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„Încercând să răspundă interesului general pentru acest subiect, Editura Corint
a avut iniţiativa lăudabilă să publice recenta lucrare a profesorului Erhan Afyoncu,
Suleyman Magnificul şi sultana Hurrem. Dragoste şi moarte la Istanbul. Istoricul
turc, unul dintre cei mai reputaţi specialişti în domeniu, şi-a gândit şi structurat lu-
crarea în două părţi: una consacrată lui Suleyman şi cealaltă lui Hurrem. (...)

Imperiul Otoman, cu un trecut excepţional şi cu personalităţi de anvergură 
internaţională, trebuie cunoscut şi înţeles la adevărata sa valoare. Povestea lui
Suleyman şi a lui Hurrem face parte din acest trecut. Prin urmare, îndemn publi-
cul cititor la o lectură pe cât de utilă, pe atât de incitantă”.

Prof. univ. dr. Călin Felezeu 
Președintele Consiliului Științific al Institutului de Turcologie 

și Studii Central Asiatice

Lider de audienţă, adunând în faţa televizoarelor peste două milioane de 
telespectatori simultan, urmărit cu sufletul la gură, născând pasiuni care au dus
până la divorţuri, serialul „Suleyman Magnificul” a cucerit România, alături de 
numeroase alte ţări.

A venit vremea să cunoaştem şi adevărul istoric, cu nimic mai puţin spectacu-
los decât biografia romanţată oferită de serial. O putem face acum graţie primei
cărţi publicate în România despre fascinantul personaj şi iubita lui.

DRAGOSTE ŞI MOARTE LA ISTANBUL

ERHAN AFYONCU

ER
H

A
N

 A
FY

O
N

CU

ERHAN AFYONCU

Recomandat de:



Privilegiile neacordate
Imperiul Otoman a avut o influenţă importantă în politica

Europei acelor vremuri. Datorită faptului că în timpul domniei
lui Suleyman graniţele de est n - au fost ameninţate şi a situaţiei
existente în Europa, vestul a fost principala ţintă a turcilor. În
această perioadă, Imperiul Habsburgic îşi stabilise dominaţia
asupra celei mai mari părţi a Europei. Teritoriul ţărilor de azi ca
Italia, Spania, Austria, Germania, Ungaria erau în mod direct
sau indirect dependente de Sfântul Imperiu Roman. Singura
putere care le rezista Habsburgilor era Franţa. Amestecul oto ma-
nilor în această luptă a făcut ca echilibrul politic să fie refăcut.
Franţa a reuşit să supravieţuiască datorită începerii luptei
otomanilor împotriva Habsburgilor. De altfel, în 1532, Francisc I,
regele Franţei, îi spunea ambasadorului veneţian că era „în
siguranţă faţă de Carol Quintul datorită otomanilor.”

Aceştia au ajutat Franţa să devină mai puternică în faţa
Habsburgilor fie trimiţând soldaţi, fie cu bani sau prin rela-
ţiile comerciale. În 1533, Suleyman îi trimisese regelui Franţei
100 000 de galbeni pentru a face alianţă cu prinţii Angliei şi
Germaniei împotriva lui Carol.
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Cu acest scop, în 1535, s - a discutat despre acordarea de
privilegii Franţei. Dacă de la sfârşitul secolului al XIV - lea s - au
acordat concesii unor state europene ca Veneţia şi Genova, acestea
nu au fost mai mari decât cele care se spune că au fost acordate
Franţei de către Suleyman. De fapt, aceste privi legii nu au fost
acordate pe vremea lui Suleyman. Ambasadorul Franţei şi
marele vizir Ibrahim Paşa, în timpul negocierilor, pregătiseră
o listă provizorie de privilegii. Cum Makbul/Maktul Ibrahim
Paşa a fost ucis, înţelegerea care conţinea acordarea privilegiilor
n - a mai fost pusă în aplicare, rămânând doar în fază de proiect.
Nu există nici versiunea în turcă a acestei înţelegeri. Profesorul
Halil Inalcık susţinea că primele privilegii au fost acordate
francezilor de Selim al II - lea la 18 octombrie 1569. 

Campania din Italia
Suleyman, după ce a poruncit să fie ucis marele vizir Ibrahim

Paşa, a început să se intereseze mai îndeaproape de situaţia de
la Marea Mediterană. Bunele relaţii cu Veneţia din perioada în
care Ibrahim Paşa era mare vizir s - au deteriorat, în ciuda tuturor
eforturilor depuse de Ayas Paşa. Pe de altă parte, Barbaros Hay -
re ddin Paşa nu găsea această politică de pace cu Veneţia favora -
bilă pentru Imperiul Otoman. Şi Suleyman se gândea la cucerirea
Italiei, ca şi predecesorul său sultanul Mahomed al II - lea. Fără
îndoială că o astfel de victorie avea să crească şi mai mult
influenţa lui Suleyman. 

Sultanul a trimis ca ambasador la Veneţia, care avusese multe
acţiuni ce puteau fi considerate motive de război, pe translato -
rul Yunus Bey. Acesta le - a transmis veneţienilor că dacă nu
respectă tratatul, flota otomană este pregătită să pornească la
drum. Veneţienii, nedorind să strice relaţiile cu otomanii, s - au
purtat bine cu Yunus Bey. 

Poziţia lui Ayas Mehmed Paşa în favoarea continuării prie -
teniei i - a determinat pe veneţieni să creadă că mişcările din
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porturile otomane reprezintă pregătirile pentru o campanie
care ar putea să pornească împotriva Tunisiei sau a Regatului
Neapolelui.

Armata otomană sub comanda lui Suleyman, cu partici -
parea prinţilor Mehmed şi Selim, a plecat din Istanbul în mai
1537. La începutul lui iulie s - a ajuns la Avlona. În acest timp,
Andrea Doria atacase navele otomane, mai ales pe cele care
aduceau provizii din Alexandria. Padişahul a aflat şi l - a trimis
pe amiral. Barbaros Hayreddin Paşa l - a urmărit pe Doria, însă
nu l - a putut prinde.

Suleyman l - a trimis şi pe Lütfü Paşa să atace coasta Pugliei.
Acesta a asediat câteva cetăţi de aici. Pe când Barbaros Hay -
reddin Paşa venea cu navele cu provizii s - a întâlnit cu Lütfü
Paşa, care se întorcea de la Puglia, şi au pornit împreună spre
Preveza.

Veneţiei încă nu i se declarase război în mod oficial. Suley -
man l - a trimis din nou ca ambasador pe Yunus Bey la Veneţia,
însă trimisul otoman a fost atacat pe drum de vasele veneţiene,
iar navele otomane ancorate în oraşul Himare au fost atacate
de locuitori. Balyos Orsini, care se afla la Istanbul, a apelat la
senatul veneţian pentru ca responsabilii acestor fapte să fie
pedepsiţi. Contele Gradeniko, cel care atacase navele, a fost
închis. Însă, în acest timp, Andrea Doria a scris o scrisoare în
care lăsa să se înţeleagă că făcuse o alianţă cu veneţienii, apoi a
făcut ca aceasta să intre în posesia marinarilor otomani, ceea
ce a determinat ca declararea războiului împotriva Veneţiei să
fie inevitabilă.

Pe când Suleyman se afla la Avlona, i - a poruncit lui Barbaros
Hayreddin Paşa să cucerească insula Corfu. În câteva zile a sosit
aici şi sultanul. Tunurile nu erau eficiente. Furtuna care s-a iscat
a dus la întreruperea atacului.

În urma salvelor de tun ale inamicilor, două trireme oto -
mane au fost scufundate, iar o ghiulea a dus la moartea a patru
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otomani. Suleyman, după aceste pierderi, a spus: „Nu vreau să
sacrific niciun luptător nici pentru o mie de cetăţi ca asta” şi a
renunţat la asediu. În luarea deciziei contase atât faptul că Ayas
Paşa nu era la fel de priceput ca Ibrahim Paşa, cât şi faptul că nu
avea prea mare încredere în prietenia regelui Franţei, Francisc I.

Campania din Moldova
Voievodul Moldovei, Petru Rareş, nu a plătit tributul pe care - l

datora, a ajutat duşmanii Imperiului Otoman şi nu a trimis soldaţi,
aşa cum promisese. Se spunea şi că a participat la asasinarea
veneţianului Aloisio Gritti, care era în serviciul otoman. 

În plus, Petru Rareş a dus tratative şi cu Ferdinand al Austriei.
Ţinând seamă de toate acestea, Suley man a plecat în 1538 în
campania împotriva Moldovei. Armatei otomane i s - a alăturat
şi hanul Crimeei Sahib Ghirai, cu 8 000 de călăreţi. Deşi i-a
înfrânt pe tătari, voievodul răzvrătit Petru Rareş, părăsit de
boieri, s - a refugiat în Transilvania. Otomanii au ocupat oraşele
Iaşi şi Suceava.

Suleyman i - a primit pe boierii din Moldova, care i s-au
închinat şi i-au jurat supunere. Sultanul l - a numit voievod pe
fratele lui Petru Rareş, Ştefan Lăcustă. Tighina şi toată zona de
sud a Basarabiei au trecut în posesia otomanilor.

După o vreme, Ştefan Lăcustă a fost ucis boierii moldoveni,
ceea ce a făcut ca situaţia din Moldova să se deterioreze din nou.
Alexandru Cornea, noul domn al Moldovei, a atacat, cu ajutorul
Poloniei, cetăţile turceşti de la graniţă, dar fără succes. În acest
timp, fostul voievod Petru Rareş s-a dus la Istanbul şi i - a sărutat
mâna sultanului, cerând iertare. Pentru a se asigura stabilitatea
în zonă, Petru Rareş a primit pentru a doua oară domnia, de
această dată mărindu - i - se tributul. El a conti nuat să lupte
pentru înălturarea suzeranităţii otomane asupra Moldovei, însă
în zadar.
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Victoria de la Preveza
Odată cu numirea lui Barbaros în fruntea flotei, otomanii

au început să - şi stabilească dominaţia şi pe mare. Spania şi
Franţa semnând armistiţiul de la Monsone, Spania, Veneţia,
papalitatea, cavalerii de Malta şi celelalte state italiene mici au
creat, sub conducerea papei, o alianţă împotriva turcilor. Se
formase o flotă foarte mare, însă între comandanţi existau
neînţelegeri, invidii şi suspiciuni. Pe când spaniolii se temeau că
veneţienii îi vor folosi ca momeală pentru otomani, aceleaşi
suspiciuni existau şi de partea veneţiană. Barbaros însă era la
curent cu această situaţie.

În fruntea flotei cruciate a fost adus Andrea Doria, cu toată
împotrivirea veneţienilor. Au apărut neînţelegeri şi cu privire la
locul unde urmau să atace. Veneţienii voiau să cucerească teri -
toriile de la estul Mediteranei, iar spaniolii pe cele de la vest.
Neputându - se ajunge la un acord, s - a hotărât ca mai întâi să fie
învinsă flota otomană, apoi să se continue în funcţie de situaţia
de la acel moment. Barbaros, care ştia că flota inamică a trecut
la acţiune şi intenţiona să atace flota de 20 de vapoare de sub
comanda lui Salih Reis, aflat în preajma insulei Creta, a plecat
de la Istanbul. În drum a cucerit unele insule din Marea Egee
care nu trecuseră încă sub stăpânire otomană. La 24 septembrie,
flota otomană a ajuns în portul de la Preveza.

Barbaros a intrat înaintea duşmanilor săi în golful Preveza.
Ştiind că flota de sub comanda lui Doria este mult mai nume -
roasă decât a sa şi cu vase mult mai mari, a evitat lupta în larg.
Ascunzându - se într - o zonă cu bancuri din golf pe unde nu
puteau să treacă vasele mari, a aşteptat ca inamicul să intre în
jocul lui. Duşmanii puteau să fie în avantaj, dacă trimiteau
soldaţi pe uscat şi asediau Preveza, însă Doria n - a făcut asta.
Andrea Doria, care a înţeles că nu va putea scoate de acolo flota
otomană, a plecat în seara de 26 spre 27 septembrie din Preveza,
retrăgându - se într - un loc mai sigur.
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În dimineaţa zilei de 27 septembrie, Barbaros a început să - i
urmărească. Pentru că flota cruciaţilor era formată din trireme
şi galioane, înainta încet, astfel că pe 28 septembrie Barbaros
i - a prins din urmă. Pe mare nu exista nici urmă de val, de aceea
galioanele rămăseseră nemişcate. Barbaros însă, ştiind că vântul
pe Marea Mediterană nu era întotdeauna favorabil, alesese în
locul galioanelor care înaintau cu ajutorul vântului triremele
cu vâsle şi nu avea probleme. 

Galionul enorm de sub comanda unuia dintre cei mai mari
marinari veneţieni, Alessandro Condalmiero a rămas separat
de restul flotei cruciate, fiind singur în faţa turcilor. Doria nu i - a
trimis ajutor atunci când triremele turce, arătând ca nişte
furnici pe lângă această navă, au atacat - o. Spre seară, vântul s - a
înteţit în favoarea flotei cruciate, însă, cu toate rugăminţile
comandan ţilor, Doria nu i - a atacat pe turci. Vasele otomane au
atacat atât galionul veneţian, cât şi navele rămase separate de
flota cruciată.

Andrea Doria, în loc să atace flota turcă, şi - a schimbat
direcţia spre larg. Însă Barbaros nu era un marinar atât de
neexperimentat încât să părăsească ţărmul favorabil triremelor
sale uşoare pentru o luptă cu cruciaţii într - un loc nefavorabil.
În dimineaţa de 29 septembrie, Doria a fugit. Pentru a nu fi
văzut fugind, şi - a stins până şi farul de amiral. Flota otomană
a câştigat lupta de la Preveza cu foarte puţine pierderi. 
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