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Önsöz

Osmanlı İmparatorluğu’nda toplumsal yaşamın temel gerçek-
lerini tanıtmayı amaçlayan bu kitap, 1968-1980 yılları arasın-
da Avrupa’da ve Türkiye’de 12 yıllık bir araştırmanın ürünü-
dür. 1981’de savunarak doktor olduğum teze dayanır. Kitabı
bugüne kadar yayımlamamamın nedeniyse o sıralarda “uygar-
lık tarihi” ve “sanat tarihi” alanlarında yeni araştırma konula-
rına yönelmiş olmamdı. Bununla beraber kitaptan bazı kısım-
ları 1983’ten günümüze kadar uluslararası tarih kongrelerinde
verdiğim bildiriler arasında yayımladım. Avrupa, Amerika, Ka-
nada ve Türkiye’de bilimsel kongrelerde kitabın özgün konu-
su ve kaynakları ilgi çekti.

Osmanlı İmparatorluğu’nda toplum yaşamı oldukça geniş
kapsamlı bir konudur. Yalnız Osmanlı toplumunu değil aynı
zamanda imparatorluğun eyaletlerindeki çeşitli milletleri, et-
nik ve sosyal grupları da içine alır.

Eserin dayandığı araştırma malzemesine göre burada Türk-
ler, Macarlar, Bosnalılar, Sırplar, Bulgarlar, Araplar, Rumlar, Er-
meniler, Yahudiler, yabancılar, köleler ve dönmelerin sosyal
ekonomik ve kültürel yaşamlarını ve Osmanlı yönetiminin bu
halkın yaşam tarzı üzerindeki etkilerini inceledim.
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Böyle bir çalışma seçim ve ayırım gerektirir. Eser dört bölü-
me ayrıldı. Birinci bölüm eserin temel kaynaklarından görgü
tanıklarını tanıtır. İkinci bölüm Osmanlı İmparatorluğu’nda
toplum yapısını ve halkın sosyal, ekonomik, kültürel durumu-
nu inceler. Üçüncü bölüm Osmanlı toplumundaki âdetleri, ge-
lenekleri, törenleri, bayramları ve düğünleri Türk kültür tari-
hini aydınlatması bakımından tanımlar. Kitabın son bölümü
sözkonusu halkın yaşadığı Osmanlı şehirlerinin sosyal, ekono-
mik ve fiziki yapısını tanıtır.

Osmanlı İmparatorluğu’nda toplum yaşamını incelerken
imparatorluğun tarihinde belli bir devir seçilmelidir. Günlük
ve sosyal yaşama ilişkin toplumsal âdetler tarihin her devrin-
de görüldüğü gibi devamlı olarak ve hızla değişime uğrar. Bu
değişimi hazırlayan etkenler çoğu zaman siyasi ve ekonomik
ortam ve şartlardır. Bir devir seçimi gerekli olduğundan çalış-
mamı 1530 ve 1699 yılları arasındaki zamanla sınırladım. Bu-
nun iki nedeni var: 1530’dan başlayarak Osmanlı İmparator-
luğu’nun politik ve ekonomik gücü en yüksek seviyesine
ulaşmıştı. Kanunî Sultan Süleyman’ın (1520-1566) fetihleriy-
le imparatorluğa yeni ülkeler katılmıştı [Macaristan (1526,
1533), Tebriz ve Bağdat (1534), Tunus (1534), Kili ve Akker-
man (1538), Aden ve Yemen (1538), Budin (1529, 1541)].
İmparatorluğa bağlı devletlerden alınan yıllık vergiler, Orta
Avrupa’daki madenlerin işletilmesinden ve tarımdan elde edi-
len gelirler, Karadeniz, Akdeniz ve Kızıldeniz’deki önemli
merkezlerin bütün zenginlikleri devlet hazinesine akıyordu.
Sultan Süleyman’ın yönetim için yaptığı kanunlar saltanatın-
dan sonra da uzun yıllar uygulandı. Başvezir Sokollu Meh-
med Paşa ve müftü Ebussuud Efendi bu parlak devri devam
ettirdiler. 17. yüzyılda görülen siyasi ekonomik buhranlara
rağmen. IV. Murad’ın saltanatında (1623-1640) sosyal ve eko-
nomik önlemler alınmasıyla ve yeni fetihlerle [Revan (1634)
ve Bağdat (1638)] iç ve dış siyasette imparatorluğun otoritesi
yeniden sağlandı. Başvezir Tarhuncu Ahmed Paşa’nın (1653)
aldığı mali ve idari önlemler, başvezir Köprülü Mehmed Pa-
şa’nın ve oğlu Fazıl Ahmed Paşa’nın siyasi başarılarıyla
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(1656-1676) imparatorluğun askeri ve mali gücü II. Viyana
kuşatmasına kadar (1683) sürdü.

Bu devir araştırmamın dayandığı kaynaklar bakımından çok
zengindir. 1530-1699 yılları arasında yaşamış ünlü Osmanlı
bilginleri, hukukçuları, tarihçileri, düşünürleri ve şairlerinin
(Baki, Fuzuli, Hayalî, Lütfi Paşa, Peçevî, Emir Çelebi, Ataî,
Mekke kadısı Ali Çelebi, Bağdat kadısı Nuri, Evliya Çelebi,
Kâtip Çelebi ve Aziz Mahmud Efendi, vd.) eserlerinde Osman-
lı toplum yaşamına dair önemli kayıtlar var. Devrin sosyal ve
anıtsal mimarî yapıları da toplum yaşamının izlerini yansıtan
birer delildir. İmparatorluğun Avrupa ve Ortadoğu eyaletlerin-
deki medreseler, hastaneler, mektepler, hanlar, kervansaraylar,
yollar, çeşmeler ve köprülerin çoğu ünlü Osmanlı mimarı Si-
nan’ın ve ondan sonra gelen Davut Ağa, Mehmed Ağa, Musta-
fa Ağa ve diğerlerinin eserleridir.

Daha önemlisi, görgü tanıklarının gözlemlerinden renkli ve
canlı tanımlamalara sahibiz: onların notlarını içeren edebî
eserler (mektuplar, şiirler, seyahatnameler, anılar) bize Os-
manlı İmparatorluğu’nun bütün sosyal ve kültürel görüntüsü-
nü verir. Osmanlı görgü tanıkları arasında Lâtifî, Evliya Çelebi
kadar ülke gezmemiştir ama Evsaf-ı İstanbul adlı eserinde İs-
tanbul’daki gözlemlerini gerçekçi olarak kaydetmeyi başarmış-
tır. Bu devrin ünlü şairlerinden Ataî ve Nabî’nin Osmanlı top-
lumunun sosyal yaşantısı üzerine İstanbul ve Edirne’deki göz-
lemleri Osmanlı sosyal tarihi için iyi birer kaynaktır.

16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda bulunan
görgü tanıklarının çoğu Avrupalı seyyahlardır. 1530 ve 1699
yılları arasında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden Osmanlı şehir-
lerine pek çok seyyah geldi. Bunun nedeni devrin siyasi ve
kültürel olaylarıyla yakından ilgilidir: 16. yüzyıl ortalarından
17. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa
ve Doğu Akdeniz’deki sınırları hızla genişlemekteydi. İmpara-
torluğun bu coğrafî bölgelerde uyguladığı genel siyaseti idari,
sosyal ve ekonomik işlerin adaletle yürütülmesini amaçlayan
ve gücünü sağlam ve sistemli kurumlarından alan bir egemen-
liğin kalıcılığını korumakta odaklanmıştı.
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Bu siyaset dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa
devletleri arasında ekonomik ve siyasi ilişkiler yoğun bir şekil-
de artmıştı. Buna bağlı olarak İstanbul’da Avrupa krallıklarının
ilk daimî elçilikleri kuruldu. Daha sonra İzmir ve Ege adaları,
Halep, Kahire ve Kuzey Afrika’daki diğer şehirlerde Avrupa
devletlerinin konsoloslukları ve ticaret ataşelikleri açıldı. Bu
nedenle bu devirde pek çok Avrupalı diplomat, tacir, tercü-
man, bilgin ve din adamı Osmanlı ülkelerine geldiler. Siyasi ve
ticarî görevlerle gelenlerden başka Osmanlı İmparatorlu-
ğu’ndaki ahaliyi ve şehirleri tanımak gayesiyle gelenler de var-
dı. Özellikle araştırmamda kaynak olarak başvurduğum sey-
yahlar, bu devir Avrupası’nda rönesans ve bunu takiben barok
denilen, bilim ve güzel sanatlarda insan, doğa ve evrensellik
düşüncesini esas alan kültürleri idrak etmiş kişilerdi. Bu sey-
yahlar Osmanlı İmparatorluğu’ndaki gözlemlerini içeren çok
zengin bir seyahatname literatürünü bize bırakmışlardır. Böy-
lelikle araştırma malzemesinin çokluğu bu devri seçmemde en
önemli etken oldu.

Bu çalışmada incelediğim seyahatnameler İngilizce, Fransız-
ca, Almanca, Latince ve İtalyanca yazılmıştı. Kitapta Fransızca
ve İngilizce metinlerin Türkçe tercümeleri bana aittir. Diğer
metinler dil uzmanları meslektaşlarım tarafından Türkçe’ye
çevrildi.

Bu eserin dayandığı diğer kaynaklar arasında Osmanlı ka-
nunnameleri önemli bir yer tutar. Osmanlı kanunnamelerinde
madenciler ve çiftçilerin çalışma kuralları, alım-satım vergile-
ri, evlenme-boşanma, miras vb. gibi konularla ilgili hükümler
Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyal ve ekonomik yaşam üzeri-
ne en değerli arşiv malzemesidir. Bu kitapta bir amacım da Os-
manlı yönetiminin halkın yaşam tarzı üzerindeki etkilerini
göstermektir. Bunun için de en iyi kaynaklar Osmanlı kanun-
nameleridir.

Kanunları incelerken iki temel eser çalışmama ışık tuttu:
Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan’ın “Kanunlar” -XV. ve XVI. Asır-
larda Osmanlı İmparatorluğu’nda Ziraî Ekonominin Mali Esas-
ları ve Dr. Robert Anhegger ve Prof. Dr. Halil İnalcık’ın hazır-
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layarak yayımladıkları Kanunname-i Sultanî Ber Muceb-i Örf-i
Osmanî.

Anadolu kadınının sosyal ve ekonomik hakları üzerine R.
C. Jennings’in Women in Early 17th Century Ottoman Records;
Mısır eyaletinde yerli halkın yaşamı için Galal El-Nahal’in The
Judicial Administration of Ottoman Egypt in the Seventeenth
Century; Osmanlı şehirlerinde yabancıların durumuyla ilgili P.
Masson’un Histoire du Commerce Français dans le Levant ve di-
ğerleri başvurduğum eserler arasındadır.

Bu bilimsel incelemelerin yazarları arasında hocam Şehabet-
tin Tekindağ’ı, Ömer Lütfi Barkan’ı, İsmail Hakkı Uzunçarşı-
lı’yı ve Tayyib Gökbilgin’i anmaktan onur duyuyorum.

Kitabın özgün konusuna dikkati çekerek yayımını ısrarla
öneren sayın Prof. Dr. Halil İnalcık’a ve sayın Prof. Dr. Bernard
Lewis’e teşekkürlerimi iletmek isterim.

Kitabı yazarken arşiv belgeleri için başvurduğum İstanbul
Başvekâlet Arşivi, Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, seyahatname-
leri ve diğer kaynak eserleri incelediğim İstanbul Arkeoloji
Müzesi Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi,
Londra Üniversitesi SOAS Kütüphanesi, Edinburgh Üniversi-
tesi Kütüphanesi, Glasgow Üniversitesi Kütüphanesi, National
Library of Scotland, Public Record Office (Londra) ve Paris’te
Bibliothéque National görevlileri, memurları ve müdürlerine
teşekkür ederim.
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BİRİNCİ BÖLÜM

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda
Avrupal› Seyyahlar

SEYAHATNAMELER‹N OSMANLI
SOSYAL TAR‹H‹ ‹Ç‹N KAYNAK OLARAK
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ VE YORUMU

Osmanlı sosyal tarihinin yeniden keşfedilen kaynakları arasın-
da seyahatnamelerin değerlendirilmesi ve yorumu çok geniş
kapsamlı bir meseledir.

Osmanlı sosyal tarihinin kaynaklarının yorumlanmasında
en ciddi hatalar Osmanlı devleti ve Türkler hakkındaki asılsız
önyargılardan kaynaklanmaktadır. Bu önyargılar kısmen poli-
tik nedenlerle bilinçli olarak geliştirilmiştir veya Osmanlı tari-
hini, Osmanlı devlet yapısı ve kurumlarını, kültür ve gelenek-
lerini algılama ve araştırma yetersizliğinden ortaya çıkmıştır.

Belli önyargıların ürünü bu tür hataları Albert Hourani
1974’te yayımladığı “The Ottoman Background of the Modern
Middle East” adlı makalesinde ustaca açıklar.1 A. Hourani ma-
kalesinde bu önyargıların politik olarak Ortadoğu milliyetçili-
ğinden kaynaklandığını ve bu görüşün Arap yazarlar arasında

13

1 Albert Hourani, “The Ottoman Background of the Modern Middle East”, The
Ottoman State and its Place in World History, ed. Kemal H. Karpat, Leiden,
1974, s. 61-78.



olduğu gibi 19. yüzyıl Avrupalı yazarlar tarafından da benim-
sendiğini belirtir. Bu bölümde verdiğim örnekler ve yaptığım
açıklamalardan anlaşılacağı gibi önyargılı düşünce ve görüşler
özellikle 1980’den sonra günümüze kadar devam etmektedir.

Albert Hourani’nin makalesinde eleştirdiği temel önyargı
şuydu: “Türkler eski İslâm uygarlığına son verdiler ve bu uy-
garlığın gelişmesini önlediler.” Makalede J.J. Rousseau ve John
Henry Newman’ın bu doğrultudaki görüşlerine değinen Ho-
urani, Ortaçağ İslâm tarihi ve Osmanlı tarihinden verdiği ör-
neklerle bu önyargıları çürütür.2 Bunu yaparken Hourani, Os-
manlı devlet teşkilatı, Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal ve
ekonomik yapısı ve Osmanlı kurumları, devlet yönetimi ve
kanunları ve bunların uygulanmasındaki ustalığı bütünüyle
gözler önüne serer. Ayrıca, bu makaleyi yazdığı sıralarda
1970’ten sonra yeni yetişen tarihçilerin İstanbul’daki zengin
devlet arşivlerini incelemelerine rağmen, kendilerinden önce-
kiler gibi bu önyargıların hâlâ etkisinde kaldıklarını vurgular.
Hourani, bu makalesinde Osmanlı devletinin 1516-1517 yılla-
rında, Ortadoğu’da uyguladığı siyasetin bilimsel bir açıklama-
sını yaparak 19. yüzyıl Avrupalı yazarların benimsediği önyar-
gıyı eleştirir.

Burada benim amacım Osmanlı sosyal tarihi üzerine yazıl-
mış 16. ve 17. yüzyıllar Avrupa seyahatnamelerini tanıtmak ve
yorumunu göstermektir. Öncelikle, Osmanlı sosyal tarihiyle
ilgili 16. ve 17. yüzyıl Avrupa seyahatnamelerinin 1980’den
önceki ilk değerlendirmelerini tanıtmak uygun olacaktır. Os-
manlı sosyal tarihinin bilimsel incelemesinin ihmal edilmiş bir
araştırma alanı olarak kalmasında en önemli nedenlerden biri,
1980’den önceki birkaç çalışma dışında temel kaynak niteli-
ğindeki bu çok zengin araştırma literatürünün yeterince de-
ğerlendirilmemiş olmasıdır.

Seyahatnamelerden başka Osmanlı tarihinin diğer kaynakla-
rı arasında Osmanlı sosyal tarihiyle doğrudan ilgili olanlar sı-
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nırlıdır. Örneğin, Osmanlı kroniklerinde Osmanlı toplumuna
ve toplumun sosyal ve kültürel yaşantısına dair bilgi bulmak
güçtür. Sultan tarafından atanmış resmî görevli tarihçilerin
yazdığı bu kroniklerde genellikle askeri seferler, savaşlar, siya-
si ve diplomatik ilişkiler, devrin hükümdarının izlediği siyase-
te dair bilgi verilir. Bununla beraber çok zengin Osmanlı arşiv-
lerinde devletin yönetim politikası, güvenlik ve adaletle ilgili
belgelerde Osmanlı sosyal tarihini aydınlatacak kayıtlar vardır.

Osmanlı kanunnameleri ve kadı sicilleri evlenme, miras,
alım-satım, vergiler, ücretler, ticaret gibi sosyal ve ekonomik
yaşamla ilgili konularda önemli belgelerdir.

Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyal ve kültürel hayat üzerine
gerekli ve ayrıntılı bilgi, görgü tanıklarının hatıratları, mek-
tupları ve günlüklerinde bulunur. Gözlemlerini ve yaşadıkları
olayları kaydeden görgü tanıkları çoğunlukla seyyahlardır.
Seyyahlardan başka görgü tanığı şairlerin eserlerinde dolaylı
olarak sosyal ve kültürel yaşama dair belli konularda bilgi var-
dır. Ayrıca, minyatürlerde ve gravürlerde sosyal yaşamdan bazı
görüntülere rastlanır.

Osmanlı seyahatnamelerinin sayısı azdır. Bunlar arasında en
iyi bilineni 17. yüzyıldaki Osmanlı gözlemci Evliya Çelebi’nin
seyahatnamesidir. Diğer bir Osmanlı seyyahı Lâtifî’nin şiirsel
günlüğü 17. yüzyıl İstanbul’unda sosyal ve kültürel yaşam için
iyi bir kaynaktır. Bununla beraber Osmanlı İmparatorluğu’yla
ilgili seyahatnamelerin çoğu Avrupalı seyyahlar tarafından ya-
zılmıştır. Özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa’da yayımlan-
mış olan bu tür seyahatnameler Osmanlı toplumu, Osmanlı
şehirleri, Ortadoğu ve doğu Avrupa’da Osmanlı yönetiminde
sosyal ve ekonomik yapı için önemli kaynaklardır.

Bu seyahatnamelerin yazarları Avrupalı seyyahlar Osmanlı
şehirlerinde sosyal ve kültürel yaşam üzerine gözlemlerini
yazdılar. Onların arasında ressam olanlar Osmanlı şehirlerin-
deki anıtsal binaları, çeşitli sosyal gruplardan kişileri, sosyal
ve resmî törenleri yaptıkları resimlerde görselleştirdiler. Bu re-
simlerle birlikte Osmanlı şehirlerini gösteren haritaları seya-
hatnameleri içinde yayımladılar.
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Seyahatnamelerde tarafgir veya gerçekçi görüşler, Avrupa
devletleriyle Osmanlı devleti arasındaki politik ve diplomatik
ilişkilere göre kısmen değişebilir. Bu bakımdan seyahatname-
lerin ancak tarafsız olanlarının bilimsel bir araştırmaya kaynak
olabileceği gözönünde tutulmalıdır. 18. yüzyıl sonlarından 19.
yüzyıla ve 20. yüzyıl başlarına kadar Osmanlı devleti ve onun
kurumlarına karşı tarafgir görüşle kaleme alınmış yayınlarda
bir artış görülür. Bunun nedeni 1789’da Fransız ihtilâlinden
sonra Avrupa’da milliyetçi fikirlerin ortaya çıkması ve yayıl-
masıdır. Bununla beraber 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa’da po-
litik, ekonomik ve kültürel gelişmelere bağlı olarak Osmanlı
İmparatorluğu’yla ilgili seyahatnamelerin çoğu doğru ve taraf-
sız yazılmıştır. Bunun nedeni 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı
devletiyle Avrupa devletleri arasında siyasi ve ekonomik ilişki-
lerin yoğun olmasıdır. Diğer nedeniyse bu devrin Avrupası’nda
Rönesans ve Barok kültürlerin temeli olan evrensel ve hüma-
nist anlayışın Avrupalı aydınlarca benimsenmesidir. Bu kültür-
lerin eğitimini almış Avrupalı aydınların Doğu kültürlerine
merakı hümanist düşüncenin verdiği eğilimden doğmuş, göz-
lemlerini doğru ve tarafsız yazmaları da bilimsel düşünceden
kaynaklanmıştır. Bu kültürlerin geleneğine göre yetişmiş pek
çok Avrupalı Osmanlı toplumu ve kültürü üzerine gözlemleri-
ni tarafsız ve doğru kaydetmeyi başarmışlardır.

Osmanl› Sosyal Tarihinin Kaynaklar› Olarak
Seyahatnameler ve Onlar›n 1980’den Önce
‹lk Keflifleri ve De¤erlendirilmeleri

Eski çağlardan beri seyahatnameler tarihçiler tarafından sosyal
tarih için en iyi kaynaklar olarak bilinir.

Geçmişte pek çok tarihçi eserlerinde seyahatnameleri değer-
lendirmişlerdir. 15. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinden Neşrî, kita-
bında İstanbul şehrinin Fatih Sultan Mehmed tarafından imar
edildiğini anlatırken “Seyyahlar şehadet ederler” diyerek sey-
yahları tanık gösterir.

Eski çağlarda antik dünyanın tarihçileri arasında Herodotus,
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kendi zamanının tarihini yazmak amacıyla M.Ö. 450-440 yıl-
ları arasında seyahat etmiş ve gözlemlerini yazmıştı. Onun se-
yahatleri Küçük Asya (Anadolu), Mısır, Ege adaları, Doğu Ak-
deniz ve Babil’e kadar çok geniş bir coğrafi alanı kaplar. Hero-
dotus’un bugün kendi adıyla anılan tarihini yazmaktaki amacı,
gezdiği coğrafi yerlerin etnografik bir araştırmasını yapmaktı.

20. yüzyılda Arnold Toynbee gibi modern tarihçiler “çağdaş
tarih”i yazarken seyahat etmiş ve gözlemlerini kaydetmişler-
dir. Toynbee, 1921’de Batı Anadolu’yu gezdi ve burada dokuz
ay kaldı. Buradaki gözlemlerine göre yazdığı “The Western
Question in Greece and Turkey” adlı makalesinde Batı Anado-
lu’da Yunan işgalini eleştirdi ve daha önce politik nedenlerle
ileri sürülen asılsız iddiaların geçersizliğini tanık olduğu ger-
çekleri yazarak ortaya koydu.3

Ben burada 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu
üzerine yazılmış seyahatnameleri tanıtacağım ve bunların de-
ğerlendirilmesini yapacağım.

16. yüzyıl ortalarından 17. yüzyıl sonlarına kadar pek çok
Avrupalı seyyah Osmanlı şehirlerine geldiler, bir veya birkaç
yıl bu şehirlerde kaldılar. Avrupalıların Osmanlı İmparatorlu-
ğu’ndaki bu seyahatlerinin nedeni Osmanlı devletiyle Avrupa
devletleri arasında gelişen siyasi ve ekonomik ilişkilere bağlı-
dır. Bu devirde Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları Avrupa,
Ortadoğu, Akdeniz ve Kuzey Afrika’da gittikçe genişlemektey-
di. Osmanlı devletinin bu coğrafi bölgelerde uyguladığı siyase-
tinin amacı sosyal ve ekonomik işlerin adaletle yürütülmesini
ve sağlam bir idari sistem ve onun kurumlarıyla güçlü bir ege-
menliğin korunmasını hedef almıştı. Bu siyasetin bir sonucu
olarak Osmanlı devletiyle Avrupa devletleri arasında siyasi
ilişkiler arttı. Ayrıca bu devirde yeniden önem kazanan Akde-
niz ticareti Avrupalılar ve Osmanlı devleti arasında ekonomik
ilişkilerin gelişmesinde etkin oldu. Doğu Akdeniz’de Osmanlı
egemenliği 1516-1517 yıllarında I. Sultan Selim’in saltanatın-
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3 Neşrî, Kitâb-ı Cihannümâ, Cilt II, s. 713, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1957;
Richard Clogg, “Politics and the Academy: Arnold Toynbee and Koraes Chair,”
Middle East Studies, cilt 21, no. 4, Kasım 1985, s. 1-116.



da Suriye ve Mısır’ın Osmanlılar tarafından fethinden sonra
kuruldu. Daha önce 15. yüzyılda bu bölgede yaygın olan kor-
sanlığın Osmanlılar tarafından önlenmesinden sonra Akde-
niz’de ticaret için güvenlik sağlandı.4 Osmanlı devleti ticareti
teşvik için Doğu Akdeniz’de ve Ege’deki Osmanlı liman şehir-
lerinde Fransızlara, İngilizlere ve Hollandalılara ticaret izni
verdi. 16. yüzyıl ortalarında İngilizler ve Fransızlar için Akde-
niz ticareti ekonomilerinin temeliydi. Çünkü bu tarihlerde
Amerika ve Uzakdoğu ticaretinde İspanyollar ve Portekizliler-
le rekabet edemediler. Akdeniz ticareti diğer taraftan Osmanlı
limanlarına ve şehirlerine refah ve zenginlik getirdi.

Ticari ilişkilerden ayrı olarak Osmanlı İmparatorluğu ve Al-
man İmparatorluğu arasındaki savaşlar her iki imparatorluk
arasında devamlı diplomatik ilişkilere yol açtı.

16. yüzyıl ortalarından başlayarak Avrupa devletlerinin da-
imi büyükelçilikleri ve konsoloslukları İstanbul’da, Ege liman
şehirleri ve adalarda, Suriye ve Kuzey Afrika’daki şehirlerde
kuruldu. Bu devirde Avrupalı diplomatlar ve tüccarlar İstan-
bul’a ve diğer önemli Osmanlı şehirlerine geldiler. Bunların
arasında antik kitaplar ve paralarla Osmanlı ülkelerinde yaşa-
yan insanlar hakkında bilgi toplamak için kralları tarafından
özel görevlerle gönderilmiş misyonerler, rahipler ve bilginler
de vardı. Resmî ve özel görevlerle gelenlerden başka Doğu şe-
hirlerindeki sosyal ve kültürel hayatı merak eden bazı Avrupa-
lı aydınlar kendi olanaklarıyla seyahat ederek Osmanlı şehirle-
rini gezdiler.

Bu devirde Avrupalıların Osmanlı şehirleri ve toplumu üzerine
gözlemlerini içeren çok sayıda seyahatname Avrupa’da yayımlan-
dı. Bunun için şimdi elimizde araştırma malzemesi olarak bu tür
seyahatnamelerden oluşan çok zengin bir literatür var.

Bu seyahatnamelerden bazıları 19. yüzyıl sonlarıyla 20. yüzyıl
başlarında Avrupa’daki önemli kütüphanelerde elyazmalarının
keşfedilmesinden sonra yayımlandı. Elyazmaların çoğu Franz
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Babinger ve Charles Schefer tarafından keşfedildi. Geri kalanı
da Leon Dorez, M.H. Hauser, A. Boppe, H. Pernot, William Fos-
ter ve diğerleri tarafından keşfedildi ve yayımlandı.5 Diğer taraf-
tan Osmanlı tarihi için çok değerli arşiv kaynaklarının önemli
bir kısmıyla birlikte İtalyan görgü tanıklarına ait elyazmalar Ma-
runo Sanuto ve Eugenio Alberi tarafından yayımlandı.6

Osmanlı İmparatorluğu üzerine yazılmış elyazma seyahat-
namelerin 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında keşfi Os-
manlı araştırmalarında etkili oldu. Öncelikle yüzyıllarca uzun
bir aradan sonra Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihine ilgi art-
tı. Elyazma metinlerin yayımlanması seyahatname literatürü-
nün araştırılması ve tanıtımında etkili oldu. Bu elyazmaların
baskılarında görülen ve Schefer, Dorez, Babinger, Foster ve di-
ğerleri tarafından yazılmış giriş kısımları ve notlar bilimsel bir
araştırmanın ürünüdür.

Bununla beraber geç keşfedilen elyazmalarının yayımlanma-
sına rağmen 16. ve 17. yüzyıllarda yayımlanmış orijinal metin-
ler bu devirlerde tarihçiler tarafından kaynak olarak kullanıl-
madı. Çok sayıda olmasına rağmen seyahatnamelerin incelen-
mesi ve değerlendirilmesi uzun zaman ihmal edildi. Halbuki
seyyahlar gözlemlerinin tarihçiler için kaynak olacağı bilincin-
deydiler. 1611 yılında İstanbul’da kalan İskoç seyyah Lithgow,
eserinin tarihçiye düşünce ve bilgi verecek önemli bir kaynak
olduğunu yazar.7
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1980 yılına kadar Osmanlı sosyal tarihinin kaynağı olarak
seyahatnamelerin değerlendirilmesi oldukça ihmal edilmiş bir
araştırma alanıydı. 1950’lerde İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Os-
manlı kurumları üzerine yazmış olduğu eserlerinde Osmanlı
tarihyazıcılığında Osmanlı şehirlerinde yaşamış Avrupalı gör-
gü tanıklarının seyahatnamelerinin incelenmesine ve Türk-
çe’ye çevrilmesine büyük bir gereksinme olduğunu belirtir.
Kendisi bu alanda yapılan incelemeler az olduğundan sadece
birkaç seyahatnameden faydalanabilmişti. 1960’larda Bernard
Lewis ve Robert Mantran araştırmalarında bazı seyahatname-
leri kaynak gösterdiler.8 Türkiye’de Özdemir Nutku ve Metin
And Osmanlı toplumunda günlük yaşamıyla ilgili çalışmala-
rında Avrupa seyahatnamelerinden alıntılar yaptılar.9

Ayrıca bazı bilimsel dergilerde bu devir seyahatnameleri ve
seyyahlarından birkaçını tanıtan makaleler görüldü.10

Bütün bu yayınlardan farklı olarak İsmail Hami Danişmend
Türk gelenekleri ve ahlakı üzerine yazdığı eserinde Avrupa
seyahatnamelerini kaynak olarak değerlendirdi. Danişmend,
eserinde Osmanlı toplumunun gözlemcileri olan Avrupalıları
“eski Avrupalılar” diye tanımlar. Bu onun 16. ve 17. yüzyıl
Avrupası’nda yetişmiş bu seyyahların tutum ve düşüncelerin-
de Rönesans veya Barok kültürlerinin etkilerini iyi bildiğini
gösterir.11

Son yıllarda bu devir Avrupa seyahatnamelerinden gelişigü-
zel alıntılar içeren yayınlarda bu bilinç görülmez. Bu tür incele-
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melerde seyahatnamelerin değerlendirilmesi ve yorumu ciddi
bir yetersizlikle sonuçlanır. Bu devir seyahatnamelerini değer-
lendirirken araştırmacı devrin Avrupa kültürlerini iyi bilmeli
ve buna bağlı olarak Avrupalı görgü tanıklarının bu kültürlerin
eğitimini alarak yetişmiş olduklarını gözönünde bulundurmalı-
dır. Aksi halde bu seyyahların yazılarının değerlendirilmesi dar
ve tek yönlü bir bakış açısından yapılır ve sonuçta eksik ve ha-
talı bir değerlendirme olur. Bu, seyahatnamelerin değerlendir-
mesinde dikkat edilecek hususlardan sadece biridir.

1960-1980 yılları arasında Avrupa seyahatnameleri üzerine
incelemeler sınırlıydı. Weber’in eserinden başka Avrupa sey-
yahları üzerine yazılmış bir bibliyografya yoktu. Ortadoğu’ya
gelen bazı seyyahlar ve seyahatnamelerini tanıtan Weber’in
eseri 1953 yılında Princeton’da yayımlandı.12

1980’den sonra ancak 1991’de bir bibliyografya Ankara’da
Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandıysa da bu sadece
15. yüzyıl ve 16. yüzyıl seyahatnamelerini içerir.13 Bunların dı-
şında Avrupa seyahatnamelerinin iki zengin koleksiyonu biri
Washington’da Dumbarton Oaks Kütüphanesi’nde, diğeri de
Atina’da Gennadios Kütüphanesi’ndedir.14

1980’den önce bu seyahatnamelerden yapılan tercümeler sa-
yıca az olduğu gibi orijinal metne göre yetersizdi. Örneğin,
Chevalier d’Arvieux’nün Memoirs’ının İngilizce tercümesi bü-
tün eserin sadece küçük bir kısmını içerir, d’Arvieux’nün 1657
ve 1672 yılları arasında Araplar üzerine gözlemlerinden iba-
rettir. Bu aynı zamanda metnin tam çevirisi de değildir. Bu tür
tercümelerden Jean Baptiste Tavernier’nin 1678’de Amster-
dam’da yayımlanan Nouvelle Relation de l’Interieur du Serrail
du Grand Seigneur’ün Türkçe çevirisi Topkapı Sarayı’nda Yaşam
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adıyla 1984’te İstanbul’da yayımlandı.15 1996’da İstanbul’da
yayımlanan Büyük Efendi’nin Sarayı adlı çeviri, Robert Wit-
hers’ın yazdığı Grand Signor’s Seraglio’dan yapıldı.

Seyahatnamelerin Osmanlı sosyal tarihi için kaynak olarak
değerlendirilmesi birkaç sınırlı araştırma dışında 1980 yılına
kadar ihmal edildi. Seyahatnamelerin incelenmesini geciktiren
nedenlerden biri, 1945’te uygulanmaya başlayan yeni benim-
senmiş bir programdan kaynaklanır. Bu program 1970’lere ka-
dar uygulandı. Programın amacı Osmanlı araştırmalarında sa-
dece Osmanlı Türkçesi ve Osmanlı kaynaklarının incelenme-
siydi. Amerika, Avrupa ve Türkiye’deki üniversitelerde Osman-
lı incelemeleri için açılan yeni bölümlerde çalışmalar sadece
Osmanlı dili ve Osmanlı kaynakları üzerine odaklandı. Bu
program Halil İnalcık, Andreas Tietzes, Kemal Karpat ve diğer-
leri gibi Türk ve Avrupalı araştırmacılar tarafından başlatıldı.
Bu üniversitelerde yazılan doktora tezlerinde seyyahların göz-
lemleri dikkate alınmadı. Bununla beraber bazı tezlerde sadece
birkaç seyahatnameden alıntılar yapıldı. Bu tezler genellikle
Osmanlı tarihi üzerine yazılmış Osmanlı metinlerini inceler.

Bunlardan farklı olarak Ömer Lütfü Barkan ve Halil İnalcık,
Osmanlı arşivleri ve kanunnamelerini araştırdılar ve eserlerin-
de Osmanlı arşivlerinin en iyi değerlendirmesini yaparak Os-
manlı kurumlarına dair bilinmeyen noktaları açıkladılar.

1970’lerin sonlarına kadar Osmanlı incelemelerinde Batı
kaynakları ve seyahatnamelerinin eksikliği büyük bir boşluk
olarak ancak 1980’den sonra bazı Türkologların dikkatini çek-
ti. Avusturyalı Türkolog Richard Kreutel’in bu konuda görüş-
leri bize Profesör Hans Erich Kasper tarafından iletildi: “Eli-
mizde üzerinde çalışmamız gereken çok zengin bir kaynak li-
teratürü var. İslâmî dillerden başka dillerde yazılmış bu değerli
kaynakları kullanmalıyız. Tarihçinin görevi dilbilimle ilgili çö-
zümlemelerin çok ötesine erişmektir. Bu görev konuya taraf-
sız, bilimsel ve geniş bir bakış açısıyla yaklaşmayı esas alır. Ta-
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rih bilimi bir sentez yapabilmek için bu bilimin uzmanlaşmış
her dalıyla işbirliği ister.” Kreutel’e göre Osmanlı tarihinin Batı
kaynakları sınıflandırılmalı, tercüme edilmeli ve tarihçilerin
dikkatine sunulmalıdır.

Tarihçinin görevi bu kaynakların değerlendirmesini gerekti-
rir. 1979’da uzun yıllar yaptığım araştırmalar sonunda yazdı-
ğım doktora tezimde bu konuda önemli hususları açıkladım.16

Araflt›rma Yöntemi

Kaynakların Sınıflandırılması
1968 ve 1974 yılları arasında Osmanlı sosyal tarihi üzerine Ba-
tı kaynaklarını ve seyahatnamelerini inceleyip ve sınıflandır-
dım. Seyahatnameler arasından Osmanlı tarih araştırmalarında
kaynak olabilecek nitelikte olanları seçtim. Bu seçilmiş metin-
leri İngilizce ve Fransızca’dan Türkçe’ye tercüme ettim. Latin-
ce, İtalyanca ve Almanca metinlerin Türkçe çevirileri bu dil-
lerde uzmanlar tarafından yapıldı. Çalışmamın yöntemi seya-
hatnamelerin Osmanlı araştırmalarında kaynak olarak değer-
lendirilmesi üzerine kuruldu.

Araştırma konusunun kaynakları olarak seçtiğim seyahatna-
meler seyyahların sadece gözlemlerini içermez. Bu seyyahlar
gerçeği yazabilmek için gözlem yapmakla yetinmemişler, de-
neysel ve bilimsel çalışmalar yapmışlardır. Örneğin, 1680 yı-
lında İtalyan gözlemci Gio Battista Donado İstanbul’un çevre
sınırını yazarken şehrin sınırını ölçtü ve bulduğu sonucu kay-
detti. 1652 ve 1672 yılları arasında Osmanlı şehirlerinde kalan
Fransız diplomat Chevalier d’Arvieux, Halep şehrinin nüfusu
hakkında doğru bilgi almak için zamanın Osmanlı resmî bel-
gelerinden faydalandı.17

Bununla beraber seyyahların gözlemlerine bir kanıt olarak
onların yazdıklarını devrin Osmanlı kanunnameleri ve belge-
leriyle karşılaştırdım. Sonuçta seyyahların kayıtlarında Os-
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17 Bu noktaya Andre Raymond’da dikkat çekmiştir.



manlı şehirleri ve toplumu hakkında yazılanların Osmanlı ka-
nunnameleri ve resmî belgelerinde aynı şekilde kaydedilmiş
olduğunu buldum. Bu seçtiğim seyahatnamelerin Osmanlı
sosyal tarihi için değerli kaynaklar olduğunu kanıtlar.

Buna bir örnek olarak 17. yüzyıl ortalarında İngiliz seyyah
Robert Withers’ın yazdığına göre, devşirme bir devlet görevlisi
ölünce mülkünün 2/3’ü devlet hazinesine kalırdı. Bu bilgi aynı
zamanda Ömer Lütfü Barkan’ın yayımladığı Osmanlı Kanunna-
mesi’nde yazılıdır.18

Avrupa Kültürlerini Anlayış
Osmanlı sosyal tarihinin kaynak literatürü olarak Avrupa se-
yahatnamelerini değerlendirirken araştırmacının Osmanlı kül-
türünü ve geleneklerininin yanısıra devrin Avrupa kültür ve
geleneklerini de iyi bilmesi ve anlaması gerekir. Devrin Avrupa
kültürlerini ve geleneklerini iyi bilmek ve anlamak Osmanlı
toplumunun Avrupalı gözlemcilerini daha iyi tanıma fırsatını
sağlar. Bu, araştırmacıyı Avrupalıların gözlemlerini yorumlar-
ken tarafsız bir görüş kazanması için yönlendirir. Ayrıca, bu
devirde Avrupa’da siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmelerin
ortamı hakkında yeterli bilgi meseleyi aydınlatmakta yardımcı
olur. Rönesans ve Barok devirlerinde kültürel gelişmelerin et-
kisinden dolayı Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Avrupalı sey-
yahlar gözlemlerini doğruluk, bilimsellik ve evrensellik kavra-
mıyla yazdılar.

Bu nedenle tarafsız bir görüş açısından gerçeği yazmayı ba-
şardılar. Onların Osmanlı İmparatorluğu’na seyahatlerinin
esas nedeni bir Doğu imparatorluğu sınırları içindeki çeşitli
kültürlerden ülkeleri ve insanları tanıma isteğinden kaynakla-
nır. Örneğin 1554-1555’te Alman İmparatoru’nun elçisi Bus-
becq ve seyyah Dernschwam İstanbul’a ve oradan da Amas-
ya’ya birlikte seyahat ettiler. Yazılarından anlaşıldığı gibi her
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ikisi de merak ve içtenlikle gördüklerini en ince ayrıntıya ka-
dar kaydettiler ve tarafsız bir görüşle yazdılar. Özellikle Ana-
dolu’da seyahat ettikleri yıllarda Osmanlı ve Alman İmparator-
lukları arasında savaşların devam ettiği düşünülürse, onların
gözlemlerini yazarken tarafsız ve önyargısız kalabilmeleri
önemlidir. Bu, onların seyahatnamelerinin Osmanlı sosyal ta-
rihi için değerli kaynaklar olduğunu gösterir.

Araştırmamda eserlerini değerlendirdiğim diğer seyyahlar
Busbecq ve Dernschwam gibi aynı yaklaşımla gözlemlerini
yazdılar. Bu devrin gözlemcilerine özgü bu yaklaşım onların
yetişirken aldıkları eğitim ve kültürün onların kişilikleri, dü-
şünce ve davranışları üzerindeki etkisinden doğar. Ayrıca Rö-
nesans ve Barok kültürlerin temel eğitimine göre bu devir ay-
dınları gibi bu seyyahların her biri bilimde ve güzel sanatlarda
birçok eser vermiş uzmanlardı. Örneğin, Busbecq ve Tourne-
fort botanist, Denschwam araştırmacı ve bilgin, Pietro Della
Valle barok devrin en iyi teorislerindendi. Nicolas de Nicolay
coğrafyacı, Aaron Hill oyun yazarı ve şairdi.

Bununla beraber aynı devirde yukarıda adı geçen gözlemci-
lerden başka Osmanlı İmparatorluğu’na karşı farklı tutum ve
yaklaşımda olan diğer Avrupalı yazarlar da vardı. Bu tür eser-
ler genellikle siyasi nedenlerle kaleme alınmış ve siyasetle ilgi-
li yazılardır. Bu gibi eserlerden biri Du Vignau’nun yazdığı The
New Account of Turkish Affairs’dir (Londra, 1688; Du Vignau,
1687’de İstanbul’da Fransız elçisinin sekreteriydi).

Siyasi nedenlerle Vignau gibi tarafsız olamayan gözlemci-
lerden başka, yetişirken iyi bir eğitim alamadığı için dar gö-
rüşlü ve gerçekçi olamayan gözlemciler de vardı. Bu gibi göz-
lemciler arasında Thomas Dallam örnek gösterilebilir.19 Dal-
lam, org yapımında usta bir el sanatçısıydı, bu bakımdan bi-
limsel bir eğitim almamıştı. Onun günlüğüne ait metinde yazı
ve imla hataları bunu gösterir. Dallam’ın 1599’da İstanbul’a
geliş nedeni, yaptığı orgu Topkapı Sarayı’nda yerine kurmak-
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