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TALÝÞ HANLIÐI

Han 18041813 Rusİran sa va şı nın başlan gı cın da İran yan lı sı bir po li ti ka iz le di ve 
1806’ da Ge ne ral Tsit si anov’un Ba kü’de öldü rül me sin den son ra Ba kü Ha nı Hü se yin Ku lu Han’a hi ma ye imkânı sağ la dı. Fa kat İran bir lik le ri 1809 Ey lül ayın da Len ke ran’ı yağ ma la dı. 1812 Ağus to sun da İran or dusu nun Ta liş top rak la rı nı ele ge çir me si Mîr Mus ta fa Han’ı ye ni den Rus lar’a ya kın laştır dı ve Rus lar’la bir lik te Ga mi şa van’a çekil di. İran lı lar bu ra da Er ki van, As ta ra ve Len ke ran’da ka le ler yap tı. Ar dın dan Kat leya revs ki ku man da sın da ki Rus lar, Er ki van’ı ve1 Ocak 1813’te Len ke ran’ı aldı; Ka çarlar’ın Rus lar’la yap tı ğı Gü lis tan Ant laş ma sı ile Ta liş Han lı ğı’nın bü yük kısmı Rus lar’ın eli ne geç ti. Mîr Mus ta fa Han 1814 yı lı Tem mu zun da öl dü. Ye ri ne bü yük oğ lu Mîr Ha san Han geç ti. Mîr Ha san Han, 1826’da top rak la rı nın üç te iki si ne Rus lar’ca el konul ma sı üze ri ne ka ça rak İran’a sı ğın dı.18261828 Ka çarRus sa va şı es na sın da Mîr Ha san, Ab bas Mir za ile bir lik te ha reket ede rek Rus lar’ın Len ke ran’dan çe kilme si ni sağ la dı. An cak han lık 1826’da il ga edil di, İran bir lik le ri de 1827’de bu ra dan ay rıl dı. 22 Şu bat 1828’de im za la nan Türkmen çay Ant laş ma sı’nın 4. mad de si ne gö  re Len ke ran Han lı ğı Rus lar’da kal dı. Ha san Han ise iki dev le tin uz laş ma sı na ra zı olma dı ğın dan di re niş gös ter me ye ça lış tıy sa da an laş ma ge re ği İran’a tes lim edil di ve hap se atıl dı. Da ha son ra İran’dan ka ça rak 
5 Mart 1831’de As ta ra’ya git ti. Bu ra dan Len ke ran’a geç ti ve hal kın da ka tıl dı ğı isyan ne ti ce sin de 27 Mart’ta Len ke ran’ı ele ge çir diy se de 31 Mart’ta ter ket mek zorun da kal dı. Ar dın dan Ka çar lar’a tes lim ol du ve Feth Ali Şah ta ra fın dan ze hir le tile rek öl dü rül dü.Bu gün kü Ta liş’in mer ke zi 1955’te kurulan Ta vâ liş (Haşaber) şeh ri dir. Haziran 
1993’ te Krem Ham ba ta ov, Len ke ran böl ge sin de hal kı is ya na da vet et ti, Ta lişMu gan Cum hu ri ye ti’nin ku rul du ğu nu ve hal kın % 10’unu tem sil et ti ği ni bil dir di. Bu is yan gi ri şi mi bas tı rı lın ca 24 Ağustos 
1993’ te Ham ba ta ov kaç tıy sa da da ha son ra ya ka lan dı, ar dın dan ha pis ha ne den ka ça rak Mos ko va’ya git ti. Ta liş/Len ke ran Han lı ğı’nın eko no mi sin de zi ra at, özel lik le de çel tik, arı cı lık, ipek ve hay van cı lık öneml i yer tut mak tay dı. Len ke ran’da do kuz han, üç ca mi, Div, Kız, Da ger ve Ra ma ğaç kalele ri var dı. Gi lek çe’ye ya kın olan Ta liş çe, İran’da ko nu şu lan Ârî dil le ri nin ku zey ba tı ko lu na bağ lı dır ve İran’la Azer bay can’da yak la şık 200250.000 ki şi ta ra fın dan konu şul mak ta dır. Ta liş ler’in nü fu suy la il gi li 

si ya set te Rus ya’ya mey let ti, bu da İran ta raf ta rı ba zı han la rı ve özel lik le Gîlânlı Hi dâ yet Han’ı ra hat sız edi yor du. 1768’de Hi dâ yet Han 12.000 ki şi lik bir or duy la Taliş’e gir di. Şin dan Ka le si’ne çe ki len Ka ra Han bir sü re mu ka ve met et tiy se de sonun da tes lim ol du. Hi dâ yet Han onu fidye kar şı lı ğın da ser best bı rak tı. Ar dın dan Ka ra Han, Gîlân teh li ke si ne kar şı yar dım al mak için Ku ba ha nı na el çi gön der di ve Ku ba Ha nı Feth Ali Han’la iş bir li ği yap maya baş la dı. An cak 1785 yı lı na ge lin di ğin de Ka ra Han, Ku ba ha nı nın va sa lı ko nu mu na düş tü. Feth Ali Han’ın ölü mün den son ra Len ke ran han la rı ba ğım sız bir si ya set iz leme ye baş la dı. Ka ra Han’ın ve fa tı nı mü teakip 1786’da oğ lu Mîr Mus ta fa han ol du. İran’da Ka çar lar’ın hâki mi ye ti ele al ma sı ve Ağa Mu ham med Şah’ın et kin li ği ni arttır ma sı as kerî ba kım dan za yıf olan han lık için bü yük teh li ke teş kil et mek tey di. Ağa Mu ham med Şah’ın han lı ğın iş le ri ne müda ha le et me si üze ri ne Ta liş ha nı da kar şı stra te ji ola rak Ağa Mu ham med’in kar de şi Mur ta za Ku lı Han’ı Ku ba ha nıy la bir lik te des tek le di. An cak Ağa Mu ham med’in iç mü ca de le den güç le ne rek çık ma sı üze ri ne 
1792’de Mîr Mus ta fa Han, Rus Ge ne ra li Gu do viç’e el çi gön der di ve Pe ters burg’la dip lo ma tik iliş ki kur ma ya ça lış tı (a.g.e., 
VII,105-106).İran’la olan mü ca de le da ha son ra ki yıllar da da sür dü ve Ağa Mu ham med Şah’ın 
1795’te Ta liş’e hü cu mu nun are fe sin de Mîr Mus ta fa Han, Rus ya’ya me yil li Âze rî hanla rı na mek tup ya za rak on la rı İran’a karşı bir lik te mü ca de le et me ye ça ğır dı, Ağa Mu ham med Şah’ın 1795 yı lın da Ta liş’e sal dı rı sı üze ri ne de Sa rı Ada’ya çe kil di, İran or du su nun dö nü şün den son ra Ta liş’e geldi. Ye ni bir İran sal dı rı sın dan kork tu ğu için 
1795 Ey lü lün de Kaf kas ya’da ki Gu do viç’e, ekim de de Pe ters burg’a he yet gön de rip Rus lar’dan hi ma ye is te di. Pe ters burg’a gi den Ker belâlı Ese dul lah Bey, 12 Mart 
1796 ta ri hin de II. Ka te ri na’ya Mîr Mus ta fa Han’ın hi ma ye is te ği ne da ir mek tu bu nu sun du. Bu ara da ye ni İran Şa hı Feth Ali Şah (BabaHan), Kaf kas han la rı na gön derdi ği bir fer man da han la rın ken di ne tâbi ol ma sı nı is te di. Mîr Mus ta fa Han da Ey lül 
1797’ de ken di ne tâbi olan han lar dan bi ri gi bi gö rün dü (a.g.e.,VII,107-108). An cak Rus lar’dan yar dım is te ği ni sür dür dü ve 
26 Ara lık 1802’de im za la nan Ge or gi evsk Ant laş ma sı ile ta ma men Rus hi ma ye sine gir di. 1803’te Şa ma hı Ha nı Mus ta fa Han’ın sal dı rı sı nı ön ce den ha ber ala rak onu püs kürt me yi ba şa ran Mîr Mus ta fa 

ola rak tes bit edi le bi len ve ri ler 1922 yı lıyla baş la mak ta dır. O yıl Azer bay can’da ki Ta liş ler’in sa yı sı 75.824’tü. 1926’da bu sa yı 77.300’e ve 1939’da 87.500’e yük seldi. Fa kat 1959’da ana di li Ta liş çe ola rak zik re di len le rin sa yı sı 10.500 ki şi ka dar dı. Bun lar 1970 ve 1979 sa yım la rın da Sov yetler’ de ki halk lar lis te sin den çı ka rıl mış lar dır. 
1989’da Ta liş ler’in nü fu su 21.200, 1999 yılın da ise 76.800 ola rak be lir til di. Ba zı la rı na gö re Ta liş ler’in nü fu su Azer bay can’da bugün 200250.000 ci va rın da dır. Ta liş ler’in ya şa dı ğı bir di ğer ül ke ise İran’dır. 1978’de bu ül ke de yak la şık 90.000 Ta liş li ya şa maktay dı. Gü nü müz de bu sa yı nın da ha faz la ol du ğu tah min edi le bi lir.
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XVI. yüz yı lın or ta la rın da asıl adı Se bold von Pri bach olan Ter cü man Mah mud’un Türk çe yaz dı ğı eser, Ma car tarihi nin ilk dö ne min den baş la ya rak 1526’da 
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(1458-1490) János Hunya di’nin kü çük oğ lu ola rak tah ta geçme si ne de ği nil memiş tir. Cor vin Mát yás ve onu ta kip eden iki Ja gellóo hâne da nın dan II. Ulaszlóo’ nun 
(Wladislaus:1490-1516) ve II. La jos’un 
(1516-1526) dönem le ri için Ter cü man Mah mud ken di bil gi le ri ne da yan mış olma lı dır. 1521’de ki Bel grad ku şat ma sı na te mas eder ken se fe ri in ti kam his si nin yön len dir di ği ni kay de der. 1526 yı lı se feri ni, Va ra din (Petervaradin) ve Ösik (Eszék,
Osiek) ku şat ma la rını ek sik siz bir kro no lojiy le ele alır. Eser Mo haç Mey dan Sa vaşı’na de ği nil dik ten son ra dua cüm le le riy le so na erer.G. Ha zai’ye gö re müs lü man ol ma yan bir çev re de bü yü yen, eği tim gö ren ve ana di li Al man ca olan Ter cü man Mah mud, Os man lı vekåyi‘nâme ya zım ge le ne ği ne uy gun bi çim de böy le ni te lik li bir eser yazmak için bir yar dım cı ya ih ti yaç duy muştur. Ay nı za man da ese ri ha zır la yan ki şi nin bir öl çü de Ma car ca bi li yor ol ma sı da ge reki yor du. Ede bi yat ta rih çi si Pál Ács, Ka nûnî Sul tan Sü ley man za ma nın da hiz met te bu lu nan iki ter cü ma nın, Vi ya na kö ken li Mah mud’un ve Ma car kö ken li Mu rad’ın ha yat hi kâ ye le ri ni kar şı laş tı ra rak bu in

le ri Ma car kro nik le ri ne gö re ya zıl mış tır. At ti la’nın Ro ma’ ya kar şı yü rüt tü ğü se fer an la tı lır ken şeh rin ku ru lu şu na da ir bil giler yi ne Iu ni anus’un dün ya kro ni ğin den ak ta rıl mış tır.Eser de Ma car lar’ın ikin ci yurt edinme siy le il gi li ola rak Al moş’a (Almos), Ar pad’ın ba ba sı na de ği nil me mek le birlik te Ma car lar’ın ye di baş bu ğu ve on la rın ön der li ğin de ki ye di boy Ma car kro nik le ri te me lin de yer al mış tır. Tâ rîh-i Ün gü-
rûs’ün ya rı sı nın Hun ve dün ya ta ri hinden alın dı ğı ve bun la rın bü tün leş ti ril di ği açık ça gö rül mek te dir. Ese rin di ğer ya rı sı ise Or ta çağ Ma car kral la rı nın fa ali yet le ri hak kın da dır. Szent İstván’dan (St.Istefan:
1000-1038) baş la ya rak her bir hü küm dar za ma nın da mey da na ge len olay lar Macar kro nik le ri nin ya pı sı na uy gun bi çim de ele alın mış tır. Kral la rın sı ra lan ma sı, Or taçağ Ma car kro nik ede bi ya tı nın en seç kin ör ne ği Képes Króo ni ka (Resimlikronik) ta ra fın dan su nu lan ve ri ler le ne re dey se ta ma men uyumlu luk gös te rir. Bu ese rin I. La jos dö ne minde (1342-1382) or ta ya çık ma sın dan ötü rü eser de son kral olarak La jos’un ba ba sı An jou Károly Róobert 
(1310-1342) gös te ril di ğin den bu ra dan iti ba ren ve ri len bil gi ler için XV. yüz yıl da ka le me alı nan Thuróoczy János’un ta ri hi iz len miş tir. Tâ rîh-i Ün gü rûs’te Os man lı fet hi ne ka dar Do ğu kö ken li her isim ve Ta tar ad la rı La tin ce’ye uy gun bi çim de kay de dil miş tir. Bu da sa de ce La tin ce kaynak la rın kul la nıl dı ğı na işa ret eder. An cak Thuróoczy kro ni ği özet le ne rek ak ta rı lır ken önem li ha ta lar da ya pıl mış tır. Er del’de I. La jos’a kar şı ayak la nan Sak son lar’dan Se kel ler (Sekuli) ola rak bah se dil me si bunlar dan bi ri dir.Kro nik te Os man lı lar ilk de fa Ge li bolu’ nun fet hi do la yı sıy la zik re dil miş, ayrı ca Kral Szi gis mund’un da ha son ra ki Ro maGer men im pa ra to ru ege men li ği dö ne min de (1387-1437) Os man lı lar’ın fa ali yet le ri ne te mas edil miş tir. Olay la rın 
1392’de Ef lak voy vo da sı nın Szi gis mund’a kar şı Türk yar dım cı güç le ri ni kul lan ması, Niğbo lu Sa va şı’nı (1396), Yıl dı rım Bayezid’in Ru me li’den ge çer ken bir mektup la Macar kra lın dan bo yun eğ me si ni is te me si, kralı n ise kor ku dan Nem çe ve Fran sa’dan yardım ta lep et me si şek lin de an la tıl ma sı da dik kat çe ker. Yi ne eserde 1440 yı lın da ki Bel grad ku şat ma sı dö ne min Türk kronik le ri ne de ğil Ma car kay nak la rına gö re nak le dil miş tir. Da ha son ra me tin gittik çe şe ma tik ve kı sa bir ha le bü rü nür. Ancak Cor vin Mát yás’ın 

Macar Kral ı II. La jos’un Mo haç Mey dan Savaşı’nda mağ lûp olu şu na ka dar ge lir. Ernst Die ter Pet ritsch’in araş tır ma la rı na gö re Tercüman Mah mud Vi ya na’da doğdu. Osman lı hiz me ti ne ne za man gir di ği bi lin me mek le be ra ber ba zı kay nak lar da bu nun Mo haç Sa va şı’nda ger çek leştiği kay de di lir. Ya hu di kö ken li ol du ğu na dair riva yet ler var sa da bu ri va yet ler kesinlik ka zan mamış tır. On dan bah se den kaynak lar hem Al man hem de hı ris ti yan ola rak adı nı zik re der. Mah mud da kendi ni 1550’de ha ki ki bir hı ris ti yan ve Türk im pa ra to ru nun şim di ki ter cü ma nı di ye ta nıt mış tır. Vi ya na ar şiv le rin de 1541’den ön ce onun la il gi li bir kay da rast lan mamış tır. An cak 1547’de ki Habs burgOsman lı ba rış ant laş ma sı sıra sın da ol duk ça önem li bir rol üst lendiği ve ba rış met ninin Al man ca çe vi ri si ni yap tığı bi lin mek tedir. Son dip lo ma tik görevi ola rak 1574’te Prag’da İm pa ra tor II. Maxi milian’a HabsburgOs man lı ba rış antlaş ma sı nın onaylan mış met ni ni tes lim et ti. Da ha son ra da ateş li bir has ta lı ğa yaka la na rak 3 Ni san 
1575’te öl dü. Ölü mü hak kın da ha zır la nan ra por da yet miş yaş ci va rın da ol du ğu belir til mek te dir.

Tâ rîh-i Ün gü rûs as lın da, Ma ca ristan’ın es ki ta ri hiy le il gi li La tin ce bir ki tabın çe vi ri si ve Mahmud’un bu na yap tı ğı ilâve ler den oluş mak ta dır. Ken di ifa de si ne gö re, Kanûnî Sul tan Sü ley man 1543 Maca ris tan se fe ri sı ra sın da İs tol ni Bel grad’ı 
(Székesfehérvár) al dı ğın da Ma ca ris tan’ın es ki ta ri hiy le il gi li eli ne ge çen La tin ce bir ki ta bın Türk çe’ye çev ril me si ni uy gun görmüş, bu nun üze ri ne Ter cü man Mah mud ese ri Türk çe’ye çe vir me ye baş la mış tır. Eser üze rin de ça lı şan György Ha zai’ye gö  re, as lın da Tâ rîh-i Ün gü rûs çe şit li ta rihî eser ler den mey da na ge len bir der le me dir ve te lif ama cı, Kanûnî Sul tan Sü ley man’ın ele ge çir di ği ül ke nin ta ri hi ni ta nıt mak ve bu nu bir pro pa gan da ara cı ola rak kullan mak tır. Tâ rîh-i Ün gü rûs’te ilk ola rak Ma car lar’ın kö ke ni üze rin de du rul muş, bu ra da Ma car lar’ın es ki ta ri hi Or ta çağ ge le nek le ri ne uy gun bi çim de HunMacar ak ra ba lı ğı çer çe ve sin de ele alın mış, ar dın dan Hun lar’ın Ma ca ris tan’a ge lişle rin den bah se dil miş tir. Ma ca ris tan’ın ele ge çi ril me si Bü yük İs ken der mer ke ze alı na rak an la tıl mış olup bu kı sım met nin üç te bi ri ni oluş tu rur. İstván Borz sák’ın tes bi ti ne gö re ak ta rı lan bu kı sım Mar cus Iu ni anus Ius ti nus’un dün ya kro ni ğin den alın mış, Pa non ya’ nın Hun ege men li ği altı na gi ri şi ve At ti la’ nın (Ati lus) fa ali yet
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bir pa zar ye ri ol ma sı son ra ki ge liş me süre ci ba kı mın dan be lir le yi ci ol du. 1532’den az ön ce es ki den Ku kanj na hi ye si ne bağ lı olan Taş lı ca ar tık bir ka dı lık mer ke zi ha line gel di. 15201570 yıl la rı ara sın da yapılan tah rir le re gö re Taş lı ca, nü fu su nun ço ğun lu ğu Müs lü man lı ğı ka bul eden bir şe hir hü vi ye ti ne bü rün dü. Top lam hâne sa yı sı 195’e ulaş tı (yaklaşık1000kişi). Bu nü fu sun % 64’ü (125hâne:620kişi) müslü man dı ve üç ay rı ma hal le ye ay rıl mış tı. Hı ris ti yan la rın ise bir hı ris ti yan tem sil ci ta ra fın dan ida re edi len bir ma hal le si bulu nu yor du. Es ki na hi ye mer ke zi Ku kanj ar tık bu fonk si yo nu nu kay bet ti ve kü çük bir kö ye dö nüş tü, da ha son ra da ta mamen or ta dan kalk tı.Taş lı ca’nın ge çir di ği bu de ği şim 980’de 
(1572) Her sek san cak bey li ği nin Fo ça’dan Taş lı ca’ ya ta şın ma sın da da gö rü lür. Bu sı ra lar da Dub rov nik Cum hu ri ye ti’nden bir el çi bu ra yı “San gi acc hum Cher ze go ui ne in Ple vug lie” şek lin de anar. Şe hir 1833’e ka dar san ca ğın mer ke zi ola rak kal dı ve Mos tar’dan son ra Her sek’in ikin ci bü yük şeh ri du ru mu na gel di. Bir hı ris ti yan köyün den bir müs lü man ka sa ba sı na dö nü şü bu gün de hâlâ ayak ta du ran, âbi devî bir kub be ye sa hip ca mi nin in şa sıy la ken di ni gös te rir. Ca mi nin mi ma rı Bay ram Ağa’nın oğ lu ve Si nan Paşa Bol ja ni—’in kar de şi Hüse yin Paşa’dır. Si nan Paşa ise Taş lı ca’nın ku ze yin de bu lu nan ‡aj ni¸e ad lı kü çük kasa ba nın İs lâ mî ha yat tar zı na ait pek çok ya pı sı nı imar eden ki şi dir. Bun la rın için de bü yük kub be li bir ca mi, bir han, ha mam, ima ret, med re se, mek tep var dı. Hepsi 
978 (1570) yı lın da ta mam lan dı. Si nan Paşa, Ha zi ran 1563Mart 1567 ara sın da Her sek’in san cak bey li ği ni yap tı. 1567 yı lı Mar tın da ye ri ne kar de şi Hü se yin geç ti ve Mart 1569’da Bos na san cak be yi olun ca ya ka dar bu gö rev de kal dı. Her iki pa şa da ‡aj ni¸e ve Taş lı ca’nın orta sın da ki Bol jani—i kö yün den gel me es ki Bol ja ni— ai le si ne men sup tu ve Vezîriâzam So kul lu Meh med Paşa’dan hi ma ye gör müş tü, hat ta Si nan Paşa, So kul lu’nun kız kar deş le rin den biriy le ev len di. Hü se yin Paşa Ca mii’ nin mina re si, 1990’dan ön ce bü tün Yu gos lav ya top rak la rı içe ri sin de Üs küp’te ki Yahyâ Paşa Ca mii’ nin mi na re sin den son ra en uzun mi na rey di. Hü se yin Pa şa’ nın em riyle 987’de (1579) ya zı lan bir mus haf halen bu ca mi de bu lun mak ta dır ve bü tün Bal kan lar’da ki İs lâm hat sa na tıy la ki tap ya pı mı nın en gü zel ör nek le rin den bi ridir. 1573’te Phi lip pe Du Fres ne Ca na ye ve 1580’de Pa olo Con ta ri ni, Pljevl je kasa ba sı içe ri sin de ki bu ca mi den ve Ha san 
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– —TAÞLICA

KaradaðCumhuriyeti’nde
Pljevljeþehrine

Osmanlýlardönemindeverilenad.
˜ ™

Ad ri ya tik de ni zi kı yı sın da ki ti ca ret merke zi Dub rov nik’ten baş la yıp Bos na’nın iç ke sim le rin den ge çe rek Ko so va’ya, ora dan da Bul ga ris tan ve İs tan bul’a uza nan yol üze rin de yer alır. Or man lık ve yük sek dağlar la çev ri li bir ara zi de de niz se vi ye sin den 
800 m. yük sek lik te ku rul muş tur. Ce oti na 
(ˆehotina) ad lı kü çük akar su şeh rin Or todoks hı ris ti yan ma hal le le riy le müs lü man ma hal le le ri ni bir bi rin den ayı rır. Taş lı ca 
(Pljevlje) Os man lı ön ce sin de bir köy duru mun day dı ve bu ra dan ilk de fa 1430’da Stje pan Vuk ̧ i—Ko sa ̧ a’ ya ait top rak la rın bir par ça sı ola rak bah se dil mek te dir. Mahallî bir de re be yi olan Stje pan Vuk ̧ i—Kosa ̧ a, 1448’de da ha son ra Her sek (Herce-
govina) di ye anı la cak olan top rak la rın dü kü 
(herzeg) ol muş tu. Onun mâlikâne le rin den bi ri şim di ki Gos tec kö yü ya kın la rın da bir ha ra be ha lin de bu lu nan Ku kanj Ka le si’ydi ve ka le nin etek le rin de ki Ku kanj şeh ri bugün metrûk hal de dir yö re nin idarî merke ziy di. Os man lı lar böl ge yi 1465’te il hak ede rek iri li ufak lı ma hallî sa vaş lar la ge çen bir dö ne mi ka pat tı ve Pljevl je, Ku kanj nahi ye si ne bağ lan dı. Bu ra nın Türk çe adı olan Taş lı ca ise şeh rin taş lı ara zi si ne at fe di lir. Fe tih ten üç yıl son ra Her sek san ca ğı nın bir par ça sı du ru mun da ki Taş lı ca böl ge sinin tah ri ri ya pıl dı. 1468 ta rih li bu kay da gö re Taş lı ca’da yet miş iki hâne (yaklaşık
350kişi) var dı (BA,TD, nr. 5). 882 (1477)ta rih li ka yıt ta ise bu sa yı 101 hâneye (yak-

laşık500kişi) çık mış tı ve bun la rın ta ma mı hı ris ti yan lar dan olu şu yor du. 926 (1520) ta rih li ka yıt, ara dan ge çen sü re zar fın da şe hir de önem li bir de ği şi min baş lan gı cı na işa ret eder. Taş lı ca ar tık 133 hâne ye (yak-

laşık660kişi) sa hip tir ve üçü müs lü man hâne si dir (BA,MAD,nr.22977). Bu ta rihte Plev le kö yü, Plev le nâmı dîger Taş lı capaza rı şek lin de geç me ye baş lar. Bu ra nın 

ce le me le ri da ha da iler let miş tir. Ken di si, iki mü ellif ara sın da sı kı bir iliş ki ol mak la be ra ber Mah mud’un ida re ci mev ki in de ol du ğu so nu cu na va rır. Ács ay nı za manda Mu rad’ın Tâ rîh-i Ün gü rûs’ün ka le me alın ma sın da rol oy na dı ğı nı ile ri sür müştür. Képes Króo ni ka’ da say fa ke na rı na dü şül müş La tin ce ve Ma car ca Arap harf li not lar bu lun du ğu es ki den be ri bi li niyordu, bun lar Mu rad ta ra fın dan kay dedilmiş olma lı dır. Fe renc Zsin ka, Vi ya na’da Képes 
Króo ni ka’ yı inceler ken ol duk ça silik leş miş iki Arap harf li not bul muş tur. Ka pak ta Arap harf le riy le Ma car ca “Tûrôç Jânôş krô ni kây‘a” (قرونيقايع يانوش  (طورج  (János
Thuróoczykronikasıdır) iba re si var dı. Ayrı ca “de us, deus, deus” söz le ri nin al tı çi zi liy di ve yanın da say fa ke na rı na Arap harf li Latince “nût‘a di li gen ter” (نوتع دليغنتر=dikkatle
notet) ya zıl mış tı. Ar dın dan yi ne Arap ça harfler le Ma car ca “ye gezd meg eze ket” 
/يكزد مغ ازقت) jegyezdmegezeket/bunla-
radikkatet) kay dı bu lu nu yor du. Fe renc Zsinka’ ya gö re met ni ya zan ki şi Türk yazı sı nı iyi bi li yordu. Bu ki şi nin Ma car ca adı Ba lázs Soml yai olan ve La tin ce, Ma car ca, Türk çe me tinler ka le me al dı ğı bi li nen Murad ol du ğu düşünül mek te dir. Bun dan dola yı Mah mud ile Mu rad’ın bü yük ih ti malle eski den beri bir lik te ça lış tıkları söylenebilir. Tâ rîh-i Ün gü rûs’ün ya zı mın dan önce ya pı lan ha zır lık lar da Mu rad’ın kat kı sı da açık tır. Bu önem li eser György Ha zai tara fın dan Macar Bilimler Akademisi’ndeki yazma nüshasının tıpkıbasımı ve Latin harfleriyle transkripsiyonl u metni birlikte neşredilmiştir (DieGeschichtederUngarn
ineinerOsmanischenChronikdes16.
Jahrhunderts:TercümånMa¼m†dsTå-
r¢Å-iUngurus,Berlin2009).
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