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TEŞEKKÜR

Sektör deneyimi sonrasında akademisyenliğe attığım adımda, 
çoğu insanın “genç” yaşta kavuştuğu, bana “geç” yaşta kısmet 
olan doktora tez çalışmamı tamamlamamda minnettar olduğum 
çok insan oldu. Doktora ders dönemimde “öğreticiliğine” hay-
ran olduğum, bana tez konumun seçiminden başlayarak, araş-
tırma ve yazım süresince destek olan, sürecin gerginliğini key-
fe çevirmeyi başaran, her çeviri sonrasında bulduklarımız karşı-
sında birlikte heyecanlandığım ve sevindiğim çok değerli danış-
manım Prof. Dr. Şaduman Halıcı’ya sonsuz teşekkür ediyorum. 
Tezimin şekillenmesinde çok değerli görüşleri ile beni yönlen-
diren, yazdıklarımı değerlendirerek katkı sağlayan çok değerli 
jüri üyeleri Prof. Dr. Semra Günay Aktaş’a, Prof. Dr. Haşim Şa-
hin’e, Prof. Dr. Medet Yolal’a ve Prof. Dr. Özcan Yağcı’ya çok te-
şekkür ediyorum. Kitabın editörlüğünü titizlikle gerçekleştiren 
Sn. Bahar Siber başta olmak üzere tüm İletişim Yayınları çalışan-
larına katkı ve desteklerinden ötürü minnettarım. Ayrıca bana 
destek olan, değerli fikirleriyle yönlendiren, isimlerini buraya 
sığdıramadığım birçok akademisyen arkadaşıma, hocama, dos-
tuma, çocuklarım Dilara ve Soyhan’a ve geniş aileme sonsuz te-
şekkürlerimi sunuyorum. İyi ki hayatıma dokundunuz...

Haziran, 2021
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SUNUŞ

Bu çalışma, 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Turizm İşlet-
meciliği Anabilim Dalı’nda “Almanca Seyahatnameler (1850-
1912) Temelinde Türkiye’ye Dair Bir Kültür Rotası Önerisi” 
başlığıyla doktora tezi olarak hazırlandı ve kabul edildi. Seya-
hatnameler şimdiye kadar tarihçilerin, edebiyatçıların ve ya-
bancı dil araştırmacılarının çalışmalarına konu edildiyse de, tu-
rizm araştırmacıları tarafından geç keşfedildi. Oysa bu eserler 
geçmişle günümüz arasında karşılaştırma yaparak yitip giden 
ya da yeni eklenen kültürel değerleri bulmak ve tarihe ışık tut-
mak için önemli bir kaynak grubu oluşturuyorlar.

Çalışmaya her ne kadar turizm araştırmalarına kaynak oluş-
turma amacıyla başladıysam da, zaman içerisinde pek çok di-
sipline hitap edebilecek şaşırtıcı verilere ulaştım. Ele aldığım 
seyahatnamelerin yazarları şarkiyatçı, dilbilimci, ekonomist, 
doğabilimci, yayıncı, romancı ve asker gibi farklı meslek grup-
larına mensup kişiler olmalarının yanı sıra eğitimli ve soy-
lu kişilerdi. Seyahatnameler de daha ziyade rapor niteliğinde 
olduğundan,1 ekonomiden coğrafyaya, sosyal yaşamdan flora 
ve faunaya, bazen de arkeolojiye ve mimariye kadar çok zengin 
bir dönem panoraması ortaya koyuyordu.

1 Ele alınan metinler her ne kadar rapor niteliğinde olsa da, kitapta bunlardan 
“seyahatname”, yazarlarından da “seyyah” şeklinde bahsedilecektir.
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Araştırma süreci, seyahatnamelerin seçimi ve bunlara ulaş-
mamla başladı. Almancaya hâkim olmamdan dolayı seyahat-
nameleri seçerken bu dilde yazılanları tercih ettim. Ayrıca sey-
yahların gezdiği güzergâhlar da seçimimde etkili oldu. Seyaha-
tinin büyük bir kısmını atla veya yayan gerçekleştiren doğabi-
limci Von Bodemeyer, İstanbul’dan Bolkar Dağı’na kadar gez-
mişti. Diğer seyyahlar, seyahatlerinde çoğunlukla demiryolunu 
tercih ettikleri için güzergâhları, İstanbul-Ankara demiryolu 
hattı üzerinde bulunan yerlerdi. Buradan da ağırlıklı olarak Kü-
tahya, Afyon, Konya, Bursa’ya devam etmişlerdi. Birbirine ya-
kın tarihlerde aynı yerleri gezmiş olmaları, ele alınan şehirlere 
hem farklı disiplinlerin bakış açılarıyla bakmamı sağladı hem 
de seyyahların yazdıklarını karşılaştırma fırsatı sundu. Seyyah-
lar her ne kadar burada konu edilen şehirlerden başka yerlere 
de gitmiş olsalar da, bu kitaptaki bilgileri İstanbul, Sakarya, Bi-
lecik, Eskişehir, Bursa ve İznik ile sınırlandırdım. Çünkü yedi 
seyyahın en yoğun olarak bulunduğu yerler bu şehirlerdi. Ko-
nuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi kitabın ilerleyen sayfalarında, sey-
yahların Anadolu’ya geliş amaçlarını ve seyahat güzergâhları-
nı anlattığım başlık altında hem tablo olarak hem de harita şek-
linde bulabileceksiniz.

Kitapta ele aldığım ilk seyahatname, Alman şarkiyatçı And-
reas David Mordtmann’ın mektuplarının yer aldığı eser. Mordt-
mann, Kuzeybatı Anadolu’dan yola çıkarak Pontus2 üzerinden 
Kapadokya’ya, oradan Misya bölgesine, Kuzeydoğu Anadolu’ya 
ve Bursa üzerinden Çanakkale’ye ve Karadeniz kıyılarına seya-
hat etmiştir. Mektuplarında daha çok toplumsal yaşam, antik 
kentler, doğal ve kültürel yapı üzerine bilgiler verir.

İkinci seyahatnamenin yazarı ekonomist Joseph Grunzel, 
eserinde Anadolu Demiryolları Şirketi’nin kuruluşuna, Hay-
darpaşa’dan başlayan demiryolu hatlarının nereye gittiğine, 

2 Seyahatnamede Karadeniz kıyılarından “Pontus” şeklinde bahsedilmiştir. 
Andreas David Mordtmann 1858’de Heinrich Barth ile birlikte Trabzon’dan 
Üsküdar’a uzanan bir Anadolu yolculuğuna çıkmış ve daha sonra seyahat not-
larını kitap olarak yayımlamıştır. Bu eser, Mordtmann’ın burada ele alınan se-
yahatnamesinden, başlangıç noktası ve güzergâh bakımından farklıdır (Barth, 
2017).
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hangi tarihte ne kadarının tamamlandığına, demiryolu yapı-
mında çalışan personelin istihdam durumuna, şirketin gelirle-
rine ve demiryolları üzerinden taşınan yük trafiğine ilişkin ay-
rıntılı bilgilere yer vermiştir.

Üçüncü seyahatname, yüzbaşı rütbeli bir asker olan ve “ba-
ron” anlamına gelen Freiherr unvanını kullanan Richard (Frei-
herr) von und zu Eisenstein’ın eseridir ve zengin görsel malze-
mesiyle dikkat çeker. Seyyah, gezdiği bölgelere ilişkin 458 fo-
toğraf, beş harita, meteorolojik gözlemlere yönelik yedi tablo 
ve bir seyahat haritası yayınlamıştır.

Dördüncü seyahatname doğabilimci Eduard von Bodeme-
yer’e aittir ve bu seyyah araştırma gezisine çıktığı coğrafyada 
birçok bitki, böcek ve kelebek türünü keşfetmiştir. Kendisin-
den sonra Anadolu’ya gelecek lepidopterologlara,3 ko leo pte-
ro log la ra,4 botanikçilere, ornitologlara5 ve doğabilimcilere ese-
riyle yol gösterici olmak istemiştir. Keşfettiği birçok böcek, ke-
lebek ve kuş türünü, koruma altında ülkesine de götürmüştür.

Turistlere yönelik rehber kitaplar yayınlayan Karl Baedeker’in 
1905 tarihli eseri incelenen beşinci seyahatnameyi oluşturur. 
Bu eser, hem bir seyahat rehberi oluşu hem de seyahatin tü-
rü bakımından diğerlerinden ayrılır ve konaklama, yemek, dil, 
rehber, kamu güvenliği, seyahat zamanlaması, seyahat giderle-
ri, gerekli ekipman, para, pasaport, gümrük, konsolosluk, pos-
ta, telgraf gibi konularda Osmanlı Devleti’ni ziyaret edecekle-
rin seyahat ve konaklamalarını kolaylaştıracak ayrıntılı bilgi-
ler içerir.

Altıncı seyahatnamenin yazarı, arkeolog kardeşi Gustav Kör-
te ile birlikte Gordion’da ilk kazıyı gerçekleştiren kişi olan dil-
bilimci Alfred Körte’dir. Körte’nin eserinde Haydarpaşa’dan 
Ankara’ya, Eskişehir’den Kütahya’ya yaptığı seyahatinde Ana-
dolu’daki Selçuklu yapıları, Eskişehir’deki lületaşı ocakları ve 
kolera salgını, İnönü’nün karantina altına alınması, Anado-

3 Kelebekleri inceleyen bilim dalı.
4 Böcekleri inceleyen entomolojinin bir alt kolu olup kınkanatlıları inceleyen 

bilim dalı.
5 Kuşları inceleyen bilim dalı.
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lu’daki Ermeniler ve Türklerin ulusal çabaları, Anadolu’daki 
(Frigya Bölgesi) termal kaynaklar, hamam gelenekleri, Afyon-
karahisar’daki mermer ocaklarına dair ayrıntılı bilgiler yer alır.

Yedinci seyahatname, romancı Stefan von Kotze’nin eseri-
dir. İstanbul’dan başlayarak Bilecik, Eskişehir ve Afyon’a kadar 
olan seyahatini kaleme alan von Kotze, seyahatnamesini roman 
tarzında yazmıştır. Seyyahlar arasında “yaramaz çocuk” olarak 
nitelendirebilecek, “aykırı” ve “farklı” bir kişiliktir.

Çalışmanın temelini oluşturan bu seyahatnameler, yazarları-
nın 19. yüzyıl ikinci yarısı ila 20. yüzyıl başlarındaki Osman-
lı Devleti’ne dair farklı bakış açılarından süzülmüş izlenimleri-
ni görmemi sağladı. Burada ele aldığım seyyahların, gezgin ol-
malarının ötesinde Alman Devleti’nin izniyle gelmiş, hatta gö-
revlendirilmiş kişiler olduklarını gördüm. Buradan hareketle, 
çalışmada 1850-1912 yılları arasında Osmanlı Devleti’ne çeşit-
li amaçlarla seyahat eden Alman ve Avusturyalı seyyahların se-
yahat izlenimlerini inceleyerek dönemin Anadolu algısını orta-
ya koymayı amaçladım.
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GİRİŞ

İnsanoğlu, var olduğundan bu yana çeşitli amaçlarla seyahat et-
miştir. Bilinmeyen uzak yerlere duyulan özlem, merak ve bilgi 
edinme isteği, insanları uzun yolculuklar yapmaya güdüler. Se-
yahat edenlerin gezdikleri yerlere dair izlenimlerini anlattıkla-
rı uzun ve ayrıntılı yazılar, planlar, haritalar, taslak çizimler ve 
fotoğraflar içeren eserleri ise, seyahatnameler olarak günümüze 
kadar ulaşmışlardır. Löschburg (1998) seyahatin kültür tarihini 
yazarken insanların seyahat esnasında yaşanabilecek tüm tehli-
ke ve zorlukları göze alarak yola çıktığını belirtir ve onları seya-
hate iten güdüleri, mesafelere bakılmaksızın başka yerlere duyu-
lan merak, öğrenme, eğlenme, dünya haritasının genişletilmesi-
ne katkıda bulunma, macera arayışı, gelir ve kâr elde etme hırsı, 
hastalıklara şifa bulma arayışı, politik ve ekonomik çıkarlar ola-
rak sıralar. Seyahatin turizm hareketine dönüşmesi 17. yüzyılda 
başlar. O dönemlerde seyahate çıkmak ve rahatsız araçlardan, 
sert yataklardan ve uygunsuz koşullardan şikâyet ederek yol-
culuğu ayrıntılarıyla anlatmak moda haline gelir. Bunu takiben 
Avrupa sosyetesinin davetlerine, kutlamalarına ve eğlencelerine 
yönelik Büyük Turlar (Grand Tour) düzenlenmeye başlar. Bun-
lar, daha sonra gerçek bir öğrenme isteğine ve merakla şekille-
nen eğitim seyahatlerine dönüşür (Löschburg, 1998).
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Avrupa’da başlayan bu hareketliliğin Osmanlı topraklarına 
yansıması, Avrupa ile siyasi, ekonomik, kültürel ve askerî iliş-
kilerin gelişmesi ve artması ile birlikte 15. ve 16. yüzyıllardan 
itibaren oldu. Ancak asıl seyahatler 19. yüzyıldan sonra hız ka-
zandı. Bu yüzyıl, Osmanlı toplumunun modernleşmeye başla-
dığı yıllardı. Toplumu modernleşmeye yönelten, sadece deği-
şen dış dünyanın zorlaması değildi. Avrupa daha 15. yüzyılda 
dünyanın başka bölgelerini tanıtan seyahatnameleri okurken 
ve Rönesans’tan beri değişimin farkındayken, Doğu toplumları 
ancak 19. yüzyılda yaşadığı zamanın ve değişen dünyanın far-
kına vardı (Ortaylı, 2015a). Bu farkındalığın temelinde pek çok 
neden vardı. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren büyük dev-
letler sömürgeci bir siyaset izlemeye başladı. Endüstriyel üre-
timin artması ve bunu besleyecek hammaddeye ihtiyaç duyul-
ması, Avrupalıları sömürgeciliğe itti (Yılmaz, 2012). 19. yüzyıl-
da Alman sanayisinin gelişmesi, ticaretin Almanya dışına taş-
masına neden oldu. Bu durum sermaye ve şirketleşme hareket-
leriyle birlikte Alman nüfusunu dışarıya yerleştirmek isteyen 
sömürgeci bir düşünceyi de harekete geçirdi. 19. yüzyılın ikin-
ci yarısında Almanlar, Osmanlı topraklarına yerleşmeyi ciddi 
olarak düşündüler. Ancak 1871’de birliğini sağlayabilen Alman 
İmparatorluğu İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusyası’na göre kolo-
nileşmede geç kaldığı için yeni bir nüfuz politikasına yöneldi. 
Almanlar, yayılmacı politikalarını topraktan çok ekonomik, si-
yasi ve askerî ilişkilerle sağlamak istedi. Kolonyalist ülkelerden 
kendisine kalan, hem yakın hem engel görmeden sızabileceği-
ni düşündüğü tek alan Osmanlı İmparatorluğu’ydu. Osman-
lı Devleti, 19. yüzyılın ikinci yarısında Baltalimanı Ticaret Söz-
leşmesi’nde kabul edilen liberalizm ve Osmanlı pazarının Av-
rupalı devletlere açılması sonucunda Alman nüfuzuna girmiş 
oldu (Ortaylı, 2015b).

Bu dönemde Osmanlı ordusunu yenileştirme çabaları çerçe-
vesinde, ülkeye von Moltke ve von der Goltz1 gibi birçok Al-
man subayı geldi, Alman Hükümeti’ne ve Osmanlı makamla-
rına sayısız rapor sundu, makale ve kitap yayımladı (Yılmaz, 

1 Von der Goltz, Türkiye’de Golç Paşa olarak da bilinir.
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2012). 1878 Berlin Kongresi ile Avrupa kıtasındaki toprakla-
rının önemli bir kısmını kaybeden Osmanlı Devleti, ekonomik 
olarak Avrupa sermayesi tarafından baskı altına alındı. Bu nok-
tada Türkiye’nin doğal zenginliklerinin tekelci imtiyazlar ha-
linde yabancılara verilmesi süreci hızlandı. 26 Ağustos 1890’da 
Alman İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti arasında imzala-
nan ticaret antlaşması ile Almanlara ve tüm Avrupa devletle-
rine tanınan imtiyazlar arttı. Almanların Osmanlı topraklarına 
asıl nüfuz etmesi, Berlin-Bağdat Demiryolları’nın yapım hakkı-
nı almasıyla oldu (Ortaylı, 2015b). Almanlar 1889-1890 kışın-
da demiryolu yapımına başladı (Grunzel, 1897). Osmanlı Dev-
leti Balkanlar’da toprak kaybetmeye başlasa da, hâlâ büyük bir 
alana sahipti. Tüm bu gelişmeler, Almanların Osmanlı Devle-
ti’ne yaptıkları seyahatleri artırdı. Bu seyahatlerde yazılan seya-
hatnameler, Osmanlı’nın siyasi, toplumsal, kültürel ve ekono-
mik hayatına ilişkin birinci elden kaynaklar oldu.

Anadolu toprakları hakkında yazılan seyahatnamelerin sa-
yısı binin üzerindedir. Tarihin babası olarak anılan Here-
dot’un (MÖ 425-384) tarih kitabı ile Ksenefon’un (MÖ 430-
353) Onbinlerin Dönüşü, en eski eserler olarak gösterilir (Sağ-
lam, 2013). Yüzyıllardan bu yana Anadolu’ya gelen seyyahlar, 
yazılarını hem kendi dillerinde hem de yaşadıkları dönemin en 
yaygın kullanılan dillerinde yayımladılar. Seyahatnameler ön-
celeri Fransızca ağırlıklı iken, 19. yüzyılda İngilizce yazılanla-
ra daha sık rastlanır oldu. 19. yüzyılın sonlarına doğru ise, Al-
manca seyahatnamelerin sayısı arttı (Baykara, 2013). Bu kitap-
ta ele alınan seyahatnamelerin yazıldığı 1850-1912 yılları, Os-
manlı Devleti’nin Almanya ve Avusturya ile ilişkilerinin doruk 
noktasında olduğu dönemdi.


