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Çev: Y. Doç. Dr. YÜKSEL BAYPINAR
~~ 4. ve ~~ 5. yüzy~llarda Avrupa'da Türkler hakk~ nda var~lan yarg~lar ve
onlarla ilgili nelerin bilindi~i konusu, kapsam~~ bak~ m~ndan o zaman~n Türk
imaj~n~ n iki ayr~~yönünü te~kil eder. Bugün de oldu~u gibi bilinenler baz~~ön
yarg~ lar biçiminde yay~lm~~t~, fakat bunlar kilise ve asilzadelerin propagandas~n~~ yapt~ klar~~ gibi yaln~zca olumsuz yönde de~illerdi. 1453 den beri
Avrupa'da yank~lanan "Türkler geliyor„ nidalar~ n~ n sadece korku ifade
eden hayk~r~~lar olmad~~~n~~dolayl~~yada dolays~z bir ~ekilde gösteren birçok
belge mevcuttur. Yüksek tabakan~ n Türk aleyhtar~~ propagandas~yla
büyüyen kin, özellikle halk ve köylüler aras~ nda gittikçe artan "Türk
hayranl~~~ na„ (fazlaca hükmü olmayan) bir cevap te~kil ediyordu.
O devrin Türk imaj~~ sadece sosyal aç~dan de~il, ayn~~ zamanda kültür
co~rafyas~~ bak~ m~ ndan da çok farkl~l~ klar gösterir. 15. yüzy~l~ n Türkiye'si
hakk~ nda ilk büyük ve hatta ~a~~lacak derecede zengin, objektif bilgiler
ihtiva eden yaz~lar~n~~ Frans~z ve Italyan yazarlara borçluyuz 1.
Carl Göllner'in özlü fakat zengin bir genel bak~~~içeren makalesi: Der Tractatus de ritu
et moribus Turcorum", des Ungenannten Mühlbachers. (yay~ nlad~~~~yer): Deutsche
Forschung im Südosten 2 ( 1 943) S. 600-634.
Ayr~ca Franz Babinger'in : Die Aufzeichnungen des Genuesen Jacope de Promontorio - de
Campis über den Osmanenstaat um 1475. (yay~nland~~~~yer): S.B. Bayer. Akademie der
Wissenschaften 1956,
say~~ 8, Münih 1957 (bu yaz~n~ n 7. sayfas~ ndan itibaren 15. y. y~l~ n son elli
y~ l~ na yüzeysel bir biçimde de~inilmektedir.) Marcel Röthlisberger'in Die Türkei, Bern 1959.
( 59-196. sayfalar aras~nda, Die Geschichte der türki-schen Reisen, adl~~ bölüm). Carl Göllners:
Turcica. Die europ aischen Türkendrucke des 16. Jahrhunderts, 2. cilt, Bükre~-Berlin 1961 /69
adl~~ kitab~ nda, 15o1 y~ l~ nda ba~lar ve bibyografik bilgiler yan~s~ra en önemli eserlerinde
özelliklerini belirtir. Buradan dolayl~~ bir ~ekilde vaktiyle hangi eserlerin bas~ lmam~~~oldu~unu
ve bu yüzden de etkisiz ve hatta mechul kald~ klar~~ sonucunu ç~ karmak mümkündür. Fevkalade
zengin izlenimler içeren ama ancak 1923 de F. Babinger taraf~ndan bast~r~l~ ncaya kadar el
yazmas~~ haliyle kalm~~~olan Dernschwan'~n 1553/ 55 de yazd~~~~Türkiye Seyahatnameside
Fugger'lerin aile a~-~ivinin tozlu raflar~ nda sakl~~ kald~~~ ndan Göllner onun ad~n~~ bile etmez.
Buna kar~~l~ k, onun daha me~hur olan yol arkada~~~da B~Kbeq'in bir kaç kez, hatta çevirileri
bas~lan "Legationis Turcicae epistolae quatuor" adl~~ eseri s~ rf bas~lm~~~olmas~~ nedeniyle
yay~ lm~~ t~ r. Lepszy, 1953 y~l~ nda bile Babinger'in bask~s~ ndan haberdar de~ildir. (14. dipnota
bak.)
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Bunlardan biri, 1432 /33 y~llar~ nda Philipp von Burgund'un elçisi
olarak Suriye'den gelip Antakya, Adana, Konya, Bursa üzerinden Türkiye'yi
kateden ve bu seyahatinde ülke ve sakinleri hakk~nda çok ayr~ nt~l~, çok
müspet bir izlenim edinmi~~olan Bertrandon de la Brocquiere dir 2 .
Aslen Euboea'll olan ama Venedik için çal~~an Nicola Sagundino'yu
Babinger "De rebus turcicis libri tres„ (1456) adl~~kitab~nda 15 yüzy~ldaki
Osmanl~~ Devletini en iyi tan~yan biri olarak sayar 3. Bunu daha sonra
italyan asilzadesi Theodor Spandunis (1519) 4, Italyan piskoposu Paolo
Giovio (1530) 5 ve s~ rbl~~ Bartholomus Georgievic' ( I 544) 6 in muhteva
bak~m~ndan zengin, çok yayg~nla~m~~~ve etkileri uzun zaman kalm~~~olan
seyahatnameleri takip etmi~tir. Bu fevkalade yaz~lar~n baz~lar~n~n hemen
almancaya da tercüme edilmi~~olmalar~~ Almanya'da belli bir ilginin var
oldu~unu gösterir. Bizzat almanca olarak yaz~lm~~~Türkiye ile ilgili yaz~lar
öylesine yetersiz kal~yorlard~~ki, derin bir ilgiyi tatmin edemiyorlard~. Bu
durum, 1396 da henüz 16 ya~~nda bir delikanl~~iken Türklere sava~ta esir
dü~üp ancak 1427 de memleketine dönebilen Hans Schildberger'in kitab~~
için de geçerlidir 7.0ince el yazmas~~olarak yay~lm~~~olan kitab~~"Reisebuch
durch die Heidenschaft„ (Kafirler ülkesi seyahatnamesi) 1473 de birkaç kere
bas~lm~~~ve ba~ka dillere tercüme edilmi~tir. Schildberger'sin kitab~n~ n
Ehrenfried Herrmann'~n: Türke und Osmanenreich in der Vorstellung der Zeitgenossen
Luthers, Ein Beitrag zur Untersuchung des deutschen Türkenschrifttums, Freiburg 1961, adl~~
malesef bugüne kadar hala bask~s~~ yap~lmam~~~olan doktora tezi 16. yüzy~lla ilgili geni~~
bibliyografik kaynak göstermekte ve iyi tahliller yapmaktadir. Winfried Schulze: Reich und
Türkengefahr im spten t6Jahrhundert. Studien zu den politischen und gesellschaftlichen
Auswirkungen einer ausseren Bedrohung, Mürin 1978 adl~~ kitab~nda, bir sonraki yüzy~lda
yaz~lm~~~olan Türklerle ilgili eserleri büyük bir titizlikle i~lemektedir.
2 Le Voyage d'outremer de la Broquiere, Ch Schefer (Recueil de Voyages et de
Documents pour Servir a l'Historie de la Geographie, cilt 12) Paris 1892, Babinger s: 7 ve
Röthlisberger s: 168 e bak; ilaveten canl~~bir üslubu ve al~nt~~ bak~m~ ndan zengin olan H.F.M..
Prescolt'un "Jerusalem Journey", London 1954 (Felix Fabris Reise nach Jerusalem, Freiburg i.
1960, burada özellikle 22. sayfadan itabarenki k~s~ m ve 19o. sayfa).
3 Babinger, s: 8 .Göllner, say~~ 417 V. S. 931 ("Secundinus"), Herrmann, s: ,149.
4 Babinger, s: 14 itibaren, Röthlisberger s: 169, Göllner say~~ 188, Herrmann, s: 142.
Franz Babinger: Zwei baierische Türkenbüchlein (1542) und ihre Verfasser. (yay~nland~~~~yer): SB Bayer. Akadernie der Wissenschaften 1959, say~~ 4, s: 15. Göllner say~~ 413;
Herrmann s: 157 itibaren.
6 Göllner say~: 834 - Ober Georgievic Franz Babinger: Die türkischen Studien in Europa
bis zum Auftreten Josef von Hammer Purgstalls (yay~nland~~~~yer): Die Welt des Islams, y~l 7
(1919), s: 104
Valent~ n Langmantel: BLV 172, tübingen 1885. Babinger'in notlanyla kar~~ la~t~ r, s: g,
Göllner say~~ 885. Goedeke Grundriss 1 , 5: 378.
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serüvenlerle dolu ve hatta müstehcen olmas~na kar~~l~k, 1456 da kar~s~~ ve
çocuklar~ yla beraber Türkelere esir dü~ en top döküm ustas~~ Jörg von
Nürnberg'in seyahatnamesi de o denli kuru ve k~s~ r bir üslupla kaleme
al~nm~~t~ r. Bu top döküm ustas~~çok aran~ lan bir uzman olarak II.Mehmet
taraf~ ndan yüksek mevkilere kadar getirilmi~ , o da bundan yararlanarak
1480 de tekrar Hristiyanlar~n taraf~na geçmi~ti. Çok manidard~ r ki, onun
seyahatnamesinin daha sonra yap~lan bask~lar~~ yabanc~~ilavelerle hem
geni~letilmi~~hem de ona gittikçe artan bir Türk dü~manl~~~~havas~~
verilmi~tir 8.
Çok daha geni~~kapsaml~~ve etkili bir ba~ ka eser de, bir ihtimal Alman
as~ll~~ olan 1438 de Türklerin eline geçen ve yirmi y~l sonra ancak evine
dönebilen Siebenbürgen bölgesinden Mühlbacher ad~yla tan~ nan Georgius
de Hungaria'n~ nd~ r. Fakat latince olarak yazm~~~oldu~u kitab~~ "Tractatus
de moribus, condicionibus et nequicia Turcorum", (1475) un elli y~ldan
daha fazla bir zaman bütün bask~lar~~ latince yap~lm~~ t~r. Kitab~n ancak
1530 larda birdenbire bir dizi almanca türcümesi yap~lm~~t~ r ki, bunlardan
biri de içinde Martin Luther'in dikkate de~er bir önsözünün yer ald~~~~ve bu
önsöze tamamen z~ t dü~en, kendisinin de ayn~~derecede dikkate de~er bir
sonsözünün bulundu~u Sebastian Franck'~ n tercümesidir 9 .
Urte Kletzin: (bas~ld~~~~yer) Die deutsche Literatur des Mittelalters, Verfasserlexikon,
W. Stammler, 2. Cilt Berlin s: 658 den itibaren.-Göllner: Der Tractatus ...628 ve devam~, 1943
y~l~ nda hala her nas~ lsa Jörg'ün Tractatus'dan bölümler ald~~~na inanmaktad~r- Cstad Jörg'ün
yazd~ klar~~ ara~t~rmac~lar taraf~ndan hiç dikkate al~nmam~~ t~r, çünkü bu eser az ve öz olu~u
nedeniyle 16. y.y~ lda h~zla ço~alan Türkiye seyahatnameleri taraf~ ndan bir kö~eye itilmi~~veya
etkisiz k~ l~ nm~~t~ . Böylece Johnnes Adelphus'da-adeti oldu~u veçhile-kaynak gostermeksizinJörg'ün seyahatnamesini 1513 de yazd~~~~kendi kitab~~ "Türckisch chronica" n~ n içine alarak
kayna~ t~ rm~~t~ r. (Göllner say~: 55 v.d.)
9 Georgias ve onun Tractatus adl~~eseriyle ilgili olarak ka~~la~t~ nn: J.A.B.Palmer, Bulletin
of the John Ryland's Library, cilt 34, manchester 1951, s: 44-68. Eserin as~l amac~ndan
sanradan nas~l sapt~r~ld~~~n~, de~i~tirildi~ini Palmer 56. sayfada gösterir. Ayn~~~ekilde, takriben
1500 lerde-belki önce lehçe olarak-yaz~ lm~~~olan "Memorien eines Janitscharen" (tercüme
eden, Renate Lachmann, Graz 1975) 16. yüzy~ lda Türk dü~manl~~~~içeren bir ~ekilde
de~i~tirilmi~ tir. Luther 1530 da "Tractatus" için latince olarak bir önsöz yazm~~ t~, bu önsöz
Türk imaj~n~n yayg~nla~mas~nda, geli~mesinde çok faydal~~ olmu~ utr. Sebastian Franck,
görünü~e bak~l~rsa kendi arzusuyla bu önsözün almancas~ n~~ "Tractatus"un tercümesine
(Chronica und beschreibung der Türckey...Nürnberg 1530) alm~~t~r. Kitab~ n daha sonraki
bask~lar~ na ise- belkide Luther'in müdahalesi üzerine-kendi yazd~~~~bir önsöz koymu~tur.
Kitab~ n "sonsöz" bölümünde de Franck, onu Luther'den ay~ran yeni bir ö~reti geli~tirir.
Ona göre, Türkler ahiretten çok dünyas~n~~dü~ünen insanlara bir örnek te~ kil ederler. Franck'~n
tercümesine sonradan, esasen sonsözünde itiraf etti~inden daha fazla küfür dolu ilaveler
yap~lm~~ t~ r. Kar~~la~t~ rm: Bernhard Capesius, Sebastian Farnck's Verdeutschung des Tractatus
de ritu et moribus Turcorum, bas~ld~~~~yer; Deutsche Forschung im südosten 3 (1 944), 5: 103-
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Ancak 16. yüzy~l sonlar~ na do~ru almanca olarak yaz~lm~~~seyahatnameler Türkiye hakk~nda daha do~ru bilgiler verirler: Burada, Salomon
Schweigger'in 1577/8o y~llar~ nda yapt~~~~seyahat izlenimlerini anlatt~~~~
16o8 de yay~nlanan seyahatnamesini D); kendinden önceki Türkiye seyyahlar~ mn hepsinden üstün bir seviyede yazm~~~olan Johannes Löwenklau'un
izlenimlerini (mesela: Newe Chronica Türkischer Nation, 1590) 1 1 ve
özellikle 1553 /55 da yapt~~~~Türkiye seyahatini fevkalade ayr~nt~l~~ bir
~ekilde anlatan Hans Dernschwan'~ n seyahatnamesini örnek olarak gösterebiliriz 12 . O zamanlar el yazmas~~olarak kalm~~~olan bu seyahatnamenin
Ya~ar Önen'in y~llarca emek verdi~i tercümesi ve aç~ klamalar~~ yak~nda
Türk okuyucusuna sunulacakt~ r.
Elbette 14. ve 15. yüzy~ llarda da Alman gezginler Türkiye hakk~nda
birçok ~ey yazm~~lard~ r, ne var ki bu yaz~ lanlarda Türkiye'ye ~öyle üstün
körü de~inilmi~ tir. Zira Türkiye bu gezginlerin ne seyahat hedefi ne de
birba~tan birba~a geçip gittikleri .bir ülke olmu~tur. Burada kasdedilen,
istisnas~ z hemen hepsi Venedik, Ragusa, Korfu, Girit, Rodos ve K~br~s deniz
yolu üzerinden Yaffa'ya gelmi~~olan Alman as~ll~~hac~lar~n kaleme ald~klar~~
say~s~ z seyahatnamelerdir. Onlar~ n Türkiye ile ilgili olarak en fazla
gördükleri ~ey sadece bir sahil ~erididir ve Türklerle de olsa olsa
milletleraras~~ liman ~ehirlerinde, aç~ k denizlerde "korsan" hüviyetiyle,
Rodos'da esarette bulunan Türklerle, tacir olarak ve 1517 den sonra da
Filistini i~gal eden kuvvetlerin ya memurlar~~ya da askerleri olarak
kar~~la~m~~lard~ r. Ço~ ukez kulaktan dolma sözlere dayanan bu tür kaçamak
izlenimler, o devirlerde almancada eksikli~i duyulan birbirleriyle ili~kili
128. Tractatus'un ilave k~sm~ndaki iki Türk ~iiri ile ilgili olarak bak~ n Karl Foy, Die altesten
osmanischen Transcriptionstexte in gothischen Lettern. (yay~ nlad~~~, yer): Mitteilungen des
seminars flir orientalische Sprachen zu Berlin 4 ( 'gol ) s: 230 v.d. ve 5 (1902) s: 233 v.d. ayn~~
eser, s: 164 de: J. Mordtmann über die türkischen Sprachproben bei Schildberger, Arnold von
Harfi' und Bartolomaeus Georgievic Tractatus'un Göllner bask~s~, say~~ 35 v.s.
I° Ein newe Reyszbeschreibung aus Teutschland nach Constantinopel und Jerusalem.
T~ pk~ bas~ m, yay~ nc~~ Rudolf Neck (Frühe Reisen und Seefahrten in Originalberichten say~~ 3,
Graz 1964). Burada ise çok güzel bir okuma parças~~ vard~r. Deutsche Litreratur, Texte und
Zeugnisse, cilt 2 (Ortaça~~ n sondönemleri), (yay~nc~ ) Hedwig Heger, bölüm 2, Münih 1978 s:
810 v.d.
~~~Göllner say~: 1867 v.s. Herman s: 230
Hikayelerinden birço~u KirchoPun
"Wendunmuth" (cilt 1-5, yay~ nc~~ H. Oesterley, BLV, say~~ 95-99, Stuttgart 1896)unda
yay~ nlanm~~~ve böylece halka yay~lm~~ t~r.
12 Hans Dernschwam, Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel und Kleinasien (1553/
55), yay~ nlayan ve aç~ klamalar yapan; Franz Babinger, (Studien zur Fugger-Geschichte 7)
Münih-Leipzig 1923.
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Türkiye yaz~lar~n~n önceleri yerini dolduruyordu. Bununda ötesinde bu
yaz~lar~n kendine özgü bir anlat~m cazibesi ve özel bir de~eri vard~r. Bu
hac~lar~n bütün dikkatleri dü~ünceleri bütün parlak umutlar~~ve bu arada
sonraki tüm hayal k~r~kl~~~~hep "Kutsal Ülkeye" yönelikti. Bu yaz~larda
"Türk unsuru", bizzat Türkiye'ye yap~lan seyahaderden farkl~~olarak,
sadece sathi gözlemlere dayanan izlenimler biçiminde kendini gösterir. Bu
nedenledir ki, tali olarak elde edilen bu izlenimler ço~u kez iç aç~ci bir
tazeli~e ve ~a~~rt~c~~bir rahatl~~a sahiptir. Ayr~ca hac~lar~n anlatt~klan"önemli hususlarm" ba~lar~ndan geçen olaylar~n ço~u ya tamamen ya da
büyük bir k~sm~~yayg~n bir hal alm~~~olan "seyahat rehberlerinde" de
önceden anlat~lan, kal~pla~m~~~~eylerdir. Bu tür "Kudüs rehberlerinde" tabi
ki Türk unsurlar~na pek yer verilmemi~~oldu~undan bunlar bir bak~ma
önyarg~~kal~plar~ndan kurtulmu~tur.
Alman hac~lar~n~ n seyahatnamelerinin denenmesi ve gözden geçirilmesi alan~ nda Reinhold Röhricht köklü çal~~malar yapm~~t~r 13 . O zamandan
bu yana baz~~yeni ilaveler oldu 14 . Hac~lar~n bu seyahatnamelerinden
Almanlann "Türk imaj~na"katk~lann~ n ne oldu~u sorunu henüz gözden
geçirilmemi~tir. Bu makalenin dar çerçevesinde ~~330 lardan 152 ~~ y~llar~na
kadarki bir zaman s~n~r~~içinde kalan birkaç örnek metin sunmak istiyorum.
Ayr~ca burada 1499 y~l~ nda memleketine dönerken Venedikli tüccarlarla
Türkiye'den geçen a~a~~~Ren bölgesinden ~övalye Arnold von Harfr~n
seyahatnamesine de de~inmeden geçemiyece~im 15 . özellikle padi~ah II.
Beyaz~t ve o~ullanmn ya~ad~~~~saray hakk~nda seyahatnamede yazd~klar~~
tercüme edilmeye ve dikkatle incelenmeye de~er niteliktedir 16 . Bu sözler
13 öncellikle, R. Röhrich H.Meisner'in kitab~: Deutsche Pilgerreisen nach dem Heili~en
Land, Berlin 1880. Meisner'siz bask~s~nda metinler yoktur, buna kar~~l~k hac yolculu~u yapm~~~
olanlar~n geni~~bir listesi bulunur: Innsbruck •1 go° (k~salat~lm~~~: R)
14 Ba~ka yay~nlar~n yan~s~ra ~u doktora tezeri mevcuttur: Jakob Berg, Altere deutsche
Reisebeschreibungen, Diss. Giessen 1912. Hans Joachim Lepszy; Die Reiseberichte des
Mittelalters und der Reformationszeit, Diss. Hamburg 1953. Herbert Feilke; Felix Fabris
Evagatorium über seine Reise in das Heilige Land. Eine Untersuchung über die Pilgerliteratur
des ausgehenden Mittelalters (EuroOische Hochschulschriften dizi 1, cilt 155)
Frankfurt/ M. 1976. Ve zikredilen üç çal~~may~~ gölgede b~rakan bir makele: Martin
Sommerfeld, Die Reisebeschreibungen der deutschen Jerusalempilger im ausgehenden
Mittelalter, yay~nland~~~~yer: DVJS 2 (1924) s: 826-851.
15 Yay~nc~: E. Groote. Köln 186o. Von Harff hakk~nda: R 189, Lepszy 45 v.d.
"
16 En az~ndan tarihleme aç~s~ndan dü~ündürücü bir husus vard~r. Gerçi "odevirde
Venedikliler Türk padi~ah~~ ile dost durumunda olduklar~~ için" von Harfi' sarayda kendine
Venedik'li süsü vermektedir (hatta kendi Alman tercüman~na kar~~~bile), fakat asl~nda ili~kiler
tam o s~ralarda yine sava~~gerginli~indedir. 1498 de Türk birlikleri o kadar ilerlemi~lerdi ki, taa

Bel/elen C. XLVI, 33
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Felix Fabri'nin "Evagatorium" adl~~ eserinin bütünü için de geçerlidir 17 .
Fabri 1480 ve ~~ 483 /84 y~llar~ nda Türkiye'ye seyahatler yapm~~~ve heyecan,
gerilim dolu bir üslupla izlenimlerini kitab~nda yans~ tm~~t~ r. Bu eser Alman
hac~lar~ n~ n seyahatnameli içinde hemen hemen en uzun ve tavsilatl~~
olan~d~ r.
~u hususu bilhassa belirtmek isterim ki, gerçekten çok s~n~rl~~ yap~ lan
metin seçiminde tarafc~~ bir tutumla sadece müspet belgelerin de~erlençlirilmesi suretiyle genel izlenimi güzelle~tirme çabas~~güdülmemi~tir. Avrupa'daki yayg~n görü~lere ters dü~ mekle beraber, o devir alman hac~lar~ n~n
edindikleri "Türk imaj~ " gerçekten ~a~~rt~c~~ ~ekilde müspettir. Müspet
olmayan ifadelerin ço~u da kasten veya bilmeden sapt~nlm~~~olan gerçekleri
aç~~a vurmaktad~ r. Kolay okunurlu~u bak~m~ ndan metinleri, esasen çok
sade olan üslubuna sad~ k kalarak tercümelerini sunaca~~ m. Zorunlu görülen
aç~ klama ve ilaveler ise parantez içinde verilecektir. Eri~ilmesi çok güç
kaynak eserlerin temininde de~erli yard~ mlar~n~~esirgemiyen birçok kütüphanenin yan~s~ ra özellikle Berlin Kütüphanesi ve Ankara Alman Kültür
Merkezi Kütüphanesine en içten te~ekkürlerimi burada dile getirmek
istiyorum.
. YOLA ÇIKI~~
Çevresiyle biraz ilgilenmesini bildikleri takdirde hiristiyan hac~lar~ n~ n
seyahatlerinin daha ba~~ nda Türkiye ile ilgili izlenimler edinebileceklerine
en güzel örne~i, 1486 da Filistini ziyaret eden Konstanz'h ~övalye Conrad
von Grünemberg verir 18 . Röhricht-Meisner'in "Conrad'~ n seyahatnamesi
hiçbir ~ey vermiyor" 18 ~eklindeki yarg~lar~ na Lepszy hakl~~ olarak kar~~~
ç~kmaktad~r 2°. Fakat onun Konstanz'h hac~~hakk~nda bizzat yazd~klar~~ da
oldukça da~~n~ k ve yalnk~t~ r. Lepszy, Goldfriedrich ve Sommerfeld'in
adlar~n~~vermeksizin kopye etmi~ tir. Kald~~ki belirtilen yerde Sommerfelde
uzaktan Venedi~i görebiliyorlard~ . 1499 da Venedik için hayati önem ta~~ yan Madon'un fethi
için Beyaz~ t bizzat ordusunun ba~~ nda sefere ç~ km~~t~ . Ancak 1502 sonlar~ nda yeni bir bar~~~
anla~mas~~ yap~lm~~t~.
17 C. D. Hasslar. BLV 2-4, Stuttgart 1843/49. Wilfried Buch: Ein deutscher Bileam. Das
Türkenbild des Pilgers Felix Fabri am Ausgang des 15. Jahrhunderts.
18 Ritter Grünembergs Pilgerfahrt ins Heilige Land 1486. Yay~nc~, von Joh. Goldfriedrich E. Frzel. Voigtffilders Quellenbücher 18, Leipzig. Conrad hakk~ nda: RM 146, R 167,
Lepszy 44 v.d.
18 RM 146
20 Lepszy 45
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Conrad'tan de~il de bilakis Arnold von Harfi' ten sözetmektedir. Lepszy
do~rulu~unu ara~t~ rmadan Röhricht Meissner'in "Conrad seyahatnamesine ilginç bir türkçe sözlük ilave etmi~ tir 21~ eklindeki iddialar~ n~~ kendine
maletmi~ tir, gerçekte ise arapça bir sözlük mevcuttur. ileride de görülece~i
gibi ~övalye türkçenin tamamen yabanc~s~~ kalm~~t~ r. Ba~ ka türlü de zaten
olamazd~ , çünkü o Türklerle Ragusa'da ~öyle üstünkörü kar~~la~m~~ t~ r.
Orada gördü~ü Türkler ise do~rusu onun hemen dikkatini çeker:" gayetle
asil insanlar, ata bini~leri, at~ n üstünde duru~lar~~çok yak~~~ yor, ipek ve alt~n
s~ rmal~~ ~ahane güzellikte elbiseler giymi~lerdi." 22
A~a~~ daki tasvirin Gothaer elyazmas~ na bir de karakalem çizilmi~~resim
eklenmi~tir 23 .
"Burada da tasvir edildi~i gibi Yeniçeriler ve Türkler bütün bayram ve
enliklere
atlarla gidiyorlar, atlar~ n üzerinde kocaman e~erlere ba~da~~
~
kuruyorlar. Padi~ah~ n maiyetinde olanlar ve asilzadeler ba~lar~ n~n, arka
k~s~ mlar~ nda püsküller sarkan k~ rm~z~~ ~apkalar giyiyorlar, s~ rtlar~ na da
bizim buradaki yorganlara benzer diki~ leri olan ipek paltolar giyiyorlar ve
Buggatçe dedikleri bir tür ku~a~~~da bellerine sar~ yorlar. Yanlar~ nda kimse
ne bir silah ne bir yay filan ta~~m~ yor, yaya kibarcas~~ zarf diyorlar-kavisli,
e~ri k~ l~ nçlar~ na ise saibel diyorlar 24 . Türklerin u~aklarm~ n elbiseleri de
anlat~ld~~~~gibi dikilmi~ , yaln~z ~apkalar~~ beyaz; yanlar~ nda schaftlein
dedikleri küçük demir çubuklara benzer m~ zraklar veya demir sopalar
ta~~ yorlar. Bundan ba~ ka, Türkler atlar~ n~ n bir taraf~ nda birçe~it dümbelek
ve di~er taraf~ nda da dü~üpde k~ r~lmamas~~ için has~ r örgü içinde bir kap
ta~~ yorlar.
Bunun içine un, peynir gibi ~ eyler koyuyorlar ve atla h~zl~~ gittiklerinde
ya da yemek s~ k~ nt~s~~ çekilen sava~~zamanlar~ nda birisi at~ mn bir damar~ m
Ayn~~ eser 44
Grünemberg s: 38
olan bu tasvir, 1483 de Bernhard von
23 Goldfriedrich / Frk~ zel sayfa 39 da bas~ l~~
lik
eden
ve
onun
ilk defa 1486 da bas~lan Seyahatnamee~
~unda
Breydenbach'a Filistin yolculu
r. Bu
sine resimler çizmi~~olan Ehrhard Reuwich'in yapt~~~~a~aç oymalar~ ndan birinin kopyas~d~
,
eski
kitaplarda
yer
alan
resimlerin
en
iyilerindendir.
Bunlar,
mevcut
örnek
a~aç oymalar~
tasvirlere ra~bet edilmeden asl~ na uygun bir biçimde yap~ lm~~lard~ r. (Elisabeth Geck: Bernhard
von Breydenbach, Die Reise ins Heilige Land, Wiesbaden 1961, s: 50 ad~~geçen a~aç oyrnas~~
tasvir 41. sayfadad~ r). Reuwich'in orijinal çal~~ mas~n~~ sanat de~erinin daha yüksek, nesnel ve
labildi~i
tarihsel bak~ mdan daha verimli olmas~~üstelik teknik bak~ mdan da daha iyi bask~s~~yap~
21

22

için Conrad'~ n anlatt~ klar~ na bir örnek olarak veriyorum.
~ekli 15. yüzy~ lda almancaya
24 Türkçe de~il ama en az~ ndan macarca olan "saibel"
1358
girmi~ tir. Belkide Conrad veya u~a~~~Türklerin a~z~ ndan macarca sözler duymu~lard~.
~.
n
hakimiyeti
alt~ndayd
den 1526 ya kadar Ragusa ~eklen Macarlar~
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kesiyor ve akan kanla unu kan~t~ np, insana büyük güç veren bir çe~it yemek
olarak yiyorlar. Dü~manlanna do~ru at sürerken herkes dümbele~ine
vuruyor-baz~lar~n~n ise e~erde as~l~~ iki dümbele~i var- bunlar~~ çalmak
suretiyle kendilerini ve atlar~ n~~~evke getiriyorlar. Atlar~ n da ah~r~~filan yok.
Aç~ k havada, tarlada veya sokakta dikiliyorlar, boyunlar~na da içinde arpa,
saman ve ot olan bir torba tak~yorlar. Atlann~ n yediklerini, içtiklerini veya
ko~maktan zay~f dü~ebileceklerini kendilerine hiç dert etmiyorlar." 25
Burada Türk her~eyden önce heybetli, anyla ayr~lmaz bir bütün te~kil
eden, cesur bir sava~ç~~ olarak görülmektedir. E~er Conrad sadece yüksek
tabakadan ve varl~kl~~Türkleri ve u~aklann~~gördüyse tabi ki bunun nedeni
Ragusa'n~ n özel durumuna ba~l~d~ r. Orada bulunan Türkler anla~~ld~~~na
göre, temsilcilik rollerinin tam manas~yla bilincindeymi~ler.
2.

EFES

Kudüs yolculu~unda Küçükasya sahillerinin çok yak~ n~ndan geçiliyordu. Fakat çok az say~ da hac~~aday~~karaya ç~k~ p, vaktiyle hiristiyanl~k için
büyük önem ta~~ yan Efes, Patara veya Myra gibi yerleri ziyaret etmeye firsat
ve bu i~~için kendisinde cesaret buluyordu. 14. yüzy~ lda yine de 15. yüzy~la
nazaran bu ziyaretleri yapanlar daha çok olmu~ tur. Oysa ki, 1322 lerde bu
yolculu~u yapm~~~olan John Mandeville I 36o y~l~ nda Efes hakk~ nda ~unlar~~
yazar: "~imdi art~ k oralara gidilemez, zira kâfir Türkler bu ~ehirleri ve tüm
ülkeyi egemenlikleri alt~ na alm~~lar." 26
Bundan takriben yirmi y~l kadar önce yaz~lm~~~iki seyahatname ise
karaya ç~kman~n-hem de hiçbir güçlükle kar~~la~~lmadan-mümkün oldu~unu ispat etmektedir. Kendi arzusuyla Dominika kilisesinden ayr~l~p ad~n~~ da
Wilhelm von Boldensele olarak de~i~tiren a~a~~~Saksonyal~~asilzade Otto
von Neuhaus 1336 da, 1332 /33 y~llar~ nda Kudüs'e yapt~~~~hac yolculu~unu
latince olarak kaleme ald~~~~seyahatnamesinde ~öyle anlatmaktad~r:
"Patnos'tan Efese geldim. Burada büyük aziz Johannesin bir an~ t~~
vard~~27 . Bunun üzerine, dam~~kur~ un levhalarla kapl~, haç ~eklinde bir ana
25

Grünemberg. s: 39

26

John de Mandeville: Die Reise eines Ritters durch das Gelobte Land. Otto von
Diemeringen'in almanca tercümesine göre deneyen Theo Stemmler, Stuttgart 1966, S: 23
27 "Se deposuit in monumento vivus" ifadesini kelimesi kelimesine anlamak gerekir,
bunun aç~klamas~~ise Johannes menkibesine dayan~r (Lodolfun ilerdeki anlatt~ klar~na bak~n).

"Legenda aurea"da (tercüme eden Richard Benz, Köln 1969. s: 72) anlat~lanlara göre: "... aziz
Johannes 99 ya~~ ndayken, efendimiz ona göründü ve ~öyle dedi: art~k benim yan~ ma gel ey
seçkin insan, benim masamda karde~lerinle beraber yemek yemenin zaman~~ geldi. Johannes,
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plana oturtulmu~, mozaik ve mermerlerle çok güzel tezyin edilmi~~olan
~ahane güzellikte büyük bir kilise in~a edilmi~. Efes ~ ehri denizden birkaç mil
uzakta güzel, çevreye hakim ve bereketli bir bölgede kurulmu~. Kendilerine
Türk diyen müslümanlar buradan hiristiyanlar~~ koyduktan, öldürdükten,
esir ettikten ve Johannes'in kitab~nda belirtti~i ~ahane güzellikteki kiliseleri
sadece içinde, mihrab~ n arkas~ nda aziz Johnnes'in mezar~ n~ n bulundu~u bir
kilise hariç-yak~ p y~kt~ktan sonra bu ~ ehri ve nerdeyse bütün Küçükasyay~~
ele geçirmi~ ler. Bu kiliseye dokunmam~~lar, zira Türkler buray~~kendi dinleri
için ibadete açm~~ lar. Türklerin fethinden sonra eski ad~~Küçükasya olan bu
yerler, ~imdiki sakinlerinin ad~n~~ alarak "Türkiye"olmu~." 28
Bundan hemen sonra 1336-1341 y~llar~~ aras~ nda da vesfalyal~~ rahip
Ludolf von Suchem (Paderborn yak~nlar~ ndaki Sudheim kasabas~ndan)
Kudüse bir haç yolculu~u yapm~~t~ r. Efes'e o da u~ram~~t~ r. ~~ 35o de latince
olarak yazd~~~~seyahatnamesinde 29-Röhricht'in iddias~ na göre - "birçok ~eyi
Wilhelm von Boldensele'nin kitab~ndan alarak nakletmi~ tir" 3°. Bu iddia en
az~ ndan onun Efes'le ilgili yazd~ klar~~için geçerli de~ildir:
"Bilinmelidir ki, as~l Efes ~ehri denizden dört mil uzakl~ kta bulunmaktad~ r 31 . Bu ~ehirde, haç ~eklinde bir plan~~ olan, üzeri kur~ un kapl~, mozaik
ve mermerlerle süslü ve bugüne kadar sapasa~lam ayakta kalabilmi~~güzel
bir kilise vard~ r. Bu kilisede ak~am yeme~ine davet edilmi~~olan aziz
Johannes, oradaki üzerine ilahi bir nurun dü~ tü~ü bir mezara girmi~~ve
onuruna in~a edilmi~~olan kilisede, mihrabm yan~ nda dört kö~eli bir mezar açt~ rm~~t~, oraya
indi ve dua etmeye ba~lad~. O s~ rada çevresini öyle bir ~~~ k kaplad~~ ki kimse art~ k onu göremez
oldu. I~~k kayboldu~unda mezar~ n a~z~ na kadar menna ekme~i ile (I ncilde ad ~~ geçen bir çe~it
ekmek) doldu~u görüldü. Bu bitki bugün bile hala mezar~n üzerinde yeti~iyor ve ayn~~ bir
p~ narm dibindeki kum tanecikleri gibi mezar üzerinde kayn~ yor."
~ nc~,
28 Des Edelherrn Wilhelm von Boldensele Reise nach dem Gelobten Lande. Yay
Grotefend, Zeitschrift des Historischen Vereins Bir Niedersachsen 1852, s: 240. Wilhelm
hakk~ nda: R 89, Sommerfeld 844.
29 Ludolf von Sudheim: De itinere terrae Sanctea Liber. Yay~ nc~, von Ferdinand Deycks.
BLV 25, Stuttgart 1851. Bak~ n: Ludolf von Sudheim'in, Reise ins Heilige Land. Hamburg el
yazmasma göre yay~ nlayan Ivar v. Stapelmohr, Diss. Lund 1937. W. Stammler'de el
yazmalar~ m ve bibilografya vermi~ tir: Mittelniederdeutsches Lesebuch. Hamburg 192 I, S: 137.
Bu kitab~ n 27. sayfas~ nda yer alan bir almanca tercümeyi F.W. ve E. Wentzlaff-Eggebert
orjinalinin latince oldu~unu belirtmeden antolojilerine alm~~lard~ r: Deutsche Literatur im
spter Mittelalter 1250-1450, cilt 3, Reinbek 1971, s: 182 (b.k. s: 49 ve 225). Ludolf hakk~ nda:
RM s: 466 ve R s: 9o.
30 Rm 467
~i birle~ince büyük
31 Küçük veya Welsch (Italyan-Frans~z) mili takriben 1,5 km dir ve be
veya Alman mili olur.
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bir daha da görülmemi~ tir. Bu kilisede Türkler ipek, yün, tah~ l ve daha ba~ka
~eyler sat~yorlar. Efes ~ehri vaktiyle iki da~~aras~nda harika bir yerde
kuruluydu ve da~~n yamaçlar~~ vadideki ~ehir merkezi olmak üzere iki
bölgeden olu~uyordu. ~çinde aziz Johnnes'in mezar~n~ n bulundu~u kilise ise
~ehirden bir ta~~at~m~~uzakl~ ktaki bir da~~ n tepesinde bulunuyor. Bu bölge
daha emniyetli oldu~u için, Türkler'den korkan hiristiyanlar ~ehri kilisenin
etraf~na nakletmi~ler, eski ~ehir de ~imdi art~k harabeye dönmü~.
Ben oradayken, kocas~~ vaktiyle ~ehrin efendisi olan soylu han~m da
henüz hayattayd~. ~ehri ele geçiren Türk sultan~~ Zalabin de sa~d~. Onun
özel izniyle soylu han~ m ~ehrin kenar~ nda bir yerde oturuyor, tüccarlara
~arap- sat~yordu. Kocas~ n~~ ve ~ehri kaybetmenin üzüntü ve ac~s~ n~~ bize
birçok kere iç çekerek ifade etti. ~ehrin yak~ n~nda, suyu bir p~ nardan
kayn~yan ve içinde çok say~ da gayet lezzetli bal~klar~n bulundu~u küçük bir
gölcük var. .
Bu gölden gelen sularla çevredeki bütün meyve bahçeleri sulan~yor.
Bilmeye de~er bir husus daha var ki, vaktiyle ad~~Ephesus olan o ~ehre daha
sonra Yunanl~lar Theologos ad~n~~ vermi~ler 32 , ~imdi ise buraya Altelot
(~~talyancada: Altoluogo = altus logus, anlam~~ise: yüksek yer, yüksek ~ehir)
denilmektedir. Zira söyledi~i veçhile ~ehir kilisenin yan~ nda, yüksek bir
yerde bulunmaktad~r.
Sahilin yukar~~ k~sm~nda kurulmu~~olan ~ehirden takriben dört mil
uzakl~kta, liman~n bulundu~u yerde ~imdi yepyeni bir ~ehir daha kurulmu~,
ad~'scala nuova' (Ku~adas~). Orada, çat~~malar nedeniyle Lombardia'dan
kaçm~~~olan hiristiyanlar oturuyor. Kendi kiliseleri var, din adamlar~ na da
(Kara Fransizkaner) deniyor. Ayn~~ katolik hiristiyanlar gibi ya~~yorlar,
fakat bunlar bazen Türklerle birlik olup hiristiyanlara büyük zararlar da
vermi~ler.
Yeni kurulan ~ehrin yak~ n~ nda, büyüklü~ü Ren nehrini and~ ran.
Tatar ülkesinden ç~k~p Türkiye'yi ba~tan a~a~~~kateden bir nehir var 33 . Bu
nehirde, t~pk~~ Ren'in baz~~yerlerinde oldu~u gibi, çe~itli e~yan~ n nakliyesi
yap~l~yor.
32 Johannes Theologos'un kilisesine göre, "Hagios Theologos" (Tanr~ n~ n aziz elçisi)
kavram~ ndan yer ismi olan "Ayasoluk" türetilmi~~olabilir. RMO'ya göre, (s: 32) halk etmolojisi
yoluyla "Altoluogo" ismi de burdan kaynaklanmaktad~ r.
22 Deycks, Ludolf la ilgili olarak 25. sayfada ~una i~aret eder: "ya Kayster (Küçük
Menderes) ya da büyük I\Uader (Büyük Menderes)... E~er o zamanlar Tatar veya Mo~ol
hükümdalarm~n ele geçirdikleri veya onlara ba~~ ml~~ olan bölgelerin (mesela Ermenistan)
Tatar ülkesi say~ ld~~~~göz önünde bulundurulursa, Tatar kökenli olma öyle pek ~a~~ lacak bir ~ey
de~ildir.
•
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Türkler ve o kötü hiristiyanlar"hakiki" hiristiyanlarla sava~maya niyet
ettiklerinde, ayn~~nehir üzerinden gemilerini, silahlar~n~~ve erzaklar~n~~
ta~~may~~adet edinmi~ler. Böylece bu nehir yüzünden hiristiyanlar birçok
zarara u~ramaktad~r." 34
Burada tek tek ayr~nt~ lara inerek düzeltmeler, aç~ klamalar yapmaya
gerek yok. Hiçde Türk dostu görünmeyen rahibin fark~nda olmadan, Türk
i~gal kumandan~mn ma~lup etti~i dü~man~n~n kar~s~na kar~~~gösterdi~i
alicenapl~~~~belirtmesi ve Türk-hiristiyan i~birli~inden bahsetmesi metinde
özellikle dikkatimizi çeken hususlard~r. Papan~n yönetimine kar~~~ç~kt~klat~~
için Italya'dan - ve bilhassa Piza bölgesinden - sürgün edilen ama manen
koyu katolik kalm~~~olan hiristiyanlar", vatanlar~ nda görmedikleri dini
ho~görüyü Türklerin yan~nda bulmu~lar ve böylece askeri bak~ mdan da
Türklerle i~birli~i yaparak dü~manlara kar~~~ yeni vatanlar~n~~
korumu~lard~r. LudolPun Menderes ve Ren nehirleri aras~nda yapt~~~~
kar~~la~t~ rmada bilinçsiz bir humanist e~ilim kendini gösterir: Arada
bulunan uzak mesafeler asl~ nda önemsizdir, uyan~ k bir insan dünyan~n
heryerinde tan~y~p bildi~i ~eylere rastlar, tabi ki özelliklede insanlar
aras~nda..
Türkleri karakterize etmeye ve kendi memleketinin insanlanyla bir
kar~~la~t~rma yapmaya kalkt~~~ nda ise, rahip Ludolf bu "tamamen ba~ka"
Türkler hakk~nda bütün önyarg~lar~~cesaretle birtarafa iter ve ~ unlan yazar:
"Bilmeye de~er bir~ey daha var ki, Türkler boylu poslu, esmer tenli,
fevkalade azimli, tuttu~unu koparan ve müslüman olan insanlar; fakat
davran~~lar~ , tarzlar~~müslümandan ziyade dininden dönmü~~hiristiyanlar
gibi. K~sacas~~bu insanlar Friesyal~ lara çok benziyorlar. Kuzeyde, karadeniz k~y~lar~nda Yunanl~lann elinden ald~klar~~muhte~em kalelerde oturuyorlar, yay ve oktan ba~ka silah ta~~m~yorlar, sütten yap~ lan yemekler yiyorlar
ve sürüleriyle ordan oraya göç ediyorlar. Friesyal~lar~n hemen bütün adet ve
özelliklerine sahipler." 36 (Ftiesya: Kuzey Almanya da bir bölge ve burada
ya~~yan insanlar kasdedilmektedir.)
Bu kar~~la~t~rman~n ne derece isabetli oldu~u sorusu, Ludolf un burada
dini aç~dan hakaret ve iftirada bulundu~u Türkleri hiç de anla~~lam~yacak
kadar yabanc~~ de~il de, bilakis hem~ehrileriymi~cesine anlat~~~tarz~ndaki
~a~~rt~c~~rahatl~~~~kar~~s~nda önemini yitiriveriyor. ~üphesiz Türkleri ayn~~
Ludolf s: 25
Gülfen ve Gibellinen partileri aras~ nda geçen, içine kiliseninde bulast~~~~y~prat~c~~
mücadelenin etkileri kendini göstermektedir.
36 Ludolf s: 24
34

35

520

W. BUCH—Y. BAYPINAR

Friesyal~ lar gibi kültürel bak~mdan geli~memi~ "tabiat insanlar~ " olarak
mütalaa ediyor. Yukar~ da Ludolf un sözünü etti~i Zalabin (ba~ ka el
yazmalar~ nda Zabalin, Zobalin, Alabim diye de geçiyor) hakk~ nda ~~ 400
lerde yaz~lm~~~olan bir el yazmas~~ "~ark seyahatnamesinde" 37 ilginç bir
bölüm yer almaktad~ r: "Ingiltere ve Fransa krallar~~ 1339 da Yüzsene
Sava~lar~~ diye adland~ r~lan sava~a ba~lad~ klar~ nda, kocas~~ ile beraber ~ehrin
sahibi durumunda bulunan hiristiyan soylu kad~ n henüz daha hayattayd~~ ve
bir han i~ letiyordu, orada hiristiyanlara ~arap sat~ yordu. ~ehri ele geçiren
Türkün ad~~ Zabalyn'di. Bugün bile Türkiye'de hala onunla ilgili ~ark~lar
söylenmektedir." 38)
Röhricht - Meisner, bu Zabalyn'in 1331 I 4 ve 134o da korsan filosuyla
bilhassa Cenoval~ lara çok zararlar vermi~~olan Türk önderi Zalaby, Jaalabi
ile ayn~~ ki~i oldu~una i~aret etmekle beraber, Efes ~ehrinin onun taraf~ ndan
al~ nd~~~ na dair hiçbir kaynak bilginin mevcut olmad~~~ n~~ da belirtmektedir 39 .
Efes konusunun çok d~~~ na ç~ kmas~ na ra~men, Köln men~eli "~ark
Seyahatnamesinde " daha sonra anlat~lanlar~~ burada aktarmaya de~er
buluyorum:
"Zalabyn öldükten sonra ve çocuklar~~ da iyice ihtiyarlad~ klar~nda
katiller, h~ rs~ zlar ve yerlerinden yurtlar~ ndan kovulmu~~birsürü serseri
biraraya geldiler ve Türklerle birolup, ba~ ka ülkelere soygun seferleri
yapt~ lar. Onlara daha sonra köylerden çobanlar, çiftçiler ve hiristiyanlar da
kat~ ld~ lar; bunlar çok kötüydüler. Gittikleri heryerde mallar~~gaspediyorlar,
halk~~öldürüyorlard~ . Büyük ölüm (veba salg~ n~ ) ç~ kmadan önce manast~ rlardan kaçan rahipler de onlara kat~ld~ lar. Bunlar ise hepsinden daha
kötüydüler. Büyük ölüm ba~lad~~~ nda bütün kiliseleri, manast~ rlar~~ ya~ma
ettiler ve Konstantinopel'e kadar gidip oradaki azize Sophien (Aya Sofya)
mabedini talan ettiler. Bütün kutsal emanetleri yerlere att~lar, ve bulduklar~~
mücevherleri ald~ lar. O zaman Tanr~ n~ n lanetiyle, bu mücevherlerin
götürüldü~ü yerlerde insanlar k~z~ l dizanteriye tutuldular, hal böyleyken
rivayetler öylesine yayg~ nla~ t~~ ki, kâfirler ne Türkleri ne de hiristiyanlar~~
art~ k saraylar~ na sokmaz oldular. O zaman haydut sürüsü Sicilya'ya güzel
37 Önce, L. Ennen tarafindan eksik olarak "Orient und Occident," cilt 1, Göttingen 1862
de, daha sonra ise bütünüyle ve çok de~erli aç~ klamalarla Röhrich /Meisner taraf~ ndan;
Zeitschrift für deutsche Philologie ~ g (1887) s: 1-86, da bas~ lm~~ ur. Bu ilerde RMO olarak
k~salt~ lacakt~ r.
38 RMO 53 v.d.
?9 RMO 54
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Messina ~ehrine gitti, söylentiler henüz oralara kadar ula~mam~~t~, böylece
salg~n bütün ülkelere (Avrupadan) yay~lm~~~oldu." 40
~u noktay~~ önemle belirtmek istiyorum ki, Röhricht - Meisner,
Neumann'a 41 dayanarak Köln seyahatnamesinin daha eski oldu~unu ileri
sürmektedir. Onlara göre, Ludolf un seyahatnameyi kaynak olarak kulland~~~~"inkar edilmeyecek kadar aç~kt~ r" 42 . Fakat Zabalyn hakk~nda verilen
yukardaki iki metni kar~~la~ t~ran biri bunun tam aksi bir sonuca var~ r.
3. RODOS
Çok az say~da hac~ mn böyle nadiren Türk topraklar~na ç~kmalar~na
kar~~l~k, hac~~gemileri ~~522 y~l~ nda Türklerin eline geçinceye kadar Rodos'a
muntazam bir ~ekilde u~rarlard~ . Ada 1309 da Johannit ke~i~ leri taraf~ ndan
i~gal edilmi~ ti ve bu haliyle de Anadolu sahillerinin hemen önünde son
hiristiyan kalesini te~ kil ediyordu. Ayn~~zamanda Rodos gerek Avrupal~~
sava~~esirleri ve gerek islamla~ t~ r~ lmaktan kaçmak isteyen Anadolu'lu
hiristiyanlar için bir cankurtaran simidi d~irumundayd~. O s~ ralarda yine
Johannit ke~i~lerinin elinde bulunan Lango (istanköy) adas~n~n kar~~s~nda,
Bodrum'daki aziz.Peter kalesi çok özel ve ilginç bir rol oynam~~t~r. 1400 lerde
Bodrum'un Türkler taraf~ndan al~nmas~ ndan hemen sonra bu "köprü
ba~~n~n" in~as~na ba~lanm~~~ve ta ki kale ~~ 523 de Türklerin eline geçinceye
kadar büyük emek sarfeClilerek devaml~~güçlendirilmi~tir. Bu kale çok iyi bir
durumda günümüze kadar da kalabilmi~tir.
1473 de Köln'lü bir hac~~ bir y~ l önce Rodos'ta duyduklar~ n~~ ~öyle
anlat~yor: "Kos adas~n~n tam kar~~s~ nda, takriben bir rnil uzakl~ kta, Türk
topraklar~~üzerinde, çok iyi korunan aziz Peter ad~nda bir kale var. Buras~~
Rodos'Iu beylere ait ve onu Türkiye içinde bir "dayanak noktas~" olarak
tüm güçleriyle tutuyorlar. Türklere esir dü~mü~~birçok hiristiyan kaçarak
oraya s~~~ n~yorlar. Bunlar çan sesleri e~li~inde - asl~nda Türkiye'de çan yok
4° RMO 54 v.d.
41 G. A. Neumann: Ludolphus de Sudheim. Yay~nland~~~~yer; Archives de l'Orient
Latin, cilt 2, Paris 1884, s: 305-377.
42 RMO 3. Ivar von Stapelmohr ii. sayfada, Röhricht/Meisner'in anlatt~ klar~n' kaynak
göstermeksizin kelimesi kelimesine ve hatta bir yerde de anlams~z ~ekilde kopye etmi~tir.
Röhricht/Meisner "bizim seyahatname" derken, kasdettikleri Köln-Sarkseyahatnamesi dir.
Stapalmohr ayn~~ ifadeyi kullanmakt~d~ r, kald~~ ki kitab~ nda Köln seyahatnamesinin ad~~ bile
geçmez. B~ rak~ n Neumann ve Röhricht Meissner'in iddias~ n~ n do~rulu~unun ara~t~ r~ lmas~n~,
kitab~n~ n "Ludolf Seyahatnamesinin kaynakças~ " bölümünde bile (s: 13 v.d.) bu seyahatnameden hiç söz edilmiyor.
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say~l~r - kaleye kadar ula~abildikleri takdirde, bir gemiye bindiriliyorlar ve
Rodos'a gönderiliyorlar? Orada, nihayet memlekederine gönderilebileceklen güne kadar bak~hyorlar.
Rodos'lu beylerin söylediklerine bak~l~ rsa, aziz Peter kilisesinde günde
iki defa yiyecek ve içecek verilen birsürü köpek varm~~ . Güne~in bat~~~yla
ak~am çanlan çald~ktan sonra köpekler iki~er iki~er d~~ar~~sal~n~rm~~~ve
onlarda yolda yada tarlada kar~~ lanna ç~kan Türkleri parçalarlarm~~. Ama
kaleye gitmekte olan hiristiyanlara ise hiç dokunmazlarm~~. E~er kaleden
d~~ar~~gitmek istemiyen köpek ç~karsa onlar da ertesi gün di~er köpekler
tarafindan parçalan~rm~~. Keza kaleye bu ~rktan olmayan köpekler girerse
onlar~~da kalenin köpekleri kovalar ve parçalanm~. ~~te Johannit ke~i~leri
kaleyi Türklere kar~~~böyle koruyorlard~..
Rodos'Iu beyler arada bir bu kaleye misafir gittiklerinde canlar~~koyun
eti yemek isterse bunu Türklerin elinden zorla almalar~~gerekiyordu, zira
Rodos'tan ~ oo deniz mili uzakta bulunuyorlard~."43
Ludwig Conrady, aziz Peter kalesi ve köpeklerden bahseden ba~ka
hac~lar~n adlar~n~~vermektedir". Ren yak~mndaki Pfalz kontu Otto
Heinrich 1521 de bunlan duymu~tu, dahas~~da vard~: Ad~~geçen Aziz Peter
kalesinde özel ku~lar varm~~. Üstünde kuluçkaya yatt~klan her üç
yumurtan~n birinden köpek, di~er ikisinden ise ku~~ç~karm~~. E~er tam
zaman~nda emniyetli bir yere al~nmad~~~~takdirde ku~lar köpe~i yerlermi~."43
Peter Rindfleisch'in 1496 da Rodos'ta aziz Peter kalesi ile ba~~nt~s~z
olarak dinledi~i bu hikaye zaten ba~hba~~na tuhaf olan ilk hikayeye paralel
olarak uydurulmu~~bir masal gibi görünüyor. Bununla beraber burada çok
~a~~rt~c~~fakat ~üphesiz gerçe~e uygun ba~ka bir motif kar~~m~za ç~kar:
43 Ludwig Conrady: Vier rheinische Paffistina-Pilgerschriften des 14., 15. und 16.
Jahrhunderts. Wiesbaden 1882, s: Jos.
" Ayn~~eser, s: ~o5. Ba~ka eserlerin yan~s~ra ~unlanda ilave etmek gerekir: Walter von
Guglingen (Fratris Pauli Waltheri Guglingengis Itinerarium in terram Sanctam. (Yay~nc~, M.
SoUweck. BLV 192, Tübingen 1892 s: 84) ve Heinrich von Zedlitz (yay~nc~ , R. Röhricht,
yay~nland~~~~yer; Zeitschrift des deutschen PaUstina-Vereins 17, 1894, s: 186). 1493 y~l~ndan
kalma bu yaz~da ~unlar anlat~l~r: "Kocaman av köpeklerini sabahtan sal~veriyorlar. Köpekler
gece nerelerde Türklerin oldu~unu kokulanndan buluyorlar. Bir, iki, hatta üç Türkle
kar~~la~~nca ya köpekler onalan parçallyor, ya da Türkler onlar~~öldürüyorlar. Ço~u kere
hayvanlar vucutlanna Türk oklan saplanm~~, yaral~~vaziyette geri dönüyorlar".
Bu aziz Peter manastt~nmn köpekleri, Schedel'in 1493 de kaleme ald~~~~"Dünyakroni~i"
nde konu edilmi~~ve oradan da Sebastian Franck'~n 1531 de yazd~~~~tarih kitab~na (Ulm 1536,
k~s~m 2, BI. 224) ve nihayet 1499 tarihli Köln Kroni~ine (BI. 246) girmi~tir.
45 RM 369. Ottheinrich hakk~nda: R 215 v.d.

ALMAN HACILARI

523

"Rodos'ta bir köpek gördük, ku~~soyundan gelmeydi. Normal bir
Italyan taz~s~~büyüklü~ündeydi. Fareninkine benzer bir rengi vard~~ ve
tüysüzdü. Sadece ön tarafta, a~z~n~n çevresinde ba~ka köpeklerinki kadar
uzunlukta tüyler vard~ . Ayak t~rnaklan ku~~pençesine benziyordu. Bu
köpe~i Türk hükümdar~~Rodos beylerine göndermek suretiyle onlara büyük
bir onur vermi~. Manast~r beyi onu her gece kendi yata~~ nda uyutûyordu,
böylece daha iyi muhafaza edilmi~~oluyordu." Daha sonrada Rindfleisch,
her üç yumurtan~ n birinden köpek ç~ kan Türk ku~undan bahseder 46.
Sultamn alicenap hediyeleri hakk~ nda söylenenler mutlaka uydurma
de~ildir, özellikle Rodos'ta ya~~yan Johannit ke~i~leri böyle bir~ey uydurmu~~
olamazlar. Çünkü böyle bir hikaye onlar~n Türk dü~man~~zihniyetlerine
hiçte uygun dü~ mezdi: Bu ke~i~ler deh~et verici ~eyler yapm~~lar ve
utanmadan da yapt~ klanyla böbürlenmi~lerdir. Art~k tan~m~~~oldu~umuz
Vestfalyag~~rahip Ludolf kendine 1337 de Rodos'ta anlat~lanlan ~öyle
aktar~yor:
"Ke~i~ler gelmeden önce Rodos, Kos ve bütün di~er adalar~n halk~~ve
ilaveten çevredeki hiristiyanlar mal ve mülkleri için Türklere haraç vermek
zorundayd~lar. Fakat ~imdi art~k Tannn~ n inayetiyle (!) ke~i~ler durumu
de~i~tirip, halk~~kendilerine haraca ba~lad~ lar. Türkler Rodos'un Johannit
ke~i~leri tarafindan i~gal edildi~ini duyar duymaz büyük bir orduyla yola
ç~kt~ lar ve yüksek seviyede elçiler arac~l~~~yla önce gönül ok~ay~c~, ban~c~~
sözlerle ke~i~lerden art~k zaman~~gelmi~~olan harac~~istediler. Ke~i~lerle seve
seve anla~ma yapabileceklerini ama mutlak suretle harac~~almak istediklerini belirttiler. O s~rada ba~lar~nda bir manast~ r beyi yoktu. Zira manast~r beyi
Phoka de Villeret di~er ke~i~ ler tarafindan fikir ayr~l~~~~nedeniyle i~ba~~ndan
uzakla~t~nlm~~t~ . (13 ~~ g veya ~~32 ). Fakat vaktiyle manast~r~n askeri
yöneticili~ini yapm~~~olan Basel'li, çok becerikli ve dürüst (!) bir ke~i~~
Türklerden ödeme için üç günlük bir mühlet vermelerini rica etti. Bu ricay~~
Türkler memnuniyetle kabul ettiler ve ordulanna dur emri verdiler. Bu
arada o dedi~imiz ke~i~~~övalye hergün durmadan Türklere ziyafetler çekti
ve bu vesileyle bütün ordunun yerini, yap~s~n~, durumunu elçilerin a~z~ ndan
dikkatle ara~t~np ö~rendi. Bu arada mümkün olabildi~ince çok say~da silah,
insan ve gemi toplad~~ve üçüncü gün sonunda Türk elçilerine, Yunanl~lara
ka~~~sava~a gitmek zorunda oldu~unu bahane ederek, dönünceye kadar
hiristiyanlar taraf~ndan bir kötülü~' e maruz kalmamalan için onlardan evine
gelmelerini rica etti. Elçiler bu daveti yerine getirirler. Ke~i~~~övalye de
ordusuyla gemilere bindi~i gibi denize aç~l~ r ve gün do~arken Türk
46 Rm 3

39 Peter Rindfleisch hakk~nda: R 189.
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ordusuna apans~z bir bask~n yapar. Erkek, kad~ n, genç, ihtiyar demeden
hepsini k~l~ çtan geçirirler. Türkler ve Tatarlar adetlerine göre orduyla
nereye giderlerse daima kad~nlann~ , çocuklar~n~~ ve sahip olduklar~~her~eyi
beraberlerinde götürürlermi~. Böylece ke~i~ler hepsini öldürüp mallar~ n~~
gaspettikten sonra ayn~~üçüncü gün içinde büyük bir zafer ço~kunlu~uyla
Rodos'a dönmü~ler.
Ben bu sava~a kat~ lanlardan dinledim. Ellerine öyle çok ganimet geçmi~~
ki, onlar~~denizde halatlarla gemilerin ard~ndan çekmi~ler. Bütün ganimet
da~~t~ld~ktan ve tasnif edildikten sonra ba~ke~i~~Türk elçileri yan~ na qa~~rt~r
ve onlara, ke~i~ lerin Türklerle seve seve anla~ ma yapmak istediklerini ve
haraç vermeye devam edeceklerini söyler. Sonra da onlar~ n yan~ ndan
ayr~l~r. Ayn~~ gün elçiler bir~eyden habersiz, büyük bir sevinçle ordular~ n~ n
bulundu~u yere do~ru yola ç~karlar. Fakat orduyu k~l~çtan geçmi~~ve ölüleri
üslerindeki ba~lar~ndaki her~ey al~nm~~, ç~r~lç~ plak bir vaziyette bulurlar. Bu
manzaray~~ gördükten sonra elçiler üzüntüyle memleketlerine dönerler ve
di~er Türklere ba~lar~na gelenleri anlat~rlar. O zamandan bugüne Türkler
ve di~er Tatarlar Johannit ke~i~lerinden haraç istemediler." 4 7
Ludolf, seyahatnamesinin Efes bölümünde olaylar~ , insanlar~ , ~ehirlerin ve çevrenin güzelliklerini takdire ~ayan bir ~ekilde gözlemlemi~tir 48.
Onun, dindar ke~i~lerin i~renç barbarl~klann~~ anlat~~~ndaki ahlaki duyars~z'7 Ludolf s: 28 v.d. Bu igrençlik örne~i Ludolf un bizzat yapt~~~~k~salt~lm~~~metinde ve
böylece say~s~z almanca tercümelerinin hepsinde zevkle nakledilmi~tir. Ba~ka bir latince yaz~da
bu konuda "me~hur" bir örnege daha rastl~yoruz:
Türk askerlerinin Lango adas~nda (Istanköy) kendilerini ba~ar~yla savunmalar~~
kar~~s~nda, Sya (Chios-Sak~z adas~n~n beyi cenoval~~Nicolaus onlar~~ ate~~kese ~öyle raz~~ eder.
Adadan serbestçe ayr~lmalar~ na izin verilecektir. Gemileri tahrip edilmi~~oldu~undan da,
Nicolaus Türkleri kendi gemileriyle nakletmeyi teklif eder.
"Türkler gemilere yerle~tikleri ve kamaralarda istirahate çekildikleri zaman onlar~~
Rodos'a götürdü ve oradaki manast~r ke~iklerine teslim etti. Say~ lar~~6260 ~~ bulan bu Türklerin
hepsini öldürdüler ve cesetlerini denize att~ lar.
Derler ki, Ingiliz bir kad~ n hac~~binden fazla Türkü k~ l~çla ~i~lemi~" (Neumann s: 334) Bu
sat~rlar~n yazar~~ yazd~klar~ ndan dolay~~ en ufak bir rahats~zl~ k duymamaktad~r. Belkide bu tür
baya~~~ba~ar~~ öyküleri k~smen manast~r ke~i~leri taraf~ ndan uyduruluyordu. Amaçlar~~ ise
~övalyelerin kendilerine olan güvenlerini güçlendirmekten ziyade (zira bunun için ahlak
bak~m~ndan üstünlük bilinci de gereklidir), bilakis onlara Türklerden dürüstlük ve merhamet
beklememeleri gerekti~ini empoze etmekti. ("Geridönü~ü" olmayan toptekün bir sava~~
propagandas~!). Rodos ~övalyelerinin, bu bir dereceye kadar anlay~~la kar~~lanabilecek cinayet
öykülerinin, hiçbir ahlaki tepki gösterilmeksizin dindar hac~lar taraf~ndan dilden dile
anlat~lmas~~ ve ayn~~ ~ekilde orta Avrupada geni~~bir dinleyici kitlesi taraf~ ndan alg~lanmas~~
gerçe~ini insan~n akl~~ alm~yor.
48 Wentzlaff-Eggbert s: 49
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l~~~~ile yukardaki belirtti~imiz gözlemcili~i birbirleriyle nas~ l
ba~da~t~r~labilir?
Thüringen Dükü Wilhelm der Tapfere'nin 1461 de yapt~~~~hac
yolculu~unda ö~rendiklerine hiç de hayret etmemeli:
"Rodos beyleri ve müslümanlar aras~nda ~öyle bir al~~kanl~ k var.
Karada olsun, denizde olsun her kim bir di~erini alt ederse, yenilenin
ölümden ba~ka kurtulu~u yoktur." 49
Rodos'daki Yunan halk~~ aras~ nda ise, Türkleri bir kar~~~taarruzla
her~eyi yerle biretmeye k~~ k~ rtan bu kanl~~ sava~~takdiklerinden ötürü
Johannit ke~i~lerine kar~~~ho~nutsuzluk ve endi~e hüküm sürüyor, Türklerle
dost olma e~ilimleri görülüyordu, hem de özellikle din adamlar~~ aras~nda!
Koblenz'li bir hac~~olan Peter Fassbender 1492 de ~unlar~~ yaz~yor:
"Rahipler ~ehri Türklere teslim etmek istediklerine i~aret olarak her
pazartesi günü dini tören alaylar~~düzenliyorlard~." 50
-Burada II. Mehmed'in sonuçsuz kalan ku~atmas~~ kasdediliyor olmal~.
Rodos'taki Türk sava~~esirlerinin peri~an halleri, din taassubuyla gözleri
adeta kararm~~~olan baz~~ hac~larda bir parça merhamet uyand~rm~~t~r.
Mesela Heidelberg'li Manast~ r rahibi Türk dü~man~~ Paul Waltheer'de 1482
y~l~nda yapt~~~~seyahatinden sonra ~unlar~~ yazm~~t~ r:
"Rodos'ta birçok esir Türk var. Ayaklar~na a~~r zincirler ba~lanm~~~bir
halde çok zor ve pis i~leri yap~yorlar. Sultanlar~~ II. Mehmet'in y~kt~k.'
duvarlar~~onaran duvar ustaIar~ na ta~~ve harç ta~~yorlar. Yemeleri, içmeleri
için onlara verilenler hayvanlara bile yetmiyecek kadar az 51.
Buna benzer ~eyleri 1491 de Hessen Dükü Wilhelm der Altere ile
seyahat etmi~~olan Dietrich von Schachten'de yazmaktad~ r:
"Rodos ~a~~lacak derecede iyi korunan bir ~ehir ve hergün yeni surlar
ilave edildi~i için de korunmas~~daha da güçleniyor. Rodos'Iu büyük ustan~n
elinde üçyüz kadar Türk esir var, onlar~~her sabah erkenden çal~~maya
yolluyor. Günbitiminden, ak~am paydosu yap~ld~ktan sonra onlar~~ tekrar
darac~k hapishanelerine geri getiriyorlar. Orada domuzlar gibi üstüste
kal~yorlar. Bu durum y~l boyunca böyle devam edip gidiyor. Dini bayramlar
49 Pilgerfahrt des Landgrafen Wilhehn des Tapferen von Thüringen zum Heiligen Lande
im Jahre 1461. (Yay~nc~: J.G. Kohl. Bremen 1868, s: 97. Herzog Wilhelm hakk~ nda: R 127 v.d.
Bu anlat~ lan~n ayn~s~n~~1461 y~l~nda Saksonyal~~ Dük Wilhelm 11 . de dinlemi~tir: Dük Wilhelm
Il!. Reise in das heilige Land 1461, (yay~nc~, Johannes Faik, bas~ld~~~~yer: Archiv für die
Schsische Geschichte 4 (1866), s: 301.
50 RM 253. Fassbender hakk~ nda: R 171
51 Walther (dipnot 44 e bk.), s: 58-Walther hakk~ nda: R 159 ve Prescot.
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da bile çal~~t~nhyorlar. Yaln~z A~ustos ay~ndaki azize Meryem ana günü ve
Paskalya, Noel zaman~nda dinleniyorlar." 52
Daha sonra da bizim hac~~bu bitmez tükenmez köle i~çili~i kar~~s~nda
yüce duygulara kap~l~r ve ~öyle devam eder:
"Orada çal~~anlar~n çoldu~unu ve yapt~klar~~büyük i~i görmek çok ho~~
bir~ey. 16 y~ ldan beri hergün en az 600 - 700 ve bazen de daha fazla insan
büyük hisann in~as~nda çal~~~yor. Birgünde yap~lan i~i tasavvur edin hele."
~~52 , yani adan~n dü~mesinden k~sa bir zaman önce Rodos ~övalyelerinin elinde "3000 kadar Türk esiri vard~ , bunlar hep hendek kazma i~inde
zorla çal~~t~nhyorlard~ . Kendilerine yemek diye de berbat ~eyler veriliyordu.
Bütün yedikleri fasulye ve sudan ibaretti."
Kendileri için daha yüksek bir fidye alman~n mümkün olmad~~~~
anla~~ld~~~~zaman o varl~kh esirler b~ralullyorlard~:
"Bu esir Türkler aras~nda 3000 duka fidye ödeyip hür olmak isteyeni
çoktu. Ama bir veya üç y~l art~k posalan ç~k~ ncaya kadar çal~~t~nlmam~~~
olanlar ve kendilerine en yüksek fidyeyi biçmeyenler ba~~~lanrriwordu.
Sonradan Johannitler onun daha yüksek bir fidye etmiyece~i izlenimi
edinirlerse, önerilen fidyeye raz~~oluyorlar ve bu Türkleri memleketlerine
salworlard~." 53
II. Sultan Süleyman'~ n Rodos adas~n~~1522 de fethetmesinden sonra
dü~manlanna nas~l muamele etti~i ise o denli hayret vericidir. Bu gerçekten
de bir hükümdara yara~~r alicenapl~~~n en az~ndan Avrupan~n baz~~
yerlerinde duyuldu~unun ve al~~~lagelmi~~karalama kötüleme kampanyas~na büyük gölge dü~ürdü~ünün bilinmesinde yarar vard~r 54.
RM 182. Landgraf Wilhelm ve Dietrich von Schachten hakk~ nda: R 170
RM 372
54 Fevkalade müspet bir hikayenin bir ilave ile nas~l etkisiz, nötr k~l~nd~~~na ve de~erini
de~i~tirdi~ine dair ibret verici bir belgeyi Paolo Giovios'un "Commentario de le cose de
Turchi" (1531, Göllner say~s~ , 413. -Ursprung des Türkischen Reichs... diye tercüme eden:
Justus Jonas 1537, Göllner say~~ 598; A~aç oymas~~Augusburg 1538 bask~s~, Göllnerr say~~625,
yukarda ad~~geçen Reuwich-orjinalinin gene bir kopyas~) adl~~ kitab~ndan buldum. Italyan
ba~pikoposu Giovio önce k~saca Sultan Süleyman Rodos adas~n~n al~n~~~~ s~ras~nda gösterdi~i
büyük alicenapl~~~~anlat~r ("Süleyman orada çok sayg~l~~davranm~~t~r") ve emin bir kayna~a
dayanarak anlatmaya devam eder "Ben bizzat Villadam (Villiers de L'Isle Adam, Rodos daki
son büyük usta) dan dinledim, orada çok ac~kl~~~eyler olmu~. Bunlardan birini burada anlatmak
istiyorum. Ku~atman~n sonlar~na do~ru Türklerden çok korkan dul bir kad~n iki küçük o~lunu
kendi eliyle öldürmü~~ve kendisi de sularda cereyan eden sava~~s~ ras~ nda ölmü~." Kilisenin
ortal~~a yayd~~~~deh~et propagandas~n~n zavall~~ bir kurban~n~~ gösteren bu olay~~bak~n~z
Giovio nas~l yorumluyor (bu arada kulland~~~~dolambaçl~~ ifadeye dikkatinizi çekerim!): "Bu
32
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1519 y~l~nda yapt~~~~hac yolculu~unda Rodos'u bizzat tan~ma firsat~~
bulan Schaflhausen'li Hans Stockar y~ll~~~na 1523 y~l~~ için bir görgü
~ahidine çlayanarak ~unlar~~ yazm~~~ t~r:
"Ku~alt~lm~~~olan Johannit ke~i~leri için art~k ne yard~m ne de bir umut
~~~~~~ve hiçbir ç~kar yol kalmad~~~ nda, Türk hükümdann~ n canlar~n~,
mallar~n~~ ba~~~l~yaca~~ m, topuyla-tüfe~iyle bütün sava~~gemilerini 55
(scharmadan) onlara b~rakaca~~ n~~ve gemilere mallar~ n~~yükleyip gitmelerine izin verilece~ini söyleyerek teslim olmaya ça~~rmas~~üzerine Rodos
beyleri ~ ehri Türklere teslim ettiler. Türkler onlar~~olduklar~~gibi b~rakmak
ve ~ehirdeki, adadaki, ~atolardaki halk~ n kendilerine itaat etmelerini ve
yüksek mebla~da haraç ödemelerini istiyordu. Fakat onlar buna raz~~
olmad~lar ve bu üç ~eyi (~ehir ada ve ~atolar) ellerinden b~ rakmak
istemediler. Bunda V. Karl ile Fransa kral~~I. Franz'~n suçu vard~. Onlar
Milano ve Pikardie (kuzey Fransa'da) birbirlerine dü~mü~ler, zavall~~halk~~
mutsuzlu~a sürüklemi~ler ve anlams~z bir ~ekilde hiristiyan kan~~
dökmü~lerdir.
Onlar hiristiyanl~~~ n anahtar~~güzelim Rodos ~ehrinin mahvolmas~na
seyirci kalm~~lard~ r. Tanr~ya ~ikayet ediyorum ki, biz hiristiyanlar iyice
kendi ç~karlar~m~za dü~ tük ve sahip olma h~rs~~benli~imizi kaplad~. Türk
hükümdar~~Rodos'u fethedip teslim ald~~~nda karadaki ve denizdeki bütün
ordusuna haber sald~ . Kimse Rodosbeylerine, Yunanl~lara, k~sacas~~ halk~n
can~na ve mal~ na dokunmayacakt~ . Emre uymayan ise kendi can~ndan
olacakt~ . Sonrada Türk Hükümdar~~Rodos'taki saray~n~n önüne yüksek bir
sütun üzerine yar~m ay içinde alt~ ndan bir insanba~~~koydurttu. Bu onun
simgesiydi 56 ve bu ba~~Türk hükümdar~n~ n söz verdi~i büyük güvenceyi
i~aret ediyordu. Bu güvencenin devam~~ise ac~madan ölüm cezas~~verilmek
suretiyle sa~lanmalryd~ . Bu konuda ne komutanlar~na, ne beylerine ve ne de
en yak~n akrabalar~na ayr~cal~k tan~mad~: ölüm ferman~~vard~...
örnek aç~ kca gösteriyor ki, hiristiyan ve dürüst kalplerin (insanlar~n) kendilerinden olanlar~n
Türklerin eline geçmesinden o denli korkmalar~~için kendilerince ciddi nedenlere sahip olmalar~~
gerekir."
55 Stockar "scharmaden" diye yaz~ yor, "Scharmützel" ve "Armada" kavramlar~n~ n
uyumsuz bir ~ekilde birle~tirilmi~~hali. Ba~ kaca hiç bir yerde geçmeyen bu yeni türetmeyi
Marjatta Wis'in makalesinde de görmüyoruz: Ricerche sopra gli I talianismi nella lingua
Tedesca. Bas~ld~~~~yer: Memocres de la Socit Neophilologique de Helsinki, cilt 17, Helsinki
1 955.
56

Acaba burda ad~~ geçen sütun, Sultan Süleyman~ n 24. Ekim 1522 de sahil k~ y~s~nda
zafer i~areti olarak diktirdi~i ve üstündeki gözetleme yerinden askerlerinin sald~r~lar~ n~-ta ki bir
top mermisi isabet edipte dire~i y~k~ncaya kadar-seyretti~i gemi dire~i midir? (Am n Sendbrieff
So der Cantzler von Rodis mit Namen Man( Bongnoll... Göllner say~: ~~7o)
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Rodos beyleri ~ehri teslim ettikten sonra Türkler geldi~inde, içlerinden
baz~lar~~beylerin ya da Yunanl~~halk~n elinden para, süs e~yas~ , giyecek gibi
~eyleri alm~~ lar. Durum Türk hükümdanna bildirildi~inde, ya~mac~lar
hemen orac~kta as~lm~~~ve ald~klar~~~eyler de geri verilmi~. Türk hükümdar~~
verdi~i söze sadece bir istisna d~~~nda tamamen sad~k kalm~~. Rodos
beylerinin gemilerinde yeterince top oldu~unu söyliyerek birkaç topu
~ehirde al~koymu~ . Çünkü bu toplara ~ehirde ihtiyac~~varm~~. Beylere de
gemileri için birsürü top vermi~~ve hatta onlardan yan~ nda kalmalar~n~~rica
etmi~. Kald~klar~~takdirde, aynen gidenlere yap~ld~~~~gibi ~erefierine yak~~~r
bir ~ekilde muamele edilece~ini belirtmi~ . Ama onlar kalmak istememi~ler.
Sadece birkaç yaral~~ve hasta, o da gidecekleri bir yer olmad~~~~için kalm~~lar
ve Türk hükümdar~ndan ayn~~gidenler gibi onurlu bir muamele görmü~ler.
Türk hükümdan Rodos beylerinin gemilerine kadar bizzat gidip, bir
ihtiyaçlar~n~ n bulunup bulunmad~~~na bakm~~ , yeterince un ve yiyece~iniz
var m~, elinizden kimse zorla bir~ey ald~~m~~diye sorarak onlarla ilgilenmi~~ve
e~er bir dertieri varsa kendisine söylemelerini istemi~.
Sadece Rodos ~ehrinde al~ konulan toplardan ba~ka kimsenin bir
~ikayeti yokmu~ . O zaman hükümdar tekrar toplar için ricada bulunmu~.
Hareket ettiklerinde o da gemilerin biriyle beylerle yola ç~km~~, donanmas~~
ise arkadan onlar~~izliyormu~. Ba~lar~na bir~ey gelmesin diye böylece
denizde onlara 300 mil kadar refakat ettikten sonra hükümdar en nihayet
~ovalyelerin silahlar~n~~ ve z~rhlann~~ku~anmalanna izin vermi~, nihayet
onlar hükümdar~ n esiri durumundayd~ lar. Tekrar kendi ba~lar~n~n çaresine
bakacak duruma geldiklerinde Türk hükümdan Rodos beylerine lütufkâr bir
~ekilde veda etmi~~ve Rodos'a geri dönmü~.
Rodos'ta olup bitenlerle ilgili bu yazd~klanm~~ben bizzat görmedim
fakat 14 y~ l boyunca Rodos'ta ~övalye olarak Türklerin bütün sald~r~lar~ n~~
ve ~ehrin al~n~~~n~~ba~tan sona ya~am~~~olan benim çok yak~ndan tan~d~~~m,
kutsal mezara yolculu~umda giderken ve dönerken 13 gün Rodos'ta
yan~nda misafir kald~~~ m Wolfgang von Masmünster sonbahara rastl~yan
( 4 eylül) bir kutsal günde bana anlatt~. O yan~ mda üç gün misafir kald~~ve
sonrada burada Schaffhausen'de yerle~ ti. Zira Rodos'ta baca~~na Türklerden üç kur~un yemi~ti ve do~ruca Rodos'tan buraya gelmi~ti..." 57

57 Hans Stockars Jerusalemfahrt 1519 und Chronik 1520/29. Yay~nc~: Karl Schib.
Quellen zur Schweizer Geschichte NF. Abt. 1, cilt 4, Basel 1949, s: 82 v.d. Stockar hakk~nda: R
2 ~~2, Lepszy 81.
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4. ANADOLU
Söyledi~imiz gibi hac~lar~n al~~~lagelmi~~seyahat yollan Venedik Jaffa
aras~ndaki deniz yoluydu. Türkiye'yi do~udan bat~ya ba~tan ba~a katetmi~~
olan Bertrandon de la Brocquiere burada yaln~z ba~~na seyahat eden biri
olarak kar~~m~za ç~kar. Fakat öncelikle tüccarlar, hac yolcular~~veya "sevgi
dini olan hiristiyanl~ ktan" kaçan yahudiler gibi birçok Avrupal~n~ n kara
yolunu seçtiklerini ve herkesin ödünü patlatan Türklerin ülkesinin tam
ortas~ ndan geçip gittiklerini pek kimse bilmez. Halbuki bu güvenceli
olmas~ndan dolay~~tercih edilen bir yoldu!
1479 da Kudüs'te bulunan Nürnberg'li Sebald Rieter'e bu yolu bir
alman yahudisi ~öyle anlat~r:
"...O bu yoldan k~sa bir zaman önce gelmi~ti, bana anlatt~~~na göre
tam bir güven içinde bu yoldan gidilebilirmi~. Almanya'dan Kudüs'e gelen
yahudilerin büyük bir k~sm~~bu kara yolunu seçerlermi~. Weissenbur'dan
hareketle (Dinyester nehrinin denize döküldü~ü yer) bir Türk ~ehri olan
Samsuna gelinirmi~. Sonrada Samsun'dan takriben 6-7 gün içinde yine çok
güzel bir Türk ~ehri olan Tokat'a kadar, oradanda Türkiye içinden geçen 15
günlük bir yolculuktan sonra Halep'e ula~~l~rm~~. Walachei'da (Romanya'da bir bölge) yolculu~u daha bir güven içinde yapmak- üzere muhafizlar
wtulurmu~. Türkiye boyunca muhafiza gerek yokmu~. Taa Halep'e kadar
yollarda herzaman kendileriyle çok büyük bir güven içinde yolculuk
yap~labilinen Türk tacirlerine rastlamak mümkünmü~. Fakat Halep' ten
sonras~~için Memluk sultanI~~~ ndan geçerken büyük bir özenle muhaf~z ve
tercüman 58 temin etmek gerekirmi~." 59
Hac~lar~ n, Türkiye'den geçen bu yolu seçmelerinin nedenini her~eyden
önce kilisenin Türkler aleyhine yapt~~~~propagandada aramak gerekir. Belli
ki gerçekci dü~ünmeye mecbur olan tacirler ve pe~leri hiç b~rak~lmayan
yahudiler bu propagandadan pek korkmuyorlard~. Fakat Türkiye sadece
emniyetli de~il, ayn~~ zamanda güzel bir ülke olarak da benimseniyordu.
A~a~~~ren bölgesinde ~~400 lerde yaz~lm~~~olan el yazmas~~bir kitapta yer alan
a~a~~daki tasvir gerçi bir ihtimal yazar~ n~n bizzat kendi gözlemlerine
58 Rieter "trützelmannen" diye yaz~yor (ba~ka el yazmalannda: trütschelmanner).
Bunun yan~s~ra, trozelman, drötschelman, ~ekillerine ve hatta italyancada halk etmolajisine
u~ram~~~haliyle "turcimanno" ya rastl~yoruz. (bk. Ma~jatta Wis s: 260). Hayret edilecek bir
durumdur ki, Wis de "tercüman" kelimesinin kökenini farkedememi~tir. (Bk. Friedrick Kluge:
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin 1967-20, "Dragoman" dan
balun~z)
59 Das Reisbuch der Familie Rieter. Yay~nc~, R. Röhricht ve H. Meisner. BLV 168,
Tübingen 1894. s: 61. (Ba~ka bir el yazmas~na göre RM 112). -Rieter hakk~ nda: R 156 v.d.
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.dayanm~yor, bilakis o zamanlar iyice yayg~nla~m~~~ olan ba~ka bir
kaynaktan al~nm~~t~r. Fakat böyle olmas~~bile, böyle bir Türkiye imaj~n~n ne
denli genelle~mi~~oldu~unu gösterir:
"Türkiye.. .meyvesi., tah~l~, çay~rlar~, pamuk tarlalar~~ bol, çok güzel ve
iyi bir ülke. Ülkenin birçok yüksek da~~, ovas~~pekçok orman~~var ve ticaret
durumu iyi. Fakat bu ülkede büyük ~ehirler, hatta büyük köyler çok yok.
insanlar~n~n ba~lar~nda bir efendisi de yok. Ama bir kaleye sahip olan,
kopar~p alabildi~i her~eye el koyuyor.
Kaleler önünde yer alan evlerin, küçük çardaklar~ n hemen hepsi ta~tan
in~a edilmi~~ve kubbeli, bu yüzden de kiri~~ve in~aat harc~~kullamlmam~~.
Ülkedeki köylülerin say~s~~da çok de~il. Ama su kuyular~~tertemiz. Pekçok da
yaban hayvan~~ var." 6°
5. KUTSAL ÜLKE
"Tarafs~ z humanistlerin tam tersine fanatik bir taassubun havas~ n~~
ta~~yan 16. yüzy~l hac~~ seyahatnameleri Türkleri kötü bir ~ekilde
anlat~rlar." 61
Röthlisberger'in bu iddias~n~~alman hac~lar~n yazm~~~olduklar~~seyahathameler dikkati çekecek kadar ender do~rulamaktad~ r. Çok say~da
hiristiyan hac~n~ n bu yol boyunca "dünya görü~~ufuklar~n~n
geni~ledi~ini" 62 gösteren önemli belgeler mevcuttur. Kilise kendini oradan
tehdit eden tehlikeyi erken farketmi~~ve kar~~~tedbir almay~~ denemi~tir.
Dindar Thomas Kempis ad~ nda biri 1424 de ~öyle bir uyar~da bulunmaktad~r:
Qui multum peregrinantur, raro sacrificantur 63 . (serbest tercümesi):
Din yolunda çok yol alan, o denli uzakla~~ yor dinden, imandan.
Hac~lar~n kafalar~ndaki ön yarg~lar, dü~ünce kal~ plar~, yabanc~lar~ n
yabanc~l~~~~ya da dü~manlar~n dü~manl~~~~tarafindan sald~r~ya u~ramaktan
60

RMO 51
Röthlisberger s: 176
62 Mariatta Wis'in bir makalesinin alt ba~l~~~~~ öyledir: Zum deutschen Fortunatus. D~e
mittelalterlichen Pilger als Erweiterer des Weltbildes, bas~ld~~~~yer: Meuphilologische
Mitteilungen 61 (1962) s: 5 v.d.
6' De imitatione Christi I 23,4; bk. R 29. Burada, hac yolculuklar~ n~ n "kötü" sonuçlar~ na
dair menf~~ kasdedilen ama müsbet de yorumlanabilen ba~ka ifadeler de yer almaktad~r.
Haçl~seferleri de zaten amaçlanan~ n tam tersi bir etki yaratm~~ t~ r ve sefere kat~lanlar~~
körükörüne sapland~ klar~~ bir kibirlilikten kurtar~p, ak~ llar~n~~ ba~lar~ na getirmi~~ve onlar~~
ayd~nlatm~~t~r.
61
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çok bunun tam aksine yabanc~lar~ n da normal insanlar olmas~~ ve onlarla
dostça birarada ya~arnlabilece~ini görmeleri kar~~s~ nda altüst olmu~ tur.
Her~ eyin normal olmas~~ kar~~s~ nda duyulan ~a~k~ n öfkenin fark~ nda
olunmadan ortaya ç~ kard~~~~gülünç bir belgeyi 1482 de Filistine giden,
yukarda da sözünü etti~imiz Paul Walther sunar!
1479 da Türk - Venedik bar~~~anla~mas~~ yap~ld~~~ ndan beri tabii olarak
Türk elçileri f~ rsat buldukça Venedi~e gelmi~lerdir. Walther hac yolculu~una ç~ kmadan önce böyle bir elçiyle kar~~la~m~~~ve bu kar~~la~ may~~ hemen
rahatça önceden sahip oldu~u basma kal~ p önyarg~ larla birle~tirmi~tir:
"Hükümdar II. Beyaz~ t, hiristiyanlara kar~~~yapaca~~~sava~larda
kendisine bilgi versin diye Venedik'e bir subay göndermi~. Bu Allah~ n cezas~,
hiristiyanl~k dü~man~~herife Venedikliler haddinden fazla sayg~~gösterdiler.

Bu adi köpe~i, kutsal törenlerimizi horgören, alay eden, böyle bir
hiristiyanl~k dü~man~ na hemde 6 Hazirandaki dini bayramda törenlerin
~~
yap~ld~~~~yerdeki ~eref locas~ nda yer verdiler. Birçok hiristiyan, tören alay
yerde
nas~l
olaca~~~
sayg~l~~
~~~
n~,
geçerken Türk'ün nas~ l yerinden kalkmad
unu gördüler. Bu
alayl~~ ve kutsal ~eylere ald~ rmaz bir halde yerinde oturdu~
durum bütün hiristiyanlar~ n yüre~ine ac~~vermi~ tir.."
Walther'in öfkesi öylesine ~ iddetlidir ki, bin bir zahmetle yazd ~~~~latince
cümlenin ortas~ nda "tipik bir alman küfürü"savurur:
"...ve (türk diplomatlar~ ) hiristiyanlar~~ ahmak yerine
koyuyorlar,bunlar~~ ba~~m~ za Venedikliler bela ettiler..." Ve sonra latince
olarak devam ediyor: "Ayr~ ca, sözüne güvenilir birinden duydu~uma göre
Venedik'liler ve Türk beraberce bir sancak yapm~~lar. Sanca~~ n bir
yüzünde aziz Marküs (Venedik'in koruyucu sembolü) di~er yüzündede
hilal ile y~ ld~z varm~~~- Türklerin bayraklar~ nda bu i~ aretler bulunur-"
1480 y~l~ nda Papa IV. Sixtus bu kötü Venediklilerle bir dostluk
anla~mas~~ yapt~~~~için, hiristiyan aleminin kutsal pederi de bu sözünü
sak~ nmayan rahibin dilinden kurtulamaz:
"Bundan ~u anla~~l~ yor, aziz Markus ve Muhammed, Türk ve Papa,
Venedik'liler ve dinsizler ayn~~ duygulara sahipler ki birbirleriyle dost
olmu~lar" 64.
Bunlar esasen 15. yüzy~ldaki dar kafal~~ politikac~~ a~z~na yara~an sözler,
yine de bereket versin o zaman~ n hac~lar~~aras~ nda bu bir istisna te~kil ediyor.
na
Buna kar~~ l~ k, ola~an durumlarla yüzyüze gelen hac~lar genellikle ~a~k~
~n
ik
kökenli
insanlar
De~i~
~lerdir.
dönüp daha de~i~ik tepkiler göstermi
~~~ n~den
" Walther s: 58. "Türk ve Papa" katibi anla~~ lan Luther'in Reformasyon hat ek
daha eskidir.
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böyle ho~görü ve uyum içinde birarada ya~ad~ klar~ n~~görmek baz~~ hac~lar
için bütün seyahatlerinin en derin iz b~ rakan izlenimi olmu~tur. Daha
Venedik'te bile böylesine kar~~~ k bir toplum görüp ~a~ mak mümkündü:
Orada Türkler, Yahudiler, Yunanl~lar, Polonyal~ lar, Hintliler gibi hertürlü
milletten ve bir sürü kâ.fir birarada ya~~yor." 65
Ragusa ~ ehrinin dünya vatanda~lar~ na bu ho~görü dolu kucak aç~~~~
1486 da Conrad von Grünemberg üzerinde de ayn~~olumlu etkiyi b~ rak~r:
"Orada herçe~ it dili konu~an, herçe~it k~ yafette insan ya~~ yor. Macarlar,
Slavlar, Türkler, Yunanl~lar ve ~~talyanlar" 66
Antalya ~ ehri konumu bak~ m~ ndan örnek ve tabiri caizse sembol
olabilecek bir durum arzeder. 1400 lerde yaz~lm~~~olan bir KölnSeyahatnamesinde Antalya ile ilgili ~ u cümleler yer almaktad~ r:
"Antalya güzel bir ~ ehir. Duvarlarla ve hendeklerle üç k~sma ayr~lm~~,
sanki üç ayr~~~ehirden olu~ uyormu~~gibi. ~ehrin bir bölümünde hiristiyanlar
oturuyor, onlar pazar gününü, di~er bir bölümde oturan yahudiler
cumartesiyi ve üçüncü bölümde oturan Türkler ise cuma gününü tatil
say~yorlar. ~ehirde çok say~ da hiristiyan tüccar var" 67.
1472 y~l~ nda hac yolculu~una ç~ km~~~olan St. Gallen'li tüccar Ulrich
Leman ~am'da, memleketindeyken tasavvur bile edemiyece~i bir gerçekle
kar~~la~m~~~ve orada gördü~ü bu uyum içindeki insani birlik onu adeta
kendinden geçirmi~ tir. Onun izlenimleri bugün bile okuyucular~~ mutlu
k~ lan bir canl~l~ k ta~~r:
Orada (~am'da) dünyan~ n her tarafindan, ve bütün hiristiyan
uluslardan gelmi~~tüccarlar var. Hindistan'dan, Trakya'dan, M~s~ r'dan,
Suriye'den, Türkiye'den gelmi~~olan yahudisi, dinsizi, hiristiyan~, Türkü,
Tatar~~ evet hatta üç tür yahudisi ve sekiz türlü hiristiyan~~ bulmak
mümkün."
Bu c~ v~l c~ v~l insan toplulu~u ve buna rul~~veren o cennet ülke kar~~s~ nda
~~viçre'li tüccar ~ u övgüde bulunur:
Buras~~benim ~ imdiye kadar gördü~üm en soylu, en güzel ve en zengin
ülke 68 . Filistin, Kahire, M~s~ rdan da üstün, k~ sacas~~güne~in batt~~~~yerden
65 Cles van Dusen: Waer achtighe Beschrijvinge. Bas~ ld~~~~
yer: Conrady s: 198. Bu hac~~
tam 12 defa Kudüse gitmi~ tir! (Conrady s: 189 v.d. R 182)
66 Grünemberg s: 138
67 RMO s: 52
68 Eski hac edebiyat~ nda iyice kal~ pla~m~~~
olan, "Kutsal Ülkenin gerçekten bütün ülkeler
içinde en iyisi oldu~u" ~eklindeki görü~ e (Burchardus de Monte Sion 1283) bilinçli bir tezat
olu~maktad~ r. (Peregninatores Medii Aevi Quatuor, yay~nc~ : J. C. M. Laurent. Leipzig 1864, s:
86)
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do~du~u yere kadar gezip gördü~üm hiçbir yerde bir benzerini
görmedim." 69
Sekiz sene memleketinden uzak kalan Leman bu zaman~n büyük
k~sm~ n~~ ~am'da geçirmi~tir. Memleketine döner dönmez, tekrar yolculuk
haz~ rl~~~ na ba~lam~~t~ r. Kudüs diye yola ç~ km~~~olan hac~~ aday~~ sonunda
daha büyük bir "kutsal ülkede" kendi benli~ini bulmu~tur. Ya~ad~~~~"~am
deneyimi" 70 ona ~unu göstermi~tir ki, kutsal ülke heryerde var olmu~tur ve
heryerde var olabilir..
Bu meyanda, icab~nda bu ~ehrin ad~n~ n "~am" de~il "Ankara"
olabilece~ini, Ya~ar ÖNEN birçok Alman meslekda~a ve bu makalenin
yazar~ na da kan~ tlam~~t~ r. Bunun için kendilerine candan te~ekkürler!

69 RM 107. Leman hakk~ nda: R 141, Sommerfeld s: 846. Ludolf ve manckville ve ~am
~ehrini methede methede bitiremezler. 1588 de ~am'a gelmi~~olan Ulm'Iu Samuel Kiechel
yazd~~~ na göre, Muhammed bizzat bu ~ehri ve çevresini "dünyadaki gerçek cennet" diye
adland~ rm~~. (Die Reisen des Samuel Kiechel, yay~ nc~: K. D. Hassler. BLV 86. Stuttgart 1866,
s: 276)
70 Saulus'un nas~ l Paulus oldu~unu analatan Incildeki dokuzuncu Apostelhikayesi.
Luther'de Filistini Kutsal Ülke olarak görmemi~tir: "Bizler için, Isa'n~ n papa taraftarlar~ nca
öldürülüp içine gömüldü~ü incilden ba~ka bir kutsal mezar olabilir mi? ~imdi Müslümanlar~ n
elinde bulunan Kudüs'teki mezar Tanr~ n~ n umrunda bile de~il." Vom Missbrauch der Messe,
1522)
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