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Georgius de Hungaria
ve Türkler Hakkındaki Değerlendirmelerine Bir Bakış*

Zusammenfassung: Georg von Ungarn, auch Captivus Septemcastrensis genannt, gilt als
der Autor des im Jahre 1480 anonym erschienenen Tractatus de ritu moribus, condictionibus
et nequicia Turcorum (Traktat über die Sitten, die Lebensverhältnisse und die Arglist der
Türken). Der im Alter von 16 Jahren in türkische Gefangenschaft geratene Autor konnte erst
nach 20jähriger Gefangenschaft im Osmanischen Reich nach Europa zurückkehren und somit
seinen Tractatus verfassen. Ziel dieser Arbeit ist es, das Türkenbild und die Wahrnehmung
des Fremden anhand des Tractatus herauszuarbeiten. Dabei wurden in erster Linie positive
Eigenschaften des “Feindes”, wie beispielsweise Bescheidenheit, Schlichtheit und
Reinlichkeit bevorzugt. Neben privaten sollen auch gesellschaftliche Beweggründe des
Autors für die Verfassung seines Buches erörtert werden.

Schlüsselwörter: Georg von Ungarn, Türkenbild, Bescheidenheit, Schlichtheit, Reinlichkeit
15. yüzyılda Osmanlı Đmparatorluğuna savaş esiri, diplomat, hacı, gezgin vs. olarak giden,
izlenimlerini kağıda döken ve kitapları 16. yüzyıla kadar en fazla basılan 11 önemli isim
sırasıyla Hans Schiltberger, Georgius de Hungaria (Macar Georg), Benedetto Ramberti,
Antoine Geuffroy, Bartholomäus Georgejevic, Luigi Bassano, Giovanantonio Menavino,
Teodoro Spandugino, Pierre Belon, Nicolas de Nicolay, Jacques de Villamont’dır 1. Adı geçen
yazarlar arasında Alman veya Alman asıllı olanlar ise sadece Hans Schiltberger ve Macar
Georg’dur (Höfert, 2003: 198-225). Ulrich Andermann, Schiltberger ve Macar Georg’un
kitaplarının Almanya’da halk arasında çok sevilmelerinden dolayı adeta “halk kitabı”
(Volksbuch) niteliği kazandıklarını belirtir (Andermann, 2000: 33). Osmanlı Đmparatorluğuna
savaş esiri olarak götürülenler ise sırasıyla Hans Schiltberger, Macar Georg, Bartholomäus
Georgejevic ve Giovanantonio Menavino’dur2. Savaş esiri olarak yaşadıklarını metinlerinde
ağırlıklı olarak işleyenler ise Macar Georg ve Bartholomäus Georgejevic’dır. Höfert’e göre
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diğerleri esaretle ilgili durumlarına kısaca işaret etmekle yetindiklerinden çalışmaları da
seyahatnamelere benzemekte ve bunlardan ayırt edilememektedir (Höfert, 2003: 226).
Macar Georg (Georgius de Hungaria, Georg von Ungarn)3 ya da diğer adıyla Captivus
Septemcastrensis (Frater Georgius) Türklere ilişkin imajı uzun dönemler belirleyen en önemli
yazarlar arasında yer alır. Başta 16. yüzyılda yaşamış olan Desiderius Erasmus4, Martin
Luther, Sebastian Franck, Theodor Bibliander olmak üzere çok sayıdaki teoloğun
çalışmalarında geniş yer verdikleri bu yazar, Klockow’a göre bugün bile 15. yüzyılda
Osmanlıların yaşam biçimlerine ilişkin Avrupa’nın en önemli başvuru eseri olarak
gösterilmektedir (Pfeiler, 1956: 46; Göllner, 1978: 12; Klockow, 1993: 11). Bunun temel
nedeni ise yazarın 20 yıl boyunca savaş esiri olarak Türkiye’de yaşamasından ve gözlemlerini
dile getirmesinden kaynaklanmaktadır. Çağdaşlarının aksine ve bulunduğu koşullar da dikkate
alınarak, yazarın kimi zaman sempati ve hayranlık duyduğu anlatımlarından ortaya
çıkmaktadır. Gözlemlerinde de ise objektif olmaya çalışması dikkat çekicidir. Gözlemlerinden
sonra yer alan yorumlarında ise diğer çağdaşlarında olduğu düşmanca bir tavır sergilemekte,
ki bu da o dönem için olağan kabul edilmektedir. Roma’da 1475-1481 yılları arasında Türkiye
hakkındaki standart eserler arasında yer alan 15. ve 16. yüzyılın en önemli Türkiye
kaynakçaları arasında gösterilen Tractatus de ritu moribus, condictionibus et nequicia
Turcorum (Traktat über die Sitten, die Lebensverhältnisse und die Arglist der Türken) adlı
çalışma Türklere ilişkin birçok konuyu işlemektedir.
Çalışmanın amacı söz konusu yazarın Latin dilinde ve anonim olarak yayınlanan Tractatus
adlı eserine dayanarak Türklerde sadelik, alçak gönüllük, temizlik ve son olarak yazarın Türk
diline katkılarını irdelemektir.
Yazarın yaşantısı hakkındaki fazla bir şeyler bilinmemesine karşın, kendi çalışmasında az da
olsa bazı ipuçları bulunmaktadır. Buna göre 1422/23 yılları arasında Macaristan’ın
Siebenbürgen (Erdel) bölgesinde doğduğu tahmin edilen yazarın, aynı zamanda Alman
kökenli (Siebenbürger Sachse) ve her iki dile (Macarca ve Almanca) vakıf bir kişi olduğu ileri
sürülmektedir5 (Klockow, 1993: 17). Yazar 1438 yılında Sebeş-Mühlbach kuşatılması
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sonucunda henüz 16 yaşındayken esir alınır ve Edirne’de köle pazarında satılır (Klockow,
1993: 151-155). Önce Anadolu’ya oradan da Bergama’ya düşen genç esir, kendi ifadesine
göre başarısızlıkla sonuçlanan sayısız kaçma girişimlerinde bulunur. Böylece ülkeyi ve
insanları tanıma fırsatı da bulmuş olur. Sekizinci kaçma girişimden sonra kimlik bunalımı
geçirir ve kendi diniyle ilgili şüphelere kapılır (Klockow, 1993: 299-301). Georg’in
ifadelerinden de anlaşıldığı ve Klockow’un da vurguladığı üzere yazar bu dönemde kısa
süreliğine din değiştirmiş ve muhtemelen bir Türk kızıyla evlenmiştir (Klockow, 1993: 2122). Georg çalışmasında bu durumda bulunan esirlerin varlığına dikkat çekmekte ve özellikle
aile kuranların Türkiye’den ayrılmak istemediklerini vurgulamaktadır (Klockow, 1993: 203,
209). Bu dönemde Đslam’a ilgi duyar, dervişlerin öğretileriyle ilgilenir, dualar öğrenir ve dini
ayinlere katılır. Ancak kendi ifadesine göre ansızın “Tanrı’nın yardımıyla” Hristiyanlığa
döner ve esaretinin geriye kalan 15 yılında bir daha Türklerin bu “baştan çıkarıcı” ve
“şeytani” dinine “kanmaz” (Klockow, 1993: 303). Türkiye’deki son 15 yıla ilişkin ise yazarın
esasında son derece rahat bir yaşam sürdürdüğü ortaya çıkmaktadır. Bu dönemde bir daha el
değiştirmeyen ve hep aynı kişinin yanında kalan Georg, esir muamelesi görmemekte ve
aileden biri olarak kabul edilmektedir. Sahibi ve ailesiyle birlikte aynı masaya oturup yemek
yemekte ve sohbetlere katılmaktadır. Sahibinin onu öz oğlu kadar çok sevmesi sonucunda
aralarında adeta bir baba-oğul ilişkisi doğmaktadır (Klockow, 1993: 411). Aralarındaki bu
güçlü bağa rağmen, Georg dönme sözü vererek oradan da ayrılır ve son kez el değiştirir. Bu
defa toprak ve hayvan sahibi birinin yanında kalır ve çobanlık yapar. Ancak esir muamelesi
görmez, sık sık şehre gider ve Dervişlerin literatürünü inceler.

Tractatus ülke bilgisine yer vermesine rağmen, esasında teoloji ağırlıklı bir çalışmadır. Bu
çalışmanın o dönemde çıkmış olan çalışmalardan en belirgin farkı, Türklere özgü olumlu
unsurlara yer vermesi, hatta kimi zaman bu betimlemelerin hayranlığa kadar varmasıdır. Esir
düşmüş birinin düşmanını bu denli methetmesi, onların yaşam biçimlerine ilişkin örnek teşkil
ettiklerini söylemesi o dönem için yeni sayılabilecek bir bakış açısıdır. Yazarın batı kültürü ile
yaptığı karşılaştırmalar sonucu, Türklerin birçok yönden örnek olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bununla öz eleştiri yapmayı hedefleyen Georg, Hristiyanların eksikliklerini tespit etmeye
çalışmakta ve okuyucuyu uyarma amacı gütmektedir. Georg’un çalışmasında bu nedenle bir
yandan övgü dolu, diğer yandan aşağılayıcı, kısaca çelişkili ifadelere de rastlanmaktadır. Bir
yandan “melek” ve “keşişlere” benzetilen Türkler, burada söz konusu olan özellikle Mevlevi
dervişleridir, diğer yandan yazar tarafından “şeytani” varlıklar olarak ortaya konmaktadır
(Klockow, 1993: 283-285). Türklerin örnek oluşu buna göre şeytanın işidir. Onların bu denli

tehlikeli oluşunun nedeni ise şiddet uygulamalarından çok manevi olarak insanları
kandırmalarıdır.
Georg’un söz konusu çalışmayı yazmasının temel nedeni Hristiyanların çok günah
işlemelerinden dolayı neredeyse deccal oluşlarıdır (Klockow, 1993: 329). Osmanlıların askeri
alandaki yükselişi Tanrı’nın Hristiyanları cezalandırmasıyla ilişkilendirilir (Klein, 2004: 49).
O kendi tecrübelerinden yola çıkarak, bir daha Hristiyanlıktan uzaklaşabileceği korkusundan
hareketle, insanları uyarmak ister (Klockow, 1993: 147).

Georg’un çalışması Latince olarak yayınlanmış olmasına rağmen hızla ilgi çeker ve Köln,
Paris, Wittenberg, Nürnberg ve Basel gibi şehirlerde basılır. Kitap açısından dönüm noktası
sayılan tarih ise 1530/31 yıllarıdır. Sultan Süleyman’ın Viyana kapılarına dayanması Türk
korkusunun tekrar güncellik kazanmasına neden olur ve böylece kitabın Almancaya çevirileri
ağırlıklı olarak söz konusu tarihlerde gerçekleşir. Bu yıllara ait toplamda 11 baskı mevcuttur.
Bu baskıların altı tanesi Sebastian Franck’ın çevirisi olarak kabul edilmektedir. Franck
çevirisi veya baskısının çoğunda ayrıca Martin Luther’in önsözü de yer almaktadır (Luther,
1983: 1-11).
Martin Luther’in kitapla tanışması muhtemel olarak 1529 yıllarına rastlamaktadır. Bunun en
belirgin kanıtı ise 1528 yıllarının sonlarına doğru çıkan Vom Kriege wider die Türcken
(Türklere Karşı Savaşa Đlişkin) adlı kitabında Türklere ilişkin yazılmış güvenilir bir kaynağın
olmamasından yakınmasıdır (WA, 30, II, 1964: 81-149; Coşan, 2009: 48-49). Luther’e göre
Georg’un bu çalışması bu eksiği giderir niteliktedir. Bu nedenle de kitabın yeniden
basılmasını sağlar ve detaylı bir önsöz yazar. Önsözde Tractatus’un objektif oluşundan
övgüyle bahseder ve bu kitabı Türklere ilişkin yazılmış olan başka kitaplarla karşılaştırır.
Diğer kitapların tek taraflı ve yanlı bir bakış açısıyla yazılmalarından dolayı inandırıcı
olmadıkları vurgular. Tractatus’un ise olumlu özelliklere de yer vermesi ve bunları sonrasında
yanıltıcı ve yanlış olarak ortaya koyması nedeniyle, salt negatif polemiklere yer veren
kitaplardan
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değerlendirmelerinde tıpkı Luther gibi Georg’un görgü tanığı olarak kendi tecrübelerine yer
vermesini, teolojik bilgilerden daha önemli bulur. Tractatus’un bu denli etkili olmasının
sebebi Luther’in ve Sebastian Franck’ın çalışmalarında kitaba büyük ölçüde yer

gibi şehirlerde basıldığı göz önünde bulundurulması, Tractatus’un neden Almanya’da
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büyüklüğünü duyan biri, onda nasıl böylesine bir sadelik tahmin etsin ki, ya da bunu duyduğu
takdirde nasıl hayranlık duymasın ki” (Klockow, 1993: 227)?

Türklerin temizlik anlayışına ve bunun sebeplerine ilişkin dış ve iç olmak üzere iki çeşit
neden tespit eden yazar, dış temizliğe ilişkin Türklerin fazlasıyla temizliğe önem verdiklerini,
hatta bu uğurda günlük kullanıma dair tüm nesnelere kirli şüphesiyle baktıklarını vurgular ve
konuya ilişkin örnekleri sıralar. Türklerin evlerinin yemek yenilen bölümünde kesinlikle
tavuk beslemediklerini ve köpeklerin gezinmelerine izin vermediklerini vurgular. Tesadüf
sonucu bir köpek ya da bir tavuk herhangi bir yemek kabına dokunduğu takdirde, Türklerin
asla bu kaptan bir daha yemek yemeyeceklerini dile getirir. Bu tavrın yazarın dikkatini
çekmesi ve bunu yazıya geçirmesi ise muhtemelen kendi kültüründe böyle olmamasından
kaynaklanıyordur. Tavuk kesmek istedikleri takdirde, tavuğu altı-yedi gün öncesinden bir
yere bağladıklarını ve onu sadece temiz tahıl “reines Korn” ile beslediklerini belirtir. Yazar
aynı şekilde Türklerin kılıç ya da bıçakla boynu kesilmeyen ve tamamen kanı akıtılmayan bir
hayvanın etinden asla yemeyeceklerini de dile getirir (Klockow, 1993: 227). Bedensel
temizliğe de geniş yer veren yazar, bunun öncellikle dinsel kaynaklı olduğunu belirtir.
Đç temizlik nedenlerine gelince bunun içten geldiğini ve istendiğini açıklamasını getirir ve
Türklerin her alanda, özellikle de binalarında sadeliği tercih ettiklerini vurgular. Yazar
Türkler hakkında ne kadar zengin olurlarsa olsunlar, lüksün ve gösterişin her türlüsünden
nefret ettiklerinden, bina ve ev inşa etmekten zevk almadıklarını vurgular. Bu nedende de
hamamların, camilerin ve hükümdarlarınınki dışında şehirlerde nadiren taştan binalara
rastlandığını belirtilir. Ev yapımında genel olarak ahşap ve kilin tercih edildiği verilen
bilgilerin arasında yer almaktadır. Büyük hükümdarların savaşmadıkları zamanlarda ve yaz
aylarında rahat edebilecekleri yerlere gittiklerinde bile çadırlarda kaldıklarını ve vakitlerini
çoğunlukla avcılıkla geçirdiklerini dile getirir. Hristiyanların bu

konudaki lükse

düşkünlüklerini ise kınamaktadırlar. Türkiye’de sayıları tespit edilmeyecek kadar çok olan
hayvan sahibi çobanların varlığına da dikkat çeken yazar, bunların yaşam biçimlerine ilişkin
geniş bilgi verdikten sonra, bir orduyu donatabilecek kadar çok zengin olmalarına karşın
çadırlarda yaşadıklarını dikkat çekmektedir (Klockow, 1993: 229-231).
Đtalya’nın bazı bölgelerinde adet olduğu üzere armaların süslenmesi ve bunlara isim v.b.
yazılması da yine yazara göre Türklerin kesinlikle tasvip etmediği konular arasında yer
almaktadır. Aynı sadelik ve alçak gönüllük mektup konusu için de geçerlidir. Mektuplar
kimden olursa olsunlar, ki buna Kralın, yani Sultanın kendisi de dahil, mühür ya da damgaya

yayımlanır7. Georg, şiirleri duyduğu şekilde kimi zaman Alman dilinin imlası doğrultusunda
yazmasına rağmen, genelde anlaşılabilirliğini etkilememiştir. Ancak kolaylık olması ve
karşılaştırma imkânı sağlaması açısından aynı şiirin Yunus Emre Divânı’ndaki yazılımına da
yer verilecektir.

Georg Yazması
Isti sunt duo sermones in vulgari Turchorum
(Đşte bunlar Türk dilinde yazılmış iki şarkı)

Caffil olma aths goesingi. halinga bak oeleni gore.
Ruenelit itma doennede. yasuclerungdeleni goer
Nitstheler yatir duessuebeni. gir nulan tstheyan uessuebeni
Czuemuekleri tsassabeni. tsthuerrybeni olam guer.
Kym ach iduep kilir zari. kuenethdur ellinde uuari.
Gutsthmisth yatir kari giri. myzkynueri guueleni goer
Czorma hallynkymczene. uuarma yeramanczine
Kymczini goefdeczini uulsb gyeni iulani goer.
Hane mehenimet mustafa. huekym itti kaftan kafa
Doenne kyme kildi baffa. aldaniben galani goer.
Aldanma maladauuara kulukeyla haka yar
Seuigile bile uuara. baki iotasth olani goer.
Jonus bii czusleri tsattar. halka morifet satar
Gendiczi ne hadar duttar czoledigi ialani goer.
(Klockow, 1990: 412).

Yunus Emre Divânı
Gâfil olma aç gözüni hâluna bak öleni gör
Kürelik itme dünyede yazuklarun dileni gör

Niçe yatur düşübeni ılan çıyan üşübeni
Sünükleri çagşabanı çüriyüben ulanı gör

Kimi âh idüp kılur zârı günehdür elinde varı
Göçmiş yatur kara yiri miskinleri güleni gör

Sorma hâlın kimisine varma Irahman ‘suzına
Kim isine gövdesine ulşup yeni yeni yolanı gör
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