REINHOLD SCHIFFER, Oriental Panorama: British Travellers in 19th
Century Turkey, Amsterdam - Atlanta 1999, VIII-445 sahife . Viyana'daki
Kar~~ la~t~ rmal~~ Edebi Bilimler Enstitüsü (Institut für Vergleichende
Literaturwissenschaft)'nün 33 numaral~~yay~ n~.
Seyahatnâmelerin tarih ile u~ra~anlar için birinci elden kaynaklar türünden oldu~u bilinir.
~ nsan ister kendi ülkesini, ister yabanc~~ülkeleri gezsin, dolass~ n, gördüklerini, i~ittiklerini, bazan
önceden veya seyahat s~ ras~ nda okuduklarm~~kaleme döker, bazan bunlar~~resimlerle veya graviirlerle yani görüntü malzemesi ile de süsler. Onun için Osmanl~~hakimiyetindeki topraklarda dola~anlarm yanlar~ nda gravür sanatkârlar~~da vard~r.
Lâkin seyahatnâme yazarlar~ n~ n bize yans~ tuklar~~ daima sübjektiftir, yazd~ klar~ na eski önyarg~lar~, dini inanç ve taassuplar~~da kar~~~ r. Bunlar~ n temas ettikleri yerliler, yani lulavuzlar~~da
önemlidir. 1548'de Frans~ z Krah'run elçisi olan D'Aramon'un beraberinde Diyarbak~r (o zamanki
ismi: Carahamit, Kara—Anait)'a gelen Jan Chesneau l bu ~ehrin nüfusu hakk~ nda, halk~n~ n ço~unlu~u Yakubi ve Erme~~i oldu~u, Müslümanlar~ n çok az bulundu~u bilgisini edinir, eserinde
de nakl eder. Halbuki ayn~~ tarihe ait Osmanl~~ Tahrir Defterleri verilerine göre, 1540'te bu ~ehirde 1299 Müslüman, 2033 Hristiyan, 27 Yahudi aile vard~ r.'
1766 May~s ay~ nda Diyarbak~r' ziyaret eden Alman as~ll~~ ünlü ~arkiyatç~~ Carsten Niebuhr
Do~u ülkelerinde ~ehirlerinin nüfusu hakk~ nda bilgi verenlerin do~ru söylemediklerine i~aret
eder: "Do~u memleketlerindeki ~ehirlerde yerli halktan nüfus hakk~ nda güvenilir bir bilgi almak
çok zor, hemen hemen imkans~ z bir seydir. Ne Hristiyanlar, ne de Müslümanlar buna ald~n§ etmezler, Birgün bir Avrupa'l~~ '~ehrinizin ne kadar nüfusu var' diye sorsa, bir kaç yüzbinden, hatta
milyondan bahs ederler" ders.
Avrupa'l~~seyyahlar, özellikle 16. ve 17.yüzy~ llarda Habsburg ~ mparatorlar~'mn veya Avrupa'n~ n ba~ ka devletlerinin Istanbul'a gönderdikleri elçiler ve onlar~n beraberindekiler baha biçilmez
bilgiler verir, gerek yol boyunca, gerek Istanbul'da gördüklerini ayr~nt~l~~olarak günümüze yans~t~rlar.
Reinhold Schiffer kendi ara~urmas~~ için 19.rizrlda Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de seyahat eden ~ngilizleri seçmi~tir. Eserinin 21.k~sm~nda faydaland~~~~77 ~ ngiliz seyyah ve ara~ur~c~mn
k~sa biyogragilerini verir (s.357-408). Bunlar aras~ nda Earl of Sandwich lakab~~ile ünlü John Montegu (1718-1792) yirmi ya~lar~ nda iken on alt~~toplu bir ~ ngiliz kad~rgas~~ile Fransa, ~ talya, Yunanistan, ~stanbul, ~zmir ve M~s~r'a gelmi~, Istanbul'da ~ ngiliz Elçili~i'nde kalm~~, lâkin onun bu seyahati A Voyage Performed by the Late Earl of Sanwich round the Mediterranean in the Years
1738 and 1739 ad~~ ile 1799'da yay~ nlanm~~t~ r. Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762) ayn~~aileden Edward Wortley Montagu (ölümü: 1761)'nün e~idir. E.W. Montagu 1716-1718 aras~ nda ~ n-

I Ch.Scheffer (Yarmlayan), Le voyage de Monsieur d'Aramon, Paris 1887, s.92-93, Ayr~ca
bak. Stephane Yerasimos, Les voyageurs dans l'empi~-e Ottoman (X/V"—XVT)sicles), Ankara
1991, Türk Tarih Kurumu yay~ n~, 5.211-214).
2 BOA, TD 200, s.524 vd.
3 C. Niebuhr, Reisbeschreibung nach Ara bien und umfiegenden Laendern, Kopenhagen

1778, Il, s.401.
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giliz Büyükelçisi olarak Istanbul'da bulunmu~tur. Lady Montagu Türkçe'ye de çevrilen ~ark
Mektuplar~4 adl~~eseri ile çok tan~nm~~t~r.
Geriye kalanlardan baz~lar~na da de~inelim:
Richard Chandkr (1738-1810). Klasik e~itim gören, arkeolog, Travels in Asia Minor (1775)
ve Travels in G~~-ece (1776) adl~~eserlerin sahibi.
William Francis Ainsworth (1807-1896). Co~rafya, t~p ve gazetecilik alanlar~nda faal, Researches in Assyria, Babylonia, and Chaldea (1838) ve Travels and Researches in Asia Minor, Mesoponunia, Chaldea, and Armenia (1842) adl~~eserlerin yazan.
Francis V.I.Arundell (1780-1840). Zaman~n~n en ünlü Incil ve Arkeolojik ara~t~rmac~~seyAjourney through Persia, Armenia, and Asia Minor (1812) ve A Visit to the Seven Churches of Asia (1828) adl~~eserlerin yazan.
Lady Alicia Blackwood (1818-1913). 1854'te Istanbul'da (Iskildar'daki Ingiliz Hastahanesi'nde gönüllü olarak hem~irelik yapan K~r~m Harbi'nde yaralanan askerleri tedavi eden kad~n. A
Narrative of Personal Experience and Impressions During a Residence on the Bosphorus thr~~ughout the Crirnean War adl~~hat~ralar~~11381'de yay~nlanm~~.

Frederick Burnaby (1842-1885). Mükemmel bir gezgin ve asker. Frans~zca, Almanca, kalyanca, Rusça, Türkçe ve Arapça da konu~abilen 1876-1877 lu~~nda Anadolu'da seyahat eden bir
ara~t~r~c~. On Horseback through Asia Minor (1877) adl~~eseri Türkçe'ye de çevrilmi~dr5. Istanbul'a 8 Aral~k 1876'cla gelmi~, ~zmit-Nall~han-Ankara-Yozgat-Zile-Tokat-Sivas-Divri~i-Arapkir-Erzincan-Erzurum-Aras nehri-Van-Kars-Ardahan-Batum gilzergâh~n~~takip etmi~tir.
julia Pardoe (1806-1862). Babas~~Thomas Pardoe ile 1835'te ilk defa Istanbul'a gelmi~, alt~~
ay kalm~~t~r. The City of the Sultan adl~~eseri 1837'de yay~nlan~r ve büyük bir ba~ar~~kazan~r. The
Romance of the Harem (1899), The Beauties of the Bosphorus (1839, 1853) di~er me~hur eserleridir.
Sir William M.Ramsay (1851-1939). Historical Geography of Asia Minor (1890) adh Türkçe'ye de çevrilen eserin yazan6.
Reinhold Schiffer k~sa biyografderini verdi~i yazarlar d~~~nda daha pek çok gezginin eserlerinden de faydalannu~t~r, Thomas Allom, The Polyorama of Constantinople, the Bosphorus, and
Dardanelles (1850), Thomas Allom ve Ftobert Walsh, Constantinople and the Scenery of the Seven Churches of Asia Minor (1839), James J.Morier, A Second journey through Persia, Armenia.
and Asia Minor, to Constantinople, betwen the YearS 1810 and 1816 (1818) gibi.
Yazannuz seyahatnâmelerin d~~~nda seyahat rehberlerinden de faydalannu~t~r. Türkiye ile
ilgili ilk rehber kitab~n da josiah Conder'in The Modern Travellerserisinin 14.yarn~~oldu~unu belli-dr. 1827'de bas~lan bu eserin haz~rlanmas~ nda George Sandys (1615), Henry Blount (1636),
M.du Loir (1654), Lady Montagu (1763). James Dallaway (1797), Thomas Thornton (1807),
John Cam Hobhouse (1810), William Turner (1820) ve Thomas Hope'un hildyesi Anastasius
(1819)'dan faydalandnu~t~r (s.35). Bu seyahat rehberinde Istanbul civar~na ait yollar ile Bo~aziçi,
Gelibolu, Istanbul-Edirne, Edirne-Ruscuk, Edirne-Belgrad, Istanbul-Selanik, Selanik-Larissa yol-

4 Türkçe'ye çeviren ve notlar ekleyen: Ahmet Refik Alt~ nay, Istanbul 1933.

Frederick Burnaby, Küçük Asya Seyahatn3~nesi: Anadolu'da bir Ingiliz Subay~, 1876,
Istanbul 1998, Sabah yay~nlar~ndan, (çeviri: Meral Gasp~rah), di~er bir çeviri için bk. At s~rt~nda
Anadolu, (çeviren: Fatma Ta~kent), Iled~im yay. ~stanbul 1999.
6 Anadolu'nun Tarihi Cografyas~, Türkçe çeviri: Mihri Pekta~, Istanbul 1960-1961.
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lar~ , Istanbul'un, Edirne'nin, Selanik'in, Mount Athos'un Yanya'n~n, Meteora Manasurrn~n taysifi de yap~lm~~t~r (s.59, no.11).
Claridge'in rehberi A Guide along the Danube from Vienna to Constantinople, Smyrna,
Athens, the Morea, the lonian Island and Venice Londra'da 1839'da bas~lm~~ ur. Yazar,
18.yüzrl~n ve 19.yilzy~l~ n erken dönemlerininin klasik seyyahlanndan faydalanmakla beraber,
kendisi de 1836'da seyahat etmi~tir. ~stanbul'da Üsküdar, Bulgurlu, Belgrad Ormanlar~'m, Bursa'y~, ~zmir ve Efes'i ziyaret etmi~tir. Bu iki rehberi ba~kalar~~takip etmi~tir (s.35-37).
Reinhold Schiffer kitab~nda, faydaland~~~~seyahatnâmelerdeki bilgileri konular~ na göre
tasnif etmi~, bunlar~~kar~~la~urm~~ , bazan da örnekler vermi~tir. Böylece ortaya ~öyle bir tablo ç~karm~~t~r:
Türkiye'ye ve Türkiye'de seyahatin maddi ve fikri ko~ullar~~k~sm~nda (s.35-63) Akdeniz'de
yelkenli ile yolculuk, Tuna'da buharl~~gemi ve medeniyetin geli~imi, demiryolu ile yolculuk. Anadolu içlerinde seyahatin zorluklar~, ~ehirler aras~ndaki mesafeler(1833'te, Isparta-E~ridir 8, Yalvaç-Uluborlu 20, Uluborlu-Burdur 12, Burdur-Mu~la 60, Ka~-Antalya 36, Antalya-Alanya 36,
Alanya-Isparta 46 saat), seyyahlarm refakatindekiler, bar~naklar (han, Selçuklu hal~lar~~vs.), konukseverlik üzerinde durulmakta, seyyahlarm farkl~~görü~leri yansmhnaktad~r.
~ngiliz seyyahlar ve korsanlar~ n, haydutlarm tehlikeleri lusm~ nda(s.64-81) 17.rizrlda Garp
Ocaklar~~korsanlar~n~n Osmanl~~pazarlar~na özellikle güzel hristiyan kad~ n esirler getirdiklerinden bahs olunur. 18.yiizrlda Akdeniz'de seyahat eden ~ngiliz gezginlerin ba~~na da korsanlar taraf~ndan soyulmak gelmi~tir. Lord Baltimore 1763-1764'te Ko~fu yak~nlar~ nda birdenbire korsanlar~n sald~r~s~na u~rar, korsanlar 30 ki~idir ve iki toptan vard~r. Bir gün boyu gözalt~nda kal~r ve soyulur. Trablusgarp'taki Day~~Avrupa hükümetlerinden vergi istemi~, 19.yüzy~l ba~lar~nda, A.B.D.
Ba~kan~~Jefferson para ödenmesine kar~~~ç~km~~, 3 A~ustos 1804'te bir A.B.D. gemisi Trablusgarp
limannu ve Day~'n~n saray~n~~bombard~man etmi~tir. Bu k~smi bir ba~ar~~sa~lam~~t~r.
Yunan ~stiklal milcadeleleri ve devlet kurulu~u esnas~ nda Ege'de rum korsanlar faaliyet
göstermeye ba~larlar. Adalar ile Anadolu sahilleri aras~ nda k~sa mesafelerde ya~malarda bulunur,
Yunan hayran~~Avrupal~lar onlar~~birer kahraman olarak görürler (s.68).
Kara yolculu~unda da haydut çeteleri vard~r.
~ngiliz gezginler Türkiye'nin co~rafyas~~ hakk~nda ayr~nt~l~~aç~klamalarda, betimlemelerde
bulunurlar. Bu hususta s.82-100 aras~ nda aynnuh bilgiler, örnekler verilmektedir. Bir k~s~m ~ngiliz
gezginler de klasik eserleri aramaktad~rlar (5.101-110).
Do~u'nun Küçük Paris'i ba~l~kl~~bir k~s~mda da 19.yilzy~l ~zmir'i tamulmaktad~ r (s.111-134).
Bu ~ehri ilk görmeye gelenlerden, Izmir'in ilk Levantenlerinden, nüfusundan, halk~n etnik guruplanndan, ticari i~levlerden, hangi semtlerde hangi guruplann oturdu~undan, ~ehrin yönetiminden, halk~n ya~ar~~ ndan uzun uzun bahs olunmaktad~r.
Reinhold Schiffer eserinde Osmanl~~ba~kenti Istanbul'a daha çok yer ay~rm~~ur (s.135185). Bu hemen hemen Istanbul'a gelen bütün seyyahlar~n hayran olduklar~, eserlerini, manzaralann~, halk~n~, onlann ya~ay~~~m, bir k~s~ m âdederi, sayfiyelerini, bir k~s~ m devlet örgütlerini tamtmaya çal~~t~klar~~bir ~ehirdir. Ayn~~~eyleri burada almularla, kar~~la~trmah bulmaktarz.
Istanbul'daki esir pazar~~ve ticareti hakk~ndaki görü~lere de s.186-15 aras~ nda yer verilmektedir.
Müsliimanl~k hakk~ndaki dü~ünceler s.I96-204, Istanbul'un mezarl~ ldan ve oyun sahalar~,
Bo~aziçrndeki ve Haliç'teki piknik alanlar~, tütün, kahve tutkusu, Türk kad~n~~ve giyimi s.205222, osmanl~~yiyecekleri, ak~am yemekleri, ekmek, peynir s.223-233 aras~nda bulunmaktad~r. Osrnanh Türklerinin fiziki ve ahlâki özellikleri, vas~flan s.234-264 aras~ nda anlaulmaktad~r.

976

KITAP TANITMA
Rum, Ermeni ve Yahudi görünümü s.265-273 aras~n~~i~gal etmektedir.

Osmanl~~kad~n~ n~ n özellikleri de ayr~~bir k~s~m olu~turmaktad~ r (s.274-307). 20 Kas~m
1827'de Navarin bask~n~ nda bulunan, 1829-1830'da Osmanl~~ülkesinin büyük bir k~sm~nda seyahat eden Records of Travels in Turkey (1832), Turkey, Greece and Malta (1837), The Sultan
and Mehmet Ali (1839) Travels in Turkey (1854, 1832 yay~ nlanan eserin di~er bir bask~s~ ) adl~~
eserlerin müellifi olan ve 1840'da Osmanl~~hizmetine giren, Mü~avir Pa~a unvan~~verilen Adolphus Slade (1804-1877)'in "Türk ba~~ehrinin en ilginç sakinlerinin kad~ nlar oldu~u, Müslüman
kad~ nlar~n ön safta geldi~i" kanaatinde oldu~unu R.Schiffer kayd etmektedir. (s.274, s.396397'de k~sa biyografi). Bu k~s~mda kad~nlar~n harem hayat~ , sokaklarda serbestçe, fakat peçeli dola~malar~, hamam safalar~ , onlar~ n cinsi hayatlar~~hakk~nda seyahatnâmelerden al~ nt~larla bilgi
verilmektedir.
"Yeryüzünde Allah'~n gölgesi: Sultan" ba~l~~~ n~~ta~~yan k~s~ mda (5.308-323) III.Selim ve
II.Mahmud'dan bahs olun~naktad~n
Osmanl~~adaleti'nin incelendi~i bir k~s~ mda (s.324-338) Avrupahlann bu husustaki görü~lerine yer verilmektedir.
"Istanbul'da adam~m~z: Do~u seyyahlar~~ve tenkit ihtiyac~" ba~l~kl~~bir k~s~m (s.339-356) bu
konudaki farkl~~görü~leri yans~ tmaktad~r.
Reinhold Schiffer önsöz-ünü takip eden k~s~mda (2.k~s~m, 5.6-34) Arundell'in kitab~na
koydu~u Arrowsmith'in Bat~~Anadolu Haritas~ , Luigi Mayer'in "Balkan Da~lar~ nda yol" (s.7), "Diana Mabedi"(s.11), William Turner'in "Türkiye'de seyahat modas~" (s.8), "Assos"7 (s.14), William
Bardett'in "Han" (s.9), "Eyüp Camii avlusu" (s.18), "Sarayburnu" (s.19), "Kikiiksu'da Çe~me"
(5.22), "Silâh pazar~" (s.23), "Limanda Kahve kö~ kü" (s.24), Thomas Allom'un "Ayd~n'da kervansaray" (s.10), "Efes" (s.12),"Bursa" (s.15), "~zmir" (s.17), "Atmeydam ve Sultan Ahmet"
(s.20), "Divan giri~i" (s.21), "Harem" (s.29), "Sultan'~ n kabulü" (s.30), "II.Mahmut Eyüp Camii'nde Osman'~n k~l~c~n~~ ku~anmaya gidiyor" (s.31), Charles Stanfield'in "Sardis, Yedi Kilise
(Seven Churches)'den biri" (s.13), Taylor'un "~ zmir liman~, genel görünü~" (s.16), William
Wittman'~n "Elçi Ba~~~veya Ye~4eri A~ç~ba~~s~" (s.25), "Sadrazam'~ n Tütüncilba~~s~" (s.26), "Kap~~
A~as~ " (s.27) ve Daniel Chodowiecki'nin Lady Mary Wortley Montagu'nün Letters (1790) adh kitab~ n~n kapa~~~için yapt~~~~resim (s.28) bulunmaktad~r. Bunlar~ n hangi eserlerde bulundu~u,
kimin için yap~ld~~~~da ayr~~bir liste halinde verilmi~tir (s.32-34).
Eseri"Seçmeli Dizin"8 (s.411-420), ~ lk elden kaynaklar (s.421-428 ve 430-437, iki defa), Dergiler için anahtar (s.429), Müracaat kitaplar~~(s.429), ~kinci elden kaynaklar (s.438-445) tamamlamaktad~r.
Büyük bir dikkat, titizlik ve u~ra~~eseri olan bu çal~~man~ n hak etti~i ilgiyi görece~ine, benzeri çal~~malara da önayak olaca~~na ~üphe etmemek gerekir.
NEJAT GÖYÜNÇ

7 Assos bugün Behramkale ad~n~~ ta~~maktad~r. bk., Ekrem Akurgal, Ancient Ci~ ffizations
and Ruins of Turkey, ~stanbul 1973, s. 64-69.
8 Seçmeli Dizin (Selective Index)'de seyyahlann de~indi~i konulara ait anahtar kelimeler
isimlerinin kar~~s~ nda sahife numaralar~~ile verilmektedir.

