş ve gayretli hüküm darlar tarafından tem
sil edilen iki memleket vardır. Bunlar, Gonzaga ha
nedanının M antua’sı ile Montefeltro’Iarın Urbino’su- 
dur. Gonzaga’Iar b ir  aile olarak birbirlçriyle iyi ge
çiniyorlardı. Uzun zamandan beri ailede gizli katil 
hadisesi vaki olmamıştı ve ölülerini açıkça göstere
biliyorlardı. M archese Francesco Gonzaga52 ile zev
cesi Isabella d’Este, bazı aksaklıklara rağmen, vakar
lı ve birbirlerine bağlı b ir karı koca olarak kalmış
lardır ; küçük fakat son derece önemli olan devlet-

51 P ra to : Archiv. Stor. I I I , p. 298. karş. 302.
52 1466 da doğmuş, 1480 de altı yaşındaki Isabella ile 

nişanlanmış, 1484 te tahta geçmiş, 1490 da evlenmiş ve 1519' •
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ierinin çok kere büyük tehlikeler içinde bocaladığı 
b ir devirde şahsiyet sahibi ve mesut oğullarını yetiş
tirm işlerdir. B ir hüküm dar ve Condottiere olarak 
Francesco’nun dürüst ve namuslu b ir siyaset takip 
etmesini, o zamanki şartlar içinde ne İm parator, ne 
Fransız k ıralları ve ne de Venedik Cumhuriyeti ish 
temişler, hattâ beklemişlerdir. Ancak, en az Taro 
meydan savaşından beri (1495) Francesco, silâh şe
refi ile ilgili olan işlerde kendini b ir İtalyan yurtseve
r i olarak hissediyor ve zevcesini de buna imale edi
yordu. Bundan böyle Isabella, meselâ Faenza’m n 
Cesare Borgia’ya karşı m üdafaa edilişi gibi kahram anca 
sadakat tezahürlerini, İtalyan şerefinin kurtarılışı ola
rak duym aktadır. Bu kadın hakkında hükmünüzü 
verirken, güzel prensesin büyük b ir cömertlikle him a
ye ettiği sanatkârlarla yazarların ifadelerine başvur
mak ihtiyacında kalmıyoruz. Çünkü bizzat kendi 
mektupları, bu son derece sakin, müşahedelerinde m i
zahtı ve sevimli kadını bize kâfi derecede tanıtmakta
dır. Bembo, Bandello, Ariosto ve Bernardo Tasso gi
bi önemli şahsiyetler, küçük ve kuvvetsiz, çok kere 
hâzinesi de boş olmasına rağmen, eserlerini bu sara
ya gönderirlerdi. Eski Urbino sarayının ortadan 
kalkmasından (1058) sonra artık hiçbir yerde, bu 
saraydakinden daha ince b ir cemiyet mevcut değil
di. Bazı hususlarda, hele hareket serbestliğinde bura
da ölmüştür. Isabella’nın ölümü de 1539 dadır. Oğullan, 
1530 da dukalığa yükselmiş olan Federigo (1519-1540) ile 
meşhur Ferrante Gonzaga’dır. Isabella’nın muhaberelerin
den alıp buraya koyduğumuz malumat, ekleri ile beraber ol
mak üzere Archiv. Stor. Append. Tom. II  de d’Arco tara
fından nakledilmiştir.
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sı, Ferrara sarayına da üstündü. Isabella, sanatta çok 
bilgili b ir uzmandı. Onun küçük, fakat büyük bir 
titizlikle seçilerek toplanmış kolleksiyonunun katalo
gunu okuyan her sanat dostu, mutlaka heyecan du
yar.

Urbino, Ibüyülk Federigo (1444-1482)’ nun şahsın
da, kendisi aslen Montefeltro ailesinden olsun veya ol
masın, hüküm dar şahsiyetinin en mükemmel b ir tem
silcisine sahip bulunuyordu. B ir Condottiere olarak Fe
derigo, bu  sınıfa mahsus olan siyasî ahlâka sahipti. 
Bu ahlâktan Condottiere’ler ancak yârı yarıya sorum
lu idiler. Küçük b ir memleketin hüküm darı olarak 
Federigo, dışarda askerî hizmetlerde kazandığı para
yı kendi memleketinde harcam ak ve tebaasına müm
kün olduğu kadar hafif vergi yüklemek siyasetini gü
düyordu. Kendisi ve iki ardası olan Guidobaldo ile 
Francesco M aria hakkında şöyle denilm ektedir: “Bi
nalar yaptırıyorlar, memleketin im arın ı teşvik ediyor
lar, tebaanın yanı başında yaşıyorlar ve birçok insan
lara aylık veriyorlardı. Halk onları severdi” 53. Fakat 
inceden inceye hesaplanmış ve düzenlenmiş b ir sanat 
eseri olan yalnız devlet değildi. Saray da, hem her 
bakımdan, böyle idi. Federigo 500 insan beslerdi. 
Saray hizmetleri, en büyük kıratlıklarda nadir rast
lanacak derecede mükemmeldi. Fakat hiçbir şey is
raf edilmezdi. H er adım bir maksada göre atılır ve 
sıkı bir şekilde kontrol edilirdi. Burada oyun oynan
maz, gammazlık yapılmaz, yüksiekten atılıp tutulmazdı.

53 Francesco Vettori: Archiv. Stor. Append. Tom. V[, 
p. 321. —  Federigo hakkında bilhassa: Vespasiano Fiorent. 
P» 132 vd.
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Çiinkü sarayın, aynı zamanda memleket ileri gelenleri
nin çocukları için b ir askerî eğitim müessesesi olması 
gerekiyordu. Bu gençlerin lâyıkı ile yetişmeleri du
ka için bir şeref meselesi idi. Kendisi için inşa et
tirdiği saray çok muhteşem değildi, fakat mevki ve 
tertip bakımından klâsik b ir mükemmellikte idi. En 
büyük hâzinesini, o meşhur kitaplığını buraya topt- 
luyordu. idaresinden herkesin faydalandığı veya ben
dine kazanç sağladığı, kimsenin dilenmediği b ir mem
lekette Federigo, şahsını tam b ir emniyette hissetti
ğinden daima silâhsız ve hemen hemen maiyetsiz do
laşırdı. Umumi bahçelerde gezer, umumi salonlarda 
bir yandan Livius’un eserlerinden (perhiz zamanla
rında dua kitaplarından) parçalar okuttururken b ir 
yandan da mutevazi sofrasında yemek yerdi; onun bu 
hallerini devrin hükümdarlarmdan hiçbiri taklid ede
mezdi. Aynı gün öğleden sonra hem klâsik çağa ait 
bir konferans dinler, hem de Clarisse manastırını 
ziyaret ederek demir parmaklıklı konuşma yerinde 
baş rahibe ile kutsal meseleler üzerinde görüşürdü. 
Akşamları muhteşem manzaralı San Francesco çayı
rında sarayına mensup gençlerin beden hareketlerini 
idare etmesini severdi ve bu gençlerin yakalamaca ve 
koşmaca oyunlarında mükemmel surette hareket kabi
liyeti kazanmalarını büyük b ir dikkatle takip ederdi. 
Daima son derece mültefit davrânmağa ve cana ya
kın olmağa gayret ederdi. Kendisi için çalışan sa
natkârları iş yerlerinde ziyaret eder, huzuruna her 
zaman adam kabul eder ve herkesin işini mümkün 
olduğu kadar gününde görürdü. Bu durum içinde, 
sokaktan geçerken, halkın diz çökerek ona: Dio ti
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mantenga, Signore! (Tanrı seni korusun, Efendim iz!) 
diye bağırdıklarına hayret edilmemelidir. Aydın ta 
baka ise onu îtalyanm  ışığı diye adlandırırlardı54. 
Yüksek meziyetlere sahip olan, fakat çeşit çeşit has
talık ve falâketlerden b ir türlü yakasını kıirtaram ıyan 
oğlu Guidobaldo, en sonunda (1508), devleti, emin 
bir adama, yani aynı zamanda Papa II. Julius’un da 
akrabası olan yeğeni francesco M aria’nın eline tes
lim etmeğe muvaffak oldu. Francesco M aria ise 
memleketi hiç değilse sürekli yabancı hakimiyetinden 
korudu. Guidobaldo’nm  Cesare Borgia önünde ve 
Francesco M aria’nın d& P apa Ş. Leo’nun kuvvetleri 
karşısında ne kadar büyük b ir emniyetle sıvışıp kaç
tıkları, dikkate şayan b ir noktadır. Gerçekten bu hü
kümdarlar şuna inanıyorlardı ki, üstün kuvvetler 
karşısında memleketi m üdafaa edeceğiz diye boş yere 
kan dökülmesine ve ahalinin iztırap çekmesine ne ka* 
dar az sebebiyet verilirse, buhran geçtikten sonra 
yeniden memlekete dönebilmeieri o nisbette kolay o- 
lurdu. Gerçi Lodovico Moro da Milano’da aynı düşün
ce ile hareket ediyordu. Fakat bunu yaparken aley
hinde çalışan ve kendisine karşı beslenen kinden doğ: 
muş bulunan birçok amilleri unutuyordu. — Guido- 
baldo’nın sarayı, Baldassar Castiglione tarafından en 
ileri derecede incelmiş b ir cemiyetin yüksek okulu 
olarak ebedileştirilmiştir. Bu zıat Tiris& adlı ekloge 
(çoban kasidesi)sini 1506 da bu cemiyet önünde tak
dim etmiş ve takdirle karşılanmıştır. Sonra da Cor- 
tigiano’smdaki münazarayı yüksek kültürlü Düşes

54 Castiglione, Cortigiano, L. I.
5
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Elisabetta Gonzaga’nın çevresine intikal ettirm iş
tir  ( 150 8 ). '

Este Hanedanı, F errara, Modena ve Reggio’da 
kurduğu idarelerde hem zora ve hem de sevgiye da
yanan dikkate değer b ir tarz bulm uştur55. Sarayın 
içerisinde korkunç hâdiseler ıcereyan etmektedir. Bir 
evlâtlıkla münasebette bulunm ak sureliyle kocasına 
ihanet ettiği bahanesiyle b ir  prensesin başı kesiliyor 
(1425). Meşru ve gayrimeşru doğmuş prens’er sa
raydan kaçıyorlar ve gurbette arkalarından yollanan 
cellâtlarla tehdit ediliyorlar (son defa 1471 de). Üs
telik dışardan hiç durmaksızın suikast tertipleri ya
pılıyor. Gayrimeşru bir prensin yine gayrimeşru b ir 
oğlu, biricik meşru varisin (I. Ercole) elinden hü
kümdarlığı almak istiyor. Söylendiğine göre I. Ercole, 
sonradan, kendisini zehirlemek niyetinde olduğunu 
ve hem de bu cinayeti kardeşi olan Napoli hüküm
darı Ferrante’nin em ri ile işleyeceğıeni duyduğu 
karisini zehirliyor. İk i gayrimetelılu prjetnsin kendi 
kardeşlerine, yani fiilen hüküm darlık yapmakta olan 
I. Alfonso ile Kardinal Ippolito’ya karşı tertibettik- 
leri suikast (1506), bu faciaların sonunu teşkil 
etmektetir. Bu suikast iş işten gjeçmeden öğre
nilmiş ve tertipçilerine müebbet zindan cezasına çarp
tırılmaya m ^  olmuştur. — Bundan başka bu devlette 
maliye sistemi son derece tekâmül etmiştir. Bu, b ir 
zaruretin neticesi olmuştur. Çünkü bu devlet, her

55 Bu bilgiler bilhassa Annales Estenses: Muratori,
XX. ve Diario Ferrarese: M urat XXIV. ye göre verilmiştir.



şeyden önce İtalya’nın büyük ve orta devletleri a ra
sında en ziyade tehdit altında bulunanıdır ve bu se
beple silâh ile tahkim ata son derece m uhtaçtır. Bu
nunla beraber memleketin vergi verebilme kabiliyeti 
ile birlikte umumi refahın da artm ası gerekiyordu. 
Marchese Nficolö (ölümü 1441), tebaasmın diğerle
rinden daha zengin olmasını açık olarak arzu etmek
teydi. Eğer nüfusun süratle artm ası gerçekte refaha 
b ir delil teşkil ederse, 1497 de son derece genişlemiş 
bulunan başkentte kiralık ev bulunam aması keyfiyeti
ni bu hususta hakiki b îr unsur olarak zikredebili
riz56. Ferrara, Avrupa’nın ilk modern şehridir. îlk 
defa olarak burada hüküm darların  işaretleri ile bü
yük ve düzenli b ir şekilde inşa edilmiş şehir semt
leri meydana gelmiştir.. İlk defa olarak buradad ır ki 
memurların teksifi ve suni olarak b ir  araya getirilen 
endüstri sayesinde b ir  başkent ahalisi toplanmıştır. 
Bütün İtalya’dan, hususiyle Floransa’dan kaçıp gelen 
zengin mülteciler burada yerleşiyorlar ye kendilerine 
köşkler inşa ettiriyorlardı. Fakat vasıtalı vergi alma 
usulü, ancak tahammül edilebilir b ir  dereceye ulaştı
rılmış olsa gerektir. O zamanki İtalya’nın diğer zor
ba hüküm darlarında da, meselâ Galeazzo M aria Sfor- 
za’daki gibi, cömertlik görülm ektedir; bunlar halka 
yardımda bulunurlard ı: Kıtlık zamanlarında uzak
memleketlerden zahire getirtir ve bunu, anlaşılan, pa
rasız dağıtırlardı. Fakat normal zamanlarda hüküm
dar, zahire üzerinde değilse bile başka birçok^ yiye
cek maddelerinde uyguladığı tekel sistemi ile zarar 
görmeden tutunabiliyordu. Bunlar, tuzlanmış et, ba-

I. BÖLÜM. SANAT ESERÎ OLARAK DEVLET

56Diario Ferr. 1. c. Col. 347.
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lik, mteyva ve F errara  istihkâm ları önündeki bahçe
lerde bol m iktarda yetiştirilen sebze gibi maddelerdi. 
Fakat üzerinde en fazla düşünülmeğe değer gelir, her 
yıl yeniden işgal edilen memurluk mevkilerinin satış
larından elde edilen paralardı. M emurlukların satıl
ması usulü bütün İtalya’da yaygın olmakla bera
ber bu hususta en mükemmel bilgiyi F errara’da bu
luyoruz. Meselâ 1502 yılı hakkında şöyle denilmek
tedir: Çoğu, m em urluklarını tuzlu (salti) b ir fiatla
satın aldılar. Çeşiltli m em urlar, vergi m uhassıllan, 
devlet m allarını idare eden m em urlar (m assari), no
terler, hakim ler (podestas) ve bizzat cap titan i, yani 
taşra şehirlerde dukaların en yüksek m em urları bun
lar arasında sayılmaktadır. M emurluklarını yüksek 
b ir fiatla satın almış olan ve halk tarafından “ şey-, 
tandan daha fazla” nefret duyulan “adam yeyiciler” 
den biri olarak Tito Strozza’nm adı verilmektedir. 
Gönül ister ki bü  adam, eserlerini Lâtince olarak ya
zan aynı addaki meşhur şair olmasın. Her mevsim 
geldiği zaman devrin dukası şahsan F errara’da b ir  
tur yapardı. A n d a r per ven tura  diye anılan bu ge
zintide duka, en azı, zenginlerden bağışlar toplardı. 
Ancak bu bağışlar, nakit para  değil, aynî toprak 
ürünleri olurdu.

Bütün İtalya şuna kani bulunuyordu ki Ferra
ra’da askere ücıieti ve üniversite profesörlerine aylık
ları daima tam gününde ödenirdi; asker kendi ken
dine ahali ve köylüye yük olmazdı; Ferrara zapt edil
mesi mümkün olmıyan bir kale idi ve içinde önemli 
bir para hâzinesi biriktirilm iş bulunuyordu. Ferra-

57 Paul. Jovius, Vita Alfonsi ducis: Viri illustres.
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ra ’nırı bu şöhreti dukanın gururunu teşkil ediyor
du58. Sınıflar arasında b ir ayrılık bahis konusu de
ğildi. Maliye nazırı aynı zamanda saray nazırı idi. 
Borso (1430-1471), I. Ercole (1505 e kadar) ve I. 
Alfonso’nun yaptırm ış oldukları b inalar sayı bakım ın
dan hayli çoktu, fakat çoğu hacım bakım ından ufak
tı58 a. Bunlar, duka hanedanının debdebe ve alayişe 
düşküftlüğüne rağmen — nitekim Borso hiçbir zaman 
altın yaldızlı elbise ve mücevherler içinde olmaksızın 
d ışan  çıkmazdı, — hesapsız harcam alar ve israf yap
m adığını göstermektedir. H er halde Alfonso, süslü kü
çük köşklerinin, gölgeli bahçeler içinde B elvedere  ile 
güzel freskoları ve fıskiyeli havuzları bulunan M on
tajla, villalarının, b ir gün olayların dehşeti altında çö
keceğini sezmiş olsa gerektir.

Sürekli olarak tehditler karşısında bulunma key
fiyeti, bu hüküm darda hiç şüphe götürmez tarzda şah
sî gayret hassasını geliştirm iştir. Böyle sunî b ir var
lık içinde başarı ile tutunabilm ek için büyük b ir us* 
ta olmak gerekmektedir. H er b iri kendini haklı gös
termek ve işgal ettiği hüküm darlık mevkiini hak etti
ğini isbat etmek zorunda idi. Hepsinin karakterinde 
fena taraflar m evcuttur; fakat her b irin in  içinde 
ltalyanlarca ideal sayılan hüküm darlık meziyetlerin
den birer parça yaşam aktadır. * O zamanın Avrupa- 
sında hangi b ir hüküm dar gösterilebilir ki meselâ I. 
Alfonso’nın yaptığı kadar kendi şahsının iyi yetişmesi

58 Paul. Jovius ı. c.
58 a O zamanki İtalyan m anastırlarının en güzeli sayı

labilecek olan Ferrara manastıtını (Certosa di Ferıara) yap
tıran Borso olmuştur.
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için gayret sarf etmiş olsun. O nun F ransa’ya, İngiltere 
ve Hollanda’ya yaptığ ı seyahatlar aslında b ire r  inceleme 
ve araştırm a gezisi id i ve kendisine bu  memleketlerin 
ticâret ve endüstrileri hakkında yakından bilgi ka
zandırm ıştı59. Dinlenm e saatlarında to rna  işleri ile 
meşgul olm asından dolayı onu m uaheze etmek b ir  
hafiflik olur. Çünkü bu , hüküm darın  top dökm eci
liğindeki ustalığı ile ve h e r sanat kolunun ustalarını 
herhangi b ir  peşin hükm e tâb i olmaksızın etrafına 
toplam ak adeti ile ilgili b ir  iştir. Italyan hüküm dar
ları, aynı devrin kuzey A vrupa hüküm darları gibi, 
yalnız, kendini dünyanın  önem  verilm eğe lâyık b iri
cik sınıfı sayan ve hüküm darı da  bu kuruntu  içine 
sürükleyeli zadefgân sın ılm a bağlı değillerdir. İtal
ya’da hüküm dar, herkesi tanım ak ve kullanmak zo
rundadır. A ynı şekilde zadegân da gerçi doğuş bakı
m ından kapalı b ir  s ın ıftır; fakat cemiyet hayatı m ü
nasebetlerinde kendi sın ıfına göre değil, şahsî kabi
liyetine göre itiba r görm ekte ve bu zihniyeti taşım ak
tadır. Aynı meseleyi ileride ayrıca ele alacağız .

H anedanlarına karşı F erra ra ’lılar, sessiz b ir kor
ku, sırf Italyanlara mahsus olan iyi düşünülerek ha
zırlanmış gösteri zihniyeti ve tam amen modern olan 
tebea sadakati anlayışı gibi unsurların  b irbirleriy le 
karışm asından meydana gelmiş çok dikkate değer

59 Bu vesileyle P apa X. Leo’nun kardinal sıfatiyle yap
mış olduğu seyahati de söyliyelim. Karş. Paul. Jovii vita 
Leonis X., Lib. I. M aksat pek ciddi değildi; daha çok 
eğlenme ve genel olarak dünyayı tanım a amacı güdülüyor
du. Üstelik bu, tamamiyle modern idi. Kuzey memleketlerin
de hiç kimse, esas itibariyle böyle bir maksat içir* seyahata 
çıkmazdı.
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b ir  duygu beslem ektedirler. Şahsî hayran lık  yeni b ir  
vazife duygusu haline inkılâb  etm ektedir. F e rra ra  
şehri, 1441 de ölen hüküm dar Nicolo’nm  b ir  tunç 
heykelini 1451 de p iazzaya (şeh ir m eydanı’na) d ik i
yordu. Borso 1454 te kendisin in  b ir  bronz heykelini 
onun yanm a dikm ekten kaçınm ıyordu. Üstelik şehir, 
Borso devrinin  hem en başlangıcında, m eclisin resmî 
b ir  k a ra rı ile bu hüküm dar şerefine b ir  “ m erm er za
fer sü tunu” dik iyordu. M em leket d ışında, V enedik’
te Borso hakkında açık tan  açığa fena lâflar söylemiş 
olan b ir  F e rra ra ’li yu rd u n a  döndüğü zam an ih b ar e- 
diliyor ve m ahkem ece sü rgün  ve m allarına  el konm a 
cezalarına ça rp tırılıyo rdu . H attâ  dü rüst b ir  F e rra ra  
vatandaşı, onu m ahkem e önünde az kalsın kurşunla  
ö ldürüyordu . Suçlu, boynuna ip sarılm ış olduğu hal
de dukan ın  huzu runa  g iderek  a f d iliyordu . Esasen 
bu hanedan  geniş ölçüde gözetleyiciler, casuslar kul
lanm aktad ır ve duka şahsan  her gün yabancıla r hak
kında verilen  ra p o rla rı gözden geçirm ektedir. M isa
firhane sah ip leri böyle rap o rla r  verm eleri için  kesin 
olarak em ir alm ış B ulunm aktad ırlar. Borso devrinde 
bu iş60, h üküm darın  önem li h içb ir seyyaha şeref ver
meden geçip gitm eğe m üsaade etm ek istem iyen mi- 
safirseverliği ile b irleştirilm iştir. B una m ukabil I. 
Ercole61 için  bu , b ir  em niyet ted b iri id i. Bologna’da 
da II . G iovanni Bentivoglio zam anında mem leketten 
geçmekte olan h e r seyyah şehre g irerken  kap ıda b ir 
vesika alm ağa m ecbur tu tu lu rdu . Ş ehrin  öteki k a 

60 Jovian. P on tan ., de liberalita te .
61 G iraldi, H ekatom m ithi, V I, Nov. 1.
62 V asari X II, 166. V. di M ichelangelo.
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pısından ancak bu vesikayı gösterm ek suretiyle çıka
b ilird i62. H üküm dar, baskı yapan  m em urları birden 
b ire  yere çarp tığ ı zam an son derece popüler o lu rdu ; 
Borso en yakın  m üşavirlerin i tevkif ettiğ i, I. Ercole 
uzun y ıllar halkı söm ürm üş olan b ir  m uhassılı rezil 
ederek işinden attığ ı vakit halk, sevinç a la 
m eti olarak ateş yakm ış ve çan lar çalm ıştı. F a
kat I. Ercole, ca p ita n eo  d i g iu s tiz ia  denilen polis mü
dürüne, Lucca’lı G regorio Z am pante’ye (bu gibi m e
m urlukların  yerli kim selere verilm esi doğru değildi) 
halka züim etm ekte fazla ileri gitmeğe m üsaade etm iş
ti. D ukanın oğulları ve kardeşleri bile polis m üdürü 
nün önünde titrerlerd i. K oyduğu para  cezası daim a 
yüzlerce ve binlerce D ukat’a baliğ  o lu rdu ; işkence 
daha sorguya çekilişten önce başlard ı. En büyük ca
nilerden rüşvet a lır ve tam am iyle uydurm a sebeplerle 
onları affederdi. Eğer Duka bu T anrı ve dünya düş
m anı adam ı yanından  kovsa, tebeası ona seve seve 
10000 ve hattâ  daha da fazla dukat vermeğe haz ırd ı; 
F akat Ercole onu kendine vaftiz babası ve cava liere  
yapm ıştı. Böylece Zam pante her yıl 2000 dukat p a 
ray ı b ir  ta ra fa  koyuyordu. Şüphesiz o, yalnız kendi 
bahçesinde yetiştirilm iş üzümden yer ve yanında s i
lâhlı m uhafızlardan, zaptiyelerden teşkil olunmuş bir 
k ıta  bulunmaksızın sokaklarda dolaşamaz olmuştu. 
A rtık onu bertaraf etmenin zamanı gelmişti. Fakat 
tam bu sırada Zam pante tarafından  çok ağ ır b ir su
rette hakarete uğram ış bulunan iki öğrenci ile bir 
Yahudi dönmesi, evinde istirahat ederken onu öldür
düler ve hazır bekliyen atlara binerek şehirde do
laşmağa başladılar; sokaklarda şöyle şarkı söyliyor-
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la rd ı: “D ışarı çıkın, ey ahali, koşun! Z am pante’yi
öldürdük” . A rkalarından  gönderilen  m üfreze on lara
yetişemedi. K aatiller çok uzak olm ıyan s ın ırı aşm ış 
ve em niyet a ltına  g irm iş bu lunuyorlard ı. T ab iî b u 
nun üzerine, bazısı so n c tte  ve bazısı carızone  şeklin
de olmak üzere hiciv ler yağd ırılm ıştır. — D iğer ta 
raftan  saray ı ve halkı da, faydalı h izm etkârlarına 
kendisinin duym akta olduğu saygıy ı pay laşm ağa zorla
ması, hüküm darlara  m ahsus z ihn iyetin  icap larındand ır. 
1496 da Borso’nun özel dan ışm an ı Lodovico Castella 
öldüğü vakit cenazenin göm üleceği gün şeh irde bütün  
m ahkem elerin, dükk ân la rın  ve ün iversitede bü tün  
dershanelerim  açık  bu lunduru lm ası yasak  e d i lm iş i  
Herkes S. D om ihico’ya götürülm ekte olan cenazenin 
arkasından yürüm ek  zo runda id i;  çünkü duka d a  ce
naze alay ına iş tirak  etm ekte id i. G erçekten Borso, 
“tebeadan b irin in  cenazesine giden Este hanedanın/- 
dan ilk hüküm dar o la rak ” , siyah  elbiseler içinde ağ
lıya ağlıya tabu tun  arkasından  yürüyordu . H üküm 
darın hem en gerisinde Castella’n ın  ak rab a la rı yer 
alm ışlardı. H er b irin in  y an ında  saraya  m ensup yük
sek b ir şahsiyet bu lunuyordu . S onra asilzadeler, b u r
juva sın ıfına m ensup olan bu ölünün naşını kiliseden 
alıp gömüleceği yere gö türdüler. H üküm dar kalbinin 
teessür ve heyecanlarına iş tirak  edildiği, ilk defa bu 
Italyan devletlerinde görü lm üştür63. Bunun aslında 
güzel b ir İnsanî değer bu lunab ilir; fakat ifadesi, hu 
susiyle şairlerde, genel olarak çift m ânalıdır. D aha 
Ariosto’nun, I. Ercole’nin  eşi L ianora d ’A ragon’nun 
ölümü üzerine yazmış olduğu gençlik şiirlerinden b i

63 Erken bir örnek, Bernabö Visconti, S. 22.
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rin d e64, öteden beri m ersiyelerde kaçınılm az b ir adet 
o larak  takdim  olunan m atem  çiçeklerinden başka, ta 
m am iyle m odern  olan bir* tak ım  tab lo lara  rastlan- 
m ak tad ır: “ Bu ölüm  vakası, F e rra ra ’ya , y ıllarca ge- 
çiştirem ediğ i b ir  d a rb e  v u rm uştu r. O nun iy ilik  ya
pıcısı, şim di gökte şefaat d ileyicisi o lm uştur. Çünkü 
dünya o k ad ın a  lây ık  b ir  y e r değild i. Şüphesiz ki 
ölüm  T an n çesi onun  y an m a, biz s ıra  işi fan ilere  ol
duğu  g ibi, kan lı tırp an la  değil, fak a t m ünasip  b ir  su
re tte  (onesta) ve güler yüzle gelm iştir, öyle ki o rta 
da  herh an g i b ir  korku  eseri ka lm am ıştır” . F akat 
b aşk a la rın ın  duygu la rın a  iş tirak  etm enin  büsbütün 
başka tü rlü süne de rastlam aktay ız . M ukaddera tla rın ı 
h im ayelerine g ird ik le ri a ile lerin  teveccühlerine bağ la
m ak zo runda kalan  ve göze g irm eyi um an h ikayeci

ler, bize h ü k ü m d arla rın  aşk h ikâyelerin i an la tm ak
tad ırla r. B ir kısm ı k ah ram an la rı henüz h ay a tta  iken 
yazılan65 bu h ikâyeler, öyle b ir  ta rzd a  kalem e alınm ış
la rd ır  ki d ah a  sonrak i a s ırla rd a  böyle b ir  şey, iğ renç 
boşboğazlığın en a ş ırı derecesi sa y ılırd ı; fak a t o za
m anlar için  m âsum âne b ir  m innetta rlık  ifadesi o larak  
görünm ekted ir. H a ttâ  lirik  şa irle r b ile ,"ay n ı zam an

64 Capitolo 19, ve Opera minori, ed. Lemonnier, 
Vol. I, p. 425 de Elogia 17 başlığı altında. Hiç şüphe yok 
ki, o vakit on dokuz yaşında olan şair, bu ölümün sebebini 
(s. 66) bilmiyordu. »

65 Giraldi’nin Hecatommithi’sinde I, Nov. 8 ve VI, Nov. 
1, 2, 3, 4, 10, I. Ercole, I. Alfonso ve II . Ercole hakkında: 
bunların hepsi, I. Alfonso ile II. Ercole hayatta iken yazıl
mıştır. Çağdaş hükümdarlar hakkında birçok bilgiye ayni şe
kilde Bandello’da rastlanmaktadır.



da meşru eşleri bulunan yüksek ham ilerinin gayrı 
meşru gönül eğlencelerini terennüm  edecek kadar i- 
leri gitmektedirler. Meselâ Angelo Poliziano, Loren- 
zo Magınifico’ınun ve Gioviano Pontano (da, Calabria 
hükümdarı Alfonso’nun, meşru zevceleri yanında, ya
şadıkları aşk m aceralarını tasvir eden şiirler yazmış
lardır. Bahis konusu olan şiir66, Aragon hanedanına 
mensup bu hüküm darın iğrenç ruhunu istemiyerek 
açığa vurm aktadır. O, bu alanda da en bahtlı olmak 
ihtiyacındadır. Aksi takdirde, kendisinden daha be
cerikli olanların vay haline! —  Meselâ Leonardo gibi 
en büyük ressam ların, efendilerinin gönlünü eğlendi
ren metreslerinin tablolarını yapm aları da gayet ta- 
biîdir.

Fakat Este hanedanı, başkaları tarafından tebcil 
edilmeği beklemiyor, kendi kendini tebcil ediyordu. 
Borso, Schifanoja sarayında, kendisini işbaşında göste
ren b ir seri resim lerini yaptırm ıştı. Edcole ise (ilk defa 
1472 de) hüküm darlığa geçiş gününün yıl dönüm leri
ni öyle b ir muhteşem alayla kutlardı ki bunlar h iç  
tereddütsüz kutsal cenaze alayları ile mukayese edil
mektedir: Tıpkı pazar günleri yapıldığı gibi bütün
dükkânlar kapanırdı. Alayın ortasında Este ailesine 
mensup olanların, gayrı meşru evlâtlar da dahil ol
mak üzfere, hepsi toplu b ir halde altın sırmalı elbise
ler içinde yürüdükleri görülürdü. Hüküm darın bü
tün iktidar ve payenin kaynağı olduğunu, şahsî taltif
lerin kendi elinde bulunduğunu gösteren, b ir timsal

I. BÖLÜM. SANAT ESERİ OLARAK DEVLET 7 5

66 Bir çoklan arasında Deliciae poetar. italor.
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olm ak üzere bu  ailede çoktan beri67 b ir altın  m ah
muz nişanı vardı. Bu altın  mahmuz nişanının  orta 
çağ şövalyeliği ile h içb ir ilgisi yoktu. I. Ercole bu 

m ahm uza ayrıca b ir asa il'e altın işlemeli b ir  manto 
ve b ir  irâd  ilâve etti. Şüphesiz ki bunu elde etmek 
isteyenden m untazam  surette b ir hizmet beklenmekte 
idi.

Sanat ve edebiyatın  himayesi, Este’lerin sarayına 
dünya ölçüsünde b ir  şöhret sağlam ıştı. Sanat ve ede
biyat, kısmen İtalya’nın  en mükemmellerinden biri 
olan üniversite tarafından , kısmen de saray ve dev
let hizm etlerinde bulunan m akam sahipleri ta ra fın 
dan bağışlarla him aye ediliyordu. Bunun için ayrıca 
b ir fedakârlıkta hemen hemen bulunulmazdı. Bojar-' 
do, zengin b ir asilzade ve yüksek b ir m em ur olarak 
tam am iyle bu çevreye mensup olanlar arasında idi. 
Ariosto önem kazanm ağa başladığı zaman artık  ne M i
lano ve ne de Floransa sarayı, hiç değilse gerçek an
lam ı ile, mevcut bulunm uyordu. Çok geçmeden 
U rbino sarayı da ortadan kalkmıştı. Napoli sarayı 
ise çoktan kayıplara karışm ıştı. Ariosto, kardinal 
Ipolitto’nın müzikçileri ve hokkabazları yanında b ir 
yer bularak yerleşmekle yetindi ve, sonradan Alfonso 
onu kendi hizmetine alıncaya kadar orada kaldı. D a
ha sonra Torquato Tasso’nun durum u büsbütün başka 
olacaktır. Ona sahip olmak için saray gerçek b ir kıs

kançlık göstermiştir.

6‘ Daha 1367 de Niccolö’da sözü edilmiştir. Polistore: 
Murat. XXIV, Col. 848.
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Böyle m erkezileştirilm iş hüküm dar kuvvetine 
karşı devlet içinde yapılacak her çeşit m ukavem et te
şebbüsü başarısızlıkla sona erm eğe m ahkûm  idi. B ir 
şehir cum huriyeti kurm ak için gerekli olan unsurlar 
ebledî olarak yok edilm iş, h e r şey kuvvete ve zor 
kullanm ağa yöneltilm işti. Feodal m alikânelere sahip 
bulunduğu yerlerde de h içb ir siyasî hakkı olmayan 
zadegan, istediği k ad a r kendilerin i ve b ra v c fla ıım  Gu- 
e l f l t r  ve G hibellin  ler diye ay ırsın  ve ona göre k ıya
fetlere sokadursun, tüylü berelerin i veya kabarık  ki- 
lotlarm ı şöyle veya böyle giydiredursun, —, meselâ, 
M achihavelli2 gibi düşünen kim seler kesin olarak  b i
liyorlardı ki M ilâno veya N apoli, b ir  cum hu
riyete lâyık olam ıyacak k ad a r “ tefessüh” , et
mişti. Çoktan beri a rtık  eski ceb ir ve şidde
tin gölgesinde yetiştirilm iş aile m ünaferetlerin- 
den başka b ir  m ahiyeti olm ayan bu iki sözde parti 
arasında garib  dâvalar vard ı. B ir Italyan hüküm dar, 
kendisine partileri o rtadan  kald ırm ak öğütünde bu
lunan3 A grippa von N ettesheim ’e* şu cevabı veriyor
du: Bunlar arasındaki d âva la r bana h er yıl nakdî
deza olarak 72,000 D ukat sağ lam aktad ır: — Meselâ 
1500 trih inde M oro’nun k ısa b ir  zaman için mem
leketlerinin başına dönmesi sıralarında Tortona 
G u e lfleri, yakında bulunan Fransız ordusunun b ir

1 Burigozzo, Archiv. Stor. II , 432.
2 Discorsi ı, 17.
3 De incert. et vanıtate scientiar. cap. 55.
* Ag. von Nettesheim  (1486-1535), Alman, filozof ve 

tabib. 1527 de yazdığı De İncertitudine et vanitate scientiarıım  
adlı eseri o devir ilminin durum unu istihzalı b ir surette tas
vir etmektedir.
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kısmım, G hibellin9leri büsbütün ortadan kaldırmak 
amacı ile şehirlerine dâvet ettiler. Fransızlar gerçi 
ilkin G hibellin Yerin m allarını yağma ve tahrib  ettiler; 
fakat sonradan kendilerini çağıran G u e lf  lere de ay- 
m  muameleyi yaptılar; Tortona baştan başa bir 
kül ve enkaz yığını haline gelinceye kadar aynı faa
liyete devam ettiler4. H er çeşit tutkunun ve öc duy
gusunun hiçbir zaman sönmeden yaşadığı Romagna’- 
da da bu iki isim, yâni G hibellin  ve G uelf adları, si
yasî m ânalarını büsbütün kayb etmişlerdi. Şurada 
veya burada G u e lf lerin Fransa’ya, G hibellin9leTİn Is
panya’ya sempati göstermek zorunda bulunduklarına 
inanmaları, fakir halkın siyasî şuur bozukluğunu 
gösteren olaylardan b iri idi. Bu çılgmea hareketi 
sömürmüş olanların fazla b ir başarı kazandıklarını j 
görmüyorum. Fransa, bütün müdahalelerinden son
ra  İtalya’yı tekrar boşaltmak zorunda kalmıştır. İtal
ya’yı alt ettikten sonra Ispanya’nın ne hale düştüğü
nü elle tutulur b ir şekilde görmekteyiz.

Biz yine de Renaissance hükümdarlığı konusuna 
dönelim. Tamamiyle temiz ve saf ruhlu b ir insan, bel
k i o zamanlarda da, bütün kuvvetin Tanrıdan geldi
ğini ve bu hükümdarların, eğer herkes tarafından iyi 
niyetle ve temiz kalblilikle desteklenmiş olsalardı, za
manla iyi olacaklarını ve zora dayanan menşe’lerini 
unutmak zorunda kalacaklarını düşünebilirdi. Fakat, 
tutkulu, yaratıcı ateşle cihazlanmış ruh ve muhayyi
leye sahip bulunan insanlardan böyle bir şey bek
lemek doğru olmaz. Bunlar fena doktorlar gibi hasta
lığın tedavisini arazın kaldırılmasında görüyorlar ve

4 Prato, Archiv. Stor, II, p. 241.
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hüküm darlar ö ldürü ldüğü tak d ird e  h ü rriy e tin  kend i
liğinden geleceğine inan ıyo rlard ı. Y ahu t ta  bu  k ad a r 
derin  bile düşünm üyorlar, genel o larak  her ta ra fa  y a
yılmış olan k in  ve nefre ti ya tış tırm ak  veya sadece 
aile felâketlerinin  y ah u t ta  şahsî hakare tlerin  öcünü 
almak is tiyo rlard ı. N asılki hüküm darlık  kayıtsız ve 
şartsızd ır ve h iç  b ir  yas a b ağ ı tan ım am ak tad ır, tıpk i 
bunun gibi m uarız la rın  ku lland ığ ı a raç  d a  kayıtsız 
ve şartsızdır. D aha Bocoaccio, b u n u  aç ık tan  açığa 
ifade etm ekted ir5: “ Z orla post kapm ış b ir  zorbaya
kıral, hü k ü m d ar m ı d iyey im  ve ona efendim  olarak  
sadık m ı ka lay ım ? H a y ır :  Ç ünkü o halk  tabakasın ın  
düşm anıdır. O na k a rş ı silâh , casus, tuzak, hiyle ku l
lanabilir, su ikast yapab ilirim . Bu kutsal ve za ru rî b ir  
iştir. T iran  k an ın d an  d ah a  m akbul b ir  k u rb an  mevcut 
değild ir” . B u rad a  m ü n ferid  o lay larla  ay rı a y n  m eşgul 
olacak değiliz. M achiavelli, D isc o rs i ad lı eserin in  h e r
kesçe tan ın an  b ir  bö lüm ünde6 ilk  çağ  ile m odern  çağın

5 De casibus v iro ram  illustrium , L. I I , cap. 15.
6 Discorsi, I I I ,  6 .; bu n u n la  S to rie  fior. L. V III karşı

laştırılm alıd ır. / —  S u ikastla rı tasv ir etm ek, İta lyan ların  çok 
eski zam anlardan beri sevdikleri b ir  iş olm uştur. L iu tprand  
bile bu gibi o lay ları X.. asırdak i çağdaşlarından  daha  e t
raflı o larak an la tm aktad ır. X I. asırdan  kalm a yazılar arasında 
(Baluz, M iscell. I, p . 184), im dada çağrılan  R oger ta ra fın 
dan M essina’nm  îslâm lardan  ku rtarılış ı, bu  çeşit yazılar a ra 
sında karak teristik  b ir  p a rçad ır (1061). Sicilya H alk  A yak
lanm ası (Vesper) —  30 M art 1282 de ik ind i vakti P a le r
mo’da halk  Fransızlara karşı ayaklanm ış ve bu isyan sonun
da Anjou hanedanı Sicilya’dan kovulm uştur —  ’n ın  d ram atik  
bir şekilde tasviri b ir  ta ra fa  bırakılsın . B ilindiği gibi, bu 
çeşit olayların tasvirinden Y unan tarihçileri de çok hoşlan- 
mışlardır.
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suikastlarını Yunan tiran lan  zamanından başlayarak 
ele almış ve bunlar hakkında, ayrı ayrı olarak tertip 
ve başarı derecelerine göre tam bir soğukkanlılıkla 
hüküm vermiştir. Biz burada sadece iki noktaya işa
ret etmekle yetinelim ve ibadet sırasında yapılan ka
tiller, b ir de eski çağın tesirleri üzerinde birkaç söz 
söyliyelim.

Büyük b ir ihtimamla korunan zorba hüküm dar
ları, dinî törenler için kiliseye gittikleri zamanlar dı
şında ele geçirmek hemen hemen imkânsızdı.. Hele 
bütün hüküm dar ailesini b ir arada bulmak, bundan 
başka b ir vesile ile hiç mümkün değildi. Böylece Fab- 
ria’lılar7 1435 tarihinde başlarındaki tiran ailesini 
(Chiavelli) b ir ayin sırasında, hem de sözleşildiği üze
re duanın E t incarnatas est parçası okunurken top
tan öldürmüşlerdi. Milano’da Duka Giovan Visconti! 
1412 de San Gottardo kilisesinin kapısında, Duka Ga
leazzo M aria Sforza ise 1476 da San Stefano kilisesi 
içinde öldürülmüşlerdi. Bir defasında Lodovico Moro, 
dul Dü şeş Bona’ya mensup adamların hançerlerinden, 
ancak San Ambrogio kilisesine, pusu kurulmuş olan 
kapıdan değil de başka ve hiç beklenmedik bir kapı
dan girmek suretiyle kurtulabilmişti (1484). Bu işler 
yapılırken büyük b ir günaha girileceği sanılmıyordu. 
Galeazzo’nun kaatilleri, cinayetten hemen önce kili
senin kutsal koruyucusuna dua ediyorlar ve aynı yerde 
ilk ayine iştirak ediyorlardı. Bununle beraber Loren- 
zo ve Giuliano Medici’ye karşı tertiplenen suikast 
(1478) m kısmen başanlamamasmın sebebi şu idi:

7 Corio, Fol. 333. Aşağıda verilen bilgi, aynı eser, 
Fol. 305, 422. s, 444 e , göredir
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Haydut Montesecco, -b ir şölen sırasında onları ö ldür
meyi şart olarak kabul etm iş, buna m ukabil cinayeti 
Floransa K atedralında işlemeği reddetm işti. S on ra  
onun yerine “kutsal yerlere alışm ış bulunduklarından 
bu yerlerde ayni işi yapm aktan  kaçınm ayan”  rah ip 
ler razı edilm işlerdi8.

Klâsik çağın tesirine gelince: Bunun ahlâk ve 
siyaset meseleleri üzerindeki e tk ilerine ilerdeki bö
lümlerde b irçok defalar tem as edeöeğiz. H üküm dar
lar, gerek devlet hakkm daki fik irlerinde , gerek tav ır  
ve hareketlerinde eski Rom a İm paratorluğunu çok 
kere açık o larak  örnek alm ak suretiy le bizzat kendi
leri misal verm ektedirler. A ynı şekilde düşm anlar da, 
nazarî düşüncelerle işe koyuldukları anda, tiran  kaa- 
tillerini tak lit etm ektedirler. E sasta bun lara , cinayeti 
işlemeğe k a ra r  verm ekte doğrudan  doğruya klâsik 
örneğin âm il olduğunu isbat etmek güçtür. Bu
nunla beraber klâsik çağ örneklerin i tak lit etmek, sırf 
sözden ve b ir  tarz  meselesi olm aktan ibare t de kalm a
mıştır. En fazla d ikkate değer bilgi, Galeazzo Sforza’nm  
kaatilleri olan Lam pugnani ile O lgiati ve Visconti 
hakkında m evcuttur .9 H er üçünün de tam am iyle şahsî 
sebepleri vard ı. Bununla beraber k a ra r belki de 
genel b ir  sebepten ileri geliyordu. Cola de’ M ontani 
adında b ir hüm anist ve belagat öğretm eni, Milano’lıı 
çok genç azilzâdelerden teşekkül eden b ir kitlıe için-

8 Gallus’dan aynen nakl edilen parça: Sismondi XI, 93. 
Kiliseye gidiş sırasında s yapılan katlin  yukarıda söylenen se
bebi, daha Meroving’ler zam anında ifade edilmiştir. Gregor. 
Turon. IX. 3,

9 Corio, Fol. 422. —  Allegretto, d iarî Sanesi: M urat 
XXIII, Col. 777 —  Bak yukarıda sayfa 57.

$
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de, şöhfet kazanmağa ve vatan için büyük işler görme
ğe kuvvetli b ir istek uyandırm ış ve en sonunda 0 1- 
giati ile Viseonti’yi Milano’yu kurtarm ak niyeti ile 
dışarı göndermişti. Çok geçmeden kendisinden şüphe
lenilerek memleket dışı edildi ve böylece gençleri, alev
lenmiş fanatizmaları ile baş başa bırakm ak zorunda 
kaldı. Vakadan aşağı yukarı on gün önce bu gençler, 
San Ambrogio m anastırında birbirlerine yemin ede
rek söz verdiler. Olgiati şöyle diyor: “ Sonra manastı
rın  ücra b ir odasında Aziz Ambrosius’un b ir tablo
su önünde gözlerimi yukarı'd ik tim , kendimiz ve bü
tün halkı için yardım ını diledim’*.' Nasılki sonradan 
kilisesinde işlenen cinayeti San Stefano korumuştur, 
tıpkı bunun gibi şehrin semavî hâmisi de bu işi des
teklemelim idi. Bundan sonra andlılar daha birçok 
kimseleri yardımcı olarak işe karıştırıyorlar, Lampug- ’ 
nani’nin  evini her gece toplandıkları genel karargâh 
ittihaz ediyorlar ve kınlar ile aldam hançerleme 
tâlimleri yapıyorlar. Cinayet başarı ile işlendi. Fa
kat Lampugnani, suikasta uğrayan dukanın yanında
kiler tarafından hemen öldürüldü ve arkadaşları ya-

*5  J

kalandı. Visconti pişmanlık gösterdi. Olgiati ise, bü
tün işkencelere rağmen, vakıanın Tanrı isteğine uy
gun b ir kurban olduğu iddiasında sebat etti ve cel
lat göğsünü delerken şunları söyledi: Girolamo, ken
dini-topla; sen uzun zaman anılacaksın; ölüm acı, 
şöhılet ebedîdir.

Fakat burada plânlar ve niyetler ne kadar ideal 
olursa olsun, suikastın tertip ve icra tarzında, bütün 
spikastların en meşumu olan bir örneğin, yâni hüri- 
'yetle hiçbir ilgisi bulunmayan Catilina suikasdinin



I. BÖLÜM. SANAT ESERİ OLARAK DEVLET g g

tesiri k en d in i g ö ste rm ek ted ir. S ien n a  v a k a y in a 
m elerinde, su ik a s tç ıla rın  S a llu st’i e tü t e ttik le ri a ç ık 
ça  ifad e  o lu n m a k ta d ır ; O lg ia ti’n in  i t ir a f ı  d a  b u n u  
d o ğ ru d an  d o ğ ru y a  a y d ın la tm a k ta d ır10. B u k o rk u n ç  
C atilina  a d ın a  b a şk a  y e rle rd e  d e  ra stlay acağ ız . G izli 
fesa t te rtip le r i iç in , g üdü len  am aç  b i r  ta ra fa  b ıra k ıl
m ak şa r tı  ile, b u n u n  k a d a r  cazip  b ir  ö rn e k  bu lm ak  
m üm kün değ ild ir.

K en d ile rin i M ed ic i’le rd e n  k u r ta rd ık la r ı  veya k u r 
ta rm ak  is ted ik le ri z a m a n la rd a  F lo ra n sa lıla r  iç in  t ira n  
katli, a ç ık tan  aç ığ a  m übalh g ö rü lm ü ş b i r  id ea l say ılı
yo rdu . 1494 te ’M ed ic i'le r in  k a ç m a la r ın d a n  so n ra  Do- 
natello’n u n  “ J u d ith  ve  ölü  H o lo fe rn as”  h eyke lle r g u ru 
b u 11 s a ra y la r ın d a n  a lın d ı v e  şıimdi M ichelangelo’n u n  
D avud  heyke lle rin in  d u rd u ğ u  y e re  k o n u la ra k  ü zerine  
şu  k ita b e  y a z ıld ı: exem plum  sa lu tis  p u b licae  cives 
posuere (v a tan d aşla r, v a ta n ın  se lâm eti iç in  b ir  
ö rnek  v e rd ile r) 1496. H ususiy le  şim d i genç 
B rutus h a tır la n ıy o rd u ; o B ru tu s  k i im p a ra to r
luğa ih an e t etm esi do lay ısiy le  (daha D an te ’d e 12 Cas-

10 O lg ia ti’n in  kend i ra p o ru n d a  (C orio ) geçen ' a şağ ıdak i 
§u b ir cüm le i l e ' m ukayese e d ils in : Q u isque  n o stu rum  m agis 
sicios potissim e e t in fin ilo s  a lio s so llic ita re , in festa re , a lte r  
a lte ri benevolos se  facere  coep it. A’lq u id  a liq u ib u s p a ru m  
donare ; sim ul m ag is noc tu  edere , b ibere , v ig ilare , nostra  
om nia bona po lliceri, ete. (B izim kilerden  h e r  b iri, b ilhassa  
a rkadaşla rın ı ve d aha  pek  çok b a şk a la r ın ı k ışk ırtm ağ a  ve 
taciz etm eğe, b irb irle rin in  gön lünü  kazanm ağa başlad ıla r. 
Bazılarına b iraz  b ir  şey veriyorlar, aynı zam anda daha  çok 
geceleri yiyor, içiyor, sabah lıyo rla r, varım ızı yoğum uzu d a 
ğ ıtacak ların ı vaad  ed iyo rla rd ı).

11 V asari, I I I ,  251? v. di D onatelîo’ya not.
12 Inferno  XXXIV* 64.



84 İTALYA'DA RÖNESANS KÜLTÜRÜ

sius ve Judas Iscarioth ile b ir  arada, cehennemin en 
derin çukuruna sokulmuştur. Giuliano’ya, Giovanni ve 
Guilio Medici’ye karşı tertip  ettiği suikastta (1513) 
muvaffak olamıyan Pietro Paolo Boscoli, Brutus’a  son 
derece hayran idi ve, b ir  Cassius bulsa Brutus’u 
taklid etmek cesaretini kendinde buluyordu. Sonra Cas- 
sius’uu rolünü oynatmak üzere Agostino Capponi’yi 
elde etmişti. Zindanda söylediği son sözler13 —• ki bun- 
lar dinin o zamanki durum u hakkında en önemli bel
gelerden birini teşkil etmektedir —. b ir hıristiyan ola
rak ölmek için zihnini o klâsik çağ hayallerinden ay ır
makta ne kadar güçlük çektiğini göstermektedir. Bir 
dostu ve yine kendisini tövbeye getiren papas, Aqui- 
no’lu San Thomas’m suikasldı telin ettiğine dair ona 
teminat vermek zorunda kalıyorlardı. Fakat aynı pa
pas, San Thomas’m  bu hususta b ir ayırm a yapmakta 
olduğunu ve halkm  isteğine aykırı olarak iktidarı zor
la ele geçirmiş olan b ir tirana karşı suikast yapılması
na cevaz verdiğini, aynı suçlunun aynı dostuna giz
lice itiraf .etmiştir. — Lorenzino Mecıdi 1537 de Du
ka Alessandro’yu öldürüp kaçtığı zaman, vak’amıı 
büyük b ir ihtimalle doğru, fakat hiç değilse kendi 
emriyle yazılmış olan b ir müdafaanamesi yayınlan
mıştır4. Bu müdafaanartıede o, tiran katlini en bü

13 Bunları kulakları ile işitmiş olan Luca della Rob- 
bia’nm notlan: Archiv. Stor. I, p. 273. Karş. Paul. Jovius, V ita 
Leonis .X., L. I I I :  Viri illustres’de.

14 Roscoe, Vita di Lorenzo de’ Medici, voî. IV’, ek 12~ 
— yine karş. Relation, Lettere di principi (ed. Venez- 
1577) III, fol. 162 vd.
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yük b ir hizmet olarak övmektedir; Alessandro ger
çekten halis Mecidi ailesinden olduğundan ve dola- 
yısiyle (uzaktan da olsa) akrabası bulunduğundan 
kendisinin vatan sevgisi yüzünden kardeşini ö ldür
müş olan Timoleon ile hiç çekinmeden mukayese et
mektedir. Başkaları burada da Brutus teşbihini kul
lanm ışlardır. Hattja bizzat M ichelangelo’nın, daha 
çok son zam anlarında, bu çeşit düşüncelere bağlı kal

ktığını, onun Brutus büstünden anlam ak mümkündür. 
Büyük sanatkâr, hemeıı hemen bütün eserleri gibi bu 
eserini de tam am lam am ıştır. Fakat bunun sebebi, 
muhakkak ki. altına konulmuş olan beytin ifade et
tiği gibi, Caesâr’m  öldürülm esinden kalbinde acı 
duyması değildir.

Yeniçağ hüküm darlıklarına karşı teşekkül etmiş 
olduğu şekilde b ir  kitle radikalizm asm ı, Renaissance 
devri hüküm darlıklarında aram ak boşunadır. Re- 
naisaance devrijpde h e r fe rd  hüküm darlığı kendi 
içinde protesto ediyordu; fakat ona m üşterek^kuv
vetlerle hücüm etmekten çok daha evvel bu idare al
tında iyi veya m enfaatm a uygıin b ir  şekilde yaşa
mayı düşünüyordu. Ahalinin birleşerek başlarındaki 
hüküm dar hanedanım  ortadan kaldırm ağa veya 
memldkettien kovmağa teğebbÜ9 edecek k a d a r ileriI 
gidilmesi için işlerin Fabriano’da ve Rimini’deki 
(sayfa 47) derecede çığrından çıkması gerekiyordu. 
Ayni zamanda çok iyi biliniyordu ki, kaide olarak, 
baştaki efendiyi değiştirmekten başka bir iş yapıla
mazdı. Cumhuriyetlerin yıldızı kesin olarak sön
mekte idi.



B ir zam anlar Italyan şehirleri, şehri b ir devlet ha
line getiren kuvveti son derece geliştirmişlerdi. Bu 
şehirlerin  büyük b ir  federasyon içinde b irbirlerine 
bağlanm aktan başka yapılacak iş kalm am ıştı. Ay
rın tıla rd a  şu veya bu kisveye bürünm üş olmakla be
rab er aslında bu fik ir, İtalya’da daim a ortaya atıl
m ıştır. X II. ve X III . yüzyıllardaki harp ler sırasın
da gerçekten de büyük ve savaşçılık bakım ından 
kudretli şeh ir b irlik leri m eydana gelm iştir. H attâ 
Sismondi (II , 174), L om bard ia  b irliğ in in  son defa 
B arbar ossa*ya karşı yap tığ ı silâh lanm a hazırlık ları 
zam anının (1168 den b e r i) , genel b ir  Italyan fede
rasyonu kuru lm ak iç in  en elverişli b ir  an olduğu
na  inanm aktadır. F aka t İta lya şehirleri arasında en 
kuvvetli olanları, bu işin  gerçekleşmesine im kân bı- 
rakm ıyacak b ir  tak ım  özellikler geliştirm işlerdi: T i
carette rak ib  olarak  b irb irle rine  karşı en sert vası
ta lar kullanıyorlar ve zaif kom şuları haksız yere eze
rek kendilerine bağlıyorlard ı. Bu dem ektir ki sonun
da  tek başına tutunabileceklerine, b ir  bütün halinde 
birleşm eğe ih tiyaçları bulunm adığına inanıyorlar ve 
her türlü  jzorba hüküm darlık ların  kurulabilm esi için 
2em in hazırlıyorlard ı. Bu tiran lık  rejim i, zadegân 
partilerin in  kendi a ra la rın d a  ve ahali ile yaptıkla
rı iç mücadelelerden bezilerek kuvvetli b ir  hüküme
tin  özlendiği ve, tek tara flı p a rti idaresinin çoktan
d ır  ahaliden asker toplanarak teşkil olunacak b ir  or
duyu işe yaram az saym ağa alışm asından sonra1, 
mevcut ücretli asker birliklerinin para karşılığında
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1 Son nokta hakkında bak Jac. Nardi, Vita di Ant. 
Giacomini, p. 18.
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her hizmete hazır bulunduğu bir zamanda ortaya çı
kıyordu. Tiranlar .şehirlerden çoğunun hürriyetleri
ne son veriyorlardı. Gerçi bâzı yerlerde zorba hü
küm darlar kovuluyorlardı; fakat bu, yarım ve
ya kısa b ir zamana m ünhasır kalıyordu. Tiranlık 
daima yeniden kurtuluyordu; çünkü içeride kendisi 
İçin elverişli şartlar mevcuttu ve mukabil kuvvetler 
yıpranm ış bulunuyordu.

Bağımsızlıklarını koruyabilmiş olan şehirler
den ikisi, bütün insanlık tarih i için son derece önem
li olm uşlardır. Bunlardan b iri Floransa’dır. Bu şe
h ir sürekli b ir  hareketin  sahnesini teşkil etmiş ve üç 
asır boyunca bu harekete iştirak  eden ferdlerin ve 
umumun bütün fik ir ve niyetleri hakkında bize bil
giler intikal ettirm iştir. Ötekisi, görünüşte durgun
luğun ve siyasî susmanın şehri olan Venedik’tir. Bu 
iki şehir arasında akla sığabilecek en şiddetli kar
şıtlıklar bu lunm aktad ır; bununla beraber her ikisi 
de dünya üzerinde h içb ir şeyle mukayese kabul et
mez.

Venedik, kendini, insan hünerinden daha baş
ka b ir  şeyin tesiri ile m eydana gelmiş b ir harika ve 
esrar eseri olarak görüyordu. Şehrin kuruluşuna da
ir  b ir  efsâne yaşıyordu. Buna göre 25 M art 413 
günü öğle vakti P adua’lı göçmenler, barbarlar ta ra 
fından parçalanm ış olan İtalya’da taarruz edilmesi 
imkânsız ve kutsal b ir sığm ak kurm ak amacı iley 
Rialto’da ilk temel taşm ı atm ışlardı. Daha sonra 
gelen yazarlar, bu kurucuların , şehrin gelecek zaman
larda  erişeceği büyüklüğü sezmiş olduklarını ileri sür
m üşlerdir. H exa m eter  vezni ile yazmış olduğu şii-
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rinde  kuruluş olayını tantanalı ve çoşkun b ir şekilde 
terennüm  eden M. Antonino Sabellico, şehrin takdis 
ay in in i icra  eden papasa, T anrıya  hitaben şöyle söy
le tiyo r: “ E ğer biz günün b irinde büyük işlere giriş
m ek cesaretini gösterirsek sçn m uvaffak eyle! Şimdi 
sadece fak ir b ir  m ihrab ın  önünde diz çöküyoruz. Fa- 
kat, eğer adaklarım ız boş yere değilse, sana, ey T an 
rı, b u rada  m erm er ve altından yüz tapm ak yüksele
c e k tir !” 2. A da üzerinde kurulm uş olan! bu  şehir. XV. 
yüzyıl sonlarında o zam anki dünyanın  b ir  mücevher 
sand ığ ı g ib i görünüyorau . A ynı Sabellico, bu  sıfa t
la 3 şehri, çok eskiden yapılm ış kubbeli kiliseleri ile: 
değ irm i kuleleri, cepheleri m erm er kaplı b inaları ile; 
tavan lardak i bol yald ızların  vesair süslerin p ra tik  h a 
y a tta  h e r  köşesinden faydalanm ağa engel teşkil et
m ediği ih tişam ı ile tasv ir etm ektedir. Bizi, kalabalı
ğ ın  kaynaştığ ı R ialto  kenarındak i San Giacometto 
m eydan ına  gö tü rm ek ted ir: Y üksek sesler veya bağ-
rışm ala r değil, fak a t sadece çok sesli b ir  uğultu bu 
ra n ın  dünya ölçüsündeki iş  hay a tın ı açığa vurm ak
ta d ır . D ö rt y an ı çevreleyen revak larda  ve yine m ey
d an a  açılan sokak lardak i revak larda  sa rra fla r  ve yüz
lerce kuyum cu o tu rm ak tad ır; b aşla rı üzerinde uçsuz 
bucaksız dükkân  ve m ağazalar bu lunm aktad ır. Kop-

2 C arm ina (şarkı)larmda, G enethliacon, —  K arş. San- 
sovino, Venezîa, Fol. 203. — En eski V enedik kronik yazan 
Joh . D iaconi (Pertz . Monum, IX. p. 5, 6.), ada üzerindeki 
tesisleri LangobartTJar zamanına götürüyor ve R ialdo’d ak i 
iskân yerlerin in  daha  geç zamana ait olduğunu sarih  o larak 
kayd ediyor.

3 De s itu  V enetae urbis.



Tünün öteki tarafında bulunan Alman’lann  Fondaco?- 
sunu tasvir etm ektedir: Bu bîtıanm  geniş salonların
da onların eşyaları bulunm akta ve adam ları oturmak
tadır. Ünündeki kanalda daim a arka arkaya sıra
lanmış gem iler yatm aktadır. B iraz daha yukarıya 
doğru gidildiği zaman şarap ve zeytinyağı yüklü ge
miler ve buna paralel olarak ham alların (facchino) 
kaynaştıkları sahil kenarında kubbeli tacir dükkân
ları vard ır. Sonra Rialto’dan M arcus meydanına ka
dar ıtriya t dükkânları ve m isafirhaneler sıralanm ak
ta d ır . Sabellico bu suretle yazısına devam ederek oku
yucusunu b ir  sem tten öbür semte gezdirmekte, tâ iki 
hastanenin  bulunduğu yere kadar götürm ektedir. Bu 
müesseseler yüksek am açlar için  kurulm uş olan ens
titü ler arasındad ır. Esasen um um i hizmetlere y arar
lı m üesseselerin bu  kad ar geliştirilm iş şekline yalnız 
V enedik’te rastlan  m aktadır. Gerek barış  ve gerekse
savaş zam anlarında sosyal yardım . Venediklilere 
m ahsus b ir  özellikti. D üşm andan da  olsalar yaralıla
ra  gösterdikleri ih tim am  daim a yabancıların  hayreti
n i u y an d ıran  b ir  (konu id i4. A slında umumi hizm et
lerle ilgili h e r çeşit müessesenin en mükemmel Örne
ği V enedik’te görülm ektedir. Emeklilik usulüne, hattâ  
yetim  ve d u lla ra  m ahsus olmak üzere de, sistem atik b ir  
!§ekilde itin a  gösterilird i. Zenginlik, dünyayı tanım a 
ve siyasî güvenlik, bu  gibi meseleler üzerinde düşün
ce le ri o lgunlaştırm ıştı. Sessiz ve basiretli adım larla 
•yürüyen, düşünerek  söz söyliyen bu levend ve sarı-

4 B ütün bu sem t, XVI. yüzyılda yapılan binalarla ta- 
İ nam en değişm iştir.
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jİİŞf insanlar, giyinişlerinde, tavır ve hareketlerinde 
b irb irlerinden  çok az farklı idiler. Süs eşyasını, husu
siyle incileri karılarına  ve kızlarına takarlardı. O’ 
vakitler genel refah , T ürkler karşısında uğranılan, 
büyük kayıplara rağm en, halâ gerçekten parlak b ir 
derecede idi. F akat toplanan enerji ve Venedik hak
kında A vrupa’nın  um um î olarak beslediği peşin hü
küm, sonraları da bu m em leketin, H indistan’a giden 
deniz yolunun keşfedilm esi, M ısır’d a  M emlûk Sul
tanlığ ın ın  yıkılm ası ve Gam bray B ağlaşıklarına karfeı 
harp  gibi en şiddetli d a rb e le r karşısında da, yıkılm a
dan yaşayabilm esine kâfi gelm iştir.

Tivoli yak ın larında  doğm uş ve zam anın filolog
la rı gibi serbestçe lâf etm eğe alışkın  olan Sabellico, 
eserin in  başka b ir  y e rinde6, sabah  derslerini dinlem e
ğe gelen genç zadeganın  kendisiyle siyaset üzerinde 
konuşm ağa yanaşm ad ık larına  işare t etm ektedir: “ I- 
ta lya’d a  şu veya bu hareket hakk ında halk ın  ne dü
şündüğünü, ne dediğ in i on lardan  sorduğum  zam an 
hepsi b ir  ağ ızdan  h içb ir  şey b ilm iyoruz diye cevap 
veriyorla r” . B ununla b e rab e r zadegânm  soysuzlaşmış 
k ısm ından, devletin  b ü tün  engizisyon kovuşturm aları
n a  rağm en, bazı şeyler öğrenm ek m üm kündü. A n—

5 B enedictus: Carol. #VTII.: E ccard , Scriptores, I I , Col. 
1597, 1601, 1621. —  Çhron. V enetum : M urat. XXIV, Col. 
26 de V en ed ik lile rin  siyasî m eziyetleri say ılm ak tad ır; bontâ 
innocenza, zelo di caritâ , p ie tâ , m isericordia (iyilik, mâsum- 
luk , hem cins sevgisi, d indarlık , m erham et).

5a  B irçok nobili saçların ı kısa keserlerd i; E rasm i Co-Jt 
loq. ed  T igur, a. 1553 pag. 215, m iles et carthusianus.

* E pistolae, libr. V. Fol. 28.



I. BÖLÜM. SANAT ESERÎ OLARAK DEVLET 91

cak bunu .pek o kadar ucuza mal etmek kabil olmaz
dı. XV. yüzyılın son çeyreğinde en yüksek mevki iş- 
gal eden memurlar arasında ihanetciler de bulunmak
ta idi7. Papaların, Italyan hükümdarlarının, hattâ 
Venedik Cumhuriyetinin hizmetindeki alelade Condot- 
tiere*lerin kısmen muntazam aylıklı casusları vardı. îş  
o raddeye gelmişti ki On’lar Meclisi, önemli siyasî 
haberleri Pregadi Meclisinden gizli tutmağı hayırlı 
buluyordu; hattâ Lodovico Moro’nun, Pregadi Mec
lisi üyelerinin belli b ir kısmını elde etmiş bulunduğu 
kabul olunuyordu. Bâzı suçluların geceleyin astırıl- 
ması ve ihbarcılara yüksek bahşiş verilmesi (me
selâ ölünceye kadar altmış Dukat aylık bağlaması) 
gibi tedbirlerin iyi neticeler vermiş olduğunu söyle
mek güçtür. Esas sebep, zadegandan bir çoğunun 
fakir bulunması idi ve fakirliği de birdenbire orta
dan kaldırmak mümkün değildi. 1492 de iki asilzâdey 
memuriyet sahibi olmıyan fakir zadeganı teselli için 
devletin yıllda üOOOO Dukat fedakârlıkta bulunmasını 
teklif etti. Mesele inerdeyse büyük meclise sunula
cak durum a gelmişti ve bu mecliste de çoğunluğu 
kazanmak mümkündü. Fakat On’lar Meclisi, henüz 
iş işten geçmeden müdahele etti ve teklif sahibi iki 
asilzadeyi K ıbns adası üzerindeki Nicosia’ya sürdü8.

7 Malipiero*, Ann. Veneti, Archiv. Stor. VII, I, P. 377, 
431, 481, 493, 530; II, p. 661, 668, 679. —  Chron. Venetum: 
Murat. XXIV, Col. 57. —  Diario Ferrarese, aynı külliyat, 
Col. 240.

8 M alipiero: Archiv. Stor. VII. II, p. 691; karş. 694, 
713 ve I, 535..
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Yine bu zamanlarda idi ki Şoranzo ailesinden biri 
dışarda kilise hırsızlığı suçu ile idam olundu ve Con- 
tarini ailesine mensup b ir şahıs da ıev basmak suçun
dan  zincire vuruldu. 1499 da aynı aileden başka bir 
adam Signor’lar Meclisinin önüne çıkıp yıllardan be
ri memuriyetsiz olduğunu, ancak 16 Dukat geliri, bu
na mukabil dokuz çocuğu olduğunu ve üstelik altmış 
Dukat da birçlu bulunduğunu, ticaret işinden anla
m adığını ve bir müddet önce sokağa atıldığını ileri 
sürerek şikayet etti. Bazı zengin asilzadelerin fa
kirleri bedava oturtmak üzere evler inşa ettirdiklerini 
bu durumla izah etmek mümkündür. Tanrı için, 
hattâ uzun sıralar halinde, tapm aklar bina ettirmek, 
vasiyetnamelerde savap işleri olarak görülmektedir9.

Eğer Venedik’in düşmanları, cumhuriyetin kar
şılaştığı bu çeşit güçlüklere ciddî olarak ümid bağ
lamışlardı ise bunda aldanıyorlardı. En aşağısına bi
le çalışması karşılığı olarak zengin kazançlar sağla
yan ticaretin gelişmesi keyfiyetinin ve doğu Akde
niz’deki sömürgelerin, cemiyetteki tehlikeli siyasî 
kuvvetleri başka taraflara yönelttiği düşünülebilir. 
Fakat Cenova’nın siyasî tarih i, ayni elverişli durum
la ra  rağmen, son derece fırtınalı değil m iydi? Ve
nediklin sarsılmaz oluşuna sebep, daha çok, dünya
nın başka hiçbir tarafında b ir araya gelmesi müm
kün oimıyan şartların burada toplanarak müessir ol- 
masKİtt. Taarruz edilmesi imkânsız b ir şehir ola
rak Venedik öteden beri dış münasebetlerde son de
rece soğuk kanlı b ir temkinle hareket etmişti; Ital

9 M arin Sanudo, Vite de’ Duchi: Murat. XXII, Col. 1194.
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yan’nm  öteki memleketlerinde görülen particiliği he
men hemen hiç tanım ıyordu; bağlaşmalarını sırf-ge
çici am açlar uğruna yapmış ve mümkün olduğu ka
dar pahalıya satmıştı. Bu sebeplerdir ki Venedik 
karakterinin ana vasfını, gururlu ve hattâ başkala
rını küçümseyici b ir  tecerrüt ve bunun tabii sonu
cu olarak içerde kuvvetli b ir dayanışma teşkil edi
yordu. Geri kalan bütün İtalya’nın Venedik’e karşı 
beslediği kin ve garez de bu hususları b ir kat da
ha takviye ediyordu. Doğrudan doğruya şehir için
de bütün ahali, gerek söm ürgelere ve gerekse Ter- 
raferm a’daki m alikânelere karşı gayet kuvvetli müş
terek m enfaatlarla b irb irine  bağlı id i. Terraferm a 
ahalisi .(y a n i Bergamo’ya kadar olan şehirlerde otu
ran  insan lar) yalnız Venedik ile alış veriş yapmağa 
tnezundu. Böyle sunî b ir  m enfaat, ancak içerde sükûn 
ve birlik le m uhafaza edilebilirdi. Ezici b ir çoğun
luk m uhakkak ki bunu tam am iyle id rak  ediyordu ve 
sırf bu sebep dolayısiyle bile suikast tertipçileri için 
burası elverişli b ir  zemin değildi. Gerçi memnun ol
m ayanlar v a rd ı; fakat bun lar zadegân ve halk ola
rak  b irb irlerinden  o şekilde ayrılm ışlardı ki, her han
gi b ir  surette anlaşm alarına im kân yoktu. Zadegân 
arasında tehlikeli sayılm ası m üm kün olan, yâni zen
ginler için suikast tertip lerin in  ana kaynağı olan iş
sizlik, büyük ticare t teşebbüsleri, seyahatları ve da
im a tek rarlanan  T ürk  savaşları sayesinde ortadan 
kaldırılm ış bulunuyordu. Bu harp ler sırasında, bâzı 
defalar cezaya çarpılm ağa m üstahak olacak derece
de ağ ır suçlu mevkiine düşecek b ir  şekilde, askerî komu„ 
tan ları korurlard ı. H attâ  b ir  Venedik hakimi, zade-



gânm  her hangi b ir surette birbirini incitmek hu
susundaki bu kaçınganlıklan, adalete aykırı olarak de
vam ettiği takdirde, devletin çökeceği kehanetinde 
bulunm uştu1!0. Böyle olmakla beraber genjş ölçüde 
serbest b ir  hava içinde hareket edebilmek, Venedik 
zadeganına genel olarak sağlam b ir yol çiziyordu. 
M amafi kıskançlık ve ihtirasın  kesin olarak tatmin 
edilmesi gerektiği bâzı hallerde, resmi b ir kurban 
verildiği de görü lürdü; bunun için resmî m akam -ve 
m eşru’ vasıtalar vardı. Doc Francesco Foscari i (ölü
mü 1457)’nin, bütün V enedik lilerin , gözleri önün
de tokatlanarak sonunda ölümüne sebep olan işkence, 
yalnız aristokra tlar arasında görülebilen öc alma 
tarzının  belki de en korkunç örneğini teşkil etmek
tedir. On’lar Meclisi her şeye m üdahale eder; ölüm 
ve kalım, hazine ve ordu kom utanlığı üzerinde ka
yıtsız şartsız hak  sah ib id ir; içlerinde engizisyoncu- 
lar bu lunur; Foscari’yi ve onun gibi daha birçok 
ik tidar sahiplerini alasağa etm iştir. İşte bu On’lar 
M eclîsi, bü tün  idarey i eljinde bu lunduran  ve gran  
consig lio  denilen hakim  sın ıf ta rafından  her yıl ye
niden seçilir ve böylece doğrudan doğruya ayni sı
n ıfın  iradesin i temsil ederdi. Bu seçim lerde büyük 
en trikalar dönm em iş olsa gerektir. Çünkü müddetin 
kısa oluşu ve üyelik bittik ten sonraki sorumluluğu 
bu m em uriyeti cazip olm aktan b ir  dereceye kadar 
ç ıkarm aktad ır. Gerçek V enedik’lileı», icraatları; ne 
kadar cehennem i ve cebrî olursa olsun, ne bunlar
dan  ve ne de başka Venedik m em urlarından korka- 
rak  kaçm azlar, tersine olarak önlerine dikilirlerdi.

3 4  İTALYA’DA RÖNESANS KÜLTÜRÜ

10 Chron. Venetum. M urat. XXIV, Col. 105.
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B unun sebebi, sadece C um huriyetin  çök nüfuzlu oluşu 
ve kendileri kaç tık ları takd irde  yerlerine ailelerine 
işkence edilebileceği ih tim ali dey ild i; daha ziyade 
çoğu vak’a la rd a  resm î m akam ların  hiç olmazsa m â
kul sebeplere göre harek e t etm eleri ve bun larda  kana 
susam a ha lin in  görülm eyişi id i11. H er halde h içb ir dev
let—h iç b ir  zam an, uzak larda  bu lunan  tebeası üzerinde 
V enedik’ink inden  d ah a  büyük b ir  m ânevî nüfuza sa
h ip  bu lunm uş değ ild ir. M eselâ P re g a d i  M eclisinde 
ihanetç iler yok d e ğ ild i; fak a t bu, yabancı memle
ke tle rd e  b u lu n an  h e r  V enedik’lin in  kendi hüküm e
tin in  tab ii casusu olm ası ile  bol bol telâfi edilm iş olu-o

y o rd u . G ayet tab ii o larak  R om a’daki V enedik’Ii k a r
d ina lle r,, p ap a n ın  yüksek ru h an î > m eclisinin gifclr 
m üzakere lerin i hüküm etlerine  b ild iriyo rla rd ı. K ardinal 
D om enico G rim an i, A scanio Sforza ta ra fın d an  k a r
deşi Ludovico M oro’ya gönderilm ekte olan m ektup
la r ı  R om a y ak ın la rın d a  yakala ttı (1500) ve bun la
r ı  V enedik’e gönderd i. Tam  o s ırad a  ağ ır  itham  altın 
da  bu lu n an  babası, oğlunun bu hizm etini g ra n  
co n sig lio , y ân i bü tün  dünya önünde açığa vurarak  
b u n d an  m eded um du12.

V enedik’in  C ondottiere’lerine  ne k ad ar itib a r 
gösterd iğ ine ve b un ları nasıl tu ttuğuna yukarda (say
fa  32) işa re t olm uştu. Condottiere’lerin  sadık kal
m aların ı sağlam ak için en kuvvetli garan ti, bunların  
çok say ıda olm aları idi. K alabalık  oluşları, ihaneti

11 Chron. V enetum : M urat. XXIV, Col. 123 ve Mali- 
piero, başka b ir yerde, VII, I. p. 175, s., am iral Antonio 
G rim ani hadisesini an la tm ak tad ırlar.

12 Chron. Venetum, I. c. Col. 168.
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güçleştirdiği gibi her çeşit gizli tertipleri keşfetmeyi 
de ayni nipette kolaylaştırıyordu. Venedik ordusu
nun listelerine bakılacak olursa çeşit çeşit birliklerin^ 
b ir araya toplanmış olduğu görülür ve hemen böyle 
b ir ordu ile müşterek askerî hareketlerin nasıl müm
kün olduğu sorusu akla gelir. 1495 tarihindeki savaş 
hareketlerinde 15526 süvarinin küçük küçük birlik
ler halinde ayrı ayrı kom utanlara bağlı bulundukları 
görülüyor. Yâîta&e M antua hükümdar* Gonzağa’nm  
kom utası, altında 1200 ve Gioffredo Borgia’nın ko
m utasında 740 süvari bulunuyordu. Bunlardan sonra, 
altı Condottiere’n in  600-700 er, on Condottiere’nin 400* 
er, on iki Condottire’nin 200-400 e r , aşağı yukarı on 
dört Condottiere’n in  100-200 er, dokuzunun 80 err 
altısının 50-60 a r  ve ilah., süvarisi vardı. Bular kıs
men eski Venedik birlikleri, kısmen de şehir ve taşra 
zadeganının kom utasındaki b irlik ler idi. Fakat ko
m utanların çoğu İtalyan hüküm darları ve şehir ha
kimleri veya bun ların  ak rabaları id iler. Bu süvari 
kuvvetinden başka 2400 kişilik b ir  piyade birliği de 
ayni savaşa iştirak  etm işti. B unların  nasıl toplandığı 
ve kim ler tarafından  kom uta edildikleri hakkında h iç  
b ir bilgimiz yoktur. Ayni şekilde, büyük b ir ihtimalle 
özel asker sın ıfların ı teşkil eden 3300 kişilik b ir  kıta 
hakkında da fazla b ir  şey bilmiyoruz. Barış zamanla
rında Terraferm a şehirlerinde ya hiç garnizon bulun
durulmaz, yahut da inam lm ıyacak kadar az sayıda

13 Malipiero, 1, c. V II, I , p. 349. Bu çeşitten başka 
listeler: M arin Sanudo, Vite de’ Duchi, Mur. XXII, Col. 
990 (1426 tarih ine d a ir) , Col. 1088 (1440 yılına dair), Corio, 
Fol. 435-438 (1481 yılı hakkında), Guazzo, Historie, Fol. 151.
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kuvvetler bulundurulurdu. Venedik, tebeasmın doğru
dan doğruya m eşruluk duygusuna olmasa bile basire
tine bel bağlıyordu. C am bray bağlaşıklarına karşı ya
pılan savaşta (1509) Venedik, bilindiği gibi Terrafer- 
m&’yı sadakat yem ininden azad etti. Cum huriyet hü 
kümeti, düşm an işgalin in  ne demek olduğunu tadacak 
olan halkın m ülayim  V enedik idaresin i arayacağına 
kani bulunuyordu. Gerçekten de T errafe rm a ahalisi, 
V enedik’ten ihanetle ayrılm ak ih tiyacın ı duym am ış ol
duğundan ve dolayısiyle cezaya çarp tırılm aktan  kork
m ağa m ahal kalm adığından, büyük b ir  şevkle öte
den beri alışkın olduğu idareye yeniden dönm ek
te gecikm edi. Bu m ünasebetle şunu söyleyelim ki, bu 
harp , V enedik’in  genişlemesi h ırsı aleyhinde yüz y ıl
dan beri koparılan  çığ lık ların  b ir  sonucu idi. Bâzan 
San M arcus C um huriyeti, kendi görüşlerine göre çıl
gınca ve hesaba sığm az işlere düşm anların ın  girişebi
leceklerini um m ayan çok akıllı insan lara  mahsus ha
taya düşüyordu14. Belki de daha  ziyade aristokratlara  
m ahsus olan bu iyim serlik  havası içinde Venedik 
hüküm eti b ir  zam anlar II. Sultan M ehmed’iın Istan- 
buFu alm ak hazırlık ların ı, hattâ  F ransa k ıralı V III. 
Charles’in  savaş tedarik lerin i büsbütün bilmezlikten 
geldi ve en sonunda hiç beklem ediği bu işler b ire r 
gerçek o ldu15. C am bray ittifak ı d a  bu çeşit olay
lardan  b iri idi. Çünkü bu bağlaşm a, işin  asıl ter- 
tipçileri olan X II. Lorns ile P apa  II. Julius’un men-

14 G uicciardini (R icordi, N. 150), siyasî intikam  duy
gusunun, şahsi m enfaatin açık sesini boğabileceğîne belki de 
ilk defa işaret etm iş olan tarihçidir.

15 M alipiero, I. ç. V II, I. p. 328.
7
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faatlanna düpedüz aykırı düşüyordu. Fakat bütün 
İtalya’nın istilacı Veneaik’lilere karşı duymakta ol
duğu kin ve garez papanın nefsinde toplanmış bulu
nuyordu; o kadar ki bu duygunun etkisi altında papa, 
yabancıların İtalya’ya girmelerine göz yumuyordu. 
Kardinal Amboise’m ve kiralının İtalya’ya karşı güt
tükleri siyasete gelince, bunların habis çılgınlıklarını 
Venedik’in daha evvel anlamış olması ve bundan kork
ması lâzımgelirdi. Geri kalan devletlerden çoğunun 
bu Caombray (Bağlaşmasına katılmalarının sebebi, Ve
nedik’e karşı duydukları imrenmeden ibarettir. Zen
ginliğe ve kuvvete erişmek için teşvik edici bir mu
harrik olarak sayılan haset, aslında acınacak bir duy
gudan başka b ir şey değildir. Venedik bu mücadele 
sonunda şerefini kurtardı, fakat tesirleri uzun süren 
zararlara da uğradı.

Dayandığı temellerin bu kadar karmaşık, faaliyet 
ve menfaatlarınm bu kadar geniş alanlara yayılmış 
bulunduğu b ir devleti, meseleler hakkında topyekün 
olarak sistemli b ir bilgiye sahip olmadan, kuvvetler
le yükler ve artış ile eksiliş arasında daima b ir bi
lanço yapmadan yaşayabilen b ir vücut olarak tasav
vur etmek asla mümkün değildir. Şüphesiz ki Ve
nedik, belki Floransa ile ve ikinci derecede de geliş
miş İtalyan devletleri ile birlikte, modern istatistik 
ilminin doğum yeri olmak iddiasında bulunabilir. 
Ortaçağın feodal devletinde hüküm dar haklarını ve 
toprak kayıtlarını ihtiva eden listeler dışmda sa
yım ile ilgili b ir şey tanınmamaktadır. Burada is
tihsal sabit olarak kabul olunm aktadır; gerçekten de 
bu, esasta toprak bahis konusu olduğu müddetçe, aşa-»
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ğ ı yukarı böyledir. Buna karşılık bütün batı mem
leketlerinde şehirler, endüstri ve ticarete dayanan is
tihsallerini, büyük b ir ihtimalle çok erken zamanlar
dan  beri, son derece değişen b ir nesne olarak gör
müşler ve hareket hatların ı bu değişikliğe göre dü
zenlemişlerdir. Ancak bu da, hattâ şehirlerin eıı 
parlak  devirlerinde bile, tek taraflı b ir  ticaret bilan^ 
çosuna m ünhasır kalm ıştır. Donanm alar, ordular, si
yasî baskı ve nüfuz, doğrudan doğruya b ir tüccarın 
büyük defterine aktiv ve pasif olarak kayda geçerdi. 
Ancak İtalyan şehirlerindedir k i tamamiyle siyasî b ir 
şuurun  m antıkî sonuçları — İslâm î idare örneğine 
göre çok eski zam anlardan beri istihsal ve ticaretle 
entanziv b ir  şekilde uğraşm a — b ir  a rada  toplanmış 
ve böylece gerçek anlam da b ir  istatistik ilminin ku
rulm ası im kânı m eydana gelm iştir16. Güney İtal
ya’da  im p ara to r I I . F ried rich  tarafından  kurulmuş 
zora dayanan  devlette (sayfa 6  vd .) kuvvetler, ölün* 
veya kalım  m ücadelesi göz önünde tutularak tek ta
raflı b ir  şekilde teksif edilm iş ve her şey buna göre

16 M anipulus F lorum : M urat. X I, 711 vd, xn 1288 tari
hine a it M ilano istatistiğ i, oldukça sınırlı anlamda olmakla 
beraber çok önem lidir. B urada şun lar sayılm aktadır: Ev kapıla
rı, nüfus, eli silâh  tu tan lar, kasap dükkânları, balıkçılar, zahire 
ihtiyacı, köpekler, av k u şlan , odun, sam an, şarap ve tuz fiyat- 
lan, —  sonra hakim ler, noterler, doktorlar, öğretmenler, is- 
tinsahçılar, dem irciler, nalban tlar, hastaneler, m anastırlar, 
vakıflar ve ruhban  b irlik le ri —  Bundan belki de daha eski 
olmak üzere L iber de m agnalibus M ediolani’den alınm a baş
ka b ir istatistik  v a rd ır: H einer. de Hervordia, ed. Potthast, 
p. 165. —  Karş. yine 1280 tarih ine  a it A sti istatistiği: Oge- 
rius A lpherius (A lfieri), de gestis Astensium, Histor. patr. 
monumenta, Scriptorum  Tom III , Col. 684 vd.
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düzenlenmişti. Buna karşılık Venedik’te kuvvetin ve 
hayatın zevkini tatmak, atalardan kalan mirası geliş
tirmek, en ziyade kazanç sağlayabilen endüstri nevi
lerini yaratmak ve daima yeni yeni ihraç yolları aç
mak, ulaşılmak istenen en yüksek gayeleri teşkil et
mektedir.

Devrin yazarları bu meseleler hakkında hiç çe
kinmeden mütalâa yürütmektedirler17. 1422 tarihin
de şehir nüfusunun 190,000 e vardığını öğreniyoruz. 
Artık ocaklara, eli silâh tutarlara, kendi kendini ge- 
çindirebilenlere ve bunlara benzer şeylere göre değil* 
fakat adam başına nüfus sayımı ve bunun bütün di
ğer hesaplarda en objektif esas olarak kabul olunma
sı, belki de en erken İtalya’da yapılmış bir iştir, Ay
nı sırasında Floransa’lılar, Filippo M aria Visconti’ye 
karşı Venediklilerle b ir bağlaşma yapmak istediler. 
Fakat Venedikliler, açık Ve sağlam b ir ticaret bilan
çosuna ddyanan b ir kanaada, Milano ile Venedik, 
yâni alıcı ile satıcı arasında b ir harbin delilikten baş
ka bir şey olmıyacağmı ileri sürerek teklifi reddetti
ler. Dukanın sadece ordusunu büyütmesi bile, hemen 
vergilerin yükselmesine sebep olacağından, Milano 
Dukalığını takatsiz b ir müstehlik haline getirecekti* 
“Flor&nsa’h lann  yenilmesi dajıa hayırlı olacaktır. Çün
kü bu takdirde onlar, serbest şehir hayatına alışkın ol
duklarından, tıpkı sıkıştırılan Lucca’lılarm yapmış 
oldukları gibi, göç edip bize gelerek yerleşecekler, i- 
pek ve yün dokumacılığı sa’natını beraberlerinde ge

17 Hususiyle Marin Sanudo Vite de’ Duchi di Vene- 
zıa: M urat. XXII.
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tireceklerdir” . 1423 de Ölüm döşeğinde yatan Doe 
Mocenigo’nm, yanm a çağırdığı bazı senatörlere söy
lediği sözler çok dikkate şayandır18. Bu nutuk Ve- 
nedik’in tekmil kuvvet ve servet istatistiğinin en ö- 
nemli unsurlarım  ihtiva etmektedir. Bu güç vesika
nın  esaslı b ir  yorum unun mevcut bulunup bulunma
dığını ve mevcutsa nerede olduğunu bilmiyorum. Sa
dece alâka uyandırabilecek hususlara işaret edelîımr 
B ir harp  istikrazını karşılam ak üzere dört mil
yon dukatm  ödenmesinden sonra o zam an devlet 
borçları altı m ilyona varıyordu. Anlaşıldığına göre 
ticarette  tedavül eden paranın  yekûnü 10  milyon idi 
ve bu m eblağ 4  milyon kâr getiriyordu (m etinde böy
le deniliyor). 3000 kayık, 300 kad ırga ve 45 kalyon 
üzerinde sırası ile 17000, 8000 ve 11G00 denizci gezi
yordu (her kad ırgada 200 den fazla adam  .vardı). 
Bunlara ilâve o larak  gemi inşaatında çalışan 16000 
usta ve işçi vardı. Venedik’teki evlerin tahm inî de
ğeri yedi m ilyon olup k iradan  yarım  milyon kazanç 
sağlanıyordu19. 70-4000 dukat geliri olan 1000 asılzâ- 
de vard ı. Başka b ir  sütunda*, aynı yılın alelâde dev
let geliri 110 0 0 0 0  dukat olarak tahm in edilm ektedir. 
H arp ler yüzünden ticaretin  sekteye uğram ası dolayı-

18 Sanudo, aynı yer, Col. 958. T icaretle  ilgili kısım lar bun
dan  naklen Scherer, Allg. Geschichte des W elthandeİs, I. 
326 notta  verilm iştir.

19 Bununla yâlnız devlete a it olan evler değil, şehrin 
bütün evleri kasd edilm ektedir. B ıinunla beraber devlete a it 
o lan  b inalar bâzan çok yüksek kazaiıç sağ la rd ı; karş. Va- 
sari, X III, 83. V. d. Jac. Sansovino.



siyle b u  milk/tar asrın ortalarına dbğru 800,000 Dulka- 
ta düşmüştür20.

Gerçi Venedik, bu çeşit hesapları ve bunların 
pratik alanlarda değerlendirilmesi gibi özellikleri ile 
modern devlet hayatının bir tarafını mütekâmil bir 
örnek olarak en erken veren devlet olmuştur. Bunun
la beraber o zamanki İtalya’da en yüksek bir varlık 
olarak kıymet verilen kültür’de oldukça geri idi. Bu
rada genel olarak edebî hamle, hususiyle klâsik ilkçağ 
hayranlığı noksandır21. Sabellico’nm ifadesine göre 
Venedik’te felsefe ve belağat kabiliyeti, aslında tüc
carlık ve devletçilik kabiliyeti kadar büyüktür. Daha 
1459 da Trabzon’lu Georgios, Efiatun’un “Kanunlar”- 
ını Lâtinceye tercüme ederek doc’a sunmuş ve 150 
dukat gibi hatırı sayılır derecede yüksek bir yıllık 
ücretle filoloji öğretmenliğine atanmıştı. Belağat üze
rindeki eserini de Senyörler Meclisine ithaf etmişti22. 
Fakat Franceso Sansovino’m n tanınmış kitabına23 ek 
lediği Venedik Edebiyat Tarihi gözden geçirilecek 
olursa görülecektir ki XIV. yüzyılda teolojiye, hukuk 
ve tıbba dair meslek kitapları ile tarihlerden başka 
diğer ilimler, üzerinde yazılmış eserler hemen hemen 
yok gibidir. XV. asırda da humanizma, şehri örüe- 
«mne nisbetle, Ermolao Barbaro ive (bir de Aldö Ma- 
nucci b ir tarafa bırakılacak olursa, son derece zaif

20 Bunun için bak Sanudo, Col. 963. 1490 senesine 
a it bir devlet hesabı: Col. 1245.

21 H atta bu ikrah, Venedik’ti II. Paul’da kin derece
sine varmıştır, okadar ki hümanistleri toptan dinsizler ola
rak anmıştır. Flatina, Vita Pauli, p. 323.

22 Sanudo, I. c. Col. 1167.
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bir surette temsil edilmektedir. Kardinal Bessarion’un 
şehre vakf ettiği kitaplık da nerdeyse dağılmak ve 
harap olmaktan bile korunmamıştır. İlmî işlerin gö
rülmesi için şüphesiz ki Padua Üniversitesi mevcut
tu. Burada doktorlara ve devlet hukukuna ait muh
tıraların  yazarları sıfatiyle hukukçulara çok daha 
fazla para  verilirdi. İtalyan şiir sanatına da Vene
dik’in iştiraki uzun zaman pek zaif kalmıştı. Buna 
mukabil XVI. asrın başlarında bütün kayb edilenle
rin  acısı çıkarılıyorm uşcasm a çok kuvvetli b ir hamle 
görülmektedir. Renaissance’ın sanat anlayışı bile Ve- 
nedik’e dışardan gelm iştir; ve ancak XV. yüzyılın 
sonlarında Venedik keııdi kuvvetlerini bu alanda tam 
hızla faaliyete geçirm iştir. H attâ burada daha da 
karakteristik fik ir gerilikleri görülm ektedir. Ruhba
nı tamamiyle hükm ü altında bulunduran, bütün ö- 
nemli devlet m akam larının işgali işihe kimseyi karış
tırm ayan ve Papalığa arka arkaya kafa tutan bıi 
devletin resmî ibadet tarzı, son derece özel b ir m a
hiyet taşıyordu24. T ürkler tarafından  feth edilen\Y u
nanistan’da çok büyük fedakârlıklar karşılığı olarak 
azizlerin vücut ve d iğer kalın tıları satın alm ıyor ve 
bunlar Doc tarafından  parlak  dinî törenle karşılanı
yordu25. 1455 tarih inde  dikişsiz libas için 10000

20 Sansovino, Venezia, Lib. X III.
24 Karş. H einric. de Hervordia, 1223 tarih ine dair 

(p. 213, ed. P o tthast).
20 Sanudo, I, c. Col. 1158, 1171. 1177. S. Lucas’m 

naaşı geldiği zam an, aynı naaşın daha önce kendi ellerine 
geçmiş bulunduğuna inanan Padua*daki S. Giustina m anastın  
Benediktin’leri ile anlaşm azlık çıktı. Bu anlaşmazlığı Papa 
halletm ek zorunda kaldı. Karş. Guicciardini, Ricordi, Nr. 401.
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dukata kadar para ödemek kararı verildi. Fakat böy
le b ir libas ele geçirmek mümkün olmadı. Burada hai
lem heyecanına tercüman olarak yapılmış b ir ha
reket bahis konusu değildir. K ararı veren yüksek 
devlet m akam larıdır. K arar verilmese hiç kimse üze
rinde duracak değildi ve muhakkak ki Floransa’da 
böyle b ir  şey yapılmazdı. Kitlelerin ibadetini ve Papa 
VI. A lexandr’in çıkardığı günah affı ferm anlarına 
besledikleri kavi inancı b ir  tarafa  bırakalım . Fakat 
devletin kendisi, kiliseyi başka yerlerde h iç  görülme
miş b ir derecede benim sedikten sonra, bünyesinde 
gerçek anlam da b ir  çeşit ruhani unsur ihtiva ediyor
du. Devletin sembolü olan Doc, oniki büyük dinî alay- 
da2€ yarı ruhanî b ir fonksiyonla ortaya çıkıyordu. Ki
lisenin büyük bayram ları ile rekabet halinde bulunan 
bu şenlikler, siyasî hâ tıra la r şerefine tertip ediliyordu. 
Bunların en parlağı olan m eşhur “denizle evlenme” 
bayram ı, her yıl Isa’nın göğe çıktığı gün yapılırdı.

En yüksek siyasî şuur, insanın gelişme şekille* 
rinde en büyük zenginlik, F loransa tarih inde b ir a ra
ya gelmiş olfrrfak karşım ıza çıkm aktad ır. Floransa, 
bu anlam da dünyanın  ilk m odem  devleti adı ile anıl
mağa hak kazanm ıştır. B aşlarında hüküm darlar bu
lunan devletlerde tek b ir aileye m ünhasır olan iş
ler, bu rada  bütün b ir halk tarafından  görülm ektedir. 
Ayni zam anda keskin düşünüslü ve sanatkârane ya- 
ratıcı olan üstün vasıflı F loransa ahalisi, siyasî ve 
sosyal durum a durm aksızın yeni yeni şekiller vermek
te ve aynı tarzda bu değişiklikleri tasvir ve m uha
kem e etm ektedir. Böylece Floransa, siyasî doktrinle?

26 Sansovino, Venezia, Lib. X II.
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rin , tecrübe ve ani değişikliklerin anayurdu olduğu 
gibi V enedik’le b irlik te  istatistik  ilm inin, tek başına 
ve dünyadaki bü tün  devletlerden daha  önce olarak 
d a  m odem  an lam da ta r ih  yazıcılığ ının  vatanı olm uş
tu r. Üstelik eski R om a’yı tem aşa etm enin ve Roma 
ta rih  yazıcıların ı yak ından  tan ım anın  tesiri de az ol
m am ıştır. N itekim  G iovanni V illani, tan ınm ış eserini 
yazm ak ilham ın ı 1300 ta r ih in i kutlam ak üzere Ro- 
m a’da  yapılan  büyük  tö renden  ald ığ ın ı ve m emleke
tine döner dönm ez işe koyulduğunu itira f etm ekte
d ir27. A ncak şunu d a  kaydetm ek icabeder ki, ayni 
yılda ayni am açla R om a’ya gitm iş olan 200000 ziya
retçi a ra s ın d a  kab iliyet ve tem ayül bak ım ından  Gio
vanni V illan i’ye benzeyen k im seler m uhakkak v a r
d ı; fak a t b u n a  rağm en h iç  b iri m em leketine döndü
ğü zam an şeh rin in  ta rih in i yazm ış değild ir. Çünkü 
hiç b i r i : “ R om a gerilem ektedir, fak a t benim  v a ta 
nım  olan şeh ir yükselm ektedir ve büyük  işler gör
meğe h az ırd ır. Bu sebepled ir ki, kendi şehrim in  bütün 
geçm işini yazm ak istedim  ve zam anım ıza k ad a r bu 
nu yazm ağa devam  edeceğim , bundan  sonra yaşaya
cağım  olay ları da  ilâve edeceğim ” diyecek ve bu f i
k irden  cesaret alacak du rum da değildir. T arih  yazı
cıları sayesinde F loransa, kendi hayatın ın  akışını 
gösteren b ir  vesikadan başka ay rı b ir  kazanç daha 
elde ed iyo rdu : İtalya’nın  bütün öteki devletlerinden 
daha büyük b ir  şöhret28.

27 G. V illani, V III, 36. —  1300 yılı, aynı zam anda Dan- 
te’nin İlâh i Kom edi’sinde sab it tu tu lan  tarih tir.

28 Bu, daha 1470 de Vespasiano Fiorentini,. sayfa 554 
te  tesbit edilm iştir.
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Burada üzerinde durmamız gereken nokta, bu 
dikkate şayan devletin tarihi değildir; ancak, bu ta
rih sayesinde Floransa’lılarda uyanmış olan fikir hür
riyeti ve objektiflik hakkında bir kaç söz söyliyece- 
ğiz.

1300 sıralarında Dino Compagni, şehirde kendi 
zamanında yapılan mücadeleleri tasvir etmektedir. 
Şehrin siyasî durumu, partiler arasındaki gerginlik
lerin âmilleri, liderlerin karakterleri, kısacası yakın 
ve uzak sebepler ile tesirlerin teşkil ettiği bütün bir 
örgü, burada öyle tasvir edilmiştir ki, Floransa’lıla- 
rm  tasvir etme ve hüküm vermede genel olarak üs
tünlükleri gayet açık b ir surette görülmektedir. Bu 
buhranların en büyük kurbanı olan D an te Alighiteri, 
memleketinde ve sürgünde görüp yaşadığı olayların 
tesiri ile ne kadar olgunlaşmış b ir siyaset adamıdır! 
Anayasada yapılan mütemadi değişiklik ve tecrübe
lerle ilk şiirlerinde (Terzine *) öyle alay etmektedir29 
ki bu sözler, benzeri olayların görüleceği her yerde 
atasözleri olarak kalacaktır. Dante memleketine o ka
dar ısrar ve özleyişle hitab etti ki, Floransa’lılara 
cesaret verdi. Fakat onun fikirleri bütün İtalya’ya 
ve dünyaya yayılıyordu. Gerçi onun anladığı mâna
da imparatorluk lehindeki faaliyetleri aslında b ir ya
nılmadan başka b ir şey değildir; fakat şunu itiraf 
etmek lâzımdır ki, henüz doğmuş olan siyasî bir 
spekülâsyonun gençKk hayalleri Dante’de büyük bir 
şiir kudretine sahip bulunmaktadır. Bu yola girenle

29 Purgatorio, sonunda VI.
* Terza rim a: Üç m ısralı ve üçlü kafiyeli Italyan 

şiir şekli.



rin  ilki30 olmaktan gurur duym aktadır. Şüp
hesiz ki, bunda Aristo’nun izinden yürümektedir, fa
kat kendi tarzında ziyadesiyle bağımsızdır. Onun ide
al olarak tasarladığı im parator, â d il , . insanları seven 
ve yalnız T anrıya bağlı olan b ir  yüksek yargıçtır; hu- 
kukan, tabiaten ve T anrı hükmü ile tasvib edilmiş 
bulunan Roma, cihan hâkim iyetinin mirasçısıdır. 
Dante’ye göre dünyanın fethi m eşrudur; bütün 
milletler arasında Roma’lılar lehine verilmiş b ir 
Tazın hükm üdür; T an n , bu devlet içinde îsa  şeklinde 
insan, kalıb ına girmekle, doğusunda îm para ta r Au- 
gustus’uoı vergi mükellefiyetine dalhil olmak ve ölüm ün
de de Pontius P ilautus’un mahkemesi huzuruna çık
mak suretiyle, bu devleti tanım ıştır. Biz bu ve 
daha başka delilleri tâk ib  etmekte her nekadar güç
lük çekiyorsak da Dante’nin heyecanı bizi daim a pe
şinden sürüklem ektedir. M ektupları31 ile Dante, ilk  
gazetecilerden b irid ir; belki de b ir  amaç uğruna ka
leme aldığı yazılarını mektup şeklinde yazan ilk lâ
ik adam dır. O buna erkenden başlam ıştır. D aha Beat- 
rice’nin ölümünden sonra “ dünyanın büyüklerine”  
Floransa’nın  durum u hakkında b ir  hicviye çıkarm ış
tır. Sonradan sürgünde iken kaleme aldığı umûma 
mahsus yazıları da im paratora, hüküm darlara ve 
kardinallara hitap etmektedir. Bu m ektuplarda ve 
“Halk Dili H akkında” (De Vulgare Eloquio) adb ki-

30 Dc M onarchia I , ı.
31 D&nthis Alligherü epistolao, cum notis C. W itte, Padua 

1827. İtalya'da imparatoru nasıl istiyordu ise papayı da oyîe isti
yordu. Bak: 1314- te papa seçimi için toplanan kardinaller 
meclisi sırasında yazdığı mektup, sayfa 5.

I. BÖLÜM. SANAT ESERİ OLARAK DEVLET ^
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tab ında çeşitli şekiller a ltında bu kadar çok ıztırapla- 
ra  mal edilen o duygu, yâni b ir sürgünün kendi y u r
du d ışında d a  dil ve kü ltü rde elinden alınm ası im
kânsız b ir  f ik ir  vatan ı bulabileceği duygusu, tekerrür 
etm ektedir. Bu meseleye ilerde b ir  daha döneceğiz.

G iovanni ve M atteo V illani’lere borçlu bulun
duğum uz şey, yalnız d erin  siyasî m ülâhazalar değil, 
faka t daha  çok taze  ve p ra tik  (müşahedeler, başka 
devletler hakk ında  önem li k ay ıtla rla  b irlik te  F loran
sa istatistik  ilm in in  esasla rıd ır31a. T icare t ile endüstri 
b u rad a  dah i siyasî düşünüşün  y an ında  devlet eko
nomisi üzerinde de kaf& yorm ak  ih tiyacın ı uyand ır
m ıştır. M uazzam  kasa  m evcudu güvenilir kaynak lar
la 32 tey id  o lunan  P ap a lık  (X II . Johannes’in  ölüm ün
d e  25 m ilyon a ltın  G ulden) b a ş ta  gelmek üzere dün 
yan ın  h iç b ir  y erinde  p a ra  işleri hakk ında  F loransa’- 
d a  olduğu k a d a r  ince ve açık  b ir  b ilg iye sahip  b u 
lunu lm am ak tad ır. G eniş ölçüde [is tik raz la ra  d a ir  esas
lı m âlûm at yalnız b u ra d a  ed inm ek m üm kündür. M e
selâ İng ilte re  k ıra lı F lö ran sa’d a  B ard i ve Peruzzi mü- 
esseselerinden büyük  b i r  is tik raz  yapm ıştır. A yni mü
esseseler k end ile rine  ve ku m p an y ay a  a it olm ak üze
re 1338 ta r ih in d e  1365000 altın  p a ra  kaybetm işler,

31 a İlâve olarak 1339 senesine a it  anonim  b ir istatis
tik: Baluz. Miscell. IV , P . 117. de. tam am layıcı b ilg iler ver
mektedir. Y ine burada um um i faa liye t: non est dives au t 
pauper in ea (scil. e iv ita te ) qu i de a rte  ce rta  se n u tr ire  non 
valeat et suos (O m em lekette  belli b ir  zanaatla  kendin i ve 
yakınlarını beslemeğe m u kted ir olm ıyacak zengin veya fak ir
kimse yoktur).

32 Giovan. Villani X I, 20. K arş. M att. V illani IX , 93.
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fa k a t  b u n a  rağmen yeniden kalkınmışlardır33. Yine 
a y n i z a m a n a  ait olmak üzere Floransa devletinin du
ru m u n a  d a i r  çok önemli bilgiler84 verilmektedir. Bu 
k a y ıt la r ,  d e v le tin  geliri (300000 altın G uldenden 
d a h a  fazla) ve giderini, şehrin (henüz iptidaî tarz
d a  ekmek istihlâki esas tutularak hesaplanmış 90000 
nüfus) v e  devletin nüfusunu, her yıl vaftiz edilen 
5800-6000 çocukla nüfusun senede 300-500 kadar art
tığını35, 8000-10000 çocuğun okuma ve 1000- 
1200  çocuğun altı okulda hesap öğrendiğini, bun
lardan başka 600 kadar öğrenciye dört okulda Lâ
tince gram er ve m antık okutulduğunu göstermekte
dir. Bundan sonra kiliselerin, m anastırların  ve has- 
tahanelerin (bu hastahanelerdeki yatak sayısı 1000 i 
bu lm aktad ır), son derece değerli kayıtlarla yün en
düstrisinin, p a ra  ve şeh ir iaşesinin, m em urların ve 
ilâh... istatistikleri gelm ektedir36. Bu istatistikler 
g ö z d e n  geçirilirken başka hususlar da öğrenilmekte
dir. Meselâ 1353 ve bundan  sonraki yıllarda yeni 
d e v le t gelirinin düzenlenmesi işine girişildiği zaman 
m inberlerden Fransisken rah ip lerin in  lehte, Domi- 
m ken’lerle A ugustin’le rin  aleyhte nasıl vaaz ettikleri

33 Bu ve buna benzer notlar: Giov. Villani XI, 87^
X II, 54

34 Giov. Villani X I, 91. Bundan farklı olarak Macchia- 
velli, Stor. F iorent. Lib. II.

35 P apas her oğlan çocuk için bir siyah ve her k ız  
çocuk için b ir beyaz fasulya kordu. Bütün kontrol bundan
ib a re tti

36 Bin&lan sağlam  yapılm ış olan Floransa’da daha o za

man daim i b ir itfaiye ekipî vardı, aynı yer, X II, 35.
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görülmektedir37. Veba salgınının ekonomik sonuçları 
tekmil Avrupa’nın hiçbir yerinde Floransa’da oldu
ğu kadar dikkati çekmiş ve belirtilmiş değildir38. İn
san az olunca her şeyin ucuzlayacağı beklenirken tam 
tersi olarak yiyecek maddeleri ile ücretlerinin iki katma 
çıktığını; aşağı halk tabakasının başlangıçta hiç ça
lışmayıp sadece iyi yaşamak istediğini; o vakitler şe
hirde uşak ve kadın hizmetçilerin ancak çok yüksek 
b ir ücretle bulunabildiklerini; köylünün sadece en ve
rimli topraklan ekip az verimli olanların hâlî bırak
tığını, veba sıralarında fakirler için yapılan vakıfla
rın, fakirlerin kısmen ölmeleri ve kısmen de artık 
fakir olmamaları dolayısiyle, sonradan maksada uy
gun görülmediğini ve ilah... gibi' bilgileri bize intikal 
ettiren adam, ancak b ir Floransa’lı olmuştur. Nihayet 
çocuksuz b ir hayırseverin şehirde bulunan bütün di
lencilere altışar d inar vakıf bırakması gibi büyük bir 
vasiytetnâme vesilesiyle Floransa’nın etraflı b ir dilendi 
istatistiğini39 yapmak tecrübesine girişilmiştir.

M eselden istatistiğe dayanarak mütalâa etmek 
hassas{4 sonraları Floransa’Jılarda son derece tekâ
mül etmiştir. Bunda güzel olan tara f şudur ki, Floran- 
sa’lıların yüksek anlamda tarih  ile, genel kültür ve 
umumiyetle sanat ile olan münasebet ve bağları be
lirmektedir. İ422 tarihinde40 kaleme alman b ir yazı

37 Matteo Villani, III, 106.
38 Matteo Villani, I, 2-7, karş. 58. —  Veba salgınının

kendisi hakkında birinci derecede Boccaccio’nun Decamerone,si 
başındaki meşhur tasviri mevcuttur.

39 Giov. Villani X, 164.
40 Ex annalibus Ceretani: Fabroni, Magni Cosmi Vita,

adnot 34.



da, ayni zamanda ve bir çırpıda, “Mercato nuovo” 
etrafında sıralanmış bulunan 72 sarraf dükkânına, 
tedavülde dolaşan nakit para yekûnuna (iki milyon 
akın Gulden), o vakitler yeni olan altın sırma sana- 
tına, ipek kumaşlara, eski mimarî eserleri topraktan 
kazıyıp çıkaran Filippo Brunellesco’ya ve Cumhuri
yetin kâtibi olup klâsik edebiyat ile belagatı yeniden 
uyandıran Lionardo Aretino’ya temas edilmektedir; 
nihayet o zamanlar siyaset bakımından sükûnet için
de olan şehrin umumî refahından ve yabancı ücretli 
askerlerden 'kurtulmuş bulunan İtalya’nın saadetin
den bahs edilmektedir. Yukarda (sayfa 98) sözü geçen 
ve hemen hemen ayni yıla ait bulunan Venedik istatis
tiği, şüphesiz ki, bu memlekette çok daha büyük bir 
mülkiyet, kazanç ve faaliyet alanı mevcut olduğunu açı
ğa vurm aktadır. Çoktan beri Venedik, gemileri ile de
nizlere hükmetmektedir; halbuki Floransa, ancak 1422
de ilk kalyonunu (İskenderiye’ye gitmek üzere) yo- ^ - •'
la çıkarmıştır- Ancak, Floransa vesikalarındaki üs
tün ruh, hangi okuyucunun gözünden kaçabilir? Flo- 
ransa’da bu ve buna benzer kayıtlar her on yılda 
b ir yapılmakta ve sistematik b ir sıra içlinde verilmek
tedir. Halbuki başka yerlerde bu çeşit kayıtlara^ en 
elverişli hallerde bile ancak münferit ifadeler şeklin
de rastlanabilmektedir. İlk Medici’lerin servetlerini 
ve meşgul oldukları işleri takribi olarak öğrenmekte
yiz. Bunlar 1434 ile 1471 tarihleri arasında sadaka Or 
tarak, umumi b inalara harcanm ak üzere ve vergi ola
rak 663755 altın Gulden ödemişlerdir. Bu paranın 
400000 altın Guldenden daha fazlası yalnız Cosimo’ya

f. BÖLÜM. SANAT LSERÎ OLARAK DEVLET
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düşm ektedir43. Lorenzo da paran ın  bu kadar iyi b ir  
şekilde harcanm asından sevinç duym aktadır. 1478- 
den sonrası için şehrin ticare t ve sanayiini aydınla
tan son derece önemli ve kendi nevinde dört başı m a
m ur b ir tablosu42 m evcuttur. Bu sanayi, yarı yarıya 
veya tam am iyle güzel sanat şubeleri ile  ilgilidir. Al
tın ve güm üş işlemeli kum aşlar ve şam  kum aşları, 
ağaç oym acılığı ve kakm acılığı ( in ta rs ia ) ,  m erm er 
ve kum taşı üzerinde arabesk  ta rz ın d a  oymacılık, 
alçıdan portre ler, kuyum culuk ve süs eşyası sanatı, 
hattâ  bü tün  d ış varlığ ın  sistem lenm esinde doğuştan 
kabiliyetleri, F lo ransa’lıla rm  ev, ticare thane ve z iraa t 
idare lerine  a it  defterlerinde kendin i gösterm ektedir. 
Bu defterler, XV. as ırd a  d iğer A vrupa m illetlerinin- 
kine kat k a t üstündür. H ak lı o larak  bun lardan  seçme 
parçaların  yayın lanm asına başlanm ıştır. Ancak, bun
lardan  açık b ir  su re tte  genel sonuçlar çıkarabilm ek 
için daha  b irçok etü tler yapm ak gerekm ektedir. H er 
ne o lursa olsun, b u ra d a  d a  öyle b ir  devlet görünm ek
ted ir ki ahalisi a ra s ın d a  ölüm  döşeğinde bu lunan  b a
balar, vasiyetnam elerle14 devlete başvu rarak , oğulla
rından , sana tları ile  m untazam  b ir  su rette  m eşgul ol
m ad ık ları takd irde , 100 00  G ulden deza a lınm asın ı is
temektedirler.

41 R icord i L orenzi: F ab ron i, M agn i Cosmi vita. A dnot 
2 ve 25. —  P au l Jov ius: E logia. Cosmus.

42 B enedetto  Dei ta ra fın d a n : Fabron i, aynı eser, A dnot 
200. Zaman tâyini, V archi, III, p. 107 den anlaşılm akta
dır. —  Lodovico G etti ad ın d a  b iris in in  m ali tasarısı, mühim 
notlarla birlikte: Roscoe, Vita d i Lor. de’ M edici, c ilt II, ek 1.

43 Meselâ Arch. stor. IV te.
44 Libri, Histoire des Sciences m atbem . II, 163.
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XVI. asrın birinci yarısı iç in  belki dç dünya
nın hiçbir şehri, V arch i45’n in  F lo ransa’y ı fevkalâde 
güzel bir şekilde tasvir eden yazısı derecesinde m ü
kemmel bir vesikaya sah ip  bu lunm am ak tad ır. B aş
ka bazı işlerde olduğu  g ib i ta sv irî ista tistik te  de bu  
şehir, h ü rr iy e ti  ve satveti m ezara  konm adan  az evvel, 
bir defa d a h a  b ize  m ükem m el b ir  ö rnek  b ırak m ak 
tadır46.

45 Varchi, Stor, fiorent. III, p. 56 IX. kitabın sonu. 
Yanlış olduğu anlaşılan bâzı rakamlar her halde yazı veya 
baskı hatasından ileri gelse gerektir.

46 Elimde yeter derecede malzeme olmadığından, İtal
ya’daki paranın değeri ve servet hakkında burada ancak da
ğınık bâzı bilgiler verebileceğim. Açık mübalağaları bir ta
rafa bırakmak icab eder. Kayıtlardan çoğu altın paralara dair 
olup bu paralar şunlardır: Ducato, Zecchino, Florino d’oro ve 
Scudo d’oro. Bunların değerler^ aşağı yukan 11-12 Frank 
(İsviçre) tutarındadır.

Meselâ Venedik’te Doc Andrea Vendramim (1476), 
sahip bulunduğu 170000 Ducati ile çok zengin bir adam ola
rak sayılırdı (Malipiero, aynı eser, VII, p. 666),

1460 larda Aquileja patriki Ludovico Patavino, 
200000 Ducati serveti ile “İtalya’nın hemen hemen en zen
gin adamı” olarak tanınıyordu. (Gasp. Veronens., Vita Pauli 
II,: Murat. III, II, Col. 1027). Başka yerlerde masalları an
dıran mübalağalı kayıtlara rastlanmaktadır.

Antonio Grimani (sayfa 95), oğlu Domenico’nm kar- 
dinallığa yükseltilmesi için 30000 Dukat harcamıştı. Elindeki 
nakit serveti 100000 Dukat olarak tahmin ediliyordu. (Chron. 
Venetum, Murat. XXIV, Col. 125).

Venedik’te zahire ticareti ve satış fiyatları hakkın
da blhassa bak Malipiero, aynı eser, VII, H, p. 709 vd. (1498 
yılma ait not).

Daha 1522 tarihlerine doğru Roma’nm yanında İtal
ya’n ın  en zengin şehri olarak artık Venedik değil, Cenova

8
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D ış v a rlığ ın  bu  şek ilde is ta tis tiğe  v u ru la rak  h e 
sap lanm ası işi ile, y u k a rd a  sözü ed ilen  siyasî h ay a tın  
ta sv iri, sü rek li o la ra k  om uz om uza y ü rü tü lm ek ted ir. 
F lo ran sa , sadece  siyasî h a y a tta  d ah a  çok çeşitli şe
k ille r ve re n k le r id ra k  etm ekle ka lm ıyo r, üstelik  İ ta l
y a ’n ın  ve h a ttâ  b a tı  d ü n y a s ın ın  d iğ e r se rb est devlet
le ri ile  k ıy as  k ab u l e tm iyecek  k a d a r  faz la  derecede  
b u  siyasî h a y a tın  h e sa b ın ı d a  v e r iy o r . F lo ransa , in 
san  s ın ıf la r ı  i le  m ü n fe r it  in s a n la r ın  m ü teh av v il b ir  
genelliğe  o lan  m ü n a se b e tle r in in  en  m ükem m el b i r  
a y n a s ıd ır . F ra n sa  ve F la n d e r ’de b ü y ü k  şe h ir  dem ok
ra s ile r in in  F ro is sa r t  ta ra f ın d a n  ta s v ir  o lu n an  şekil-

sayılmaktadır. (Bunun doğruluğuna, ancak Franc. Vettori gi
bi bir otoriteye dayanılarak inanılabilir; bak onun Storia’sı: 
Archiv. Stor., Append. Tom. IV, p. 343). Bandello, P a r te ll , 
Nov. 34 ve 42 de, zamanının en zengin Cenovalı tüccarı diye 
Ansaldo Grimaldi’nin adını vermektedir.

Franc. Sansovino, 1400 ile 1580 tarihleri arasında para 
değerinin yan  yarıya düşmüş olduğunu kabul etmektedir 
(Venezia, Fol. 151, bis.).

Öyle sanılmaktadır ki Lombardia'da XV. asır ortaların
daki zahire fiyatları ile XIX. asır ortalarındaki zahire fiyat
ları arasında 3 /8  nisbeti kabul edilebilir (Sacco di Piacenza: 
Archiv. Stor. Append. Tom V, yayımlayan Scarabelli’nin 
n o tu ) .

Duka Borso zamanında Ferrara’da 50-60000 Dukat 
servete sahip zengin kimseler vardı {Diario Ferrarese, Mu
rat. XXIV, Col. 207, 214, 218; efsanevi bir kayıt: Col. 187).

Floransa hakkında ortalama bir sonucu aşacak kadar 
m ü b a la ğ a lı  kayıtlara çok nadir rastlanmaktadır. Meselâ hü
k ü m d a r la r ın  yapmış oldukları istikrazlara ait rakamlar bu 
k a b ild e n d ir . Her n e  kadar bu paralann bâzı ticaret evleri 
ta ra f ın d a n  ikraz edildikleri söyleniyorsa da aslında bunlar
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lerdeki tabloları ve XIV. asır Alman kroniklerinin 
anlattıkları, gerçekten kâfi derecede önemli şeylerdir. 
Ancak fikir mükemmelliğinde ve olayların akışını 
çok taraflı sebeplere dayandırmada Floransa’lılar, 
hepsine kat kat üstündürler. Zadegan hâkimiyeti, ti
ranlık, orta sınıfın işçi sınıf ile mücadeleleri, tanı de
mokrasi, yarım ve sırf görünüşte demokrasi, bir aile
nin hâkimiyeti, Savonarola’nım teokrasisi, Medici’le- 
rin zorbalığa dayanan hükümdarlığını hazırlıyan kar
ma hâkimiyet şekillerine varıncaya kadar hepsi öyle 
tasvir olunmaktadır ki ilgilileri harekete getiren en

ticaret şirketleridir. Mağlup edilen partilerden alındığı söy
lenen çok yüksek vergiler de yine böyle fazla mübalağalı
dırlar. Meselâ 1430 dan 1453 e kadar 77 ailenin 4875000 
altın Gulden vergi ödedikleri bildirilmektedir. (Varchi, II, p. 
115 vd).

Giovanni Medici öldüğü zaman (1428) bıraktığı ser
vet 179221 altın Gulden idi. Fakat oğulları Cosimo ile Lo- 
renzo’dan yalnız sonuncusu ölünce(1440) 235137 altın Gul
den bırakmıştı (Fabroni, Laur. Med., Adnot. 2 ).

Daha XIV. asırda Ponte vecchio’daki 44 kuyumcu 
dükkânının devlete senede 800 altın Gulden gelir getirmesi, 
kazancın genel olarak arttığına delalet eden bir misaldir (Va- 
sari II, 114, V. di Taddeo Gaddi). —  Buonaccorso P itti’nin 
günlük hatıralar defteri (Delecluzeı, Florance et ses vicissi- 
tudes, vol. I I ) ,  sadece her şeyin pahalı ve para değerinin 
düşmüş olduğunu isbat eden rakamlarda doludur.

Roma için ise, Papalığın geliri, Avrupa’dan aktığına 
göre, tabiî olarak bir ölçü olamaz; papanın hâzineleri ve 
kardinallerin gelirlerine dair verilen kayıtlara da pek itimad 
edilmemek gerektir. Tanınmış bankacı Agostino Chigi, to
pu topu 800000 Dukat bırakm ıştır (ölümü 1520). (Lettere 
pittoriche, I. Append. 48).



derin âmiller gün gibi aydınlatılmaktadır47. Nihayet 
Machiavelli, Floransa Tarihi adlı eserinde (1492 ye 
kadar) kendi vatanı olan şehri tamamiyle canlı b ir  
varlık olarak kabul etmekte, bunun gelişmesini en- 
dividüel ve tabiî b ir vetire olarak görmektedir. Böy- 
leee Machiavelli, böyle b ir kavrayışa yükselebilen ilk 
modern insan olmuştur. Machiavelli’nin canı istediği 
gibi hareket edip etmediğini ve hangi noktalarda böy
le davranarak tarih i zorladığını araştırm ak, konumu
zun dışında kalm aktadır. Meselâ o, doğrudan doğru
ya kendisi tarafından uydurulm uş birtakım renklerle 
süslediği b ir  tiran  tip i olan Castruocio Castracane’- 
nıin hayatını yazarken açıktân açığa keyfî harekat 
etm iştir. îs to r ie  F ioren tijıe  (Floransa Tarihi)’nin  her 
satırına karşı bazı itirazlar ileri sürmek mümkün
dür. Bununla beraber b ir  bütün olarak bu eserin 
yüksek, hattâ emsalsiz değerine asla noksanlık gel
miş olmaz. M achiavelli’n in  çağdaşları ve ardaları* 
Jacopo P itti, G uicciardini, Segni, Varchi, Vettori gi
bi yüce isimler, ne kadar m uhteşem bir çelenk teşkil 
etm ektedirler! Bu üstatların  bize anlattıkları da ne 
kadar muhteşem b ir  ta rih tir!  Burada bize, Floransa 
Cumhuriyetinin, unutulm az mahiytette muazzam bir te
m aşa olan sön yılların ı dolduran olayları bütün ayrın tı
ları ile nakl olunm aktadır. Bazı kimseler için, o zaman-

47 M üellif, Cosimo (1433-1465) ve torunu Lorenzo 
M agnifico (ölümü 1492)nm  iç siyasetleri üzerinde herhangi 
bir hüküm verm ekten kaçınm aktadır. Esaslı surette şikâyetçi 
olarak yükselen b ir ses (Gino Gapponi) için bak : Archiv. 
Stor. I, p. 315 vd< Öyle anlaşılıyor k i tepki uyandıran, Ros- 
coedeki Lorenzo medhiyesi olm uştur (Sismondi, Hist. des 
rep. ital. ve daha birçok m üellifler).
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ki dünyanın  bu  en yüksek, en  o rijina l haya tı hakkın
d a  bizıe in tika l e ttirilen  bu m alzeme yığını, b i
rinci sın ıf m erak uyand ırıc ı şeylerin  b ir kolleksiyo- 
nundan  başka b ir  şey ifade e tm iyeb ilir; bazı kim se
ler, zadegânın  ve yüksek kim selerin  iflâs edişlerini 
şey tanca b ir  sevinçle tesb it ed eb ilirle r; bazıları da, 
meseleyi büyük  b ir  m ahkem e dâvası o larak  tah lil ede
b ilirle r. H er ne o lu rsa  olsun bu, dünyan ın  sonuna k a 
d a r  da im a inceden inceye m üta lâa  edilm esi gereken 
b ir  konu o larak  kalacak tır. F lo ransa’d a  du rum u da- • 
im a yen iden  b u lan d ıran  an a  uğursuzluk , P isa’lıla r 
g ib i vak tiy le  k ud re tli b ir  v a rlık  iken  so n rad an  boyun 
eğd irilm iş d ü şm an la r üzerinde  hükm etm ek  olm uştur. 
Bu hâl, z a ru rî o larak  da im i su re tte  zora d ay an an  b ir  
re jim  uygulam ak sonucunu d o ğ u rm u ştu r. B iric ik  çı
k a r  yol ve şüphesiz k i k ah ram an ca  b i r  çare , tam  
vak tinde  T oscana’y* serbest şeh irle rd en  teşekkül eden 
b ir  federasyon  h a lin e  getirm ek  o lu rdu . Böyle zecrî 
b ir  iş, ancak  S avonaro la  ta ra f ın d a n , o d a  özel o larak  
elverişli ş a r tla r ın  y a rd ım ı ile, gerçek leştirileb ilird i. 
B u f ik ir , çok geç kalm ış ateşli b i r  b u h ra n  rüyası 
o larak , L ucca’lı b ir  v a tan sev eri48 id am  sehpasına  gö
tü rm ü ş tü r  (1 5 4 8 ). F lo ran sa ’n ın  b ü tü n  b a ş ın a  gelen-

48 F ra n c . Burlamacchi, Lucca protestanlarının başı olan 
Michele B.’n in  b abası, karş. Archiv. Stor. Append. Tom II , 
p .  176. —  M ilan o ’n u n , X I-X III. asırlarda kardeş şehirlere 
karşı se rt d av ran m ak  suretiyle büyük bir despot devletin 
kuruluşunu nasıl k o lay laş tırd ığ ı kâfi derecede bilinmemek
tedir. Visconti h a n ed a n ın ın  sönm esi şırasında (1447) hâlâ 
Milano, aynı h a k la ra  sah ip  şeh irle rd en  kurulacak bir fede
rasyonun lafını b ile  iş itm ek  istem em ek suretiyle Kuzey İtal
ya’nın hürriyetini küçüm süyordu . K arş. C orio, Fol. 358 vd.
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ler, bu uğursuzlukla, bir de Floransa’lı Guelf’lerim 
yabancı bir hükümdara besledikleri sempati ve bunun 
neticesi olarak vaki olan yabancı müdaheleleri ile sı
kıdan sıkıya bağlıdır. Fakat, kutsal bir rahibin li
derliği altında mütemadiyen kabaran bir ruh haleti 
içinde, bütün geçmiş zamanların intikam ve imhadan 
başka bir örnek bırakmış olmasına rağmen, alt edi
len düşmanı korumak bakımından İtalya’da ilk misa
li vermiş olan bu halka hayranlık duymamak müm
kün m üdür? Burada vatanseverlik ile ahlâka ve dine 
dönüşü bir bütün halinde kaynaştıran ateş, uzaktan, 
kısa b ir zaman sonra sönmüş gibi görünmektedir. 
Fakat bunum em değerli sonuçları sonradan 1526-1530 
muhasarasında yeniden parlamıştır. Floransa üze
rinde bu fırtınayı koparanlar, Guicciardini’nin o za
man yazmış olduğu gibi, “deli” idiler; fakat kendisi 
de itiraf ediyor ki onlaı inanılmaz işler gördüler. 
Eğer Guicciardini akıllıların felâket önünden kaçtık
larını söylüyorsa, bunun maması, Floramsa’nın büs
bütün şerefsiz ve sessiz olarak düşmanlarına teslim 
olması lâzımgeliyordu demekten başka b ir şey olamaz. 
Bu takdirde güzel sayfiye yerleri ile bahçeleri, sayı
sız vatandaşların can ve malları korunmuş, buna 
mukabil en büyük hatıralardan b iri kendisinden ek
silmiş olurdu.

Floransa’lılar bazı büyük işlerde İtalyanların ve 
bütün modern Avrupa’nın ilk örnekleri ve ilk ifade
leridirler. Çok kere fena taraflar bakımından da ayniyle 
böyledirler. Dante, anayasasını durm adan islâh etmek
te olan Floransa’yı, iztıraplarm dan kaçmak için dai
ma yerini değiştiren b ir hastaya benzetmektedir Böy-



le c e  o, b u  devlet hayatının kalıcı özelliklerinden biri
n i  ifade etmiş oluyor. Bir anayasanın yapılabileceği
n e , eldeki kuvvetlerin ve mevcut istikametlerin hesap
lanması. suretiyle yeniden meydana getirebileceğine49 
inanmak, modern zaman insanlarında görülen büyük 
bir yanılmadır ve bu yanılma, Floransa’da hareket
li zamanlarda mütemadiyen kendini göstermektedir. 
Maohiavelli de bundan kurtulmuş değildir. Kuvvetle
rin sunî olarak yer değiştirmesi ve dağılması, inceden 
inceye süzgeçten geçirilmiş seçim usulleri, zahiri me
muriyetler vesaire gibi vasıtalarla istikrarlı bir durum 
yaratmak, büyüğü ve küçüğü aynı şekilde memnun et
mek veya aldatmak isleyen devlet idaresi sanatkârları 
ortaya çıkmışlardır. Bunlar ortaya attıkları teorilerde 
gayet iptidai bir tarzda klâsik ilk çağdan misaller gös
terirler ve nihayet tamamiyle resmî olarak meselâ otti- 
rruıti, aristocrazia50 ve ilâh., »gibi parti adlarını oradan 
alırlardı. Ancak o zamandan beridir ki dünya bu de
yimlere alışmış ve bütün Avrupa’ca mûteber umumi 
bir mâna vermiştir. Halbuki bütün eski parti adlan

49 Isa ’n ın  doğum gününden önceki üçüncü pazar günü 
Savonarola, yeni bir anayasanın ne şekilde meydana getirile- 
büeceği h ak m d a  şöyle vaaz ediyordu (1494): Şehirdeki 
16 cem aa ttan  her biri bir tasarı hazırlamalıdır; Gonfa- 
loniere’ler, b u n la rın  içinden en iyilerini seçerek dört tane
sin i a y ırm a lıd ırla r  ve nihayet Signor’Iar Meclisi de dört ta
sarı a ra s ın d a  en iyisini seçmelidir. — Sonradan bu işler, 
hem  de bizzat vaızm tesiriyle olmak üzere, büsbütün başka 
şekilde oldu.

50 Bu son isim ilk defa 1527 de Medici’lerin kovul
m asından  son ra  ortaya çıktı: bak Varchi I. 121 vd.
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sadece ilgili memlekete ait bulunurdu veya doğrudan 
doğruya işi tarif eder veya menşeini tesadüf oyun
larından. alırlardı. Fakat işim, ister parlak ister si
lik olsun, işin  asıl kendisine ne derecede tesir edebilir!

Bir devlet yapısını bina edebileceklerini sanan51 

bu gibi sanatkârlar arasında hiç biriyle mukayese 
kabul etmiyecek şekilde en büyüğü Machiavelli’dir. 
O, eldeki kuvvetleri daima canlı ve faal olarak kabul 
etmekte, karışıklıkları doğru ve mükemmel olarak 
ortaya koymakta, kendini de, başkalarını da aldatmak 
cihetine gitmemektedir. Onda gurur ve mübalâğacılık
tan eser bile yoktur. Geniş okuyucu kitleleri için de
ğil, ya müşavirler ve hüküm darlar için, yahut ta  dost
ları için yazmaktadır. Onun nazarında tehlike, h içb ir 
zaman sahte dâhilikte ve kavram ları yanlış olnrak ge
liştirm ekte değil, fakat anlaşıldığına göre güçlükle 
dinzinleyebildiği kuvvetli b ir m uhayyilededir. Bunun
la beraber M achiavelli’nin siyasî objektifliği bazan 
korkunç denecek derecede sam im idir; fakat bu, insan
ların  artık  kolay kolay hakka inanam adıkları ve ada
letin varlığını kabul edemedikleri b ir zamanda, son 
derece ağır b ir zaruret ve tehlike zam anında meydana 
gelmiştir. Bu siyasî objektifliğe karşı faziletli isyan, 
asrımızda sağdan ve soldan faaliyet gösteren kuvvet
leri görmüş olan bizlerin üzerinde ayrıca derin  b ir 
intiba bırakm aktadır. Machiavelli, hiç değilse mese
leler karşısında kendi şahsını unutacak kabiliyettedir. 
Pek az sözleri b ir tarafa atılırsa Machiavelli, yazıla-

51 Macchiavelli, Storie fiorent. I, I I I  “Un savio dator 
delle leggi” Floransa’yı kurtarabilirdi.

S
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Tinda doğrudan doğruya coşkunluktan b ir eser bile 
mevcut bulunmamasına ve bizzat Floransâ’lılar ta ra
fından nihayet b ir hain sayılmasına52 rağmen, kelir- 
menin en dar anlamı ile b ir vatanseverdir. Çağdaş
larının çoğu gibi ahlâk ve söz söylemek hususlarında 
ne kadar serbest olursa olsun, Machiavelli’nin ilk ve 
son düşüncesi, devletin selâmeti olmuştur. Floransa’da 
yeni b ir siyasî sistem kurm ak için vücûda getirdiği 
en mükemmel program ı P apa X. Leo’ya53 takdim  et
tiği b ir m uhtırada tesbit olunm uştur. Bu m uhtıra, 
M achiavelli’nin “ il P rincipe”sini ithaf ettiği Urbino 
dukası Lorenzo M edici’nin ölüm ünden (1519) sonra 
kaleme alınm ıştır. O vakitlerde iş ç ığnndan  çıkmış, 
tamamiyle tefessüh etmiş b ir  durum da idi. Aynı 
m uhtırada teklif olunan tedbirler, ahlâk bakım ından 
her zaman hoş görülebilecek m ahiyette değildir. F a
kat onun, M edici’lerin  b ir  m irasçısı olarak, Cumhu
riyeti m utedil b ir  dem okrasi şekline sokmak ümidini 
beslediğini görm ek çok enteresandır. Papaya, papaya 
hususi surette bağlı o lanlara ve F loransa’nm  çeşitli men- 
faatlarm a yapılan tâvizlerden teşekkül edecek daha 
sanatkârane b ir  b ina  tasavvur etmek m üm kün değil
d ir. K endim izi sanki b ir  saatin içine bakıyormuş 
gibi sanırız. F loransa için  daha başka birçok pren
sipler, m üşahedeler, mukayeseler, siyasî perspektivler 
vesaire gibi şeylere “ Discorsi” sinde rastlamaktayız. 
Bunlar arasında b irinci sın ıf güzellikte olanlar var
d ır. Meselâ o, cum huriyetlerin  ilerlediklerini ve bu

52 V archi, S tor, fiorent. I, p. 210.
33 Discorso sopra il reform ar lo stato di Firenze: Opera 

m inori, p. 207.
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ilerlemenin hamle hamle kendini gösterdiğini kanun 
olarak kabul etmekte ve anayasanın seyyal ve değiş
meğe elverişli olmasını istemektedir. Bu sayede ani 
idam  hüküm lerinden ve sürgün cezalarından kaçın
m ak mümkün olur. Buna benzer b ir sebeple, yani 
bütün özel zor hareketlerini ve yabancı müdaheleleri- 
ni — ki “bütün hürriyetlerin  ölümü dem ektir” — 
önlemek am acı ile, nefret duyulan hem şehriler için 
mahkeme önüne çıkarm a (accusa) usulünün kabulü
nü arzu etm ektedir. H albuki F loransa’da öteden be
ri böyle m ahkem eler değil, fena sözler hüküm  sür
m ektedir. M achiavelli, cum huriyetlerde buhranlı za
m anlarda büyük b ir îo l oynıyan isteğe aykırı ve ge
cikmiş kararla rı büyük b ir  ustalıkla karakterize et
m ektedir. Bu arad a  b ir  defa m uhayyilesi ve zamar 
nm daki olayların baskısı, onu kayıtsız ve şartsız ola
rak  halkın m ethiyesini yapm ak yoluna saptırm ıştır. 
Ona göre halk, kendi işini görecek adam ları seçme
sini b ir  hüküm dardan  daha iyıi an lar ve “ öğütlerle”  
yanlış yoldan dönm esini daha iyi b ilir54. Toscana 
üzerinde hükm  etmek meselesine gelince o, bu mem
leketin kendi vatanı olan F loransa şehrine a it oldu
ğuna asla şüphe beslem em ektedir ve özel b ir  D iscor- 
so’da P isa’ya yeniden boyun eğdirilm esinin F loran
sa için hayatî b ir  dâva olduğunu ileri sürm ektedir. 
Arezzo’nun, 1502 ayaklanm ası üzerine yerle b ir  edil
m emiş olm asına teessüf etm ektedir. H attâ Italyan 
cum huriyetlerin in , kendilerin in  hücûm a uğram aları 
ve içerde asayişi sağlayabilm eleri için, d ışarıya karşı

54 A yni görüşe M ontesquieu’de de rastlanm aktad ır k i 
bunu M acchiavelli’den ald ığ ına şüphe yoktur.
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canlı b ir şekilde faaliyet göstermelerini ve genişleme
lerini genel olarak tasvib etm ektedir. Ancak Floransa 
işe daim a ters ta ra ftan  başlam ış ve Pisa, Siena ve 
Lucca’yı öteden beri am ansız düşm anlar haline sok
m uştu r; buna m ukabil kardeşçe muamele yaptığı 
Pistoja, kendi isteği ile F loransa’ya boyun eğmiş
tir54 a.,

XV. yüzyılda hâlâ yaşayan ve sayıları da az olan 
diğer Italyan cumhuriyetlerini, Italyan ve hattâ mo
dern Avrupa zihniyetinin doğuşunda en verimli bir 
merkez teşkil etmiş bulunan bu biricik Floransa ile 
mukayese etmek bile gerinde bir hareket olmıyacak- 
tır. Siena ağır organik hastalıklardan kıvranmakta 
idi. Sanat ve endüstrisinde gördüğümüz nisbî geliş
me, bizi bu hususta aldatmamalıdır. Aeneas Sylvius55, 
vatanı olan bu şehirden, neşe içinde yaşamakta olan 
Germanya İmparatorluğu şehirlerine gerçekten has
retle bakmaktadır. Bu Alman şehirlerinde insana haya
tı haram eden mal ve mülk müsaderesi, keyfî muame
leler yapan devlet memurları ve siyasî kavgalar gibi 
şeyler yoktur56. Cenova, burada sözünü ettiğimiz konu

54 a Biraz daha geç bir zam ana (1532 ?) a it o lm ak 
üzere Medici partisinin durumu ve teşk ilâ tland ırılm ası
nın zaruri olduğu hakkında Guicciardini ta ra fın d an  yazılm ış 
olan son derece açık ve dürüst m u h tıra ’ya  bk. L e tte re  d i p rin - 
cipi III, fol. 124 (ed. Venez. 1577).

55 Aen. Sylvii apologia ad Martinum Mayer, p. 701. — 
Yine buna benzer ifade: Macchiavelli, Discorsi I, 55.

56 Tamamiyle modem olan yarım-adam kültürünün ve 
dalgınlığın bâzan siyasi bayata nasıl müdahale ettiğini, 1535 
tarihindeki parti kavgaları göstermektedir, Della V alle, Let
tere sanesi II, p. 317. Livius’un ve Macchiavelli’nin eseri
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laı* arasına giremez. Çünkü Andrea Doria’nın yaşadı
ğı zamandan önce bu memleketin Renaissance hare
ketinde hemen hemen hiçbir payı olmamıştır. Bu se
bepledir ki Riviera ahalisi, Italyanlar arasında her 
çeşit yüksek kültürü küçümseyen insanlar olarak57 sa
yılmışlardır. Burada parti mücadeleleri o kadar vah
şi bir mahiyet göstermekte, bütün hayatı altüst edici 
büyük sarsıntılar şeklinde tezahür etmektedir ki, Ce- 
nova’lıların bunca ihtilâl ve işgallerden sonra daima 
yeniden katlanılabilir şartlara nasıl dönebileceklerini 
anlayabilmek çok güç oluyor. Buna muvaffak olabil
melerinin sebebini, belki de, devlet işlerine karışan 
Cenova’lılardan istisnasız hepsinin aynı zamanda faal 
ticaret adamı olmalarında aramak doğru olur58. Zen
ginlik ile büyük kazancın, emniyetsizliğin ne derece
sine tahammül edebileceğini; uzak diyarlarda sö
mürgelere sahip olmanın bu iç durumla telifi nasıl 
kabil olduğunu işte bu Cenova misali hayret edilecek 
bir tarzda bize öğretmektedir.

Discorsi’nin tesirleriyle galeyan a gelen bir takım  küçük es

naf, ileri gelenlerle m em urların fena id areleri karşısında es

ki Romanın Halk Tribü n leri ve diğer m akam ları gibi mües

seseler kurulmasını bütün cid d iyetleriy le  istediler.

5‘ Piero Valeriano, de in felicitate  literator., Bartolorrt- 
meo della Rovere vesilesiyle.

58 Senarega, de reb. Genuens.: M urat. X X IV , Col.

548. Güvensizlik hakkında karş. bilhassa Col. 519, 525, 528 
ve ila ah .. 1464 te hükümet Francesco Sforza’ya devredildikten 
so n ra  e lç ile r in  son derece bir açık kalblilikle söylemiş olduk
la r ı  n u tu k , bak. Cagnola; Archiv. Stor. I I I ,  p . 185 vd. Başpis
kopos, doc , k o rsa n  ve (daha sonra) Kardinal Paolo Fregoso 
g ib i s im a la r , İ ta ly a ’da  hüküm süren genel şartların büsbütün 
vd ışında k a lır la r .
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Lucca’nın XV. yüzyılda büyük bir önemi yok
tur. Aynı asrın ilk yıllarında bu şehir Guinigi aile
sinin yarı tiranlık rejimi altında yaşadığı sıralarda 
Lucca,lı tarihçi GiovannS di Ser Cambio’nun kaleme 
aldığı bir muhtıra bize intikal etmiştir. Bu yazı, cum
huriyetlerde hüküm süren bu gibi hanedanlar hak
kında canlı b ir anıt sayılabilir.59. Yazar şu konuları 
ele almaktadır: Şehir ve memleket içinde ücretli as
ker kıt’alarmın büyüklüğü ve dağılışı; memurluk ma
kamlarının seçkin partizanlara tevcih olunması; özel 
ellerde bulunan bütün silâhların listesi ve şüpheli şa
hısların ellerinden silâhların alınması; sürgünlerin 
muhafaza edilmesi (bunlar ikamete memur edildikle
ri yerlere, bütün mal ve mülklerine elkoyma tehdidi 
ile bağlı kılınmakta ve kaçmalarının önüne geçilmek
tedir) ; Gizli cebir muameleleri vasıtasiyle tehlikeli 
asilerin ortadan kaldırılması; başka taraflara göç et
miş bulunan ticaret ve sanayi erbabının geri dönme
ğe zorlanmaları; yalnız taraftarlardan teşekkül eden 
12  veya 18 kişilik b ir komisyon vasıtası ile vatandaş
ların genel toplantılardan (consiglio generale) müm
kün mertebe alıkonması; bütün paraların, bulundur
malarından vazgeçilmesi imkânsız olan ücretli asker
lere yalnız sarf edilmesi (bunlar olmasa daima teh
like içinde yaşamak zorunda kalınır; bunları daima 
iyi b ir ruh  haleti içinde bulundurmak zaruridir) “ i 
soldati sî faccino amici, confidanti e s&vi” ; nihayet 
hâlihazırdaki ihtiyaçlar, hususiyle ipek sanayiinin, ay
ni zamanda diğer sanayi kollarının ve şarapçılığın 
gerilemiş olduğu itiraf edilmekte ve tedbir olarak

59 Baluz. Miscell. ed. Mansi Tom IV, p. 81 vd.
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dışarıdan gelecek şaraba yüksek bir gümrük resmi 
(konulması ve bütün memleket ahalisinin yiyecek 
maddeleri müstesna olmak üzere her ihtiyacını şehir
de satın alması için sıkı b ir mecburiyet konulması 
teklif olunmaktadır. Bu dikkate değer muhtıra, bizim 
için de etraflı b ir şekilde yorumlanmağa muhtaçtır. 
Burada muhtırayı, sadece, İtalya’da birbiriyle bağın
tılı siyasî düşünüşün kuzey Avrupa memleketlerinden 
çok daha erken gelişmiş bulunduğu gerçeğini gösteren 
birçok bölgelerden b iri olarak analım.

Nasılki İtalyan devletlerinin çoğu kendi bün
yelerinde b ire r sanat eseri, yani şuurlu, incleden in
ceye düşünülmüş ve büyük b ir hassasiyetle hesaplan
mış b irer yapı id iler; böylece gerek b irb iriy le ve ge
rekse yabancı devletlerle olan m ünasebetlerinin de b ir 
sanat eseri olması gerekiyordu. Bu devletlerden hemen 
hemen hepsinin oldukça yakın b ir zam anda gasplar
la  m eydana gelmiş olm aları, dış münasebetleri için 
olduğu kadar iç siyasetleri için  de aynı derecede felâ
ketli olm uştur. H içbiri ötekini kayıtsız ve şartsız ta 
nım am aktadır. Kendi hüküm darlığını kurm ağa ve 
sağlam laştırm ağa yardım  etm iş olan talih oyunu, 
kom şunun aleyhine olmak üzere hükm ünü icra edebi
lird i. Zorba hüküm darın rahat durm ası veya durm a
m ası, her zaman yalnız kendi şahsına bağlı olan b ir key
fiyet değildir. Kendini büyütmek, hatta  harekete 
geçmek ihtiyacı, bütün gayrim eşru kuvvetlere m ah
sus olan b ir  sevdir. Böylece İtalya, sonradan tedrici

» o  j  m  \ •
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olarak başka memleketlerde de kabul edilmiş bir hu
kuk sisteminin yerine kaim olan bir “ dış siyaset” in 
anayurdu olmuştur. Milletlerarası meselelerin tama- 
miyle objektif bir şekilde, gerek peşin hükümlerden 
kurtulmuş ve gerekse ahlâkî mülâhazalarla ilgisiz ola
rak mütalâa edimesi, Ttaya’da bazen zarif ve muhte
şem bir manzara teşkil edecek derecede bir kemâle 
ulaşmaktadır. Fakat bir bütün olarak dibsiz bir uçu
rum intibaını bırakmaktadır.

Bu entrikalar, bağlaşmalar, silâhlanmalar, rüşvet
le kandırmalar ve ihanetler hep bir araya getirilirse 
o zamanki İtalya’nın dış tarihini teşkil ederler. Husu
siyle Venedik, uzun zaman genel şikâyetlere konu ol- 

| muştur. Bu devletin İtalya’yı baştan başa feth ede- 
Jf ceğinden veya bütün devletleri tedricî olarak birer 

birer kendisine boyun eğmeye zorlayacak şekilde kuv
vetini genişleteceğinden endişe duyulmaktadır.1 Hal
buki yakından bakılacak olursa açıkça [anlaşılacaktır 
ki böyle, şikâyetler halktan değil, fakat hemen hepsi 
hükümdar ve hükümet çevrelerinden yükselmektedir. 
Bu çevrelere ise, mülayim idaresi sayesinde Venedik’
in genel itimadı kazanmış bulunmasına karşılık2, ken

1 Yine aynı şekilde çok daha sonra Varchi, Stor, fio- 
ren t. I, 57.

2 G erçi Galeazzo Maria Sforza 1476 da Venedik elçi
s in i bunun  tam  tersini, yâni Venedik tebaasının, Venedik'e 
k arş ı yapacağ ı savaşt^, kendisine satılmak teklifinde bulun
d u k ların ı söy lem iştir; ancak bu gülünç bir övünmeden başka 
b ir  şey d e ğ ild ir; ka rş . Malipiero, Annali Veneti, Archiv. Stor. 
VII, I. p. 216 vd. Her vesileyle şehirler ve bölgeler kendi 
is tek le ri ile V en ed ik 'e  boyun eğmektedirler: şüphesiz bunlaıin



di tlebeaları arasıda derin b ir nefret beslenmektedir. 
Boyun eğdirm iş olduğu şehirlerin kendisine diş gıcır
dattığı Floransa dahi, Venedik’in karşısında, ticaret 
kıskançlığı ve Venedik’in  Romagna’da ilerleyişi b i r  
tarafa bırakılsa bile, kendini güç b ir durum da görü
yordu. Bu sonunda Cambray Bağlaşması (Sayfa 97). 
bütün İtalya’nın birleşik kuvvetleri p ile desteklemesi 
gereken b ir  devletini gerçekten zayıf düşürmeğe m u
vaffak oldu.

Ancak öteki devletler de birb irlerine karşı, kötü 
ruhlarının emrettiği şekilde en fena niyetler besle
mekte ve daima her çeşit silâhı kullanm ağa hazır bu
lunmaktadırlar. Lodovico Moro, Napoli’deki Aragon 
kıralları ve Papa IV. Sixtus —  küçük devletlerin ad
larını sıralamak işin i b ir  ta ra fa  bırakalım  —, bütün 
İtalya’yı daimi ve son derece tehlikeli b ir  durum  için
de tutuyorlardı. Bu korkunç oyun sadece İtalya’nın 
sınırları içinde kalsa yine de iyi id i. Fakat; işin  m a
hiyeti icabı olarak yabancıların  m üdahele ve yardım 
ları aranıyor, başlıca Fransız’larla  T ürk ’lere başvuru
luyordu.

Her şeyden önce geniş halk  kitleleri F ransa’ya 
sempati besliyorlardı. Tüyler ü rpertic i b ir  basitlikle 
Floransa, eski Guelf’lerin F ransa’ya duydukları sev
giye hiçbir zaman ara verm em işti3. Gerçekten de

çoğu, tiran ’la r  elinden kurtulanlardır. Halbuki Floransa, 
Guicciardini’n in  işaret etmiş olduğu gibi (Ricordi N. 29), 
hürriyete alışkın komşu cumhuriyetleri zorla hükmü altında 
tu tm ak zorunda idi.

3 Bunun belki de en kuvvetli ifadesi, 1452 tarih inde
VII. Charles’a gönderilen b ir elçiye verilen talim atta  görül
mektedir: Fabroni, Coşmuş, Adnot. 107.
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VIII. Charles Alp dağlarının güneyine geldiği zaman 
bütün İtalya, bizzat kendisini ve yanmdakilerini hay
retlerde bırakacak derecede çoşkun gösterilerle Fran
sız kiralını karşılam ıştı4. İtalyanların muhayyilesinde 
(b ir misâl olarak Savonarola hatırlansın) büyük, 
akıllı ve âdil b ir kurtarıcı ve hüküm darın hayali, ül
kü olarak hâlâ yaşamakta ildi. Ancak bu, Dante’nin 
düşünmüş olduğu gibi artık  im parator değil, fakat 
Capet hanedanından b ir Fransa kıralı oluyordu. 
Fransa kiralının geri çekilmesi ile bu üm it genel ola
rak kırılmıştı. Bununla beraber büsbütün de sön- 
miyerek daha uzun zaman devam etti, tâ  ki V III. 
Charles, X II. Louis Ve I. François’nın İtalya ile olan 
gerçek münasebetlerini tamamiyle yanlış kavradıkları 
ve son derece önemsiz âm illerin tesiri ile hareket ettik
leri anlaşılıncaya kadar. Italyan hüküm darları, halktan 
büsbütün başka b ir  şekilde Fransa’dan faydalanmak 
yolunu tutuyorlardı. F ransa ile Ingiltere arasındaki 
harplerin sona erdiği, X I. Louis’nin siyasî ağını her 
yıana yaym ağa başladığı, B urgundia Dukası Charles’- 
ın m aceralı p lânlar içinde yüzdüğü zaman, İtalyan 
hüküm etleri her bakım dan bunları destekliyorlardı. 
Fransız müdahelesi, Napoli ve Milano üzerinde hak 
iddia etmeksizin de, meselâ Cenova ve Piemonte’de 
çoktan beri görüldüğü şekilde, e r  geç gelmek zorunda 
idi. Venedik’liler daha 1462 de Fransız müdahelesi-

4 Comines, VIII. Charles, chap. 10: Fransızlar, sanki 
azizlermiş gibi (comme saints) sayılıyorlardı. —  Karş. chap. 
17. —  Chron. Venetum: M urat. XXIV, Col. 5, 10, 14, 15. 
Matarazzo, Cro. di Perugia, Archiv. stor. XVI, II , p. 23. 
Sayısız denecek kadar çok olan başka kayıtlardan burada 
hiç bahs etmiyelim.
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ni bekliyorlardı.5. Anlaşıldığına göre hem XI. Louis 
ile ve hem de Burgundia Dukası Charles ile bağlaşık 
bulunan Milano Dukası Galeazzo Maria’mn, Burgun
dia (harbi sırasında her iki tarafın da kendisine sal
dıracağından ne büyük korkular geçirdiği, muhabere
lerinde6 görülmektedir. İtalya’nın- başlıca dört bü
yük devleti arasında Lorenzo Magnifico’nm anladığı 
mânada bir muvazene sistemi kurmak plânı, aydın 
ve iyimser bir zihniyetin sadece bir postulatından iba
retti; bu ise, gerek caniyâne b ir tecrübî siyasetin, 
gerekse Floransa’da Guelf taraftarlığı hurafesinin üs
tünde kalan ve işlerin en iyi b ir sonuca varacağı 
ümidi ile beslenen b ir zihniyetti. Napoli Kıralı Fer
rante ve Papa IV. Sixtus’a karşı savaşa girişen Lo
renzo Magnifico’ya Fransa Kıralı X I. Louis, askerî 
yardım teklif ettiği zaman şöyle cevap aldı: “Kendi 
menfaatimi bütün İtalya’yı tehlikeye atmanın üstün
de tutacak durum da henüz değilim. Allah vere de 
kuvvetlerini bu memlekette denemek düşüncesi hiçbir 
zaman Fransa kıralJarmın akima gelmiye! Eğer iş 
bu raddeye gelirse İtalya kaybolmuştur”7. Buna mu
kabil İtalya’nın diğer hüküm darları için Fransa kı
ralı, sırasına göre ya korku konusu veya korku va
sıtası olmaktadır. Herhangi b ir güç durum  karşısın
da bu hükümdarlar, daha kolay b ir çıkar yol bula

5 Pii II. Commentarii, X, p. 402.
6 Gingins, Depeches des ambassadeurs mılanais ete. I 7 

p . 26, 153, 270, 283, 285, 327, 331. 345, 359. II, p. 29, 37, 
101, 217i, 306. Bir defasında Charles, Milano’yu genç Loiıis 
d’Orleanes’a vereceğinden bahs ediyordu.

7 Nicolö Valori, Vita di Lorenzo.
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mayınca, düşmanlarını Fransız kiralını imdada çağır
makla tehdid etmektedirler. Papalar, kendileri hiçbir 
surette tehlikeye düşmeksizin Fransa’dan faydalanabi
leceklerine tamamiyle inanm aktadırlar. V III. Inno- 
cent, sonradan b ir  Fransız ordusu ile fatih  olarak 
İtalya’ya dönmek üzere, som urtarak kuzeye çekilebi
leceği düşüncesindedir8.

Demek oluyor ki düşünen kimseler, V III. Char* 
les’in İtalya seferinden çok daha önce İtalya’nın  ya
bancılar tarafından  feth edileceğini görm üşlerdir9. 
V III. Charles yeniden Alpleri aşıp İtalya’ya girdiği 
zam an artık  b ir  m üdahele devrinin başladığı herkesçe 
gün gibi açıktı. Bundan böyle felâket felâket üstüne 
geliyordu. Başlıca ik i istilâcı devlet olan F ransa ile 
Ispanya’nın bu a rad a  m odem  büyük-devletler haline 
geldikleri, artık  üstünkörü b ir  b a it ile yetinemeyip 
İtalya’da nüfuz ve toprak kazanm ak için sonuna ka
dar savaşm ak zorunda bulundukları, ancak çok geç 
id râk  olunabildi. F ransa  ile Ispanya, merkezileşti
rilm iş Italyan devletlerine benzemeğe, hattâ  bun lan , 
şüphesiz ki çok daha  büyük ölçüde olmak üzere, tak- 
lid etmeğe başladılar. Toprak gasbı ve toprak m ü
badelesi emelleri b ir  m üddet son derece şiddetlendi.

8 Fabroni, Laurentius magnificus, Adnot. SOS vd.. — 
Bir yazısında aynen şöyle denilmektedir: flectere si nequem 
Superos, Acheronta movebo (Eğer gökteki tanrıları büke- 
mezsem, Akheron’u harekete geçireceğim). (Akheron, yeraltı 
dünyasmda akan bir nebrin adıdır). Bu söz, inşallah Türk- 
leri kasd etmemektedir (Viliari, Storia di Savonarola, II, p. 
48, Documenti).

® Misal olarak Jovian. Pontanus: Chron. Neticede hir  ̂
loşik bir devlet beklemektedir.
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Sonunda bilindiği gibi Ispanya ağır basarak tam bir 
zafer kazandı ve Katolik Reformunun kılıncı ve kal
kanı sıfatiyle uzun zaman papayı kendine bağlı tut
tu. • Filozofların melânkolik düşünüşleri, sadece, bar
barlan imdada çağırmış olanlardan hepsinin ne ka
dar acıklı b ir akıbete uğradıklannı isbat etmeğe inhi
sar ediyordu.

XV. asırda açıkdan açığa, hiçbir çekingenlik gös- 
terilmeksizin Türkler’le de işbirliği yapılıyordu. Siya
sî bir nüfuz vasıtası olarak böyle bir hareket, aynı 
çeşitten olan diğer hareketlerden farklı bir şey sayıl
mıyordu. “Batı Hıristiyanlığı birliği” inancı daha 
Haçlı Seferleri sırasında çok kere ciddi olarak sar
sılmış bulunuyordu. II. Friedrich, bu inançtan sıy
rılmış olsa gerektir. Ancak Yakm-Doğu milletlerinin 
yeniden batıya doğru akın etmeleri, Bizans’ın içinde 
bocaladığı tehlike ve nihayet çökmesi, genel olarak 
batı milletlerinde, aynı gayreti değilse bile, eski ruh 
haletini canlandırmıştı. Fakat İtalya bu hususta ge
nel olarak bir istisna teşkil ediyordu. Türk’ler kar
şısında duyulan korku ve gerçek tehlike ne kadar bü
yük olursa olsun, hatırı sayılır Italyan hükümetleri 
arasında bir tanesini bulmak hemen hemen mümkün 
değildir ki Fatih Sultan Mehmet ve bunun ardaları 
ile diğer Italyan devletlerine karşı anlaşmaktan çekin
miş bulunsun. Hakikatte Türk’lerle işbirliği yapma
mış olan devletler var idiyse bile, herbiri, diğerleri 
hakkında Türk’lerle anlaşacakları kanaatini besliyor
du. Çünkü Türk’lerle anlaşmak, Venedik’te sarnıçları 
zehirlemek üzere adamlar göndermekten (meselâ Ve
nedik’tiler Napoli tahtının mirasçısı Alfonso’yu böyle
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b ir  harekette  bulunm akla itham  ed iyorlard ı) daha  fe
n a  b ir  hareket değ ild i10- Sigism ondo M alatesta gibi 
b ir  caniden, T ürk leri İta lya’ya dâvet etm ekten daha 
iy i b ir  hareket beklenm iyordu11. F ak a t N apoli’deki 
A ragon h anedan ı hükü m d arla rı —  ki vaktiyle F a tih  
Sultan  M ehm et, sözde d iğ e r Ita lyan  hüküm etlerin in 12 

tah rik i ile, O tran to ’vıı b u n la rın  elinden alm ıştı —
II . S u ltan  B ayezid’i V enedik’e k a rş ı k ışk ırtıy o rla rd ı13. 
A ynı suç Lodovico M oro 'ya  d a  yüklenm ektedir. Dev
le t vak ’a  nüvesi şöyle yaz ıy o r: “ S av aşta  ö len lerin  kanla- 
le t v ak ’anüvesi şöyle y az ıy o r: “ S avaşta  ö len lerin  kanla- 
r ıy a  h a y k ıra ra k  o n dan  öc a lm asın ı d iliy o rla r” . H er 
şey in  h ab e r a lınd ığ ı V ened ik’te, M oro’n u n  kuzeni ve 
P esaro  h ü k ü m d arı G iovanni S forza’nm , M ilano’y a  se
y ah a t etm ekte o lan T ü rk  elç ilerin i b a r ın d ırm ış  oldu-

I
10 Comines, Charles VIII., chap. 7. — Savaşta Alfons*- 

un, bir konuşma. sırasında düşmanını yakalamağa nasıl te
şebbüs etmiş olduğunu, Nantiporto anlatmaktadır: Murat.
III, II, Col. 1073. O, Cesare Borgia’nm gerçek anlamda 
selefidir.

11 Pii II. Commentarii X, p. 492. —  Malatcsta’nm II. 
Sultan Mehmed’e göndermiş olduğu güzel bir mektup bak: 
Baluz, Miscell. III, 113; bu mektubunda Malatesta, Matteo 
Passo adında Verona’lı bir portre ressamını padişaha tavsiye 
etmekte ve harp sanatı hakkında bir kitap göndereceğini ha
ber vermektedir. Büyük bir ihtimalle bu mektup, 1463 tari
hinde kaleme alınmıştır. —  Milano hükümdarı Galeazzo 
Maria’nm 1467 de bir Venedik ajanına söylediği sözler, sırf 
boş laftan ibaret bir övünmedir. Karş Malipiero, Ann. Veneti, 
Archiv. stor. VII, I, p. 222. —  Boccalino hakkında bak s. 36.

12 Porzio, Congiusa de’ baroni, 1, I, p. 4. İşin içinde 
Lorenzo Magnifico’nun parmağı bulunduğuna inanmak güçtür.

13 Chron. Venetum: Murat. XXIV. Col. 14 ve 76.
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ğu da biliniyordu14. XV. yüzyıl papalarının en fazla 
saygıya değer olanları V. Nicolaus ile II. Pius, Türk- 
ler yüzünden duydukları derin üzüntüler içinde öl
müşlerdir. H atta II. Pius, şahsan sevk ve idare et
mek istediği b ir  Haçlı Seferinin hazırlıkları ile meş
gul bulunduğu b ir  sırada dünyaya gözlerini kapam ış
tır. Buna mukabil bu papaların  ardaları, bütün H ı
ristiyanlık âleminde aynı amaçla toplanan paraları 
kötüye kullanarak başka yerlere dağıttılar ve yine bu 
maksatla vücuda getirilen endüljansm , bunu şahsi ka
zançları için  ticaret spekülâsyonunda kullanmak su
retiyle, kutsallığını giderdiler15. V IIÎ. Innocent, Os- 
manlı Padişahı II . Bayezit’in  verdiği yıllık b ir para 
karşılığı olarak kendini kaçak Osmanlı şehzadesi Cem 
Sultan’m zindancıbaşısı m evkiine düşürmeğe muvafa
kat ediyor; II. AIexandr ise İstanbul’da Lodovico 
Moro’nun Türkleri Venedik’e karşı hücum a geçirmek 
yolunda sarf ettiği gayretleri (1498) destekliyor. Bu
nun üzerinededir ki Venedik, b ir  konsil toplamakla 
papayı tehdit ediyor16. Görülüyor ki F ransa K ıralı I. 
François ile K anunî Sultan Süleyman arasında yapı
lıp adı o kadar kötüye çıkarılan bağlaşma, kendi

14 Malipiero, p. 565. 568.
15 Trithem., Annales Hirsaug. 1490 yılı olaylarına dair, 

Tom II, p. 535 vd.

16 Malipiero, 1. c. p. 161. Karş. p. 152. — Cem Sul
tanın VIII. Charles’e teslimi, bak s. 145. Burcardus’da vesi
kalar susturulsa bile, Papa Alexandr ile II. Sultan Baye- 
zit arasında son derecede utandırıcı mahiyette bir muhabere 
cereyan. ettiği, Malipiero’daki bu son parçadan anla
şılmaktadır.
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nevinde yeni ve o vakte kadar işidilmemiş bir şey 
değildir.

Üstelik Türk hâkimiyeti altına girmeği pek oka- 
dar korkunç bir şey olarak saymıyan halk kitleleri 
de mevcuttu. Bunlar, sırf kendilerini ezen hükümetle
rini tehdid etmek için bu isteği ortaya atmış olabili- 
ler. Böyle davranmış olsalar dahi yine de bu arzu, 
bu fikrin yabancı olmadığına ve az çok benimsenmiş 
bulunduğuna bir delil teşkil eder. Daha 1480 tari
hinde Battista Mantovano açıktan açığa ifade ediyor 
ki Adriyatik denizi kıyılarında oturan ahalinin çoğu 
Türk hâkimiyetinin geleceğini sezmektedir ve husû
siyle Ancona’hlar bunu arzu etmektedirler17. Papa
X. Leo idaresi altında Ancona kendini çok fazla bas
kı altında hissettiği zaman, günün birinde b ir Raven- 
na murahhası, papanın temsilcisi Kardinal Giulio 
Medici’nin yüzüne şu sözleri söylemişti: “Monsignore, 
fahametli Venedik Cumhuriyeti, kilise ile b ir anlaş
mazlığa düşmemek içi a bizi istemiyor. Fakat Türk- 
Jer Ragusa’ya geldikleri takdirde biz onlara teslim 
olacağız” 18.

Daha o zaman İtalya, Ispanya tarafından boyun
duruk altına alınmağa başlamıştı. Bu durum karşı
sında duyulan teselli, acı da olsa, büsbütün sebepsiz 
değildi. Çünkü bu sayede îtalya, Türk hakimiyeti al
tına girip barbarlaştırılm a tehlikesinden korunmuş

17 Bapt. Mantuanus, De calamitatibus temponun, ikin
ci kitabın sonunda, deniz tanrıçası (Nereide) Doris’in Türk 
donanmasına şarkı’smda.

18 Tommaso Gar, Relazioni deüa corte di Roma, I, p. 55.
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o lu y o rd u 10. P a rça lan m ış  haliy le  İta lya , yaşad ığ ı h ak i
m iyet re jim le ri iç in d e  gelişm esine devam  ettiğ i tak 
d ird e , k en d iliğ in d en  böyle b i r  ak ibe te  düşm ekten  güç 
k u rtu la b ilird i (* ) ,

19Ranke, Geschichte der romanischen und germanischen 
Völker (Lâtin ve Germen kavim'lerinin tarihi). —  Türklerin 
garplılaşmış olacakları görüşünü ileri süren Michelet’in fik
ri beni ikna etmemektedir. —  İtalya’nın mukadderatı üzerin
de Ispanya’nın oynadığı bu role, belki de ilk defa olarak, 
Fedra Inglıirami’nin bir nutkunda işaret edilmiştir; bu nu
tuk, 1510 yılında Papa II. Julius’un önünde, Katolik Ferdi- 
nand’ın donanması tarafından Bugia’nın alınması münasebe
tiyle tertip edilen şenlikte söylenmiştir. Karş. AneGdota lit- 
terria II, p. 149.

* Müellif, “Barbarisierung durch die Türkenherrschaft” 
(Türk hakimiyeti vasıtasiyle barbarlaştırma) sözünü kulla
nırken çok insafsız ve genel olarak hıristiyanlarda mevcut olup 
bir türlii gerçeği tanımak istemiydi bir zihniyetle hareket 
etmektedir. Bu eseriyle b ir bakıma İtalya’daki reziletlerin 
ve barbarlıkların hikâyelerini veren ve bunlar içinde modem 
kültür ve insanlık için değerler bularak belirten Burckhardt, 
sırf yabancı ve başka b ir dinden olması yüzünden, Türk-ls- 
lâm kültüründe herhangi bir değer aramak lüzumunu bile 
duymamaktadır. Yalnız bir cepheden ele alsak bile herhalde 
Türk idaresi, sağladığı adalet ve refahla, değil yalnız İtal
ya’da, dünyanın birçok yerlerindeki idareye, hele zalim Is
panyol idaresine tercih edilirdi. Nitekim Italyanlarda bu zih
niyetin kuvvetle yer tuttuğunu bizzat kendisi söylemektedir. 
Hele Michelet’nin fikrini kabul etmiyerek Ranke’nin görüşü-- 
nü benimsemesi, bu büyük tarihçi ile aynı seviyede bulunan 
Burckhard’m da kendi dininden olmıyanlara karşı en az çok 
hissi düşünmekte olduğunu gösteriyor. Gerçi Ranke, dünya- 
mn en objektif büyük tarihçilerinden biri olmak şöhretini ta
şımaktadır. Fakat din bahsine gelince, aslında papas olarak 
yetişen Ranke’nin de zaafı görülmekte ve Hıristiyanlığın düşmanı



Bütün bunlardan sonra o zamanki Italyan dev
let sanatının övülmeğe değer tarafın ı söylemek icab 
ederse bu ancak: korku, tutku veya habislik gibi 
âmillerin tesiriyle daha önceden bulandırılmamış olan 
meselelerin peşin hükümlere bağlı olmaksızın objek
tif b ir şekilde ele alınarak m ütalâa edilnUesi keyfiye
tinden ibarettir. Burada, kuzey Avrupa memleketlerin
deki anlam da sunî olarak vücuda getirilmiş haklariy- 
le b ir feodal sistem mevcut değildir; sadece kuvvet 
hüküm sürm ektedir. Kuvveti elinde bulunduran kim 
ise genel olarak hem teoride hem de f i’liyâtta her şeye 
malik olan da odur. Burada, hüküm darın zihninde^ 
bütün garip neticeleri ile ortaçağ anlam ında b ir şeref 
yeri tutacak olan b ir m aiyet zâdegânı yoktur; fakat 
hüküm darlarla m üşavirleri, ancak işlerin durum una 

' vte ulaşılmak istenen am aca göre hareket etmek ge
rektiği düşüncesinde m üttefiktirler. Hizmetlerinden 
faydalanılan adam lara karşı, nereden gelirlerse gel
sinler, bağlaşıklara karşı, herhangi b ir  kimseyi kor
kutabilecek b ir  kast gururu  beslenmemektedir. Men
şeleri ne olursa olsun Condottiere’ler sınıfı da, gerçek 
kuvvetin ne çeşit ellerde bulunduğunu açıkça göster
m ektedir. En nihayet, aydın despotlerin elinde bulu
nan hüküm etler, hem kendi memleketlerini ve hem de 
komşu m em leketleri, kuzey A vrupa’da yaşayan çağ
daşlan  ile kıyas kabul etmiyecek derecede iyi tan ı
m aktadırlar ve dost ile düşm anın gerek ekonomik,

olarak gördüğü Türklere karşı objektifliğini muhafaza ede
memektedir. Sözü edilen “teselli” masalı, bir istilayı haklı 
göstermek için mûtad olarak kullanılagelen bir propaganda 
vasıtasından başka bir şey olmasa gerektir.

r .  BÖLÜM. SANAT ESERİ OLARAK DEVLET j m
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gerekse mânevi güçlerini inceden inceye hesapla
maktadırlar. Bunlar, çok büyük aldanmalara rağmen 
doğuştan istatistikçidirler.

Böyle insanlarla müzakerelere girişmek müm
kündü. Onlan ikna etmek, yani gerçek sebepler kar
şısında fikirlerini değiştirmeğe sevk etmek kabildi. 
Nitekim Napoli Kralı Büyük Alfonso 1434 tarihinde 
Filippo M aria Visconti’nin eline esir düştüğü za
man, Napoli üzerinde kendi hanedanı yerine kurula
cak bir Anjou’lar hâkimiyetinin İtalya’yı Fran
sa hâkimiyetine sokmak neticesini vereceği hak
kında Visconti’yi ikna etmeğe muvaffak oldu. 
Gerçekten de Filippo M aria Visconti, herhangi 
bir kurtuluş fidyesi almaksızın onu serbest bırakmış 
ve onunla b ir bağlaşma imzalamıştır.20. Kuzey mem
leketleri hükümdarlarından herhangi birinin bu şe
kilde hareket etmesi ihtimali çok uzaktır; muhakkak 
ki, Visconti mizacında olmayan b ir hükümdarın böy
le davranması ihtimali hiç yoktur. Gerçek sebeple
rin nekadar kuvvetle müessir olduğunu isbat eden b ir 
olay da Lorenzo Magnifico’nm, sadakattan ayrılmış 
olan Ferrante’ye, Napoli’de, bütün Floransa’lıları hay
retler içinde bırakacak b ir tarzda yaptığı meşhur zi
yarettir. Ferrante öyle b ir adamdı ki, misafirini mu
hakkak surette esir olarak yanında alıkoymak teşeb
büsünde bulunacaktı ve böyle b ir harekette asla mah
zur görmezdi21. Çünki, tıpkıl468 de Cessur Charles’in

20 U. a. Corio. fol. 333. Karş. Sforza’ya karşı takınılan 
tavır: fol. 329.

21 Nic. Valori, Vita di Lorenzo. — Paul. Jovius, Vita 
Leonis X., L. I; sonuncusu, coşkun bir ifade ile yazılmış ol
makla beraber, iyi kaynaklara dayanmaktadır.
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XI. Louis’ye Peronne’de yaptığı muamele gibi, bir- 
kere tevkif edilen satvetli bir hükümdarı, ondan bir
kaç imza koparmadan ve ona birçok hakaretler yap
madan tekrar canlı olarak serbest bırakmak, İtalyan’ 
larca delilik sayılan b ir hakaretti22. Böylece Lorenzo’ 
nun ya hiç geri dönmiyeceği, yahut ta büyük bir şöh
ret içinde döneceği bekleniyordu. Bu zamanda husu
siyle Venedik elçileri tarafından b ir siyasî ikna sanatı 
kullanılmıştır. Alp’lerin kuzeyindeki memleketlerde 
ilk defa olarak İtalyan’lar vasıtasiyle bu sanat hakkın
da b ir fikir edinilmiştir ve resmikabul nutuklarına

•>

göre hüküm vermek doğru değildir. Zira bu nutuk
lar hümanist okul belagatı icaplarındandır. Diploma
tik münasebetlerde de, başka cihetlerden çok gelişmiş- 
olan teşrifat ve törenlere rağmen, kalabalıklar ve saf
lıklar eksik değildir23. Machiavelli gibi b ir adam bile 
“Legazioni” adlı eserinde hemen hemen masumca de
nebilecek b ir ifade kullanmaktadır. Noksan malûmat 
verilmiş, zaif talimatla teçhiz edilmiş ve ikinci dere
cede b ir  delege olarak Mashiavelli, serbest ve 
genişliğine müşahede dehasını, raporlarında da 
pitoresk tasvir hevesini hiçbir zaman kaybetmemekte
dir. “ İtalya, siyasî tâldmadar”  (instruzioni) ve “siyasî 
raporlar” (relazioni) memleketidir ve sonraları da 
böyle kalmıştır. Muhakkak ki başka devletlerde de

22 H er nekadar Comines, gerek bu ve gerekse yüzlerce 
başka, vesilelerle herhangi bir Italyan, gibi objektiv ve müşahe
deler yapmakta ye hüküm yürütmekte ise de, onun İtalyan 
muhiti ile, bilhassa Angelo Catto ile temaslarını göz önünde 
bulundurmak icabeder.

23 Karş. meselâ Malipiero, p. 216, 221, 237, 478 ve ilaah..
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birçok siyasî m aharetler bu lunuyordu; fakat bunlar 
hakkında bu k ad a r eski zam anlardan kalm a ve böyle 
çok say ıda belgeler ancak İtalya’da m evcuttur. Napoli 
K ıra lı F erran te’n in  son günlerinden kalan 17 Ocak 
1494 ta rih li ve P ontano ta ra fından  kalem e alınm ış 
olup P ap a  V I. A lex an d riıı hüküm etine gönderilen bü 
yük b ir  resm î vesika, bu çeşit devlet yazıları hakkın
da bize m ükem m el b ir  f ik ir  verm ektedir. Bu, Ponta- 
no’nun  elinden çıkm ış b irçok  resm î yazılar arasından 
ancak tesadüfi o larak  öğrenebildiğim iz b ir  tanesinden 
ib a re ttir23 a. K im  b ilir, sona erm ekte olan XV. yüz
yıl ile  başlam akta olatı X V I. yüzyıldan kalm a buna 
benzer önem ve canlılık ta  henüz tanım adığım ız daha 
ne k ad ar vesika m evcuttur. D aha sonraki zam anlardan 
kalan ve ayni m ahiyette olan belgelerin h iç sözünü 
etmiyelim.

İnsanın  ferd  ve m illet o larak  incelem esini iler
de ay rı b ir  bölüm de ele alacağız. Biz bunu , vaktiyle, 
Italyan’lardak i du rum un  incelenm esi işi ile el ele yü
rütm üştük.

Bu bölüm de h a rb in  de  ne surette  b ir  sanat ese
r i m ahiyetini a ld ığ ına kısaca işa re t edilecektir*. Batı 
ortaçağında ferd  olarak  askerin  yetiştirilm esi, hâkim  
olan m üdafaa ve taa rru z  sistemi iç inde m ütekâm il b ir

23 a Villan, Storia di G. Savonarola, col. II, p. XYIII, 
D ocu m en t i. Burada daha başka siyasi mektuplar da vardır. 
XV. yüzyıl sonlanndan kalan başka vesikalar: Baluzius, Mis- 
cellanea, ed. Mansi vol. I.

* Bu konu, sonradan Max Jaehns tarafından etraflı ola
rak işlenmiştir: Kriegskunst als Kunst (Sanat olarak harp 
sanatı). Leipzig, 1874.
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dereceye erişmişti. Şüphesiz ki her zaman için de 
tahkimat ve kuşatma sanatlarında dahiyane kâşifler 
vardı. Yalnız stratejide ve taktikte gelişme, askerlik 
hizmetinin m addi ve süre bakım ından çeşitli kayıtlar 
dolayısiyle ve b ir de zadeganın ihtirası yüzünden b ir 
takım engellere uğram ıştır. Bu zadegân, meselâ düş
man karşısında derece üstünlüğü için birbiriyle kav
gaya tu tuşurdu ; sırf şam atacılığı yüzünden Crecy ve 
M ontaperti gibi en önemli meydan muharebelerinin 
kayb edilmesine sebep olmuştu. Buna mukabil İtalya, 
tam am iyle farklı b ir  düzene ihtiyaç gösteren ücretli 
asker sistemini kabul etmiş ilk memlekettir. Aynı za
m anda ateşli silâhların  erkenden geliştirilmesi, kendi 
payına harb in  dem okratlaştırılm asına yardım  etmiş
tir . Bu dem okratlaştırm a, yalnız en müstahkem kale
lerin bile bom bardım anlara m ukavemet edememesi 
yüzünden değil, fakat aynı zam anda zadegân sınıfı 
dışında halk arasından  seçilip alm an m ühendis, top 
döken usta ve topçuların  m aharetlerin in  şim di harpte 
ön safa geçmesi yüzünden olm uştur. Burada, küçük 
ve çok mükemmel b ir  surette yetiştirilm iş Italyan 
ücretli o rdu ların ın  ruhunu  teşkil eden ferd î değerin, 
uzaktan tesir yapan tah rip  silâhları ile düşmesi, tees
sürle karşılanm ıyor değildi. H attâ, hiç olmazsa kısa 
b ir  zam an önce A lm anya’da icat edilm iş24 olan tü 
feğin İta lya’ya sokulm asına karşı mukavemet eden tek 
tük Condottiere’ler de vardı. Böylece Paolo V ite îlr5,

24 Pii II. Commentarii L. IV, p. 190, 1495 senesine dair.
25 PauL Jovius Elogia. Kitaplığında, basılmış bir kitap 

bulundurmaktan “utanacağını” söyliyen Urbino hükümdarı 
Federigo hatırlatılıyor. Kauş. Vespas. Fiorent.
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esir düşen düşman öilâhen/dıazlsaırı (schioppeUeriy nin 
gözlerini oydurmuş ve ellerini kestirmiştir. Buna 
karşılık Vitelli, topu meşru sayıyor ve kendisi de kul
lanıyordu. Bütün bunlarla beraber genel olarak İtal
yan’lar yeni keşifleri kabul ediyor ve bunlardan el
lerinden geldiği kadar faydalanıyorlardı, öyle ki gerek 
taarruz silâhlarında ve gerekse tahkimat inşasında 
tekmil Avrupa’nın üstadları oluyorlardı. Umbrio’da 
Federigo ve Ferrara’da Alfonso gibi hükümdarlar, bu 
alanda o derece ihtisas sahibi olmuşlardı ki, I. Maxi- 
milian’m bu husustaki bilgisi bile onlarınki yanında 
sathi kalmaktadır. Her memleketten daha önce olmak 
üzere İtalya’da harp işlerini b ir bütün olarak muka
yeseli b ir şekilde mütalâa eden b ir ilim ve sanat 
mevcuttur. Harbi, Condottiere’lerin sık sık parti de
ğiştirmelerine ve tamamiyle pratik  amaçlara göre ha
reket etmelerine uyar şekilde, dürüst olarak sevk ve 
idare etmekten duyulan b itaraf sevince ilk defa bu 
memlekette rastlanmaktadır. 1451 ve 1452 tarihlerin
deki Milano-Venedik harbinde Francesco Sforza ile 
Jacopo Piccinino karşı karşıya savaşırlarken edip 
Porceilio, Napoli K ıralı Alionso’mım emri ile !bir re- 
lazione26 yazmak üzere Jacopo Piccinino’nun genel 
karargâhını takip ediyordu. Bu rapor, tamamiyle te
miz olmamakla beraber akıcı b ir Lâtince ile ve o za
manki hümanistlerin ağdalı dil zihniyetine uygun b ir 
üslûpta yazılmış, heyet-i umumiyesi ile Caesar’ın  Com - 
m entaries örneğine göre içine nutuklar, b ir takım ga
ribeler ve buna benzer şeyler serpiştirilmiştir. Yüz

26 Porcellii commentaria Jac. Piccinini: Murat. XX
1453 harbi hakkmdaki zeyl için bk. aynı eser. XXV.
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yıldan beri Scipio Africanus maior ile Hannibal’dan 
hangisinin daha büyıik bir insan olduğu27 meselesi 
üzerinde ciddî tartışmaların devam etmesi dolayısiy- 
le bütün eser boyunca Piccinino, Scipio olarak ve 
Sforza ad Hannibal adı ille geçmektedir. Milano or
dusu hakkında da objektif rapor verilmek gerekiyordu. 
Sofist, Sforza tarafından kabul -edilmek için müracaatta 
bulundu; insan safları arasından geçirilerek dukanın 
huzuruna götürüldü; her şeyi son derece övdü ve ora
da gördüklerini gelecek nesillere intikal ettireceğini 
vaadetti28. Bundan başka İtalyan edebiyatı harp ve 
harp hilejerif tasvirleri! bakımından da zengindir. 
Bunlar genel olarak aydın kimseler için olduğu kadar 
uzmanlar için de yazılmış eserlerdir. Buna mukabil 
kuzey Avrupa memleketlerinde aynı konuya dair ka
leme alınmış olan yazılar, meselâ Diebold Schelling’in 
B urgund  H arb i adlı eseri, edebî şekilden mahrumdur 
ve bunda kupkuru kronik üslûbuna sadık kalınmış 
bulunulmaktadır. H arp işleri bahsinde ortaya çık
mış am atörlerin en büyüğü29 olan Machiavelli, A rte  
deUa guerra  adlı k itabını o zaman kaleme almıştır. 
Fakat savaşçının ferden sübjektif olarak yetişmesi 
keyfiyeti, b ir  veya birkaç çiftin alenî merasimle karşı 
karşıya geçerek döğüşmesinde en gelişmiş ifadesini 
bulm uştur; bu ise meşhur Barletta karşılaşmasından

27 Porcellio, Scipio Africanus maior’u kasd ettiği halde 
yanılarak Scipio “Aemilianu?” demektedir.

28 Siznonetta, Hist. Fr. Sfortiae: Murat. XXI, Col. 630.
29 Bu sıfatla mutalea ediliyor. Karş. Bandeîîo, Parte I, 

Nov. 40.
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(1503) çok kere  d ah a  önce vaki o lm uştur30. Böyle 
b ir  karşılaşm ad a  galip  gelen m uhakkak  surette  şa ir  ve 
hüm anistle r ta ra f ın d a n  ö v ü lü rd ü ; halbuk i kuzey Av
ru p a  m em leketlerinde bu yoktu . Bu cenglerin  sonu
cunu  tây in  eden  kuvvet a r tık  T an rı irad esi değ ild i; 
zafer tam am iy le  şahsî kuvvet ve ik tid a ra  m al ed ili
y o rd u ; sey irc ilerde  de tu tu şu lan  heyecanlı b ir  bahsin  
sonucu, ay n ı zam an d a  o rd u  veya m illet şe re fin in  b ir  
tebcili o la rak  g ö rü n ü y o rd u .

A ş ik â rd ır  k i h a rp  iş le rin in  böyle tam am iy le  ra s
yonel b i r  şekilde ele a lın m ası, belli ş a r tla r  a ltında , 
siyasî garez in  te s ir i o lm ad an  da , m eselâ s ırf  b i r  yağ 
m a v aad i do lay ısiy le , en  k o rk u n ç  h arek e tle re  yol 
aç ıyo rdu . 1447 ta r ih in d e  S fo rza , a sk e rle rin e  P iacenza  
şeh rin i k ırk  gün  m ü d d etle  y ak ıp  y ık m ak  m üsadesin i 
verm ek  zo ru n d a  b ıra k ılm ış tı. B u n d an  so n ra  şeh ir  u- 
zun  zam an  bom boş ka lm ış ve n ih a y e t zo rla  yen iden  
ah a li y e rle ş tirm ek  m e c b u riy e tin d e  k a lın m ış tır31. A n
cak  b u  ve b u n a  b en zer o lay la r, so n ra d a n  y ab a n c ı o r 

30 Karş. meselâ: De obsidione Tiphernatium: Rer. ita- 
licar. scriptores ex codd. fiorent., cilt II, Çol. 690. 1447 yılma ait 
çok karakteristik bir olay. —  Mareşal Boucicault ile Galeaz- 
zo Gonzaga’nm 1406 tarihinde Cagnola yakınlarında ye- 
kâyek dövüşmeleri: Archiv. Stor. III, p. -25. —  Papa IV. 
Sixtus’un, muhafız kıtasındaki adamların düellolarını ne ka
dar takdir ettiği, Infessura’da anlatılmaktadır. Düelloyu yasak 
eden buyruklar, bu papanın ardaları tarafından çıkarılmıştır. 
Sept. Decretal. V. Tit. 17.

31 Daha etraflı bilgi için bak: Archiv. stor., Append. 
Tom, V, ve Baluz. Miscel. 1. III, p. 158 de mevcut bir maktup, 
Sforza’nm ücretli askerlerinin dünyada en korkunç yağmacı
lar olduklarını göstermektedir.



duların  İtalya’ya getirdikleri felâketlerin yarilpda pek 
Kafif kalm aktadır. Hususiyle lspanyollar’da, belki b a
tı milletleri kanm a karışm ış yabancı b ir  unsur, belki 
de engizisori zulüm leri sahnelerine alışmış bulunm a
ları keyfiyeti, yarad ılışların ın  şeytanî b ir  tarafın ı h a
rekete geçirm iştir. P rato , Roma vesaire gibi yerlerde 
yaptık ları korkunç zulümleri ile İspanyolları tan ıd ık
tan  sonra, Katolik F erd inand  ve V. K ari (Ş arlken)a 
yüksek anlam da ilgi göstermek çok güçtür. B unlar 
asker gü rûh ların ın  huyların ı gayet iyi bildikleri halde 
onları başıboş b ırakm ışlard ır. Bu hükümdarların ev
rak  dairelerinde yığılı bulunan ve günden güne mey
dana çıkarılan  vesikalar, ta rih  bilgisi için daima en 
önemli kaynak lar o larak  kalacaktır. F akat bu  gibi 
hüküm darların  yazılarında hiç kim se verimli b ir  siya
sî f ik ir  a rtık  aram ıyacak tır.

I. BÖLÜM. SANAT ESERİ OLARAK DEVLET y jg

Tam am iyle istisnaî m ahiyette b ir  varlık  olarak 
P apalık  ve K ilise Devleti ile 1 şim diye k ad a r İta lya  
devletlerinin karak terle rin i tesb it ederken ancak f ı r 
sat düştükçe m eşgul olduk. İta lyan  devletlerini b ilhas
sa enteresan  k ılan  cihet, yan i kuvvet a raç ların ın  
bilinçli b ir  şekilde artırılm ası ve teksif edilm esi, K ili
se D evletinde çok az rastlad ığ ım ız b ir  keyfiyettir. Bu
ra d a  ru h a n î kuvvet cism anî kuvvetin  geliştirilm esin-

1 Bu hususta okuyucularımıza bir daha tekrarlamamak 
üzere şu eserleri tavsiye edeceğiz: Ranke, Die Römischen
Paepste (Roma Papaları tarihi), cilt I; Sugenheim, Ge- 
schichte der Entstehung und Ausbildung des Kirchenstaates 
(Kilise Devletinin meydana gelişi ve geliştirilmesi tarihi).

10



146 İTALYA’DA RÖNESANS KÜLTÜRÜ

deki eksiklikleri «daima örtm ekte ve bunların  telâfisine 
yard ım  etm aktedir. İşte böyle b ir bünyeye sahip bu
lunan b ir  devlet, X IV . yüzyıl boyunca ve XV. asrın  baş
la rında  ne k ad a r çok tehlikelere göğüs germek zorunda 
kalm ıştır! P apalık  esir edilerek güney F ransa’ya 
götürüldüğü zam an başta  her şey altüst olmuştu. 
F akat A vignon, paraya , askere, büyük b ir devlet ve 
savaş adam ına sah ip  bu lunuyordu . B u' adam , Kilise 
D evletine yeniden tem am iyle boyun eğdiren Ispan- 
v a’lı A lbornoz id i. Ü stelik de Şizma* çık tığ ı zam an 
P apalık  Devleti için  n iha î o larak  büsbü tün  yok olm ak 
tehlikesi çok daha  büyüktü . G erçekten de o vakit ne 
Romo’daki p ap a  ve ne de A vignon’daki papa, yeni 
baştan  kaybedilen  devleti ele geçirebilm ek için  yeter 
derecede zengin değildi. F ak a t kilise b irliğ in in  k u ru l
m asından  sonra P a p a  V. M artin  zam an ında buna 
m uvaffak olundu. IV . E ugen dev rinde  ayn ı teh like 
yeniden o rtay a  çıktımı vak it bunu  d a  b a şa rı ile a tla t
m ak m üm kün oldu. A ncak, K ilise D evleti İta ly a’daki 
ülkeler a rasm d a  tam am iy le başka  ve b u n la ra  hiç ben 
zemeyen b ir  bünyeye sah ip ti ve. da im a d a  böyle kal
m ıştır. R om a’d a  ve R om a çevresinde Colonna, Savel- 
li, O rsini, A ngu illara  ve ilah ... g ib i büyük  zadegân 
aileleri, P ap a lığ a  k a rş ı koyuyo rlard ı. U m b ria ’da, sı
n ır  boy larında  ve R om agna’d a  şim di a r t ık ,ş e h ir  cum-

* Şizma: Yunanca ayrılma anlamına gelir. Burada bir 
kısım  katoliklerin seçilen papayı beğenen em el eri dolayısiyle
başka  b ir  papa seçerek katolik kilisesini bölmeleri kasd edil
m ekted ir. Tarihte Büyük Şizma diye anılan olay, 1378 ile 
1417 ta rih le ri arasında aynı zamanda hem Roma’da ve hem 
d e  A vignon’da ayrı ayrı iki papanın hüküm sürmeleridir.
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hüviyetleri hemen hemen hiç kalmamıştı. Esasen 
Papalık, bu şehir cumhuriyetlerinin kendisine göster
dikleri bağlılık ve uysallığın kadrini lâyıkiyle bile
memiştir. Şehir cumhuriyetleri yerine şimdi küçüklü 
büyüklü olmak üzere birçok hüküm dar hanedanları 
türemişti. Bunların Papalığa itaatları ve b irer vasal 
olarak sadakadan  büyük b ir değer ifade etmiyordu. 
Ayrı ve kendi kuvvetlerine dayanarak tutunan hane
danlar olarak bunların kendilerine öz şahsî menfaat- 
ları vardı. Y ukarıda (sayfa 40 ve 61 de) bu hane
danların en önemlileri hakkında bu bakım dan bazı 
bilgiler vermiş bulunmaktayız.

Yine burada Kilise Devletini b ir bütün olarak 
ele alıp, üzerinde kısaca durm ak gerekiyor. XV. asrın 
ortalarından beri Papalık, Italyan siyasî zihniyetinin 
ayrı ayrı yönlerden bu devleti de hükmü altına al
mağa ve peşinden sürüklemeğe kalkışmadı ile, yeni 
ve dikkate değer buhran lar ve tehlikelerle karşı kar
şıya kalm ıştır. Bu tehlikelerin ancak pek az b ir  kısmı 
d ışarıdan ve halktan gelmektedir. Asıl büyük teh
likelerin kaynağı, doğrudan doğruya papaların  şah
sî m izaçlarında bulunm aktadır.

Alp’lerin  ötesinde kalan memleketleri şim dilik 
b if  ta ra fa  bırakalım . Papalık  İtalya’da öldürülm e teh
didi karşısında kaldığı takdirde ne X I. Louis idare
sindeki F ransa’dan, ne ik i Gül H arbi başlangıcında 
Ingiltere’den, ne yine tam am iyle parçalanm ış b ir  du
rum da bulunan Ispanya’dan ve ne Basel Konsil’imde*

* Basel Konsili: 1431-1449 de Basel şehrinde toplan
tıla r  yapan büyük ruhani meclis. Bu mecliste kilise İslâhatı 
meseleleri görüşülm üştür.
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aldatılm ış olan G erm anya İm paratorluğundan en 
ufak b ir  yard ım  görebilird i. Aslında da bu devletler 
yardım  yapacak ik tidarda değillerdi. İtalya’da ise tah 
sil görm üş ve hattâ  görm em iş insan lar arasında bazi 
kim seler vard ı ki bunlar, papalığ ın  kendi memleket
lerine a it b ir  müessese olduğu kanaatin i besliyorlar 
ve bunu b ir  çeşit m illî g u ru r vesilesi yapıyorlard ı. 
Böyle olm asında ve böyle devam etm esinde birçok 
kim selerin belli b ir  takım  m enfaatları vard ı. Çok b ü 
yük b ir  halk  kitlesi de papan ın  dua  ve takdis kud re 
tin e 2 inan ıyordu . B unlar a rasın d a  Vitellozzo V itelli 
gibi korkunç can iler de v ard ı. P ap an ın  oğlu ta ra fın 
dan  boğdurtu iu rken  bu adam , P ap a  V I. A lexander’m  
endüljansı iç in  ya lv arm ıştır3. A ncak, papaya bes-

2 P ap a  IV. Eugen’in tak d is le rin in  F lo ransa’da yap tığ ı 
tesir: V espasiano Fiorent. p. 18. — V. N icolaus’u n  ye tk i
lerinin azameti, bak: In fessu ra  (E ccard , II, Col. 1883 vd.) 
ve J. Manetti, Vita Nicolai V. (M ura t. III, II, Col. 923), 
— II. Pius’a biatler: Diario F erra re se  (M urat: X X IV , Gol. 
205) ve Pii IL  Comment., aynı k ü lliya t, b ilhassa IV., 201, 
204; XI, 562. Meslekten kaatil olanlar dah i papaya k a rş ı koym a
y a  cesaret edememektedirler. — T an tan ay a  düşkün  olan P ap a  
II. P a u l (Platina I. c. 321) ve ayağındaki şişlere  rağm en bü
yük paskalya ay in in i oturarak icra eden IV. Six tus, yüksek 
k ilise  h izm etlerine büyük bir önem verirlerdi (Jac . Volateran, 
d ia riu m ,: M urat. XXIII, Cok 131). Dikkate şayandır ki halk, 
takd isin  s ih irli kuvveti ile takdis edenin liyakatsizliğini bir
b irinden  ay ırırd ı. Papa 1481 de göğe çıkış takdisini vere
m ediği zam an, halk söyleniyor ve ona küfrediyordu (Aynı 
kü lliya t, Col. 133).

3 M acchiavelli, Ş e ritti m inori, p. 142, S m igag lia  fe lâ 
k e ti h ak k ın d ak i m eşhur m akalede. —  Şüphesiz k i  Ispanı- 
yollarla Fransız lar, Ita ly an  askerle rinden  daha  güçlü  id iler.



r. BÖLÜM. SANAT ESERİ OLARAK DEVLET

lenen bütün bu sevgiler, hep el ele verseler bile, mev
cu t kin ve kıskançlıktan faydalanm asını bilecek kabi
liyette ve gerçekten k a ra r  sahibi düşm anlar karşısın
d a  Papalığ ı ku rta rm ış  olam azdı.

iş te  d ışarıdan  gelebilecek yardım  üm idinin  bu 
k adar zaif bulunduğu s ıra la rd ad ır ki Papalık  Dev- 
le ti’n in  içinde en büyük tehlikeler baş gösterm iştir. 
Ş im di Papalık , Italyan  cism anî hüküm darlık ları zih
n iyeti iç inde  yaşıyor ve hareket ed iyo rdu ; sadece bu 
s ıfa tı ile bile P apalık  da cism anî devletler gibi k aran 
lık an lar yaşam asın ı öğrenm ek zorunda idi. Fakat 
bünyesindeki özellik dolayısiyle on lardan  büsbütün 
başka b ir  tak ım  renk ler arz ediyordu.

Rom a şehrinde  vukua gelen karışık lık la r k arşı
sında öteden beri fazla korkulm uyorm uş gibi b ir  tav ır 
tak ın ılıyo rdu . Z ira  b ilin iyo rdu  ki halk  ayaklanm aları 
ile kovulm uş bu lunan  p ap a la r tek ra r R om a’ya dön/' 
m üşlerd i ve R om â’lıla r  kend i m en faa tla rı icab ı ola
rak  P ap a lığ ın  bu şeh irde  bu lunm asın ı arzu  etmek 
morunda id ile r. A ncak o zam anın  R om a’&ı sadece sırf 
P a p a lığ a  k arşı yönetilm iş şiddetli b ir  a leyh tarlığ ı4 ge

K arş.P au l. Jov. Vita Leonis X. (L. II.), Ravenna m eydan 
m uharebesinden  önceki sahne; burada Ispanyol ordusu, sevinç 
göz yaşları dökmekte olan elçinin başına top lanarak , ser
best b ırak ılm asın ı istemiştir. Yine Milano’da F ransız lar hak 
k ın d a  verilen  malumat: Aynı eserde.

4 G erçek  b ir  p ap an ın , Isa ’n ın  fakirliği alâmetine malik 
bu lunm ası zorunda o lduğuna inanan Poli (Campagna’da) 
m üşrik le rinde , buna m ukab il sadece bir Valdenser öğretisin
den başka  b irşey  bu lunm asa gerek. Bunların Papa II. Paul 
zam an ın d a  nasıl tevk if ed ild ik le ri, Infessura (Eccard. II, 
Col. 1893) de ve P la tin a , p. 317 ve ilaah .. de anlatılmaktadır.
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liştirm iş olm akla kalm ıyordu, aynı zam anda en ciddi 
kom plolarda d ışarın ın  gizli parm ağı da kendini gös
teriyordu . Meselâ, Rom a şehrine çok büyük iyilik
ler yapm ış olan V. N icolaus gibi b ir  papaya karşı 
bile S tefano P o rca ri suikasdı te rtib  olunm uştu (1453). 
P o rca ri, P apalık  hâkim iyetin i büsbütün yıkm ak 
am acın ı güdüyordu ve çok sayıda kim seler onun bu 
tertib inden  h ab e rd a r id iler. Gerçi bun ların  ad ları ve
rilm em ekted ir5, faka t m uhakkak surette  b un ları Ita l
yan  hüküm etlerin in  içinde aram ak  lâzım dır. Y ine ay
nı p ap a  zam an ında id i ki Lorenzo V alla, K onstantin 
H ibenâm esi’n in  uydurm a b ir  vesikadan  ib a re t olduğu
nu gösteren m eşhur yazısın ı yayınlam ış* ve ru h an î 
K ilise D evletin in  vak it geçirilm eden cism anîleştirilm e- 
si tem ennisin i ilâve etm işti6.

5 L. B. Alberti, de P o rc a ria  co n ju ra tio n e : M urat. XXV, 
Col. 308 vd.. — Porcari’nin isted iğ i, om nem  . pontificam  
turbam funditus extinguere idi. M ü e llif  eserin in  sonunda 
şöyle diyor: Video sane, quc sten t loco res I ta lia e ; in te lligo , 
qui sint, quibus hic perturbata esse om nia conducat... O nları 
extrinsecos impulsores diye adlandırmakta ve yaptığı fenalık 
la r  hususunda Porcari’yi tâkip edecek  k im selerin  gelecekleri 
düşüncesini açıklamaktadır. Şüphesiz k i P o rc a r i’n in  hayalleri*, 
Cole Rienzi’nin rüyalarına benzemektedir.

* Konstantin Hibenâmesi (Donatio Constantini): İmpara
tor Büyük Konstantin'in sözde tanzim ettiği bir vesikadır. 
B unun la  Konstantin, Roma ile İtalyayı Papalığa temlik et
m ekted ir. A slında  bir papa tarafından tanzim edilmiş olan 
bu  vesikan ın  sahte o lduğu , tenkidi filoloji araştırmaları so
n u n d a  m eydana çıkmıştır.

6 U t P a p a  tantum vicarius Christi sit et non etiam 
Caesaris... Tunç P a p a  et dicetur et erit pater sanctus, pater* 
omnium, p a te r  ecclesiae, ete.. (Öyle ki Papa, yalnız İsa’nın



I. BÖLÜM. SANAT E SERÎ OLARAK DEVLET 4 5 4

Papa II. Pius’un 1459 da mücadele etmek zorun
da  kaldığı Catilina Çetesi mensupları da genel olarak 
papasların hâkimiyetini yıkmak amacını güttüklerini 
saklamıyorlardı. Bunların asil başı olan Tiburzio, bu a r
zunun aynı yıl içindeki b ir günde gerçekleşeceğini ken
disine kâhinlerin haber verdiklerini söylüyordu. Roma’- 
nın  birçok ileri gelenleri, Tarentum  Prensi ve Condotti- 
ere Jacopo Picci nino’nm  tertibinden (haberdar idiler ve 
onu teşvik ediyorlardı. Gerçekten de, zengin başpa- 
pasiann saraylarında (onlar hususiyle Aquileia k a r
dinalini göze kestirm işlerdi) ne kadar büyük servetler 
yığılmış bulunduğunu düşünürsek, hemen hemen hiç
b ir  korunm a tedbiri alınm am ış bulunan şehirde bu 
gibi teşebbüslerin daha sık sık ve daha başarılı ola
rak görülm ediğine hayret etmemiz lâzım gelir. Papa
II. P ius’un Roma dışında olmak şartiyle nerede olur
sa olsun oturm ayı tercih  etmesi sebepsiz değild ir: II. 
Paul 1468 tarih inde  aynı m ahiyette gerçek veya söz
de b ir  suikasttan dehşetli korkular geçirm iştir8. Gü
nün b irinde  Papalık  ya böyle b ir  baskına kurban 
gitm eğe m ahkûm du, yahut ta  him ayeleri ile eşkiya 
gürûh ların ın  çoğalm asına yol açan fitneci zadegânı 
zorla itaa t a ltına almak* m ecburiyetinde idi.

îşte  bu işi, korkunç P apa  IV. Sixtus kendine b ir 
vazife edinm iştir. Rom a ve çevresini, hususiyle Co- 
lonna ailesi ile başarılı m ücadelesinden sonra, nüfuzu

vekili olsun, fakat aynı zamanda Caesar’m vekili olmasın... 
O zam an P ap a  m ukaddes peder, herkesin babası, kilisenin 
babası ad ları ile an ılacak ve öyle de olacaktır).

7 P ii II. Com m entarii, IV , p. 208 vd.
3 P latina. V itae P apar., p. 318,
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altına alan ilk papa c-dur. Bu sayededir ki o, gerek 
Kilise Devleti içindeki işlerde ve gerekse İtalya siya
setinde böyle büyük b ir  cesaret ve azimle hareket 
edebilm iş, bü tün  ba tı dünyasın ın  şikâyetlerini ve 
Konsil toplam ak tehd itle rin i işitm ezlikten gelmiştir. 
B unun için  m uhtaç olduğu paray ı, b irdenb ire  sın ır
sız b ir  şekilde a rtan  ve kard ina llık tan  en ufak  tev
cih lere k ad a r bü tün  m akam lara  şam il olan ruhan î 
m em urluk ların  satılm ası yolu ile sağ lıyordu9. Sixtus’- 
un kendisi bile papalık  m evkiine gelebilm ek iç in  rü ş
vet verm ek zorunda kalm ıştı.

Bu kaıdar um um ileşen su iistim aller, ergeç, ku t
sal P apalık  m akam ın ın  m u k ad d era tın a  uğursuz te 
s irle r y ap ab ilird i. A ncak, böyle b ir  şey henüz çok 
uzak görünüyordu . F ak a t nepotizm a (p ap a  ak rab a 
la r ın ı h im aye ile  yüksek m akam lara  geçirm ek) daha  
şim diden  uğursuz te s irle rin i gösteriyor, bu re jim  y ü 
zünden P ap a lık  b ir  an d a  tem elinden  çökm ek tehlikesi 
k arşıs ında  bu lunuyo rdu . B ütün  ak ra b a la rı a rasında  
K ard ina l P ie tro  R iario , S ix tus’un  en büyük  ve hem en 
hem en istisnaî teveccühüne na il o lm uştu . P ie tro  R ia 
rio  öyle b ir  adam d ı k i çok kısa* b ir  zam anda kısm en 
işidilm em iş derecedeki lüksü , k ısm en dinsizliğ i ve si
yasî p lân la rı h ak k ın d a  do laşm ağa b aşlıyan  söylentiler 
dolayısiyle, b ü tün  İta ly an la rın  z ihn in i m eşgul etm eğe

9 Battista Mantovano, de calamitatibus temponun, L. III. 
A rap  günlük , Tyros’lu ergovan, HintTi fil dişi satar: venalia 
nobis tem pla, sacerdotes, altaria, sacra, coronae, ignes, thura, 
preces, coelum  est venale, Deusque. (Bizde mâbetler, rahip
le r, su n ak la r, âyinler, çelenkler, ateşler, günlükler, dualar, 
gök. h a ttâ  T an rı, satın alınabilir şeylerdir).
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başlam ıştı10. 1473 te M ilano Dukası Galeazzo M aria 
ile şöyle b ir anlaşm a yapm ıştı: D uka Lom bardia Kı
ralı olacak ve sonra P ietro  R iario’yı, Rom aya döndü
ğü zam an P apalık  tah tına  oturabilm ek için para  ve 
asker kuvveti ile destekleyecekti. A nlaşıldığığına göre 
S ixtus, kendi isteği ile m evkiini ona bırakm ış ola
c a k tı11. H er halde P apalık  tah tın ın  irs î b ir  hale ge
tirilm esi su retiy le  Kilise D evleti’n in  cism anîleştiril- 
mesi sonucunu elde etm ek am acın ı güden bu plân, 
P ie tro ’n ın  b ird en  b ire  ölüm ü ile  suya düşm üştür. I- 
k inci nepot (p ap an ın  ak rab ası) G irolam o R iario , cis- 
m anî m evkide kalm ış ve P ap a lığ a  dokunm am ıştır. F a 
k a t bu adam dan  itib a ren  nepotlar, büyük  hü k ü m d ar
lık la r ele geçirm ek u ğ ru n d a  sa rf e ttik leri faaliyetler 
neticesinde k arış ık lık la rı d ah a  d a  çoğaltarak  İta lya’
nın  ra h a tın ı k aç ırm ış la rd ır. E skiden p ap a la rın  N a
poli üzerindeki m etbûluk  h ak la rın ı ak rab a la rı lehine 
ku llanm ak isted ik leri gö rü lm üştü12. F ak a t P ap a  I I I .

10 Bak meselâ Annales Placentini: M urat. XX, Çol.
943.

11 Corio, Storia di Milano, fol. 416-420. P ie tro , S ixtus’- 
tın papalığa  seçilmesini desteklemişti, bak: Infessura. 
Eccard* csrip to res, II, Col. 1895. — Dikkate şayandır 
ki d aha  1469 da, üç yıl içinde Savona’dan, (1471 de papa- 
liğ a  sevilen Sixtus’un memleketidir) . kurtuluşun geleceği 
k eh an e tin d e  bulunulmuş idi; bak Baluz. Miscell. 111, p. 181 
d e k i ta r ih li  m ek tup . — Macchiavelli, Stor, fiorenr. L. VII ye 
göre V ened ik lile r kardinali zehirlemişlerdi; gerçek ten  de bu
nu kabu l e tm ek  için  bâzı sebep ler mevcuttur.

32 D aha II. H onorius, I. Wilhelm’in ölümünden sonra 
1427 de, A p u lia ’yı P a p a lığ a  kalm ış b ir miras olarak kendine 
m al e tm ek istem işti.



Calixtus’un da bu teşebbüste muvaffak olamamasın
dan beri böyle bir şey düşünmek kolay değildi. 
Girolamo Riario, Floransa’yı yere sermek teşebbüsü 
(kim bilir belki daha bazı başka plânları da) başa
rısızlıkla neticelendikten sonra, bizzat Kilise Devletine 
ait topraklar üzerinde bir hükümdarlık kurmakla ye
tinmek zorunda kalıyordu. Böyle bir şeyi haklı gös
termek için Romagna’mn, hükümdar ve şehir tiran
ları idaresinde Papalığın hâkimiyetinden büsbütün çık
mak tehlikesi altında bulunduğu; veya, eğer Roma bu 
tarzda müdahele etmiş olmasa, Romagna’nın çok geç
meden Sforza’larla Venediklilerin eline düşecek bir 
ganimet olacağı iddiası ileri sürülebilirdi. Ancak, o 
zamanlarda ve o şartlar altında, böyle hükümran
lık kazanmış olan nepotlarm ve ardalarının, artık 
kendilerini ilgilendirmeyen papalara sadık kalacakla
rını kim garanti edebilirdi? Henüz hayatta olan papa 
bile oğlundan veya yiğeninden her zaman emin de
ğildi. Bir papanın, kendinden önceki papanın akra
basını, bizzat kendisininkini yerine geçirmek için 
mevkiinden kovması yakın b ir ihtimaldi. Bütün bu 
hallerin Papalık müessesesi üzerine yaptığı tesir cid
den düşündürücü mahiyette idi. Ruhanî olanlar da 
dahil olmak üzere bütün zor araçları, sonu çok şüp
heli olan ve kutsal tahtın  diğer meseleleri yanında 
ancak tâli derecede tutulması gereken b ir amaç uğ
runda hiç çekinilmeden kullanılıyordu. Şiddetli sar
sıntılar ve umumun nefreti arasında bu amaca ula
şılması halinde bir hanedan kuruluyordu, öyle bir ha
nedan ki menfaatlarmm en büyüğünü Papalığın or
tadan kalkmasında görüyordu.

254 İTALYA'DA RÖNESANS KÜLTÜRÜ



X. BÖLÜM. SANAT ESERÎ OLARAK DEVLET

Sixtus’un .ölümünden sonra Girolamo, gasb yolu 
ile eldo edilmiş prensliğinde (Forli ve Imola) ancak 
son derece büyük zahmetlerle ve yalnız zevcesinin 
mensup bulunduğu Sforza hanedanının himayesi sa
yesinde tutunabiliyordu. Sixtus’un ölümü üzerine pa
p a  seçmek üzere 1484 tarihinde toplanan K ardinaller 
Meclisinde — ki burada V III. Innocent seçilmiştir — 
vukua gelen b ir hadise, Papalığın dış güvenliğini sağ
lar m ahiyette görünüyordu: Aynı zamanda hüküm
darlık sürmekte olan hanedanlara mensup iki kardi
nal, son derece hayasız b ir  tarzda harekfet ederek 
para  ve unvan karşılığında oylarını satm ışlardır. Bu 
kardinaller, K ıral Ferran te’nin oğlu Giovanni d5 Ara- 
gon ile Moro’nm  kardeşi Asçanio Sforza’d ırlar13. Böy- 

I lece hiç değilse Napoli ve Milano hüküm dar hanedan- 
1 lan , yağm ada payları bulunduğundan, Papalığın ya

şam asında kendileri için m enfaat görüyorlardı. Bun
dan sonraki papayı seçmek üzere toplanan K ardinal
ler M eclisinde beşi müstesna olmak üzere bütün kar
dinaller kendilerini sattık ları zaman, Ascanio, b ir 
defa daha büyük ölçüde rüşvetler aldı ve üstelik de 
gelecek sefere bizzat papa olmak üm idine düştü14.

Lorenzo M agnifico da M edici hanedanının bu 
işten eli boş çıkm am ası arzusunda id i. Bu maksatla 
kızı M addalena’yı yeni papanın  oğlu Franceschetto

13 Fabroni, Laurentius magnus, Adnot. 130. Bu ikisi 
hakkında Vespucci şöyle diyor: hanno in ıgni elezione a 
m ettere a  sacco questa corte, e sono i maggior rihald i del’ 
mondo (B unlar sarayı yağma etmeğe kesin olarak karar ver
m işlerdir ve dünyanın en büyük rezilleridir).

14 Corio, fol. 450.
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C y b ö  ile evlendirdi. Böylece o, yalnız kfindi oğlu K ar
dinal Giovanni (sonraki P apa  X. Leo) için çeşitli ru 
hanî tevcihler değil, ayni zam anda dam adının da 
süratle yükseltilmesini bekliyordu15. Fakat, dam ad 
için  im kânsız b ir  istekte bulunuyordu. V III. Innocent 
zam anında devletler kurm ak sonucuna varan  cüretli 
nepotizm a bah is konusu olam azdı; çünkü France- 
schetto çok sünepe b ir  iadamdı ve tıpk ı babası gibi onun 
da ik tidardan  en bayağı anlam da faydalanm aktan, 
yâni büyük p a ra la r yığm aktan başka b ir düşüncesi 
olam azdı16. B aba ile oğulun bu  işi yapış ta rz la rı o- 
k ad a r kötü id i ki, daîıa  uzun zam an sürseydi devleti 
çok tehlikeli b ir  çöküntüye, büsbü tün  dağılm aya gö
türm esi m ukadderdi.

Sixtus paray ı bü tün  ru h a n î ünvan  ve m akam ları 
satm ak ve günah  affetm ek suretiy le yığm ıştı. Inno- 
cent ile oğlu ise cîsm anî suçları affetm ek için  b ir  
banka k u rm u şla rd ır. Bu bankaya  büyük ölçüde p a ra  
y a tıran  k im selerin  adam  öldürm e suçları affedilm ek
ted ir. H er k efa re t p ap an ın  hâzinesine 150 D ukat ge
tirm ek ted ir. Bu m ik ta rın  üstünde ne ödenirse fazla
sın ı Franceschetto  a lm ak tad ır. Btı p ap an ın  hususiyle

Lorenzo’mn çok karakteristik bir ihtar mektubu: 
Fabroni, Laurentius magnus, Adnot. 217 ve hülâsa olarak- 
Ranke, Die Römischen Paepste I, s. 45.

•16 Bundan başka belki Napoli fieflerinde gözü vardı: 
bu sebeple Innocent, Anjou’ları Kıral Ferrante’ye karşı yeni
den k ışk ırtm ıştı. Bu işte papanın hareketleri, Napoli’de ikin

c i  B aron lar A yaklanm ası’na iştiraki, beceriksizce olduğu ka
d a r  şerefsiz b ir  tarzda  da vukubulmuştur. Yabancı memle
ketleri tehd id  e tm ek te  kullandığı kaba metot hakkında bak: 
y u k a rd a  sayfa 130.



son  zam anlarında Roma, himaye gören ve görmeyen 
kaatillerle baştan başa dolmuştur. Sixtus’un bastırm a
ğa başlamış bulunduğu ayaklanm alar yeniden almış 
yürüm üştür, iyi b ir  surette muhafaza altına almmışr 
olan V atikan’da oturan papa, ödeme kabiliyetleri yük
sek canileri yakalam ak için ötede beride tuzaklar 
kurm akla yetinm ektedir. Fakat Franceschetto için b ir  
tek esas mesele vardı ki o da papa öldüğü zaman ya
nm a m üm kün olduğu kadar zengin hazineler alarak  
ne şekilde sıvışıp ortadan kaybolabileceği düşüncesin
den ibaretti. B ir defa babasının  öldüğü hakkında ve
rilen yanlış b ir  haber (1490) üzerine kendi kendini 
ele verm işti. M evcut paran ın  bütününü, yâni Kilise 
Devletinin hâzinesini olduğu gibi alıp götürm ek iste
mişti. Çevresindekiler onu bundan alıkoyunca hiç ol
mazsa T ürk şehzadesi Cem Sultanı elden çıkarm am ak 
gerekiyordu. Bu şehzade, meselâ Napoli K ıralı Ferran- 
te’ye yüksek fia tla  satılabilecek canlı b ir  servet idi17. 
Çoktan geçmiş gitm iş zam anların  siyasî im kânların ı 
kestirm ek güçtür. F akat h iç de reddedilem iyecek b ir  
şekilde şu sual akla gelm ektedir: Acaba, Rom a bu ya
rad ılışta  ik i veya üç daha papaya taham m ül edebilir
ini id i?  Yalnız seyyahları ve ziyaretçileri değil, ayni 
şekilde Rom a K ıra lı M axim ilian’m  gönderdiği bütün 
b ir  elçilik heyetini Rom a yakın larında soyarak don 
gömlekle b ırakacak , bâzı elçileri şehre girm eden geri 
dönm eğe zorlayacak k ad a r iş i ileri götürm ek, A vru
p a ’nın  P apalığa  in an an  memleketlerine karşı her hal
de pek akıllıca b ir  hareket değildi.

i  BÖLÜM. SANAT ESERÎ OLARAK DEVLET j ş y

17 K arş. B ilhassa Infessura, Eccard, Scriptores II, aynı
yer.
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Şüphesiz ki bu hâl, yüksek kabiliyetli Papa VI. 
Alexandr (14z2-1503) ’ın şahsiyetinde kendini canlı 
b ir şekilde gösteren iktidar ve iktidardan zevk al
ma kavramı ile telif kabul etmezdi. Gerçekten de ya
pılan ilk iş, genel asayişin yeniden sağlanması ve bü
tün ücretlerle tahsislerin tam olarak ödenmesi olmuş
tur.

îşi sıkı tutarsak, İtalyan kültür şekillerini bahis 
konusu ettiğimiz burada Alexandr’in papalığı zama
nı üzerinde hiç durulm adan geçilebilir; çünkü bu 
papanın mensup bulunduğu Borgia ailesi, tıpkı Napo
li hüküm darları hanedanı gibi, İtalyan soyundan 
değildir. Alexandr, Cesare ile açıktan açığa İspan
yolca konuşm aktadır; Lucrezia ' Borgia, F errara’da ' 
karşılanırken İspanyol tuvaleti giymekte ve İspanyol 
soytarıları tarafından  şarkılarla eğlendirilm ektedir. 
Ailenin en m ahrem  hizmetçileri Ispanyollardır. Ce- 
sare’nin 1500 savaşında kullandığı o korkunç silâhlı 
küvveti, hatta cellâdı Don Micheletto ile zehircisi Se- 
bastian Pinzon, anlaşıldığına göre hep Ispanyalıdırlar. 
Meşgul olduğu çeşitli işler arasında Cesare, b ir defa 
da tamamiyle İspanyol tarz ına uygun olmak üzere, 
kapalı b ir avluda altı adet vahşi boğa öldürm üştür. 
Ancak başını bu ailenin teşkil ettiği sanılan suistimal- 
ler, Roma’da çok daha evvel almış yürüm üş bulunu
yordu.
af

Borgia’ların  ne oldukları ve ne yaptıkları çok 
kere ve hem de etraflı olarak tasvir edilm iştir. Ger
çekten de ulaşm ağa m uvaffak oldukları ilk hedef. 
K ilise Devletini tam am iyle itaatlari altına almak ol
m uştur : Çoğiı Kilise Devletinin az veya çok derecede



itaatsiz yasallarından ibaret bulunan küçük hüküm
darların  hepsini18 yerlerinden kovmuşlar veya orta* 
dan kaldırm ışlardır; Roma şehrinin içinde ise baş
lıca iki büyük partiyi, yâni sözde Guelf taraftarı olan 
O rsini ile yine sözde Ghibellin taraftarı olan Colonna 
partilerini yok etm işlerdir. Fakat bu hususta kullan
dıkları vasıtalar okadar korkunçtu ki Papalık, eğer 
bu arada vukua gelen b ir olay (baba ile oğulun aynı 
zam anda zehirlenmeleri) durum u birden bire değiş
tirm em iş olsaydı, bu hareketlerin tabiî ve zarurî ne
ticesi olarak m ahvolur giderdi. Bununle beraber 
A lexandr, ahlâka aykırı hareketleri karşısında H ıristi
y an  âlem inin duyduğu nefret ve gazıaba fazla önem 
vermek zorunda değ ild i; çevresine korku salmış, herkesi 
kendine bağlanm aya zorlam ıştı; yabancı hüküm darları 
da kazanm ak m üm kün olm uştu; hatta  Fransa K ıralı
X II . Louis, bütün kuvvetiyle papaya yardım  ediyor
du. F akat A vrupa’da yaşayan geniş halk kitleleri, 
O rta - İta lya’da olup bitenler hakkında hemen hemen 
h içb ir fik re sahip değillerdi. Bu anlam da gerçekten 
tehlikeli olan b iric ik  ân, F ransa K ıralı V III. Charles’m  
yaklaşm ası ile m eydana gelmişti. Fakat bu da hiç 
beklenm edik b ir  şekilde za rar verm eden atlatıldı. 
A ncak, bu zam anda bile b ir  müessese olarak Papalı
ğın m ukadderatı değil19, olsa olsa A lexandr’ın yerine

18 Bologna’da Bentivogli ile Ferrara’da Este hanedan
la rı m üstesna. E ste’ler, Borgia’larla aile münasebetleri kurmak 
zorunda b ırak ıld ıla r: Lucrezia Borgia, prens Alfonso ile ev
lendi.

ıs  CorioVa göre (Fol. 479) V III. Charles b ir Konsil

H BÖLÜM. SANAT ESERİ OLARAK DEVLET | g |
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daha iyi b ir  papanın  geçirilmesi bahis konusu idi. 
Papalık  müessesesi için büyük, kalıcı ve gittikçe a r
tan asıl tehlike, A lexandr’ın  doğrudan doğruya ken
disinde, hususiyle oğlu Cesare Borgia’nm  şahsında 
saklı bulunuyordu.

B abanın yarad ılışında hükm  etmçk, servet yığm ak 
ih tirasları, zevk ve sefa düşkünlüğü ile kuvvetli ve p a r
lak kabiliyetler b ir  a ray a  toplam ış bulunuyordu. 
A lexandr ik tid a rın  ve sefahatin  doya doya zevkini al
m ak, tad ın ı ç ıkarm ak  yolunidıa ne m üm künse hepsini 
papalığ ın ın  d ah a  ilk  gününden  beri en geniş ölçüsüyle 
yapm akta b ir  sakınca görm üyordu. Bu am aca ulaş
m ak için  ku llanacağı a raç la rı seçmek hususunda ken
d in i herhang i b ir  kay ıtla  bağlı saym ıyordu. Hemen 
o anda b ilin iyo rdu  k i papa lığa  seçilebilm ek için  gös-

toplayıp papayı tahttan indirmeği, h a tta  «  F ransa’ya götür
m eği düşünüyordu ve bunları N apoli’den dönüşüne bıraktnış- 
tı. Benedictus, Carolus VIII. (E ccard , Scriptores, II , Col. 
1594) a göre her ne kadar VIII, C harles, N apoli’de, papa  ile  
k ard ina lle r kendisin in  yeni tacını tanımaya reddettik leri za
m an, “de Ita lia n e  imperio deque pontificis s ta tü  m utan do’* 
(İta lya  im para to rluğunun  ve papanın durumunun değişmesi) 
f ik rin i besliyordu ise de çok geçmeden düşüncesini değişf- 
t ir  erek  A lexandr’ı zelil bir mevkie düşürmekle yetinmek is
tiyordu. A ncak , papa, kiralın önünden sıvışarak kurtulmağa 
m uvaffak  oldu. Bundan sonraki olaylar hakkında bilgi için 
b a k : P ilogerie , C am pagne e t bu lle tins de la grande armee 
d’ - Ita lie  1494-1495 (P a ris  1866). Burada Alexandr’nm teh
like  a n la n  (sayfa 111, 117 ve ilaah..) belirtilmektedir. Dö
n üşte  C harles (sayfa 281 vd .), papaya fenalık yapmak is
tem edi.
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terdiği fedakârlığı fazlasiyle telâfi edecekti20 ve ru 
hanî m akam ları satmak yolu ile elde edeceği paralar, 
kendisini seçtirmek için harcadığının kat kat üstünde 
olacaktı. Üstelik Alexandr, kançlar yardım cılığın
da ve eskiden üzerinde bulundurduğu daha başka 
m em urluklarda edindiği tecrübeler sayesinde mümkün 
olan p a ra  kaynaklarını pek iyi tanıyor ve büyük bir 
iş adam ı m ahareti ile hareket etmesini, Papalık sara
yına mensup olanların hepsinden çok daha iy i bili
yordu. D aha 1494 yılı içinde idi ki Carmelite ta ri
katına mensup olup Roma’da ruhanî m akam ların sa
tılm ası aleyhinde vaazlarda bulunan Genova’lı Adamo 
adında b ir  rahip , yatağında yirm i yerinden yarala
narak öldürülm üş halde bulunm uştu. Çok m iktarda 
para  koparm adan A lexandr’m  tâyin  etm iş olduğu b ir 
kardinal hem en hemen yok gibidir.

Fakat papa, zam anla oğlu Cesare Borgia’nın nü
fuzu altına g irince cebir vasıtaları büsbütün 
şeytanî b ir  m ahiyet kazanm ış ve bunların, tâkib olu
nan am aç üzerinde zarurî olarak tesirleri görülmüş
tür. Rom a’daki ileri gelenilere ve Romagna’daki 
sülâlelere karşı girişilen m ücadelelerde irtikâb olu
nan hareketler, sadakatsizlik ve zülüm alanlarında

20 Corio, Fol. 450. Malipiero, Ann. Veneti: Archiv. 
stor. VII, I, p. 318. Ailenin ne derecede bir soygunculuk hır
sına kapıldığı, Malipiero, p. 565 td görülmektedir. Papanın 
b ir akrabası, Papalık elçisi olarak Venedik’te parlak bir şe
kilde karşılanıyor ve af fermanları dağıtmak suretiyle çok 
m iktarda  para topluyordu. Maiyetindeki hizmet adamları, 
dönüşte ne ele geçirebildilerse hepsini çalmışlar, hattâ Mu- 
rano kiliselerinden birinin büyük mihrabında bulunan altın iş
lem eli b ir kumaş parçasını da aşırmışlardır.

I I
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meselâ A ragon H anedanı hüküm darların ın  o vakte 
k ad a r dünyayı alıştırm ış bu lundukları ölçünün de üs
tü n e  çıkm ıştır. îğ fa l etm e kabiliyeti de aynı zam anda 
d ah a  büyük tü r. N e k ad a r tüy ler ü rpertic i b ir  hâld ir 
ki Cesare, p apan ın  gözüne girm iş olm aları veya baş
ka tü rlü  m evkileri yüzünden kendisine engel oldukla
rın ı göridüğü kardeş, k ay ın b irad e r ve d iğ e r ak rabala
r ı  ile  saray  m ensup ların ı pervasızca öldürm ek su re
tiy le  babasın ı yalnız b aşın a  b ırak m ıştır . A lexandr, 
en çok sevdiği oğlu D uca d i G and ia’m n  öldürülm esi
ni tasvib  etm ek zo ru n d a  ka lıy o rd u 21; çünkü  bizzat 
kendisin in  C esare’den h e r  an  ödü  kopuyordu .

A caba C esare’n in  a s ıl p lân la rı ne idi? Hüküm
d arlığ ın ın  son a y la n  s ıra s ın d a  Condottiereleri Sini- 
gaglia’d a  ö ldü rüp  K ilise D evletin i .fiilen  hükmü altına 
ald ığ ı zam an (1 5 0 3 ), y ak ın ın d an  bulunanlar, gayet 
m ütevazi o la rak  şöyle d iy o rla rd ı: Duka, sadece tah-

21 Bu cihet Panvinio’da (Contin. P la tin ae . p . 3 3 9 ): in- 
sidiîs Caesaris fratjris inteıjfecfcıış... conn-ivente... ad  scelıis 
patre (Kardeşi Cesare’nin k u rd u ğ u  tu zak la  ö ldürü ldü ... bu 
cinayetin işlenmesinde babasının da payı vardı). Şüphesiz k i bu, 
•otantik bir ifade olup bunun karşısında Malipiero ve M atarazzo 
(bunda suç Giovanni Sforza’ya y ü k le tilm ek te d ir)’nm tasv irle
rine ikinci derecede bir değer vermek gerekmektedir. A lexandr’- 
m derin bir surette sarsılışı da kendisinin suç ortağ ı o lu
şuna delalet eder. Tibet nehrinin sulan içinden cesedin çı
karılm ası hakkında Sannazaro şöyle diyor:

Piscatorem hominum ne te non, Sexte, putem us, 
Piscaris natum retibus, ecce, tuum.
(Ey Sixtus. Senin balık gibi insan avladığına inan
mamız için işte oğlunu ağlarla sudan çıkanyorsun.)
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riklerde bulunan partileri ve tiran ları ezmek istemek
tedir ve bütün  bunlar ancak Kilisenin yara rın a  ola
ca k tır ; kendisi için, en aşırı b ir  tahm inle, Romagna 
üzerinde hâkim iyet kurm ak  arzu etm ektedir; bu  tak 
d irde  o, daha  sonra  gelecek bü tün  papaların  şükran
ların ı sağlam ış olacaktır, çünkü papa la rı O rsini ve 
Colonna hanedan ların ın  şerlerinden  ku rta rm ış bulu
nacak tır22. F akat h iç kim se Cesare’n in  beslediği son 
em elin bundan  ib a re t o lduğuna inanm ıyordu. B ir 
defasında bizzat P a p a  A lexandr bu hususta daha  açık 
konuşm uş, V enedik  elçisi ile  yap tığ ı b îr  görüşm ede 
bu cum huriyetin  oğlunu h im aye etm esini tavsiye et
m iştir. P ap a  dem iştir k i:  “ günün  b irin d e  P apalığ ın  
ya ona (oğ luna) y ah u t ta  sizin cum huriyete  kalması- 
iç in  gereken ted b irle ri a lacağ ım ” 23. Şüphesiz Cesare 
şu sözleri ilâve e tm iş ti: M uhakkak  k i ancak  V enedikl
in isteyeceği b ir  k im se p ap a  o lacak tır; bu n u n  için  
de V enedik  k a rd in a lle rin in  s ık ı b ir  su re tte  b irb irle rin i 
tu tm a la rı kâfi gelecektir. Bu sözlerle C esare’n in  ken
d is in i kasd ed ip  etm ediğ i m eselesini b ir  ta ra fa  b ıra 

22 M acchiavefli, Ö pere, ed. M ilan  Vol. V, p. 387, 393,
395: R elazione a l D uca V alentino.

23 Tomrnaso G ar, R elazione della  C orte  d i Rom a, I , P-
12. P . C apello’n ın  R el. nunda. A ynen şöyle den iyor: ‘T a 
pa Venedik’i dünyan ın  bü tün  hüküm etlerinden  d ah a  fazla 

caymaktadır, e perö  desidera , che  e lla  (S ignoria  di Venezia) 
protegga il fig luolo , e  d ice  vo ler fa re  ta le  o rd ine, che  il pa- 
pato o sia suo, ovvero de lla  S igno ria  n o stra” (ve bu  sebep
ten dolayı onun (V enedik’in ) oğ lunu korum asın ı arzu ediyor 
ve öyle bir düzen koymak istiyor ki p ap a lık  ya kend isine  ya
hut ta bizim devletimize ait odsun). B uradak i “suo” ancak  
Cesare’ye râ c f  olabilir.
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kalım. H er ne olursa olsun, babanın ifadesi, Cesare’- 
nin papalık tacını giymek niyetinde olduğunu isbata 
yeter görünm ektedir. D oğrudan doğruya Lucrezia 
Borgia’dan bu hususta biraz daha fazla b ir şeyler öğ
renmekteyiz. Gerçekten de Ercole Strozza’nm  şiirle
rinde bazı parçaların , ancak F erra ra  Düşesi sıfatı ile 
Lucrezia Borgisa tara fındaan  söylenebilecek ifa
deleri aksettirdikleri anlaşılm aktadır. B urada önce 
Cesare’n in  papa olmak ihtim alinden bahsedilm ekte
d ir ;  fakat a rad a  bütün  İtalya’ya  hâkim  olması üm i
di de belirtilm ekte25 ve sonunda Cesare’nin  cism anî 
hüküm dar olarak en yüksek m ertebeye ulaşm ak am a
cını güttüğüne, bu  sebeple b ir  vakitler K ardinallik 
tacını b ırakm ış olduğuna işare t edilm ektedir26. H a
kikatte hiç şüphe yok ki Cesare, A lexandr’m  ölü
m ünden sonra papalığa seçilse de seçilmese de, her 
ne bahasına olrusa olsun K ilise D evletini kendi hük
m ü altında tu tm ak k a ra rın d ad ır  ve, o zam ana kadar 
k i hareketlerine bakılacak  olursa, p ap a  sıfatı ile bu

Strozzii poetae, p. 19, Ercole Strozza’nm Venatio’sm- 
da:... cui trip licem  fa ta  invidere coronam (Kader ona üçlü 
tacı çok gördü). Y ine Cesare’n in  ölüm ü üzerine yazdığı mer
siyede p. 31: speraretque olim  softii decora alta patemi (ve
bir gün baba tah tın ın  yüksek ih tişam ına ermek ümidi...).

’ 25 Aynı eser: Jü p ite r  b ir  zam anlar vaadetm iş:
A ffore A lexandri sobolem, quae poneret olim 
Ita liae  leges, a tque  au rea  saecla  referet ete...

(b ir  gün A lesandrim n evlâdı gelecek, İtalya’ya kanun koya
cak ve a ltın  çağı yeniden getirecek)

26 Aynı eser: sacnım que decus maiora paran tem de-
posuisse (kutsal m evkii daha büyük teşebbüslere girişerek 
b ırak tı) .
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nu uzun zaman muhafaza edemiyecektir. Kilise Dev
letini cismanîleştirtneğe m uktedir olabilecek biricik 
adam Cesare id i27 ve bunu, orada saltanatına devam 
edebilmek için yapmak zorunda idi. Eğer bütün em* 
m areler bizi aldatm ıyorsa Machiavelli’nin bu büyük 
caniye beslediği gizli sem patinin asıl sebebi de işte 
budur. Machiavelli, “yaradan dem iri çekip çıkar
mak”, yâni İtalya’ya yapılan bütün yabancı müda- 
helelerin ve memleketteki iç parçalanışın ana kaynağı 
olan papalığı ezmek kudretine sahip tek insan olarak 
yalnız ve yalnız Cesare’yi görüyordu. Bunu ya ondan 
beklemek, yahut da büsbütün üm idi kesmek duru
m unda idi. Toscana K ırallığı üzerinde üm itler ver
mek suretiyle Cesare’nin emellerini keşfeder gibi gö
rünen entrikacıları D uka, anlaşıldığına göre küçüm- 
siyerek reddediyordu28.

Bununla beraber onun öncüllerinden çıkarılan 
bütün m antıkî neticeler belki de boştur. Bu da, şey
tanî dehası meselâ F ried land  D ukasındaki kad ar az ol
duğundan değil, kullandığı vasıtaların , tam am iyle rab ı
talı b ir  hareket tarz ın ın  ana ha tla rı ile telifi kabil ol- 
m am asındandır. Belki onun hâkim iyetine son veren

27 Bilindiği gibi o, A lbret hanedanından b ir Fransız 
prensesi ile evlenm işti ve bundan b ir kız çocuğu vardı. H er 
ne  surette  olursa olsun hiı hanedan kurm ak em elinde idi. 
Babasının yakında öleceğini beklemesine rağm en (Macchiavel- 
li, s. 285 e göte) kard inal tacın ı tek ra r elde etm ek için te
şebbüste bulunup bulunm adığı bilinm em ektedir.

28 M acchiavelli, s. 334. S iena ve icabında tekm il Tos
cana hakkında p lân lar m evcuttu, fak a t bun lar henüz tam a
miyle olgunlaştırılm ış değillerdi; Fransa’nın buna m uvafa
kat etmesi zaru rî idi.
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o tesadüf olmadan da, ölçüsüz fenalıkları arasında 
Papalık için b ir  kurtuluş ümidi belirirdi.

Kilise Devleti içinde mevcut bulunan küçük tiran - 
lıkları ortadan kaldırm ası, Cesare’ye ancak sempati ka
zandırmıştır diye kabul edeİim; 1503 de, başmühendis 
olarak Lionardo da  V inci’nin de içinde bulunduğu ve 
İtalya’nın en iyi askeriyle subaylarından teşekkül e- 
den b ir  k ıtanın  kendi peşiden gidişini de Gesare’nin 
istikbali için büyük t i r  üm idin delili olarak sayalım ; 
bütün bunlara  rağm en dukanın diğer hareketleri sağdu
yuya o kadar ayk ırı düşm ektedir ki onun hakkında hü
küm verirken, tıpk ı çağdaşlan  gibi biz de, ne yapacağı
mızı şaşmr kalırız. Hususiyle Cesare’n in  yeni kazanıp 
m uhafaza ve hükm ü altında tutm ak niyetini beslediği 
ülkenin29 tah rib  edilmesi ve fena muameleye tâbi 
tutulm ası, bu çeşit hareketlerinden b irid ir. Şimdi son 
zam anlarda Roma’nm  ve Papalığ ın  durum una gele
lim. İster baba ile oğul cezalandırılacak kim selerin 
b ir  listesini beraberce hazırlam ış olsunlar30, ister 
ölüm k a ra r la n  a y n  a y n  o larak  verilm iş olsun, Bor- 
gia’lar, kendilerine herhangi b ir  şekilde engel ola
bileceklerini sandık ları veya m irasların ı ele geçirmeyi 
faydalı buldukları herkesi gizlice o rtadan  kaldır
mak yolunu tu tm uşlard ı. N akit p a ra  ile menkul eşya,

29 M acchiavelli, 326, 351, 414. —  Matarazzo, Cronaca di 
P erug ia: Archiv. S tor. XVI, II , p. 175 ve 211: “O, askerlerinin 
can lan  istedikleri yerde o tu rm alann ı ve boylere barış zaman- 
lan n d a  harp  zam anlarından daha fazla kazanç sağlamalarını 
istiyordu”;

30 Aynı şekilde Pierio  Valeriano, de infeiicitate litcrat., 
Giovanni Regio vesilesiyle.



bu sayede elde ettikleri servetin ancak küçük bir kıs
mını teşkil ediyordu. Papa için asıl kazanç, ölümleri 
ile yerleri boş kaldığı müddetçe ruhanî rütbe ve mev
ki sahiplerinin şahsî gelirlerini tahsil etmekte ve son
ra  da bu mevkileri pahalıya satmak suretiyle büyük 
paralar sağlamakta bulunuyordu. Venedik elçisi Pa- 
olo Capello31 1500 tarihli raporunda şöyle yazıyordu r 
“Roma’da her gece öldürülmüş dört veya beş adam 
bulunur; bunlar piskopos, başpapas ve daha başka 
ruhanî rütbe sahipleridir; öyle ki bütün Roma, Duka 
(Cesare) tarafından öldürülmek korkusu ile titre
m ektedir” . D ukanın kendisi geceleri m uhafızları ile 
birlikte dehşet içinde bulunan şehirde dolaşıyordu32. 
Tiberius gibi korkunç yüzünü gündüzleri kimseye? 
göstermemek için değil, fakat adam  öldürmekte, bel
ki de hiç tanınm ayan kimselerin canına kıym akta 
duyduğu büyük zevki tatm in etmek maksadiyle böy
le yaptığını kabul etmek için birçok sebepler vardır. 
Bu halden doğan memnunsuzluk ve ümitsizlik daha 
1499 tarih inde o kadar büyüm üş ve umumileşmişti 
ki halk, papanın  m uhafız kıtasına mensup birçok 
kimseler üzerijne saJdırıyojr ve  öldürüyordu33. Bor* 
gia’Iann  açıktan açığa zor kullanarak ortadan kal-

31 Tommaso Gar, s. 11.
32 Paulus Jovius, Elogia, Caesar Borgja. —  Raph. Vo- 

Jatcranus’un Commentarii u rban i’sinde XXII. kitapta, Papa 
Alexadr’ın bir karakteristiğ i yapılm aktadır; Papa II. Julius 
zamanında olmakla beraber bu, çok büyük bir teenni ile 
yazılmıştır. Burada deniliyor k i: Roma... nobilis jam  carnefi- 
cina facta e ra t (Roma o zaman toptan öldürmelerle meşhur 
kılınmıştı).

33 Diario Ferrarese: M urat. XXIV. 0)1.. 3#2.
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k ıram ad ık ları kim seler de onların  zehirlerine kurban 
gidiyordu. O ldukça gizli tutulm ası uygun görülen 
hallerde k a r gibi beyaz ve tad ı hoş olan b ir  toz34 

kullanılırd ı. Bu zehir çabuk değil, yavaş yavaş tesi
rin i gösterir, h iç belli edilmeksizin h er yemeğe ve her 
içkiye k arış tırılab ilird i. Osm anlı prensi Cem Sultana, 
P a p a  A lexandr ta ra fın d an  F ransız K ıra lı V III. 
C harles’a  teslim  edilm eden önce (1495), ta tlı b ir  içki 
içinde bu tozdan verilm işti. N ihayet kariyerlerin in  
sonunda b ab a  ile oğul, zengin  b ir  kard in a l için  h a
zırlatılm ış b ir  şa rap tan  k azara  içerek zehirlenm iş
le rd ir . P apalık  ta rih in in  özetin i ç ıkarm ağa resm en 
m em ur edilm iş olan O nufrio  P anv in io35, A lexandr’in  
zehirle ttiğ i üç k ard in a lin  ad ın ı verm ekte (O rsini, Fer- 
re rio  ve M ichiel) ve b u ra d a , Cesare’n in  kendi üze
r in e  ald ığ ı b ir  dö rdüncüsüne işa re t etm ektedir (Gi- 
ovanni B o rg ia ). F ak a t o vak itle r R om a’d a  ölen zengin 
ru h a n î m akâm  sah ip leri hak k ın d a  zehirlenm iş olma^ 
la rı şüphesi beslenm iyenler. çok n a d ird ir . Bu m erha
metsiz zehir, ta ş ra d a  b ir kasabaya  çekilm iş bu lunan  ses
siz b ilg in lere  de u laşm ak ta  id i. P ap an ın  çevresi de a r 
tık  tekin  o lm am ağa başlam ıştı. D ah a  önce d ikkate  
değer b ir  şekilde şiddetli f ır t ın a la r  olm uş, rü zg âr ve 
y ıld ırım dan  duv arla rla  b in a la r  y ık ılm ıştı. Bu afetler

34 P au l. Jovius, H ist. I I , Fol. 47.

35 Panvinius, E pitom e pontificum . p. 359.. Sonradan 
I I .  Julhıs’u zehirlem e teşebbüsüne d a ir  b ak : sayfa 363. Sis- 
mondi X III, 246 ya göre uzun y ılla rdan  beri bü tün  s ır la n  
bilen Capua K ard inali Lopez de aynı şekilde Ölmüştür. Sa- 
nuto (Ranke. P aepste , I , s. 52, notV ya göre Verona K ard inali 
de aynı ş e ti ld e  ölm üştür.
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papayı dehşetler içinde bırakm ıştı. 150036 tari
hinde aynı tab iat afetleri tekerrür edince bu hâl 
“ şeytanî b ir şey”  fco sa  d iabo lica)  diye sayılmıştı. Öy
le anlaşılıyor ki, 1500 tarihinde çok kalabalık37 ziya
retçilerin iştirakiyle Roma’da yapılan büyük yıl
dönümü şenlikleri, gerçek durum  hakkm daki söylen
tilerin en sonunda bütün Avrupa’ya yayılmasına ve- 
siyle teşkil etm iştir. D iğer taraftan  endüljans parala
rın ın  son derece çirkin  b ir  şekilde kötüye kullanıl
ması keyfiyeti de bütün gözlerin Roma’ya çevrilmesi 
için geri kalan tereddütleri silmeğe kâfi gel
m iştir38. K utsal-Şehirden yurtlarına  dönen ziyaretçi
lerden başka garip  b ir  şekilde beyaz elbiseler giymiş 

I tövbekârlar dal İtalya’dan  kuzey memleketlerine doğ- 
f ru geliyorlardı. B unlar arasında Kilise Devletinden 

kıyafet değiştirerek kaçan kimseler de vardı ki her 
halde bun lar susmamış olsalar gerektir. Bunlarla be
raber, papaya karşı Batı memleketlerinde uyanan h id
detin, A lexsandr’m  durum unu doğrudan doğruya 
tehlikeye düşürebilecek dereceye yükselebilmesi için 
daha ne kad ar zam ana ve şiddete ihtiyaç olduğunu 
kim  kestirebilir. Panvin io  eserinin başka b ir  ye
rinde39 şöyle d iyo r: “ eğer o, oğlu hesabına beslediği

36 P ra to , A rch. Stor. I I I , p. 254. —  Karş. Attilius Ale- 
xius: Baluz. Miscell. IV, p. 518 vd.

37 Ve papa tarafından  kuvvetle sömürülen. Karş. Chron. 
V enetum : M urat. XXIV, Col. 133.

38 Anshelm , B erner Chronik, III , sayfa 145-156. — 
T rithem , A nnales H irsaug. Tomm II, p. 579, 584, 586.

39 Panvin. Contin. F latinae, p. 341.
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büyük emeller ortasında birden bire ölmemiş olsay^ 
dı, geri kalan bütün zengin kardinallarla yüksek rü t
beli ruhanîleri, m iraslarına konmak için, ortadan kal
d ırırd ı” . Diğer taraftan Cesare, babası öldüğü anda 
kendisi de ölüm döşeğinde bulunmasaydı acaba ne 
yapardı? H er türlü vasıtalarla teçhiz edilmiş olduğu 
halde Cesare, sayısız zehirlemelerle maksada uygun 
b ir derecede azaltılmış bulunan b ir Kardinaller Mec
lisini toplayıp ta kendini, hele b ir Fransız ordusunun» 
yakınlarda bulunm adığı b ir sırada, papalığa seçtir
miş olsaydı, bu nasıl b ir seçim heyeti olurdu! M uhay
yile, bu hipotezlerin arkasından gittiği anda kendini 
derin b ir uçurum da kaybetmektedir.

Böyle b ir seçim heyeti yerine, P apa III . Pius’u 
ve bunun kısa b ir  zaman sonra ölümü üzerine II. Ju- 
lius’u, her ikisini de genel b ir tepkinin ifadesi olarak 
Papalığa getiren K ardinaller Meclisi toplanmıştır.

Julius, şahsî ahlâkı nasıl olursa olsun, esaslı ba
kım lardan Papalığın  kurtarıcısı olm uştur. Amcası 
olan P apa Sixtus zam anında olayların gidişatını ta- 
kib etmiş bulunan II. Julius, bu sayede Papalığın 
itibarı için gerekli temel şartlar hakkında esaslı b ir 
fik ir edinmek im kânını bulmuştu. Kendi papalığı za
m anında siyasetini buna göre düzene koyuyor, sar
sılmaz ruhunun bütün kuvvet ve heyecanını bu uğur
da çalışmağa vakfediyordu. Gerçi o da Papalık tah tı
na götüren basam akları b ir takım  şüpheli münasebet
ler kurm aksızın çıkmış değil. Fakat bu m eyanda ru 
hanî rü tbe ve payeler satmaksızm ve umumun tasvibi 
ile tah ta  çelmiş, hic olmazsa kilisenin en yüksek mev- 
kilerini kazanç sağlamak için satmak gibi çirkin b ir



iş onunla sona ermişti. Julius’un birçok gözdeleri var
dı ve bunlar arasında gördükleri teveccühe lâyik ol
mayanlar da bulunuyordu. Ancak, çok müstesna bir 
talih eseri olarak, bu papa nepotizma üstü b ir mevki
de kalabiliyordu: Kardeşi Giovanni della Rovere, 
son Montefeltro hüküm darı Guidobaldo’nm kız kar
deşi ve Urbino Dukalığı varisinin kocası idi. Bu çift
ten doğmuş Francesco M aria della Rovere adında bir 
erkek çocuk 1491 den beri yaşam akta olup aynı za
manda hem Urbino Dukalığının meşru’ mirasçısı ve; 
hem de papa ailesine mensup (Nepot) bulunuyordu. 
II. Julius, gerek Jıarlblerde ve gerekse diplomasi yolu 
ile kazandığı bütün yerleri, büyük b ir gururla kendi 
ailesine değil, Papalık m akam ına mal ediyordu. Başına 
geçtiği zaman tamamiyle çözülme halinde bulunan Kili
se Devletini, ölümünde tam  anlamiyle itaat altına alın
mış ve P arm a ile Piacenza memleketlerinin katılma- 
siyle büyültülm üş b ir ülke durum unda bırakıyordu. 
F errara’nm  da Kilise Devleti topraklarına ilhak edil
memiş olm asında onun b ir suçu yoktur. St. Angelo şa
tosunda devamlı olarak elde bulundurduğu 700000 
Dukat para, bu kalenin kom utanı tarafından, günün 
birinde papalığa gelecek olandan başka b ir kimseye 
verilmiyecekti. Roma’da ölen bütün kardinallerin, 
hatta büyük rütbeli ruhanîlerin  m iraslarına sahip çı
kıyor, hem  de bunları pervasız b ir  tarzda40 kendine 
mal ediyordu. Fakat o, biç kimseyi zehirletmiş veya

40 Bu sebepledir k i yüksek rütbeli ruhanîlerin  mezar
ları, kendileri henüz hayatta iken, bu kadar ihtişam lı ya
pılıyordu; bu suretle servetin hiç olmazsa bir kısmı, papa
ların eline düşm ekten kaçırılm ış oluyordu.
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öldürtmüş değildir. Savaşlarda kuvvetlerinin bizzat 
başına geçerek askeri sevk ve idare etmek II. Julius 
için bir zaruretti. Bu keyfiyet, İtalya’da bir insanın 
ya örs veya çekiç olmak şıklarından birini tercih et
mek zorunda kaldığı ve şahsiyetin her türlü hukuk 
kaidelerinde daha tesirli bir unsur olduğu bir zaman
da papaya ancak fayda sağlamıştır. Her nekadar, da
ima İsrar ve önemle ifade ettiği “ barbarlar def ol
sun!”  sözü ile papa, İspanyolların İtalya’da daha esas
lı bir şekilde yerleşmelerine herkesden çok yardım et
miş ise de bu hal, Papalık için tamamiyle ehemmiyet
siz, hatta belki de zamanın şartlarına göre faydalı bi
le görülebilirdi. Gerçekten de, Italyan hükümdarları 
Papalığa karşı ihtimal sırf haince niyetler beslerken, 
o vakte kadar geçen olaylara bakılırsa Kiliseye de
vamlı bir saygı göstereceği herkesten fazla beklene
bilecek bir hanedan, ancak Ispanya hükümdar aile
si değil miydi41?. Her ne olursa hiçbir zaman 
hiddetini yutkunamıyan ve gerçekten iyi niyetini giz
li tutamıyan bu kudretli ve orijinal insan, bir bütün 
olarak bakılacak olursa, kendi mevkii için son derece 
arzu edilen bir “pontifice terribile”  (korkunç papa) 
etkisi yapıyordu. Hatta o, yeniden nisbî bir vicdan 
huzuru ile Roma’da bir Konsil tertib etmek cesaretini 
gösteriyor ve böylece Avrupa’daki bütün muhalefe
tin, Konsil toplansın diye koparmakta olduğu çığlığa

41 A caba Julius, yerinden kovulmuş bulunan Aragon-. 
hanedanının  tâli kolunu yeniden Napoli tah tına  getirmek hu
susunda K atolik Ferd ınand’ı ikna’ edebileceğini gerçekten 
üm id etm iş m id ir?  Bu mesele, Giovios’un ifadesine (Vita Al- 
fonsi Ducis) rağm en, çok şüpheli kalm aktadır.
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karşı m eydan okum uş oluyordu. Böyle b ir hüküm da
rın, kendi istikam etini gösterecek m uhteşem  b ir dış 
sembole de ih tiyacı vard ı. I I . Ju lius bu sembolünü St. 
P etrus K atedralim  yeniden in şa  ettirm ekte bulm uş
tur. B unun için  B ram ante’n in  gerçekleştirm ek istedi
ği plân, belki de, b ir  a ray a  toplanm ış kuvvetlerin 
akla gelebilecek en  m uhteşem  b ir  su rette  ifadesini teş
kil etm ektedir. F ak a t d iğer*  sana t ko llarında d a  bu  
papan ın  h a tıra s ı ve sim ası en yüksek b ir  ülkü ola
rak  yaşam akta devam  etm ekted ir. O günlerin  L âtin 
ce şiirinde  b ile  Ju liu s  iç in  d ah a  önceki p ap a la ra  oldu
ğundan çok fa rk lı b ir  çoşkunluk gösterilm iş olm ası dâ 
herhalde  b ir  m âna  ifade  e tm ek ted ir. K ard in a l A driano 
d a  C om eto ta ra fın d an  kalem e alm an  “i te r  J ıd ü  se cu n - 
d V ”m n  sonunda p ap an ın  Bologna’y a  g iriş in in  tasv irî 
de kend ine has ih tişam lı b ir  eda ta ş ım ak tad ır; Giovan 
A ntonio F lam in io  ise, en  güzel m ersiyelerinden  b ir in 
de42, p ap an ın  şahsında  bu lduğu  v a tanperveri, İta ly a’yı 
ko rum ağa dâvet e tm ek ted ir.

II . Ju lius, L a te ran o  K onsilin in  m üth iş biı* k ararnâ- 
mesi ile43, p a p a  seç im inde ru h a n î m akam  ve m alların  
sa tılm asın ı (sim on ie) yasak  etm işti, ö lü m ü n d en  (1513) 
son ra  p a ra  d ü şkünü  k ard in a lle r , seçilerek olan ada-

42 M eselâ Roscoe, L eone X„ ed. Bossi IV, 257 ve 297. dekr 
iki şiir. —  B u n u n la  b e ra b e r Ju liu s , 1511 A ğustosunda saa tlarca  
sü ren  b ir  b ayg ın lık  geçirdiği ve artık Ölmüş zannedildiği 
zam an en  ile r i gelen a ile le re  m ensup —  Pompeo. Colonna 
ve A ntim o Savelli —  bazı k im seler, halkı KapitoFâ çağırarak 
p ap an ın  hak im iyetin i s ilk ip  a tm ağa teşvik etmek cesaretini 
gösterm işlerd ir. G u icciard in i onuncu kitabında: “a vendi- 
carsi in  libertâ ... a  publica ribe llione” demektedir.

43 S ep tim o  decreta l. L. I. T it. 3. Cap. 1-3.
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yırı o zam ana k a d a r toplam ış bulunduğu mal, mülk 
ve m em uriyetlerin i kendi a ra la rın d a  eşit olarak pay
laşm ak teklifin i o rtay a  a tm ak  suretiyle bu yasağı h i
çe saym ak teşebbüsünde bu lundular. Bu takd irde on
la r, en fazla servete sah ip  bulunan kard inali, yâni 
büsbü tün  kabiliyetsiz b ir  adam  olan Rafael R iario '- 
y ı seçm iş o lacaklard ı44. A ncak ayn ı kutsal heyete d a 
h il bu lunan  ve h e r  şeyden evvel liberal b ir  p ap a  seç
m ek isteyen genç üyelerin  şiddetle cephe alm aları 
sayesinde bu  sefil te rtip  suya düşm üştür. Böylece Gio- 
vanni M edici papa lığa  seçilm iştir k i bu da  m eşhur 
P ap a  X. Leo’d ır.

ilerde , R enaissance k ü ltü rünün  en parlak  zirve
lerine ulaştığ ı zam an lardan  bahs ederken  P ap a  X. 
Leo’ya  sık sık rastlayacağız. B u rad a  yalnız şuna işa
re t edelim  ki onun  dev rinde  P apalık  yeniden d ış ve 
iç tehlikeler geçirm iştir. K ard inal P etrucci, Sauli, 
R iario  ve Corneto ta ra fın d an  te rtib  edilen gizli fesad 
hareketlini (1517) bu teh likeler a rasın d a  saym ak 
doğru olmaz. Çünkü bu, ancak b ir  şahıs değişmesi 
sonucunu vereb ilird i. X . Leo yeniden 31 aded k a rd i
nallik ihdas etm ek sureliy le bu  su ikast te rtib ine  k a r
şı gerçekten tesirli çarey i bu lm uştur. Üstelik bu yeni 
tesisler çok iyi karşılan ıyordu . Çünkü böylece gerçek 
hizm etler, kısm en de olsa, m ükâfa tland ırılıyordu 44 a.

F akat Leo’nun  ilk iki yıl iç inde sürüklendiği yol

44 Franc. V ettori, A rch. Stor. VI 297.
44 a B undan başka papaya (Paul. Lang., Chroniçon 

•Citiçense’ye göre) 500000 altın  Gulden gelir sağlam ıştır. Baş
kanı (general) aynı su re tte  kard inallik  payesine yükseltilen 
Fransisken Tarikatı yalnız, 30000 altın  Gulden ödemiştir.



I. BÖLÜM. SANAT ESERÎ OLARAK DEVLET 175

lardan  bazıları son derece tehlikeli idi. P apa, ciddi 
b ir  takım m üzakerelere g irişerek  kardeşi Giuliano’ya 
Napoli K ırallığm ı ve yi geni Lorenzo’ya Kuzey - İta l
y a 'd a  M ilano, Toscana, U rb ino  ve F e rra ra  topraklarını 
içine alacak büyük  b ir  devlet sağlam ağa çalışm ıştır45. 
Açıkça görü lm ekted ir k i K ilise Devleti, bu şekilde 
çevrelendikten sonra, M edici’lerin  b ir d irliğ i haline 
gelm iş olacak ve a r tık  cism anîleştiriim eğe bile lüzum 
kalm ıyacaktı.

Bu p lân , genel siyasî şa rtla r ın  elverişsizliği yü
zünden gerçekleşem em iştir. G iuliano çok erken öldü. 
B ununla b e ra b e r Leo, Lorenzo’ya taç  giydirm ek için  
U rb ino  D ukası F rancesco M aria  della Rovere’yi m em 
leketinden koğm ak teşebbüsüne g irişti. Bu s a v a f  p a 
paya k a rş ı d e r in  b ir  k in  ve nefre tin  doğm asına sebep 
olduğu g ib i kend isin i de son derece fak ir düşürdü . 
Sonunda, 1519 ta rih in d e  Lorenzo da öldüğü zam an46, 
büyük fe d ak â rlık la r b ah asın a  fe th  edilen memleketi 
Kil ise D evletine ka tm ak  zo runda kaldı. İsteğiyle 
yapsaydı kend isine  ebedî b ir  şöh re t sağlayacak olan 
b u  işi, ancak  m ecburiyet a ltın d a  ve herhangi b ir şe
re f k azand ırm ayacak  ta rzd a  y ap tı. S onradan  F e rra ra  
D ukası A lfonso’ya k a rş ı g iriştiğ i teşebbüs ve b irkaç 
küçük  tira n  ile C ondottiere’ye k a rş ı elde ettiği başrı- 
la r ise şö h re t yükseltici m ahiyette  olm aktan uzaktır.

45 F ran c . V etto ri, p. 301. —  A rch . S tor, append . I, p. 
293 vd. —  Roscoe, L eone X . ed. Bossi VI, p. 232 vd. —  
Tom m aso G ar. p. 42.

46 A riosto , Sat. VI. beyit 106. T u tti m orrete, ed e fatal 
che m uoja  L eone appresso... (H epim iz Öleceksiniz ve sonra 
Leone’nin de  ölm esi m u k ad d erd ir).
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Bütün bunlar, Avrupa kırallaı'ının, İtalya’da şu ve
ya bu toprak parçasını kazanmak için büyük bir si
yasî kumar oynamağa seneden seneye daha fazla de
recede alıştıkları bir zamanda oluyordu-*. Kim ga
ranti edebilirdi ki bu kırallar, son yıllarda kendi 
memleketlerinde kuvvetlerini çok fazla artırdıktan son
ra Kilise Devleti topraklarına da göz koymıyacaklar- 
dı? Daha Leo’nun kendisi, 1527 de hakikaten gerçek
leşecek olan halin ilk örneğine şahit oluyordu: İs
panyol piyadelerinden teşekkül eden birkaç askerî 
birlik, anlaşıldığına göre kendi teşebbüsleri ile, 1520 
yılı sonlarına doğru, papadan doğruyan doğruya ha
raç almak üzere, Kilise Devletinin sınırlarına gelip 
dayanmışîaV’8, fakat papanıjh kuvvetleri tarafından 
püskürtülmüşlerdir. Ruhbanın suiistimalleri karşısın
da halk efkârı da, son zamanlarda eskisinden daha 
süratli olarak, olgunlaşmış bulunuyordu. Nitekim, 
meselâ ufak Pico della Mirandola49 gibi bazı ileri gö
rüşlü kimseler, âcil olarak kilisede İslâhat yapılması 
için haykırıyorlardı. Bu arada Luther de ortaya çık
mış bulunuyordu.

47 Sayısı pek çok olan bu çeşit kombinezonlardan yal
nız bir tanesini misâl olarak verelim: Lettere de5 princini
I, 46 da Kardinal Bibiena’nm 1518 tarihli mektubu.

48 Franc. Vettori, p. 333.
49 Roscoe, Leone X. ed. Bossi, VIII, p.105 de Pico -

nun 1517 de Pirkheim ere yolladığı bir beyanneme vardır. 
Burada o, Leo devrinde fenalığın iyiliğe resmen galebe ça
lacağından korktuğunu söylemektedir: et in te bellum a 
nostrae relügiorûs hostibus antet audÜlas geri quam pariri 
(ve sen daha hazırlıklarını duymadan, dinimizin düşmanlan 
olanların sana saldırdıklarını görmekten.,.).



VI. H adrian devrinde (1521-1523), Alîhanya’da- 
ki Reform hareketi karşısında azçok bazı İslâhat 
hareketlerine girişildiği zaman, artık  iş işten geçmiş 
bulunuyordu. Bu papa, işlerin o zamana kadarki gi
dişatına karşı, ruhanî m akam ların satılması usulüne, 
nepotizmaya, vicdansız b ir tarzda yüksek mevkilere 
adam kayırm alara, birçok m akam ları tek b ir şahıs
ta toplama usulüne, israfa, haydutluğa ve ahlâksız
lığa karşı duyduğu nefreti açıklam adan daha fazla 
bir iş göremedi. Lutherizm a bile tehlikelerin en bü
yüğü olarak görülm üyordu. Girolamo Negro adında 
akıllı b ir Venedikli m üşahit, bizzat Roma şehri üze
rine çökecek olan yakın b ir  uğursuzluğu sezmekte 
olduğunu ifade ediyordu50.

V II. Clemens zam anında Roma’nm  bütün ufuk
larını, tıpkı o ralarda bâzan yaz ayların ın  son hafta
larını insana haram  kılan o boğucu keşişleme rüzgâ
rın ın  eseceğine delalet eden dum an gibi donuk-sarı 
renkte sisler kaplam ıştı. En yakınında bulunanlardan 
tâ  en uzaklarda yaşayanlara kadar her kes papadan 
nefret ediyordu. B ir yandan  aklı başında olan insan -
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50 L ettere  de’ princip i I. Roma, 17 M art 1523: Bu
devlet, birçok sebepler dolay isiyle âdeta  b ir iğne ucunda 
(iğreti) durm aktad ır ve çok geçmeden Avignon’a veya Ok
yanussun öbür ucuna kaçm ak zorunda kalm aktan T an n  bizi 
korusun. Bu ruhan î hüküm darlığın çok yakın b ir  zamanda 
çökeceğini görüyorum... E ger T anrı korumazsa biz mahv ol
duk. —  H adrian’m  zehirlenm iş olup olmadığı, Blas. Ortiz, iti-  
nerar. H adrian  i (Baluz. Miscell. ed. M ansi I, p. 386 vd,) 
den kesin o larak anlaşılam am aktadır. İşin en fena tarafı, 
herkesin buna inanm ış bulunm asıdır.

12
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lann  endişeleri devam ederken51 öte yandan “târik-i 
dünya” vaızlar, Roma’nın sokak ve meydanlarında 
vaazlarda bulunarak İtalya’nın, hatta dünyanın sonu 
geldiği kehanetini ifşa ediyorlardı ve Papa Clemens’i 
“antichrist”* diye vasıflandırıyorlardı52. Fesatçı Co- 
lonna partisi meydan okurcasına baş kaldırıyordu. 
Kabına sığmaz b ir yaradılışta olan Kardinal Pom- 
peo Colonna’nm  sadece mevcudiyeti53 bile papa için 
daim i b ir  iztırap teşkil ediyordu. Bu kardinal, Clemes 
ölür ölmez veya tevkif olunur olunmaz im parator V. 
KarPın yardım ı ile hemen papalığa geçeceğini ümid 
ederek, 1526 da Rom a şehrine b ir baskın yaptı. 
Clemens’in kaçarak St. Angelo kalesine sığınmaya mu
vaffak oluşu, Roma için hay ırlı olmam ıştır. Papayı 
bekliyen akıbet ise ölümden de beterd ir denebilir.

Ancak kuvvetli olan b ir  kimsenin yapmasında 
sakınca bulunm ayan, fakat zaif olanı uçurum a sünik- 
liyen tarzda birçok hatalı hareketleri ile Clemens, 
Bourbon ile F rundsberg’in  kom utalarında b i r  Alman- 
îspanyol ordusunun harekete  geçmesine sebep olmuş
tu r (1527). Şu m uhakkaktır54 ki V. K arPm  hükümeti 
papayı ciddî surette te’dib  etmek düşüncesinde idi ve 
ücretsiz asker güruh ların ın  ne derece ileri gidebilecek

51 Negrö, Aynı eser, 24 Ekim  (Eylül olmalı) ve 9. 
Kasım 1526 11 N isan 1527.

* İslâm  dinindeki Dçccal* karşılığıdır. M ümin hıristi- 
yanlarca kıyam et yaklaştığı zaman kendisini îsa diye tanıta
cak b ir sahte Mesih, A ntichrist, çıkacaktır.

52 Varchi, Stor. Fiorent. I, 43, 46.
53 Paul. Jovius: Vita Pom p. Columnae.
54 Ranke, D eutsche Geschichte II, 375 vd.



terini daha önceden hesaplayamazdı. Roma üzerine 
yürüneceği bilinmemiş olsaydı Almanya’da hemen he
men parasız asker toplama işi müspet bir ne- 
tijce vermezdi. Bourbon’a muhtemel jolarak verilen 
yazılı talimat belki de günün birinde herhangi bir yer
den çıkacak ve ihtimalki bunun oldukça mülayim hü
kümler ihtiva ettiği görülecektir. Fakat tarihin hükmü 
bununla değişmiyecektir. Adamları tarafından papa 
ile kardinallerin öldürülmemiş olmalarını Katolik Kı
ra! ve imparator, sırf bir tesadüfe ve şansa borçlu
dur. Eğer onlar öldürülselerdi dünyanın hiçbir sofiz- 
ması imparatoru suç ortağı sayılmaktan kurtaramaz
dı. Talî derecedeki birçok insanların öldürülmeleri, 
geri kalanların soyulmaları ve bunlara yapılan zu
lümlerle işkenceler, insan ticareti, bütün bunlar, 
“ Sacco di Roma” diye anılan bu olayda nelerin müm- 

k kün olduğunu açıkça göstermektedir.

öyle anlaşılıyor ki V. Karl’m niyeti, yeniden St. 
* Angelo kalesine kaçmış olan papayı, büyük b ir yekûn 

tutan paralarını elinden aldıktan sonra da, Napoli’ye 
göndermekti; Clemens’in bu akıbetten kurtularak 
Orvieto’ya kaçmasında da Ispanya’nın b ir dahli ol
mamıştır55. Acaba İm parator Kari Kilise Devletini 
cismani b ir hükümdarlık haline getirmeyi (bütün 
dünya56 böyle b ir  şeyin yapılmasını bekliyordu) bir 
an için düşünmüş m üdür ve acaba İngiltere Kıralı V III.
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55 Varchi, Stor, fioıent. II , 43 vd.
56 Aynı eser ve ayrıca Ranke, Deutsche Geschichte II, 

s. 394 not. K ari’ın devlet merkezini Roma’ya nakledeceğine 
inanılıyordu.



Henry’nin birtakım mülâhazalar ortaya atması üzeri
ne mi bu filrinden vazgeçmiştir? Bu cihet hiçbir za
man aydınlatılamıyacaktır.

Eğer bu gibi niyetler gerçekten mevcut idiyse, 
herhalde uzun zaman muhafaza edilmemiş olsalar ge
rektir. Yakılıp yıkılmış olan Roma şehrinden hem 
kilisenin ve hem de devletin İslahı için yeni b ir ruh 
fışkırmıştır. O zamanda bunu, meselâ Kardinal Sa- 
doleto hissediyordu57. Sadoleto şöyle yazıyor: “Eğer 
çektiğimiz ıztırap Tanrının gazap ye şiddetini 
tatmin etmeye kâfi gelmişse, eğer bu korkunç ceza
lar bize tekrar iyi ahlâk ve kanun yollarını açıyorsa, 
bu takdirde başımıza gelenler belki de felâketlerin 
en büyüğü olmamıştır... İşin ilâhî tarafını Tanrıya 
bırakalım; fakat önümüzde düzene koyacağımız bir 
hayat vardır ki bunu hiçbir silâh kuvveti 
elimizden alamaz. Fiillerimizde ve düşüncelerimizde 
öyle b ir istikamet takibedelim ki ruhbanlığın gerçek 
parlaklığını ve kendi hakiki büyüklüğümüz ile kuv
vetimizi Tanrıda arayalım” .

Gerçekten de bu tehlikeli 1527 yılından beri, şu 
kadarı elde edilmişti ki ciddî insanlar seslerini yeni
den duyurmak imkânını buluyorlardı. Roma o kadar 
büyük ıztıraplar çekmişti ki III . Paulus gibi b ir pa
panın idaresinde bile, suiistimallerle dolu olan mü- 
tefessih X. Leo devrine b ir daha dönmesine artık 
imkân yoktu.

Sonra Papalık için de, bu kadar acı ıztıraplara
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57 Papaya mektubu, Carpentras’dan 1 Eylül 1527: tarihli: 
Anecdota litt. IV, p. 335
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düştüğü anda, kısmen siyasi ve kısmen dinî mahi
yette olmak üzere bir sempati uyandı. Kırallar, 
kendilerinden birinin papanın zindancısı olmaya kal
kışmasına tahammül edemediler ve aralarında Amiens 
antlaşmasını imzaladılar (18 Ağustos 1527). Bu 
antlaşmanın b ir amacı da Papalığı kurtarmaktı. 
Böylece onlar, hakikatte im parator kuvvetlerinin Ro- 
ma’daki hareket tarzları yüzünden doğan kin ve ga
rezi sömürmüş oldular. Fakat aynı zamanda impa
rator da Ispanya’da ciddî olarak sıkışık duruma düş
tü. Çünkü memleketin ruhbanı ile zadeganı, kırallan 
ile yüzyüze geldikçe her defasında onu muaheze et
mekten kaçınmıyorlardı. Gerek ruhbanın ve gerekse 
bu sınıfa mensup olmıyan tebaanın temsilcilerinden 
teşekkül eden kalabalık b ir heyet, hepsi de matera 
elbiseleri giymiş oldukları halde, b ir gösteri yapmak 
teşebbüsünde bulunduğu zaman V. Kari, birkaç yıl 
önce bastırılmış bulunan Comunidad’Iar Ayaklanması 
pevinden tehlikeli b ir hâdise çıkacağından korkarak 
telâşa düştü ve bunu yasak etti58. İmparator, sadece 
papaya yaptığı fena muamelenin devamına hiçbir su
rette müsaade etmemekle yetinemezdi; bütün dış si
yaset mülâhazaları b ir tarafa bırakılsa bile, şerefi 
ayaklar altına alınmış bulunan papa ile barışmak 
onun için âcil b ir zaruret olmuştu. Z ira imparator, 
ne kendisini başka b ir yol takibetmeye zorlıyacak 
d a n  Alman halk efkârına ve ne de Almanya dayla- 
n n a  göre siyasetini ayarlamak istemiyordu. V. KarF- 
m, b ir Venedikli’nin dediği gibi, Roma’yı tahrip

38 Lettere de’ principi, I, 72. Castiglione’den papaya, 
Burgoe, 10 Aralık 1527.



ettirdiğinden dolayı vicdan azabı çekmekte olması ve 
bunun kefareti olarak Floransa’mn daimî olarak Me- 
dici hanedanının - Clemens bu hanedanın bir ferdi 
îdi - tâbiiyetinde kalmasını garanti edecek bir uzlaş
mayı çabuklaştırmış bulunması da ihtimal içindedir. 
Papanın yakın bir akrabası olan yeni Floransa Dukası 
A!exandro Medici, imparatorun gayrimeşru bir kızı 
ile evlendirildi.

Bundan sonraki yıllarda Kari, Konsil toplamak 
plânı sayesinde papayı esas itibariyle kendi nüfuzu 
altında tutmaya muvaffak oldu ve aynı zamanda hem 
baskı altında tutmak, hem de himaye etmek imkânı
nı buldu. Fakat Papalık için tehlikelerin en büyü
ğünü teşkil eden ve içerden, papaların kendiler* ile 
mevkideki akrabaları tarafından gelen cismanîleştiril- 
mek tehlikesi, Alman Reforma’u  sayesinde asır
lar boyunca ortadan kalkmış oldu. 1527 de Roma 
üzerine yürümek imkânını ve başarı ümidini sağlı- 
yan, bu Alman Reform’u olduğu gibi sonradan 
Papalığı yeniden aynı zamanda cism.anî bir kuvvetin 
ifadesi olmağa zorlayan da yine ayni hareket olmuştur. 
Gerçekten de Papalık, bütün Reform düşman
larının başına geçmeğe, içine düşmüş bulunduğu 
zaaftan sayılarak faal b ir rol oynuyacak derecede 
esaslı surette kalkınmaya zorlanmıştır. Papa VII. 
Clemens’in son zam anlan ile III. Paul, IV. Paul ve 
ardalarının devirlerinde Avrupa’nın yansı derin 
bir çöküntü içine düştüğü sıralarda günden güne ge
lişen papalık müessesesi, artık yepyeni, gençleşmiş

13£ İTALYA’DA RÖNESANS KÜLTÜRÜ

5S Tommaso Gar, Relaz. della corte di Roma I, 299.
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bir hiyerarşi sistemidir ki kendi içindeki büyük ve 
tehlikeli meseleleri hallediyor, hususiyle papa akra
balarının60 devletler kurmaları usulünden dikkatle 
kaçınıyor ve, taze bir ruhla bezenmiş olan katolik 
hüküm darlarla müttefik olarak, kaybettiği eski kuv
vetini yeniden kazanmakta asıl ödevini görüyor. Bu 
müessese, ancak kendisinden ayrılmış olanlara karşı 
yaptığı mücadeleler içinde varlığını göstermektedir 
ve ancak bu sıfatiyle anlaşılması mümkündür. Bu 
anlamda tam b ir gerçek olarak denebilir ki Papalık, 
ahlâkî bakım dan kendisinin can düşm anları tarafın
dan kurtarılm ıştır. Şimdi artık  siyasi mevkiini de 
dokunulmazlığa varacak derecede kuvvetlendirmiştir. 
VasalJarı olan Este ve D<ella Rovere hanedanlarının 
meşru’ kollarının sönmeleri üzerine hemen hemen ta
mamiyle zahmetsiz olarak F erra ra  ve Urbino duka
lıklarım  ele geçirm iştir. Buna m ukabil, eğer Reform 
hareketi ortaya çıkm am ış olsaydj, çok muh
tem eldir ki Kilise Devleti, çoktan cismanî hüküm
darların  eline geçmiş olurdu.

Son olarak bu siyasi durum un umumiyetle İtal
yan m illetinin ruh  ve fik ri üzerinde yapmış olduğu 
tesiri kısaca gözden geçirelim.

Açıkça görülüyor ki XIV . ve XV. asır ltalya- 
sm da hüküm  süren genel siyasi güvensizlik, asıl ruh
larda  zaru ri olarak vatanperverane b ir nefret ve mu

eo Famese’ler buna benzer b ir şey elde etmeğe muvaf
fak olmuşlar, C araffa’la r  ise mahv olup gitm işlerdir.
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kavemet uyandıracak mahiyette idi. Daha Dante ve 
Petrarca1, b ir Bütün - İtalya’nın meydana getirilme
sini yüksek sesle istiyorlar ve her çeşit yüksek gay
retlerin bu am aca yöneltilmesi lâzımgeldiğini ileri 
sürüyorlardı. Gerçi denebilir ki bu, sadece birkaç 
yüksek kültürlü kimse tarafından  duyulup ifade edi
len b ir heyecandan ibaretti ve geniş kitleler bundan ha
bersiz idiler. Ancak şunu unutm am ak gerektir ki o va
kitler Alm anyam n hali de, hiç olmazsa ismen b ir  b ir
liğe ve b ir başa (im parator) sahip bulunm asına rağ 
men, îtalya’nınkindeu pek fark lı değildi. Alman 
edebiyatında ilk defa olarak yurtseverlik ifadeleri, 
halk şairlerinde raslanan b irkaç beyit b ir  ta ra fa  b ı 
rakılırsa, L  M axim ilian2 dev rin in  hüm anistlerinde 
görülm ektedir ve bu da İta lya’da yükselen seslerin 
b ir yankısı gibi gelm ektedir. B ununla beraber fiilî 
olarak Alm anya, R om alı’la r devrinden beri İtalya’
dan çok daha gerçek anlam da tek b ir  m illetin vatanı 
olm uştur. F ransa, b irlik  şuurunu esas itibariy le  In- 
gilizlere karşı yaptığ ı savaşlara borçludur. İspanya 
ise, uzun vadeli olm ak üzere, soyca kendisine çok 
yakın olan Portekizlileri bile temsil etmek kudretin i 
gösterememiştir. İta lya için, o rtadan  kaldırılm ası he

1 P e tra rca : Epist. fam. I , 3, p. 574. B urada Petrarca , 
b ir Italyan  o larak  dünyaya geldiği için  T anrıya bam d etm ek
tedir. Y ine 1367 y ılm a a id  A pologia con tra  cuiusdam  anonymi 
G alli Calum nias. (A pp. ed. Bas. 1581) p. 1068 vd.

2 Hususiyle W im pheling, Bebel ve daha başka kimse
lerin  Schardius, Scriptores, c ilt I  de bu lunan  yazıların kasd 
ediyorum . —  B unlardan başka biraz daha evvelki zam anla
ra  a it olm ak üzere Felix  F ab ri (H ist. Suevorum ), biraz daha 
sonra İrenicus (G erm aniae exegesis, 1518).
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m en  hemen hiçbir zaman umulmamış olan Kilise 
Devletinin varlığı ve hayat şartları, büyük ölçüde 
b ir birlik vücuda getirilmesine engel teşkil etmiştir. 
Sonra XV. yüzyılın siyasi temaslarında bazan par
lak sözlerle müşterek b ir vatandan bahşedilmiş iseS 5
bu, çoğu kere başka b ir Italyan devletini incitmek 
amaciyle yapılm ıştır3. Tamamiyle ciddî, derin bir 
ıztırabm  ifadesi olarak milli duygunun sadası, ancak 
XVI. yüzyılda işitilm iştir; fakat çok geç kalınmış, 
artık iş işten geçmiş bulunm aktadır. Çünkü Fran- 
sızlar ve îspanyollar memleketi istilâ etmişlerdir. Ye
rel yurtseverlik hakkında ise denebilir ki, b ir dere
ceye kadar millî duyguyu temsil etmekte, fakat onun 
verini tam  mânasivle tutm aktan uzak bulunm aktadır.
■r . ■  «p -

3 B irçok m isallerden böîri ojarak: Venedik D ocuıum  
Pisa’ya da ir 1496 da b ir floransa ajanına verdiği cevap, Ma
lipiero, Ann. Venet., A rch. Stor. VII. I,. p. 427.



İ K İ N C İ  B Ö L Ü M

FERDİN GELİŞMESİ

İtalyanların çok erkenden tekâmül ederek mo
dern insanlar haline gelişlerinin biricik değilse hile 
en başta gelen sebebini, ister cumhuriyet, ister ti
ranlık olsun, bu devletlerin bünyesinde aramak lâ
zımdır. Şimdiki Avrupanm çocuklarından ilkinin İtal
ya’da doğmuş olması, bu nokta ile sıkıdan sıkıya 
bağlıdır.

Ortaçağda şuurun her iki ciheti, yani dünyaya 
ve insanın kendi içine yönelmiş olan cihetleri, tıpkı 
müşterek b ir örtü altında, rüyada veya yarı uyanık 
b ir halde imiş gibi bulunuyordu. Bu inanç, çocuk 
tutukluğu ve vehimden örülmüş örtünün gerisinden 
bakıhnca dünya ve tarih , hayret verici ve renklerle 
boyanmış b ir halde görünürdü; fakat insan, ancak 
ırk, kavim, parti, lonca, aile ve ilâah.. gibi umu
munun herhangi b ir şekli içinde kendini tanıyordu, 
îlk defa İtalya’dadır ki bu örtü uçup havalandı. Dev
leti ve bu dünyanın bütün işlerini objektif b ir tarz
da görüş ve ele alış şuuru bu memlekette uyandı. Fa
kat bunun yanında sübjektiflik de bütün kuvvetiyle
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■ B

baş kaldırdı. İnsan, zihnî bir ferd1 haline geldi ve 
kendini bu sıfatla tanıdı. Bir zamanlar Yunanlı da 
bu suretle barbarların üstüne yükselmişti; Arap ise, 
diğer bütün Asyalılarm kendilerini sadece bir ırka 
mensup insanlar olarak hissettikleri bir zamanda, 
böyle bir ferd şuuruna ulaşmıştı. Bu hususta siyasî 
şartların en tesirli âmil olduğunu ispat etmek güç bir 
iş değildir.

Çok daha eski zamanlarda münferit olarak bazı 
yerlerde serbest şahsiyetin geliştiği görülmektedir. O 
tarihlerde Kuzey Avrupa memleketlerinde böyle bir 
şeye rastlanmamakta veya bu, aynı tarzda kendini 
göstermemektedir. Gerçi Liutprand’m tasvir ettiği 
onuncu asrın haydutlarında, Papa VII. Gregor’un ba
zı çağdaşlarının ve ilk Hohenstaufen hükümdarlarının 
bazı düşmanlarında buna benzer bir karakter görül
mektedir. Fakat Italyada X III. asrın sona ermesiyle 
çok kalabalık sayıda şahsiyetler ortaya çıkmaya baş
lamıştır. Endividualizmayı kıskıvrak tutan bağlar 
burada tamamiyle koparılıp atılmıştır. Binlerce insan 
çehresi, hiçbir engel tanımaksızın ve pervasızca ken
di özellikleri içine gömülmüş bulundukları halde kar
şımıza çıkmaktadır. Diğer Avrupa memleketlerinin 
h â lâ  ırk bağları altında bulunması keyfiyeti, tek ba
şına bile, Dante’nin büyük şiirinin herhangi b ir baş
ka memlekette meydana gelmesini imkânsız kılmağa 
kâfi b ir sebep teşkil eder. Sadece ortaya koyduğu 
kuvvetli endividualizması, yüce şairin İtalya için

1 Ferdî terbiyenin yüksek ve en yüksek basamağı an
lamında kullanılan uomo singolare, uomo unico deyimlerine 
dikkat edilsin.

I
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o devrin  en büyük milli m ünadisi olmasına kâfi gel
m iştir. E debiyat ve sanatta  insan  hâzinesinin tasvir
lerinden, çeşitli yönlerden karak ter tenkitlerinden i- 
lerde özel bölüm lerde bahsedeceğiz. B urada bahis 
konusu olan mesele doğrudan  doğruya psikolojik ger
çeğin kendisid ir. Bu psikolojik gerçek, tam  b ir  b ü 
tünlük ve kesinlikle ta rih e  g irm ektedir. X IV . asrın  
İtalyası, sahte tevazu \  e yaltaklanm a ned ir, hem en 
hem en h iç  b ilm em ektedir. H iç kim se göze çarpm ak
tan , başka la rına  benzem em ek ve on lardan  fa rk lı gö
rünm ekten2 ko rkm am ak tad ır2 a.

H erşeyden önce zorba hüküm darlık , re jim i, yu-

2 XVI. asrın  sonunda M onta igne  (Essais, L. I I I ,  chap. 
5 vol. I I I ,  p. 367, P a r is  baskısı 1816) aşağ ıdak i m ukayeseyi 
yapıyor: “ils  (les I ta lien s) o n t p ius com m unem ent des belles 
fem m es, e t m oins des la ides que  nous; m ais des rares et 
ex cd len tes  beau tes j ’ cstim e que  nous allons âpair. E t (je ) 
en  juge  a u ta n t des e sp rits : de  ceux de la  com m une façon, ils 
en on t beaucaup  p iu s  e t  ev idem m ent; la  b n ıta lite  y  est sans 
com paraison p ius r a r e :  d’ âm es singulieres e t dıı p ius h au lt 
estage, nous ne  le u r  en debvons rien .”  (O n larda  (yâni Ital- 
y an la rd a) güzel kad ın  b izdek inden  daha  çok ve ç irk in  kad ın  
daha  azd ır; fa k a t n a d ir  ve nefis güzeller bakım ından onlarla  
a tbaşı g ittiğ im iz kanaa tm day ım . Z ih in le r h ak k ın d a  d a  aynini 
düşünüyorum . A le lâde  neviden  o lan la r da  çok v ard ır ve bun
la r  m ey d an d ad ır; o n la rd a  haşin  zek â la r b izdekilerle  kıyas 
kabu l etm iyecek derecede  n a d ird ir ;  fa k a t d ik k a te  şayan ve 
en yüksek  m ertebeden  ru h la r  bak ım ından , on lardan  h iç  aşa
ğı kalmayız).

2 a F lo ransa’da 1390 ta rih le rin e  doğru  a rtık  erkek  kıya
fe tle rin e  hâk im  o lan  b ir  m oda yoktu . Ç ünkü  herkes hususî 
b ir  ta rzda  giyinm eğe çalışıyordu . K arş. F ran co  S acchetti: 
contro aile nuove foggıe, R im e, publ. da l Poggiali, p . 52 
^Yeni m odalara  k a rş ı).
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karıda gördüğümüz gibi, yalnız tiranların, Condotti
ere’lerin3 değil, fakat aynı zamanda bu rejimin hima
ye ettiği ve kendilerinden pervasızca faydalandığı ka
biliyetlerin, yani kâtiplerin, memurların şair ve va
zife almış diğer şahsiyetlerin de ferdiyetini en yük
sek derecesine kadar geliştirmektedir. Bu adamlar, 
zaruri olarak daimi veya geçici mahiyetteki derunı 

i kaynaklarını tanımak zorundadırlar. Yaşama zevkleri 
de, muhtemel olarak kısa b ir zaman sürecek olan ik
tidar ve nüfuzlarına mümkün olduğu kadar yüksek 
b ir değer sağlamak amaciyle, fik ir muhtevası bakı
m ından daha yüce ve daha mütekâsif b ir hale gel
mektedir.

Fakat bunlar ta ra f nidan idare edilen ahali de 
bu çeşit güdülerden büsbütün uzak değildir. Biz, 
öm ürlerini gizli m ükavem et v'e suikast tertipleri i- 
çinde geçirmiş olan kimseleri b îr  ta ra fa  bırakacağız 
ve sadece, meselâ Bizans İm paratorluğu ve İslâm 
devletleri içinde yaşayan şeh ir halkının çoğu gibi, 
s ırf özel şahıslar olarak kalan insanlardan bahsedece
ğiz. Şurası m uhakkaktır ki meselâ Visconti’lerin te
baası çok kere kendi şah ıslan  ve ailelerinin şerefini 
m uhafaza edebilmek için  büyük iz tirap lara  katlanm ak 
zorunda b ırak ılm ıştır ve bun lar arasında sayısız

3 Sforza ve daha başka Kuzey-İtalya hanedanlarında gö
rüldüğü gibi bunların  zevcelerinin de ferdfyetlerini geliştiri
yordu. K arş. Jacobus Bergomensis’in  C larae m ulieres’inde 
R attista M alatesta, Paola Gonzaga, O rsina Torella, Bona 
Lom barda, R iccarda d’Este ve Sforza ailesinden önemli ka
dın ların  biyografileri. B unlar arasında  erkek yaradılışlı olan 
kad ın lar az değildir. Aynı zam anda hüm anist kü ltü r sayesinde- 
endrvidüeî gelişm enin tam am landığı da vakidir.



kimseler de içinde yaşadıkları kölece hayat yüzünden 
ahlâkî karakterlerinden çok şeyler kaybetmişlerdir. 
Fakat endividuel karak ter bakım ından durum  hiç te 
böyle değildir. Çünkü hususiyle genel siyasî zaaf 
içindedir ki özel hayatın  çeşitli istikam et ve çabala
m aları o nisbette kuvvetli ve çok-taraflı olarak filiz
lenir. Kendini göstermek ve rekabet etmek im kânını 
buldukları nisbette zenginlik ile kültür, hâlâ geniş 
ölçüde sayılabilecek b ir  şehir hürriyeti ve, Bizans ile 
İslâm dünyasındaki gibi, devletle içiçe sokulmuş ol- 
m ıyan b ir  kilise ile iş tirak  halinded ir; bütün bunlar, 
hiç şüphe yok ki, endividuel düşünm e tarzının  mey
dana gelişini teşvik edici unsurlard ır. Üstelik parti 
m ücadelelerinin mevcut olm ayışı da  bunun için lâ- 
zımgelen huzuru sağlam aktadır. Siyasî ihtirastan 
m ahrum  plan insan, kısm en ciddî ve kısmen de sat
h î meşgaleleriyle, X IV . asrın  bu Uranlıklarında ilk 
önce tam am iyle tekâm ül etmiş olduğu halde çıkmış 
olm alıdır. Bunun hakkında belgelere dayanan delil
ler şüphesiz istenm emelidir. K endilerinden bazı işa
retler beklenebilen hikâye yazarları, gerçi bazı garip 
insanları tasvir etm ektedirler ve bunu daim a tek-ta- 
raflı b ir  amaçla ve anlattıkları hikâye ile temasları 
bulunduğu nisbette yapm aktadırlar. Böyle sahneler 
de genel olarak cum huriyet rejim i ile idare olunan 
şehirlerde cereyan etmektedir.

Bu gibi şehirlerde şartlar, başka türlü olmakla 
beraber, endividuel karakterin  yetişmesine elverişli 
idi. İk tidar partileri ne kadar sık değişiyorlardıysa 
fe rt de, hâkim iyet icrası ve ik tidarın  zevkini çıkar
mak hususunda o nisbette gayret sarfetmek zorunda

j£ £  İTALYA’DA RÖNESANS KÜLTÜRÜ
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kalıyordu. Hususiyle F loransa tarih inde4 devlet adam 
ları ve halk liderleri o derece bariz b ir şahsî varlık 
gösterm işlerdir ki o devrin dünyasında istisna kabi
linden bile böyle b ir  şeye rastlam ak müm kün değil
d ir ;  h a ttâ  Jacob von Arterveldt* bile onlarla muka
yese edilemez.

D iğer ta ra ftan  m ücadelede yenilip ik tidarı kay
beden partile re  m ensup insanlar, çok kere Uranlık
larla  id a re  o lunan  devletlerin  tebaa larına  benzer b ir 
du rum a düşüyorlard ı. A ncak bun lardan  fark lı ola
rak  b ir  kere  tad ın ı a ld ık ları h ü rriy e t veya ik tidar, 
belki de b u n la rı yen iden  kazanm ak üm idi ferdiyetle
rin e  d ah a  büy ü k  b i r  enerji veriyordu . İşte böyle 
kendi istekleriy le o lm adan  âtıl b ırak ılan  in san lar a- 
rasmdadıı* k i m eselâ A gnolo P ando lfin i (ölüm ü 1446) 
gibi b ir  şahsiyeti bu luyoruz. P ando lfin i’n in  “ Ev 
İd a resi” 5 ad lı ese ri, gelişm iş b i r  özel h ay a tm  ilk m ü

4 Franco Sacchetti, Capitolo (Rime, publ. dal Poggiaîi, 
p. 56) sunda iktidar partilerine mensup olup kendi zamanın
da ölm üş bulunan yüzden fazla isim saymaktadır (1390). 
B un lar arasında bir çokları orta çapta insanlar olsalar bile 
b ü tü n ü , endividualizmanm uyanmasını gösteren kuvvetli bir 
belged ir. — Filippo Vilîani’nin “Vite”si hakkında aşağıdaki 
bahse bak.

* Ja co b  von Arteveldt: Flander yurtseveri olup halk
partis in in  başına  geçerek Flander Kontu 1. Ludıvig’i memle
k e tten  kovm uş ve İn g ilte re  Kıralı I I I .  Edward ile bir ittifak 
yapm ıştır. Ing iliz le ri Gent’ memleketine sokmağa kalkışınca 
h a lk  ta ra fın d a n  ö ld ü rü lm üştü  (1345).

5 T ra tta to  del gover.no della famiglia. Bu eserin mimar 
A lb erti ta ra fm d a n  yazılm ış olduğuna d a ir  yeni bir nazariye 
ortaya  ç ıkm ıştır. K arş. Vasari IV , 54, Nota 5, ed. Lemonnier. 
—  P an d o lfin i h a k k ın d a  b ak : Vespas. Fiorent. p. 379..



kemmel program ını teşkil etmektedir. Ferdin görev
leri ile tehlikeli ve nankör amme işlerini6 telif tarzı, 
devrin kendi nev’inde b ir abidesidir denebilir.

Sürgün hayatının ise, insanı ya tamamiyle harap 
eden veya içindeki bütün hassaları son defrecesine 
kadar değiştiren b ir özelliği vardır. Giovanni Pontano 
şöyle diyor7: “çok ııüftıslu şehirlerim izin hepsinde 
kendi istekleri ile yurtların ı b ırakıp  giden birçok in
sanlar görüyoruz. Fakat insan, nereye giderse gitsin, 
meziyetlerini de beraberinde götürür” . Gerçekten 
bunların  çoğu yalnız resmen sürgüne gönderilm iş o- 
lanlar değildi, fakat aynı zam anda binlercesi doğup 
büyüdükleri şehirleri, siyasî veya İktisadî durum un 
artık  katlanılam az b ir  hal alm ası yüzünden, kendi 
istekleriyle b ırak ıp  gitm işlerdi. F loransa’dan göç e- 
denler F e rra ra ’da, Lucca’dan  göç edenler Venedik’te 
ve ilâh... büyük koloniler halinde yerleşm işlerdir.

Sürgünler arasında en kabiliyetli insanlarda ge
liştiği görülen kozmopolitizma, endividualizm anm  en 
yüksek basam ağını teşkil etm ektedir. Y ukarıda söy
lediğimiz gibi (S. 107) D ante, Italyanın  dil ve kül
tü ründe yeni b ir  y u rt bulm aktadır. Fakat bunun da
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6 T ratta to  p. 65 vd.

7 Jov. Pontanus, de fortitudine, L. II , Cap. 4. “de tole- 
rando Exilio.” Yetm iş yıl sonra C ardanus (de V ita propria, 
Cap. 32) acı acı şöyle soruyordu: Quid est pa tria , nisi con- 
sensus tyrannonım  m inutorum  ad  opprim endos imbelles timi- 
dos, e t qui p lerum que sun t innoxii? (Vatan, ürkek ve çok 
kere masum olan âciz kim seleri ezmek için küçük tiranların  
birleşm elerinden başka ned ir k i? ) .



üstüne çıkarak  “benim  vatanım  bütün  dünyadır” 8 

dem ektedir. — K endisine lâyık olmıyan şartlarla 
F loransa’ya dönm eye davet edildiği zam an şöyle ce
vap veriyor: “ G üneşin ve yıld ızların  ışığını her yer
den görem ez m iy im ? H er yerde, halkın ve şehrin 
önüne şerefsizce h a ttâ  zilletle çıkm aksızın, en asıl h a
k ikatleri düşünem ez m iy im ? Ekm eğim i nerede olsa 
b u lu ru m !”  S onra , san a tk â rla r d a  övürterek istedikleri 
yerde  yaşayabilecekleri, m ekân hü rriye tine  sahip bu
lunduk ları noktası üzerinde büyük b ir  önemle d u r
m ak tad ırla r. G h ib e rti10 d iy o r k i:  “A ncak h e r şeyi öğ
renm iş o lan  b i r  k im se d ışa rd a  h içb ir yerde yabancı 
değ ild ir. V a rlığ ı e linden  alınm ış ve dostsuz bulunsa 
b ile  y in e  d e  o, h e r  şeh rin  hem şeh risid ir ve ta lih  de
ğ işik lik lerin i h iç  korkm aksızm  küçüm seyebilir” . Y u r
d u n d an  k açak  o la rak  ay rılıp  g itm iş o lan b ir  hüm a
nist d e  b u n a  çok ben zer b i r  ifadede b u lunuyo r; “ Bil
gin b ir  in san  n e red e  o tu ru rsa , onun  için  o rası iy i b ir  
v a ta n d ır” 11.

3 De vulgari eloquio, Lib, I, cap. 6. — İdeal İtalyan 
dili hakkında bak Cap. 17. Kültür sahibi insanların fikri bir
liğ i: Cap. 18. —  Fakat aynı zamanda Purg. VIII. 1 vd. ve 
Parad. XXV, I deki meşhur pasajlarda o derin vatan hasreti.

9 Dantis A lighierii Epistolae, ed. Carolus Witte, p. 65.
10  Ghiberti, secondo commentario, cap. XV. (Vasari. 

ed. Lemonnier, I, p. X X IX ).
1 1  Codri U rcei vita (eserleri külliyatının başında). —  Şüp

hesiz k i bu, “ U bi bene, ibi patria”  (Neresi iyi ise orası va
tandır) sözüne çok yakındır. H içbir yere bağlı bulunmıyan 
ve kültürlü İtalyan’ların günden güne benim sedikleriN mücer
ret fikrî zevkler o kadar çoktu ki bu sayede menfa hayatı 
fazla acı bir şey olmaktan çıkıyordu. Bundan başka da koz- 
mopolitizma, insanın yeni dünyalar keşf ettiği ve eski dün-

13
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K ültür tarih i bakım ından çok keskin b ir bakışla, 
XV. yüz yılda kemâl derecesinde yetişmiş insanların 
artm ış olduğunu adım  adım  takibetmek mümkün 
olur. Bu insanların, mânevi ve maddî varlıklarını a- 
henkli b ir şekilde tamamlamayı şuurlu ve sarih ola
rak  kendilerine amaç edinip edinmedikleri hakkın
da b ir  hüküm  verm ek güçtür. Fakat birçokları, dün
yevî olan herşeydeiki kemâlsizTiğini im kân verdiği 
nisbette bunu elde etm işlerdir. Meselâ Lorenzo Mag- 
«ıifico’ıun hayatının  m ukadderat, kabiliyet ve karak
te r bakım larından umumi b ir  bilânçosunu yapmak
tan  sarfınazar edilse bile Ariosto gibi b ir şahsiyette 
ve bunun bilhassa sa tir le r in d e  b ir  ferdiyet müşahede 
edilm ektedir. B urada insan ve şairin  gururu, kendi 
zevklerine karşı kullandığı istihza, gayet ince b ir 
m izah ve gayet derin  b ir  iyi-niyet ne dereceye kadar 
büyük b ir  ahenk içinde ifade edilm ektedir.

Şahsiyetin en  yüksek derecesine kadar gelişmesi 
yolundaki bu güdü, aynı zam anda o devir kültürü
nün bü tün  unsurlarına hâkim  bulunan gerçekten* kuv
vetli ve üstelik de çok-taraflı b ir  tab iatla  birleşince, 
“çok-taraflı insan” , T uom o  u n iversa le  m eydana gelmiş
t ir  ki bu yalnız İtalya’ya m ahsus b ir  keyfiyettir. Ansik
lopedik bilgiye sahip insan lar bü tün  ortaçağ boyunca

yasında kendini artık yabancı hissettiği yeni bir kültür dev
rinin alametidir. Grek’lerde bu hale, Peloponnesos Harbinin 
sonunda rastlamaktayız. Niebuhr’un dediği gibi, Eflatun iyi 
bir vatandaş değildi, ve Xenophon da fena bir vatandaştı. 
Diogenes vatansız olduğunu açıktan açığa ilân etmekten ger
çek bir zevk duyuyor ve kendisini, Laertius’un dediği gibi 
âftokıç (yurtsuz) diye adlandırıyordu^
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birçok memleketlerde.vardı; çünkü bu bilgi dar sınırlar 
içinde toplanmış bulunuyordu. A ynı surette X II. asra 
kadar “ çok-taraflı”  sanatkârlar da yetişmişti; çünkü 
mimarî problemler nisbeten basit ve hep aynı ma
hiyette idi ve heykeltraşlık ile resimde tasvir edil
mesi istenen şeyin kendisi, şeklin üstünde bir önem 
taşıyordu. Buna mukabil Renaissance devrinin İtal
ya’sında her alanda hem bilgin ve hem de kendi ne- 
vinde mükemmel eserler yaratan, aynı zamanda insan 

olarak da çok kuvvetli tesirler bırakan münferid sanat
kârlara rastlanmaktadır. Bazıları, icra etmekte oldukları 
sanatlarının dışında, aynı zamanda fik ir faaliyetinin 

diğer sahalarında da çok-tarafhdırlar.

Daha hayatta iken bazı kimselerin şair, bazıla

rının filozof ve bazılarının da teolog12 diye vasıflan

dırdıkları Dante, bütün yazılarında ezici b ir şahsî 

kuvvet fışjk*rttnaktadır; öyle ki) /okuyucu, konunun 

cazibesi b ir tarafa bırakılsa bile, bu kuvvetin önünde 

kendini mahkûm hissetmektedir. Y alnız Divina Com- 
media nın hiç sarsılmaksızm baştan sonuna kadar 

ayn ı tarzda işlenmesi bile ne kadar muazzam bir İra* 

de kuvvetinin mevcudiyetini şart kılmaktadır. Fakat 

bu eserin muhtevasına bakılacak olursa görülecektir 

ki, şairin maddî ve  fik rî dünyada esasını araştırm a

d ığ ı h içbir önemli şey yoktur; bunlar hakkında çok 

kere kısa sözlerle söylediklerinin hepsi de zamanın 

hâkim  kanaatlerini aksettirmektedir. Güzel sanatlar 

için  ise Dante, kaynak değerinde bir belgedir. Bu

nun sebebi, o zam anlar sanatkârlar hakkında yazdığı 
birkaç satırdan ziyade hakikaten çok daha önemli

12 Boccaccio, Vita di Dante, p. 16.
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meselelere temas etmiş olmasındandır. Fakat o, çok 
geçmeden ilhamın da kaynağı olmuştur13.

XV. yüzyıl herşeydıen evvel bilhassa çok-taraflı 
insanlar asn d ır. H içbir biyografi eseri yoktur ki ba
his konusu edilen şahsın esas mesleğinden başka ale- 
lâde heveskârlığın üstüne çıkan tâli meşgalelerinin 
de sözü edilmesin. Floransa’lı tüccar ve devlet ada?* 
mı, çok kere aynı zam anda her iki klâsik dilde, yani 
eski Y unanca ile Lâtincede de bilgindir. Hem  kendi
sine ve hem de oğullarına en tanınm ış hümanistler^ 
Aristo’nun “Politik”  ve “A hlâk”  k itap ların ı okutm ak 
zorundadırlar14. A ilenin k ızlarına da  esaslı b ir  ter
biye verilm ektedir. Yüksek anlam da özel eğitim in 
ilk başlangıçları da  tercihen y ine bu m uhitlerde a- 
ranm alıdır. B ir hüm anistten geniş anlam da çok-ta- 
raflı bilgi istenm ektedir. Çünkü felsefî bilgiyi, bu gü n  

olduğu gibi sadece klâsik çağ ların  objektif olarak bi
linmesi için değil, fak a t gerçek hayatın  günlük ta tb i
katında değerlendirm ek ve kullanm ak için  öğrenmek: 
zorundadır. B ir yandan  P lin ius üzerinde etütlerin i ya
parken15 öte yandan meselâ tab ia t tarih ine ait mal-

13 Beatrice’nin ölüm yıldönümünde Dante’nin resmet
tiği melek figürleri (Vita Nuova, p. 61), meslekten olmıyaz» 
bir heveskânn başarabileceği bir işi aşan bir eser olarak 
sayılabilir. Aretino, Dante’nin egregiamente’ler çizdiğini ve 
musikiye çok meraklı olduğunu söyliyor.

14 Bu ve bundan sonrakiler için bak: bilhassa Vespasiano 
Fiorentino; bu eser XV. asır Floransa kültürü için birinci 
derecede önemli bir kaynaktır, p. 467, 492, 521 ve 
ilaah... Bundan başka yine bak: Murat. XX deki güzel ve 
faydalı Vita Jannoctii Manetti (doğ. 1396).

15  Aşağıda söyliyecekl erimiz, Roscoe, Leone X., edL
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zem enin b ir kolleksiyonunu toplamaktadır. Eskilerin 
coğrafyasını rehber edinerek modern kozmograf ol
maktadır. Y ine eskilerin yazdıkları tarih  eserlerini 
örnek tutarak zamanın tarihini yazmaktadır. Plau • 
tus komedyalarının m ütercimi sıfatiyle, bunların tem 
sillerinde de rejisör olmaktadır. Lucian’m  diyalog
larına varıncaya kadar klâsik ilkçağ edebiyatının b ü 
tün şekillerini mümkün olduğu kadar taklit etmekte
dir. Bütün bunlara ilâve olarak da o, devlet işlerinde 
sekreterlik ve diplomasi görevleri görm ektedir ki bu, 
her zaman hayırlı sonuçlar vermemeştir.

Fakat bu çok-tarafh adam lar arasında bazıları 
sözün gerçek anlam ı ile “her-tarafh”  insanlar olarak 
sivrilm işlerdir. 0  devrin hayat ve kültürünü genel 
h a tla n  ile m ütalâa etm eye geçmeden önce burada, 
XV. a sn n  eşiğinde bu dev adam lardan  b iri olan Leom 
Battista A lberti’n in  (1404 ? -1 4 7 2 ) b ir  portresin i çize
lim. Yalnız b ir  parçası in tikal etm iş olan biyografi- 
s i16 ondan b ir  sana tkâr olarak pek az bahsetmekte, 
m im arî tarih indek i önem ine ise tem as bile etm em ek
tedir. F akat onun, böyle b ir  özel şöhrete sahip  ol
m aksızın da, nasıl b ir  insan  olduğunu şim di gö re
ceğiz.

Bossi, III, p. 197 vd. ında mevcut bulunan ev Perticari tarafın
dan Pandolfo Collenuccio hakkında yazılan parçadan ve bir de 
Öpere del Conte Perticari, Mil. 1323, vol. I I  den alınmıştır.

16 Muratori XXV, Col. 295. Tamamlayıcı mahiyette: 
Vasari, IV, 52 vd. —  Her alanda en aşağa bir heveskâr, fa 
kat aynı zamanda birçok branşlarda üstad olarak meselâ, 
eğer Aeneas Sylvius’un (Opera, p. 622, Epist. 112) da söy
lediklerine inanmak lâzımgelirse, Mariano Socini vardı.
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Leon Battista, takdir kazandıran her işte ço
cukluğundan beri birinci gelmekte idi. Çeşitli bedfen 
hareketlerinde ve jimnastik sanatındaki mehareti hak
kında inanılmıyacak şeyler okumaktayız: ayakları
birbirine bitişik olduğu halde insanların kafaları ü- 

zerinden atlıyabiliyordu; katetralde madenî bir pa
rayı tepeye çarpıp ses verecek kadar yukarı fırlata
biliyordu; en vahşi atlar onun altında korkudan tit
rerdi. însanlara üç şeyde kusursuz görünmek istiyor
du: yürüyüşte, ata binişte ve söz söylemekte. Mu
sikiyi öğretmensiz öğrenmişti; fakat buna rağmen 
komposizyonlanna bu mesleğin ustalan tarafından 
hayranlık duyuluyordu. Yoksuzluğun ağır baskısı al
tında bulunmasına rağmen sivil ve kilise hukukunun 
her ikisini de tahsil etmeye başlamış ve, bitkinlikten 
doğan ağır b ir hastalığa yakalanıncaya kadar tahsi
line yıllarca devam etmişti. Yirmi dört yaşında iken 
kelime hafızasının zayıfladığını, fakat eşyayı kavra
yışının eski halinde kaldığını anlayınca, kendini fi
zik ife matematiğe vferdi. Bunların yanında, sanat
kârlardan, bilginlerden ve ayakkabıcıya varıncaya 
kadar her çeşit zanaat sahibinden mesleklerinin sır
larını ve tecrübelerini sormak suretiyle dünyanın bü* 
tün hünerlerini öğrendi. Aynı zamanda resim ve 
modelcilik de yapıyordu; hususiyle resimleri, sırf ha
fızasından çıkararak yaptığı zamanlarda da,, asluıa 
son deerce benzetmekle temayüz etmişti, icat ettiği 
karanlık kutu, Camera obscura17, bilhassa hayret «t-

17 Karş. Ibn Fimas: Hammer, Literaturgeschichte der 
Araber (Arap Edebiyatı . Tarihi) I, giriş bölümü, sayfa 
51. Buna benzer, bir tecrübe, aşağı y u ta n  880 tarihinde En
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yandırm ıştı. B unun içinde bazen y ıld ızları ve gece
leyin kayalık  d ağ la r üzerinden  ay ın  doğuşunu, bazen 
dağ ları, körfezleri ve yanaşm ak ta  olan gemi filo ları 
ile, güneş ışığ ı veya bu lu t gölgeleri a ltında  o larak  ta  
sisli uzak lık lara  k a d a r  m an za ra la r gösteriyordu. F a
kat başka la rın ın  y a ra ttık la rın ı d a  büyük  b ir  sevinçle 
karşılıyor ve in san  oğ lunun  güzellik k an u n la rın a  u- 

yarak  vücuda g e tird iğ i h e r  çeşit esere nerdeyse İlâhî 
b ir  m ahiyet a tfed iy o rd u 18. B ütün  b u n la ra  B attista’n ın  
edebî faaliye tin i de ilâve e tm ek  icabeder. H erşeyden 
önce doğrudan  d o ğ ru y a  san a t üzerinde  yazdığ ı eser
leri, hususiyle m im arîd e  şekil rönesansı iç in  belli 
başlı s ın ır  ta ş la n  ve o to rite  o la rak  say ılm ak tad ır. 
Sonra . L â tince  o larak  h ik ây e le r ve b u n a  benzer nesir
le r yazm ıştır k i b u n la rd a n  b az ıla rı k lâsik  ilkçağda 
m eydana getirilm iş eserler san ılm ıştır. M izahlı so fra  
konuşm aları, e leg ileri ve p asto ra l ş iir le ri v a rd ır . Y ine 
İtalyanca o larak  ev h ay a tı h ak k ın d a  d ö rt k itap tan  
ib are t b ir  eserden 19 b aşk a  b irçok  ah lâk i, felsefî ve 
ve ta r ih î y az ıla rı ile ş iirle ri, h a tta  ölen köpeğine söy
lediğ i b ir  m ezar h itabesi de  v a rd ır . O nun c idd î ve 
şaka o la rak  söylediği sözler, top lanm ağa değecek de
recede önem li id i. B irçok sü tu n la r ha linde  bunun  
örnekleri, ad ı geçen b iyog rafide  görü lm ekted ir. Nesi

dülüslü A bul Abbas Kasım t bu Firnas tarafından yapıl
mıştı. Karş. Gyangos, The History of the Mohammedan 
Dyftasties in Spain (Ispanya’da müslüman hanedanlar tarihi).

18  Quidquid ingenio esset hominunı cum quadam ef- 
ectum elegantia, id prope divinum ducebat.

19 Uzun zaman Pandolfini’nin Trattato başlıklı eseri 
olarak sayılan eser, bu kayb olan kitaptır (karş. sayfa 193, 
not 5).



vardı ve ne biliyordu ise hepsini, tıpkı gerçekten 
büyük çapta yaratılm ış olan insanların daima yaptık
ları gibi, en ufak b ir çekingenlik bile göstermeksizin 
açıklıyor ve en büyük icatlarını bedava bağışlıyordu. 
Son olarak da yaradılışının en derin kaynağını teş
kil eden özelliği söyliyelim: bu, hemen hemen asabı 
denebilecek b ir tarzda ve son derece büyük b ir  sevgi 
ile etrafındaki herşeye bütün varlığı ile kendini ve
rebilm e hassasıdır. Muhteşem ağaçlara ve ekin 
tarlalarına bakınca ağlaması gelirdi. Güzel ve vakarlı 
ih tiyar insanları tabiatın  şaheseri olarak tazim eder, 
onları seyretmekten doyamazdı. Vücutça tam  geliş
miş bulunan hayvanlara karşı, tab iatın  hususi hıt- 
funa nâil olm uşlardır diye, büyük b ir  iyi niyet bes
lerdi. Hasta olduğu zam an güzel b ir  m anzarayı sey
retmekle birçok defalar şifa  bulm uştur20. D ış dünya 
ile bu kadar m uam m alı şekilde derin  münasebetler 
halinde onu görenlerini, kendisine kehanet kudreti at
fetm iş olm alarına hayret etmemek lâzım dır. Söylen
diğine göre Battista, Este ailesinin uğradığ ı kanlı 
âkibeti, F loransa’m n ve papaların  âkibetini, vukuun
dan yıllarca önce görüp açıklam ıştı; h e r an  için in 
sanların  içlerini okuyabilm ek kudretine sahipti. K en
diliğinden anlaşılıyor ki m üthiş b ir  irade  kuvveti 
onun şahsiyetini baştan başa kaplam ıştır ve b ir  a rada

20 De re  aedificatoria ad lı eserinde (L. V III., cap. !> 
hangisine güzel yol denebileceğinin b ir ta rifi bulunm aktadır: 
s i modo m are, modo montes, modo lacum  fluentem  fontesqııe, 
modo aridam  rupem  au t p lanitiem , modo nem us vallemque 
exhibebit (E ğer kâh deniz, kâh dağ, kâh akar su ve pınarlar, 
kâh  çıplak kaya veya b ir  d ü d ü k , kâh b ir orman veya bir 
vadi oradan görünürse).
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tutmaktadır. Renaissanoe’in en büyük simaları gibi 
o da şöyle diyor: “ İnsanlar isterlerse her şeyi yapa
bilirler” .

Halbuki Alberti’nın Lionardo da Vinci’ye naza
ran durumu, yeni başlıyan b ir adamın, bitirm iş olan 
b ir kimseye, heveskânn ustaya nazaran olan duru
mundan farklı değildir. Ah ne olurdu, Vasari’nin eseri, 
Leon Battista hakkında olduğu gibi Lionardo’ya dair 
da b ir tasvir ile tamamlanmış olsaydı! Lionardo’nun 
karakterini belirtecek olan ana çizgiler, sisler içinde 
ancak uzaktan sezilebilmesi mümkün b ir  ihtişam ma
hiyetini ebediyen m uhafaza edecektir.

Şimdiye k ad a r ferd in  gelişmesini iç hayat bakımın
dan tasvir ettik. Buna uygun olarak fertte dışarıya 
karşı sivrilmenin yeni b ir  nev’ini görmekteyiz ki bu 
da modern şöhrettir .1

İtalya’nın  d ışında kalan A vrupa memleketlerin
de bütün içtim ai sınıflar, h e r b iri ayrı a y n  olarak kendi 
sınıflarının ortaçağa m ahsus şerefi ile yaşıyorlardı. Me
sela T roubadours ve M innesanger (ozan ve âşıklar) ’- 
lerde şairlik şöhreti, yalnız şövalye sınıfı için müm
kündü. Buna m ukabil İtalya’da İçtimaî sınıfların 
eşitliği, tiran lardan  veva dem okrasilerden daha önce

1 Birçok yazarlar arasında Örnek olarak yalnız b ir ta
nesi: Blondus. R o ıra  trium phans, L. V, p. 117 vd.; burada 
gloria (şöhret) ’n ın  tarifleri, eski yazarlardan toplanarak 
b ir araya getirilm iştir ve hıristiyanlara açıktan açığa şöhret 
peşinde koşmak müsaedesi verilm iştir. Petrarca’m n elim »e 
bulunan Cicero’nm  “Gloria*’ adlı eseri, bilindiği üzere, o  2a 
m andanberi kayıptır.
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kendini göstermiştir. Esası İtalyan ve Lâtin edebiya
tına dayanan umumi b ir cemiyetin ilk izlerine de da
ha o zamanda rastlanm aktadır ki bunun hakkında i- 
lerde daha etraflı olarak bahsedeceğiz. İşte hayatta
ki bu yeni unsurun filizlenebilmesi için böyle b ir ze
mine ihtiyaç vardı. Buna ilâve olarak b ir ciheti daha 
belirtmek lâzımdır. Şimdi büyük b ir hahişle okunup 
incelenmeye başlanan eski Roma yazarları, baştan ba
şa şöhret kavram ı ile dolu ve meşbu b ir  halde 
id iler; bunların  m ütem adiyen üzerinde durdukları 
konu, esas m uhtevayı teşkil eden mesele, yani Roma”- 
nın dünya hâkim iyeti dâvası da, İtalyan hayatının h iç  
ara  vermeksizin paralel yürüyen ve ayrılm az b ir  unsu
ru olarak yaşıyordu. B undan böyle İtalyanların bütün 
istek ve başarıları, A vrupa’n ın  başka memleketlerinde 
henüz tanm m ıyan ahlâkî b ir  kaziyenin hüküm  ve nü 
fuzu altında idi.

Bütün önemli meselelerde olduğu gibi burada d a  
ilk şahit olarak Dâııte’yi dinlem ek zarureti vardır. 
Dante, ruhunun  bütün kuvvetiyle defne dalından örül
m üş şairlik  tacın ı2 elde etmeye uğraşm ıştır. B ir püb- 
lisist ve edip olarak da gördüğü işlerin yeni olduğu
nu göstermek ve tu ttuğu yolda yalnız ilk olmak değil, 
fakat aynı zam anda ilk sayılm ak da  istediğini bilhassa 
tebarüz ettirm ektedir3. Bununla beraber Dante, nesirle

2 Paradiso  XXV, oaşlangıç: Se m ai contigna ete. —  
Karş. Boccacio, V ita di D ante, p. 49. Vaghissîmo fu e d’onore 
e  d i pom pa, e  pe r avventura p iü  ehe alla  sua inelita virtu- 
non si sarebbe richiesto (Şan ve şerefe, yüksek faziletinin 
icab e ttird iğ inden daha da düşkündü).

3 De vulgari eloquio, L. I, Cap. 1. B ilhassa: de Mo- 
rîarcbia, L. I, Cap. I ;  burada o. yalnız dünyaya faydalı ol-
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rinde yüksiek b ir  şöhretin hoş olmıyan taraflarına da 
temas etmektedir. Bazı kimselerin m eşhur adamı şah
sen tanımakla tatm in edilmediklerini bilmektedir ve 
bunda suçun kısmen insanların çocukça fantarilerine, 
kısmen kıskançlığa ve kısmen de bahis konusu olan 
m eşhur adam ın ham lığına a it bulunduğunu izah et
m ektedir4. Fakat büyük şiirinde şöhretin boş b ir  nes
ne olduğu görüşünde sebat etm ektedir; bununla bera
ber bu görüşünü Öyle b ir  tarzda açıklam aktadır ki 
keiıdi kalbinin şöhret hasretinden henüz tamamiyle 
kurtulm uş bulunm adığım  ifşa etm ektedir. “ Cennet”’- 
te M ercurius’un  feleği, dünyada şöhret peşinde ko
şan ve bu yüzden “ gerçek sevginin ışıklarını” bulan
dırm ış olan rahm etlilerin5 o turdukları yerdir. Fakat 
son derece karak teristik tir ki “ Cehennem”’de zavallı 
ruhlar, dünyada yaşadıkları zam anki hatıraların ı, şöh
retlerini yenileyip canlandırm asını DanteMen - istiyor
lar6. “A ’ra f’”da ise aynı ruh lar sadece şefaat dile
m ektedirler7. H atta  “ A’r a f ’ın  çok tanınm ış b ir  pa
sajında8 şöhret düşkünlüğü reddedilm ektedir; çünkü

m ak am acı ile değil, faka t aynı zam anda: u t palm am  tanti 
bravii prim us in meani gloriam  adipiscar (Aynı zamanda 
ilk o larak b u  kadar büyük b ir bravi'nin zafer nişanesini ken
di şanım a katm ak için) do m onarchia (m utlak hüküm dar) 
kavram ını an latm ak istem ektedir.

4 Convito, ed, Venezia 1529, fol. 5. ve 6.
5 Paradiso  V I, 112 vd
•  M esela: In fem o  VI, 89 X III, 53* XVI, 85. XXXI, 127.
7 Purgatorio , V, 70, 87, 133» VI, 26. V III. 71. X I, 

31. X II, 147
8 Purgatorio  X I, 79 —  117, B ıirada MgIoria”dan başka 

“Grido, fama, rum ore, nominanza, onore” sözleri de geçmek-
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*entellektüel şöhret mutlak değil, zamana göre nisbî- 
d ir  ve mevcut hallere tâbi olarak daha büyük ardalar 
tarafından alt edilir, gölgede bırakılır.

Dante’nin  hemen arkasından yetişen yeni şair ve 
filoloflar nesli, şöhreti iki m ânada kendilerine 
m aletm işlerdîr; "kendileri b ir  yandan İtalya’nın 
en fazla takd ir gören şöhretleri oluyorlar, aynı za
m anda da şa ir ve m üverrih  sıfatiyle şuurlu olarak 
başkalarının şöhretlerinden istedikleri gibi faydalanı
yorlar. Hususiyle şairlere taç giydirilm e — k i bundan 
ilerde ayrıca bahsedeceğiz —, bu çeşit şöhretin b ir  
dış sembolü olarak sayılm aktadır.

D ante’nin  b ir  çağdaşı olan A lbertinus M usattus 
veya M ussatus’a, P ad u a ’d a  piskopos v-e rek tör ta ra 
fından şairlik  tacı g iydirilm iştir. Bu zatın şöhreti 
nerdeyse tanrılaştırılm ak  derecesine varm ıştı. H er yıl 
noel günü üniversitenin her ik i kollejinden de dok
torlarla öğrenciler, ellerine borazanlar ve, anlaşıldığı
na  göre, yanm akta olan m um lar bulunduğu halde, onu 
selâmlamak9 ve kendisine bağışlar takdim  etmek üze
re  törenle evinin  önüne geliyorlardı. Bu şöhret ve 
debdebe, M ussatus’un  1318 de C arra ra  hanedanından

ted ir ki bun lar aynı m ânayı ifade eden başka başka kelim e
lerdir. Boccaccio, P izigna’ya yazdığı m ektupta (Ö pere volgari, 
VoL X V I) itira f  e ttiğ i g ibi perpetuand i nom inis desiderio 
(kendi ad ın ı edebileştirm ek arzusu ile) yazıyordu.

9 Scardeonius, d e  taht. Patav . antiq . (Graev. Thesaur. 
VI. I I I , Cöî. 2260). A caba “cereis num eribus” diye mi, yok
sa  “certis numeribus*’ diye m i okunm ası lâzım dır, belli değil
d ir. M ussato’nun o ldukça resm i, m erasim e bağlı şahsiyeti, o- 
nun VII. H einrich ad lı eserindeki edadan bile anlaşılm ak
tad ır.
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zamanın hüküm darının gözünden düşmesine kadar 
devam ediyordu.

Petarca’ya da, evvelce yalnız kahram anlara ve 
azizlere mahsus olan bu yeni günlükten bol bol tak
dim olunm aktadır. H attâ  son yıllarında bunun ken
disi için saçma ve rahatsız edici b ir şey olduğu ka
naatine varm ıştır. O nun “ gelecek nesillere” 10 mek
tubu, ih tiyar ve çok şöhretli b ir  adam ın, umumi te
cessüsü tatm in etmek için , hesap vermelerinden iba
re ttir. Gelecek nesillerce şöhretli b ir  adam  olmak is
temekte, fakat çağdaşlarınca bunsuz kalm ayı tercih 
etm ektedir11. Tâlih ve talihsizlik hakkındaki diya
logunda12 . şöhretin  boş b ir  şey olduğunu ispat eden 
m uarız sözcü, tartışm ada daha  kuvvetli deliller ileri 

|  sürm ektedir. Fakat bunun pek Öyle ciddiye alınması 
f doğru olmasa gerektir. Çünkü P etrarca , Paleolog hane

danına m ensup Bizans hüküm darın ın13* kendisini yazı
la n  sayesinde İm para to r IV . K ari k ad a r iyi tanım asın
dan ancak m em nunluk duym aktadır. Gerçekten de

10 Epistola de orig ine e t v ita  ete., eserleri külliyatı 
(O pera) nm  giriş k ısm ında: “Franc. P e tra rca  Posterita ti sa* 
lu tem ” (Francesco P e tra ıca  gelecek nesillere selâm eder). 
P e tra rca ’yı gun ından  dolayı m uaheze eden belli kimseler, eger 
onun yerinde kend ileri olsalardı h e r halde onun kadar açık 
kalp lilik  gösterem ezlerdi.

11 O pera, p. 177: de celebritate  nominis importuna.
12 D e rem ediis u triusque fortunae, passim.
13 Epîst. seniles I I I ,  5. M eselâ Blondus (Ita lia  illustra- 

ta , p. 46) yüz yıl sonra P e trarca’nın  şöhreti hakkında b ir 
ölçü verm ekted ir; B londus şöyle diyor: E ğer P e trarca  tara
fından  böyle sık  sık  ve dostça anılm am ış olsaydı K ıral iyi 
R obert hakk ında  hem en kem en h içb ir bilgin m alum ât saha- 
h i olmazdı.



onu n  şöhreti, daha hayatta iken İtalya’nın dışına taş
mıştı. Diğer taraftan doğum şehri olan Arezzo’yu zi
yareti sırasında (1350) dostlan tarafından dünyaya 
geldiği eve götürüldüğü ve belediyenin bu evde hiç
b ir  tadilât yapılmaması için gerekli tedbirleri aldığı 
keûdSsine söylendiği zaman, Petrarca’nın duyduğu se
vinç ve heyecanı haklı görmek lâzımdır14. Eskiden 
yalnız bazı büyük azizlerin oturduklan yerler kutsal 
tutulur ve aslında oldukları şekilde muhafaza edilir
di. Meselâ Napoli’de, Dominiken’lerce Aquino’lu Aziz 
Thomas’ın kulübesi ve Assisi yakmlanndaki Aziz 
Franoiscus kilisesi (Portiuncula), bu çeşit yerlerden
di. Bunlardan başka ancak b ir iki hukuk bilgini var
dı ki bu derece büyük b ir şeref bahşeden yarı esatiri 
bir şöhret ve itibara nail olmuşlardı., Meselâ daha 
XIV. asrın sonlarına doğru halk, Floransa yakınların
daki Bagnolo’da bulunan eski b ir binayı Accurius’un 
(doğumu 1150 sıraları) “Studio” su olarak tanıyor
du. Fakat bu binanın da tahrip edilmesi karşısında 
seyirci kalmıştı15. Çok muhtemeldir ki bazı hukuk
çuların müşavirlik etmek ve lâyihalar yazmak yoluyla 
sağladıkları yüksek kazanç ve siyasî nüfuzları, halkın 
muhayyilesinde uzun zaman derin izler bırakıyordu.

Büyük adamların doğdukları evlerde yapıldığı gi
bi mezarlarında da aynı kült hâkimdi16. Petrarca’nın

14 Epist. seniles X III, 3, p. 918.
15 Filippo Villani, Vite, p. 19. *
16 Her ikisi birden Boccaccio’n m . mezar taşı yazısında: 

Nacqııi in Firenze al Pozzo Toscanelli; Di fuor sepolto a 
Certaldo ğiaeolou ete. (Floransa ve Pozzo Toscaneîli’de doğ
dum; d işarda Certaldo’da gömülüyüm, ve ilaah.) ,karş. Ope
re volgari di Boccaccio, Vol. XVI, p. 44.
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II. BÖLÜM. FERDİN GELİŞMESİ 202

ise doğduğu  yerle mezarından başka öldüğü yere de 
böyle bir saygı besleniyordu. Gerçekten Arquato, 
Petrarca’nın hatırasına hürmeten, Padualılann en 
çok sevdikleri bir ziyaret yeri haline, gelmiş ve süs
lü meskenlerle güzelleştirilmişti17. O zamanlar ku
zey Avrupa memleketlerinde ziyaretgâh olarak “klâ
sik mevkiler*’ henüz yoktu ve sadece azizlerin resim
leriyle bakiyeleri ziyaret olunurdu. Yerli veya yaban
c ı  meşhur b ir insanın kemiklerine sahip bulunmak, 
şehirler için b ir şeref meselesi oluyordu. Son derece 
dikkate şayandır İki Floransa’lılar, daha XIV. asır
da, Santa Groce’min inşasından çok evvel, katedralle
rini Pantheon haline getirmek için ciddî gayretler sar- 
fediyorlardı. Accorso, Dante, Petrarca, Boccaccio.ve hu
kukçu Zanobi della Strada, bu Pantheon’da muhteşem 
mezarlar içine gömüleceklerdi18. XV. asırda Lorenzo 
Magnifico şahsen Spoleto’IıJara baş vurarak meşhur 
ressam Fra Filippo Lippi’nin cesedini, katedrale kon
mak üzere onlardan istedi. Fakat cevaplarında Spo- 
leto’lılar, kendi şehirlerine, hususiyle meşhur adam
lar bakımından, fazla gelecek süslere sahip bulun
madıklarını belirtiyor ve bu sebeple dukanın kendim 
lerini buna zorlamamasını rica ediyorlardı. Gerçek
ten de Lorenzo, cesedi almamış ve bu ressam için içi 
boş b ir mezar (Kenotaphium) yaptırmakla yetinmek 
zorunda kalmıştır. Fakat Dante de, Boccaccio tarafın
dan acı sözleriyle teşvik ve tahrik olunan Floransa’-

17 Mich. Savonarola, de audibus Patavii: Murat. XXIV, 
Col. 1157.

18 13% tarihini taşıyan gerekçeli devlet kararnamesi: 
Gaye Carteggio, I, p. 123.
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Kıların bü tün  teşebbüslerine rağm en19, Ravenna’daki 
San Francesco yan ında , “ Çok eski k ıra l m ezarları ve 
aziz m ağ ara ları a rasın d a , ey an ay u rt senin ona ar* 
zedebileceğinden çok d ah a  şerefli b ir  cem iyet iç inde” 
sakin  uyuyordu. D aha o vak itlerde  g arip  b ir  adam ın, 
çarm ıha  gerilm iş Isa  resm inin  asılı bulunduğu m ih
rap tan  m um ları a la rak : b u n la n  sen al, sen ondan 
(çarm ıha  gerilm iş o landan) d ah a  lâyıksın! sözleriy
le m ezara koyduğu görü lüyordu 20

A rtık  İta lyan  şeh irleri de yeniden klâsik çağda 
yaşam ış bu lunan  hem şehrilerin i h a tırlam ak tad ırla r. 
N apoli, sah ip  bu lunduğu V ergilius’un  m ezarım  bel
ki de h içb ir zam an u nu tm am ıştı; y a rı esa tiri b ir  hâ
leye bürünm esi, bu  ism in  h a tıra la rd a  yaşam asına kâ
fi gelmişti. Ş im di P e tra rc a  ile Boccaccio, her ikiri 
de N apoli’de  bu lunm uşlar ve klâsik şa irin  hatırasın ı 
can land ırm ışlard ı. X V I. yüzyılda bile P adua, yalniz 
bu şehrin  T ro ia’lı kurucusu A ntenor’un değil, bun 
dan  başka ünlü ta rih ç i T itus L ivius’un  d a  hakikî ke
m ik kalın tıla rına  sahip  bu lunduğuna hâlâ kuvvetle 
inan ıyordu21. Boccaccio d iyor k i 22: “ Sulmona, Ovi- 
dius’un uzak sü rgün  yerinde gömülü bulunm a
sından şikâyetç id ir; P arm a, Cassius’un kendi surları

19 Boccaccio, V ita d i D ante, p. 39.
20 Franco Sacchetti, Nov. 121.
21 B irincisi S. Lorenzo’daki tanınm ış lah tta , sonuncusu 

ise Palazzo della ragione’de b ir  kapının  üzerinde bulunm ak
tad ır. Bunların 1413 dfe bulunm ası hakkında etraflı malu
m at b ak : Misson, Voyage en I  tali e, vol. I.

22 V ita d ie  D ante, aynı yer. Cassius’un cesedi* Philippî 
m eydan m uharebesinden sonra P arm a’ya acaba ne suretle gel
m iş o lm alıdır?
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içinde yatmasından sevinç içindedir” . Daha 1257 de 
M antua’lılar, üzerinde Virgilius’un büstü bulunan- 
b ir para bastırmışlar ve onu temsil etmek üzere b ir 
de heykelini dikmişlerdi. O zamanki genç Gonzaga 
hüküm darının vasîsil bulunan Casio Malatîest^, or
taçağa mahsus b ir asilzade gururiyle23, bu heykeli 
1392 de yıktırmış, Fakat klâsik ilkçağ şairinin şöh
retinin kuvveti önünde yenîden diktirmek zorunda 
kalmıştır. Belki de daha o zamanlar, şehirden iki 
mil uzakta bulunan ve içinlde Vıirgilius’un mütalâaya 
çekildiği söylenen b ir m ağara24 ile Napoli yakı
nındaki Scuola di Virgilio, yabancılara gezdirilmek
te idıi. Como şehri, her iki Plinius’u da kendine 
mal ediyor25 ve XV. asn n  sonlarına doğru katedrali
nin ön cephesindeki süslü kemerler altında şereflerine 

I heykeller diktiriyordu.
T arih  yazıcılığı ve yeni doğan topoğrafi de, bun

dan böyle h içb ir yerli şöhreti kaydetmeden geçmi
yorlardı. Buna m ukabil o tarihlerde kuzey Avrupa 
m emleketlerinde yazılan kroniklerde, hncak arasına 
papaların , im paratorların , yer depremleri ve kuyruk
lu yıldız listeleri arasında filan veya falan ünlü adam 
da o vakit yaşıyordu diye işaret etmekle yetindirdi. 
P arlak  b ir  biyografi edebiyatının, daha çok şöhret 
kavram ının etkisi altında, nasıl geliştiğinden ilerde

23 N obilitatis fastu, ve hem  de sub obtentu religionis; 
II. P ius böyle diyor (Comment. X, p. 473). Başka tü rlü  alış
mış bulunan insanlardan birçoklarına yeni tarz şöhret, her 
halde pek hoş gelmemiş olsa gerektir.

24 K arş. Keyssler’in  Son Seyahatlar’ı, p. 1016.
25 Bilindiği gibi büyüğü, Verona’lı idi.
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ay rıca  bahsedeceğiz. B u rad a  sadece, doğduğu şeh rin  
şö h re t id d ia la r ın ı s ıra lay a n  to p o ğ ra fın  m ahalli y u r t
severliğ in i be lirtm ek le  ik tifa  edeceğiz.

O rtaçağ d a  şeh irle r , azizlere, k ilise le rinde  b u n la 
r ın  kem ik  ve d a h a  b aşk a  k a lın tıla r ın a  m alik  b u lu n 
m ak tan  g u ru r  d u y a r la rd ı26. 1450 ta r ih le r in e  doğ ru  
P a d u a  h a k k ın d a  m eth iy e  y azan  M ichele  S av o n aro la27 

d a  listesine, b u n la r ı  say m ak la  b a ş lam ak tad ır . B u n la r 
d a n  so n ra , “ aziz o lm ıyan , fa k a t m üstesna  f ik r î  k a b i
liy e t ve y ü ksek  k u d re tle r i (V ir tu s )  ile  az iz le re  ilâve 
ed ilm eyi (a d n e c ti)  hak ö d en  m e şh u r a d a m la r” a  geç
m ek ted ir. B u, t ıp k ı k lâ s ik  ilk ç a ğ d a  m e şh u r  in san a , 
k a h ra m a n ın  h em en  a rk a s ın d a  y e r  verilm esi g ib i b ir  
şe y d ir28. B u n la rd a n  so n ra  s ıra la n a n  is im le r, o zam an  
iç in  son d e rece  k a ra k te r is t ik t ir .  E vvelâ  P r ia m u s’u n  
b i r  m ik ta r  k a ç a k  T ro ia ’lı ile  ge le rek  P a d u a ’y ı k u ra n  
k a rd e ş i A n te n o r ;  E u g a n e  d a ğ la r ın d a  A ttilây ı y en en  
ve so n ra  onu  tak ibedere lç  R im in i’de  s ık ış tır ıp  ö ld ü ren

w _
K ıra l D a rd a n u s ;  k a te d ra li  in şa  e ttire n  İm p a ra to r  IV .

26 X IV . yüzyılda vücuda getirilmiş çok dikkate değer 
b ir  yazı o lan  “ D e laudibus Papiae” (Murat. X )’de de durum 
a y n id ir ;  yüksek  derecede bir beledî gurur vardır, fakat özel 
h ir  şö h re t h en ü z  y o k tu r .

27 D e la u d ib u s  P a ta v i i  (M u ra t. X X IV , Col. 1151 vd).

28 N am  e t  v e te res  n o s tr i  ta le s  a u t  d ivos a u t  aeterna 
m em o ria  d ig n o s n o n  im m e rito  p ra e d ic a b a n t. Q uum  v irtu s  
su m m a s a n c ti ta t is  s i t  consoc ia  e t  p a r i  e m a n tu r  p re tio  (Z ira  
a ta la r ım ız  d a  b ö y le  in sa n la r ı  h a k lı  o la ra k  y a  İ lah î y a h u t ta  
e b e d î o la ra k  h a tır la n m a ğ a  lâ y ık  g ö rü y o rla rd ı. Ç ü n k ü  en  y ü k 
se k  fa z ile t k u ts a ll ık la  omuz o m u za  y ü rü r  ve  d e ğ e rle r i b irb i
r in e  e ş i t t i r ) .



Heinrich; başı Monselice’de saklanmakta olan bîr 
Kıral M arcus; sonra hayır müesseseleri, okullar ve 
kiliseler vakfeden birkaç kardinal ve yüksek rütbe
li rah ip ; m eşhur Augustim teologu F ra  A lb erto y  
Paolo Veneto ve dünyaca tanınm ış Pietro d4 A b  an o 
ile başlıyan birçok filozof ad ları; hukukçu Paolo 
Padovano; »bunlardan sonra Livius ve şair Petrarca, 
Mussato ve Lovato gelmektedirler. Gerçi listede, k e n 
dilerine savaş şöhreti sağlamış olan isimler noksan 
kalm aktadır. Fakat şair, bunların  yerine fikir ala
n ında şöhret kazananların fazlalığı ile kendini teselli 
etm ektedir. Ona göre fik ir alanında kazanılan şö h re t 

çok daha süreklid ir; buna m ukabil harp  ş ö h r e t i .ç o k  

kere şöhret sahibinin vücudu ile b irlikte to p ra ğ a  

gömülüp g ider; eğer böyle şöhretler devam e d iy o rsa , 

bu ancak bilginler sayesinde m üm kün o lm a k ta d ır .  

Bununla beraber hiç olmazsa m eşhur y a b a n c ı  sa v a ş  

kahram anların ın  kendi istekleriyle toprağına g ö m ü l

müş olam ları, P adua şehri için b ir  şeref teşkil e d e r . 

B unlar arasında P arm a’lı P ietro  de Rossi, Piacejıza’lı 
F ilippo Arcelli, hususiyle N arn i’li Gattam elata (ö lü  

fnü 1442) gibi önemli şahsiyetler vard ır. Gattamela- 
ta ’nm  tunçtan  dökülm üş atlı heykeli,”  tıpkı muzaffer 
bir Caesar g ib i” daha o zam an Santo kilisesinin önü
ne dikilm iş bulunuyordu. B undan sonra yazar, liste
sine devam ederek, hukukçularla tabiplerin , birçok
ları gibi “şövalyelik unvanını almış olan değil, fakat 
aynı zamanda bunu hakeden” zadegânm  ve son ola
rak da fizikçilerin, ressam ların ve müzisyenlerin ad
larını sıralamaktadır. Liste, M ichele Rosso diyfc b ir 
m eç ustasının ad ı ile kapanm aktadır. Kendi sahasının
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en m eşhur adam ı sıfatiyle bu Rosso’nm  resim leri b ir 
çok yerlerde duvarla ra  asılıyordu.

Ustu re, efsane, edebiyat a lan ında  kazanılan bu 
şöhret ve halk ın  hay ran lığ ı hep b ir  a ray a  gelerek 
yaratılan  bu  gibi m ahallî şeref tapm ak ların ın  yan ın 
da, şair-filologlar, c ihan  ölçüsünde şöhretin umumi 
b ir  P an tehon’unu  b in a  ed iyorlard ı. Onlar meşhur er
kek ve k ad ın la r hakk ında  “ mecmua’lar vücuda 
getiriyo rlar ve b u n d a  çok kere  Corn. Nepos, düzmece 
Sueton, V alerius M asxim us, Plutarch (Mulderum 
v irtu te s), H ieronym us (d e  viris illusribus) ve 
daha başka y aza rla rı d o ğ ru d an  doğruya taklit 
ed iyo rlard ı. Y ahu t da, Petrarca’nm T r io n fo  d e lla  
fama9sm da ve B occacio’nun  A m o ro sa  V isiorıe9sinde 
y ap tık la rı g ib i, yüzlerce isimler ihtiva etmek üzere 
hayali zafer a lay la rı ve olimpiyat toplantılarını teren
nüm  eden şiirler yazıyorlardı. Bu isimlerin en a z  
d ö rtte  üçü eski k lâsik  çağa ve geri kalanları da orta
çağa a it  b u lu n m ak tad ır29. G ünden  güne bu modem

29 B occaccio’n m  Casus v irorum  illu str ium  adlı eserinde 
yalnız sonuncu bölüm  o lan  dokuzuncu kitap klâsik çağdan 
sonraki zam ana a ittir . Aynı şekilde çok daha geç bir za
manda yazılan R aph . V o la te rranus’u n  Commentarii urbani’si 
nin de yalnız 21. k ita b ı b ö y led ir; dokuzuncu kitabı ise Ant
ropolojiye aittir; p a p a la r la  im p a ra to rla rd a n  22. ve 23. kitap
larda ayrıca bahs ed ilm ek ted ir. —  A ugustin  rah ib i Jacobus 
Bergomensis’in (1500 ta r ih le r i)  “ de  c la ris  m u lie ribus” ad lı ese
rinde (K arş. S . 188 n o t)  de  k lâ s ik  çağ a  ve d ah a  çok efsane
lere yer verilm iştir; fa k a t so n ra  İ ta ly an  k a d ın la n  h ak k ın d a  
bir kaç değerli b iyografi ge lm ek ted ir. S carden ius (d e  urbe. 
Patav. antig., Graev. thesaur. V I, III, Col. 405 vd .) da h ep  
Padua’lı meşhur kadınlann adlan  v e rilm ek ted ir: ilk  önce göç-
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unsur daha büyük b ir dikkatle üzerinde duru larak  iş
lenm ektedir. T arih  yazıcıları, eserlerinde karak ter tas
virlerine yer verm eye başlıyorlar ve aynı zam anda 
yaşayan m eşhur şahsiyetlerin  biyografilerinden -te
şekkül eden b ir kolleksiyon m eydana gelm ektedir: F i
lippo V illani, V espasiano F iorentino  ve Bartolommeo 
Fazi'o30 ’nun, son o larak  da Paulo  Giovio’nun  biyog
ra file ri bu devrin  m ahsullerid ir.

F akat kuzey A vrupa m em leketlerinde, İtalya’nın  
bu  m em leketler yazarla rı üzerinde (m eselâ m eşhur a- 
d am larm  b iyog rafile rin i yazm ış ilk  A lm an olan Trithe- 
m ius üzerinde) tesirin i gösterd iğ i zam ana kadar, yal
n ız azizlerin  m enkibeleri ve b ir  de h ü k üm darla rla  kilise 
ad a m la rın a  d a ir  m ünferit h ikâyeler ve tasv irler v a r
d ı. H enüz gayet sarih , o larak  h u ra fe le re  dayanm akta 
o lup  b u n la rın  esasta şöhret, yan i şahsî kabiliyet ve 
gayre tle  e lde  edilen  sivrilm e ile fazla b ir  ilg isi yok
tu r . Ş a irlik  şöh re ti, henüz belli b az ı iç tim ai s ın ıfla ra  
in h isa r  e tm ek ted ir. K uzey m em leketlerindeki san a t
k â r la r ın  a d la r ın ı ise, bu  dev irde  hem en hem en istis
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le r  devrine a it b ir  e fsane  veya m asal, sonra  X III . ve X IV . asır
lara ait parti k av g aların d an  doğm uş fac ia la r, m üteak iben  başkş, 
cesur kadın k a h ra m a n la r  a n la tılm a k ta d ır ; m an astır vakf eden, 
siyasî müşavirlik yapan , hek im lik  yapan , b irçok  o lağanüstü  
kabiliyette oğu lların  anası, o lan, b ilg in  kad ın lardan , iffeti 
uğrunda ölen köylü k ız larından , n ihaye t X V I. asrın , hak la
rında şiirler yazılan  k ü ltü r lü  güzel han ım larından , en 
sonunda da şair ve h ikâye yazarı kad ın la rd an  bahsedilm ek
tedir. B ir asır daha sonra  bu P a d u a ’lı k ad ın la ra  b ir de k a 
dın profesör ilâve edilmiştir. —  E ste  hanedanm dan  m eşhur 
kadınlar: Ariosto, Orl. X III.
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nasız olarak, esnaf veya bir lonca’nın adamı olarak 
ortaya çıktıkları zaman işitebilmekteyiz.

Halbuki İtalya’da şair-filolog, daha önce işa re t 
ettiğimiz gibi, kendisinin, şö h re ti ve h a ttâ  ölüm süz
lüğü başkalarına dağıtan, aynı şekilde b u n la rı u n u 
tulmaya mahkûm eden  ad am  olduğu şu u ru n a  sah ip 
tir30. Daha Boccaccio, ş iir le riy le  tebcil e ttiğ i, fa k a t 
şair tarafından te ren n ü m  o lunm aya  devam  edilm ek su 
retiyle meşhur olmak am ac ın ı g ü ttü ğ ü  iç in  h â lâ  k a tı  
kalpli kaldığı b ir  sevgiliden şik ây e t e tm ekte ve b u n 
dan böyle onu sitem  yolu ile y u m u şa tm ay a  ça lışaca
ğını imâ etmektedir32. S an n azaro , V II I .  C harles’in  
önünden tabansızca k aç an  N apoli K ıra lı A lfonso’yu* 
harikulâde güzel b ir  sonet’in d e  ebed î k a ra n lık 
la33 tehdit etm iektedir. A ngelo  P o liz iano , P o rtek iz  
Kıralı Johannes’e34 A frik a d a ’k i keşifler dolayısiyle 
meşhur olmak ve ebedileşm ek iç in  lâzım  gelen te d b ir
leri zamanında almasını ih ta r  e tm ekte (1491) ve sa- 
natkârane bir tasvirinin yap ılab ilm esi (operosius ex- 
colenda) için gerekli m alzem eyi F lo ran sa’ya kendisi-

30 Bu çeşit kitaplardan X V. asra ait olanlarının en 
m ühim lerinden  biri' say ılan  ve Mehus tarafından neşredilen 

B. Facius’un  V iri illu stre s  ad lı eserini maalesef hiçbir zaman 
görm ek nesip  olm adı.

31 D aha X II. asırda Latince söyliyen bir muganni, şar
kısı ile elb ise  d ilenen  gezginci bir öğrenci, aynı tehdidi yap
m aktad ır. B ak C arm ina  B urana , p. 76.

32 Boccaccio, Ö pere  volgari, vol. X V I, 13. sonet: P a lli-  
do, v in to  ete.

33 B aşka yerle rde  ve bilhassa  Roscoe, Leone X., ed- 
Bossi, p. 203 de.

34 - A ngeli P o litian i ep. L ib. X
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ne göndermesini ondan istemektedir. Aksi takdirde o 
da, gördükleri işlerde bilginlerin yardımından mah
rum kalan herkesin başına gelen akibete uğrayacak 
ve “insan zaafının muazzam enkazı altında gömülüp 
kalacaktır” . Kıral (veya onun hümanist zihniyetli 
şanşölyesi) buna muvafakat ediyor ve hiç olmazsa Af
rika işleri hakkında Portekizce yazılmış bulunan kro
niklerin İtalyanca’ya tercümelerini, Lâtince’ye çevril
meleri için Floransa’ya göndereceğini vâdediyor. Bu 
vâdin gerçekten yerine getirilip getirilmediği bi
linmemektedir. Bu gibi idd ialar, öyle ilk bakış
ta  sanıldığı gibi pek boş şeyler değildir. Olay
ların, hattâ en önem lilerinin bile, çağdaşlara ve daha 
sonraki nesillere anlatılış tarz ve şekilleri öyle ehem
miyetsiz b ir  iş olmaktan uzaktır. Italyan hüm anist
leri, tasvir tarzları ve Lâtinceleri ile kâfi derecede 
uzun b ir  zaman batı dünyası okuyucularına gerçekten 
hâkim olm uşlardır. Geçen asra  kadar Italyan şairle
rin in  eserleri de her m illetinkinden çok daha fazla 
rağbet görm üş ve elden ele dolaşm ıştır. Floransa’lı 
Amerigo Vespucci’nm  vaftiz adı, yazdığı b ir  seyahat
nam e dolayısiyle dünyanın  dördüncü k ıtasının  ismi ol
m uştur. E ğer Paolo Giovio, bü tün  sathiliği ve zarif 
kaprisleri ile  yine de kendi kendine ölümsüzlük vâde- 
diyordu ise35 bunda o, büsbütün yanılm ış değildir.

Şöhreti zahiren garanti etmek için yapılan bu 
gibi teşebbüslerin yanında a rasıra  b ir  perde açılıyor; 
buradan, konu ve netice ile bağlı olmaksızın, büyük

35 Paul. Jgv. de rom anis piscibus, P raefcio (1525). 
Tarih’inin ü k  decad’ı non sine  a liqua spe im m ortalitatis 
(ölümsüzlüğe erişm ek üm idiyle) yakında ortaya konacaktır.
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lüğe karşı korkunç derecede gerçek b ir çıplaklıkla 
muazzam bir ihtiras ve susama görüyoruz. Machia- 
velli’nin Floransa T a r ik i  mukaddimesinde hâl böyle- 
dir. B urada Machiavelli, kendisinden önce ayni konu 
üzerinde eser veren tarihçi Lionardo Aretino ile Pog- 
gio’yu, şehirdeki siyasî partileşm eler hakkında lüzu
m undan fazla sükûtu m uhafaza ettikleri için muaha- 
ze etm ektedir: “ Onlar çok yanılm ışlardır ve insan
ların  ih tirasını, şöhrete karşı besledikleri şiddetli a r
zuyu pek az tanıd ık ların ı ispat etm işlerdir. Öğünü- 
îecek işler görerek sivrilmeyi beceremeyen bâzı in 
sanlar gibi şöhreti aşağılık  şeyler yapm ak suretiyle 
sağlam ak istem işlerdir! 0  yazarlar düşünm em işlerdir 
k i hüküm darlarla devletlerin yaptık ları işler gibi as
lında büyük olan hareketler, hangi çeşit olursa olsun 
ve ne netice verirse versin, daim a ayıptan ziyade 
şöhret sağlarlar” 36. Çok defa ciddî tarihçiler, büyük 
ve anlatılm aya değer işler görm ek için beslenen çok 
şiddetli arzuyu, göze çarpan  ve korkunç teşebbüsle
rim âmili) olarak göstermlişjlerdir. B urada kendini 
açığa vuran  şey, sadece bayağı (gururun soysuzlaş
m ış b ir  şekli değ ild ir; tersine olarak, gerçekten şey
tanî olan birşey, yâni en şiddetli vasıtaları kullanan 
ve başarı ih tim aline h iç  önem  verm iyen b ir  k a ra r 
hürriyetsizliğidir. Bizzat Macihiavelli, meselâ Stefano

36 Bu hususta karş. D iscorsi I, 27.* T ristizia (cinayet)’da 
grandezza (büyüklük) o lab ilir ve alcuna p a rte  generosa (ve 
kısmen asilâne) olabilir; grandezza (büyüklük) her türiii 
fena şöhreti bertaraf edebüir; insan, tam am en iyi’nin aksine 
olarak, şerefle suçlu olabilir.
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Porcari’nin karakterini (sahife 150) bu şekilde anla
m aktadır37. Galeazzo Mania Sforza (sahife 81) nm 
katilleri hakkında resmî belgeler aşağı yukarı ayni 
şeyi ifade etmektedir. Varchi de beşinci kitabında 
Floransa Dükası Alessandro’nın ödürülıhesini bu 
işin faili olan (1537) ^.orenzino Medici (sahife 84) 
nin şöhret ihtirasına atfetmektedir. Fakat Paolo 
Giovio, b u  âmili çok daha kuvvetli b ir şekilde teba
rüz ettirm ektedir. Roma’da klâsik ilkçağa ait bâzı 
heykelleri tahrip  etmekle suçlandırılarak Molza’nın 
b ir  hicvesiyle âleme m askara edilen Lorenzino, “ye
niliği” ile bu zilleti unutturacak b ir iş yapmak için 
düşünüp taşm ıyor ve sonra kendi akrabası olan hü
küm darı öldürüyor. —- Bunlar, tıpkı b ir  vakitler Ma 
kedonya K ıralı Filip zam anında Efes Tapm ağına ateş 
verilmesi gibi, son derece gerilmiş ve fakat daha şim
diden  ümitsizliğe düşm üş tutku ve kuvvetlerin

r* 11M  M
Yalnız şöhreti ve şöhret hırsını değil, 

fak a t aynı zamanda yüksek bir seviyeye eriş
m iş endiviıdualizmayı da tâjdil edici müessir, müm
kün  olduğu kadar parlak bir nükte şekil ve 
üslûbu içinde yapılan modem istihza, alaydır1. Or
taçağda düşm an orduların, düşman hükümdar ve bü-

37 Storie fiorentine, L. VI.
38 Paul. Jov. Elogia, M ario Molsa vesilesiyle.
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yukleri(n birbirlerini! sembolik alayla son dereceye 
k a d a r  nasıl tahrik ettiklerini veya mağlûp olan tara
fa  nekadar ağır şekilde sembolik hakaretler yapıldığım, 
kaynaklardan öğreniyoruz. Bunun yanında klâsik ilkçağ 
b e lâg a tın m  ve epistolographie (inşa)’sınm etkisiyle 
bâzı yerlerde istihzanın teolojik tartışmalarda kulla
nılan bir silâh haline geldiğini görüyoruz. Taşralarda 
ise, inat ve alay için vücuda getirilmiş şarkılar şek
linde bir şiir nev’i gelişmektedir. Minnesaenger’lerde 
de, siyasî şiirlerinde görüldüğü gibi, böyle bir eda 
eksik değildir1. Fakat, ancak kendine hedef teşkil eden 
kurban, şahsî iddialara sahip gelişmiş ferdiyet olarak 
ortaya çıktığı andan îtibarendir ki nükte, hayatın 
başlıbaşına bir unsuru mahiyetini kazanmıştır. Bu
rada nükte artık söz ve yazıya inhisar etmekle kal
mıyor, fakat fiil haline geliyor; burle ye beffe tâbir 
olunan desiseler ve muziplikler yapıyor ki, bunlar bir
çok hikâye mecmualarının başlıca muhtevasını teşkil 
etmektedir.

X III. asrın sonlarına doğru meydana gelmiş ol
ması lâzımıgeîen 66 Yüz Eski Hikâye” ’de. tezadın mah
sûlü olan nükte ile hicivli gülünç şaka henüz yok-

1 Sadece küfür çok daha eskiden, X I. asırda, aldatılan 

Benzo d ’A lb a ’d a  görülm ektedir (Partz, Scriptt. X I.).
1 a B u n d an  b a şk a  ortaçağ, satirik şiir denen edebî nevi 

b a k ım ın d an  d a  zen g in d ir. A n c a k  bu, ferdî olmayıp İçtimaî 
s ın ıf la ra , kategorilere*  h a lk a  ve ilaah .. raci’dir ve kolayca 
d id a k tik  edaya  k a ç m a k ta d ır . Bu ed eb iy a tın  - özelliği, tip ik  
o la ra k , R e in ek e  F u ch s’u n  m a sa lla r’ın m  b ü tü n  b a tı Avrupa 
m ille tle r in d ek i şe k ille r in d e  g ö rü lm ek ted ir. F ran sız  edeb iya tın 
d a  b u  nevi ü zerinde  yazılm ış çok  m ükem m el b ir  e ser m evcut 
tur: L en ien t, L a  sa tire  en  F ra n c e  a u  m oyen-âge, P a ris  1860.
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tu r2. B unlarda gaye, yalnız hakim ane sözleri ve m a
salları sade ve güzel b ir  üslûpla ifade etmekten iba
re ttir. F ak at bu h ikâyeler m ecm uasının çok eski ol
duğunu ispat eden b irşey  varsa, o da işte bu alay 
noksanlığ ıd ır. Z ira  X IV . asırla  b irlik te , küçümsemeyi 
ifade etm ekte b ü tü n  dünya şairlerin i geride b ırakan  
D ante geliyor. D an te , sadece y a ra ttığ ı cehennem i do
lan d ırıc ı3 tip le riy le  b ile, m üth iş m übalâğalı kom iğin en 
yüksek üstad ı say ılab ilir . P e tra rc a  ile b e rab er a rtık  
Flufcardhus ö rneğ ine  göre ( A p o p h teg rrıa ta  vesaire) y a 
zılm ış nük te  m ecm uaları b aşlıyo r4. Sonra, sözü geçen 
bu yüzy ılda  F lo ran sa’da yap ılan  istihza ve nüktele
rin  bo lluğu  ve k a rak te ris tik  vasıfla rı hakk ında  bize 
en  iyi f ik ir  veren , F ran co  S acchetti’n in  h ikâyelerin 
deki seçm e p a rç a la rd ır . B u n la rın  çoğu aslında h ik â
ye değil, belli ş a r tla r  iç in d e  verilen  cev ap la rd ır; zev
zek lerin , sa ra y  m ask a ra la rın ın , so y ta rıla rın  ve sü rtük  
k a r ıla r ın  ifad e le rin d e  görü len  m ü th iş  safderûn luk lar- 
d ır . K om ik ta ra f , bu  gerçek  veya yapm acık  safde- 
rû n lu k la rla  d ü n y an ın  d iğ e r  işleri ve alelâde ah lâk  te
lâkk ileri a ra s ın d a k i aç ık  ve şiddetli teza tta  gö rü l
m ek ted ir. Bu kom ik le rd e  h e rşey  tersyüz  o lm uştur. 
T asv ir  sa n a tı iç in  gerek li b ü tü n  a ra ç la rd a n  fay d a la 
n ılm a k ta d ır . M eselâ bâz ı Y u k a rı-I ta ly a  diyelekleri

2 istisna kabilinden olarak cüretkârane bir nükte’ye de 
rastlan maktadır. (Nov. 37).

3 Inferno X X I. X X II. Biricik paralel, Aristophanes 
olabilir.

4 M ütevazi bir başlangıç Rerum memorandarum librı 
IV. deki O pera; p. 421 vd. dadır. Ayrıca meselâ Epp. senik X. 
2. de p. 868. K elim e oyunları, bâzan, ortaçağdaki sığmağını, 
yâni m anastın hatırlatm aktadır.
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de taklit edilmektedir. Nüktenin yerini çok kere çıp
lak küstahlık, kaba hilebazlık, küfür ve edepsizlik al
m aktadır. Condottiere’ler5 hakkında anlatılan birkaç 
fıkra, yazılmış olanların en kaba ve en ağırlarından
dır. Bâzı şakalar yüksek komik, bazıları ise sadece 
şahsî üstünlüğün ve başka b ir  kimseye karşı kazanı
lan zaferin sözde b ire r delilidir. İnsanların b irbirle
rin i ne dereceye kadar m azur gördüklerini, alaya hedef 
olanın m ukabil b ir  oyunla gülenleri tekrar kendi tarafı
n a  ne derecede çekmeye m uvaffak olduğunu ve bununla 
ne dereceye kadar tatm in edilmiş bulunduğunu bil
miyoruz. M uhakkak ki, bu  arada  çok defa duygusuz 
ve budalacasına habislikler de m evcuttur. Floransa’- 
da bu sebeple çok kere hayatın  tad ı kaçmış olsa ge
rek tir6. Çok geçmeden şaka yara tan  ve anlatan adam 
lar lüzumlu b ire r sim a haline gelm işlerdir. Bunlar 
arasında bazıları şakacılıkta klâsik b ire r hüviyet 
kazanm ışlar, s ırf saray  m askaralığı mesleğini tutm uş 
olanlarla, hepsinden kat ka t üstün olarak, rekabet 
etm işler ve seyirci kitlelerini kendilerine çekmişler
d ir. Bu sebeple bâzı F loransa’lılar Lom bardia ile Ro- 
m agna’daki tiran  saray larında m isafir olarak dola
şıyorlar7 ve, F loransa’da her sokak başında bol bol 
ic ra  lettikleri kazanç getirici sanatları sayesinde, 
bu saraylarda * iyi k ârla r sağlıyorlardı. Bu tip insan-

5 Nov. 40, 41. R idolfo da Camerino.
6 Bnınellesco ve şişm an ağaç oym acısı hakk ındak i ta 

nınm ış nükte, dâhiyane b ir m uhayyilenin  m ahsulü  olm akla 
Tıeraber zâlim anedir denebilir.

7 Aynı eser, Nov. 49, Bununla beraber, Nov. 67 ye
göre bir Rom agna'lm m  en baskın Floransa’lıya üstün  olduğu
fılşsi uyanm aktadır.
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]ar arasında yüksek seviyeli olan, eğlendirici insan 
( l ’uomo piacevole) tip id ir; en aşağısı ise soytarı ve, 
düğünlerle şölenlerde “ eğer ben davet edilmemiş isem 
kabahat bende değild ir” sözleriyle ortaya çıkan tu 
feyli insan tip id ir. A rasıra  bunlardan, genç b ir m i
rasyediyi söm ürm ek için de fayîdalanılır6 ; fakat ge
nel olarak paraz it muamelesi görürler ve alay edilir
ler. B una m ukabil yüksek seviyeli nüktedanlara h ü 
küm darlar gibi itib a r gösterilir ve nüktelerinde b ir 
çeşit gerçek hüküm ranlık  kudreti görülür. İm parator
IV . K ari ta ra fın d an  “ İtalyan nüktedanların ın  k ıra 
lı”  o larak  ilân edilm iş olan Dolcibene, F e rra ra ’da bu 
hükü m d ara : “ siz dünyaya galebe çalacaksınız; çünkü 
benim  ve papan ın  dostusunuz; siz kılıçla savaşırsanız, 
papa  m ühürü  ile, ben  de dille döğüşürüz” 9 dem iştir. 
Bu sadece b ir  lâ tife  değil, faka t ileride b ir  P ietro  
A retino’n ın  yetişeceğini d ah a  önceden seziştir.

XV. asrın  o rta la r ın d a  en  m eşhur ik i nükteci varidi; 
bun lardan  b iri, F lo ransa yak ın larında  yaşayıp ince 
nükteleriyle tan ınm ış olan A rlotto ad ında  b ir  papas- 
tı. Ö teki ise F e rra ra  sa ray  m askarası Gonnella olup 
bu  d ah a  çok soy tarılık ta  m ahare t sahib i id i. Bunla
r ın  h ikâyelerin i, K alenberg  R ah ib in in  veya TiH Eu- 
lenspiegel’in  h ikâyeleri ile  m ukayese etm ek doğru 
olmaz. Ç ünkü bu  m izahçıların  h ikâyeleri, bam başka,

8 Ang. P ando lfin i, del govem o della fam iglia, p. 48.
9 Franko Secchetti, Nov. 156; karş. Nov. 24. —  Pog- 

gio’nun Facetiae’leri m uhteva bakım ından Sacchetti ile yakın
dan akrabadır. Şakalar, m ûziplikeler, edepsizce sözlerin ba
sit insanlar tarafından yanlış anlaşılm ası ve faka t so n ra . 
yazarın br filolog olduğunu açığa vuran kelim e oyunları.
L. B. Alberti hakkında karş. sayfa 198
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yarı m istik b ir tarzda m eydana gelm iştir; öyle ki 
bütün  m illetin m uhayyilesi bun larla  beraber çalış
m ıştır ve daha çok her yerde m uteber, herkesçe an
laşılab ilir şeylere tem as dtmekijediir., Buna mukabil 
Arlotto ile Gonnella mevzii o larak  tan ın an  ve tahd id  
edilm iş bulunan ta r ih î şahsiyetlerd ir. B ununla bera
ber eğer b ir  m ukayese caiz ise ve bu  mukayese b aş
k a  m illetlerin m izah edeb iya tla rına  teşmil edilebi* 
lirse, genel o larak  göstereceğiz ki, F ransız Fab liaux’ 
s ın d a 10 olduğu g ibi, A lm an şakasında da, b irinc i 
derecede m enfaat veya zevk am aç tutulmaktadır; 
halbuki A rlotto ile G onnella’d a  güdülen amaç, şaka
nın  doğrudan  doğruya k en d is id ir ve zafer veya tat
m in u ğ ru n d a  y ap ılm ak tad ır. (T ill Eulenspiegel, 
bâzı İçtim aî sın ıf ve san a tla ra  karşı yöneltilmiş 
ve çoğu ince b ir  esprin in  m ahsulü  olmaktan 'uzak is
tihzalar o larak  y ine kendine m ahsus ay rı bir tarz teş
kil e tm ek ted ir). Este h ân ed an m m  saray  maskarası, 
acı istihza ve ince in tikam  tarzı sayesinde birçok de
fa la r kend in i k o ru m u ştu r11.

uUomo piacevole” (eğlendirici adam) ve “ buffo- 
n e ’ (soy tarı) tip le ri, Floransa’da hürriyetin kaybe
dilm esinden son ra  da uzun zaman yaşamışlardır. Dü- 
k a  Cosimo zam an ında  Barlacchia ve XVII. asır ba
şında  Francesco R uspoli ile C urzio Marignoli, bu sa
n a tın  parlak  tem silcileri o la rak  görünmektedirler. Son

10 K onu ların ı bunlardan alan Italyan hikâyelerinde de 
ay n ı şey görü lm ekted ir.

11 Bande'llo IV , Nov. 2 ye göre Gonnella, yüz hatlarını 
değ iştirerek  başka la rına  benzeyebiliyor ve bütün  Italyan di- 
yelek lerin i tak lit edebiliyordu.



derece dikkate şayand ır ki, tam am ile kendilerine has 
olmak üzere F loransa’b la rın  şakacılara besledikleri 
büyük sevgi. P ap a  X. Leo’da d a  kendini göstermekte
d ir. “ G ayet ince entellektuel zevklere* düşkün ve bu 
yolda doym ak bilm iyon“ bu hüküm dar, sofrasında 
birçok şakacı ve soy tarılara  taham m ül etmekte, hat
tâ  bun ların  haz ır bulunm asını doğrudan  doğruya arzu 
etm ekted ir. Bu m eyanda iki rah ip  ile b ir  de kötü
rü m  v a rd ır12. Senlik zam anlarında, önlerine mükem
mel k ızartm a yem ekler halinde m aym un ve kargalar 
koyduruyor ve böylece onlara , tamamile klâsik 
çağ  ta rz ın d a  istihza ile p a raz it muamelesi yapıyor
du. G erçekten X. Leo, a laya çok düşkündü ve alayı 
bizzat kendisi y ap a rd ı. E n  çok sevdiği iki meşgalesi olan 
ş iir  ve m usiki ile bazen a lay  etm ek, onun mizacı ica
bı idi. Bu m aksatla  gerek  kendisi ve gerekse sağ eli 
m esabesinde olan K ard in a l B ibiena, bu sanatlarda us
ta  geçinen b irtak ım  safdil in san la ra  yüksek payeler 
v e rir le rd i13. H e r ik isi de, d ü rü s t b ir  ihtiyar kâtibi, 
kendisin in  büyük  b ir  m usiki n azariy e le ri üstadı oldu
ğuna inanacak  hale getirinceye k a d a r  pohpohlamak
ta  b ir  beis gö rm üyorlard ı. X. Leo, tuluatçı şair Bara- 
ballo da G aeta’yı m ütem adi kom plim an ve okşamalar
la  o hale ge tird i ki gerçekten o, K apito lda  şairlik  tacı 
giyd irilm eye tâ lip  çık tı. M edici h an ed an ın ın  koruyucu

12 P au l. Jovuis, V ita L eonis X.
13 Erat enim  B ibiena m irus a rtifex  hominibus aetate

vel professione gravibus ad  insan iam  im pellendis (Zira Bibie
na, yaşlan veya m eslek leri bak ım ından  saygıya lâyık insan-
la n  gülünç olmağa sevk e tm ek te  hay re t edilecek derecede 
mahirdi). Bu, İsveç K ıraliçesi C hristine’nin kendi yanındaki 
filologlarla yaptığı şaka la rı ha tırla tıyo r.

H  BÖLÜM. FERDÎN GELİŞMESİ ^23
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azizleri olan San Cosmas ile San D am ian’m  yıldönüm ü 
gününde tuluatçı şair, evvelâ defne d a lla rı ve erguvan
larla süslenmiş olduğu halde şiirleri ile papan ın  sofrası
nı neşelendirmek ve sonra, herkes gülm ekten k ırılırken , 
Vatikan’ın avlusunda, Portekiz K ıra lı B üyük Em anuel’- 
in Roma’ya hediye etm iş olduğu altın  tak ım larla  do
natılmış file binmek zo runda kald ı. Bu m anzaray ı 
papa yukarıdan tek  gözlüğü ile seyred iyordu14. F a 
kat hayvan, davul, bo ru  ve b ravo  d iye b ağ ıran la rın  
seslerinden ürktü ve S an  A ngelo köprüsünden  geçiril
mesi mümkün olmadı.

Burada bir alay geçidi şek linde gördüğüm üzB g i
bi ağırbaşlı ve yüce oJan şey lerin  tak lit su retile  gü
lünç kılınması, o zam an ın  ş iir in d e  bü y ü k  b i r  y e r  iş 
gal etmişti15. Şüphesiz k i bu , A ristophanes’ink inden

14 L orgnon (tek  gözlük) ’u yalnız Rafael’in portresin
den alm ıyorum ; b u rad a  loıgnon, daha çok dua kitabındaki 
m in y a tü rle ri seyr e tm eğe mahsus bir adese diye izah edile
b ilir. B unu, P e llic an u s’u n  b ir  notundan alıyorum; buna göre 
Leo, rah ip le rin  b ir  d in i geçit alayını bir “specillum”  ile 
(karş . Z ü rch e r T aschenbuch  1858, sayfa 177) ve, Giovio’ya 
göre ava ç ık tığ ı zam an  kullandığı bir “ cristallus concava”  
ile  seyr e tm iştir. A ttiliu s  A lex ius (Baluz. M iscelL IV, 518)’da 
şu n la rı okuyoruz: o cu la ri ex  gemina (gem m a?) utebatur, 
quam  m anu gestans, si q u ando  a liq u id  videndum esset, oculis 
adm ovebat (T aş  gözlük k u lla n ıy o rd u ; bunu elinde taşıyarak 
görü lecek  b ir  şey o lduğu  v ak it gözüne yaklaştırıyordu).

15 P la s tik  sa n a tla rd a  da  b u  eksik  değ ild ir. M eselâ 
L aocoon to p lu lu ğ u n u n  üç  m aym un h a lin d e  tasv ir ed ilişi 
h a tırlan sın . A ncak , b u  g ib i ta sv irle r çok  n a d ir  o la rak  a le lace
le  çiziverilen  b ir  resim o lm ak tan  d ah a  ile ris in e  g ideb ilm ekted ir. 
B ir  k ısm ı da  ta h r ip  ed ilm iş o lab ilir. K a r ik a tü r  ise  esasta  tam a-
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farklı kurbanlıklar bulmak zorunda idi. Çünkü Aris- 
tiophanes, komedilerinde büyük trajedi oyuncularını 
sahneye çıkarıyordu. Fakat belli b ir zamanda paro
d in in  (tehzil) eski Grek’lerde vücuda getirdiği kül
tü r olgunluğu, ayniyle İtalya’da da bendini göstermiş
tir. Daha XIV. asır sonlarında Petrarca’nm sönenle
rindeki aşk hikâyeleri ve buna benzer şeyler taklit 
edilerek alay mevzuu yapılıyordu. Hattâ b ir takım 
sonet şeklindeki resmîliğin bizzat kendisiyle de alay 
ediliyordu. Bundan başka İlâ h î K o m ed i, tehzil için 
çok cazip b ir örnek olarak görünüyordu. Lorenzo Mag- 
nifico, în fe rn o  Üslûbunu taklit ederek gayet mükemmel 
komediler yazmıştır (Simposio veya i  Beoni). 
“M organte” sinde Luigi Pulci, açıktan açığa tuluat
çıları taklit etm ektedir; gerek bunun ve gerekse Bo- 
jardo’nun şiirleri, konunun etrafında dolaştığı müd
detçe, yer yer O rtaçağ şövalye şiirin in  hiç değilse 
y a n  şuurlu tehzilinden başka birşey değiidir. Sonra
dan büyük parodisi Teofilo Folengo (en parlak devri 
1520 ta rih le ri), bu edebî nevide pervasızca kalem 
oynatm ıştır. Lim em o Pitocco ad ım  takınarak “Or- 
la n d in o 99 nam ındaki eseri yaratm ıştır. Bu eserde şö
valyelik, sadece birçok modern im aj ve hayat sahne
leri için gülünç b ir  rokoko çerçevesi olarak görülmek
tedir. M erlinus Coccajus adı altında da, hayalinde ya
rattığ ı serseri seyyahların yâp tık lan  işleri ve seya
hatlerini, ayni parodi epsrisi içinde y a n  lâtince hexa-

miyle başka mahiyettedir. Lionardo “Mîmik’lerinde (Amb- 
rosiana), eğer kom ik ise veya komik olduğu için, çirkinliği 
tasvir* etmektedir ve bunu yaparken komki karakteri istediği 
kadar büyütmektedir.

15
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metr vezni ile ve zamanın alimâne destan yazıcılığının 
bütün gülünç ve yapmacık ağdasiyle tasvir etmektedir 
( O pus M acaron icorum ). Bundan böyle Italyan şiirin
de parodi daima, ve arasıra  da gerçekten parlak tem
silciler bulmuştur.

Renaissance devrinin ortalarına doğru nüktenin 
de nazari olarak tahlili yapılm lş ve k ibar cemiyetler
de nasıl kullanılacağı inceden inceye tesbit edilmiştir. 
Bu teoriyi ortaya atan  Gioviano Pontano’d ır16. Söz 
söylemek hakkında yazdığı eserin hususiyle dördün
c ü  k itabında birçok nükteleri veya facetiae  leri ayrı 
ayrı ele alarak  tahlil etmekte ve bunlardan genel b ir 
prensip  çıkarm ak tecrübesine girişm ektedir. Baldas- 
şaır Castijglione, mevki sahiıbi kim selerin nükteden na
sıl faydalanacaklarını “C ortig iano” adlı eserinde öğ
retm ektedir17. Şüphesiz kî burada, esas itibariyle, ko
mik ve zarif hikâye Ve sözlerin tek ra r anlatılm ası su
retiyle yalnız üçüncü şahısların  nasıl neşelendirilen 
ceği bahis konusu edilm ektedir. D oğrudan doğruya 
nükte yapm aktan, daha çok sakınm ak tavsiye olun
m aktadır. Çünkü bununla insan bedbaht kimseleri in
c itir ;  canilere haddinden fazla şeref bahşeder; kuv
vetli ve gözde bulunm aları dolayısiyle şımarmış 
o lanları öc alm aya tah rik  eder. Mevcut nükte

16 Jovian. Pontan. de Sermone. Floransa’lılardan başka 
Siena’lıla rla  Perug ia’lıla rda  da özel bir nükte yapmak ka
biliyetinin mevcut bulunduğunu tesbit etmektedir. Ispanya 
sarayını da nezaket icabı o larak bunlara dahil etmektedir.

17 II Cortigiano, Lib. II . fol. 74 vd. —  Tamamiyle var 
zıh olm am akla beraber niikte’nin tezatlar mahsulü olarak 
izah edilişi: fol. 76.
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leri tekrarlamak hususunda da mevki sahibi bir 
adama, taklit dramında, yani mimikte makul bir 
ölçü içinde kalması tavsiye olunmaktadır. Bunlardan 
sonra yalnız tekrarlanmak için değil, fakat ileride ye
tişecek nükteciler için öı^nek misaller olmak üzere 
zengin b ir nükteler kolleksiyonu verilmektedir. Bun
lar metotlu b ir tarzda düzene konmuş halde olup iç
lerinden birçoğu gerçekten pek güzeldir. Aşağı yu
karı yirmi yıl daha sonra Giovanni della Casa’nm 
**iyi bir hayat tarzı iç in  rehber99 adlı eserinde ortaya 
attığı öğretide çok daha sıkı ve ihtiyatlı kurallar bu
lunmaktadır18. Giovânni, sonuçlarını göz önünde tu
tarak, nükte ve mizahtan, muzaffer olmak kasdınm 
tamamen çıkarılmasını istemektedir. O, er geç kendi
ni göstermesi mukadder olan b ir tepkinin müjdecisi
dir.

Gerçekte İtalya, Voltaire zamanındaki Fransa 
da dahil olmak üzere, bütün dünyanın o zamandan 
beri hiç şahit olmadığı b ir  tezyif okulu haline gel
mişti. Voltaire ile arkadaşlarında inkâr esprisi eksik 
değildi. Fakat X V III. asırda bunca müstahak ihtihza 
kurbanlıkları nereden bulunabilirdi? Bu yüzyılın yük
sek ve orijinal b ir şekilde gelişmiş sayısız insanları, 
her neviden şöhretler, devlet adamları, muhteriler ve 
mucitler, edipler, şair ve sanatkârlar olarak çeşitli mes
leklerin, üstelik şahsiyetleriyle cihana hükmeden, otori
teleri değillermi id i?  XV. ve XVI. asırlarda ise öyle 
kurbanlığa gelecek insanlar bol sayıda mevcut bulunu
yordu ; bunun yanında devrin genel kültür seviyesi, ka-

■■■■■■■ ■ ■ ■■ ■.................................. .. ■ ■ —■■■ ■■ t

18 Galateo del Casa, ed. Venez. 1789, p. 26. vd., 48.
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biliyetli âcizlerden, doğuştan ukalâ ve m ünafik o lanlar
dan  m üteşekkil korkunç b ir  nesil yetiştirm işti ve bun 
la rdak i haset, kend ine k u rb an lık  öküzler istiyordu. B ü
tün  b u n la ra  ilâve o larak  b ir  de m eşhur adam ların  
kendi a ra la rın d ak i k ıskançlık ları ka tılıyo rdu . Bu çe
şit çekem em ezlik, aç ık tan  aç ığa  o la rak  ilk defa Filel- 
fo, Poggio, Lorenzo V alla vesa ire  g ib i filo loglarda 
görülm üştü . B una m ukab il X V . asrın  m eselâ sana t
k â rla rı, henüz hem en hem en tam  b ir  b a r ış  halinde  
b irb irle riy le  rek ab e t ederek  y anya ııa  y aşam ak tad ır
lar. S anat ta r ih i  b u  gerçeği kayded eb ilir.

Ş öhretin  büy ü k  p a z a r y e rin i teşk il eden  F loran
sa, y u k arıd a  söylediğim iz g ib i, b u  hususta  d a  b ir  
m üddet iç in  öteki şeh irle rd en  h epsin in  önünde g it
m iştir. “K esk in  göz ve ac ı d il”  F lo ran sa’lıla rın  be
lirli v a sfıd ır19. H erşey le  ve herkesle  hafifçe  alay e t
m ek, F lo ransa’lıla ra  hâk im  o lan  günlük  tav ır  ve h a 
reketlerden  olsa g e rek tir . M achiavelli, “M a n d ra g o la ”  
sın ın  son derece  d ik k a te  şa y a n  o lan  m ukaddim esin
de, hak lı veya haksız o larak , ah lâk  kuvvetin in  göze 
g ö rü n ü r b i r  su re tte  geriley işin in  sebeb in i genel ola
ra k  m ille tin  fe n a  lâ f la r  söylem eye a lışk an lığ ın d a  bul-

19 Lettere pittoriche I ,  71, Vinc. B orghin i’n in  1577 ta 
rihli bir mektubunda. —  M acchiavelli, S tor. F ior. L. V II 
de XV. asır ortalarından so n ra  F lo ra n sa ’l ı  k ib a r  b ir  genç 
hakkında şunları söyliyor: G li studi loro erano a p p a rire  col 
vestire splendıdi, e col parlare sagaci ed astu ti, e  gtıeîlo 
che piü destrament mordeva gli altri, era p iû  savio e da 
piü stimato (O nlann gayesi güzel e lb ise le r g iyerek görün
mek, ince ve kurnazca sözler söylemek id i;  başkalarını en 
ustaca iğneyeleyenler, en akıllı ve en fazla itib a r gören k im 
seler sayılırdı).
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m aktad ır; üstelik iftira  ile kendisini küçük düşür
mek istiyecekleri, kendisinin de fena lâflar etmesini 
bildiğini söyliyerek tehd it etm ektedir. Floransa’dan 
sonra, uzun zam andan beri en acı fakat ayni zaman
da en nükteli dillerin b ir  buluşm a yeri halini almış 
olan Papalık  saray ı gelir. Poggio’nm  “F acetiae” leri, 
Papalık  kâtip lerin in  yalan lar hücresi (bugiale) ile 
ayni çağa rastlar. Ne k ad a r çok say ıda hayal k ırık
lığ ına uğram ış mevki avcıların ın , gözde olanların 
üm itli düşm anları ile rak ip lerin in  ve zam an öldüren 
ahlâksız papasların  b ir  a ray a  toplanm ış bulundukları 
düşünülecek olursa. Rom a’nm . vahşice hicviyeler ile 
daha  çok felsefî m izah edeb iya tın ın  gerçek b ir  yu r
du haline geldiğine hay re t etm em ek lâzım dır. Bütün 
b un lara  ilâve olarak  b ir  de ru h b an  tahakküm ünün 
uyand ırd ığ ı ıım ıımî nefreti ve halk ın  en kuvvetli olan
lara  en kötü şeyler izafe etm ek güdüsünü hesaba ka
tacak olursak, rezaletin  ne derecede ileri götürüldüğü 
an laşılır20. E linden gelenler, gerek  gerçek ve gerekse 
u ydurm a suç is tin a tla rın a  (karşı, tenezzül etm em ek ve
ya parlak  ve neşeli gösterilerde  bu lunm ak  suretiyle 
kend ilerin i en iy i b ir  şekilde k o ru rla rd ı21. F akat has-

20 B ak : F ed ra  In g h ıram i ta ra fın d a n  Lodovico Podoca- 
ta ro ’m n cenazesi b aşın d a  söylenen h ita b e  (1505): Anecd. 
litt., I, p. 319. —  Isk a n d a îla n  top layarak  b u n la rı bir mec
m ua ha line  ge tiren  M assino, Paııl. Jov., Dialogus de vîris 
litt. ilîu str. (Tiraboschi, Tom  V II, p a rte  IV , p. 1631) de 
zik r ed ilm iştir.

21 X. Leo, genel o la rak  bu  şek ilde  hareket ederdi ve 
hesap larında  um um iyetle  yanılm ıyordu. H ususiyle bu papa
nın Ölüm ünden sonra  h ak k ın d a  kalem e a lınan  iftira  ve teh
zil yazılan- n e  k a d a r kötüleyici olursa olsun, Leo’ntn şahsi
yeti h ak k m d ak i hükm e esas teşk il edem em işlerdir.
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sas yaradılışlı olan kimseler, kendilerini ağır suçlar 
ve daha ağ ır iftiralar içine batırılm ış olarak bulduk
ları zaman, son derece derin b ir yeise kapılırlar
dı22. Zamanla en çirkin iftira lar umumileşerek her
kese isnad ediliyor ve en sağlam fazilet, fena niyeti 
kendi aleyhine tahrik  eden en emin b ir âmil haline 
geliyordu. Giovio, ünlü m inber hatib i F ra  Egidio de 
Viterbo (P apa Leo tarafından  yararlık larından dolayı 
kardinallığa terfi ettirilm iş olan bu zat, 1527 felâketi 
sılasında kendisini gayretli ve halkın  sevgisini ka
zanmış b ir  papas olarak tanıtm ıştı23 ) ’nın, yüzündeki 
estetik solgunluğu yaş sam an ve bun& benzer şeylerin 
dum anı ile m uhafaza ettiğ in i anlatıyor. Giovio, bu 
gibi işlerde K ançlarya üslûbunun bütün resmî şekil
lerine sıkıdan sıkıya bağ lıd ır24. Genel olarak hikâye
ciklerini an la tır; sonra buna inanm adığını ilâve eder 
ve nihayet um um î b ir  no tta  bunda b ir  hakikat payı 
bulunm ası lâzım geldiğine işare t eder. Fakat Roma’- 
daki istihza hengâm esinin asıl kurbanı, iyi yürek
li V I. H âd rian  olm uştur. Onu kom ik taraftan  ele 
almak hususunda sanki um um î b ir  anlaşm a yapılmış

22 Bu durum a düşenlerden b iri, muhakkak ki Kardi
nal Ardicino della P o rta  idi. Bu zat 1491 tarihinde paye ve 
rütbesini a ta rak  uzak b ir m anastıra  kaçmak iştemişti. Karş. 
Infessura, E ccard I I ,  Col. 200.

23 Bak onun cenaze h itabesi: Anecd. litt. IV, p. 315. 
F ra  Egidio da C iterbo Ancona’da köylülerden müteşekkil bir 
ordu top lad ı; ancak U rbino dukasının ihaneti yüzündendir 
ki bu ordu iş görm ekten alıkonm uştur. —  Onun güzel ve 
ümitsiz aşk şiirleri: T rucchi, Poesie ined. III, p. 123.

24 V II. Clemens’in sofrasında dilini ne tarzda kullan
dığı hakkında: G iraldi, Hecatom m ithi, V II, Nov. 5.



II. BÖLÜM. FERDİN GELİŞMESİ

gibiydi. Bu papa, söylendiği gibi25 yanlız Pas- 
quino’nın heykelini değil, fakat doğrudan doğruya 
hicivcilerin kendilerini Tiber nehrine atmak tehdidi 
ile ortaya çıktığından, korkunç kalem sahibi Fram 
cesco Berni ile daha baştan beri bozuşmuştu. Bunun? 
öcü, “Papa Adriano’ya karşı” yazılan meşhur Capitolo' 
olmuştur. Aslında garez değil, fakat bu gülünç Hollan
dalI barban  aşağımsama duygusudur ki bu yazarın il
ham kaynağını teşkil etmiştir. Vahşi tehditler, daha zi~ 

"yade onu papalığa seçmiş olan kardinallere yönelmekte
dir. Bemi ve daha başka sanatfkârlar, tıpkı bugünkü* 
büyük şehirlerde gazete fıkracılarının tasni5 hüneriyle 
karayı beyaz ve hiçi hep gösterdikleri gibi, papanın 
çevresinde bulunanları da son derece çirkin ve dokunak
lı b ir  şekilde tasvir ediyorlardı. Tortosa kardinalinim 
emri üzerine PaJolo Giövio5nun yaizdığı biyogrıafya, as
lında b ir methiye olmak lâzımgelirken, satırlar ara
sını okumayı bilen herkes için gerçek b ir  hicviyeden' 
başka b ir şey değildir. Hususiyle o zamanki Italyan te 
lâkkisine göre son derece komik olarak, Papa Hadrian5-  
m : Saragossa katedrali baş papasından San LambertV 
ait çene kemiğini nasıl istediği, d indâr Ispanyollar tara
fından “ iyice geyinmiş kuşanmış b ir papaya tam mâ- 
nasiyle benzeyinceye kadar55 süslerle nasıl donatıldı

25 Pasquino heykelinin suya atılması hakkında sözde 
yapılmış olan istişareler, Paul. Jov., Vita Hadriani’de, IV. 
Sixtus’tan alınarak H adrian’a yükletilmiştir. —*- Karş. Let- 
tere de’ principi, I, Negro’nm  7 Nisan 1523 tarihli mektubu. 
St. Marcus gününe rastlam ak üzere bir Pasquino bayramı 
vardı k i bunu papa yasak etmişti.

26 Meselâ: Firenzuola, Öpere, vol. I, p. 116, Discorso- 
degli animali’de.
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ğı, karmakarışık ve zevksiz bir şekilde tertiplenmiş 
b ir alayla Ostia’dan Roma’ya nasıl geldiği, Pasqui- 
no’nun heykelinin suya batırılması mı yoksa yakılma
sı mı lâzımgeldiği hakkında nasıl istişarelerde bu
lunduğu, sofranın hazır olduğu kendisine haber veri
lir  verilmez en önemli müzakereleri birdenbire nasıl 
kestiği, en sonunda talihsizce bir hükümdarlıktan 
sonra fazla bira içmek yüzünden nasıl öldüğü ve bu
nun üzerine hekimine ait evin sabah erkenden gelen
ler tarafından çelenklerle ve “Liberatori Patriae S. 
P . Q. R.” (Roma vatanının kurtarıcıları) yazıtı ile 
ne şekilde süslendiği bu biyografyada tasvir olunmak
tadır. Şüphesiz ki Gdovio, ammeye ait paraların ge
nel olarak devlet hâzinesine mal edilmesi sırasında 
kendi gelirini de kaybetmişti ve bunun yeritıe 
kendisine, “ şair” yâni pagan olmadığı göz ö- 
nünde tutularak b ir m iktar tazminat verilmişti. An
cak Hadrian’m, bu çeşit kurbanların sonuncusu olma
sı mukadderdi. 1527 tarihinde Roma’nın başına ge
len büyük felâketten beri kepazece hayatla birlikte 
edepsizce sözlerin de ölmeye yüz tuttuğu açıkça gö
rülmektedir.

Fakat bu hal Roma’da en gelişmiş devrini ya
şarken yeni zamanın en büyük tezyifcisi olan Pietro 
Aretino yetişmiştir. Bunun hayat ve karakterini kı
saca gözden geçirirsek, ayni alanda sivrilmiş olan 
(bâzı (kimselerle meşgul olmak lüzumundan kendimizi 
kurtarm ış oluruz.

Pietro Aretino’yu biz, belli başlı olarak, ömrünün 
aşağı yukan  otuz senelik hayatından (4527-1556) 
tanımaktayız. Bu yıllarını, kendisi için mümkün olan
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biricik sığmak olarak bulabildiği Venedik’te geçir
miştir. Bu şehirden o, bütün ttalyayı b ir çeşit sıkı yö-, 
netim altında tutuyordu. Kaleminden faydalan
mak istiyen veya korkan yabancı hüküm darların ba
ğışları da buraya akıyordu. İm parator V. Kari ile 
Fransa K ıralı I. François, Aretino’ya aynı za
manda aylık bağlıyorlardı. Böylece her iki hü
küm dar da Aretino’nun ötekisini diline dolaya
cağını ümit ediyordu. Aretino ise her ikisine 
de yaltaklanıyor, fakat tabii olarak Karl’a daha sı
kı b ir  surette bağlanıyordu. Çünkü İm parator İtalya’ 
da hâkim durum unu m uhafaza ediyordu. İm paratorun 
1535 de Tunus zaferinden sonra Aretino’nun edası, 
tanrılaştırd ığı im paratora son derecede gülünç b ir ta
pınm a halini alm ıştır. B urada unutulm am alıdır ki 
Aretino. K arl’ın  yardım ı ile kardinal olmak ümidini 
hiçbir zaman kaybetm em iştir. İhtim al ki o, sözleri 
veya susuşu ile İtalya’n ın  ufak hüküm darları ve halk 
efkârı üzerinde baskı yapılm ası m üm kün olan b ir İs
panyol a jan ı sıfatiyle, hususi b ir  him ayeye m azhar olu- 
yoıjdu. Y akından tan ıd ığ ın ı ije ri sürerek, Papalığı/ 
son derece h ak ir gören b îr  tav ır takınıyordu. H albu
ki bunun asıl sebebi, Roma’nın  bundan böyle ona 
para  verm ek ik tidarında  ve isteğinde olm ayışıdır27. 
Kendisini b arın d ıran  Venedik hakkında sükûtu muha-

27 Ferrara dukasına, 1 Ocak 1536 (Lettere, ed. 1539, 
fol. 3 9 ): Şimdi siz Roma’dan Napoli’ye seyahat edeceksiniz, 
ricreando la vista avilita nel mirar le m iserie pntificali. con 
la eontempîatione delle ecceîlenze imperiali (Papalığın sefale
tini görerek yonılan gözlerinizi İmparatorluğun ihtişamını 
seyr ederek dinlendirin).
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faz etmek ih tiya tın ı gösterecek kadar akıllı davra
nıyordu. Büyüklerle olan m ünasebetlerin geri kalan 
ta ra fla rı, düpedüz dilencilik ve bayağ ı ta rzda  para  
sızdırm aktan  ibare ttir.

A retino’nun şahsında, propogamdayı bu  gibi a- 
m açlar için  geniş ölçüde kötüye kullanan ilk adam  
kendin i gösterm ektedir. Yüz yıl d ah a  önce Poggio ile 
m uarız ları a ras ın d a  yap ılan  karşılık lı kalem  m üca
delesi, güttükleri am aç ve ta ş ıd ık la rı eda  bak ım ların 
dan  aynı derecede rezilced ir. A ncak  b u n la r basın 
iç in  değil, fak a t sadece b ir  çeşit m ah d u t propoganda 
ve gizli okuyucu k itle leri iç in  düşünü lm üştü r. Are- 
tino  ise kendi ç ık a r ın ı tam  ve sın ırsız  b ir  açık lık la sağ
lam ak tad ır. B ir b ak ım a o, m odern  gazeteciliğin atası- 
d ır.M ek tup ların ı ve d iğ e r m akale lerin i, d ah a  önce ge
n iş çevrelerde e lden  ele do laştık tan  sonra , periyod ik  
o larak  b ir  a ra d a  b a s tırm a k ta d ır28.

X V III. a s rın  kesk in  kalem  sahipleriyle kıyasla
nacak  o lursa, A re tino ’n u n  leh inde  olmak üzere bir 
d u ru m  m evcut bu lu n d u ğ u  g ö rü lü r. Çünkü o, n e  pren
siplerle, ne A yd ın lan m a D ev rin in  düşünüş ve görüş
leriy le, ne P h ila n th ro p ie  ( in san  dostluğu) veya baş
k a  faziletlerle, n e  d e  ilim le  uğraşmaktadır. Onun 
bü tü n  serm ayesi çok tan ın m ış  olan “ V e r ita s  o d iu m  

parit99 ( ^ h a k i k a t  k in  d o ğ u ru r)  sözünden ibarettir.

28 Bu suretle onun bilhassa sanatkârlar}  nasıl k o rku t
tuğundan ilerde bahs edeceğiz. A lm an  R efo rm u’nun kul» 
landığı yayım vasıtası esas itibariyle b ro şü rle rd ir ; b u n la rd a  
aktüel meseleler üzerinde fik ir y ü rü tü lü rd ü . B una m ukabil 
Aretino, sürekli olarak ‘ ayın yapmak fırsa tın a  sah ip  bulun
ması dolayısiyle, bu anlam da bir gazetecid ir.
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Bu sebepledir ki onun için, meselâ bakire Jeanne 
d’Arc’ı inkâr etmek ve başka bazı eserlerinde adını 
ömrü boyunca saklamak zorunda kalmış olan V ol- 
taire’de olduğu gibi, sahte b ir  mevkide bulunmak 
külfeti yoktur. Aretino, bütün yazılarının altına adını 
koymaktadır ve sonra da kötü şöhretiyle dile düş
müş R ag ıo n a m en ti9si ile açıktan açığa övünmektedir. 
Edebî kabiliyeti, açık ve acı üslubu, insan ve eş
yayı gözetlemedeki derinliğine ve genişliğine nüfuzu, 
onun her hal ve kârda önemli b ir  yazar olarak sayıl
ması için kâfi özelliklerdir; kaldı ki, üstelik de ger
çek b ir sanat eseri, meselâ dram atik b ir  komedi ya
ratabilm ek kabiliyetindedir. Bu özellikten büsbütün 
m ahrum  bulunsa bile, öteki vasıflan  ile Aretino, yi
ne de üzerinde durulm aya değer edebî b ir şahsiyet 
olurdu. Bütün bunlara, son derece kaba ve gayet in 
ce b ir şirretten başka, b ir de zevzekçe nükte kabili
yeti katılm aktadır ki bu hususta bazan hiç de Ra- 
belais’den aşağı kaly* tarafı yoktur29.

Böyle şartla r altında, bu gibi am aç ve araçlarla 
Aretino, gözüne kestirdiği avm a hücum  etmekte vte- 
va gözdağı vererek çıkarını elde etm ektedir. H arabe
ye dönm üş bulunan Roma’nm  sızlanma çığlıkları 
papanın zindanı olan Şt. Angelo burcuna kadar yük
seldiği b ir  sırada, V II. Clemens’i şikâyet etmeye veva 
intikam  düşüncesiyle uğraşm aya değil, fakat affetme

29 Meselâ: parlak bir şair olmıyan Albicanti’ye hitab e- 
dea Capitolo’daki ilgili pasajları burada vermek maalesef 
mümkün değildir*
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ye80 dâvet ediş tarzı, baştan başa b ir şeytanın veya 
b ir maymunun istihzasından başka b ir şey değildir. 
Bazı defa, bağış almak ümidini büsbütün kaybetmek 
zorunda kaldığı zam anlarda, hiddeti vahşi b ir uluma 
halinde patlak veriyor. Meselâ Salem o hüküm darına 
hitab eden C apitolo*sunda bü hal görülmektedir. Sa- 
lerno hüküm darı ona b ir m üddet para  verm işti, fa 
kat artık  buna devam etmek istemiyordu. Öte taraf
tan, öyle anlaşılıyor ki P arm a Dükası korkunç Pierlui- 
gi Farnese, A retino’ya h içb ir zaman aldırış etmemiş^ 
tir. H akkında iyi bahsedilm ekten büsbütün vazgeçmiş 
olan bu hüküm darın  canını sıkmak, artık  öyle kolay 
yapılır b ir  iş olm aktan çıkm ıştı. Bunun üzerine A re
tino, zaptiye m em uruna, değirm enciye ve fırıncıya 
benzetmek suretiyle dükayı kızdırm ak teşebbüsünde 
bulundu. A retino’nun en komik tara fı, sırf acındm cî 
dilencilik ifadelerinde görülm ektedir. Meselâ I. Fran- 
çois’ya hitab  eden “C apito lo”sm da kullandığı ifade
ler böyledır. Buna m ukabil tehd it ve yaltaklanm a ile 
karışık  ifadeli m ektupları ve şiirleri, içlerindeki bütün 
komikliklere rağm en can sıkılm adan kolay kolay o- 
kunamaz. M ichelangelo’ya  yazdığı Kasım  1545 tarihli 
m ektubun32 b ir  eşine daha rastlam ak belki de müm
kün değildir. B ütün hayran lık ları (K ıy a m e t  adlı ese- 
den ö türü) arasında onu dinsizlikle, arsızlık ve h ır
sızlıkla (II . Ju lius’un m irasında) suçlandırm akta ve 
okşayıcı b ir  ham işte 6*ben size sadece siz divirıo  ise

30 Lettere, ed. Venez. 1539. Fol. 12. 31 M art 1527 ta
rihli.

31 Gosimo’ya hitab eden birinci Capitolo’da.
32 Gaye, Carteggio II, p. 332.
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niz, ben de d ’acqua*  olm adığım ı göstermek istedim ” 
cümlesini ilâve etm ektedir. A retino, şuurundaki bo
zukluk dolayısiyle mi yoksa bütün  m eşhur adam ları 
karikatü rize etm ekte duyduğu zevkten mi ileri geldiği 
bilinm iyen b ir  sebeple, kendisine de aynı şekilde tan 
rısal denm esine büyük  b ir  önem  veriyordu. Gerçek
ten de şahsî şöhret yolunda o derecede ilerlemeye 
m ucaffak o lm uştur k i Arezzo’d a  doğduğu ev, şeh
rin  görülm eye değer yerle rinden  b ir i  o larak sayılm ış
t ı r 33. D iğer ta ra ftan  A retino , kendisine kızgın olan 
herhang i b ir  F loransaT ınm , meselâ genç Strozzi’nin 
eline geçm ek korkusiyle, ay larca  evin in  kapısından 
d ışa rı ç ıkam am ıştır. B una rağm en  o, b irçok  defa 
d üşm an la rın d an  kam a ve şiddetli d ayak 34 yem ekten 
ku rtu lam am ıştır. L âk in  o, m eşhur sonet’inde  B ern i5- 
n in  kehanette  bu lunduğu  g ib i, dü şm an la rın ın  elinde 
değil, ev inde felçten ö lm üştür.

* Burada bir kelime oyunu yapılm aktadır: “di vinç,” 
şarap tan  demektir. Eğer bu, tek kelime olarak “divino” di
ye okunursa “ İlahî” anlamına gelir; d9aqua ise sudan anlam ına 
gelir.

33 Bak Lettere pittor. I, Append. 34 te 1536 ta rih li 
küstahça mektup. —  Karş. yukarda sayfa 205 de  sözü geçen 
P ctrarcaum  aynı Arezzo şehrindeki doğduğu ev.

34 L’Aretin, per Dio gıazia, e yivo e  sano,
Ma’l mostaccio ha fregiato nobilmente,
E piü colpi ha, che dita in una mano.
(M auro, capitolo in lode delle bugie.)
(Aretino’lu, Tanrının inayeti ile sağ salimdir,
Ancak dudağına asil bir nişan kondu,
Kendisinin parm aklarından çok vuracak darbesi y a r)

(Mauro. Yalanların medhiyesi bölümünde)
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Aretino, yaltaklanmalarında bir takım farklar gö
zetmiştir ki bunlar üzerinde durulmaya değer: Ital
yan olmıyanlara karşı kaba ve damdan düşer gibi 
davranmaktadır35. Fakat Floransa Dükası Cosimo gibi 
şahsiyetlere karşı daha başka bir tavır takınmasını 
biliyor. O zaman henüz genç olan bu hükümdarın 
güzelliğini övmektedir. Gerçekten de Cosimo, bu ba
kımdan Augustus’a  çok benzemektedir. Sonra Cosi- 
mo’nun annesi M aria Saiviati’nin para işlerine şöyle 
yandan b ir göz atarak hüküm darı ahlâk bakımından 
takdir etmekte ve nihayet zamanın pahalılığı vesaire 
yüzünden kendisini açındırarak dilenmektedir. Cosirnj 
ona ödenek bağlarken36, hem de başka taraflardaki 
tasarruflariyle kıyas edilince bunda hayli cömert 
davranırken (son zamanlarda her yıl 160 Dukat’bk 
b ir meblağa yükselm iştir), şüphesiz ki b ir İspanyol 
ajanı sıfatiyle Aretino’nın tehlikeli bir adam olduğunu 
b ir dereceye kadar göz önünde tutmuştu. Aretino bir 
alıda Cosimo’yu acı acı alay edip gülünç b ir hale so
kuyor, fakat aynı zamanda da Floransa işgüderini, 
yakında dükanm  seni azletmesini sağlıyacağım diye 
tehdit edebiliyordu. Gerçi bu Medici prensi, sonu l
da, Im paratot V. Kari tarafından mahiyetinin artık 
öğrenildiğini anlamış bulunuyordu. Fakat yine de ken- 
disi hakkında Aretino tarafından söylenmiş olan nük
te ve hivciyelerin İm paratorluk sarayında dilden dile

35 Meselâ Lorrain kardinahna yazılan mektuba bakın. 
Lettere, ed. Venez 1539, 21 Kasım 1534 tarihli ve yine V. 
KarFa yazılan mektuplara bakın.

36 Aşağıdaki malumat için bak: Gaye, Carteggio. II*
336. 337, 345.



dolaşm asını istiyem ezdi. Güzel b ir  yaltaklanm a ö rne
ği de A retino’nun  M arifnam o M arkisine hitaben yaz
dığı yazıd ır. Fenalığı ile nâm  kazanm ış olan bu  adam, 
Musso k a fas ın ın  beyi sıfatiy le kendi başına b ir dev
let kurm ak  teşebbüsünde bulunm uştu. Aretino, ken
disine bağış o larak  gönderd iğ i yüz Scudi (kron) için 
m üteşekkir o larak  m ark iye şu n la rı yazıyor: “ b ir  hü 
küm darda  bulunm ası lâzım  gelen bü tün  meziyetler 
sizde m evcu ttu r; eger h e r başlangıçta  kaçınılm ası 
m üm kün o lm ıyan  zorbaca hareketlerin iz  sizi b iraz  h a 
şin  gösterm ese, bu  m eziyetlerinizi herkesin  tak d ir ede
ceğ ine şüphe yok tu r” 37.

A re tino’nun  T an rıy ı değil, sadece dünyayı tezyif 
e ttiğ i noktası üzerinde, onun  b ir  özelliği o larak, çok 
du ru lm uştu r. A re tino  ta rz ın d a  h ay a t sü rm üş olan b ir 
adam ın  d in î inanc ı n e  o lursa olsun, h içb ir  m âna ifa
de etmez. S ırf  h a rice  k a rş ı ih tiy a tlı38 bu lunm ak kay- 
gusiyle te lif etm iş o lduğu ah lâk î y az ıla rd a  d a  durum  
ay n ıd ır. B unun d ışında, onun  T an rıy ı tezyif yoluna 
ne sebeple sapabileceğin i söylem ek hak ikaten  çok güç
tü r . O, ne p ro fesö rdü , n e  de teo rilerle  uğ raşan  b ir  
d ü şü n ü r ve y azard ı. T a n rıd a n  teh d it veya yaltaklan
m a su re tiy le  de p a ra  s ızd ırm ası m üm kün değ ild i; o

37 Lettere, ed. Venez. 1539, Fol. 15. 16 H aziran 1529 
tarihli.

3r Böyle hareket etmesinin sebebi’, k a rd ina llik  tacın ı 
kazanmak için beslediği ümit kadar Engizisyon m ahkem ele
rinden duyduğu korku da olabilir. D ah a  1535 de Engizisyon- 
culara karşı şiddetle hücum etmek cesaretini gösterm işti 
(Aynı eser. Fol. 3 7 ); fakat engizisyon müessesesi, 1542 de 
yeniden düzenlenmesinden sonra, birden bire  şiddetle faali
yete geçmiş ve herkesi susturmuştur.

Iî. BÖLÜM. FERDÎN GELİŞMESİ ^



halde yüz bulamadığı zaman tezyife tahrik edilmesi 
de imkânsızdı. Böyle b ir insan, fayda sağlamayacak 
zamhete herhalde katlanmaz.

Bugünkü İtalyan ruhu içiîı iyiye b ir işarettir ki 
böyle b ir karakterin ve böyle b ir mesleğin asla yeri 
kalmamıştır. Bununla beraber, ta rih î görüş bakımından 
Aretino, daim a önemli b ir  mevki’ işgal edecektir.
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Ü Ç Ü N C Ü  B Ö L Ü M

KLÂSİK K ÜLTÜRÜN UYANIŞI

Italyan kültür tarihini mütalâa ederken öyle bir 
noktaya gelmiş bulunuyoruz ki burada klâsik ilkçağ 
medeniyetini hatırlamamız gerekmektedir. Bunun ye
n iden  doğuşu, tek taraflı kalmakla beraber, bütün dev
rin adı olarak yerleşen tâbir (Renaissance) olmuş
tur. Buraya kadar tasvir ettiğimiz şeyler, ilkçağ kül
türünün tesiri olmasa da, Italyan milletini sarsmaya 
ve olgunlaştırmaya kâfi gelebilirdi. Hattâ daha son
ra bahsedeceğimiz yeni düşünme yönlerinin çoğu b i
le, ilkçağın etkisi olmaksızın mümkün olabilirdi. An- 

j  cak, şimdiye kadar anlatılan gibi bundan sonra an
latılacak olan şeyler de, birçok bakımlardan ilkçağ 
âleminin rengini taşım aktadır; özleri bu âlemsiz de 
anlaşılabilen ve varlıkları mümkün olan şeyler de, bu 
hayatta tezahür tarzları itibariyle, ancak onunla ve 
onun sayesinde imkân içine girm iştir. Eger Renais
sance, şöyle kolaycacık ilkçağ âleminden istihraç 
ediliveren b ir hareket obaydı, dünya tarihinin 
akışından doğan yüksek b ir zaruret olmaktan çı
kardı. Biz, bu kitabın asıl tezi olarak b ir 
nokta üzerinde bilhassa ısrarla duracağız: Batı
dünyasına diz çöktüren, yalnız başına klâsik

16
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ilkçağ âlemi değil, fakat bunun, kendi ya
nında bulduğu İtalyan halk dehası ile sıkıdan sıkıya 
bağdaşması keyfiyeti olmuştur. İtalyan halk dehası 
bu bağdaşmada duruma göre kendi hürriyetini az 
veya çok derecede muhafaza edebilmiştir. Meselâ dev
rin  yalnız yeni Lâtince edebiyatına bakılacak olursa bu 
hürriyetin çok kere gayet silik, buna mukabil plâstik sa
natlarda ve daha başka birçok alanlarda göze çarpacak 
kadar büyük kaldığı görülür. Aynı milletin birbi
rinden çok uzak iki kültür devresi arasındaki bu bağ
daşma, tamamiyle eşit şartlarla yapılm ıştır; bu yüz
den de haklı ve çok verimli b ir birleşme olduğu sa
bit olmuştur. Avrupa’nın öteki memleketleri, İtalya’
dan gelen bu müthiş hamleye karşı y a  korunmak, ya
hut da onu varım veya tam olarak kendilerine malet- 
mek sıklarından b irin i tercih etmek durum unda kalı- 
yorlardı. Benimsenen memleketlerde ortaçağ kültür 
şekilleri ve telâkkilerimizin çok erkenden sönmüş bu
lunduğuna dair şikâyetlere mahal kalmamıştır. Eğer 
bunlar kendilerini koruyabilecek kudreti gösterebilse
lerdi, hâlâ yaşamakta devam ederlerdi. Böyle b ir öz
leyişin acısını çeken gamlı ruhlar, b ir tek saati o de
virde geçirmek zorunda bırakılsalar, muhakkak ki 
modern havaya kavuşmaya can atacaklardır. Bu çeşit 
büyük tarih î vetirelerde^tek tük büyük değerlerin, ge
lenek veya şiirde ölümsüzlükleri sağlamaksızm kaybo
lup gittikleri inkâr »edilemez b ir  gerçektir. Ancak, 
bundan dolayı büyük ve şumullü b ir olayın vukubui- 
mamasını temenni etmek doğru olmaz. Bu büyük ve 
şumullü olay, o zamana kadar batı dünyasmı b ir a- 
rada tutan kilisenin yanında yeni b ir fikir çevresinin



doğmasından ibarettir: o gevre ki İtalya’dan yayıla
rak bütün kültürlü Avrupalılann yaşamak için tenef
füs ettikleri bir havayı teşkil etmiştir. Aleyhinde ileri 
sürülebiecek en sert tenkit, bu hareketin halkın malı 
olmayışıdır. Bunun sonucu olarak bütün Avrupada 
şimdi kültürlü ve kültürsüz sınıflar arasında bir ay
rılık baş göstermeye başlamıştır. Fakat, bugün açık 
olarak kavranmış olmasına rağmen bu halin önüne 
geçmek imkânının bulunamadığını itiraf etmek lâzım 
geldiğine göre, bu muaheze tamamiyle değersiz olur. 
Kaldı ki, ballan iki t>üıfa ayrılması keyfiyeti, pteki 
Avrupa memleketlerine nazaran İtalya’da çok daha 
sathîdir. Gerçekten de İtalya’nın en sanatkâr şâiri 
Tasso’mn eserleri en fakirlerin bile elinden düşmemek
tedir.

Eski Roma ve Yunan âlemi, XIV. asırdan beri 
kültürün temel ve kaynağı olarak, varlığın amaç ve 
ülküsü olarak ve kısmen de ortaçağ temayüllerine kar
şı şuurlu bir tepki olarak İtalyan hayatına kuvvetle 
müessir olmuştur. Aynı klâsik kültür, çok daha önce, 
İtalya dışı kalan Avrupa memleketlerine de bütün or
taçağ boyunca yer yer tesir etmiş bulunuyordu. Bü
yük Kari (Şarlman) m temsil ettiği kültür, yedinci 
ve sekizinci yüzyılların barbarlıklarına nazaran esas 
itibariyle b ir Renaissance idi ve bunun dışın
da birşey olamazdı. Nasıl ki bundan sonra kuzey 
memleketlerinin romen tarzındaki mimarisine, klâ
sik çağın mirası olarak kalagelen genel hatlardan 
başka doğrudan doğruya klâsik şekillerin de sokul- 
duğu göze çarpmaktadır, tıpkı bunun gibi, manastır

Uf. BÖLÜM. KLÂSİK KÜLTÜRÜ?* UYANIŞI 9 4 3
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larda okunan ilim de,- zamanla, kendi bünyesine klâsik 
Roma yazarlarının eserlerinden epeyice malzeme al
mıştı. Einhard zamanından beri üslupta da klâsikler 
taklit edilmişti.

Fakat, İtalya’da klâsik çağ kültürünün yeniden 
uyanışı, kuzey Avrupa memlekederinkine benzemez. 
Klâsik çağ hayatını hâlâ yarı yarıya muhafaza etmek
te olan îtalyân milletinde, üzerinden barbarlık dalga
sı geçer geçmez, eski devir şuuru uyanıyor. Halk 
bunu sevinçle karşılıyor ve ihya etmek istiyor. İtal
ya dışında bahis konusu olan mesele, klâsik çağ kül
türünün bazı unsurlarından âlimâne ve düşünülerek 
faydalanılmasmdan ibarettir. İtalya’da ise aynı zaman
da hem bilginler ve hem de halk, fiilen klâsik kül
türü tutuyor; çünkü bu kültür doğrudan doğruya 
kendi eski büyüklüğünün bir hatırasıdır. Lâtincenin 
kolaylıkla anlaşılabilmesi, hâlâ ayakta duran hâtıra 
ve abidelerin çokluğu, bu gelişmeyi son derece hız
landırıyor, maziye dönüşü kolaylaştırıyor. Bu geliş
me, bu arada muhakkak ki değişmiş bulunan halk 
karakteri, Langobard’Iar tarafından memlekete sokul
muş olan Germen menşeli siyasî müesseseler, Avru
pa şövalyeliği, kuzey kültürünün, din ve kilisenin te
sirleri, bütün bunlar b ir araya gelerek ve karşılıklı 
etkide bulunarak yeni olan bütünü, yani modem İtal
yan ruhunu meydana getirmişlerdir ki bunun tekmil 
batı dünyası için en esaslı ömek teşkil etmesi mukad
der olmuştur.

Barbarlık sona erer ermez klâsik ilkçağ unsur
larının plâstik sanatlarda ne surette canlandığı, mese
lâ XII. asır Toskana binalarında ve XIII. yüzyıl hey-
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keltraşlığında açık olarak görülmektedir. X II. asrın 
Lâtince yazan en büyk şairinin, hattâ o zamanki Lâ
tince şiirin  bütün b ir  nevine önderlik eden sanatkâ
rın  b ir  Italyan olduğunu kabul edebilirsek, şiirde de 
buna benzer müşahedeleri yapm akta güçlük çekmeyiz. 
Şiirde istikam et verici bu şahsiyet, “ CaıTnina Bura
na” denilen şiirlerin en iyi parçalarını meydana ge
tirm iş olan şa ird ir. Dünya hayatından ve zevklerin
den —  bunların  koruyucu melekleri olarak eski put-, 
perestlik devrinin T anrıları yeniden ortaya çıkmak
tad ırla r — herhangi b ir  çekingenlik gösterilmeksizin 
duyulan büyük sevinç, bu kafiyeli beyitlerden ihti
şam la fışkırm aktadır. Bu şiirleri b ir  çırpıda okuyan
lar, bu rada  b ir  İtalyan’ın  hem de büyük b ir  ihtimal
le b ir  Lom bardyalı’nm  konuşm akta olduğu duygusu
nu kolay kolay reddedem iyeceklerdir. Fakat ayrıca, 
bunu böyle kabul etmek için bazı müsbet deliller de 
va rd ır1. Gerçi X II. yüzyılda m eydana gelmiş olan

1 Carmin a Burana: Bibliothek des literarischen Vereins 
in Stuttgart, XVI. cüt (Stuttgart 1847). —  Pavia’da kalış 
(sayfa 68, 69), genel olarak İtalyan 'mevkileri, zeytin ağacı 
alunda pastoral manzaralı şahne (sayfa 145), çamın bol göl
geli bir çayır ağacı olarak gösterilmesi (sayfa 156), “bra- 
vium” kelimesinin sık sık kullanılması (sayfa 137, 144), 
hususiyle “Maji” yerine “Madii” şeklinin kullanılması (say
fa 141), bizim görüşümüzü teyid eder görünmektedir. — 
Şairin kendini Walter olarak adlandırması onun menşei 
hakkında herhangi bir ip ucu vermemektedir. Genel olatak 
bu ismin, XII. asır sonlarına doğru Saîisbury katedralinde 
ve İngiliz kırallannm  maiyetinde yüksek rütbeli bir papas 
olan Gualterus de Lille veya de Chatillon’a ait olduğu sanıl
maktadır; karş. Giesebrecht, Wattenbach: Deutschlands
Geschichtsquellen im Mittelalter, sayfa 431 vd.
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bu Lâtince “Cleriri vagantes” şiirleri, açık olarak 
göze çarpan bütün hafif mizaçlığı ile birlikte, Avru
pa memleketlerinin müşterek bir mahsuldür; ancak, 
de Phyüîde et Flora şarkısını ve Aestuanas interius ve 
ilah, gibi şiirleri yaratan şair, kuzey Avrupa memle
ketlerinin birinden olmasa gerektir. Aynı şekilde,
“Dum Dianae vitrea sero lampas oritur” (s. 124) ya
zarı olan ince görüşlü epiküristin de bir kuzeyli 
olması ihtimali yoktur. Burada klâsik ilkçağ dünya 
görüşünün bir yeniden-uyanışı görülmektedir ve bu 
keyfiyet ortaçağ şiir şekli yanmda daha da kuvvetle 
göze çarpmaktadır. Gerek bu ve gerekse bundan 
sonraki asırlarda meydana gelen ve Pentameter ile 
Hexameter şekillerinde yazılmış olan bazı eserler var
dır ki bunlarda klâsik ilkçağ kültürü gayet itinalı 
bir şekide taklit edilmiştir, hattâ eski mitolojiden 
konular alınmıştır; fakat buna rağmen uzaktan bile 
klâsik çağ kültürünün ruhunu taşımamaktadır. GuiK- 
elmus Appulus’un Hexametre vezniyle yazılmış Termik
lerinden ve daha başka eserlerinden itibaren çok 
kere Vergildus’un, Ovidi/us’un, Lucamus’un, Statius ve 
Claudianus’un iyice etüd edilmesine başlanmış bulun
duğu görülmektedir. Ancak bütün bunlarda klâsik 
çağa mahsus olan şekil, tıpkı antik konuların Vincent de 
Beauvais tarzındaki yazarlarda veya mitolojik ve al- 
legorik yazılariyle tanınan Aianus ab Insulis’de ol
duğu gibi, sadece bilginlere münhasır bir iş olarak 
kalmaktadır. Halbuki Renşissance, parça parça tak
lit ve toplama değil, bilâkis bütün olarak bir yeniden- 
doğuştur. Böyle bir yeniden-doğuş ise hakikatte XIL



III. BÖLÜM. KLÂSİK KÜLTÜRÜN UYANIŞI 247

asrın adı bilinmiyen bir “rahibinin” (Clericus) şiir
lerinde kendini göstermektedir.

Bununla bearber, İtalyanların geniş ölçüde ve 
genel olarak ilkçağ klâsik kültürünü benimsemeleri, 
ancak XIV. yüzyılda başlamıştır. Bunun için şehir 
hayatının gelişmesi ve bunun da ancak Italyada ve 
ancak şimdi görüldüğü şekilde gelişmesi, yani şehir
de zadegan ile halkın gerçekten eşit şartlar altında 
yanyana yaşaması zarurî id i; kültür ihtiyacını şiddet
le duyan ve bunu edinmek için elverişli zaman ve 
araçlara sahip bulunan umuma şamil bir cemiyetin 
(S. 201) doğması lâzımgeliyordu. Fakat kültür, or
taçağın fantazi dünyasından kendini kurtarmak ister
ken,birdenbire ve yardımsız olarak sadece tecrübe 
ile maddî ve entellektüel dünyaya nüfuz edemezdi; bir 
kılavuza muhtaçtı ve işte klâsik kültür, entellektüel 
alanların her birinde erişmiş bulunduğu birçok ob
jektif hakikatleriyle, böyle b ir kılavuz olarak hizmetini 
arzediyordu. Şükran ve hayranlıkla ondan şekil ve 
madde alm ıyordu; klâsik ilkçağ kültürü yeni devir 
kültürünün başlıca muhtevası haline geliyordu2. İtal
ya’da hüküm süren genel şartlar da böyle bir isti
hale için çok elverişli bulunuyordu. Ortaçağ imparator
luğu Hohenstaufen hanedanının ortadan kalkmasından 
beri ne İtalya’dan vazgeçmişti ve ne de burada tutun
maya muvaffak oluyordu. Papalık Aviğnon’a göçet- 
mişti. Hâlâ hüküm sürmekte olan siyasî kuvvetlerin

2 Hayatın bütün alanlarında öğretmen ve kılavuz olarak 
klâsik çağ kültürünün ne derecede iş görebileceği, kısa bir 
şekilde meselâ Aeneas Sylvius (Opera P. 603, Epist. 105, 
Arşidük Sigismund’a hitaben) tarafından tasvir edilmiştir.



çoğu, zorla ve gayrim eşrû b ir  surette ik tid a ra  gelmiş
lerdi. Fakat şuuru  uyarm ış bu lunan  zekâ, yeni ve 
sağlam  b ir  ülkü aram aya koyulm uştu. Böylece b ir 
Roma-İftalya dünya hâkim iyeti hülyası ve postulaaı 
halkın ru h  ve fik rine  o k ad a r işlem işti ki Cola di 
Rienzi bunu b ir  gerçek halin'e sokm aya teşebbüs bile 
ediyordu. H ususiyle ilk T rib ü n ’lüğü (halk ın  hukuku
nu m üdafaa etm eye m ahsus hâk im ) zam anında göre
vini kavrayış ta rz ı ile  Cola d i R ienzi’n in  bu  teşebbüsü 
şüphesiz garip  b ir  kom edi ha line  düşm eye m ahkûm du. 
Ancak eski R om a’n ın  azam etin i ha tırlam ak , m illî d u y 
gu için  hiç de küçüm senecek b ir  değer değild i. K end i
lerin i eski R om a’n ın  kü ltü rü  ile y ineden  teçhiz edilm iş 
gören Ita lyan lar, çok geçm eden, d ü n y an ın  en  ilerlem iş 
milleti olm ak duygusunu taşıyo rla rd ı.

Ş im di zekâların  bu  hareketin i b ü tün  şüm ul ve 
m uhtevası ile değil, fa k a t sadece an a  h a tla r ı ile çiz
m ek ve esas itib a riy le  b aş lan g ıç la rın d ak i ha lin i ta s 
v ir etm ek işine geçiyoruz3.
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3 D aha e tra flı b ilg i için bak  Roscoe, Lorenzo Magnifi- 
co ve ayrıca X. L eo; y ine bak  V oigt, E n ea  Silvio ve Papen- 
c o rd t: G eschichte der S ta d t Rom  im  M itte îa lte r  (O rtaçağda 
R om a şeh rin in  ta r ih i) .  —  X V I. a s ır  b aşla rk en  k ü ltü rlü  kim 
selerin  b ilm eleri gereken  şey lerin  n e  k a d a r  çoğaldığı hak
kında b ir fik ir  ed inm ek isteyen ler b a k s ın la r: R ap h arae l Volate- 
ranus, C om m entariı u rban i. B urada  gö rü lm ek ted ir k i k lâ 
sik çağ kültürü, h e r b ilg i d a lı için  a n a h ta r  ve esas m uhteva 
olarak say ılm ak tad ır: ik tid a r  sah ip le ri ve m eşhur şahsiyet
lerin  b iyografile ri sayesinde coğrafya ve m ahalli ta r ih le r  için.
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H erşeyden  evvel h a ra b e le r  şe h ri R om a’y a 1, şim di, 
M irab ilia  R om ae’n in  ve  W illiam  of M alm esb u ry ’n in  
ta r ih î e se rin in  yaz ılm ış b u lu n d u k la r ı z a m a n la rd a  o l
d u ğ u n d an  çok d a h a  a y r ı  b i r  say g ı d u y u lm a k ta d ır . 
D in d a r  z iy a re tç ile r  k a d a r  b ü y ü y e  in a n a n la r ın  ve  d e fi
ne a ra y ıc ıla r ın 2 m u h ay y ile le ri, ta r ih ç ile r le  y u rtse v e r
le rin  y a z ıla r ın d a  g ö rü len  m u h ay y ile  y a n ın d a  sö n ü k  
k a lm ak tad ır . D a n te ’n in  a şa ğ ıd a k i sö z le ri3 b u  m â n a d a  
a n la ş ılm a lıd ır : R om a’ııın  ta ş la r ı  v e  d u v a r la r ı  say g ıy a

popüler felsefe, ahlâk ve Aristo’nın tekmil eserlerinin tahli
line varıncaya kadar bütün bilimler için aynı hâl mevcut
tur: Aristo felsefesi bahsi ile eser sona ermektedir. Bunun 
kültür kaynağı olarak önemini anlayabilmek için bütün eski 
ansiklopedilerle karşılaştırılması icab eder. Aynı konu, Voigt 
tarafından ele alınıp çok etraflı bir şekilde işlenmiştir: Die 
Wiederbelebung des klassischen Altertııms (Klâsik ilkçağ kül
türünün yeniden canlandırılması).

1 Burada sathı olarak temas olunan problem, bu arada 
en geniş bir ölçü ile Gregorovius tarafından çözülmüştür: 
Geschichte der Stadt Rom im M ittelalter. Bir daha tekrar
lamamak üzere bu eseri burada tavsiye edeceğiz.

2 Guil. Malmesb., Gesta rerum Anglor., L. II, parag
raf 169, 170, 205, 206. (ed. London 1840, Vol. I, p. 277 vd., 
p. 354 vd). Çeşitli define arayıcıları hülyaları, sonra hayalet 
aşkı olarak Venüs, ve nihayet XI. asır ortalarına doğru 
Evander’in oğlu olan Paîlas'm  dev vücudunun bulunması. — 
Karş. Iac. ab Aquis, İmago mundİ (Hist. patr. monum. 
ScripL, Tom III, Col. 1603),, gizli definelerle ilgili olarak 
Colonna ailesinin menşei hakkında. —  Malmesbury, define 
kazıcıları hikâyelerinden başka Tours Piskoposu Hildebert 
de Manş’ın mersiyesini de vermektedir. Bu, XII. as
rın ilk yansında humanizmaya karşı duyulan heyecanın en 
fazla göze çarpan örneklerinden biridir.

3 Dante, Convito, Tratt. IV. Cap. 5.
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değer; üzterinde şehrin  kurulm uş bulunduğu toprak ise 
insanların  dediklerinden daha da  değeriid in  Hiç dur
m adan tekrarlanan yıldönüm ü şenlikleri, asıl edebi
yatta  hemen hemen zikre değer b ir  hatıra  bırakm ış 
değildir. 1300 tarih inde yapılan yıldönüm ü şenlik
lerin in  en zengin kazancı olarak Giovanni Villani 
(Sahife 105), b ir  ta rih  yazm ak karariy le memleketine 
dönm üştür. R om a.şehrinde gördüğü harabelerin  man
zarası onu böyle b ir  k a ra r  vermeye sevketmişti. Pet- 
ra rca  klâsik ve h ıristiyan  ilkçağ kültürleri arasında 
bölünmüş b ir  ru h  haletinden bizi haberdar etmekte
dir. Çok kere Giovanni Colonna ile beraber Dioc- 
letian sü tunların ın  muazzam kem erlerine nasıl tır- 
m antığlnı an latm aktadır4. B urada, temiz hava ve de
rin  sessizlik içinde, dört ta rafa  yayılm ış olan geniş 
m anzaraların  ortasında ik isi b irb iriy le konuşmakta
dırlar. Konuşmalar, ticare t ve siyaset işleri hakkın
da değil, fakat dö rt ta ra fı çevreleyen harabelerin ve 
yukarıda seyrettikleri m anzaranın ilhamiyle ta ri
hî konular üzerinde ceıeyen etm ektedir. Bu sırada 
Petrarca daha çok klâsik kültürü, Giovanni ise daha 
ziyade h ıristiyanhk devrini temsil etmektedir. Sonra 
felsefeden ve sanatları i cad edenlerden bahsolunuyor. 
O zamandan beri tâ  Gibbon ve N iebuhr’a kadar kaç 
defa bu harabeler şehri, aynı tarih î düşünceler uyan
dırm ıştır.

Aynı şiekilde böyle ikiye bölünmüş b ir duyuş, 
Fazio degli U berti’nin 1360 tarihlerine doğru yazmış
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- Epp. familiaries IV, 2. (p. 657); henüz görmeden 
Roma haklandaki sözleri, aynı eser, II, 9 (p. 600); karş»
H , 14.
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olduğu D itta m o n d o  adlı eserinde de kendini göster
m ektedir. Tam am iyle hayal m ahsulü b ir  seyahatnam e
den ib a re t olan bu k itap ta  yazara, tıpk ı “İ lâ h î K o 
m e d i"  d e  V ergilius’un  D ante’ye yaptığı g ibi, eski 
coğrafyacı Solinus arkadaşlık  etm ektedir. İkisi San 
Nicolaus’un h a tıras ın a  saygı o larak  B ari şehrin i ve 
büyük m elâike M ikâiF in h a tır ı  için de M onte Gar- 
gano’y ı z iyaret ed iyorlar. Rom a’y a  geldikleri zaman 
A raceli ve T rastevere’de S an ta  M aria  efsaneleri zikr- 
olunuyor. Eski R om a’n ın  putperestlik  devrine a it ih 
tişam ı daha  şim diden hissedilir derecede ağ ır basm ak
tad ır. Y ırtık  elbiseler iç inde m uhterem  b ir  ih tiyar ka
d ın  (bu  Rom a’nm  kend isid ir) on lara  şanlı ta rih i an 
latıyor ve eski zaferleri5 uzun uzun tasv ir ediyor. Son
ra , bu  iki yabancıy ı şehrin  iç inde gezdiriyor ve onla
ra  yedi tepe ile b irçok h arabe leri izah  ediyor —  
“ Che com prender po tra i, quanto  fu i be lla!”  (N e ka
d a r  güzel o lduğunu an layacaksın !) — .

M aalesef Ş izm a ve A vignon papa la rı zam anında
ki. Roma, klâsik k ü ltü r kalın tıla rı bak ım ından  b irkaç  
nesil önceki Rom a olm aktan çok uzaktı. 1258 ta rih 
lerinde senatör B rancaleone ta ra fından  Roma ileri 
gelenlerine a it 140 tahkim li konağın yıktırılm ası, her
halde hâlâ  ayakta du ran  b inaların  karak terin i kökün

5 D ittam ondo, I I , cap. 3. Alay, kısmen ip tidai resim ler
deki Üç K ıral ve m aiyetini ha tırla tm ak tad ır. —  Şehrin tas
viri, ( I I , cap. 31,) arkeolojik  bakım dan büsbütün değersiz de
ğildir. —  Polistore (M urat. XXIV, col. 845), ye göre 1366 
tarih inde Nicolö ve Ugo d 'E ste  Rom a’ya seyahat e tm iş le rd ir:. 
P e r  vedere quelle m agnıficenze antiche, che a l presente sı 
possono vedere in Rom a (Şim di Roma’da görülebilen © 
klâsik ih tişam ı).
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den değiştiren korkunç b ir tahrip  hadisesi olsa gerek’ 
tir. Hiç şüphe yok ki zadegân, en az yıkılmış ve en 
yüksek harabelerde yerleşip oturm ayı tercih ederdi6. 
Bununla beraber o vakit, bugün meydanda olanlardan 
çok daha fazla harabeler vardı ve şimdi sadece tuğ
ladan iskelet kısım larını gördüğümüz birçok bina ha
rabelerinin o zam anlar m erm er kaplam aları, sütunlu 
antreleri ve daha başka süsleri hâlâ ayakta duruyor
du. Bu durum  içinde eski şehrin topografisi ciddi o- 
larak etüd edilmeye başlandı. Poggio’nun Roma gezi
sinde7, klâsik kü ltür kalın tıları ile eski yazarların  ve 
kitabelerin (kitabeleri örtülm üş bulundukları bitkile
rin  altında bulup çıkarıyordu8) ilk defa olarak etüd 
edilmesi işleri, b irb irlerine  daha  içten bağlı bulun
m aktadır; fantazi a rka  p lâna a tılm ıştır; hıristiyanlık 
devrinin Roma’sı fikri, kasdî olarak berta raf edilmiş
tir. Maalesef Poggio’nun eseri fazla tafsilâtlı olmadığı 
gibi resimli de değildir! Poggio, seksen yıl sonra

6 Sırası gelm işken b u ıada  ortaçağda Roma’nm  yaban
cılar tarafından b ir taş ocağı sayıldığına d a ir b ir  belge vere
lim : 1140 tarih lerinde St. Deniş kilisesini yeniden inşa etmek 
için büyük sü tun lar arayan m eşhur papas Sugerius* Diocle- 
tian  ham am larındaki g ran it sü tun ları a lıp  götürm eği düşü
nüyordu; fakat sonra fik rin i değ iştird i: Sugerii libellus al
tes, Duchense, Scriptores IV, p. 352. —  H iç şüphe yok ki 
Büyük K ari daha mütevazi hareket e tm iş ti

7 Pogii opera, fol. 50 vd. Rırinarun urbis Rom ae descrip- 
tio. 1430 tarih ine doğru, yani V. M artin ’in  ölüm ünden az  önce. 
—  Caracalla ve D iocletian ham am larının iskelet ve sütunları 
henüz yerlerinde duruyordu.

8 İlk  defa yazıtları toplayan insan olarak Poggio, Vita 
Pogii’deki m ektubunda: M urat. XX, Col 177. Büst tophyaîı 
adam  o larak : Col. 183.
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RafaeFin gördüğünden çok daha fazla sayıda kalın
tıların ayakta durduklarına şahit olmuştur. Caecilia 
MeteJIa’nın mezar anıtını ve Capitol eteğindeki bir 
tapmağın sütunlu cephesini görmüştür. İlk görüşün
de hiç dokunulmamış olduğu halde yerinde duran bu 
tapmak, ikinci defasında, mermerin yakılarak kolay
lıkla kireç haline getirilmek hassası yüzünden, yarı 
yıkılmış b ir harebeye dönmüş bulunuyordu. Minerva 
tapmağının yanındaki muazzam bir sütunlu yol da, 
yer yer aynı âkibete uğramıştı. 1443 tarihinde bir 
müşahit, bu kireç yakma adetinin hâlâ devam etmek
te olduğunu yazıyor. “Bu utanılacak b ir şeydir; çün
kü yeni binalar acınacak bir haldedir; Roma’da gü
zel olan, harabelerdir”9. O zamanki şehir halkı, köy
lülere mehsus palto ve çizmeleriyle, yabancıların gö
züne sığır çobanları gibi görünürlerdi; gerçekten de 
şehir içinde tâ Banchi’lere kadar hayvan otlatılır dı~ 
Belli bazı vesilelerle kilisede yapılan âyinler, sosyal 
toplantılar için biricik fırsat teşkil ederdi. Bu vesile 
ile güzel kadınlar görmek imkânı ele geçerdi.

Papa IV. Eugen’in (ölümü 1442) son yıllarında 
Blondus de Forli, R om u Instaurata  adlı kitabını yaz
mış ve bunu yaparken Frontinus ile eski Libri regio- 
nali ( — bölgeler hakkında kitaplar) den ve anlaşıldı
ğına göre Anastasius’dan faydalanmıştır. Amacı, Ro
ma şehrinde sadece o zanıan mevcut olan binaları tas*

9 Fabroni, Cosmus, Adnot 86, Alberto degli Alberti’nin 
Giovanni Medici’ye bir mektubundan. —  V. Martin devrinde 
Roma’nm durumu hakkında bak: Platina, p. 277: IV. Eu
gen’in bulunmadığı zamana ait Roma’nın durumu hakkında 
bak: Vespasiano Fiorent., p, 21.
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vir etmek değil, fakat daha çok kaybolmuş bulunan
ları meydana çıkarmaktır. Eserin papa’ya ithaf edi
lişi ile ahenkli olarak yazar, şehrin genel olarak bîr 
harabe alanına dönmüş bulunması karşısında, Roma
nın sahip olduğu çok değerli aziz kalıntıları ile ken
dini teselli etmektedir.

V. Nicolaus (1447 -1455) ile, Renaissance’a mah
sus yeni monumantal zihniyet (ihtişam zihniyeti) 
papalık tahtına geçmiştir. Roma’nın b ir şehir olarak 
itibarını artırm ak ve güzelleştirmek gayreti, eski e- 
ser kalıntıları için b ir yandan tehlikeyi artırmış, fa
kat öte yandan şehrin şöhretini sağlıyan eski yadi
gârları daha b ü y ü k . b ir ihtimamla muhafaza etmek 
fikrini kuvvetlendirmiştir. II. Pius,. eski eserlere kar
şı büyük b ir ilgi ve heyecan duymaktadır. Gerçi bu 
papa Roma’daki eski eserlerden pek az bahsetmiştir. 
Fakat buna mukabil dikkatini İtalya’nın başka taraf
larındaki eski eserlere yöneltmiş, Roma çevresinde bu
lunan eski eserleri ilk defa olarak etraflı b ir  surette in
celeyip tasvir etm iştir10. Bununla beraber b ir din adamı 
ve kozmografyacı olarak onu, klâsik ilkçağ ve hıristi- 
yanlıfk devirlerinden kalma anıtlar ile tabiat harikaları 
da aynı derecede ilgilendirmektedir. Yoksa o, (meselâ 
“Nola, klâsik devrin hatıraları ve Marcelhıs’un kah
ramanca savaşından çok daha fazla derecede St. 
Paulinus’un hatırası ile şeref kazanmıştır”  diye ya
zarken, acaba nefsini zorluyor m uydu? II. Pi-

10 Aşağıdaki bilgi şu eserlerden nakl edilm iştir; Jo. 
Ant. Campanus, Vita P ii II.,: M uratori III , II. CoL 980. —  
P ii II. Commentarii, p. 48, 72 vd. 206, 248 vd. 501 ve daha 
başka sayfalarda.
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us’un, aziz bakiyelerine inandığı noktası üzerinde 
herhangi bir şekilde şüphe edilemez. Ancak, onun 
kafası, anlaşılan daha çok tabiatı ve klâsik ilkçağı 
araştırmaya, anıtsal eserlere karşı hamiyetli davran
maya ve insan hayatını inceden inceye gözetlemeye 
yatkındı. Papalığının son yıllarında nekrisli olmasına 
rağmen büyük bir neşe içinde, sedye ile kendini dağ 
taş demeden taşıtarak Tusculum, Alba, Tibur, Ostia, 
Falerii ve Ocricukım’u ziyaret ediyor ve bütün gör
düklerini kaydediyor. Eski Roma şoseleri ve su ke- 
inerlerini takibediyor ve Roma çevresinde ilkçağ ka- 
vimlerinin oturdukları yerleri sınırlandırmaya çalışı
yor. Urbino Dukası büyük Federigo ile birlikte Ti- 
bur’a yaptığı bir gezintide her ikisi de, klâsik ilkçağ 
ve bu devrin harp sanatı üzerinde, hususiyle Truva 
savaşı hakkında konuşmalarla gayet hoş vakit geçiri
yorlar. 1459 tarihinde Mantua Kongresine iştirak, et
mek üzere seyahate çıktığı zaman yolda, Plinius ta
rafından zikrolunan Clusium lâbirentini boş yere 
arıyor ve Mincio’da Vergilius’un villası (Villa Vir- 
gilis) diye tanınan binayı ziyaret ediyor. Ayni pa
panın, telhiscilerden klâsik lâtince üslubu istemesini 
tabiî görmek lâzımgelir. Hakikaten de bir zamanlar, 
Napoli ile savaş sırasında, birçok Arpinum’lılar hak
kında, M. T. Cicero veya C. Marius’un hemşerileridir 
diye (gerçekten bunların birçoklan aynı adlan taşı
yorlardı) b ir umumi af çıkaran o idi. Blondus, 
“R om a Triıım phans99 adlı kitabını, anlıyan ve himaye 
eden şahıs olarak yalnız ona ithaf edebilirdi ve böyle 
de yaptı. Blondus’un R om a T  rium phans919 Roma ilk-
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ç a ğ ın ı b i r  b ü tü n  o la ra k  e le  a lıp  ta sv ir  etm eye teşebbüs 
eden  ilk  ese r say ılm ak tad ır .

O  d e v ird e  İ ta ly a ’n ın  b a şk a  ta ra f la r ın d a  d a  Ro
ma ilk çağ ın a  k a rş ı  d e r in  b i r  ilg i u y an m ış b u lu n u y o r
du . Daha B occaccio11, gen iş  B a jae  h a ra b e le r in i “ eski 
fakat y in e  d e  m o d e rn  ru h la r  iç in  yepyen i d u v a rla r”  
d iy e  v a s ıf la n d ırm ış tır . O z a m a n d an  b e r i b u  h a rab e le r 
N apo li çev res in in  g ö rü lm ey e  d eğ e r en  önem li ese r
le ri o la rak  say ılıy o rd u . A rtık  çeşitli esk i eserleri top- 
lıy a ra k  ko lleksiyon la r v ü c u d a  g e tiren  in san la r g ö rü 
lüy o rd u . A n co n a’Iı C iıia c o  (ö lü m ü  1 4 5 7 ), yaln ız  İ ta l
y a ’y ı değil, fa k a t a y n ı z a m a n d a  eski d ü n y a n ın  d iğer 
m em leketlerin i d e  gez iyo r v e  çok  sa y ıd a  y az ıt ve re 
sim lerle  y u rd u n a  d ö n ü y o rd u . B ü tün  b u  m eşakka tle re  
ka tlan m ak la  n e  e lde  e tm ek  is te d iğ i so ru su n a , “ ö lü leri 
d ir iltm ek ” 12 d iy e  cev ap  v e r iy o rd u . T a rih le rd e , baz ı 
şeh irle r in , ö ted en  b e r i  R om a ile  gerçek  vey a  hayâlı 
m ah iy e tte  o lm ak  ü ze re  b a ğ la n  b u lu n d u ğ u n a , d o ğ ru 
d an  d o ğ ru y a  R om a’lı g öçm en ler ta ra f ın d a n  k u ru ld u 
ğ u n a  veya  im a r  o lu n d u ğ u n a  iş a re t  ed ilm iş ti13. H oşa

11 B occaccio, F ia m m e tta , cap . 5.
12 L eonardo  Alberti, Deşeriz, di tutta l'Italia, fol. 

285. —  L io n ard o  Aretino’ya göre (B aluz. Miscell.: III, p. 
111) G icero , A eto lia , A c a m a n ia , Boetia ve Peloponnesos'u do
laşm ıştı ve İsp a r ta , Argos ve Atina’yı tanıyordu.

13 B irçok  m isa lle rd en  ya ln ız  iki tanesini vereceğiz: Mi
lan o ’m a  efsanevî m enşei, M a n ip u lu s’d e : (Murat. X I, Col. 552) 
ve F lo ran sa ’nın  efsanevî m enşei, R ico rd an o  Malaspini’nin va
kay inam esin in  b aş ın d a  ve b ir  d e  G io. V illan  i’n in  tarihinde an
la tılır . V illan  i’ye gö re  F lo ran sa , R om a’ya karşı iyi duygular 
besled iğ inden , R om a a le y h ta rı ve  âsi F ieso le’ye karşı tâ eski
den  b e ri h a k lı d u ru m d a  k a lm ış tır  (I , 9. 38, 41, I I , 2). — Dan
te . . In fe m o  XV. 76.
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gitmeye hazır genealogların, bazı aileleri soyca eski 
Roma’nın m eşhur ailelerine bağladıkları çoktandır 
görülüyordu. Bu okadar hoşa giden b ir şeydi k i XV. 
asrın  başlam ak üzere bulunan tenkidinin  ışığı altında 
bile b ırakılm ıyordu. P apa II . P ius, V iterbo’da bu
lunduğu sırada14, acele Roma’ya dönm esini kendisin
den rica  eden Rom a m urahhaslarına hiç çekinmeden 
şun ları söylüyordu: “ Roma, Siena kadar benim  va
tan im dir. Çünkü m ensubu bulunduğum  Piccolomini 
ailesi, çok eskiden Rom a’dan  göç ederek Siena’da 
yerleşm iştir. Ailemiz fertleri arasında sık sık kulla
n ılan  Aeneas ve Sylvıus ad ları da bunu ispat etmek
ted ir” . Çok m uhtem eldir ki o, Ju lii ailesi* soyundan 
gelmiş olm ayı isterdi. V enedik’li B arbo ailesinden o- 
Jan P ap a  II . P au l’un d a  ay n ı şekilde gu ru ru  okşan- 
m ıştı: Bu ailenin  m enşei, tam am iyle aksi b ir  yönden, 
yâni A lm anya’dan gelmiş bulunm asına rağm en, Ro- 
m a’h  A henobarbus’Iara bağ lan ıyordu . G ûya bunlar 
vaktiyle R om a’dan  b ir  kafile ile  b irlik te  P arm a’ya 
gitm işler, sonra  d a  to ru n la rı p a rti kavgaları neticesin
d e  V enedik’e göçm üşlerdi15 M assim i ailesinin, Q.

14 Commentarii, p. 206, IV. kitapta.
15 Mich. Cannerius, Vita Pauli II.: Murat. III, II. Col. 

993. Yazar, Domitius Ahenobarbus’un oğlu Nero’ya karşı 
bile, papa ile akrabalığı dolayısiyle* nezaketsiz davranmak 
istememiştir; onun hakkında şöyle diyor: de quo rerum 
seriptores multa ac diversa commemorant (ki bunun hak
kında tarihçiler birçok değişik şeyler söylerler...) —  Milano’
daki Plato ailesi, daha da ileri giderek büyük Eflatun’un 
soyundan gelmiş olmakla övünüyordu. Filelfo b ir düğün söy
levinde ve bir de hukukçu Teodoro Plato için söylediği bir 
methiyede, bu iddiayı teyid etmek cesaretini gösteriyordu.
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Fabius M axim us’un  ve C ornaro ailesinin de, Cor- 
nelius’un soylarından gelmiş o ldukları iddiasiyle o r
taya çıkm alarını tab iî görm ek lâzım dır. B una m uka
bil, hikâyeöi Bandello’nun, en eski a tasm ı k ib a r 
Ostrogot ailelerinden b irin d e  aram ası ( I . Nov. 2oY,
X V I. asır iç in  gerçekten göze çarpan  b ir  istisna te ş 
kil etm ektedir.

Y ine R om a’ya dönelim . “ 0  zam an kendisine Ro 
m a’lı ad ın ı veren”  ahâli, İta lya’n ın  geri kalan  tat a f
la rı ahalisinden gördüğü saygıy ı büyük  b ir  sevinçle 
karşılıyor ve bununla  övünüyordu . P ap a  I I . P au l, IV . 
Sixtus ve V I. Alexaaıdr dev irlerinde  b i r  takım deb
debeli karnaval a lay ları göreceğiz k i bun lar, o zaman
da en çok sevilen hayalî tabloyu, yân i eski Roma im 
para to rların ın  zafer a lay ların ı tem sil etm ektedir. Ha-k 
hissiyatı coştuğu zam an kend in i ancak  böyle b i r  şe
kil içinde ifade edeb ilird i. T am  böyle b i r  ru h  haleti 
içinde id i ki 18 N isan 1485 de b ir  söylenti e tra fa  
yayıld ı: G ûya eski Rom a’lı genç b ir  bayan ın  k lâsik  
çağdan kalm a, göz kam aştıracak  derecede güzel ve 
asıl şeklini kaybetm em iş b ir  cesedi bu lunm uştu16. 
Lom bardia’lı b irkaç duvarcı ustası, Via Appia’daki 
S. M aria Nuova m anastırın ın  a rsasında  eski b ir  me-

Giovanantoııio Plato ise 1478 de vücuda getirdiği büyük fi
lozofun bir rölyef figürüne (Milano’da Mazenta sarayının av
lusunda) şu yazıtı ilâve ediyordu: Platonem sıııım, a qııo 
originem et ingenium refert... (onun kaynağı ve ustası olan 
Eflatun’u).

16 Bu hususta bak: Nantiporto,: Murat. III. Col. 1049; 
Infessura: Eccard, Scrşi ptores, II, Col. 1951; Matarazzo: Arc
hiv. Stor. XVI. II. p. 180.



zarı açmışlar ve mermer bir lâhid bulmuşlardı. Lah
din üzerinde sözde şu yazıt vardı: Julia, Claudıus’- 
un kızı. Hikâyenin bundan sonraki kısmı, işte bu te
mel üzerine kurulan bir hayal mahsulüdür: Gûya Lorn- 
bardia’lı ustalar, lahdin içinde buldukları değerli hâ
zineleri ve süs eşyalarını alarak hemen ortadan kay
bolmuşlardı; ceset koruyucu bir esans ile sıvanmış 
olup tıpkı yeni ölmüş 15 yaşında bir kızın vücudu gi
bi (taze, hatta oynak id i; Onda 'hâlâ yaşıyan (bir insa
nın rengi vardı; gözleri ve ağzı yarı açıktı. Bu ceset 
CapitoPdaki Conservatori sarayına götürüldü ve onu 
görmek üzere buraya gerçek anlamda b ir ziyaretçi akı
nı başladı. Birçok kimseler cesedin resmini yapmak 
için geliyorlardı: “Çünkü o, söylenmesi veya yazıl
ması mümkün olmıyacak kadar güzeldi; söylense ve 

ı yazılsa bile, onu görmiyenler inanmıyacaklardı” . Fa
kat cesedi, Papa V III. Innocent’in buyruğu ile, gecenin 
birinde Porta Pinciana önünde gizli b ir yere gömmek 
zorunda kalındı. Boş lâhid ise, Conservatori sarayın
da alıkondu. Çok muhtemeldir ki, bal mumu veya baş
ka b ir maddeden ideal sayılan tarzda b ir maske yapı
larak cesedin başına konmuştu; gerçekten sözü edi
len altın saçlar, buna pek de uyar. Burada hissiyatı 
harekete getiren nokta, hikâyedeki hakikatin kendisi 
değil, fakat nihayet gereçek olarak gözle görüldüğüne 
inanılan klâsik ilkçağ insanı vücudunun, şimdi yaşı- 
yanların hepsinden zaruri olarak her bakımdan .çok 
daha üstün ve güzel olması lâzımgeldiği hakkında bes
lenen kuvvetli inançtır.

Bu arada yapılan kazılar sayesinde Roma’nın 
m addî varlığı daha iyi tanıyordu. Daha VI. AIexandr

III. BÖLÜM. KLÂSİK KÜLTÜRÜN UYANIŞI £59



2$0 İTALYA'DA RÖNESANS KÜLTÜRÜ

zamanında <6Grotesques” adı verilen eskilerin du
var ve kemer dekorasyonları keşfedilmiş ve Porto 
d’Anzo’da Bel vedere Apollo’su bulunmuştu. II. Julius 
devrinde ise Laocoon, Vatican Venüs’ü, Torso, Cle- 
opatra ve daha bir takım parlak buluntular elde edil
mişti17. Büyüklerin ve kardinallerin sarayları da klâ
sik ilkçağ’dan kalma heykel veya parçalar halin
de diğer eserlerle dolmaya başlamıştı. Rafael, Papa 
X. Leo hesabına olarak eski şehrin bütününü ideal şe
kilde restore etmek teşebbüsüne girişmişti ki. kendi
sinin (veya Castiglione’nin) meşhur mektubunda 
bundan bahsedilmektedir18. II. Julius zamanında bile 
hâlâ devam etmekte olan tahriplerden dolayı acı acı 
şikâyet ettikten sonra papayı, sayısı çok azalmış klâ
sik eser kalıntılarını korum ağa dâvet etmektedir; ilk
çağın tanrısal ruhunun azamet ve kudretine tanıklık 
eden bu kalıntıların hatıralarıd ır ki. bugün yüce iş
ler görmeye kabiliyetleri olan insanların ruhunu ateş- 
lemektedir. Sonra Rafael, dikkate değer şekilde de
rin  görüşlerle mukayeseli b ir  sanat tarihinin te
mellerini atm aktadır. Sonunda ortaya koyduğu 
arkeoloji kuralları bugün de değerlerini mu
hafaza etmektedir. K ağıda alınırken her eser 
için ayrı ay n  olmak üzere yapılmış cephe resmi 
ve kesit istemektedir. O zamandan beri arkeolojinin, 
hususiyle dünyanın bu kutsal şehrini ve topografisini

17 Daha II. Julius zamanında, heykeller bulmak amacı 
ile, kazılar yapılıyordu. Vasari XI, p. 302, V. di Gio. da 
Udine.

18 Quatremere, Stor, della vita ete. di Rafaello, ed- 
Longhena, p. 531. '



incelemeye kendini verdiği, böylece gelişerek özel bir 
bilim haline nasıl geldiği ve hattâ Virtuvian Aka- 
demesinin arkeolojiye ne kadar geniş hedefler çizdi
ği19 hakkında bile burada daha etraflı bilgi veremiye- 
ceğiz. Burada X. Leo devri üzerinde biraz daha du
rabiliriz. Bu papa zamanındadır ki klâsik ilkçağ/dan 
duyulan zevk, diğer bütün zevklerle içiçe geçerek, 
Roma’daki hayata müstesna bir mahiyet, bir kutsal
lık vermiştir. Vatican, şarkı ve musiki sesleriyle çın
lıyordu. Tıpkı hayatın zevklerini tatmağa dâvet eden 
bir sada gibi bu nağmeler, bütün Roma’yı dolaşıyor
du. Bununla beraber X . Leo, bütün bu cünbüşler sa
yesinde kendi dert ve acılarını uzaklaştırmaya muvaf
fak olamamış, neşe ile ömrünü uzatmak için şuurlu 
olarak yaptığı hesaplar20 da yanlış çıkarak çok er
ken ölmüştür. Paolo Giovio’nm tasvir ettiği şekilde Leo 
zamanındaki Roma’nın parlak tablosu tesirinden kur
tulmak hiçbir zaman mümkün olmıyacaktır. Yüksel
meye uğraşanların köle durumları, borçlarına rağmen 
mevkilerinin gerektirdiği şekilde yaşamak zorunda 
olan21 ruhbanın sefaleti, Leo’nun edebî mesenliğinin 
tıpkı bir piyango gibi tamamiyle tesadüfe bağlı bulu
nuşu ve nihayet papanın skandal derecesine varan

19 L ettere pittoriche II, I. Tolomei’den Landi’ye, 14 
Kasım y 1542.

20 O, curis anim ique doloribus quacum que ratione adi- 
tum intercludere (endişe ve acının, ne şekilde olursa olsun 
yolunu kapam ak) istiyordu; neşeli şaka ve müzikten hoşla- 
nırdı ve bu tarzda hareketle ömrünü uzatacağını umuyordu. 
Leonis X. Vita anomyma, Roscoe, ed. Bossi X II. p. 169.

21 Ariosto’nm  hicivlerinden I. (Perc’ho molto ete.) ve 
IV. (Poiche. A nnibale ete.) bunun hakkındadır.
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berbat maliye idaresi22 gibi fena taraflar da ayni tab
loda görünm ektedir. Fakat tablonun parlaklığı o de
recede keskindir k i bütün bu gölgeler onu bulan
dırm aya kâfi gelmemektedir. Bu şeyleri iyi tanıyan 
ve alaya alan Ariosto, altıncı hicviyesinde, harabeler 
şehrini gezerken kendisine arkadaşlık edecek olan 
yüksek kültürlü şairlerle b ir  arada  bulunm aya, yapa
cağı edebî faaliyetler için orada bulabileceği tavsiye
lere, en sonunda da V atican kitaplığında bulunan hâ
zinelere hasret duyduğunu ifade etmektedir. Çoktan
d ır artık  üm idini kestiği M edici’lerin himayesi değil, 
fakat bunlardır ki kendisini F erra ra  elçisi olarak ye
niden Roma’ya gitmeye cezbedecektir.

Fakat harabeler, gerek Roma’nm  içinde ve ge
rekse dışında yalnız arkeolojik gayreti ve yurdsever- 
lik heyecanını uyandırm akla kalmıyor, ayni zamanda 
hüznü ve hassas b ir  ruh  haletini m eydana getiriyor, 
du. Daha P etrarca ile Boccaccio’da böyle b ir ağıt 
duygusunun mevcudiyetini görüyoruz (bak sahife 
24â, 255). Poggio, çok dıefa Venüs ve Roma tapm ağı
nı ziyaret ediyordu. Bunu yaparken b ir vakitler se- 
nato’nun m ûtad toplantı yeri olan tapm ağın Castor 
ve Pollux’a ait bulunduğuna inanıyor ve Crassus, 
Hortensius ve Cicero gibi büyük hatiplerin hatıraları 
içine dalıyordu. Sonra II . P ius, hususiyle T ibur’u tas
vir ederken23, tamamiyle hissi b ir  ifade kullanmakta

22 Ranke, Paepste, I, 408 vd. —  Lettere de’ principi I, 
Negri’nin mektubu, 1 Eylül 1522;... tutti questi cortigiani 
esausti da Papa Leone e falliti... (Papa Leone’nin bitkin ha
le düşürdüğü ve iflâs ettirdiği bütün bu saray adamları).

23 Pii IT. Commentarii, p. 251, kitap V de. — Karş.



dır. Çok geçmeden de, Polifilio tarafından eklenen 
izahlâriyle birlikte harabe resim leri,' ilk defa olarak 
ortaya çıkıyor24. Sahifelerinde muazzam kemer ve 
sıra sütunları (Colonnades), ihtiyar çınar ağaç
lan , defne, servi ve fundalıklar içine yarı gö
mülmüş halde görülm ektedir. Kutsal hikâyelerde Isa’
nın doğuş yerini mümkün olduğu kadar muh
teşem b ir  saray harabesi içine nakletmek âdet 
olm uştur25; bunun nasıl yapılabildiğini izah etmek 
kabil değildir, Eninde sonunda, sun’î harabelerin, ge
niş parkların  m anzarası için eksik kalması caiz olmı- 
yan b ir  unsur halini alması, bu duygunun sâdece 
m addî tezahüründen başka birşey değildir.

Fakat, klâsik ilkçağ kültürünün kalıntıları a ra
sında, m im ariye ve diğer sanatlara ait eserlerden çok 
daha önemli olanları, tabiatiyle Y unan ve Lâtin dil
lerinde yazılı eserlerdi. Bunlar, salt anlam da bütün 
bilginin kaynağı sayılıyordu. Büyük buluntular devri 
olan bu zam anda k itap ların  durum u birçok defalar 
tasvir olunm uştur. Biz, bun larda az dikkat edilm iş 
olan bazı ta ra fla rı ancak ilâve edebileceğiz26.

aynı zamanda Sannazara’nm ağıtı: “ad ruinas Cumarum”, IL 
Kitapta.

24 Polifilo, Hypnerotomachia, sayfalar numaralanma
mış. Özet olarak bak: Temanza, p. 12.

25 Halbuki bütün kilise babalan ve bütün hacılar bir 
mağaradan bahs ederler. Şairler de bir sarayın sözünü etme
mişlerdir. Karş. Sannazaro, de partu Virginis, L. II.

26 Başlıca Vespasiano Fiorentino’dan, Spicileg. Roma- 
uum cilt X, Mai tarafından çıkanlmıştır. Müellif, XV. asrın 
ortalarına doğru Floransa’da bir kitapçı idi.
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Uzun zamandan beri ve hususiyle XIV. yüzyıl 
boyunca ilkçağ yazarlarının İtalya’da yaptıkları tesir 
büyüktü. Yeni yapılan keşiflerden çok daha ziya
de eskiden beri bilinenler, geniş çevrelere yayılmış
tı. Boccaccio ve P e trarca  ile ayni çağda yaşamış olan 
aydınların  başlıca ilham  kaynağı, en çok bilinen Lâ
tin  şâirleri, ta rih  yazarları, hatipleri ve epistolograph 
(mektup üslûbunda eser yazan müellif) ’ları ile b ir 
de Aristoteles’in, P lutarchus’un ve daha birkaç Yu
nan  büyüğünün Lâtinceye tercüm e edilmiş bâzı eser
lerinden ibare t bulunuyordu. P etrarca , Homeros’un 
Y unanca b ir  nüshasına sahipti ve okumasını bilme
diği halde derin b ir  sievgi ve saygı ile bu kitabı sak* 
lıyordu. îllias ve Odyssee’nin  Lâtinceye ilk tercüme
sini C alâbriaıl’ b ir  Grek’in  yardmı ile mümkün ol
duğu nisbette m eydana getiren, Boccaccio olmuştur. 
Ancak XV. asırla  b irlik ted ir ki bol sayıda yeni ke
şifler, nüshalar kopya etmek suretiyle sistematik b ir  
şekilde kitaplık edinm eler, büyük b ir  gayret ve hız
la  Y unanca’dan  tercüm eler başlam ıştır27.

Eğer o devirde yoiksuzluğun son derecesini göze 
olan birkaç kitap  heveslisi çıkıp ta dıerin bir 
heyecanla k itap  toplam aya sarılmış olmasaydı, mu
hakkak ki zam anım ıza in tikal eden klâsik eserlerin 
b ir  çoğu kaybolur gider, hususiyle Yunanca olanlar
dan  ancak pek azı kalırd ı. Papa V. Nicolaus, he-

27 Bilindiği gibi klâsik ilkçağ kültürüne gösterilen düş
künlük karşısında bir takım sahte eserler de uydurulmuş
tur. Bu hususta tipik olarak edebiyat tarihlerinde Annius 
ve Viterbo hakkmdaki yazılara bakınız.
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nüz  basit b ir  rah ip  iken yazma eserler satın almak 
veya bunların  b ire r kopyasını çıkartm ak için, ağ ır 
borçlara girm işti. Reııaissance’in iki büyük tutkusu 
olan k itap  ve b inaya düşkünlük, bu insanda daha 
o zam an kendini açıkça gösterm iştir28. P apa olunca 
da sözünde d u rd u ; müstensiıhler onun için  yazm aları 
kopya ed iyorlar, b irçok  aray ıc ıla r d ö rt bucak ta  o- 
ııun hesabına k itap  top lıyorlard ı. Perotto , P o lyb iosu  
Y ıınancadan L âtinceye çevir)mesi karg ılığ ı olarak- 
ondan 500 G ulden adlı. G uarino’ya da, S trabo  tercü 
mesi için  1000 altın  G ulden v e rild i; daha  500 altın  
G ulden alacaktı, fak a t p ap a  b ird en b ire  öldü. Ni- 
colaus, öldüğü zam an 5000 veya başka b ir hesaba 
göre 9000 cilt29 k itap  b ırak tı. P ap a  sa ray ın a  m en
sup olan herkesin  faydalanm asına m ahsus olan bu 
kitaplık , büyük V aticana k itap lığ ın ın  ilk çekirdeğini 
teşkil e tm iştir. T ıp k ı b ir  zam an lar K ıra l P tolem âus 
Philadelphus ta ra fın d an  İskenderiye’de yap ıld ığ ı gibi, 
V aticana’d a  d a  bu  k itap la r, sa ray ın  en  asaletli süsü ola
rak  m uhafaza edilecekti. V eba sa lg ın ı dolayısiyle papa, 
bü tün  saray iy le  b irlik te  F ab rian o ’ya göçettiğ i zam an,

28 Vespas. F io ren t., p. 31. Tom m aso da Serezana usava 
dire, che dua  coşa farebbe, s’egli potesse m ai spendere, 
ch 'e ra  in lib r i e  m urare . E  l’una  e l’a itra  fece nel suo 
pon tifica to  rfo m m a so  da  Sannazzaro, parası olsa ik i şeye 
harcam ak  isted iğ in i söy lerm iş: k ita b a  ve b inaya). O nun ter- 
cüm ecileri b a k . A eneas Syîvius, de E u ropa , cap. 58, p. 459 
ve P ap en co rd t, G esch icte  d e r  S ta d t Rom , sayfa 502.

29 Vespas. F io ren ıino , p. 48 ve 658, 665. K arş. J. 
M aııe tti. V ita  N ico lai V. : M u ra t II I . I I . Col. 925. —  Cali:x- 
tus’un bu koileksiyonu dağ ıtıp  dağ ıtm ad ığ ı h ak k ın d a  b ak : 
Veso. F ior. p. 284. M ai”n in  notu  ile beraber.
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Sercümecilerle yazıcılarını da, Ölüm tehlikesinden ka
çırm ak amaciyle, bpraberind*e götürmüştü.

Büyük Cosimo M edici’nin  etrafında toplanmış 
dostlar çevresine dahil bulunan Floransa’lı Nic- 
colö Niccoli30, bütün servetini k itap satın alm aya har
camıştı. En sonunda, artık  h içb ir şeyi kalm adığı va
kit, M edici’ler ona kasalarını aç tılar; bu amaç için 
istediği paraları, m iktarı ne olursa olsun, onlar veri
yorlardı. Am m ianus M arcellinus’un, Gicero’nun 
“d e  O ratore99 sinin ve daha birçok önemli eser metin
lerinin tam am lanm asını ona borçluyuz. O, Cosimo’yu 
iknâ ederek P linius’un Lübeck m anastırında bulunan 
en iyi metnini satın  ald ırm ıştır. Niccolö Niccoli bü
yük b ir âlicenaplıkla k itap ların ı okum ak için dışarıya 
veriyor, aynı şekilde istiy enlere de kendi evinde oku
m aya m üsaade tekliyor ve bunlarla, okudukları kitaplar 
üzerinde konuşuyordu. Niccolö Niccoli’n in  800 ciltlik 
kitaplığına 6000 altın Gulden değer biçilmiş ve ölü
münden sonra Cosimo’nun aracılığı ile ve herkes’n 
faydalanm ası şartiyle San M arco m anastırına nakle* 
lunm uştur.

Bu devrin iki büyük kitap arayıcısı, Guarino ile 
Poggio’dur. Bilindiği gibi Poggio31 kısmen Niccoli’
nin ajanı olarak, Konstans Konsili vesilesiyle güney 
Almanya’da da kitap toplamak faaliyetinde bulun
m uştur. Burada, Cicero’nun altı söylevini ve Quin- 
tilian’nm  ilk tam metnini, St. Gali, yani şimdiki 
Zürich nüshasını bulm uştur. Anlatıldığına göre o, gû
ya 33 gün içinde bunları tamamiyle ve çok güzel bir

30 Vespasiano Fiorentino, p. 617 vd.
31 Vesp. Fior. p. 547 vd.
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şekilde kopya etmiştir. Silius Italicus, Manilius, Luc- 
retius, Val, Flaccus, Ascon Pedianus, Columella, 
Celsus, A. Gellius, Statius ve daha birçok ilkçağ ya
zarlarının eserlerini esas itibariyle burada tanianJa- 
maya muvaffak olmuştur. Lionardo Aretino ile işbir
liği ederek Plautus’un son on iki komedyasını ve Ci- 
cero’nun V errinae9sini meydana çıkarmıştır.

Tanınmış b ir Grek olan Kardinal Bessarion32, 
klâsik ilkçağa beslediği derin sevgi ve hayranlık ile 
son derece büyük fedakârlıklara katlanarak 600 cilt 
yazma kitap toplamıştı. Bunlar, hıristiyan olan ve ol- 
mıyan eski yazarların eserleri id i. Şimdi, bedbaht 
vatanının, günün birinde tekrar kurtulursa, kaybol
muş edebiyatını yeniden bulabilmesi için, bu kitap
ları vakfedecek b ir  yer arıyordu. Venedik hükümeti 
bunun için elverişli b ir  b ina yapmaya hazır olduğunu 
bildirdi ve bugüne kadar San M arcus kitaplığı o hâ
zinenin b ir  kısmını m uhafaza etm ektedir33.

M eşhur Medici kitaplığının meydana gelişinin ö- 
zel b ir  tarihçesi vardır. Fakat biz burada ondan bahs- 
edemiyeceğiz. Lorenzo M agnifico için kitap toplı- 
yanların en başında Johannes Lascaris geliyordu. Bi
lindiği gibi K ardinal Giovanni Medici (X. Leo), bu 
kitaplığın malı olan kolleksiyonları 1494 yağmasından 
sonra b ir  defa daha parça parça toplıyarak b ir a ra
ya getirm ek zorunda kalm ıştır.

32 Vespas. Fior., p. 193 Karş. M arin Sanudo: M urat 
XXII, Col. 1185 vd.

33 Bunun hakkında bak: M alipiero, Ann. Veneti: Arcb. 
Stor. V II, II , p. 653, 655.



2 6 8 İTALYA’DA RÖNESANS KÜLTÜRÜ

Şimdi Vatıcana’da bulunan Urbino Kitaplığı34„ 
tamamiyle büyük Federigo de Montefeltro (Saihife 64) 
tarafından meydana getirilmiş bir eserdir. Federigo, 
henüz çocuk iken kitap toplamaya başlamış, sonrala
rı sürekli olarak 30 * 40 yazıcıyı ayn  ayrı yerlerde 
kitap istinsahı için çalıştırmış ve zamanla bu yoldan
300,000 Dukat harcamıştır. Bu kitaplık, esas itibariyle 
Vespasiano’nun yardımı sayesinde gayet sistematik 
b ir tarzda devam ettirilmiş ve tamamlanmıştır. Ves
pasiano’nun bu hususta verdiği bilgi, o zamanki bir 
kitaplığın ideal b ir tablosunu çizmesi itibariyle bil
hassa dikkate değer. Meselâ bu Ulbino Kitaplığında, 
Vatieana kolleksiyonunun Floransa’daki S. Marco, Pa- 
via’daki Visconti, hattâ Oxford kitaplıklarının kataloga 
ları mevcut bulunm aktadır; Urbino kitaplığının, çeşitli 
yazma metinlerinin tamamlığı bakımından diğerlerine 
kat kat üstün olması dolayısiyle gurur duyulmaktadır. 
Sayıca belki de henüz ortaçağ’a ve teoloji’ye ait eserler 
daha fazla id i. Tam külliyat haline Thomas d’Aquino, 
Albertus Magnus, Bonaventura ve ilâh., mevcut bulunu
yordu. Fakat başka hususlarda da çok zengindi; meselâ 
elde edilmesi mümkün olan bütün tıp kitapları tedarik 
olunmuştu. “M odemi” ler arasında XIV. asnn  büyük 
yazarları, meselâ Dante ve Boccaccio, bütün eserleriy
le en başta geliyorlardı. Bunları, Lâtince ve İtal
yanca yazıları ve bütün tercümeleri ile beraber 25 
seçkin hümanistin eserleri takibediyordu. Yunanca 
yazmalar arasında kilise babalarına ait olanlar fazla 
idi. Bununla beraber “ Klâsikler” listesinde Sophok- 
les’in, P indar’ın, M enandercin bütün eserlerini bulu*

34 Vespas. Fior., p. 124 vd.
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yoruz. M enander kolleksiyonu, anlaşıldığına göre çok 
erkenden35 U rb ino’dan uzaklaştırılm ış olm alıdır. Aksi 
takd irde  filologar, bunu  çok geçmeden yayın larlard ı.

O vakitler yazm aların  ve k itap lık ların  ne tarzda  
m eydana geldikleri hakk ında daha başka bazı bilgile
rim iz de v a rd ır . N âd ir , tek veya yegâne tam  nüsha 
olan eski b ir  yazm ayı doğrudan  doğruya satın  alm ak, 
şüphesiz büyük  b ir  ta lih  işi id i ve bu , hesaba k a tı
lam azdı. K itap  is tin sah ın ı m eslek ed inenler arasında  
Y unanca b ilen ler en yüksek m evkii işgal ederlerd i ve 
b ir  şeref ifade  eden “S c r i t to r ı"  ad ı terc ihen  bun lara  
verilird i. S ay ıla rı esasen az olan ve böyle de  kalan 
bu g ib ile re  yüksek ücre t v e rilird i36. G eri kalan  müs- 
tensih lere  “ C o p is ti99 den ilird i. B unlar, kısm en s ırf bu 
sayede geçinen işçiler, kısm en de tâ li b ir  kazanca 
m uhtaç b u lunan  fa k ir  b ilg in lerd i. Çok d ikkate  şayan
d ır  k i V. N icolaus zam an ındak i kopyacıların  çoğu

35 Aşağı y u k a rı U rb ino ’nın* C esare  B orgia’nıjı o rdu 
su tarafından a lınm ası s ıra s ın d a?  —  M ai, b u  yazm anın mev
cudiyetinden  şü p h e len m ek ted ir; fa k a t ben ih tim al verm iyo
rum  ki V espanano , h ik m etli sözleri, b ilind iğ i g i b i »sadece 
birkaç yüz bey itten  ib a re t o lan  M enander’den ve Sophok- 
les veya P in d a r  g ib i büyük  eserlerden  a lıp  kend i eserine 
koym uş olsun. Bu M en an d e r’in b irin d e  yeniden m eydana 
ç ıkm ası h iç  de  ih tim ald en  uzak  değ ild ir.

36 Piero de’ M edici, k ita p  m erak lısı M acar K ıralı 
Matthias Corvinus ö lünce, bun d an  böyle sc ritto ri (müsten- 
sih) lerin artık iş bu lam ayacak larından , fiy a t düşürm eğe m ec
bur kalacaklarını söylem iştir. F a k a t bu, yalnız G rek’le r için 
bahis konusu olabilir. Ç ünkü  d iğ e r m üstensih ler, bundan  
son ra  da bütün İ ta ly a ’da  bol bol iş bu lm uşla r ve m eslek
le rin i icra etmişlerdir. —  F ab ro n i, L auren t. M agn. Adnot. 
156. Karşı Adnot. 154.
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Alman ve Fransız’lardı37, thtim alki bunlar, papa sa
rayında herhangi b ir  işi olup günlük yaşama ihtiyaç
larını bu suretle kazanmak zorunda kalan kimselerdi. 
Meselâ Cosimo Medici, Fiesole güneyinde kurduğu 
Badia’da kısa b ir  zaman içinde b ir kitaplık meydana 
getirmek istediği zaman, Vespasiano’yu çağırdı. Ves- 
pasiano, depolarda mevcut yazmalar arasında isteni
lenin bulunması mümkün olmadığından, bunların  sa
tın  alınmasından vazgeçilerek yeniden yazdırmasını 
hüküm dara tavsiye etti. Bunun üzerine Vespasiano, 
Cosimo ile b ir  anlaşm a yaptı ve günlük ödemek su
retiyle 45 yazıcı çalıştırarak 22 ay zarfında 200 cilt 
eseri tam am lanm ış b ir  halde teslim e tti38. İstinsah 
edilecek kitapların  listesini, doğrudan doğruya V. 
Nicelmiş39 kendi eliyle Cosimo’yia vermişti. (Tabiî ki
liseye ve d in î hizm etlere d a ir  k itaplar, d iğer konula
ra  a it olanlardan çok daha fazla id i.)

Yazı, XIV. asırdan beri kullanılan gayet güzel 
m odem  Italyan yazısı idi. Bu yazı ile yazılmış b ir 
kitabı seyretmek, başlı başında b ir  zevkti. P apa V. 
Nicolaus, Poggio, Giannozzo M anetti, Niccolö Niccoli 
ve daha birçok m eşhur bilginler, aynı zamanda 
hatta t da id iler ve bu sebeple ancak güzel yazı dstiyor-

37 Gaye, Carteggio, I, p. 164; III Calixtus devrinde 1455 
tarihli bir mektup. Urbino’daki minyatürlü kutsal - kitabı da, 
Vespasiano tarafından çalıştırılan bir Fransız istinsah etmiştir. 
Bak: D’Agincourt, La Peinture, tablo 78.

38 Vespas. Fior., p. 335.
39 Urbino ve Pesaro (Aless. Sforza katalogu sayfa 38) 

Kitaplıkları için de papa böyle bir lütufta bulunmuştu, 
bunda dinî ve kilise hizm etlerine a it eserler, diğer
lerine nisbetle çok daha fazladır.



lar, başka türlüsüne m üsam aha gösterm iyorlardı. Yaz
m aya ilâve edilen d iğer süsler, m inyatürler konmasa 
da, son derece ince b ir  zevkiın m ahsulü idiler. Hususiy
le L aurenziana k itaplığ ındaki yazm aların baş ve son
larındak i za rif süsler bunu ispat etm ektedir. Büyük 
ve zengin adam lar ta ra fın d an  ısm arlanan kitaplar, is
tisnasız parşöm en üzerine yazılırd ı. Gerek V aticana 
ve gerekse U rb ino ’d a  k itap  ciltleri, hep aynı şekilde 
k ırm ızı kad ifeden  ve güm üş kakm alı idi. Eserin  m uh
tevasına duyu lan  saygıy ı m üm kün olduğu k adar asa- 
letli süslem elerle ifad e  etm ek zihn iyetin in  hâkim  b u 
lun d u ğ u  b i r  s ırada , b ird en b ire  o rtaya  çıkan basılm ış 
k ita p la ra  k a rş ı başlang ıçta  gösterilen çekingenlik ve 
m ukavem eti ta b iî görm ek lâz ım d ır. U rbino hüküm 
d a r ı F ederigo , basılm ış b ir  k itap  sah ib i olm aktan 
“ u tanç d u y a rd ı” 40.

F akat, k itap  is tin sah ın ı kend ilerine meslek edi- 
'  n ip  bu  sayede geçinen k im seler değil, b ir  k itaba  sahip 

bu lunm ak  iç in  onu kopya etm eye m ecbur bulunan  ve 
b u n d an  bezm iş olan kim seler, bu  A lm an icad ın ı bü-. 
yük  b i r  sıevinçle k a rş ılad ıla r41. Çok geçm eden m at
baa , İ ta ly a ’y a  da g ire rek  evvelâ eski L âtince ve son

40 Vesp. Fior., p. 129.
41 A rtes —  Quîs la bor est fessis demptus ab articulis

(onların yorgun parm akları bu zahmetten kurtarılm ıştır). Rober- 
tus Ursus’un 1470 de yazdığı bir şiirde böyle deniliyor: Renim 
ital. sc.ript. ex codcL Florent., Tom II, Col. 693. Klâsik eserlerin 
süratle yayılacakları ümidiyle biraz çok erken sevinmekte
dir. Karş. Libri, Histoire des Sciences mathematiques II, 278 
vd. Roma’da baskıcılar hakkında bak: Gaspar. Veron., Vita
Pauli II,: M urat. III, Col. 1046. Venedik’te ilk imtiyaz için
bak: Marin Samıdo, M urat. XXII, Col. 1189.

III. BÖLÜM. KLÂSİK KÜLTÜRÜN UYANIŞI i * ,
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ra  da Yunanca metinlerin çoğaltılması için kullanıl
d ı; klâsik eserlerin basılması işi uzun zaman yalnız 
İtalya’ya m ünhasır kaldı. Fakat bu iş, klâsik eserler kar
şısında duyulan heyecandan beklendiği derecede hız
lı olmadı. Bir müddet sonra yazar ile yayan arasındaki 
münasebetler m odem  anlamı ile kendini göstermeye 
başladı42. Papa VI. Alexanıdr zam anında da önleyici 
sansür ortaya çıktı; şimdi artık , kısa b ir müddet ev
vel Cosimo’nun Filelfo’yı vadetmeğe zorlamış olduğu 
gibi, b ir kitabı yoketmek öyle kolay mümkün olmu
yordu43.

Filoloji ve klâsik ilkçağ kültürü araştırm aları
nın ilerlemesi ile ilgili olarak m etin tenkidinin za
manla nasıl geliştiği meselesini incelemek, bu kitabın 
konusu dışında kalır. Bunun gibi, bilginlik tarihine 
de temas edecek değiliz. Italyan’ların  bilgileri değil, 
fakat edebiyat ve hayatta klâsik ilkçağ kültürünün ye
niden doğuşudur ki bizi meşgul edecektir. Bununla be
raber etüdün doğrudan doğruya kendisi hakkında b ir
kaç söz söylememize m üsaade buyrulsun.

Eski Yunan kültürü  üzerinde yapılan etütler, 
XV. asırla XVI. yüzyılın başlarında olmak üzere, 
başlıca Floransa’da toplanm ıştı. P etrarca  ile Bbc- 
caccio’nun teşvikleri44, görünüşe göre, b ir  kaç heves- 
k ân n  Yunan etütlerine katılm ası sonucunu vermekten

42 Elle yazıldığı sıralarda da buna benzer bir şey mev
cuttu. bak: Vespas. Fior., 656 vd., Zembino de Pistoja’nm 
Dünya Kronik’i hakkında.

43 Fabroni, Laurent. magn., Adnot. 212. —  Bu, “de 
exilio” adlı tehzil yazısına dairdi.

44 Karş. Sismondi VI, p. 149 vd.
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daha ileriye gidememişti. D iğer taraftan, bilgin Grek 
mültecileri kolonisi ile birlikte Yunan etütleri de, 1520 
tarih lerinde sönm üştü45. Agrioola, Erasmus, Estüenne 
ve Budeus gibi b ir  takım  kuzey Avrupa’lıların bu ara
da Y unaneayı 'Öğrenmiş olmaları, büyük b ir talih 
esari olm uştur. Y unan m ültecileri kolonisi, M anuel 
Chrysoloras ve bunun akrabası Johannes, b ir  de Trab- 
zon’lu George ile başlam ıştı. Sonra İstanbul’un fethi 
s ıra larında  ve bunu m üteakip Johannes Argyropulos, 
Theodor Gaza, oğulları Theophilos ile Basilios’u iyi 
b ir  Grek olarak  yetiştiren  D.emetrios Chalcondylas, 
A ndronikos Kallistos, M arcos M usuros, Lascaris aile
si ve daha bâzı kim seler gelerek onlara katılm ışlardı. 
F akat Y unanistan’ın  T ürk ler ta ra fından  fe th i tam am 
landık tan  sonra, R um lar arasında, m ültecilerin oğul
la rı Ve belki b irkaç G irit’li ile  K ıb n s’lı hesaba katıl
m azsa, yeni b ir  b ilg in  nesli yetişm iyordu. A şağı yu
k a rı P ap a  X . Leo’nun  ölüm ü ile genel o larak Y unan 
etü tlerin in  gerilem esi de başlam ıştır ki bunun sebebiîıi, 
kısm en, entellektüel ilgi yönünün değişm esinde46 ve 
klâsik edeb iyattan  nisbî o larak  doymuş bulunm ak alâ

45 Bu G rek’lerin  nesillerin in  sönmesini, P ierius Yaleri- 
an, “ de In fe lic ita te  L itera t.” da Lascaris’den bahs ederken 
tesb it e tm ektedir. P au lus Jovius da “Elogia L iteraria”sm- 
da  A lm an lar hakk ında  şöyle diyor:... quum  lite rae  non latinae 
modo cum  pudore  nostro, sed graecae et hebraicae in eorum 
te rras  fa ta li com m igratione tran sie rin t (U tanç duymamız ge
rek , yalnız L âtince  eserler değil aynı zam anda Y unanca ve 
Ib ran ice  eserler de sanki m ukadder im iş gibi onların mem
leketine  göçm üştü r), 1450 tarih le rine  doğru.

46 R anke, P aepste  I , 486. —  Bu bölüm ün sonu ile kar
şılaştır.

18
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m etlerinin baş göstermesinde aram ak lâzımdır. Fakat 
m uhakkak ki, Grek bilginleri neslinin sönmesinin de 
aynı zam ana rastlam ası, tam am iyle b ir tesadüf eseri 
değildir. 1500 tarih i ölçek olarak alınırsa, İtalyan’
ların  kendileri arasında Y unan etütleri alanında bü
yük gayretler sarf edildiği görülm ektedir. Meselâ P apa 
I I I . P au l ve IV . P au l47 gibi ih tiyarlık larında hâlâ Yu
nanca konuşm aya m uktedir olan kimseler, bu  dili o 
zam an öğrenm işlerdi. F akat bu dereceye ulaşabilmek 
için  doğuştan Y unanlı olanlarla doğrudan doğruya 
düşüp kalkm ak şarttı.

F loransa’nın  d ışında  Rom a ile P ad u a  hemen he
men sürekli o larak  ve Bologna, F e rra ra , Venedik, 
Peruıgia, P av ia  ve d ah a  başka bazı şeh irler de hiç de
ğilse zam an zam an, ücretli Y unanca öğretm enleri çalış
tırıy o rla rd ı48 Y unanca araştırm ala rı, V enedik’teki Âldo 
M anucci basım evine çok şeyler borçludur. En önem 
li ve en uzun yazan Y un an m üellifleri, ilk  defa ola
rak  b u rad a  Grek d ilinde basılm ıştır. Aldo, bü tün  va
r ın ı yoğunu bu işe koym uştur. O, dünyada eşine pek 
az rastlanabilen  b ir  yayım layıcı ve basıcıdır..

K lâsik e tü tlerin  y an ında  doğu etü tlerin in  de ol
dukça önemli b ir  kaplam  kazand ığ ına b u rad a  hiç ol

4< Tom m aso G ar, Relazioni della  co rte  di Rom a I, 338,
379.

48 Trabzonlu Y orgi, 1459 ta rih in d e  150 D ukat yıllık üc- 
e rtle  V enedik’te belağat öğretm enliğine tâyin olunm uştu; 
b ak : M alipiero, A rch. stor, XVI, I I , P . 653. —  P erugia’da 
Y unanca öğretim  kürsüsü  hakk ında  bak : A rch. stor. XVI, I I , 
p. 19 da giriş bölühıü. —  R im ini’de Y unanca öğretilip öğ- 
retiîm ediğ i tesbit ed ilem em ek ted ir; karş. AneccL litt. II , p.



m azsa birkaç kelim e ile işaret edelim. YahuJdilere k a r
şı yapılan dogm atik polemikle ilgili olarak ilk defa Flo- 
ran sa’lı büyük b ir bilgin ve devlet adam 49 olan Giartnoz-
7.0 M anetti (ölüm ü 1450), İb ran i dilimi ve bütün Y ahu
di ilm ini öğrenm işti. Onun oğlu Agnolo, çocukluğundan 
beri Lâtince, Y unanca ve lbrani.ce Öğrenmek zorun
da b ırak ılm ıştı. H attâ  P ap a  V. Nicolaus, kutsal k ita
b ın  tam am ını, genel o larak  kullanılan avamı Lâtinceyi 
(vu lgata) ıbir ta ra fa  b ırakm ak  tem ayülü gösteren dev
r in  filoloji zihniyeti karşısında, Giannozzo’ya yeniden 
tercüm e e ttirm iş tir50. R euchlin’den çok daha  evvel de 
b irçok  hüm an istle r Ibranlejeyi öğrenm işlerd ir. P ico 
della  M irandola ise, b ilg in  b ir  haham  için  lüzumlu 
deercede Talm ud ve felsefe bilgisine sahip  bulunu
yordu . A rapça öğrenm ek için  en elverişli im kânı, b ü 
yük  A rap  hek im lerin in  eski L âtince tercümeleriyle) 
a r tık  yetinm ek istem iyen tıp  ilm i veriyordu. En iyi 
fırsa tı da, Ita lyan  hekim lerine vazife gördüren  ya
k ın  doğu m em leketlerindeki V enedik konsoloslukları 
sağ lıyordu . H ieronim o R am usio ad ın d a  b ir  Venedikli 
hekim , A rap ça’d an  tercüm eler yapıyordu  ve Şam’da 
ölm üştü . A n d rea  M ongajo d e  Belluno51, A vicenna (Ibn-i 
S înâ) n ın  eserleri iç in  Şam ’d a  o tu ruyor, A rapça öğre-

49Vespas. Fior., p. 48, 476, 578, 614. İ— F ra  Am brogio 
Com aldolose de Ib ran ice  b iliyordu : ayni eser, p. 320.

50 V aticana  K itap lığ ı için b ir b ina yap tıran  ve bunu sa
tın  aldığı birçok  k itap la rla  zenginleştiren P a p a  IV. 
Sixtus, L âtince  Y unanca ve Ibranice m üstensihlere (librarios) 
bol bo l para verm ekteydi: P la tin a , V ita Sixti II, p. 332.

51 Pierius Valerian., ir.felic. lit., M ongajo’dan bahs et
mesi münasebetiyle. —  Ram usio hakk ında karş. Sansovino, 
Venezia* Fol. 250.
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iniyor ve onun eserlerini yayınlıyordu. Sonra Venedik 
hükümeti onu bu özel bilim dalı için Padua’da görev
lendirdi.

Burada hümanizm anın geniş ölçüde tesiri halı
sına geçmeden önce Pico üzerinde biraz durmak zo
rundayız. Pico, ilmi ve her zaman için muteber olan 
gerçeği, klâsik ilkçağ kültürüne tek taraflı olarak sa
rılmış bulunanlara karşı şiddetle ve yüksek sesle-mü
dafaa eden telk adam  olmuştur52. 0 ,  yalnız Ibnü’r-Rüşd’e  
ve Yahudi araştı rıcıilar ima değil, aynı zam anda oıtajça- 
ğm  iskolastikçilerine de değer verm iştir. Bunların ses
lerini duymakta olduğuna inanıyor: “Biz edebiyyen ya
şayacağız; kelime oyuncularının okullarında değil, fa
kat akıllıların m uhitinde; Androm ache’nin  annesi veya 
Niobe’nin oğulları hakkında tartışılan yerde değil, fa
kat ilahi ve İnsanî şeylerin derin  sebepleri üzerin
de konuşulan yerde yaşıyacağız. Yakından bakacak 
olan görecektir ki barbarların  da aklı (M ercurium ) 
vardı ve bu, dillerinde değil kalplerinde id i” . Kuv
vetli, oldukça zarif Lâtincesi ve açık b ir  tasvir kud
reti ile Pico, bilgiçlerin dili temizleme gayretlerine 
ve istiare olunmuş şekillere, hele bun lar tek taraflı |  
ve büyük gerçeğin inkârı bahasına olursa, lüzumun
dan fazla değer vermeyi aşağı görüyordu. Eger K a
tolik Reformu bütün  yüksek fik ir  hayatm ı tac ir 
etmeseydi, Italyan felsefesinin ne kadar yüce b ir  yöne 
doğru çevrilmiş bulunacağını Pico’da tahm in etmek 
m üm kündür. --------------------

52 Hususiyle Ermolao Barbaro’ya 1485 tarih inde yazılan 
mühim mektup ; Ang. Politian. epistolae, L . IX. —  Karş- 
Jo Piçi oratio de hominis dignitate.
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Şimdi, çok saygı gören klâsik ilkçağ kültürünü, 
yaşadıkları çağa nakledenler ve yükselterek çağdaş kül
tü rü n  temel unsuru haline getirenler acaba kimlerdi?

Bunlar, hergün b ir başka veçhe gösteren, çok 
çeşitli insanlardan m eydana gelmiş kalabalık b ir kitle 
idi. Fakat çağdaşlan  ve bizzat kendileri şukadarını 
id rak  etm işlerdi ki onlar, cem iyetin yepyeni b ir unsuru 
idiler. Ş iirlerinden yukarıda (S. 244) bahsetm iş bulun
duğunuz X II. asrın  gezginci rah ip leri, bun ların  en  ya
k ın  b ir  ihtim alle ilk m übeşşirleri o larak  sayılabilirler. 0  

istikrarsız  varlık, o serbest, h a ttâ  serbestten daha da ile
r i  giden hayat anlayışı, şiire  klâsik çağ çeşnisi geti
rilm esinin  hiç değilse başlangıcı, bu  rahip lerde gö- 
rlüm ektedir. F akat şim di, esasta hâlâ ru h an î olan ve 
ru h an île rin  elinde bulunan  ortaçağ  kültürüne karşı, 
yepyeni ve o rtaçağın  ötesinde kalan  değerler üzerine 
b in a  eden b ir  kü ltü r ortaya çıkıyor. Bu kültürün faal 
tem silcileri önem li şahsiyetler53 o ltıyorlar; çünkü es
k ile rin  b ild ik lerin i b iliyorlar, çünkü eskiler gibi yaz
m aya çalışıyorlar, eskiler gibi düşünüyor ve çok geçme

mden de eskiler gibi duyuyorlar. K endilerin i vakfettik
leri gelenek, b irçok yerlerde ik tibas haline giriyor.

B ir takım  yeni yazarlar, 1300 tarih lerinde  Flo- 
ra n sa ’da görüldüğü şekilde tam am iyle bağım sız, an
laşılan  esasında m illî oln b ir  kü ltü rün , sonradan hu- 
m anizm a hareketi ta ra fın d an  b ir  seylap gibi süpürülüp

53 B un ların  kend i k end ile rine  ve rd ik leri değeri, m e
selâ  Poggio  ifşa e tm ekted ir (de  avaritia  fol. 2 ) . Poggio’nm 
görüşüne göre ancak  b ilg ince ve beîağatlı L âtince kitap yaz
m ış veya Y unancadan  L âtinceye çevirm iş o lan lard ır ki yaşamış- 
o ld u k la rın ı (se vixisse) söyliyebilirler.
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götürüldüğünden şikâyet etm işlerdir54. Yine onların 
iddialarına göre: Floransa’da okumak bilmiyen kim
se yoktu; hattâ merkep sürenler bile Dante’nin şar
kılarını (canzone) teganni ediyorlardı; hâlâ elde mev
cut en iyi yazma kitaplar, aslinda Floransa’lı hattatla
rın  elinden çıkm ıştır; Brunetto Latini’nin “Tesoro”su 
gibi b ir halk ansiklopedisinin meydana gelmesi de o 
zaman mümkün olm uştur; bütün bunlar, genel b ir ka
rakter sağlamlığı temeline dayanıyordu; böyle b ir ka
rak ter ise, fertlerin devlet işlerine iştirak  etmeleri, 
ticaret ve seyahat, hususiyle âvâreliğin sistemli olarak 
ortadan kaldırılm ası sayesinde Floransa’da en m ü
kemmel şekilde geliştirilm iştir; o zam an Floransa’lılar 
da bütün dünyada itiba r sahibi ve işe y a ra r insanlar
d ı; P apa V III. Boniface’in  on lan  aynı yılda “beşinci 
unsur” diye adlandırm ası her halde sebepsiz değil
d ir; 1400 tarih inden beri hum anizm anm  şiddetle iler
lemesi, bu yerli hamleyi dum ura uğratm ıştır; bundan 
böyle her problem in çözülmesi, yalnız klâsik ilkçağ 
kültüründen beklenm iştir ve 'dolayısjyle edebiyat, 
sırf b ir  iktibastan ibare t olmak seviyesine düşürül
m üştür; hattâ hürriyetin  zevali de bununla ilg ilid ir; 
çünkü yeni öğretim , otoritelere köle gibi itaa t esası
na  dayanm aktadır; şehir hukuku Roma hukukuna fe
da edilm iştir ve s ırf bu yüzden bile tiran ların  tevec
cühü aranm ış ve bulunm uştur.

Bu şikâyetler, gerçek değerleri ölçüsünde tutul
duğu ve, uğranılan  kayıpların  bu, yeni hareketle ne de
receye kadar telâfi edildikleri bah is konusu olduğu hal

54 Hususiyle Lihri, H istoire des Sciences m athem a- 
tigues H , 159 vd., 258 vd.



lerde, yer yer bizi meşgul edecektir. B urada herşieyden 
evvel şu noktayı tesbit etmek lâzım dır ki, kuvvetli
X I V .  as ır kü ltürünün doğrudan doğruya kendisi, za
ru ri olarak hum anizm anm  zaferini zorlam ıştır ve millî 
Ita lyan  dehasın ın  bizzat en büyük tem silcileridir k i
X V .  asırda  görülen sınırsız derecede klâsik düşkün
lüğüne yol açm ışlard ır.

H erkesten evvel D ante’yi ele alalım . Eğer Dan- 
te ’den sonra aynı ay a rd a  b ir  s ıra  dâhiler Ita lyan  
kü ltü rüne  rehberlik  etm iş o lsalardı, bu  kü ltür, klâsik 
ilkçağ’dan alacağı unsu rla r n e  k ad a r kuvvetli o lursa ol
sun, y ine de tam am iyle o rijin a l ve m illî k arak terin i m u
hafaza ederdi. A ncak, şu v a r  ki İta lya  ve bü tün  batı 
dünyası, ik inci b ir  D ante ç ık aram am ıştır; böylece o, 
kü ltü r h ay a tın a  ilk defa o larak  klâsik eskiçağ unsu r
la rın ı sokup b u n la ra  İsra rla  ön safta  yer veren adam  
olm uş ve böyle kalm ıştır. G erçi D ante “İlâ h i K o m e d i” 
sinde eskiçağ ile h ıris tiy an  dünyasına  eşit hak lar 
v erm ek ted ir; b u n u n la  b e rab er ik isin i daim a p a ra 
lel y ü rü tm ek ted ir. T ıpk ı o rtaçağ ın  ilk zam anla
r ın d a  T ev ra t ve İn c ird ek i h ikâye ve şah ıslardan  zi
h in le rd e  tip le r  ve ö rnek le r yara tılm ış  olduğu gibi, 
D an te  d e  k a id e  o la rak  ayn i b ir  o layın b i r  h ıristiyan  
m isalin i b i r  p ag an  m isalile b irleş tiriy o rd u 55. Yalnız

55 M eselâ P u rg a to rio  X V III. de çok kuvvetli örnekler 
vardır: M eryem  A n a  dağ ların  ötesine, C aesar ise Ispanya’ya 
koşuyor: M eryem  A na fak ird i. F ab ric iu s bencil değildir. —  
Bu vesileyle işa re t edelim  ki S ibylle’Jer kronolojik  b ir  tarz
da cismanî ilk çağ  ta r ih i iç ine  soku lm ak tad ırla r; aynı şey 
Uberti tarafından D ittam ondo’da (I. Cap., 14, 15) denen
miştir. ‘ r  -
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unutulmamalıdır ki hıristiyan muhayyilesi vıe tarihi, 
iyice biliniyordu; buna mukabil ilkçağ, nisbeten bi- 
linmiyen, çok şeyler vadeden ve heyecan veren bir 
şeydi; bu sebeple umumun ilgisi bakımından klâsik 
ilkçağ, ikisi arasında bir muvazenenin muhafaza edil
mesini zorlayan b ir Dante artık mevcut bulunmayın
ca, zaruri olarak ağır basıyardu.

Petrarca, birçok kimselerin hatıralarında şimdi 
büyük Italyan şairi olarak yaşam aktadır. Fakat yaşa
dığı devirdeki şöhreti daha çok ilkçağ kültürünü ken
di şahsında temsil etmesinden, Lâtin şiirin in  her ne
vini taklit etmesinden ve klâsik çağ konuları üzerin
de mektup tarzında eserler yazmasından ileri geliyor
du. Bizim için basit görünen bu m ektupların, el k i
tapları mtevcut bulunmayan- o devirler için büyük 
b ir  değeri olduğuna şüphe yoktur.

Boccaccio için de durum  aşağı yukarı aynıdır. 
Alplerin kuzeyindeki memleketlerde D ecam erone9si
n in  tanınm asından önce, 200 yıl müddetle, s ırf L âtin
ce olarak mitoloji, coğrafya ve biyografi’ye ait eser
leriyle bütün A vrupa’da şöhreti dolaşmıştı. Bunlardan 
b iri olan “D e G enealogia D eo ru m ” adlı eserinin XIV. 
ve XV. k itap larına koyduğu eklerde, o genç huma- 
nizm anın kendi asrı karşısında durum unu m ünakaşa 
etmektedir. Onun daim a “ şiir”  den bahsedişine al
danm am ak lâzımgelir. Çünkü yakından bakılacak o- 
lursa görülecektir ki Boccaccio, bu rada  şair-filoloğun 
bütün fik rî faaliyetini kasdetm ektedir56. Şiddetli m ü

56 P ae ta  kelimesi D ante’de (Vita Nuova, p. 47) yalnız 
Lâtince şiir yazan anlam ına gelm ektedir. İtalyanca şiir ya
zanlar için de Rim atore, D icitore per rim a terim leri kulla-
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cadelesi işte bunun düşm anlarına karşı, yâni: yalnız 
tıkabasa yiyip içmek ve zevk-u safa etmekten anlıyan 
(hafif meşrepti , (kimselere; Helikon’u, Castalia kayna
ğını ve Phöbus korusunu ısınf çılgınlık olarak igören- 
m ugalatacı teologlara; para  kazandırm adıkça şiiri 
fuzulî b irşey  sayan altın düşkünü hukukçulara; en 
son olarak dinsizlik ve ahlâksızlık hakkında şikâyet 
etm ekten hoşlanan57 dilenci rah ip lere  (bun lar doğru
dan doğruya zikredilm em iş olm akla beraber vasıfları 
gayet açık olarak  belirtilm iştir) karşıd ır. B undan son
r a  ş iir  m üsbet şekilde m üdafaa ve m)edh ediliyor; h u 
susiy le şiirin  daim a içinde bulunduğunu kabul etme
m iz lâzım gelen derin  lallelgorik m ânası, cahillerin  kör 
z ih in lerin i ü rkütm ek için  haklı o larak  yara tılan  k a ran 
lık övülüyor. En sonunda yazar, âlim âne eserinin ışığı 
a ltında, yaşad ığ ı zam anın  paganızm a devri ile olan yeni 
m ünasebetin i m üdafaa e tm ek ted ir58. İlk  h ıris tiyan  k i
lisesinin henüz kendini im ansızlara  k arşı savunm ak 
zorunda olduğu zam an la rda  durum , bugünkünden 
büsbü tün  başka  id i. Ş im di ise - Isa ’y a  h am d o lsu n !-

nıîmaktadır. B ununla  beraber zam anla te rim ler ve an lam lar 
birbirine karışmıştır.

57 Şöhretinin en yüksek zirvesinde bu lunan  P e tra rc a  da 
melankolik anlarda şikâyet e tm ek ted ir: U ğursuz yıldızı, son 
zamanlarda kendisinin rezil in san lar - extrem i fures - a rasın 
da yaşamak zorunda kalm asın ı is tem iştir; Livius’a yazdığı 
hayalî mektup, Opera, p. 704 vd.

58 Jacobus P iz inga  (Ö pere  v o lg a r i/v o l. X V I) ’ya yaz
dığı bir m ektupta Boccaccio, asıl ş iire  daha  sık ı b ir  su re tte  
bağlanmaktadır. F a k a t buna  rağm en  o, bu rad a  da yalnız 
klâsik ilkçağ şiirin in  te s ir i a ltın d a  o lanı ş iir  o larak  kabu l 
ediyor ve saz şa irle rin i (tıo v a to ri)  tanım ıyor.



gerçek din kuvvetlenm iştir; dinsizlik tamamiyle orta
dan kaldırılmış ve muzaffer kilise, düşman karargâ
hını eline geçirmiştir. Simdi paganızma, hemen he
men hiçbir tehlike bahis konusu olmadan, ele alı
nıp üzerinde mütalâalar yürütülebilir. Bu, sonradan 
bütün Renaissance’in kendini m üdafaa etmekte kul
landığı edlilin aynıdır.

Demek oluyor ki. bu, dünyada yeni b ir şey idi ve 
bunu temsil eden de, yeni b ir insan sınıfı idi. Zafer 
yolunun ortasında bu şeyin durdurulup kasdı olarak 
tahdit edilmesi ve millî kültür unsurlarına belli b ir  
tercih hakkı verilmesi lâzım gelip gelmediği meselesi 
üzerinde tartışm ak faydasızdır. H iç b ir kanaat yoktır 
ki. o devir insan ların ın  ruhunda, klâsik ilkçağın kültü
rünün Italyan milleti için yüksek şan ve şeref teşkil 
ettiği inancı kadar sağlam b ir  şekilde yer etmiş olsun.

Aslında sembolik b ir  tören, esas itibarile şa ir - 
filologlann bu ilk nesline mahsustu. XVI. ve
X VI. asırlarda da devam etm iş, fakat eski heyecanı
n ı kaybetm iş olan bu, şairlere defne dalından örül
müş b ir taç giydirm e törenid ir. Bunun başlangıcı o rta 
çağda bulunm akla beraber kesin surette tarih in i sap
tam ak m ümkün olm adığı gibi h içb ir zaman usûl ve 
kuralları belli b ir  tören haline gelmiş de değildir. 
Herkesin gözü önünde yapılan b ir  gösteri, edebî şöh
re tin  gözle görülür b ir  surette  ifadesi id i59 ve bu se-

59 Boccaccio, Vita di D ante, p. 50: la  quale (laurea) 
non scienza accresce, ma e delFacquistata certissimo testi- 
monio e omamento (ki bu-defne çelenk-insanm  bilgisini a r
tırmaz, fakat insanın edinmiş olduğu bilginin kesin tanığı ve 
süsüdür.
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heple tabiî olarak şekli her zaman değiştirdi. Mese
lâ Dante, bunu yarı dinî b ir takdis olarak anlamış 
gibi görünmektedir. San Giovanni kilisesinin vaftiz 
taşı üzerinde, yüz binlerce Floransa’lı çocuklar gibi 
kendisinin de takdis edilmiş bulunduğu yerde tacı 
kendi başına koymak istem iştir60. Biyografisini yazan 
b ir müellif diyor k i: Dante, şöhretinden dolayı her 
nerede olursa olsun defne tacı alabilirdi; fakat bunu 
kendi memleketi olan Floransa‘dan başka b ir yerde 
kabul etmek istemedi ve bu sebeple taç giymeden öl
dü. Y ine aynı kaynaktan öğreniyoruz ki bu âdetten, 
o zam ana kadar faydalanam am ıştı ve bu, Y unanlılar
dan eski Rom alılara m iras kalmış sayılıyordu. Ger
çekten de bu âdetin  en yakm  benzeri, Yunan 
örneğine »göre ihdas olunmuş 'Kapitol m üsabakaların
da görülm ektedir. B urada g itar çalanlar, şa ir  
ve daha başka sanatkârlar yarışm akta idiler* 
Bu tören, ıDomifciıan’dan b eri her beş yılda b ir 
kutlanm ış idi ve ihtim al (ki Rom a İm paratorluğunun 
çökmesinden sonra da b ir  m üddet devam etmişti* 
Başka b ir  kimse, D ante’nin yapm ak istediği şekilde, 
defne tacın ı kendi eliyle başına koym ağa b ir  daha ko
lay kolay cesaret edememiş, fakat giydirm e yetkisi
nin hangi m akam a a it olduğu sorusu ortaya çıkmış
tır . A lbertino M nssato (Sayfa 204) ’ya  1310 tarihin-* 
de piskopos ve üniversite rektörü  tarafından  Padua’— 
da taç giydirilm işti. P e tra rca’ya taç giydirm e (1341)

60 Paradiso XXV, I  vd. —  Boccaccio, Vita di Dante, p . 
50: sopra le  fonti di San Giovanni si era disposto di corona- 
re. Karş. Paradiso I; 25. (San Giovanni kilisesinin vaftiz 
kumasında taç giymeğe niyet etm işti).

i i i . b ö l ü m , k l a s i k  k ü l t ü r ü n  u y a n iş ü  « g *
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hususunda, o zam an F loransa’lı b ir  rektörü  bu
lunan  P a ris  Ü niversitesi ile Roma şehri m akam ları 
h irb iriy le  çekişiyorlardı. H a ttâ  b ir nevi hakem  olarak 
onun b izzat seçtiği K ıral Ro'bert d ’A njou, taç  giydirm e 
tö ren in i N apoli’ye nakletm ek is te rd i; fak a t P etrarca , 
R om a sena tö rünün  eliyle Kaıpitol’d a  taç  giym eyi diğer 
bü tün  tekliflere te rc ih  etti. G erçekten de b ir  m üddet 
bu , şeref h ırs ın ın  ulaşm ak istediğ i son am aç olarak  
kalm akta devam  etti. M eselâ, k ib a r  b ir  S icilya m e
m u ru  olan Jacobus P iz inga  d a  ayn i cazibeye kapılm ış
t ı 61. F a k a t tam  b u  s ırad a  im p a ra to r  IV . K ari İta lya’ya 
g ird i ve g u ru rlu  in san la rla  düşüncesiz k itlen in  tö ren 
lerle gözlerini boyam ayı kend isine  gerçek b ir  zevk 
ed indi. S airlere  ta ç  g iyd irm ek  iş in in  b ir  zam anlar 
Rom a im p a ra to rla r ın a  a it  (bulunduğu m asa lın ı h a 
reket noktası ittih az  ederek  şim di b u n u n  kendisine in ti
k a l etm iş b u lunduğunu  ile ri sü rü y o r ve F lo ransa’lı b il
g in  Z anobi della S tra d a ’y a  P isa ’d a  şa irlik  tac ı g iy d iri
y o rd u  (15  M ayıs 1 3 5 5 )62. (Boccaccio’n un  b u n d an  çok 
can ı sık ılm ış ve b u  la u re a  P isa n a  y ı (P iza  defnesin i) 
rneşrû  o la rak  tan ım ak  istem em iştir. H ak ik a tte  yarım  
k a n  İslav  o lan  b u  y ab a n c ın ın  n e  h ak la  Ita ly an  şa irle ri 
h ak k ın d a  hüküm  v erd iğ i so ru lab ilird i. A ncak, bundan  
böyle İ ta ly a ’y a  sey ah a t e tm ek iç in  gelm iş bu lunan

61 Boccaccio’n ın  .Tacobus P iz ig n a’ya m ektubu: Öpere 
•volgari, vol. XVI. Si praestet Deus, concedente senatu Ro- 
m uleo... (T an rın ın  inayeti ile, Roma Senatosunun kararı ile).

62 M att. V illan i, V, 26. Ş e h ir  içinde bir tören tertip edi
le rek  a t  ü s tü n d e  do laşıld ı ve b u n d a  im paratorun maiyeti, yâ
n i B aron ’la n , şa ir in  y an ın d a  b u lu n d u la r. —  Fazio degli Uber- 
t i ’ye de taç  g iyd irild i. Fakat n e red e  ve kim tarafından giy- 
d ir ild iğ i b ilinm iyor.
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im parato rlar da b ir  defa şurada , b ir  defa burada şa ir 
lere taç g iydirm işlerd ir. B unun üzerine XV. yüzyılda 
papalar ve daha  başka hüküm darlar ayni haktan  fay
dalanm ak hususunda geri kalm am ışlard ır ve en so
n u nda  d a  a rtık  taç g iydirm e yerin in  ve şartlarımı» İliç 
b ir  önem i kalm am ıştır. IV . S ixtus zam an ın d ı Roma’ 
da Pom ponius Laıetus A kadem isi63 kendi başına def
ne çelenkleri dağ ıtıyordu . F loransa’lıla n n  güzei b ir  
âdetleri varidi: melşihur hüm anistlerine taç  g iy d irir
le rd i;  fak a t bunu  ancak  öldükleri zam an yaparlard ı. 
Carlo A retino  ve L ionardo  A retino’nun  ölü başlarına  
bu  şekilde taç  konm uştu. Carlo A retino’n un  cenazesi 
b aş ın d a  M atteo Pa'lm ieri ve L ionardo  A retino’nun  
naaşı b aş ın d a  da G iannozzo M anetti, b ü tü n  halkm  ve 
konsil ü ye lerin in  önünde  m edh iyeler söylem işlerdi. 
H a tip , de ipek elbise g iyd irilm iş cesedin  konm uş bu- 

|  lunduğu 64 teskeren in  b aş ın d a  du ruyo rdu . B undan  
l başka  C arlo A re tino ’unun  şerefine  b ir  m ezar an ıtı 

(S. C roce’de) y ap ılm ış tır  k i bu , R enaissance devrin in  
e n  m uhteşem  ab id e le rin d en  b ir id ir .

Ş im di k lâsik  ilkçağ’m  form asyon üzerine tesiri 
konusuna gelm iş bu lunuyoruz. Böyle b ir  te s ir iç in  ilk 
şa rt, h u m an izm a’n ın  ün iversite le ri nüfuzu  a ltına  alm ası

63 Ja c . V o la te rran : M u ra t X X III , Col. 185.
64 Vespas. Fior., p. 575, 589. —  V ita  Jan . M anetti i M urat. 

XX, Col. 543. —  Lion. A re tino ’nm  şöhre ti, yaşadığ ı zam an
larda da o kadar büyüktü k i h e r ta ra f ta n  b irçok  in san la r sırf 
onu görmek iç in  g e liy o rla rd ı; h a ttâ  b ir  Ispanyol, onun ayak
larına kapanmıştı. Vesp. p. 568. —  1461 ta rih in d e  F e rra ra  
belediyesi, Guarino anıtı iç in  o zam an larda  büyük b ir  p a ra  
sayılan 100 D ukat ödenek koymuştu.



2 8 6 İTALYA’DA RÖNESANS KÜLTÜRÜ

o la b ilird i. G erçi b u  o lm uştu r, fa k a t h iç b ir  zam an  sa
n ıld ığ ı k a d a r  gen iş ö lçüde ve m üessir b ir  şekilde vu- 
k u b u lm u ş d eğ ild ir .

İ ta ly a ’d ak i ü n iv e rs ite le rin 65 çoğu, an cak  X II I .  ve
X IV . a s ır la r  b o y u n ca , h a y a tın  g ü n d en  güne a r ta n  zen
g in liğ i k a rş ıs ın d a  k ü ltü r  iç in  d a h a  sis tem atik  b i r  ih ti
m am  ih tiy a c ı k e n d in i g ö s te rd iğ i zam an , m ey d an a  gel
m iş le rd ir . B aş lan g ıç ta  b u  ü n iv e rs ite le r in  h e r  b ir in 
d e  genel o la ra k  üç  ö ğ re tim  'kü rsüsü  b u lu n u rd u . 
B u n la r, d in î  h u k u k , d ü n y ev î h u k u k  ve tıp  k ü rs ü le r in 
d e n  ib a re tt i .  Z am an la  b u n la ra  b e lâ g a t, fe lsefe  ve  as
tro n o m i k ü rsü le r i  d e  k a tıld ı. A s tro n o m i, h e r  zam an  
o lm asa  'bile g en e l o la ra k , a s tro lo ji  ile  b i r  tu tu lu y o rd u . 
P ro fe sö r le re  ta h s is  o lu n a n  p a r a la r ,  b irb ir in d e n  çok 
fa rk lı  o lu rd u . B azan  b i r  p ro fe sö re , m u azzam  b i r  se r
v e tin  b a ğ ış la n d ığ ı d a  g ö rü lü y o rd u . K ü ltü rü n  yüksel
m esi ile  re k a b e t  d e  b a ş la d ı, ö y le  k i  k u ru l la r  m e şh u r  
p ro fe sö rle r i a y a r ta r a k  b irb ir le r in d e n  çe lm ek  te şe b b ü 
s ü n d e  b ile  b u lu n u y o r la rd ı . A n la tı ld ığ ın a  g ö re  B ologna.

65 K a rş . L ib r i, H is to ire  d eş  Sciences ftıathematiques 
I I ,  p. 92 vd. B o lo g n a  Üniversitesi, bilindiği gibi eski idi; bu
n a  m u k a b il P iz a  Ü n iv e rs ite s i d a h a  sonra Lorenzo Magnifico 
ta ra f ın d a n , G iovio’n ın  V ita  L eo n is  X. L. I  de söylediği gibi 
? a d  so la tiu m  v e te r is  a m issae  l ib e r ta t is ”  kurulmuştu. —  Flo
r a n s a  Ü n iv e rs ite s i (k a rş . G ay e , Caıteggio I , p . 461-560; Matteo 
V illa n i I ,  8 ;  V II , 9 0 )  d e  1321 d e  mevcuttu ve memleket ço
cuk ların ın  b u ra d a  ö ğ re n im  g ö rm e le r i  mecburi idi; veba salgı
nından sonra 1348 d e  y in e d e n  ih y a  ve  1500 a lt ın  Dukatlık bir 
bü tçe ile  id a re  ed ild i; f a k a t  te k r a r  sö n d ü  ve 1357 d e  ye
niden kuru ldu . B irç o k  v a ta n d a ş la r ın  is teğ i ü z e r in e  Dante’nin 
izahı am acı ile 1373 te  k u ru la n  ö ğ re tim  k ü rsü sü , çoğu k e re  
filo lo ji ve balâgat p ro fe s ö r lü ğ ü n e  b a ğ lı o la ra k  y ö n e tilm iş tir . 
N itek im  Filelfo  z a m a n ın d a  da a y n i h a l  g ö rü lm e k te d ir .
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b-u şa rtla r a ltında  zam an zaman devlet gelirinin 
(20.000 D ukat) y an s ın ı üniversiteye tahsis etm iştir. 

H ocalar genel olarak belli zam anlar süresince66 r 
hattâ  tek b ir  söm estre için angaje edilirlerdi. Bu yüz
den hocalar da tıpkı sahne artistleri gibi gezginci 
b ir  hayat sürm ek zorunda idiler. Bununla beraber 
h ay a t kaydiyle tây in ler de yapılm ıyor değildi. Bâzan 
b i r  yerde okutulan dersin  başka b ir  yerde tekrarlan
m ayacağı hakk ında ilgili profesörden tem inat alın ırdı. 
B unlardan  başka, herhang i b ir  ücret alm adan, gönüllü 
olarak  ders okutan  öğretm enler de vardı.

A dı geçen öğretim  kürsü lerinden  şüphesiz ki bela
gat profesörlüğü, b ir  hüm anistin  tercihen elde etmek is
ted iğ i am açtı. B ununla b eraber b ir  kim senin hukuk, tıp, 
felsefe veya anstronom i kürsüsüne geçmesi veya geç
m ek üm id in i taşım ası d a  klâsik  ilkçağ kü ltü rü  üzeri n- 

|  deki b ilg isin in  derecesine bağlı idi. Zam anın ilim  sc- 
J viyesi, p rofesörün  m addî du rum u  gibi yerine  göre çok 

değişik ti. Bazı hukukçu larla  hekim lerin  son derece 
yüksek gelirleri v ard ı. H ukukçular, hususiyle hizm et
le rinde  bu lunduk larr devletin  hak ve dâvalarım  m ü
d a faa  eden  m üşav irler o larak , böyle yüksek ücreî aUr- 
la rd ı. X V . asırda  P a d u a ’d a  yıllık 1000 D ukat67 öde
nen m üşav ir hukukçu lar vard ı. H a ttâ  m eşhur b ir he
kim , o zam ana k ad a r P isa ’d a  700 altın  Gulden ile ça
lış tık tan  sonra , şim di 2000  D ukat ücret ve d ışa rd a

66 Profesör listelerinde b u  c ih e t göz önünde  tu tu l
m alıd ır . Meselâ 1400 tarihinde Pavia Ü niversitesi p ro fesö rle ri
n i  gösteren listede (Corio, Storia di M ilano , fol. 290) yirm i 
ta n e  h u k ukçu  görülmektedir.

07 M arin  S anudo : Murat. XXII, Col. 990.



doktorluk yapmak hakkı verilmek şartiyle buraya tâ
yin edilmiek isteniyordu68. Pisa üniversitesinde profe
sör olan hukukçu Bartolommeo Socini, P<aidua’ida Vene
dik hükümeti tarafından teklif olunan b ir görevi ka
bul etm işti. Oraya giderken Floransa hükümeti 
kendisini tevkif etttirdi ve ancak 18000 altın Gul
den kefaletle serbest bırakm aya razı oldu69. Sırf bu 
bilim kollarına verilen yüksek değer yüzünden birçok 
seçkin filologların hukukçu ve hekim  olarak ortaya 
çıktıklarını tab iî görm ek lâzım dır. D iğer taraftan  her
hangi b ir  bilim  dalında sivrilmek istiyen her müta- 
hassıs, gün geçtikçe, kuvvetli b ir  hüm anist olmak zo
runda kalıyordu. H üm anistlerin, hayatın  başka alan
larında fiili o larak çalışm alarından biraz sonra bah 
sedeceğiz.

Filologlar, bazı hallerde ek görevlerle b irlik te ol
dukça kazançlı iş bu lab iliyorlard ı70. F akat genel ola
rak  bunlara, tam am iyle m uayyen olmıyan, geçici m a
hiyette görev verilird i, öyle ki b ir  insan birçok ku
ru llarda aynı zam anda çalışabilird i. Öyle anlaşılıyor 
k i değiştirm ekten hoşlanılıyor ve her yeni gelenden 
yeni şeyler bekleniyordu. Bu hal, oluş yoluna henüz 
g irm iş dolayısiyle geniş ö lçüde şahsiyetlere bağlı 
bulunan bilim in bu  durum u karşısında kolaylıkla izah 
edilebilir. K lâsik ilkçağın  büyük yazarları üzerinde

68 Fabroni, L aurent. m agn. Adnot. 52, 1491 tarihine 
a it kısım.

69 A llegretto, D iarî san esi: M urat. X X III, Col. 824.
70 Filelfo, yeni kurulan Pisa Üniversitesinde görev al

mağa davet edildiği zam an, en az 500 altın Gulden istedi. 
Karş. Fabroni, L aurent. m agn. Adnot. 41.
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ders okutanların hepsi de, o şehrin üniversitesinde gö
revli olan kim seler değildi. Gidip gelme im kânlarının 
bolluğu, çok sayıda elverişli salonların mevcudiyeti 
(m anastır vesair yerlerde), özel olarak b ir bilginin 

konferans ve dersler verm ek üzere getirtilmesini ko
laylaştırıyordu. XV. a sn n  ilk çeyreğinde71, Floransa 
üniversitesi en parlak  devrine ulaştığı, P apa  IV. Eu- 
gen’in  ve belki de V. M artin ’in sarayına mensup o- 
1 an ların  ders salonlarına koşuştukları, Carlo Aretino 
ile Filelfo’nun b irb irle rine  rekabet ederek ders ver
d ik leri zam an, sadece S. Spirito  m anastırı Auıgustin’* 
lerin in  hem en hem en tam  teşkilâtlı ikinci b ir  üniver- 
tesi ve b i r  de A ngoli’deki .Camaldoli T arikati*  m en
sup ların ın  b ilg in ler b irliğ i m evcut d eğ ild i; bun 
la rın  d ışında ileri gelen hususi şahıslar b ir  a raya  

i gelerek veya tek başla rına  teşebbüse geçerek ken- 
' d ileri veya başka la rı için  felsefe veya filoloji kurs

la rı te rtip  ed iyorlard ı. Rom a’da filoloji ve klâsik ilk
çağ e tü tle rin in  uzun zam an üniversite (Sapienza) 
ile hem en hem en h iç b ir  ilgisi yok tu ; bunlâr, istisna
sız o larak  kısm en bazı pap a  ve yüksek din  adam ları
n ın  şahsî h im ayelerine , k ısm en d e  papalık  kançlar~ 
yasındak i m evkilere dayan ıyorlard ı. A ncak P ap a  X . 
Leo zam an ında  üniversiten in  (Sapienza) geniş ölçüde 
İslah ına g iriş ild i (1 5 1 3 ). Y eni üniversite teşkilâtm -

71 Karş. Vespas. F ior. p. 271, 572, 580, 625. —  Vita 
Jan. Manetti: Murat. XX, Col. 531 vd.

* Kamaldoli Tarikat: Cam aldoli’de 1018 tarih inde
As-iz Romuald tarafından kurulmuş bir rah ip  ta rika tı olup 
bunlara Romualdin’ler veya, m ensupların ın  taşıd ık ları beyaz 
elbiseye izafeten “Beyaz Benediktm’ler” de denir.

19
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da yer alan 88 profesör, İtalya’nın eri tanınmış bilim 
otoriteleri idi ve bunlar arasında klâsik ilkçağ bilgisi 
alanında en çok şöhret kazanmış şahsiyetler de var
dı. Fakat bu yeni parlaklık ancak kısa bir zaman sur 
dü. — İtalya’da Yunanca öğretim kürsüleri hakkın
da ise yukarıda (S. 273 vd.) kısaca bilgi vermiş bulu
nuyoruz.

O zamanki bilimsel öğretim metodu hakkında bir 
fikir edinebilmemiz için bugünkü akademik müesse 
selerimizi mümkün olduğu kadar gözlerimizden uzak 
tutmamız gerekir. Profesörlerle dinleyiciler arasında 
şahsî temaslar, açık tartışmalar, bdlim dili olarak 
daima Lâtince’nin ve birçokları tarafından da Yu- 
nanca’nın kullanılması, nihayet profesörlüklerin sık 
sık değişmesi ve kitapların nadir oluşu, bütün bun
lar o zamanki öğrenime öyle b ir veohe vermektedir 
ki biz bunu ancak güçlükle gözlerimiz önüne getire
biliriz.

Azçok bir önemi olan bütün şehirlerde Lâtince 
okulları vardı, hem de bunlar sadece, insanı yüksek 
öğrenim için hazırlıyan müesseseler değildi; ayrıca 
önemli b ir vazifesi, okuma ve yazmayı, aritmetikten 
hemen sonra gelen zaruri b ir bilgi olarak sayılan Lâ
tince’yi ve arkasından da mantık’ı öğretmekti. Husu
siyle şu noktayı kaydetmek lâzımdır ki bu okullar, 
kiliseye değil, şehir idaresine bağlı bulunuyorlardı. 
Hattâ birçokları sırf özel teşebbüslerle kurulmuş
lardı. Şimdi bu okul sistemi, birkaç seçkin h ü 
manistin önderliği ile sadece teşkilât bakımından 
büyük b ir rasyonel tekâmüle erişmekle kalmamış, 
bundan başka, sözün modern anlamı ile, yüksek bir



terbiye vasıtası halini almıştır. Kuzey ftalya’lı iki 
hükümdar hanedanına mensup çocukların eğitimi ile 
ilgili olarak öyle enstitüler ilâve edilmiştir ki bun» 
lar, kendi nevilerinde biricik ıpüesseselerdir dene
bilir.

Giovan Francesco Gonzaga’mn (hükümdarlığı 
1407-1444) M antua’daki sarayında ünlü Vittorino da 
Feltre72 ortaya çıkmıştır. Bu bilgin, yaratılışlarında-. 
ki kudret ve kabiliyetleri ile en verimli olabilecekleri 
b ir  sahaya bütün varlıklarını vakfeden insanlardan 
b irid ir. Evvelâ hüküm dar hanedanının oğul ve kızla
rın ı terbiye etmiş, hem de bu kızlardan birini gerçek 
anlamda b ir  bilgin seviyesine ulaştırm ıştır. Şöhreti 

•bütün İtalya’ya yayılıp da uzak ve yakından zengin 
ve (büyüik aileler, çocuklarını okutm ak için kendisine 
baş vurdukları zaman Gonzaga, sadece bu çocukların 
da o ünlü öğretmenden ders görmelerine müsaade et
mekle yetinm em iştir; üstelik de, öyle anlaşılı
yor ki, k ibar dünyanın b ir  eğitim  merkezi ol
masını M antua için b ir  şeref saym ıştır. İlk defa ola
rak buradad ır ki ilmî öğretim  faaliyetinin yanı ba
şında jim nastik ve her türlü ince beden hareketlerine 
okul ölçüsünde aynı önem verilm iştir. Ayrıca yanında 
başka b ir  gurup gençler dıe vardı k i Vittorino, bun
ları yetiştirm eyi belki de hayatının en yüce amacı 
olarak kabul ediyordu; fak ir fakat kabiliyetli olan 
gençleri evinde besler ve “P er l’amore di Dio” (Al
lah  aşkına) terbiye ederdi. Bunların yanı başında
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72 Vespas. Fior., p. 640. —  Rosmini tarafından yazılaiı 
Vittorino ve Guarino’ya a it özel bibliyografyaları tanımıyo
rum.
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öğrenim ve eğitim göıen kibar aile çocukları, kabi
liyetten başka hiçbir varlığı bulunmıyan o çocuklarla, 
aynı yerde yaşamaya burada alışıyorlardı. Gonzaga* 
Vittorino’ya her yıl 300 altın Gulden ödemekle yü
kümlü bulunuyordu. Fakat bütün masraflarını karşılı
yor ve bir o kadar daha tutan açığını da kapatıyor
du. Hükümdar, Vittoririo’nun tek bir meteliği bile 
kendi başı için bir kenara koymadığına kani idi. Ay 
nı zamanda hiç şüphesiz hissediyordu ki fakir ço
cukların da birlikte terbiye görmeleri, bu olağan üs
tü adamın kendi hizmetinde çalışması için sükûtla kabul 
olunmuş b ir şarttı. Bu ıpüessesede bütün hayat, son 
derede, hattâ b ir manastırmkinden de daha sıkı su 
rette dindarca idi.

Guarino de Verona73nm  öğretim sisteminde ise,, 
daha çok îîmîl?ğe önem verüdigi görülmektedir^ 
Guarino, 1429 tarihinde Niccolö d ’Este tarafından 
oğlu LioneJlo’mun terbiyesi için Ferrara‘ya davet olun
muştu. Guarino, Lionello epeyce büyüdükten sonra, 
1436 dan itibaren de, belagat ve Yunanca ile Lâtince 
profesörü olarak üniversitede çalışıyordu. Daha Lionel
lo’nun terbiyesiyle meşgul bulunduğu sıralarda, çeşidi 
bölgelerden gelmiş birçok öğrencileri de vardı; ay
rıca evinde de kabiliyetli fakir çocuklar arasından 
seçtiği b ir öğrenci gurubunu kısmen veya tamamiyle 
kendisi besliyordu. Geç vakte kadar devam eden ak
şam saatlerini bunları çalıştırmaya vakfetmişti. Bu
rada da sıkı b ir dindarlık ve ahlâk kaideleri hüküm 
sürüyordu. Çağdaş hümanistlerden çoğunun din ve 
ahlâk bakımlarından övülecek taraflarının bulunma?-

73 Vespas. Fiorent., p. 646.



yışında, Guarino kadar Vittorino’nun da hiçbir suuç 
yoktur. Guarino’nun bu kadar çok faaliyet gerektiren 
işleri arasında daima Yunahca’dan tercümeler yap
m aya ve büyük telif eserler meydana getirmeye nasıl 
im kân bulduğunu anlamak gerçekten güçtür.

Yalnız bu iki sarayda değil, İtalya’nın diğer sa
ray ların ın  çoğunda da hüküm dar çocuklarının terbi
yesi, hiç değilse kısmen ve belli yıllar süresince, hü
m anistlerin eline geçti. Böylece hümanistler, saray 
hayatına b ir  adım  daha fazla girmiş oluyorlardı. Hü
küm darların  terbiyesi üzerinde eserler yazmak eski
den teologlara ait b ir  işken şimdi tabiî olarak hü
m anistlere düşüyordu. Meselâ, Aeneas Sylvius, Habs- 
b u rg  hanedanından iki genç prensin74 terbiyesi üze
rin d e  etraflı b ir  yazı kaleme aldı. Tabiî olarak bu e- 
serde, her iki prensin de İtalyan anlam ında humaniz- 
m aya ihtim am  göstermeleri tavsiye olunmaktadır. 
Belki de Aeneas bu genç prenslere * hitap etmeden b ir 
netice çıkm ıyacağını biliyordu ve bu sebeple yazıları
n ın  geniş çevrelere dağılm asını sağlıyacak b ir takım 
tertibat alm ıştı. H üm anistlerin hüküm darlarla m üna
sebetlerinden ilerde ayrıca bahsedeceğiz.

Çoğu F loransa’lı olup klâsik ilkçağ kültürü ile 
m eşgul olm ayı hayatların ın  belli başlı am acı haline 
getiren, kısmen bizzat büyük bilgin, kısmen de bilgin
leri koruyan heveskârlar olan b ir  takım  şahsiyetler, 
herkesten önce üzerlerinde durulm aya lâyık tırlar (karş.

74 A rşidük Sigism und’a, (Epist. 105, p. 600) ve Kıral 
L adislas Postum us (sonradan-doğm uş)’a (p. 695) m ektuplar; 
sonuncusu. T ractatus de liberonun educatione” olarak kaleme 
alınm ıştır.
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S. 262 vd.). Hususiyle bunlar XV. asır başlarındaki 
intikal devresi için çok önemlidirler. Çünkü huma- 
fıizma, günlük hayatın zaruri b ir unsuru olarak ilk 
önoe bu insanlarda fiilen te’sirini göstermiştir. An
cak bunlardan sonradır ki papalarla hükümdarlar cid
dî olarak humanizma. ile meşgul olmuşlardır.

Niccolö Niccoli ile Giannozzo Manetti’nin  yukarı
da birçok defalar sözünü etmiş bulunuyoruz. Ves
pasiano (S. 625) bize Niccoli’yi, çevresinde klâsik 
ilkçağ kültürü havasını bozabilecek herhangi b ir şeye 
bile tahammül edemeyen b ir  adam  olarak tasvir et
mektedir. Uzun elbise içinde güzel b ir endam, iltifatlı 
sözleriyle, klâsik çağ kültürü kalın tıların ın  en asıl 
parçalariyle süslenmiş b ir  evde, son derece özel b ir 
intiba bırakm aktadır. Herşeyde, hususiyle yemekte, 
temizliğe büyük b ir  itin a  göstermektedir. Bembeyaz 
ketenle örtülü sofrası üzerinde klâsik vazolar ve 
kıristal bardaklar du rm aktad ır75. Eğlenceye düşkün b ir 
Floransalı’yı entellektüel faaliyetle ilgilenmeye kazan
mak için kullandığı usul76 o kadar caziptir ki burada 
hikâyesini anlatm adan geçemiyeceğiz.

Piero de9 Pazzi, k ib a r b ir  tüccarın  oğlu idi ve 
kendisi de tüccar olmak için yetiştiriliyordu. Vü
cutça güzel b ir  adam  olup dünya zevklerine biraz 
fazlaca düşkündü ve ilimle uğraşm ayı aklından bile 
geçirmezdi. B ir gün PaJazzo del Podesta77m n önün-

75 Ves’pasiafioVun «aşağıdaki sp^beVini tercüm e etşnek 
im kânsızdır: a  vederlo in tavola cosi antico come era, era 
una gentilezza.

76 Ayni eser, sayfa 485.
77 Vespasiano, sayfa 271 e göre burada bilgin insanlar 

toplanıp birbirîeriyîe tartışıılard ı.
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den geçtiği sırada Noccoli onun yanına çağırdı. Piero, 
o zamana kadar hiç görüşmemiş olmasına rağmen, bu 
itibarlı adamın bir işareti üzerine yaklaştı. Niccoli, 
babasının kim olduğunu sordu. Genç, Messer Andrea 
de’ Pazzi diye cevap verdi. Ne ile meşgul bulunduğu 
.sorusuna da, genel olarak genç insanların yaptıkları 
şekilde “eğleniyorum” (attendo a darmi buon tempo) 
diye karşılık verdi. Niccoli ise: öyle bir babanın oğ
lu ve bu kadar yakışıklı bir insan olarak senin 
için büyük b ir süs teşkil edebilecek olan Lâtince 
ilmini bilmediğinden utanmalısın, eğer bunu öğren
mezsen birşeye yaramazsın; gençlik çiçeği geçer geç
mez hiçbir değere (virtu) sahip olmıyan b ir adam ha
line gelecdksin! dedi. Piero, Niccoli’njin sözlerini din
ledikten sonra bunların gerçek olduğunu hemen kav
radı ve bir öğretmen bulduğu takdirde Lâtinceyi öğ
renmeye seve seve çalışacağını söyledi. Niccoli de: o 
işi bana bırak! dedi. Gerçekten de o, Lâtince ve 
Yunanca öğretmeni olarak Pontano adında bilgin bir 
adam buldu. Piero bu bilgine kendi evinden birisi 
gibi muamele ederek senede 100 altın Gulden bağladı. 
O zamana kadar yaşadığı eğlenceye düşkün hayatı 
bırakarak gece gündüz tetebbularla meşgul olmaya 
başladı; bütün tahsilli insanların dostu ve asil düşün
celi b ir devlet adamı oldu; başından sonuna kadar 
A eneide9yi ve Livius’un birçok söylevlerini, çoğu Flo
ransa ile Trebbio’da bulunan sayfiye evi arasındaki 
yolda olmak üzere, ezbere öğrendi.

Giannozzo Manetti, klâsik ilkçağ kültürünü da
ha başka ve daha yüksek bir anlamda temsil etmek
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ted ir78. Çok erkenden olgunlaşmış, henüz çocuk de
necek b ir çağda ticaret öğrenmiş ve b ir bankacı
nın muhasebeciliğini yapm ıştır. Fakat b ir müddet 
sonra bu hayat ona manasız ve geçici görün
müş ve, insanın kendisine ölümsüzlük sağlıyabilecek 
biricik vasıta olarak saydığı ilme hasret duymaya baş
lam ıştır. Sonra, Floransa zadegânı arasında kendini ki
taplara verenlerin ilki olmuş ve, daha evvel ide söy
lediğimiz gibi, zamanın en büyük bilginlerinden biri 
haline gelmiştir. Fakat hükümet onu işgüder, vergi me
m uru ve vali (Pescia ve Pdlstoja’da) olaralk kullandığı 
zaman görevi başında o, sanki içinde hüm anist tetebbu- 
larla ve dindarlığının birleşmesinden meydana gelmiş 
yüksek b ir ülkü uyanmış gibi hareket ediyordu. Hü
kümetin koyduğu en m enfur vergileri başarı ile toplı
yor ve bu husustaki zahmetlerine karşılık olmak üze
re  herhangi b ir ücret almayı reddediyordu. B ir eyale
tin valisi olarak hiçbir hediye kabul etmiyor, zahire 
ithal edilmesi için gereken tedbirleri alıyor, durm ak
sızın dâvalar görüyor ve taşkın heyecanları iyilikle 
yatıştırm ak için elinden geleni yapıyordu. Pistoja’- 
lılar, M anetti’nin memlekette mevcut iki partiden 
hangisine daha fazla meyil gösterdiğini hiçbir zaman 
anlıyamamışlardır. Sanki bütün vatandaşların huku
kunu ve müşterek m ukadderatını sembolleştiriyormuş 
gibi boş zamanlarını şehrin tarihini yazmaya vakfetti. 
Bu eser erguvan b ir cilt içinde kutsal b ir emanet o- 
larak belediye sarayında muhafaza edildi. Görevinden 
ayrılırken şehir, üzerinde kendi arması bulunan

78 Bunun hayatı bak: Murat. XX. Col. 532 vd.



bir sancak ve bir de mükellef gümüş miğfer hediye 
etti.

Bu zamanda yaşıyan bilgin Floransa vatandaş
ları hakkında bir fikir edinmek için, bunların hepsi
ni şahsen tanıyan Vespasiano’ya dikkati çekmek ica- 
beder. Çünkü Vespasiano’nun yazılarındaki eda ve 
hava, bilgin vatandaşlariyle hangi şartlar altında dü
şüp kalktığı, onların doğrudan doğruya başarıları 
hakkmdaki kayıtlardan daha önemli görünmektedir. 
Sırf bir tercümesi bile eserin başlıca değerini kay
betmesine kâfi gelir. Hele, burada yapmak zorunda
bulunduğumuz gibi, kitabının kısaca özetini vermekle » ■ & 
yetinirsek, değeri büsbütün düşer. Vespasiano büyük
bir yazar değildir, fakat üzerinde işlediği konuya ta
mamiyle hâkimdir ve bunun fikir bakımından önemi 

|  hakkında derin bir_ duyguya sahip bulunmaktadır.
XV. asır Medici’lerinin, hususiyle büyük Cosimo 

(ölümü 1464) ile Lorenzo Magnifico (ölümü 1492)- 
nun Floransa ve bütün çağdaşları üzerinde tesir yapa
bilmiş olmalarının sırrı araştırılacak olursa görüle
cektir ki bütün siyasi meharetlerinden çok daha faz
la derecede devirlerinin kültürü alanındaki liderlikleri 
sayesinde buna muvaffak olabilmişlerdir. Cosimo, çok 
müstesna mevkide bulunan b ir insandı. O, büyük bir 
tüccar ve parti liderid ir; üstelik de bıütün düşünürler, 
araştırıcılar ve yazarlar tarafından desteklenmektedir; 
doğuş itibariyle Floransa zadegânınm en önünde bu
lunmaktadır ve, bütün bunlara ilâve olarak, kültür 
bakımından da İtalya’nın en başında gelmektedir, iş 
te bütün bu özellikleri b ir  araya toplıyabilmiş olan 
b ir insan, elbette ki gerçekten hükümdardır. Bunlar
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dan başka Cosimo, özel o larak  Eflâtun felsefesinde70 

klâsik ilkçağ düşünm e dünyasın ın  en  parlak  devrini 
görm üş olm akla, çevresinde bu lunan ları bu bilgi ile 
doldurm uş olm akla ve böylece hum anizm a içinde klâ
sik ilkçağın ik inci defa yeniden doğuşunu sağlam ış 
olm akla şöhret kazanm ıştır. Bu oluşun hikâyesi, bü
tün ay rın tıla rın a  v arın cay a  k ad a r bize an latılm ıştır80. 
H erşey, b ilg in  Johannes^ A rgyropulos’un dâvet edil
m esine ve son y ılla rın d a  Cbsimo’nun  şahsi gayretlerine 
bağlı b u lu n m u ştu r; o k a d a r  k i büyük M arsillio , 
P latonizm  bak ım ından  kendisin i Cosimo’n un  fikren 
oğlu sayabilm ekted ir. D aha P ie tro  Medici devrinde 
Ficino, kend in i b ir  okulun  bası o la rak  görüyordu. 
P ie tro ’nun  oğlu ve Cosimo’nun  to ru n u  olan, meşhur 
Lorenzo d a  A risto ’c u la rd an  (M eşşa iyûn) ayrılarak ona 
geçm iştir. En tan ın m ış  ö ğ renci arkadaşları olarak 
Bartolom m eo V alori, D oııato  A cciajuo li ve Pierfilippo 

P an d o lfin i’n in  a d la r ı geçmektedir. O  heyecanlı ö ğ re t

79 Eflâtun hakkında daha Önce bilinenler birbirleriyle 
bağlı bulunmayan kırıntı halinde bilgiler olsa gerektir. Ef
lâtun ile Aristo arasındaki tezat hakkında 1438 de Ferrara’- 
da Siena’lı Hugo ile KonsiFe gelmiş bulunan Grek’ler ara
sında garip bir tartışma oldu. Karş. Aeneas Sylvius, De 
Europa, Cap. 52 (Opera, p. 450).

80 Nic. Valori, Lorenzo magnifico’nm hayatında. — 
Karş. Vespas. Fior., p. 426. Argyropulos’m ilk koruyucuları, 
Acci&juoli’lerdi. Aynı eser, s. 192: Kardinal Bessarion ve bu
nun Eflâtun ile Aristo’yu mukayesesi; ayni eser, s. 223: Cu~ 
sanus’un Eflâtun’culuğu; ayni eser, s. 308: Catalonia’lı Narciso 
ve Argyropulos ile tartışmaları; ayni eser, s. 571: Eflâtun’un 
münferit diyalogları daha Lionardo Aretino tarafından ter
cüme edilmişti; ayni eser, s. 298: Neoplatonizmanm tesirinin 
başlaması.
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men, yazılarının birçok yerlerinde, Lorenzo’nun Ef
lâtun felsefesinin bütün derinliklerini araştırdığını ve 
kanaatini ifade ettiğini, Lorenzo olmasaydı iyi bir 
vatandaş ve hıristiyan olmanın çok güçleşeceğini söy
lemiştir. Lorenzo’nun etrafında toplanan bilginler 
muhitinde böyle yüksek bir idealist felsefe hâkimdi ve' 
bu çeşit toplulukların hepsinden bu özelliği ile ayırd 
ediliyordu. Pico della Mirandola gibi bir adam, an
cak böyle bir muhitte kendini mesut hissediyordu. Fa
kat bu hususta söylenebilecek şeylerin en güzeli, klâ
sik ilkçağ kültürü yanında İtalyan şiirinin burada 
kutsal bir sığmak bulmuş olması ve bu şiirin, Loren
zo’nun şahsiyetinden fışkıran ışıkların en kuvvetlisi 
bulunmasıdır. Bir devlet adamı olarak onun hakkın
da herkes istediği gibi hüküm versin (S. 116, 130); 
bir yabancı, mecbur kalmadıkça, Floransa’nm mu
kadderatında insan suçunun payı ile durum ve olay
ların payı arasındaki derece farkının ne olduğu hak
kında hüküm vermekten kaçınır. Fakat Lorenzo’nın 
fikir alanında tercihen orta halli olan kimseleri ko
ruduğu ileri sürülürse; Lionardo da Vinci ile bü
yük matematikçi Fra Luca Pacciolo’nun memleket dışı 
edilmelerinde ve Toseanella, Vespucci ve daha birçok
larının terfi edememelerinden onun suçlu bulunduğu 
iddia edilirse muhakkak ki büyük bir haksızlık ya
pılmış olur. Gerçekte o, üniversel deha sahibi b ir 
adam değildi. Fakat fikir faaliyetini korumuş ve teş
vik etmiş olan büyük adamlar içinde en geniş kül
türlü olanlardan biri id i; onda bu, belki de hepsinden 
daha fazla derecede, içinde duyduğu derin bir ihtiya
cın neticesi idi.



îç inde  yaşadığım ız asırda  da kültürün, hususiy
le klâsik ilkçağ kü ltü rünün  değeri kâfi derecede yük
sek  sesle belirtilm ektedir. F akat, XV. asır ile XVI. 
a s ır  başla rında  yaşam ış bu lunan  F loransa’lılar dere
cesinde b ir  tu tku  ile kendin i bu  işe  verm iş ve bunun 
h e r  şeyden evvel gelen b ir  ih tiyaç olduğunu ileri sü
ren  b ir  kim se h içb ir yerde görülm em ektedir. Bu hu 
susta, doğrudan  doğruya olm asa da, her tü rlü  şüpheyi 
giderecek m ahiyette  b irçok  deliller v a rd ır : E ğer tah 
sil m utlak surette  dünya haya tın ın  en asil serveti ola
rak  sayılm asaydı, ev k ızları çok kere okutulm azdı; 
P a lla  Strozzi’n in  yapm ış olduğu gibi, m enfâ, b ir  saa
det yeri haline getirilm ezdi; herşeyi m ubah  gören in 
san lar, P lin ius’un  tab ia t ta rih in i, F ilippo  Strozzi81’n in  
yaptığ ı g ibi, tenk id i b ir  su rette  ele alıp işlemek için 
ne kuvvet ve ne de heves bu lab ilirle rd i. B urada  bahis 
konusu olan şey, övm ek veya aşağılam ak değ ild ir; te r
sine olarak  b ir  devrin  zihn iyetin i enerjili özelliği iç in 
de tan ım ak ve an lam aktan  ib a re ttir .

İtalya’da  F loransa’dan  başka  daha  bazı şehirler 
vardiı ki b u ra la rın  ahalisi, m ünferit o larak  veya cem i
yetler halinde, bazen ellerindeki b ü tü n  vasıta ları kullan
m ak suretiyle hum anizm a için  çalışm akta ve mevcut 
b ilg inleri him aye etm ekte id iler. O devrin m uhabe
ra t  m ecm ualarında bu çeşit şahsi m ünasebetlerle 
sık  sık karşılaşm aktayız82. Tahsil görm üş tabakalar-

81 Varchi, Stor. F iorent., c ilt IV, sayfa 321. Son derece 
derin  b ir k a rak ter tasviri.

82 Rosmini’nin  yukarda  ad la rı geçen biyografilerinde (Vit- 
torino ve G uarino hakk ında) ve Shepherd, Poggio’nın H ayatı 
ad lı eserinde bu hususta b ir çok bilgi bulunsa gerektir.
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III. BÖLÜM. KLASİK KÜLTÜRÜN UYANIŞI 3^

daki hâkim zihniyet, hemen hemen istisnasız olarak* 
bu tarafa yöneltilmiş bulunuyordu.

Şimdi İtalyan hüküm darlarının saraylarında hu- 
manizmadan bahsetmenin sırası gelmiştir. Tiranlarla 
tıpkı bunlar gibi sırf kendi şahsiyetlerine ve kabiliyet
lerine dayanan filologlar taraşındaki iç benzerliğe bün
ye müşterekliğine evvelce (S. 12 , 196 vd.) işaret olun
muştu. Filologlar, açıktan açığa hüküm dar sarayların
da çalışmayı serbest şehirlere gitmeye tercih ediyor
lardı. H üküm darların  daha yüksek ücret vermeleri 
bu tercih için kâfi b ir sebep teşkil ediyordu. Aragon 
hanedanından Alfons’un bütün İtalya’ya hâkim ola
cakmış gibi göründüğü b ir sırada Aeneas Sylvius83; 
başka b ir  Siena’lıya şöyle yazıyordu: “E ğer onun 

I hakim iyeti altında İtalya barışa kavuşacaksa, bunu 
şehir idarelerine tercih ederim ; çünkü b ir kiralın cö
m ertliği iher tü rlü  kabiliyeti m ükâfatlandırır84. Tıp
kı vaktiyle hüm anistlerin övmeleri sayesinde hüküm
darla r hakkında a ş ın  derecede müsbet hükümlere varıl
dığı gibi, son zam anlarda da bu münasebetteki lâyık ol- 
m ıyan ta ra f üzerinde, yâni satın alınmış dalkavukluk 
üzerinde çok fazla durulm uştur. Mesele b ir bütün ola
rak  ele alınacak olursa, durum un daim a hüküm dar
la r lehine ağ ır basm akta olduğu görülecektir. Gerçek-

83 Epist. 39; Opera, p. 526, M ariano Sociano’ya.
84 B unların yanında hüküm darların  himayelerinin 

önemsizliği ve bâzı hüküm darların  şöhrete kayıtsız kaldıkları, 
hususundaki şikâyetler, bizi aldatm am alıdır. Meselâ daha 
XV. asırda Bapt. M antuan., Eklog. V, bu kabildendir. —  
H erkesi tatm in etm ek m ümkün değildi.
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ten hükümdarlar, zam an la rın ın  ve m em leketlerin in  kül
türünde —  n e  k a d a r  tek  ta ra f lı  o lu rsa  o lsun —  en önde 
yer alm ak  zo ru n d a  b u lu n d u k la rın a  in an m ak tad ırla r. 
Bilhassa p a p a la rd a n  b a z ıla r ın ın 85 yen i d ev ir k ü ltü rü 
nün d o ğ u rd u ğ u  so n u ç la r k a rş ıs ın d a  gösterd ik leri ce
saret, is te r  istem ez in sa n ı m ütehassis  e tm ek ted ir. 
V. N icolaus, k ilisen in  geleceği h ak k ın d a  h iç b ir  endişe 
d u y m am ak ta  id i. Ç ünkü b in le rce  b ilg in  in san  k ilise
yi destek liyo rdu , II. P iu s ’u n  ilim  iç in  y ap tığ ı feda
k â rlık la r  N ico laus’a  n ispe tle  çok  a z d ı; sa ra y ın a  uğ
ra y a n  şa ir le r  say ıca  h iç  d e  k a lab a lık  değildi; fakat, 
d o ğ ru d a n  d o ğ ru y a  ken d is i, V. Nicolaus’dan daha fileri 
derecede b ilg in le r cu m h u riy e tin in  şahsen başı idi 
ve tam  b ir  em niyetle  bu  şöhreti taşıyordu, t ik  defa 
o la rak  II . P a u l’d ır  k i sekreterlerinin humanizmasma 
k a rş ı ko rku  v e  itım azsız lık  duymaya başlamıştır. 
B u nun  a rd a la r ın d a n  üçü , y an i S ix tus, înnozcent ve 
A lexand r ise  ith a fiy e le r k ab u l ediyorlar ve hakların
d a  istend iğ i k a d a r  ş iir le r  yazılmasına müsaade edi
y o rla rd ı. H a ttâ  b ü y ü k  b i r  ih tim alle  hexameter ile ya
zılm ış b i r  B o rg ia  d estan ı (Borgiade) bile vücuda ge
tir ilm iş ti86. F ak a t b u  p ap a la r, başka işlerle o kadar

85 Papaların XV. asır so n la rın a  k a d a r  ilm i him aye e t
meleri hakkında, kısa olsun diye b u rad a  şu eseri sağlık  ve
receğiz: Papencordt, Geschirhte d e r S ta d t Rom, son kısım 
ları.

86 LiL Greg. Gyraldus, de poetis nostri tem poris (za
manımız şairleri hakkında), S p h aen ılu s  de C am erino m üna
sebetiyle. Adam eserini zamanında tam am layam adı ve tam 
kırk yıl sonra hâlâ rahlesinde idi. —  IV . Sixtus’un öde
diği çok aşağı ücretler hakkında h ak : P ie ro  Valer., De infe- 
lic . lit., Theodorus Gaza'dan bahs ederken. —  H üm anistlerin ,
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meşgul bulunuyorlar ve iktidarlarına başka destek
ler aram akla o kadar zihinlerini yoruyorlardı ki, şair 
filologlarla fazla temas etmeye pek fırsat bulamıyorlar
dı. II. Julius kendini övdürmek için şairler buluyor
du. Çünkü bizzat kendisi, ş iir için önemli b ir konu teş
kil ediyordu (S. 173). Fakat bu papanın şairlerle fazla 
meşgul olmadığı anlaşılm aktadır. Ondan sonra papa
lığa X. Leo geçti. Bu, tıpkı “ Romulus’tan sonra Nu- 
m a’nın geçmesi” gibi (birolaydı; başka b ir  deyimle, 
b ir  evvelki papanın  silâh gürültülerinden sonra, ken
dini tam am iyle sanata verm iş yeni b ir papa ümit edi
liyordu. Zarif Lâtince nesirden ve ahenkli mısralardan 
zevk almak, Leo’nun hayat program ına dahildi. Şüp
hesiz ki onun m esenliğini, Lâtince yazan şairlerin 
sayısız mersiye, kaside, hicviye ve mevizeler vücuda 
getirm eleri im kânını yaratm ıştır. Bunlarda, Jovi- 
us’un biyografisinde baştan başa görüldüğü gibi, par
lak ve neşeli Leo devri zihniyeti canlı b ir  şekilde 
aksetm ektedir87. Belki de bütün Avrupa tarihinde 
hiçb ir hüküm dar yoktur ki kendisine, zamanında tas
vir edilmeye değer olayların  azlığına nisbetle bu pa
p a  k ad ar çok saygı gösterilm iş olsun. Şairler, esas 
itibarile  öğleyin, müzisyenler parçalarını bitirdikleri 
zaman, papanın  yanm a girebilirlerdi88. Fakat bunlar

Leo’dan önceki papalar zam anında bile b ile kardinallıktan 
uzak kalm aları hakkında bak : Lor. G rana’nm  K ardinal Egidio 
için söylediği cenaze hitabesi, Anecd. litt. IV, p. 307.

87 En iyisini, “Deliciae poetarum  italorum ” da ve 
Roscoe’nin  X. Leo adlı eserinin m uhtelif baskıların
daki ilâvelerde bulm ak m üm kündür.

88 Paul. Joıv. Elogia, Guido Posthum us’dan bahs edilir
ken.

k
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arasında en değerlilerinden birisi89, şairlerin, bahçede 
gezinirken veya saraydaki hususi odalarına çekildiği * 
zaman papanızı yanm a shkuîmaya çalıştıklarını vej 
onu buralarda ele geçirmeye muvaffak olamıyanlann 
fi'gaımâme şeklinde ve bütün Olympus sakinleri
n i ih tiva eden b ir  mektupla ondan para  dilen
diklerini bize anlatm aktadır90. P aray ı b ir  yerde yı
ğılı olarak görmeye taham m ül edemiyen ve mütema
diyen neşeli yüzler görmek istiyen Leo, öyle b ir tarz
da bağışlarda bulunm uştur ki, öldükten kısa b ir za
m an sonra bunların  batırası efsaneleşm iştir91, Leo’- 
nun üniversiteyi (Sapienza) düzene koym asından yu
karıda (S. 288) bahsetm iştik. Leo’nun humanizm a 
üzerindeki tesirin i küçümsememek için bu ara
da yapılan birçok oyunlara itib a r etmemek ge
rekir. Bizzat papa tara fından  hum anizm aya kar
şı bazen gösterilen ve dikkate değer mahiyette* 
görünen istihzaya (S. 223) aldanm am ak icabeder. 
Verilecek hüküm , “ teşvik”  alanına dahil bulunan ve 
bütün halinde .ölçülmesi pek m üm kün olmıyan, fakat 
ince araştırm alarla  bazı m ünferit hallerde gerçekten is
pat edilebilen büyük fik rî im kânlara  dayanm alıdır. Aşa-

89 P ierio  V aleriano, “Sim ia” sın da.

90 B ak: Joh. A urelius M utius’un Elogie: Delicia poet. ital. 
poet. ital.

91 Leo’nun gelişi güzel elini dald ırd ığ ı erguvan renkli ve 
içinde irili u fak lı a ltın la r bulunan kadife kese hakkındaki ta 
nınm ış hikâye. G iraldi, H ecatom m ithi VI, Nov. 8 de anlatılm ak
tad ır. D iğer yandan Leo’nm  sofrasında L âtince tu luatçılar, biraz, 
kusurlu  beyitler söyledikleri takdirde, kam çı ile kırbaçlam r- 
lard ı. L il. Greg. Gyraldus, De poetis nostri tem pori.



ğı yukarı 1520 tarihinden beri Italyan hümanistlerinin 
Avrupa üzerine yaptıkları tesirljer, eninde sojnunda 
Leo tarafından yapılan tahrik ve teşviklere dönüp da
yanır. Leo, yeni elde edilen Tacitus’u92 basmak im
tiyazını verirken: büyük müellifler hayatın düstüru, 
felâket zamanlarında bir tesellidirler; bilginlere yar
dım etmeği ve değerli kitapları ele geçirmeği kendim 
için öteden beri yüksek bir amaç olarak görmüşüm- 
dür; şimdi de bu kitabın yayılmasına yardım etmek
le insan soyunun menfaatine hizmet edebildiğim için 
Tanrı’ya şükretmekteyim! diyebilen papa idi.

1527 de Roma’nm tahribi sanatkârları nasıl da
ğıttı ise, aynı .şekilde edebiyatçıları da öteye beri
ye savurmuş ve müteveffa büyük hâminin şöhretini 
İtalya’nın en ücrâ köşelerine kadar yaymıştı,

XV. asrın cismani hükümdarları arasında Ara- 
gon hanedanından Napoli Kıralı Büyük Alfons (S. 
50), klâısük ilkçağ kültürüne son derece (heyecanlı bir 
bağlılık göstermiştir, öy le  görünüyor ki kınal bun
da tamamiyle samimi idi. İtalya’ya ayak bastığı gün
den beri klâsik çağ dünyası, anıt Ve yazıları ile onun 
üzerinde o kadar müthiş b ir tesir yapıyordu ki, bü
tün varlığı ile kendini ona kaptırmak zorunda kalı
yordu. Kendini tamamiyle yeni memleketine vakfe
debilmek için dik başlı Aragon’u, bütün tâli eyalet
leriyle birlikte, hayret edilecek şekilde kolayca kar
deşine bırakıveriyordu. Kısmen birbiri arkasından ve 
kısmen b ir arada olmak üzere Trabzonlu Georg’u, 
genç Ghrysoloras’ı, Lorenzo Vdlla’yı, Bartolommeo Fa-
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92 Roscoe, Leone X., ed. Bossi, IV, 181.
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zio ve Antonio Panorm ita’y ı hizmetinde93 bulundur
muştur. Son iki zat, onun tarih  yazıcıları olmuşlar
dır. Antonio Panormita, kirala ve saraymdakilere her 
gün Livius’u anlatmak, sefer sıralarında da karargâh
ta  yine ayni işi yapmakla görevli idi. Bütün bu in
sanlar, kirala yılda 20000 altın Guldenden daha faz
la b ir  paraya mal oluyordu. Fazio’ya senelik 500 Du
kat ücretten başka “H istoria  A lphonsi99 yi bitirdiği 
zaman ayrıca 1500 altın Gulden bağışladı ve kediye* 
yi verirken şu sözleri söyledi: “Bu, emeklerinizi öde
mek için yapılmıyor, çünkü eserinizi ödemeye imkân 
yoktur; size en iyi şehirlerim den b irin i bağışlasam 
yine de ödenemez. Fakat zamanla sizi memnun etme
ye çalışacağım” . Giannozzo M anetti’yi çok cömertçe 
şartlarla kendisine sekreter alınca şöyle diyordu: “ Son 
lokmamı sizinle paylaşm ak isterim ” . Prens Ferrante’- 
nin düğününü tebrik  etmek üzere Floransa elçisi ola
rak  gelen Giannozzo, huzura kabul olununca kiralın 
üzerinde öyle b ir in tibâ b ırak tı ki “ mâdenden b ir 
heykel gibi” hiç k ıpırdam adan tah tı üstünde oturu
yor ve yüzüne konan sinekleri kovmaya bile davran
mıyordu. Anlaşıldığına göre k iralın  en çok sevdiği 
yer Napoli’deki saray kitaplığı olmuştur. B urada de
nize karşı bilhassa güzel m anzaralı b ir  pencerede otu
ru r  ve meselâ Teslis üzerinde yapılan İlmî tartışm a
ları dinlerdi. Çünkü o, aynı zam anda çok dindarda 
ve Livius ile Seneca’dan başka, hemen hemen tama-

93 Vespas. Fior., p. 68 ve sonrası. Alfons’m  Yunanca- 
dan yaptırdığı tercüm eler, p. 93. —  Vita Jan. M anetti: Mu
ra t. XX, Col. 541, s. 550, vd., 595. —  Panorm ita: Dicta et 
faeta Alphonsi, Aeneas Sylvius’un n o tlan  ile birlikte.
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miyle ezbere bildiği Tevrat ve İncili de okuttururdu. 
Padua’da sözde Livius’un kemikleri diye muhafaza 
edilen (S. 208) bakiyelere beslediği duyguyu tam 
mânasiyle anlamak ne m üm kün? İsrarlı ricaları üze
rine Venedikliler kendisine bunlardan b ir kol kemiği 
verdikleri ve bunu Napoli de törenle kabul ettiği za
man, kalbinde hıristiyanlık ve müşriklik duyguları 
ne kadar garib b ir  şekilde b irb irine karışm ış olma
lıd ır. Abruzzi bölgesine yapılan b ir  sefer sırasında 
k irala  Ovid’in doğum yeri olan Sulmona uzaktan gös
terildi. Alfons şehri selâmladı ve koruyucusu olan 
cfne şükı^anlfin}u spndu. Anlaşıldığına göre*, istik 
baldeki şöhreti94 hakkında büyük şairin  kehanetini 
gerçekleştirmekten hoşlanıyordu. B ir defa da, en so
nunda kesin olarak fethettiği Napoli’ye m eşhur girişi 
(1443) sırasında şahsen klâsik ilkçağ tarzında hare

k e t etmeyi tercih etti. P azar m eydanına (Mercato) 
yakın b ir  yerde şehrin surlarında 40 endaze (1 enda- 
z e = 7 5  cm .) genişliğinde b ir  gedik açıldı. K ıral, al
t ın  yaldızlı b ir  a raba  içinde muzaffer b ir  Roma ko
m utanı gibi bu gedikten şehire girdıi95. Bu olayın 
hatırası Castello Nuovo’da dikilen m erm erden m uh
teşem b ir  zafer an ıtı ile ebedileştirildi. Napoli Kıral- 
lığm daki ardaları (S. 50 ), Büyük Alfonso’nun klâsik 
kültüre duyduğu bu heyecanından ve daha başka me
riyetlerinden  hemefl hemen hiç birşey tevarüs etme
m işlerdir.

U rbino 'Dukası Federigo, bilgi bakım ından Al-

94 Ovid. Amores I I I , 15, beyit 11. —  Jovian. Pontan., 
•de principe.

95 Giorşn. napolet.: M urat. XXI, Col. 1127.
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fonso ile kıyas kabul etmiyecek derecede üstündü9®. 
Federigo, sarayında pek az kimse tutar, asla is- 
rafa kaçmaz ve her şeyde olduğu gibi klâsik ilkçağ 
kültürünü elde etmekte de plânlı olarak hareket 
ederdi. Yunanca’dan yapılan tercümelerin çoğu, en 
önemli tefsir ve buna benzer eserlerin oldukça büyük 
bir kısmı, Federigo ile Papa V. Nicolaus için hazır* 
lanmışlardır. Duka, bilginler için hayli para harcıyor
du, fakat bu paraları yerinde ve hizmetlerine muhtaç 
bulunduğu kimselere veriyordu. Urbino sarayında 
resmî olarak görevlendirilmiş şairler yoktu. Bu* 
rada en bilgin adam, dukanın kendisi idi. Bununla 
beraber klâsik ilkçağ bilgisi, dukanın kültürünün sa
dece (bir tarafını teŞİkdl ediyordu. Mükemmel b ir hü
kümdar, askerî komutan ve insan olarak ö devir ilmi* 
nin büyük b ir kısmına hakimdi ve bunda sırf pratik  
ihtiyaçları göz önünde bulundurmuştu. Bir teolog ola* 
rak meselâ Thomas ile Scotus’u birbiriyle karşılaştı* 
rabiliyor, ayni zamanda hem doğulu ve hem de batılr 
kilise babalarını tanıyordu (doğulu eski kilise baba* 
iareni Lâtince /tercümelerden tanıyordu). Felsefede, 
anlaşıldığına »göre, P latan’u tamamiyle çağdaşı Gosi- 
mo’ya bırakmıştı. Fakat Aristo’nun yalnız “A h lâ k” 
ve “P olitik” i değil, bunlardan başka “P h ysik” ve 
daha birçok başka yazılarını da, esaslı surette biliyor
du. Okuduğu diğer kitaplar arasında eskiçağ tarihçi
lerinin eserleri en başta geliyordu. Bu eserlerin hepsi 
de kitaplığında mevcut bulunuyordu. ”Kendisinin da*

96 Vespas. Fiorent., p. 3, 119 vd. —  Volle aver piena 
notizia d’ogni cosa, cosi sacra come gentile. —  Karş. Yu
karda sayfa 63.
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im a okuduğu ve başkalarına okutup dinlediği” kitap
lar, şairlerin  değil, işte bu tarihçilerin  eserleri idi.

Sforza’ların97 da hepsi az veya çok derecede b il
g in d irle r ve kendilerin i meşen olarak  gösterm işler
d ir  (S. 41, 55 vd.) k i bu hususta fırsa t düştükçe 
bahsetm iştik . D uka Francesco, çocuklarının yetiştiril
m esinde hüm anist kültürü , belki de sırf siyasî sebep
ler dolayısiyle, pek tab ii b irşey olarak telâkki ediyor
du. En kültürlü  bilginlerle eşit şa rtla r altında düşüp 
kalkabilm esi, genel o larak  dukan ın  lehinde b ir  husus 
d iy e  kabul o lunm uştur. D oğrudan  doğruya kendisi 
parlak  b ir  L âtince bilgini olan Lodovisco M oro ise, 
k lâsik  çağ  kü ltü rünü  çok aşan  fik ir faaliyetlerine de 
büyük  b ir  ilgi gösterm iştir (S . 5 7 ).

Küçük hük ü m d arla r d a  bu  gibi m eziyetlerle tem a
yüz etm eye uğ raşıyo rla rd ı. S aray la rındak i edebiyat
ç ıları s ırf  kend ilerin i övdürm ek iç in  beslemiş olduk
la rın ı kabu l etm ekle, o n la ra  k a rş ı b i r  haksızlık yapılm ış 
olur. F e rra ra  h ü k ü m d arı Borso gibi son derece k ib irli 
b ir  adam ın  bile, ölüm süzlüğü, B o rse is  ve b u n a  benzer 
m edhiyelerle hu lus çakm akta b irb irle riy le  yarışm ala
rın a  rağm en, a rtık  şa irlerden  beklem ediği görülm ek
ted ir. O nun hüküm darlık  duygusu o derecede geliş
m iş tir  ki, bunu  yapm aya m üsait o lm aktan kat .k a t 'ü s 
tü n  b i r  seviyeye erişm iş bu lunm aktad ır. A ncak, b il

97 D an te  ve P e tra rc a ’nın yan ında  Livius ve Fransız şö
valye rom an ları da son V isconti hüküm darın ı ayni derecede 
İlg ilend irm ek ted ir. Bu hüküm dar, kend isine  baş varan ve onu 
■“m eşhur e tm ek’' isteyen hüm anistlere , genel o larak birkaç 
gün sonra  yol verird i. K arş D ecem brio: M urat. XX, Col. 
1014.
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ginlerle düşüp kalkm a, klâsik ilkçağ’la ilgilenme ve 
zarif Lâtince ile m ektuplaşm a .ihtiyacı, o devrin hü- 
küm darlığ ı ile sık ıdan sıkıya bağlı bulunan şeylerdi. 
P ra tik  haya t bilgisi bakım ından yüksek b ir  seviyeye 
ulaşm ış bulunan D uka Alfonso (S. 69) gençliğinde
ki hastalıklı halin in  kendisini tek tara flı o larak el iş
lerinde şifa aram aya zorlad ığ ından  acı acı şikâyet 
e tm ek ted ir98! Aoa'ba bunu  dalha ziyade hüm anistleri 
kendinden  uzak tu tm ak  iç in  b ir  vesiyle o larak  m ı 
ileri sü rü y o rd u ?  Ç ağdaşları b ile  onun  ruhuna tam a- 
m'iyle nüfuz etm ekten âciz ediler.

R om agna’nm  en ufak  t i r a n la n  b ile  saray larında 
b ir  veya b irkaç  hüm anist b u lundu rm adan  yapam ıyor- 
la rd ı. Çok kere  b u n la rd a  aile  öğretm enliği ile sekre
terlik  görevleri b ir  şah ısta top lanm ak tad ır ve bu  şah ıs 
bazen sa ray ın  vekilharcı d a  o lm ak tad ır" . E n  yük
sek f ik r î işlerin  b ir  ölçeğe bağ lı bu lunm adığ ı keyfi
yeti u n u tu la rak  bu  sa ray la rın , iç lerinde hüküm  süren  
şa rtla r ın  önem sizliği yüzünden, um um iyetle küçüm sen
m esinde b iraz  acele edilm ektedir.

H er ne o lu rsa  olsun R im in i sa ray ı, küstah  b ir

98 P au l. Jov. V ita  A lfcnsi ducis.
99 P esaro  h ü k ü m d arı G iovanni Sforza (A lessandro 'nm  

oğlu, bak  sayfa 40) ’n ın  saray ında  b u lu n an  ve sonunda bu  
hüküm dar ta ra fın d an  ö ldü rü lm ek le  m ükâfa tland ırılan  Col- 
lenuccio  h a k k ın d a  b ak  sayfa  196, no t 15. —  Forli’de Orde- 
la ffo  h enadanm dan  son h ü k ü m d ar zam anında bu m evkii 
C ordrus U rceus işgal ediyordu. —  k ü ltü rlü  t ira n ’la r  a rasın 
da, 1488 de  zevcesi ta ra fın d an  ö ldü rü lm üş olan Faenza hü
küm darı G aleatto  M anfredd i’yi de saym ak gerekir. A yni şe* 
k ilde , Bologna’da hüküm  süren  B entivogli’le r i de z ik r etm ek 
icabeder.
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pagan ve Condottiere olan Sigismondo M alatesta za
m anında garip  birtakım  olaylara ve hayat tarzına sah
ne olmuş bulunsa gerektir. Sigismondo Malatesta, 
çevresinde b irçok  filolog bulunduruyor, bunlardan 
bazıların ı meselâ b ir  çiftlik verm ek suretiyle bol 
bol tatm in  ̂ ediyor, bazılarına ise subay olarak hiç de
ğilse haya tla rın ı kazanm ak im kânını sağlıyordu100, 
*‘a r x  S ism u n d e a 99 diye an ılan  şatosunda bu bilgin in 
san lar “ re x ” (k ıra l) ad ın ı verdikleri efendilerinin 
•huzurunda çok kere  gayet 'hararetli geçen tartışm aların ı 
y ap a rla rd ı. Lâtince o larak  yazdıkları şiirlerinde ta 
b iî o larak  onu övm ekte ve güzel îso tta  ile sevişmeleri
n i terennüm  etm ekte id iler. R im ini’deki San Frances
co kilisesinin  yeniden  yapılan  m eşhur b inası, aslında 
o kad ın ın  şerefine ve onun m ezar an ıtı o larak, “D ivaö  
Iso tta e  S a c r u m ”, m eydana getirilm iştir. Filologlar 
öldükleri zam an, bu  m eşhur k ilisenin  h e r iki dış du
v a rın d a  açılm ış hücreleri süsliyen lâh id ierin  içine ve
y a  a ltla rın a  konu lu rlard ı. Ü zerlerindeki yazıtta  deni
lird i k i a d ı  geçen fa lancı, Panıdulfus’un oğlu Siigis- 
m undus’un  hüküm darlık  devrinde b u ray a  defnedilm iş- 
t i r 101. S igism ondo gibi b ir  can av ar için  kü ltü rün  ve

100 A necdo ta  lite ra r . I I , p. 305 ve sonrası, 405. P arm a’lı 
B asinius, P o rcellio  ve Tom m aso Seneca ile alay  e tm ek ted ir; 
on lar, aç  p a raz itle r o larak  asker ro lünü  oynam ak zorundadır
la r ;  h a lb u k i kend isin in  b ir ç iftliğ i ve b ir villası vardır. 
(1460 ta r ih in e  d oğ ru ; çok d ikka te  değer olan bu vesikadan 
an laşıld ığ ına  göre P o rce llio  ve Tom m aso Seneca gibi Yunan- 
ca’nm  ihya  edilm esine engel o lm ak isteyen hüm anistler hâlâ  
m evcut b u lu n m a k tad ırla r) .

101 Bu m ezarlar h ak k ın d a  d aha  fazla bilgi için b ak ; 
K eyssîer, N eueste  R eisen, sayfa  924.
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bilgin insanlarla düşiip kalkmanın b ir ihtiyaç oldu
ğuna inanm ak, Ibuıgün o kadar kolay (bir iş (değildir. 
Bununla beraber onu afaroz eden, silâh kuvvetiyle 
başını ezen ve temsili olarak yakan —  adam ın kendisini 
yakamaymca tasvirini yakm şk; kilisece bu fiil ile adam 
manen yakılmış sayılır — 'adam, yani Papa II. Pius, 
şöyle diyor: “Sigismondo tarih i biliyor ve felsefede 
geniş bilgiye sahip bulunuyordu; ele aldığı her işte 
büyük b ir ehliyet gösteriyordu” 102.

Gerek cum huriyetler, gerekse hüküm darlar ve pa
palar, iki sebeple hüm anistlerin hizm etlerine muhtaç 
oldukları kanaatinde id iler: m ektuplar kaleme ald ır
mak ve çeşitli törenler vesilesiyle söylevler verdirmek.

Sekreterin sadece üslup bakım ından iyi b ir Lâ- 
tincecd olması kâfi değ ild ir; tersine olarak, b ir  sekj 
re ter için lüzumlu olan kü ltü r ve kabiliyetin ancak 
hüm anistlerde bulunabileceğine inanılm aktadır. Böy
lece XV. asırda len büyük ilim  adam ların ın  çoğu, ö- 
m ürlerinin önemli b ir  kısm ını devlete bu yolda hiz
met etmeye harcam ışlard ır. Bu hususta b ir  insanın 
memleketine ve soyuna bakılm am aktadır. 1429 -1465 
tarih leri arasında F loransa’da hizm et gören1 dört bü

102 P ii II. Comment. L. H , p. 92. B uradaki “historiae”  
tâbiri, klâsik ilkçağla ilgili bulunan şeylerin tüm ü anlam m adır.

1 Fabroni, Cosmus, A dnot 117. —  Vespas. Fior., birçok 
yerlerinde. —  Floransa’lılann  kendi sekreterlerinden istedik
leri şa rtla r hakkında önemli bilgi için bak : Aeneas Sylvius, De 
Europa, cap. 54 (O pera p. 454).
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yük sekreterden üçü, tâbi b ir şehir olarak idare edilen 
Arezzto-lu idiler. iBunlar Lionardo (B runi), Carlo (Mar- 
zuppini) ve Benedetto Accolti idiler. Poggio, aynı 
surette Floransa’ya bağlı b ir bölge olan Terra Nuo- 
va’lı idi. Gerçekten de çoktan beri en yüksek şehir 
m akam larının birçoğu, prensip olarak yabancılara 
verilm işti. Lionardo, Poggio ve Giannozzo Manetti, 
zaman zaman papaların da özel sekreterliklerini yap
m ışlardı; Carlo Aretino da bu hizmetin kendisine ve
rilmesini istiyordu — Blondus de Forli ve, her şeye 
rağm en sonunda, Lorenzo Valla (da aynı mevkie yük
selmişlerdi. V. Nicolaus ve II. P ius2 devirlerinden be
ri papalık sarayı günden güne en önemli şahsiyetleri 
kançlaryasına çekm işti; hattâ  XV. asrın  edebiyatla 
başı hoş olmıyan, papaları zam anlarında da bu hu
susta geri kalınm am ıştı. P la tina’n ın  P apalar T arih i’- 
nde tasvir olunan şekli ile II. Paulus’un hayatı, eğ
lenceli b ir  intikam  sahnesinden başka b ir şey değil
dir. B urada hüm anist, kançlaryasına, “ şair ve hatip
lerden teşekkül edip papalıktan aldıkları ışık kadar 
ona parlaklık  sağlıyan” bu öemiyete nasıl muamele 
edilmesi gerektiğini bilem iyen yegâne papadan öç 
alm aktadır. Meselâ A d vo c a ti consistoriales (yüksek 
ruhan i m akam  avukatları) lerin  hüm anistlerle aynı de
receyi alm aya, h a ttâ  üstün b ir  mevki kazanm aya kal
k ışm aları gibi derece ve pâyede tekaddüm  kavgaları 
çık tığ ı zam an bu m ağrur insanların nasıl hiddete gel

2 K arş. sayfa 201 ve Papencordit, Geshichte der Stadt 
Rom, safa 512, P ins’ıın kurm uş olduğu tethişçiler teşkilâtı 
hakkında.
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d ik le rin i gö rm ek  gayet eğlenceli b i r  m an z a ra d ır3. B ir 
ham lede, S e c r e ta  c o e le s tia  (sem avî s ır la r)  y ı b ilen  In - 
c ilci H av a ri Jo h an n es’e, M ucius Scaevola’n m  asıl k ı
ra ! y e r in e  tu ttu ğ u  P o rse n n a ’n m  k â tib in e . A ugustus’- 
u n  özel sek re te rliğ in i y ap a n  M aecenas’a, A lm anya’da 
k an z le r a d ın ı ta ş ıy a n  b aş  p iskoposlara  ve ilah ., d a
v a la r ın ın  delili o lm ak  üzere  b a ş  vurulmaktadır4. “ Pa
p a lık  sek re te rle ri d ü n y a n ın  en önem li işlerini ellerin
d e  b u lu n d u rm a k ta d ır la r . Z ira  katolik d in i ile ilgili iş
le rd e , d insiz lik le  m ücadelede , barışın kurulmasında, en 
b ü y ü k  h ü k ü m d a rla r  a ra s ın d a  aracılık etmekte yazan ve 
söz sah ib i o lan  yaln ız  o n la r  değil midir? Bütün hıris- 
(tiyanlık h a k k ın d a  istatistiklere dayanarak raporlar tan
zim  ed e n  y in e  o n la r  değil midir? Papalardan çıkan 
h erşey  k a rş ıs ın d a  k ıra lla r ı , prensleri ve milletleri hay
r a n  b ıra k a n  o n la rd ır . P a p a  elçileri için tâlimat ve e- 
m irle r  yazan  y in e  o n la rd ır . F a k a t kendileri yalnız pa
p a la rd a n  em ir a l ır la r  ve gece gündüz her saatte papa
la r ın  y a n ı b a ş ın d a  b u lu n u r la r” . Bununla beraber an
cak  X . L eo’n u n  sek re te rle ri olan ik i edip, Pietro Bem- 
bo ile Jacopo  Sadoleto , şöhretin en yüksek noktasına 
u laşab ilm iş le rd ir.

H e r  k a n ç la ry a d a  güzel ve zarif Lâtince yazılama-

3 A necdo ta  lit. I ,  p . 119 vd. Jacobus Volateranus’un 
se k re te rle r  a d ın a  y ap tığ ı m üdafaanâm e, h iç  şüphesiz,  ̂ IV. 
S ix tu s zam an ındad ır. —  Y üksek  ru h a n î m akam  avukatları
n ın  h üm an ist o lm ak  id d ia la rı, k en d ile rin in  söz söylem ek sana
l a  d a y a n m a k ta d ır ; t ıp k ı S ek re te rle rin  kinin;, k en d i yaz
m ak  san a tın a  dayand ığ ı gibi.

I  I I I . F rie d ric h  zam an ında  im p ara to rlu k  kançlaryasınm  
içyüzünü en  iyi tan ıyan  A eneas Sylvius id i;  karş. E pp. 23 ve 
105: O pera , p . 516 ve 607.



maktadır. Son derece bozuk bir Lâtince ile kaleme alı
nan can sıkıcı b ir resmî üslup mevcuttur ve çoğun
luk böyle b ir üslup taraftarlarm dandır. Çok dikkate lâ- 
yiktir ki Corio’nun bize bildirdiği Milano vesikaları a- 
rasm da böyle bozuk Lâtince ile yazılmış olanların 
yanında çok mükemmel üsluplu birkaç mektup göze 
çarpm aktadır. Bu mektuplar hüküm dar hanedanına 
mensup şahıslar tarafından kaleme alınmıştır ve hem 
de en tehlikeli zam anlarda yazılmış olmaları lâzım- 

.gelir5 ve tertemiz b ir Lâtincenin örneklerini ver
m ektedirler. H angi şartlar altında olursa olsun ku
sursuz üslubu m uhafaza etmek, iyi hayat tarzının em
rettiği b ir kural, alışkanlığın doğurduğu b ir sonuç o- 
larak  görünm ektedir.

O zam anlarda Cicero, Plinius ve daha başka ilk— 
. çağ klâsik yazarlarından kalm a mektup koleksiyon
larının ne k ad ar büyük b ir  gayretle etüd edilmekte ol
duğu kolayca tasavvur olunabilir. D aha XV. asırda, Lâ
tince m ektup yazmak için birçok kurallar ve örnek 
şekiller kaleme alınarak  yayınlanm ıştır. Bu yazılar, 
gram er ve sözlük alanlarında vücuda getirilen büyük 
eserler cümlesinden olup kitaplıklarda sayıları ve ha
cim leriyle bugün dahi hayretler uyandırm aktadır. 
Fakat bu gibi yardım cı araçlarla ehil olmıyan kim 
selerin Lâtince m ektup yazmak teşebbüsleri çoğaldığı

5 Corio, S toria d i M ilano, fol. 449, Isabella d’Aragon’un, 
babası N apoli k iralına  m ektubu; fol. 451 ve 464 te  Moro’nm  
V III. Charles’a  ik i m ektubu. —  L ettere p ittorîche III , 
86 daki küçük hikâye bunlarla  karşılaştırılm alıdır (Sebast. de l 
Piom bo’dan A retino’y a ) ; burada VII. Clement’in, Roma’nm  
tahrib i sırasında kalede bilginlerini seferber ederek V. karl’la  
nasıl b ir m ektup yazdırdığı anlatılm aktadır.

III. BÖLÜM. KLÂSİK KÜLTÜRÜN UYANIŞI
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nisbette, gerçekten yüksek kabiliyetli insanlar kendi
lerini toparlam ışlar ve bu alanda en mükemmel eserler 
vermişlerdir. Poliziano’nun ve XVI. yüzyıl başların
da Pietro Bembo’nun mektupları, yalnız Lâtince üs
lup bakımından değil, fakat aynı zamanda bizzat 
mektup yazma sanatının ulaşılması mümkün olan en 
yüksek mertebesinde şaheserlerdir.

Bu tarzın yanında XVI. yüzyıl ile beraber klâsik 
b ir  İtalyanca mektup üslubu da kendini göstermeye 
başlam ışdır ki bunda da yine Bembo en başta gelmekte 
dir. Bu, tamamiyle m odern, Lâtinceden kasdî olarak 
uzak tutulm uş b ir yazış tarzı olmakla beraber, fikir 
ve ruh  bakım ından yine de baştan başa klâsik ilk ça
ğın tesiri altında bulunm aktadır. Aynı mektupların 
b ir  kısmı m ahrem  olarak yazılmakla beraber çoğu, 
ileride yayınlanm ak ihtim ali göz önünde tutularak ve 
belki de hepsi başkalarına gösterilmeye lâyık olmak 
düşüncesiyle zarif b ir  tarzda kaleme alınm ıştır. 1530 
tarih inden sonra basılm ış m ektup m ecm uaları çıkmaya 
başlam ıştır. Bunların b ir kısmı ayrı ayrı kimseler ta 
rafından ve h içb ir sıra  gözetilmeksizin arka  arkaya sı
ralanm ış m ektuplardan, b ir  kısm ı da  ayrı ayrı yazarla
rın  b ir araya toplanm ış m ektuplarından teşekkül e t
m ektedir. A ynı P ietro  Bembo, Lâtincede olduğu kadar 
İtalyanca m ektup yazm a sanatında da şöhret kazan
m ış tır^ .

Fakat, dinlem enin en yüksek hayat zevklerinden

5a A retino’nın m ektup m ecm uaları hakkında karş. yu
k a rd a  sayfa 233 ve not. L âtince m ektup m ecmuaları, daha 
XV. yüzyılda basılm ıştı.
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biri sayıldığı, bütün milletin muhayyilesinde Roma 
senatosu ve buradaki büyük hatiplerin hatıraları son. 
dereoe canlı olarak yaşadığı b ir devirde,, hatipler6, 
mektup yazıcılarından çok daha parlak bir yer tu t
m aktadırlar. H itabe^  ortaçağda b ir  sıjğıfrak olprak 
barnıdığı kilisenin teşrini silkip atıyor, yükselmiş b ir 
varlığın zaruri b ir unsuru ve süsü haline geliyor, için
de yaşadığımız devirde müziğe tahsis olunan tören 
saatlerinin birçoğu, o vakitler Lâtince veya İtalyanca, 
nutuklarla doldurulmaktaydı. H er okuyucumuz bu 
nutuklar hakkında istediği gibi düşünebilir.

H atibin İçtimaî mevkii ne olursa olsun, bunun 
hiçbir önemi yoktu. A ranan tek vasıf, son derece 
kültürlü b ir  hüm anist olarak yetişmiş olan yüksek 
b ir kabiliyetten ibaretti. F erra ra  Dukası Borso’nm  sa
rayında saray hekimi Jeronim o da Castello, hem İm 
parator III . F riedridh’e ve hem ide Papa II. Pius’a 
hoş geldiniz hitabesinde bulunm ak zorunda bırakıl
m ıştır7. R uhbanla ilgisi olmıyan evli kimseler, her tö
ren veya m atem  gününde, hattâ  aziz bayram larında ki
lise m inberlerine çıkarlardı. Henüz papas olarak takdis 
edilmemiş bulunan Aeneas Sylvius’un, İtalya dışı 
memleketlerden gelerek aziz Abrosius bayram ında 
kilisede kürsüye çıkm asına Milâno başpiskoposunun 
m üsaade etmesi, Basel Konsiline iştirâk eden üyeler 
için yepyeni birşeydi. H azır bulunanlar, teologların

6 Karş. Phiîelphus, SabeUicus, Beroaldus vesairenin 
“Opera” (eserler külliyatı) larındaki m ektupları ve ayni şekilde^ 
Jan. M enetti, Aeneas Sylvius ve ilaah.. nin yazılan ve biyog
rafileri.

7 Diario Ferrarese: M urat. XXIV, Col. 198, 205.
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bütün m ırıldanm alarına rağm en buna katlandılar ve 
büyük b ir  istekle hatib i dinlediler8.

ö n ce  hatip lere kitle Önünde söz söylemek fırsa tı
n ı veren en önemli ve sık sık tekrarlanan  vesileleri 
kısaca gözden geçirelim .

H erşeyden evvel, b ir  devletten öteki devlete gön
derilen elçilere hatip  unvanı verilmesi b ir  m âna ifade 
etm ektedir. Gizli m üzakerelerden başka bu elçiler m u
hakkak surette  b ir  nevi (geçit resm î yapm ak, 
k itle  önünde ve m üm kün olduğu k ad a r deb
debeli şa rtla r  a ltında  b ir  nu tuk  söylemek ’ zo
ru n d a  id ile r9. Çok kere  kalabalık  olan elçilik 
heyetinden, kaide o larak  yalnız b ir  şahıs, m üsaade 
ile, hüküm dar önünde söz söy lerd i; F aka t p ap a  II . 
P iu s ’un, h u zu ru n d a  b ir  çeşit im tihandan  geçmiş ol
m ak isteği gösteren b irçok  şah ısların  uzun  nu tuk
la rın ı a rk a  a rk ay a  dinlem ek zo runda kald ığ ı d a  gö
rü lm ü ştü r10. B undan başka h itab e t kudre tleri olan b il

9 P ii  II . Com m ent. L. I , j ) .  10.
9 N u tkunu  güzelce söyliyebilen b ah tiy ar b ir  ha tib in  

başarısı büyük  ta k d ir  kazan ıy o rd u ; b u n a  m ukab il yüksek 
şahsiyetlerden teşekkü l eden büyük  m eclis önünde şaşıran  
ve durak layan  h a tip  de, o n isb e tte  güç b ir  durum a düşerdi. 
Böyle b ir  ha le  u ğ rayan ların  b irçok  ö rnek leri P e tru s  C rinitus, 
de honesta d iscip lina  V, cap. 3. de top lanm ıştır. K arş. Vespas. 
F io r  p. 319. 340.

10 P ii  II . Com m ent, L. IV , p. 205. B un lara  ilâve o larak  
o n u  V iterbo’da bekliyen R om a’lıla r  d a  vard ı. S inguli p e r se 
verba  fecere, ne  a liu s a lio  m elio r v idere tu r, cum  essent elo- 
q u e n tia  ferm e pares (B elâğatta  eşit değerde o lduk larından , 
b ir i  d iğerinden  d aha  üstün  görünm esin  diye h e r b iri ayrı 
a y n  k o n u ştu ). —  G uicciard in i, yeni seçilen  P a p a  VI. Alex- 
a n d r  nezdine İta ly an  dev letlerin in  m üştereken  gönderm iş ol



gin hüküm darlar da bizzat İtalyanca veya Lâtince 
güzel söz söylemekten zevk duyarlardı. Sforza hane
dan ın ın  çocukları bu şekilde yetiştirilird i. Henüz pek 
genç olan Galeazzo M aria, 1455 de büyük Venedik 
M eclisinin önünde çok beliğ b ir nutuk söyledi11. 
M aria ’nm  kız kardeşi Ippolita, 1459 M antua Kongre
sinde  P ap a  II . P ius’u zarif b ir  söylev ile selâmla
d ı12. II . P iu s’un kendisi de, anlaşıldığına göre, bütün 
h ay a tı boyunca h itabetiy le papalığa yükselmesi için 
zem in hazırlam ıştır. Kilise devletinde en yüksek dip
lom at ve b ilg in  olm asına rağm en o, eğer hitabetinin 
şöh re ti ve sih iri olm asaydı, belki de papalığa seçilmez
d i. “Z ira  h içb ir  şey, onun h itabetindeki tum turak 
k a d a r  yüce değild i” 13. M uhakkak ki, b irçok kimseler, 
d ah a  seçim den önce, onu sırf bu  sebeple bile papalığa 
en  lây ık  adam  o larak  say ıyorlard ı.

H er çeşit açık top lan tıla rda  ve törenlerde hüküm-

d u k la rı e lç iler heyeti ad ına  Arezzo piskoposuna konuşm ak 
fırsa tı veril m ey iş in i, 1494 te  İta lya’n ın  başına gelecek olan 
fe lâke tin  c idd î sebep leri a rasında  saym aktad ır (I. cildin ba
ş ın d a ).

11 M arin  Sanudo  ta ra fın d an  b ild irilm iştir: M ura t 
X X II, col. 1160.

12 P ii  I I . Com m ent., L. I I , p. 107. K arş. p. 87. —  H üküm 
d a r  han ed an ın a  m ensup ve L âtince  söyliyebilen başka b ir 
kad ın  h a tip  de M adonna B attista  M ontefeltro  (evlendikten 
so n ra  M ala tes ta ) d ır. Bu bayan, Sigism und ve M a rtin e  h i
ta b  ederek  on ları se lâm lam ıştır. K arş. A rchiv. stor. IV, I, p. 
442, Nota.

13 D e expeditione in T u rcas: M urat. X X III. Col. 68. 
N ih il en im  P ii conbionantis m ajesta te  sublim us. —  P ius’un 
k en d i b a şa rıla rın ı tasv ir ederken  duyduqu ip tida î zevkten baş
k a  karş. C am panus, V ita P ii  I I :  M urat. I I I , II , passim.
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darlar nutuklarla karşılan ır, hem de bu nutuklar sa
atlerce sürerdi. Şüphesiz ki, ancak hüküm darın h ita
bet meraklısı olarak  tanınm ası veya böyle tanınm ak 
istemesi halinde14 ve elde ünlü b ir  hatip  bulunduğu 
takdirde. böyle yap ılırd ı. Bu hatip , ister b ir  saray  
edibi olsun, is te r b ir  üniversite profesörü, bir memur, 
hekim  veya ra h ip  olsun, hiçbir fa rk  gözetilmeksizin 
kürsdye ç ıkar ılındı,

Başka h e r siyasi vesileden de bu yolda büyük b ir  
istekle fay d a lan ılır ve h a tib in  şöhretine  göre, kültü
rü  seven herkes onu dinlem eye koşard ı. H er yıl yapı
lan  m em ur yenilem elerinde, h a ttâ  yeni piskoposlarm - 
işe 'başlam alarında b i r  h ü m an is tin  ikürüye çıkm ası m u
hakkak tı. Bu h a tip , bazen 15 !hexameter veya Sappho 
vezin lerinde bey itlerle  konuşu rdu . İşe başlıyan, 
bâzı yen i m em u rla r d a  kend i m esleklerinde, meselâ 
“ adale t h ak k ın d a”  b ir  n u tu k  söylem ek zorunda b ıra 
k ılır la rd ı. B una haz ırlık lı o lan lar, iş in  iç inden  yüzle
rin in  a k ı ile ç ık a rla rd ı. F lo ransa’da C ondottiere’- 
le r de, k im  ve yetişm e ta rz ı ne o lu rsa  olsun, m em le
kette  alışılm ış o lduğu veçhile h itab e t kü rsüsüne dâ-

14 B ir defasında V. Kari, Genova’da Lâtince oknuşan 
b ir  h a tib in  sözlerini tâ k ib  edemediği zaman, Giovius’un ku
lağ ı d ib inde  için i çek ti ve “ah, çocukken Lâtince öğrenmek 
hususunda gösterd iğ im  gevşeklik  üzerine, bunun cezasını çok 
acı b ir  şek ilde  çekeceksin  diye kehanette bulunan Öğret
m enim  H a d ria n  n e  k a d a r  h ak lı im iş !” dedi. Paul. Jov., Vita 
H a d ria n i VI.

15 Lil. G reg. G yraİdus, de  poetis nostri temp. Colle- 
nuccio ’dan  bahsederken . —  Evli olup ruhban sınıfına dahil 
b u lunm ayan  F ile lfo , Com a k a te d ra lın d a  piskopos Scarampi’- 
n in  işe  başlam a n u tk u n u  söylem iştir. (1460).



III. BÖLÜM . KJLASİK KÜ LTÜ RÜ N  UYANIŞI o o j

vet edilir ve, en bilgin devlet sekreterleri tarafından- 
komutanlık asasının takdimi sırasında, bütün halkın- 
önünde ona b ir nutuk çektirilirdi16. Anlaşıldığına göre 
hükümet üyelerinin mûtad olarak halka göründükleri 
Loggia de9 Lanzi, yani tören salonuna veya bunun b i
tişiğine b ir hitabet kürsüsü (rostra, ringhiera) yer
leştirilmişti.

Yıldönümlerinden hususiyle hüküm darların ölüm 
günleri törenle kutlanır ve ölünün hâtırasına nutuk
lar söylenmesine vesile teşkil ederdi. Tanınmış b ir 
insan öldüğü zaman onun naaşı başında söylenecek 
nutuklar da genel olarak hümanistlere düşen b ir işti. 
Bu takdirde hümanistler, sivil elbise ile kilisede kür
süye çıkarlar, yalnız hüküm darların değil, memur ve 
başka tanınm ış kimselerin17 tabutları başında belagat 

^  kudretlerini gösterirlerdi. Nişan ve evlenme törenle
rinde de çok kere ayni şekilde hüm anistler sahneye 
çıkarlardı. Ancak bu nutuklar, anlaşıldığına göre, ki
liselerde değil, saraylarda söylenirdi. Meselâ Filelfo, 
Azına Sforza ile Alfonso d’Este’nin nişanında Milâno 
şatosunda böyle b ir  hitabede bulunmuştu. (Bununla 
beraber nutukların saray kilisesinde söylenmiş olması 
da ihtim al içinded ir), itib a r sahibi Özel şahıslar da 
böyle b ir  düğün hatibinden k ibar b ir  lüks olarak fay
dalanırlardı. F erra’da bu gbii vesileler ortaya çıktıkça 
G uarino18 ’ya baiş vurulur ve ondan, öğrencilerinden

16 Fabroni, Cosmus, A d n o t 52.
17 M urat. X X III, Col. 171. Jac. Volateranus’un tabutu 

başında söylediği hitabe.
18 Anecdota lit. I , p. 299, Lod. Podocatoro’nm cenaze

si başında Fedra’nm  hitabesi. Bu gibi hallerde Guarino, Fed- 
ra’yı görevlendirirdi.

21
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birin i göndermesi rica  olunurdu. Kilise, nikâh ve 
ölüm olaylarında sadece d in î törenin yapılmasını sağ
lardı.

Akademik nutuklar, b ir  profesörün işe başlaması 
veya yeni b ir  kursun açılması19 münasebetiyle bizzat 
profesörler tarafından  söylenir ve bunların  güzel ve 
beliğ olm alarına son derece itin a  gösterildi. Alela
de  üniversite takrirleri de çok kere belâgatli nutuklar 
karakterin i taşırd ı20.

A vukatlar, h er defastönda drıdqyipilerjinin sevi
yesini göz önünde tu ta rla r ve buna göre hitabelerinde 
ölçü kullanırlardı. Bu nu tuk lar durum a göre tamamiy
le felsefî ve klâsik ilkçağ fik irleriy le süslenirdi.

Savaştan önce veya sonra asker önünde İtalyan
ca olarak yapılan h itabeler tamamiyle ayrı bir tarz 
teşkil eder. U rb ino  D ukası Federigo bu hususta klâ
sik denelbilecdk (bir m ükem m elliğe ulaşmıştı21. Savaşa 
hazır olan birlik lerine, b ire r  b ire r  dolaşarak, gurur 
ve heyecan telkin ederd i. XV. yüzyılın harp tarihi 
yazarlarındaki h itabelerin  bâzılan, meselâ Porcelli- 
us’un eserinde (S. 142) görüldüğü gibi, kısmen ha
yal - m ahsulü o lab ilir; fakat bunlar kısmen ger
çekten söylenm iş olan sözlere dayanmaktadır. Esas 
iti b a riy lf M achialli*nin gayretiyle 1506 da vücuda

19 Elimizde bu gibi başlangıç derslerin in  pek  çok ör
nek tek i v a rd ır: Sabellicus, Beroaldus m aior, Codrus Urceus 
ve ilaah.. gibi eserlerde b un lar m evcuttur.

20 Pömponazzo^nm konferansm ın  p a rlak  şöhreti hak 
kında  bak : P au l Jov. Elogia.

21' Vespas. F ior., p. 103. K arş. p. 598: bunyia Gian
nozzo M anetti’nin, onun karargâhına n a s ıl  g ittiğ i tasvir olun
m aktadır..



getirilen Floransa milis askerine22 hitaben önceleri 
teftiş sıralarında ve sonradan özel yıldönümü tören
lerinde söylenen nutuklar, yine başka b ir tarz teşkil 
eder. Bunlar, genel olarak dinleyenlerin yurtseverlik 
d  uygula rina hitap eder ve her ikarargâhm kilisesinde 
toplanm ış olan asker önünde göğüsünde zırh, elinde 
b ir  kfbtnç bulunan b ir  vatjandaş tarafından  söyle
nirdi.

Ve nihayet XV. yüzyılda vaazlar, bazan nu
tuklardan ay ırt edilemez b ir  hale gelmiştir. Bunun se
bebi, rahiplerin  klâsik ilkçağ kültürü  içine girmiş ve 
bu alanda b ir  değer ifade etmek arzusunu beslemek
te bulunm alarıdır. H attâ  henüz hayatta  iken aziz sa
yılan  ve halk tarafından  tapınılan  sokak vâızı Ber- 
nard ino  da Siena bile, yalnız İtalyanca vaaz etmeye 
m ecbur bulunduğu halde, m eşhur G uarino’nun belâ- 
gat derslerini küçümsememeyi kendine b ir  vazife say
m ıştı. Gerçekten de o vakitler, hususiyle büyük per
hiz zam anlarında kürsüye çıkan vâızlardan her za
m andan daha fazla derecede yüksek b ir  seviye isten
mektedir. Bazı yerlerde, derin  felsefî hitabeleri anlı- 
yabilen, hattâ, öyle görünüyor ki, kültürleri icabı 
böylesini istiyen dinleyici kitlesine rastlanıyordu28. 
B ununla beraber biz, bu rada  sadece fırsa t düştükçe 
çıkan ve Lâtince konuşan seçkin vâızlardan bahsede
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22 Archiv. stor. XV, p. 113, 121, Camestrini tarafından 
yazılan g iriş ; p. 342 vd., askere yapılan bu çeşit hitabelerden 
ik is i: A lam anni tarafından  söylenmiş olan birincisi bilhas
sa  güzel ve o ana  (1528) lâyıktır.

23 Bu hususta bak : Faustinus Terdoceus, De triumpho 
stu ltitiae  adlı sa tir’inde, lib. II.
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ceğiz. Y ukarıda da söylediğimiz gibi ruhban sınıfın
dan olmıyan bilgin kimseler, bâzan rahiplerin elinden 
fırsatları kapıyorlardı. Azizlere mahsus belli günler
de söylenecek nutuklar, cenaze ve düğün söylevleri, 
piskoposların ve ilâh... gibi yüksek payelilerin işe başla
m aları münasebetiyle yapılan törenlerde söylenecek 
hitabeler, hattâ dost b ir  ruhan in in  ilk dinî tören nut
ku ve ta rika t bayram larındaki hitabeler, dünyevilere 
b ırak ılırd ı24. F akat XV. asırda, hangi vesile ile tören 
yapılırsa yapılsın, h iç olmazsa papan ın  sarayında yal
nız rah ip ler vaazederlerdi. P ap a  IV . Sixtus devrinde 
Giacomo d a  V olterra bü tün  vâ ız lan  m untazam  olarak 
saym akta ve sanat ku ra llarına  göre tenkid etmekte
d ir25. P ap a  I I . Ju lius zam anında tö ren  hatib i olarak 
şöhret kazanan F ed ra  Inghiram i, h iç  olmazsa ruhban 
sınıfına m ensup ve L ateran  Kilisesinde başrah ip  ola
rak  görevli bulunuyordu. R ahip ler arasında ondan 
başka da Lâtinceyi zarif b ir  şekilde konuşabilen ye
ter sayıda insan lar bu lunm akta id . X V I. asırda, ileri
de sözünü edeceğim iz başka şeylerde olduğu gibi bu 
alanda da riıhban  sın ıfına  m ensup bulunm ıyan hu-

24 Hayret edilecek bu h e r iki hâl de Sabellicus’da gö
rülmektedir (Opera, fol. 61-82. De origine e t auctu  religionis* 
Verona’da “Y alın-A yaklılar T a rik a tı”  kilisesinin vaaz kü r
süsünden söylenmştir; ve D e sacerdoti laudibus, Venedik’
te söylenmiştir. K raş. sayfa 318, not 15.

25 Jac. Volaterani Diar. rom: M urat. X X III passim —  
Col. 173 de Papa IV. Sixtus’un tesadüfen hazır bulunm adığı 
bir sırada sarayad söylemiş çok dikkate şayan b ir  vaaz görülmek 
tedir: papas Paolo Toscanella papaya, ailesine ve kard inal
lerine ateş püskürüyordu; Sixtus bunu öğrendi ve gülüm 
sedi.



manistlerm aşafrı imtiyazları kaybolmuşa benzemek
tedir.

Şimdi, genel hatları itibariyle bütün bu söylev
lerin tarz ve konu bakım ından mahiyetleri acaba 
nedir? îtalyanlarda söz söyliyebilmek kabiliyeti doğuş
tandır ve bü, bütün ortaçağ boyunca da eksik olmasa 
gerektir. Öteden beri belagat, yedi serbest sanattan 
b irid ir. Fakat klâsik ilkçağ m etodunun uyandınlm ası 
bahis konusu olunca, bu, Filippo Villani26 n in  ifa
desine göre, 1348 tarih inde henüz genç iken vebadan 
ölen Bruno Casini adında b ir  Floransa’hnm  eseridir. 
Floransa’lılara meclislerde ve açık toplantılarda ser
bestçe ve m aharetle o rtay a  çıkabilm ek kabiliyetini 
kazandırm ak gibi s ırf p ra tik  am açlarla Bruno Casini, 
icat, söyleyiş, jest ve tav ırları hep b ir  a rad a  eskilerin 
ölçüsü ile m ütalâa ediyordu. Başka yerlerde de yine 
çok erken zam anlarda tam am iyle p ra tik  ih tiyaçlar için 
hitabet tâlim leri yaptırıld ığ ın ı okumaktayız. Zarif 
b ir  Lâtince ile her defasında durum a en yakışıklı b ir 
tarzda irticalen söz söyliyebilmekten daha üstün bir» 
şey yoktu. Ciceıro’nun  nutukları ve nazarî yazıları 
ile Ç uintilian  ve im paratorluk m eddahları üzerinde 
yapılan araştırm aların  günden güne ilerlemesi, yeni 
ders k itap ların ın  o rtaya  çıkm ası27, filoloji alanındaki

26 Fil. Villani, Vite, p 33.
27 Georg. Trapezunt. Rhetorica, ilk mükemmel öğretim 

sistem idir. — Aen. Sylvius: Artis rhetoricae praecepta: Ope
ra  p. 992, kasdî olarak yalnız cümle teşkilini ve kelimelerin 
cümleye nasıl yerleştirileceğini ele almaktadır; üstelik de, bu 
husustaki ustalığı için tipik bir eserdir. Başka birçok nazari- 
yatçıların da adlannı vermektedir.
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ilerlemelerden genel olarak faydalanılması ve, fikirle
rini zenginleştirmeye insanı adeta zorlıyan klâsik ilk
çağ kültür mahsûlleri, bütün bunlar b ir araya gelerek 
yeni söz söyleme sanatının karakterini tamamlıyordu.

Bu karakter şahsa göre çok değişiktir. Bâzı söy
levler, hususile konu dışına çıkılmadan verilenler, ger
çek anlamda belagat örnekleri tejşkil etmektedirler. 
Papa IL  Pius’un bize intikal eden nutukları, genel 
olarak bu mahiyettedir. Giannozzo Manetti28 nin hi
tabetteki sihirli tesir kudreti, kendisinin bütün tarih 
boyunca eşine az rastlanır b ir hatip mertebesine eriş
tiğini göstermektetır. Manetti’nin Papa V. Nicolaus, 
Venedik Docu ve Meclisi önünde yaptığı konuşmalar, 
hatıraları uzun zaman zihinlerde yaşıyan olaylardı. 
Buna mukabil birçok hatipler de, fırsattan faydala
narak kibar dinleyicilere birtakım  yaltaklanmalar ya
nında, klâsik ilkçağ’dan aktardıkları b ir sürü boş lâ
kırdılarla nutuklarını dolduruyorlardı. İki, hattâ üç 
saat müddetle bu çeşit nutukları dinlemeye nasıl katla- 
nılabildiğini anlıyabilmek, o devirde klâsik ilkçağ 
kültürüne beslenen derin ilgiyi, b ir  de basımın he- 
nûfc yayılmamış bulunduğu o sıralarda bu konula* 
üzerinde okunacak eserlerin pek az oluşunu göz önüne 
getirmekle ancak kabil olur. H âlâ bu çeşit nutukların, 
Petrarca’nın  bazı m ektuplarında (S. 278) işa
ret etmiş olduğumuz mahiyette b ir  değeri var
dı. Fakat bazı kimseler bu hususta fazla ileri gi
diyorlardı- Filelfo’nun söylediği nutukların ^çoğunda

28 Onun “Vita”sı (Hayatı) (M urat. XX), baştan başg 
hitabetinin yapmış olduğu tesirlerle doludur. —  Karş. Vesp. 
Fior. 592 vd.



klâsik eserler ve kutsal kitaplardan alınma parçlar 
karmakarışık ve hiç de güzel olmıyan bir şekilde üst 
üste yığılmış durumdadır. Bu arada övülmesi gereken 
büyüklerin şahsiyetleri her hangi bir şemaya, meselâ 
kardinalin faziletleri şemasına göre methedilmekte- 
dir. Filelfo ve daha başka bazı hatiplerde o devir 
tarihinin değerli sayılabilecek unsurları, ancak büyük 
güçlükle keşfolunabilmektedir. Meselâ Piacenza’lı bir 
profesör ve edibıin 1467 de Duka Galeazzo Maria’yı 
karşılama vesilesiyle hazırladığı nutuk, C. Julius 
Caesar ile başlıyor, ilkçağdan aktarma birçok sözlerle 
bizzat hatibin allegorik b ir eserinden alınma parçalar 
birbirine karışıyor ve hükümdara hayli cür’etlı öğüt
lerle sona eriyor29. Bereket versin ki vakit çok ilerle
mişti ve karanlık bastığından hatip methiyesini ya
zılı olarak takdim etmekle yetinmek zorunda kalmış
tı. Filelfo da b ir nişanlanma vesilesile söylediği nut
ka şu sözlerle başlıyor: o meşşaî Aristo ilah.. Bazı ha
tipler, ne kendilerinin ve ne de dinliyicilerinin bek
lemedikleri b ir  şekilde Publius Cornelius Scipio veya 
buna benzer klâsik çağın tanınmış bilginlerinin adla- 
riyle nutuklarına başlıyorlar. XV. yüzyıl sonlarında 
birdenbire zevk değişiyor. Bunda esas itibariyle Flo- 
ransa’Iılarm tesiri olmuştur. Artık başkalarının söz
lerini tekrarlam akta çok temkinli b ir ölçü tutulduğu 
görülmektedir. Çünkü bu arada müracaat kitapları 
çoğalmıştır. Ve bunlardan herhangi biri açılıp da 
bakılsa, o zamana kadar hükümdarları ve halkı hay
ran bırakmış olan sözlerin yazılı bulunduğu görül
mektedir.

III. BÖLÜM. KLÂSİK KÜLTÜRÜN UYANIŞI

29 Annales Placcntini, Murat. XX, Col. 918.



338 İTALYA'DA RÖNESANS KÜLTÜRÜ

N utukların  çoğu çalışm a m asası başında hazır
lanm ış olduğundan yazılmış m etinler doğrudan doğ
ru y a  bun ların  yayılm asına ve yayınlanm asına hizmet 
ediyordu. B una karşılık  irticalen  söyliyen büyük h a 
tip le rin  sözleri stenografi ile  zaptolunurdu30. Bundan 
başk a  elim izde bulunan  nu tuk ların  hepsi, sırf gerçek 
ten  söylenm ek için  hazırlanm ış değillerdi. Meselâ 
B eroaldus’un  Ludovico M oro hakkm daki methiyesi 
sâdece yazılı o larak  gönderilm iş o lan b ir  eserdir31. 
H a ttâ , tıpk ı hayalî adreslerle  dünyan ın  d ö rt bucağına 
gönderilm ek üzere tem rin , fo rm üller veya belli bir 
m aksat iç in  kalem e alınm ış yaz ıla r o larak  tertip olun
m uş m ektup lar g ib i, fa raz î vesileler32 için hazırlan
m ış ve büyük  m em ur, hükü m d ar, piskopos vesaire 
gib i şahsiyetlerin  selâm lanm asm a yarıyacak formüller 
o la rak  ku llan ılan  n u tu k la r d a  mevcuttu.

X . L eo’n u n  ölüm ü (1521) ve R om a’nm  yağma 
ve ta h rip  edilm esi (1527) o lay ları, başka  sanatlar 
iç in  olduğu g ib i söz söylem e san a tı için de inhitat

30 Meselâ Savonarola, karş. Perrens, V ie de Savonarola 
I, p. 163. Bununla beraber stenografçılar, onu ve m eselâ 
vecd içinde söze başlıyan başka vaizleri tâkib edem iyorlardı.

31 Hem de bu, aynı çeşit eserlerin en güzellerinden biri 
değildir. Bunun en dikkate değer tarafı, sonundaki şu söz
dür: :Esto tibi ipsi archetypon et exemplar, te ipsum imitare 
ete.. (Sen kendine örnek ve model ol, kendini taklid et 
ilaah..)

32 Bu çeşit mektuplar gibi n u tu k la r  d a  hazırlayan lar
dan biri, Alberto di Ripalta idi, karş. onun ta ra fın d an  k a 
leme alınmış olan “Annales Placentini” : M urat. XX. Col- 
914 vd.; burada bilgiç, kendi edebi hayatını tasv ir ederken 
bize birçok şeyler Öğretmektedir.
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devrinin başlangıcı sayılm aktadır. Giovio33, Ebedî 
Şehrin perişanlığından kaçar kaçmaz, tek taraflı ol
makla beraber çok kere gerçeğin ifadesi olarak bu 
inh ita tın  sebeplerini yazıyor:

^Plautıiis ve Terece’nfin b ir  zam anlar Ikiibar Ro- 
m a’lılar için  Lâtince ifade eksersizleri okulu yerinde 
olan sahne oyunları, yerlerini Italyan komedisine b ı
rak tıla r. Z arif hatip ler, a rtık  eskisi gibi m ükâfat ve 
tak d ir görm em ektedirler. Bu sebepledir ki, meselâ 
yüksek kilise avukatları sâdece nu tukların ın  g iriş kıs
m ını hazırlam akla yetinm ekte, d iğer k ısım ların ı k a r
m akarışık  şekilde o anda ak ılla rına  gelen b ir  takım  
lâflarla do ldurm aktad ırlar. F ırsa t düştükçe söylenen 
n u tu k la r ve vaazlar d a  ayn i şekilde düşük b ir  seviye
ye inm iştir.

B ir kard ina lin  veya yüksek b ir  cism anî şahsiye
tin  ölüm ü m ünasebetiyle cenazesi başında söz söy- 
liyecek b ir  adam a ih tiyaç  hasıl olunca, vasiyetnam e 
hüküm lerin i yerine  getirm ekle yüküm lü kim seler, yüz 
a ltın  ücret verm ekten  k aç ın a rak  şeh rin  en iyi ha tib i
n i tu tm az la r; d ah a  az b ir  p a ra  (ile önlerine gelen 
ve, en a ğ ır  m uaheze ile de olsa, sadece kendisinden 
bahsedilm esini istiyen  b ir in i b u la rak  cenaze nutkunu 
b u n a  söy letirler. D eniliyor k i h itab e t kürsüsünde m a
tem  elbisesi g iyd irilm iş b ir  m aym un  d u rsa  ve ağ lar

33 P a u li Povii D ialogus de v iris  litte ris  illu stribus: Tira- 
boschi, T om  VII, P a rte  IV. —  B ununla  beraber aynı adam  
10 yıl son ra  “ E logia lite ra ria ’sınm  sonunda şu fik ri ileri sü rü 
y o r: filo lo jide  lid e rlik  A lm anya’ya geçtik ten sonra, sincerâe  
constan tis  e loquen tiae  m unitam  arcem  ete... (halis ve sağlam  
be laga tın  m üstahkem  kalesin i) “ teneım ıs adhııc” (henüz e li
m izde tu tuyoruz)
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gibi kısık sesle başlıyarak yavaş yavaş bağırmaya 
başlasa bile, ölü, bütün bunlardan hiç birşey duymaz. 
Papaların büyük dinî törenlerinde yapılan vaazlar da 
artık  kazanç getirmemektedir. Çeşitli tarikatlara men
sup rahipler bu işi yeniden ellerine geçirmişlerdir ve 
tıpkı son derecede câhil dinleyicilere hitap ediyor
larm ış gibi konuşm aktadırlar. D aha birkaç yıl önce 
b ir  âyin sırasında papanın huzurunda yapılan böy
le b ir  vaaz, kolayca, piskoposluğa giden yolu açabi
l ird ik

Hüm anistlerin mektup ve hitabet sanatlarını göz
den geçirdikten sonra y ine onların  vücuda getirmiş 
oldukları başka eserlere geçiyoruz ki bunlar da klâ
sik ilkçağ eserlerinin d a r  veya geniş ölçüde repoduc- 
tionudur.

Çok kere diyalog şeklinde34 kaleme alm an trete- 
ler bunlara dahildir. Diyalog şeklinde olanlar doğ
rudan doğruya Cicero’dan alınm ışlardır. Bu edebi 
nev*e b ir  dereceye kad ar hakkını vermek, b ir  can sı
kıntısı kaynağı sayarak daha baştan red  etmemek 
için iki noktanın gözönünde tutulm ası icabeder. O r
taçağ tesirlerinden kurtu lan  asır, ahlâkî ve felsefî m a
hiyetteki birçok prom lem lerde kendisiyle klâsik ilk
çağ arasında aracılık  yapacak özel b ir  unsura muh

34 Collenuccio ve bilhassa Tontano tarafından Lucian 
taklid  edilm ek suretiyle m eydana getirilen yeni y a n  hicivlı 
diyalog, tab iî o larak Özel b ir nevi teşk il eder. Erasm us ile 
H utten, bunlardan ilham  alm ışlardır. —  P lutarchus’un ahlâk 
üzerindeki yazıları, tretelerin  asıl kendileri için örnek vazifesi 
görm üş olabilirler.



taçtı; işte bu aracılık rolünü, trete ve diyalog yazı
cıları üzerlerine almışlardır. Onların yazılarında bu
gün bize alelade kabilinden imiş gibi görünen birçok 
şeyler, kendileri ve çağdaşları için büyük güçlükler
le elde edilebilen yepyeni bilgiler, taptaze görüşlerdi 
ve bu meseleler üzerinde klâsik ilçağdan beri hiç kim
se birşey söylemiş değildi. Bundan başka dilin kendi
si de, ister Lâtince ister İtalyanca olsun, bu edebî 
tarzda kulağa daha hoş gelir; burada cümleler, tarihî 
hikâyede veya hitabe ve mektuplarda olduğundan da
ha büyük b ir serbestlikle kıvrak ve çeşitli şekillere gir
mek imkânına sahip bulunduğundan, daha zevkle dinle
nir. Gerçekten de İtalyan edebiyatında bu çeşit yazılar 
tâ  bugüne kadar nesir örnekleri olarak yerlerini muha
faza etmişlerdir. Bu yazılardan b ir kısmının daha ön
ce sözünü ettik; b ir  kısmından da muhtevalarının ö- 
nemi dolayısiyle ileride bahsedeceğiz. Burada sade
ce edebî b ir nevi olarak aynı çeşit yazılar üzerinde 
biraz durmak icabetmektedir. Petrarca’nm mektup 
ve tretelerinin yazılmış olduğu zamandan başlıyarak
XV. asır sonlarına kadar, tıpkı hatiplerde olduğu gibi 
bunların da çoğunda klâsik ilkçağ eserlerinden bol 
bol aktarm alar ağır basmaktadır. Sonraları bütün 
olarak bu nevi, hususiyle İtalyanca yazılarda berrak- 
1 aşmakta, Bembo’/nun “Asolani” si ve Luigi Cornaro’* 
nun “V ita  S o b r ia 9 sı ile klâsik b ir  kemâle erişmek
tedir. Burada da esas âmil, bu arada klâsik çağ mal
zemesinin ansiklopedilerde —  hattâ basılmış olarak — 
b ir a ıaya toplanmış bulunması ve trete yazıcılarına 
artık engel teşkil etmemesi keyfiyeti olmuştur.

Humanizmanm tarih  yazıcılığı üzerine <ie el koy
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ması kaçınılm az b ir  zaruret haline gelmişti. Hüm a
nistler ta ra fından  yazılm ış olan tarih ler eski K ronik
lerle, hususiyle V illani’ninki gibi güzel, renkli ve can
lı eserlerle şöyle sath î b ir  şekilde bile mukayese edi
lecek olursa, böyle b ir  değişiklik vukubulduğuna tees
süf etmek icabedecektir. H üm anistlerin  bu alanda ka
leme alm ış oldukları bü tün  yazılar, o eserlerin y an ın 
da ne k ad a r soluk, ne k adar basm a kalıp görünm ek
ted ir. H attâ  meselâ F loransa ta rih i yazıcılığın
da onu hemen talkdbeden en m eşhur a rda ları Lio
nardo A retino ve Poggio da aynı seviyeyi 
asam am aktadırlar. Facius, Sabellicus, Folieta. Se-

O

narega, P la tina  (M antua ta r ih in d e ) , Bembo (Ve- 
tıedÜk anallerinde) ve ha ttâ  bizzat Giovdo {H isto r ia e-  
sinde) gibi hüm anist ta r ih  yazarların ın  Livius ve 
Caesar’ınkine benzer parlak  klâsik sözleri arasında 
en öz fe rd î ve m ahallî rengin, gerçeğe karşı ilginin 
kaybolduğunu görm ek, okuyucuyu sürekli b ir  azap 
içinde bırakm aktadır. Bu çeşit yazıcıların p iri say ı
lan Livius’un, en az lâyık olan yerlerine en fazla de
ğer verilm iş olduğunu görünce itim adım ız büsbütün 
azalm aktadır; Gerçekten de bunlar, Livius’un “ kuru 
ve kansız menkulatı zerafete ve berekete tahvil edişi 
ne”  hayran kalm ışlardır35. H attâ  aynı yerde biz, çok 
şüpheli b ir  îtirafa  da  rastlıyoruz. Buna göre tarih  
yazıcılığında, şiirin  yerini tutacak b ir  üslup kullan
mak ve böyle b ir  üslup vasıtasiyle okuyucuyu heye
cana getirmek, tah rik  etmek ve sarsmak zarureti var
d ır. En sonunda şöyie b ir soru karşısında kalıyoruz:

35 Benedictus: Caroli VIII. hist.: Eccard. Script. II. 
Col. 1577
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hümanist tarih  yazıcıları, bazen36 açıktan açığa itivaf 
ettikleri gibi, modern şeyleri küçümsemektedirler; o 
halde acaba bu duygu. aynı modern şeylerin tarihi 
yazılırken ister istemez uğursuz b ir tesir yapmış de
ğil m id ir? İhtiyarı dışında olarak okuyucu, eski ta r 
za sadık kalmış iddiasız Lâtince ve İtalyanca yazan ' 
analistlere, meselâ Bologna ve F errara  vekayinâme- 
cilerine daha fazla b ir  ilgi ve güven gösteriyor; 
İtalyanca yazan asıl Kronistler arasında M arin Sa 
nudo, Corio, Infessura gibi en iyilerine daha büyük 
b ir şükran duygusu beslenmektedir. Bu kronistlerden 
sonra da, XVI. asrın  başlaması ile birlikte, ana dille 
yazan büyük İtalyan tarihçilerinden b ir  sıra  parlak 
sim alar yetişm işlerdir.

Hiç şüphe yok ki çağdaş tarih , Lâtinceye zorlan- 
m aktansa o gün yaşıyan dilde çok daha güzel yazıla 
biliyordu. Acaba çoktan geçmiş gitmiş olayların an
latılması, yani ta rih î araştırm alar için de İtalyanca da
ha m ı uygun o lurdu? Bu soruya, o zaman için  Ibaışlka 
başka cevaplar vermek caizdir. O vakitler Lâtince, 
tahsil görm üş kim seler için sadece milletler arası an
lam da — meselâ İngilizlerce F ıransızlar ve îtalyanlar 
arasında — değil, aynı zam anda eyaletler arası an 
lam da “L in g u a  fr a n c a 9 id i; yani LombardyalıCarm, 
Venediklilerim  ve Napolililer’in  yazdıkları tarzda 1-

36 Petrus Crinitus hu küçümsemeden şikâyetçidir: De 
honesta disciplina, L. X V III, cap. 9. Bu hususta hüm anistler, 
ilkçağın sonlarına doğru yetişmiş olan yazarlara benzemekte
dirler. Bunlar da kendi zam anlan hakkında yazmaktan ka
çınmışlardı. I— Karş. Burckhardt, Die Zeit Constantin des 
Grossen, sayfa 285 vd.



talyanca, çoktan beri Toscana lehçesine uydurulmuş 
olmasma ve çok zayıf b ir şiyve farkı bulunmasına 
rağmen, Floransalı’Iar tarafından tanınmış değildi. 
Okuyucuları hemen yerinde sağlanabilen mahallî çağ
daş tarih için Italyancaya katlanılabilirdi; fakat geniş 
bir okuyucu kitlesi aranmaya muhtaç olan eski za
manların tarih i için iş öyle kolay değildi. Burada 
halkın mahallî menfaatları, bilginlerin kendi menfaat- 
ları uğruna feda edilmek zorunda idi. Meselâ Forlf- 
li Blondus, büyük âlimâne eserlerini Langobard diye- 
liği ile yazmış olsaydı acaba ne dereceye kadar tesir, 
yapabilirdi? Sadece Floransalılar’m  küçümsemeleri 
bile bu eserlerin muhakkak surette unutulmalarına 
kâfi gelebilirdi. Halbuki bunlar, Lâtince yazılmış ol
maları sayesinde bütün batı dünyasının bilgin çev
releri üzerinde son derece derin etkiler yapmışlardır. 
Floransalılar’m kendileri de XV. asırda Lâtince ya
zarlardı. Bunun sebebi, yalnız hümanist zihniyetle 
düşünmeleri değil, aynı zamanda yazılarını kolayca 
yaymak im kânını göz önünde bulundurm alarıdır.

Nihayet, Lâtince olarak yazılmış olmakla bera
ber en mükemmel İtalyanca derecesinde değerli olan 
çağdaş tarihler de vardır. Livius taklit edilmek sure
tiyle yapılan mütemadiyen anlatm a tarzına — ki bu 
bazı yazarlar için âdeta b ir azap cenderesi olmuş
tu r — son verilir verilmez, bunlar hayret edilecek su
rette değişmiş görünmektedirler. Büyük tarih  eserle
rin i s ırf mecbur olduğumuz için ve bize lâzım oldu
ğu kadar okuduğumuz ayni Platina, ayni Giovio, b ir
denbire biyografi üslubunun üstatları olarak kendi- 
le im i göstermektedirler. Tristan Caracciolo’dan Fa-
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cius’un biyografi eserlerinden, Sabellico’nun Venedik 
topografyasından ve ilah..dan evvelce bahsetmiştik ve 
ileride sırası düştükçe başkalarının da sözünü edece- 
giz.

Eski zamanlar üzerinde Lâtince olarak kaleme 
alman eserlerin konulan, tabiî olarak birinci derece
de klâsik ilkçağdan almıyordu. Fakat aynı hümanistle
rim ortaçağ genel tarihine ait bazı önemli eserler de 
meydana getirmiş olduklarını hayretle görmekteyiz. 
Bu çeşit önemli eserlerden ilki Matteo Palmieri’nin 
kroniğidir; bu, Prospes Aquitanus’un bittiği yerden 
başlar. Sonra tesadüfi olarak Forli’li Blondus’un 
“Decades”le n  açılırsa, tıpkı Gibbon’da olduğu gibi, 
burada da hayretle görülür ki “Roma İmparatorluğu
nun batmasından itibaren ( ab inclitıatione Rom a- 
norum  im p erii)  b ir dünya tarihi yazılmıştır. Her 
asır yazarlarının bıraktıkları tarihî kaynak mahiye* 
tindeki eserleri esaslı clarak incelemek suretiyle mey
dana getirilen bu eserin ilk 300 sayfası İmparator 
II. Friderich’in  ölümüne kadar ortaçağ tarihinin ilk 
devrine aittir. Bu, kuzey memleketlerinde henüz pa
pa ve im parator kroniklerinin ve “ Fasciculus tempo
nundun en çok rağbette bulunduğu b ir sırada vâki 
oluyordu. Blondus’un hangi eserlerden ayn  ayrı fay
dalandığım ve bunları b i t  arada olarak nerede bul
duğunu tenkitli b ir şekilde açıklamak bizim burada 
meşgul olacağımız iş değildir. Fakat yeniçağ tarih 
yazıcılığında böyle b ir etüt yapılmak suretiyle ona 
b ir şeref bahşedilmek gerekir. Sadece bu bir tek ki
tap bile, bize: “ ancak ilkçağın incelenmesi sayesin
dedir ki ortaçağın etüd edilmesi mümkün kılınmıştır;
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ilkçağın etüdü, insan kafasını ilk defa olarak objektif 
b ir surette tarihle ilgilenmeye alıştırmıştır”  demeğe 
hak kazandırır. Gerçi buna b ir nokta daha ilâve et
mek gerekiyor: o zamanki İtalya için ortaçağ artık 
geride kalmış bulunuyordu ve îtalyalınm  kafası, 
ortaçağın dışına çıkmış olması dolayısiyle, şimdi 
bu devri değerlendirecek b ir  durum da idi. Bununla 
beraber ortaçağ hakkında adaletle, hattâ  insafla b ir hü
küm vermiş olduğu hemen söylenemez. Sanatlarda, 
yaratılm ış olan eserlere karşı keskin b ir peşin hüküm 
yerleşm iştir; hüm anistler de, yeni b ir  devrin başlan
gıcını, kendilerinin ortaya çıkm aları ile tarihlendir- 
m ektedirler. Boccaccio87 şöyle d iyor: “ tıpkı eskilere 
yaptığı gibi Italyanlarn  da göğüslerine sonsuz lütuf 
ve inayetiyle yeniden ruh  soktuğunu göreliden beridir- 
k i Tanrının İtalyan adına acıdığını üm it etmeğe ve 
buna inanm ağa başlıyorum ; bu ruh  sayesindedir k i 
îtalyanlar, şöhreti, çapulculuk ve zorbalıktan daha 
başka yollardan elde etmeğe, yani insani ebedileştiren 
ş iir vasıtasiyle kazanm ağa çalışm aktadırlar” . Fakat bu 
tek taraflı görüş ve doğru olmıyan zihniyet, yüksek 
kabiliyet sahibi olanları İlmî araştırm alar yapm aktan 
alıkoym uyordu; halbuki aynı sıralarda Avrupa’nın 
diğer m em leketlerinde bu çeşit araştırm alar asla ba
his konusu değildi. İlm î araştırm alar sayesinde orta
çağ hakkında ta rih iî b ir  tenkit teşekkül ediyordu; çün

37 Pizinga’ya m ektupta,: Ö pere Volgari, vol. XVI. —  
Raph. Volaterranus’da, L. XXI, entellektüel dünya, XIV. asırla 
b irlik te  başlam aktadır. Aynı yazarın ilk kitaplarında birçok 
m em leketlerin tarih leri hakkında o zaman için çok mükem
mel olan gayet esaslı görüşler vardır.



kü birinci derecede hüm anistlerin bütün malzemeyi 
rasyonel b ir şekilde işlemeleri usulü, bu tarih î malze
mede de kendini değerlendirm ek zorunda idi. XV. 
yüzyılda bu ta rih î tenkit, ayrı ayrı şehirlerin tarihle
rine  o derece nüfuz etm iştir ki Floransa, Venedik, 
M ilano ve ilaah ...nm  menşeleri hakkında sonradan 
uydurulm uş saçm asapan efsaneler ortadan kalkmış
tır. Buna m ukabil kuzey m emleketlerindeki kronikler, 
daha uzun zam an, ş iir  bakım ından çoğu değersiz olan 
ve X III . asırdan  beri uydurulm uş hayal m ahsulü b ir  
takım  safsatalar içinde bocalam ış durm uştur.

M ahallî ta rih in  şöhret ile yakın  ilgisine, yukarı
da^ F loransa vesilesiyle (S. 104) tem as etm iştik. Vene
dik  de bu  hususta geri kalam azdı. Nasıl k i b ir  Ve
ned ik  elçisi, F lo ransa’nm  büyük b ir  h itabet zaferin
den 38 sonra acele o larak  m em leketine yazıp aynı çapta 
b ir  hatip  istem ek lüzûm unu duym uştu, tıpk ı bunun gibi 
V enediklilerin , L ionardo  A retino  ve Poggio’nun eser
leri ile  kıyaslanabilecek b ir  ta r ih e  ih tiyaçları vard ı, 
iş te  bu  şa rtla r  a ltında X V . asırda  Sabellico’n u n  D ecades  
ve X V I. yüzyılda P ie tro  iBembo’nun  H isto r ia  re ru m  
v e n e ta r u m  ad lı k itap la rı vücuda gelm iştir. H er ikisi 
de cum huriyet hüküm etin in  açık  em ri ile ve İkincisi 
b irinc is in in  devam ı o larak  yazılm ıştır.

X V I. a s ır  başında  yetişen F loransa’lı büyük ta 
r ih  yaz ıc ıları (S. 113 v d .) , Lâtinceci Giovio ile Reb- 
bo’dan  büsbü tün  başka insan lard ı. B unlar İtalyanca

38 Giannozzo M anetti’nin, P apa  V. Nicolaus ve bütün 
papalık erkân ı ile  uzak illerden  gelm iş olan kalabalık  ya
bancılar önünde kazandığı zafer; karş. Vespas. F ior., p . 592 
ve Vita Jan. Man.
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yazarlardı. Bunun sebebi, sadece o zamanki Cicero 
•taklitçilerinin son derece ince zerafetleri ile artık re
kabet edeoek durumda olmamaları değildi; aynı za
manda, Machiavelli gibi, zâtî müşahedeleri39 ile ka
zanmış bulundukları canlı görüşleri ancak yaşıyan 
dille if ade edebilmeleri id i ; Guicciaıdini, Vardhi ve da
ha birçok başkaları gibi tarihçiler de, olayların akışı 
hakkmdaki görüşlerinin mümkün olduğu kadar geniş 
ve derin tesir yapmaları emelini beslemektedirler. Me
selâ Francesco Vettori gibi yalnız belli sayıda dostlar 
için yazsalar dahi, içlerinde duydukları bir ihtiyaçla 
insanlar ve olaylar hakkında tanıklıkta bulunmak zo
rundadırlar ve bu olaylara karışmalarının sebeplerini 
izah etmek, kendilerini haklı çıkarmak mecburiyetini 
duymaktadırlar.

Burada onlar, dilde ve üsluptaki bütün özellikle
rine rağmen, tamamiyle klâsik ilkçağ kültürünün nü
fuzuna kapılmış görünmektedirler; onları bu kül
türün tesirinde olmaksızın düşünmek bile mümkün 
değildir. Onlar artık hümanist değillerdir; yalnız hu- 
manizma okulundan geçmişler ve klâsik çağ tarih 
yazıcılığındaki ruhu, Livius’un taklitçileri olan Lâ- 
tincecilerin çoğundan daha fazla derecede benimse
mişlerdir: tıpkı eskiler gibi onlar da, vatandaşlar 
için yazan vatandaştırlar.

ö teki özel bilimler üzerinde humanizmanın yap
tığı etkilerden bahsedecek değiliz. Bu bilimlerden her 
birinin ayrı b ir tarihi vardır ve bu tarih  içinde çağ
daş Italyan ilim adamları, esas itibariyle kendileri
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39 Macchiavelli’de, geçmiş olaylar da denebilir.



ta ra fın d an  yeniden keşfolunan klâsik çağ bilgileri40 

sayesinde, büyük b ir  ay rı bölüm teşkil ederler. Ba
h is  konusu olan ilim  için her defasında bu bölüm 
tfle, (bazan tıaimamiiyle ikesin ve (bazan 'de azçok derece
de olarak, m odern çağ başlam ıştır. Felsefe için de, 
özel ta rih î eserlere m üracaat olunm asını tavsiye 
etm ek zorundayız. Eski filozofların Ita lyan  kültürü  
üzerindeki tesirleri, bazan gayet muazzam, bazan da 
tâ li derecede kalm ış b ir  du rum da görünür. B irinci 
h a l için  hususiyle A ristoletes’i ele alalım . Gerçekten 
b u  filozofun, esas itiba riy le , çok erkenden yayılan 
E th ik a uı ve P o lit ik a  ad lı eserlerinde geçen kavram lar, 
bü tün  Ita lyan  ay d ın la rın ın  m üşterek m alı olm uş, um u
m iyetle m ücerre t düşünm e m etoduna A ristoteles hük
m etm iştir42. B una m ukabil eski filozofların , h a ttâ  biz-3 7

z a t F lo ransa’lı E fla tun  h ay ran la rın ın , z ih in ler üzerin
deki dogm atik  tesirle ri gayet h a fif  olm uştur. Böyle 
b i r  tesir gibi gö rünen  şey, um um i o larak  yeni kü ltü rün  
b i r  neticesinden, özbeöz Ita lyan  dehasın ın  gelişmesi 
sonucu n d an  ib a re ttir . D in  bahsına  s ıra  gelince, bu  
m esele hak k ın d a  d ah a  bazı şeyler söyliyeceğiz. Fa- 
k a t çoğu hallerde, genel k ü ltü r ile değil, sadece m ün

40 G erçek ten  o zam anlar, bü tün  san a t ve ilim ler yal
nız H om eros’un ih tiva e ttiğ i, onun b ir  ansiklopedi olduğu 
söylenmekte idi. K arş. C odri U rcei opera , Serm o X III, 
son kısımları. Şüphesiz aynı görüşe, daha  ilkçağda rastlan- 
maktadır.

41 P a p a  II, P a u l devrinde b ir  k a rd in a l, aşçısına b ile  
Aristo’nun E th ik r is ın ı  öğretm ek te  idi. K arş. Gasp. V eton,, 
Vita Pauli II.: M u ra to ri III, II, Col. 1034.

42 G enel olarak A risto ’yu e tü t e tm ek için  hususiyle 
Hermolaus Barbarus’un b ir  söylevi çok faydalıd ır.
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ferit şahısların  veya bilgin çevrelerin ifadeleri ile 
karşılaşm aktayız; b u rad a  dahi klâsik öğretilerin ger
çekten benim senm iş olm ak hâli ile sadece m odaya uyu
larak  benim senm iş gibi görünm ek hâli arasında b ir 
ay ırm a yapm ak zaru re ti vard ır. Çünkü b irçok lan  
için  klâsik çağ kü ltü rü , h a ttâ  bu  alanda çok bilg in  
o lanlar iç in  de, s ırf b ir  m odadan ibare ttir.

B ununla beraber, bugün bize gösteriş gibi görü 
rien bü tün  şeylerin o devir için  de gerçekten gösteriş 
olm ası icabetm ez. M eselâ çocuklara küçük  ad  o larak  
Y unan ve Rom alı şahıs isim lerin in  verilm esi, herha lde  
zam anım ızda, hususiyle kız çocukları iç in  çok revaçta 
olduğu gibi, ro m an la rd an  alm a isim lerin  takılm asın
dan çok d ah a  güzel, çok d ah a  sayg ıya lây ık  b ir  şey
d ir. K lâsik dünyaya h ay ran lık , azizlere duyulandan  
daha büyük  olduğu anda , gayet ta b iid ir  k i b ir  zâde- 
gân ailesi, oğu lların ı A gam em non, A chill ve T ydeus 
diye çağ ıracak tır43; ressam  d a  oğluna, Apelles ve k ı
zm a M inerva ila a h .44 g ib i a d la r  takacak tır . H iç  değil
se, baştan  a tılm ak  istenen  aile a d la r ı y e rin e  k lâsik  
çağda kullanılm ış ku lağ a  hoş gelen aile isim lerin in  
alınm ası, h e r  halde m üd afaa  ed ileb ilir b ir  harekettir . 
B ütün hem şerileri vasıflan d ıran  ve fak a t henüz b i r

43 B ursellis, A nn. B onon.: M ura t. X X III, Col. 898.

44 Vasari X I, p. 189, 257, V ite  d i Sodom a e d i G aro- 
falo. —İ A nlaşılm ası kolay  sebep lerle  o zam an R om a’da en 
bayağı kadınlar, G iulia , L ucrazia , C assandra, P orz ia , V irgi- 
nia, Pentesilea ve ilaah .. g ib i en ah en k li k lâs ik  a d la r  alm ış
lardır. Aretino’da b u  k a d ın la r, b u  a d la rla  geçm ektedirler. 
Yahudiler de b e lk i ö v ak itle r, A m ilcare , A nn iba le , A sd ru b a le  
gibi en büyük Roma d ü şm an la rın ın  a d la r ın ı a lm ışlard ır.



soyadı halini alm am ış bulunan yer isimleri, aynı zaman
d a  b ir  aziz ism i olarak insan için b ir  sıkıntı teşkil etti
ği hallerde, terc ihan  atılıyordu. Böylece Filippo da 
S . Gemignano, bunu b ırakarak  Callimachus ad ı
n ı alıyordu. Ailesi ta ra fın d an  red  ve tahk ir edilip 
b i r  b ilg in  olarak  gurbet ellerde talih in i ariyan  ve siv
rilen  insan, b ir  Sanseverino olsa bile, iftiharla  ad de
ğ iştirerek  Ju lius Pom ponius Laetus olabiliyordu. Lâ
tince konuşan ve yazan, yalnız tasrif edilm eye elve
rişli olm akla kalm ayarak  ayn ı zam anda nesir ve nazım 
d a  kullanılm ası kolay olan ad lara  ih tiyaç duyan b ir  ne
sil çocukların ın  ad la rın ı d o ğ rudan  doğruya Lâtince ve
y a  Y ım ancaya tercüm e edişleri, (sonra  bu A lm anya’d a  
hem en hem en istisnasız uyulan  b i r  âdet o lm uştur) çok 
görü lm em elid ir. Asıl yakışıksız olan ve çok kere gülünç 
düşen şey, gerek b ir  soy ad ın ın  ve gerekse b ir  küçük 
ad ın , klâsik b ir  ahenk ve yeni b ir  anlam  verecek h â
le gelinceye k ad a r, y a rım  yam alak  değiştirilerek  ga
r ip  b ir  k a lıb a  sokulm ası id i. Böylece G iovanni’den 
Jov ianus veya Jan u s, P ie tro ’dan  P ie riu s  veya Petreius, 
A n to n io ’d an  A onius vesa ire ; son ra  y ine Sannazaro’dan 
S ynecrus, Luoa G rasso’d an  L ucius Crassus ve ilâah.. 
y ap ılıyo rdu . Bu g ib i işler hakk ında  son derece alaylı 
sözler sa rf  etm iş o lan 45 A riosto, kendi eserlerinde tas

45 Q uasi che’l nom e i buon g iudicî inganni,
E e  che quel m egliö t ’abb ia  a  fa r  poeta,
Che non fa ra  lo s tud io  di m olt' ann-i!
(S an k i uzun y ılla r çalışm ayan şa ir 
d a h a  büyük  başarı gösterm iş g ib i) —  B ahtın, ken

disine şüphesiz ahenk li b ir  isim  bahş etm iş olduğu Ariosto* 
V II . S a tir’in 64 üncü  bey itinde  böyle a lay  etm ektedir.
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v ir  etm iş olduğu erkek ve kadın kahram anların  ad
ların ın  yeni doğan çocuklara konduğuna bizzat şah it 
olm uştur46.

A ynı devrin  L âtince kullanan yazarlarında ce
m iyet haya tına  a it birçok usûllerin, m em urluk ad la
rın ın , resm î hizm etlerin, teşrifa t ve ilâah.. n ın  Lâtin- 
celeştirildiğini görüyoruz; bu  hususta hüküm  verirken  
de pek Öyle sert davranm am alıyız. Gerçi bu, sade ve akı- 
cı b ir  Lâtince ile yetinildiği müddıetçe-ki aşağı yukarı 
P e tra rca ’dan  Aeneas Sylvius’a  k ad a r gelen yazarlarda  
d u ru m  böyledir - o k a d a r göze çarpacak  b ir  ta rzda  de
ğ ild i; faka t tam  m ânasiyle saf, hususiyle Cioero üslu
bunda b ir  Lâtinceye gerişilm esi istenince, kaçınılm az 
b ir  zaru ret haline  g ird i. Ş im di a r tık  m odern şeyler, 
sun’i o larak  a d la n  değiştirilm ediği takd irde, üslubun 
bütününe ugyun düşm üyordu. B ilgiçler, h e r şeh ir m ec
lisine P a tres  co n sc r ip ti, h e r rah ib e  m anastırına  
V irg in es  V esta les , h e r azize D iv u s  veya D eu s  unvan
la rın ı verm ekten büyük b ir  haz duyuyorlard ı. B una 
karşılık , Paolo Giovo g ib i ince  zevk sah ib i kim seler ise, 
büyük b ir  ihtim alle yalnız kaçınm ak im kânını bulam a
d ık ları hallerde bunu  yapıyorlard ı. Böyle hareket et
meye m ecbur kald ığ ı zam anlarda da  tab ii kalm asını 
bildiği ve fazla izam  etm ediği için, Giovio’nun güzel 
cümleleri içinde kard in a lla ra  Serıatores, bun ların  de
kan ına  Prim ceps S e n o tu s , 'aforoza D ira e^7, karnavala

46 Veya B ojardo’nm  kahram an larına  gjöre, ki bunlar 
kısmen kendisinin de kahram anlarıd ır.

47 1512 de Fransız askerlerine böyle deniliyor: omni- 
bus diris ad  inferros devocati (hep aforozlanarak cehenneme 
çağ rıld ılar). D aha ciddi düşünen ve yabancı asker birlikle-



L u p e fc a lia  ve ilâah.. demesi bizi fazla rahatsız etme
m ektedir. Bu üslup özelliklerine bakarak bütün bu 
düşünce tarz ı hakkında acele b ir  hüküm  vermekten 
ne derecede kaçınılm ası gerektiği, bilhassa bu yazar
da açık b ir  surette  görülm ektedir.

D oğrudan  doğruya Lâtince üslubun tarihçesini 
bu rad a  tâk ip  edecek değiliz. Tam  ikiyüz yıl m üddet
le hüm anistler, sanki Lâtince, yazı dili olm aya lâyık 
b iric ik  lisan im iş ve böyle kalm ası m ecburiyeti var
m ış g ibi dav ranm ışlard ır. Poggio46, D ante’nin  büyük 
şiirin i İta lyanca yazdığına teessüf etm ektedir. H aki
katte  ise D ante, b ilind iğ i g ibi bunu  Lâtince olarak  dene
m iş ve I n fe r n o 9n un  başın ı H exam eter’lerle yazmıştı. 
İta lyan  ş iir in in  bü tü n  m ukadderatı, D ante’n in  bu yol
d a  devam  etm em esine bağ lı kalıyordu. F akat P etrar- 
oa b ile  S o n e tte  ve C arızone ler'ın&en çok Lâtince şiirle ri
n e  güven besliyo rdu ; h a ttâ  bizzat A riosto’nun  Lâtince 
ş iir  yazm asın ı arzu  edenler bile v ard ı. E debiyat işlerin
de  Ibunldan dah a  sıkı b i r  bask ı hilçbir zam an (gö
rü lm em iştir49. A ncak Şiir, esas itibariy le  ‘bu baskı
d an  s ıy rılm ıştır. Ş im di, herhalde  fazla büyük b ir  dyim-

r in e  k a rş ı M acrobius’dan b ir  aforoz form ülü söyliyen baş
rah ip  T izio’yu aşağ ıda  yeniden anacağız.

48 D e in fe lic ita te  p rin c ip u m : Poggii O pera, fol. 152:
Cuis (D an tis) exsta t poem a praeclarum , neque, s i lite ris la  
tinis constare t, u lla  ex p a rte  poetis superioribus (eskilere) 
postponendum , Boccaccio, V ita  d i D ante, p. 74 e göre daha 
o zaman b irçok  k im seler “ve b u n la r a rasında  ak ıllıla r” D an
te’nin ne sebep le  L âtince  yazm adığı sorusunu ortaya atıyorlardı.

49 B u husu stak i taassubu öğrenm ek isteyen baksın : Lil. 
Greg. G yraldus de poetis nostri tem poris (zam anım ız şa ir
leri hakkında).
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serliğe kap ılm aksam  diyebiliriz k i: îtalyan şiirinin 
iki çeşit ifade vasıtasına m alik bulunuşu hayırlı ol
m uştur; çünkü h er ikisinde de çok mükemmel ve ori
jina l şeyler yaratm ıştır, öyle ki biz her ikisinde de 
neden bazan İtalyanca’n ın  bazan d a  Lâtincenin se
çilm iş olduğunu anlıyabiliyoruz. Belki nesir için de du
rum  ayn id ir. Ita lyan  kü ltü rünün  dünyadaki mevkii 
ve şöhreti, belli konuların  L âtince olarak - içeride 
ve d ışarıda  |  işlenm esine bağlı id i50. D iğer ta ra ftan  
Ita lyan  nesrin i en m ükem m el surette  yazanlar, Lâtince 
yazm am ak iç in  nefislerinde büyük  b ir  iç m ücadele yap
m ak zorunda kalan  kim seler olm uştur.

XIV. asırd an  beri C icero, umumiyejtle nesiıiim 
en  saf kaynağ ı o larak  kabul edilm iş bulunuyordu. Bu
nun sebebi, hiç b ir  zam an Cicero’nun kelimelerine, 
cüm le yap ısına  ve edebî kompozisyon tarzına duyu
lan hay ran lık  yalnız d e ğ ild i; bunlardan başka, o mek
tup  ta rz ı ü stad ın ın  sevim liliği, o h a tib in  parlaklığı ve 
o felsefî m üellifin  açık  ifadesi ile üslubu da, Italyan 
düşünüş ve duyuşuna  tam  mânasiyle cevap veriyordu. 
B ir in san  ve devlet adam ı o larak  Cioero’nun51 zaafı
n ı d ah a  P e tra rc a  açıkça görm üş bulunuyordu. Fakat 
klâsik  ilkçağın  bu p a rlak  sim asına beslediği saygı o

50 Şüphesiz alelâde üslûp ekzersizleri de vardır; meselâ 
büyük Beraldus’un “Orationes” indeki Boccaccio’dan Lâtin
ceye tercüme edilen iki hikâyesi, hattâ Petrarca’nm bir 
“Canzone”si gibi.

51 Karş. Petrarca’nm yukarı-dünyadan “Fehametli göl
gelere” mektupları.: Opera, p. 704 vd. Bundan başka de rep. 
optime administranda başlıklı yazıda p. 372: “sic esse doleo, 
sed sic est” (böyle olduğundan acı duyuyorum, nç çare ki 
böyledir)
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k ad a r büyüktü ki bundan  dolayı sevinç duym aktan onu 
alıkoyuyordu. P e tra rca’dan  beri evvelâ m ektup tarzı 
hemen hem en baştan  başa Cicero’nun örneğine göre 
gelişm işti ve hikâye m üstesna olmak üzere diğer ede
b î neviler d e  y ine âyini tesir 'altında yürüm üştü. IBu 
nun la beraber, kaynaklarla  belgelendirilem iyen her 
te rim i reddeden gerçek Ciceronizm a, ancak XV. asır 
son larına  doğru , Lorenzo V alla’nm  gram er üzerin
deki yazıları bü tü n  Ita lyada  tesirlerin i gösterdikten 
ve  Rom a edeb iyatı ta rih ç ile rin in  ifadeleri süzgeçten 
geçirilip  m ukayeseler yap ıld ık tan  sonra52 başlam ıştır. 
A ncak  şim di eskilerin  nesrinde  üslup ay rılık ları ince 
den  inceye a ra ş tır ılm ak tad ır  ve teselli verici b ir  gü
venle  daim a şu sonuca v a rılm ak tad ır k i tek başına 
Cicero veya, b ü tün  edebî nev iler kapsanm ak iste »irse, 
<co  ölüm süz, nerdeyse sem avî C icero devri” m utlak  

I ö rn e k tir53. Ş im di P ie tro  Bem bo, P ierio  V aleriano 
vesa ire  gibi k im seler, b ü tü n  kuvvetleriyle bu 
am aca u laşm ak  iç in  ça lışm ak tad ırlar. U zun zam an 
b u  tem ayüle k a rş ı ayak  d irem iş ve en eski yazarları 
ö rnek  alm ak su re tiy le  k end ile rine  a rk a ik  b ir  üslup sağ
lam ış  o lan la r54 d a  en sonunda m ukavem et edem iyor 
ve C icero’n un  ö n ü n d e  diz çöküyorla rd ı. Ş im di Loııgo- 
lius, B em bo’nun tesiriy le  beş yıl boyunca C icero’dan

52 Roma’da saf dilcilik taassubunun eğlenceli bir tablo
sunu Jovian. Pontanus, “Antonius”unda vermektedir.

53 Hadriani (Cornetani) Card. Bak Chrysogoni de ser- 
mone latino liber. Başlıca giriş bölümünde. — O, Cicero ve 
çağdaşlarında Lâtinceciliğin tâ kendisini görmektedir.

54 Paul. Jov.' Elogia, Bapt. Pius*dan bahâ etmesi vesi
lesiyle.



başka b ir şey okum am aya k a ra r veriyordu. H attâ  
ayni Longolius, Cicero’nun eserlerinde geçmiyen 
kelimeleri kullanm am aya yem in bile ediyordu. İşte bu 
gibi ruh  haletleri nihayet bilginler arasında büyük b ir  
tartışm anın  patlak  verm esine sebep olm uştur k i ln* 
m ücadelede b ir  ta ra fın  başında Erasm us, öteki ta ra 
fın  da büyük Scaliger bulunm uşlardır.

Gerçekte Cicero hay ran ların ın  hepsi de, onu di 
lin  b iric ik  kaynağı o larak  sayacak derecede tek ta ra f
lı değillerdi. D aha XV. asırida Poliziano ie Erm olao 
B arbaro , şuurlu  o larak  kendilerine m ahsus özel b ir  
L âtince üslup yara tm ak  cesaretin i gösterm işlerdir55. 
T ab ii o larak  onlar, b u n d a  “ taşacak  derecede zengin5" 
b i r  bilginliğe dayan ıyo rla rd ı. Bize bunu  haber veren 
Paolo Giovio d a  ayn ı am aca doğru  yü rüm üştü r. Bu 
adam , b ir  tak ım  m odern  fik irle ri ve hususiyle es
te tik  düşünceleri ilk  defa  o la rak  ve büyük  b ir  celıd 
sarfederek  L âtince ifade e tm iştir. D aim a isabetli ol
m akla b e rab e r b u n la r bâzan  d ikkate  değer b ir  kudret 
ve zerafe tted irler. K endi dev rinde  yaşıyan  büyük  
ressam  ve heyke ltıraşların  k arak te rle rin i L âtince tas 
v ir  ederken56 o rtay a  a ttığ ı çok d e rin  (görüşler y an ın 

55 Paul. Jov. Elogia, Naugerius münasebetiyle. Ona göre 
ülküleri §u idi: aliquid in stylo proprium, qoud peculiarem 
ex certa nota mentis effigiem referret, ex naturae genio ef- 
fibdsse (Üslûbunda zihniyetin belli bir tarafını özel surette 
aks ettirecek kendinden bir unsur katmak). — Daha Poli
ziano, acele olduğu zamanlarda mektupîannı Lâtince yazmakta 
güçlük çekiyordu, karş. Raph. Volat. comment. urban. L. 
XXI.

56 Paul. Jov. Dialogus de viris literis illustribus; Tira- 
boschi, ed. Venez. 17%, Tom. VII, parte IV. Bilindiği gibî
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da büyük hata lara  da düşmekten kendini kurtara- 
m am ıştır. Şöhretin i 66u t  l i n g u a  l a t i n a  n o s t r o  p o n t i f i c a t u  

d ic a tiL T  f d c t a  a u c t i o r ” .5* (L âtin  dili bizim  papa
lığım ız zam anında daha  yükselm iştir denmesi) n e  
bağlıyan P ap a  X. Leo d a  L âtincenin  kullanıl
m ası hususunda liberal b ir  tem ayül göstermiş
tir . Esasen onun zevk ve safa düşkünlüğü 
yan ında bunun  başka tü rlü  olm asına da im kân yok
tu. D inlediği ve okuduğu şeylerin gerçekten Lâtince, 
canlı ve za rif b ir  üslupta olm ası onun için  kâfi geli
yordu. N ihayet C icero, m ükâlem e iç in  örnek verm iş 
değildi ve bu  a landa  onun y an ın d a  başka tan rıla ra  d a  
tapınmalk m ecburi yet o luyordu. R om a’da ve taşrada  
oldukça sık  sık  tem sil oluonian P laü tu s’un ve Terenz’- 
in kom edyaları m ükâlem e ih tiyac ın ı karşılıyordu . Bu 
kom edyalar, oyuna iş tirak  edenlere L âtince konuşm ak 
için  eşsiz b ir  eksersiz teşkil ed iyordu. D aha P ap a  II . 
P a u l58 zam an ında  b ilg in  T heanum  k ard in a li (k i büyük 
b ir  ih tim alle  P is to ja ’lı Niccolo F o rtig u e rra ’d ı r ) ,  çok 
y ıp ra tılm ış ve isim  indeksleri aşırılm ış P lau tus nüs
h a la rı ile m eşgul o lm aya cesaret e ttiğ inden  ve ayn î 
m üellife d il b ak ım ın d an  büy ü k  b i r ' önem  v erd iğ in 

Giovio, bir zamanlar, sonradan Vasari’nin vücuda getirdiği 
büyük işi üzerine almak niyetinde idi. O, diyalog’da Lâ
tince’nin çok geçmeden hâkimiyeti büsbütün kayb edeceğini 
hissetmekte ve bundan şikâyette bulunmaktadır.

57 1517 de Franc. de Rosi’ye yazılan “Breve’”de (papa 
yazısı); Sadoleto tarafından kaleme alınmıştır,: Roscoe, Leo

ed. Bossi IV, p. 172. ,
58 Gasp. Veronens, Vita Pauli. II.: Murat. III, II, Col. 

103 1. Bunlardan başka Seneca’nm piyesleri ve Yunanca 
dramların Lâtinceye tercümeleri temsil ediliyordu.
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den dolayı övülm ektedir. İh tim al ki bu eserlerin sah
nede oynanması teşebbüsü ilk defa onda*ı gelm iştir. 
Sonra Pomponius Laetus işi üzerine almış ve yüksek 
rütbeli kilise adam ların ın  evlerinde P lautus’un sah
neye ikonulmasınida re jisörlük  »e«tmiiş'tir59. Aişağı yukarı 
1520 den  itiba ren  bu n d an  vazgeçilmesini, Giovio, yu 
k a rıd a  gördüğüm üz gibi (S. 2 5 1 ), belagatın  gerilem e
si sebepleri a rasın d a  sayıyordu.

N ihayet b u rad a  edebiyattaki C iceronizm a’nm  
sana tta  b ir  paralelin i zikretm em iz yerinde olur. Bu, 
m im arların  V itruv ian izm a’sıd ır. B ütün Renaissânce 
için  yü rü rlük te  kalan  b ir  kanun  b u ra d a  b ir  defa da
h a  tey it ed ilm ektedir: K ü ltü rde  hareket, da im a sanatta  
hareketin  önünden g ider. B urada , zam an fa rk ı, Cor- 
neto K ard inali H ad rian  (1 5 0 5 ? ) ile m utlak V itru- 
v iam st’ler a ra s ın ı hesaplarsak , aşağ ı y u k arı y irm i yıl 
kadard ır.

N ihayet yeni L âtince ile m aydana getird ik leri 
ş iird ir  ki, hüm anistlerin  en  büyük gu ru ru n u  teşkil e t
m ektedir. B urada, hum anizm anm  karak te rin i be lirt
meye yard ım  ettiğ i ölçüde bu ş iirin  üzerinde durm ak 
zaru re ti vard ır.

Bu tarz  şiirin  halk efkârı ta ra fından  ne kadar 
tu tu lduğunu, kesin zaferi kazanm aya ne k ad ar yaklaş-' 
tığ ın ı yukarıd a  izah  etm iştik  (S. 3 4 0 ). P eşin  olarak 
şu n a  tam am iyle em in olm ak lâzım gelir ki, o zam anki

59 Ferrara’da Plautus’un, çoğu kere Collenuccio, Gua
rino v. s. tarafından kaleme alınmış Italyancalan oynanırdı. 
Isabella Gonzaga bunları çok sıkıcı buluyordu. — Pomp. 
Laetus hakkmda karş. Sabellici opera, Epist. L., XI, fol. 

-56 ve sonrası.



dünyanın en kabiliyetli ve en ileri derecede gelişmiş- 
Tbir milleti, sırf çılgınlık yüzünden ve önemli b ir iş 
yapmak kastı olmaksızın, şiiıide İtalyanca gibi b ir dil
den vazgeçmiş olamai. Çok kuvvetli b ir âmilin İtal
yanları böyle b ir yola götürmüş olması lâzımgelir.

İşte bu âmil, klâsik ilkçağ kültürüne duyulan 
hayranlık idi. H er gerçek ve samimi hayranlık gibi 
bu hayranlık da zaruri olarak taklitçiliği doğuruyor
du. Başka zam anlarda ve başka milletlerde de ayni 
amaca doğru yapılmış m ünferit teşebbüslere sık sık 
rastlanm aktadır. Fakat yeni - Lâtince şiirin  devamı ve 
gelişebilmesi için gerekli olan .şu iki ana şart yalnız 
îtalyada mevcut bulunuyordu: Milletin tahsil görmüş 
züm relerinde genel b ir  ilg i; bizzat şairlerde klâsik 
çağ Italyan yaratıcılık  kudretinin kısmî olarak yeniden 
uyanm ası - ki bu, çok eski b ir  musikinin nesilden ne- 
sile hârika nevinden devam edegelen nağmesinden 
başka b ir  şey değildir. Bu şartlar altında vücuda geti
rilen eserler arasında en seçkin olanlar, artık  b ire r 
taklitten ibaret değil, fakat bağımsız olarak yaratıl
mış orijinal m ahsullerdir. Sanatta iktibas edilmiş şe
killere taham m ül edem iyenler; klâsik kültürü ya biz
zat takd ir etmeyenler veya, tam  tersi olarak, bu kül
tü rü  yaklaşılam ıyacak derecede sihirli ve taklidi im
kânsız sayan lar; ve nihayet birçok hecelerin uzunluk 
veya kısalık derecesini yeniden keşfetmek veya bulup 
çıkarmak zorunda kalmış şairlerde görülen çarpık
lıkları affetm ek istemiyen kimseler, bu nevi edebi
yatı bir tarafa bıraksınlar. O nların en. güzel eserleri 
her hangi bir keskin ter.kit karşısında sarsılm adan de-O 3

gerini muhafaza edebilmek için değil, fakat şairin  ve-
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binlerce çağdaşının  hoşuna gitm ek için vücuda geti
rilm işlerd ir60.

En az başarı, konuları klâsik çağ hikâyeleri ve ef
sanelerinden alınm a epik ş iir a lan ında kazanılabilm işti. 
B ilindiği gibi canlı b ir  epik ş iir  iç in  gerekli olan ana 
şartla rın , değil yalnız şim di örnek o larak  kullanılan Ro
m a lıla rd a , hattâ , Hom eros b iry an a  b ırak ılacak  o lur
sa, Y unanlılarda bile m evcut bu lunm adığ ı kabul edil
m ektedir. O halde Renaissance devri Lâtincecilerinde 
d e  bu şa rtla r aranam az. B ununla b e rab er P e tra rca ’- 
n ın  “A f  rica” s ı , genel o larak  m odern zam anların  her 
hangi b ir  epik eseri derecesinde heyecan uyandırm ış, 
ayni nispette büyük b ir  okuyucu ve dinleyici kitlesi 
bu lm uş olsa gerektir. Ş iir in  .m enşei ve güttüğü amaç, 
önemle gözönünıde tu tu lm uştu r. XIV. a s ır  insanları, 
tam am iyle isabetli b ir  duygu ile, ik inci P ön  harbi 
devrini Rom a satvetin in  zirvesi o larak  görmüşlerdir; 
işte P e tra rca  bu devri yazm ak ih tiyacın ı duyuyordu. 
Eger o vakitler S ilius Italicus keşfedilm iş olsaydı, 
belki de P e tra rca , başka b ir  konu seçerdi. F aka t bu 
•eser tan ınm adığ ına göre Scipio Africanus*un yücel
tilmesi, X IV . as ır zihniyeti için  âdeta  b ir  ih tiyaçtı. 
N itekim  Zanobi di S trad a  ad ın d a  başka bir şâir de 
aynı konuyu ele alm ıştı ve s ırf  P e tra rca ’ya bes
lediği saygı yüzünden epeyce ilerletm iş bu lundu
ğu bu eserini tam am lam aktan  vazgeçiyordu61. A fr i - 
ccl m n vücuda getirilm esini hak lı gösterecek herhangi

60 Aşağıdaki bahis için bak: Deliciae poetanım italor.; 
PauL Jovius. Elogia; — Lil. Greg. Gyraldus, de poetis nostri 
temporis; — Roscoe, Leone X., ed. Bossi’nin ekleri.

61 Filippo Villani, Vite, p. 5.



bir sebep göstermek lâzımgelirse bunu, yazıldığı zaman 
ve daha sonraları herkesin Scipio ile, sanki hâlâ ya
şıyormuş gibi ilgilenmiş olmasında, onun İskender, 
Pompeios ve Caesar’dan daha büyük bir insan sayıl
m asında arayacağız62. Modern epik eserlerden kaç ta
nesi, A f  rica  kadar kendi devrinde popüler, esasında 
tarih î olmakla beraber yine de zihinlerde esâtirî tesir 
yaratan  b ir konuyu işlemiş olmakla öğünebilir? Şüp
hesiz ki bu eseri şimdi zevkle okuyabilmemiz müm
kün olamaz. T arih î konuları ele alıp işliyen bu çeşit
ten başka eserler hakkında bilgi edinmek için oku
yucularım ıza bdebiyat tarihlerini tavsiye edeceğiz.

Yunan ve Roma mitolojisi üzerinde işlemek, bu
radaki şiiıl gediklerini doldurm ak yolunda yapılan 
çalışm alar daha zengin ve verimli olmuştur. İtalyan 
şiiri bu alanda da erkenden davranm ış, Boccaccio’nun 
eserleri içinde en iyisi olarak sayılan T eseide9si 
ile işe başlam ıştır. Papa V. M artin zamanında Maf- 
feo Vegio, “A e n e id e ’y e  ilâve olarak Lâtince b ir on- 
üçüncü kitap kaleme alm ıştır. Bundan başka, hususiy
le Claudian tarzında ve daha az önemli olmak üzere 
meselâ M eleagris , H esperis  ve ilaah.. gibi b ir takım  
denemeler görmekteyiz. Fakat en ziyade dikkate şa
yan  olan, yeni iibdâ edilmiş esatiri m enkıbelerdir.

62 Franc. Aleardi oratio in laudem Franc. Sfortiae.: 
M urat. XXV, Col. 384. — Scipio ile Caesar’dan hangisinin 
daha büyük olduğu tartışmasında Guarino Caesar'm, Poggîo 
ise (O pera, epp. fol. 125, 135 ve sonrası) Scipio’nun lehinde 
idi. — Attavante’nin minyatürlerinde Scipio ile Hannibal 
iç in  bak: Vasari IV, 41, Vita di Fiesole. — İkisinin adlan, 
Piccino ve Sforza için kullanılmıştır, sayfa 113.
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Bunlar, İtalya’mı en şairane bölgelerini, tan rılar, 
periler, cinler, m elekler ve aynı zam anda çobanlardan 
teşekkül eden otokton b ir ahâli ile iskân etm ektedirler. 
B urada epik ta rz  ile pastoral ta rz ı b irb irinden  ay ır
m ak esasen im kânsızdır.

Bazan h ikâye ve bazan  dialog şeklinde yazılan 
pastoral şiirlerde  çoban hayatı, P e tra rca ’dan beri a r 
tık  hem en hem en tam am iyle63 basm a kalıp , gelişi 
güzel hayal ve duygu lar için  b ir  zarf o larak  işlenmiş
t i r  ki ilerde başka  b ir  vesile ile bu mesele üzerinde 
duracağız. Ş im di sadece yen i esâ tirî menkıbe
leri bahis konusu edeceğiz. Eski T a n r ıla r ın  Renaissance 
insan ı iç in  ik i tü rlü  m ân a  ifade  ettiği keyfiyeti, 
herhang i b ir  yerden  çok d ah a  açık olarak burada 
kend in i gösterm ekted ir. Bir yandan bunlar şiirde 
m ücerret k av ram la rın  y e rin i tutmakta, allegorik fi
gürleri fuzûli k ılm a k ta d ır la r; aynı zamanda da şiirde 
serbest ve bağım sız b ire r  unsur, mücerret güzellikten 
b ire r  p a rç a d ır la r  ve bu sıfatla her şiire katılmaya 
ve daim a yen i yeni terkiplere elverişlidirler. Bunun 
ilk ö rneğ in i verm ek  cü re tin i Boccaccio göstermiş, her 
ik is in i de İta ly an ca  yazd ığ ı N ir ıfa le  d 9A m e to  ve N in -  

ja le fiesolano ad lı ese rle rinde  Floransa çevresinde! 
y aşa ttığ ı m evhum  ta n r ı la r  ve çobanlar alemini tas
v ir  e tm iştir. A ncak  b u  alanda yaratılan şaheser 
P ie tro  Bemlbo’n u n 64 Sarca?sı olacaktı; burada S a rc a

3 5 2  İTALYA’DA RÖNESANS KÜLTÜRÜ

63 Köy hayatının realist bir şekilde işlenmiş hâlde or
taya çıktığı parlak istisnalardan, aynı şekilde aşağıda bahs 
edeceğiz. ■ , y . , I - : •

64 Mai, vScipilegium romanum, vol. VIII de basılmış
tır (aşağı yukan 500 kadar Hexametre). Piero Valeri-
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edlı nehir Tanrısının Garda isitmli periye nasıl talip ol
duğu ; Monte Baldo’daki b ir mağarada kutlanan parlak 
düğün tö ren i; Tiresüzs*m kızı Manto’nun, küçük M in- 
cius’un  doğacağını, Mantımsam, kurulacağını ve M in - 
cifus ile Andes perisi M aia’n m  birleşmelerinden doğa
cak olan Virgilius’un gelecek zamanlarda kazanacağı 
şöhreti haber veren kehânetleri terennüm olunmakta
dır. Bu ihtişamlı humanizma rokokosu için Bembo o 
kadar /güzel beyitler bulmuş ve sonuna Virgilius’a o 
kadar zarif b ir  hitabe eklenmiştir İki her şair onu 
imrense yeridir. Genel olarak bu  gibi eserlere, sadece 
b ir inşat sayılarak, fazla önem verilmemektedir. An
cak bu b ir  zevk meselesidir k i üzerinde herkes iste
diği g ib i serbestçe fik ir yürütebilir.

Başkaca, kutsal kitaplardan ve kiliseden konula* 
rını alan ve Hexam eter kalıp lan  içine sokulan uzun 
epik şiirlerin de meydana getirilmiş olduğunu gör
mekteyiz. Bunların yazarları, her zaman kilise hiyerar
şisi içinde yükselmek ve papanın gözüne girmek ̂ kastiy
le hareket etm iş değillerdir. En iyilerinde ve hattâ 
P arthen ice  n in  yazarı olan Battista M antuano gibi en 
kabiliyetsizlerinde bile, âlim âne Lâtince şiirleri ile 
dîne hizm et etmek gibi samimi ve dürüst b ir isteğin 
mevcut bulunduğunu kabul edebiliriz. Şüphesiz ki 
bu istekleri, yarı paganlık şeklindeki katolik anlayış- 
lan n a  çok uygun düşüyordu. Geraldus bu çeşit şair
lerden birçok isim ler sıralam aktadır. İçlerinde C hris-

ano bu esatiri menkıbeyi şiir halinde yazmağa devam etmiş
tir; Deliciae poet. ital. da “Carpio”su — Verona’daki Murari 
sarayında Brusasorcfnin freskolan, Sarca’nm sahnelerini 
tasvir etmektedir.

23
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tiade  adlı eseri ile Vida ve De Partu Virginis unvanlı 
üç şarkısı ile Sannazaro, ön safta yer almaktadırlar. 
Sannazaro, paganlık ve hıristiyanlık elemanlarını hiç 
yekinmeden iç içe soktuğu beyitlerindeki sürekli ve 
kuvvetli akıcılık ile, tasvirlerindeki plâstik kudrete, 
işçiliğindeki pürüzsüz mükemmellikle son derece 
derin b ir intiba yaratmaktadır. Bir mukayeseden kork- 
maksızm Virgilius’un dördüncü çoban türküsünden 
bazı beyitleri kendi çoban türküsü içine sokuşturmak 
cesaretini de göstermiştir, ö teki dünyaya ait konuları 
işlerken bazan ancak Dante’de görülebilen cesaret ör
nekleri vermektedir. Meselâ Kıral Davud’u öteki dün
yada kilise babalarının ruhlarının temizlenmesine 
mahsus yerde (L im b u s p a tru m )  ayağa kaldırarak şar
kı söyletmesi ve kehanette bulundurması, yahut da 
Tanrı tahtında oturup bütün iptidâi varlıkların resim
leriyle pırıl pırıl yanan mantosu içine bürünmüş 
olduğu halde semâvî ruhlara hitap ettirmesi gibi sah
neler bu kabildendir. Bazı defalar hiç tereddüt gös
termeden eski mitolojiyi kendi konusu içine işlemek
te  ve bunu yaparken de aslında barok görünmemek
te, yani bütünün ahengini bozacak b ir duruma düş
memektedir; çünkü şair, paganlık devrinin tanır
larını sadece yardım cı figürler olarak kullanmakta 
ve hiçbirisine baş rolü vermemektedir. O zamanm 
sanat kudret ve kabiliyetini bütün kaplamı ile öğ
renmek istiyen b ir kimse, böyle b ir eseri mütalâa 
etmekten uzak kalamaz. Şiirde hıristiyanlık ve pa
ganlık unsurlarının birbirine karıştırılması, plâstik 
sanatlardakinden çok daha fazla derecede aksaklıklar 
meydana getirmeye elverişli olduğu gözönüıide tutu



lacak olursa, Sannazaro’nun gördüğü iş, b ir kat daha 
büyük görünür. Plâstik sanatlarda göz, şekil ve renk 
güzelliği ile tatmin edilebilir; esasen da plâstik sa
natlar, şiirde olduğundan çok daha az derecede ko
nunun önemine bağlıdırlar. Çünkü muhayyile kuv
veti, plâstik sanatlarda daha çok şekil üzerinde, şiirde 
ise daha çok maddenin kendisi üzerinde işler. 
İyi ahlâklı Battista Mantuano, Bayram lar T akvim i66 
adlı eserinde başka b ir çıkar yol aram ıştır: Tanrı ve 
yarı Tanrılara kutsal tarihe hizmet ettirecek yerde bun
ları, tıpkı kilise babalarının yaptıkları gibi, kutsal 
tarihe karşı faal b ir muhalefete geçirmektedir. Melek 
Gejbrâil, Nasira’da  Meryem’i selâmlarken Mercur, 
Karmel dağından uçarak meleğin arkasından gelmiş 
bulunmakta ve kapıda gizlice onları dinlemektedir; 
sonra, işittiklerini, toplu b ir halde bulunan tanrılara 
bildirmekte ve böylece onları ümitsizce kararlar ver
meğe tahrik  etmektedir. D iğer yazılarında66 da şüp
hesiz bazan Thetis, Ceres Aeolus ve daha başka pa
gan T an n a n , Bakirenin ve saltanatının önünde ken
di istekleri ile eğilerek b iat etmek zorunda kalmak
tadırlar.

Sannazaro’nun şöhreti, kendisini taklit edenlerin 
çokluğu, o zaman ileri gelenlerinin ona besledikleri 
derin  saygı — bütün bunlar, yaşadığı çağ için onun 
ne kadar lüzumlu ve deeğrli b ir şahsiyet olduğunu 
gösteren delillerdir. B ir şairin  aynı zamanda hem 
hıristiyan, hem de tamamiyle klâsik olabileceğini is
pat etmekle o, Reformation’un başlaması sıralarında

m . BÖLÜM. KLÂSİK KÜLTÜRÜN UYANIŞI 3 5 5

65 De sacris diebus.
Meselâ onun sekizinci Ekloge’sinde.
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kilise için çok önemli olan bir problemi çözm üştür. 
Gerek Papa Leo ve gerekse Papa Clemens, bu büyük 
başansı için ona açıktan açığa teşekkürlerini bildir
mişlerdir.

Ve nihayet şimdi, Hexameter veya Distichon şe
killerinde çağdaş tarihler de yazılmakta idi. Bazan 
daha çok hikâye üslubuuda, bazan da daha ziyade 
methiye tarzında olan bu nevi tarihler, mûtad olarak 
bir hükümdarı veya bir hükümdar ailesini yüceltmek 
için kaleme alınırdı. Sphorcias, Borseis, Borgius, 
Triültias ve ilaah.. gibi eserler bu suretle vücuda gel
mişlerdir. Şüphesiz ki bunlarla istenen sonuç elde 
edilmiş değildir. Çünkü, eğer herhangi bir kimse meş
hur ve ölümsüz kalmış ise muhakkak ki bu, hatta en 
kudretli şairlerin kalemlerinden çıkmış olsalar bile, her
kesin bükülmez b ir isteksizlikle karşıladığı bu tarz şiir
ler sâyesinde olmuş değildir. Fakat, Meselâ Papa X. 
Leo’nun Palo’da avlanmasını tasvir eden güzel şiir67 ve
ya Kardinal Adriano da Cometo (S. 173) tarafından 
yaratılmış olan “I I . Ju lius ıın  seyahati” gibi, meşhur 
insanların hayatlarından alınmış sahneleri canlandı
ran sade ve hiç b ir maksat gütmiyen küçük eserler, 
büsbütün başka b ir tesir yapmaktadırlar. Ercole 
Strozza’nm, şiimdi adını andığımız Hadrian’ın ve 
daha başkalarının da avlanmalarını tasvir eden par
lak eserleri vardır ve m odem  b ir  okuyucunun, bu 
eserlerde muhakkak ki sık sık rastlıyacağı yaltaklan

67 Roscoe, Leone X, ed. Bossi VIII, 184; yine buna 
benzer üslûpta hoş bir şiir daha: XII, 130. — Ângilberti’nin, 
Büyük Karl’ın sarayı hakkmdaki şiiri, bu Renaîsöance’a ne 
kadar yakındır. Karş. Pertz, monnm. II.



malardan ürkmesi veya alınması, ancak teessüfle k a r
şılanır. Konuların ustaca işlenmiş olması ve bazan 
hiç de az olmıyan tarih î değerleri, bu mütevazı şiir
lere, çağımızın şu anda meşhur olan birçok şiirlerine 
nazaran daha uzun b ir  ömür sağlamaktadır.

Bütünü göz önünde tutulursa bu şiirler, içine k a 
rıştırılan hissî ve umumi unsurlarda gösterilmiş iti
dal nâsbetinde iyidirler. M eşhur üstatlar tarafından 
vücuda getirilmiş bâzı küçük epik şiirler vardır ki, 
bunlar, barok ve mitolojik unsurların yerli yersiz ola
rak içlerine sokulmuş olması yüzünden farkına varıl
ın aksı zın tasviri imkânsız derecede gülünç b ir  tesir 
uyandırm aktadırlar. Meselâ Ercole, Strozza’snın68 Ce
sare Borgia (S. 163 vd.) için yazdığı mersiye bu 
çeşittendir. B urada bütün üm idini İspanyol soyun
dan P apa III . Calixtus ile VI. Alexandr’e bağlıyan 
ve sonra Gesare’yi kenidisine vaadolunmuş kurtarıcı ola
rak  gören Roma’nm  şikâyetlerini dinliyoruz. Cesare’
nin tarih i, 1503 yılındaki felâkete kadar takibolunu- 
yor. Sonra şa ir, o anda69 tanrıların  ne öğüt vermiş 
olduklarını sanat ve ilam perisinden soruyor ve Erato 
şöyle anlatıyor: Olympus üzerinde Pallas İspanyolların 
ve Venüs ItallyaınlaTin ta ra fın ı tu tuyorlard ı; h e r  ikisi de 
Jüp iter’in dizlerine sarılm ışlardı; bunun üzerine Jüpi
ter o n lan  öptü, okşıyarak yatıştırd ı ve kendilerine 
P arcae  (dağ  tan n ça la rı) tarafından  tâyin olunmuş 
alın yazısını değiştirm ek elinde olm adığını izâb etti;

68 Stozzıi Poetae, p. 31 vd. Caesaris Borgiae ducis epice* 
dium.

69 Pontificem  addiderat flammis lustralibus omneîs 
Corporîs ablutum  labes Diis Jüp iter ipsis ete..

IU. BÖLÜM. KLÂSİK KÜLTÜRÜN UYANIŞI



358 İTALYA'DA RÖNESANS KÜLTÜRÜ

fakat tanrıların vaatlan , Este-Borgia hanedanından do
ğan bir çocıık70 tarafından yerine getirilecektir dedi; 
her iki ailenin de m âcera dolu eski tarihlerini anlat
tıktan sonra, tıpkı vaktiyle bütün yalvarm alara rağ
men Agamemnon’a veya Achilles’e yapamamış olduğu 
gibi, şimdi Cesare’ye de ebediliği bahşedemiyeceğini 
beyan etti. Nihayet Cesare’nin ölmeden önce savaşta 
birçok insan öldüreceği tesellisi ile sözüne son verdi. 
Sonı^a Mar^ 'Napoli’ye giderek sfavaş ve karışıklık 
çıkarıyor; fakat Pallas acele olarak Nepi’ye varıyor ve A  
orada hasta Cesare’ye  P apa VI. A lexandr kılığında 
görünüyor. Talihine katlanm ası ve kendi ad ın ın  kazan
dığı şöhretle yetinmesi için bâzı ih tarlardan  sonra pa
pa şekline girmiş T anriçe “b ir  kuş gibi”  kaybolup 
gidiyor.

Bunnula beraber klâsik çağ m itolojisinin az veya 
çok derecede karıştırılm ış olduğu h e r şeyi reddeder 
sek, bâzan büyük olabilecek b ir  zevkten lüzumsuz ye
re  kendimizi m ahrum  etmiş oluruz. Bâzan sanat, as
lında tam am iyle basm a kalıp m ahiyette olan bu unsu
ru, Tesim ve heykeltıraşlıkta olduğu derecede asilleş- 
tirm iştir. Bu nevi edebiyat heveslilerinde hattâ  Paro- 
di’n in  başlangıçları (S. 177) bile görülm em ektedir. 
Meselâ M acaroneide  bulunan b ir  örneğid ir ve Giovanni 
Bellini’nin komik “T anrılar B ayram ı” da, ayni ese-

70 Bu, sonraki F errara  hüküm darı II. Ercole’dir, doğ.
4 Nisan 1508, m uhtem el o larak bu şiirin  yazılmasından bir 
az önce veya biraz sonra. Şiirin sonlarına doğru: Nascere 
magn e puer m atri exspectate patrique (ey annenin ve baba
nın beklediği büyük çocuk, doğuyorsun); denilmektedir.



rin erken vücuda getirilmiş b ir paralelini teşkil et
mektedir.

Hexametre5ier kalıbında yazılmış olan şiirler
den bazıları da sırf temrinlerden yahut da nesir hâlin
deki tarih i yazıların nazma sokulmuş şekillerinden iba
re ttir ki okuyucular, buldukları takdirde, bu sonun
cusunu tercih edeceklerdir. Bilindiği gibi sonunda her- 
şey, her kavga ve her tören, terennüm  edilmektedir. Re- 
formation dvrinin Alman hümanistleri de ayni şeyi 
yapm ışlardır71. Fakat bunu sâdece uyuşukluğun ve 
m ısralar tertip  etmekteki büyük kolaylığın b ir sonucu 
olarak saymak da haksızlık yapm ak demek olur. Hiç 
değilse îta lyanlarda asla şüphe götürmez surette zen
gin b ir  üslup duygusu yaşam aktadır k i bunu* ayni 
devrin mahsulü olan raporlar, ta rih  eserleri ve bizzat 
terzarim a* şeklindeki pamflieler ispat etmektedir. Na- 
sil ki Niccolö da Uzzano, yeni b ir  anayasa tasarısı
n ı; Machiavelli, kendi yaşadığı devrin ta rih in i; b ir  
üçüncü yazar, Savonarola’m n hayatın ı; b ir dördün
cüsü Piom bino’nm  Büyük Alfons72 tarafından  m uhasara 
edilişini ve ilâah.. bu güç Italyan şiir nevinde kaleme 
alm ışlar ve bu sayede daha tesrilı olmak istemişler

71 Krş. Schardius, F reher vesaire tarafından toplanan 
Scriptores kolleksiyonlan.

* Terze rim a: Uç m ıs ra lı  şiir şekli.
72 Uzzano, bak  Archiv. IV, I , 296. Sgf Macchiavelli: i 

Decennali. —  F ra  Benedetto’nm  Cedrus Libani unvanlı Sa- 
vonarola’nm  tarihi. —  Assedio d i Piom bino,: M urat. XXV.
:— Buna paralel olarak Teuerdank  (im parator M axim ilian- 
nın başından geçenleri tasvir eden allegorik b ir şiirin başlığı) 
ve kuzey m em leketlerinde o vakitler meydana getirilen diğer 
manzum eserleri gösterebiliriz.
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dir; tıpkı bunlar gibi başka birçok müellifler de oku
yucularını kendilerine -bağlıyabilmek için hexametre 
şeklini tercih etmek ihtiyacını duymuş olabilirler. Bu 
şekilde yazılmış şiirlerin ne kadar hoş görüldüğü 
ve aranıldığını, o devrin didaktik şiiri bize en iyi bir 
tarzda göstermektedir. Didaktik şiir XVI. yüzyılda 
hayret edilecek derecede b ir ilerleme kaydetmiştir. 
Altın imâli, satranç oyunu, ipekböceği yetiştirme, ast
ronomi, zührevi hastalıklar ve benzeri koniular, Lâtin
ce fhexametreler şeklinde kaleme alınmaktadır. Ay
rıca İtalyanca ayni neviden daha birçok uzun şiirler 
de vardır ki, bunların hiç sözünü etmiyelim. Bu çeşit 
şiirler, zamanımızda genel olarak okunmadan menfi bir 
hükümle reddolunmaktadır; bu öğretici şiirlerin ne 
dereceye kadar gerçekten okunmaya lâyık bulunduk
ların ı biz de söyliyecek durum da değiliz73. Yalnız 
şu cihet muhakkaktır ki güzellik duygusunun zama
nımıza nazaran kat kat üstün bluunduğu devirler, geç 
Yunan ile Roma dünyası ve Renaissance, sözü geçen 
şiir nevinden uzak kalamazlardı. Buna b ir itiraz ol
mak üzere denebilir k i: bugün, güzellik duygusunun 
noksanlığı değil, fakat büyük ciddîlik ve ilmî araş
tırm alarda çok gelişmiş metod, şiir şekillerinin kulla
nılmasını bertaraf eden âm illerdir; buna da b ir diye
ceğimiz yoktur.

Son yıllarda didaktik eserlerden b ir tanesi, bazı

73 L. Alamanni’nin eseri olup İtalyanca “versi sciolti” 
şeklinde yazılmış bulunan “Coltivazione” hakkında diyebili
riz ki şiir olarak zevk alınan bütün parçalan, doğrudan 
doğruya veya vasıtalı olarak klâsik devir şairlerinden iktibas 
edilmiştir.



yerlerde yeniden yayınlanmaktadır. Bu, Ferrara’lı 
gizli bir protestan olan Marcellus Palingenius tara
fından kaleme alınmış “Hayatın B u r ç l a r ıadlı eser

edir. Yazar, Tanrı, fazilet ve ölümsüzlük gibi en yüce 
fikirlere bağlayarak, günlük ihayat tezahürlerine ait 
birçok meseleleri münakaşa etmektedir; ve bu bakım
dan da o, ahlâk tairhinde yabana atılmıyacak bir oto
rite olarak görünmektedir. Bununla beraber şiiri, esas 
itibariyle Renaissance’in sınırları dışına çıkmakta ve 
ayni zamanda allegori, ciddî surette öğretmek ama
cına uygun olarak, mitolojinin yerine konulmaktadır.

Fakat, sair - filolog, en çok lirik siir alanında, hu-
”  o  O ”  3  J  7

susiyle mersiyede ve bir de hiciv nevinde klâsik çağ 
şiirine yaklaşmaya muvaffak olmuştur.

Hafif şiir nevinde Catullus, îtalyanlar üzerinde 
gerçekten sihirli b ir tesir yapmıştır. Birtakım zarif Lâ
tince mâniler, bazı küçük satirler ve dokunaklı mek
tuplar. sırf ondan yapılmış iktibaslardan ibaretti. 
“Lesbia’run Serçesi99 adlı şiirinden bir tek kelime 
alınmaksızın, fakat tamamiyle bu şiirdeki fikirler sil
silesine bağlı kalınmak suretiyle, ölen köpeklere ve 
papağanlara ağıt tutulmaktadır. Yine ayni çeşitten bir 
takım kısa şiirler vardır ki bunların, XV. veya 
XVI. asırlara ait olduklarına dair maddî deliller mev
cut bulunmasa, ne zaman yazıldıkları huşunda uzman
lar bile aldanabilirler.

Buna mukabil Saphik ve Alkaik vezinlerinde ya
zılmış olan O de  (kaside) 1er arasında b ir tane bile 
bulmak hemen hemen imkânsız gibidir ki bunların 
modern zamanlarda yazılmış olduğu belli olmasın.
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Çoğu kere bu, klâsik çağda ancak S ta tiu ^a  mahsus 
bulunan re torik  güzelliğin' ve lirik  nevi için zaruri 
olan teksifin  noksan oluşları yüzünden belli olur. Ode’ 
n in  ay rı ay rı k ısım ları, ik i veya üç k ıt’ası b ir  a ray a  ge
tirilince b ir  klâsik çağ  ş iirin in  p arça la rı gibi görünür
le r; faka t d ah a  uzun parça la rın  ayni karak teri m u
hafaza edebild ik leri çok n ad ird ir . M eselâ A ndrea Na- 
vagero’n u n  V enüs’a  yazdığı güzel b ir  o d e9sinde oldu
ğu gibi bu  halin  m evcut bu lunduğu görülen şiirlerde 
de klâsik dev ir şaheserlerin in 74 şerh  ve izah ından  baş
ka  b irşey  yapılm adığ ı kolayca sezilm ektedir. Bazı 
o d e  şa irleri, konu o la rak  azizleri alm akta, n iyaz ve 
•tazarrûlarınıda H ora tius ve Gatullus’u n  benzeri o d e  • 
lerin i ince b îr  zevkle tak lit e tm ekted irler. Meselâ bü 
yük m elâike C ebrail O de’sinde Navagero ve hususiyle 
pağanlık  duygu larına  ta sa rru f etmekte fazla ileri gi
den Sannazaro, böylelerindendir. Ş a ir  herşeyden ev
vel ad ın ı taşıd ığ ı azizi75 ku tlam aktad ır. Bu azizin kü 
çük kilisesi, şa irin  Posilippo k ıy ısında, “ deniz dalga
la rın ın  kayalık lardak i ak ın tıy ı yu ttuğu  ve b u  kutsal 
yap ın ın  d ıv a rla rın a  ça rp tığ ı yerde”  kurtulmuş olan 
şâhâne m anzaralı u fak  villâsına a it bulunuyordu. 
Şair, h er yıl yap ılan  St. Nazarius bayramından zevk 
duym akta id i;  ayni günde küçük kiliseyi süsliyen yap
rak  ve çelenkleri, azize sunulm uş k u rb an  bağışlan ola
rak  görüyordu. Federigo  d’Aragon ile birlikte kaçak

74 B urada L ucretîus’un giriş’ine ve H oratius’un Ode 
IV, I  ine göre.

75 Y ukarda  daha c idd i b ir  vesile ile görm üş olduğu
muz gibi (sayfa 80) b ir hâm î azize niyaz ve tazarrûda bu
lunulm ası, esas itibariy le  b ir pagan âdetid ir.



iken uzak diyarlarda, Loire nehri ağzındaki St. Nazaire’ 
de, derin kalp acılan  içinde patron azizine isim 
gününde şimşir ve meşe yapraklarından örülmüş çe- 
lenkler sunuyordu. Eski yılları, bütün Posilippo genç
lerinin çelenklerle süslenmiş kayıklar içinde bayrama 
geldikleri günleri hatırlıyor ve memleketine dönebil
mek için dua ediyordu76.

Hususiyle mersiye veya hexametre Jcalıiblarında 
yazılmış olup konuları asıl mersiyeden hicviyeye ka
dar giden b ir takım  şiirler, klâsik çağ şiirlerine çok 
benzerler ve insanı aldatırlar. Hümanistler, tıpkı Ro- 
ma’lı mersiye şairlerinin metinlerini ten büyük b ir ser
bestlikle kullandıkları gibi, onları taklit etmekte de 
kendilerini en kudretli buluyorlardı. Navagero’nun 
geceye hitap eden mersiyesi, tıpkı bu devrin ayni ne
vi şiirlerinde olduğu gibi, klâsik çağ örneklerinin tak
lidinden hiç de kurtulm uş değildir. Fakat buna rağ
men şiirde klâsik hava ve ahenk, son derece canlı b ir 
şekilde kendini göstermektedir. Aslında Navagero77, 
daim a daha önce gerçekten şairâne b ir konu bulmak
la işe başlar; sonra bu konuyu esirce b ir bağlılıkla 
değil, fakat tam  ve ustaca b ir  serbestlikle antoloji

76 S it satis ventos tolerasse e t imbres
Ac minas fatorum hominumque fraudes,
Da P a te r teeto salientem avito 
Cemerfe fumum!
Rüzgârlara, yağmurlara, kaderin tehditlerine, insanların 
desiselerine tahammül artık  kâfi! Tanrım, nasib et de 
dedelerden kalma damdan yükselen dumanı görelim).

77 Andr. Naugerii crationes duae carminaque aliquot, 
Venet. 1530, 4. —  Az sayıda Carmina (şarkılar), kısmen veya 
tamam olarak Deliciae’de vardır.
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üslubuna, Ovidius, Catullus ve Vergilius’un pastoral şi
irleri tarzına sokar; mitolojiyi kullanmakta çok çe
kingen davranır ve ancak, meselâ Cer es vesâire gibi 
k ır tanrılarına yaptığı duada olduğu gibi, k ır haya
tın ı canlandırm ak için mitolojiden faydalanır. Elçilik
le  gittiği Ispanya’dan dönerken memleketini selâmlı- 
yan b ir  şiirin in , sadece başlangıcını yazabilmiştir. 
Eğer gerisi de başlangıç gibi gelseydi bu şiir, muhak
kak  fevkalâde b ir  bü tün  teşkil ederdi:

Salve cu ra  Deûm, ımun'di felicior ora, 
Formosae V eneris dulces salvete recessus; 
U t vos post tantos anim i m entisque labores 
Aspicio lustroque libens, u t m unere vestro 
Soîlicitas toto ıdepello e pecfcore cu ras!*  

M ersiye veya H exam etre şekli, h e r çeşit yüksek 
duygulan içine alabilen b i r  kap  oluyordu ve en asil 
yurtseverlik coşkusu (S. 107, I I . Julius’a  m ersiye) ka
d a r , hüküm  süren  şah ısların  e n  tum turak lı b ir  şekilde 
Tanrılaştırılm ası ve ayni zam anda Tibullus gibi b ir  
şâ irin  m elânkolisi de b u nda  ifadesini buluyordu78. 
Papa V II. Clemens ile Farnese hanedan ına yaltaklan*

Selam  sana, ey T an rıla rın  sevgilisi, dünyanın  m esut toprağı, 
Selâm  size güzel Venüs’ün  yaşadığı ta tlı  yerler;
Sizi ruhum un ve zihnim in bunca  sık ın tılarından  sonra 
Ne kadar sevinçle görüyor ve seyr ediyorum , sizin sayenizde 
B ütün gönlüm den üzücü düşünceleri nasıl atıyorum !

78 X. Leo’yâ ne le r arz edilebild iğ i hakk ında  b ir fik ir 
edinm ek için b ak : G uido P ostum a Silvestri’n in  Isa, Meryem 
ve bütün  azizlere h itap  eden duası; bu  duada onlardan da
ha  uzun zam an insan lara  b u  İlah î m ahluk’un yer yüzünde 
bırak ılm ası istenm ekted ir: çünkü  gökte kâfi derecede eşleri 
vardır. Roscoe, Leone X , ed. Bossi V, 237 de basıl
m ıştır.
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mak hususunda Statius ve Martial ile âdeta yanşa giren' 
Mario Molsa, hasta yattığı döşekte “yoldaşlarına” hi
taben yazdığı bir mersiyede bize ölüm üzerine her 
hangi bir klâsik ilkçağ şairi kadar güzel ve saf dü
şünceler vermektedir; fakat bu fikirlerin hiç birini 
esas itibariyle klâsiklerden iktibas etmiş değildir. Es
ki Romalılar’a mahsus mersiye tarzının mahiyet ve 
kaplamını en derin surette kavrayan ve kendine örnek 
edinen de, yine Sannazaro’dur. Onun kadar çok sayı
da ve nitelikte bu nevi şiir veren başka b ir şâir yok 

İ tur. Bâzı mersiyelerini, ele aldığı konular dolayısiyle 
< sırası geldikçe zikredeceğiz.

En son olarak, Lâtince epi gram, o zamanlarda gü
zel tertiplenmiş birkaç satır halinde, anıta konmuş ya* 
zıtlar veya kahkahalarla ağızdan ağıza söylenen söz
ler halinde, b ir bilgin’in şöhretini sağbyacak derece- 

i  de önemli bir şiir şekli olmuştur. İtalya’da bu tema
yül, daha çok erkenden kendini gösteriyor. Guido del- 
la Polenta’nm, Dante’nin mezarını bir anıt ile süslemek 
istediği duyulunca her yandan, “kendilerini göstermek, 
ölü şâire saygı sunmak veya Polenta’nın gözüne gir
mek istiyen kimselerden”  mezar taşı yazıtları gelmiş
tir79. Başpiskopos Giovanni Visconti (ölümü 1354) 
nin Milano katedralindeki mezar anıtına konmuş 36' 
Hexametrenin altında şu cümleyi okuyoruz: “Parma’- 
lı Bay Gabrius Zamoreis, hukuk doktoru, bu mısraları/ 
yazdı” . Zaman geçtikçe başlıca Martial’in ve kısmen 
Catullus’un tesiriyle, bu geniş b ir  edebiyat nevî 
olarak teşekkül etti. Bir epi gram, klâsik çağdan 
kalma, eski bir taştan kopya edilmiş sanıldığı, veya,

79 Boccaccio. Vita fi Dante, sayfa 36.



meselâ Bembo’nun bâzı epigram lan gibi, bütün İtal
ya’da ezberlenecek derecede mükemmel görüldüğü 
takdirde, zaferlerin en büyüğü elde edilmiş olurdu. 
Venedik hüküm etinin Sannazaro’ya üç distichon  (iki 
mısralı ş iir) den ibaret b ir  methiyesi karşılığı olarak 
600 D ukat ödemesi, asla cömertoe b ir  israf değildi; 
bu, o zamanın bütün aydın insanlarınca epigram ın ifa
de ettiği m ânanın takd ir edilmesinden, şöhretin son 
derece tekasüf etmiş b ir  şekil olarak kabul olunmasın
dan ileri geliyordu. D iğer ta ra ftan  o zaman hiç k im 
se, alaylı b ir  epigram dan za ra r görmiyecek kadar kud 
retli değildi. Bizzat büyükler de b ir  yazıtı her hangi 
b ir  yere koym adan önce h e r defasında dikkatlice ve 
bilgince istişarelere m uhtaç id ile r; çünkü meselâ gü
lünç m ezar taşı yazıtları, neşelenmek am acı ile ter
tiplenen m ecm ualara ahnm ak tehlikesi karşısında id i
ler81. E pigrafi ile epigram cılık b irb irlerine  ellerini 
uzatıyorlardı. E pigrafi, klâsik devirden kalm a taşlar 
üzerindeki yazıların  büyük b ir  gayretle etüt edilm esine 
dayanıyordu.

Roma, epigram  ve yazıtların  başlıca şehri idi ve 
böyle kalıyordu. Şöhretin  babadan  evlâda intikal e t
m ediği bu devlette ebedileşm ek çarelerin i herkesin 
kendisi aram ası gerekiyordu. K ısa alaycı şiir, 
epigram , ayni zam anda rak ip lere  k arşı da b ir  islâh 
teşkil ediyordu. D aha P ap a  I I . P ius, baş şa iri Cam-

80 Sannazaro, böyle tah rifle rle  kendisini sinirlendiren 
b irisi ile  alay ed er: S in t vetera haec aliis, m î nova sem per 
erun t (B aşkaları varsın b u n la n  eski b ilsin ; benim  için daima 
yeni o lacak lard ır).

81 L ettere  de p rincip i. I, 88, 91.
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panus’un, kendi hükümdarlığı zamanına ait yazmış ol
duğu distikhon’ları memnunlukla karşılamıştır. Bun
dan sonfra gelen papalar devrinde satirik epigrom 
gelişmiş ve VI. Alexsandr ile mensuplarına karşı ya
pılan muhalefet sıraalrında iskandal manzarası gös
teren mukavemet hareketinde en yüksek mertebesine u- 
laşmıştır. Gerçi Sannazaro, hicviyelerini nispeten gü
ven altına alınmış b ir  durumda yazmıştır; fa
kat başkaları, papa sarayının yanıbaşmda en 
büyük tehlikeleri göze almışlardır. (S. 165).
Kitaplığın kapısına asılmış görülen82 sekiz dis- 
tikhon üzerine Papa Alexsandr, muhafız kıtasını bir 
defa 800 kişiye çıkarmıştır. Yakalanması mümkün 
olsaydı bunun şairine papanın yapacağı muamelenin ne 
şekilde olasağını tasavvur edebiliriz. X. Leo zamanında 
Lâtince epigramlar günlük ihtiyaçlardandı. Papayı teb
cil veya terzil etmek için; adı söylenen ve söylenmi- 
yen düşmanların ve kurbanlıkların yola getirilmesi i- 
çin; gerçek veya uydurma olan latife, habislik, matem, 
istiğrak konulan için bundan daha uygun b ir şekil bu
lunamazdı. O zaman Andrea Sansovino’nun S. Agos- 
tino kilisesi için vücuda getirdiği Meryem Ana ile Azi
ze Anna ve çocuktan müteşekkil gurubu tasvir elden 
meşhur esere konmak üzere tam yüzyirmi kişi Lâtince

82 Malipiero, Ann. Veneti: Archiv. Stor. VII, I, p. 508. 
Sonunda, Borgia’lann  armaları üzerindeki hayvan olan boğa 
kasd edilerek şöyle denilmektedir:

Merge, Tyber, vitulos animosas ultof in undas;
Bos cadat infem o victima magna Jovi!
(Ey intikam abcı Tiber, danaları coşkun dalgalarına göm; 
Büyük kurban olarak bir boğa yer altı Jiıoiter’i için 
vurulsun.)
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mısralar yazmıştır. Şüphesiz onlar, duydukları say
gı yüzünden değil, eseri ısmarhyanm hoşuna gitmek 
için bunu yapmışlardır83. Lüksemburg’lu Johann Go- 
ritz adlı ve papanın ricânâmeler raportörü olan bu 
adam, Azize Anna bayramında yalnız âyin yaptırmak
la kalmamış, üstelik Kapitol eteğindeki bahçesinde 
edebiyatçılara büyük bir ziyafet çekmiştir. 0  vakitler 
Papa Lco’nun sarayında talihlerini arayan b ir  sürü 
şâire, Franc. Arsillus’un yaptığı gitbi, uzun b ir  şiirde, 
“de poetis urbanis”, geçit resmi yaptırmak, zahm ete 
değer bir. işti84. Franc. Arsillus, ne papanın,, 
ne de başka bir kimsenin himayesine m uhtaç değildi 
ve meslektaşlarına karşı da fik irle rin i açık tan  açığa 
söylemekten kazınmazdı. E pig ram  tarz ı, P a p a  I I I . P a u l 
devrinden son ra  n a d ir  o larak  görülm ektedir. B una 
karşılık epigrafi, daha uzun zam an gelişerek yaşam ış

83 Bütün bu işler hakkında bak: Roscoe, Leo X, ed. 
Bossi VII, 211, VIII, 214 vd. Basılmış, fakat şimdi bulunması 
güç olan 1524 tarihine ait bu Corycaiana mecmuasının içinde 
yalnız Lâtince şiirler vardır. Vasari, Aııgustin rahiplerinin 
elinde, içinde Sonette ve ilaah.. de bulunan başka bir kitap 
daha görmüştür. Şiirleri üzerine yapıştırmak öyle bir salgın 
haline gelmiştir ki bir parmaklık içinde muhafaza, 
altına almak, hattâ büsbütün örtmek zorunda kalınmıştır. 
Goritz’in “Corycius senex” şekline çevrilmesi, Virgilius’dan alın- 
mışttr, Georg. IV, 127. Adamın “Saeco di Roma” ’da feci bir 
tarzda hayatını kayb etmesi hakkında bak: Uieıo Yaleriano,. 
de infelic. literat.

84 Roscoe, Leone X. eklerinde ve Deliciae’de basılmış
tır. Karş. Paul. Jov. Eiogia, Arsillus vesilesiyle. Aynca çok 
sayıdaki epigram şairleri hakkında bak: Lil. Greg. Gyraldus. 
En sokucu kalem sahiplerinden biri Marcantonio Casanova 
idi. —  Daha az tanınmış olanlar arasında Jo. Thomas Mus- 
conius (bak Deliciane) anılmağa değer.



III. BÖLÜM. KLASİK KÜLTÜRÜN UYANIŞI

ve n ihayet X V II. yüzyılda ağdalı ve karışık bir üslup 
halin i a la rak  kaybolmuş gitmiştir.

A yni şiir nevinin Venedikte de kendine mahsus 
b ir  tarihçesi vardır ki biz bunu Francesco Sansovino’- 
n un  “Venezia” adlı eseri sayesinde takip edebilmekte
yiz. Doclar Sarayının büyük salonuna ikonan doç re
sim lerin in  altına yerleştirilen yazıtlar ( B r ie v i ) ,  epigram 
yazarları için daimi bir fırsat teşkil ediyordu, iki ilâ 
idört Hexametre uzunluğunda olan bu yazılar, ait ol
dukları doclann iktidar devrinde geçmiş olan en ö- 
nemli olayların özetini verirdi85. Ayrıca X V . yüzyılın 
doc mezarlarında sadece vak’alan anlatan nesir şek
linde kısa yazıtlar ve bunların yanında ağdalı Hexa- 
metre’ler veya Leo tarzında* beyitler bu lunundu . XV. 
asırda üsluba daha fazla  ih tim am  gösterilm iştir; X V I. 
asırda ise en parlak devrine e r işm iş tir ;  çok geçm e
den de mânâsız antitezleri, teşh is sana tı, yapm acık  h e
yecan, mücerret niteliklerin övülm esi, b irtek  kelim e 
ile: ağdalı karışık ifadeler şekline düşm üştür.1  S ık  sık 
hicivler görülmekte ve doğrudan doğruya ölüyü över
ken gizli tarzda başkalarına taş a tılm ak tad ır. A ncak 
çok daha sonraki bir devirdedir ki »tekrar eski basit 
üslupta tektük epigramlara rastalam aktayız.

Mimarî ve tezy in i eserler m eydana getirilirken  b ir  
ta ra fla rın a  yazıtlar konacağı göz önünde tu tu lm akta , 
h a ttâ  çok kere yazıtlar iç in  b irkaç  tane yer ayrılm ak

85 Marin Sanudo, Vite de duchi di Venezia (Murat. 
XXII) bunlan muntazaman bildirmektedir.

* Leo adında bir ortaçağ şairinin adına izafeten adlan
dırılan bir şiir şekli. Bunlar Hexametre ve Pentametre ölçek
lerinde olup orta ve son mısra’ları kafiyelidir.

24
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tadır. Buna mukabil meselâ kuzeyin Gotik sanatında, 
ancak güçlükle tek bir yazıt yeri ayrılabilmekte ve 
meselâ mezar tanıtlarımda 'tercihan en fazla teihlÛke kar
şısında kalan yerler, kenar taraflar, yazıt için bırakıl
maktadır.

Şimdiye kadar söylediklerimizle okuyucularımıza 
îtalyanlarda bu Lâtince şiirin karakteristik değerleri 
hakkında tam bir fikir verebildiğimize asla inanmı
yoruz. Yaptığımız şey, ancak Lâtince şiirin kültür ta
rihi içindeki yerine ve zaruretine işaret etmekten iba
rettir. Daha o zaman bu şiirin bir karikatür şekli orta
ya çıkmıştır86. Makaroneik şiir, (Lâtince şivesine u y d u 
rulmuş âdi ve kaba kelimelerle yazılan şiirler) adı veri
len bu üslupta ana eser, “ O p u s  m a ca ro n ico ru rr ı \  M er- 
linus Cocaius (Mantua’b Teofilo Folengo) ta ra f ın d a n  
yazılmıştır. Bu eserde ele alman k o n u la rın  ile rid e  s ıra 
sı geldikçe sözünü edeceğiz. Şekle g!elince-H exam etre 
ve daha başka kalıplarda Lâtince ve son ları L â tince  
kelimeler gibi biten İtalyanca kelim eler b irb ir in e  k a r ış 
tırılmış - , bunda esas itibariyle kom ik  o lan ta ra f, 
bu karma kelimelerin, birbirini kovalıyan  d il h a ta la 
rı olarak ve son derece acele k o n u şan  b i r  L â tin ce  
tulûatçının ağzından fışkırıncasma k u lağ a  gelm esid ir. 
Almanca ve Lâtince kelimeleri k a r ış tırm a k  su re tiy le  
yapılan taklidleri ise, böyle bir tesir y ara tm ak tan  çok 
uzaktır. -------------------

86 Scardonius, De urb. Patav. antiq. (Graev. thes. 
VI, III, Gol. 270), bu ta m  icad eden adam olarak, XV. 
asır o ta la n n d a  Padua’lı Odaxius adında birini göstermekte
d ir. Fakat Lâtince ve mahallî kelimelerin karıştırılması île 
m eydan getirilen beyitler, çok daha Önceleri her tarafta gö
rü lüyo rdu . • 1
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XIV. yüzyıl başından beri nesiller boyunca par
lak şair-filologlar, İtalya’yı ve dünyayı klâsik ilkçağ 
kültürü ile doldurmuşlar, öğretim ve eğitime esas yö
nü vermişler, çok kere de devlet işlerinde baş rolü 
oynamış ve klâsik çağ debiyatmı güçleri yettiği nis- 
bette ihya etmişlerdi. Fakat sonra, XVI asırla birlikte, 
öğretileri ve bilgilerinden büsbütün müstağni kalmak 
istenmediği b ir zamanda, bütün bu insan sınıfı genel 
olarak itibardan düştü. Mütemadiyen onlar gibi konuşu
luyor, yazılıyor, şiir nşad olunuyordu. Fakat hiç kim
se şahsen onlara mensup olmak istemiyordu. Hakla
rında şikâyeti mucip olan iki ana kusurlarına, yani 
habis gururları ile iğrenç sefahatlerine b ir üçüncüsü 
katıhyordu ki bu da imansızlıkları idi. imansızlıklarına 
karşı yükselen şikâyet sesleri, o vakitler ıhenüz başla
mak üzere bulunan katolik reformundan (mukabil re- 
formation) çıkıyordu.

ilk önce, haklı veya haksız yere olsun, bu kötüle
me ve ayıplama seslerinin neden daha evvel yüksel
mediğini sormak gerektir. Gerçekte bunlar, epeyce 
erkenden görülmektedir, fakat tesirsiz kalmışlardır. 
Anlaşıldığına göre sebebi d«e ediplere, klâsik kültür 
bilgileri dolayısiyle, şahsen klâsik kültüre tasarruf e t
meleri ve bunun yayıcıları olmaları dolayısiyle, fazla 
•derecede bağlı bulunulmasıdır. Fakat klâsik  eserlerin,1 

büyük ve oldukça mükemmel tertiplenmiş el ve mü
racaat kitaplarının basılarak yayılması, halkı sürekli 
olarak hümanistlerle şahsen temas etmek zorundan 
geniş ölçüde kurtarm ıştır. Kısmen de olsa onlara

1 Aynı eserlerin çok erkenden eski ve yeni açıklama 
larla basıldıkları gözden kaçmamalıdır.
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muhtaç olmaktan kurtulur kurtulmaz halkın fikrinde 
biraz evvel söylediğimiz değişiklik vukubulmuş ve 
bupda iyi ile kötü birbirinden ayırd edilmemiştir.

Bu şikâyetleri ilk defa yapanlar, hümanistlerin 
doğrudan doğruya kendileri olmuşlardır. Öteden beri 
bir sınıf teşkil etmiş olan insanlar arasında müşterek 
menfaat duygusu en zayıf olan veya böyle bir duy
guya en az saygı gösteren, bu hümanistler olmuştur* 
Birisi ötekinin .üstüne çıkmak şansını gördüğü anda,, 
her türlü vasıtaya başvurmak meşru görülmüştür. 
Hayret edilecek bir sür’atle İlmî esaslardan ayrılarak 
en şiddetli şaihsî (hücumlara geçiyorlar, durup dururken 
birbirlerine hakaretler yağdırmaya başlıyorlar. Mua
rızlarını sadece altetmek (değil, fakat ıher bakımdan büs
bütün yok etmek istiyorlar. Bu, biraz da onların mev
kileri ve çevrelerinin suçu sayılmak gerektir. Kendi
lerinin çığırtkan sözcülüğünü yaptıkları devrin, şöh
ret ve alay ihtiraslariyle ne kadar şiddetle çalkalan
dığını yukarıda görmüştük. Aynı zamanda gerçek 
hayat içindeki mevkileri de çoğu kere sürekli olarak 
varlık mücâdelesini gerektirecek durumda idi. Bu gi
bi ruh  hâletleri içinde yazarlar, konuşurlar ve birbir
lerini tasvir ederlerdi. Sadece Poggio’nun eserlerinde 
bile, bütün bu hümanistler güruhu hakkında peşin 
hüküm vermeye yetecek kadar kirlilik mevcuttur. Fa
kat buna rağmen aynı Opera Poggii, gerek Alplerin 
ötesinde ve gerekse berisinde en çok basılmış olan bir 
eserdir. XV. asırda bu hümanistler güruhu arasında 
kusursuz görünen bir simâya rastlarsak hemen sevin
ce kapılmamalıyız. Araştırmalara devam edersek bun
da da bir takım kusurlara rastlamak tehlikesi daima



Yaridir ve bunlar, aslınlda inanmasak bile, ba
his konusu şahsın tablosunu bulandıracaktır. Ter
biyeye aykırı birçok Lâtince şiirler ve, meselâ Pon- 
tano’nun “Antonius99 diyaloğunda olduğu gibi, kendi 
ailesini gülünç mevkie koymak kabilinden şeyler, bu 
insanların itibardan düşmeleri için noksan kalanı da 
tamamlıyordu. XVI. asırda bütün bu kötü deliller 
tanınıyordu ve bu çeşit hümanistlerden artık bıkılmış- 
tı. Şimdi bu adamlar, yaptıklarının ve o zamana ka
dar (gördükleri aşırı derecedeki itibarım kefaretimi öde
mek zorunda idiler. Milletin en büyük şairi, sâkin 
ve hakimane bir küçümseme edâsı ile onlardan bahs
ediyordu ise, karafoahtları böyle İstemişti2.

Birike birike ancak şimdi genel bir isteksizlik ha
line gelen muahezelerden pek çoğu gerçekten kuvvet
li esaslara dayanıyordu. Gerçi filologlardan bazılarının 
din ve ahlâk kurallarına belli bir dereceye kadar bağ
lı kaldıkları ve bu hususta bazen oldukça sıkı davran- 
dıkları inkâr edilemez; fakat buna dayanarak bir sı
nıfın bütünü hakkında bir hüküm vermek, o devri hak- 
kiyle tanımamağa delâlet eder. Birçoklan ve bunlar 
arasında hususiyle en fazla sesleri duyulanları gerçek
ten suçludurlar.

Suçlarını mâzur gösteren ve belki de bir dere
ceye kadar hafifleten üç şey vardır: birincisi, tâlih- 
leri yaver gittiği zamanlarda gördükleri aşırı dere
cede iltifattan doğan şımarıklık; İkincisi, maddî ba
kım dan hayatlarının teminatsız oluşu, öyle ki bu in
san larda saadet ile sefalet kendilerini himaye eden
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2 Ariosto, Satira VII, tarih  1531.
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büyüklerin keyiflerine ve muarızlarının hareketlerine 
göre başdöndürücü bir sür’atle birbirinin yerini al
m aktadır; ve nihayet iiçüncusü da, klâsik çağ kültürü
nün yanlış yola götürücü etkisidir. Klâsik ilkçağ kül
türü hümanistlerin üzerinde menfi tesirler yapıyor, bu
na mukabil kenldi varlığından onlara birşey ver
miyordu. Din işlerinde de klâsik kültür, esas itibariyle 
şüpheicd ve menfi taraflariıyle etkisini gösteriyordu. 
Çünkü onlarca eski Tanrılara inancın pozitif olarak 
kabulü bahis konusu değildi. Klâsik çağ kültürünü 
dogmatik bir şekilde, yani bütün düşünüş ve fiilleri 
için örnek olarak kabul etmeleri yüzündendir ki hü
manistler bu hususta da zararlı çıkmaya mahkûm idi
ler. Fakat klâsik dünyayı ve eserlerini tam bir tek-ta- 
raflıhkla tanrılaştırmak zihniyetinin hâkim olduğu 
b ir çağın meydana gelmesinde artık fertlerin suçu 
yoktu; bu, anoak yüksek bir tarihî mukadderat icabı 
idi. O zamandan beri geçen yüzyıllarda elde edil
miş ve gelecekte de edilecek olan bütün kültür başa
rıları, bunun vukubulmuş olmasına, hem de o vakit 
böyle tamamiyle tek taraflı olarak ve hayatın diğer 
bütün gayeleri bir tarafa bprakılmak suretiyle vukubıd- 
muş bulunmasına dayanmaktadır.

H üm anistlerin hayatları genel olarak o tarzda 
idi ki ancak ahlâk bakımından son derece metli olan 
karakterli olanlar zarar görmeksizin yaşayabilirler
di. ilk  tehlike bazen ana ve babadan gehrdi, Ana 
ve babalar, çok kere gayet küçük yaşta gelişen ço
cuklarını, ileride herşey demek olan hümanistler sı-
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nıfmdaki mevkilerini göz önünde tutarak harika çocuk3 
olarak yetiştirmeye çalışırlardı. Fakat harika çocuklar 
umumiyetle belli bir seviyeye geldikten sonra durur
la r veya bundan sonraki gelişmeleri son derece bü
yük güçlüklerle mümkün olur. Haris bir genç insan 
için de hümanistlerin şöhret ve cemiyet içindeki par
lak mevkileri, çekici fakat tehlikeli idi. Zannederdi ki 
kendisi de “doğuştan gururu dolayısiyle âdi ve taşağa- 
lık işlerle artık ilgilenemezdi”4.- İşte böylece daima 
değişen, yıpratıcı bir hayat içine atılırdı. Çetin etüt
ler, aile öğretmenliği, sekreterlik, profesörlük, hüküm
darların maiyetinde hizmet, can düşmanlıkları ve ha
yat tehlikeleri, hayranlıklar ve alay edilmeler, zengin
lik ve sefalet birbirini kovalar dururdu. Bazen gayet 
sathi heveskârlık, en derin bilginin üstüne çı
kabilirdi. Fakat işin en fena tarafı, hümanist
lerin sahip bulundukları mevkiin, sabit bir yurt
ta kalmakla hemen hemen hiçbir zaman telif 
kabul etmez mâhiyette oluşudur. Mevkileri, yer 
değiştirmeyi ya doğrudan doğruya zaruri bir hale ge
tirmekte, yahut da insanı hiçbir yerde uzun zaman

3 Harika çocuklara sık sık rastlanmaktadır. Bununla 
beraber ben, söylediğimi isbat etmek için bir misâl verecek 
durumda değilim. Harika çocuk Giulio Campagnola, ihti
ras yüzünden yükseltilmiş olanlardan biri değildir. Karş. 
Scardeonius, De urb. Patav antiq: Graev, Thesaur. VI, 
III, Col.276. — Harika çocuk Cecchino Bracci, 15 yaşınday
ken  1544 te ölmüştür, karş. Trucch. Poesie ital, inedite 
III, p. 229. —  Kardano hakkında bak: Cardanus, de propria 
vita , cap. 34.

4 Philippo Villani’nin ifadesi, Vite, p. 5, böyle bir vesi
leyle.



rahat edemiyecek b ir ruh  haletine sokmaktadır. Bir 
yandan hümanist, bulunduğu yerdeki insanlarda^ be
zerken ve türlü türlü düşmanlıklar arasında huzuru 
kaçmış b ir durum a düşerken, öte yandan aynı insan
lar da daima yeniliği istemektedirler (S. 287). Bura
da da bazı şeyler, Pbilostratus’un tasvir etmekte ol
duğu im paratorluk devri Grek sofistlerini hatırlatm ak
tadır. Fakat o sofistler, çok daha elverişli hayat şart
ları içinde bulunm uşlardır; çünkü çoğunda servet var
dı, veya parasız da yapabiliyorlardı; ne bilgin, ne de 
profesyonel belâgat öğretm enleri olduklarından, çok 
daha kolaylıkla yaşıyabiliyorlardı. Buna mukabil, 
Renaissance devrinin hüm anisti, çok geniş b ir  bilgiye, 
sahip bulunm ak ve daim a değişen hayat şartlarına 
intibak etmesini bilmek zorundadır. Ayrıca, dertle
rin i unutm ak için kendini inkıtasız b ir  şekilde zevk 
ve sefaya vermesi ve, kendisinden en fena şeyler ya
pabileceği beklendiğinden, başkaları tarafından  kabul 
edilmiş olan ahlâk kaidelerine karşı tam  b ir  kayıtsızlık 
göstermesi hususları da buna ilâve edilm elidir. Bu gibi 
insanların  guru r sahibi olm am aları esasen tasavvur olu
namaz. S ırf başların ı su yüzünde tutabilm ek için gu
ru ra  m uhtaçtırlar ve kendilerine karşı duyulan hay
ranlıkla nefret, her ikisi de, gu ru rla rın ı artırm akta
d ır. Onlar, bağ ların ı silkip atm ış olan sübjektifliğin 
en göze çarpan  örnekleri ve ku rban larıd ırla r.

Şikâyet ve istihzalı tasvirler, yukarda işaret etmiş 
olduğumuz gibi, çok erkenden başlamıştı. Gerçekten de 
h er gelişmiş ferdiyet için, her çeşit şöhret için, islâh 
edici b ir  alet olarak elde alay denen belli bir vasıta mev
cuttu . Alay için, ilgili insanların doğrudan doğruya

İTALYA’DA RÖNESANS KÜLTÜRÜ
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kendileri bol bol malzeme veriyorlardı ve bunlardan 
ancak faydalanmaktan başka yapılacak bir iş kalmı
yordu. Daha XV. yüzyılda Battista Mantovano, yedi 
devden5 bahsederken hümanistleri “Superbid” başlı
ğı altında başka birçok kimselerle birlikte sıralamak
tadır. Kendilerini Apollo’nun oğulları yerine koyan 
hümanistlerin, yapmacık vakarları ile küskün ve haşin 
b ir tavır takınarak, tıpkı yem ariyan turna kuş
ları gibi bazen kendi gölgelerini seyrederek ve bazen 
de methedilmek kaygusu ile derin düşüncelere dalmış 
oldukları halde, nasıl yürüdüklerini tasvir etmektedir. 
Fakat XVI. yüzyılda hümanistler, b ir takım itham
larla şeklen yargıya çekilmek durum una düşmüşler
dir. Ariosto’dan başka edebiyat tarih i yazarı Gyraldus 
da bu hususta tanıklık etmektedir. Gyralidus’un 
eseri6 X. Leo zam anında kaleme alınmış, fakat büyük 
b ir  ihtimalle 1540 da yeniden işlenmiştir. Ahlâk bo
zukluğuna ve edebiyatçıların sefilce hayatlarına dair 
ikaz edici misaller burada hayret edilecek kadar bir 
bollukla karşım ıza çıkmakta ve bu arada umumi ola
rak  gayet ağ ır itham lar ifad e  olunmaktadır. Bunların 
başlıcaları: tutku, gurur, inançılık, kendini tanrılaş
tırm a, sefih b ir hususi hayat, her çeşit ahlâksızlık, 
delâlet, m ünkirlik — sonra yine anlam adan konuşmak 
alışkanlığı, hüküm etler üzerinde uğursuz nüfuz, dil
de bilgiçlik, öğretmenlere karşı nankörlük, edebiyat
çılara önce teveccüh gösterip sonra onları açlıktan Öl
düren  hüküm darlara yaltaklanm alar vesaire gibi it

5 Bap. M antuan., de calam itatibus tem ponun, L. I.
6 Lil. Greg. Gyraldus: Progymnasma adversus literas 

e t  litereratos.
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ham lardır. Tasvirin sonunda henüz ilim diye bir şe 
yin mevcut bulunmadığı b ir altın devre işaret olun
m aktadır. Bu itham lardan b ir tanesi, çok geçmeden 
en tehlikelisi olmuştur ki bu da müşrikliktir. Bu yüz
den bizzat Gyraldus, gençliğinde yazdığı mâsumca b ir  
eseri7 yeniden bastırınca, F errara  Dukası II. Ercole’- 
ye sığınmak zorunda kalm ıştır; çünkü artık  kendini 
mitolojik araştırm alara değil, hıristiyanlık konulan 
üzerindeki çalışm alara verm enin daha hayırlı olaca
ğına inanan insanların sözü geçmektedir. Halbuki sözü 
geçen es/erinde yazar, tam  tersine olarak, böyle b ir  
zam anda, objektif e tü t konuları verebilecek hemen 
hemen biricik  hâzinenin m itoloji olduğu fikrin i ileri 
sürm ektedir.

Fakat, eğer kü ltür ta rih in in  vazifesi, ahlâk b a 
kım ından itham lar hususunda m utedil davranarak  in 
san sevgisi duygusuna daha fazla önem veren ifade
ler aram ak ise, bunun için h içb ir kaynak Pierio  Va- 
leriano’nun birçok defa sözü geçen “B ilg in ler in  T a 
lih s iz liğ i h a k k ın d a ” 8 adlı eseri ile m ukayese edilemez. 
Eser, Roma’m n  tah rip  ed ilişin in  doğurduğu hüzünlü 
in tiba  altında yazılm ıştır. V aleriano, bilginlere de ge
tird iğ i sefaletle b irlik te  bu olayı, uzun zam andan beri 
Rom a’nm  üzerine çökm üş bulunan uğursuzluğun sonu 
olarak görm ektedir. Y azar b u rad a  sade ye, topu b ir 
den alınırsa, doğru b ir  duygunun tesiriyle hareket 
etm ektedir. O, yüksek kabiliyetli insan ları d eh a lan

7 Lil Greg. G yraldus: H ercules. İ th a f  kısmı, engizisis- 
yonun ilk defa o larak  tehdid  edici b ir  şekilde k ıp ırdam şm m  
konuşan b ir an ıtıd ır.

De in felic ita te  iiterarum .



yüzünden takibeden özel bir gizli kuvvetin varlığı ü- 
zerinde durmuyor, fakat çok kere sırf uğursuz bir te
sadüfün 'esas âmıil olarak rol oynadığı vakıayı tedbit 
ediyor. Bir trajedi yazmak veya herşeyi yüksek kuv
vetler arasındaki anlaşmazlıktan çıkarmak isteğinde 
değildir; işte bu yüzdendir ki günlük hayatın sahne
lerini önümüze seriyor. Burada karışık zamanlarda 
önce gelirlerini, sonra da mevkilerini kaybeden in
sanlarla tanışıyoruz; iki mevki elde etmek için çalı
şan, fakat hiçbirine nail olamıyan adamlar görüyoruz; 
paralarını daima elbiselerine dikili olarak yanlarında 
gezdiren ve soyulduktan sonra çıldırarak ölen hasis
lere rastlıyoruz; bol paralı hizmetler kabul eden ve 
şimdi kaybettikleri eski hürriyetlerini özlemekten tu
tuldukları melankoli içinde sönüp giden kimseler bu
luyoruz. Sonra birçok kimselerin ateşten veya veba
dan pek genç yaşta hayata gözlerini yumduklarından 
şikâyet edilmekte, bunların yazmış oldukları eser 
müsveddelerinin de yatakları ve elbiseleri ile birlikte 
yakıldığı anlatılmaktadır. Meslektaşlarının ölüm teh
ditleri altında yaşamakta ve iztırap çekmekte olan in
sanlar az değildir. Bazıları bencil hizmetçileri tarafın
dan öldürülüyor veya seyahat esnasında caniler tara
fından yakalanıyor ve, fidye ödemek için parası ol
madığından, zindanlarda çürütülüyor. Bir takımları 
gizli kalp acıları, uğradıkları hakaret ve gözden düş
me yüzünden hayata \e d â  ediyorlar. Bir Venedikli, 
b ir  hârika çocuk olan küçük oğlu öldüğü zaman acı
sına dayanam ıyarak kendisi de bu dünyadan göçüp 
gidiyor; anne ile kardeşi de, sanki çocuk hepsini ken
dine çekiyormuş gibi onu takibeddyorlar. Birçokları,
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hususiyle Floransa’lılar, in tihar ediyorlar9; birçoklan 
da b ir tiran  ra  gizli adaletine kurban gidiyorlar. Bü
tün bunlardan sonra bahtiyar olan kim dir? ve ne 
suretle bahtiyar kalabiliyor? Meselâ bu gibi sefaletler 
karşısında duygularını tamamiyle körletmek suretiyle 
m i? Pierio eserini diyalog şeklinde yazmıştır. Diyaloga 
iştirak eden sözcülerden b iri, bu sorulara cevap ver
mesini biliyor. Bu sözcü meşhur Galparo Contarini’- 
dir. G. Contarini adının sadece zikredilmesinden b i
le, o zaman bu  mesceleler hakkında düşünülenlerden 
hiç değilse b ir takım  derin ve gerçek şeyler öğren
memiz beklenebilir. Sözcü, mesut b ir bilgin tipi ola
rak  F ra  Urbano Valeriano’y u ' göstermektedir. Uzun 
zaman Venedik’te Grekçe öğretmeni olarak faaliyette 
bulunan bu zat, Yunanistanı ve Yakındoğu memleket
lerini ziyaret etmiş, hayatının sonlarına doğru, tek 
b ir defa bile hayvan sırtına binmeksizin, diyardan di
yara  dolaşmış, h içbir zaman metelik tutmamış, ken
disine verilmek istenen bütün şeref ve unvan payele
rini reddetmiş, neş’eli uzun b ir  ömürden sonra, b ir 
iskeleden düşmesi b ir  tarafa  bırakılacak olursa, tek 
b ir  saat bile hastalık çekmeden 84 yaşında ölmüştür. 
Onu hüm anistlerden ayıran ned ir?  Hümanistlerde, 
başarı ile değerlendirebileceklerinden daha fazla öl
çüde serbest irade ve sübjektiflik vardır. Buna m u
kabil Dilenci Tarikatı rahib i, çocuk yaştan beri manas
tırd a  yaşadığından hiçbir zaman kendi keyfine göre 
yemek eymemiş veya uyum am ıştır* ve bu sebeple 
m ecburiyeti artık  m evcuriyet olarak duymamaktadır. 
Bu alışkanlık sayesinde bütün güçlükler içinde tam

9 Bunun için karş. Dante, Infem o X III.
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anlam iyle huzur içinde b ir  hayat sürm üş ve dinle
yicileri üzerinde Y unanca’sm dan daha çok böyle b i r  
in tibâ ile tesir yapm ıştır. Dinleyicileri ona bakarak. 
artık  şu kanaati getiriyorlardı ki felâket zam anların
da üzülmek m i yoksa kendi kendini teselli etmek mi 
lâzımgeldiğij doğrudan doğruya insanın kendisine bağ
lı b ir  şeydir. “ 0 , yoksuziuk ve m eşakkatler içinde 
mes’ut id i ;  çünkü böyle olmak istiyordu ; çünkü şı
m arık, hayalperest, gelgeç gönüllü ve açgözlü değildi; 
tersine olarak daim a azla veya büsbütün hiçle kanaat 
ederdi” . E ğer C ontarini’nin kendisini dinleseydik, bel
ki b ir  de d in î am ilin rol oynadığını görürdük. Bu
nunla beraber, sadece sandal giym iş p ra tik  filozof b i
le, yeter derecede açık ve m ânalı konuşmaktadır» 
Hyppökrates’in  tefsircisi olan Ravenna’lı Fabio Calvi10 

de başka b ir  çevre içinde ona benzer b ir  karak ter 
gösterm ektedir. Bu zat çok ilerlem iş b ir  yaşta ve, 
“b ir  zam anlar Pythagoras O kuluna mensup filozofla
rın  yaptıkları gibi” , yalnız ot yiyerek Rom a’da yaşar
dı ve Diogenes’in  fıçısına pek de tercih  edilecek b ir 
ta rafı bulunm ıyan b ir  kulübede otururdu. P apa  Leo’- 
nun kendisine tahsis ettiği ödenekten ancak en zaru rî 
ihtiyaçlarını karşılayacak k ad ar gayet az b ir  m iktar 
alır ve geri kalan p a ıay ı başkalarına dağıtırd ı. F ra  
Urbano gibi sıhhatli b ir  insan  olarak kalm adı ve onun 
gibi gülümser dudaklarla ölmemiş olsa gerektir. Ger
çekten de Roma’m n tah rib i sırasında hemen hemen 
doksanlık b ir  ih tiyar olan o, îspanyollar tarafından 
fidye koparm ak ikindiyle sürüklenip götürülmüş ve

•  10 Cöelii Calcagnini opera, ed. Basil. 1544, p. 101,
Epistola’m n VII. kitabında. —  Karş. P ierio Val. de inf. lit:
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en sonunda bir hastaiıanede açlıktan ölmüştür. Fakat 
onun adı, ebedilik ülkesine intikal etm iştir; çünkü 
Rafael bu ihtiyarı b ir baba gibi sevmiş, b ir üstat gi
bi ona saygı göstermiş ve her işte onun öğütlerine 
başvurmuştur. İhtimal ki bu istişareler, başlıca eski Ro- 
m a’nın o zaman tasarlanan restorasyonu mes’elesi üze
rinde (S. 258 vd.) Ibellki de çok daha yüksek başka 
problemler üzerinde olmuştur. Rafael’in A tin a  O kulu  
bediasm da ve diğer önemli büyük kobpozisyoniarında 
Fabio’nun verdiği fikirlerin ne derecede payı bulun
duğunu kim söyliyebilir?

Eserimizin bu bölümünü zarif ve cana yakın b ir 
şahsiyeti, Pomponius Laetus’u tanıtm akla kapa
mağı ne kadar arzu ederdik. Fakat Laetus hakkında 
elimizde bilgi olarak yalnız talebesi Sabellicus11un b ir 
m ektubundan başka b ir  şey yoktur. Aynı mektupta 

T aetus, kasdî olarak b ir  az antik kisveye sokulmuştur. 
Bununla beraber onun karakterinden bazı çizgiler ve
rebileceğiz. 'Kendisi (S. 341) Salernio hüküm dar ha
nedanı olan Napoli’li Sanseverini ailesinin gayri meş
ru  b ir  çocuğu id i ; fakat bu aileye mensup olmayı ka
bul etmemiş ve kendileri ile b irlik te yaşaması için gön
derdikleri davetiyeye cevap olarak m eşhur mektubunu 
yazm ıştır: P o m p o n iu s L aetus cognatis e t p rop inqu is  
su is  sa lu tem . Q u o d  p e titis  fie r i  non potest. Valete*. Aca- 
ip elbisesiyle, küçük ve fakat canlı gözleriyle ufak te
fek b ir  ad am d ı; XV. asrın  sonlarına doğru Roma

11 M. Ant. Sabellici opera^ Epist. L. XI, fol. 56. Ay
rıca bak : Paolo Giovio’m n Elogia’şm daki ilgili biyografi.

*  (P . Laetus hısım  ve akrabalarına selâm eder. İstediği
niz olamaz. Hoşça kalın).



Üniversitesinde profesör olarak bâzan Esquilin tepe
sindeki küçük bahçeli evinde, bazan da Quirinal?deki 
/bağında yaşardı. Evciğinde ‘ördek ve başka kümes hay
vani arı yetiştirir, bağında ilse Cato, Varro ve Columel- 
la’nm târiflerine sıkıdan sıkıya bağlı kalarak toprağı iş
lerdi. Bayram günlerini balık ve kuş avı ile, yahut da 
b ir kaynak başındaki gölgelikte veya Tiber nehri kıyı
sında ziyafetlerle geçirirdi. Zenginliği ve lüks hayatı 
hakir görürdü. Kıskançlık ve kötü lâf nedir bilmez
di ve kendi çevresinde de böyle şeylere tahammül ede
mezdi. Yanlız ruhban sınıfının aleyhinde id i; sade 
ruhbana karşı gayet serbest ve ağır dille konuşurdu; 
son zamanları b ir tarafa bırakılırsa, dini hakir gören 
b ir adam olarak sayılırdı. Papa II. Paul tarafından 
ibuımarifetlerin takibi sırasında Laetus d a  kovuşturulmuş 
ve Venedik tarafından papaya teslim edilm iştir; fakat, 
bütün gayretlere rağmen, kendisini lekeliyecek ve haysi
yetini düşürecek şekilde herhangi b ir itirafa zorlanma
m ıştır. Bundan böyle papalar ve büyük ruhaniler ta ra
fından davet ve himaye olunmuş, IV. Sixtus zamanında
ki karışıklıklar sırasında evi soyulduğu zaman, kaybet
tiğinden daha fazlası kendisine sağlanmıştır. Profesör 
olarak gayet dürüst ve görevine son derece bağlı idi- 
Daha gün doğmadan, elinde feneri ile Esqui'lin tepe
sinden aşağı indiği görülür ve dersaneye geldiği za
man salonu daim a tıklım tıklım  dolu bulurdu. Biraz 
kekeme olduğundan, kürsüye çıktığı vakit itina ile, 
fakat güzel ve düzgün konuşurdu. Az sayıda olan 
eserleri de ayni şekilde büyük b ir ihtimam ile ya
zılm ıştır. Eski metinlerin okunmasında herkesten da
h a  fazla b ir dikkat ve tevazu gösterirdi. Ayni şekilde
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çılgına dönmüş b ir hale girecek veya göz yaş- 
ları boşanarak da klâsik kültür kalıntıları önün
de gerçek ve samimi saygısıpı açığa vururdu. Başka
larına yardım da bulunacak durum da olduğu zaman
lar kendi işi gücünü bırakarak koşardı ve bu yüz
den muhiti kendisine çok bağlı idi. H attâ öldüğü 
zaman, Papa VI. AIexandr bile saray ierkânmı ce- 
nâze törenine gönderdi; tabutu en ileri gelen din
leyicilerinin om uzlan üzerinde taşındı. Araoeli’de 
yapılan âyinine k ırk  piskopos ve bütün yabancı el
çiler iştirak etmişlerdi.

Laetus, klâsik çağın ve başlıca Plautus’un 
sahne eserlerinin Roma’da oynanm asını icad eden, 
temsillerin sevk ve idaresini üzerine alan insandır 
(S. 345). H er yıl Roma şehrinin kuruluşunu b ir şen
likte ku tlar, buriada dostlajn) ve  öğreticileri! ş iirler 
okurlardı. Esas itibariy le bu ik i olay sayesindedir 
ki, R o m a  A k a d e m is i denen müessese doğmuş ve son
ra  da dağılmaksızm varlığ ın ı koruyabilm iştir. Bu 
akadem i, tam am iyle serbest b ir  b irlik  idi ve belli her 
hangi b ir  enstitü ite ilgisi yoktu. Sözü geçen vesile
lerin dışında yüksek b ir şahsiyetin daveti üzerine 
veya öten b ir  üyenin, meselâ P latina’nm  anm a tö
reni yapıldığı zam anlarda toplanırdı12. Böyle haller
de öğleden evvel b rilik  üyesi bulunan b ir  papas b îr  
dua okur, sonra meselâ Ponponino kürsiye çıkarak 
anm a konusu ite ilgili b ir  konuşm a yapard ı. Peşin
den başka b ir  üye kalkarak  y ine kürsüden b ir  m er
siye okurdu. Gerek m âtem  ve gerekse sevinç tö ren
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171, 185. —  A necdota lite r. II, p. 168 vd.
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leri, mûtat tartışmalı ve şiirli ziyafet ile son bulurdu. 
Akaidemi üyeleri, meselâ hususiyle Platina, daha er
kenden eğlence sever insanlar olarak tanınmışlardı13. 
Bâzı defa misafirler, Atellan tarzında eğlenceli şa
kalar yaparlardı. Serbest b ir kurum olarak faaliyetle
rinde çok değişik »alanlar kapsayan bu müessese, as 
lındaki şekliyle Roma’mn tahribine kadar devam 
etti. Misafirleri arasında Angelus Coloccius. Joh. 
Coryciu's (S. 366) ve saire giibî şahsiyetler bulunuyor
du. Milletin fikir hayatı için bu akademinin gerçek 
değeri hakkında kesin b ir hüküm vermek, bu çeşit 
cemiyetlerin her hangi birisi hakkında olduğu gibi, 
mümkün değildir. Bununla beraber Sadoleto14 gibi 
b ir kişi, Roma Akademisini gençliğinin en iyi hâtı
ralarından biri olarak saymaktadır. İtalya'nın diğer 
şehirlerinde, mevcut hümanistlerin sayı ve önemle
rine veya zenginlerin ve büyüklerin himâye derece
lerine göre daha birçok akademiler doğmuş ve bat
mışlardır. Meselâ Napoli Akaidemisi, Jovianus’un et
rafında toplanan insanlardan teşekkül ediyordu. Bu 
kurumun b ir  kısmı Lecce’ye göç etmişti15. Por- 
denone Akademisi de Condottiere Alviano’nun sa
rayını teşkil ediyordu. Lodovico Moro’nun çevresin
de toplanan insanların meydana getirdikleri akade
mi ve bunun hüküm dar için özel önemi hakkında 
yukarıda bilgi vermiştik (S. 60).

XVI. asır ortalarına doğru bu kurum larda esas-

13 Paul Jov. de Romanis piscibus, cap. 17 ve 34.
14 Sadoleti Epist. 106, sene 1529.
15 Anton, Galatei, epist. 10 ve 12: Mai, Spicileg rom., 

vol. VIII.



lı değişiklikler vukubulduğu anlaşılmaktadır. Haya
tın başka alanlarında da liderlik mevkiini kaybeden 
ve başlamakta olan Katolik Reformu nazarında şüpheli 
görülen hümanistler, akademilerin başkanlığını da 
elden kaçıfm ışlardır; burada da Lâtince şiirin ye
rin i İtalyanca şiir almıştır. Çok geçmeden önemli 
şehirlerden hemen hemen her birinin, garip garip 
adlar16 taşıyan, iâne ve vakıflarla beslenen birer 
akademisi vardır. B uralarda şiirler okunur, eski Ro- 
malı’larm  b ir m irası olarak belli zamanlarda şölenler 
verilir ve dram lar oynanırdı. D ram ları oyriıyanlar, 
kısmen akademi üyelerinin kendileri, kısmen de 
bunların nezareti altında genç elemanlardı. Çok geç
meden ücretli artistlere yer verilm iştir. Italyan tiyat
rosunun, sonra da  operasının istikbâli, uzun zaman 
bu kurum ların elinde kalm ıştır.
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16 Böyle adlara, daha asrın ortasından önce rastlan- 
m aktadır. Karş. Lil. Greg. Gyraldus, De poetis nostri tem- 
poris. II.
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