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Makale: Askerin yiyecek ve içecelderi.
Makale: Subaylar~n rütbe ve hizmetleri.
* Anadolu Üniversitesi.
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~~ o. Makale: Seferde ordunun hareketi.
Makale: Yedek kuvvetler.
~ . Sonuç: Avrupa devletlerinin ordular~.
II. Fas~ l: Ekonomik, sosyal ve kültürel ya~am'.
B~yograf~s~: 3
Ebubekir Rat~ b Efendi Tosyal~ 'd~ r ve Çilingir hac~~ Ali isimli bir
müderrisin o~ludur. llkö~renimini memleketinde yapt~ ktan sonra Istanbul'a gelerek Amedi Kalemi'ne girdi. Osmanl~~ kalemlerinin özelli~inden
olarak burada hem çal~~~ p, hem yeti~erek bir yandan da Türkçe, Arapça
ve Farsça's~ n~~ ilerletti.
Ethem Efendi'nin yerine geçen Halil Hamit Pa~a'n~ n amedçili~inde
daha üst derecelere yükselerek çevresinde bilgi ve kültürüyle sayg~nl~ k kazand~ ; pa~an~ n ba~ka bir göreve atanmasiyle onun yerine amedçi oldu
(1779). Bu görevde iken bir süredir yaz~~ ve imlâ ö~retmenli~ini yapt~~~~
~ehzade Selim'in Fransa Krall'na gönderdi~i mektuplan yazd~~ ve kraldan
gelen mektuplar~~ ~ehzadeye okuyarak yorumlad~~ (1786-1787) 4.
1788'de Sipahi Kâtipli~i görevine getirilen Rat~b Efendi, Osmanl~Rus-Avusturya sava~lar~~ dolay~s~yla ordu ile birlikte Silistre'ye gitti.
789'da, I.Abdülhamit'in (1774-1789) yerine III.Selim (1788-1807)
padi~ah olunca, yapmay~~ tasarlad~~~~reformlar için olu~turaca~~~kadroya
almay~~ dü~ündü~ü Ebubekir Ranb'~~ Silistre'den getirterek onu önce Tezkere-i evvel görevine getirdi ve bir süre sonra da Rikâp Reis ül-küttapl~~~~
görevine atanmas~yla ilgili bir hatt-~~ hümayun yay~ nlad~. Ancak Rat~ b
Efendi devrim y~ld~zlardan anlam ç~karma modas~n~ n etkisiyle, "ay~n akrep
burcunda oldu~unu, bu nedenle göreve ba~lamas~ n~ n ertelenmesini" istedi 5. Bunun üzerine kar~~tlarm~ n da etkisiyle tezkerecilik görevi de al~ narak
Bozcaada'ya sürgüne gönderildi. Fakat dostlar~ n~n ricas~~ ve padi~ah~n ona
2 Bu makalede askeri konulara de~inilmeyerek sadece ekonomik, sosyal ve kültürel
ya~am al~nm~~t~r.

Ebubekir Rat~ b Efendi'nin do~um tarihi hakk~ nda bilgi yoktur. Bibliyografya için
bkz. Ahmed Cevdet, Cevdet Tarihi, ~ stanbul 1309, c. IV, S. 266; c. V. s. 232 v.d.; c. VI. s.
235 vd., 230 vd., c. VII. S. 45 vd.; Ahmet Resmi, Sefinet ii! Riiesa, ~stanbul, 2852, S. 136 vd.;
Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmard, ~stanbul, 1311, S. 346; Mehmet Tahir, Osmanl~~
~stanbul, 1333, c. III. s. 288; ~. Hakk~~ Uzunçar~~l~, "Tosyal~~ Ebubekir Rat~ b Efendi", Beli.,
XXXIX/ 53 (1975), S. 49 v.d.
Uzunçar~~l~, S. 69.
Uzunçar~~l~, s. 53.
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kar~~~olan sevgisiyle bir süre sonra sürgünlü~üne son verilerek 1791'de Yeniçeri Katibi göreviyle ~umnu'ya gönderildi. Bu görevde iken 3 A~ustos
1791'de Osmanl~~ Devleti ile Avusturya aras~ nda Zi~toy Bar~~~~imzaland~ 6.
Andla~man~n 13. maddesinde yer alan "iki taraf~n kar~~l~kl~~ olarak elçi
göndermesi" hususuna uyulup iki taraf ortaelçi üzerinde anla~t~~~ndan,
bilgi ve kültürü dolay~s~yla Ebubekir Rat~ b Efendi bu göreve seçilerek
Ba~muhasebecilik payesiyle Viyana'ya ortaelçi olarak atand~. Ülkesinde
reformlar yapmak isteyen padi~ah, 28 Çelebi Mehmet Efendi örne~i ona
Avusturya'n~n siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel durumu hakk~nda bilgi
getirme görevi de vermi~ti.
Ebubekir Rat~b Efendi 9 Kas~ m 1791-20 A~ustos 1792 aras~ndaki Viyana Elçili~i'nden sonra' s~ ras~yla Cizye Muhasebecili~i, Ba~muhasebecilik
görevlerinden sonra ~~kk-~~ salis Defterdarl~~~'na getirildi ve buna ek olarak
ekmek i~lerinin organizasyonu için Zahire Naz~rl~~~~görevi de ona verildi 8.
26 May~ s I 795'te, 111. Selim'in padi~ah oldu~undan beri onu yapmay~~ dü~ündü~ü Reis ül-küttapl~k görevine getirildi'. Bu görevi s~ras~nda,
1793'de yapt~~~gibi 1795'te birincisine göre daha geni~~kapsaml~~ olarak yeni ordu için, araç, gereç, subay ve mühendisler istemek için Frans~z
Elçisi Verninac ile görü~tü ve zaman~ n Frans~z yönetimi ile mektupla~t~.
Ayr~ca Osmanl~~ ekonomisinin geli~mesi için bir tak~m görü~ler geli~tirdi ve
hatta bunlar~~ ~ngiliz elçisi ile tart~~t~ '''.
Yabanc~lar~n Osmanl~~ hizmetine al~nmas~~ ve Osmanl~~ ikamet Elçilikleri'ne önem verilmesi onun Reis ül-küttapl~~~~zaman~ndad~r ".
Zi~toy Bar~~~~için bkz. Muahedat Mecmuas~, ~stanbul, 1297, s. 156-163.
Uzunçar~~l~, "Tosyal~...", s. 6o; E.Z. Karal, Selim Ill'ün Hatt-~~Iiiimayunlan, Ankara,
1946, s. 31'de elçilik süresini de~i~ik olarak vermektedirler. Elçilik süresi 282 gün
sürmü~tür.
8

Resmi, s. 149; Uzunçar~~l~, s. 6o.
Uzunçar~~l~ , s. 61; Cevdet, c. VI. s. 195.

'° Karal, Hatt-: Ii~imayun, s. 167 vd.
Uzunçar~~l~, "Tosyal~...", s. 61 'de Reis ül-küttabl~~~n~~ 16 Haziran 1795-6 A~ustos
1796 olarak vermekte; Karal, Hatt-i Ii~imayun... s. 167-169'da ilk Osmanl~~ ikamet elçili~inin
Avusturya ve Prusya'da daha sonra da Londra ve Paris'de aç~ld~~~n~, o s~rada Reis ülküttab'~n Ebubekir Rat~b oldu~unu ve bu i~ler için Bebek Bahçesi'nde ~ngiliz Elçisi ile
görü~tü~ünü yaz~yor. Rat~b'~n Reis ül-küttabl~~~~7 Zilkade 1209/26 May~s 1795-14 Safer
1211/19 A~ustos 1796'd~r (Cevdet, Tarih, c. VI. s. 195). Ayr~ca ilk Osmanl~~ikamet elçili~i
Viyana ve Berlin'de de~il, 1793'de Londra'da aç~lm~~~ve bu i~~için Reis ül-küttab Ra~it
Efendi Bebek Bahçesi'nde ~ngiliz Elçisi ile görü~mü~tür. Bkz. Ercümend Kuran, Avrupa'da
Osmanl~~ ikamet A-ilik/erinin Kurulu~u ve ~lk Elçilerin Siyasi Faaliyetleri 1793-1821, Ankara, 1968.
S. 14.
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Kar~~tlar~ n~ n padi~ah üzerindeki yo~un propagandas~, çevresinin
üstündeki ki~ili~i, yabanc~ larla olan ili~kileri ve bunlardan kaynaklanan çekememezlikler gibi nedenlerle görevinden uzakla~t~r~ lan Rat~ b Efendi Rodos'a sürüldü ve burada 8 Temmuz 1799'da yak~ n arkada~~~Kaptan-~~ derya Küçük Hüseyin Pa~a taraf~ndan öldürttürüldü.
Ebubekir Rat~ b Efendi, Arapça, Farsça ve biraz da Frans~ zca biliyordu. Bilgi ve kültürü yönünden çevresinin üstündeydi.
EBUBEK~ R RATIB EFENDI'NIN AVUSTURYA YOLUCULU~U'
Ebubekir Rat~b Efendi Viyana elçili~ine atanmas~ n~~ yolculuk takririnde ~öyle belirtmi~tir: "Osmanl~~ Devleti ile Nemçe Devleti aras~nda yap~lan
bar~~tan sonra, taraflar~ n birbirlerine elçi göndermeleri kararla~t~r~ld~~~ndan ~~ Muharrem 12o6/10 Eylül 1791 günü Ordu-~~ hümayun Silistre
sahras~ndayken Nemçe elçisi olarak hil'at giydim" ".
Gerçekten de iki devlet aras~ nda 3 A~ustos 1791'de yap~lan Zi~toy Bar~~~ 'n~ n 13. maddesinde III. Selim'in padi~ahl~~~ n~~ ve II. Leopold'ün imparatorlu~unu kutlamak üzere iki taraf~n kar~~l~kl~~ elçi gönderilmesi kararla~t~ r~lm~~t~.
Rat~ b Efendi gerekli haz~rl~klar~~ yapm~~~ve elçilerin götürecekleri hediyeleri Istanbul'da almalar~~ adet iken vakit kaybetmemek için bunlar Silistre'ye iletilmi~~fakat Avusturya Elçisi Herbert'in hediyesiz olarak geldi~i
haberi üzerine bu e~yalar tekrar Istanbul'a gönderilerek Rat~ b Efendi 12
Rebiülevvel 12o6/9 Kas~m 179 'de ~umnu'dan hareket etmi~tir N.
Ebubekir Rat~ p Efendi geçti~i yerleri da~lar~, nehirleri, köyleri, kasabalar~, kentleri, buralardaki evleri, konaldan, insanlar~~ ve ya~ant~lar~n~~ v.s.
ayr~nt~l~~ bir biçimde anlatm~~t~ r. Yolculuk izlenimleri k~saca ~öyledir:
9 Kas~ m 1791 ~umnu'dan hareket, 13 Kas~ m Rusçuk, 16 Kas~ m
Yerköy, 17 Kas~ m Bükre~~ve 12 Aral~k Kayn Köyü. Buras~~ Sibin/Sibiu
(Hermansstadt)'e yak~n bir yer oldu~undan buran~n komutan~~ adamlar~n~~
göndererek onlara ho~~geldiniz demi~, elçi de onlara a~~zl~k, çevre, yemeni, gülya~~~gibi hediyeler vermi~tir. Gelenler günde kaç saat gidilece~ini ve
'2 Yolculuk takriri için Uz. Topkay~~ Saray~~ Ar~ivi, E. 67oo/1-1o.
Blcz. Tolculuk Takriri, E. 6700/1.
14 Hediye ve e~yalann listesi: Topkap~~ Saray~~ Ar~ivi, E. 1250/I , 2. ve E. 1381/1, 2.
13
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ne kadar zamanda mola verilece~ini, ne kadar at ve araba gerekti~ini sormu~lard~ r.
21 Aral~ k 1791'de Kayn Köyü'nden hareket ettikten sonra elçilik heyeti Eflâk-Erdel s~ n~r~nda Rivoadoli akarsuyu k~y~s~ nda konaklam~~, burada
kendilerine daha iyi çad~ rlar, kahve, ~ekerleme ve çikolata ikram edilmi~tir.
Buradan hareket edilerek bir gece Lazarat'ta kal~ nm~~~ve ertesi gün
buradan Sibin'e do~ru yola ç~ k~ lm~~~5oo asker ve halk taraf~ndan ugurlanm~~lard~ r.

Aral~ k'ta Sibin kentine gelinmi~tir. Rat~ b Efendi buray~~ bir hayli
anlatm~~t~ r; çünkü buras~~ u~rad~ klar~~ ilk Nemçe kentidir ve Erdel'in merkezidir. Kent Eflak civar~nda oldu~undan onlan kar~~lamaya kad~n, çoluk,
çocuk birçok insan gelmi~~ve onlara büyük sevgi göstermi~lerdir. Ayr~ca
her taraf ayd~nlat~lm~~ , elçi tören k~tasiyle ve top at~~iyle kar~~lanm~~t~r
(Takrir, 67o0/ I).
Rat~ b Efendi burada Avusturya'n~n bir de~il iki ba~bakan~~ oldu~unu
duymu~ tur; bunlar Prens Kolorado ve Prens Kavaniç'tir. Sadr~âzam~ n ba~bakana yollad~~~~bir mektupla gelen Rat~ b Efendi bunun üzerine di~er
ba~bakan için de sadr~ âzamdan ikinci bir mektup getirtmek için yolda e~yalar~ n~~ unuttu~u bahanesiyle bir adam~n~~ Istanbul'a göndermi~tir.
22

Sibin'de üç general vard~ r, fakat tüm Erdel'de yönetimi sa~layan Leutnant Baron Dali'dir. Avrupa'da adet, gelen elçiye önce ev sahiplerinin ziyarete gelmesi oldu~u halde Dali, kendisinin ve kar~s~ n~ n hasta oldu~unu
söyleyerek elçiyi kendisine gelmeye davet etmi~, ancak Rat~ b Efendi "hastay' ziyaretiyle rahats~ z etmemek" bahanesiyle gitmemi~tir.
Sibin Erdel'in merkezi oldu~undan burada çok güzel binalar, okullar,
bir akademi, i~~yerleri, kütüphaneler vard~ r. Ancak Avrupal~ lar yabanc~lara
kale ve savunma yerlerini göstermek istemediklerinden onu kaleye
götürmemi~ler ve Ebubekir Rat~b'dan gezmek istedi~i yerleri önceden bildirmesini istemi~lerdir.
Rat~ b Efendi Sibin'de emekli bir generalin kütüphanesini gezmi~~ve
buradaki Voltair, Montesquiou, Rousseau gibi yazarlar~ n kitaplar~~ üzerinde
görevlilerle konu~mu~ tur. Kütüphanede ayr~ ca Türkçe ve Farsça kitaplar
da vard~ r; örne~in Haf~z ~irazi- Divan~, ~eyh Said'in Galüstan'~~ ve bir tak~m
Türkçe ~ iirler gibi. Elçi bunlardan usulüne uygun olarak baz~~ parçalar
okumu~~ve tüm bu hususlar kentteki bir gazetede yay~ nlanm~~t~r.
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Rat~ b Efendi kütüphanenin oldu~u konakta, odalardan birindeki bir
resim sergisini gezmi~tir. Sergide daha çok portreler yer almaktad~ r. Bunlar~n içerisinden elçinin seçmesini istedikleri ve onun be~endi~i üç tanesi
ünlü ressamlar~n eserleridir (Takrir, 67oo/3).
Rat~ b Efendi, generalin kona~~na giderken yolu üzerinde ilgisini çeken
"semar iki binay~~ da gezmek istemi~tir ki, buras~~ sekiz yüz y~ll~k bir kilise
ve manast~ rd~ r. Elçi binan~n kap~s~nda papazlar taraf~ndan kar~~lanm~~~ve
kendisine konukseverlik gösterilmi~tir. Ayr~ca papazlar kendisine ve Osmanl~~ Devleti'ne dua etmi~ler ve ikram olarak onuruna organon (org) çalm~~lard~r.
Fakat çok istemesine ra~men elçiye kaleyi gezdirmemi~ler, buras~~ bir
zamanlar Osmanl~lar'a ait oldu~undan Rat~ b Efendi bu durumdan çok
duygulanm~~~ve üzülmü~tür. Nitekim halk~~ hâlâ Osmanl~'ya sevgi beslemektedir. Hatta defterdar görevinde olan birisi kendisinin ziyaretine gelerek saklad~~~~bir Osmanl~~ imtiyaz ferman~n~~ elçiye göstermi~tir.
Elçi, ziyareti s~ ras~ nda Erdel'de dört çe~it halk oldu~unu yazar. Bunlar Saksonlar, Macarlar, Bulgarlar ve S~rplar'd~r. Ebubekir Rat~b Efendi
bunlardan Macarlar'~n "köle gibi esir" oldukar~ n~, haftan~ n üç veya dört
günü bedava olarak beylerin toprakalr~ nda çal~~t~klar~ n~~ belirtir.
Sibin Erdel'in merkezi oldu~undan burada "govemör veya governatör" denilen bir vali ve ayr~ca gümrükler vard~r. Ancak buran~ n yönetimi ve ticareti Avusturyal~lar'a aittir. Fakat Erdeliler bu durumdan ho~nut
de~ildirler ve eyalet merkezinin Erdel'in ünlü kalelerinden olan Goldzenburg (Kalusenburg)'a ta~~ nmas~ n~~ ve valinin de orada oturmas~n~~ istemektedirler. Bu nedenle valiyi buradan uzakla~t~rd~klar~~ gibi durumu imparator Josep'e yazm~~lard~ r. Ancak elçi Avusturya'da iken sorun henüz
çözümlenmi~~de~ildir.
Rat~ b Efendi Sibin'de yap~lan bir daveti kabul ederek baloya gitmi~tir.
Tabi ki tamamen yabanc~s~~ oldu~u böyle bir ortam, kad~n erkek ili~kileri
ve kad~nlar~n serbestli~i ona çok ilginç gelmi~tir. Fakat baloyu be~endi~ini
yazar. Elçiye göre balo bir toplant~d~r, orada kibar insanlar kad~ n erkek
samimice el ele dansetmektedirler. Rat~b Efendi Avrupa toplumlar~nda
dansa çok önem verildi~ini, Avrupa'da özel ö~retmenlerle çocuklara dans
ö~retildi~ini, toplumda dans bilmemenin ay~p, bilmenin ise hüner oldu~unu belirtir (Takrir, 67oo/4).
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Kendisine büyük sevgi gösterildi~i balo salonunu Rat~ b Efendi "p~ r~ l
p~ r~l ayd~nlat~ lm~~t~ , her taraf~~ yüksek perdeden bir müzik sesi doldurmu~tu ve her bir güzel istedi~i ile el ele dansediyordu" diye anlat~ r.
30 Aral~ k t 79t 'de Sibin'den yola ç~ km~~lard~ r. Rat~ b Efendi'ye göre az
masrafl~~ olsun diye prestij falan gözetmeyip onlar~~ kestirmedir diye da~~ta~~
a~~ rtarak bozuk yollardan götürmü~lerdir. Bu imparator joseph'in iktisat
politikas~ ndan kaynaklanmaktad~ r. Oysa gidecekleri yere daha geç varm~~lard~ r.
Sibin'den sonra Doyzmak köyüne, 31 Aral~ k'ta Milbah kasabas~ na u~rad~ ktan sonra 2 Ocak 1792'de Sa~varo~~kasabas~ ndan geçen elçilik heyeti
3 Ocak'ta Diye kasabas~ na gelmi~tir. Burada ileri gelenler ziyaretlerine gelmi~~ve onlara ho~~geldiniz demi~lerdir. Diye Erdel beldelerinden oldu~undan civardaki Haynot kasabas~ ndan Zik isimli bir Macar beyzadesi de elçiyi ziyarete gelmi~tir. Çok kültürlü ve sayg~ n bir ki~i olan beyzade elçiye
Erdel'in maden yönünden çok zengin oldu~unu, özellikle kur~un, gümü~,
alt~ n, bak~ r ve civan~ n bol oldu~unu anlatm~~, fakat ~ talya taraf~ ndaki civan~ n de~erinin dü~memesi için bunun Avusturya taraf~ ndan i~letilmedi~inden söz etmi~tir.
O zamanlar Macaristan'~ n ve Erdel'in nüfusu 5.000.000'dur. Fakat
imparator II.Joseph zaman~ nda yap~ lan nüfus say~ m~ nda bu nüfus
9.000.000 olarak say~ lm~~t~ r. Elçi bu durumu Viyana'ya geldi~i zaman yetkililere sormu~~ve say~ m~ n do~ru oldu~u ve nüfusun azald~~~~cevab~ n~~ alm~~t~ r (Takrir, 6700/5).
Ebubekir Rat~ b Macarlar'dan serbest bir halk olarak söz etmektedir.
Macarlar özgürlüklerini seven bir ulustur. Nitekim imparator Joseph sefer
aç~ l~ nca görünü~te Macarlar'dan sefer vergisi istememi~, fakat tuzun her
fountuna bir kroçer (Krotzer) zam yaparak y~ lda bundan 1,5 milyon fiyorent (front) gelir sa~lam~~t~ r.
Rat~ b Efendi yoluna devam ederek 5-8 Ocak'da Dobre köyünden,
Ka~ova kasabas~ ndan ve Bojo köyünden geçerek 9 Ocak'ta Lago~~(Lugoj)
kentine gelmi~tir. Buras~~ 131 köyden olu~mu~~ve düz bir ovada kurulmu~tur. Elçilik heyeti kente geldi~i zaman Tems (Temes) nehri ta~m~~, kent
sular~ n ortas~ nda bir ada gibi kalm~~t~ r. Bu nehir büyük bir sudur ve içinde kay~ klar i~lemektedir. Lago~~da~lar~ ndan beslenen nehir üç kola ayr~ larak bunlardan birisi kente gelmekte, di~er iki kolu ise ba~ka tarafa gitmektedir. Bunlardan birine Tems nehri, di~erine Bey suyu ve üçüncüsüne
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de Osloba denmektedir. Bunlar~ n üçü de büyük sudur ve üzerlerinde
köprüler vard~r. Teme~var'a alt~~ saat kala bu üç nehir birle~ip kale varo~unda fabrika dedikleri su terazisinde üç kola ayr~ larak kalenin içine ve etraf~ na taksim edilmektedir. Herhangi bir ku~atma esnas~ nda bu sular~~ salarak kenti bir ada haline getirmektedirler (Takrir, 6700/5).
ii Ocak'ta Lago~'tan hareket edilerek Belencis ve ayni gün Rogo~~
köylerine u~ranm~~~ve 12 Ocak'ta Teme~var (Timi~oara)'a gelinmi~tir. Elçilik heyeti kente bir saatlik mesafede buran~ n ileri gelenleri taraf~ ndan kar~~ lanm~~t~r. Ebubekir Rat~ b Efendi, Osmanl~~ tarihinde bir çok an~s~~ olan
Tema~var önünde çok duygulanm~~t~r. Nitekim "Teme~var kar~~ mda i~veli
bir gelin gibi duruyordu" diye yazm~~t~ r.

Elçilik heyeti ~ehre girerken top at~~lanyla ve Teme~var eyaleti komutan~~ Kont de Jorj taraf~ ndan törenle kar~~lanm~~t~ r. Rat~ b Efendi bu komutanla dostluk kurduklar~ n~ , aralar~nda sohbet ettiklerini, fakat "bu elçi
kültürlü, Frans~zca ve ~ talyanca biliyor, maiyetinde de pergel, cetvel kullanan ve dil bilen adamlar var" dü~üncesiyle kendisiyle çok ihtiyath konu~tukar~ n~~ belirtiyor.
Ebubekir Rat~ b Efendi'ye çok istemesine ra~men burada da kaleyi
göstermemi~ler, gezerken yanlar~ na adamlar vermi~ler, elçilik heyetinden
herhangi birinin mihmandardan tezkere almadan ve kale komutan~ ndan
yan~ na bir "Soldat" verilmeden kaleye girrnemesini, girse bile tabyalar~~
gezmemesini istemi~ler ve bu konuda yetkilileri uyarm~~lard~r. Rat~ b Efendi buna üzülmü~~fakat arada herhangi bir k~ rg~ nl~ k olmamas~~ için ses ç~karmam~~t~ r.
Teme~var'da elçilik heyetine generaller, ofiçiyaller (Subaylar) ho~geldinize gelmi~ler, daha sonra o kadar çok gelen olmu~~ki kald~ klar~~ kona~~n
avlusu insanla dolup ta~m~~t~ r.
Rat~ b Efendi Teme~var'da operaya davet edilmi~, kendilerinden trajedya veya komedyadan hangisini tercih ettikleri sorulmu~~ve ak~am 15-20
adamiyle gelmesi için 5, 6 tane hanto gönderilmi~tir. Operado, komedyay~~
daha önce Sibin'de seyretmi~~olduklar~ ndan dolay~~ elçinin iste~i üzerine
trajedya sahnelenmi~tir. Ebubekir Rat~ b'~ n buradaki opera ile ilgili izlenimleri ~öyledir: "Opera trajedya dedikleri hayâlbazlann, çengilerin yapt~ klar~~ e~lenceler gibidir, ancak bunlar oyunlar~~ zamanlar~ na uygun kostümleriyle, mimik ve davran~~lar~yla çok gerçekçi oynuyorlar". Operada elçilik
heyetine çok konuksever davranm~~lar, onlar da be~endikleri için dört defa
daha gitmi~lerdir (Takrir, 67oo/6).
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Ebubekir Rat~b Efendi Teme~var kalesini gezmemekle birlikte buras~~
hakk~nda yine de bilgi vermektedir. örne~in Teme~var kalesi düz bir yerde kurulmu~tur, yak~n~nda ba~ka herhangi bir kent veya kale yoktur. Kalenin etraf~~ büyüklü küçüktü göllerle çevrilmi~tir, kale surlar~~ dört kat ve
her kat da on be~~ar~~nd~r, katlann aras~~ silah, cephane ve malzeme ile
doludur. Buran~n dört kap~s~~ vard~r; birisi Lago~~taraf~na, birisi Bec taraf~na, birisi Pançova taraf~ na aç~l~ r, birisi de Varo~~kap~s~d~ r, Bunlar~n hepsinin de üzeri tabyad~r ve bunlarda üçerden on iki top vard~r. Teme~var'a
uzaktan bakan biri buras~n~~ ada san~r, gerekti~inde suyu b~rakarak etraf~~
deniz haline getirirler.
16 Ocak'ta elçilik heyeti Teme~var'dan ayr~lm~~~ve be~~konak mesafeye kadar Macar beyzadeleri ve kalabal~k bir halk taraf~ndan u~urlanm~~t~r.
Heyet 21 ve 22 Ocak'ta Casnos ve Makrin köylerinden geçip 23 Ocak'ta
Osmanl~~ Kanijesi'ne gelmi~tir. Banat Sanca~~~s~n~r~~ burada bitti~i ve Osmanl~~ s~n~r~na yak~n oldu~u için buraya Osmanl~~ Kanijesi denmektedir.
Tems (Theiss) nehri bu kalenin önünden geçer, nehir geçilince ileride
Macar Kanijesi vard~r (Takrir, 6700/6).
Elçilik heyeti 24 Ocak'ta Theiss nehrini geçip Macar Kanijesi'ne ve
25 Ocak'ta da Marie Tereze Neupol kentine gelmi~tir. Buras~~ Macaristan
s~n~r~~ oldu~undan üç dört konakl~ k yerden Macar beyzadeleri, generaller
ve di~er ileri gelenler kar~~lamaya gelmi~ler, çok konukseverlik, sevgi ve
samimiyet göstermi~ler, ak~am elçilik onuruna davet ve ziyafetler vermi~lerdir (Takrir, 67o0/6).
Rat~b Efendi'nin bu kent hakk~ndaki verdi~i bilgiler ~öyledir: Avusturya'da iki y~lda bir kere yap~lan bu yedi ya~~ ndan büyüklerin say~ld~~~~
nüfus say~ m~ nda Maria Tereze Neupol kentinde Macar ve Bulgar beyzadelerine ait 120, halka ait 3.400 ev vard~r ve buran~n kad~n-erkek toplam
nüfusu 24.000'dir. Bu kent asl~ nda Backa eyaletinde küçük bir köy iken
önceki kral~n annesi ad~na güzelle~tirilip, zenginle~tirilerek bir kent haline
getirilmi~tir. Bugün buras~~ etraf~~ ba~, bostan, mera, çay~ r ve ormanlarla
kapl~~ güzel bir yerdir. Kent birisi ba~~olan on iki zabit (Subay) taraf~ndan
yönetilmektedir. Bunlar vergileri toplar, birisi kad~~ görevini yapar, birisi
muhaf~z ve biri de defterdar görevindedir. Ayr~ca di~er kentlerde old~u gibi burada da kentin ya~l~lar~ ndan olu~an bir heyet vard~r ki, kent yönetiminin yasalara uygun olarak davranmalanna nezaret eder (Takrir, 6700/
7).
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Rat~ b Efendi ve maiyeti buradan yine kalabal~ k bir topluluk taraf~ ndan u~urlanarak 26 Ocak'ta Holo~~köyünü geçip 27 Ocak'ta ~srak köyüne
gelmi~tir. Elçi burada da Macar beyzadeleri taraf~ ndan ziyaret edilmi~~ve
gösterdikleri sevgiden memnun olmu~tur.
Daha sonra buradan hareket edilerek 29 Ocak'ta Komsemkila~, 30
Ocak'ta Lachaze köyleri geçilerek Budin kalesi kar~~s~ nda Pe~te kentine
gelinmi~tir, iki kent aras~ nda Tuna nehri akmaktad~ r.
Bu s~ rada imparatorun o~lu ve Ba~bakan Prens Kolorada, Budin'e gelmi~lerdir. Prens elçiyi ziyaret etmedi~i için protokol gere~i elçi de onu ziyaret etmez. Rat~b Efendi mihmandar ve tercüman~ n, "Art~k bundan sonra yollar güzel, rahat edeceksiniz" sözlerini gülümsemeyle kar~~lad~~~~gibi,
Prensin, "Ya~~~lar nedeniyle sular~ n yükseldi~i, elçi efendi gidene kadar
sular~ n ta~aca~~~ve dolay~s~yla Budin taraf~ na geçmenin zor oldu~u ve bu
nedenle Budin taraf~ ndan de~il, Peresbourg taraf~ ndan gidilmesi" iste~ini de
kendilerine Budin'i göstermek istememelerinden kaynakland~~~~ ~eklinde
yorumlar. Elçi de mihmandara, "Nereden götüreceksiniz onu siz bilirsiniz,
yollar~~ ve konaklar~~ düzenleyen sizsiniz, siz bilirsiniz" diye cevap verir. Rat~ b Efendi arada herhangi bir anla~mazl~ k ç~ kmamas~~ için bu konuda
ho~görülü davrand~~~ n~, kendilerinin as~ l görevinin padi~ah~ n namesini
götürmek oldu~unu söyler ve "Zaten Budin taraf~ nda bir i~imiz de yoktu"
diye ekler (Takrir, 6700/7).
Tuna nehri gerçekten ta~m~~t~r, fakat üzerindeki köprülerden ve nehirde i~leyen kay~ klarla bir çok insan rahatl~kla geçebilmektedir.
Pe~te'de iken iki general, üç "Mayor", bir kaç "kolonel ve ofiçial" onlar~~ ziyarete gelmi~, Rat~b Efendi de onlar~~ Osmanl~~ usulü a~~rlam~~~ve
hediyeler vermi~ tir, gelenler elçiye "Espetelya" ve kütüphaneyi ziyarete davet etmi~ler, davet elçi taraf~ ndan kabul edilmi~tir.
Rat~b Efendi bu davet üzerine ziyaret etti~i kütüphanede bildi~i bir
kaç Frans~zca kitab~~ istemi~~ve bunlar üzerinde konu~mu~lard~ r. Kütüphanede elçinin ilgisini çeken di~er hususlar Türkçe yaz~ l~~ bir defter, Kur'an,
bir iki Arapça kitap ve kütüphanenin para kolleksiyonunda yer alan Osmanl~~ paraland~ r.
Espetelya (Hastane)'y~~ ziyaretinde de içinde bir çok örnek yer alan
anatomi salonunu gezmi~~ve ayr~ l~ rken buran~n defterine, "Avusturya'ya
sefaretle geldi~ini, buray~~ gezmekten çok memnun oldu~unu ve çok be~endi~ini belirterek alt~ na ismini, rütbesini ve görevini" yazm~~t~r.
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Elçilik heyeti dört gece Pe~te'de kalm~~~ve burada davetli olarak "balo
ve komediye" gitmi~lerdir.
Rat~ b Efendi Pe~te'den ayr~ lacaklar~~ gün cereyan etmi~~olan ilginç bir
olay~~ anlat~ r. ~ mparator'un üçüncü o~lu ve ayni zamanda Macaristan Paletini olan prens iki beyzade ile "Ofiçiyal k~yafetine" girerek belli etmeden
kona~a gelmi~, hatta ah~ ra girerek atlara bakm~~~ve sonra da yine belli etmeden ç~ k~ p gitmi~tir (Takrir, 6700/7).
Heyet 30 Ocak'ta Pe~te'den hareket ederek, Kraç kasabas~ , Granflus
köyü üzerinden ~~ ~ubat 1792'de Uyvar (Györ)'a gelmi~tir. Rat~ b Efendi'nin anlatt~~~ na göre buras~~ büyük bir kenttir, bir çok güzel evi ve kona~~~vard~ r. Fakat buna ra~ men elçilik heyeti, "Bir zamanlar bir Osmanl~~
pa~as~ n~ n oturmu~~olmas~" nedeniyle eski bir kona~a misafir edilmi~tir.
3 ~ubat'ta Uyvar'dan hareket ederek Moçonok isimli bir köye gelmi~ler ve top sesleri i~iterek kalesi olmad~~~ ndan buna hayret edip sormu~lar,
"On saat mesafede oturan bir emekli general sizi ziyarete geliyor, yan~ nda
bir topu var, onurunuza o at~yor" cevab~ n~~ alm~~lard~ r. Gerçekten de bir
saat sonra General ailesiyle birlikte gelerek onlara ho~geldiniz demi~, çiftli~ine davet etmi~, Rat~ b Efendi de general ve ailesine gerekli ikramlar~~ yaparak davetlerini kabul edip, çiftliklerinde onlar~~ ziyarete gitmi~tir.
Rat~ b Efendi ve maiyeti 4 ~ubat'ta buradan ayr~ larak Diyosek köyüne
u~ray~ p ~~ ~~ ~ubat'ta Peresbourg'a gelmi~tir. Buras~~ Macaristan'~ n eski ba~kenti olup "Kurine" denilen krall~ k tac~~ da buradad~ r. Eski Macar krallar~~
burada taç giyermi~, ~imdi Budin (Buda)'de giymelerine ra~men taç nedense hala burada durmaktad~ r (Takrir, 6700/8).
Rat~ b Efendi'ye göre buras~~ çok güzel bir yerdir, halk~~ güzel ve sevimlidir, elçilik heyetine de büyük sevgi göstermi~lerdir. Macarlar törenlerde
süslü giysiler giydiklerinden elçilik onuruna da bu giysileri giyerek onlar~~
kar~~ lam~~lard~ r. Ayr~ ca kald~ klar~~ kona~~ n önüne on binlerce insan birikmi~~ve kendilerine sevgi göstermi~ lerdir. Elçi de bundan çok memnun olmu~~ve "Önceden haz~ rlam~~~oldu~u çil paralar~" zaman zaman pencereden kalabal~~a serpmi~tir.
Aralar~ nda Prens Estergazi, Garazo Lakoviç, Sipari ve Viçari gibi
büyük generallerin de oldu~u bir çok soylular kona~a gelerek onlara ho~~
geldiniz demi~lerdir. Rat~ b Efendi de çok sevdiklerinin bildi~inden ikram
olarak onlara Osmanl~~ müzi~i çald~ rm~~~ve yemekler ikram etmi~tir.
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Peresbourg'ta da Rat~ b Efendi'yi baloya davet etmi~ ler ve o da daha
önceleri oldu~u gibi memnuniyetle kabul ederek baloya gitmi~tir. Buradaki izlenimleri de ilginçtir: "Bize taht gibi mükellef bir yer haz~ rlam~~lard~,
balo salonu çok geni~ ti ve tahminen 4.000 ki~ i vard~. Sazlar çal~ n~yor, kad~ n-erkek dans ediyorlard~ . Nemçe'de danslar~ n çe~idi k~ rka eri~mekteydi. Danslar~~ güzel, güzelleri e~sizdi" (Takrir, 6700/8).
Rat~ b Efendi kad~ nlar~ n çok rahat ve serbest olduklar~ n~, sorduklar~~
sorulardan ve yapt~ klar~~ ~akalardan çok utand~~~ n~~ söylüyor.
7 ~ubat'ta buradan hareket edilmi~, botlarla Tuna geçilerek Fi~emen
köyüne u~ran~ l~ p 8 ~ubat'ta ~~vekit kasabas~ na gelinmi~tir. Burada protokol gere~ince iki ba~bakan taraf~ ndan hat~ rlar~~ sorulmu~, elçi de kar~~l~ k
olarak iki adam~ n~~ gönderip ilgilerine te~ekkür etmi~tir (Takrir, 6700/9).
Elçilik heyeti bir süre burada mola verdikten sonra 12 ~ubat 1792'de
Bec (Viyana)'e varm~~t~ r. Ancak bir gün önce Avusturya mihmandan ve
tercüman~~ "~ mparatorun bir hanto ile gelip o~ullar~, annesi ve kar~s~~ ile
birlikte alaylann~~ seyredece~ini, oradan biraz yava~~geçmelerini, ancak
görmezden gelip o tarafa bakmamalar~ n~~ istemi~tir. Rat~b Efendi usulüne
göre ve vakar~ n~~ bozmadan hareket etmi~~oldu~unu yazar.
~~vekit'ten hareketten bir saat sonra Viyana'n~ n varo~lar~ ndan Line'ye
gelinince burada kral taraf~ ndan gönderilen askerler ve beyler taraf~ ndan
kar~~lanm~~ lar, yollarda, pencerelerde, arabalarda, balkonlardaki büyük kalabal~ k taraf~ ndan elleriyle, ba~lariyle ve ~apkalariyle selamlanm~~lard~ r. Bir
kilisenin önünde yer alm~~~olan kral ve ailesi önünden geçerken, kafile bir
bahane ile bekletilip, daha sonra yoluna devam ederek Viyana kalesi civar~ndaki Leopol~tat adas~~ varo~unda kendileri için ayr~ lan kona~a yerle~mi~tir (Takrir, 6700/9).
Konakta bir süre dinlenildikten, haz~ rlanm~~~olan meyveler yenildikten iki saat sonra gönderilen adamlar arac~l~~iyle bir ihtiyaçlar~~ olup olmad~~~, hal ve hat~rlar~~ sorulmu~, elçi de gelenlere te~ekkür ederek ya~l~k
(Mendil), yemeni ve gülya~~~hediye etmi~tir.
Elçiler aras~ nda hal hat~ r sormak adet olmad~~~~halde, ortaelçiler bir
biri ard~~ s~ ra kâtiplerine gönderip, selamlar~ n~~ yollam~~lard~ r. Ayr~ca yine
ortaelçilerin gitmedikçe büyükelçilerin ziyarete gelmeleri veya hat~ r sormalar~~ usulden de~ilken, geldikleri günün gecesi Sicilya Büyükelçisi, yan~ nda
Hollanda Büyükelçisi ve e~i oldu~u halde ziyarete gelmi~~ve baz~~ konularda elçiyi uyarm~~t~ r. Bunlardan sonra da Rusya'n~ n iki Büyükelçisi ile Pa-
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pa Büyükelçisi ziyarete gelmi~lerdir. Ertesi günden itibaren de prensler,
beyzadeler, feldmare~aller, generaller, ilim irfan sahipleri konaktan eksik
olmam~~t~ r.
Bunun yan~nda Osmanl~~ Elçisi'ne, di~er elçilere pek verilmeyen bir
ayncal~k verilmi~, kral ile görü~medikçe elçilerin konaklar~ ndan ç~ k~ p gezmeleri veya bir yere davet edilmeleri gelenek de~ilken imparator, "Efendi
hazretleri s~k~lmas~ n, istedi~ini ziyarete gitsin, istedi~i yeri gezsin" diye haber göndermi~tir.
Elçiyi ziyaret edenler aras~ nda Piyezepazi eyaletinin valisi Nederland
kökenli Feldçayk Mayestr Prens Delini de vard~ r. Bu general son sava~ta
Bosna ve Bö~ürdelen taraflar~ nda Osmanl~lar'a kar~~~sava~m~~t~ r. Fakat bir
günden birgüne sava~tan ve Osmanl~ lar'~~ yendi~inden söz etmemi~tir. Ayr~ca elçiyi kona~~na davet ederek onuruna görkemli bir ziyafet vermi~tir.
General Rat~b Efendi ile sohbetlerinde Osmanl~lar'dan övgüyle söz etmi~,
hatta bir konu~mas~nda elçiye, "Acem üzerine sefer yaparsan~z bana yaz,
tecrübeli subaylar~ mla yard~ ma gelirim" demi~~ve Osmanl~~ askerinin yi~it
oldu~unu ancak ordunun Avrupa usulünde e~itilmesi ve modern araçlarla
donat~ lmas~~ gerekti~ini söylemi~tir (Takrir, 6700/ ~~o).
Elçilik heyeti için görevlendirilen tercüman ve mihmandar~n, "Kral ve
ba~bakanlar~~ ziyaretleri s~ras~ nda üstlük giyilmesi ve Frenkler gibi kalpak
ç~kar~lmas~~ gerekti~i" uyanlann~~ Rat~b Efendi garip kar~dayarak, kendi
usulüne göre davranaca~~n~~ söylemi~, nitekim de öyle davranm~~t~ r.
Viyana'ya geli~lerinin alt~ nc~~ günü (18 ~ubat 1792) elçiye sarayda bir
ziyafet verilmi~~ve burada ba~bakan ve di~er ileri gelenlerle tan~~m~~t~ r.
Rat~ b Efendi bunun kendileri için bir onur oldu~unu, çünkü elçilere kendi konaklar~ nda ziyafet vermenin adetleri oldu~unu söyler.
Rat~ b Efendi 20 ve 22 ~ubat tarihlerinde s~rasiyle iki ba~bakan Prens
Kolorado ve Prens Kavaniç'i ziyaret etmi~~ve dört gün sonra da imparatorla görü~mek için saraya davet edilmi~tir.
26 ~ubat 1792'de düzenlenen bir törenle saraya gidilmi~, ve te~rifatç~~
taraf~ ndan önce bir odaya al~ narak burada biraz dinlendikten sonra, protokol görevlisi Prens Pazerburg taraf~ndan kabul salonunu al~nm~~lar, saray te~rifatç~s~~ iki taraf imparatorunu övdükten sonra elçiyi imparatora
takdim etmi~tir (Takrir, 6700/ o).
Belleten C. LIV, 18

2 74

CAHIT B~L~M

Ebubekir Rat~ b Efendi sahneyi ~öyle anlat~ r: imparator bir sofa kenar~ nda ayakta durmaktad~ r, sa~~nda bir iskemle vard~ r. Kendisi sadnazam~ n
mektuplar~ n~ n üzerine name-i hümayunu (Padi~ah~ n mektubu) koyup iki
eli üzerine alarak ilerleyip, sagy~yla üç defa öpüp ba~~ na koyduktan sonra
imparatora sunmu~~ve bir konu~ma yapm~~t~r. Bu konu~ma tercüman taraf~ndan tercüme edilmi~, ~mparatorun i~aretiyle de iki ba~bakan ayr~~ ayr~~
buna cevap vermi~lerdir.
Rat~ b Efendi, "Ben de bunlara cevap verdim ve sefaret hizmetimi tamamlayarak ç~ kt~ m" der. ~ mparatorla görü~tü~ü s~ rada elçinin maiyetinde
sekiz hizmetkân vard~ r. Görü~meden ç~ kt~ ktan sonra bir odada biraz dinlenip oradan yemek salonuna geçmi~lerdir. Yemek esnas~nda imparator üç
kere sofralar~ n~~ ziyaret etmi~~ve daha sonra ailesinin masas~na giderek yeme~ini yemi~tir.
Sonraki günlerde iki ba~bakan, ve di~er ileri gelenler taraf~ ndan ziyaret edilerek davet edilmi~~ve onurlar~ na ziyafetler verilmi~tir (Takrir, 6700/
2o).
Rat~ b Efendi ~ mparatorla görü~meden 20, 30 gün sonra yola ç~ kmak
arzusunda oldu~u halde s~ tma durumu ve baz~~ ziyaretler gibi nedenlerle
geç yola çikt~~~n~~ anlat~r.
Ebubekir Rat~ b Efendi, "Bec'e 51 günde gelmi~, 153 gün Bec'de oturmu~, 22 Zilkade 1206/12 Temmuz 1792'de Bec'den hareketle 23 günde
Belgrad'a, buradan da 55 günde ~stanbul'a gelmi~tir (Takrir, 6700/ ~~o).
Takririn sonunda Avusturya'n~ n y~ll~k gelirini vermi~, Istanbul'a gidince
Padi~aha ayr~ nt~ l~~ bilgi verece~ini ve bunlar~~ yazd~~~ n~~ söylemi~tir ki, biraz
sonra sunulacak sefaretname budur.
NEMÇE (AVUSTURYA) SEFARETNAMES~~15
Ebubekir Rat~b Efendi geçti~i yerlerdeki köy, kasaba, kent ve ve buralardaki insanlan takrirlerinde anlatm~~, fakat Avusturya'n~n siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerine ço~u zaman detaya inerek sefaretnamesinde yer vermi~tir. Sefaretnamenin sosyal, ekonomik ve kültürel konularla ilgili k~sm~~ özet olarak ~öyledir: 16
Ebubekir Rat~ b Efendi'nin Nemçe Sefaretnamesi 4.90 büyük sayfad~r. Daha önce de
belirtildi~i gibi askeri bölümlerine de~inmeyip, sosyal, ekonomik ve kültürle ilgili k~s~mlar~n~~ ald~k. Kulland~~~m~z nüsha, ~stanbul Süleymaniye Kütüphanesi, East Efendi Kitaplan,
No. 2235'tir. Elçinin takrirleri ve sefaretnamesi için. Bkz. Ek. L

16 ~zlenimleri elçinin anlat~miyle verilmi~tir.
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L Bölüm: Halk~n Refah: ve Kentlerin Düzeni (Yazma, S. 200-204).
Ebubekir Rat~ b Efendi burada ça~da~~ülke motiflerini ~öyle belirler.
Avrupa devletlerinde vergisini veren ve yasalara uyan bir ki~iye hiç
kimse kar~~amaz, gözün ortas~ nda ka~~ n vard~ r diyemez. Hangi kuma~~~isterse giyer, istedi~ini söyler, yer, içer, gider, gezer, iner, biner. Hiç kimse
bir ba~kas~ n~ n evine, i~yerine giremeyece~i gibi, yiyece~ine, yiyece~ine, binece~ine kar~~amaz 17..
Ayr~ca Avusturya'da giyimin sosyal ya~amda önemli bir yeri soylulan,
ofisiyal
ve generallerin k~l~çlar' ve asalar~~ vard~ r; resmi zamanr~
larda üniforma denilen giysiler giyerler. Üniforma giyene ayr~cal~ kl~~ davran~l~ r. Kral~ n, ba~bakan~ n, prenslerin ayakkab~ lar~~ bile farkl~d~r. Ancak resmi olmayan zamanlarda kimsenin birbirinden fark~~ yoktur. Herkes normal
bir hantoya biner, paras~~ olan herkes hanto alabilir, hiç kimse ona "bunu
neden ald~ n" diyemez.
Ne zaman halktan bir vergi al~nsa bunun kar~~l~~~nda mutlaka bir ka~~t (Makbuz) verilir, makbuzsuz hiç kimseden para al~ nmaz, al~ n~ rsa gider
~ikayet eder.
Her eyalette birkaç kad~ l~ k vard~ r ki ona "Kriminat" ve de "Sinyoriye"
derler. Her kazada iki kalem vard~ r, bunlardan birisi emlak ve arazi konusuyla ilgilidir ki, "Gürziriçpon" derler. Bu üç k~s~ md~ r: Çol (Zoll), kriminal ve politika. Bunlardan ilk ikisi gümrük ve hukuk konular~ na aittir.
Üçüncüsü ise, yasalar~ , buyrukar~~ uygulamakla görevlidir. Köylerde ise bu
i~leri malikâne sahipleri yaparlar. Kazalardaki ikinci kaleme ise "Mayestrano" derler ki, buraya ait olan asayi~~i~lerini kasaba zabitleri (Subaylar~)
yürütürler.
Avusturya'da kasabalar içinde sanat sahiplerinin ve ustalar~ n topland~~~~yerlerdir. Bunlara "Burgazo" ad~~ verilir. Kasabalarda her sanat~n ileri
gelen ustalar~ n~ n olu~turdu~u bir kalem, yukar~da sözedilen çol, kriminal
ve politika i~lerini yürüten s~ n~flar, kasaban~ n imariyle ilgilenirler.
Baz~~ köylerde ve belki ço~unda sanat sahipleri vard~ r. Bunlar~ n emlak
ve arazileri bulunmad~~~ ndan vergileri de yoktur ve malikâne sahibi beyzadeler bunlara kar~~amaz. Bunlar malikâne sahibi ile birlikte köy yöneti'7 Burada ça~da~~bir anlay~~la modem devlet anlay~~~~ve insan haklar~~ vurgulanm~~t~r
(yazma, s. 200).
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mi üzerinde etkilidirler ki buna "Senyoriye" ad~~ verilir; ancak yönetim genelde beyzadelerdedir, gürziriçpon denilen kalemler de bu beylere aittir.
Her mahallenin bir papaz~~ vard~ r, bunlar ölüm ve do~um olaylariyle
ilgilenirler. Papazlar bu i~lerlerle ilgili deftere ölenleri ve do~anlar' ay~~ ve
günü ile yazarlar ve köylerindeki kaleme verirler. Köyler bunlar~~ ba~l~~ olduklar~~ kazalara, kazalar da ~ehirlere alt~~ ayda bir kere gönderirler. ~ehirler de ayn~~ ~ekilde bu defterleri Viyana'daki ilgili kaleme gönderirler.
Köy, kasaba ve kentler iç ve d~~~olmak üzere iki k~s~mdan olu~ur, giren ve ç~ kanlar muhaf~zlar taraf~ ndan hatta gere~inde halk taraf~ndan subaya haber verilir. Kente herhangi bir yabanc~~ gelirse subaylardan biri
o adama nereden gelip nereye gitti~ini, orada ne kadar kalaca~~n~~ sorar.
E~er çal~~~ p para kazanmak için gelmi~se ve bir sanat~~ var onu bir ustan~ n yan~ na kalfa olarak verirler, e~er herhangi bir sanat~~ yoksa bir i~yerinde veya tarlada çal~~t~r~ rlar. Hiç bir yerde soylulann d~~~ nda kimseyi i~siz
koymazlar. Hiç kimse kar~~l~ks~z bir ba~kas~ na kesinlikle yard~ m etmez, bu
nedenle Avrupa'da dilencilik söz konusu de~ildir (Yazma, s. 204).
Sanatkârlann ç~rak ve kalfalar~na, i~~yeri sahiplerinin i~çilerine, tüccar
ve soylulann hizmetkârlarma, halk~n yard~mc~~ ve çiftçilerine ve herkesin
çocuklar~na yiyip içmelerine özen göstermelerini, yasalara uymalar~n~, namus ve onurlar~n~~ korumalarm~, yortu günlerinde, gezilerde, tiyatro ve
meyhanelerde toplumla ili~kilerinde usulüne göre davranmalar~ n~, kibar ve
nazik olmalar~n~~ ö~ütlemeleri ba~ta gelen görevleridir.
Bir köy zaptedildi~i veya kuruldu~u zaman oran~n nas~l yönetilece~i,
ne kadar vergi al~ naca~~~belirlenerek bir deftere yaz~l~r. Hiç kimsenin vergileri eksik veya fazla almaya yetkisi yoktur.
Her senyoriyede bir zabit (Subay) vard~~ ki ona ~talyanca olarak "Kaptan Envari Çerkulu" derler. Bunlar~n görevi devlet taraf~ndan gönderilen
yaz~~ ve buyrultulan, al~nacak vergi miktarlar~n~~ halka ilan etmek, bunlar~~
ilgili defterlere yazmak, bunlar~n uygulanmas~n~~ sa~lamak ve malikâne sahiplerine kar~~~köylünün hakk~n~~ korumakt~ r.
Her eyalette "Govemör" veya "Govematör" denilen bir vali vard~r;
sözcüklerden biri Frans~zca di~eri ~talyanca'd~ r. Valilerin yan~nda "Konsilyer" ad~~ verilen 6-1 o aras~nda yard~ mc~lar~, bunlar~n da özel kalemleri ve
büroda çal~~an 5- ~~o kâtipleri vard~r. Valiler, devlet taraf~ndan gönderilen
bir yaz~~ veya buyru~u yard~mc~lann~~ toplayarak görü~üp, durumu daha
sonra Çerkulu'ya bildirirler.
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Herkes haklar~n~ n korunmas~~ için hiyerar~ik s~ rayla en üst yetkiliye
ba~vurabilir. Hatta buralardan olumlu sonuç alamazsa kral~n huzuruna ç~k~ p sorunu anlatmaya hakk~~vard~ r.
Genellikle prenslerden veya soylulardan biri olan valiler herkese
dürüst ve e~it davran~rlar ve hiç kimseyi kay~rmazlar. Bu nedenle kimse
kimsenin hakk~n~~ çi~neyemez.
Her köy, kasaba ve vilayette "Ober~atr, Mayor, Oberlayd~nant" ad~~
verilen komutanlar~ n yönetiminde "Miliçya" denilen askeri birlikler vard~ r.
Fakat bunlar büyük kavgalar, e~kiyal~k ve isyanlar~ n d~~~nda yönetime kesinlikle kan~mazlar, devlet i~leri "Poliçya" subaylar~ n~n görevidir.
IL Bölüm: Köylerin Kurulmas~~ (Yazma, S. 204-205).
Avusturya'da köyler kral, prensler ve soylular taraf~ndan ticaret ve ziraate uygun yerlerde kurulur. Kral taraf~ ndan kurulan köylerin masraflar~~
hazineden kar~~lan~ r. Burada oturmak isteyenlere bir ev, 34 dönüm tarla,
her eve gerekli e~ya, ayr~ ca çift için iki beygir, saban demiri v.s, aletler,
bir araba ve bir inek verilir. Çiftçiler on dönem vergiden muaft~ rlar,
mülkleri ailelerine miras olarak kal~ r. Köylüler 154 gün kral~ n arazisinde
bedeva çal~~~rlar.
E~er köy prens veya soylular taraf~ ndan kurulmu~sa yukar~daki hususlar aynen bunlar için de geçerlidir; ancak köylüler 154 günlük ücretsiz çal~~malar~ n~~ bunlar~ n arazi veya çiftliklerinde yapmak zorundad~rlar.
Komserkr Konusu (Yazma, s. 205-207)
Avusturya'da komserler, müfetti~, köy ve ~ehir kethüdalan ve muhass~l (Tahsildar) durumunda olan ki~ilerdir. Bunlar~n çe~itleri vard~r: Bir k~sm~~ kral taraf~ndan atan~r ve maa~lar~~ kral taraf~ndan verilir. Bir k~sm~~ ise
govemör taraf~ ndan atan~ r ve maa~lar~~ da bunlar taraf~ ndan verilir.
Gümrük ve enfiye eminleri (Yöneticileri) taraf~ ndan atanan di~erleri ise
maa~lar~ n~~ buralardan al~rlar. Komserler maa~~ald~klar~~ yerlerin emrinde
çal~~~rlar. Kasabalarda komserlerin atanmas~~ ise, kral veya governatör tarafindan gönderilen bir görevliye, burgazoyu olu~turan yanl~~lann içlerinden
birini önermeleri suretiyle yap~l~ r. ihtiyar heyeti ayr~ ca seçilen bu ki~inin
çal~~malar~ na nezaret eder.
Gere~inde komserlere yard~ mc~lar verilir, bunlar krminal, çol ve politika konular~ n~n yasalara uygun olarak uygulanmas~n~~ Sa~lar ve halktan
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vergileri toplarlar; bunlar~n yan~nda burgazo elemanlanndan birisi hazinedarl~k görevi yapar. Komserler tüm kararlar~~ yard~mc~lar~~ ile görü~erek verirler, kendi ba~lar~na karar vermek yetkileri yoktur. Hatta yap~lan toplant~da bir olumsuz oy bile olsa o karar uygulanmaz.
Kentlerde komser olarak atananlar~n soylu biri olmas~~ ~art de~ildir.
Ancak bunlar~n ak~ll~ , okur yazar, bilgili ve dürüst kimseler olmas~~gerekir;
bir iki yabanc~~ dil özellikle Çek ve Frans~zca dillerini bilmesi tercih nedenidir.
Bölüm: Viyana'daki Mahkemeler Konusu (Yazma, s. 207-209)
Avusturyal~lar'da ~eriat (Teokrasi) yoktur. ~sa Peygamber'in dinsel kurallanndan sadece nikah ile olan k~sm~~ kalm~~t~r. Miras konusunda bile
dinsel kurallar geçerli de~ildir. Ayr~ca kral~n yönetiminde de dinsel kurallar etkili de~ildir (Yazma, s. 207). ~u anda tüm Avrupa devletleri bu ~ekildedir (Laik). Gerçi din vard~r, fakat toplumda her kral zaman~nda ihtiyaçlara göre konmu~~yasalar uygulan~r.
Bunlarda hukuk iki türlüdür: birisi ki~i haklariyle di~eri ise ticaret,
mal ve mülkle ilgilidir. Birinciye kriminal, ikinciye de çol ad~~verilir.
Viyanada dört türlü mahkeme vard~r: Bunlardan birisi tüccarlar~n davas~na bakar. Di~eri "Toble" denilen soylulann davalar~na bakan "Neuble
Triponar, üçüncüsü halk~nkine bakan "Mayestrano", dördüncüsü ise askerlerle sivillerin anla~mazl~klar~ na bakan "Triponal Militeri" dir.
Bu dördünden ba~ka iki büyük mahkeme daha vard~r: Birisi "Uble
Çor dur ki, ilk dördünün kararlar~na raz~~ olmayanlar buraya ba~vururlar.
~ kincisi "Supreme Costiçe (Justika)" ise yüce bir mahkemedir, onun
üstünde bir di~eri yoktur.
Buralara has~m taraflar de~il onlar~n ad~na vekil demek olan "Avukatlar" gelerek taraflar ad~na i~leri yürütür. Bunlar yapt~klar~~ i~~kar~~l~~~nda
belirlenen miktarlarda ücret al~rlar, hangi taraf~n avukat~~ güçlüyse o kazan~r.
Bölüm: Espetalyalar (Yazma, s. 209-213)
Bu sözcük hastane anlam~ndad~r. Her kentin büyüklü~üne göre say~lar~~ de~i~ik hastaneleri vard~r. örne~in Viyana'da masraflar~~ kral taraf~ndan kar~~lanan bir hastane kurulmu~tur. Bu kurulu~~büyük bir botanik
bahçesi ve zengin kütüphaneye sahiptir. Hatta kütüphanede, içinde 12.000
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bitldnin büyüme ~ekilleri, tohumlar~, kökleri, dallar~~ve çiçeklerinin ~ekil
ve resimlerinin yer ald~~~~"Life" isimli bir bitki bilimi kitab~~ da mevcuttur.
Elçi burada kitab~na rastla~~~ve kendisiyle tan~~t~~~~ayni dalda çal~~an
Avusturyal~~Jaken'in davetini kabul ederek botanik bahçesini ve salonlann~~
gezmi~tir. Salonlardan birinde insan uzuvlann~n ayr~~ ayr~~ resimleri sergilenmi~, di~erinde insan ve hayvan iskeletleri, ilaçl~~ sular içerisinde iki, üç,
dört ba~l~~ ve uzuvlu yarat~klar, bir ba~kas~nda eksiksiksiz olarak tüm uzuvlariyle beyaz balmumundan yap~lm~~~çocuk, genç, ihtiyar, erkek ve kad~n
heykelleri ve ayr~ca bir çocu~un ilk ba~lang~c~ndan do~umuna kadar tüm
olu~um safhalan yer ald~~~n~~ anlat~r. Daha sonra botanik bahçesini gezen
Rat~b Efendi burada bir kaç yüz bitki örne~i ve a~aç türleri yer ald~~~ndan gezip seyretti~i ~eylerin hepsinin ilginç ve güzel ~eyler oldu~undan
söz eder. Buras~~ altm~~~sene önce yap~lm~~~ve imparator Joseph taraf~ndan
geli~tirilmi~~bir akademidir ve o s~rada fen ö~renimi yapan ~~3o ö~rencisi
vard~r.
Viyana'n~n varo~unda bir espetalya daha mevcuttur, buras~~ da
büyüktür, fakat masrflan kral hazinesinden de~il, vak~f gelirlerinden kar~~lanmaktad~r. Elçi espetalyan~n ba~kan~~kendisini davet etti~i için buray~~
gezme~e gitmi~tir. Halka hizmet veren bu kurulu~ta alt, orta ve üst tabakan~n kald~klar~~ yerler ba~ka ba~kad~r, ancak burada herkese e~it davran~rlar. Veremeycek durumda olanlardan para istenmez, fakat durumu iyi
olanlardan günde to lcroçer (Krotser) al~rlar, zenginler ise günde bir fiyorent (front) verirler. Bütün Avrupa devletlerinde oldu~u gibi Avusturya'da
da halk~n sa~l~~~na çok önem verilir (yazma, S. 209).
Avrupa devletlerinde evlenme ve bo~anma baz~~ kurallara ba~l~~önemli
bir konudur. Kad~n~n ailede ve toplumda çok önemli bir yeri vard~r, herhangi bir k~s~tlamalan, örtünmeleri, çekinmeleri yoktur. Bu nedenle kral,
prensler, soylular bile kanlanna sözünü geçiremez (Yazma, s. 2I I).
Imparator Joseph espetelyan~n içinde bir do~um evi yapt~rm~~t~r. Burada kocas~~ olsun olmas~n her kad~n do~um yapabilir, do~um yapanlardan kocas~~ olmayan kad~nlara hiç kimse kim oldu~unu soramaz. Kad~n
isterse çocu~a verdi~i ismi ve belirledi~i bir rümuzu ka~~da yaz~p, bunun
bir paças~n~~ da kendisi alarak çocu~u burada b~rak~p gidebilir ve e~er isterse ileride bu kâ~~tla çocu~unu alabilir, b~rakt~~~~ka~~da hiç kimse bakmaz (yazma, s. 2I I).
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Anneleri taraf~ ndan b~ rak~ lan çocuklara çocuk yuvalar~ nda bakarlar,
onlar~~ yeti~tiririp birer sanat sahibi yaparlar, çocuk k~z ise e~itip bir meslek sahibi yapt~ ktan sonra evlenmesine de yard~ m ederler.
Sözedilen espetalyada 65 oda ve 5 daire vard~ r, bunlardan biri 70, 8o
ki~ilik odalara sahip alt~~ katl~d~ r ve halka aittir. Di~er daireler ise üçer katl~, odalan 1-5 lci~iliktir ve bunlar soylulara aittir.
Espetelyamn tüm bölümlerinde giysiler temiz ve bak~ m çok iyidir.
Burada t~b ö~renimi yapan ö~renciler, gerekli bütün ilaçlar~~ yard~mc~ lariyle birlikte yapan "Espençiyar" deniler bir eczac~~ ve yemekhaneyi yöneten
iki a~ç~~ kad~ n vard~ r.
Bu espetalyalardan ba~ka 5-1 o yerde de ayr~ca bak~ mevleri vard~ r ki,
bunlar di~erleri kadar büyük de~ildir.
VI. Bölüm: Fakirler Konusu (Yazma, S.

2 I 3-2 14)

Avrupa devletlerinde sa~lam insan~~ bo~~gezdirmezler, onlar~~ yeteneklerine göre bir i~te çal~~t~ r~ rlar. E~er bir sanat~~ ve ticaretle u~ra~mak gücü
yokas onlar~~ tarlalarda rençber, i~~yerlerinde i~çi olarak çal~~t~ r~ rlar.
Ancak çal~~amayacak durumda olanlar da dü~ünülmü~tür. Her kent
ve kasabada bu gibiler için özel yard~ mla~ma gruplar~~ kurulmu~tur. Her
mahallenin papazlan mahallelerindeki muhtaç ve çal~~amaz durumda
olanlar~~ bir deftere yaz~ p, üç ayda bir mahallelerindeki zenginlerden bunlar için yard~ m toplarlar. Yard~ m sahipleri yapt~ klar~~ yard~ m~~ bizzat kendileri yard~m defterine yazarlar. Daha sonra toplanan bu yard~ mlar yard~ m
sand~ klannda toplanarak buradan ihtiyac~~ olan kimselere günde sekizer,
onar kroçer olarak da~~t~ l~ r.
Ayr~ca bu yard~ m sand~ klar~ na devlet taraf~ ndan y~ lda 5, 6 fiyorent
destek sa~lan~ r. E~er sand~ ktaki para bir ay için yeterli olmazsa papazlar
taraf~ ndan tekrar para toplan~ r.
Hazine Konusu (Yazma, s.

2 14-23 1 ) 18

Giri~: Hazinenin ço~alt~ lmas~ , masraflar~ n azalt~ lmas~, halk~n refah
düzeyinin art~r~ lmas~~ hüner isteyen bir konudur ki, buna politika denir.
Politika için bilgi ve kültüre gerek vard~ r.
I8 Bu k~ s~m bir giri~~ve dört fas~ldan al~~maktad~r.
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Avrupa'da politika bilimiyle ilgili bir çok kitap yaz~ lm~~t~ r. Hatta Viyana'da "Asya Akademisi" adiyle Türkçe Arapça ve Farsça ö~retim yapan
bir okul kurulmu~tur (Yazma, s. 215) ba~kan~~ davet eui~inden elçi buray~~
da gezmi~~ve kendilerinie ikram olarak ö~rencilere bu dillerle yaz~ lm~~~metinler okutulmu~, Rat~ b Efendi de onlara yan~nda götürüdü~ü ~bn Haldun Mukaddimesi, ~htilaf-~~ Akf, Ahkdra-~~ Naszri ve Muhsint isimli kitaplar~~
arm~an etmi~tir.
Rat~ b Efendiye göre bir ülkenin kalk~ nm~~~ve geli~mi~~olmas~~ için ~u
hususlar gereklidir:
t. Devletin yasa ve kurallar~.
Disiplinli bir ordu.
Memurlar~ n becerileri ve dürüstlükleri.
D~~~ülkelerle sayg~ n ili~kiler.
Halk~ n e~itimi, güvenli~i, huzuru ve refah~~ için gerekli düzen.
Dolu bir hazine ve bunun iyi kullan~ lmas~~ (Yazma, s. 2 16).
L Fas~l: Madenler (Yazma, s. 2 I 6-2 19)
Avusturya, alt~ n, gümü~, demir, kur~un, bak~ r, kalay, c~va, tuz gibi
madenlere sahiptir.
I. K~s~ m: Alt~n, gümü~, bak~r, demir.
Bunlardan bak~ r Erdel, Macaristan ve ~u anda tasarruflar~ nda (Kullarumlar~ nda) olan Italya'da çoktur.
Demiri, Macaristan'daki madenlerden ç~ kar~lar, ancak Avusturya'n~ n
demir rezervi azd~ r. Nitekim bundan sa~lanan gelir, masraflar~~ ç~ kt~ ktan
sonra 150 000 fiyorenttir. Bu madenden yap~lan aletlerin ço~u Eflak ve
Bo~dan gibi Osmanl~~ ülkesine sat~l~ r (Yazma, s. 216.
Macaristan ve Erdel'de ayr~ca alt~ n ve gümü~~madenleri de vard~ r.
Bunlardan y~ lda 6-1 o milyon gelir sa~lan~ r, masraflar~~ ç~ kt~ ktan sonra y~ ll~ k
ortalama gelir 5 000 000 fiyorenttir. Avusturya'n~ n en zengin alt~n ve
gümü~~madenleri Erdel'de, Karlsbourg taraflar~ ndaki Vayde (Waide) ve
Oynat köyleri civar~ ndaki da~lardad~ r.
Avusturya'da madenlerden al~ nan ömeklerin üzerlerine küçük ka~~tlar
yap~~t~rarak bunlara ç~ kar~ld~ klar~~ yer yaz~ l~ r. Madencilik burada önemli
bir bilim dal~d~r ve Avusturya okullar~ nda madencilik dersleri vard~ r.
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Bir madenin verimi masraflar~~ ç~ kt~ ktan sonra % 8'den a~a~~~ise
o madeni i~letme~e özel ~ah~slara verirler (Mukataa), e~er % 8'den fazla
verim sa~lanabiliyorsa bunu devlet i~letir.
Her madeninin yan~ na devlet taraf~ ndan bir i~letme yap~ l~ p ç~ kan madenler getirilerek buraya verilir, buradan da tüccara sat~ l~ r. Alt~ n ve
gümü~~gibi k~ymetli maden ç~ kan yerlere bir de darphane kurularak ç~ kan
maden burada ~ekillendirilip üzeri yaz~ larak sat~ l~ r (Yazma, s. 2 I 7).
Avusturya'da özel bir maden dairesi, bunun prezidant~~ (Ba~kan~), iki
yard~ mc~s~~ ve kâtipleri vard~r, bunlar maa~l~~ memurdurlar. Madenleri de
dört ki~i yönetir, bunlar i~çilerin çal~~malar~n~~ düzenleyen, makinelere bakan, maden cevherini belirleyen ve dinamit i~lerini yöneten elemanlard~ r.
II. K~s~ m: Civa (Yazma, s. 2 ~~ 8).
Italya taraflar~ nda, Trieste yöresinde, Bosna s~ n~ r~ na tahminen yirmi
saat mesafede Adriya dedikleri küçük kasaba civar~ nda bir civa madeni
vard~ r. Sincabi bir maden olan c~ va kaynat~ l~ p inbikten geçirilerek elde
edilir. Masraf~~ ile birlikte bir kantar~~ (56 kg.) 16-18 fiyorente gelir ki, bunu
ülke içinde ve d~~~ nda 120 fiyorente satarlar.
Macaristan ve Erdel'de de civa vard~ r, fakat di~er yerlerden ç~ kar~ lan
c~ van~ n fiyat~~ dü~mesin diye bunu i~letmezler.
IIL K~s~ m: Tuz (Yazma, s.

218)

Avusturya'da tüm Avrupa devletlerinde oldu~u gibi tuz geliri devlete
aittir; özel mülk ve arazilerde bile olsa bunu devlet i~letir. Ç~ kar~ lan tuzlar
depolarda stoklan~ p piyasaya sat~ l~ r. Viyana'da bir vakiyye (400 dihem/
okka/1.283 gr.) tuz 14 kroçere sat~ l~ r.
Tuz üç çe~ittir: Bunlardan birisi deniz tuzudur ki, Trieste taraf~ larmda denizden ç~ kar~ l~ r. Di~eri Le (Leh) taraflar~ nda ortak kullan~ mdan olan
Galiçya'dan ç~kar~ lan ta~~tuzu, üçüncü ise ~talya taraf~ nda, Petrol semtinde Hala Da~~~etekleri ile Avusturya'da Linç (Linz) civar~ nda Kimniyetin
denilen yerdeki sulardan ç~ kar~lan su tuzudur.
Ayr~ ca Galiçya'da, Macaristan'da Hambourg ve Marmarus denilen
yerlerde ve Erdel'de Sibin ve Galavazanbourg'da; Kranbo ve Bosna taraflar~nda Kravaçya'da denizden tuz ç~ kar~ l~ r.
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Faszl: Enfiye ve G~imriik (Yazma, S. 219-225)
I. K~s~ m: Enfiye: Avrupa devletlerinde enfiyeden çok gelir sa~lan~ r.
Avusturya'da Macaristan, Piyezepazi ve di~er yerlerde i~lenen enfiyeden
masraflar~~ hariç 3.200 fiyorent gelir s4lan~ r.
Avusturya'da ilk ba~larda enfiyeden ~~ o 000 fiyorent gelir sa~lan~ rken,
giderek bu miktar artm~~~ve Avrupa devletlerini de geçerek bu düzeye
eri~mi~tir.
Avusturya'da tütün ve enfiye i~letmeleri devlete aittir. Ba~ta Viyana
olmak üzere her eyalette imalathaneler ve ma~azalar vard~r; enfiye imalathanelerde i~lendikten sonra ma~azalara gönderilir. Köy ve kasabalardaki
enfiye sat~c~lar~~ ihtiyaçlar~~ kadar enfiyeyi bu ma~azalardan al~p dükkânlar~ nda satarlar. Ancak enfiye ve tütün satmak izine ba~l~d~ r. Kasabalardaki
enfiye memurlar~~ enfiye al~ m, sat~m ve ba~ ka ülkelerin enfiyelerinin sat~ lmamas~ na nezaret ederler.
Ma~azac~lar ve dükkânc~lar devletten maa~~almazlar, enfiye ve tütünü
belirlenen fiyattan fazlaya da satamazlar, gelirleri ~öyledir: Bunlara 116
font enfiye verilir fakat ~~ oo fonttan paras~~ al~ n~ r.
Tütün denilen bitkinin ise kantar~~ baz~~ y~llarda 5 fiyorente, bazen de
8, 9 fiyorente sat~ l~ r, fakat genellilke ortalama fiyat 8 fiyorenttir.
Osmanl~~ ülkesinden, Selanik ve Draç taraflar~ ndan Avrupa ülkelerine
çok tütün geldi~i halde bunlar Avusturya memleketlerine sokulmaz.
IL K~s~ m.- G~imr~ikle~~(Yazma, S. 221-225).
Her eyalette bir büyük, her derbent, köy, kasaba ve kentte daha
küçük olmak üzere birer gümrük kurulmu~~ve buralara gümrükçüler
atanm~~t~ r. Avusturya'da gümrükle ilgili tüm hususlar bir kitapta toplanm~~t~ r.
Avrupa devletleri ülkelerinin paras~~ d~~ar~~ gitmesin diye yerli mallar~na oldu~u kadar yabanc~~ mallar~ n ülkeye gelmemesine de çok önem verirler. Bu nedenle memleketlerinde imalathaneler kurup ihtiyaçlar~~ olan mallar~~ kendileri yapma~a çal~~~ rlar; bunlar için ustalar yeti~tirirler. Fakat
ülkelerinde yeti~tirilemeyen veya yap~lamayan mallar~ n ülkelerine girmesine izin verirler. Avusturya'ya d~~ardan balmumu, sar~~ boya, yün, pamuk,
ipekli, koyun ve kuzu derisi, zeytinya~~ , içki, tütün, günlük, k~rm~z~~ boya,
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tuzlu ve kuru bal~ k, ~eker, kahve, kuru ve ya~~meyve v.s. getirirlir ki bunlar~n ço~unu Osmanl~~ Devleti'nden al~rlar (Yazma, s. 222) .
ithal mallar~n~ n gümrü~ü °k 5'tir, fakat balmumunun ayr~ca 7 fiyorent kantariye ücreti vard~r.
E~er herhangi bir salg~n hastal~ k söz konusu de~ilse ithal mallar~~ karantinaya tabi tutulmaz, fakat yine de mal~n gümrük resminin ~~ /4'ni karantina paras~~ olarak al~ rlar. Ancak yapa~~ , yün, pamuk gibi mallara hastal~ k olsun olmas~ n karantina uygulan~ r. Fakat balmumu, zeytinya~~, kuru
ve ya~~meyve gibi maddelerin karantinas~~ yoktur.
Avusturya'da gümrük uygulamas~ nda ilginç bir durum vard~r; bir
tüccarm mal~ n~n bir k~sm~~ yolda kaybolsa veya s~v~~ maddelerin kab~~ k~r~ larak bir k~sm~~ aksa, gümrüklerde tart~larak önce mal~ n belirtilmi~~olan
tümü üzerinden ve daha sonra da kaybolan miktar için iki kat gümrük
al~ n~ r.
Maria Tereze zaman~ nda Osmanl~~ tüccanna iyi davran~l~rken, ~imdi
iyi davranmamakta ve zorluk ç~karmaktad~ rlar. Elçi bunun Avusturya'daki
Osmanl~~ tüccarlar~~ bizzat gelerek söylediklerini ve kendisinden bir ~eyler
yapmas~n~~ istediklerini yazar.
Avusturya'da kalitesi dü~ ük bir mal ülkeye sokulmaz, fakat bunlar~ n
bir Avusturya% tüccann kefil olmas~~ halinde ülkelerinden geçmesine izin
verirler, ancak bu tüccara 0,5 fiyorent verilmesi adettendir.
Viyana'da varo~~kap~lar~n~n içinde ve d~~~nda gümrükler vard~ r, girenlerden ve ç~ kanlardan gümrük al~n~r.
Fas~l: Vergiler (Yazma, s. 225-231)
Avusturya'da verginin çe~idi o kadar çoktur ki, anlatmas~~ uzun sürer.
Bu nedenle ancak bunlar~ n bir k~sm~ndan söz edilecektir.
Avusturya'n~n temel vergisi arazi ve emlak vergileridir, bu gibi ta~~ nmaz mallardan °k 12 vergi al~n~r.
Hububat, meyve, orman, av ve su ürünlerinin vergisi de yine % 12
oldu~u gibi, maa~~~ 2 .000 fiyorentten az olanlar~n kazanç vergisi % 5, fazla
olanlar~ n ise °k o'dur (Yazma, s. 225).
Vergiler sefer zamanlar~ nda bir kaç kat~na ç~ kar; sava~~ n ba~~nda bu
vergilere 0,5, di~er seneler için bir misli zam yap~l~ r.
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Viyana'da sokaklar cam fenerlerle ayd~ nlat~ l~ r, bunlar~ n özel hizmetliteri vard~ r. Bunlar~ n masraflar~~ için balmumu, ya~mumu ve zeytinya~~ ndan bir miktar vergi al~ n~ r.
Dükkân sahibi olan sat~ c~ lardan y~ lda 3 fiyorent, büyük ba~~hayvanlardan 2 fiyorent, küçük ba~lardan ise font ba~~ na r kroçer vergi al~ n~ r.
ö~ür için ve bir de
Ayr~ca malikâne sahipleri köylülerden ald~ klar~~ %
malikâneleri için % 9-18 aras~ nda vergi verirler.
~arab~ n bir kantar~ n~ n ~~ fiyorent 20 kroçer, arpa suyunun (Bira) ise
40 kroçer vergisi vard~ r (yazma, s. 226).
Ekmekten bir kaç kez vergi al~ n~ r: Arazi hakk~~ olarak % 12, unun her
kilesinden (25 Kg.) 22 kroçer ve 2/3 dükkân vergisi.
Esnaf ve sanatkar~ n y~ ll~ k kazanc~ ndan ailesinin masraflar~~ ç~ kt~ ktan
sonra vergi al~ n~ r.
IV. Faszl: Ticaret (Yazma, s. 228-231).
Avrupa devletleri ticaret konusuna çok önem verirler. Bu nedenle ticaret üzerine çok kitaplar yaz~lm~~~ve çe~itli sistemler geli~tirilmitir. Ayr~ca
ticaretin mümkün oldu~u kadar o ülkenin tüccarlar~~ taraf~ ndan yap~ lmas~na gayret edilir. Yabanc~~ tüccarlardan fazla vergi ve gümrük almak, kendi
tüccarlar~ na kolayl~ klar sa~lamak her devletin politikas~d~ r.
Avrupa devletleri her mal~~ kendileri yapma~a ve bunlar~~ kullanmaya
özen gösterirler, imkan ölçüsünde yabanc~~ mal kullanmaktan kaç~ n~ rlar.
Böylece ülkenin geliri de d~~ar~~ gitmeyerek halk~ n refah~~ için kullan~ lm~~~
olur. Örne~in eskiden Prusya'da kuma~~d~~ardan sat~ nal~ n~ rken, bundan
önceki Prusya Kral~~ bir çok imalathaneler açarak ve ba~ ka ülkelerden ustalar getirterek kuma~~sanayini geli~tirmi~tir ki, bugün Prusya d~~ar~ya kuma~~satmaktad~ r. Hatta so~uk bir ülke olmas~na ra~men Prusya'da ipek
bile yeti~tirilmektedir (Yazma, s. 228).
Viyana civar~nda kurulmu~~olan bez ve sim fabrikalar~~ mevcuttur. Birincisinde erkek kad~ n 600 i~çi çal~~ makta, boya, desen v.s, bütün i~lerini
kendileri yapmaktad~rlar. ikincisinde ise bak~ rdan ince sim gibi teller i~lenmektedir. Ayr~ ca Linz kentinde güzel Frenk ~allar~~ dokunmaktad~ r ki,
bunlar Trieste iskelesinden ~zmir ve Ayd~ n'a kadar gelip sat~ lmaktad~r
(Yazma, s. 229).
Avusturya memleketlerinde tömbekinin piyasas~~ azd~ r, bunlar~ n hemen tümü Osmanl~~ ülkesine sat~ l~ r (Yazma, s. 229).
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Konak, han, dükkân, ma~aza, imalathane gibi i~yeri kurmak isteyenlere kredi verirler ve her türlü kolayl~~~~sa~larlar. Bu ~ekilde i~yerlerinin
desteklenmesinin yan~nda Avusturya'da tar~ ma da çok önem verilir. Avusturya s~n~r~n~~ geçtikten sonra ekilmemi~~bir kar~~~araziye rastlanmaz. Baz~~
yerlerde iki üç araba geçecek kadar geni~~yollar yap~ lm~~, bu yollar~n iki
taraf~ nda sürülmü~, ekime haz~rlanm~~~veya ekilmi~~bak~ml~~ araziler uzanmaktad~ r. Çeyrek saat ba~~na köylere, çiftliklere, a~~llara, meralara rastlan~ r. Erdel ve Macaristan taraflar~ nda nerdeyse köy köy üstüne kurulmu~,
her tarafta yemye~il çay~rlar ve ormanlar uzanmaktad~r. Erdel, Teme~var
ve Macaristan taraflar~nda geni~~ba~lar ve bunlar~n nefis üzümleri vard~r.
Avusturya'da tar~mla u~ra~anlan da devlet destekler, onlara tarla, tohum,
hayvan ve gerekli aletleri verir, kredi sa~lar.
Avusturya'n~n Baz~~Gelirleri (Yazma, s. 232-245) 19
L Fasil: Posta (Yazma, S. 232-243)
L Bidiim: Yollar (Yazma, s. 232-233) Avusturya'da yollar gayet bak~ ml~~
ve temizdir. Yol daha yap~l~rken iyi olmas~na özen gösterirler ve bunun
için de bir yöntem izlerler ki ~öyledir: önce yolun iki taraf~na hendek
açarlar, sonra yap~ lacak yolu düzeltip hendek içine temel atarlar, enli ve
düzgün ta~lar~~yan yana s~ ralayarak bunlar~n ortas~n~~ çak~l ta~lar~~ ile doldurarak tokmakla vurmak suretiyle sa~lamla~t~ nrlar. Yol bal~k s~rt~~ yap~l~r,
üzerinden arabalar geçtikçe giderek sa~lamla~an yol bu ~ekilde yap~ld~~~ndan üzerinde kar ve ya~mur sular~~ birikmez, dökülür, böylece hem yol
bozulmam~~~olur, hem de ula~~m kolayl~~~~sa~lan~r. Yollar~n eni 2 Frenk
ar~~n~~ oldu~undan üzerinde yan yana iki araba rahatl~kla gider ve kar~~l~ kl~~ olarak gelirse rahatl~kla geçer. Yollar~n iki taraf~ nda ayr~ca yayalar ve atl~lar için yol vard~ r.

Yollar~n yap~lmas~na oldu~u gibi kullan~lmas~na, temiz ve bak~ml~~ olmas~na da önem verirler. Sürücüler yollarda bozuk bir yere rastlarlarsa
bunu posta menzillerine (Konak yerleri) haber verirler, onlar da hemen
buray~~ onanrlar, çünkü yollar~n bak~ml~~ olmas~~ herkesin rahat~~ içindir. Bu
bak~m ve onar~m masraflanna harcanmak üzere yayalar hariç yoldan geçen tüm hayvan ve arabalardan ücret al~rlar, ancak bunun miktar~~ yollar~n maliyetlerinin ve masraflann~n farkl~~ olu~lan nedeniyle her yerde ayni
de~ildir. Baz~~ yerlerde at ba~~na 2, baz~~ yerlerde 4, hatta 6, ro, 12 kroçer
al~ n~r.
Bu k~s~m dört fas~ld~r.
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Viyana'n~ n 29 varo~unun kap~lanndan giri~~ve ç~ k~~tan dörder kroçer
al~n~r. Ba~bakan ve di~er "Ministrolar" bile bu paray~~ verirler, ancak bu
para atl~lardan al~n~r, yayalar için söz konusu de~ildir. Di~er elçilerden istemelerine ve vermek içni teklif etmesine ra~men bu ücreti Rat~b Efendi'den al~nmam~~t~r.
IL Bölüm Posta Düzeni (Yazma, s. 233-236). Avusturya'da posta üç çe~ittir: Mektup postalar~, estefateler (Yolcu postalar~) ve dericasteler (Yük
postalar~).
Her menzilhanede (Posta konak yerlerinde) bir subay vard~r, bunun
görevi yollar~n güvenli~ini sa~lamak ve gerevli onar~mlar~~ yapmakt~ r. Aynca
her eyalet merkezinde kurulmu~~olan posta idareleri eyaletin tüm posta i~lerini organize eder. Köylerde, kasabalarda, kentlerde ve yollarda iki saatte
bir menzilhane yap~lm~~t~r. Konak yeri yap~lacak yerler mutlaka ya bir
kent, ya bir kale, ya bir kasaba veya köydür. E~er böyle oturulan yerler
olmazsa konak için seçilen yerlerin güvenilir, a~açl~~ ve sulu bir yer olmas~na çal~~~l~r. Her menzilhaneye devlet taraf~ndan bir çiftlik kurulur, atlar~n
bak~m~~ ve beslenmesi, yolcular~n yiyecek içecek ihtiyaçlar~~ buradan sa~lan~ r. Gerek menzilhane ve gerekse çiftli~in i~letilmesi ileri gelenlerden birine malikâne olarak verilir.
Menzilhanelerde çal~~anlar~n kazanc~~ öncelikle yolculara satt~klan çiftlik ürünlerinden, yiyecek ve içeceklerden ve baz~~ özel hizmetlerdendir, ayr~ca acele olarak gönderilen mektup ve paketlerden ald~klar~~bir misli fazla
ücret de onlar~nd~r.
Konak yerleri sahipleri buralarda 8-18 at~~ her zaman haz~r bekletirler,
yeterli at mevcut de~ilse gere~inde d~~ardan kiralarlar.
Büyük kasaba ve kentlerdeki menzilhanelerin çiftlikleri yoktur, burada
çal~~anlar maa~l~d~ rlar. Menzilhaneler genellikle kasaba, kent ve i~lek yollarda oldu~undan buralara uzak köylerdeki mektuplar~~ yaya postac~lar
toplarlar. Mektup gönderen köylüler postac~ya bir, her tabaka ka~~t için
de dört kroçer ücret verirler. Elçi merak ederek gönderecek mektup çok
az olursa veya hiç olmazsa bu yaya postac~lar geçimlerini nas~l sa~larlar"
diye sordu~unu ve her ~eyi zat~n~za anlatmak olur mu" diye ~aka yapt~ktan sonra, "bunlar ev ev dola~t~klar~~ için hangi evde güzel k~z varsa bunlan ileri gelenlere, beylere haber vererek çöpçatanl~ k yaparlar ve bundan
bah~i~~al~rlar" diye cevap ald~~~n~~yazar (Yazma, s. 235).
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Mektup postalar~ nda her tabaka ka~~ttan verildi~i postanede 4, al~ nd~~~~postane de 4 kroçer al~ rlar. E~er mektup yabanc~~ ülkeye gidiyorsa ka~~t
ba~~na 8 kroçer al~ n~ r.
Halka bir sayg~~ olarak mektuplar ve paketler postane ~ nühürüyle
mühürlenir. Menzilciler yanlar~ nda çal~~an sürücüleri, hizmetkarlar~~ ve di~er çal~~anlar~~ dürüst ve güvenilir kimselerden seçerler.
Menzil arabalariyle yolculuk yapan herkese e~it davran~ l~ r. Halktan
olsun, soylulardan olsun menzilhaneye kim önce gelmi~se atlar~~ veya arabay~~ ona verirler, kimse kimseye tercih edilmez, hak önce gelenindir.
Postaneler her ay toplanan gelirlerini Viyana'daki postaneye gönder-irler.
M Bölüm: Posta Çe~itleri (Yazma, s. 236-243).
Yukar~ da da söz edildi~i gibi Avusturya'da posta hizmetleri üç çe~ittir: Mektup postalar~ , yük postalar~ , yolcu postalar~.
Bunlardan mektup postalar~ n~ n çal~~ mas~yla ilgili hususlar 24 madde
olarak belirlenmi~ tir. (Yazma, s. 236-239). Buna göre her kentte bir postane kurulmu~~buraya yönetciler ve hizmetliler atanm~~t~ r. Civar postaneler
buraya ba~l~ d~ r, buralar mektuplar~~ kabul ederek bunlar~ n kabul tarihlerini ve al~ nan ücretleri bir deftere yazarlar. Sipari~~mektubu ad~~ verilen k~ymetli mektuplar ve paketler ayr~~ defterlere yaz~ l~ r, bu tür mektuplar~ n
al~ nmas~~ verilmesi s~ ras~ nda imzal~~ ka~~ tlar verilir. Mektuplar~ n üzerine al~cinin ad~, ünvan~~ ve adresi yaz~ lmal~d~ r. Mektuplar gidecekleri yer ve ülkelerin isimlerine göre tasnif edilerek yeni torbalara konur, her postanede
gelen ve giden mektup postalar~~ defterlere yaz~ ld~~~~gibi o postaneden
gönderilecek mektuplar gelen torbalar aç~ larak onlara konmayarak ayr~~
torbalara konur. Her postanede ne zaman, nereye posta gidece~i önceden
ilan edildi~i için gelen posta arabalar~~ belirtilen süreden fazla bekletilmez.
Da~~t~ lma kolayl~~~~olmas~~ için gelen mektuplar sahibinin ba~~harflerine göre, e~er ba~ka ülkeden geliyorsa geldi~i kentin isminin ba~~harfine
göre tasnif edilerek ayr~~ çekmecelere konur. Mektuplar~ n ta~~ nmas~ na çok
önem verildi~inden bunlar yolcularla gönderilmedi~i gibi, mektuplar iyi
muhafaza sa~layan torbalarda ta~~ n~ r.
Mektup ve paketler iki fonttan a~~ r olursa sipari~~mektubu statüsüne
tabidir ve iki dirhemden (3.2 gr.) a~~ r olanlardan ayr~~ ücret al~ n~ r. Bir mek-
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tuba iki kat ücret verilirse ona "Frenkoda" denir ki, bunlar al~ n~ r ve verilirken sipari~~mektuplar~ n~ n statüsüne tabidir.
Avrupa devletlerinde posta i~letmesinden önemli bir gelir sa~lan~ r, ki,
bu gelir devlete aittir.
~ kinci tür, "Dericaste" denilen yük postaland~ r. Italyanca'da buna
"Farusade" postalar~~ denir. Ticaretle u~ra~anlar için yararl~~ olan bu postan~ n i~levi de 14 maddede belirtilrni~tir. (Yazma, s. 239, 240). Buna göre
bu postalar için mallar~ n al~ n~ p kabulü için özel anbarlar yap~lm~~t~ r. Bu
postalarda ta~~ nacak mallar~ n 1.200 fonttan fazla olmamas~~ gerekir. Ta~~nacak mal~ n her fontundan (Kantar~ ndan) belirli bir ücret al~ n~ r. Ta~~nacak mallar sand~ klara konularak bunlar mühürlenir ve ta~~ man~n düzenli
yap~ lmas~~ için her arabaya bir görevli verilir ve her menzilde arabalara
dinlenmi~~atlar ko~ulur. Gönderilen mallar içerisinde mücevher gibi de~erli maddelerin posta yönetimine bildirilmesi gerekir. Kaybolan mallar
üç gün içerisinde ba~vurulursa tazmin edilir. Yolcular~ n özel e~yalar~~ 50
fonttan az olmak ~artiyle ücretsiz ta~~ n~ r.
Üçüncü tür ise "Estefate" denilen yolcu ta~~ mayla ilgili postalard~ r.
Bunun i~leyi~i de 16 maddede belirtilmi~tir (Yazma, S. 240). Buna göre,
bir yolcu yola posta arabasiyle ç~ km~~sa bununla devam etmek zorundad~ r, bundan vazgeçip d~~ardan at veya araba kiralayamaz. Yolcu her menzil için at ba~~ na 4.5 ve ayr~ca sürücüye de 30 kroçer ücret verir. Her
menzilhanede arabalara dinlenmi~~atlar verilir ve arabalar~ n bak~ m~~ yap~l~r. Yoldaki her türlü ihtiyaç sürücüler taraf~ndan kar~~lan~ r. Önceden yer
ay~ rtan yolcunun beklemeden rahat bir yolculuk yapma olana~~~vard~ r.
Yolcu arabalar~n~~ kullanan sürücülerin özel giysileri, ni~anlar~~ ve
trampetleri vard~r. Sürücüler bu trampetleri çal~ nca kent ve kale kap~lar~~
aç~ l~ r, ka~vaklarda ve köprü ba~lar~ nda kral bile olsa geçi~~önceli~i bunlara
verilir.
IV. Fas~l: Bankalar (Yazma, s. 243-245)
"Bankalar" para al~~~veri~i yap~ lan yerler, "Banka ka~~d~" ise, onunla
al~~~veri~~edilen ve para yerine geçen ka~~tlard~ r. Bunlar~ n belirli bir miktar~~ olmay~ p piyasan~ n ihtiyac~ na göre mevcudu azal~ r veya ço~al~ r.
Banka ka~~ tlar~~ Prusya hariç tüm Avrupa ülkelerinde kullan~lmaktad~ r. Bunlar~n içerisinde Rusya ve Fransa'n~nkiler dü~ük, ~ngiltere ve Avusturya'n~ nkiler yüksek de~erdedir.
Belleten C. LIV, 19
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Avusturya'n~n iki çe~it banka ka~~d~~ vard~r; bunlardan birisi halk tarafindan kullan~lan "Banka Kapitole" dir ki, ~u anda piyasada bunun mevcudu 20 000 000'dur. Bu para piyasada de~erini korumaktad~ r ve her kesimde eksiksiz olarak kabul edilir.
~kinci çe~it banka ka~~d~~ ise temessük (Senet) ~eklindedir ki, bu dört
k~s~ md~r. Bunlardan biri bankaya yat~ r~lan paraya üç ayda bir % 4 faiz
veren ve al~n~p sat~labilen temessüklerdir. ~kincisi bankalara yat~r~lan paralara alt~~ ayda bir % 4 faiz veren "Proveçiyali Opelbahç~yan" denilen senetler, üçüncüsü tüm Avrupa ülkelerinde olan ve alt~~ ayda bir faiz veren krala ait ka~~tlar, dördüncüsü ise Viyana'da maden senetleriyle ilgili olan
banka ka~~tland~ r.
Avusturya'da temessük al~ m sat~ m~~ için özel bir büro kurulmu~tur ki,
buna "Borsa" ad~~ verilir. Temessük almak ve satmak isteyenler buraya
ba~vurur, böylece al~m sat~m sa~lanm~~~olur.
111. Fastk Istenbil ve Lote~ya (Yazma, s. 243, 244).
Bölüm: ~stenbil ~stenbil ülkedeki tüm senetlerin, veraset ka~~tlar~n~ n, k~ymetli yaz~lar~n, ticaret defterlerinin, poliçelerin v.s'nin yaz~ld~~~~
mühürlü ve de~erli ka~~tlard~r. Yaz~~malar bununla yaz~l~rsa ancak yasal
olur, bunun d~~~ ndaki yaz~lan ka~~tlann geçerli~i olmaz.
~stenbilin kullan~lmas~n~n bir tarife ve ücreti vard~r. Devlet bu ka~~tlardan 2 kroçerden, 2.5 fiyorente kadar ücret al~r. ~stenbilden Avusturya
hazinesine y~ll~k 700 000 fiyorent gelir sa~lan~r.
Bölüm: Loterye (Loteri). Bu özel bir bürosu, yöneticisi, ministre ve
katipleri olan bir oyundur. Loteryenin kral~n saray~~ yan~nda özel bir bürosu ve kentin çe~itli yerlerinde dükkanlar~~ vard~ r. Buna kat~lmak isteyenler
5, 6 gün önce bu dükkanlara gelerek be~endikleri bir numaray~~ ve kendi
isim ve ünvanlar~n~~ büronun defterlerine yazd~r~rlar ve belirlenmi~~olan
ücreti verirler. Büroda birden doksana kadar rakamlar ka~~tlara yaz~larak
bunlar küçük torbalar içerisinde ayr~~ ayr~~ kutulara konur. Belirlenen
günde kat~lanlar~n önünde kutudan bir çocu~a be~~rakam çektirilir, bu rakamlar kazanan numaray~~ olu~turur, büro kazananlardan % 6 kar al~r.
Y~lda 30 kere oynanan ve Avusturya'n~n çe~itli kentlerinde ~ubeleri olan
bu oyunun merkezi Viyana'dad~r.
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IV. Fasit: Avusturya'n~ n Geliri (Yazma, S. 244, 245).
Avusturya'n~ n y~ ll~ k geliri 69 431 500 fiyorenttir, ancak bir tak~ m bilinmeyen fakat 2 500 000 tahmin edilen di~er gelirlerle birlikte bu bütçe 71
000 000 veya 73 000 000 Fiyorent tahmin edilmektedir. Avusturyal~ lar y~ ll~ k gelirlerinin 90 000 000 oldu~unu söylerler ve bununla ö~ünürler.
Avusturya'n~ n çe~itli kaynaklardan gelirleri ~u ~ekildedir (Yazma, s.
245).

Alt~ n ve gümü~~
Demir
Demir mamülleri
C~ va
Tuz
Enfiye
Gümrük
~malâthaneler
Tütün
Asker masraf~~ vergileri
Italyâdaki arazilerden
Piyezepazi, Breband arazileri
Ta~~ nmaz vergiler
Malikâneler
~arap
Baç
Di~er rüsumat
Macaristan'daki militer vak~ f.
Loterye
Di~er loteryeler
Posta gelirleri
~stenbil

5 000 000
~~ 5o 000
3 000 000
1 021 000
7 000 000
3 200 000
2 500 000

6 000 000
960 000
3 000 000
4 000 000
6 000 000
14 000 000
1 500 000
~~ 500 000
2 500 000

7 000 000
1 000 000
~~ 000 000
2 000 000
400 000
700 000
73 231 000 fiyorent
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CAHIT B~ L~ M

SONUÇ
Ebubekir Rat~b Efendi'nin ailesinin yap~s~, düzeyi ve ilk e~itimi ile
bilgiler yoktur. Fakat onun ki~ili~inin ~ekillenmesinde esas faktörler,
delikanl~~ iken geldi~i Istanbul ya~am~, kadrosuna girdi~i Amedi Odas~ 'n~ n
Osmanl~~ devlet bürokrasisindeki yüksek düzeyi, burada iken tan~~t~~~~yerli
ve yabanc~~ ki~iler, daha ~ehzadeli~inden beri imlâ ö~retmenli~ini yapt~~~~
ve Fransa kral~~ ile mektupla~mas~n~~ sa~lad~~~~III.Selim'in modemist
dü~üncelerdir.
Rat~ b Efendi i~te kazand~~~~bu formasyonla Avusturya'y~, dolay~siyle
Avrupa'y~~ de~erlendirmi~tir. Bu nedenle gerek yolculuk günlü~ünde, gerek
yazm~~~oldu~u takrirlerde ve özellikle sefaretnamesinde iyi bir gözlemci,
de~erlendirmelerinde gerçekçi, tarafs~z ve al~ ml~d~r.
Geçti~i yerlerdeki da~lar~, ovalar~, yollar~, nehirleri, gölleri, yerle~im
yerlerini, insanlar~n ya~ant~lann~~ çok iyi bir biçimde yans~tm~~t~r. Yolculu~u s~ras~ ndaki izlenimleri, özellikle Avusturya'n~ n köy ve kent ya~am~, kurumlar~, madenleri, ticareti, gelirleri, hazinesi v.s, hakk~ ndaki gözlemleri
çok ayr~ nt~l~d~ r. Gerçi ona bir zamanlar 28 Çelebi Mehmet Efendi'ninkine
benzer elçilik ve Avrupa hakk~nda bilgi getirmek çift görevi verilmesi,
Avusturya'da edinmi~~oldu~u dostlar~n~n' yard~m~, 1789 Ihtilâtrnden sonra Osmanl~~ Devleti'nde Fransa'n~ n yerini almak isteyen Avusturya'n~n bir
tak~m kolayl~ klar sa~lam~~~olmas~, Rat~b Efendi'nin bu kadar detaya inmesine neden olmu~tur. Ancak yine de bu kadar iyi gözlem takdir edilecek
bir durumdur.
Rat~ b Efendi Macarlar'~ n samimi davran~~lar~~ ve bir zamanlar Osmanl~ lar'a ait olan yerler kar~~s~ ndaki her insanda olabilecek duygusall~~~n~ n d~~~ nda de~erlendirmelerinde genellikle gerçekçidir. Bat~'ya küçüklük
veya büyüklük duygulariyle, dolay~siyle pe~in fikirlerle gelmemi~tir. Hatta
Avusturyal~lar'~ n elçilik heyetini daha k~sa oldu~u gerekçesiyle da~~bay~ r
a~art~ p ana yoldan götürmemelerini; çok istemesine ra~men Teme~var,
Budin (Buda) v.s, gibi yerleri ve kent kalelerini gezdirmemelerini Avusturya'n~ n iktisat politikas~ na ve Avrupal~ lar'~n stratejik yerlerini yabanc~ lara
göstermek istememelerine ba~layarak olaylar~~ ve insanlar~~ de~erlendirmede
20
Lewis, Rat~ b'a, Viyana'da ünlü Joseph von Hammer'in yard~ m etmi~~oldu~unu yaz~yor. Bkz. Bernard Lewis (çev. Metin K~ ratl~) Modern Türkiye'nin Do~u~u, Ankara, 1970, s.
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tarafs~z davran~r. Ayr~ca Avusturyal~lar'~n konukseverli~inden, di~er elçilere
göre kendilerine ayr~cal~kl~~ davrand~klanndan söz eder.
~ ki toplum aras~ndaki dü~ün, kültür ve de~er ölçüleri farkl~l~~~, Rat~b
Efendi'nin Bat~'y~~ de~erlendirmesinde do~al olarak etkili olmu~tur. Avusturya'daki laik uygulamay~~ "~sa dininden eser kalmam~~" diye yad~rgarken, kad~n-erkek e~itli~ini ve kad~nlar~n özgürlü~ünü "Erkeklerin kanlar~na söz geçirememeleri" olarak yorumlar. Ancak bunlar kendisinin al~~ageldi~i de~er ölçülerinden çok farkl~~ olmas~na ra~men onlar~~ taasupla k~namam~~, toplumun bir ya~am ~ekli olarak kabul etmi~, özellikle kad~n-erkek
ili~kilerinin somutla~t~~~~opera, tiyatro ve balolara defalarca gitmi~~ve bu
atmosferden pek ho~lanm~~t~r.
Rat~b Efendi Avusturya'daki düzenden be~eni ile söz etmi~tir: Burada
yönetim kat~~ bir mutlakiyetçilik de~ildir, her kademede kararlar görü~ülüp
tart~~~ larak verilmektedir, halk devlet için de~il, devlet halk için vard~r ve
ba~~görevi de halk~n refah ve mutlulu~unu sa~lamakt~ r. Modern bir devlet
olmak için güçlü bir orduya, iyi bir düzene, dürüst ve bol maa~l~~ bürokratlara, iyi kullan~ lan dolu bir hazineye, sa~l~kl~~ ve kültürlü bir topluma
gerek vard~r. ~~te bunlar~~ gerçekle~tirmi~~olan Avrupa, de~er ölçüleriyle bir
bütündür.
Padi~aha sundu~u takrirleri ve sefaretnamesi III.Selim'in reform
program~n~n ana fikrini olu~turan Ebubekir Rat~ b Efendi'de Bat~~ imaj~,
genellikle olumludur.

EK. ~~
EBUBEK~ R RATIB EFENDI'NIN YOLCULUK GÜNLÜ~Ü,
TAKR~RLER~~VE SEFARETNAMES~~
E. 1250/ ~ . Enderun-~~ Hümayun Hazinesi'nden götürelecek hediyeler.
E. 1250/2. Götürelecek hediyelerin cinsi.
E. 1381/ I. Götürülecek hediyelerin cinsi.
E. 1381/2. Ebubekir Rat~ b Efendi'ye verilen e~yalar.
E. 6700. Avusturya halk~, Frans~z halk~, Avrupa ekonomisi.
E. 67o0/1-1o. Yolculuk takriri.
E. 67oo/2.1. Avrupa ve Avusturya'n~ n askeri durumlar~.
E. 67/2.2. Avusturya'n~n subay ve askeri durumu.
E. 67oo/2. 3. Avusturya'da subaylar~n durumu.
E. 6700/2. 4. Avusturya ordusunun süvari birlikleri.
E. 67oo/2. 5. Avusturya ordusunun süvari birlikleri.
E. 6700/2. 6. Avusturya ordusunun askeri s~n~flar~.
E. 67o0/3. ~ . Avrupa devletlerinin donanmalar~~ ve Osmanl~~ ile k~yas~.
E. 6700/3. 2. Avusturya-~ ngiltere ittifak~.
E. 6700/3. 3. Frans~z Ihtilali, elçilerin durumlar~, Avrupa kral yönetimleri.
E. 6700/4. Fransa, Avusturya, Prusya, Rusya, Ispanya, Isveç sava~lar~.
E. 8530/ ~ . I. Rus ordusunun Avusturya'dan geçmesine izin verilmesi.
E. 8530/ ~~ . 2. Frans~z ~htilali'nin Fransa, Avusturya, Prusya, Rusya ve
Isveç üzerindeki etkileri'.
Sefaretname'. ~stanbul Süleymaniye Kütüphanesi, Esat Efendi Kitaplar~, no. 2235.
2

' Bu takrir ve günlükler ~stanbul Topkap~~Saray~~ Ar~ivi'ndedir.

22

Sefaretnamenin Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki nüshas~~ kullan~ lm~~t~ r. Di~er
nüshalan için bkz. ~stanbul, Fatih Millet Kütüphanesi, no. 845; ~stanbul 5o (Flügel, 2 Safer 1127).
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