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INGILIZCE KAYNAKLAR*
Dr. ORHAN F. KÖPROLe
Osmanl~~ Tarihi'nin yabanc~~kaynaklar~ , bu imparatorlu~un üç büyük
k~ tada yay~ lm~~~olmas~~ dolay~s~ yla, bugüne kadar gerek Türk, gerek yabanc~~
tarihçilerce bilinen ve kullan~la gelmi~~olanlar~ n çok ötesindedir.
Biz burada Osmanl~~ Tarihi'nin çe~ itli yabanc~~ kaynaklar~ ndan sadece
Ingilizce yaz~lm~~~olanlar~~ üzerinde durmak istiyoruz. Ingilizce yaz~lm~~~
kaynaklar tabirini burada özellikle kullan~ yoruz. Zira Osmanl~~ Tarihi'nin
Ingilizce yaz~lm~~~kaynaklar~~demekle yaln~ z Ingiliz veya Amerikal~~ yazarlar
taraf~ ndan bu dilde yaz~lm~~, yay~ mlanm~~~veya yazma olarak kalm~~~eserleri
de~il ba~ ka milletlere mensup kimselerce hatta Türk müelliflerce kaleme
al~ nm~~~olan Ingilizce kitap ve makaleleri de kastediyoruz. Ancak böyle bir
makalede bu dilde yaz~lm~~~kaynak ve ara~ t~ rmalar~ n herbirinden ayr~~ ayr~~
bahsetmek, bunlar~ n mahiyet ve de~erleri üzerinde fikir yürütmek mümkün
de~ildir. Ancak ele alaca~~m~z baz~~ eserler ve bunlarda verilen bilgiler
hakk~ nda yer yer yapaca~~m~ z mukayeseler, bahis konusu kaynaklar~n nas~l
ihmal edilmi~~oldu~unu aç~ kça gösterecektir. S~ k~~ bir tenkit süzgecinden
geçirilmek ~art~ yla bu cins kitaplarda bulunan bilgilerin, lay~ k~ yla
de~erlendirildi~i takdirde Osmanl~~ Tarihi çal~~malar~ nda nekadar yararl~~
olabilece~ini çe~ itli misallerle belirtmeye çal~~aca~~z.
Ancak as~ l aç~ klamalar~ ma geçmeden önce Osmanl~~ Tarihi'nin
Ingilizce kaynaklar~~ve hususiyle seyahatnâme türünde yaz~lm~~~olanlar~~
hakk~ nda hem Ingilizce hem de Türkçe olarak yay~ mlanm~~~ baz~~
bibliyografik eserlerden de söz etmek gerekir. Bunlar~ n ba~~ nda E. G.
Cox'un 1935-1938 aras~ nda Seattle'da yay~ mlanan A Reference Guide to the
Literature of Travel (2 cilt) ile Shirley Howard Weber'in ~~ 953'te Princeton'da
ne~retti~i Voyages and Travels in the Arear East and Adjacent Regions Made Previous
to the rear ~8o~~isimli eserlerini saymak icap eder. Ancak hem konuyu ele al~~~
bak~ m~ ndan hem de yaln~ z seyahatnâmeleri de~il daha de~i~ik türdeki
* Bu makale, 1984-1985 y~ l~~ Atatürk Konferanslar' Dizisi içinde 12 Nisan ~~ 985'te Tarih
Kurumu konferans salonunda yapt~~~m konu~man~ n esas~n~~ te~kil etmektedir.
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~ ngilizce eserleri de tahlili bir ~ekilde incelemi~~olan, tan~ nm~~~ ~ ngiliz
oryantalisti müteveffa Harold Bowen'in 1945'te Londra'da yay~ mlanan
British Contributions to Turkish Studies adl~~ risalesi ayr~~ bir de~er ta~~ r.
Türk yazarlardan ~ ngiliz edebiyat profesörü Berna Moran'~ n Türklerle
ilgili ingilizce Yay~nlar Bibliyografyas~ , onbe~inci yüzy~ ldan on sekizinciyüzy~ la kadar
ismini ta~~ yan ve 1964'te Istanbul'da yay~ mlanm~~~olan eserinde Cox'un
yukar~da ad~ ndan söz etti~imiz çal~~ mas~ ndan çok geni~~ölçüde
yararlan~lm~~~olmakla beraber bu husus lây~ klyla belirtilmemi~ tir.
Konuyu bibliyograf~ k olarak de~il de Türk-Ingiliz münasebetleri
~ eklinde ele alan çal~~ malar aras~ nda Ahmet Refik Altunay'~ n Türkler ve
Kraliçe Elizabet (Istanbul ~~ 938), Prof. Orhan Burian'~ n Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih Co~rafya Fakültesi Dergi si'ndeki iki makalesi ile Belleten (XV . s. 233245)'deki Türkiye Hakk~ nda Dört Ingiliz Seyahatnâmesi adl~~ yaz~s~ n~, Prof.
Hâmit Dereli'nin Kraliçe Elizabet Devrinde Türkler ve Ingilizler (Ankara 1951)
isimli eserini zikredebiliriz. Ancak hemen belirtmek isterim ki Say~ n Dereli
bir tarihçi olmad~~~~için Samuel Chew'un The Crescent and The Rose (1937)
isimli eserinden ancak çal~~malar~ n~ n sonuna do~ru haberdar olabilmi~~ve
bunu kitab~ n~ n önsözünde aç~ k kalplilikle belirtmi~ tir. Dereli'den iki y~l
sonra da Prof. Akdes Nimet Kurat,
Münasebetlerinin Ba~lang~c~~ve
Geli~mesi 1553-1610 (Ankara, 953) ismini ta~~ yan monografisini
yay~ mlam~~ t~ r. Say~ n Kurat'~ n ayr~ca bir tanesi ~~ 949'da Dil ve Tarih Co~
rafya
Fakültesi Dergisi'nde di~eri 1953'te Fuad Köprülü Arma~an~'nda ne~redilmi~~
olan iki ayr~~ makalesinde de yine Türk-Ingiliz münasebetleri üzerinde
durulmaktad~ r. Daha sonraki y~ llarda ise Prof. Dr. Mübahat Kütüko~lu,
Osmanl~~Ingiliz iktisâdi Münasebelleri I ( 1580-1838), (Ankara 1971) ve Osmanl~Ingiliz iktisâdi Münasebetleri Il. ( 1838-185o), (Istanbul 1976) adl~~ de~erli
monografilerini yay~ mlam~~t~ r.
Bu çal~~ malara muvazi olarak bâz~~ metin ne~ irlerini de görüyoruz. Bu
meyanda Prof. Orhan Burian, Osmanl~~ Imparatorlu~ una yollanan 3.
Ingiliz elçisi Henry Lello'nun asl~~ British Museum'da yazma halinde
bulunan muht~ ras~ n~~ The Report of Lello, Third English Ambassador to the Sublime
Porte - bâblâlt nezdinde üçüncü Ingiliz Elçisi Lello'nun muht~ras~~ (Ankara
1952) 'n~ , Prof. Kurat ise ~ ngiliz elçilerinden Robert Sutton'un raporlar~ n~,
~ ngiliz Foreign OfF~ ce'deki public record'Iardan faydalanarak The Dispatches
of Sir Robert Sutton Ambassador in Constantinople ( 17 ro-1714) ad~~ ile 1953'de
Londra'da yay~ mlam~~lard~ r.
Bu kitab~ n tan~ tma ve tenkidi için bk. M. Cavid Baysun, Orhan Burian, The Report of Lett°,
third English Ambassador ta the Sublime Porte, Tarih Dergisi, Istanbul 1953, IV, say~~ 7, S. 159- 162.
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Ingiltere'de ise G. F. Abbot, daha 192o'de Ingiliz elçilerinden Sir John
Finch'in evrak~n~~(fezlekesini) Under The Turk in Constantinople, A Record of Sir
John Finch's Embassy ( 1674-1681 ) ba~l~~~~alt~nda kal~ n bir cilt halinde
gibi
ne~retmi~ti. Turkey in Transition ve Turkey, Greece and The Great Powers
ndan,
bibliyografik
~~mas~
olan
G.
F.
Abbot'un
bu
çal
eserlerin de yazar~~
etüdünü daha ziyade Cox'un yukar~da sözünü etti~imiz bibliyografik
eserine istinad ettirdi~i için Berna Moran'~ n haberi olmam~~t~r.
Buraya kadar verdi~imiz k~ sa bibliyografik bilgilerden de aç~kca
anla~~laca~~~üzere Osmanl~~tarihiyle ilgili Ingilizce metinler veya TürkIngiliz münasebetleri üzerinde çal~~ anlardan sadece Altunay, Kurat ve
Kütüko~lu tarihçidirler.
Türkiye'yi çe~itli tarihlerde ziyaret etmi~~olan Ingiliz seyyahlarlyla
alâkal~~olarak tan~nm~~~tarihçi Prof. Bernard Lewis'in Some English Traveller's
in the East ad~n~~ ta~~ yan bir makalesi 1968 nisan~nda Middle Easter,: Studies
(Vol. 4, S. 296-315)'de ç~km~~~olup, Doç. Dr. Esin Erdim ve Doç. Dr. Salih
Ozbaran taraf~ndan da Do~uya Giden Baz~~Ingiliz Seyyahlan ba~l~~~~alt~nda
Türkçe'ye çevrilerek Ege Üniversitesi taraf~ndan ç~kar~lmakta olan Tarih
Incelemeleri Dergisi (Izmir 1984, s. 245-264)'nde yay~mlanm~~t~r. Makalesine,
Sir William Jones (bk. The Works of Sir William iones, London I 8o7, II, 456
vd.)'un seyyahlar hakk~ ndaki çok aleyhte ve kat~~görü~lerinden hareket ile
ba~layan Bernard Lewis, bu yaz~s~ nda Lady Montagu'nün herkesçe bilinen
2
mektuplar~~ile Adolphus Slade'in Records of Travels in Turkey (London 1832,
cilt) ve yine ayn~~kimsenin Turkey and the Crimean War adl~~eserlerinden bir de
Sir Charles Elliot'un Turkey in Europe (London 1908, ikinci bask~s~~

1965)'undan bahsetmektedir. Burada hemen belirtmek isterim ki, bu
eserlerin gerek isimleri gerek mâhiyetleri birçok tarihçilerimiz için meçhul
de~ildir.
Türkiye'ye gelen Ingiliz seyyahlanyla ilgili ara~t~ rmalar yapan bir
di~er kimse de Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Skilliter'dir. Müteveffa
Prof. Paul Wittek'in eski bir ö~rencisi olan ve zaman zaman hocas~n~n
nda, William
notlar~ ndan da faydalanan Skilliter'in çal~~malar~~ aras~
Study
of the First
,
Harborne and the Trade with Turkey 1578-1582, A Documentag
Anglo-Ottoman Relations (1977); Life in Istanbul 1588; Scenes From a Traveller's
ssy in Istanbul in
Picture Book (1977) ve The Organization of the First English Emb~~
1583 (1979)'1 sayabiliriz.
Gezginlerine Göre XVI.
Son y~ llarda ise Tülay Reyhanl~'n~ n ~ngiliz
Kültür
Bakanl~~~ 'nca 1983'te
riizy~lda Hayat ( 1582-1599) ad~n~~ ta~~yan ve
ve zengin bir
yay~mlanm~~~olan kitab~~ da büyük bir itina ile haz~ rlanm~~~
bibliyografyas~~da olan faydal~~ bir etüttür.
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Benim de 1967'den beri çe~itli yerlerde, mevcudiyetle~i veya
mahiyetleri bilinmeyen baz~~ kitaplar hakk~ nda birtak~ m makalelerim
ç~km~~t~r 2 . Benim bu mevzu ile alakam ~öyle ba~lam~~ t~r. 1951 y~l~~
ba~lar~ nda doçentlik tezime ba~ lamam dolay~s~ yla, Istanbul Oniversitesi'nce iki sene müddetle bilgi ve görgümü art~ rmak üzere Ingiltere'ye
yollanm~~t~ m. Oradaki çal~~malar~m s~ras~ nda, Londra'daki School of
Oriental and African Studies kütüphanesi için o s~ralarda yeni al~ nm~~~olan
husiisi bir koleksiyon dikkatimi çekti. Auboyneau koleksiyonundaki hemen
hepsi Osmanl~~ tarihine ait olan çe~ itli dillerdeki yabanc~~ kaynaklar~ n ve bu
arada Ingilizce yaz~lm~~~kaynaklar~ n bollu~u yan~ nda, inceledi~im bir tak~ m
kitaplar~ n hiç aç~ lmam~~~oldu~unu görmek beni çok ~a~~rtm~~t~ . Bu müstesna
koleksiyonun 195o'den az önce Türk Tarih Kurumu'nca kaç~r~lm~~~
bulunmas~n~~ da üzülerek belirtmek isterim. Aradan çok uzun y~llar geçip
çal~~malar~ m~ n bir hayli ilerlemesinden sonra bugün art~k rahatl~ kla
söyleyebilirim ki, Osmanl~~tarihi ile ilgili Ingilizce yay~ nlar, gerek bizim
gerek yabanc~~ilim adamlar~ n~ n bilip kullanmakta olduklar~m~zdan çok
fazlad~ r. Bunlardan bir haylisinin, mahiyetleri ~öyle dursun isimleri bile
meçhul kalm~~t~ r. Memleketimizde bu kitaplar~n birço~unun bilinmemesine
ba~l~ ca sebep Türkiye'de yabanc~~ dillerden de faydalan~larak yap~lan tarih
tetkiklerinin çok geç ba~lam~~~olmas~ ndan ileri gelmektedir. Üstelik
katologlar~~ tedarik edilebilen yay~ nevleri de Londra'da Kegan Paul, Luzac,
Oxford'da Thornton, Cambridge'de Heffer gibi kitapç~lara münhas~r
kalm~~t~ r. Mesela Londra'daki Bernard Quaritch, Colin Richardson, H.M.
Fletcher'den veya Maggs'ten Hastings'deki Howes'dan pek az ilim
adam~ n~ n haberi olabilmi~ tir. Halbuki benim Londra'da bulundu~um
y~ llarda mesela Maggs'de Türkiye'yi alâkadar eden baz~~ Ingilizce ve
Frans~zca mektuplar~ n dahi sat~ld~~~ na ~ahit olmu~ tum. Maggs'~ n 1952
y~l~ na ait bir katalo~unda XIX. yüzy~ l ba~~ ndaki Istanbul'u gösteren 6
metre kadar boy ve ~~ metre kadar eninde suluboya büyük bir resmin
bulundu~unu okumu~, gitti~im zaman ise bunun ~~ o5 Ingilize Kanada'ya
sat~ld~~~ n~~ ö~renmi~ tim. Hastings'deki Howes adl~~ kitapç~n~ n üst kat~ndaki
bir depoda gördü~üm Navarin Sava~~ 'ndaki bütün Osmanl~~donanmas~n~ n
isim ve resimlerini muhtevi ingilizce yaz~lm~~~büyük boydaki bir albümün,
ismine de kendine de bir daha rastlamad~ m. Sâdece isimlerini bilebildi~im
kitaplara daha ba~ ka misaller de verebilirim. Mesela yine Maggs'~ n 803
2 Dr. Orhan F. Köprülü, Osmanl~~
Tarihi ile Aldkalt Ingilizce Kitap ve Risdleler Hakk~ nda &izi
Notlar L, Türk Kültürü, Nisan 1968, say~~66, s. 348-354; II, Türk Kültürü,
Temmuz 1977, say~~ ~~77,
S. 574-580; Türkler ve Türkiye Hakk~nda Bilinmeyen veya Az Bilinen Ingilizce Kaynaklar, Cumhuriyetin

5o. y~l~na Arma~an (TKAE) Ankara 1973, s. 159-'74.
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numaral~~ katalo~ unun sayfa 7, 40 numaras~ nda yer alan kitab~ n ad~~ An
Authentic Narrative olup, Ruslar~ n Çe~ me'de Türk donanmas~ n~~ tahribinden
bahseder. Içinde Çe~ me koyuna ait planlar da bulunan bu kitap, bu
harekata i~ tirak eden bir Rus subay~~ taraf~ ndan, çe~ itli kaynaklardan
toplanarak meydana getirilmi~~ve 1772'de bas~ lm~~ t~ r. Oxford'daki
Blackwell adl~~ kitapç~ n~ n 567 numaral~~katalo~unun 6o. sayfas~ nda yer alan
el yazmas~~ bir kitap Rough Notes of a Visil to Wallachia and Constantinople During
the Spring and Summer of 1853 ad~ yla Elizabeth Stisted taraf~ ndan yaz~lm~~ t~ r.
Katalokta verilen bilgiye göre, güzel bir yaz~ yla kaleme al~ nm~~~olan bu 239
sayfal~ k kitab~ n içinde birçok sulu boya resimler de vard~ . Bu tek nüsha
1952'de 5 sterline sat~lm~~ t~.
Bu meyanda gerek British Museum'da gerek Auboyneau'da Osmanl~~
Tarihini ilgilendiren bir tak~ m yazmalara da rastlanmaktad~ r. Bunlar
aras~ nda a~a~~ daki kitaplar~~ sayabiliriz:
John Richards, Di ary of a journey from Araples to Constantinople and
thence to Vienna on his Discharge from the Venetian Servi ce 15 july 1699-21 September
.1700. Ms. (British Museum, Stowe 462, fol. 76).
A Bri efe Relation of the Turches, Their Kings Empereurs and Grand
Seigneurs their Conquesls, Religion, Customs, Habits at Constantinople 1618 (British
Museum add. Ms. 23, 88o; varak 43'deki P.M. initial'nin yazar~ na ait
olabilece~i katalo~u haz~ rlayan kimse taraf~ ndan ileri sürülmü~tür).
Layard' s unpublished memoirs (British Museum, Add. Ms. 38935 fol.
77)•
Capitulations of the English Nation Wherein all the Old Were Renewed
Alterer Anasell in Order With the Additi ons Observed by the His Mag. Ambassador
with the Grand Signior 1622. (Aubeyneau library Ms. No. ~~ o66).
Bu arada Paul Rycaut'nun Istanbul'da 1663'te bas~lan The Capitulations
and Arl~' cies of Peace Between the Majestic of the King of England ( Charles II) and the
Sultan of the Ottoman Empire (Istanbul 1663) - printed by Abraham Gabaiisimli eserini de zikr etmek isterim. Bu eserin Gennadeion'daki 3 nüshas~ n~ n o
s~ ralarda Ingiltere'nin Türkiye elçisi olan H. Finch'in imzas~ n~~ ta~~d~~~ n~~ve
bu kitab~ n Istanbul'da bas~ lan ilk Ingilizce eser olabilece~ini de Peter
Topping'den ö~reniyoruz.
Buraya kadar yapt~~~m~z aç~ klamalardan sonra, ~imdiye kadar
kullan~ lmam~~~ olan bir tak~ m Ingilizce kaynaklar veya ara~t~ rmalara
3

Bu kütüphane hakk~ nda daha fazla bilgi almak için bk. Dr. Orhan F. Köprülü,

Gennadeion Kii~i~phanesinin Osmanl~~ Tarihi Bak~m~ ndan Ehemmiyeli, Kubbeall
~~ Akademi Mecmuas~,

Ocak 1979, y~ l 8, say~~ t, sayfa 56-61.
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ba~vurulduku takdirde Osmanl~~ Tarihi ile alakal~~ eksik ve yanl~~~
bilgilerimizi nas~ l düzeltebilece~imiz hususunda çe~itli misallere geçmeden
önce, ~ ngilizce kaynaklar da dahil olmak üzere, akla gelebilecek birçok
yabanc~~dildeki çe~itli malzemeyi, Prof. Dr. Roderic H. Davison'un 1963'te
Princeton'da yay~ mlad~~~~Reform in the Ottoman Empire 1856-1876 adl~~eserinde
maharetle kulland~~~n~~ve bunu kitab~n~ n 425-463. sayfalar~~aras~nda yer
alan tahlill ve tenkidi bibliyografyas~nda mükemmel bir ~ekilde ba~ard~~~n~~
özellikle belirtmeliyiz. Üzülerek söylemek isteriz ki, burada ad~~geçen
malzemenin hat~n say~labilir bir k~sm~~tarihçilerimize meçhul kald~~~~gibi
ad~~geçen kitap ve makalelerin mühim bir k~sm~n~~hiçbir kütüphanemizde
bulmaya da imkan yoktur 4.
Bu ciheti de böylece belirttikten sonra, Osmanl~~Tarihi ile ilgili yanl~~~
veya eksik bilgilerimizin, bu çe~it kitaplar~~kullanmak suretiyle, nas~l
tamamlanabilece~i hususundaki misallerimize geçebiliriz.
Thomas Walsh'in bir nevi hât~rat ~eklinde yazd~~~~ journal of the Lale
Campaign in Egypi (London 1803) ad~n~~ ta~~ yan eseri, Napol6Dn'a kar~~~
harekâta giri~en ~ ngiliz askeri kuvvetlerinin bir nevi sefer tarihi gibi kabul
edilebilirse de Osmanl~~Tarihi bak~m~ ndan da oldukça k~ymetli bilgi ve
görü~leri ihtiva etmektedir. Thomas Walsh, 1800 senesi Aral~k ay~n~n
sonunda u~rad~klar~~Rodos adas~ ndan bahsederken, burada Türklerin güzel
bir tersanesi oldu~unu ve bunun ba~~nda da bir ~ngiliz'in bulundu~unu
kaydettikten sonra (s. 44) Marmaris'i de epeyce teferruath bir ~ekilde tavsif
eder (s. 47). Walsh, Marmaris'ten sonra u~rad~klar~~Macri'de rastlad~k'
Kapudan Bey'in Tavus-~~Bahri (s. 56) ad~n~~ta~~ yan gemisinden söz ederken,
bunun, 86 topla techiz edilmi~~oldu~una, çok temiz olan geminin orta
k~sm~ nda kahve pi~irmek ve kahve içmek için küçük bir yer bulundu~una
i~aret eder. O, Kapudan Bey'in ~imdiki mevkiine basit bir gemicilikten
Türkçeden ba~ka Rumca da konu~tu~unu yazar (s. 62). Walsh,
n
daha
sonraki sayfalannda, Türk ordusunda general rütbesiyle
kitab~n~
hizmet gören Skoç as~ll~~ Campbell'in 18o ~~ ~ubat~~ ba~lar~ nda Hayfa'da
bulunan sadrâzam Kör Yusuf Ziya Pa~a ile bulu~mak üzere oraya gitti~ini
belirtir (s. 66). O, bundan sonraki sayfalarda Ebülcir ç~kartmas~n~~ uzun
uzad~ya anlat~ r (s. 73-94). Elimizdeki kitaba göre, Kapudan Pa~a, Ebülcir
körfezine 5 saff-~~harp gemisi ile gelmi~ti (s. ~~ o8). Ingilizlerin, Frans~zlara
kar~~~kazand~klar~~ba~andan sonra, M~s~r'da fiyatlar~n dü~tü~ünü, mesela
bir koyunun 0-13,5 ~ilin aras~ nda sat~n al~ nabildi~ini yine bu eserden
Bu hususta daha fazla bilgi için bk. Orhan F. Köprülü, Tanzimat Devri için Tercümesi
Litzumht Bir Eser, Türk Kültürü, Kas~ m 1976, Say~~169, s. 34-41.
4
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ö~reniyoruz (s.
~~o). 2 Nisan 18o1 saat 1 2'de refakatinde Ingiliz
kuvvetlerinin yeni kumandan~~ general Hutchinson oldu~u halde, Ingiliz
k~ talar~ n~~ tefti~~eden Kapudan Pa~ a, kampa geli~~ve gidi~inde 2 ~~ pâre top ile
selâmlanm~~ t~ r. Walsh'in ba~ ka bir kayd~ na göre, Fort Julien'in al~ nmas~ nda
Kapudan Pa~ a faal bir rol oynam~~ t~ r (s. 116). Kitab~ nda, general
Hutchinson ile Yusuf Ziya Pa~a'n~ n bulu~malar~ m ve sadrazam~ n verdi~i
ak~am yeme~ini uzun uzad~ ya anlatan yazar, Pa~a'n~ n parlak meziyetleri
olmamas~ na, Avrupa hakk~ nda yeterli bilgiden ve Avrupa görgüsünden
mahrum bulunmas~ na ra~men Pa~a do~ u ve özellikle Iran edebiyat~~
hakk~ nda kuvvetli bir bilgiye sahipti.
III. Selim devrinde 6.5 y~ ldan, II. Mahmud devrinde 2 y~ldan fazla
cem'an 9 y~la yak~ n bir zaman sadâret makam~ nda bulunan Kör Yusuf Ziya
Pa~a'n~ n, bu lâkabla amlmas~ mn sebebi izahl~~ Osmanl~~ Tarihi Kronolojisi
(c. VI. s. 71)'nde zâfübasar ile aç~ klan~ r. Walsh ise, Pa~an~ n gözlerinden
birini bir cirit oyununda .kaybetti~ini ve buna sebebiyet verenin, kasden
hareket etmedi~ini gözönünde tutarak, o kimseyi de cezaland~ rmad~~~ n~~
yazar (s. 145). Kitab~ n~ n çok sonraki sayfalar~ nda ise Walsh, Kâhire'de
sadrâzam taraf~ ndan mutad merasimle kar~~land~ klar~ n~~ bildirir. ~~ o Eylülde
yüzbin ki~iye yak~ n bir toplulu~ un yer ald~~~~geni~~bir sâhâda oynanan bir
cirit oyununa sadrazam'~ n da kat~ ld~~~ n~~ ve 65 ya~~ na ra~men hayrete de~er
bir maharet gösterdi~ini (s. 243 vd.) gözönünde tutarsak, Pa~a'n~ n kör
lakab~ yla an~ lmas~~ hususunda Walsh'in izah ~ekli akla daha yak~ n
gelmektedir. Onun, hususiyet ve kabiliyetleri hakk~ nda uzun uzad~ ya bilgi
verdi~i ikinci kimse ise Kapudan Pa~a'd~ r. Walsh'in, ismini aç~ kca vermedi~i
bu zat Kapudan-~~ Deryâ Küçük Hüseyin Pa~a'd~ r. Walsh'e göre, Türkler
aras~ nda geni~~siyasi fikirlere sahip tek adam Kapudan Pa~a olup, Türk
donanmas~ n~~ ~ slah ve askerleri üzerinde büyük bir disiplin kurmu~tur (s. 146
vd.). O, Hüseyin Pa~a'y~~ bu kadar methetmesine ve onun ileride sadarete
geçmeyi tasarlad~~~ m söylemesine ra~men, bu takdirde Hüseyin Pa~a'n~ n
Ingilizler yerine Frans~ zlarla bir dostluk andla~mas~~ yapabilece~ini aç~ k
aç~ k yazacak kadar da gerçekcidir. Yine onun ilave etti~ine göre, Kapudan
Pa~a'n~ n bu tasavvurunu ancak devaml~~ yorgunlu~ u, fazla afyon kullanmas~~
veya di~er entrikalar önleyebilirdi.
III. Selim devrinde 12 y~la yak~ n bir zaman kesintisiz bir ~ekilde bu
vazifede bulunan Hüseyin Pa~ a, 18033'te henüz 46 ya~~ ndayken ölmü~ tür.
Vefat üzerine, Napoleon'un Paris Büyükelçisi Hâlet Efendi'ye "Devlet-i
aliyyede bizim büyük ve sad~ k dostumuz merhum Hüseyin Pa~a idi" demesi
(bk. Ba~ bakanl~ k Ar~ ivi, Selim Il! devri Halt-: hümay(~ nlar~, nu. 5766'dan
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naklen N. Göyünç, Kapudan-~~Deryâ Küçük Hüseyin Pa~a, Tarih Dergisi, say~~3-4
s. 49, not 62). Walsh'in görü~ lerini ve tahminini do~ru ç~ karm~~t~ r. Walsh'in
hakk~ nda sitayi~ kâr sözler sarfetti~i bir di~er Osmanl~~ devlet adam~~ da
reisülküttâb s~fat~ yla o s~ ralarda M~s~ r'da bulunan Mahmud RâifEfendi'dir.
Walsh'in, bu zat hakk~ nda, evvelce Londra'da elçilik kâtipli~i yapmas~~ dolay~s~yla, ~ ngiltere'de çok iyi tan~ nd~~~ n~~ yazmas~~ (s. 148), üzerinde durulmaya
de~er.
Prof. Dr. Ercümend Kuran, Avrupa'da Osmanl~~ikamet Elçiliklerinin
Kurulu~u (Ankara 1968) adl~~ eserinde, Avrupadaki ilk ikamet elçimiz olan
Yusuf Agâh Efendi'nin 1793 sonlar~~ - 1797 ortalar~ na kadarki elçili~i
hakk~ nda, Yusuf Agâh Efendi Londra'da oldukça faydal~~ siyasi çal~~malar
yapt~, ~ eklinde bir hükme varmaktad~ r (s. 20). Kuran, kitab~ n~~ haz~ rlarken,
Walsh'in eserini görmemi~ tir. Walsh'in söyledikleri ise, Kuran'~ n hükmünü
epeyce de~i~ tirecek mahiyettedir. Yusuf Agâh Efendi'nin yan~ nda s~ r katibi
olarak vazife görmü~~olan Mahmud Raif Efendi, elçimizin ba~ar~l~~
olmas~ nda kanaatimizce birinci derecede rol oynam~~t~ r.
Walsh'in büyük boydaki bu kitab~ n~ n metin k~sm~~ 261. sayfada sona
ermektedir. Ancak kitab~n arkas~ na eklenmi~~olan 1 2 (S. 48 v.d.) ve 13
numaral~~ raporlarda (s. 51-54) ve general Hatchinson'un imzas~ n~~ ta~~yan
15 numaral~~ raporda (s. 59-61) Türk ordusunun harekat~~ bak~ m~ ndan,
mühim bilgilere rastland~~~~gibi, M~s~ r'~ n Frans~zlar taraf~ ndan bo~alt~ lmas~ na ait andla~ ma metni (s. 62-68) ile bu metni sadrâzam Yusuf Ziya Pa~a ile
Kapudan-~~ Derya Hüseyin Pa~a'n~ n tasdik ettiklerini gösteren belge de
bulunmaktad~ r. Bu kitapta renkli veya renksiz bir tak~ m resimlerin yer
ald~~~ n~~ da ayr~ ca belirtmek isteriz.
Burada bahis konusu edece~imiz ikinci eser, The Le/ters of John B.S.
Morrill of Rokeby, Descriptive of journeys in Europe and Asia Minor in the rears
1794-1796 (n~ r. G.E. Marindin, London 914)'dir. Mektup ~eklinde yaz~lm~~~
olan bu eserin ad~ nda, Türklerden bahsetti~i hakk~ nda bir sarahat
bulunmad~~~~için yak~ n zamanlara kadar meçhul kalm~~ t~ r 5. Bu mektuplar~ n yazar~ , 1772'de ~ ngiltere'de do~mu~~olup, Cambridge'de ö~renimini
tamamlad~ ktan sonra 1794 ~ubat~~ sonunda 2 y~ll~ k bir seyahate ç~ km~~, bu
arada Türkiye'ye de u~ram~~t~ r. Memleketine dönü~ ünde ise birçok devreler
milletvekili olarak Avam Kamaras~'nda bulunmu~ tur. Morritt, mektuplar~ ndan anla~~ld~~~ na göre, Türkiye'ye her ne kadar bilhassa Grek kültürünü
ve bir tak~ m arkeolojik eserleri gözden geçirmek için gelmi~se de, s~ k~~ bir
Bu hususta not 2'de ad ~~ geçen makaleme bk. Türkler ve Türkiye Hakktnda...,
s. ~~ 6o vd.
5
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tenkit süzgecinden geçirilmek ~art~ yla baz~~ hususlarda eseri kaynak olarak
kullan~ labilir.
Mesela onun daha Bükre~'te bulundu~ u bir s~ rada yazd~~~~ bir
mektubundan, o s~ ralarda Istanbul'dan Bükre~ 'e 15 günde bir posta geldi~i
anla~~lmaktad~ r (s. 6o). O, zannedildi~inin aksine Türklerden çok iyi
muamele gördü~ünü, Istanbul'da Türkler aras~ nda Londra'daki kadar
rahat dola~t~~~ n~~ ve iki y~ld~ r Istanbul'da veba görülmedi~ini yazmaktad~ r
(s. 70). Naima'daki kay~ tlardan XVII. yüzy~ lda yaz aylar~~ boyunca,
padi~ah ve saray halk~~ için Uluda~'dan Mudanya'ya getirilen kar~ n,
kay~ klarla Istanbul'a nakledildi~ini biliyorduk. XVIII. yüzy~l sonlar~ nda
ise, yaz aylar~ nda bütün ~ehrin ihtiyac~ n~~ kar~~ layacak kadar bol kar
getirildi~ini ve say~lar~~ pek çok olan ~ erbetçi dükkanlar~~ sayesinde
Istanbul'un hemen her yerinde üzüm, ~ eker ve sudan mürekkep buzlu ~erbet sat~ld~~~ n~~ ilk defa Morritt'in mektuplar~ ndan ö~reniyoruz (s. 72).
Morritt'in verdi~i bilgilerden 1 ~~pound yâni 700 gr. kadar üzümün ~~
peni'ye, Edirne'de yap~ lan nefis ~arab~ n 2 ~i~ esinin 4 peni'ye sat~ld~~~~
anla~~l~ yor. Yazar, Istanbul göklerinde oldukça bol miktarda kartal ve bir
hayli akbabaya rastland~~~ n~~ (s. 78), ~ ehirde akrebin de çok oldu~unu
(s. 97), mektuplar~ nda belirtmektedir. Büyükdere'nin ilerisindeki Karadeniz Bo~az~~ ç~ k~~~ nda Baron de Tott taraf~ ndan yapt~ r~lan tahkimat~n o
s~ ralarda iyi bir durumda oldu~unu da yine Morritt'den ö~reniyoruz (s. 81).
Kad~ köy ve Üsküdar aras~ nda bulunan ve tarihlerimizde ne zaman ve nas~l
y~ k~ld~~~~hakk~ nda bilgiye rastlanmayan Saray'~ n 1794 A~ustosunda i~çiler
tarafindan y~ k~lmakta oldu~unu belirten Morritt, Saray'~n bahçesini
gezdi~ini, binan~ n odalar~ n~, ölçüsüz buldu~u için be~enmedi~ini fakat
Saray'~ n hemen her taraf~ n~~süsleyen mermer süslemelerin ve pek çok odada
bulunan mermer çe~ melerin bu y~ k~ m s~ ras~ nda tahrip edildi~ini üzülerek
yazar (s. 85). Padi~ah~ n bir cuma namaz~ na gidi~ ini anlatan Morritt, Galata
ve Üsküdar mevlevihanelerinden de bahseder (s. 97). Seyyah~n bu eserinin
240. sayfas~ na kadarki k~sm~ nda da Osmanl~~ Imparatorlu~u ile ilgili çe~itli
bilgilere rastlanmaktad~ r.
Söz etmek istedi~imiz ba~ ka bir kitap da John Tweddell'in mektuplar~ ndan meydana gelen ve ölümünden k~ sa bir süre sonra Robert Tweddell
tarafindan Remains of the Lale John Twedell, a Selection of his Letters (London
1815) ad~yla bast~ r~lm~~~olan eserdir. Bu da t~ pk~~ Morritt'inki gibi bir az da
isminden dolay~ , memleketimiz bak~ m~ ndan meçhul kalm~~ t~ r. Bu mektuplar~ n yazar~, ~~ 796'da Ingiltere'de do~mu~ , Cambridge'deki Trinity
College'i bitirdikten sonra 1795 y~l~~ sonlar~ nda seyahate ç~ km~~ t~ r. John
Tweddell'in Istanbul'dan gönderdi~i ilk mektubundan anla~~ld~~~ na göre,
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o Istanbul'a 21 May~ s 1798'de gelmi~tir (S. 219). John Tweddell çe~itli
mektuplannda, memleketimize ait birçok resim toplad~~~ndan bahsetmektedir. Mesela 28 May~s tarihli mektubunda Prusya ortaelçisine refakat
ederek, Divan'da yemek yedi~ini bildiren genç seyyah, bu merasimi gösteren 3 de resim sa~lad~~~n~~(s. 227) yazd~~~~gibi, 8 Temmuz tarihli mektubunda, Türkiye'de giyilen elbiselere ait yüz resim toplad~~~n~~söylemektedir (s. 232). ~~o Eylül tarihli mektubunda ise, Istanbul'daki resim koleksiyonunun gittikçe büyüdü~ünü, Sicilleteyn kral~n~ n Istanbul'daki fevkalade elçisi Count de Ludolf un uzun y~llard~r toplad~~~~koleksiyondan baz~~
resimleri kopye etmek imkan~n~~buldu~unu, evvelce Comte De Choiseul'in
kulland~~~~Pr€aux'nun çizdi~i resimlerden 8-9 tanesini ele geçirdi~ini
ö~reniyoruz (s. 248). Pazvando~lu hakk~nda çok dikkate de~er bilgiler veren seyyah (s. 232), sadrâzam Izzet Mehmed Pa~a'n~ n azliyle yerine
Erzurum valisi Yusuf Ziya Pa~a'n~n tayin edildi~ini bildiren hatt-~~hümay<mun Frans~ zca tercümesini eserine derc etmi~tir (s. 244). 1 o Eylül tarihli
mektubunda ~ ngiliz amirali Nelson'un Frans~zlara kar~~, M~s~r'da kazand~~~~deniz zaferinin Türkiye'de büyük sevinç uyand~rd~~~n~~belirten
Tweddell, bu zaferden sonra üç gün kald~~~~Rodos'ta büyük ~enlikler
yap~ld~~~n~~yazar. Onun bildirdi~ine göre, padi~ah bu zafer üzerine, en az
1 200 sterlin de~erinde bir p~rlanta çelenk ile 2000 düka'y~~ da Nelson'un
tayfalar~na da~~t~lmak üzere kendi imzas~n~~ ta~~ yan bir mektupla Ingiliz
maslahatgüzar~~Mr. Smythe'e göndermi~ tir (s. 247). Tweddell'in 3 Temmuz ~~799 tarihli bir mektubundan ise, memleketine dönü~ünde birtak~m
hususlan "Ottoman Club"da konu~mak ve müzakere etmek istedi~ini ö~reniyoruz. Nâ~irin aç~klay~c~~notundan anla~~ld~~~ na göre Mr. Smythe'in
kurdu~u bu kulüpte, 1792-1801 y~llar~~aras~nda Istanbul'u ziyaret etmi~~
olan Prof. Sibthorp, Hawkins, Liston, Dallaway, Wilbraham, Monitt,
Stocdale, Tweddell, Cripss, Dr. E. D. Clarkes ile isimleri ayr~ca zikredilmeyen di~er baz~~Ingilizler de âzâ bulunuyordu (s. 337). Ba~ka hiçbir yerde
ad~na rastlamad~~~m~z bu kulübün gösterdi~i faaliyet ve alubeti ~imdilik
mechulümüzdür. 25 Temmuz ~~799'da ölen Tweddell'in toplad~~~~veya
yapt~rd~~~~resimlerin miktar~~da elimizdeki kitab~ n sonunda tesbit edilmi~tir
(s• 344)•
Bahis konusu edece~imi~~ba~ka bir eser ise, bir nevi seyahatnâme
~eklinde John Burbury taraf~ndan kaleme al~nm~~~olan Relation of a jourr~ey of
the Right Honourabk my Lord Henry Howard from London to Vienna and therwe to
Constantinople... (London 1671)'dur. IV. Mehmed devrinde Alman Imparatoru Leopoldus'ün fevkalade elçisi Kont Lesley ile birlikte ve Lord Henry
Howard'~ n maiyetinde 1664 y~l~ nda Türkiye'ye gelen Burbury'nin kita-
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b~ nda ilk ilgi çekici husus, konumuz bak~ m~ ndan, Osmanl~~ Devleti ile
Macaristan aras~ ndaki hududu ay~ ran birbirinden yirmi~er ad~ m ara ile
dikilmi~~üç büyük hudut dire~inden söz etmesiyle ba~ lar (s. 67). Onun
Budape~ te'de bulunduklar~~ s~ rada, oradaki Türklerin bat~~ müzi~inden
ho~land~ klar~~ ~ eklindeki hükmü (s. 83), dikkati çekmektedir. Burbury,
Türklerin yabanc~lara kar~~~çok misaf~ rperver davrand~ klar~ n~, dinen yasak
olmas~ na ra~men, özellikle gençlerin çok ~arap içitiklerini söyler (s. 94-96).
Burbury'ye göre, Mohaç Muharebesi'nin cereyan etti~i sâhâda, Kanûni
Süleyman'~n yapt~ rd~~~~kereste imalathanesinin kal~ nt~s~~ hala mevcut ise de
s~ caktan kaçan hayvanlara bir s~~~ nak olmaktan ba~ ka bir i~e yaram~yormu~~(s. 99). Elimizdeki kitaba göre, elçi 6 A~ustos 1664'te Edirne'de Sadrazam Köprülü Faz~ l Ahmed Pa~a tarafindan kabul edilerek, hediyeler teâti
olunmu~tu. 11 A~ustos'ta ise elçi, padi~ah~ n huzuruna kabul edilmi~~ve bu
vesile ile yap~ lan merasimde yeniçerilere 375 bin dolar tutar~ nda bir mebla~~
da~~ t~lm~~ t~ r (s. 153). Yenilen yemekleri birer, birer yazan Burbury, yemek
s~ ras~nda sadece su ve ~erbet içildi~ini söylemektedir (s. 155). 16 A~ustos'ta
ise, Faz~ l Ahmed Pa~a'n~n, ~eyhülislâm~ n kona~~nda elçiye bir ak~am yeme~i
verdi~ini, Türklerin ceza us~S~ llerinin sert oldu~unu (s. 159) yazan Burbury,
köylerdeki evlerin pek az~n~ n kiremit ile örtüldü~ ünü, duvar yap~lar~ n~ n ise
Macaristan'dakilerine benzemekle beraber onlardan daha temiz bulundu~ unu, kervansaray, han, hamam, köprü ve çe~me gibi yap~lar~n bak~ml~~ve
iyi durumda olduklar~ n~~ belirtir (s. 173). O, çok temiz olan Türklerin
yemekten önce ve sonra ellerini y~ kad~ klar~ m, Edirne'de yedi~i koyun etinin çok yumu~ak, ekme~in ise esmer oldu~unu, mevsim meyvelerine göre
haz~ rlanan ~erbetin yaln~ z yemek sonunda de~il, yemek aras~ nda da içildi~ini aç~ klar ki (s. 186 v.d.) XVII. yüzy~ldaki sosyal hayat~m~z bak~m~ ndan, bunlar çok dikkate de~er tespitlerdir. Burbury'nin yazd~~~ na göre,
Istanbul'da bal~kç~l~ k o s~ ralarda ilerlemi~~bir ticaret olup, Bo~az'da da
Orkinos bal~~~~çoktur. Istanbul'un bir araba ile geçmesine elvermeyecek
kadar dar olan sokaklar~~ aras~nda, geni~~denilebilecek tek yol ~ehri, Edirnekap~'ya do~ru kat'eden caddedir (s. 194). Bu arada At Meydan~'ndan
da bahseden yazar, "Birbirine sar~l~~ 3 y~lan ba~~ n~ n da o s~ rada mevcut
oldu~unu" (s. 197) kayd eder ki bu çok mühim bir tespittir. Zira bu hem iç
tenkit bak~ m~ ndan elimizdeki kayna~~n güvenirlili~ini, hem de Fâtih'in
Istanbul'un zapt~~s~ras~ nda bu y~lan ba~lar~n~~k~l~c~ yla uçurdu~u hakk~ndaki
rivayetin yanl~~l~~~ n~~göstermektedir. Son y~ llarda Meydan Larousse'da ç~kan
Burmah sütun maddesinde H. I ~~ I 2 y~l~nda her üç ba~~ n bir anda dü~tü~ünün Nusretnâme'den naklen bildirilmesinin de bu hususu kesin denilebilecek
~ekilde halletti~ini rahatça söylebiliriz. Elimizdeki kitapta, sadaret kayma-
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karn~n~ n, fevkalade büyükelçiye Bo~az'da dola~mas~~ için 2 gemi tahsis
etti~ine i~aret olunduktan sonra hepsi de H~ ristiyan olan kürekçilerin
ekseriyetini Rus ve Polonyal~lar~n te~kil etti~i de belirtilmektedir (s. 204).
Elimizdeki eserin bundan sonraki sayfalar~ nda ise büyükelçinin ~~ o Kas~mda
padi~ah tarafindan Topkap~~ Saray~ 'nda tekrar kabul olundu~u (s. 205) ayn~~
ay~ n 18'inde ise sadrazam~ n, elçiye bir yemek verdi~i uzun uzad~ya
yaz~ld~ ktan sonra, elçinin 21 Aral~ k 1664.'te Istanbul'dan ayr~ld~~~~bildirilmektedir (s. 207). Zaman~m~z~n darl~~~~dolay~s~ yla sözetmek istedi~im di~er
ba~ ka birkaç kitaptan ancak çok k~sa bir ~ekilde bahsetmeye çal~~aca~~ m. Bunlardan bir tanesi William MacMichael'in journey from Moscou to
Constantinople in the years 1817, 1818 (London 1819) isimli seyahatnâmesidir.
Oxford Cniversitesinden t~ p doktoru olarak mezun olan bu zat önce Rusya'ya gitmi~~oradan Türkiye'ye gelmi~ tir. MacMichael, kitab~ n~n ba~~ nda
Türk kuru~ unun o s~ ralarda 40 para oldu~unu, Londra ve Istanbul'da
1818'de câri olan fiyatlara göre bir Ingiliz liras~n~n 28-29 kuru~a tekabül
etti~ini bildirir. O 24 Ocak 1818'den itibaren Istanbul'a gelirken geçti~i
yerleri anlatt~~~~s~ rada Ruslar taraf~ ndan yak~lmas~ ndan beri Rusçuk'ta pek
az ~eyin yap~ld~~~ n~~ (s. 28), Türklerin nezaket ve misafirperverli~ini, yol
boyunca üstü Arapça yaz~ larla (yani eski harflerle) süslenmi~~pek çok
çe~meye rastlad~~~ n~ , Türklerin cirit oynayarak vakit geçirdiklerini yazar
(s. ~~29 v.d.). Daha sonra T~ rnova ve ~~pka'y~~tavsif eden yazar, eski Za~ra'n~ n
ba~l~ k ve bahçelik bir yer oldu~unu söyler (s. 142). 31 Ocak 1818'de
Edirne'ye varan seyyah, burada arazinin ekili olup, pek çok dut a~ac~~
bulundu~unu, buradaki mezarl~~~ n son derece bak~ ml~~ve mezar ta~lar~n~ n
üzerindeki yaz~ l~~ k~sm~ n yald~zl~~ oldu~unu belirtir (s. 148). Edirne nüfusunun ve ticari hayat~ n~ n 4 sene evvel ~ehirde ç~ kan veba salg~n~~ yüzünden büyük ölçüde azald~~~ n~, Edirne civar~ nda y~lda 2 defa kurulan ve
Ruslar~ n kürk, Almanlar~n kuma~ lanyla kat~ld~ klar~~ panay~ r~ n art~ k mevcut olmad~~~ n~~ yazan MacMichael, buna ra~men Edirne'nin bir ticaret
merkezi olarak hala ehemmiyetini korudu~unu, buradan ham ipek ile boya
için kullan~ lan bir maddenin ihraç olundu~unu, ~ehirde ~ ngiliz dokumalanna kar~~~olan talebi kar~~ lamak üzere Edirne'ye bir ~ ngiliz konsolosu
tayin edildi~ini de belirtir (s. 153). Hafsa'daki Mehmed Pa~a Kervansaray~'n~ n da o s~ ralarda harap bir ~ekilde oldu~unu bildiren MacMichael,
kitab~n~ n daha sonraki sayfalar~ nda Türkiye'deki veba salg~n~ ndan uzun
uzad~ ya bahsederken 1815'te Yedikule'deki Rum hastahanesinde çal~~m~~~
Dr. Maclean'in Results of an Unvestigation Respecting Epidemic and Pestilontial
Diseases, Including Researches in the Levant Conce~-ning the Plaque ad~n~~ ta~~yan
ara~t~rmas~ ndan iktibaslarda bulunur (s. 168 v.d.; s. 176 v.d.). L. S.
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Stavrianos da, bir zamanlar büyük ün kazanm~~~olan The Balkans since 1453
(Newyork 1958) adl~~ eserinde ayn~~ mevzua temas ederek, Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun parçalanmas~ nda, burada son as~ rlarda ~iddetle hüküm süren veba salg~ n~ n~ n da büyük bir pay~~oldu~unu söyler. Bu husus tabiat~yla
ayr~~ bir ara~ t~ rma konusudur. Böyle bir ara~ t~ rmada ise, ~imdiye kadar
göremedi~imiz Dr. Charles Maclean'~n kitab~ ndan faydalanmak gerekir.
Peter Edmund Laurent'in Recollections of a Classi cal Tour Through Various
Paris of Greece. Turkey and Italy (London 182 ) adl~~ kitab~~ da dikkate de~er
bir eserdir. Bu zat~ n 1818-1819 y~llar~~ aras~ nda yapt~~~~seyahatin intibalar~ n~~ içine alan eserde, Sak~z Adas~'ndan burada ~ehrin yak~ n~ nda ve deniz
kenar~ nda bulunan büyük Türk mezarl~~~ ndan, mezar kitâbelerinin alt~ n
yald~ zl~~ oldu~undan (s. 26), Ada'da yeti~en ipe~in, kalite bak~ m~ ndan
Lyon'unkilere nazaran bir az dü~ük olmas~na ra~men, Frans~zlar' ~stanbul
piyasas~ ndan sürdü~ünden bahseder. Ona göre, Ada'da okuma yazma çok
ileri gitmi~ tir. Türkler, aritmetikte Rumlardan çok üstündürler (s. 28). O,
Türkleri gösterdikleri misafirperverlikten H~ ristiyanlar~ n utanmalar~~ gerekti~ini yazar (s. 52). Çanakkale Bo~az~'ndaki savunma sistemini, 2 yeni
kalenin kalp ~eklinde in~a olundu~unu, kalelerin herbirinde 45 ~er top
bulundu~unu ve daha birçok teferruat~~ uzun uzad~ya kaydeder (s. 52).
Seyyaha göre, Bo~az'~n 2 yakas~nda gördü~ü tekerlekleri tahtadan olan
arabalar Irlanda köylülerinin arabalar~yla e~tir (s. 53). Bu kitab~n 232.
sayfas~ n~ n sonuna kadar Çanakkale ve Istanbul'daki sosyal hayat hakk~ nda
çok geni~~ve dikkate de~er bilgiler bulunur. Ad~~ K~ br~s ile ilgili baz~~
bibliyografyalarda geçmekle beraber, mâhiyeti bundan 8 y~l kadar önce
(bk. Türk Kültürü, Temmuz 1977, say~~ ~~77, sayfa 52-58'deki makalemiz)'sine kadar meçhul kalm~~~di~er bir seyahatnâmede Lady Brassey'in, Sunshine
and Storm in the East on Cruises to Cyprus and Constantinople (London 1881;
Frans~zca tercümesi Voyages d'une famille a travers la Mediterran6, Paris 1881)
ad~ n~~ta~~yan eseridir. Lady Brassey, kocas~n~ n Sunbeam (Güne~~~ ua~ ) isimli
yat~yla, ilki 1874, ikincisi ise 1878'de olmak üzere iki defa Istanbul'a
gelmi~tir. Kitab~ nda, yak~n tarihimiz ile alakal~~ geni~~malumâta rastlan~ r.
Tan~ nm~~~Lehli ressam Chelabowski ve Abdülaziz hakk~ nda yazd~klar~ m~ n
daha sonraki ara~t~ rmalar~m~zla do~rulanm~~~olmas~~6 onun kitab~ n~ n
güvenilir bir kaynak oldu~unu göstermektedir. Kitab~nda kendisinin çekti~i foto~raflar yan~ nda Bingham ve Mott'un yapt~ klar~~ resimler de yer
alm~~ t~ r. Biz burada bu kitap hakk~ nda uzun uzad~ya bilgi vermek yerine
sadece, mühim gördü~ümüz birkaç husus üzerinde duraca~~z.
6 Dr. Orhan F. Köprülü, Sultan Abdülaziz'in Polonya'da bulunan skeç/eri ve chlebowski, Türk
Kültürü, Nisan 1977, say~~ 174, S. 363-369.
Bel/elen C. L. 18
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Bunlardan birincisi Lady Brassey'in Keçecizâde Fuad Pa~a'dan söz
ederken, onun "selâml~ kla harem aras~ ndaki duvar y~ k~lmad~ kça ve Türk
kad~ n~n~n tesiri hissedilmedikçe, Türkiye hakiki yerini alamayacakt~ r"
(s. 107) demesi üzerinde ~srarla durmaktad~ r. Devrinin çok ilerisinde bir
kimse olan, Kanl~ca'daki yal~s~ n~~~~ bahçesinde heykeller bulundu~u bilinen 7 Keçecizade'nin böyle bir söz söylemesi tarafim~zdan yad~ rganmamaktad~ r. Türk kad~ n haklar~~ tarihiyle u~ra~anlar için Keçecizade'nin
yukar~da nakletti~imiz sözleri ayr~~bir de~er ta~~ r. Bolay~ r hakk~ nda, oldukça
etraf~~bilgi bulunan seyaha tnâmede buran~ n nüfusunun 1875'te 85 bin iken
1878'de ~~ 5.000 e dü~ tü~ü yaz~l~d~r. K~ r~ m harbi s~ ras~ nda "Stafford House"
komitesinin yapt~ rd~~~~büyük binan~ n 1878'de Türkler tarafindan
hastahane olarak kullan~ld~~~~yaz~lmaktad~ r (s. 351). Elimizdeki seyahatnâme'nin 286. sayfas~ndan 338. sayfa sonuna kadar olan k~sm~, K~ br~s'~ n
Osmanl~~devletinden Ingiltere'ye geçi~~devresi için muhakkak ba~vurulmas~~
gereken bir kaynakt~ r.
Lady Brassey 1293 Harbi'nden sonra Rumeli'den göç eden Türk
göçmenlerinin bir ara K~br~s'a gönderilmelerinin dü~ünüldü~ünü, Ada,
devaml~~ olarak ~ ngiltere'nin tasarrufunda kald~~~~takdirde böyle bir yerle~tirmenin çok da iyi olabilece~ini yazmaktad~ r. Ona göre, K~br~s'ta bir
defa Rumlar hâkim duruma gelirlerse, her~eyi ~ ngilizlere yapt~ rt~ p, hayat
~artlar~ n~~ düzelttikten sonra kendilerinden Ada'n~n terkini isteyeceklerdir.
Ne yaz~ k ki Sir Garnet, Türk muhacirlerinin buraya gelmelerinden çekindi~i için bu tasar~~tatbik mevkiine konulamam~~~ve maalesef Lady Brassey'
in söyledikleri aynen gerçekle~mi~tir. 1293 Harbi'nin getirdi~i sefalet, elimizdeki seyahatnâmede uzun uzad~ya dile getirilmi~tir (s. 371-384).
Burada sözünü edece~imiz bir ba~ka eser ise 1885 Temmuzu sonlar~ndan 1887'nin sonbahar~ na kadar Amerika'n~ n Türkiye ortaelçili~inde
bulunmu~~olan Samuel Cox'un Diversions of a Diplomat in Turkey (Newyork
1887) adl~~ kitab~d~ r. Yak~n tarihimiz hakk~ nda bu kitapta oldukça bol
ve faydal~~bilgilere rastlanmaktad~r. Ama yukar~da da belirtti~imiz gibi
Ingilizce yay~nlar~n büyük bir k~sm~~ tarihçilerimizce meçhul kald~~~~için
mesela Say~n Y~lmaz öztuna'n~n Büyük Türkiye Tarihi (IX. s. 28)'nde
Amerikan elçilerini gösteren listede Cox'un ad~~geçmedi~i gibi tabiat~yla
verilen liste de yanl~~t~ r. ~ ki defa Amerika Cumhurba~kan~~ olan General
Grant'~n yak~ n arkada~lar~ndan olan 1851 ve 1881'de de Türkiye'yi ziyaret etmi~~bulunan Samuel Cox, Abdülhamid'le gayet yak~ n münâsebet
kurmu~tur. Cox'un yazd~~~ na göre, o s~ ralarda Istanbul'da bulunan Ame7

Bk. Orhan F. Köprülü, Fuad Pa~a mad. islâm Ansiklopedisi, 194.7, IV, s. 679.
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rikan harp gemisi Quinnebaug Istanbul'da havuzlanm~~~ve boyanm~~,
bunun için hiçbir para ödenmemi~tir. Sefirin yazd~~~ na göre, devrin padi~ah~~ Amerikan ate~li silahlar~na kar~~~büyük bir alâka duyuyordu. Ayn~~
alakay~~daha önce de gösteren II. Abdülhamid'in, 93 Harbinden önce, 1877
Nisan~nda Amerika'dan 334 bin martini, 39 bin winchester tüfe~i ald~~~ n~~
harp esnas~nda ~ oo bin winchester'in daha Türkiye'ye sevkedildi~ini, H.
Otis Dwight'in Turkish Life in War Time (Newyork 188 ~~)'~ndan anlad~~~m~z
gibi emekli büyükelçi Turgut Menemencio~lu'ndan ö~rendi~imize göre, bu
silahlar~n al~nmas~yla ilgili olarak Washington seraretimizde uzun yaz~~malar mevcut olup, bu da Say~n öztuna'n~n (ayn. esr.,VII, S. 249) iddias~n~n gerçek ile alakas~~olmad~~~n~~ göstermektedir. Yine Cox, padi~ah~n iste~i
üzerine Amerika'da ~~88o'de yap~lan nüfus say~m' istatistiklerini getirtti~ini
ve 300 kilo a~~rl~~~ndaki istatistild malzemenin 16 May~s ~~ 886'da padi~aha
takdim edildi~ini, onun da böyle bir say~m~n Türkiye'de de yap~labilmesi
için, Kamil Pa~a'dan bir komisyon toplamas~n~~ istedi~ini yazar (s. 44;
Cox'un çok faydal~~bulunan bu kitab~ndan yararlanmak isteyenler benim
Kubbealt~~Akademi Mecmuas~~ (1979, y~l 8, say~~3, sayfa 56-61)'ndaki yaz~ma
bakabilirler. Konu~mam~n ba~~nda Türkler taraf~ndan yaz~lm~~~Ingilizce
kaynaklar~ n da mevcudiyetinden sözetmi~tim. I~te bunlardan birtanesi
Say~n Emine Fuat Tugay taraf~ndan yaz~lm~~~olan Three Centuries Family
Chronides of Turkey and Egypt (London 963) ad~n~~ ta~~yan kitab~d~r. Mahmud Muhtar Pa~a'n~n k~z~~olan say~n Emine Tugay'~n bu eseri sayesinde
birçok eksik bilgilerimizi tamamlamak veya bir k~s~m yanl~~lar~~düzeltmek
imkan~n~~buluyoruz. Mesela isldm Ansiklopedisi'ndeki Muhtar Pa~a (M. Cavid Baysun) maddesinde, Pa~a'n~n M~s~r'da Türkiye yüksek komiseri
oldu~undan bahis edilmez ise de elimizdeki kitaptan (s. 27), bunu ö~rendi~imiz gibi, ayr~ca Cox da yukar~da ad~~geçen eserinde bu hususu
do~rulamak tad~r (s. 178).
Emine Tugay'~n kitab~~sayesinde, Ahmed Muhtar Pa~a'n~n o~lu Mahmud Muhtar Pa~a'n~n, Meydan Larousse'de yaz~ld~~~~gibi I867'de de~il,
babas~n~n Molla Güran~'deki kona~~nda ii Aral~k 1866'da do~du~unu
ö~reniyoruz. Pa~a'n~n nerede ve nas~l öldü~ü de yine bu kitap sayesinde
aç~kl~~a kavu~maktad~r. La Sagesse Coranique isimli kitab~n~~tamamlad~ktan
sonra ~~7 Martta vapurla yola ç~kan ve 18 Mart ~~935'te ö~le yeme~ini ünlü
arabist profesör Massignon ile yiyen Mahmud Muhtar Pa~a, kamaras~nda
geçirdi~i bir kalp krizi neticesinde ölmü~~na'~~~Napoli'den Iskenderiye'ye
gönderilerek Kahire civar~nda defnedilmi~ti. Pa~an~n ölümünden iki gün
evvel bitirdi~i La Sagesse Coranique daha sonra kar~s~~ taraf~ndan Paris'te
bast~r~ld~~~~gibi Ingilizcesi de tan~nm~~~arabist Dr. John Naish tarafindan
The Wisdom of the Quran ad~yla 1937'de Oxford'da yay~ nlanm~~t~r.
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Ingilizce kaynak olarak yay~ mlanm~~~kitaplar d~~~ nda, yine Ingilizce
olarak temel eser mâhiyetinde yap~lm~~~çal~~malardan da tarihçilerimiz
haberdar olamad~ klar~~ için birçok yanl~~l~ klar meydana gelmektedir. Bu cins
eserlerden bir tanesi de Royal Hictorical Society'nin yay~ mlad~~~~ Bri ti sh
Diplomatic Representatives 1789-1852 (London 1934) isimli eserdir. Bu kitaptan
habersiz kal~ nd~~~~için Faik Re~it Unat'~ n haz~ rlay~ p aziz dostumuz Prof. Dr.
Bekir S~ tk~~ Baykal'~ n yay~ mlad~~~~ Osmanl~~Sefirleri ve Sefâretnâmeleri (Ankara
1968) adl~~ eserde Türkiye'ye gelen Ingiliz elçilikleri listesinde (s. 238 v.d.)
büyük yanl~~l~ klar vard~ r.
Bu listede ad~~ geçen sefirlerden Sir Robert Sharpe Aainslie'ye ait tarih
yanl~~t~ r. Sir Robert Liston'dan sonra 795-1801 aras~ nda Türkiye'de Ingiltere'yi temsil eden John Spencer Smith'in ad~~ listede hiç geçmedi~i gibi,
yine bu y~llarda muvakkaten Türkiye'ye gönderilen Adam Sir William
Sidney Smith ( 798-1799)'in de isminden bahis yoktur. Rt. Hon. Thomas
Bruce, Earl of Elgin, I 799 yaz~ nda memleketimize geldi~i halde yukar~da
ad~~ geçen listede bu tarih yanl~~~olarak 18o1 diye gösterilmi~tir. Earl of
Elgin'den sonra William Drummond'un geli~ine kadar 1802-1803 aras~ nda vazife gören Alexander Straton'un ad~ na ise listede rastlanm~yor. Keza elimizdeki listede 18o4'te Istanbul'a geldi~i yaz~lan Rt.Hon. Charles
Arbuthonot, asl~ nda 24 Haziran 18o5'te Istanbul'a gelmi~~ve itimadnamesini 3 Eylül 18o5'te vermi~tir (Daha fazla tafsilât için Türk Kültürü,
Haziran 1969, say~~ 8o, sayfa 54-57'deki kitap tenkidimize bak~labilir). Say~ n
Y~lmaz Oztuna'mn Büyük Türkiye Tarihi (IX. s. 19 v.d.)'nde de ~ ngiltere'nin
Türkiye sefirleri hakk~ nda verilen tarihler büyük farkl~l~ klar ve yanl~~l~ klar
göstermektedir.
Buraya kadar verdi~imiz misaller birçok yabanc~ n~ n memleketimiz ve
insanlar~ m~ z hakk~ nda ne kadar müspet dü~ünceler beslediklerini aç~ kca
göstermektedir. Yabanc~~ sef~ rlerin, ilim adamlar~ n~ n ve ayd~ nlar~n~ n yurdumuz hakk~ ndaki müspet kanaatlerinden yaln~z tarih çal~~malar~~ bak~m~ ndan de~il, d~~~dünyada yeni bir Türk imaj~ n~ n yarat~lmas~~ hususunda
da kolayca yararlan~labilece~i kanaatini ta~~yoruz. Bu hususta birkaç da
misal vermek istiyorum. Mesela XIX. yüzy~l~ n 2. yar~s~nda Türkiye'de
sefirlikte bulunmu~, Ingiltere'de bakanl~ k yapm~~~olan Henri Layard, ayn~~
zamanda Asuroloji ile u~ra~an bir uzmand~. Onun Ninova'daki çal~~malar~ ndan bahseden ve Discoveries in the Ruins of .Nineveh (Newyork 1853) ad~ n~~
ta~~yan kitab~ n~ n 134. sayfas~ nda "Kafkaslara giden Ermenilerin 1828-29
Türk-Rus Harbinden sonra, daha fazla hürriyet bulduklar~~ için Türk
topraklar~ na döndükleri" hakk~ndaki kay~d, çok lehimizde olup, mesela
Gürün'ün Ermeni Dosyas~'nda bundan bahsedilmemi~tir. Bundan dört y~l
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kadar önce emekli Büyükelçi Say~n Kâmuran Gürün'e D. H. Hogarth'~ n A
Wandering Scholar in Levant (Newyork 1896) adl~~eserinden bahsetti~im zaman Gürün, bu kitab~n sâdece birinci sayfas~n~ n fotokopisini elde edebildi~ini söylemi~, ancak sonra yukar~da sözü edilen kitab~ nda, Hogarth'in
eserinden k~saca bahsetmi~tir. Ya Butler Library veya Widener Library'de
gördü~üm bu eserde, Ermeni vah~etinden uzun uzad~ya bahsedilir. Nüshalar~~ gayet mahdut olan bu tür eserler, mâlum gruplar tarafindan kütüphanelerden al~n~ p yok edilmektedir. Bu itibarla bu cins eserlerin, hiç
olmazsa gerekli k~s~ mlar~ n~n fotokopisinin ald~r~lmas~~çok faydal~~ olacakt~r.
Biraz önce yukar~da sözünü etti~imiz Amerikan Elçisi Cox'un Türkiye
hakk~ ndaki baz~~ görü~lerinden yabanc~~memleketlerde, özellikle Amerika'
da yeni bir Türk imaj~~ yarat~lmas~~konusunda faydalan~labilir. Cox, "Türkiye demokratik ve cumhuriyetçi bir cemiyettir. Ilk bak~~ta me~rütt bir
monar~i olmas~na ra~men, babadan o~ula geçen bir asaletin mevcut bulunmamas~~Türkiye'yi Avrupa'n~ n kötü taraflar~ndan korumu~tur" (s. 487)
diyerek aç~ k kalplilikle Türkiye'ye g~ pta etti~ini dile getirmi~tir. D~~~ülkelerde yeni bir imaj yaratmak için, ba~ka dillerde de Türkiye hakk~nda
çok müspet ~ekilde yaz~lm~~, fakat kullan~lmam~~~eserler vard~ r. Mesela
masallanyla dünyada büyük bir ün kazanm~~~olan Danimarkal~~ Hans
Christian Andersen'in kitab~~ bunlardan sâdece biridir. Çe~itli Avrupa
memleketlerini gezen bu arada ~~84 ~~ 'de Türkiye'ye de gelen Andersen bu
seyahatini 842'de En Digters Bazar = A Poet's Bazaar ad~~ ile yarmlam~~t~ r.
Onun en be~enilen seyahatnâmesi de budur. önce Izmir sonra da Istanbul'a gelen Andersen, kitab~ n~ n bir yerinde ~öyle demektedir.
"Iskelede kay~ kç~ya henüz de~erini pek bilmedi~im bir gümü~~para
verdim. Kay~ kç~~ itiraz yollu ba~~n~~ sallad~~ ve cebinden çok ufak bir para
ç~ kararak bana gösterdi. Böylece kendisine verdi~im paran~ n çok fazla
oldu~unu ve o kadar yüksek ücreti hak etmedi~ini anlatmaya çal~~~yordu.
I~te Türkler bu derece namuslu insanlard~ r... Türkler tan~d~~~m en iyi niyetli
ve en namuslu insanlard~r".
Bugün Avrupa ve Amerika'da yeni bir imaj yaratmaya çal~~an Türkiye, kendisini, mesela Danimarka'da tan~tmak için Andersen'den daha
popüler bir ~ahit, daha iyi bir tan~ t~c~~ bulabilir mi?

