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Sonuç olarak E. Balta'nın bu incelemesi, tapu-tahrir defter
lerinin yeni bir yaklaşımla yayınlanması açısından başarılı bir ça
lışma örneği olarak görülmekte ve Mehmet Ali Kılıçbay'ın deyi
miyleııı Osmanlı tarihçiliğine önemli bir katkıda bulunmaktadır. 

Zeki Arıkan 

Hans Dernschwam, İstanbul ve Anadolu'ya Seyahat Günlüğü 
(Çev. Yaşar önen), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 885, 
Tercüme Eserler Dizisi, 62, Ankara, 1987, 427 s.- 2 harita. 

1526 yılında Macar kırallığın.ın ylkılıp, Osmanlı İmparator
luğu ile Avusturya arasında doğrudan doğruya askeri ve siyasi 
ilişkiler başlamıŞtır. Buna bağlı olarak ister resmi yoldan olsUn. 
ister kendi isteğiyle olsun birçok Alman gezgini Türkiye'ye gel
miştir. Bunların bıraktıkları mektup, rapor, am ve gezi yazıları
nın büyük bir değer taşıdığına şüphe yoktur. XVI. yüzyıl ortala
rında Türkiye'ye gelen Hans Dernschwam (1494-1568) 'ın günlük 
biçiminde kaleme aldığı gezi yazıları büyük bir değer taşımakta
dır. Onun bu seyahatnamesi uzun süre Függer ailesinin arşivinde 
yazma olarak kalmış, ancak 1923 yılında ünlü Türkolog Franz 
Babinger tarafından açıklayıcı notlarla yayımlanmıştır1• öteden 
beri her fırsatta Türk tarih ve kültürü açısından önemine işaret 
edilen2 bu seyahatnameden bazı parçalar Türkçeye çevrilmiş3 an
cak bütün halinde dilimize kazandırılması için uzun süre bekle-

12 Tarih ve Toplum, 73 (ı990), 439-440. 

ı Hans Derns.c)ıwam, Tagebuch einer Reise nach Konstantinopeı und 
~einasien (ı553-1555), yay. Franz Babinger, Minchen-Leipzig, 1923. 

2 Ya§ar önen, «On altıncı yüzyıl Alman seyahatnamelerinde Türkiye», 
Batı Dil ve Edebiyatlan Araştırmaları. Dergisi, I, 4 (ı969), ı4-ı7; Semavi Eyice, 
«Ankara'nın eski bir resmi», Atatürk Konferansıarı, c. IV'ten aynbasım, An
kara, ı972, 69-70; ' Nejat Göyiinç, «Salomon Schweigger ve seyahatnamesi», 
Tarih Dergisi, ı 7 -ıs ( ı963), 12ı. Sema vi Eyice, «Avrupalı bir ressarrun gözüyle 
Kanuni Sultan Süleyman», Kanuni Armağanı, Ankara, ı970, ı3i-ı33. 

3 İlber Ortaylı, «Bazı XVI. yüzyıl Alman seyahatnamelerindeki Tüı:kiye 
§ehir ve köylerine ait bilgiler üzerine», Siyasal Bilgiler Fakültesi D,ergisi, 
XXVII, 4 (ı976), ı35-ı59; aynı yazar, «XVV. yüzyıl Alman ·seyahatnamelerinde 
Türkiye», Tarih ve Toplum, 2 (1984), 26-32. 
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rnek gerekmiştir. Hayrullah örs'ün bu seyahatnarneyi bütün ola
rak Türkçeye çevirme girişimil öyle anlaşılıyor ki yarım kalmış 
ve sonuçlanamamıştır. Bu bakınıdan seyahatnamenin Yaşar önen 
tarafından yapılan çevirisini olumlu bir katkı olarak kabul etmek 
gerekir. 

Ünlü Függer ailesinin danışmanlarından olan Hans Dern
schwam, 1553'te istanbul'a gelmiş ve 1555 yılında Amasya'ya doğ
ru yola çıkan Busbecq'in başkanlığındaki elçilik heyetinin yanıil
da yerini almıştırs. Dernschwam'ın günlüğü Viyana'dan İstan
bul'a, oradan da Amasya'ya kadar giden uzun bir yolculuğun ay
rıntılı bir öyküsüdür. İki bölümden oluşan seyahatnamenin birin
ci bölümü istanbul'a kadar olan yolculuğun anılarını, ikinci bö
lüm ise Anadolu'ya yapılan yolculuğun izienimlerini kapsamak
tadır. 

Bu gezi notlarında her şeyin en ince ayrıntısına kadar büyük 
bir merak içinde yazıldığını görüyoruz. Günlük yaşantıdan kesit
ler, şehirlerin köylerin konumu, tarun, yiyecek, içecek, giyecekler
le bunların fiyatları, ölçüler, tartılar, imparatorluk içindeki gay
rimüslim toplulukların yaşayı.şları, bunların gelenek ve görenek
lerine varıncaya kadar akla gelebilecek her konuya bu seyahat
narnede yer verilmiş bulunmaktadır. istanbul'da Yedikule semtin
de oturan, dilleri Türkçe, kendileri Hıristiyan olan bir topluluktan 
(Karamanlılar) söz etmesi, öteden beri araştırıcılarm dikkatini 
çekmişti6 • 

Elçilik heyetinin Anadolu'ya geçmesinden sonra Amasya'ya 
kadar uzanan yolculuğun konakları teker teker tamtılmış ve bize 
XVI. yüzyıldaki kırsal kesimin yapısı hakkında hiçbir kaynakta 
kolay kolay bulunmayan ayrıntılar verilmiştir. Yer yer çeşitli 
olaylarla ilgili olarak halkın duygu ve düşüncelerinin dile getiril
miş olması da üzerinde ayrıca durulması gereken bir konudur. 

4 Sema vi Eyice, «Ankara' nın ... », 69. 

5 Busbecq, Türk Mektupları (çev. H. C. Yalçın), !stanbul, 1939. 

6 S. Vryonus, The Decline ot Me1Uevaı Heızenism in Asia Minor, Berkeley
Los Angeles-London, 1971, 454; Ayrıca krş. E1Jliya Çelebi .Se-ıJaTıatnamesi, İs'

tanbul, 1935, IX, 288, 297. 
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Nitekim Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinin7 kamuoyunda ne ka
dar büyük bir acı ve üzüntüye yol açtığını bu seyahatnameden 
öğreniyoruz. Buradan anlaşıldığına göre «Mustafa'nın başına ge
len felaketten dolayı hemen hemen bütün Kapadokya halkı kız
gın» idi. «Hatta halkın bir kısmı gizli'den gizliye İran'ı tutuyor» 
idi (s. 282). öte yandan Amasya dönüşünün de yine ayrıntılı ola
rak anlatıldığı görülmektedir. Bu' bakımdan Busbecq'in mektup
larında kısa geçilen dönüşün ayrıntıları da bu seyahatnarnede 
bulunmaktadır. 

Çeviriye, eserin aslında bulunan desen ve taslaklar olduğu 
gibi alınmıştır. Bu desenler XVI. yüzyılın günlük yaşamına oldu
ğu kadar teknik yapısına da ışık tutmaktadır. Bu desenler ara
sında Ankara'yı tasvir eden bir taslak, şehrin XVI. yüzyıldaki du
rumunu oldukça çarpıcı biçimde ortaya koymaktad.J.r8. Franz Ba
binger, Macar tarihçisiTardy Lajos ve çevireninnotları da Türkçe 
çeviriye eklenmiştir. Bu açıklayıcı notların birçok yerde okuyu
cuyu aydınlattığını belirtmek gerekir. Bir dizin, yazarın resmi, 
eserin aslından iki sayfalık bir örnek, Avrupa ve Anadolu yaka
sındaki konak yerlerini gösteren iki harita bu çeviriyi tamamla
maktadır. 

Zeki Arıkan 

Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri, 30 Ni
san- 2 Mayıs 1986, Bildiriler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesi Tarih Araştırma Merkezi, İstanbul, 1988, VIII + 859 s. 
(219-359 arası Ekler, bölümü). 

Türkiye iktisat tarihi araştırmalarıyla tanınmış olan Prof. 
Mübahat S. Kütükoğlu'nun müdürlüğünü yaptığı Edebiyat Fakül
tesi Tarih Araştırma Merkezi'nin düzenlediği ilk seminer, Ahmet 
Cevdet Paşa üzerine idi. Bu serninere sunulan bildirilerin basılmış 

7 Şerafettin Turan, Kanuni'nin oğlu Şehzade Bayezid vak'ası,_A\ııkara, 

1961. 

8 Sema vi Eyice, «Ankara'run ... », 70, Levha 1. 


