UÇ YUZYIL ÖNCE MEMLEKETIMIZI GEZEN
INGILIZLERDEN PETER MUNDY
ORHAN BURIAN
XVII. yüzy~l ba~~nda Türkiye'ye gelmi~~ve gördüklerini etrafl~ca tesbit etmi~~Ingiliz seyyahlar~ndan biri Peter Mundy'dir. Mundy,
bizim Evliya Çelebi gibi, devrinin me~hur seyyahlar~ndand~r. Gördü~ü yerleri, koca bir cilt te~kil eden yazma eserinde uzun uzun
anlat~r. Bu eseri, zaman zaman yeniden gözden geçirip ilâveler yaparak, k~rk küsür senede tamamlad~. Gariptir ki eser bu yüzy~l~n ba~~na
kadar yazma tek bir nüsha halinde kald~. Ancak 1907y~l~nda, bu
türlü eski tarih ve co~rafya eserlerini tan~tmay~~kendine i~~edinen
Hakluyt Society tarafindan ne~rine ba~land~. Eserin tamam~~ çok
uzundur. Peter Mundy'nin Ingiltere, Avrupa ve Asya'daki seyahatlerini anlatmaktad~r. Türkiye ile alakah k~s~mlar~~ da içine alag
birinci cildin metnini notlar, önsöz vesaireyle haz~rlayan Sir Richard
Temple bu cilde, Mundy'nin ~ 6o8 ile 1628 aras~na raslayan Avrupa
seyahatlerinin hikâyesini alm~~t~r'. Eserin tam metni tek bir yazma
nüshad~r ve Oxford'da Bodleian kütüphanesinde Rawlinson MS.A.
315 diye kay~tl~d~r. K~smen seyyah~n kendisi, k~smen de kâtibi tarafindan yaz~lm~~t~r. Ba~lang~ç k~sm~na kaynak olabilecek k~sa bir yazma
nüsha daha vard~r ki o da Mundy kaleminden ç~kmad~r, British
Museum'da Harleian MS. 2286 diye kay~thd~r. Mundy'nin önce bu
nüshay~~yaz~ p Oxford nüshas~n~~bundan kopye etti~i anla~~l~yor.
Seyyah~n hayat~~hakk~nda fazla bilgi yoktur. Ingiltere'nin cenupbat~~ucundaki Cornwall eyaletinin Penryn ~ehrinde bal~k ticareti yapan bir ailenin o'~luydu. Ilk yolculu~u ~~608 y~l~nda babasiyle Fransa'ya, Rouen ~ehrinedir. Ailesi hakk~nda hemen hiçbir ~ey bilinmiyor. 161 ~~'de bir gemiye miço olarak al~nd~~~na göre 1590'larda do~mu~~olacakt~r. Babasiyle Rouen'da bir ay geçirdikten sonra, FranThe Travels of Peter Mundy In Europe and Asia, 1608-1667. Volume I. Travels in Europe, 1608-1628. Edited by Sir Richard Carnac Temple. Hakluyt Society,
N. S. XVII. Cambridge, 1907. Geri kalan k~sm~~ayn~~ bilgin 1607-1 g24 y~llar~~
aras~nda üç cilt olarak ç~karm~~t~r.
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s~zca ö~renmek üzere bir y~l da Bayonne'da kald~. Ondan sonraki
y~llarda birkaç defa Ispanya'ya gitti. 1617 tarihinde James Wyche
adl~~bir tacirin hizmetine girerek Istanbul'a "gitti. Osmanl~~imparatorlu~unun ba~~ehrine yar~~~~"üç ayda üç padi~ ah" 2 dedi~i çok
kar~~~ k bir zamana raslam~~t~. Ne yaz~k ki gördükleri hakk~ nda pek
az tafsilât veriyor. Bunun ba~l~ ca sebebi, herhalde, seyahatnamesini
ancak 1634 y~l~nda yazmaya ba~lam~~~olmas~d~r. Yazd~klarnun do~ru
olmas~na titizlikle dikkat etti~i için sade hat~rhyabildiklerini yazrtu~~
olsa gerektir. O vakte kadar Türkler ve Istanbul hakk~nda epeyce
eser ç~km~~t~ ; kaynak göstererek onlardan baz~~parçalar ald~~~~yahut
hülâsa etti~i de vard~r. 1650 ve 1654 y~llar~ nda eserini tekrar gözden
geçirirken hat~rlad~~~~ ~eyler ç~kt~ kça bunlar~~metne derkenar olarak
ilave etti. Kâtipli~ini etti~i James Wyche 1618'de çiçekten ölünce
Mundy Istanbul'daki Türkiye Kumpanyas~~tacirlerinden Lawrence
Greene'in hizmetine girdi. Iki y~l bu hizmette kald~ktan sonra, Ingiliz
elçisi Sir Paul Pindar s~hhati için Ingiltere'ye dönerken onun kafilesine kat~ld~ . Mundy, ilk Rouen yolculu~undan Istanbul'u terkedi~ine
kadar ba~~ ndan geçenleri eserinde Birinci "Relation-Hikâye" ba~h~~yla anlat~r. Dönü~~yolu boyunca bir hat~ra defteri tuttu~u anla~~hyor. 6 May~s'tan 15 Eylül 1620 tarihine kadar süren bu IstanbulLondra yolcu& da ikinci Hikâyeye mevzu te~kil eder.
Üçüncü Hikaye, 1628 y~hnda Do~u Hindistan Kumpanyas~n~n
hizmetine girinceye kadar dola~t~~~~yerler hakk~ndad~r. Ingiltere
d~~~nda gitti~i memleketler Fransa ve Ispanya'd~r. Nihayet 1627'de
Do~u Hindistan kumpanyas~na al~nmak için bir dilekçe verdi. Kumpanyarun müzakere zab~tlar~nda Frans~zca, Italyanca, Ispanyolca
bilen, usul ve erkânla konu~abilen bir kimse olarak bahsi geçiyor.
1628 ~ubat~ nda Kumpanyaya y~lda 25 sterling tahsisatla al~nd~.
Yazma eserinin Dördüncü Hikâyeden itibaren on alt~~k~sm~~ilk Hindistan seyahatinde ba~~ ndan geçenlere dairdir. Bunlardan Dördüncü
Hikâye I628'de Londra'dan Surat'a gidi~ini, On Üçüncü Hikaye
Mo~ol hükümdar~~ ~ah Cihan tarafindan kabulünü, On Dokuzuncu
Hikaye 1634'te Surat'tan Ingiltere'ye dönü~ünü anlat~r. Bu gidi~~
ve dönü~~yolculuklar~~ s~ras~nda, bo~~durmamak için, geçmi~~seyahatlerinin ilk defa olarak hikayesini yazm~~, bunlar~~da on dokuz
k~sma ay~rm~~t~ . Ingiltere'ye dönünce bu eserin bir nüshas~m daha
I I. Ahmet, I. Mustafa, II. Osman.
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ç~kard~, Istanbul'dan beri tan~d~~~~Sir Paul Pindar'a verdi. Kendi
nüshas~n~~da, ailesine okumak üzere Penryn'e götürdü. Bir y~l sonra
Çin'e gitmek üzere Londra'ya döndü. Babas~~eseri arkas~ndan gönderecekti, nedense göndermedi. Mundy Çin seyahatine onsuz ç~kt~.
Hindistan, Çin, Hint adalar~n~~dola~arak üç y~l geçirdi. Büyük eserinin önsözünde "Öncekinde oldu~u gibi bu yolculukta da bir hat~ra
defteri tuttumdu" diyor. Dönü~te bu notlar~~ öbür yazd~klar~ na ilave
etmek istedi. Fakat evinde b~rakt~~~~nüsha kaybolmu~ tu. Bunun
üzerine Sir Paul Pindar'daki nüshay~~alarak kopye ettirdi; ondan
sonra da bütün seyahatlerinin hikâyesini bu ikinci kopyeye ilâveye
devam etti. Bugün British Museum'da bulunan yazma, ilk üç hikayeden ibaret olan Pindar nüshas~d~ r; Oxford'daki ise, ilk üç hikâye için o yazman~ n ilaveli bir kopyesi, daha sonraki (IV.-XXXVI.)
hikayeler içinse tek kaynak olan kendi yazmas~d~r.
Muncly ikinci Do~u seyahatinden döndükten sonra, 1640 ile
1647 aras~ nda ticaret için Avrupa'da dola~ t~. Bu yolculuklar~n hikayesi de XXXI.- XXXV. k~s~ mlarda anlat~lm~~t~ r. 165o'de Penryn'de eserini ba~tan ba~a yeniden gözden geçirdi. Son yazd~~~~Otuz
Alt~nc~~Hikâye 1655'te gitti~i üçüncü Hindistan yolculu~undan dönü~te yaz~lm~~t~ r. Eserin sonundaki bir Zeyl, "Memlekete dönü~ten
beri olup biten baz~~ ~eyler" ba~l~~~~alt~nda, 1658 ile 1667 tarihleri
aras~nda geçen bir tak~ m mühim hadiseleri kaydeder. Eser 1667 Eylülünde Breda Andla~mas~n~~ Penryn ~ehrine ilan eden bir k~ral
ferman~n~ n metni ile bitmektedir. Içinde alt~~ harita ve alt~~resim
vard~ r. Resimlerden biri Türklerdeki ölüm cezalar~n~ , biri de Istanbul'daki bayram e~lencelerini tasvir etmektedir. Yazar~ n hayat~~
hakk~nda eserinden ç~kar~labilenden fazla bir ~ey bilinmiyor. O
bilgi de, ~ahsi hakk~nda tafsilât vermekten kaç~nd~~~~için pek k~tt~r.
Birçok seyyahlar gibi Peter Mundy de imparatorluk topraklar~na
önce Iskenderun'da ayak bast~. Bu liman hakk~nda onun da intibalar~~kötüdür. "Ard~ ndaki koca tepeler, sabah~n dokuzuna kadar
gün ~~~~~~almas~na engel oldu~u için havas~~çok fena. Her taraf~~ balç~k, kurba'~a, sis kapl~~büyük bir batakl~~~ n ortas~ nda. Da~lar~n tepesinde daima kar var; aslan, yaban domuzu, çakal, kirpi gibi vah~i
hayvanlara da s~k raslan~yor" (19) diyor3. Mundy Istanbul'a vard~ktan
a Sayfa numaralar~~Sir Richard Temple'in 1907 y~l~nda ç~kard~~~~metne aittir.
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az sonra, 22 Kas~m 1617'de, Sultan Ahmet öldü; karde~i Mustafa
padi~ah oldu. (.7ç ay sonra da "hüla~meti idare etmesi be~enilmedi~i
için" taht~ndan indirilip yerine Ahmet'in büyük o~lu Osman getirildi. Mundy "Ben ayr~ld~~~mda sa~d~" diyor. Ingiliz tacirlerinin
rahat ve bolluk içinde ya~ad~klar~n~~söylüyor. Kendisini kâdp olarak
kullanan efendisinin ertesi y~l öldü~ünden bahsederken "salg~nlar
~ehre umumiyetle dört, en geç be~~y~lda bir musallat olur" diyor.
Ingiliz elçisi Sir Paul Pindar memleketine giderken o da "padi~ahm
müsaadesiyle" kafileye kat~larak döndü. Mundy hat~ralar~n~~bu yolculuktan a~a~~~yukar~~15 y~l sonra yazd~~~~için tafsilât vermemi~tir.
Mundy, gerek Istanbul ~ehri gerekse halk~~ve âdetleri için, okurlar~m on yedinci yüzy~l~n ilk yar~s~nda ç~kan türlü kitaplara havale
etmektedir'. "Istanbul'da her rütbe ve millet kendine mahsus bir
k~hktan ay~rt edilir. Bu çe~itli k~yafetler için bende küçük bir kitap
var, yaln~z bundan bahsediyor. Resimleri Türklerin kendileri taraf~ndan yap~lma, 1618 tarihli, büyük bir san'at eseri de~ilse de bu
mevzu üzerine insan~~tatmin etmeye yeter" (26-27) diyor. Ne yaz~k
ki bu kitap kaybolmu~tur. Kendi gezintilerinden de unutmapp
kaydetti~i birkaç hat~ra vard~r. Bir kere, dedi~ine göre, Kas~mpa~a'dan Yedikule'ye yürümü~. Iki s~ra oldu~u söylenen surlar~n,
hendek duvar~~da saphrsa, üç s~ra gözüktü~ünü not ediyor. Doldurulup s~vanm~~~bir kemer alt~ndan bahsederken de "Diyorlar ki" diyor,
"~ehir bu kap~dan girilerek H~ristiyanlardan ahnm~~. Türkler aras~nda dola~an bir rivayete göre yine bu kap~~yoluyla elden ç~kacakm~~" (35). Bir ba~ka sefer Atmeydam' na gidip Sultan Ahmet'in atla
camie gidi~ini seyretrni~. Meydanda birbirine sar~lm~~~üç y~landan
müte~ekkil tunç bir âbide gördü~ünü hat~rhyor. Bir sefer de Avretpazar~'na kadar yürüyüp tarihi sütunu (Arkadius sütununu) görmü~.
"Bir ba~ka sütun daha gördüm. Tahminime göre liman tarafindayd~.
Birçok yerlerinden de demir çemberlerle sar~lm~~t~. Zamanla içindeki
damarlara kadar yenip a~~nm~~ , onun için yer yer büyük çadaklar
has~l olmu~, o çemberler olmasa devrilip insanlara yahut binalara
büyük zarar verecek" (34-35). diyor. Sir 'Paul Pindar'~n veda~~ ve
Sir John Eyres'in takdimi için yap~lan merasim münasebetiyle saTabii bütün seyyahlir Istanbul'dan "Constantinople" diye babsederler.
Baz~s~, Türklerce ~ehre "Istanbul" dendi~ini kaydecler. Mundy de "ba~kaca Stamboll denen Constantinople"dan bahsetmektedir (27).
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raya da gitmi~. "Yeni elçinin getirdi~i hediye herkes görsün diye
çay~ra serildi. Sonra yerde Türk usulü bir ziyafet yahut yemek verildi. Biz yeme~i bitirir bitirmez Türk hizmetkârlanm~z art~klann
üstüne ü~ü~tüler, belki de bir tabak pilav için birbirini çi~nediler"
(37) diye kaydediyor. Hamamlara, bedestenlere, kiliselere gitmi~.
Bizans Kayser'inin eski saray~nda, birçok hayvanlar aras~nda büyük
bir arslan görmü~. Iyice ehlile~mi~~bir arslan olacak ki küçük bir
köpekle oynuyormu~. Liman~, bilhassa rüzgârlardan mahfuz ve
derin diye ö~üyor. Gümrük nht~m~~için "öyle yap~lm~~~ki" diyor,
"gemilerin yana~t~~~~d~~~ k~sm~~öbür ucundan daha yüksek. Bunun
için bo~alt~lan kuma~~denkleri, fiç~~dolusu kalay, baharat ve daha
ba~ka mallar az bir emekle bahsi geçen gümrük dairesine götürülebiliyor. Giren mal ç~kan maldan daha çok, yoksa bu tertibin faydas~~
az olurdu" (38). Tophane'de de pek çok top görmü~; bir tanesi üç
a~gzhym~~, birinin a~z~~onun kan~~yla 12 kar~~m~~. Istanbul'da ~ahit
oldu~u üç felaketi de say~yor: biri hafif bir zelzele; biri rivayete göre
dört bin binay~~kül eden korkunç bir yang~n, biri de ~iddetli bir
veba salg~ruym~~. En azg~n oldu~u s~ralar günde binden fazla insan
ölüyormu~. "Bu türlü ~erlerden de ba~kalanndan da Tanr~m bizi
koru" diyerek hikâyesini sona erdiriyor.
Mundy 6 May~s 162o'de 25 ki~ilik bir kafile ve 25 ki~ilik bir
maiyetle Ingiltere'ye dönen eski elçi Sir Paul Pindar refakatinde
Istanbul'dan yola ç~kt~. Kendilerini u~urlayanlan sayd~ktan sonra
"bütün Galata tacirleri" sözünü etti~ine bak~l~rsa o s~rada Istanbul'
da 12 Ingiliz tüccar bulunuyordu. Ilk ak~am, onun Ponto Piccolo
ad~n~~verdi~i, Küçükçekmece'de konaklad~lar. "Geceyi ta~tan güzel
bir handa geçirdik" (46) diyor. Avrupa'dan gelen elçiler burada
durarak ~ehre girmek için padi~ah~n iznini beklerlermi~. Yolcular~n
bundan sonraki konak yerleri Büyükçekmece, Silivri, Çorlu, Lüleburgaz, Havza, Edirne oldu. Edirne'deyken "~ehrin öbür ucunda,
padi~ah~n saray~n~n hemen önündeki çay~ra çad~r kurduk" diyor;
"fakat gök gürültüleri ve y~ld~nmlarla öyle ~iddetli bir ya~mur geldi
ki daha iyi bir bar~ nak aramaya mecbur olduk. Bize padi~ah~n maiyetini ve atla= bar~nd~ran büyük bir bina tahsis ettiler" (49).
Ondan sonra vard~klar~~Pa~aköprü'de köprü münasebetiyle ~unlar~~
yaz~yor: "Macaristan ile harbe tutu~an Sultan Süleyman bu yolla
ilerlerken köprüyü görür, kim yapt~rd~~bunu diye sorar. Ad~~geçen
M. P. (Mustafa Pa~a) ilerleyerek kendisinin yapt~rd~~~n~~söyler.
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Bunun üzerine padi~ah onu kendisine vermesini ister. Pa~a, bir kere
kendi ad~na hayrat diye yap~ld~~~~için kimseye verilemeyece~ini bildirir. Bu cevaba içerleyen padi~ah köprüden geçmez, bu köprünün
biraz yukans~nda nehrin s~~~bir tarafim bulup, maiyeti ile oradan
geçer. Bu geçi~~s~ras~nda kendi has hizmetkarlar~ndan iki ki~i ve
daha ba~kalar~~bo~ulur. O günden bugüne adet olmu~: bir vezir
veya pa~a bu yoldan sefere gidecek olursa köprüden geçmiyor, padi~ah~n geçmi~~oldu~u yerden geçiyor, ordunun geri kalan k~sm~~
'köprüden geçiyor" (52).
Yolda raslad~klan büyük ta~~hanlar civarm en güzel binalar~~
olarak göze çarp~yordu. Bunlar~n hepsinin çans~mn, camiler hamamlar ve bedestenler gibi, kur~unla kapl~~olu~unu ehemmiyede kaydediyor. Bundan sonra konaklad~klan Kayal~k u~rad~klar~~ilk "fakir
h~ristiyan ~ehri" idi. Ilk domuz sürülerine de burada raslad~lar.
"~imdiye kadar yan~ndan yahut içinden geçti~imiz ~ehirler (bu
müstesna) oldukça güzel ~ehirlerdi. Camileri, hanlan, hamamlan
iyi yap~lm~~t~. Türkler bu türlü binalara pek merakl~; bedestenlere
de. Fakat bu sonuncular yaln~z büyük ~ehirlerde var" (54) diyor.
Filibe'de veba oldu~u için ~ehir d~~~nda çad~r kurmu~lard~. Konak
yerlerinin yak~n~nda ilk defa olarak feci bir manzarayla kar~~la~t~lar.
Civar da~larda e~kiyal~k edip adam öldüren iki haydut alt~~gün önce
yakalan~p diri diri kaz~klanm~~, sonra da köpeklere at~lm~~t~. Yolcular ölülerin ancak kemiklerini gördüler. Bu münasebede Mundy
türlü ölüm cezalar~n~~anlat~yor; bunlar~~canland~ran iyi bir taslak
da çiziyor. Bunun ard~ndan da, biraz iç açs~n diye, Istanbul'un bayram yerlerindeki sal~ncaklan dönme-dolaplar ve atl~-karmcalan tasvire
geçiyor.
Filibe'den sonra yolculuk güçle~ti. ~imdiye kadar aç~k arazide
ilerlemi~lerdi. Bundan sonra hep ~ss~z ormanlar ve me~e fundal~klan
aras~ndan geçmeleri laz~m geliyordu. Buralarda haydut çoktu. Tedbir yollu seyyahlarm elde silah yaya yürüdükleri oldu; ama yolculuklan anzas~z geçti. Tehlikeli bo~azlarda ~üpheli kimseleri haber
vermek için davul çal~nd~~~n~~kaydediyor. Sofya ile Ni§ aras~ndaki
yol hem çok ar~zal~, hem de ormanlar~~s~k oldu~u için bilhassa tehlikeliymi~. Padi~ahm emri mucibince her gittikleri ~ehirde yanlar~na
muhafizlar veriliyordu. Bu muhafizlar öbür ~ehre kadar onlara yolda~l~k ediyor; sonra elçiden, hizmette kusur edip etmediklerini bildiren bir vesika alarak geldikleri yere dönüyorlard~. Ayr~ca, yolcu-
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At Meydan~nda bir bayram yeri.
( Yazma nüshas~~ için yazar~n kendi yapt~~~~skeçlerden ).
Benden, C. X VI
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lar~n yiyecek dahil bütün ihtiyaçlar~n~n paras~z temin edilmesi de
padi~ah~n emriydi. Fakat h~ristiyanlara yük olmamak için elçi bu
hakk~n~~kullanmad~.
Belgrad'a, günde vasati 21 mil yol alarak, 25 günde ula~t~lar.
Burada bir hafta kald~lar. Tuna üzerindeki de~irmenler yolcularda
alâka uyand~rd~. Mundy "uzaktan ne kadar ho~~görünüyorlarsa,
içleri de o kadar güzel" (72) diyor. ~ehir o zamanlar, altm~~~yetmi~i
Yahudi gerisi Türk ve H~ristiyan olmak üzere, 2000 hanelikmi~.
Hisar içi hep Türkmü~. Mundy ~ehrin tophanesinde gördü~ü 1596,
1598, 1600 tarihli muazzam tunç toplardan hayranhkla bahsediyor.
Bunlar yirmi y~l önce me~hur Kanije muhasaras~nda Avusturyal~lardan al~nm~~t~. Belgrad'dan sonraki yol çok ar~zal~~araziden geçti~i için çetin oldu. Bu yolu on be~~günde alarak Türk topraklar~ndan ç~kt~lar ve Split'te Adriyatik denizine dayand~lar. Mundy bundan sonra seyahatnamesinde nas~l gemiyle Venedik'e geçtiklerini;
orada bir ay kald~ktan sonra Milano, Torino, Lyon, Orleans, Paris,
Calais yoluyla 13 Eylül 1620 günü Ingiltere'ye ayak bast~klar~n~~
yine tafsilâta giri~meksizin, mübala~aya da kaçmaks~z~n anlat~r.
Belirtmek laz~md~r ki Mundy eserinde H~ristiyanl~k gayretiyle
Türklere çatan bir yazar de~ildir. Yaln~z bir kere, Split'ten üç mil
mesafede Imparatorluk topraklar~ ndan ç~k~p Venedik topraklar~na
giri~lerini anlat~rken co~uyor: "Bunu (yani hudut ta~~n~) geçer geçmez H~ristiyanl~k alemine girdik, sanki art~k yeni bir âlemdeydik.
Gördü~ümüz fark o derece büyüktü. Hem bu fark yaln~z halkta
de~il, arazide de seçiliyordu. Üç gün önce gördü~ümüz yerler hep
kayal~k çorak ve ta~l~kt~ ; vadiler müstesna, ne ekin, ne bir a~aç, ne
ye~illik gördü~ümüz vard~. Halbuki buras~~ bamba~kayd~. Bundan
daha bereketli bir arazi, daha güzel bir manzara insan ne görmü~tür, ne tasavvur edebilir. Etrafta bol olan ve hangi toprakta olsa
i~lemeyi güçle~tiren ta~lar bile burada, halk~n çal~~kanl~~~~sayesinde,
i~e yarar bir hale getirilmi~: çit yerine duvar olarak kullan~l~yor"
(85-86). Mundy'nin Osmanl~~ Imparatorlu~u intibalar~~ i~te böyle
bitiyor.
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