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16. YÜZYILDA IKI GENÇ ALMAN'IN
TÜRKLERLE ILGILI IZLENIMLERI
WILFR~ ED BUCH
Çeviren: ZEKI CEMIL ARDA
G~R~~~
16. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ ndan kalma, her ikisi de ayn~~ ölçüde de~erli,
ama kendilerine özgü olarak birbirlerinin tam tersi olan Avrupa'da yaz~lm~~~
Türkiye Seyahatnameleri elimizde bulunmaktad~ r. ~lkin ~~555 / 62 bas~lm~~,
sonra birçok yeni bask~lar~~ ve tercümeleri yap~lm~~ , yüksek yetenekli, iyi
e~itim görmü~, görmü~~geçirmi~~Hollanda'l~~Ogier Ghiselin de Busbecq'in
"Legationes Turcicae epistolae quatuor"u ve alçak gönüllü, k~l~~k~ rk yaran
ve son derece dar kafal~~ Hans Dernschwam'in 2 "Tagebuch einer Reise
nach Konstantinopel und Kleinasien"i
Ya~ar Önen bir konferans~ nda bu iki z~ t ki~iyi isabetli olarak
karekterize etmi~ti 3.
Baz~~ z~ tl~ kiara ra~men onlar~ n birbirleriyle mü~ terek olan yanlar~~ da
bulunmaktayd~ ; bunlar 16. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ ndan ba~ka iki gezginle
kar~~la~t~ r~ lacak olurlarsa daha aç~ k olarak görülecektir: Ulrich Krafft ve
Samuel Kiechel, iki genç ~vab, dünyaya aç~k, ak~llar~~ ve fikirleri sa~l~ kl~, diri
ve uyan~k ki~iler. Ama her ki~i de, ne asilzade diplomat Busbecq ne de
aristokrat tüccar Dernschwam gibi, hümanist bir e~itim görmemi~tir. Bu her
iki ~vabla ilgili olarak esasl~~ bir ilkö~renim yapt~ klar~~ da kan~ tlanam~yor.
Buna ra~men-ya da i~ te böyle oldu~u için?- onlar~ n seyahatnameleri
kendilerine özgü ve ayr~~bir de~er ta~~yor: onlar kendi zamanlar~~için insan~~
~a~~ rtan, önyarg~ya kap~lmadan -ve aç~ kça bu serbestiden kaynaklanansürükleyici bir ya~ant~~ edinme hevesi ve anlatma sevinci içinde bilgi
veriyorlar. "Sokaktaki adam" bile onlar~n kar~~s~ na hemen hemen s~ rf basit
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insanlar olarak ç~ km~yor. Trablus'taki Frans~ z Konsolos Muavininin
bunlardan birisine güvenerek gizli ~ eylerden sözetmesini, Istanbul'daki
Alman Sefirinin ötekine yemek masas~ nda yer ay~ rtmas~n~~ ülkelerine var~ p
onlar~~ yeniden hat~ rlad~ klar~ nda, onlar~~ hâlâ kendi ya~ant~lar~ mn ve
örr~ürlerinin ve yapt~ klar~~ seyahatlar~ n mutlu zirveleri olarak içlerinde
duyuyorlar. Böylece bize de canl~ , zaman zaman sürükleyici ve bunlar~ n
yan~s~ ra özellikle günlük hayattan ve halk~ n ya~am~ ndan kültürbilim
bak~m~ ndan son derece yararl~~sahneler sergiliyorlar.
Bu ~ark seyahatnamelerini daha eski di~er birçok eserden ho~~bir ~ekilde
ay~ ran yani önyarg~dan uzak serbesti - örne~in Busbecq'te oldu~u gibiyüksek ö~renim sonucu elde edilmi~~bir humanistlikten de~il, aksine sa~l~ kl~~
bir sa~duyudan, "saf bir ahlak anlay~~~ ndan", iyi bir terbiye görmü~~insan~n
çocuksu hevesinden do~maktad~ r. Ideolojik kat~l~ klar ve kendini be~enme,
dini akidelerden sapanlar~~ takip ve tazyik etme, ve Haçl~~Seferi Histerisi
gerçekten do~al olu~umlar de~ildi (ve ~ u anda da öyledir) aksine "kültür
ürünleri", ö~retim sonuçlar~~ ve hatta do~rudan do~ruya okul sonuçlarlyd~.
(Bizim bu iki ~vab'~m~zda, yüksek ö~renimlerinin olmay~~~ n~ n yan~s~ra eski
ça~lardaki (acaba sadece eski ça~lardaki m~?) Hristiyan e~itiminden geçmi~~
pek çok Avrupal~ lar~ n dünyan~n geri kalan k~sm~ na yönelik misyonerce ve
yarg~c~ ms~~kibirleri de bulunmamaktad~ r.
Bu her ikisinin temelini okul de~il, hayat~n kendisi olu~ turuyor. Krafft
için istekleri bitmek bilmeyen bir meslek olan ve gerçekten kar~~l~ kl~~ uyu~ma,
akl~n~~ kullanma ve bar~~ç~~ de~i~-toku~a yönelik ihracat ç~ rakl~~~~k~smet
olmu~~4. Kiechel için ise tam aksine her türlü meslek cenderesinden uzak bir
serbesti, dünya gezgini rolü yani tüccarda oldu~u gibi insan~ n kendi
çevresine yönelik uymas~~ gereken, misafirperverlik ve uygun rüzgâr için
te~ ekkür etmesini bilen bir rol.
Ayr~ ca: her iki gezgin, ~vablar~ n ölçülerine göre henüz çocukluk
ça~~nda, yani otuz ya~~s~n~ r~~ alt~ nda kalan delikanl~d~ r. Bu da onlara
giri~imlerindeki etken oluyor, macera hevesine kendilerini kapt~r~yor ve
s~rtlar~ n~~ yere getirtmiyor, en berbat durumlarda bile gülebiliyorlar,
her~eyden önce kendi hallerinde. Seyahatnamelerini kaleme ald~klar~nda her
ikisi do~al olarak oldukça ya~lanm~~lard~-Krafft aradan 40 y~ l geçtikten
sonra yazma~a ba~lam~~! Ama her ikisini de kaleme alan Ben (Ich)
ya~ant~ lar edinmekte olan Ben'in gençli~ini ~a~~ rt~c~~ ölçüde korumakta veya
yeniden yaratmaktad~ r. Buna ra~men de kendilerini aramakta ve aradan
geçen süre içinde daha ya~ l~~ hatta iyiden iyiye ya~l~~olmalar~~ve böylece baz~~
~eyleri daha ba~ ka görmeleri ve o anda gençlik y~llar~ndayken yapt~ klar~n~~
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daha ba~ka yapmalar~~ gerekti~ini dile getirmek ve gerçekleri gizlememeye
çal~~maktad~ rlar. Gene de her iki perspektifi kar~~t~ rm~yorlar, onlar~~
titizlikle ayr~~ ayr~~ koruyorlar: anlat~lan içinde onlar gene eski günlerdeki
delikanl~lard~ r, araya soku~ turulmu~~ara aç~ klamalar~nda ise onlar yazmakta olduklar~~ zaman içindeki durumlar~n~~ bildirmekteler-ve s~k s~ k bu zaman
içinde eskiden "yapm~~~olduklar~" hakk~ nda özele~tiri yapmaktad~ rlar.
Tabii bunu vicdan azab~~ duyduklar~, pi~man olduklar~, kendilerini suçlu
hissettikleri için de~il, asl~ nda çocu~uyla gurur duyan bir baban~ n, o~lunun
yapt~~~~yaramazl~ klar~~ b~y~k alt~ ndan gülümseyerek ba~~ n~~ sallamas~~anlam~na yap~yorlar. Böylece onlar~ n seyahatnameleri gençlik ile ya~l~l~ k, mesafe
b~ rakma ile do~rudan, do~ruya, ya~ant~~ ile gözlem aras~ ndaki canl~~gerilimle
yüklüdür.
Onlardaki, ~ark seyahatnamelerini daha eski birçok di~er eserden
kolayca ay~rdettiren cesur ön yarg~~serbestisi,-örne~in Busbecq'te oldu~u
gibi,- e~itimle kazan~lan bir hümanistlikten ileri gelmeyip, bilakis sa~duyudan, basit ahlak töresinden ve sade bir insan~n çocuksu hevesinden
kaynaklanmaktad~ r.
Bu bak~mdan, onlar~n seyahatnameleri gençlikle ya~l~l~k, zamanla
mekan, olaylarla gözlemler aras~nda ya~an~lan heyecanlarla doludur.
Onlar~ n seyahatnamelerinde Türklerle ilgili zengin izlemler bulunmaktad~ r, bunlar~ n bir kaç~na de~inilecektir. Oysa iki gezgin için Türkiye
esas gezi hedefi de~ildir. Krafft s~ rf patronu Augsburg'Iu bir tüccar~n emriyle
K~br~ s'ta ve Trablus'ta ticari maksatla bulunmak istiyordu, Kiechel için ise
Orta Do~u sadece daha önce kuzey ve do~u Avrupaya yapm~~~oldu~u keyfi
gezilerinin sonunda yapt~~~~bir kaçamakt~.
Bu yüzden her iki seyahatnameye Carl Göllner'in 16. yüzy~lda
Avrupadaki Türklerle ilgili Yaz~lar 5 ad~ndaki derlemesinde hiç de~inilmemi~tir. Buna kar~~l~ k Reinhold Röhricht 6, herikisi de hac~dan tamamen
ba~ka ve seyahatleri de kutsal topraklara yap~lan hac yolculu~undan
tamamen ayr~~ amaçl~~olmas~na ra~men, onlar~~ Palestine giden alman
hac~lar~~ aras~nda saymaktad~ r. Bunun da ötesinde herikisi ana ve babalar~~
dolay~s~ yla Luther mezhebine mensup olduklar~ ndan katoliklerin hac
seferlerine kar~~yd~lar.
Ancak onlar, yani Krafft ve Kiechel, türk imaj~ na, kendi zamanlar~ndaki birçok di~er türklerle ilgili yaz~lar~ nkinden daha önemli olan katk~lar~~
bak~m~ ndan bugüne kadar önemsenmemi~ lerdir 7.
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~~ te özellikle Türklerle ilgili olanlar, bu her iki gezgi nin esas gayesi de~il
yan u~ra~lar~~ oldu~u için, onlar~n ya~ant~lar~~ ve bu ya~ant~lar~n sergileni~i
çok daha tarafs~z ve "dinsiz ezdi dü~man~" görme~e önceden "bilgi sahibi"
olarak giden ve yazarken de Türkiye hakk~ ndaki tasvirlerinin tamamen
olumlu olmamas~na ve onlar~~ "dinden dönmeler" diyecek kadar zan alt~ nda
tutabilmeye özen gösteren bir çok Türkiye-Seyyahlar~ n~n yaz~lar~ndan çok
daha objektiftir 8.
Ayr~ca Türklerle ilgili olan ~eyler onlar~n kar~~s~ na Türkiye'de
ç~ kmamaktad~ r. Her ikisi de Anadolu'yu bilmiyor. Krafft Türklerle sadece
K~ br~s'ta ve Trablus'ta kar~~la~~ yor, Kiechel ise gerçi Filistin'i, M~s~ r'~~ ve
sonunda Istanbul'u ziyaret ediyor ama bu o zamanlarda bir Türk ~ehrinden
çok dünya ~ehriydi.-S~ k s~ k her ikisi de "Türkleri, Araplar~~ ve Zencileri"
ayn~~ potaya koyuyorlar veya Türkleri ve Müslümanlar~~ ayn~~ düzeyde
tutuyorlar ("birisini Türk yapmak" veya k~saca onu "türkle~tirmek"
burada müslüman yapmak anlam~ nad~ r).
Ama tekrar tekrar "Türklere özgü olan" katk~s~z, aç~k-seçik ~im~ek gibi
çak~ yor-ve Anadolu'nun d~~~ ndaki bu Türklere özgü hayat~ n en büyük
ölçüde "hakiki Türklere özgü" oldu~u di~er benzeri çevredikelerle
kar~~la~t~r~ld~~~ nda aç~ kça göze çarp~ yor ve bu orijinallik daha aç~ k, daha
bilinçli, bazan da daha titizlikle kendisini ortaya koyuyor.
Hemen hemen bütün sahnelerde özellikle iki fazilet eski Türklere özgü
karakter olarak parl~ yor: disiplin ve ho~görü.
Bizim ~vabenli heriki seyyah~ n içerik bak~m~ ndan o kadar çok ortak
özellikleri olmas~na ra~men, birbirleri aras~ nda gösteri~ te elbette kesin
ayncal~klar vard~ . Dünya gezgini Kiechel burnunu her~eye sokmakta ve
casus gibi kolayca ku~kular~~ üzerinde toplamakta, maceral~~ gezip dola~makta ama bütünüyle ön Asya'da engelle kar~~la~mamakta, ba~~n~~
koltu~una alarak piramitlere t~ rmanmakta, deniz yolculu~u s~ras~nda
korkuya kap~lan ve h~ rçufla~an müslümanlar tarafindan denize at~lma~a
ramak kalmakta, ba~döndürücü oldu~u kadar tehlikelerle de dolu Istanbul'da ko~u~turmakta ve bunlara ra~men "dakikas~~dakikas~na" ülkesine dönü~~
yolculu~una ba~lamaktad~r.
Patronunun emirlerini içtenlikle yerine getiren sap~na kadar dürüst
tüccar ç~ ra~~~ise en ufak bir özel kaçamak yapmamaya özen göstermekte, bir
y~la yak~ n bir süre Trablus'ta bulunduktan sonra tamamen suçsuz ve
hiçbir~eyden habersiz olarak hapise at~ lmakta ve oradan ancak üç y~ l sonra
hürriyetine kavu~maktad~ r.-Augsburg'taki patronu ise beklenmedik bir
anda tamamen iflas etmi~ tir ve Trablus'taki zengin ve nüfuzlu alacakl~lar~~
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Kraffe~~ ve di~er iki firma yetkilisini "rehine" olarak tutmu~lard~ r. Böylece
Krafft her ~eyi "içeriden" görüyor, çok de~il ama az olan~~ da pek çok kez ve
ayr~ nt~lar~ yla görüyor: görmeyi ö~reniyor. Say~s~z en küçük ayr~ nt~ n~ n
aradan 40 y~l geçmesine ra~men onun gözleri önünde bütün canl~l~k.' ile
kalm~~~olmas~~ ~a~~ rt~c~d~ r. Ayr~ca hapishane hücresinin iç mekân~ ndaki
s~ n~ rlama do~al olarak onun ruhundaki iç mekânda da izler b~ rak~ yor. Çok
az ya~am~~~oldu~u ~eyler hakk~ nda uzun uzun kafa yormak ve onlar~~ iyiden
iyiye i~leyebilmek için çok zaman~~ oluyor. Ne mutlu ki öylesine sa~l~ kl~,
dengeli ve ne~ eli ruh haline sahipti ve böylece kendisini toparlamay~~
ö~rendi!-bo~~kuruntulara kendisini kapt~ r~ p melankolinin zehrini içmedi.
Hapise birlikte at~lan Alman arkada~~~bir kaç ay sonra öldü. Buna kar~~l~ k
Ulrich Krafft-ad~~ üstünde * -hemen teselli veren ve yard~m elini uzatan
dostlar edinir, bir u~ra~~ö~renir ve bu "ev u~ra~~" ile ekme~ini kazan~ r,
sonunda bütün ~ehir onun kaderine ortak olur ve yukar~da saray
zindan~ ndaki bilmedikleri bu Alman'a hürriyet verilmesi ve mutlu olarak
ülkesine dönme dile~inde bulunurlar.
Uzun yollar katetmi~~ve öylesine çok ~eyler görmü~~olan dünya gezgini
Kiechel ise gözlem yapman~ n keskinli~i ve kafa yorman~ n etkinli~i
bak~ mlar~ ndan Kraffe~ n çok çok gerisinde kal~ r. Onun gözlemleri o kadar
net de~ildir, ya~ant~lar~~ daha yüzeyde kalmaktad~ r, her ~eyi t~ nmadan kabul
eder-bir bak~ma bu onun yolculu~unun özelli~ine ba~l~~ kalm~~ t~ r ve öte
yandan bu yolculu~u mümkün k~ lan ba~l~ ca nedendir: uçmak isteyenin hafif
olmas~~gerekir. ~~ te bu hafiflik ona sadece "uçmay~" sa~lam~~ , okuyucuya da
bu gün bile ho~a gidecek bir ~eyler bildirmektedir: rönesans~~ and~ ran
kay~ ts~zl~ k ve özgüven, dans edercesine hafiflik ve zarafet içinde bu genç
Svab bizim gezegenimizdeki önemli bir bölümü ziyaret etmi~tir. Oysa
Kutsal yeri cennet ve her dinsizi ~eytan olarak gören, ya~amay~~ ellerinde s~ k~~
s~ k~ ya tuttuklar~~ ideolojik kal~ plara uydurmaya çal~~mak zorunda kalan pek
çok hac~ mn davran~~lar~~ bunun kar~~s~ nda ne kadar s~ k~c~~ ve sinirlendiricidir. Asl~nda ve özellikle kendilerine ait olanla ortaya ç~kan göz zevki ve
dünyada ya~aman~ n sevinciyle sürekli olarak kavga halinde olan-d~~~ülkeler,
gurbet ne kadar güzel olursa, onlar~ n vicdanlar~~ da o derece kötü
olmaktad~ r. Oysa bizim göçmen ku~umuz Kiechel hiç pi~manl~ k duymadan
gezisinin tad~ n~~ ç~kar~yor. Ku~~gibi süzülüyor.
ULRICH KRAFFT 9
1550 y~l~ nda Ulm'da tan~ nm~~, fakat mal mülk sahibi olmayan, ilk
y~ llarda Luther'in saf~ na kat~lm~~~kibar bir ailenin o~lu olarak dünyaya
* Krafft = Kuvvet, güç
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gelmi~, sadece "almanca yazma, okuma ve hesap yapma" e~itimi görmü~,
yani yüksek Ikin okuluna gitmemi~, ama bunun yerine 12 ya~~na gelince
esasl~~bir ticaret ö~renimine ba~lam~~, bunu Fransa'da Lyon'da dindar
protestan bir Bey'in yan~nda sürdürmü~, orada çok iyi frans~zca ö~renmi~,
bu da sonradan onun çok i~ine yaram~~t~r.
Yedi gemiyle canl~~ bir do~u ticareti (Marsilya-Trablus-~stanbul
aras~nda) yapan Augsburg'Iu tüccar Melchior Manlich'in hizmetine
girerek, 1573 y~l~~Eylül ay~nda Marsilya üzerinden bilim adam~, hekim ve
botanikçi Leonhard Rauchwolff" ile birlikte önce K~ br~s'a seyahat eder.
Orada Ludwig Lutz da Manlich'in yan~nda görev al~r ve onlarla arkada~~
olur.
Hep birlikte 25.9.1573 günü Trablus'a gelirler. Orada ve Halep'te
Krafft ve Lutz patronlar~~için çal~~~rken, patronlar~~beklenmedik bir ~ekilde
iflas eder; bunun üzerine her ikisi oradaki alacakl~lann giri~imleriyle 24
A~ustos 1574 günü Türk makamlannca canl~~rehineler olarak tutuklan~rlar.
Lutz 1575 y~l~~ ba~lar~nda ölür. Dostlar~n~n özellikle Trablus'taki Frans~z
Konsolos Muavininin ve Dr. Rauchwolfrun para gücüyle veya hileye
ba~vurarak onu kurtarma giri~imleri bo~a ç~kar, ancak sonunda 24 A~ustos
~~577 de çok büyük bir mebla~~kar~~l~~~~serbest b~rak~l~r. Derhal Marsilya'ya
döner ve oradan da hemen Ulm'e geçer.
Daha sonra Ulm'dan pek uzakta olmayan Geislingen'de belediye
ba~kan~~seçilir. Ya~lan~nca Türkiye seyahatini üç o~lu için yazmaya karar
verir: "Sizin hat~r~n~za ve ba~ka hiç kimse için". Çok geni~~kapsaml~~eser 24
A~ustos 1616 da bitirilir, "66,5 y~ll~k kaybolan bir zaman~n ürünü".
1621 y~l~nda ölür.
1861 de K.D. Hassler "Hans Ulrich Krafft'~n Seyahatlar~~ve Esareti"ni
Stuttgart'taki Bibliothek des Literarischen Vereins (BLV 61) de yay~mlar.
Marianne Beyer-Fröhlich "Deutsche Selbstzeugnisse", Bd. 5 (Deutsche
Literatur in Entwicklungsreihen) Leipzig 1932. S 220-251, adl~~eserinde bu
bask~dan birkaç bölüm alm~~t~r. Bu çeviri yukardaki orijinalinden yap~lm~~t~r.
Adolf Cohn'un yeni almancaya çevirerek seçmeler halinde yay~nlad~~~~
(Ein deutscher Kaufmann des 16. Jahrhunderts, Hans Ulrich Kraffts
Denkwürdigkeiten, Göttingen 1862) adl~~eseriyle Klaus Schubring'in (H.U.
Krafft, cin schwM~ischer Kaufmann in türkischer Gefangenschaft.
Schwbische LebensMufe 4, Heidenheim 1970) adl~~eserlerinden kar~~la~t~rma yap~lmak suretiyle yararlan~lm~~t~r.
16. yüzy~lda koyu bir ~vab lehçesiyle kaleme al~nan bu metin, önce bu
günkü almancaya (Wilffied Buch), sonra da türkçeye (Zeki Cemil Arda)
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taraf~ ndan çevrilmi~~ve orijinalindeki üslaba mümkün oldu~u kadar sad~k
kalmaya çah~d~n~~~t~r. Ço~u son derece uzun ve s~k s~k dilbilgisi yanl~~hldanyla
dolu cümle yap~s~~hiç ku~kusuz elden geldi~i kadar çözümlenebilmi~~ve
düzeltilmi~tir. Buna kar~~l~ k türkçe çevirisinde de eski günlere özgü çekicilik
"dedelerimizin türkçesi" ile verilme~e çal~~~lm~~t~r.
Orijinal metindeki göze batan yabanc~~ kelimeler (Krafft' ta bunlar
özellikle frans~zca kaynaktand~r) türkçe çeviride aynen b~rak~lm~~t~r. Çünkü
bunlar~n büyük bir k~sm~~Arap ve Türk çevrelerince de aynen kullan~lm~~~ve
Türk dilinde k~smen bugün de ya~amaktad~r.
Krafft taraf~ndan kullan~lan (ço~u yanl~~~ve tutmayan) Türkçe
kelimeler de onun yazd~~~~gibi al~nm~~~ve bu durum gösterilme~e
çal~~~lm~~t~ r. Bunlar~~e~ik harflerle yazd~k. Sayfa numaralanmas~~Hassler'in
yukar~daki bask~s~na göre yap~lm~~t~r. Gerekli ilaveler ve k~sa aç~klamalar
metinde parantez içinde verilmi~tir. Bir kaç uzun aç~klama dipnotu olarak
geçmektedir.
K~ lms'ta Türklerle ilgili ilk izlenimler
Marsilya'dan Trablus'a seyahat s~ras~ndda 23 ya~~ndaki tüccar ç~ ra~~~
Krafft Eylül 1573 de K~br~s'a gelir. K~br~s k~sa bir süre önce (1571)
Venedik'lilerden al~n~p Türklerin hakimiyetine geçmi~tir.
Gemi s~~~su yüzünden k~y~mn kar~~s~nda demir atar "bizim en küçük
fregat~m~ z gemiden denize indirildi ve onun içinde ben, yüzba~~~(kaptan~n
veya gemi patronunun süvarisi), doktor Leonharrt RauchwolffBey, ayr~ca 4
marinari (denizci) karaya ç~kar~ld~k. Suline'de k~y~ya ula~t~~~m~zda, bizi
orada oturmakta olan, frans~zca, türkçe ve tabii yunanca dillerini iyi bilen
bir h~ristiyan kar~~lad~; kendisini iyi tan~d~~~~yüzba~~m~z~~ muhabbetle
selamlad~. Hemen bunun arkas~ndan kendilerine özgü silahlanm~~~üç atl~~
Türk bir yaya (seyis) ile birlikte yan~m~zda belirdiler, onlar (da) bizi ayn~~
~ekilde içtenlikle selamlad~lar ve ho~geldiniz dediler. Bizim hemen kendi
yüzba~~lar~m selamlamam~z~~ ve bunun için onun karargah~na gitmemiz
gerekti~ini beyan ettiler-onlar~n kesin itaaderine uyarak bunu rededemezdik.
Oraya hemen hemen bir saat yüriiinemiz gerekiyordu. Sonra bir tepeye
geldik, buradan deniz ve aç~klar~~görülebiliyordu; ve bir çok küçük ordu
çad~r~~aras~ndan geçerek- 30 kadar vard~- en yüksek, oldukça büyük ve güzel
dekore edilmi~~yüzba~~n~n çad~r~na yakla~t~k ve bu komutan~~yere serilmi~~
güzel ve Türk mal~~bir hal~n~n üzerine oturmu~~bir halde gördük, arkas~nda
ve yanlar~nda üç güzel, yuvarlak, içi doldurulmu~, alt~n, gümü~~s~rma ve çok
renkli ipekle süslü yast~klar vard~, bunlara o uzan~yor veya yaslan~yordu.
Uzun boylu bir kimse de~ildi, aksine ~i~man ve ya~l~yd~, güzel k~rm~z~~ceket
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veya leylak rengi bir kuma~ tan kaban giymi~ ti, (ba~~ nda) büyük beyaz bir
sar~ k vard~. Elinde e~ri bir demir vard~, bunun d~~~taraf~~ alt~ nla güzel bir
~ekilde kaplanm~~ t~, iç tarafi ise siyah, pürüzlü, rendeye benzeyen, sedef
kakmallyd~, yakla~~ k bir ar~~ n (60 cm kadar) uzunluktayd~.-buna ra~men bu
demir sadece bir parmak enindeydi. Bununla Beyzadeler yaz~ n elbiselerinin
aras~ndan tenlerini ka~~rlar, vücutlanndaki ve bilhassa s~rtlanndaki pire
~s~nklann~~bununla önlemeye çal~~~rlar& Onun sa~~tarafinda yakla~~k bir ad~ m
uzakl~ kta iki T ürk Beyi daha oturuyordu, birisi kahverengi devetüyü kuma~,
di~eri k~ rm~z~, düz atlastan elbiseler içindeydi. Yüzba~~mn arkas~nda ve
filinta, k~l~ç,ve küçük kalkanla donanm~~~muhaf~zlar~n önünde, sol tarafta iri
k~y~ m, ciddi yüzlü bir erkek ayakta duruyordu, sa~~elinde demirden bir
topuz vard~, topuzun üstü düz de~il sivri çiviliydi. S~ rt~ nda k~ rm~z~~ bir palto
ve ba~~ nda k~ rm~z~~ garip bir örtü vard~, örtüye büyük bezler tutturulmu~tu.
Onun tiranlara özgü görünü~ünü paltosunun üzerine giydi~i güzel, büyük
ve dizlere kadar inen bir posteki tamaml~ yordu. Böyle arkada~lara Türkler
taraf~ ndan dölli (deli) deniliyor, onlar komutanlar~ n gerçekten gözlerini
budaktan esirgemeyen fedaileridir.
Az sonra iki Türk daha geldi, onlar sa~~ellerini gö~üsleri üzerine
koydular ve komutamn kar~~s~nda ba~lar~ n~~önlerine e~diler, ayakkab~lar~ n~~
ellerini sürmeden çabucak ç~ kard~lar, hal~~üzerinde ilerliyerek sözü edilen iki
bey'in aras~ na oturdular.
Komutan~ n kar~~s~ nda k~sa bir süre bekledikten sonra o, üçümüze yani
Dr. Rauchwollfa, bana ve bizim yüzba~~ya bizim de oturabilmemiz için
iskemle getirmelerini emretti. Ama yüzba~~ , yani Türklerin âdetlerini
k~ smen bilen patronumuz ayakkab~ lar~ n~~ ç~kartmay~~ da biliyordu ve
komutan~ n kar~~s~na bir hal~n~ n kö~esine oturdu.
Ama Dr. Rauchwolff ve ben içeriye getirilen koltu~a, hal~ n~ n önüne
ayakkab~lar~m~z~~ ç~ karmadan oturduk. Sonra komutan yukar~ da belirtilen
iki tercümandan, italyanca bileni arac~l~~~ yla bizden bilgi edindi ve nereden
geldi~imiz ve ne kadar zamandan beri Marsilya'dan itibaren yolda
oldu~umuzu, yolda nelerle kar~~la~t~~~m~z!, gemimizde ne gibi e~yalar~ n
bulundu~unu ve bunlar~~ K~ br~s'ta satmak niyetinde olup olmad~~~ m~z~~
sordurdu.
Bunlara patronumuz gerekli cevaplar~~ verdi, komutan bunlardan
memnun kald~ . Daha sonra yeni haberlerle ilgili sorular yöneltmeye ba~lad~:
Ispanyol armadas~~1 2 ~u anda denizde neredeydi, gücü nas~ld~~ ve Ispanya
K~ ral= (II. Philipp) di~er hükümdarlarla birlik olup olmad~~~ ; Fransa
Kral~ n~ n dü~manlanyla bar~~~ p bar~~ mad~~~n~~ve Ro~ella ~ehrinin savunma
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gücü ne derecedeydi; oras~ n~~ Fransa K~ ral~n~n zor kullanarak al~ p
almad~~~ n~~veya ~ehrin kendili~inden teslim olup olmad~~~ n~-ve daha bir çok
~eyler 13.
Bu yakla~~k yar~m saat sürdü.
Akl~ m~za birbirimizle konu~ma ve cevap verme ~eklinde ba~ka hiç
bir~ey gelmedi~inde, komutan bizi sonunda çok dostca u~urlad~. Üçümüz
yeniden ba~lar~m~za bir ~eyler giymi~~bir halde aya~a kalkt~ k, onlarda âdet
oldu~u üzere ba~~m~z~~ öne e~ip, sa~~elimizi göksümüzün üstüne koyduk ve
bir kaç ad~ m geri geri gittik. Sonra dönüp yolumuza koyulduk.
Komutanla birlikte konu~urken, önümüzdeki bir çad~ rda ibadet eden
üç Türk gördük: yere kapan~yor ve yeri bir kaç kez öpüyorlard~, sonunda
elleriyle aln~ndan ba~lay~ p sakallann~n ucuna kadar yüzlerini s~vazl~yorlard~.
Daha sonra hep birlikte, yere oturarak ak~am yeme~i yediler."
Türk Yönetimi Alt~nda K~br~s'~ n Yeniden Kurulmas~~
Krafft Magosa'da vaktiyle zengin olan bir Venedik'li ile tan~~~r, ad~~
Bernardino Martinengo, onun lüks evini ve mal~n~~ mülkünü Türkler
ellerinden alm~~lard~r ve o, bu Alman'a adan~n yeni sahiplerinin güvenlik ve
yeniden imar ile ilgilenmekte olduklar~n~~itiraf etmek zorunda kalm~~t~r:
"K~br~s'ta (1573 y~l~nda) 40 000 h~ristiyan~n ya~ad~~~~söylenmesine
ra~men, adan~ n sadece 7000 ki~i bile olmayan -hiç ku~kusuz tepeden t~ rna~a
silahl~- Türkler taraf~ndan i~gal edilmi~~oldu~u söylenir. Nedeni, h~ ristiyanlar~n tamamen silahs~z olmalar~~gerekti~i ve bunun çok s~ k~~kontrol edildi~i,
bundan dolay~~ (Türklerin) tehlikeden ve herhangi bir isyandan korkular~~
yoktur. O zamanlar her ~ey rahat ve süldin içindeydi. Martinengo bana
a~a~~dakileri de anlatt~:
Babas~~ Mehmed'den sonra yönetimi ele alan Türk Imparatoru Selim
adan~ n ve K~ br~s k~ rall~~~ n~ n tamamen kendi eline geçti~ini ö~rendikten
sonra, kendisinin bütün ilerigelenlerine, komutanlar~na ve memurlarma
adada oturmukta olan h~ ristiyanlar~n orada kalmalar~na, memleketin
yeniden yararl~~bir ~ekilde imar edilmesi ve ürün vermesi için onlar~ n kanuna
ayk~r~~olarak en ufak bir ~ekilde bile taciz edilmemelirini yoksa kendilerinin
a~~r cezalara ve hatta ölüm cezas~ na çarpt~ r~laca~~n~~ ~srarla emretmi~; ve
(Selim) onlara (K~br~s'l~~h~ ristiyanlara) Yunanistan'daki di~er h~ristiyanlara göre özel imtiyazlar ve serbestiler (vergi maufiyetleri) tan~ m~~, bu durum
daha önceleri Osmanl~~ ~mparatorlu~unda hiç olmam~~.
Fakat bütün bunlar yabanc~~ ülkelerdeki h~ristiyanlar~~ ve Türkleri
orada da yerle~tirmek ve böylece bu adan~n da doldurulmas~ n~~temin etmek
Belleten C. XLVI, 48
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için cazip hale getirme gayesini ta~~yordu. Ama benim zaman~mda henüz
pek az ki~i oraya gitmek için haz~ r bulunmaktayd~. Bunda en çok suçlu olan,
tiranca davran~~lar~yla büyük öfke uyand~ ran ilk pa~ayd~. Pa~a, i~kence
yapt~ rarak sava~~s~ ras~nda saklanm~~~olan gümü~~tak~ mlar~ n, ufak tefek
~eylerin veya alt~ n ve sair mallar~ n gömülüp sakland~~~~yerleri söylettiriyordu. Ne kadar çok ~ey bulunursa yap~lan bask~~ da o kadar art~yordu."
imparalorun Elçisi. K~br~s'taki Ilk Pa~an~n 14 Akibeti
Bu k~ssan~n sonlar~ na do~ru ad~ n~~aç~ klad~~~~çok önemli bir kaynaktan
Krafft bu pa~a hakk~ nda daha ayr~nt~l~~ bilgi ediniyor:
"Haraca kesmelerle ve zorla gaspetmekle- özellikle birisi pa~an~ n
ho~una gidecek de~erli bir ~eye sahipse -ve de daha ba~ka eziyetlerle i~i
öylesine kötü bir düzeye vard~ rm~~ t~~ ki K~ br~s'tan Bab-~~ Ali'ye ve Türk
Inwaratoruna ~ikayet gönderildi; ve bu pa~a daha bir y~ldan az bir süredir
orada idareci olarak bulundu~u için Sultan ona sadece uyar~da bulundu.
Ama o buna pek ald~r~~~etmedi; çünkü Imparatorun uzak topraklarda
bir pa~aya iki y~ldan fazla, hatta üç y~l yönetimde bulundurdu~unu bildi~i
için, o, sadece f~ rsat ele geçmi~ken kendisini nas~l zenginle~tirebilece~ini ve
varl~k elde edebilece~ini sonra bu memuriyetten ayr~l~nca kendisine daha
büyük bir görev "ihsan edilebilmesini" temin etmekle ilgileniyordu. Fakat
bu onun için kötü oldu.
Çünkü ikinci kez Bab-~~ Ali'ye Türk Imparatoruna ~ikayet gelince,
Imparator bir çavu~u görevlendirdi -bunlar kibar sava~ç~lard~ r, onlardan
pa~a, bey ve di~er komutanlar yap~l~ r- ona bir parmak boyundan biraz
uzunca ve hemen hemen bir parmak kal~ nl~~~ nda rule edilmi~~ve pa~aya
hitaben yaz~lm~~~bir mektubu verdikten sonra onu bir Duliban veya
Türklere özgü (Elçilere ait) elbise kolunun yerine (Bausch) koydurdu ve
elçiyi tek ba~~na Istanbul'dan yola ç~ kard~.
Çavu~un yolculu~u an~nda Pa~a, Bey ve di~er hükümet erkan~~gibi
özellikle çok güzide ileri gelenler gözlerini büyük bir korkuyla ona
çeviriyorlard~, çünkü her biri bu a~~ r emrin kendisi için geçerli
olabilece~inden korkuyordu. Bundan dolay~~ çavu~a, nereye gelirse, orada
çok sayg~~gösteriliyordu, hiç bir ~eye para vermesi gerekmiyordu, aksine her
yerde bele~ ten geçiniyordu ve onun seyahatini sürdürmesi için gereken ~eyler
kendisine sadece iyi niyetle de~il, daha o istemeden gönül r~zas~yla
veriliyordu-dinlenmi~~bir at, refakatç~lar, yolluk yiyecek içecek vs. hiç bir ~ey
eksik de~ildi; sedece ondan uzak kalmak -(yani emirden) -istendi~inden
herkes endi~e içinde onun her iste~ini yerine getiriyordu.
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Bunu bir tarafa b~ rakal~m, ondan mevki itibariyle ne yüksek olan ne de
alçak olan birisi çavu~a neden elbiselerini ç~kard~~~n~~soramazd~~-(e~er gene
de soracak olursa)- öyle bir cevap al~rd~~ki soran~ n dizlerinin ba~~~çözülürdü.
Fakat bana inand~nc~~bir ~ekilde verilen rapora göre, Bâb-~~ Ali'nin böyle
bir elçisi yolculu~u s~ras~nda kendisi ve at~~için yolculu~unun tamamlamas~~
için gerekli olan ~eyden ba~ka bir ~ey istemez. Çünkü o emri yerine
getirdikten sonra, geri dönmezden az önce, onun yolculu~u s~ras~nda
davran~~~ n~n nas~l oldu~u sorulup ö~renilirdi.
Böyle bir ulak en yüksek komutandan, pa~adan veya beyden daha
yüksek tutulmas~ na ra~men, o, verilen görevi, yetkisini en ufak ~ekilde dahi
kötüye kullanmaks~z~ n, öylesine tizlikle ve alçak gönüllülükle yaparm~~~ki
insan~~ hayretler içinde b~rak~rm~~. Yüksek veya alçak mevkide bir kimse
inat, kibir veya direni~~içinde onun seyahatine engel olmak isteyecek olursa,
yeterince hakl~~ neden varsa onun k~l~c~n~~kendi yeniçerilik gelene~ine
kullanmaya tam yetkisi varm~~~ve hiç kimse kendisini savunmak için dahi
olsa ona kar~~~gelemezmi~.
Yukar~da sözü edilen çavu~~Istanbul'dan Anadolu, "Graetia" 15 ve di~er
s~n~r kom~usu ülkelerden geçip Suriye'ye do~ru uzun bir yolu at s~rt~nda
katetmek zorunda olmas~na ra~men, belirtilen nedenlerden ve motiflerden
dolay~~ kolayca ilerler ve bir buçuk günlük yolculuktan sonra Suriye'deki
Trablus yak~nlar~na ula~~ r, benim bu ~ehirdeki kibar mükellefimin anlatt~~~na göre, çavu~un yolunun Trablus yönüne gitti~ini ö~renince Trablus Bey'i
bundan çok korkmu~~ve gözya~lar~~ dökmü~. Çünkü bu beyin bir erkek
karde~i varm~~, o da bir beymi~~ve Trablus' tan üçbuçuk günlük uzaktaki
Amand'da (Hamah) yöneticiymi~, fakat bir kaç y~l önce i~ledi~i suçlardan dolay~~
yak~larak öldürülme cezas~na çarpt~r~lm~~. I~te Trablus Bey'i karde~inin
cezas~n~n kendisine de verilece~ini sanm~~. Çavu~~daha gelmeden bütün
saray i~lerini düzene sokmu~~ve bey yan~nda di~er ileri gelen ki~ilerle
makam~nda otururken, ad~~geçen çavu~~kendisini dostça selamlay~p, ondan
bir gemi yapt~rmas~n~, denize aç~lmas~~gerekti~ini söyleyince, Bey sadece son
derece sevinmekle kalmay~p Carmussali 16 dedikleri Türklere özgü gemilerden
birini sekiz saat içerisinde yapt~r~p barut ve kur~un, yiyecek içecek ve
gemiyle seyahat için gereken her~eyle donatt~ rm~~, asl~ nda bu i~~için bir kaç
gün gerekir.
Bunun üzerine çavu~~veda edip gemiye binmi~~ve ne Bey ne ba~kas~, ne
de kaptan onun nereye gitme niyetinde oldu~unu ö~renememi~~ta ki hepsi
aç~k denizde ilerleyip sonunda ertesi gün K~br~s'a Magosa liman~na
gelinceye kadar. Orada çavu~~Ermin'e (Emir?!) -Türk Imparatoru ad~na
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gümrük alan ve limana aç~ lan kap~~yan~ nda oturan ki~iye- büyük gemilerin
güvertesinde bulundurduklar~~ küçük bir sandalla bir ulak göndermi~~ve
onun çavu~a sahilde bir at haz~ r bulundurmas~ n~, çavu~un Magosa ~ehrine
atla gidece~ini bildirmi~. Çavu~~sahilde bir de~il iki adet ku~aml~~ at~ n
bulundu~unu görünce, geri dönen sandalla karaya ç~km~~, pa~an~ n
Magosa'da bulundu~unu ö~renince ata binmi~~ve ~ehire, kö~ke do~ru at~ n~~
sürmü~, kö~kün önünde attan inmi~~ve do~ru pa~an~ n odas~ na gitmi~~ve onu
son derece ihti~aml~~makam~ nda bir çok ilerigelen ki~iyle otururken bulmu~.
Çavu~~oradakileri "Sallamanlico" (Selamünaleyküm!) diyerek muhabbetle
selamlamas~~ üzerine, pa~a yan~ ndakilerle birlikte aya~a kalkm~~, çavu~un
kar~~s~ nda e~ilmi~~ve ~u sözlerle te~ekkür etmi~ler: "Allicam Salam, il
hamder alla Bel Arabi!" Daha sonra çavu~~onlar~ n tekrar oturmalar~ n~~eliyle
anlatm~~. Sonra çavu~~karanl~ k bak~~larla etrafa bakmaya ba~lay~ p, as~ k bir
yüzle sadece "giure, giure!" demi~, yani "haydi toplan~ n, ç~ k~ p gidin". O
zaman ileri gelenlerin her biri kap~dan ilk ç~ kan olmaya çal~~m~~, hiçbirisi
arkaya kalmak istemiyormu~.
Pa~a da aya~a kalk~ nca çavu~~onun makam~ na yeniden oturmas~ n~~
söylemi~. Oturunca, çavu~~Türk Imparatoru taraf~ ndan düzenlenmi~~
mektubu ba~~ ndaki turbandan ç~ karm~~~ve onu ulu imparatorumuzun
kendisine selam söyledi~i mesaj~~ ile pa~aya vermi~. Pa~a mektubu sayg~~ dolu
bir ~ekilde e~ilerek alm~~, açm~~~ve okumu~: O, yap~lan uyar~ ya ra~men
sevgili teb'as~ n~~ geçerli kanunlardaki haklar~ na kar~~l~k sert bir ~ekilde bask~~
alt~ na ald~~~~ve onlardan haklar~ n~~ kanuna ayk~ r~~bir ~ekilde ellerinden ald~~~~
için, onun Imparatora ulak vas~ tas~ yla kellesini göndermesi gerekir. Bunun
üzerine tahmin edilece~i gibi pa~a çok korkmu~~ve a~z~ ndan ~ u sözler
dökülmü~: "Bismille", yani "tamamen ayn~~ fikirdeyim". Bunun üzerine
çavu~~~u cevab~~vermi~: yapmak istedi~i ~eyi hemen yerine getirsin, çünkü
kendisi bunu daha ba~ka zamana erteleyemezmi~. Bunun üzerine, bana
anlat~ld~~~~gibi, pa~an~ n emri ile cariyelerinden dördü yan~ na gelmi~~ve pa~a
onlardan herbirisine son hat~ ra olarak yan~ nda bulunan mücevherlerden
vermi~, sonra sar~lm~~~ve hepsine veda etmi~; nemli gözlerle son derece sakin
bir ~ekilde kad~ nlar odalar~ na çekilmi~ler.
Çavu~~pa~ay~~ ibadetini yapmas~~ için uyarm~~, bu uzun sürmemi~~ve
kendisinden geçerek bir çok kez secde ettikten sonra ibadet bitmi~~ve
bilindi~i üzere yere çöküp oturmu~. Bunun üzerine çavu~~içinde kuvvetli bir
zehir bulunan küçük bir ~i~e ç~karm~~~ve ona bu küçük ~i~edekini içmeyi mi,
yoksa kellesinin k~l~çla vurulmas~ n~~ m~~ tercih etti~ini sormu~. O zaman
pa~an~ n bedeninin zay~fl~~~ ndan sözederek küçük ~i~edekini içmek istemi~.
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Içer içmez vücudu gözle fark edilir derecede ~i~mi~; ölüm s~ ras~nda çavu~,
fazla eziyet çekmesin diye, ayaklar~yla ~i~mekte olan vücuda kuvvetli
tekmeler atm~~.
Çavu~~sonunda can~~ ç~km~~~pa~an~n hiç bir ya~am izi göstermedi~ini
görünce, cesedi makamda b~ rak~ p, odadan ç~ karak az önce indi~i at~na
binerek ~ehir içindeki defterdara gitmi~, defterdar maliye ba~kan~d~r, o da
çok heyecanlanm~~. Çavu~~onun kar~~s~na ç~k~ p kendisini selamlad~~~nda
bir yaz~l~~emir daha ç~karm~~, emirde Türk imparatoru ad~na defterdara ~u
buyruluyormu~: çavu~~kendisine verilen görevi yerine getirdikten sonra
defterdar~n pa~an~ n yerine oturmas~~ve kendi esas memuriyetinin yan~s~ ra bu
yerde, bir ba~kas~~buraya getirilinceye kadar yönetimi devralmas~. O
zaman defterdar gecikmeden ihti~amla giyinip ku~an~ r, çavu~la birlikte
köike gider ve cesedin bulundu~u makam odas~na ç~kar.
Orada çavu~~defterdar~~ bir zamanlar pa~an~n oturmu~~oldu~u yere
oturur ve ~öyle söyler; defterdar ve herkes emirlere tamamen uymak ve
orada bulunan ölmü~~vücuttan ibret almak zorundad~ r, çünkü Allah ve
Türk imparatoru haks~zl~~~~cezas~z b~ rakmaz.
Sonra k~l~c~yla cesedin kellesini ay~ r~ r, temizlettirir ve itinayla bir keten
kuma~a sard~r~r ve atk~l~ndan yap~lm~~~bir danister veya carnier 17 içine
koydurur ve yan~ na alarak istanbul'un yolunu tutar.
Pa~an~ n, daha sonra ölmek zorunda kald~~~~odada, duvarlarda çok
say~da alt~n ve gümü~le süslü, güzel k~l~çlar ve di~er silahlar tak~l~~olmas~na
ve hizmetkârlar~ n d~~ar~da kap~ n~ n önünde bulunmas~na, bunlar~n pa~ay~~
yaln~z gelen çavu~a kar~~~korumalar~, baz~lar~na göre mümkün olabilmesine
ra~men, ne pa~a ne de adamlar~~ne kadar yürekli olurlarsa olsunlar bunlar~~
kullanamazlarm~~. Çünkü daha çavu~~limandan ~ehire ve ~ehir içinde at~n~~
sürerken, çoklar~~onun önemli bir emri yerine getirmek zorunda oldu~unu
farketmi~ler, bundan dolay~~ çavu~u çoklar~~ sadece geli~inde oldu~u gibi
görevinin biti~inden sonra da derin bir sayg~~içinde e~ilerek "ho~geldiniz"
demi~lerdi. O, defterdara yukar~da anlat~ld~~~~gibi giderken ve pa~an~ n
kö~kte geri kalan cariyeleri feryad edip efendileri için gözya~~~dökerken,
Rum halk~~at üstündeki çavu~a do~ru onun ete~ini, at~n~n özengisini veya
elle tutabildikleri her ~eyi öpmek için ko~uyordu. Allah'a ~ükrediyorlar ve
ondan Ulu ~mparatora dillere destan yönetimi, fakiri koruyup haini
ortadan kald~rmas~~için daha uzun ömür vermesini dilediklerini 18 çavu~un
iletmesi için rica ediyorlard~.
Basit halk at üstünde veya yaya olarak ne zaman ve nerede çavu~u
görseler böyle davramrlard~, adadan ayr~l~ncaya kadar. Onun yüzüne
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bak~l~nca ~unlar okunabilirdi: bir kimsenin sözle veya icraatla pa~aya
haks~zl~ k edilmi~~oldu~unu söylemesine, onu savunmas~ na veya kurtarmak
istemesine izin verilmezdi, böyle bir kimsenin hatta pa~an~ n bile deh~etli bir
ölümle (linç edilerek) cezaland~ r~lmas~~ gerekir, t~ pk~~ halk~n bu tiran
hakk~ ndaki ac~~ sonu haz~rlayabilmesi gibi.
Pa~an~n geride b~rakt~~~~mal~na mülküne Türk imparatorunun ikinci
bir emrine kadar hiç kimse elini süremez, onlar~~ yerinden oynatamazd~.
Sonunda bunlar~n bir k~sm~~ geride kalan kar~lar~ na ve akrabalar~ na farkl~~
olarak bölü~türülür, arta kalan~~ ise Istanbul'a Türk imparatoruna
yollan~rd~. Hayattaki çocuklar~~ di~er pa~alar taraf~ ndan Türk imparatoruna hizmet edebilmeleri için yeti~tirilirdi, hem de e~er dürüst bir ~ekilde
yönetim yapmazlarsa t~ pk~~ bu örnekte oldu~u gibi kendilerinin ba~~ na da
ayn~~olay gelebilir ~eklinde uyar~da bulunulurdu.
Sonunda çavu~un Istanbul'a gelir gelmez derhal Ulu imparatoruna
hemen, emrini yerine getirdi~ini bildirmesi gerekmez, aksine her ~eyden
önce vücudu ortadan kald~ r~lm~~~pa~ay~~ iyi tan~yan ve onun beraberinde
getirdi~i kellesinin gerçekten hüküm giymi~~pa~adan ba~kas~ na ait olmad~~~ n~~kesinlikle bildirebilecek yedi sekiz ki~i bulmaya çal~~mas~~gerekirdi. Bu
gerçekle~ti~i takdirde çavu~~Bâb-~~ idi'deki görevine (önceden oldu~u gibi)
"k~demli çavu~" olarak devam ederdi.
Frans~zlann Trablus'taki Konsolosu say~ n Johann Rennier (Regnier), Türk
Imparatorunun ve Fransa Kral~~ VIII. Karl'~n güven mektubunu daima
üzerinde bulundururdu-ben onu gördüm-ve kendi Kral Hazretlerinin
itibar~~ ve Fransa'n~ n ç~karlar~~ hat~ r~na hergün k~ rm~z~~ veya menek~e
kahverengisi kadife elbisesiyle arz-~~ endam etmek zorundayd~~ -beni de
himayesi alt~na alacak kadar kibar bir kimseydi- i~ te bana 1574 y~l~~ Oruç
gecesi (Fastnacht) yukar~daki olay~~ ayr~nt~lar~yla anlatt~. Ba~kalar~~da bana
bundan parça parça sözetmi~ lerdi. Ama bu Konsolosunki kadar ayr~nt~l~~
de~ildi, kendisi bütün bir y~ l boyunca Türklerle ilgili birçok gizli olaylar
ö~renmi~ti, bunlar~~ özel bir ~ahsa güçlükle anlat~yordu, ancak Fransa'daki Kral~na bildirmesi gereken ve uygun bir gemiyle oraya götürülmesini
istedi~i ~eyi söylemedi. Yukar~da anlat~lan olay MS. ~~573 y~l~~ ilkbahar~nda
veya yaz mevsimi ba~lar~nda K~br~s'ta olmu~~olmal~d~r. Ve vücudu ortadan
kald~r~lan veya idam edilen pa~a bir buçuk y~ldan daha az bir süre
yönetimde bulunmu~ tu. Daha sonra onun yerine, Türk Imparatorunun
cariyelerine sad~k hizmetlerinden dolay~~ pa~a olmu~~ve yönetici olarak
K~br~s'a gönderilen bir harema~as~~ geçti. Onun orada ne kadar süreyle
kald~~~n~~kesin olarak ö~renemedim, çünkü -daha sonra okunaca~~~gibi1574 y~l~~Bartholomâus günü (24 A~ustos) hapse at~ld~m."
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Türk Yönetimindeki ilk Çatlamalar
K~ br~s'l~~ Rum-h~ ristiyanlar k~sa bir süredenberi kendilerinin de
hükümdar~~ olan Türk Imparatoruna düzen ve yeniden kurulu~~için
müte~ekkirdi. Ba~~ml~~ saray adamlar~~ veya ~smarlama ~ak~akç~lar de~il,
aksine sokaktaki basit halk Tanr~lar~ ndan Istanbul'daki Imparatora "uzun
ömür vermesini, fakir fukaran~n korunmas~ n~, zalimlerin y~k~lmas~ n~"
dilemekteydi.
Ve i~te bu genç, sert yönetilen dünya imparatorlu~unda ilk çatlamalar
da görülüyordu-ve bu ilk çatlamalar temelde de~il ba~ ta görülüyordu. En
az~ ndan, muazzam ba~ar~lar~n par~lt~s~n~ n tam ortas~ nda ele~ tiri, uyar~,
kendi düzenlerinden ortaya ç~ kan endi~e de vard~. Krafft bunlar hakk~ nda
da biraz bilgi veriyor:
"Bu s~ rada Istanbul'da, eski Türk Imparatoru Süleyman'~n ikinci o~lu
Selim hükümdard~; kendisi içkiye dü~kündü ve gizli gizli kafay~~dumanl~yordu. Bunu subaylar~~ da ö~rendiler, atasözüne uyarcas~na: ba~papaz zar~~
atarsa papaz~ar da oynar. Eski, koyu müslümanlar bundan çok
~ikâyetçiydi, bizzat ben onlardan i~ittim, oysa Kur'an onlara ~arap içmeyi
kesin kez yasaklam~~t~. Oysa ~imdi, böyle dediler bana, ~arap içmek onlar
aras~nda da yay~l~yordu, böyle giderse müslüman Imparatorlu~u y~k~lacak
ve ~ans~~ yaver gitmeyecekti, çünkü ~arap insan~n akl~n~~ ve sa~l~~~ n~~ al~r,
bütün iyi güçlerini zay~flat~ r."
Bizim ikinci ~vab Samuel Kiechel herhalde buna inanmazd~~ve kar~~l~k
vermeden de kendisini alamazd~.
Hristiyanlar~n ve Müslümanlar~n Birbirine Ters Dü~en Adetleri :
Arada s~ rada Krafft i~lemekte oldu~u konu içine küçüklü büyüklü
sokuntular yapmakta ve belirli durumlar~~ özetliyerek sunmaktad~ r, örne~in:
Lübnan'~n meyveleri; kar~~la~ t~ r~lmas~~ gerekirse t~ pk~~çe~itli ülkelerdeki ipek
yap~ m~na benzer.
A~a~~daki sokuntu k~smen ö~retici k~smen güldürücü bir ilk
kar~~la~t~nlmal~~kültürbilim örne~i 19-bu s~rada kar~~la~t~rma sonucu her zaman
Avrupa'n~n lehine olmuyor (Evlilikte kad~n haklar~~üzerine dikkat çekici
bölüm böyle). Do~al olarak Krafft her ~eyden önce burada de~erlendirme
yapmak istemiyor, ya~am~n renk cümbü~ündeki ~urada burada olan
tuhafl~klarla e~lenmek isteyen "saman alt~ ndan su yürüten" dostlar
olmas~ndan dolay~. Her ~eye ra~men burada bütün âdetlerin birbiriyle
k~yaslanarak anla~~lmas~~ için bir ba~lang~ç ve böylece onlar kar~~s~nda
ho~görülü olma anlay~~~~bulunmaktad~r:

760

W~ LFR~ ED BUCH - ZEKI CEMIL ARDA

"Bize göre ters dü~en ~ekillerin bulundu~u Türklere ve Araplara özgü bir
kaç örf ve âdetten e~lence olsun diye sözetmekten geçemiyece~im.
Birincisi: Biz h~ ristiyanlarda gündüz vaz'edilir, müslümanlar ise bunu
gece yapar, buna bizzat ~ahid oldum. Bizde gündüzün ve kilise içinde
vaz'edilir, onlar geceleyin ve aç~kta yaparlar, damlar~n üzerinde, onlar~ n
çat~ lan üçgen çanl~~ de~il, aksine tamamen düzdür, ya~mur s~zd~ramayacak ~ekilde yap~lm~~t~ r.
Henüz tutuklanmadan ve itibar~ m varken, benim kald~~~m yerden 4050 ad~ m uzakl~kta suba~~n~ n veya belediye ba~kan~ n~ n evi vard~~ ve onun
yan~ nda da bir müslüman din adam~n~n evi bulunuyordu, bu din adam~~
üstelik yobaz bir merkepti ama cemaatince sayg~de~er bir ki~i olarak
say~l~yordu. Bu adam sözü edilen suba~~ n~n ~erefine, riyakârca bazan
geceyar~s~~veya gün do~u~ undan üç saat önce kendi evinde vaz'ederdi, yani
çirkin bir sesle ilâhiye ba~lar, sonra çok yüksek sesle vaaz ~eklinde ~unlar~~
söylerdi: kötü dünyan~n yok olup gitmesi için Allah'~ n böylesine merhametli
olabilmesinin mümkün olup olmad~~~. Ve vaaz süresince, arada s~rada dört
veya alt~~kez ilahi söyleyip sonra ço~u kez: "Ah Allah, Ah Allah, buna nas~l
seyirci kalabiliyorsun" vs. diye ba~~nyordu. Biti~ te dua ediyordu: Allah
kendi ihti~am~~ içinde ~u zavall~~ Türklerin ve Araplar~ n imanlanm
güçlendirsin ve daim etsin.
Nota bene: kiliselerinde ibadetin yan~s~ ra, ki bu son derece önemlidir,
vaz'edilmez, sadece Kur'an'dan bir bölüm içtenlikle yüksek sesle okunur.
Aynca onlarda çan yok, sadece Lübnan Da~~nda çan var 2°. Buna kar~~l~k
onlar~n kiliseleri günde dört kez -alacakaranl~kta, ö~leyin, ak~amleyin ve
gece- yüksek kulelerden a~a~~ya do~ru erkek sesiyle duyuru yapar. Bunun
için çan seslerine hainlik i~aretinden sak~ nmak için tahammül edemezler.
Uzun süre hüküm süren Imparator Süleyman zaman~ nda Sak~z
Adas~ndaki Rumlar teb'a olarak çanlar~n~~ muhafaza etmek için ricada
bulunduklar~ nda, kendilerine bunu niçin istedikleri sorulmu~ tu.
Cevap verdiler: günün belirli zamanlar~ nda kiliseye gitme zaman~nda,
ö~le ve ak~am yemek vakitlerinde çalmak için. ~u ö~ütü ald~lar: günün ne
zaman ba~lay~p ne zaman bitti~i her zaman iyi bilinir; ibadet et~-nek ise her
zaman uygundur ve e~er açl~k ve susuzluk duyulacak olursa, yiyip
içebileceklerdir.
Kiliselerin içine gireceklerse, ayakkab~lar~ n~~ ç~ kar~ rlar ve ba~lar~~
örtülüdür, bizde ise bunun tam tersi olur.
Ayr~ca: ibadet ederlerken, otururlar, rahats~ z vücutlanyla sürekli
olarak bir taraftan öte tarafa sallan~ rlar ve yere do~ru bakarlar biz
h~ ristiyanlarda ise diz çökülür veya ayakta durulur ve gök yüzüne do~ru
bak~l~ r.
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Ve kiliselerine girmek istiyorlarsa, d~~ar~daki çe~melerden veya su dolu
kaplardan ellerini ve ayaklar~ n~, ay~ p yerlerini de y~ karlar ve sonunda ayn~~
suyla yüzlerini y~ karlar.
Ayr~ ca: bir cenazeyi mezara götürürken, cenazenin ba~~~ön taraftad~ r,
biz h~ ristiyanlarda ise ayaklar ön taraftad ~ r, onlarda kad~ nlar, çocuklar,
akrabalar ço~ u kez feryad ederek arkas~~ s~ ra yürürler, halbuki bizde son
derece sakin geçer.
Gene: özellikle Cuma günü, bu onlar için tatil günüdür, kiliselerinde
ibadet etmek isterlerse, bu ö~leyin olur, önce yemeklerini yiyip içerler, oysa
bizde esas ibadet ö~leden önce ve açkar~ na olur. Resmi tatil günlerini bu
sebepten dolay~~ Cuma günü yaparlar: yahudiler Cumartesi günleri sabbat
yaparlar, biz h~ ristiyanlar Pazar günleri tatil yapar~z, onlar tatil günlerini
bizimkilerden önce yapmak isterler, Allah'~ n ho~ una daha çok gitmek için.
'Gene de bütün y~ l boyu her gün çal~~ maktan ba~ka bir ~ey yapmazlar.
Bayram ve kutlama günlerinde bile din adam~~ olmak isteyenler i~lerini en
çok iki saatli~ine b~ rak~ rlar ve bu onlar için bütün bir y~ l boyunca çal~~mak
ve bir ~ eyler üretmek demektir, halbuki onlar da on emini bilmektedir.
Ve de: Türkler yemin ederlerken sadece bir parmaklar~ n~~ kald~ r~ rlar,
h~ ristiyanlar ise iki.
Gene: birbirlerini selamyacaklar veya selam verecek ise ba~lar~ ndaki
örtüyü ç~ karmadan gövdelerini öne do~ru e~erler, oysa biz h~ ristiyanlar
ba~lar~m~z aç~ k bir halde dizlerimizi hafifçe bükeriz; e~er büyük bir Bey'in
kar~~s~ ndan ayr~l~ n~ yorsa, kap~ ya do~ru geri geri giderek ç~ k~l~ r ve Bey'e s~rt
çevirmenin ay~ p oldu~u kabul edilir.
Sonra: çal~~malar~ , yemeleri, içmeleri veya uyumalar~~ bütün bunlar~~
düz zemin üzerinde yaparlar, mahkeme veya görü~me, yaz~~ yazmalar~~ para
saymalar~~ yani ayaküstü yap~lmas~~ gereken i~ lerin hepsi böyle yap~l~ r.
Dinlenmek istediklerinde, evde oturanlar yatacaklar~~ yeri genellikle yemek
yedikleri yerde haz~ rlarlar ve elbiselerini hemen hemen tam giyinik olarak
yatarlar, altlar~ na bir yorgan sererler, ba~ ka bir yorganla üzerlerini örterler,
üstlerine örttükleri yorganda beyaz çar~af dikilidir, bunun bir k~sm~~
yorgan~ n üst k~sm~ nda gözükür-oysa bütün bunlar bizde tam tersinedir.
Oruç tutmak ise, bu Ramazan ay~ nda olur, bu y~l~ n günlerinin en k~sa
oldu~u ayd~ r 21. Baz~~ sofular birisi güne~in do~u~ undan bat~~~ na kadar son
derece az bir ~ey yiyip içse ba~lar~ n~~ vurdururlar; ve bunu aç~ ktan aç~~a
yapan kimse hor görülür, ona kötü sözler söylenir lânetlenir, hatta dayak
at~larak cezaland~ r~l~ r. Öte yandan bütün bir gece boyunca t~ ka basa yenilir
içilir, böylece ertesi gün kolayca oruç tutulabilir, çünkü bütün bir y~l
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boyunca en nefis ve en iyi yemekler sadece bu ayda pi~irilir. Böylece ben
hapiste yatt~~~ m süre içinde en iyi günlerimi ya~ad~ m, biz tutuklulara Allah
r~zas~~için ve kutsal oruç günleri hay~ r~ na o kadar güzel yemek getiriliyordu
ki bunlar~~ ne gece ne gündüz bitirebiliyordum. El sanatlanyla u~ra~anlar
iki, üç veya 'dört kad~ nla evlenebiliyorlar: zenginleri ise daha çok, ve pa~alar
beyler, kad~ lar ve defterdarlar gibi hükümet mensuplar~~ ise daha da çok,
bunun anlam~~ ~ udur: hükümetin ilerigelenleri, hakimler, varidat müdürü
vs. bunlar ise on ile yirmi kadar kad~ nla, yani servetleri onlarla geçinmelerine el verdi~i kadar evlenebiliyorlar, h~ ristiyanlar~ n çok veya daha az atla
yetinmelerinde oldu~u gibi, onlar~ n nüfuzlar~ na ba~l~~ bir ~ey bu. Biz
Hristiyanlara ise bir kad~ndan fazlas~ na izin verilmiyor.
Ayn~~ ~ekilde: bütün büyük kap~lar~~ ve ev kap~lar~ n~~ iyi donat~ yorlar ve
kal~ n demir kollarla atma yap~ p sürgülemektedirler, kap~~ tamamen
demirden olsa bile kilit olarak a~açtan yap~lm~~~sürgü kullan~yorlar, t~ pk~~
Dr. Rauchwollf un seyahatnamesinin 23. yapra~~ nda ayr~ nt~l~~ olarak
belirtildi~i gibi. Buna kar~~l~ k bizim tahtadan kap~lar~ = ve demirden
kilitlerimiz var. Basit bir zenaatkâr veya köylü günlük giyiminde pantolon
giymez, oysa kad~ nlar fakir olsun zengin olsun ~alvar giymektedir. Bizde ise
bunun tam tersi bir durum görülür.
Ço~ unlukla Türkler, zengin veya fakir olsun, tabanlar~~ kabara ve
nalçal~~ ayakkab~~ giyerler ve atlar~ n~~ kumlu zemin üzerinde "tozluksuz"
dola~t~ r~ rlar, bizde böyle bir ~ey olmuyor.
Nihayet: kad~ nlar~ n, özellikle basit halk içinde kocalar~ n~~ mahkemeye
verme~e haklar~~ vard~ r, e~er koca kar~s~ na kar~~~olan görevini yerine
getirmiyorsa, ondan ho~lanm~ yorsa ve ba~ka bir kar~s~ n~~daha çok seviyorsa.
Koca cezaland~ r~l~ r ve e~er kad~n~ n kendisi kocas~ndan bo~ anmak istemiyorsa, kocas~~.kar~s~n~~ gelecekte ~ikâyete neden olmayacak ~ekilde bakma~a
mecbur b~ rak~l~ r veya sert bir cezaya çarpt~ r~l~ r.-Bu türlü davalardan dolay~~
pek çok erkek bizim hapi~haneye dü~tü. E~er böyle biri öfke, k~ zg~nl~k ve
sabr~~ ta~m~~~bir halde hapishane avlusuna gelirse, biz tutuklular onu tahta
bir kepçeye su doldurarak alay edercesine-üzülmü~~gibi yaparak kar~~lar~z:
k~zg~ n içini serinletsin ve sabretmeyi ö~rensin, az sonra her ~ey daha iyi
olacak anlam~ na. Bu arada onun yak~nlar~ , onunla mutsuz kar~s~ n~n
aras~ndaki davay~~ yat~~t~ rma~a çal~~~ rlar ve tabii az çok zarar ziyan ve alay
edilmenin yan~s~ ra koca üç, dört gün veya daha uzun bir süre sonunda
hapisten ç~kar. Buna kar~~l~ k bizler, özellikle biz Almanlar avratlar~m~z~~
döve döve pestillerini ç~kar~r~z."
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"Ekmek ve Tuz" -Bar~~ma 22
Krafft önceki sokuntunun hemen arkas~ndan ba~ka "k~sa bir olay"
daha anlat~ r, bu gene kültür kar~~la~t~ rmas~~ bak~m~ ndan ilginçtir ve her
toplum için büyük önemi olan bir ayr~nt~ya de~inilir, bar~~ ma ve bunun
törenle yap~l~~~:
"K~sa diskur: e~er iki Türk veya Arap birlik de~illerse ve tekrar
bar~~t~r~lacaklarsa-ne ~ekilde bar~~malar~~ daha iyi olacakt~r. A~a~~da,
~ ehirdeki hapishanede tutuklu kald~~~m s~ rada (Krafi't daha sonra Trablus
kalesindeki hapishaneye götürülmü~tür) sadece bir kez de~il bir kaç defa
a~a~~daki (olay~) ya~ad~m: e~er iki Türk veya Arap birlik de~ilse ve
birbirlerine sözle sald~ r~ rlarsa, hemen iki, üç, dört ki~i aralar~na girerler, her
iki tarafa dostça söz söylerler, Allah'~n kar~~s~ nda günaha girmemeleri
gerekti~ini, hükümetin kendilerini sert cezalara çarpt~ rmas~~ için sebep
yaratmamalar~n~, uslu ve sakin olmalar~n~~ söylerler ve bu s~ rada çabuk
çabuk hareket ederler. Aralar~n~n düzeldi~ine inanan arabulucular ise
ancak gerçekten bar~~~sa~lanm~~ sa geri çekilirler.
E~er birisi hapiste bulunuyor, onun dü~man~~ise serbest dola~~yorsa, o
zaman bar~~mas~~için onun hapishaneye ziyarete gitmesi üstelenir. Samimi
bir ~ekilde bar~~ma sa~lan~ nca, her iki taraf birbirine sar~l~r; bu ilerde iyi dost
olacaklar~n~ n ve öyle kalacaklar~mn ve kalmalar~~ gerekti~inin bir onay~~
demektir-böylece arabulucular her ikisine (bir tabak içinde) iki lokma
ekmek ile aras~ nda bir tutam tuz sunarlar. Her ikisi ayn~~ anda tuza
ekmeklerini bat~r~ rlar, yerler ve bar~~m~~~olarak giderler.
Ama birisi tuz ve ekmek üzerine verdi~i söz ve bar~~~ , birli~i bozmak ve
~ ürdürmek istemezse hakiki bir müslüman olarak kabul edilmez, kendisine
asi olarak bak~l~r ve ayr~ca bu resmiyete sokulacak olursa, sert bir ~ekilde
cezaya da çarpt~r~l~ r.
Bu durum biz h~ ristiyanlarda ço~unlukla yoktur. Dostluk yerine
dü~manl~~~~tercih eden bir kimseyi kolayca bulmak mümkündür. Dü~man
ve onun k~~ k~ rt~c~s~~birbirleriyle bar~~ mak ve birbirlerini affetmektense uzun
y~llar kutsal ak~am yeme~i yememeyi tercih eder. Her ~eye ra~men bunlar~n
birli~i sa~lan~rsa da ve bunun onay~~ için bar~~ ma içkisi içilirse de, gene biri
di~erine ba~ka türlü zorluklar ç~ karacakt~r, örne~in: kimin kimden önce
içkiyi içmesi veya önce kimin kimden özür dilemesi gerekti~inin ilkin
aç~kl~~a kavu~turulmas~~ gerekir. öyle ki yapt~~~~hatadan dolay~~ özür
dilemesi gereken ki~ i bile önce kendisinden özür dilenmesini bekler.
Hakikaten de böylesine k~ skanç, dikkafal~~inatç~l~~a bu yaz~lar~~kaleme alan
ben, dinsizlerin aras~nda kald~~~m üç y~ l içinde hiç görmedim. Tanr~~ kavga
müptelalar~na ak~l fikir ihsan etsin."
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Bir Aytutulmas~~Öncesi ve Sonras~~Olay~~
Seçme metinler aras~ nda içeri~i ve insanc~ll~~~~bak~ m~ndan özellikle
zengin, hem de dipdiri bir öykü de kültür kar~~la~t~rmas~ na ba~ka bir örnek
oluyor. Ilk bak~~ ta tamamen "ayd~n" Avrupal~n~ n lehineymi~~gibi görünüyor. Ama dikkatli bir okuyucu cahil arap "hoca"n~n sadece ruhen çok
sevimli olmay~ p fikren de son derece sayg~~ duyulmas~~ gereken birisi
oldu~unu farkedecektir: o ö~renir, bilgisine bilgi katar ve bilgisini de~i~tirir.
Onunla Krafft aras~nda, ~ark ile Bat~~aras~nda, din ile tabii bilimler aras~nda
ise bir Türk subay~~bulunur, her ikisiyle aras~nda mesafe b~rakm~~, iyi niyetli,
yeni olan~~iyice inceleyen ve sonunda onaylayan, eskinin korkusuyla sars~lan
ve yeniye güvenmekle tutu~an, dün ile bugün aras~ nda köprü kuran
sembolik bir temsilci, ve bu görevini herzaman, hatta halen de tam
anlam~yla ifa eden bir ki~i: "Türkler ve Araplar (güne~~ve ay) tutulmas~~
s~ras~nda nas~l davran~rlar, böyle bir tutulma s~ras~ nda ba~~ma gelenler 24
Mart ~~577 günü yani pazar~ -25 Mart pazartesiye ba~layan gece hayat~m~n
"yitirilmi~~süresi" olan 27. ya~~m~~tamamlad~m, Arap hoca ye~il elbisesi
içinde (saray~n) giri~teki avlusunda iki pabuç yüksekli~indeki (yakla~~k 6o
cm) bir küçük sekinin üzerinde tahminen ~~3 ya~lar~ ndaki benim yüzba~~m~n
o~luna (bu Türk yüzba~~s~~ saray~~ ve saray zindan~n~~gözetimi alt~nda
bulunduruyordu) okumay~~ve yazmay~~ ö~retirken, ben de onlardan pek
uzakta olmayacak ~ekilde oturmu~~ço~u kez yapt~~~m gibi bir dü~me
dikmeye çal~~~ yordum, bu s~ rada hoca benimle seve seve konu~ urdu.
Yüksek ve geni~~kap~dan d~~ar~ya gökyüzüne bakarak bana, di~er
h~ ristiyanlar~n ve benim güne~~ve ay hakk~ndaki dü~üncelerimizi, bizim
onlara dualar~m~zda anarak sayg~~gösterip göstermedi~imizi sordu. Ben ona
az çok arapça cevap verebiliyordum, o da k~smen bunlar~~anlayabiliyorduben bu üç buçuk y~l içinde ister istemez zorunluluktan dolay~~ bu dili
uygulay~p iyice ö~renmek zorunda kalm~~t~m- cevab~m ~uydu: biz h~ristiyanlar güne~i ve ay~~ ve bu unsurlarla yeryüzünü bereketli yapmak için
yaratan Tanr~'ya onun o~lu Isa arac~l~~~yla tapar~z. Bana hak verdi, ama
Isa'n~n bunu yapam~yaca~~n~, Muhammetleri'nin ise Allah'tan bütün
iyilikleri dileyebilece~ini ve elde edebilece~ini söyledi. Ben güldüm, o da
güldü. Bunun üzerine kendisine on gün sonra ay tutulaca~~n~~ bilip
bilmedi~ini sordum. Bu sözler üzerine çok sinirlendi ve hiddetlenerek bana
yüce Allah'~ n yaratt~~~~ ~eylere dil uzatt~~~m için nas~l da küstahl~k
yapt~~~m~~söyledi; bu tür ~eyler kar~~s~nda çenemi tutmam gerekti~ini,
Allah'~n beni her an bundan dolay~~cezaland~rabilece~ini söyledi.
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Bunu tekrarlay~nca daha da hiddetlendi, oturdu~u yerden aya~a kalkt~~
ve a~z~ ma bir ~amar indirecekmi~~gibi yapt~. Yüzba~~ n~n o~lu ise ona Türkçe
~unlar~~ söyledi: Vallahi Seydi bu frenkler çok bilirler. "Vallahi Bay~ m bu
Frans~z çok ~ey biliyor". Bunun üzerine o bana bunu nas~l bildi~imi sordu.
Ona: bir küçük kitab~ m oldu~unu, içinde böyle yaz~lm~~~oldu~unu söyledim.
Onu kendisine getirmemi istedi. Bu frans~zca yaz~lm~~~bir takvimdi, içinde 2
Nisan günü ak~am saat 8 de ay dolunay halinde iken, tam bir aytutulmas~n~ n olaca~~~yaz~l~yd~. Onu kendisine göstermeme ra~men çok az okuyabildi,
bizler de Türkçe kitaplar~~ öyle az~c~ k okuyorduk. Takvimin içinde
aytutulmas~n~~ gösteren ~emay~~ bas~ld~~~~ ~ekliyle görünce güvensizli~e
kap~lma~a ba~lad~~ ve bu ~eman~n durup dururken oraya sebepsiz yere
konulmam~~~oldu~unu akl~ndan geçirdi. Sonra bana: e~er ay ongün sonra
tutulmayacak olursa, bu kitapç~~~~yak~ p yakamayaca~~n~~söyledi. Cevab~ m
aç~ k ve seçikti: sadece bu küçük kitab~~ de~il üzerimdeki elbiseleri de
yakar~ m; yeni bir elbise alabilinceye ve diktirebilinceye kadar seve seve
ç~ plak kalabilirim. Bu cevab~~ ötekine göre daha da ister istemez kabul etti,
di~lerini s~kt~~ ve ~öyle söyledi: o güne kadar çok kalmad~, o zaman~~
bekleyece~ini ve ö~rencisine orada bulunan di~er esirlere ~srarla üzerinde
durarak, ne yüzba~~ya ne de ba~ka birisine bundan yani aram~zdaki bu
konu~ulanlardan söz etmeyi yasaklad~; çünkü e~er governator, bu ~ehrin
kad~s~~veya sancakc~'s~d~ r, benim bu küstahça söylediklerimi kendisinin
duydu~u ~ekliyle i~itecek olursaym~~, ba~~ma her türlü bela gelirmi~. Bunun
üzerine yan~m~zdan ayr~l~p a~a~~ya ~ehire do~ru gitti.
Takip eden on gün içinde bu hoca al~~~lan~ n d~~~ nda saraya çocu~a ders
vermek için sadece iki kez geldi ve bu s~ rada benimle konu~mad~.
2 Nisan ak~am~~ yakla~~ nca hoca çok kibar bir halde yüzba~~mn
huzuruna ç~kt~, yüzba~~~onu ak~am yeme~ine davet etti. Bahçedeki bir küçük
evde her ikisi yemeklerini yediler. Saray~ n merdivenlerinden yukar~~
ç~ karken, hoca arkadan ç~k~yordu, ben onlardan pek uzakta de~ildim, gene
bir dü~meyle u~ra~~yordum. Hoca beni hat~ rlad~, eliyle gökyüzünü i~aret
etti, güzel bir ak~am oldu~u için ba~ka bir ~ey beklenemiyece~ini söylemek
istiyordu. Dedim ki: "Ana bearf.-Ben biliyorum." Böylece kendi custodi'me
(hücreme) gittim ve gece Tanr~'n~ n bana verdi~ini az çok yedim. Yeme~im
k~sa sürdü, Tanr~'ya ~ükrettim ve iyi ayd~ nlatan bir lamban~n yan~ na bir kaç
ar~~ nl~k k~ rm~z~~ ipek iplerden örgümü yapmaya gittim, k~ rm~z~~ ipekten
ipliklerin geçirilece~i yuvarlak köprüleri haz~ rlamaktayd~m, bunlar~~ ertesi
gün satmak istiyorum. Bu ipleri ~öyle haz~rlamak zorunday~m: ~ pek
yuma~~n~~ ç~plak sol aya~~= ba~parma~~na dolard~ m, iki elimle örgü
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yapard~ m, sa~~aya~~m da ç~ plakt~, sa~~aya~~= ba~parma~~~ile örgüyü
biti~tirirdim, t~ pk~~ dokuman~ n bir tahta veya demirden tokmakla vurularak
biti~tirilmesi gibi.
Yatmadan önce biraz daha bir ~eyler yapmak için acele etti~im s~ rada
yüzba~~ n~ n evli bir zenci olan en ya~l~~ esiri geldi, hücremin kap~s~ n~~ açt~,
çabucak yüzba~~ ya gitmem gerekti~ini söyledi, saat tahminen ak~am yedi
buçuktu. Önce giyinmem gerekti~ini, çoraplar~ m~~ öyle çabucak giyemiyece~imi söyledim. Zenci bir kez daha geldi, sonra tekrar a~a~~ya iç avlunun
kap~s~ na ko~arak gitti: orada yüzba~~ mn yan~nda ya~l~~ te~men, ya~l~~
malzemeci ba~~~ bir yeniceri ve ad~~ geçen hoca yani çocu~un lalas~~
(preceptor) vard~, hepsi kendi kiliselerinde al~~~lagelen ak~am namaz~ m
k~ lm~~lard~.
Yüzba~~ya üç ad~ m kalarak yakla~t~~~mda e~ilerek selam verdim.
Yüzba~~~sa~~eliyle gökyüzünü göstererek bana ~öyle dedi: "Françler neder
bu, yani: Frans~z, bu nedir?" Gökyüzüne bakt~ m, az önceki güzelim dolunay
yar~~ yar~ ya tutulmu~ tu, hocaya döndüm ve ~öyle dedim: "E~~kalem dekh fi
a~era dium, almancas~: Size on gün önce ne demi~ tim?" Hiçbir ~ey
söylemiyordu sadece omuzlar~ n~~ silkeledi. Yüzba~~~bana da sordu: "Kif ni ti
bearf,-Nereden biliyorsun bunu? "Dedim ki: "Ana ti voiat raggag bi oktol
hada-benim bir küçük kitab~ m var, orada öyle yaz~l~". Cevap: "Gibel ekh,yani: "Getir onu!" O da kitaptakileri okuyamad~~~ ndan ama ay~ n siyah
olarak bas~ld~~~ n~~ görünce bunun ne zaman yaz~lm~~~oldu~unu zaman"
(Yaz~ n ortas~ nda). Dedi: bunu yazan onu o zaman bilebildi? "Cevap
verdim". "O, gökyüzündeki y~ld~zlardan bak~ p anlam~~. "Bunun nas~l
mümkün olabilece~ini daha ayr~ nt~l~~ olarak bilmek istiyordu. Dedim ki:
bunu ben de bilemezdim ama yüzba~~ mn yan~ m~zdaki bahçesinden bir
örnekle bunu aç~ klayabilece~imi anlad~ m: t~ pk~~ bir bitki gibi, önce
topraktan ç~ kar ve onun ileride ne tür çiçek açaca~~~önceden bilinebilir, i~ te
böylece âlimler y~ld~zlar~~ gözleyebilir ve gökyüzünde gelecekte ne olabilece~ini söylerler. "Bunun üzerine yan~ ndakiler arapça ~unlar~~ söyledi: "Vhak
alla, vhak el kubs mellie kullu Frençler bearf, e~~amel alla fi remi, almancas~:
Allaha ve verdi~i nimetlere hamdolsun, bütün Frans~ zlar -bununla o bütün
h~ ristiyanlar demek istiyordu- gerçekten Allah'~ n gökyüzünde ne yapt~~~ n~~
biliyorlar."
Ve ~ehirden ba~r~~-ça~r~~~ve gürültülerin yükseldi~i i~itildi~i için her
biri korku ve deh~etten kendi bar~ na~~ na gitti; hoca ise yüzba~~dan geceyi
benim hücremde birlikte geçirmek için izin vermesini rica etti, sadece ay ile
ilgili daha neler olaca~~ n~~ benim a~z~ mdan duymak istiyordu. Buna izin
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verince, yüzba~~~sa~~eliyle benim yün gömle~imin sol kolundan yakalay~ p,
beni s~k~~ s~k~~tutarak, kendisiyle onun evine gitmem gerekti~ini söyledi.
Hemen iki esirine emir verip yukar~dan ~u ~u ~u kitaplar~~ oraya
getirmelerini söyledi ve o~lunun genellikle üzerinde ders yapt~~~~sekiye
oturdu, kitaplar~n~ n yapraklar~ n~~ evirdi çevirdi, fakat içinde bir ~ey
bulamad~. Evin yukar~s~ nda büyük bir korku içinde olan kad~ nlar, onun
kendi yanlar~na ç~ kmas~n~~ rica ettiler. Söyleneni yapt~ , bana ve hocaya iyi
bir gece diledi, oysa bundan önce bana hiç böyle bir ~ey yap~lmad~, kendi
kendine homurdanarak yukar~~ ç~ kt~, arkas~ ndan kap~ya iyice kilit vurdurdu.
Hoca benim hücreye benden önce girdi, aç~ k pencereye do~ru gitti, o s~ rada
~ehirden yukar~lara do~ru insan~n tüylerini ürperten m~zrak ~ak~ rt~lar~, yani
böcketter (fr. bocquet, ba~r~~ ) ça~~r~~~ve di~er korkunç gürültü yükseliyordu, bu bana sanki cehennemdeymi~~gibi geldi -Tanr~~ her dini bütün
h~ ristiyan~~ bundan korusun- herhalde oraya at~lan cehennemliklerin ~st~ rap
ç~~l~ klar~~ böylesine tüyler ürpertici de~ildir.
Sarayda benim üstkat~ mdaki kad~nlar da yakar~~~dolu ba~r~~lar~~ ve
dövünmeleriyle buna kat~llyorlard~; hoca ise kaba sesiyle pencereden
d~~ar~ya daha da kötü bir ~ekilde hayk~ r~yordu. Ve ben yüzba~~n~ n saatini
(saat tamir için onun hücresindeydi) duvara asm~~~ ve do~ru kurmu~~
oldu~um için hocaya hangi saatte ayn~~ koyu gri, ne zaman kan k~ rm~z~s~,
tekrar solgun ve sonunda ayd~nl~k parlak bir ~ekilde normal haliyle
gözükece~ini takvime göre söyleyebiliyordum. Buna art~k o yeterince hayret
edemiyordu.
Aytutulmas~~ tamamen bitip gürültüler kesildi~inde uyumak üzere
23
uzand~ k, ben kendi ot yata~~ma, "stoia" o, yüzba~~n~ n odas~ndan a~a~~ya
göndermi~~oldu~u hal~n~n üzerine yatt~.
Gün do~u~unda hoca uyand~, bana do~ru e~ilerek iyi bir sabah diledi
ve do~ru banyoya gitti, temizlendi ve y~kand~, çünkü geceyi sünnet olmam~~~
birisinin odas~nda geçirmi~ti.
Yüzba~~~da öyle yapt~ , ama benim hücrem kilitli kald~~~~için ben
kendisini göremedim. Ancak ö~lene do~ru, o yeme~e giderken (benim
penceremin önünden geçerken) gülerek ba~~n~~ e~di ama hiç bir ~ey
söylemedi. Aradan bir saat geçmeden bana güzel bir pirinçli tavuk suyu,
yan~ nda dörtte bir tavuk eti ve çok say~da ku~ba~~~koyun eti yeme~i
gönderildi, bunu ~ükranla kabul edip afiyetle yedim.
En genç esir olan siyah zenci bana beyinin ve han~mefendisinin beni
çok isabetli bir ~ekilde bu aytutulmas~n~~söyleyebildi~im için övdüklerini
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söyledi; ama onlar ayr~ ca gelece~in nas~l olaca~~mn bu kitab~ mda görünüp
görünmedi~ini de bilmek istiyorlard~ . Cevap verdim: bunu hiç bir insan
bilemez, sadece Tanr~~ bilir.
Ö~leden sonra benim Yahudi elindeki i~iyle yani tongurdak i~ iyle
(bunu ona Krafft ö~retmi~ti) geldi ve onunla yakla~~ k üç saat boyunca
birlikte oturduk. O, bir mucizenin kendisini buraya getirdi~ini ve bana
yukar~ya geldi~ini, bunu bana söylemesi gerekti~ini anlatt~: ad~~ geçen
müslüman hoca a~a~~ da Trablus'taki pazar yerinde etrafina toplanan bir
çok ki~iye, hayranl~ k dolu bir ifadeyle kendisinin on gün önce çocu~a ders
verdi~i s~ rada benim ona dün geceki aytutulmas~ ndan söz edebildi~imi
anlatm~~; ve hattâ ay~n çe~itli renklerde gözükece~ini ve önceden kendisine
söyledi~imi de; kendisi gerçekten gece benim yan~mdayd~.
O zaman bir çok ki~ i benim böyle hapiste bulunmam~n yaz~k oldu~unu
söylemi~ . Benim insanlar aras~ nda ya~amam~ n daha uygun olaca~~n~, çünkü
benim herkese iyilik yapt~~~m~~ ve bunun kar~~ l~~~ nda sadece kötülük
gördü~ümü söylemi~ler bunlar~ n bir bölümü benim mutlaka müslüman
olmam gerekti~ini, bir ço~u ise benim tekrar ülkeme dönmemi istemi~. Ona,
yani Yahudi'nin dükkan~na gelmi~ler ve onu da (pazardaki) hocan~ n yan~ na
götürmek istemi~ ler, fakat o biraz gecikerek oraya gitmi~ -Ve ben ona hoca ile
benim aramda aytutulmas~n~n biti~ine kadar olan biteni anlatt~~~mda,
kendisini gülmekten al~koyamad~~ve bunu bilmesinin iyi oldu~unu ve beni
halk~ n önünde daha iyi övebilece~ini ve göklere ç~ karabilece~ini söyledi
Krafft'~n serbest b~ rak~lmas~~ için kamuoyu toplamak için).
Bu olay nedeniyle sayg~ nl~ k kazand~m ki beni do~aüstü ~eyler
hakk~ nda keramet sahibi bir astronom olarak kabul ettiler; örne~in
sarayda yüzba~~n~ n kad~ nlar~n~n yan~ nda bir kaç ay kalan bir çavu~un
kar~s~ , küçük zenci ile benden ricada bulunmu~tu, benim kitaplar~ ma bak~ p
ara~t~ rarak kocas~n~ n durumunun nas~l oldu~unu, sa~l~~~n~ n nice oldu~unu
ve yak~nda d~~ar~ya (yani d~~~ülkeye, Trablus'a) gidip gitmeyece~ini
söylememi istiyordu. Ben cevap olarak bu konuda dü~ünüp ta~~nmak
istedi~imi ve kendisine iki gün içinde bilgi verece~imi bildirdim. Kad~n~n
bunu unutaca~m~~ umuyordum. Ama küçük zenci ertesi gün ak~amleyin
tekrar bana geldi. Kendisini yeniden teselli ettim, yar~n erkenden kitaplar~m~n ba~~ na geçece~imi, bu gün ise geç oldu~unu söyledim. Bu arada
a~a~~daki yalan~~ ve üçüncü kez gelip bana sordu~unda, bu çavu~un biraz
rahats~z oldu~unu ama ~u anda kendisini iyi hissetti~ini ve tekrar seve seve
d~~ar~ya gitmek isteyece~ini, ama kendisine henüz izin verilmedi~ini
söyledim.
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Bundan bir süre sonra zenci bana, bu kad~ na dört hafta önce kocas~ n~ n
hasta oldu~unu bildirildi~i haberini getirdi, kad~ n ise kocas~ n~n hemen
gelece~ini umuyormu~~ve bana te~ekkür etmek için iyi bir yolluk yiyecek ve
kurabiyeler gönderdi ve ben de bunlar~~iyi düzülmü~~yalan~ n ~erefine afiyetle
yedim.
Sonunda bana daha ba~kalar~~ taraf~ ndan da kehanette bulunmam için
sorular gönderildi, bunlara son verdim, çünkü düzmece masallar~ m~ n gün
~~~~~ na ç~ kmas~ n~~ ve bunlar~ n yüzünden kötü bir ~ekilde ödüllendirilmeyi
istemiyordum; yüksek tahsil görmü~~~eklindeki sayg~ nl~~~mla yetinmeyi ye~~
tutuyordum. Çünkü ad~~ geçen Yahudi de bana, basit halk~ n benim bir
hekim yani bilgili bir doktor oldu~uma inand~ klar~ n~~duydu~unu söylemi~ti.
Yap~ lanlar için Tanr~~ beni ba~~~laya!"
SAMUEL K~ECHEL
Samuel Kiechel ~~ 585 de ba~lad~~~~gezisinde yolu 1588 y~l~ nda Filistin'e
ve Istanbul'a dü~er: Almanya'n~ n Ulm kentinden olan, 1563 do~umlu bir
delikanl~~ ~~ 588 y~l~ nda 25 ya~~ nda, kendisini yüksek ö~renim yap~ p belirli bir
meslekte çal~~ ma zahmetine sokmayacak kadar hali vakti yerinde, ama her
~eyle ilgilenen, alçak gönüllü (yaln~z kadehleri bo~altmay~~ seven), milli,
siyasi, sosyal ve ahlak bak~m~ ndan kesin inançlar~~ olan, ama kesin
önyarg~lar' bulunmayan, ~akac~~ ve konu~may~~ seven, k~sacas~~ anadan
do~ma bir dünya gezgini, bu anlay~~ la gezip ya~ant~lar~~edinme, yorumlama
biçimiyle insanda modern etki b~ rakan, sakall~, bulucinli, s~ rt~ nda çantas~~ile
günümüzün tek ba~~ na dünya gezisi yapan gençlerinden birisi olabilirdi
asl~ nda. Güç durumlarda kal~ nca yan~ ndaki ~i~esinden bir yudum çekerek
"yüre~ini cesaretlendiren", damarlar~ nda ~arap dola~t~ ran birisidir o. Öyle
ki itici olmaktan çok ay~lt~c~~ olan, dudaklar~ ndan kaç~veren bir kaç "kaba
sözü" ye~lemesinde bile Kiechel modern etki yap~ yor. Böylece o (pek de
küçük olmayan) e~yas~ nda "p~l~~ p~ rt~" olarak (asl~ nda onlar~~ büyük bir
titizlikle korur) önemsemeyen bir hava ile sözeder; içinde yiyecek sat~lan
dükkanlar onun için "Fresslaeden" (T~k~ nma Yerleri) dir, birilerine
k~zm~~sa, onlara "~u köpekler" ~eklinde kötü sözler söyler (aras~ ra bu ki~iler
Türkler de oluyor, fakat Kiechel'in ~amatas~mn vaktiyle Avrupada yayg~ n
olan, kötü ve ve aptalca söylenen "Türk Köpekler" gibi onur k~ r~c~~ deyi~lerle
hiç bir ilgisi yoktur). Öte yandan bir ki~ i için pek nazik ve düzgün ifade
kullan~yor:
Istanbul'daki "Say~ n Alman Büyükelçisi", herhalde özellikle kendisi
orada bir çok kez karn~ n~~ doyurdu~u için, bundan etkilenmi~~ve ho~lanm~~~
olmal~.
Belleten C. XLVI, 49
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Kiechel'in yolculuk günlü~ünün uzun ba~l~~~~onun "dünya gezisi" nin
zaman~~ve yerini anaçizgileriyle gözler önüne seriyor:
"Ben Ulm'lü Samuel Kiechel'in 23 May~s ~~585 den ~~589 y~l~~Haziran ay~~
sonuna kadar yapt~~~m seyahatin k~sa raporu ve tasviri: önce Ulm'den
Bohemya K~rall~~~na ve oradan di~er K~rall~klara, ülkelere ve kentlere
(Ingiltere, Isveç, Polonya, Rusya, Avusturya'ya!) sonra Venedik'ten
Samaria, Galilae üzerinden Kutsal Ülke Kudüs'e, Suriye K~rall~~~~üzerinden Halep'e K~br~s'a, M~s~r'a, Sina Da~~~üzerindeki Sankt Katharina
(Katedraline), daha sonra Candia (Girit) K~rall~~~na Rodos'a ve Ege
Denizindeki di~er adalara, sonra Konstantinopel'e ve Levante (Do~u
Akdeniz) k~y~lar~ndaki di~er yerlere olan gezime Tanr~ya ~ükür mutlu
olarak ba~lad~m, gezimi yerine getirdim ve bitirdim."
Onun seyahatnamesi do~rusu "k~sa" de~ildir, birincisi böylesine büyük
bir geziden do~al olarak anlat~lacak çok ~ey olmas~~ bak~m~ndan, ikincisi
Kiechel'in "yaz~l~~olarak gevezelik yapmas~" aç~kça ortada oldu~u için: az
ve yayan notlar~n yanyana s~ raland~~~~pek çok di~er daha eski gezi ve hac
yaz~lar~ndan çok farkl~d~r bu seyahatname.
Kiechel'in seyahatnamesi K.D. Hassler'in bask~s~ndan 470 sayfal~k
heybetli bir cildi dolduruyor.
Bu kitab~n küçük fakat önemli bir bölümü Türklere ayr~lm~~t~ r. 1588 de
O, Suriye'ye, Filistin'e ve M~s~r'a gider ve orada Türk askerleriyle,
memurlanyla ve tüccarlanyla tan~~~ r. Orada "Müstemleke Türkleri'nin
ülke çap~ndaki yönetim uygulamalar~n~n yan~s~ra günlük ayr~nt~lar~~ da
izler. Bunlar~n baz~lan "t~pk~~Türkiyedeki gibidir", baz~s~~ise her~eyden önce
arap dünyas~na gerekli uyumu sa~layan de~i~iklikler gösterir.
Yol boyunca karada ve denizde Türkler'le kag~la~~r. Bu s~rada baz~~
ya~ant~lar da edinir ve (ço~u kez kendisini aç~ktan aç~~a suçlayarak)
bunlara öfkelenmesi kimseyi ~a~~rtmayacakt~ r. Kiechel'in örne~in Kervansarayda ücret ödemeden ikram görmesi ve hamamdaki ya~ant~lan gibi bir
çok ve son derece de~i~ik rastlant~larla edindi~i en derin izlenimini ~öyle dile
getiriyor: bunlar son derece hayati önemi olan kurulu~lard~ r ve "sadece
Türkler ve zenciler için de~il, h~ristiyanlar ve Yahudiler için de" önemlidir.
Özellikle Istanbul'u 1 ayr~nt~l~~olarak anlat~r, okurken insan eskiden de
son derece heybetli ve ölümsüz bu büyük kentin damarlar~ndaki at~~~n~~
hissediyor ve gezginimizin onun kar~~s~ndaki hayranl~~~n~~ ayn~~ anda
duyuyor. I~te burada onun en büyük izlenimlerinden birisi çe~itli ~rklar, diller,
dinler, meslekler, ya~ama biçimlerinin renkli zenginli~i, tolerans yoluyla
kazan~lm~~, korunmu~~ve üremi~~bir insan hazinesi.
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Kiechel'e herzaman için inan~l~ r bir görgü tan~~~~olarak de~er
verilmelidir. Di~er bir çok gezginlerden farkl~~olarak o, ne eski raporlardan
ne de o zamanlar yayg~n olan "ffidecker"den 2 kopye çekip aktarmaz
(görünü~e göre çok okumay~~ ya hiç sevmez ya da pek az okurmu~,
kendisinin bizzat ya~ant~lar edinmesinden ve bunlar~~ yazmas~ndan gurur
duyar). Kendisinin görmedi~i ama i~itmi~~oldu~u yerleri de dürüst bir
~ekilde belirtir.
Ba~~ndanberi belli olan bir ~ey vard~ r: bu, bütün eski Türkiye
seyahatnamelerinden ç~ kar~lan ba~l~ca sonuç, "Türkler"le ilgili olan de~il,
Avrupa'da edinilen Türk imajd~ r. Bu Kiechel'in seyahatnamesi için de
geçerlidir. Do~al olarak bunun 14.-16. yüzy~llardaki di~er pek çok tasvirle
k~yaslanmas~, bizim ~vab delikanfis~n~ n Avrupa'da Türkler hakk~ nda
bilinen veya söylenen ya da bilinmesi önerilenlerden hemen hemen hiç etki
alt~ nda kalmam~~~oldu~unu, ya da buna izin vermedi~ini ortaya koyuyor.
Kendi giri~imiyle geziyor ve kendi gözleriyle görüyor. Fakat onun gözleri,
genç ve dünyada her ~eyle ilgilenen, derinlere inmekten çok enine boyuna
bakan bir turistin gözleri, bir ilim adam~ n~n, politikac~n~n ve dindar bir
sofunun de~il. Camideki renkli mermerler, orada ibadet edenlerin kendilerinden geçerek ibadet etmeleri veya dinlerindeki s~rlardan daha çok ilgisini
çeker onun. Onun ilgi alan~ ndaki son derece kesin olan dünyaya ba~l~l~~~~
sadece bir hafiflik de~il ayn~~zamanda son derece modern etki yapan, insana,
"küçük adama" yöneltilmi~~bak~~ t~ r, söz geli~i i~çilere ve fakirlere duydu~u
sempatidir, "pratik olarak faydal~~olma" anlay~~~d~ r. ~ nsan onun Ramazan
geceleri yanan bir çok kandile bak~ p da "Böylesine faydas~zca savrulan ve
yan~ p giden bu kadar çok, ~u güzelim zeytinya~~na ne kadar yaz~ k"
~eklindeki sesleni~ini, günümüzdeki enerji krizi aç~s~ndan da onaylayarak
hatta öfkelenerek okumuyor mu?
Kiechel seyahatnamesine edebi yap~~ verme~e çal~~m~~t~ r 3. Burada
do~al ko~ullarda ortaya ç~km~~~bir anlat~c~~ yetene~i kendisini gösteriyor,
belki de onun yerinde yap~lacak uyar~~ ve te~vikle büyük yazarlar aras~na
kat~lmas~~ mümkün olabilecekti. Kiechel'in daha sonraki ya~am~~ da zamar
ak~~~~içinde yok olup gitmi~tir.
Bu uzun canl~~seyahatname hakk~nda gizli kalm~~~bir trajedi de vard~ r:
Kiechel okuyucular~na bilgi vermek, onlar~~ e~lendirmek ve ebedi de~eri
sunmak için anlatm~~ t~~ bütün bunlar~! Ama onun okuyucular~~kimlerdi ki?
Görünü~e göre elde as~l metinden ba~ka 1659 (!) tarihli bir kopyesi ve
Hassler'in kendi bask~s~nda belirtti~i tarihi belli olmayan bir k~salt~lm~~~
kopye metin vard~ r.
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Kiechel'in seyahatnamesi elyazmas~~ olarak kalm~~t~ r. O, bo~lu~un
derinliklerine anlatm~~t~ r. Onun anlatt~ klar~~duyuluncaya kadar aradan 300
y~l geçmi~ tir. Bunun üzerinden bir yüz y~ l daha geçtikten sonra, bizim yok
olup gitmi~~ama susmam~~~ ~vab dünya gezginimizin Türk okuyucular~ na
kendileriyle do~rudan do~ruya ilgili notlar~~ ula~t~ r~labilmi~tir.
Bu çeviri ve metin hakk~ nda daha önce Ulrich Krafft'~ n metniyle ilgili
aç~ klamalar~= geçerlidir.
Filistin'de Türklerle ilgili ilk izlenimler
Türkler tarafindan yapt~r~lm~~, yaln~ z buradaki, yani Filistindeki
yap~lar de~il; Türkiyenin di~er bütün bölgelerindeki Türkler taraf~ndan
yapt~ r~lm~~~ yap~ lar da son derece sade ve gösteri~ten uzakt~ r. Ancak
hamamlar, kiliseler 1 ve camiler öyle de~ildir. Bunlar özenle in~a edilmi~~ve
temiz tutulmaktad~ rlar. Camilerin herbirinde ince, yüksek, yuvarlak, son
derece zarif, sivri külahl~~ ve üst k~s~mlar~ nda görevli adamlar~ n gezinerek
sabah, ö~le, ikindi, ak~am ve yats~~ vakitlerini yüksek sesle ba~~rarak halk~~
ibadet için uyard~klar~~ ~ erefeleri olan Minareler vard~ r. Bütün Türkiye'de,
zencilerde 2 ve Araplarda çan kullan~ lmad~~~~ve hiç bir ~ekilde görülmedi~i
için, böyle yap~lmaktad~ r; -Lübnan'daki Maron Hristiyanlar~~ hariç-yukar~daki yerlerde oturan h~ ristiyanlar~ n da çan kullanmalar~ na izin verilmiyor.
Onlar~ n her ne kadar Almanya'dan gelme küçük çalar saatleri varsa da
Türkler saatlerin kapaklar~na yap~lm~~~gravürleri de ho~~kar~~lamamakta,
bunlar~~ z~ mpara ile düzelttirmekte ve yerine çiçek resimleri koydurmaktad~ r.
Türklere ait cami ve mescitler gelince: oralara hiçbir Hristiyan ve H
Yahudi büyük bir tehlikeyi göze almad~ kça giremez. Zira yakaland~~~~
takdirde kellesinden olabilir, en az~ ndan dinini de~i~ tirip müslüman
olmaya, türkle~ meye zorlan~ r. Ancak birisinin arka ç~ kmas~~ ve çok
miktarda para ödemesi sayesinde hayat~~kurtulabilir. Burada bu i~~ciddiye
al~n~ r ve s~ k~~ tutulur, ama Istanbul'da böyle de~ildir, çünkü orada (bir
Hristian olarak) her zaman tehlikesizce Sofia 4 Sultan Süleyman ve di~er
ünlü camilere girilebilir.
Yukar~da sözü edilen yap~ lar (normal camiler) pek yüksek de~ildir,
ço~unlukla kubbelidir, güzel i~lenmi~~ta~larla yap~lm~~ t~r, zemine son derece
sanatkârane i~lenmi~, co~u kez renkli mermer dö~enmi~ tir, kilisenin (cami)
içindeki ve d~~~ ndaki sütunlar ve payandalar da ayn~~ mermerden
yap~lm~~t~ r. Daha ünlü camilerin üstü kur~unla kapl~d~ r. Içlerinde ne
resimler ne putlar vard~ r, aksine tamamen beyaz, dört duvarda, kendi
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dillerinde büyük harfi yaz~ lar bulunur. Ayr~ca baz~~ kiliselerde (cami) çok
say~da lamba bulunmaktad~ r. Prensip olarak korolar~~veya ba~~taraf güneye
yöneltilmi~tir, t~pk~~Hristiyanl~ kta koronun do~uya yerle~tirildi~i gibi. Karada
ve denizde zenciler, Türkler ve Araplarla birlikte yapm~~~oldu~um pek çok
yolculukta, onlar~ n ibadet ederken yüzlerini hep güneye yönelttiklerini
gördüm.
Kiliselerin (cami) önünde ço~u kez kaynak suyu bulunan çe~meler
vard~ r, (camiye) girmeden önce ellerini ve ayaklar~n~ , sonra cazzo ve culo 1
lar~n~~ en son alarak da yüzlerini y~ karlar.
Kentlerde, ~urda burda s~rtar~ nda ham keçi tulumu içinde taze su
ta~~yan resmen görevlendirilmi~~ki~iler vard~ r, bunlar kar~~la~t~ klar~~herkese
Hristiyan ve Yahudiye oldu~ u gibi Türklere ve zencilere-içmek için
pirinçten veya ba~ka metalden yap~lm~~~temiz kaplarla su sunarlar. Bunun
aç~klamas~~ ~öyledir:
Yaz mevsimi son derece s~cak oldu~u için çe~melerin aras~~da hayli uzak
oldu~undan, özellikle ~uraya buraya ko~u~ mak zorunda olan basit halk için
bu i~~yap~lmaktad~ r. Baz~~ zengin Türkler veya zenciler kendileri masrafin~~
kar~~layarak bir çe~me yapt~ r~r ve ayr~ca isterse bir iki veya daha çok adam
tutar ve paralar~ n~~ kendisi öder. Bu adamlar bütün bir y~ l boyunca önemli
caddelerde su ta~~ r ve halka içmek üzere sunarlar, bunun d~~~ nda ba~ka bir
~ey yapmazlar. (Bu zengin yard~ msever) ki~i kendi ölümünden sonra da bu
giri~imin t~ pk~~sa~~iken oldu~u gibi sürdürülmesi maksad~ yla yeterince para
b~ rak~ r.
Sanat dolu mimar ve güzellikleri bak~m~ ndan, camiler d~~~ ndaki
hemen hemen di~er bütün yap~lardan üstün olan hamamlar~~ son derece
güzeldir ve bu yüzden de görülmeye de~erler. Çünkü taban dö~emesi
çe~itli renkte küçük mermer parçalar~ yla kapl~d~ r; gene ayn~~ ~ekilde
duvarlar, kurnalar ve oturulacak setler mermerden veya di~er güzel
ta~lardan yap~lm~~t~r. Türkler (dinlerinin) öngördü~ü üzere s~k s~k
y~kand~ klar~~ için, hamamlar her gün ~s~ t~l~ r. Böylece onlar her hafta sadece
kafalar~ndaki saçlar~~ ustura ile kaz~~tt~ rmakla kalmaz, vücutlar~ n~ n ba~ka
hiçbir yerinde k~l b~ rakmazlar, sadece uzun ve güzel sakallar~~ bunun
d~~~ nda kal~ r. Kad~nlar da ba~taki saçlar d~~~ nda k~llara tahammül
edemezler, bunun için k~ll~~yerlere sürdükleri bir k~rem kullan~ rlar; böylece
k~llar keskin bir b~çak veya ustura ile kaz~ nana göre daha esasl~~ bir ~ekilde
temizlenmi~~olur.
Hamamlar genellikle sadece Türkler, zenciler ve Araplar ile di~er
dinlerin mensuplar~~için de~il, Hristiyanlara da aç~kt~r: (Hristiyanlar) orada
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Türklerle birlikte veya onlar~n yan~ nda y~ kanabilirler. Hiç ku~kusuz ~una
dikkat etmek gerekir, e~er kad~ nlar içerideyse, o hamama gidilmez, bunun
sonucu hiç de ho~~olmaz. Yabanc~ lar~n ve yerli halk~ n bilmesi için, hamam~~
d~~~giri~~k~sm~ na kap~~ üstüne mavi bir keten pe~temal as~l~ r, bunun anlam~ ,
hamamda kad~nlar var demektir.
Evlerinin, odalar~ n~ n, küçük oda ve bölmelerinin kap~lar~~ genel olarak
tahta kilitlerle sürgülenir, bunlara uyan tahtadan anahtar vard~ r. Kilitin
içinde gizli çubuklar veya demirden küçük çiviler vard ~ r. Anahtar
ç~ kar~ l~ nca (bu çubuklar ve küçük çiviler) kendi yuvalar~ na dü~erler; (kilidi)
açmak için çubuklar~ n tamamen tahtadan anahtarla tekrar yukar~~itilmesi
gerekir.
Türklerin k~yafetlerine gelince, ço~u kez "Mente" 5 denilen uzun bir etek
giyerler; onun alt~ nda gene uzun gaban etek bulunur, bu ço~unlukla iyi,
ince ve ekseriya k~ rm~z~ , ye~ il ve mavi parlak renkli bir kuma~tand~ r.
Ayakkab~lar~~ ço~unlukla sar~, k~ rm~z~~ ve mavi renkte, burunlar~~ sivri ve alt~~
kabaral~d~ r, ayakkab~~uzun süre dayans~ n diye, topukta e~ri demir çak~l~d~ r.
Kad~ nlar~ nkine gelince, buradakiler ço~ unlukla beyaz giyinirler, tamamen
örtülüdürler, yüzleri üzerinde ince siyah ipekten küçük bir örtü bulunur,
öyle ki gözler, eller, boyun ve di~er taraflar~~ tamamen örtünmü~~olarak
görülür. Ba~lar~~ üzerine ince beyaz„ keten örtmeler örterler, bunlar kollar~~
örter ve kalçalara kadar uzan~ r. Arkada ba~ tan kalçalara kadar uzanan
yakla~~k olarak bir el ayas~~ geni~li~inde çok ho~~bir rengi olan, güzel, ipekten
bir kurdela bulunur, bu alt~ n s~ rma ile örülmü~ tür, bizim ülkemizdeki
kad~ nlar~ n örülmü~~saçlar~ n~ n yerini tutar.
Onlar~ n örfleri ve faziletlerine ~imdilik burada de~inmek istemiyorum,
çünkü henüz ba~lang~çtay~ m, çok az ~ey gördüm, (bekleyelim o halde) ta ki
ülkenin içerlerine kadar gideyim ve iyice gezip dola~ay~m.
H~ ristiyanlar~ n ye~il renk d~~~ nda, bütün renklerde giyinmelerine izin
verilmektedir; bu renk, küçücük bir ye~il parça bile olsa giymek hem yerli
hem de yabanc~~ h~ ristiyanlara yasakt~ r, yaln~z Istanbul'daki (Alman)
Imparatoru Hazretlerinin Elçisine ve t~ pk~~ elçi gibi giyindiklerini
gördü~ üm onun asillerine (bu yasak) de~ildir.
Bu yasa~~~Muhammet koymu~ tur. H~ ristiyanlara bu rengin kullan~lmas~ n~~ yara~ t~ ramam~~ t~ r."
Ramazan
Türk okuyucular~~ için buradaki birçok ~ey ola~an hatta do~ald~ r ama
gene de bunlar~n yabanc~ n~ n gözüyle anlat~lmas~~ ilginç olabilir.
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Ramazan~n hangi zaman oldu~una dair iki ~vabin'in aç~klamalar~~
ilginçtir: Krafrt bunun daima k~~~ n oldu~unu iddia eder; Kiechel ise bunun
üç y~l süre ile ayn~~zamana rastlad~~~n~~ve sonra bir ayl~ k fark yapt~~~n~~
aç~klar. Kesin bir aç~ klama bunun için özellikle Krafrt tarafindan
yap~lamam~~t~ r. Oysa onun yan~ nda (1577) hapisteyken bir aytutulmas~~
olay~n~~günü gününe bildiren takvimi vard~~6 . Buna kar~~n Kiechel kabaca
bir tahmin yürütebiliyordu; bu da yanl~~~anlamaya neden oluyordu.
"Türkler, zenciler ve Araplar her y~ l oruç tutarlar, bu yeni aydan di~er
yeni ay'a kadar, yani tam bir ay sürer. bu y~ l oruç 16 Temmuz da (1588) ba~lad~~
ve 15 A~ustosta sona erdi. Ramazan üç y~l süre ile ayn~~zamanlarda olur; üç y~l
geçtikten sonra bir ay daha önceden ba~lar; bu y~l Temmuzdayd~, gelecekteki
Haziranda olacak. Bu süreye büyük bir ciddiyetle uyarlar ve çok s~k~~oruç
tutarlar; kan koca, çocuk ve hizmetçi sabahleyin güne~in do~u~undan
ak~am güne~~bat~ncaya ve gökyüzünde y~ld~ zlar görününceye kadar hiç bir
~ey yemezler. Ayr~ca onlar~ n, zenginlerin ve fakirlerin bütün Ramazan
süresince ~arap içmeleri kesinlikle yasakt~ r (ölüm cezas~ ).
Ama karanl~k olur olmaz bütün yiyecek dükkanlar~~ ve lokantalar
aç~kt~ r, yiyecek ve meyve gündüzün oldu~u gibi sat~n al~nabilir.
~~ te bütün bu yiyip-içme ve kutlama bütün gece boyunca, ertesi gün
a~anncaya kadar sürer, bu yüzden oruç zenginler için gerçekten çok
kolayd~r, onlar sadece geceyi gündüze, gündüzü geceye çeviriverirler;
çünkü geçimini el eme~i ile kazanmak zorunda olmayan ve i~~yapmadan
ya~ayabilen kimse günün do~u~undan ö~leye kadar uyur, sonrada ak~am
gezisine ç~kar, kurtlanm~~~vücutlar~n~~ ("fauler Madensack" 7) tekrar
doldurabilmek için.
A~~r i~~yapmak zorunda kalan fakirler için ise bu büyük bir cefa
demektir: T~pk~~bir zamanlar Fontego d'Frantia'da * sabahtan ak~ama
kadar bütün gün boyunca korkunç cehennem ate~ i alt~nda a~aç kesen,
parçalayan ve a~~r i~~yapan bir çok Arap aras~nda gördü~üm gibi. Çünkü
tam yaz~n "köpek günleriydi" 9, ö~le üzeri sadece caddenin öte yan~na
geçmek bile bana ~st~ rap veriyordu. Ne derece cefakar bir halk olmak
zorunda kald~klar~n~~bilmek için bunlara bakmak yeter.
Ramazan süresince camilerinde veya kiliselerinde (cami) geceleyin
say~s~z lambalar yanar, öyle ki bunun için gerekli nefis zeytinya~~~9 hiç bir i~e
yaramadan yan~p yok olur.
Ramazan bitince en önemli bayramlann~~üç gün süre ile kutlarlar, t~pk~~
h~ ristiyanlann paskalya günü gibi. Bu s~rada kapal~~çar~~lar, pazarlar ve
Iskenderiye'deki Frans~ z Ticaret Merkezi "Frans~z Evi"
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dükkanlar her yerde kapal~d~ r, kimse çal~~maz, herkes kendisini yeme~eiçme~e verir ve dört hafta boyunca yasaklanm~~~olanlar~~ ve arta kalanlar~~ bu
üç gün içinde yeniden gidermek ve savurmak isterler, sanki ba~ka bir
bayram günü veya al~~~lagelen günün d~~~ nda (özel) bir gün
olmayacakm~~cas~ na.
Onlar~n bu belirtti~imiz Ramazan bayram~ndan ba~ka "küçük
bayram" dedikleri bir bayram daha vard~r, fakat bu öngörülmü~~bir oruç
de~ildir, sadece say~lar~~çok olmayan sofu ve ya~l~~ki~iler için sayg~~olsun
diye yani per devotione yapmak istenir. Bu bayram belirtilen sürenin
biti~ inden sonra üç gün boyunca kutlamr; bu y~l 2 ~~ Ekimde ba~lad~, ben o
zaman Scio *adas~nday~ m; bu bayram ötekiyle k~yaslanamaz."
Bir Türk Ailesinin Kaderi
Burada saf ve derin bir dindarl~ k, Tanr~ya ~ükran~ n bir kan~ t~n~~
örneklemek için yap~lan bir denemeyi anlatal~m, bu örnek dindarl~~~ n
insan~n bak~~~aç~s~n~~nas~l buland~ rd~~~ n~~ ve kalbini nas~l kat~la~t~ rabildi~ini
de gösterir:
Sinai Da~~ndaki Katharina Manast~ r~mn yak~nlar~nda Kiechel, içinde
kaynak suyu olan son derece güzel bir bahçe ve küçük bir ev bulur. Yaz~ n
burada oturulur ve manast~ r bir (Rum) papaz~~ taraf~ ndan bak~l~ r.
Kiechel ile Italyanca anla~abilen bu Papaz, ~u öyküyü, ac~~ bir sonuçla
bitmesinden memnun oldu~ u için, en az~ ndan onu da etkilemesi
bak~m~ndan anlat~ r: "Bir gün kibar bir Türk, kar~lar~, çocuklar~~ ve
evindeki hizmetçileriyle Kahire'den buraya çöle gelir ve bu bahçede ve
buradaki evde bir kaç ay Kahire yeniden "temiz" oluncaya kadar kal~ r,
çünkü o, veba salg~ n~~ yüzünden buralara kaçm~~ t~. I~ te buradaki yer, su ve
temiz hava ona son derece varam~~~olmal~~ ki burada bir cami yapt~ rmak
istemi~. Buna manast~ r~n papazlar~~asla izin vermek istemedikleri için, o,
Kahire'ye gitmi~~ve yan~na çölün en asil Ve ya~l~~ araplar~n~~ alm~~. Sonra
o~ullanyla birlikte kendi arzusuna göre ad~~ geçen yerde bir cami
yapt~ rmak için izin, yani privilegia almak üzere gemiyle Konstantinopel
(Istanbul) yolunu tutmu~. Büyük Türk'ün ** de ona bunun için r~za
gösterip izin verdi~i söylenir. Oradan gemiyle tekrar ayr~ld~ klar~nda ve eve
ula~mak istediklerinde, içinde bu Türk'ün ve yan~ ndakilerin bulundu~u
gemi f~rt~ naya tutulmu~~("malora" 1°), hepsi bo~ulmu~~ve belalar~ n~~
bulmu~. Bundan dolay~~ bugüne kadar bu arada camiinin yap~l~~~~mümkün
olmam~~~ve bundan vazgeçilmi~".
* Sak~z adas~~
** Padi~ah anlam~nda.
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Bir Kutlama Alay~~
"Iskenderiye'de yolculu~uma devam etmek üzere beklerken o~lan
çocuklar~n sünnet edilmesi dolay~s~yla yap~lan bir sünnet alay~~ yani triumph
gördüm, bunu öncellikle burada anlatay~m.
Ilk önce çocuklar~ n önünde yirmi otuz kadar-daha az veya çok da
olabilir-hemen hepsi silahl~~ ve kendi durumlar~ na göre güzelce süslenmi~~
Türkler ilerler. Bunlar~n ard~ndan sünnet çocuklar~~gelir, belki iki, üç, alt~~ya
da daha çok; hepsi güçlü, güzel atlar üzerinde, ipek elbiseler giyinmi~~ve
ziynet e~yalanyla süslenmi~tir. Her çocuk tek ba~~ na ata binmi~tir.
Onlar~n arkas~ndan trampet, borazan, davul, kaval ve benzeri çalg~lar
çalan müzisyenler bulunur-buralarda bütün caddelerde kaval çalmak ve
davul dövmek ola~and~r zaten. Çocuklar~~ sünnet etmeden önce kenti
ba~tan a~a~~~gezdirirler ve sonunda sünnet olacaklar~~eve getirirler. Bunun
için ne belirli gün, mevsim ve ne de çocuklar~ n belirli bir ya~ta olmalar~~
gerekir; baz~~çocuk iki, baz~s~~on, baz~s~~da daha ileri ya~ta sünnet olabilir.
Sünnet edilecekler "Türkle~~ irilecek" Hristiyan çocuklar~~ ise, bunlar
genellikle biraz ileri ya~ ta olurlar."
Türk Kervansaraylar~~
Kiechel bir kervansarayda 12 geceleyi~ini anlat~ rken, bu yap~n~ n k~saca
bir tasvirini de yapm~~ t~ r: Kervansaraylar hemen hepsi "büyük, geni~,
dörtkö~e yap~lard~ r, ço~u i~lenmi~~ta~tan yap~lm~~t~ r, etraf~n~, çok alçak bir
duvar çevirir, yaln~z bir tek giri~-ç~k~~~~vard~ r ve içinde kimse sürekli olarak
oturmaz. Içinde zemini kald~r~m ta~l~~geni~~bir avlu bulunur, ortada ço~u
kez yuvarlak bir cami ya da Türk kilisesi, onun yan~nda temiz taze suyu olan
bir çe~me vard~ r, tabii hepsinde bu yoktur. Dört taraftaki kubbeli kemerlerin
avluya bakan k~s~ mlar~~aç~ kt~ r. Bunlar~n alt~nda insanlar ve hayvanlar kötü
havalarda korunurlar. Insan ve hayvan birlikte bulunurlar; atlar~n,
develerin veya e~e~in ba~land~~~~yerin hemen yan~ nda ta~tan bir yatma yeri
(insanlar için) vard~r, yatan~n ayaklar~~ at~n~n ba~~na do~ru yönelir.
Bu kamplar veya kervansaraylar camps veya carvatscharas 13 k~smen
Türk Imparatorunun, k~smen ise pa~alar~ n ya da di~er nüfuzlu beylerin
emri üzerine yap~lm~~t~ r, böylece onlar iyi bir ~öhret yaymak veya öldükten
sonra hay~rla an~lmak isterler. De~inilen bu meskenlerde Hristiyanlar ve
yahudiler, Türkler ve zenciler gibi geceleyebilir ve oturup kalkabilirler.
Çok büyük masraf edilerek, son derece güzel bir ~ekilde yap~lm~~~bir kaç
tane (kervansaray) vard~ r ki bunlardan birisi camp Amard~ r, son derece
heybetli ve güzeldir, daha sonra böylesini çok az gördüm, t~ pk~~bir kale gibi,
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a~~r kap~lar~~ ve kuvvetli sürgüleriyle iyice güven alt~ na al~ nm~~, geceleri
kapal~~ olup, çat~s~n~ n her yan~~ kur~unla kapl~d~ r, her ~ey temiz ve bak~ml~d~ r,
içerisinde ocak bulunan zarif odalar vard~ r, buralarda ate~~yak~labil~ r ve
k~~~ n ~s~ n~l~ r ve ayn~~ zamanda yemek pi~irilebilir. H~ ristiyan olsun, yahudi
veya Türk olsun, oraya gelen ve isteyen herkese pilav, bezelye mercimek ve
bulgurdan yemek ve yan~ nda f~ r~ nda pi~irilmi~~normal bir tabak büyüktü~ünde ve parmak kal~ nl~~~ nda fugazi denilen iki tane yuvarlak pasta (pide)
verilir."
Imparatorun Elçisi
Ba~ka bir kervansarayda (~am'~ n güney bat~s~ nda Hermon nehri
k~ y~s~ ndaki Sasa) onun daha sonra heyecanl~~ ama sonu ho~~biten bir
ya~ant~s~~ olur: Bu eski zamanlardaki al~ nyaz~s~~ trajedilerindeki öfke ve
sertli~i içeren Krafft'~n üçüncü bölümdeki hikâyesi olan, korku ve komiklik
kar~~~ m~~ özel sahneler" le kar~~la~t~ r~labilir. Kiechel ancak i~~i~ten geçtikten
sonra as~l nedeni ö~renir. Hiç bir ~eyden halen sizce olaya kar~~ an Kiechel
"al~ nyaz~s~ n~ n çark~ na" kap~l~ p yok olmak üzereyken, daha sonradan da
bunu tam anlam~ yla kavrayamam~~ t~ r-oysa o sonradan bütün olan bitenin
anlam~ n~~ ve "at h~ rs~zlar~n~ n" hakl~~ olu~lar~n~~anlayabilmi~ tir. Bu sonradan
edindi~i deneyimini raporuna eklemi~ti. "Bir saata yak~n oradayd~ k, küçük
yap~ n at~ ma su vermek için yular~ ndan tutup (kervansaraya ait olan)
kalenin yan~ ndaki dereye götürüyordum. O s~ rada yakla~~ k 15 atl~dan
olu~an ve Istanbul'dan M~s~ r'a Kahire'ye gitmek isteyen bir posta gurubu
geldi. Bu Türklerden birisi h~zla bana geldi ve benim küçük at~m~~ ald~,
avludaki di~er atlar~ n yan~ na götürdü. Yolculuk arkada~lar~ m ve bizim iki
yeniçeri bunu görür görmez ah~ rdaki atlar~ n~~ en karanl~ k kö~elere çekip
saklad~ lar. Sonra bizim yeniçerilerden bicisi benim küçük at~m~~ alm~~~olan
Türk'e gitti ve onu tekrar bana vermesi için ricada bulundu. Dedi~i gibi de
oldu, at~ m~~ dizgininden tutup ah~ ra götürdüm. Orada bu guruptan ba~ka
bir Türkle kar~~ la~t~ m, zorla elimden at~~ald~~ ve ona kolay kolay at~~ teslim
etmek is~emeyince, e~erin demirine tak~l~~ duran busican 14 veya
demirtopuzu eline ald~~ -at üzerinde sürekli olarak yanlar~nda bulundurduktan bir silah- onunla bana vurmak istedi, ben ona küçük at~ m~~ teslim
etmek zorunda kald~ m. At~~ dinlenmi~~olan atlar~ n bulundu~u ba~ka bir
avluya götürdü. Bu anda bizim iki yeniçeri Türklerin reisine gitti ve küçük
at~ m~~ geri vermeleri için rica ettiler, çok küçük, çok yorgun, ciddi yaras~~
oldu~unu ve (öteki atlar~ ) izleyemeyece~ini söyledi. Bütün bunlar bir ~ey
kazand~ rmad~, en az~ ndan at~ m~~ geri alabilmeyi bile.
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Yakla~~ k olarak bir saat mola verdikten sonra, yeniden atlara bindiler
ve yola ç~ kt~lar. Ama benim at~m~~alm~~~olan, ata binmek istedi~inde ve bir
eliyle e~er~n arkas~na, yani tam yaran~ n bulundu~u yerden tutununca,
küçük at öne ve arkaya çifte atmaya ba~lad~~ öyle ki o, ata binemedi. Bir süre
u~ra~t~ktan ve yol arkada~alar~~ sürekli olarak oradan uzakla~t~ktan sonra,
küçük at~m~n ba~~ na vurdu ve onu serbest b~ rakt~, üstüne bir ~ey
yüklemeden, getirdi~i ba~ka bir ata atlad~, çünkü onlar yanlar~nda dört bo~~
ve yüklenmemi~~at~~ yedekte götürüyorlard~, yolda atlardan birisi çatlayacak olursa diye. Zaten h~ ristiyan âleminde oldu~u gibi posta istasyonlar~~yok
ve ço~u zaman bir at bütün gün boyunca ya da uzun süre çatlay~ p
dü~ünceye kadar ko~abilmek zorundad~r.
Böylece küçük at~ m~~yeniden ald~ m. E~er onu al~p götürmü~~olsalard~~
durumum kötü olurdu. Buralarda ba~ ka bir at bulmam mümkün
olmamas~ na ra~men, onun pe~inden de gidemezdim, en iyisi onu almas~na
raz~~ olmakt~.
Bunlar~ n nas~l ki~iler oldu~unun anla~~lmas~~ için, yani Türk imparatoru tarafindan elçi veya legat olarak -bolacki 15 deniliyor bunlaragönderilenler: ço~unlukla çavu~lar, kibarlar ve Türki Imparatorunun gözde
ve güvendi~i ki~ilerdir. Bundan dolay~~onlar çok önemli olan gizli i~leri
yapmakla görevlendirilir. Türk Imparatoru bir pa~ay~~ veya sadrazam~~
bo~durtmak isterse, bu bir çavu~~taraf~ndan yerine getirilir. Bana anlat~ld~~~~
gibi, çavu~~ona Efendisi Türk imparatorunun bir mektubunu teslim eder.
Mektupta ona hayat~ n~n sona erdi~i bildirilir. Sonra o, bir koltu~a
oturtulur, belirtilen çavu~~onun boynuna bir ipek ip dolar ve bir sopayla o,
bo~uluncaya yani ölünceye kadar ipi büker, bunu ben bizzat görmedim,
dönme yani Renegaten veya Memluk 16 olmu~~Alman as~ll~~yeniçerilerden
ve daha ba~kalar~ndan i~ittim.
Bu çavu~lar~n öylesine büyük yetkileri var ki, her ~eyden önce e~er onlar
ulak olarak gönderilirlerse, bir kente, bir kasabaya veya köye gelirler ve
kar~~lar~na arazide atl~~ birisi ç~karsa, h~ ristiyan, yahudi veya Türk olsun,
a~a~~~veya yüksek s~ n~ftan olsun, e~er çavu~~bir at isterse, attan inilmesi ve
itiraz etmeden at~n ona teslim edilmesi gerekir. Bu yabanc~~ bir gezgin için
son derece ho~~olmayan bir durum, ama onlar buna hiç ald~ r~~~etmezler.Bu
~u nedenden dolay~~ oluyor, bu ülkede posta istasyonlar~~ yok ve ço~u kez
yar~m hatta tam gün yol al~nd~~~~halde ne kasaba ne köy var."
Denizde Yolcular~n Korkular~~
Bir Türk yelkenlisiyle yapt~~~m yolculuk s~ras~nda iki gün hava süt
limand~. "Bundan dolay~~ kaptan ~öyle bir haber gönderdi: kimin yan~ n~da
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denize ait olmayan bir ~eyi varsa bunu teslim etsin. Orada M~s~ r'da zenci
(köle) sat~n alan iki Türk bulunuyordu; onlar~ n bir k~ rm~z~~ ç~ k~ nda bir parça
k~ rm~z~~ topraklar~~ vard~, onu teslim ettiler ve Kaptan bu topra~~~denize
döktürdü. Söylendi~ine göre Türklerin çok sayg~~ gösterdikleri, içinde aziz
bir genç k~z~ n gömülü bulundu~u 17 , Kahire yak~ nlar~ ndaki bir piramidin
yan~ ndaki yerden bu toprak al~ nm~~; ve bu topra~~ n deniz ötesine
götürülmemesi gerekiyormu~, o zaman ö~rendi~imize göre (i~te bundan
dolay~ ) iki gün yerimizden k~ p~rdayamam~~ uk."
Gezginimiz ba~ka ve çok benzer bir hurafeye kendi ele~tirisini eklemek
gere~ini duyuyor: Bir gün hava süt liman olduktan sonra aniden bir firt~ na
kopuyor, gemi alabora olmaya yüz tutuyor, bütün safra güverteye
ç~ kar~l~yor, Kieche
l'in saklad~~~~dolu bir ~arap f~ç~s~~da. "Sonra en genç tayfa,
henüz tüysüzün biri, geldi kafama vurdu, ~apkam yere dü~tü, buna
I.(atland~ m. Tanr~~ biliyor, e~er Alman as~ll~~ Türk 18 yan~ mda olmasayd~ ,
kimbilir ba~~ma daha neler gelmi~~olacakt~? Çünkü bu Alman~n bana daha
sonra anlatt~~~ na göre, herkes bu firt~nan~n suçlusunun, s~ rf bu ~araptan
içti~im için ben gâvurum, h~ ristiyan oldu~um için oldu~unu söylemi~ler.
Yerleri onun yak~ n~ nda olan bu Türklere ise daha önceden ak~am
ortal~ k karard~~~ nda, kendilerine ~araptan biraz vermesi için rica etmi~ler.
~~te bunlar, herhalde vicdanlar~~ rahats~z oldu ki f~ rt~na s~ ras~ nda onun gizli
küçük ~arap f~ç~s~n~~ ç~kar~ p güverteye atm~~lard~. Dahas~~ var: "F~ rt~ na
geçtikten sonra, sabahleyin Alman as~ll~~dönme, Türklerin benim hakk~ mda, özellikle kendisine ~arap verdi~im acemi çaylaklardan biri yani
örner'in * ne laflar etti~ini anlatt~. Ömer dediklerimin ba~lar~ nda ye~il bir
ku~ak vard~ r, çünkü onlar kendilerinin Peygamber soyundan geldiklerini
ileri sürerler ve onlar di~er Türklere göre daha imtiyazl~d~r, onlar~ n sözleri
ve tan~ kl~~~~di~er yedi Türk veya zencinin söz ve tan~ kl~klar~ na bedeldir.
Sözü edilen firt~ na geçince, bu Ömer di~er Türklere, "~u gâvuru -yani benimüslüman yapmad~~~m~z için, yani Türkle~tirmedi~imiz için hiç de iyi
etmedik" demi~. Daha sonra tehlike ve korku öylesine büyük olunca ben
onlar~n isteklerine boyun e~mek zorunda kalacakm~~~ m zaten. Ayr~ca "beni
imana getirme~e yard~m edece~ini ve benim çoktan Türk edilmi~~
olaca~~m~" söylemi~, halbuki ben bunu akl~mdan bile geçirmedim.
Aralar~nda uzun, k~ r sakall~~ya~l~~ bir Türk daha vard~, o demi~~ki, e~er
bu hakikat olsayd~~ve bu gerçekten benim maksad~m ve dü~üncem olsaym~~~
kendisi de buna yard~mc~~olmak istermi~, ama ortada hiç sebep yokken ve
yalan yere bunu yapamayaca~~n~~söylemi~.
* bkz. Islam Ansiklopedisi "Omeriler"
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Bu ve buna benzer laflar Köpo~lu Ömer'in ba~~~çekmesiyle aralar~ nda
geçmi~, bunun nedeni de s~rf benim ona ~arap vermek istemeyi~im."
Ba~kalar~n~ n zarar görmesine için için gülen bizimkinin de akl~~ ba~~nda
olmay~~~ ndan ve ölçüsüzce glg~ nl~~~ ndan kaynaklan~yor. Onun ba~tan
Bu iki ya~ant~s~nda bizim ~vab oldukça ac~ nacak bir haldedir.
Ba~kalar~n~n zarar görmesine için için gülen bizimkinin de akl~~ ba~~na
olmay~~~ndan ve ölçüsüzce çflg~nl~~~ ndan kaynaklan~yor. Onun ba~tan
ç~ kard~~~~ama sonradan tehlike an~ nda vicdan azab~na kap~lan ki~iler
kendisini pek âlâ günahlanmn am için "tannya kurban edebilirlerdi." Bu
durumu o sonradan da farkedemiyor gemidekilerin kendisini kurban etmeyi~leri,
gelir. ~arap f~ç~s~mn ard~ndan kendisinin de denize f~ rlat~lmamasindan
büyük bir ~ans eseri olarak söz eder. Zira bu kabil, özellikle hristiyanlar~ n,
deniz yolculuklar~ nda bir insan~ n feda edilmesi hiç de ender rastlanan
olaylardan de~ildir.
Onun "gizliden gizliye" sürdürdü~ü didi~ me, onun kendisine hâkim
aksine bu firt~ naya sebep olan bu adam~~ kendi dinlerine çevirerek toptan
kurtulu~u ümid etmeleri onlar~n da i~ine geliyor. Bu yabanc~ n~n din
de~i~ tirmeye raz~~ olaca~~n~~ sand~ klar~ ndan ve böylece hem onu hem de
kendilerini top yekün kurtarmak maksad~ yla Kiechel'in de bilmedi~i
olumlu bir tahmin içermektedir. Ayn~~ ~ekilde din de~i~tirmesini kolayla~t~ racak dü~ünceyi de yanl~~~ anl~yor: kesinkez buna kar~~~duran herkes
asl~nda Allah~n inayetine s~~~ nm~~ t~ r. islâmiyette-Kiechel için bu son derece
ulvi ve iyiniyet oldu dü~ünceler ihtiyar Türkün harika tutumu ile daha da
isabetli oluyor-adeta Türklere özgün bir "Bilge Nathan" ortaya ç~k~yor.
"Casus" yeni reniçeri Olarak Almanlar
Venedik'in Türkiyeyle olan siyasi ve ekonomik ili~kilerindeki ba~ar~,
Venedik'lilerin genellikle di~er Avrupal~lara göre daha iyi davran~~~göstermelerine borçludur. Buna benzer bir olay Türkiye ile Fransa aras~ndaki
özellikle diplomatik-kültürel ili~kilerde Frans~zlar~ n bilhassa teveccüh
göstermeleriyle sa~lanm~~t~r.
Samuel Kiechel 1571 y~l~nda Türk adas~~ K~br~s'ta bir "döviz
suçundan" dolay~~tutukland~~~ nda, ona yan~ nda geceyi geçirmi~~oldu~u, ev
sahibi "bu yabanc~mn iki papazla Kudüs'ten K~ br~s'a gelen zavall~~ bir
Frans~z hac~s~" oldu~unu ileri sürerek korudu. "Bunun üzerine o (yeniçeri)
beni sal~verdi:" buralarda Türkler, zenciler ve Araplarla beraber oldu~umda, ben kendimi hep bir Frans~z olarak tan~ tt~m, üzerimde Venedik'te
bulunan Frans~z Sefirinden ald~~~m bir pasaportum da vard~~19 . E~er sözünü
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etti~im köpekler, yeniçeriler, benim bir Alman oldu~umu bilmi~~olsalard~ ,
bu bana kesinlikle çok pahal~ ya patlard~. Çünkü onlar benim adaya bir
gözcii ve casus olarak geldi~imi ileri sürüyorlard~.
Öte yandan gönüllü veya harp esiri olarak Türk yönetimi alt~ na girmi~~
çok say~da Alman as~ll~~ "dönmeler" vard~. Onlar kalmaya karar vermi~lerdi
ve müslüman olmu~lard~ . Kiechel de böyle bir çok Alman as~ll~~ Türklere
rastlam~~t~.
Kahire'de "bu ülkede otuz y~ ldan fazla bulunan ihtiyar, Alman as~ll~~
bir dönme yeniçeri beni kendi evine götürdü, oraya ba~ka üç Alman as~ll~~
dönme daha geldi. Hep birlikt içtiler, ne~ elendiler ve ho~~vakit geçirdiler.
Ama bir h~ ristiyan~ n kendisine dikkat etmesi iyi olur, çünkü böyle
arkada~ lara pek güvenilmez". Kiechel, görmek istedi~i piramitlere gitmek
için kendisine bir yol arkada~~~ar~ yordu (Bu piramitleri en iyi anlatan ilk
Avrupal~d~ r). "Sonunda sözü edilen Alman as~ll~~dönmelerden birisi, daha
üç y~l önce Türk olmu~~ve Rum bir h~ ristiyan kar~s~~ olon Strassburg'Iu sarraf
Michel Miller bu i~ e gönüllü oldu. Daha önce bir çok aristokrat Almanla ve
ba~kalanyla piramitlerin oldu~u yerde bulunmas~na ra~men benimle yaln~z
olarak oraya gitmemizi istedi. Onlara o zamanlar araplar tarafindan
sald~ r~lm~~, onu ç~ r~lç~ plak soymu~lar, yan~ nda içki içti~imiz ihtiyar yeniçeri
a~~r yaralanm~~~ve onun bir kolunu kötürüm yapm~~lard~... Bundan dolay~~
ihtiyar yeniçeri art~k d~~ar~ya ç~ kmak istemiyordu."
Aslen Strassburg'Iu Alman olan "Türk" ise Kiechel'e sadece piramitlere kadar de~il, daha da ileriye, denizde Istanbul yak~nlar~ na kadar yol
arkada~l~~~~etti. Sonra hastaland~~ ve evine yani Kahire'ye, Rum kar~s~na
döndü. Alman as~ll~, M~s~ rda ya~ayan ve Türklerin hizmetinde bulunan,
rum bir kad~ nla evli (kar~s~~ hala h~ ristiyan), kendisi müslüman-Kiechel'in
seyahatnamesi birçok al~ nyaz~s~ ndan birisini ana hatlanyla yaz~l~~ olarak
böyle belgeliyor, bu her ~eyden önce Türklerin yabanc~lara kar~~~gösterdi~i
ho~görünün de kan~ t~d~ r.
AÇIK LAMALAR
GIRI~~BÖLÜMÜ ve K R AFFT
~~) Bu eserin ilk önce ba~l~~~~ ~öyleydi: Itinera Constantinopolitanum et
A~ nasianum, Antwerpen 1581, sonradan "Legationes..." ad~~ alt~ nda Paris
1589 ve Hannover 1605' te yay~ mlan~n~~ t~ r.
2) Franz Babinger taraf~ndan yay~ mlanm~~~ve aç~ klanm~~~olan (Studien zur Fuggergeschichte 7) München-Leipzig 1923.
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16. yüzy~l Alman eserlerinde Türk Imaj~: Akten des 5. Internationalen Germanistenkongresses. Cambridge 1975, s. 57-66
Krafft'~n buna ra~men daha sonra eri~ti~i sayg~ nl~~~ n bir kan~t~~ da
onun Tübingen Üniversitesi eski dil uzman~, ünlü Martin Crusius ile yapt~~~~
mektupla~malar~d~r. Crusius Türk dünyas~na büyük ilgi duyan birisiydi.
Krafft bu mektuplar~ nda ünlü bilim adam~na di~er gezi izlenimlerinden söz
etmi~tir. Kr~. Wilfried Buch: Salomon Schweigger'in Türk imaj~; 1578-8o
y~llar~ nda Istanbul'da Sefaret Protestan Papaz~n~ n izlenimleri ve Görü~leri,
çeviren Zeki Cemil Arda; TTK. ca yay~nlanacak
Turcica. Die europischen Türkendrucke des 16. Jahrhunderts„ 2
Cilt, Bukarest /Berlin 196 ~~ /65
Deutsche Pilgerreisen nach dem Heiligen Land. Innsbruck 2 ~~goo, S.
25off (Krafft) ve s. 270 (Kiechel)-Röhrichein eserine ilave olarak HansJoachim Lepszy: Die Reiseberichte des Mittelalters und der Reformationszeit. Doktora tezi (Daktiloyla) Hamburg 1953, s. 57 ff
Ehrenfried Hermann böyle ifade ediyor: Luther'in Ça~cla~lar~ndaki
Türk ve Osmanl~~ Imparatorlu~u Imaj~~ (Türke und Osmanenreich in der
Vorstellung der Zeitgenossen Luthers. Ein Beitrag zur Untersuchung des
deutschen Türkenschrifttums). Doktora tezi (Daktiloyla) Freiburg i. Br.
1961, ne Krafft'a ne de Kiechel'e de~inilmemi~, Ayr~ca Wilfried Schulze:
Reich und Türkengefahr im spten 16. Jahrhundert. Studien zu den
politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen einer .usseren Bedrohung,
München 1978, Kiechel'e hiç de~inilmiyor, Kraffetan çok az seçme al~ nt~~
yap~lm~~, ama yeterince yararlamlmam~~ t~ r.
Kar~~la~t~r~ mz Wilfried Buch: Das Türkenbild deutscher PaffistinaPilger im 14. / 15. Jahrhundert. Türkçe tercümesi Yüksel Bayp~nar, 14 / ~~5.
yüzy~lda Kudüs'e giden Alman Hac~lar~n~n Türkiye Izlenimleri. TTK
Belleten 183, Ankara 1983
Burada ve Kiechel'deki biyografik bilgiler Hassler'in a~a~~da
belirtilen eserinden al~nm~~t~ r.
~~ o) Onun hakk~ nda ve ilkin 1582'de yay~ nlanan "für die Kulturgeschichte des Orients werthvolle Reisebeschreibung"un üzerine Röhricht,
ayn~~ yerde, S. 252 f ve Lepszy, ayn~~ yerde, s. 90 fr bn onu oldu~u
gibi o da Krafft'tan pek çok kez söz eder. De~i~ik aç~lardan yap~lan
yans~tmalar~ n toplu olarak de~erlendirilmesi ilginç olacakt~ r.
) Adolf Cohn, ayn~~ eser, s. XIV, çevirisine ~unlar~~ ekliyor: "Bu s~ rada
ben yazar~ n fikrini dile getirmekle yetindim, sözlerin anlamlar~ m tamamen
bir yana b~ rakt~ m. A~~r ve ço~u kez son derece dola~~ k ve kurallara s~~mayan
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cümle yap~s~~bunu zorunlu k~ld~ . Kraffe~n ifadesi s~k s~k yetersiz ve aç~k seçik
de~il, öyle ki onun as~ l söylemek istedi~ini tahmin ederek ç~ karmak
gerekiyor".
1571 y~l~ nda Ispanya-Italya filosu Lepanto yak~nlar~ ndaki deniz
sava~~n~~kazanm~~t~.
Fransa'da Bat~~sahilinde La Rochelle liman ~ehri, 1570 y~l~ndan
itibaren protestanlann merkezi ve en ba~ ta gelen "güvenlik yerleri", 1629
y~l~nda Richelieu taraf~ ndan ele geçirilmi~ tir. 1572 de "Bartholomeus
Gecesi" olmu~ tu.-Türk subay~~bu konuda sadece iyi bilgi edinmekle
kalmam~~, takibe u~rayan, yürekli protestanlar~ n kaderleriyle de ilgilenmektedir. Kaledeki casusluk onun sorulanyla ilgilenmiyor, ama bunlar~n
arkas~ nda ne dereceye kadar ve ne kadar süreyle Frans~z birliklerinin kendi
ülkelerinde dü~ manlanyla birlikte kalacaklar~n~~ içeren askeri menfaatler
bulunmaktad~ r. Karl IX. 1574 de ölmü~tür.
Muzaffer Pa~a? 1573'de Osmanl~~Imparatorlu~u ile Venedig
aras~nda yap~ lan bir anla~ ma sonucu ada kendilerine b~rak~ld~. Lefko~e
valili~ine K~br~s'~~Istila eden Lala Mustafa Pa~a tayin edildi. (Kar~~la~t~r
Krafft raporunun sonunu). "Famagusta ve Paphos'a da Türk idarecileri
getirildi" (Sibylle von Reden: Zypern. Köln 2 1974, S. 22).
Cilicia olmas~~gerekirken yanl~~l~ kla Kilikien olarak yaz~lm~~-ya da
Hassler taraf~ndan yanl~~~okunmu~tur.
Kar~~la~t~nn~z. Marjatta Wis: Ricerche sopra gli Italianismi nella
lingua Tedesca, Memoires de la Socit N&~ philologique de Helsinki, Cilt
17, Helsinki 1955, s. 155
Çekçe tamystra, yeni almanca Torn~ster: Ranzen, frans~zca:
carnier:Avc~~ çantas~~
Rum toplumunun ~ükran ve hay~r dualar~~ burada sadece gözü
doymak bilmeyen Pa~a'dan kurtulmak için de~il, daha önceki "latin"
(katolik-daha do~rusu Frans~ z-Venedig) egemenli~inden kurtulmalar~n~~da
kapsamaktad~ r. Bu kilise tarafindan sömürülmü~~olan bu toplumda
"korkunç bir kin" duyulmaktayd~~ ve Rum din adam~~ bundan dolay~~
"tahakküm alt~ nda tutan Franklar'~ n yerine Türk sancaklar~n~~ ve
suba~~lar~n~~ba~lar~ nda görmekten memnun görünüyor... Son y~llarda ( 157o
den önce) Magosa'ya s~k s~k gidip gelen Türkleri ba~lar~ nda görmek üzere
K~br~s'a getirmek için komplolar yap~ lmaktayd~". (Nikolaus Jorga: Geschichte des Osmanischen Reiches, Cilt 3, Gotha 1910, s. 144 ff)
Kag~la~t~nn~ z: Herodot'un Yunanl~ larla, "her ~eyih tamamen
oldu~u aydad~r" iddias~yla ilgili olarak ~u aç~ klamada bulunuyor: "Yani
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Bu günkü Lübnan'da hala sözü geçen ve katolik kilisesince kafir
lan
"Maron"
Hristiyanlar~, "latin" (yani katolik) usulüne göre
say~
kiliselerinde çan çalarlar.
Bak~n~z. Kiechel Nr. 2
Tuz ve ekmek Avrupa'da da bu anlamdad~ r. Bak~n~z: Hasan
Özdemir, Die altosmanischen Chroniken als Quelle zur türkischen
Volkskunde, islamkundliche Untersuchungen 32, Freiburg i. Br. 1975, s. 95
f (Nr. 292) adl~~ eserinde buna uygun dü~en atasözleri bulunmaktad~ r.
Hiç ku~kusuz Hassler'in okudu~u ~ekliyle stora de~il. Wis, ayn~~
eserinde stoia'dan sözetmiyor.

KIECHEL
Onun geni~~ve ilginç ~stanbul hakk~ndaki yaz~s~na k~sa bir süre
sonra ba~ka bir makalede yer verece~imizi ümid ediyoruz.
Kar~~la~t~ r~mz: Röhricht, ayn~~ eser, s. 43 (Aç~ klamalar 85 /86)
"Edebiyat Metinleri" olarak eski seyahatnameler ve hac~~ raporlar~~
hemen hemen hiç itibar görmemi~~ve ara~t~r~lmam~~t~r. Kiechel'in Anlat~m
Tekni~i üzerine bir çal~~may~~ yak~nda yay~nlayaca~~z.
E~er önemsemeden yap~lan bir hata de~ilse, bunu Kiechel Sophia
kelimesine göre (yani Aya Sofya 'dan bildi~i kadar~yla) kilise anlam~na
kullanm~~t~r.
~ talyanca manto kelimesinin türkçele~tirilmesi burada söz konusu
olabilir (Hassler, ayn~~eser, S. 481)
Adolf Cohn, ayn~~yerde, s. 263, KrafiV~ n ramazan "günlerin en k~sa
oldu~u aydad~ r" iddias~ yla ilgili olarak ~u aç~klamada bulunuyor: "Yani
yazar~n orada bulundu~u y~llarda böyleydi. Bu rastlant~~ onda daha sonra
bu günlerin hep ayn~~ kald~~~~yolunda bir yan~lg~ya neden oldu."
Ortaça~da ve Luther'de "vücut" için kullan~lan ba~ka bir adland~rma
Temmuz sonu ile a~ustos sonu aras~, en s~cak günler, güne~in doruk
noktada bulundu~u varsay~lan zaman
Kiechel eski almanca kavram olan "Baumöl"-a~aç ya~~-kullan~yor.
o) Wis, ayn~~eserde bu yoktur.
~~) Kiechel seyttenspühl (Saitenspiel)~eklinde yaz~yor, bu da burada
yak~~~ k durmuyor, müzik enstrüman~na yap~lan dü~üncesizce bir anlam
geni~lemesi olay~.
12) Camp Amar, han al-Ahmar, Bethsean, Besan, Genezareth / Bar
Tabarie gölünün güneyinde, çok az kullan~ lan bir yol üzerinde bulunmaktad~r, Krl~. Wolfdieter Hütteroth ve Kemal Abdulfattah: Historical GeogBelleten C. XLVI, 50

786

WILFRIED BUCH — ZEKI CEMIL ARDA

raphy of Palaestine, Transjordan and Southern Syria in the Late 1 6th
Century, Erlanger Geographische Arbeiten, Sonderband 5, Erlangen 1977,
S. 93
Wis, ayn~~ eser, S. 154 de "Carabon" ad~~ alt~ nda bunun men~ei
hakk~ nda hiç bilgi vermiyor
"busdoghan" türkçe ve macarca `teber' demektir (Hassler, yan~~
eser, s. 482)
"bolacki tschauschi": bir gurubun ba~~ nda bulunan çavu~, saray
naz~ r~, veya belki de türkçedeki baltac~'dan gelmektedir-m~zrakl~~ asker
(Hassler, a. e. S. 482)
Kar~~la~t~ r~ n~z Wis, a.e.s. 185, önce m~ s~ r, sonra türkçe "asker",
sonra özellikle: islaml~~~~kabul etmi~~olan, m~s~ rdaki veya Türklerin
hizmetinde bulunan Avrupa as~ll~~ 'asker'
~~7) Burada tahminen Peygamber soyundaki kad~ n ki~ilerden, Kahire
veya çevresinde defnedilmi~~bulunan, Sayyida Zainab, Sukaina yada Nafisa
söz konusu olmal~d~ rlar. Kar~~la~t~ r Rudolf Kriss ve Hubert Kriss-Heinrich:
Volksglaube im Bereich des Islam. Bd. ~~ Wallfahrtswesen und Heiligenverehrung. Wiesbaden 1960, S. 8 ve 58 f.
Kar~~la~ t~ r~ n~z: onun hakk~ nda son bölümdeki bilgiler
Röhricht, a. e. s. 61, Alman hac~ lar~ n~ n birbirine benseyen
beyanlar~ n~~ toplam~~ t~ r.

